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Jau priėmė senatvės pensijas, nedarbo apdraudė
Kongresas priėmė ir 

Wagnerio bilių
Prezidento reikalavimas pakelti taksus 

ant didžiųjų pajamų sujudino visų šalį
VVASHINGTON, biri. 10. — Kongresas vnknr priėmė du 

labai svarbius bilius.
Senatas priėmė ekonominio saugumo bilių, kuria Įveda so- 

mitvfia pensijas ir nedarbo apdraudų. Tų bilių, kiek kitokioj for
moj,, priėmė Ir atstovų butus, taip kad belieka Išlyginti tik ne
didelius skirtumus pataisose.

Einant tuo biiium federulinC valdžia. prisidCs lygia suma, iki 
$13 Į mėn., prie valstijų telkiamų eenutvCs pensijų. Taipgi pri
sidės prie prižiūrėjimo paliegusių vaikų, motinų ir t.t. Be to 
prisidės ir prie valstijų įvestų nedarbo apdraudų.

(Illinois leglslatura irgi Jau priėmė senatvės pensijas. Illi
nois mokės iki $1 | dienų sulaukusiems Ofl m. seniams, kurio ne
turi jokių kitokių pragyvenimo šaltinių).

Vakar atstovų butas priėmė labai svarbų darbininkams bi
lių—^Vagnerio darbo santykių bilių, ku*r| jau pirmiau buvo pri
ėmęs sonatas.

Kartu vnknr preaidentas pasiuntė kongresui speciali pra
nešimų, kuriamo jis pasiūlė žymiai pakelti taksus ant paveldė
to turto, didelių dovanų ir nepnpmstni didelių pajamų.

Tus reikalavimas pakelti taksus sujudino visų ŠnlĮ. Pažan
gieji kongresmanai jam pritaria, bot ntgaloiviai priešinasi vi
somis jėgomis. Išrodo, kad taksų pakėlimus gnll pavirsti svar
biausiu dalyku busiančiojo rinkimų kampanijoje.

JAU PIAUNA KV1ĖČ1UH HANSAS VALSTIJOJ

Kuomet chleagiočlai dar it 11$ pradedame kalbėti apie pavasari, lai Karnas valstijoj ūkininkai jau 
pradeda plauti kviečius.

.aaragr,i .Tas.sffMr-rfrrr.-ar..ą

Lietuva nekantriai 
laukia Įeit. Vaitkaus

KAUNAS.—* Lietuvoje, ir ypač Kauno jautriai ruošiamasi 
sutikti lolt. Vaitkų. Kuimo buvo gauta, žinių, kad “Lltuanica 
H” Lietuvą pollckš, greičiausiu, apie birželio 16 dienų. Drąsia
jam lakūnui sutikti ir priimti, kaip Jau Žinoma, Kaune yra su
darytas komitetus. Jo prezidiumą sudaro: pirmininkas—Kauno 
miesto burmistras A, Merkys, vicepirmininkai—Lietuvos sero 
klubo pirmininkus prof. Z. žemaitis ir karo aviacijos kapitonas 
Mitalus, iždininkas—tautininkų sąjungos atstovas A. Diliai ir 
sekretorius—Aat/iių ir savanorių—kūrėjų atstovas rcd. J. Kal
nėnas. Komitetas jau dabar rengia lakūnui atitinkamą, gražų 
priėmimą. Sutikimo programa muž daug ta pati, ką buvo pa
ruošta a. a. Dariui ir Girėnui sutikti.—Tub.
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Lietuvoje buvo iškilmingai sutiktas ir pa
laidotas Dariaus motinos'kunas

Senatvė* pensijos priimtos

Vakar senatas 76 balsais prieš 
6 priėmė tūlomis pataisomis 
jau pirmiair ntstovtį buto pri
imtų ekonominio saugumo — 
senatvės pensijų ir nedarbo ap
draudė*—bilių, kuris suteiktų 
šios šalies gyventojams šiokį 
tokį ekonominj tikrumų, ne tik 
"gerais” laikais, bet ir užėjus 
nedarbui, ar sunkmečiui.

Už bilių balsavo daugelis ir 
tų senatorių, kurie iki pat bal
savimo tam biliui priešinosi.

Sulig to biliairs, federalinė 
valdžia prisidės prie valstijų 
jvestų nedaria) apdraudos ir 
senatvės pensijų. Ji gelbės ir 
net ir tų valstijų senelius, kur 
nebūtų senatvės pensijų.

Kaip bus dalinamos senatvės 
pensijos ir kokia bus nedarbo 
apdrauda, priklausys daugiau
sia nuo pačių valstijų.

Daugelis kongresmanų tvir
tina, kad tas bilius nesąs kon
stitucinis, bet dabar konstitu
cija patapo kokiu* tai baubu ir 
jąja dabar viską gąsdinama.

Atgaleiviai tvirtina, kad ne- 
konstitucinis esąs ir Wagnerio 
darbo santykių bilius, kurį va
kar galutinai priėmė atstovų 
butas. (Senatas tų bilių jau 
pirmiau yra priėmęs).

Wagnerio bilius

\Vagnerio bilius suteikia pla
čių galių nacionalei darbo ta
rybai taikinti pramonėse ne
susipratimus su darbininkais, 
uždraudžia kompanijų domi
nuojamas unijas ir jveda did
žiumos darbininkų atstovybę 
(tai yra, darbininkus atstovaus

Chicagai ir apylinkei fedei> 
Ho oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus; maža permai
na temperatūroje.

Saulė teka 5:14, leidžiasi 8*- 
28.

vien ta unija, ar grupė, kuri 
gaus didžiumų balsų ir nebus 
mišrios, kelių unijų atstovybės, 
kaip buvo bandyta Įvesti kai 
kuriose pramonėse, ypač kur 
buvo stiprios kompanijų “uni
jos”).

Siūlo pakeiti taksus bidonų 
dol. | metus

Vakar kaip perkūnas trenkė 
neįtikėti paridento {praneši
mas kongresui, reikalaujantis 
žymiai pakelti taksus ant dide
lių paveldėjimų, didelių dovanų 
ir nepaprastai didelių pajamų.

Atgaleiviai jau senai reika
lavo subalansuoti biudžetų ir da 
gi kalbėdavo apie taksų pakė
limų. Prezidentas ir pasiūlo 
taksus pakelti, bet tik patiems 
stambiesiems turtuoliams. Ap 
skaitoma, kad priėmus jo pa* 
siūlymų, valdžios pajamos pa
didėtų apie bilioną dol. j metus.

Pažangieji kongresmanai pre
zidento reikalavimui pilnai pri
taria. Bet atgaleiviai nusigan
do ir nežino kų sakyti, ypač kad 
ji pirmiau patys tiek daug kai 
bėjo apie biudžeto subalansavi 
mą. žinoma, kapitalistai tam 
priešįnsis visomis savo jėgo
mis.

Dar nėra aišku, ar preziden
tas reikąjaus, kad taksai butų 
pakelti dar šiame kongreso po 
sėdyje. Jei bus bandoma pa
keiti taksus, tai kongreso po
sėdis turės užsitęsti, nes numa
toma, kad taksų pakėlimas iš
šauks aštrius ir ilgus debatus 
abiejuose kongreso butuose. At
galeiviai ir Čia gąsdina konsti
tucijos baubu.

Kalėjiman iki gyvos galvos už 
pagrobimų šerifo

JASPER, Ind., b. 19. — Du 
vaikėzai, vienas 14 m.,. kitas 
17 m., liko nuteisti kalėjimas 
iki gyvos galvos už pagrobimų 
juos sustabdžiusio šerifo, še
rifas sustabdė juos vogtame 
automobiliuje, bet jie suėmė 
šerifų, j j išginklavo, surišo, nu
vežė | laukus ir paliko, patys gi 
nuvažiavo jo automobiliu.

Anglija vėl tariasi su 
Vokietija

LONDONAS, biri!. 10. —Spo- 
dalis Hitlerio atstovas pulk. 
Joaohiin von Ribbontrop šian
die turėjo ilgokų pasitarimą su 
premieru Bakhvin. Nors ir nė
ra jokio oficialiu pranešimo, 
točiaus spėjama, kad jiedu ta
rėsi no apie karo laivyną, bet 
ubelnai apie Europos reikalus, 
ypač apie smuapytų jų oro < su
tarti.

Hauptmann reika
lauja naujos bylos
TRENTON, N. J., birž. 19. 

—Prieš apeliacijų teismų pra
sidėjo advokatų argumentai dol 
Bruno Hauptmann reikalavimo 
suteikti jam naujų bylos nag
rinėjimų.

Advokatų argumentų klauso
si 14 teisėjų .kurie savo nuo
sprendi išneš gal tik už. kelių 
mėnesių.

Paties Hatfptmanno teisme 
nėra. Neleista būti ir jo žmo
nai.

Įdomu tai, kad prieš pa t j by
los svarstymų, už teisėjų suo
lo liko surastas paslėptas dik- 
tafonas, kurio vielos vedė į 
teismabučio rūsį. Diktafonas 
liko tuojaus išimtas.

Mažosios entente su
sirinkimas

VIENNA, b. 19. — Dideles 
svarbos priduodama mažosios 
entente— Cechoslovakijos, Ru
munijos ir Jugoslavijos— už
sienio reikalų ministerių susi
rinkimui, kuris įvyks ateinanti 
šeštadienį Belgrade.

Nors mažoji entente ir yra 
stipriai tarp savęs susirišusi, 
taipjau yra susirišusi su di* 
džiosiomis valstybėmis, ypač su 
Francija, bet didėjanti Euro
pos politikoje Vokietijos ir 
Rusijos įtaka verčia ir mažųjų 
entente susitarti dėl prisitaiky
mo prie naujų sąlygų.
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CAMBRIDGE, Mass., b. 19. 
—Harvard universitetas suteikė 
garbės laipsnius garsiųjam mo
kslininkui Albert Einstein ir 
rašytojui Thomas Mann, kurių 
abu* yra pabėgę nuo Vokietijos 
nacių ir dabar gyvena Jungt. 
Valstijose.

Legislatura legaliza
vo laižytas ant ark

lių CIucagoje
SPIUNGFIbnil), III., b. 19— 

Illinois sonatas' šiandie 81 bal
sų prieš 14 galutinai priėmė, bi
lių, kuris legalizuoja lalžybas 
ant arklių lenktynių Chicagoje.

Taigi ehieagiečiai be baimės 
galės dėti j pinigus ant arklių 
tum tikrose, legalizuotuose vie
tose.

Tų bilių rėmė mėras Kelly, 
nes jis tikisi, kad dideli “boo- 
kių” laisniain/duos didelių pa
jamų miestui. >

Bot laižybos liko legalizuotos 
vien tik Chicagoje. i .

PIRAMS Į KELIS METUS 
PLEŠIMĄS

RHINELANDER, Wis., birž. 
19.-— šiame miestelyje, kurio 
apielinkčse gyvena daug lietu
vių, įvyko pirmas per kelis me
tus plėšimus. Du plėšikai vi- 
durmieščio gatvėje atėmė iŠ 
Mal Duran iš Milwaukee $35.

TRYS SUDEGS AUTOMOBI 
LIŲ NELAIMĖJE

NORFOLK, Va., birž. 19.— 
Trys jaunuoliai sudegė trims 
automobiliams susidūrus ant 
Suffolk vieškelio, netoli nuo 
čia.

CARBONDALE, III., b. 19.— 
Seniau vagys nujodavo arklį. 
Bet moderniški vagys juos nut 
siveža. štai vagys atvyko tro- 
ku* į didelę farmų, suvarė į tro- 
kų du arklius ir kelis mulus it 
juos išsivežę.

SAN DIEGO, Cal., b. 18.— 
Kari Richey, 50 m. dailydė, pri
sipažino užmušęs Mrs. Eguina 
ir jos du mažus sūnūs, nustum
damas nuo kalno jų automo
bilių.

NEW YORK, b. 19. — Pirmą 
kartų Amerikos teatro istori
joje, aktorių draugijos nutarė 
reikalauti apmokėti išlaidas už 
repeticijas.

HAGERSTOWN, Md., b. 19. 
—Smarki audra ,kuri tęsėsi tik 
10 minučių, pridarė čia nuosto
lių daugiau kaip už $100,000.

Apiplėšė lietuvio ga
ražą; atėmė 150 tairų

CinCAGO.— Trys ginkluoti 
plėšikai vakar ryto užpuolė 
Whlto Sox Garago, 610 W. 35 
St., kurio savininku yra lietu
vis Rurnčikas ir atėmė iš jo $3, 
taipgi pasiėmė ir išsivežė, su 
savim 150 tairų, kuriuos susi
krovė | juos Įsukusi troką. Plė
šikai buvo negrai, bet troką, 
kuris* nuvežė tairus, valdė balt-* 
veldis.

Šeimynai žiūrint au
tomobilis užmušė

J. Nezelskį
CHICAGO.—Jau buvo minė

ta, kad prie Little Mary ligo
ninės, Evcrgreen Purk, einant 
skersai gatvės automobilis su
važinėjo ir užmušė vienų iš se
niausių Roseląndo lietuvių biz
nierių, Juozapų Nezelskį, 54 m,. 
136 E. 107 th St.

Pasirodo, kad Juozapas Ne- 
zelskis važiavo automobiliu su 
savo šeimyna ir sustojo prie 95 
ir Fairfield gatvių nusipirkti 
standoje daržovių. Automobilį 
pasistatė skersai gatvės. Gryš- 
tant nuo standos ir liko suva
žinėtas pravažiuojančio auto
mobilio, kurį valdė bedarbis Vin- 
cent Hajet, 23 m., 5804 So. 
Albany Avė. Hajet liko sulai
kytas Evergreen Park polici
jos.

Tarp kitų, Nezelskio auto
mobily buvo ir jo duktė Phyl- 
lis Kumskienė, 26 m., 142 E. 
107 St., žmona žinomo demo
kratų darbuotojo.

Velionio Nezelskio laidotu
vės bus šeštadienio> ryte iš na
mų į Visų šventųjų parap. baž
nyčią ir j šv. Kazimiero kapines.

NEW YORK, b. 19. — Lai
ke depresijos į bankų, apdrau* 
dos komp. ir morgičių kompa
nijų rankas pateko apie $1,000, 
000,000 vertės farmų. Fąrmų 
foreklozavimas už skolas, kuris 
pirmiau buvo kiek apsistojęs, 
dabar vėl pasmarkėjo, nes ne* 
beveikia foreklozavimą var
žantys įstatymai. , 

• -_ -
ESSEN, Vokietijoj, b. 19. — 

šeši iš 11 pasažierių liko su
žeisti kai Belgijos lėktuvas pa
sikeldamas iŠ Essen užgavo 
medį.

