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Naciai dar labiau 
pavergė vokiečius
Naciai dar griežčiau Italija pradeda lenk- 

kontroliuos žmo- tynęs su Vokietija 
nių gyvenimą už kolonijas

300,000 jaunuolių kasmet vers
tinai turės tarnauti darbo 
stovyklose. Daug kitų naujų 
patvarkymų

BERLYNAS, birž/ 27. — 
šiandie tapo paskelbta visa eilė 
diktatoriškų dekretų, kurie dar 
labiau pavergia Vokietijos žmo
nes, neduodant jiems progos 
nė dėl tų dekretų pasisakyti, 
nė prieš jiA>s protestuoti.

Hitlerio kabinetas, susirinkęs 
paskutini kartų prieš vasaros 
atostogas ir išvakarėse meti
nių sukaktuvių pereitų metų 
skerdynių nacių vadų—kruvino 
partijos “valymo”, išleido šiuos 
dekretus.

1. 300,(XX) jaunuolių—200,000 
vaikinų ir 100,000 merginų — 
kasmet turi verstinai tarnauti 
darbo stovyklose.

2. Kiekvienas Vokietijos gy
ventojas. net ir apsigyvenę 
svetimšaliai, verstinai privalo 
dalyvauti oro apsigynimo pra
timuose. | <

3. Teismai ir baudžiamieji Į- 
statymai tm*L būti pertvarkyti, 
suderinant juos sitf nacių prin
cipais.

4. Nustatomos valdininkų al
gos.

5. jsakoma paskubinti iš 
sprendimų sterelizacijos, kad 
neleisti “nesveikiems apsiveis- 
ti”.

6. Turi būti steigiami “liau
dies daržai” ir maži ūkiai.

7. Prūsijos kultūros ir švie
timo ministeriui Rust paveda
ma išspręsti ginčų protestonų 
bažnyčioje.

Visi dekretai taiko dar la
biau pavergti Vokietijos žmo
nes. Tik linkui bažnyčios na
ciai darosi nuolankesni ir ban
dys ginčą taikinti.

Darbo stovyklos yra steigia
mos tik tam, kad jaunimui j- 
kvėpti nacizmų ir išlavinti juos 
karinio muštro, tuo juos pa
ruošiant kariuomenei. Tie jau
nuoliai bus statomi prie viešų 
darbų ir kelių pravedimų.

Naciai nori išplėsti ūkininka
vimą, kad pati Vokietija galėtų 
užtektinai pasigaminti maisto. 
Taipgi nori pravesti gerus ke
lius, kad greitai galima butų 
pristatyti maistų ir kariuome
nę.

Amerikietės bėga iš 
Ethiopia

LONDONAS, b. 27. — Ga^ 
tomis žiniomis, amerikietės — 
misionierių moterys ir dukte
rys—apleido Ethiopia, prisibi- 
jodamos gręsiančio Italijos- 
Ethiopia karo.

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

Giedra; biskj šalčiau paežery. 
Saulė teka 5:16, leidžiasi SŪ

RYMAS, birž. 27. — Italijos 
atmetimas Anglijos kompromi
sinių pasiūlymų išrišimui gin
čo su Ethiopia yra pradžia 
Italijos lenktynių su Vokietija 
už Įsigijimų kolonijų Afrikoj.

Kapt. Eden apsilankymas nu
ėjo niekais. Jis buvo Įspėtas, 
kad Anglija, dėl savo naudos, 
verčiau nesikištų į šį ginčų. O 
tai dėlto, kad Vokietija jau at
sigindavo, įsitaisė didelĮ oro 
laivynų, o dabar gavo teisę Į- 
sirengti ir didelį jurų karo 
laivynų. Taip apsiginklavusi 
Vokietija greitu laiku pareika
laus iš Anglijos grąžinti jos 
buvusias kolonijas Afrikoj. Ta
da tai ir bus reikalinga Itali
jos pagelba Anglijai.

Italija irgi turi teisę prie ko
lonijų. Liuosų žemių Afrikoj 
jau nebėra, išėmus Ethiopia ir 
Italija nesitenkins mažu žemes 
plotu, bet pasiims visų tų šalĮ, 
kad galėtų Į tų Šal| atnešti 
“kultūrų” ir “civilizacijų”.

Prašo uždrausti by
las dėl panaikinimo 

aukso klauzulės
WASHINGTON, birž. 27 — 

Prezidentas Rooseveltas pri
siuntė kongresui speeialį pra
nešimų, prašanti kongresų už
drausti visokias bylas dėl pa
naikinimo aukso klauzulės fe- 
deraliniuose bonuose ir pini
guose.

Prezidentas taipjau prašo iž- 
dynę autorizuoti atmokėti tuos 
bonus, kurie turi klauzulę, do
lerį už dolerį, nelaukiant jų iš- 
sibaigimo laiko.

(Nesenai augščiausias teis
mas pripažino valdžiai teisę at
šaukti aukso klauzulę, bet pri
pažino, kad valdžia neturė
jo teisės atšaukti aukso 
klauzulę savo bonuose. 
Bet kad priversti val
džią išmokėti auksu, reikia ją 
traukti į teismų. Prezidentas ir 
siūlo kongresui uždrausti to
kias bylas prieš valdžių).

Paruoš jaunimo šel
pimo projektą už 

10 dienų
WASHINGTON, birž. 27. — 

Prezidento Roosevėlto paskirto
ji “nacionalė jaunimo adminis
tracija” jau veikia ir prižada 
paruošti jaunimo šelpimo pro
jektą už 10 dienų.

Administracijos, kuriai pre
zidentas paskyrė $50,000,000.. 
tikslas bus surasti bedarbaims 
jaunuoliams darbą, išmokinti 
juos amatų, o besimokinan
čiam jaunimui pagelbėti baigti 
mokslų.

DETROIT, Mich.—Pranašau
jama, kad amerikiečiai ateityje 
gyvensią stikliniuose namuose, 
nes tyrimai parodę, kad stik
las yra geriausia statybai me
džiaga.

PASALINO ST. PAUL POLICIJOS VIRŠININKUS

AloKAndor Jnmin nnd wiro tnppor.

Visuomenes saugumo komisionierius Michael Culligan War- 
ren pašalino St. Paul, Minn., .policijos viršininkų ir keturius jo 
pagelbininkus, taipjau pareikalavo rezignacijos keturių kitų po
licijos vyresniųjų. Įrodymus prieš juos, pagelįba diktafonų, pri
jungtų telefono violų ir kitais budais surinko Alexandor Jafsie, 
dabar yra numatomas nauju 'St. Paul policijos viršininku.

Franci ja; nori apry- 
boti Vokietijos 
ginklavimąsi

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

PARYŽIUS, birž. 27. — Su- 
gryžęs iš Rymo Anglijos užsie
nio reikalų ministerio pagelbi 
nikas kapt. Eden vėl pradėjo 
pasitarimus su Franci jos pre- 
mieru Lavai.

Oficialiuose rateliuose kalba* 
ma, .kad Franci j a reikalauja iš 
Anglijos, “atgailai” už padarytų 
atskirų laivyno sutartį, privers
ti Vokietijų apryboti ginklųvi- 
mdsi ir laikyti daug mažesnę 
armijų, negu numatytų 550,- 
000 kareivių.

prisiruošus skristi į stratosferą. Tik laukiama patogaus skridi
mui oro. Milžiniškas baliunas pakils iš daubos netoli Rapid
City, S. D.

Chinija laikinai susi
taikė M Japonija 

dėl Chahar
SHANGHAI, birž. 27. — Po 

ilgų derybų Chinija susitaikė su 
Japonija dėl. Chahar provinci
jos, kur jau buvo , keli susirė
mimai pasieny.

Bet susitaikymas yra tik lai
kinis, vedantis prie naujų ne
susipratimų, kad jais pasinau
dojant japonai galėtų griebtis 
naujus šiaurines Chinijos plo
tus.

Einant susitaikymo sąlygo
mis, japonai dabar turės eko
nominę ir niilitarinę kontrolę 
Mongolijoj, prie kurios japo
nai gali prieti tik per Chahar.

Pasmerkė mirčiai 
garsųjį Europos 
traukinių daužytoja

V1ENNA, birž. 27. — Veng
rijos teismas pasmerkė mir
čiai Europos garsiausi krimi
nalistą Sylvestor Matuska, 43 
rn., kuris Vokietijoj, Vengrijoj 
ir Austrijoj sudaužė kelis trau
kinius. Tose nelaimėse žuvo 25 
žmonės.