KAUNAS.—Uotuvojo įšauks- 
to nedaug kas žinojo, kad bir
želio 3 d. ) tėvynę grĮžta kar
žygiškai žuvusio Dariaus mo
tinos palaikai. Tačiau žinia 
greitai pasklido visame krašto. 
Garbingos motinos palaikai ] 
tėvynę sugrįžo Jutu keliais. 
Paskutiniojo kelionėje Dariaus 
motiną parlydėjo jos sūnūs 
Balys, duktė Rygienė ir gi
minaitė Stulpinienė. Draugo su 
jais atvyko dar 8 Amerikos lie
tuviai.

Klaipėdos Uosto, kuriame su
stojo karstą atvožęs laivas, kar
žygio motinos laukė Lietuvos 
sero klubo atstovai, Dariaus ir 
Girėno šaulių bi/rio šauliai, šau
lių garbės sargyba ir didelė mi 
nia žmonių. Velionei pagarbą 
atidavė laivas, nuleisdamas vū 
liavų ligi pusės stiebo. Pager
bė ir laivo įgulos nariai. U uoste 
stovėjo sunkvežimis, papuoš
tas vainikais, vėliavomis irgė 
lėmis. Ant jo buvo uždėta? 
karstas. Atiduoti pagarbų ve 
lionei, atvyko Klaipėdos krašto 
aukšti valdžios atstovai su gu
bernatorium inž. Vi. Kurkaus- 
ku4 priešaky, atvyko visos žy
miausios lietuviškos organiza
cijos ir susirinko didžiulė, ke
lių tūkstančių Žmonių minia. 
Atsisveikinimo kalbas pasakė 
šaulių atstovas kap. Rimdžius 
ir aero klubo atstovas av. kap. 
Morkus.

“Atėjome pagerbti garbingą 
Lietuvos dukrą,—sakė kalbėto
jai,—kuri mums davė karžygį 
Darių. Ji yra pavizdys visoms 
Lietuvos motinoms. Ji išauklė
jo Darių ir išmokė jį, kaip rei
kia aukotis savo tėvynei. 
Kiekviena motina verta pagar
bos. Ypač jos verta per juras 
savo tėvynėn atplaukusi amži
nam poilsiui didvyrio Dariaus 
motina. Ji ne tik pati sveti
mame. krašte nenutautėjo, bet 
ir savo sūnų išauklėjo ir išmo
kė mirti už tėvynę”.

Dideliame visų susikaupime 
orkestras sugrojo gedulingų 
maršų. Didinga eisena pradė
jo judėti. Karstą pridengė dar Athol, Mass.

Specialė Naujienų laida, pašvęsta lakUnui 
Feliksui Vaitkui, išeis trečiadieny, birželio 26 
dieną. Tai bus istorinis Naujienų numeris. 
Jame tilps daug įvairių straipsnių ir paveiks
lų. Įsigykit tą Naujienų numeri ir laikykit 
atminčiau

4=S= . . " ■ ;

10 gružių vainikų, kuriuos su* 
dėjo lietuviškos organizacijos. 
Tarp kitų, buvo ir Klaipėdos 
krašto gubernatoriaus vainikas. 
Be to, kartu su palaikais, at
vežtas brangus vainikas iŠ 
Amerikos su didžiule sidabrine 
lenta, kurią atsiuntė Amerikos 
kariuomenės savanorių lietuvių 
legijono karių postas. Jo nariu 
buvo karžygls kap. Darius.

Dariaus motinos palaikų at 
vežimas į Klaipėdą vėl smar 
kiai iūjaudino visus gyvento- 
JUS.4^ priminė tų didžiąją kar
žygių tragediją. Daigelio aky
se buvo matyti skausmo aša
ros. Ypatinga pagarba didžioji 
lietuvė buvo palydėta per Send
vario laukus, kuriuose jos sū
nūs kariavo dėl Klaipėdos kraš
to laisvės.

Birželio 4 d. Dariaus mot: 
uos karstas buvo atvežtas į joa 
gimtąją Judrėnų parapijų. Mi
nių minios žmonių iš tolimiau
sių apylinkių savo krašto kar
žygio mitinai susirinko nulenk
ti galvas. Gretimų parapijų 
bažnyčių varpai skelbė gandų, 
kad į tėvynę kaiZų priglausti 
sugrįžo didvyrio motina. Vėl 
minioje skausmingi jausmai, 
akyse ašaros. Po bažnytinių ap 
eigų, palydint didžiai pagarbai 
ir liudėsiui, Dariaus motina 
amžiams atsigulė numylėtos tė
viškės žemėje. Jos kapų tuo
jaus apdengė keliasdešimts vai
nikų ir šimtai Lietuvos laukų 
gėlių pluoščių. Po žydinčiomis 
liepomis, ošiančių medžių pavė
syje išaugo naujas didvyrės 
motinos kapas—simbolis visų 
lietuvių, kaip reikia ir toli
miausiuose žemės kraštuose iš
auginti savo sūnūs, kad jie neš
tų džiaugsmų, laimę ir garbė 
visų mylimai Lietuvai tėvynei.

—Tsb.

WARREN, Me., b. 19. —Bu
šo šoferis liko užmuštas ir ma
žiausia 25 žmonės liko sužeis
ti, busui susidūrus su dviem 
automobiliais. Busas su tnuzi- 
kantais ir aktoriais važiavo į
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS

Viešnia iš, Detroito

LIETUVIAILIETUVIAI

AKIU SPfiūAUSTAI

Laidotuvių Direktoriai

KITATAUČIAI

Phone Boulevard 41303307 Lituanica Avenue

Mauti®

e Avenue

Gražus S. L A. 3-eio 
Apskričio Piknikas

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348 

Dr. Bertosh 
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sis, 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.

ir Chirurgą® 
Vaikų ir vieų

Hatoted St.
Street.
-9 vai. vak. N*

— BiržąL 
kščiausios

Dr. V. A/ Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vdl., Nedėliotais nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St, 
T«L BouIbvAM 1401

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

PittMntrgh, M — Lietuvių 
Balsuotojų Lyga rengia metinį 
piknikų Lithuanian Couniry 
Club ’ukeje liepos 14 d.

Kalbėtojais bus Pittsburgho 
miesto majoras McNair ir kiti 
žymus politikos žmonės.

slauge (nurse), p-le Ru‘mbaus- 
kutė labui gražiai lietuviškai 
kalba ir turbut lankys kolegi-

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

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

Tel. Seeley 7380
Namų telefonas Brunswick 8597

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedėlioj pagal sutarti;reet

Valandos: nuo 1—-3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Resablie 7868

JOSEPH J. GRISI!
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez. 6516 So. Rockvell St. 
Tol. Republic 9728

Ne per tas duris 
pataikė

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis A v. Tel. Kedzie 8902 U
Vanos, lietaus ir druskos vanos. .

, Svrimming pool. . .,
Rusiika ir turkiika pirtis ,

Moterims seredomis iki 7; v. . v.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedelioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Pfospect 1980

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:

Jei jus norite 
vienodo puikaus 
grynumo ir aug- 
štos rūšies malt 
—reikalaukit gro- 
serninkct B I u e 
Ribbon—supilti 3 
pilni svarai.

Lietuviai jaunuoliai baigė aukš 
tųjų mokyklų

Birželio 28 d. šie, žinomi lie 
tuviai jaunuoliai baigė Allėg 
heny lligh School: Arthur Nor
kus, Frances Rumbauskutė ir 
Frances Poviliūnas. Jaunasis 
Norkus mėgsta muzikų, p-lč

Žymus lietuvis 
atletas

Svečių ir viešnių buvo iš Chi- 
cagos, Baltimorės, Detroito 
ir Altoonos.

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

K. Jarusz 
Physical Therapi 

< and Midtfife! 
6109 S. Albanj 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuę 
se ar ligoninėse, 
dtiodu massage 
ėleetrie treat- 
mept ir magne- 
tfe blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Valandos: nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
likis po piet. nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedėliotais nup 11 iki 1 p.p.

• TeL LAFAYETTE 8051.

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

Jūsų Reporteris turėjo malo
numo susipažinti su jauna ir 
gražia lietuvaite iš Baltimore, 
M d. Tai, su p-le Vera Ewalska- 
Evalskaitc, 1261 James St., ku
ri yra apsistojus pas Kunce
vičius, 1921 Harcum St., ir ma
no paviešėti Pittsburgho apie 
porų savaičių.

Svečiai iš Altoona, Pa.
Dauguma iš musų žino, kad 

pačioje Allegheny kalnų viršū
nėje yra miestas vadinamas Al
toona, virš 100 mylių nuo Pitts
burgho į rytus. Bet turbut nie
kas ir sapnuote nesapnavo, kad 
ten galėtų rastis lietuvių. Pasi
rodo tačiau, kad ir ten randa
si lietuvių ir jie palaiko glau
džius ryšius su Pittsburgho lie
tuvišku judėjimu.

, Altoonos lietuvius šiame pik
nike atstovavo Vengrų šeimy
na, kuri yra SLA nariais, ir tai 
turbut bus tik vienintele lietu
vių Šeimyna gyvenanti tame 
Penn. gelžkelio dirbtuvių mies
te. Nors ir tarpe svetimtaučių 
gyvendami, pp. Vengrai savo 
viešuoju Veikimu yra susirišę 
su lietuviais.

Baigiantis piknikui teko gir
dėti žmones kalbant, kad jie ir 
vėl pasimatysių apskričio pik
nike kitų pavasarį.

Reporteris.

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

Ofice WentWorth 6880

Bridgdville, Pa.
kp. jau per keletu metų nieko 
nerengė ir veikime buvo lyg 
numirus. Bet dabar pradeda at
gyti, jau ruošiasi prie pikniko, 
kuris yra rengiamas birželio 80 
dienų gražioje Cox Farmoj, tik 
pusė, mylios nuo Bridge'villės, 
pagal Washing.(on kelių, (tuojau 
už pirmųjų kapinių.

Bus visokių pamarginimų, 
lenktynių, visokių žaismių. Įdo- 
miausį numerį išpildys garsu
sis Pittsburgho universiteto 
atletas lietuvis Pete llenett 
(Bernotas). Jisai demonstruos, 
kaip aukštai jis gali iššokti, 
parodys ir kitokių įvairių trik- 
sų. —Kot’cs.

Telefonu Varde 0994

Dr. Maunce Kana 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po p<eto 

7 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaza 2400

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31* 
metus kaipo patyręs 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 SU netoli Morgan S» 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6755 ar Central 7464

Ofiso Tek Calumet 6898 
Rez. TeL Dmel 9191

Dr. A. A. Rotu
Rusas Gydyto;

Moteriškų. Vyriį ..
chronišku Iii 

Ofisas 31M So. E 
arti 81

Valandos: 2—4. _ ___
diliomis ir tventadianialz 10—18

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

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlįp, Seredos ir 
Ratnyčios 6,,iki 9 

'Telefonas Cartal 1175
Naniai: 6459 > S.i Rockwell Street1 

Telefonas Republic 9600

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Nakti 
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 St 

CHICAGO. 1LL.

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis

LACHAWKZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakarti.

Seredoj pagal sutarti.

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

Tel, KenwOod 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 Valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Svečiui ir viešnios iŠ Chicagos

Teko sutikti sekamus chica- 
giečius: Leonų Stonį iš South 
Chicagos, Joseph Langes, 2511 
West 45th St., Adolfinų Pau
lius ir Charles Paulius, 4580 S. 
Mozart St. šie chicagiečiai 
Pittsburghe yra apsistoję pas 
Viktoravičius, 122 Moultrle St.

BRIGEVILLE, PA. — Tur
but dauguma musų yra mačiu
si Pittsburgho laikraščiuos bir
želio 15 d. sporto skyriuose 
ne tik paveikslų jauno gražaus 
vaikino, bet ir aprašymų apie 
Pele Bennett, kad jis moka la
bai augštni iššokti. Prie to, jis 
yra ne koks profesionalas at 
lėtas, bet Pittsburgho univer
siteto studentas.

O jis yra iš BridgovillČs lie
tuvis, Vlado čebatoriaus posū
nis, Petras Bernotas 20 motų 
jaunuolis. Gyvena su savo 
motina ir patėviu adresu 187 
Liberty St. Praeitais metais 
jis baigė Bridgevilles aukštųjų 
(lligh School) mokyklų su ge
riausiais pasižymėjimais ir 
kaip getas atletas gavo uni
versitete stipendijų. Studijuoja 
medicinų.—X

CASTLE SHANNON, Pa. — 
Birželio 16 d. Adomo Sodne 
įvyko seniai lauktas SLA 3-čio 
Apskričio piknikas, žmonių bu
vo gana daug no tik iš Pitts
burgho, bet ir iš tolimesnių 
nuo Pittsburgho apielinkių. Te
ko sutikti svečių ir viešnių iŠ 
Chicagos, Baltimorės, Detroito 
ir Altoonos. Ir buvo kaip ir 
koks susitikimas senų pažįsta
mų, atnaujinimas senų pažin
čių, padarymas naujų pažinčių. 
Nuotaika buvo labai maloni.

žodžiu sakant, šis • piknikas 
buvo kaip ir kokios vaišės, kur 
giminės su giminėmis susitinka, 
draugai su draugais ir visi vie
ni antrus vaišina, dalinasi įs
pūdžiais ir mintimis.

Ypatingas faktas puolė į akį 
šiame SLA 3-čio apskričio me
tiniam išvažiavime, kad matės 
daug ir gražaus lietuvių jauni
mo iš visų Pittsburgho apielin- 
kės lietuviškų kolonijų, kuris 
tarpusavy darė pažintis ir ne- 
sisannatijo lietuvių kalbos.

Tik gaila, kad SLA 3-čio ap
skričio komitetas nepasistengia 
savo gražius metinius išvažia
vimus padaryti dar gražesniais

- nesurengia jokio gražaus at
letiško programo, pasitenkina 
vien paprastu išvažiavimu su 
muzika ir Šokiais.

Jei apskričio metiniuose išva
žiavimuose butų surengtas gra
žus sporto programas, tai toks 
išvažiavimas ne tik sutrauktų 
dar daugiau musų jaunimo, bėt 
duotų progos musų jaunuoliams 
sportininkams pasirodyti kas kų 
gali tam tikrose sporto šakose, 
žinoma, kai kas pasakys, kad 
Adomo Sodnas nėra tinkamas 
tokiems sporto programams. 
Tai tiesa, bet apskritis savo pa
rengimams turėtų susirasti to
kia vieta, kuri butų tinkama ir 
sporto programai.

Turėtų ^padiskumioti” apie (lai 
su Magde

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iM 4 
vaL DO bietQ ir nuo 7 iki 8:80 v»L 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena*

Phone MIDWAY 2880

Teko susitikti su senovės 
pittsburghiete, kuri jau dau
giau kaip 10 metų yra apleidus 
Pittsburghų durnus ir gyvena 
Detroit, Mich. Tai ponios Vik- 
toraviČienės sesuo Barbora 
Bruknienė, kuri irgi yra. apsi
stojus pas Viktoravičius. Ji 
buvo atvykus į Pittsburghų, 
kad aplankyti ne tik savo gi
mines, bet ir senus pažystamus 
pittsburghiečius.

Viešnia iš Baltimorės

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

DR. VAITUSH, OPT, 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akiu {tempimu, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuatu- 
mo, skaudamų akiu karėti* atitaiso 
trumparegyste ir toliregystų. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodhnčią mažiausias ktai- 
dar. Speciali atyda-atkreiptam | mo
kyklos Vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 liti 8 V. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimi akys htihiso- 

mos be akinių. Kainos pigiau 
i kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Bdulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

r Lu^Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

xKreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ii* Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

khmpaš Halsted St.
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieng.

su krikštynomis, su “kard pa
romis” ir “čėn leters”, vis gi 
gal suras kiek liuoso laiko, 
kad patenkinti ir tų neramų 
dvasiškų tėvelį. —PeČkuns.

(Tąsa pusi. 5-hnn)

Tik savo nelaimei purtąs “Tu
ristas”, užkabindamas pečkurį, 
nepataikė į tas duris, kur rei
kėjo. Pečkuris nėra joks spe
cialistas nū meilėj, nū Brigitų 
“gostinčiuose”, itai jis negalės 
nū “disputuoti” apie tokius da
lykus.

Jei “Turistas" nori tokiomis 
temomis “disputuoti”, tai jis 
turėtų kreiptis pas Magdę. Ji 
apie tokius dalykus gerai nusi
mano ir pilniausia “Turistų” 
patenkins.

Nors pastaruoju laiku, kaip 
teko nugirsti, Magdū turi ir ki
tokių visokių užsiėmimų, pav.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIU 
DEGTINĖS SANDĖLIS

VIENATINIS ir didžiausias lietuvių degtinės sandėlis 
Clilcagoje yra INTERNATIONAL WHOLESALE WINE 
AND L1QUOR CO. šiame sandėlyje kiekvienas taverno 
Savininkas gali gauti visada kokios tiktai nori degtines.

Atsilankykite asmeniškai arba pašaukite telefonu,
Pirkdami degtinę vimiomet perskaitykit leibelf ant kitos pusės bu

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

Musų įstaigoj dirba visi lietuviai: savininkai, agentai, draiveriai ir 
ofiso darbininkai. Reikalui esant visuomet kreipkitės į musų sandėlį.

Mes parduodam tik tiems, ktirie turi laisnį.

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE AND LIQUOR CO.

4611 S. Ashland Avė. Phone BOUlevard 0470

Dr. John j. Smetona
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St, Phone Canal 0528 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nud 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbame lietuviėkaf

Iš Draugijų Veikimo
McKeeŠt

lio 23 d. Lietuvių Aut
Prieglaudos Klubas rengia link-

■ . A

smų piknikų Amšiejaus Far
moj. Įžanga asmeniui tik vie
nas doleris,’ ir už tų dolerį ne 
tik įžanga bus apmokėta, bet 
bus galima gauti valgyti ir ger
ti, ir pasišokti tiek, kiek kas 
norūs. Įžangos tikietus reikia 
įsigyti iš anksto. Juos gulima 
gauti pas klubo gaspadorių Do
minika Sandų.

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu valysi namus! Pašauk mus dėl dykai apskaitliavimų. 

25 motai patyrimo. — Blekorlus !r Stogius. 

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

Anthony A. Dobbs 
(Antanas Dublckns) 

ADVOKATAS
PerkraustO savo ofisą i nauja 

vieta, adresu:
139 N. Clark St.

Suite 1209 
Tel. Central 5566

Rez. 7018 S. Artesian Avė.
Tel. Republic 2566

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 West Marąuette Road
arti Westem Avė. Hemlock 7828

AK® SPECIALISTAS
27 METV PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokiu akiu

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT| 
YARds 1741—1742 

JT? I?ITni?TK'IQ• Jr • Jli ij JLFM

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPubUc 8340
5340 So. Ke

Dideliu pamėgimu tasai joga- 
maslis rašinėdavo apie Magdės 
šlėbias, kudlas lf kitas visus 
moderniškus “tinkstis”.. Magdė, 
žinoma, irgi nepasilikdnvo sko
linga tam kunigužiui. It jei “Ki
kili” pritrukdavo medžiagos 
“disputuoti” su Magde, tai jis 
pasįt'verdavo South Sides biz
nierius ir diskusuodavo apie 
“šulderius”, “porčiapus” ir ki
tus panašius dalykus.

Tačiau “Kiko” kikinimas pra
dėjo nepatikti kun. Kazėnui, ir 
šis pareikalavo, kad Kikas liau
tųsi “kikinęs” arba lai nusiima 
“Kiko” kaukę ir pasirodo pub
likai kas jis per paukštis yra. 
“Kikas” buvo priverstas užsi
daryti savo armonikų ir pasi
traukti j kampų.

Bet štai “Draugo” nr. 139 
tasai pats dvasiškas rašytojas, 
pasislėpęs po slapyvarde “Tu
ristas”, vėl ieško “oponentų”, 
pradeda kabinėtis prie l>ečku- 
rio aiškindamas apie meilinimą
si “burdingbosicncms”, Brigi- 
toms dalinamus “gastinčius” ir 
kitus panašius dalykus, kuriuo
se pats tėvelis, matyt, yra tik
ras specialistas.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Marijonų “.Draugo” Pitts
burgho skyriuje kiek laiko at
gal tūlas dvasiškas tėvelis, pri
sidengęs slapyvardžiu “Kikas”, 
dažnai rašinėdavo apie visokius 
dalykus, o ypatingai mėgdavo 
varinėti “disputus” su Pitts
burgho Naujienų Magde.

1 1 ' ■ ■ 1 * .................... ..  ' -:■■■■ ■ ,

DR. J. E. SIEDLINSKIS 
bft. V.y e!s sieSlij&skis 

GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER A V., Cor. Francisco 
Tel. office Laf. 3650; res. Virg. 0669

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

ADVOKATAI
.... ... į i ....... Ii ». i.

LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos bariai

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 1 
ir nuo 6 __ __

ftventadieniaifl nuo, 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

RECOMMf NOEO 
F0R40VEARSrouiCKLY

T! R EI)
PHDDUNI į

E vis Mr':.’

BLUE RIBBON 
MALT



Penktadienis, birž. 21, 1935

šies degtinč, alus ir užkandPRIE PABAIGOS

Ashland

SENAS PETRAS

Nevada 8416

6612 balsų 5664 balsų

ANTRAS LAIPSNIS 2,800 BALSŲ

DZŪKAS

1739 S. Halsted

3364 balsų

B. BARNIŠKIS

9424 Burnside Av.

1180 balsų

1870 balsų2040 balsų
2370 balsų

1309 balsų2770 balsų 1600 balsų

NON GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

M. ŠEŠTOKAS

BARTASIUS

BALČIŪNAS
Melrose131 Adams St.

3521 W. 38th PI.
JOHN SHEPALISMAKSVITIS Węstville. III.

680 balsų
balsų531 balsų

800 balsų
180 balsų

J. tUGDINIS
FELICE EDKINSMatuliauskienS

Frankfort, III.RIAUKA BOURNAT P. LAPENIS Baltimore,
KAVALIŪNAS

Clinton, Ind.
4500 S. Rockwellit

DOMICELfi
ŽUKAS

121 Seneca St 
Utica* N. Y.

ir Kean 
Svilainio

TILLIE 
PABARšKA

Mrs. A. VIUS
1646 N. Irvinjr Av.

118 & Hesparia St 
Collinsville. I1L

kiekvienas kontes 
gaus ir savo dova

82nd and Keai 
yra išnuomavę:

. SHOLTF.MAN
7017 South 

Campbell Avė.

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford, UI.
690 balsų

KRUKONIS 
Boston. Mass. 
70 balsų

B. VAITIEKŪNAS

5211 S. Kildare Av

Kontestanto A. L 
Skirmanto žodis

M. KEMĖŠIS 
812 West 33rd St, 
Tel. Victdry 6406 

3130 balsų

1739 S. Halsted St,
17137 balsų

ZOFIJA 
NAUJOKAITIS

V. , BUbVlblS

4094—-9th - St
Ecorse, Mich.

MIKE STURONAS
4329 South 

California Avė. 
Lafayette 1527

2060 balsų

1033 W. 103 r d 
Roseland

K. MATEKONIS 
8437 Jackson Blvd,

Biržeiio 29 dienų užsibai 
gia šių metų Naujienų va 
jus ir kontestas.

Daug atsiekta šituo kon 
testu.
.. Daug žmonių išjudinta.

Daug naujų draugų ras

JOHN RIMKUS
1980 Canalport

ADELĖ 
MIŠČIKAIT1ENĖ

Kontestantų Kopėčios

4424—17th Avė,

3121 S. Morsran st 
795 balsų

MRS. FRANCES 
DAUGINT 

359 Jefferson Avė. 
Aurora. III. 
650 balsų

J. MAČIULIS 
906 Prescott St. 

Waukegan. III.
3802 balsų

638 Plummer St 
Hammond. Ind.

ANT. NARBUTAS

Racine. Wis,

S. MOCKUS
1224 Herrick Av.

K. G. URNEŽIS
1607 S. TalmanSt

1125 balsų

FRANK BULAW
1739 S. Halsted St.

15548 balsų

Kenoeha, Wis,
A. RAŽAITIS 

3408 S. Halsted St 
Tel. Rock. 4295 

1980 balsų

J. SINKUŠ 
1739 S. Halsted St 
Tel. Canal 8500

S. NORGAILIENĖ
4459 S. Richmond st 

T>af. 5647 i 
3580 balsų

abejonės, kontes

Seno Petro Biznis 
‘Naujienų’ konteste

meratų. Tuo jie tikrai pa 
tarnaus savo rėmėjams.

Sekančios savaitės pabai 
goj žinosime galutinus kon 
testo rezultatus, o vėl at 
švęsime ir linksmas kontes 
to pabaigtuves.

Kontesto Vedėjas.

11136 S. St. Louis 
Avenue 

TeL Beverly 4391 

780 balsų

Fr. Venskus, 717 W. 21st 
PI., kurie užlaiko saldainių, ei 
garų ir kitų mažmožių kratftu-

PRANAS KLIKNA 
2554 Blue Island 

Avenue 
3227 balsų

A. FRENZELIS
17 'Palmerston Av. 
Toronto. Ont Can.

805 balsų

Tariu širdingų ačiū visiems 
draugams ir rėmėjams, kurie 
per mane užsirašė Naujienas 
arba atnaujino jų prenumeratą.

Ypatingai didelis ačiū pri
klauso Antanui Miksimi, kuris 
dar turėjo užmokėtas Naujie
nas šešiems mėnesiams, bet, 
nežiūrėdamas 4o, vėl atnauji
no jų prenumeratą visiems 
metams. ■. s

O ir ateity, jei kas norėsite 
užsirašyti Naujienas, tai pra
neškite main. ii Visuomet jums 
mielu noru 'patarnausiu. 1 ,

Draugiškai, , Y-'/ •
— A. L. Skirmantas,

sus savo draugus 
iiš^uriJ^ar nėra

J. F. VILIS
2135 N., Spaulding 

avenue

1610 balsų

Visi kontestantai užsipel- 
no padėkos kaip iš Naujie 
nų taip ir iš jų skaitytoji; 
puses. Sulyg savo pasidar
bavimo 
tautas 
nas.

Nėra
tantai daugely vietų turėjo 
sunkaus darbo. Daugelis ra
šė pranešimus apie didelę 
žmonių tamsybę jų apielin- 
kėse. Tas tiesa, kad tamsy
bės tarp musų žmonių dar 
yra labai labai daug. Ir jei
gu musų kontestantams pa
sisekė nors kiek tų tamsybę 
sumažinti, jų darbas turi 
didelės visuomeniškos ver
tės. Kur Naujienos randasi, 
ten tamsybės jau nebėr. 
Kuo didesnis Naujienų skai
tytojų skaičius, tuo mažes
nė musų visuomenės patam
sio nelaimė.

Kontesto laikas buvo lai
kas palengivinimo įsigyti 
Naujienas. Kontestas buvo 
pailgintas labiausia tam, 
kad nepilnai užsimokėję sa
vo prenumeratų skaitytojai 
turėtų progos baigti mokėti 
už metus ir gautų tris mė
nesius veltui. Daugelis jau 
tuo pasinaudojo. Tie kurie 
nepasinaudojo dar turi vie
nų savaitę tam atlikti. Kon
testantai turėtų nuskubti ir 
apeiti 
skaityto;
baigę mokėti metinę prenu

nia Avė., kuris užlaiko gra 
žiu Tavern, o antrą biznį, tu 
ri rodauzę ant 82nd 
Avė., tai buvusi St.
užeiga.
į J. Zalga, 6637 So.
Avė., kuris užlaiko gražią Tą- 
vern tarp svetimtaučių ir da 
ro gerą biznį.

Fr. Kairelis, 6746 So. Ash
land Avė., kuris užlaiko gražią 
Tavern,1 užrašė 5 “Naujienas’ 
ir davė $5.00 garsinimą atsi
sveikinimui su lakunu Feliksu 
Vaitkum.

Ch. Kasilauskas, 3364 South 
Halsted St., užrašė tris NaW- 
j ienas, dvi į Lietuvą ir vieną 
sau. Pp. Kasi lau skiri užlaiko 
gražią Tavern ir yra draugiš
ki žmonės.

A. Kasiulis, 5949 So. Kedzie 
Avė., kurie užlaiko gražią Ta* 
vern tarpe svetimtaučių ir da
ro gerą biznį.

P. Paulius, 2433 W. 69th 
St., kuris užlaiko didelę hard- 
vvare krautuvę, kurioje yra di
delis pasirinkimas už prieina
mas kainas.

St. Yutška, 6241 So. State 
St., kuris užlaiko gražią Ta
vern ir yra draugiški žmonės.

A. Katukevičius, 4309 West 
63rd St., siuvėjas, kuris yra 
gerai patyręs savo amate siu 
va naujus ir taiso senus dra
bužius.

D. Bacius, 810 W. 18th St., 
siuvėjas, kuris yra gerai pa
tyręs savo amate, siuva nau
jus ir taiso senus drabužius.

A. Bielinis, 122 E. 105th St., 
kuris užlaiko gražią Tavern, tu
ri geros rųšies degtinę, alų ir 
užkandžių.

J. Pocius, 2606 W. 59th St., 
siuvėjas, kuris yra gerai paty
ręs savo amate, siuva naujus 
ir taiso senus drabužius.

Al. Gedvilas,,;į701 $o. Canal 
•St., kuris užlaiko gražią Ta
verną, kur randasi geros rų-

PIRMAS LAIPSNIS X- REIKIA 1100 BALSŲ

Avė
Agnės šidliauskienės užeigą. P. 
Young yra draugiškas žmogus 
ir pas Petrą visados galima 
gauti šaltakošės, saldainių, 
alaus, degtinės ir užkandžių.