Iššaukdamas nuolatines traif- 
kinių katastrofas jis taip buvo 
įgąsdinęs Vengrijos ir Austri
jos žmones, kad tie bl j oda vos! 
keliauti traukiniais.

Didžiausius jo pamėgimas 
buvo daužyti ekspresinius trau
kinius, ypač nakt|. Garsiausiu 
jo iššaukta katastrofa buvo su
daužydamas Budepešto-Vienna- 
Muencheno ekspresinio trauki
nio 1931 rn. Tada traukinys 
nušoko nuo degančio tilto ir 
užsidegė.

Matuska prisipažino pats bu
vęs tame traukinyje ir išgelbė
jęs 10 žmonių iš degančio trau
kinio.

Matuska, buvęs Vengrijos 
kaimo mokytojas, teisme teisi
nosi, kad jis neturėjęs tikslo 
žudyti žmones, bet tik jį vei
kusi Budapešto cirko burtinin
ko dvasia, kuri pasiūdydavusi 
jam sapnę ir liepdavusi daužyti 
ekspresinius traukinius. Ir jis 
pildęs dvasios įsakymus, dau
žydamas traukinius tai Vokie
tijoj, tai Austrijoj, tai Vengri- • •

I93i1 jis buvo teisiamas 
Austrijoj ir liko nuteistas k/i- 
lejihian, kadangi jo iššauktose 
Austi'ijos traukinių 'katastro
fose nebuvo užmuštų žmonių.

Besibaigiant laikui kalėti 
Austrijoj, Vengrija pareikalavo 
jį išduoti, kad j Į galėtų pa
smerkti mirčiai. Tečiaus jis 
negalės būti nužudytas iki ne
bus baigęs kalėti Austrijoj.

Būdamas kalėjime jis pa
skelbė, kad jo vieša pareiga yra 
parašyti savo atsiminimus. Te- 
čiaus dar niekas nematė jo 
rankraščio ir abejojama, ar bus 
leista pasirodyti jam spaudo
je.

Vengrijoje jo byla turėjo ir 
didelės politinės reikšmės. Ka
dangi Matuska buvo susirišęs 
su komunistais, tai jo byla įga
vo politinį?) spalvą. Matuska 
prisipažinimai galutinai pakrik- 
dė Vengrijos komunistus ir la
bai sustiprino reakcionierius.

Prailgino Illinois 
šelpimo adminis- , 
traciją iki 1937 m. 

r ■

SPRINGFIELD, III., birž. 27. 
— šiandie atstovų butas pri
ėmė pasiūlymą prailginti Illi
nois šelpimo administraciją—: 
Illinois Emergency Relief Com- 
niission — iki kovo 1 d., 1937 
m., dabartinėje jos formoje, 
be jokių permainų adminis
tracijos sąstate.

LONDONAS, b. 27. — Gau
tomis iš Berlyno žiniomis, Vo
kietijos ambasadorius Wash- 
ingtone Hans Ltfther bus pa
šalintas iš vietos ateinantį ru
denį, kada Hitleris pertvarkys 
visą diplomatinj štabą.

SPRINGFIELD, II.., b. 27.— 
Gubernatorius Horner paskel
bė, kad jis kandidatuos į gu
bernatorius sekamam termi
nui. Rinkimai bus ateinančiais 
metais.

Lituanicos II’motoras tvarkoj
Lakūnas gryžo į New Y orką

BROOKLYN, N. Y., birželio 
27. d. — (Telegrama Naujie
noms) Feliksas Vaitkus dar-te
bėra Williamsporte. žadėjo pa
groti Šį vakarą | New Yorkų. 
Tai bus visas lėktuvo Įtaisų per
žiūrėjimo darbas pabaigtas.

Kalbėjau’ su juo per telefoną 
užvakar, kai jisai dar buvo 
East Hartforde.

“Lituanicos H” motoras tvar
koje— išbandytas, peržiūrėtas 
ir nureguliuotas. Nieko žymes
ni taisyti nereikėjo.

Tai svarbiausioji dali maši
nerijos, apie kurios tobulą sto
vį nebėra jokių abejonių.

Vakar, iš Connecticut Vait
kus nuskrido į Williamsport, 
Pa., kur yra Lycoming Manu- 
facturing kompanija, pardavu
si mums speciali propellerį sir 
“variable piteh”. Vaitkus no
rėjo tik, kad ji padarytų “low 
piteh” dar žemesnį—idant mo
toras galėtų geriau suktis, lėk 
tuvui pradedant ristis su pilnu 
gąsdino svoriu. Be to, kom
panija turėjo patikrinti, ar 
propelleris yra gerai nutaisy
tas sulig lėktuvo greičiu.

Tai klausimas tik nuregulia- 
vimo ir “nučekiavimo”. Kai 
gausite šj pranešimų, Vaitkus 
veikiausia jau bus sugryžęs į 
Floyd Bennett Field. ,

Dabar bepalieka tik bandomie
ji svorio skridimai — “load 
tests”, kai lakūnas pilnai pi
notų, kąip lėktuvas elgiasi, ris
damasis cementiniu taku ir pas
kui, pakilęs, ore, kada Jisai

15 žuvo mūšyje tarp 
indusų

PESHAWAR, Indijoj, b. 27. 
—Tarp Khar ir Nawagai gen
čių ištiko mušis kuriame nuo 
15 iki 30 žmonių liko užmuš
ta.

Broliai lakūnai nu
statė naują ištver- 

mės rekordą
MERIDIAN, Misa., birž. 27. 

—Broliai Al ir Fred Key jau 
nustatė naują ištvermės rekor
dą, išbūdami ore, nenusilei- 
džiant, virš 553 valandų. Te- 
čiaus ir nustatę rekordą, jie 
dar nemano leistis, nes nori 
nustatyti nepasiekiamą rekor
dą. Jie sakosi busią ore kiek 
tik galėsią, mažiausia dar vie
ną savaitę laiko.

Jie pradėjo skraidymą birže
lio 4 d. ir nori išbūti ore iki 
liepos 4 d.—visą mėnesį.

Jie pirmiau jau du sykiu ban
dę sumušti pirmesnį ištvermes 
rekordą, bet abu kartus nepa
vyko sugedus motorui. Te- 
čiaus trečias bandymas buvo 
sėkmingas.

Vaikai sudaužė J 1 • •

LITTLE ROCK, Ark., b. 27. 
—16 m. vaikas Bames prisi
pažino su draugais padėjęs ant 
bėgių geležgalius, “pažiūrėti kas 
atsitiks”. Pasėkoj prekių trauL 
kinys susidaužė užmušdamas 
tris klajūnus ir 8 žmones su
žeisdamas. Nuostoliai siekia 

$75,000.

svors netoli keturių tonų. Iš 
pirmesnių pasikalbėjimų su Fe
liksu numanau, kad tie bandy
mai gali užimti apie dienų lai 
ko (priklauso, žinoma, ir nuo 
oro).

Rytoj tikiuosi galėsiąs pra
nešti, kaip jie praėjo. Tai birs 
paskutinis lakūno darbas prieš 
išskrendant.

• | »V| •
ii Iil^i

Visi laiškai, kuriuos Įeit. Fe
liksas Vaitkus gabens per oke
aną su “Lituanica 11”, yra iš
siųsti J New Yorkų.

Pinigų skridimo reikalams 
prisiuntė pastaromis dienomis:

V. Kirdikienė, East Whitc 
Plaines, SLA. 309 kp. $11.75.

L. Paulauskas, Lowell, Mums. 
$23.25.

J. Mačiulis, Waukegan, 111. 
$10.50.

Ch. Norkus, Philadelphia, 
Pa. (aukojęs jau ir pirmiau).... 
$25.00.

Skridimo laikui besiartinant, 
gali atsirasti nenumatytų iš
laidų. Todėl, kas išsigali, yra 
prašomi dar prisidėti. Finan
sinė pagelba dabar gali būti 
ypatingai svarbus dalykas, kad 
lakūno žygis butų pilnai ap
rūpintas visais atžvilgiais ir 
pasisektų.

Be to, asmens ir komitetai, 
♦tųęie dar turi sukeltų skridi
mo reikalams pinigų, yra kvie
čiami be' atidėliojimo juos at
siųsti į centro iždą.