J. Ivinskas, 3430 So. Hal- 
sted St., užlaiko Bridgeport 
Tavern, kur randasi geros rų
šies degtinė, alus ir užkand-

Grand Rapids 
Mich.

A. L. SKIRMONT
15723 LathroD Avė. 

Harvey. 111.
1120 balsų

Wm. ir Anna Dambrau'skai, 
817 W. 34tb St., kuriė užlai
ko gražią Taverną ir rytoje 
šeštadienyje, , rengia parę ir 
kviečia visus savo draugus ii 
pažystamus.

J. Jacikas, Willow Springs, 
šeši blokai nuo Kean Avė., už
laiko Winewood Beer Garden, 
buvusią Wm. Dambrausko rod- 
auzę, kur yra daržas pikni
kams, išvažiavimams ir yra 
graži svetainė. Pp. Jacikų rod 
auzeje visados yra šaltas alus, 
geros rųšies degtinė ir užkąn- 
džiai.

Emma Pocaitė, 644 N. State 
St., kuri užlaiko Emma’s CastH 
Cafe, geros rųšies degtinė, alirts, 
užkandžiai ir muzika kas va
karas.

J. Petrauskas, 537 N. Clark 
St., kuris užlaiko Grand Ta
vern gražiai išpuoštą ir geros 
rųšies gėrimus.

Kurie nors kokį biznį darė 
per Seną Petrą, visiems tariu 
širdingai ačiū.

Senas Petras.

B. Pužauskas, 645 W. 18tb 
Gt., kuris užlaiko gražią Ta
vern ir yra draugiškas žmo
gus.

Ch. Ūkelis, 3436 So. Litua- 
nica Avė., kuris užlaiko gražią 
Tavern ir yra draugiškas žmo
gus. — '

M. Biago, 4358 So. Califor-

Well, gerbiamieji Seno Petro 
rėmėjai ir draugai jau liko tik
tai viena savaitė iki kontesto 
pabaigos. Birželio 29 d. užsi
baigia kontestas, taigi visi Se
no Petro patriotai sukruskite 
į darbą: šaukite telefonu Canal 
8500 arba laiškais, taip pat 
ir iš kitų kolionijų galite pa
siųsti per laiškus Petro vardu 
ir bendrai dirbant bus užtik
rintas man pirmenybes laimė
jimas.

žmonės
Petrą: 
Yotmg, 

kuris
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PASUKIMAS Į KAIRĘ

Per dvejetų paskutinių dienų Roosevelto adminis
tracija ir jos rėmėjai kongrese padarė keletą svarbių 
žinksnių radikališkesne kryptim. Senatas Washingtone 
priėmė socialinio saugumo bilių, kuris jau buvo praėjęs 
atstovų bute. Atstovų butas priėmė Wagnerio darbo 
santykių bilių, jau gavusį senato pritarimų. Preziden
tas Rooseveltas pasiuntė kongresui pranešimų, ragin
damas jį apdėti didesniais mokesniais stambiuosius pa
likimus ir pajamas.

Du aukščiaus paminėtieji įstatymų sumanymai (bi- 
liai) patenkins daugumų vadinamųjų radikalų kongrese 
ir Amerikos Darbo Federacijos vadus. Ypatingai patiks 
organizuotiems darbininkams darbo santykių bilius, ku
ris draudžia kompanijų unijas ir pripažįsta teisę kal
bėti darbininkų vardu teisėtoms darbininkų unijoms.

Bet tie du biliai jau seniai buvo svarstomi kongre
se, ir publikai jie nereiškia nieko naujo, išimant tai, kad 
dabar kongresas parodė pasiryžimų juodu paversti įs
tatymais. Didesnio įspūdžio krašte padarė Roosevelto 
pranešimas kongresui. Laikraščiai mato jame preziden
to strategijų ateinančiųjų metų rinkimų kampanijai. 
Jie sako, kad Rooseveltas, ragindamas kongresų sun
kesnėms taksoms apkrauti turtinguosius žmones, sten
giasi pakreipti savo pusėn tuos balsuotojus, kurių tarpe 
turi įtakos senatorius Huey Long ir kiti’ radikališkų re
formų skelbėjai.

Gal tai ir buvo Roosevelto' tikslas. Bet reikia paste
bėti, kad po to, kai vyriausias Jungtinių Valstijų teis
mas užmušė NRA, prezidentas turėjo kų nors daryti, 
idant visiškai nenupultų jo autoritetas. Prezidento pra
nešimas kongresui yra kaip ir atsakymas tiems, jo kri
tikams, kurie teismo sprendimų NRA byloje sveikino, 
kaipo galų Naujajai Dalybai. Rooseveltas buvo privers
tas parodyti kraštui, kad jisai savo priešų nebijo ir kad 
jisai yra pasiryžęs tęsti kovų toliaus už tuos dalykus, 
kuriuos jisai skelbė per dvejus su viršum metus. Jeigu 
jisai to nebūtų padaręs, tai ateinančiuose rinkimuose 
jam nebūtų likę progos laimėti.

klausinių, darbininkų vienybes 
klausimų, parlamentarizmo ir 
reformų klausimų, kapitalizmo 
“griovimo” klausimų, ir t. t., ir 
t., t. Ne vienam šitų klausimų 
“pasaulio revoliucijos štabas” 
nemokėjo vadovautis i kokiu 
nors aiškiu principu. Todėl ji
sai blaškėsi ir tebesiblaško iš 
vienoj kraštutinybčs j kitų.

Nenuostabu, kad taip pat 
blaškosi ir “centrabiuriai”, ku
rie į' Maskvų žiuri, kaip į “zer- 
kolų teisybės”. Jiems rupi, kad 
ir čia dar taip, būti minių “va
dais” ir jie daro kų tik išmano 
prie tų minių prisiplakti. Kai 
minių nuotaika keičiasi, iai ir 
binąbininkų obalsiai keičiasi. 
Pirma jie buvo neva “revoliu
ciniai” (pasaulio revoliucija, 
kapitalizmo nuvertimas, šalyn 
parlamentus, šalyn reformas, 
šalyn “pardavikų” unijas etc.); 
paskui jie ėmė taikytis prie 
buržuazinių aplinkybių ir dary
ti “bendrus frontus”; pagalinus, 
jie sumanė žvejoti visur, kur 
tik yra sudrumstas vanduo.

Kas yra tas “darbininkų su
važiavimas kovai prieš karų ir 
fašizmų”? Grynas blofas. Juk 
pagal komunizmo “mokslų” ves
ti. specialų kovų, prieš fašizmų 
yra nesąmone, nes komunistų 
teorija sako, kad' tarpe fašizmo 
ir demokratijos nėra jokio prin- 
cipialio skirtumo. Tenai, kur 
gyvuoja demokratinė tvarka, 
komunistai jos negina. Jie net 
dedasi išvien su fašistais tų 
tvarkų sugriauti (taip komunis
tai darė Vokietijoje). Pas lie
tuvius bimbininkai visuomet la-

biau pritaria klerikalams ir de- 
Šiniausiems tautininkams, negu 
socialistams.

■ i

Tačiau j savo suvažiavimų 
komunistai maldaute maldauja, 
kad atvyktų socialistų atstovai. 
Jie kviečia j talkų “socialfašig- 
tus” kovai prieš fašizmų! Ar 
tai ne absurdas?

Tik demagogijos sumetimais 
komunistai ėmė pusti burbulų 
ir apie dalyvavimų Kauno kon
grese. Važiuoti “pas Smetonų”, 
aišku, jiems jų “revoliucinis 
zokonas” draudžia. Bet jie vis- 
tiek žada neva važiuoti, tikėda
miesi to kongreso obalsiu pasi
gauti šiek-tiek publikos. O gal 
publika jais ir pasitikės? Gal 
ji da ir centų duos, kad Bimba, 
Mizara, Andriulis arba kitas 
kuris “vadas” nukeliautų į Kau
nu “proletariato” reikalus gin
ti (jeigu “vadas” nekeliaus j 
Kaunu, tai jisai bent galės pa
važinėti po kolonijas arba “sku- 
nerį” išgerti už “proletariato” 
sveikatų).

“Sklokos” rašytojas sako, kad 
toks “ščyrųjų” agitatorių blaš- 
kymos liudijus apie štokų sme
genų jų galvose. Bolševikiš
kiems generolams, tiesa, sme
genų daug nereikia; tik nacha- 
liškumo jie turi turėti pakan
kamai. Bet šiais nejvykusiojo 
“trečio periodo” laikais jiems 
reikia vis labiau ir labiau grieb
tis visokių gudrybių ir “sky- 
mų”, kad publika, iŠ kurios 
naivumo jie gyvena, nuo jų vi
siškai nepabėgtų. O iš tų “sky- 
mų” dažnai nieko neišeina, nes 
jie yra tušti ir veidmainingi.

nių kitataučių nemėgsta džia- 
aš girdžiu 

atrodo, kad 
tokį triukš-

zo muzikos. Kai 
džiazų, tai man 
bile kas galėtų 
mą sukelti, nereikia ne muzi
kantu būti.

Džiaze nėra kūrybines min
ties vaisių. Tik šiaip sau jaus
mų erzinimas, panašus į pi- 
gios rųšles kabareto orgijų 
kėliihip Džiazas, gal būt, ten 
ir priklauso...

Amerikos skubos ir ūpo 
žmonių gyvepime visi senieji 
budai ir priemones pasireikšti 
judesiams ir papročiams pra
dėjo neatitikti momentui. 
Tuomet atsirado džiazo muzi
ka ir Šokis, 
lietis melais 
priešakiu visų 
nicno-dailės
ma pirmų vietų, nes jis kuo- 
geriausiai atsako naujo laiko 
kcitulingiems, nepastoviems 
dvasios stoviams. (Bus daug.)

jauno inžinieriaus tėvams. Ii 
kiek teko patirti, Juozas Put 
ramentus jau ir darbų turi.

Kanadiečių $8.00 pa 
siųsta į Lietuvą

šiomis dienomis p. T. Skrup 
skas atsiuntė “Naujienų” var 
du $8.00. Tuos pinigus surin

ko Kanados lietuviai Pickle 
Crow kolonijoj, Ontario pro
vincijoj.

Pinigus prašyta “Naujienų” 
pasiųsti j Lietuvą Al. Sima
navičiaus bylai vesti. Birželio 
19 d. “Naujienos” pasiuntė pi
nigus Etines Kultūros Draugi
jos Kupiškio Skyriaus pirmi
ninkui P. Vaitekūnui prašyda
mos, kad jis atiduotų kanadie
čių aukų A. Simanavičiui.

— “N.” Adm.

SLA. DELEGATAI J KAUNO 
KONGRESĄ

Girdot, kad SLA. Pildomoji 
Taryba paskyrė delegatais į Vi
so Pasaulio Lietuvių Kongresų 
Kaune adv. F. J. Bagočių ir 
“Tėvynės” redaktorių S.' E. Vi- 
taitį.

Yra kuopų, kurios priešinasi 
tam, kad Pild. Taryba “eikvos” 
pinigus delegatams siųsti j Lie
tuvą. Bet tai per siaura pažiū
ra. Gal tas kongresas nieko 
ypatingo ir neatliks, bet bus 
gera, kad SLA. atstovai daly
vaus jame ir matys, kas ten dė
sis, idant jie paskui galėtų pil
nai painformuoti visą organi
zacijų. O be to bus svarbu to
kiam suvažiavimui išgirsti 
stambiausios išeivių organizaci
jos balsų. »

kuriame 
— kon- 

Pradžioje bim- 
tame kongrese

SMEGENS AR PRINCIPAI?

vadai “be 
esą, sumanę 

Amerikos 
suvažiavi-

“N. Gadynėje” M. Belaisvis 
rašo, kad staliniško tipo komu
nistų (“ščyrųjų”) 
smegenų”. Jie,
šaukti “visuotinų” 
lietuvių darbininkų 
mą ir tuo tikslu meilinęsi ir 
prie klerikalų, ir prie socialistų, 
bet nei vieni, nei kiti nesutiko 
jų idėjos, paremti. Ir dabar tas 
suvažiavihnas bus tik vienos 
bimbinės srovės, o jo delegatai 
susidės iš žmonių, kurie aklai

tiki į “centrabiurių” linijų.
“Tasai suvažiavimas nebus 

Visuotinu Amerikos lietuvių 
suvažiavimu ir negales kal
bėt visų lietuvių vardu”, sa
ko M. B.
Kitas klausimas, 

“ščyrieji” suklupo, tai 
gresas Kaune, 
biniai sumanė
dalyvauti ir skelbė, kad jų su
važiavimas skirs delegatus. Bet 
paskui jie, nežinia dėl ko, sa
vo nusistatymų staigiai pakei
tė ir ėmė savo spaudoje rašyti, 
kad jie dar jokio nusistatymo 
kongreso klausimu neturį*

“Pirmiaus agitavo, buvo 
pasirengę važiuot Kaunan”, 
rašo “sklokos” organo ben
dradarbis, “o dabar jau pa
lieka eiliniams nariams, kad 
suvažiavę Clevelandan pamo
kytų ‘revoliucinius’ vadus, 
kad išvestų iš pelkių, į ku
rias jie įklampojo.

“Ot, tai jum ir vadai! Bi
le klausime tuojaus išeina į 
laukus ir paklysta.”
Jau seniai tie “revoliucionie

riai” klaidžioja. Nė viename 
klausime jie nėra išlaikę vieno
do ir aiškaus nusistatymo. Bet 
tai ne jų asmeninė nuodėmė. 
Jie svyruoja, klaidžioja ir blaš
kosi taip pat, kaip ir Maskva, 
iš kurios jie gauna savo įkvėpi
mų (iu sendvičius). ; .

Pasakykite,
me nėra po kelis kartus vertę- 
sis per galvų komintemas? Im
kite karo ir “tėvynės gynimo” 
klausimą, Tautų Sąjungos klau
simą, fašizmo ir demokratijos

kuriame klausi

Pastaraisiais ke- 
džiazas iššoko 
aavo seserų— 

ir jų tarpe ūži-

KORESPONDENCIJOS

Jaunas lietuvis inžinierius

Mikas Šileikis.MENAS

be trečio iŠ

(Tąsu)
Muzika nėra natūralizmas, 

bet turi daug bendro su juo. 
Muzika taipjau turi daug ben
dro su plastika ir spalva. 
Kaip tapyba, taip*;muzika, 
nėra ir negali 
geriau sakant
matavimo (third dimension). 
Trečias išmatavimas paišyboj 
ir skulptūroj yra ta priemonė, 
su kuria piešiamas daiktas 
padaromas apvaliu t. y. akim 
ir rankom lyg apčiuopiamu, o 
muzikoje klausa ir jausmu. 
Tai yra judesių ir veiksmo 
būdas, kuriuo daiktai galima 
padaryti toki, kokiais norima, 
kad juose apsireikštų gyvu
mas ir natūralumas kad ir 
statikos formoje. v

Trečias išmatavimas nėra 
niekeno išgalvotas dalykas. Jį 
suteikė pati gamta, kaip kad 
pati gamta suteikė perspekty
vų ir tris spalvas—mėlynų, 
geltonų ir raudonų, iš kurių 
pasidaro visos kitos spalvos. 
Tas pats ir su garsais. Garsų, 
tonų ir pustonių galima pasi
gaminti kiek tik norima, bet 
nemažiau
Be trijų nėra galima padaryti 
nė grožio, negi jokios harmo
nijos, nes vienas ir vienas 
bus lygus skaičius, kuomet 
čia yra reikalinga nusveria- 
ma jėga. Kitaip niekas neiš
eitų. Juo daugiau tonų, dau
giau garsų, juo geresne bus 
muzika ir geresnė tapyba. Su
prantama, reikia mokėti visa 
tai suderinti. Be šito “trečio 
išmatavimo’ butų tik;

“Niu-niu 
Niu-niu 
Niu-niu.”

Arba butų tas pats atkarto
jimas kas:

Viens—du 
Viens—du 
Viens—du.

Kad nebūtų monotonijos, 
reikia pridėti dar trečia silia- 
ba: “trys.” Tuomet bus dau
giau judesių—tiesiog “marša- 
vimas”—

Viens—du—trys !
Taigi muzika, kaip ir plas

tikinė dailė, turi plastikines 
ir spalvines formas. Dailėje 
jas matome, O muzikoje girdi
me ir jaučianie.

Gabus mužljkbs kompozito
rius, kurdamas melodiją, su
geba įkurti minties grožį klau
sytojo sielai, kurį galime pa
vadinti prigimtu iiaturalumu 
arba primenančiu gamtų ar 
kų kitų. i,

Muzikoje tikrasis kūrėjas 
yra pats kompozitorius, kuris 
parašo gaidas* ir suharmoni
zuoja melodijas. Muzikas, ku
ris tik išpildo kurinį, nėra 
tikrasis kūrėjas,, nors ir labai 
sugabiai išpildytų instrumen
tu arba balsu. Muzikos artis
to priedermė yra nesudarkyti 
kūrinio dėl to, kad jam leng
viau, arba atrodo geriau, bus 
pakeisti ar praleisti kai ku
rias vietas. Daiig muzikos ku
rinių esti įsudarkoma sauva- 
liškai juos išbildant, jau ne
kalbant apie liepa]ėgimų juos 
išlaikyti visoj aukštumoj ir 
čielybeje. Čia yra tik ar liz
inas, o ne kūryba. Piešėjas ne
gali kopijuoti kito žmogaus 
nupiešto paveikslo arba skul
ptorius modelio. Kiekvienas 
jo darbas yra savistovia. Jis 
yra ir turi būti pats kūrėjas.

Ign. šlapelis apie muzikų 
štai kaip pasakė:

“Muzikos spėka, draug ir 
jos silpnybė yra tame, kad ji 
išreiškia visa ir nieko nereiš
kia visiškai aiškiai.”

Yra pravesta analogija 
tarp spalvų ir balsų. Spalvos 
pravestos ant gaidų. Į spalvų 
teorijų įvesta, muzikos termi
nologija.

Sunku nustatyti šitų sintezę, 
kuri spalva kuriam balsui 
priklauso, bet kad visos spal
vos jungiasi rotacija ir har- 
monizuojasi rotacija, tai ir 
su balsais taip yra. Bet kuri 
spalva gali dominuoti visas 
kitas. Jeigu piešėjas duos pro
gų visom spalvom aiškiai pa
sireikšti, tai jos ‘susipiaus” ir 
įvyks spalvų katastrofa. Muzi
koje irgi tas pats. Kiekvienas 
garsas privalo veikti sutarti
nai su kitais, skirtingais, gar
sais. Kai vienas ima viršų, tai 
antras nusileidžia. Kitaip rit
mas nebūtų įmanomas, tuo
met nebūtų įvairtimo.
Kakofonija ir “modernizmas” 

dailėje.
Dauguma lietuvių ir senes«i

Susilaukėme ir mes vienų jau* 
nuolį šioj kolonijoj, kuris pa
siekė aukštesnį mokslų. O jis 
yra Juozas PiVtramentas, Zig
mo Putramento sūnūs. Smagu 
ir tai pastebėti, kad jis buvo 
pirmas “Naujienų” platintojas 
Harvey, III.

šiemet Juozas Putramentas 
baigė inžinerijos mokslo šakų 
žinomų kaip surwey.

Pabagięs pradinę mokyklų 
Juozas lanke aukštesnę, o‘ jų 
baigęs išvažiavo į Laraniie, Wy- 
oming, ir ten įstojo j Wyoming 
universitetų.

Gi šiemet Juozs Putramen
tas baigė mokslo kursų tame 
universitete ir gavo diplomų su 
inžinieriaus laipsniu.

Tai yra didėlis malonumas

Didžiausišlšpardavinias 
Gautų Atgal Automobiliu Chicagoje 

150 Automobiliu Pasirinkimui 
Dodge, 1982, sedan, kaip nau

jas, tik . .........................  $295.00
Buick lato, 1930, sedan, tik .... 110.00 
Fard, 1934, sedan, kaip nau

jas, tik ...     365.00
Hupmobile, 1932, sedan, garan

tuotas, tik . .................... 285.00
Studebaker, 1981, Deluxe, tik 195.00 
Chrysler, 1932, Leluxe sedan, 

tik ...    295.00
Essex, 1930, sedan, tik ..........  45.00
Chrysler Coupe, tik .........   35.00

Ir daug kitų autmofriliu nuo $25 
ir brangesnių. Kiekvienas karas 
garantuotus 90 dienu ir galit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jūsų 
sena kąra priimsim i mainus. Li
kusia suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobilių kainos 
yra pigiausios Chicagoje. Musų 
krautuvė yra atdara vakarais ir ne- 
deliomis iki 9 vai. vakaro.

G. M, Finance Corp.
2535 N. Crawford Avė.

DABAR LOŠIA
Sovietų Rusijos pražų sensacini 

veikalą
‘The Youth of Maxim 

su angliškais parašais 
25c iki 2 vai. po pietų 

Vienatinis lošimas mieste ši 
sezoną

Sonotone Teatras
66 E. Van Buren St.

Ekstra dalykas — 
“DAINUOJANTI PUPPETS“

BUDDE’S BEAUTY 
SHOP

4^^ $2.50 Perm.
Wave už $l-49

? $5 00 Glo Tone $3.50
J41 Shampoo and Fipger

i\ PStn* ir Sub8toi 35c*
< ’ Elektriškas Masažas.
VISKAS PIGIAU IR GERIAU.
3641 S. Union Avė.

Te|. Yards 1393—2nd Fl. Front

34 Metus Vldurmiestyje 
(ee specializuojamas padaryme 
Platės, Gold Crowns. X-Ray.

Prieinamos Kainos.
Valandos: 8:80 iki 8:80 v. v* 

Tel. HARRISON 0751

Opposite Pavis Storo, 2d rtotff

Pasaulines Parodos Budinki} Materiolas
KRAUSTOMAS ADRESU

4000 SOUTH ASHLAND AVENUE
Pardavimui 1, 2, 3 coliu lentos, durys, langai, plytos, grindys,

GOLDMANrm^R^CKING CO.
PASAULINĖS PARODOS NAMŲ ARDYTOJAI, — YARDS 0036

MUSŲ KAINOS ŽEMIAUSIOS
Musu Darbas GeriausiasDE LUXEf UPHOLSTERING 

AND FURNITURE COMPANY 
2053 West 35th Street

Davenportai užden- KRĖSLAI $g Cfi
giami taip pigiai kaip lw»ww ir brangiau ,.................

PADARYSIM, KAD JUSU RAKANDAI IŠRODYS KAIP NAUJI 
. . , Jei jūsų parlor setas jau yra nemoderniškas ,tai labai paprastas 
dalykas, reikia jį tuojau perdirbti ir jis išrodys madingai. Mes 
perdirbsime, išrodys kai naujas. Pasirinkimas geriausių materiolų. 
Aprokavimas DYKAI. Tik pašaukit mus per telefoną. Arba atvažiukit.

Turime visokių rakandų. Parlor setus darome ant orderio ir ap
dengiame. Pcrtaisoin ir permalevojam. Matracus darome ir atnaujinam.

Maisto Išpardavimas!
Petnyčioj ir Subatoj, Birželio-June 21 ir 22 

“MIDWEST STORES” KRAUTUVĖSE

MILTAI ! "NE BALTINTI 1"'»» 
svar. OA a 24% s v. 

inaiŠ. maiš.

A/TTT TZ AG “Midwest” or “Shurfine” Brands Ą ORa IVIlLikAb EVAPORUOTAS Aukšti kenai už *■ w U 
T? A AT A “MIDWĖST° Svaro 1 *7 AKAVA , PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS maišelis ■ « y 
SANKA KAVA ....................................... sv. kenas 440
JELL-0 visų skonių .................................... S pak- 280
“Armour’s” Gold-Nut MARGARINE sv. pak. 1Ž0 
SHREDDED NVUĖAT ............................ 2 pak. 250
“Reech-Nut” VlRtl SPAGETAI sv. kenai 3 už 250

BAĖY FOODS (Vaikų maištas) 3 kenai 250Larseii’s

ARGO STARCH GLOSS® pak. 2 ,?15c 
“Red Cross” SPAGETAI ar MAKARONAI 2 pak. 130 
“Midwest” MAYONNAISE .....
“ROYAL” BAKING POWDER

8 unc. džiaras 130
... 4 unc. ken. 140

DUCHESS SANDVVICH COOKIES .................. sv. 170
“br. Unce^11 'BAKiNfa poWdeR~12~ un.c kenai 2170 
RYŽTAI puikus J> 1
“LITTLE BOY” SALDUS ŽIRNIAI No. 1 ken. 3 už 250 
QUEEN ALYVOS ..................... ....... Kvort. <lžĮaraF35~0
“SUNKIST” LEMONAI dideli ..........  Tuz, 19^
“SdNKIST” ORANŽIAI vidutiniai ........... Tuz. 190
RINKTINIAI BANANAI .............................. 3 sv. 170
CIBULIAI Nauji Californijos ................  3 sv
“Mickelbetry’s0 PURE MEAT FRANKFURTS 
“Cudghy's" iOfeTA ŠAtĄflTgAšfiF 
“Drexel FąrmV ILGA BOtOGNA DEŠRĄ 
“PABST* CHEESE Įvairūs % gv pak. ....

ROOT BEER . ‘ “Midwest” 
GINGĖR ALE didelės bonkos

,.....    2 už 17c
Plus dep.užfaVV bonk.

..2. ......  3 šmotai 140 
maži pak. 170 Dideli 200

Michvesl” TILET TISSUE

SODA
“Del Montc” PYCES riekutės ar Pusės 2% kenai .................. 19c
“GREEN TĄG° BARTLETT GRUfilOS 2% kenai 19c
Paveikslą padidinam ir Įdedam Į rėmus už 25c ir 3 vvrappers 
CAMAY MUILAS 
“climaLene”
"BOWLENE” ............................. Maži kenai 2 ūž~190
DYKAI! PACKAKD AUTOMOBILIS KAS SAVAITfiS KONTESTE 
SUPER SUPS .......... ....................................  3 pak. 270
"OCTAGON” SOAP POtfDER ........................ . maži 3 pak. 10c

3 rolls 170
KITCHEN KLENZER Kenas 5c

Mes priimam visus Pašalpos Grašelio Orderius.

PASTABA — Duųumt "Midumt StSnf (ari ir mm (tyrim. kar /ųr 
_____galit! pirkti mhį, paukitienę it tt, ui žtmiautiat luiinMl

NES PIGIAU

STORES



Penktadienis, birž. 21, 1936

Automobilis užmušė 
seną Roselando lie

tuvį biznierių
Juozapą S, Nezolskj, senų 

Boselando gyventojų ir biznie
rių, išlaikiusį užeigų per 35 
melus, ištiko nelaimė trečia- 
deinį, birželio 19 d., 2:30 vai. 
po pietų.

J. S. Nvzelskls, jo moteris, 
duktė Phyllis, dukters dvi 
mergaitės, taipgi švogvrls Pra
nas Kantautas su žmona ir jų 
dviejų mergaitė 
mobiliu.

vaitavo auto-

Fairfleld avė. 
sulaikė pietųautomobilį jie

Po to pala J. S. Ne
išlipo iš automobilio ir 
skersai gatvę, t. y. į 
pusę, nusipirkti daržo-

pusCj. 
Melskis 
nuėjo 
šiaurės 
vių.

Su daržovėmis grįždamas 
atgal jis jau beveik pasiekė 
savo mašinų. Buvo nuo jos 
tik kokias keturias pėdas, ka- 

mobilis pertrenkė Nvzelskį lo
kiu smarkumu, jogei jis tapo 
numestas tolyn kokias 25 pė
das.

Kada žmonės subėgo prie 
Nedelskit), tai jis dar buvo gy
vas. Jo paties mašinoj sku
binta jį vežti į artimų ligoninę, 
bet sužeistasis mirė kely.

Laidotuvės bus šeštadienį, 
birželio 22 d., iš namų, 136 E. 
107 st., Boseland, j Visų Šven
tų parapijos bažnyčių, o iš 
bažnyčios į šv. Kazimiero ka
pines.

Laidotuvėse patarnauja A. 
Masalskis, 3»’M)7 Lituanica avė.

Ketvirtadienį p. Masalskio 
koplyčioj įvyko koronerio ty
rinėjimas, ir vaikinas, kuris 

skj automobiliu, tapo paleistas. 
Ba pripažinta, kad nelaimė 
įvykusi nekaltai (aeeidental-

Steponavičių moki 
nių koncertas bus at 
einantį pirmadienį

Koncertas f nyks Kimball tro
besy. Paeitai Hali. Bus plo
nins programas. kurio verta 
paklausyti.

Ateinantį pirmadienį, birže
lio 24 <1., lygiai 7:30 vai. va
kare, Recital Hali, Kimbal) 
trobesy, vidur miesty, įvyks 
Steponavičių Muzikos Studijos 
metinis mokinių koncertas 
Priruoštas yra įdomus ir įvai
rus programas ir visi muzikos 
mylėtojai yra širdingai kvie
čia atsilankyti.

P-ios A. Steponavičienės bal
so mokiniai nereikalauja pri
statymo, nes jie yra gerai ži
nomi lietuvių publikai. Bus 
tikrai smagu užgirsti Pranų 
Jakavičių, Onę Skevefiutę, Al
donų Grigoniui?, Estelle Gal
dikaitę, Heleną ir Stasę Rim- 
k iii tęs. Verą Nekrašiutę, Flo- 
rcnce Balsis, Lillian Stupariu- 
tę. Bcrnard Miller ir daugelį 
kitu.