Viso pasaulio depre
sija jau esą baigiasi
Pradedą ateiti geri laikai visoms 

šalims, sako prekybininkai

PARYŽIUS, birž. 27. — Pa
saulio depresija jau yra užsi
baigusi ir prekybos atsigavimas 
yra toli pažengęs priekin. Taip 
pareiškė didžiuma 39 valstybių 
delegatų dalyvaujančių interna
cionalinio prekybos buto kon
grese.

Jie sako, kad prekyba gerė
janti ne tik Europoj, bet ir 
visose kitose šalyse ir neužilgo 
pasaulis susilauksiąs tikrai ge
rų laikų, kokių gal dar niekad 
nebuvo.

Pakorė tėvą ir sūnų
ST. THOMAS, Ont., Kanadoj, 

birž. 27. — Vietos kalėjime šį
ryt liko pakarti Frank Mac- 
Temple 54 m. ir jo sūnūs Fred, 
21 m., už užmušimą konstebe- 
lio. Tai yra pirmas tėvo ir sū
naus pakorimas Ontario pro
vincijoj.

Jiedu nušovė konstabeiį ir 
sužeidė seržantą pernai. Prieš 
porą metų jie buvo apkaltinti 
už dviračio pavogimą, bet pa
bėgo j Jungt. Valstijas. Sugry- 
žę atgal j savo miestą, jie ra
do belaukiančią policiją. Tada 
jie ir bandė išsigelbėti ginklu. 
Bet už tą pateko ant kartuvių

Priėmė 100 bilių į 3 valandas

VVASHINGTON, b. 27. —Vi
suomet lėtas senatas kai kada 
sujunda. Tokis sujudimas bu
to užvakar, kada senatas j tris 
valandas priėmė beveik Šimtą 
bilių.
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PiTTSBBRGH’O NAUJIENOS
Pittsburgho ir apie- 
linkės draugijų . su
važiavimas. Išrinko 
delegatą į Pasaulio 
Lietuvių Kongresą

PITTSBURGH, PA. — Bir- 
želio 25 d. įvyko Pittsburgho 
ir apielinkčs draugijų atstovų 
suvažiavimas, kurį sušaukė 
SLA. 3-čias apskritis. h

SLA. 3-čio apskričio pirmi
ninkas p. J. Milleris atidarė 
suvažiavimų 8:30 vai. vaka
ro ir paskyrė mandatų komi
sijų iš J. Baltrušaičio, P. Pi- 
varono ir adv. Edwardo Šulco.

Kol mandatų komisija su
tvarkys mandatus, ptirminin- 
kas pakviečia kalbėti J. Vir
bickų, P. Dargį, J. Miliauskų, 
Dr. J. T. Baltrušaitienę, J. V. 
Grajauskų ir K. Šimkūnų. Vi
si kalbėtojai kalba už viso 
Pasaulio Lietuvių Kongresų, 
nors ir skirtingomis nuomo
nėmis vaduodamiesi. Tik kiek 
kritikiškai atsinešė į šaukia
mų kongresų savo kalbose J. 
Miliauskas ir K. Šimkūnas.

Delegatus suregistravus, 
mandatų komisijos narys adv. 
Šulcas iššaukė draugijas, ku
rių delegatai yra pridavę 
mandatus. Suvažiavime daly
vauja 21 draugijos su 51 de
legatu.

Suvažiavime dalyvauja vi
sokių kripčių draugijos, neiš
skiriant nė komunistų. Ir jų 
visas štabas šiame suvažiavi
me dalyvavo. Ir pasirodo, kad 
ir jie yra geri “Lietuvos pat
riotai.”

Priimama dienotvarke.
L ■ ■ k. ■ i

Priimama dienotvarkė. Iš
renkama suvažiavimo prezi
diumas: pirm. J. Virbickas, 
sekretorė — Ona Ivanauskai
tė—abudu vienbalsiai.

Pirmiausia nubalsuojama 
vienbalsiai, kad Pittsburgho 
lietuviai siųstų delegatų.

Prasideda apkalbėjimas, 
kokios turės būti delegato ar 
delegatų pareigos nuvažiavus 
į Lietuvų ir sugrįžus iš Pa
saulio Lietuvių Kongreso, 
į;! Tai jau čia ir prasideda 
tikros diskusijos. J. Gasiunas, 
kominuslų darbuotojas, ypa
tingai pabrėžia kongreso
svarbų ginimui Lietuvos ne
priklausomybės. Pasak Ga
siuno, Hitleris griežia savo 
dantį prieš Lietuvų. Tik dele
gatas ar delegatai turėtų pa
sakyti Lietuvos valdžiai, kad 
ji paleistų politinius kalinius,

Laidotuvių Direktoriai

IT’S SIMPLY 
INEXCUSABLE

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

You cannot expect to moko 
friends socially or in Business 
if you have halitosis (bad 
breath). Since you connot de- 
fect it yourself, the one way 
of moking sure you do not 
offend is to gargle often with 
Listerine. lt instontly destroys 
odors, im pro ve s mouth hygiene 
ond checks infection. Lombert 
Pharmacal Company, St. Louis, 
Missouri.

LISTERINE
ends halitosis

Kiti s 200/000/000 germi
1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvai* Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzle Avenue 
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duotų daugiau darbininkams 
laisvės ir demokratijos (pap
rasta komunistų maldelė).

S. Bakanas pareiškia, kad 
į Kongresų nuvažiavę delega
tai vargiai kų galės kalbėti 
apie politikų. Ten bus dau
giau kalbama kultūriniais rei
kalais. \

Petras Norkus pareiškia, 
kad nereikia nieko už dantų 
laikyti; tas kongresas esųs fa
šistų padaras.

Kalba J. Baltrušaitis, pla
čiai išdėstydamas delegato ar 
delegatės pareigas nuvykus į 
kongresų ir sugrįžus.

J. K. Mažukna pataria, kad 
apie politikų nereiktų kalbė
ti. Kokį delegatų išrinksim, 
tai jis taip ir elgsis, ar mes 
kalbėsime, ar ne.

Dr. J. T. Baltrušaitienė api
budina didelių kongresų tvar
kų ir nurodo, kad dideliuose 
kongresuose kiekvienas dele
gatas negali apie viskų kalbė
ti, kas tik kų sumano.

J. D. Sliekas kritikuoja Lie
tuvos valdžių ir piešia jų tam
siomis spalvomis. Ir iš jo kal
bos atrodo, kad nėra jokios 
vilties. Tik gaila, kad tas kal
bėtojas neprisiminė apie R il
si jų.
Pasibaigė diskusijos, siūloma 

rezoliucija.
Vos pasibaigus diskusijoms 

J. Gasiunas tuoj aus pasiūlo 
rezoliucijų, kurioje reikalau
jama politinių kalinių paliuo- 
savimo, smerkiama fašistų 
valdžia ir įvardinama kiti da
lykai.

Kyla mažas skandalėlis. Bet. 
kiek padiskusavus prieinama 
prie tvarkos. Išrenkama rezo
liucijų komisija iš J. Baltru
šaičio, P. Dargio ir J. Gasiuno. 
Rezoliucijų komisija išeina į 
kitų kambarį, delegatai paima 
svarstyti klausimų, kiek lė- 
štuotų delegato pasiuntimas.

Mažukna duoda įnešimų at
siklausti, ar ncapsiimtų kas iš 
delegatų savomis lėšomis va
žiuoti. Kyla ginčas, lyg ir ne
susipratimas, bet tuojau pri
einama prie tvarkos. Nuta
riama, kad reikia sukelti 
nors $300. Svarstoma klausi
mas, kaip sukelti reikiamų 
sumų. Nutariama išrinkti ko
misijų iš visų srovių.

f

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

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

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

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

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

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

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742
J. F. EUDEIKIS

Einama prie delegato rin
kimo. Nominuojama Dr. J. T. 
Baltrušaitienė, bet ji nepalai
ko kandidatūros. Nominuo
jama P. Pivaronas. Jis kandi
datuoja. Nominuojama J. Bal
trušaitis. Jis nepalaiko kandi
datūros. Petrų Norkų. Jisai 
palaiko kandidatūrų. Kai ku
rie delegatai prašo, kad Dr. 
Baltrušaitienė palaikytų kan
didatūrų. Ji ir palaiko.

Susidaro 3 kandidatai: Pet
ras Pivaronas, Petras Norkus 
ir Dr. Baltrušaitienė. Paski
riama balsų skaitymo komisi
ja iš J. Puskunigio, J. D. Slie
ko ir S. Bakano. Slapto bal
savimo pasekmės tokios: P. 
Pivaronas gavo 32 balsus, Dr. 
J. T. Baltrušaitienė 12, ir P. 
Norkus, komunistų kandida
tas, 9 balsus.

Užbaigus rinkimų delegato 
renkama komisija, kuri rū
pinsis sukelti lėšas delegato 
pasiuntimui į Lietuvų. Komi
sija susidaro iš Edwardo Šul
co, S. Ordos, W. Bella, J. Pus
kunigio, J. Virbicko, A. Ski- 
mo, B. Pivaronienes, . Evvdar- 
do Baltrušaičio, K. Šimkūno, 
S. Bakano ir K. Stravinsko.

Rezoliucijų komisija rapor
tuoja, kad ji negalėjo susi
taikyti: P. Dargis skaito did
žiumos rezoliucijų, o Gasiunas 
mažumos. Didžiumos rezo
liucija, t. y. Dargio ir Baltru
šaičio, priimama daugiau kaip 
dviem trečdaliais balsų.

Tuo suvažiavimas ir buvo 
baigtas. —Reporteris.

Lietuvių Mokslo Dr-
A

jos piknikas
■' 7 y~-

Nedelioje, ^Bijjzelio-June 30 d.
1935 m., Lietuvių Ukčje, 

\VU-ock, Pa.
įžanga 25 centai ypatai 

Iš Pittsburgho važiuok ROUTE 
51 ir po 2 mailių Lebanon 
Church Rd. suk į kairę. R.D.T., 
WILLOCK, PA.
Busas išveš pasažierius nuo 
L. M. D. Namo (142 Orr St.) 
kaip 12 ir 2 vai. po pietų už 
25 centus nuo y pa tos; už tų 
patį užmokestį ir parveš.
Drauge, pasitengk, kad šitas 

T

piknikas butų pasekmingas; 
pats dalyvauk ir agituok savo 
pažįstamus, kad butų musų 
piknike.

Kviečia KOMITETAS.

SOHO PITTSBURGH, Pa.- 
A teinantį sekmadienį, birže
lio 30 d., LMD. rengia gružu 
piknikų Litlnianian Country 
Club ukčje. įžanga tik 25 cen- 
tai ypatai.

Busas išveš pasažierius no
rinčius važiuoti į piknikų nuo 
LMD. Namo, 142 Orr St., 12 
valandų dienos ir 2 valandų 
po pietų, ir tekaštuos 25 cen
tai ypatai. Už tų mokestį nu
veš ir parveš.

Bus gera orkestrą.

Žymus kalbėtojai 
kalbės Lietuvių Bal
suotojų metiniame 

piknike /•
PITTSBURGĄSa. — Lic- 

tuvių Balsuotojų Lyga rengia 
metinį pikniką Lithuanian 
Country Club Ukęje, liepos 
14 d. Pikniko rengimo komi
tetas laikvtam susirinki
me birželio 18 d., Lietuvių Pi
liečių svetainėj nutarė pakvie
sti sekamus žymius kalbėto
jus: kongresmanus Henry EI- 
lenbogen ir Theodore Moritz, 
pašto viršininkų*AVilliam Tur- 
ner ir Pittsburgho miesto me
rų majorų W. N. McNair.

AKUŠERES
Mrs. Anelia’“K. Jarus?

Physical Therapi 
and Midwife

6109 S. Albanj 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namu© 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt 
Moterims ir mer 

ginoms patari- 
mat dovanai

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
__Tel. Vardą 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AKIŲ SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO

Pritaiko akinius dėl visokių akiu

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedėlioms nuo 
Q*nn iki U2*00 Kalbamu liatuviikai

t-

LIETUVIS
Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimą akys atitaiso

mos be akinių. Kabęs pigiau 
kaip pirmiau,

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Tikimasi, kad minėtam pik
nike bus daugybė publikos.

— Balsuotojas.

SLA. 90 kp. rengia 
gražų piknikų su 
sporto ir atletikos 

pamarginimais
BRIDGEVILLE, Pa. — Dėl 

bedarbės per koletų metų ma
žai kas buvo girdėti apie SLA. 
90 kuopų. Dabar, šiek tiek lai
kams pagerėjus, atbunda ir 
SLA. 90 kp. Atbunda su nau
ja dvasia ir energija.

Kad tinkamai pažymėti at
budimų ir, tinkamai užsireko
menduoti , gyvųjų ir veikian
čiųjų tarpe, tai birželio 30 dic-

advokatai-
K.P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N.. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 ikį 8:30.

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Anthony A. Dobbs
(Antanas Dubickas)

ADVOKATAS
Perkraustė savo ofisą i naują 

vietą, adresu:
139 N. Clark St.

Suite 1209
Tel. Central 5566

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

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez.. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Papėdėlio, Seredos ir 
Pėtny<3«^6 iki 9' ‘ 

Telefon^Ctmal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETIMAI | LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir ntto 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Reivblie 7868

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.

Tel. Ofice Wentworth 6380
Rez. Hyde Park 8395 #

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vežei is

> , Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Serųdoj pagal sutarti.

nų Richardo T. Cox gražioj 
farmoj, apie pusę mylios nuo 
Bridgevillės, važiuojant link 
Washington, Pa., prie 19 ke
lio (Routc), kairėj pusėj, SLA. 
90 kuopa rengia gražų pikni
kų.

Šis piknikas skirsis nuo ki
tų visų lietuviškų piknikų tuo. 
kad čia bus netik graži mu

POUHD5
WEIGHT

“Tai yra paprasta artimetika” 
—sako Lena. Kuomet gaunate 
geriausi malt rūšį ir 3 svarus 
—yra protinga ekonomija sa
kyti “Blue Ribbon” kada per
kate malt.

(Ę; 1985 Pr«fnfei»-Pab«t Corp. _______ t ?

BLUE RIBBON MALT
. ' • -* fr. • .< ‘ .r ' a'1'*-1 ■ "*' !t'Ž

Amet'ica’s Si a t; e Seller

pataisyk stogą ir rynas dabar
Pirm negu valysi namus! Pašauk mus dėl dykai apskaitliavimų. 

25 metai patyrimo. — Blekorius ir Stogius.

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

u__ i__ ___ 1_____________________  --

LIETUVIAI

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 8597

Dr. StrikoFis
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645. So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedelioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virglnia 0036 

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

DR. J. E. SIEDLINSKIS 
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER AVM Cor. Francisco 
Tel. office Laf. 3650; res. Virg. 0669

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 West Marquette Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 ild 10 ryto, nuo 
Ilki8 po piet. nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

TeL LAFAYETTE 8051.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakare, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

zika šokiams, gėrimai ir už
kandžiai, bet bus išpildytas ir 
gražus sporto ir atletikos pro
gramas.

Žymiausių rolę sporte ir at
letikos programe suloš jaunas 
Bridgevillės * lietuvis atletas 
Petras Bennett — Bernotas, 
Pittsburgho universiteto stu-

(Tąsa pusi. 3-čiam)

Tel. Boulevard 5914 Dieną 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. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 3b 

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 St, netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vat vakare.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
onsAS 

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos i«

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS i

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vat 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12
valandai dieną.

Phone MJDWAY 288G

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vat NedšL nuo 10 iki 12 

Res. Telephone Plasa 2400

Ofiso Tel Calumet 6893 
Res. TeL Diesel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų. Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 3101 Sol Halsted St. 
arti 81st Street.

Valandos: 2—4. 7—9 vai vak. Ne» 
diliomis ir šventadieniais 10—13
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2 už 23c

5. Kakanas

AVIENA nuo šolderio

AVIENA nuo bręsto svaras po

svaras

25 o u neės for 25$

PETER PEN

DBtPAID

FULLPACK 

NO SLACK 
FILLING

This delicious cheose food is 

DIGESTIBLE AS MILK 
1TSELF!

.50,000 knygų 
je yra 701 jaunųjų 
ratelis su 20,000 narių

tikrai 
pikni- 
atbu-

svaro 
ketins

MARTADELA 
svaras po >

Lietuvoje yra 20,000 
organizuotų jau
nųjų ūkininkų

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

POT ROAST labai minkštas svaras 
iš vidurio .. ............................. no

Šolderiukai 
rūkyti

ARE 
APTER 

us-/ 
Help.