P-ia Steponavičienė prista
tys čia ir savo Kaimiečių 
Kvartetą. Šis populiarus ra- 
dio kvartetas susideda iš Sta
sės Rimkaitės, Albinos Trili- 
kaitės. Jono Rukšlelės ir Pra
no Pūkio. Jie išpildys šiame 
koncerte keletą naujų lietu
viškų ir angliškų dainų.

Kazio Steponavičiaus, kuris 
taipjau mokytojauja ir Ameri
can konservatorijoj, šiame 
koncerte dalyvaus keli jo ga
biausi smuiko mokiniai. Sta
sys ir Viktoras Leschewsku, 
Ravmond Kamesis ir Jonas 
Stukas, nariai Chicago Lietu
vių Simfonijas Orkestro, tik
rai visiems patiks. Daugelis 
gi kitų pasirodys publikai dar 
pirmą kartą.

Be dainininkų' ir smuiki
ninkų dar dalyvaus daugelis 
gabių pianistų, mokiniu Jur
gio Steponavičiaus. Koncer

tas bus tikrai įdomus ir įvai
rus.

Tikletus galimu gauti nuo 
mokinių, Stephens Mušiu Stu- 
dio, ar salėjo birželio 24 d., 
nuo 7 vai. vak. Tikletal yra 
lik 25e. Visi kviečiami yra 
būti anksti, nes koncertas pra
sidės lygiai 7:30 vai. vakare.

SLA. 125-tos kuopos 
darbuotė
'................... I. ..

MELUOSE BARK, ILL. — 
SLA. 125 kuopa laikė susirin
kimą birželio 9 d. Community 
Hali. Viela labai visiems pa
tiko, svetainė graži, čarlcriais 
sienos išpuoštos. Pasirodo, 
kad ten visos vietinės draugi
jos susirinkimus laiko. O iš 
lauko įvairios gėlės žydi, kas 
priduoda daug malonumo.

Pradėjus susirinkimą, per
skaityta du padėkos laiškai. 
Pirmas — SLA. prezidento, p. 
Bngočiaus, kuriame jis dėgoja 
musų kuopai ir atstovams už 
parėmimą ir dalyvavimą han- 
kiete gegužės 3 d. Congress 
viešbuty. Antras laiškas tai 
nuo TLTASS. Taipgi dėkoja 
už auką $5.00, kurią musų 
kuopa paskyrė antram skrldi* 
mui. Draugo SLA. gerbiamam 
prezidentui ir ALTASS musų

inių.

pos 3 nauji nariai. Musų 
kuopa auga, išrodo, kad gra
ži ateitis laukia jos.

Nutarta palikti pusę įstoji
mo mokėsi i es iki 1936 metų. 
Todėl, kurie norėtų prisirašyti 
prie Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj, tai dabar jiems yra 
gera proga. O prisirašę 
džiausite# tokia draugija. To
dėl rašyk i les. — M. šeštokas.

Į I AIA *
MYKOLAS. KIELLA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 19 diena, 10:40 valan
da vakare 1985 m., sulaukęs 
14 metu amžiaus, Rimęs Chiea- 
ro. Illinois.

Paliko dideliame nuliūdima 
motina Elzbieta, tėvą Mykolą. 
2 seseris Bronislava ir Elzbie
ta. Bobute Kislauskienę, dėde 
Ali t ana Kislauska. dėdės Villi- 
ma ir Andriejų Kiellai, dėdie
nė Marijona Vasiliauskiene, dė
des ir dėdiene Didžerikai ir 
laichavičai, Rhinelander. Wisc., 
dėde ir dėdiene Sargeušas Ches- 
na ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
3127 W. 38th Place.

Laidotuvės ivyks šeštadieni, 
birželio 22 diena, 8:30 vai. ry
te iš namu i šv. Aonos parapi
jos bažn. 38 ir California Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio siela, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Mykolo Kicllos gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutini patarnavima ir atsi
sveikinimą. Nuliude

Motina, Tėvas,
Seserys. Dėdės, 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Lachavich ir Sūnūs, Tel.

liekame. 
Bobutė. 
Dėdienės

Juozapas Nezelskis
Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 19 dieną, 2:30 

valanda po pietų 1935 m., sulaukęs 54 metų amžiaus, 
gimęs Telšių apsKr., Plungės parapijos.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko dideliame nubudime moterį Filimenų, po 

tėvais Kontautaitė, dukterį Phyllis, sūnų Juozapą, žentą 
Aleksandrą Kumskį 2 anukus Lorraine ir Phyllis 
Kumskaitės, 2 pusseserės Kazimierą Bružienę ir Julijaną 
Toleikicnę, 3 pusbrolius Joną Jocių, Joną ir Vincentą 
Gramulius ir daug kitų giminiu.

Kūnas pašarvotas randasi 136 E. 107 St.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 22 dientį, 8:30 

vai. ryto iš namų į Visų šventu parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už včiionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Nezelskio giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisvei
kinimą. Nuliūdę liekame,

Moteris, Dūkti, Sūnūs, Žentas, Anūkai, 
Pusbroliai ir Giminis.

Patarnauja laidotuvių direktorius A. Masalskis, Tel. 
Boulevard 4139.

Mokyklos baigimui 
paminėti bankietas

šeštadienį, birž. 15 d., va
karų, pp. Gramontų svetainėj, 
4535 So. Boekwell st., (vyko 
šaunus bankietas. Jis buvo 
surengtas tikslu atžymėti p-lCs 
Eugenijos Plarpiutės, 8834 W. 
Mupple nvo., baigimą aukštes
nės mokyklos kuTso.

į šią puotą suvažiavo daug 
svečių, giminių ir draugų, ku
rie prie skanios vakarienės ir 
geros muzikos linksminosi iki 
ankstyvo ryto.

Taip jaunos panelės tėvai, 
taij) pat p-lė Eugenija taria šir
dingų ačiū visiems puotos daly
viams už atsilankymą ir už 
gražias dovanas.

—-Senas Petras.

B. R. Petkiewicz iš
važiavo į New Yorka
Nori pamatyti “Lituanicą II”, 

atsisveikint su Įeit. Feliksų 
Vaitkum

Vakar B. R. Petkiewicz, Žy
mus Chicagos brokeris, kuriš 
užlaiko Beal Estate ofisų ad
resu 2608 VV. 47 St., išvažia- 
vovo' Now Yorkan.

Pono Petkieyvicz’Uus tiks
las esąs dar kartų pamatyti 
“Lituanicą H” ir paspausti Įeit. 
F. Vaitkui dešinę prieš išskren- 
dant j Lietuvą, Jis tuo patim 
laiku apžiūrėsiąs laivų, kuriuo 
keliauto į Lietuvą.

Ponas Petkimvicz yra Da- 
raius-Girėno legiono komendan
tas.

Klaidos atitaisymas
“Naujienų” N. 142, birželio

17 d., J. Krukonio straipsny

A. t A.
. KAZIMIERAS 
DOMBRAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 19 dieną, 7 vai. vakare 
1985 m., sulaukęs 50 motu am
žiaus, gimęs Lietuvoje, Pane
vėžio apskr., Pagiogalos kai
me, Piniavos vai.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
PriklausC prie Lietuviu Keis

tučio Kliubo.
Paliko dideliame nubudime 

Rimines, draugus ir pažysta
mus Ameriką.!, Lietuvoj 2 bro
lius, Joną ir Povilą, 2 seseris 
ir Rimines,

Kūnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioj, 8807 Litu- 
anica Avė. ■

Laidotuvės ivyks šeštadieni 
birželio 22 diena, 8:80 vai. i*y- 
te iš koplyčios i šv. Juozapo 
parapijos bažnyčia, 38 ir Cali- 
fornia, kurioje atsibus Redu- 
linROs pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Domb- 
rauskio Riminės, drauRai it pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse it 
suteikti jam paskutini patarna
vimu ir atsisveikinimu.

Nuliude liekame,
Gimines, Draugai ir Pažystami,

Patarnauja laidotuvių direk
torius P. J. Ridikas, Telefonas 
Boulevard 4189. ,

Laidotuvėm rūpinasi Stella 
Pradis^__________

NAUJIENOS, CMcagO* B
“Juozą Vaičkų prisiminus0 yra 
klaidingai pažymėta, kad Pet
rapily 1916 metais įstojo į 
Studiją Vainiunaitė (dab. Ku- 
borlavičienė) p. Vainiunaitė 
tik Vilniuj įstojo į p. Vaičkaus 
Studiją, Vietoje p. Vainiunai- 
tės turėtų būti p-lė P. Tend- 
žiulylč.

Gal p. J. Krukonis tą ir tu
rėjo omenyje, bet per klaidą 
sumaišė pavardes. (P-1C Vai
niunaitė nėra buvusi Petrapi
ly).

|I IKI,

Artistu Polu Tend^iulyti.
B-t7-35.

Pittsburgho “N os”
(Tąsa iš pusi, 2-ro

Sandariečių piknikas 
ir gražuolės rin

kimas
PITTSBUBGH, Pa. — Birže

lio 9 d. Lietuvių Ūkės Daržo

ANI>HW HKNDEIt 
(Benuara vicius)

PorstakyrO su šiuo paaiuillu 
birželio 19 dieną. 6:15 valandą 
vak, 1935 m., sulaukęs 41 mo
tu amžiaus, gimęs Kauno rfld.

Amerikoj išgyveno 25 metus,
Paliko didėliame nuliūdimą 

moterį Julijoną, (lukteri Flo- 
renec ir glminčs, o Lietuvoj se
serį . •

Velionis buvo narys Chicu- 
ror Liet, Sav. Paš. Draugijos, 
Morning Star Kliubo ir lium- 
bold Purk Politikško Kliubo.

Kūnas pašarvotas randasi 
8056 Lyndalo Ave„ Tol. Albany 
0205.
. Laidotuvčs ivyks šeštadieni 

birželio 22’ dieną, 9:80 vai, ry
to kunigas atvyks i namus, po 
patarnavimo bus nulydėtas i 
šv. Kazimierą kilpines,

Visi a. a. Andriejaus Bendo- 
ravičiaus Rimines, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude, r liekame.
Moteris, Duktė ir Giminės*.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Leonavičius ir Sūnūs, 
Tol. Canal 2515.

■■■* l|li .. ........................................iii IĮ' i i ...............

Duodam Paskolas Ant Morgičiu 
Mažais Mėnesiniais Išmokojimaiš nuo 5 iki 20 Metų 

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj 
U. S. Government Įstaigoj, F. 
S. and L. Ins. Corp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie- 
no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

aS**w*\ Mes mokam Už kiekvieną 
doleri dividendus, pagal Už- 

^J^darbio. Praeityje išmokėjome

41^*^ Reikalau darni
visada galite 
gauti savo' šu
tau pytus pini
gus. Įstojimo 
mokėti nereikia.

iederalSavings
ANoĮlOAN »A$«OClATiON 

OF CHICAGO'*’

2324 So. Leavitt Street 
Telefonas CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

<nM TAYlOb
GOOD OLD • ' 

FASHIONED 
a BOURBON 

^/sZ/^Zzz/ 
si KENTUCKY 
RUMBURGER O

SINCE 1868 .

NATHAN KANTER

Distributoriai

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted Street 

T.l YAKDS 0803

įvyko Sandaros kuopų Sąmy
šio piknikas, kuriamo tapo iš
rinkta kandidatė į Miss 
America. Laimė pateko pa
nelei Stanislavai Režiukiutei, 
Marijonos ir Juozo Rėžiuko 
dukteroi, kuri dabar yra 22 
melų. Gimus ir augus Pitls- 
burgo Solio daly, Čia ėjus pra
dinę ir aukštesnę mokyklą, o 
dabar dirba A. P. už klerką. 
Jos palydovėms arba kandida
tės yra p. Natalija Griffiniutė, 
p. Lilian Adomaitis.

Konteste dalyvavo 12 mer
ginų Ir visos gražios. Tat tei
sėjams ir reikėjo galvą pasukt, 
kad gražiausią išrinkt. Teisė
jais buvo l)r. Johanu Baltru
šaitis, Dr. J, Gudlauskas> Jo
nas Grajauskas (buvęs vargo
nininkas dabar teisme pcrkal- 
bėlojas), inžinierius Kazys Sa
vickas Ir siuvėjas Juozas Rū
kas.

Piknike dalyvavo gana daug 
gražių panelių, bet į kontestą 
nestojo, nes aplinkybės nelei
do išlikt iš darbo ir važiuot į 
Chicago liepos 7 d. Bet dar 
didesnė bėda (ai ta, kad jei 
laimėtų titulą Miss Lithuania 
of America, tada reiklų ir į 
Lietuvą važiuot. Todėl kitos 
atsisakė, nors buvo ir blankas 
išpildžiusios.

būrys. Nors iš ryto ir buvo 
apsiniaukę, bet vėliaus išsipa- 
gadijo ir buvo graži diena, lik 
pusėtinai šalta. Kurie mėgo 
šokt, tie galėjo prisišoki, nes 
oras šaltas, o Vainoucko or
kestrą gera. ŽodMu sakant, 
piknikas pilnai nusisekė. Žmo
nių buvo gana daug. Gražuo
les išrinkta, o dar kas svarbu,
. I   Į, , . .... „■„A.į, „tį,,

KONTRAKTORIAI 
B. Shukis & Co.

Statom naujus f ir taisom senus 
namus. Patyrimas 15 metų. Dar

bas garantuotas
4131 SO. FRANCISCO AVE«
- Phone Lafayette 5824.

P. CONRADI
STUDIO 

420 Wl 63rd Si 
Englewood 5883^5840 

Dar gražiau, modefriiš-j 
kiau įrengta. t

Logiškai protaujant išeina, 
kad kunigai nėra vyrai ir jie 
yra nepavojingi jaunoms mer
gaitėms. —Kataliku*,

tai ir pelno gražaus lieka.
Varde rengėjų tariu širdin

gą ačiū panelėms, kurios da
lyvavo konleste, ir teisėjams, 
kurie gana nuoširdžiai dirbo 
ir norėjo kuo teisingiausia sa
vo užduot) atlikt. Jie ją at
liko, už lai ačiū jiems. Taip- 
pal ačiū ir visai publikai, ku
ri taip skaitlingai atsilankė ir 
parėmė musų sumanymą.

— Juozas Virbickas.
........... ....i1"..........

Pastabos
Kunigai n cNkskni to vyrais

“Keleivy” teko skaityti pa
duotas iš Lietuvos kunigų laik
raščio vyskupų nutarimas pa
tvarkąs, kokius drabužius Lie
tuvos moterys privalo dėvėti ir 
kaip Lietuvos moterys ir mer
ginos turi elgtis.

Yra ypatingas patvarkymas 
merginoms sportininkėms, nu
sakąs, kokio ilgio sukneles ga
lima dėvėti. Griežtai draudžia
ma vyrams vadovauti ir moky
tojauti sportininkėms mergi
noms.