Dauguma "Midtvett Storet” turi ir mėtot tkgriut, kur jut

Šolderiukai 
švieži

atvyko 
lietuvių eks- 
dalyvavo 60 
Ekskursantų 
juroje pasi-

BttEAK C2.AKJI
F=OQ, 

TUE

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

Dabar Lietuve- 
ūkininkų 

Tsl).

AND H IV 
MEN 

APPROACI 
THE 

FOREST

ščyrasis ba- 
savo 

mane

riaus pavaduotojas dr. Saka 
lauskas, kuris pažymėjo, kac 
Amerikos lietuviai dai.'g prisr 
dėjo prie Klaipėdos krašto at

PASTABA
______galite pirkti gerą mėta, gaukit iena ir H. ui iemiautiat 'kaina*I

Pittsburgho Naujienų 
Redakcijos pastaba:

šių korespondencijų žymiai 
sutrumpinom, apleisdami tas 
vietas, kur liečiama vien ypa- 
tiški dalykai tarpe ginčų ve
dančių asmenų, kadangi ypa- 
tiški ginčai skaitančiai publi
kai yra neįdomus. Prašytumėm 
Parkų Pilietį ateity rašinėti 
apie tokius dalykus, kurie lie
čia visuomenės reikalus.

Užprašome Tamstas visus atsilankyti, nes tikrai busite 
užsiganėdinę musų patarnavimu. 

Taipgi atsiveskite ir savo kaimynus. 
Krautuvė atdara tiktai iki 7-tos vai. 

vakaro subatoj.

LAŠINIAI labai geri—liesus sv. po 27c

Lietuvon atvyko 
Amerikos lietuvių 

ekskursija

so ir jame kuo gausiausiai da
lyvaus. Dalis atvykusių mano 
Lietuvoje jau visam laikui ap
sigyventi.—Tsb.

Mes darome didelį mėsos Išpardavimą. 
Pirkite pas mus ir sučėdykite nuo 

2 iki 10 centų svarui.
MĖSA YRA TIKRAI GEROS RŪŠIES 

ŠIOMIS PIGIOMIS KAINOMIS

. j savo tėvynę 
Amerikos

, kurioje 
broliai.

Gripsholm’

Prieš penkis metus Lietuvoje 
įsisteigė pirmieji jaunųjų ūki
ninkų rateliai. Juos susiorga 
nizavo Lietuvos ūkininkų sū
nus, patys busimieji uikinin 
kai. Jie jau iš pat mažens sa 
vo sklypeliuose mokosi ūkio 
darbų ir tobulina pačius ūki
ninkavimo budus. Be to, jau
nieji ūkininkai ir toliau moko 
si, lavinasi ir semiasi žinių at
eičiai. Tuo tikslu jie steigia 
knygynėlius ir ūžt. ligščiol jau 
nieji ūkininkai jau turi apie

BROTHERS, Ine.
1400W.46thSt. Yards 1445

vadavimo. “Iš j«sų daugelis pir
mą kartų matote laisvų Lietu
vą, laisvų i Baltijos pajūrį ii 
rtiusų nuolat augantį uostų,— 
kalbėjo dr. Sakalauskas. Lais
vę atgavusi, musų tėvynė pada
rė didelę pažanga. Kviečiu jus 
užjūrio broliai, kurie visiškai 
pasiliksite gimtoje tėvų žemė 
je, savo patyrimu ir energija 
prisidėti prie Lietuvos valsty
bės pažangos kilimo bei gilini
mo. Gi tuos, kurie dar grįž 
Amerikon, savo atgaivinta ii 
sustiprinta tėvynes meile rem
ti iš ten savo tėvų žemės rei
kalus.” Ekskursijos vadas Au
gustas, ekskursantų vardu, nuo
širdžiai padėkojo už malonų 
prėmimų ir tų džiaugsmų, ku
ris buvo suteiktas pasiilgu
sioms tėvynės broliams.

Po gražių vaišių, atvykusieji 
Amerikos lietuviai aplanke žu
vusių dėl Klaipėdos krašto at
vadavimo paminklų, susipažino 
su Klaipėdos miestu bei uos- 
ai. Kitų dienų lidimi giminių 
bei pažįstamų, išvyko į visus 
Lietuvos kampelius aplankyt; 
savo gimtinių vietų. Visi atvy
kusieji sako, kad jie lauks pir
mojo pasaulio lietuvių kongre

Kasmet j savo senųjų 'tėvynę 
Lietuvą atvyksta keliolika Ame 

’ rikos lietuvių ekskursijų. Be- 
1 veik visos jos atplaukia tiesiai 

į Klaipėdos uostų. Kiekvienos 
užsienio lietuvių ekskursijos 
atvykimas Klaipėdoje virsta 
tani tikra švente, šiemet birže
lio 7 d 
pirmoji 
kursija, 
užjūrio 
laivų “ 
tiko Klaipėdos uosto valdybos 
pirmininko, pasienio policijos 
ir uosto laivai, kurie ekskur
santus perkėlė j krantų.

Uoste Amerikos lietuvius su
tiko Klaipėdos krašto guberna
torius VI. Kurkauskas, uosto 
pirmininkas inž. B. Sližys, aukš
ti kariškos ir civilinės valdžios 
atstovai, organizacijų nariai ir 
didelė minia žmonių. Orkestras 
grojo Lietuvos himnų ir sutiki
mo maršus. Laukiami ir mė
giami svečiai — užsienio lietu
viai vieninteliame Lietuvos 
uoste Klaipėdoje sutikti labai 
nuoširdžiai, svetingai ir vaišin
gai. Pirmiausia juos pasveikino 
Klaipėdos krašto, šaulių pirmi
ninkas Vanagaitis, pažymėda
mas, kad už savo tėvų žemę ir 
Amerikos lietuviai sudėjo daug 
aukų. Atvykusios ponios buvo 
apdovanotos gėlėmis, o ekskur
sijos vadui Augustui įteikta 
graži lietuvių tautiškų spalvų 
juosta.

Per iškilmingus pietus, ku
riuos geriausiame Klaipėdos 
viešbutyje “Viktorijoje” suren
gė šauliai, buvo pasakyta daug 
gražių sveikinimo kalbų. Tarp 
kitų, sveikino ir gubernato-

“MIDWEST” 
Puikiausios Kokybes.
svarų O f* 24 Va sv<
maiš. niaiš.

ITidden in Velvccta’a richlv mild 
Chetldar ChccM) flavor are neakli- 
proteetive elementą of many fooda.

It’b wonderful for children. Servo 
Krnft Vclveeta—in sandvvichea, in 
cooked diahes ... oflen!

Maisto Išpardavimas!
Pėtnyčioj ir Subatoj, Birželio-June 28 ir 29 

“MIDWEST STORES” Krautuvėse

NES PIGlXu

STORES

ROOT BEER “Midwest 
GINGER ALE

Niežėjimo, Išbėrimų Ir Dedervinės— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritaciją nuo Eczemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vais
tas praSalinimui odos iritacijų. Užvir
tas Oood Housekeeping Bureau. No. 
4874. 36c. 60c. ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

Kellogg’s” WHEAT KRISPIES
Kellogg’s” CORN-FLAKES ....
gTngy’’~cake~mix .............

Dideli Tuz. 190 
..........- sv7~350 
.... -........ sv. 330 
..... ........ sv. 230

vos
viso tik $60.

jogei pas 
kai parcika-

TZ A V A “MAXWELL HOUSE KA V A VACUUM PAKUOTA

Atsakymas Gasiunui, 
North Sidės bara- 

i banščikui

PORK LOIN

.. No. 2 kenai 150
No. 2'/2 kenai 150

Buy gloves with what 
it savęs

daugian kad gauti geis- G»»tv 
ko*el« '.isterike Tooti Puste 
lidells tunai oarstduodi a* 
'15c r valo ir apsaugo ims 
‘te Be to galite tntanpiat 
•8 kurtuos rallte anelpirk 
d pirštinaite* ar <•

umbert ohvrv»sua) V

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

N. S. PITTSBURGH, Pa.— 
Gasiunas pamatė Pittsburgho 
Naujienose teisybę parašytų, 
tai “Laisves” No. 111 pradė
jo “barabanyti”, buk Parkų 
Pilietis šmeižtus rašo.

Dabar tamsta 
rabanščike”, pažiurėk į 
“teisingumų”. Išvadinai 
girtuokliu, šmeižiku ir reika
lauji, kad aš atsiteisčiau drau
gijoms. Tai, gerbiamas bara- 
banščike, atlyginki! man už 4 
mėnesius, kuriuos aš dirbau 
jūsų kliube pardavodamas 
svaiginančius gėrimus. O tokį 
darbų dirbant galime bile mi
nutę papulti už geležinių gro
tu. Ir dar tamsta barabani- 
ji, buk komunistai iškovoję 
man pašalpa. Na, įrodyk, koks 
komunistas iškovojo man pa
šalpų, tai aš tamstai duosiu 
nikelį. Jums parodžius nikelį, 
jus skersai upę plauktume! 
pasiimti jį.

Tamstos kitus vadinant gir
tuokliais, tačiau ar ne jūsų 
“gangė” susideda iš aršiausių 
girtuoklių? Jus sakote, buk aš 
prageriu gaunamų pašalpų

**bonkos V
Plūs depozitas už bonkas
............... 5 už 280
..........  5 sv. pak. 310

8 unc. pak. 100 
\jiak. 2 už Į90 
....  2 pak. 250 
............. pak.
.........  pak. 150

(Tąsa iŠ pusi. 2-ro
(lentas. Jis netik Pittsburgho 
universitete, bet ir 
tarpe amerikonų yra pagar- 
sėjęs kaipo šokėjas. Jis labai | Lai piibnndo pats barabanšči 
aukštai iššoka, ir šiais savo 
žygiais stebino keliolikos tūk
stančių amerikonų publikų bir
želio 15 d. Pitttsburghe. Ir ne 
lik jis vienas parodys kų jis 
gali SLA. 90 kp. piknike. Jis 
turės ir daugiau savo draugų 
atletų iš Pittsburgho universi
teto. Jie irgi atliks tam tik
rus programos numerius.

Bus lenktynės^ tarpe vyrų, 
moterų ir merginų. Senieji 
Bridgevellės lietuviai dar nė
ra užmiršę nė virvės trauki
mo, ypatingai tų laikų, kada 
Bridgcvillės anglėkasiai nu
traukdavo augalotus Pittsbur
gho plieno darbininkus. Šį 
kartų taipgi bus persiimta, kad 
sužinojus kas geriau gali vir
vę traukti — plieno darbinin
kai ar anglėkasiai.

žodžiu sakant, bus 
įdomus ir nepaprastas 
kas arba SLA. 90 kp 
dimo šventė. įžanga tik 25 cen
tai asmeniui.

Iš tolimesnių apielinkių at
važiavimas, jei kas ir neturi 
mašinų, yra labai lengvas 
traukiniais iki Bridgevillės. O 
iš Rridgeville iki Cox fanuos 
visai netoli, galima pėkšliems 
ateiti per 15 minutų. Bosais 
važiuojant galima/ privažiuoti 
prie pat pikniko vietos.

Taip sakant, yra visokie pa- 
rankumai. Todėl visi bukime

ORANŽIAI “Sunkist” Valencia . 
LĖMONAI “Sunkist” .................

■“Midwcst” SPICED“HAM .......
“Midwest” LUNCHEON MEAT . 
SAlZAMincOTTO“(virta Talamė)

SODA

PIRK NUO IMIDWE4®t3

“LA FRANCE” pak. 80 “SATINA
RINSO 15Č
LiFĖBŪOY MUILAS .......................

ARBATA
ROY/ŪL'DEŽORTAI’visų skonių 
■^■■11 I • '    ——— »»illl .III.» ——M——»IIUI      ' —■» IIHHI —.11 llll    

BANANAI puikus rinktiniai ...

kas su $1.50 prasimaitinti per 
savaitę laiko ir pagerti. Gal 
tuomet nekalbės tokių nesų- 
monių.

Ot, duokim sau, jūsų uoš
viui tai truko nė dienos pra
gerti $30.00 lietuviškoj karčia- 
nioj ir išsipagiriojus reikalau- 
.i atgal pinigų.

Tik mes nurodem, kad kar- 
čiamninkai moka valdžiai už 
leidimų, ir negalima bus nie
ko pešti su skundais. Tat taip 
ir paliko šis incidentas vie
toj, kur prasidėjo.

Ar tamista, barabanščikc, 
icturi tokių komunistų, ku
rie jūsų tame neva kliube pra
geria visų savo uždarbį, o pa
skui neturi ko valgyti? .Tusų 
vadai gaudyte gaudo tokius, 
kurie palieka savo “pėdės” 
karčiamose.

Gasiuno supratimu, kas ne 
komunistas, tai tas neteisin
gas ir šmeižikas. Gasiunas 
svietų mokina, kad už dykų 
nedirbtų ir už didesnį atly
ginimų kovotų- Taigi aš ir ko
voju ir reikalauju atlyginimo 
už 4 mėnesių darbų. Daug 
nereikalauju, vos po 5O’cęntų 
dienai

Pasirodo tačiau 
jumis yra taip 
lauji atlyginimo, tai jus sako 
te, kad tai yra priešinga ko 
munizmui. Jus tuoj reikalau 
jautį nusitvėriat už sprando, ii 
lauk tokį! Jei toki tvarka ii 
Rusijoj yra, kaip jūsų su uoš
viu, tai širdingai ačiui už to
kį komunizmų; aš jo neno
riu.

Jei kas ne aišku šiame ma
no rašte, tai pasiklauskit Par
kų Piliečio. Jis jums viskų iš
pasakos apie North Sidės ko
munistus.

— Parkų Pilietis.

Taip sakyti nedrįstų nė kai 
mo bobutė. Gaunant per sa 

plačiau v«»lę $L50, tai jau tikrai “ga
lima” pijokauti ir maitintis

rtTTlTDTTQ “c & H” P0WDERED
VUUlvUO or BROWN______ sv. pakelis
“BLUE LABEL” KARO SYRUP U/> sv. kenas ...

MAZOLA OIL ...............  painios ’kenas 240
Midwest” POUND CAKE .....
COMET” RYŽIAI baltagalviai

3 pa]L 140 
i dideli 
' pak.
3 už 170 

Shurfine” DEGTUKAI....... 6 dėžutės 25c
Mes priimam visas Pašaipos Groserio Orderius.

RING
Bologney 4 Ep 

svaras po ■
Taipgi turime visokių rųšių kilbasų prieinamam kainom

ROUND STEIK AS specialiai šiam O O m. 
išpardavimui..................svaras

KIAULES arba JAUČIO INKSTAI, ŠIR
DYS, KEPENOS, SMEGENYS arba 

LIVERIES

ŽIRNIAI J-S' 2ui 9C
“Justice” TOMATO CATSUP didelės bonkos 120 
yMidwest”nG^RrPE^ITT:
“DEL MONTE” ŠPINAKAI

AMERICAN FAMILY SOAP .......
“Clean Quick” SOAP CHIPS .......
DYKAI! 15c WHITE “RIT” su pirkimu
American Family Flakes ^keKs 2 už 
“Little Boy Blue” LOZURKAS ab[?
“Little Bo-Peep” AMMONIA 8 unc. už

Del Monte” BARTLETT GRUŠIOS No. 2 .% kenai 230 
Sunshine” NOBILITY ASSORTMENT COOKIES sv. pak. 3R 

“TENDfc'R LĖAF” 7 unc.
Orange Pekoe 3^ unc. pak. 16c pak. fcvv 

3 pak. 190 
”3 sv. i7e 
... Tuz. 190

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

Itching
Skili

ALVVAYS UNIFORM 
'. <• pEpENDABLE

žemo
DR SKIN IRRITATIONS

John N. Garner

norite

Washingtone jau atėjo tikra 
vasara ir vice-prezidenlas pasi
rėdė lininiais baltais rūbais.
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$8.00 
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.75

Subacrlptlon Natos i
18.00 per yoar In Canada
|7.00 per yoar outaldo of Chlcago
18.00 por yoar in Chlcago
3o por copy.

Entored as Socond Clasa Mattor 
M are h 7th 1014 Al tho Pont Office 
of Chteago, UI. undor tho act o( 
Mare h 3rd 1879.