Bet aš daug kartų esu skai
tęs kunigų “Drauge”, kad Chi- 
cagoj šv. Kazimiero Akademi
jos mergaitėms sportininkėms 
vadovauja kunigai. Reiškia, vy
rams kunigams yra leistina va
dovauti mergaitėms sportinin
kėms, o vyrams ne kunigams 
neleidžiama. 1

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FODRTEENTft STREET BATU HOUSE 

908-910 West 14th Street 
Motorų diena seredomls.

Po naujų aavlninkų nriežiura, naujai iftrembntuota iš išmalcvota. — 
Masažai—Cniropodistai—Atdara dieną ir naktj.— 

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

THE DAILY 
BUS1NESST51RECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

; ... . tr »' ■ į 1 ' • >

Sis skyrius yra vedamus tikslu pagelMti musą skaitytojams su- 
sirastb kur galima nusipirkti (vairią paprastą ir nepaprastą 
daiktų, Intaisą ir reikmenų. Jeigu i* telpančią čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jąs gausite informaciją, jeigu tik 
ją bus galima gauti.

LIGONINES
HOSPITALS

Čia 
susirasit 
ko 
tik 
jums reikia
Automobilių Dalys

AUTO PARTS

Ar Reikia Pagelbėti?
Mes padarome duplikatus dėl jūsų 
karo senu daliu. 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

Phone Lafayette 1090

ATJL? JLJį JJzJLJL 
STORE FIXTURES

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS. 
Rarai ir kiti krautuvėms fikčeriai; 
nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTVRE 
W EXCHANGE 

CTOO—5314 So. Halsted St,

KOLEKTAVIMAI
COLLECTIONS

Ar Yra Kas Jums Skolingas Pinigų? 
MES IŠKOLEKTUOJAME 

Neiškolektuosim — nieko nerokuo- 
sim. Mes perkame Accountus, 
Notas. Morgičius už cash.

UNIVEJISAL COLLECTION 
SERVICE 

3$ f, U Sali* StrM.

M A L E V A 
už % kolnos! 

Vyriausiu Vieta Bankroto SUiko 
Atsllunkykit i bllo kuriu iš mūzų 
8 krautuvių ir pualžiurėkit—jus 
čia rasite kiekvienu žinomu maio- 
vos rūšį už nupigintai* kainus, 
$2.00 Baltu Žibanti M a- <4 A f? 
Ieva, už Gal................... .T I
$2.25 Balta Fiat Mn- <4 Afh 
Ieva, už Gul................. ■
$1.25 Sieteliams Malova, Cfln 
už Gul................................ OUC
Kulsomino ’LOO
Visa Muleva 100% Garantuoto—

Arba Sugražinsimo Pinigus
Paint Exchange of Chicago 
1R57 Mllwaukee a v. 2274 Elston at. 

6S36 S.IIalsted at. tel*Armitage 1440

Thls*dellclous cheeie food Is 
DIGESTIBLE AS MILK
ITSELFI

TUdden In Velveetato richlr mild 
Choddar Chceze fluvor are health- 
proteetive elementu of many fboda.

It’U wondcrful for children. Servo 
Kraft Velveeta—in nandwicbe», In 
cookod diske* ... ojten!

M— H ■»■■■ ................ ....................

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $12 00
Palaga. ligoni- $45.00
Akušerija na- $15 00

muoso ......................... ■ VaW
Medikais egzami- A H

nacija  ...... .......«...— I svv
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

Radiatoriai ir Katilai
RAJDIATORS & BOILERS

RADIATORIAI IR BOILERIAI

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
minėsiu. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLT CO.

1685 W. Division SL 
kampas Marshfield

PLUMBINGO IR NAMŲ AP- 
ŠILDYMO SPECIALIAI

Viterous china clo««t kombinacija, 
aržuolinės ar klevinės MA ftE 
sėdynės    ...................... ■ Va v w
Metalinės chrome kombinacijos sin
kų, kranas, su nuimama $O 
sėdyne ______ ____ ______ <«svw
Karšto vandens šildytuvas $C 4E 
ir tinka 4o galionų įtalpos
Pilnas pasirinkimas tavorų. Dykai 
atvežimas. Atdara nedėliomis iki 
pietų.

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

STOGAI
ROOFING

. . ...................J AmB—.ililll

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
AT jūsų stogas reikalauja patai

symo t Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikorystls 
dar b*.

8218 So. Halsted Street.
TdL VICtorr 4965.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos



PRANEŠIMAIvmiim Iškišt tm CLASSIFIEDADS
Draugijų Atydai

CLASSIFIEDADS

PRAN1MIMAH

2088 W 411 Ht.

SU K

ne-

For Rent

Opozicija džianitoriu 
unijoj pralaimėjo

kam- 
Ran- 
Var
iu rlu

niuMingy 
dnr kitas 

t:d skelbi-

(hlNNOII)

S. m»kv.

M n r 
Guli

M. DAUS, 
3059 W. 19 Si.

Those fortunate enough in 
securing some of the fast 
selling tickets for the 
$tephen*s Concert Recital 
Monday night at KimbalI 
hall will see and hear 
brilliant performances by 
Charles and Alice and star 
pupils. The Violin and 
Voiče numbers have been 
prepiared with an eye to- 
wards appęal and to bring 
out individual talent.

George Stephens will also 
show his stuff and give 
the audience an earful 
of what his patience and 
labor have wrought in his 
pupils.
See accompanying article 
somewhere in these pages 
in Lithuanian for full 
details.—Sp.

Liet.
"Naujosios Gūdy

PARSIDUODA groscmė, saldainių 
ico cream ir kitu mažmožiu krau
tuvo. Box 270, 1739 So. Halstcd Si.

Sekmadienį Lietuvių
Golfininkų Sąjungos 

antras turnyras

a vinto ja, Du-
Modnrnlš-
1'urduoslu 

namo, Pi

nų j u n-

lošk L
Bus su<> 
Goriausi

A Stephens Recital 
at KimbalI Hall

STAKLES
Parduosiu' _____ ___
Gerai audėjui yru progų duonos už 
sldlrbtl, 7011 H. Arteslun Avo. 1 lu 
bos. Tol, Hoinlochi 1HK3.

ANT PARDAVIMO, 
sinkios už mažu kulnu

SIUSKIT HEK 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

PARDAVIMUI namas mūrinis 2 
do 5 kambariu, šiltu vandeniu apšil
domas: iš priežasties mirtie*, par
duosiu pigiai. 6811 S. Campbell Ava.

Titlpjmi šoštmlivnlo vukurų 
Lhicmybta mininti Hinnrklul 
Imlhivojo tipllmlstų kllubiiN. 
Turėjo šovini bovr puri,v, kori 
lęsCsl Iki NV'kiniullvnlo ryto.

Svknuullvny po plotų tnrCJo 
J vyk Ii Bnudonos IAožčh Klhibo 
bCsbolo Jaukto IoŠIh. Bot Iiin 
noInbuslH Uotus visky sutruk- 
dč. O lošėjui buvo garai pi’l- 
slrongv prlošlnlnkaius kuilį Iš
vanoti.

AR | J UIS SIC I, EPĄ DAGA VANDUO? 
I ’aprusla— -Miiugu—Hanlturlšką Ne
bėga Im pelnu-—nėra smarvės šluboj. 
Nereiklu sienų griauti, nereikia ce-

Twln-Kaglos Country 
Club laukuose

REIKIA moterų dėl ’sortavimo 
skuduru. Turi būti patyrusios. Nuo
lat darbas, gera mokestis.

1801 N. Leavitt St

Exchange—-Mainai
NAMAS, 4 fl a tai Ir žioras, noriu 

mainyti ant 2 flačio Brighton Par
ke, priežastis esu našle sunku pri
žiurti! dideli namą. Agota Utakienė 
552 W. 18 St

, VInim d ru ugi Jom, klluhul, ra> 
toliai, kuopi# rengiu (vnlrhiH IŠ* 
vužuvinitiM. Klaipiusi | NriuJIo- 
niiN, kad Jų vloj Išvužlnviinid- 
piu tingimui butų piirilmlbtl Nuli* 
j Urnose.

Tokių IšviiZliivhnų pranešimui 
turi būt upmokmi |io 70 centų 
už oo’|. Todfil priNlųsduinl lAvu- 
šlavimų prunršimus, piižymMit, 
klok užimti vietos luIkmAlyje,

NjuiJionoMe tik draugijų su- 
slrinklmul yru ukolbhimi dykiti.

Tokion tvarkos draugijos ma
lones prisilaikyti.

Situution Wantcd
Darbo laško

REIKIA 
ant farmos, 
mokytu karves 
gos. Rašyk.

REIKIA patyrusių dresmekorių 
prie valymo ir dažymo rūbų kom
panijos. Progressive Cleaners & 
Dyers, 7301 Cottago Grove Avė.

PARDAVIMUI Tavom ant bizniu 
vos gatvė* — pilnai įrengtas, 
dalis kambarys užpakaly — 
stalais. 537 N, Clark rft.

PARDAVIMUI Tavernas, bizni* 
Išdirbtas, randa pigi, priežastį pa
tirsi to ant vietos. 2540 W. 40 PI.

PARHIDUODA Tavom bizni* Iš 
dirbtus perdaug matu, turiu du bis 
nln«. vienui perdaug darbo. 

5(117 W, (13 Plaoe.

PARDAVIMU! grosnrnfl Ir bu«or 
nė, 13 ųiolų toje . 
romus gorus ca«b biznis, 
Id flkėorlal ir Šaldymus, 
su namu arba be

FORECLOSURE BARGENAI
MorgiČio savininkas parduoda 

2 flatu murini namą, garu šildoma, 
ir 6 kambarių mūrinė cottage. garu 
Šildoma. Labai pigiai už cash. Par
duos abudu namus už 86950. Atsa
kantiems žmonėms parduos lengvais 
išmokėjimais. Pamatyk! t tuos na
mus: 6501 ir 6503 S. Bishop St., o 
paskui pasimatykit su:

MR. W R. LEMKE.
33 W. Randolph St.

2nd floor 
Phone Randolph 3750

vojaus d»d vandens veržimo grindų 
U. II. PILKIS, 

3336 Ho. Hulsted Ht. 
Tol, jloulevurd 1901)

Kiekvienų dienų 
džianm doačtkai 
Naujienų. Kūninei

1b prašo Lietuvos žmonėsr 
lai? pataria Lietuvos bankai

MlHccllancouH for Bule 
įvairus Pardavimai

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

RENDON Tavern ir Kabaretas. 
Pilnai Įrengtas. Didelė vieta šo
kiams. Pigiai. Vilią Venlce Cafe, 
5426 S. Wentworth Avė

Roselund — Ateinanti penktadieni, 
birželio 21 d., 7:8(1 vai. vakare, Dar
bininku Hvotnlnėjo 10413 Michlgan 
Avcnuo, Ivyku Kllubų Ir Draugijų 
Susivienijimo sUHlrlnklmus, Komi
ai joa1 bus raportus apie suvienijimo 
vietines draugijas, be to bus viso
kių raportų, pranešimų ir bus svars
tomu nauji ir nebaigti reikalui. Visi 
nariai ir narės būtinai atsilankykite 
paskirtu laiku. Sekretorius.

Liet. Darbininkų Draugijos UI Ap
skritys šaukia Llot. Darbininkų 
Draugijos nariu

RENDON ROADIIOUZfl Ir pik 
nikų (laižąs, su visais įrengimais 
labai graži violai už prieinama kai 
na. Talonai remhrn Taverni blv 
uis Išdirbtus per daug motų. A tol 
šaukliu pas savininkų.

4535 Mu, llerniHaga Ava.

2 STORAI RENDON
Vienas su Tavern fikčeriais, ku

riuos galima vartoti. Biznis išdirb
tas per daugeli metų — Antras Sto
ras tinkamas dėl saliuno ir who- 
lesale liųuors, nes vietos užtektinai 
dėl 2 bizniu. -

3341 S. Halsted St

PARSIDUODA TAVERN su sve
taine Ir aoptynlu kambarių flatas 
ant viršaus Ir cottago su penkiais 
kambariais. Gera proga dėl dide
lės Šeimynos, Parduodu pigiai, 

J<i», TAVKKN 
82 and., Kaan Ava,

RENDON Tavom su kambariais. 
Pilnai Iranglns ■- Pigi rondo. gwm| 
vlelol ant Htreal kar line Ir 
llouiuvardo. 302 W. 51 Si. 2 luho«.

TAVERN pardavimui, yra 4 
bariai Iš užpakalio gyvenimui, 
dusi skersai gatvės nuo Stock 
du. Pardavimo priežastis — 
kita bizni. 1223 W. 47 Ht.

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero, knygyno, dailės 
muziejaus ir visų diamiesčlo Įs
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklės ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.50 i savaitę. Valgis prie vietos 
kas nori.
, . ■ ’ ■ . H , a ' ■ _

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Michigan Av. Vlctory 4686 Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Skaitykit Skelbimus 
Atydžiai

Marciuotle Parke 
apsigyveno 

7027 S

MŪRINIS namas ant pardavimo. 
4 flatai ir tavern su garadžiam. 
Taipgi medinis namas — 4 flatai ir 
garadžius. Atsišaukite 919 W. 35th 
Street

■*“ čio Cupid. Bet šis gaivinąs cigaretas, taip rūkytojai mums sako, 
atlieka savo dalį taip, kad kiekvienas jaučiasi kuogeriausiai. Kredi
tas šiam maloniam stimuliavimui priklauso dėl Old Gold nepapras
tai švelnaus ir minkšto tabako. Liuosą nuo visų kartumų • • • ir vi
suomet švieži.

Anlraa turnyras įvyks 23-Člų 
dienų birželio (.hine) kaip 8-ta 
valandų iž ryto Glen-Eatflos 
Country Club laukuose, 
Avė. ir 123ni.

Visi sųjungie^iai Ir 
gietCs bukite įnik n, o 
jungiečini irgi atvykite, 
to ir tapkite nariais 
lošta 36-šios skyles, 
ir prasčiausi lošėjai gaus do 
vnnas. Taipgi bus išdalintu do

ANT RENDOS Tavern. 1 blokas 
nuo South Water Market Flatas 
ant viršaus ir svetainė dėl šokių už
pakaly. 2901 Walnut St Telefonas 
Kedzie 4558

REIKIA vyru dirbti ant farmos 
Wisconsin valstijoj. Maža mėnesi
nė mokestis, geras kambarys ir 
valgis. Turi būt pasirengė važiuo
ti i darbų. ALsišaukit tik subatos 
rytą

PARDAVIMUI 4 akrų vištų far- 
ma. 4 kambarių stuba. Lengvais 
išmokėjimais. Babson. 63rd and 
Hill St.. Downers Grove. HL

TAVERN pardavimui arba priim
siu partneri. Randasi geroj vietoj 
pigi randa. 4314 Archer Avė,

Tas ir kitkas iš mu 
sų padanges

a:.J4M'JMKU'UUltf »Ji* t N * »Kim .X' 7Hi Ii

pusamžio vyro dirbti 
Pageidaujama, kad 
milšti. Arti Chica-

y»'a
t a dnrlio iAleidimui 
laidos ?