UiRAkytno kalnai
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šo nplo demokratų valdžių, yra tiesa, tai pavadinti jų 
“rotten” butų dar por švelnus žodis. Kodai tad šitas žo
dis pasidaro .baisus, kuomet jį savo laiške pavartojo 
prof. Lovett?

Mes čia kalbamo apie tai no dšl to, kad mums ru- 
pOtų apginti to Chicagos universiteto profesoriaus pa? 
žvalgas. Mes tik norimo nurėdyti, kokiuose “faktuose” 
knisosi tie inkvizitoriai, užsiundyti ant vienos garsiau
siųjų šiame krašto mokyklų. Ir vistiek jie nieko prieš 
jų nesurado. Sarmatų jie padare no universitetui, bot 
tiems, kurie jį skunde.

Naujienos eina kasdien, linki r i ant 
KvkmadlonluN. LeidMa Naujiena Ben
drovė, 1739 S. Ilalatod St.» Cldcago, 
111. Telefonas Canal 8500.

Apžvalga
Motama .......................
Pusei motų 
Trims mėnesiams “ATSAKYMAS” I 

KVIETIMĄ

“RAUDONŲJŲ” MEDŽIOJIMAS UNIVERSITETE

Illinois valstijos senato komisija paskelbė savo ra
portų apie tuos tyrinėjimus, kuriuos ji atliko, ieškoda
ma “raudonojo pavojaus” Chicagos universitete — po 
to, kai jj apšaukė esant “komunistiškos propagandos 
židiniu” drug-štorių grandinės savininkas Walgroen. 

. Raportas, pasirašytas keturių komisijos narių, univer
sitetų “išteisina” (ačiū dievams!), bet aštriai nupeikia 
vienų profesorių už “nepatriotingumų”, pasireiškusį jo 
laiške, o kitų profesorių bara už jo neapsižiūrėjimų, lei
džiant komunistams vartoti jo vardų savo mitingų rek
lamavimui.

Profesorius, pas kurį senato komisijos dauguma pa
sigedo patriotingumo, tai Robert Morss Lovett. Jisai 
yra žinomas rašytojas ir literatūros kritikas. Jo sūnūs 
buvo užmuštas Pasaulio kare. Jeigu prof. Lovett per 
tų karų butų ne literatūrų dėstęs studentams, bet užsi
ėmęs kokiu nors bizniu (sakysime, patentuotų vaistų 
pristatymu armijai) ir butų padaręs kelis milionus do
lerių pelno; o jo sūnūs, užuot paaukojęs savo gyvastį 
mūšių lauke, butų dirbęs kolų nors gerai apmokamų po
litiškų “džabų”, — tai apie prof. Lovett’o patriotingu-litiškų “džabų”, 
mų nebūtų keliama jokių abejonių.

Bet jisai, mat, yra mokytojas, kuris dagi turi idėjų 
galvoje ir stengiasi tas idėjas paskleisti ne tik per sa
vo lekcijas universitete, bet ir per spaudų platesnėje 
publikoje. Todėl jisai yra įtariamas. Žmones mokinti 
protauti yra “pavojingas” (ne tiems žmonėms, bet kam 
kitam) užsiėjnimasUt.lįJprs senatoriams butų buvę sar
mata pasmerkti tokių didelę mokslo įstaigų, kaip Chi
cagos universitetas (vienas komisijos narys, senatorius 
Charles W. Baker, betgi to nepasisarmatijo ir parašė 
smerkiantį raportų), tačiau jie turėjo kaip nors paten
kinti vaistinių magnatų ir prie to profesoriaus prisika
bino. Nedrįsdami kritikuoti jo lekcijas arba knygas, jie 
užtiko tai, ko ieškojo, privatiniame jo laiške.

Tenai buvo išreikšta panieka visoms valdžioms — 
“vistiek, ar tai butų Rusijos valdžia, ar Jungtinių Val
stijų”, nes jos visos, jo nuomone, esančios “supuvusios” 
(rotten). šitie laiško žodžiai, iš tiesų, skamba ne visai 
rimtai ir beveik atsiduodu jokios valdžios nepripažini
mu, t y. anarchizmu. Bet laiško autorius veikiausia 
smerkė ne valdžios sistemas, o tik asmenis, kurių ran
kose yra įvairiose šalyse valstybės vairas, ir jų politikų. 
Kad prof. Lovett laiko “supuvusia” Rusijos sovietų val
džių, senatorių komisija, žinoma, ant jo už tai nepyko. 
Bet jį pasipiktino tuo, kad jisai prie “supuvusiųjų” val
džių priskyrė ir Amerikos Jungtinių Valstijų valdžių. 
Skelbti šitokių nepagarbų ponams Washingtone — tai 
juk baisus nusidėjimas žmogui, kuris valstybės šelpia
moje švietimo įstaigoje auklėja visuomenę.

Tačiau, viena, kur čia tas “raudonasis komuniz
mas”, kurio ieškojo komisija. Asmuo, kuris Maskvos 
valdovus vadina “supuvusia valdžia”, tikrai nėra komu
nistas; ne tik ne “ščyrasis” komunistas, bet ir ne “sklo- 
kininkas”. O antra, kai dėl Amerikos valdžios “supuvi
mo” tai prof. Lovett, gal būt, turėjo galvoje, sakysime, 
velionio Hardingo administracijų, kuri už riebius ky
šius buvo išpardavusi spekuliantams šimtus milionų do
lerių vertus Dėdės Šamo aliejaus šaltinius (Teapot 
Dome ir k.). Kiek Amerikos spauda savo laiku yra pri
rašiusi apie tos administracijos supuvimų, tai, anot to 
pasakymo, nė į jaučio kailį nesutalpintum.

Bet nereikia ieškoti nė pačių blogiausiųjų Amerikos 
valdžios pavyzdžių, kad pasidarytų suprantami žodžiai 
minėtojo profesoriaus laiške. Dabartinė šio krašto vy
riausybe, pav. anaiptol nėra aršiausia už visas buvusias 
iki šiol. O žiūrėkite, kų jos priešai diena iš dienos apie 
ją rašo laikraščiuose ir kalba savo konferencijose, mi
tinguose ir paskaitose. Ar jie nuolatos neprikaišioja 
grafto Naujosios Dalybos šulams? Ar jie nesako, kad 
bilionus dolerių, kuriuos kongresas paskyrė ekonomi
niam krašto gaivinimui, Rooseveltas suvartoja balsuo
tojų papirkimui ir savo politiškos galios stiprinimui? 
Ar jie neskelbia dabartinės valdžios šulus esant visuo
menės parazitais, pelnagaudomis ir nenaudėliais, eikvo- 
jančiais valstybės iždą?

Jeigu riša tai, ką republikonai kasdien sako ir ra

or-Su. Bostono šv. Juozapo 
gauna “Darbininkas” rašo, kaiį 
Romos papu vėl kvietė Angli
jos ' pratęstomis (anglikonus) 
dėtis prie katalikų bažnyčios.

“šiomis dienomis Šv. Tė
vas“, sako jisai, “artinantis 
šv. Rėdo dvylikai (dvyli
kos?) šimtų metų mirimo su
kaktuvėms, pakartojo Angli
jai kvietimų, kad ji grįžtų 
Katalikų Bažnyčion.

“šv. Bode, Bažnyčios Dak
taras, gyveno tais laikais, 
kada Anglija buvq vienybėje 
su šventuoju Sostu.“ 
Agitacija už protestonų gry- 

žimų prie Romos bažnyčios taip 
suerzino prolostonus Škotijoje, 
kad jie anų dienų užpuolė ka
talikų procesijų Edinburgho 
gatvėse ir sumušė kelis kunigus 
ir pasauliečius.

UNIJOS IR KOMUNISTAI

“N.“ 
miniose.

“Laisvė” džiaugiasi, kad Wm. 
Greon nestongiąs apsidirbti su 
komunistais. Vienas jos bendra
darbis pareiškia:

“Kelios dienos atgal Wm. 
Green, Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas, smar
kiai suriko unijoms: išmes
kite laukan visuš komunis
tus, o j pi nariai aš jus išme
siu! w

“Bet po to jis vėl užsida
rė savo armoniką. Darbo uni
jos ir įvairus jų žmoniškes
ni vadai užkišo (? — “N.” 
Red.) Greenui kakarinę.