Be žinių ir kitų 
straipsnių 
žingeidus 
niai. Ar 
duoju sau 
ina laiko

CAHTLE HOME ROADHOUHE 
Parsiduoda, 4 įlietai įsteigtas, Tin
kamoj vietoj, Pardavimo priežastis 
— ilga, 50th Ava, Ir Ho, 03rd Ht. 
Oak Lawn, UI. arba šaukit Oak 
l.awn 20

J. SHURN, 
R. 1, B. 15, 
Hinsdale, III. 

Thone Downers Grove 8026 Y 8

skaitytoju Ir Naujos Ciadyiiės 
Choro narių suslriuitimų.

HiisIrniĮinmis įvyks penktadieny, 
birželio 2i, 1935, Jasnmisko švelni* 
nėjo, 2259 W. (Jerinak Rtl., kampas 
Coinmk Ir Oakley Ava, Pradžia 
7i3(i vai. vok.

Rusirlnklmu Šaukia LDD Troėlolo 
Apskričio valdyba, Dlenotvarkls 
bus paskelbtas violoje, nusirinkime 
dalyvaus ir duos įdomų raportų 
"Naujosios Gadynės” reihiklurlus L 
I'ruseiko, Iš llrooklyno.

LDD III Apsltr. Valdyba,

.Luinus lieUivirf denllstiiH l)r 
Jonus J. Aliukus Iperellų šeštu- 
dienj npleido vhjįjgungio “sto
nų** ir npsivedC.H.u ąnvo vai
kysies druuge, Jifypti Ir grakš
čiu Stvfnniju Ghldeinuvičiule 
Jų šliubiis buvo Glpilmo P. Av 
bnžnyčio, <

Jaunio, i
((iictto Parke, 
lomiu Avė.

Dr. J. J. Ainikiis1 turi
1821 S. Halsted SI. Nors jis 
dar mmenai pradėjo prakti
kuoti, bot savo sugabuniu ir 
atsidavimu savo profesijai jis 
jau spėjo įsigyti gana didelę 
praktikų.

Linkėtina jauniesiems daug 
laimčs ir gražaus sugyvenimo.

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

2453 W. 45 PI.

RENDON Tavern su visais Irau- 
glmųls, Itmida pigi Prie didelių 
dirbtuvių, arba kas nori pirkti na
rna. aš mainysiu I bungaiow, 4300 
M, Wood Hl. Tai. Vlrginm 1004.

Nu, tiek lo. AJ džialių jie 
nlllks nloinnnlj sekmndlvnj 3 
vai. po plotų alkŠIČj prie 48 
avė. Ir 12 gal.

Vadinamieji jnunamočlal ir
gi norlmsla. Nori prakllkuoll 
mčgiamų sportų bOsbolų. Kilu- 
bus, kaip jų globėjas, tuos no
rus palenkina. Paskutiniame 
savo susirinkime idiubas tam 
tikslui paskyrė pinigų, ir arti
moj ateity pamatysimo jau
nųjų Jaukto, lošiant minkštąją

randasi
skyrius,
skaitytojas jsivak-

, kiek yra pašvenčių- 
planavimui ir galuti

nam prirengianti, kol skelbimas 
būna atspausdintas?

Pavyzdžiui, paimkime 
trinių "Midvvest Storos* 
dienos Naujienų laidoj: 
čia matote įvairius groserio da 
tykus, puikiausios rųšios, 
rie yra imrduotiami laimi 
giomis kainomis. Bet pirm

Tolsčjns Lindsay praėjusi 
tn'čiadienį, birt, 19 d., Išnešė 
m.oapKmdj džianitoriu unijos 
liyloj. Opozicijos arba vadina
mų eilinių narių iškelta unijai 
byla lapo išmesta iš teismo. ...

KsmOi teismas imrolške, kad 
neužtenka lindynių, buk virži- 
ninkni neteisėtai valdų unijų Ir 
einu savo, kaip viršininkų, pnr* 
eigas, O jeigu esama organi* 
žarijoj ginčų; tai tuos ginčus 
pati organizuotjn turi spręsti, 
Ir toliau: unijos rinkimai įvyks 
ateinanti rugsėjj, tad nariai 
galčs Išsirinkti viršininkui 
l’nijos nariai buvn ir imsilieka 
nariai ir turi pilnas teises or
ganizacijos reikaluose.

Skelbimai yra goriausia nu 
rodymas, kur pirkti Ir klok gn 
įima sutaupyti pinigų.

(Sp).

KARPENTER1H — Iflško darbo 
prlo patnlNymo namu, turiu daug pa
tyrimo, I-.mu bodarbla — darbą at- 
llknln pigini fr tinkamai, Jonaa Ei- 
dukaa, 0747 Ho. Maplow«(»d Avo, 
t ItlbOH.

l^urnlturc & Fixture« 
Itakandnl-IlnlM*!

IŠPARDUODAME BARU FlKCE 
rliiN, vhoklo didžio nu Coli Bnkftab 
Ir kinkom. Taipgif Storų flkėariufc 
dėl byla kurio biznio iNknitant avar< 
atyklaN, raglNttrluN< Ir les bakauN 
ComIi arba ant išmokėjimo, Puma- 
tyki (o muN pirm nagu pirkalta ki
tur. S. E. HOHTHEIM & HONS. 
Storo FlxtiiroN, 1000 S. Stato Ht 
OALumot 5209

arini .<» malonėkit^ 
Draugijos ol'ląa, 

o ncdėldlonlaia tiktai 
1 po plot.

1789 80? liuUtod" St.
2-m luboa)

PARDAVIMUI arba rondon W*Nt 
Sldc Tavern — Pilnai įmigta*. Al* 
išaukite Aptaria* GuŽauNkan, 2158 
W. 28rd SI.

PARDAVIMUI tavam, blr.nl* Iš- 
dirbta*, garol vlolola, įvairių tautų 
nfigvvautol. Parduosiu pigiai, prlo- 
Ža*tl* pardavimo Ilga. Hllvar Laaf

yru ištiri- 
tūkstančių 

ak nity te
pasiima laikraštį į rankas, 
jis jsivaziduoja sau, klok 
išleista pinigų laiko ir Jdč- 

tik vienos

gu skelbimas buvo gatavas 
spausdinimui, pasIžluTCklmc 
kas Ištikro atsitiko.

Kaip daugelis skaitytojų jau 
žino, “Mldsvost Stores** yra no- 
prigulmhiųos krautuves. Alos 
grosernUs taipgi turi savo sau* 
dčtius, Iš čia yru perkami visi 
l.aiorai Ir čia yru planuojamu 
už klek Invorus parduoti. Pirm 
pardavimo kiekvieno tavoro 
yru daug pasikalbėjimų ir tų 
tavorų sumikmonlAkns išban
dymas, peržiūrima ryšis ir nu* 
statoma kainos,

Kuomet yra nuKnrta kok| ta- 
vorų pirkti, tai nuperkamu va
gonais. O kuomet raminsi 800 
’Mhhvost Stores**, tai reikia 
pirkti tavorų po kelis vago
nus.

Todčl, kai šolmynlnkč nu- 
sprendžia pirkti sau groserio, I 
ji gali žinoti, joge! “Midwost 
Storis“ krautuvėse pirkdama 
ji visada gaus gerlausj tavo-

GOLP FRONT TAVERN ant par
davimo arba ant raudo* *ų flkėa- 
rlalai labai pigiai, 5413 Hoiilb 
Wantworth Ava,

Gond bye p, Mary Clzns, Su 
prač, uslu šeštadieniu JI Išsi
žudė, o savo pirmojo vyro pra
vardes. Dabar vadinsis po
nia Danauskus. Aiškinu pasa
kius, Krankta su |a Marijona 
apsivedė Ir nuosavoj užeigoj 
turėjo šaunių puolų. Visi lin
kėjo jiems laimingo sugyve
nimo.

Dar dOliai tų vedybų p. S, 
Klota neteko partnerio, Imt 
tuojau susirado naujų ir sma
gių ponių Bondl'kalllenv, At-

Kuopa pasamdė trokua, k u 
rie nuveš ir parveš publikų dy
kai. Kurte turealtc ar turite 
tikintus, bus pinga IšlalmčIJ d 
dovaiiiis—$e.()0 pinigais, mote* 
ry šilkini lietsargi, auksinę 
plunksnų su paišeliu Ir elekt
rini tosterj. O kurio neišgali 
tikiotn'kų nusipirkti, tie bus Į- 
leidžiami | daržų dykai.

Trolad pradės važiuot mio 
pirmos po piety. Stotys: 85lli 
A ve. prie Akulfls, 28rd Avė. Ir 
Luko St., H)th Avė. Ir Lako St. 
Minėtose vietose trokal sustos 
paimti žmonos.

Komisija rengimui pikniko 
tikisi gėry pasekmiy. Kur tik 
neišgirsi jaunimų kalbant, visi 
rengiasi prie šio didelio pasi
linksminimo, Tai bus tikrai gra
žaus jaunimo.-—AŠ busiu. .

Dr. J. J. Sinjkus apsi
vedė su Stefanija 

Gaidemavičiute

SLA. 125 kiiopa ren
gia pikniką

^.400^^11^'4 J . k

M10I.UOSIO PABK, ILL. - 
SI i A. 124-la kuopa rongliv šuti
ny piknikų š| sekmadieni, blr* 
žalio 28 dienų, Tai bus vienas 
Iš puikiausių paslllnksniliiliny 
tų dienų. Pikniko vieta - 
Sehuths (kovo, lllvor Sldo, 
22nd Si. Ir Dosplnlium lllvor,

Musy komisija padare sutar
ti su Porkiimi, kad lietaus no* 
bnu, tad galite būt rainys. O 
kad Ir klek pušie pinty, tai no 
reik nuslgųstl, uos daržo yra 
dldolOs Įiastoges, kur galima pa-

Automoblles
NORI tilt'kil kurą «- l|*unl -- 

Uou|h< arba RtiadMai*. Ilu* užimi- 
hcia ('smIi. Nomiamil Modai kaili 
1929, (loorgn, Ganai 11719.

Real Estate For Sale

PAUL M. SMITE & CO.
REAL ESTATE 

LOANS AND INSURANCE 
4631 So. Anhland Avė.

2nd fl with lawyer J. J. Griah 
PERKAM! PARDUODAM IR 

MAINOM!
Namu*. Štorus, farma* !r tt. Turi
me extra bargenu. — Turime ant 
pardavimo namų, groaernių, buėer- 
niu !r saliunu (tavernų). Dabar yra 
laikas pirkti tavamus prieš license 
baigimą, June 30. Norintiems tavem 
pirkti, matykit mus. Labai gerų 
vietų turime ant South Side ant par
davimo. Saukit telefonu Boulevard 
2800 arba Lafayette 2235.

Lllhumihm News Lomi & 
Buikling Assoclatlon, Naujienų 
Hpulkos, šerininkų misirhitdmns 
|vyks penktadienį, birželio 21 
d., 7:80 vai. vakaro.

Visi, kurio turite |dOllus Aloje 
bendrovėje, mndonOklto atsilan
kyti, nes yra svarbus reikalas.

Kurio dei svarbios prležaslios 
atsilankyti negalite, tai miihniė- 
kito prisiųsti įgaliojimus pawl- 
mšydami ant prisiųsto proxy.

T. RYPKBVIČIU8, 
Sekretorius.

PRANEŠIMAM ALEKNOM DUON
KEPIO KOMTUMERIAMM

Gfii'blanilujl i Mano IŠvažloloja* Iš
ėjo, nvimllko koatuninrlų atrašų 
kairia 
nėklle

, _______________...... ___________ J tu^.1

iiorėalta iiiumu duono* inalo- 
pašaukti arba parašykite. 
ALEKMA’N BAKERY

Ho. Magniu ML 
Ynrda 725H

Ar Jau e*l nariu Chlcngo* Lietuvių 
Drntigljo*? Jeigu nn*l, tai kodėl? 
Du tukatanėlal lietuvių vyrų Ir mo
terų yru nariai* šito* didolėa pašai- 
į)om Ir kultūros organlzaeljn* — atei
kit Ir Taniata | skaitlingos šuliny- 
uos narltiM.

(Jhlvagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $0.0(1 
Hiivallyje, $10.00 auvaltyje ir $10.00 
Navaityje. Mokestis 50c., $75, Ir 
$1.25 mėnesyje, Estrn niokesėlų 
nėra, pomirtinės reikalams Išmo
kama $250,00 Iš Draugijos Iždo,

Chlcagos Lietuvių Draugija yra 
logalė ortfuntsnolja Illinois veisti lo- 
jei NnrlalN priimami vyrai Ir mo
teris nuo 15 iki 4H metų amžiaus.

hdrašyt Draugljon galima pnr mu
su koiikursantUN 
kreiptis tiesiai 1 ___ _ _... ____
panudėllais ir ketvorgals ofisas aidu 
ras visų dienų 
nuo 9 ryto ik _ . ___

Chlcagos Lietuvių Druiigijn 
c — — - - * * — - ■ • ‘

("Naujienų” hunu,

— “M”
..'. ui... .4

Btišinm Service 
lllsnlo PaiurnavliiiMM

STOGAI
Pilnus pulurnuvlmas stogų dengima 
Ir taisyme — biznio namains ir ra- 
sldoncl loma,

Asfaltiniai stogai 
Asbesto šlngellal 
Asfalto žiogeliai 
Muro šonui . 
žvyro stogui 
Perdengi mus stogų 
l'utulsymus 
Šonu sutvirtinimus 
Metalinės jungės Ir tt.

Tik ekspertai dirbs ant jūsų stogo. 
Voltui apskalėlhvlnius Ir patarimas. 
Darbas ant išmokosėlo,

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO. ■ 

3802 S. Campbell A ve, 
LAI'AYMTTM MMIO

Help Wanted—Malė
______Darbininkų reikią

REIKALAUJAME kelių buėerių. 
Darbui gauti turi įnešti mažą sumą 
pinigų. Atsišaukite 134 No. Lu 
Salio St. Room 2000, Klauskit Mr- 
Horvvitz. Ateikit ketvergo ar pėt- 
nyčIoH vakaro nuo 0:30 iki 8:30

>nU, biri. 21, 1985 
MMMMMMtaMMMMMHMM.

iraki/kit Old (/oi d

AM E RIC A'S StiK^HEST CIG A R E T T E

džl nauju nū nčū(

.lėipii j -ih piviigų’ t-3čio.,-arlxx
■ : ne.o-iignns v.e;O„ utr g .i. jjaulę '

A-i(> \\ esi J lt u Sircei
. • :< TELBE'ONAS YARds 279Ū arba

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VES