“Komunistai, pasišventusiai 
kovodami už darbininkų rei
kalus, audėjų, laivininkų, siu
vėjų ir kj. streikuose, įgijo 
plataus pritarimo ( ? - 
Ręd.) tose darbo
Tai jos dabar ir yra pamati
nė komunistų atrama prieš 
judęšiąujančius Greenus.“ 
Pątarlė sako: “Per rėvų ne

peršokęs, nesakyk Op!” Bim- 
biečiai per greit apsidžiaugė 
Greeno “kakarinės užkišimų”.

Per kelias dienas po to, kai 
Darbą Federacijos prezidentas 
pareikalavo, |cąd unijos mestų 
lauk komunistus, organizuotų 
darbininkų masės dar ųogalejo 
pasisakyti, kų jos apie tai ma
no.

O kad tos masės “pritaria“ 
komunistams, tai tuščias įsi
vaizdavimas. Kiekvienoje ųnijoT 
je, kur komunistai • buyo jk&ę 
kojų, jie iššaukė kivirčus, peš
tynes ir skilimus. Ne vienas 
darbininkų streikas, dėka ko
munistų ardymo taktikos, buvo 
pralaimėtas. Todėl darbininkai, 
kurie yra turėję patyrimo su 
tais “kovotojais”, juos myli 
taip, kaip drabužis smalų.

“Judošiuodami” Greenų, ko
munistai nepakeis to fakto, 
kad šiandie komunistai neturi 
nė pusės tiek pritarėjų darbi
ninkų miniose, kaip prieš 10 ar 
15 metų, kada Fosteris buvo 
populerus žmogus tarpe unijis- 
tų ir kada miestų ir valstijų 
Darbo Federacijose įtakingi va
dai simpatizuodavo komunis
tams. Tie laikai nebegryš.

DVEJOPAS SAIKAS

Kokia ten puslaukinių žmo
nių paderme, bene bušmenai 
(t. y. krūmokšlių žmonės), lai
kosi tokios moralybės: Jeigu

tų pavagi mano pačįų, tai osį 
piktadarys; bet jeigu aš pava
giu tavo pačių, tai aš esu |oi- 
singa# žmogus.“

Visai tokĮ pat moralybės 
“principų” vartoja, anot' skinki- 
nĮnkų vado Ir buvusieji jo vien
minčiai, “ščy rieji“. Pas juo$ 
dvejopas saikas, sprcųdŽlant 
apie žmonių elgesius: vienas -- 
kada Jie sprendžia apie save, 
kitas — kada jie sprendžiu apie 
kitus.

“Nauj. Gadynėje“ jisai daro 
tokių pastebėjimų:

“Plotiniam lllinojuj, mies
tely Johnson City, Įvyko bim- 
binlų organizacijų konferen
cija. Tik jie vieni ton ir da
lyvavo. Konferencijos proto
kolai ir tarimai pasiųsti ir 
| ‘Naujienas’ Ir ten išspaus-

dlnla. (Ton konferencijos 
sekretorė prašė minėtus ta
rimus Įdėti, kadangi taip nu
tirpsi pati kųųforenclja. 
“Naujienos” ir i<Wjo, kaipo 
žinių, kuri guli būt įdomi 
skniitytojams — “N.” Red.) 

“Pasirodo, > kad bimbinlam 
yisai no grlekas eiti | ‘Nau
jienas’. Bet jeigu ‘Naujieno
se’ pagarsina mano prakal
bus, tuomet net Brooklyno 
Mizaros pradeda čiaudėti.” 
Tai vienas pavyzdys. O štai 

antras:
“Kuomet neseniai Brook

lyno kriaučių kontraklorių 
parengime, greta Lietuvos 
konsulo Žadeikių, kalbėjo K. 
Jankaitis (ščyrasis ‘Laisvės’ 
draugas), lai buvo labai ma
lonu ‘Laisvės’ štabui.

“Bet kada D r. Petriką kal
bėjo leitenanto Valikaus iš
leistuvėse, tai ‘Laisvė’ tuoj 
užvedė savo katarinkų.

“Nėra logikos, nėra sar- 
npilos.”
Tiesa, kad nėra. Ir reikia pa

stebėti, kad tiesieji (ar ščyrie
ji) Maskvos sekėjui tokių dvi
lypę moralybę praktikuoja die
na iš dienos. Jie taip prie-jos 
priprato, ka<| jie nū nesijaučia, 
kųd jie visų laikų sau priešta
rauja.

m 1]u (Jaro, prasilenkdama nu 
žmoniškumo bei kulturoN -ele- 
menlaringiauNlaiH reikalą vl- 
malN. “BuhIIc Juh GcIūh ar All- 
Ion ainiai?” —aiškiai klausia 
jis Huuptinann’ą, Ir Jlaupl- 
inann’aN nė kiek nesvyruoda
mas a (Nako, kad “karas yra 
karas,” o Jeigu reikia argu
mentų Jo “teisybei” Įrodyti, 
lai JIn nieko prieš tai neturi, 
kad paapelluol J jos i aukš- 
čiausĮ autoritetą, Į patį Kri
zei’) I... Taip, šis žmogus, ka-

ųp|e lųisvę ir brolybę, taip 
garsių! pranašavęs prislėgtųjų 
išsl vadų vintų, nusisuko csųm 
Atilos ainis, ir pasisuko dar 
lokiuo begėdišku laidui ftulln 
llauptmann’o laiško eina gar
susis vokiečių profesorių nu
sprendimas, einu kiti panašus 
reiškiniui. Aišku, kad daugiau 
Imapeliuoti Į vokiečių tautų 
nebėra ko.

Šiuo tarpu Bolbmd'as dar 
kreipiasi Į kilų didį dainių

—drama gaĮėtų būti musų lai
kų Istorijų.

Bo(|oh, šis žmogus, šių pra-

Vprhacren'ą, su kuriuo jin bu
vo jau Meninu pažįstamas ir 
nu kuriuo šiuo reikalu susira
šinėjimas klek ilgiau užsitęsė.

Verhiicren’as dar menai pra
garsėjo, kaipo vienas Iš (vedė
jų naujų elementų į naujųjų 
literatūrų, kaipo dainius nus-

rūtų birt! Išlikimas savo jau*

GIRNAS,

ROMAIN ROLLAND
TAIKOS IR VIENYBES DAINIUS

Tųsa. kųllunis bei meno centrai iš

VIW. Pirma stopgla. padaryti. 
karų kiek galima mažiau bųr-| 1 kiciplis? Visų piuna
Karingu, kiek gajima gelbėti 
žmonijos kultūrų. Antra—kiek 
galima palengvinti žmonijos 
kančias. Trečia . — rengti d|r- 
vų įtaikai griaunant karo ic|o-

idiniu su melu.
Prasidėjusi Europos žmonių 

skerdynū plešku Visu prakeiki
mo galybė. Visose šalyse, viso
se tautose 11 sumobilizuota vi
sos tamsiausios galybės nešti 
kraujo stabams minių minias 
aukų. Nėra tos neteisybės, nė
ra to nusižengimo, kuris nebū
tų buvęs papildytas savo tė
vynę “hegelbslint“ I Oficiali- 
nės tautų įstaigos, iškilmingai 
geiįeralMdįis štabais, tcilegra’’ 
mų agentūromis ir kitais 
skambiais vardais pasivadinu
sios, kasdien sunaudoja milio
nus lėšų, milžiniškų technikos 
aparatų, kad sęlų žmonių šer
dyse ipelų, jcad skiepytų nea
pykantą, kerštų, kad nuodytų 
tai, kų žuvies yra atsinešę, 
su savimi į pasaulį žmoniškų. 
Be melo iiaįąkįępysi. neapy
kantos, o be neapykantos ka
ro nelaimėsi! Ir tokio “laimė
jimo” kaina parduodama vi
sose šalyse sąžinė, išmintis, 
dora, įsitikinimai!

Tokioj tai visuotino pašė
limo. visuotinos neapykantos 
valandoje, Rolland’as nenu
stoja svajojęs apie žmonijos 
brolybę, apie žmonijos meilę. 
O svajoja sdkurti tokią tarp
tautinę teisybės organizaciją, 
nelyginant kokį tarptautinį 
dvasios tribunolą, kuris gintų 
teisybės bei žmoniškumo lie
kanas, kuri karo metu atei
nančią taiką rengtų. Ta orga
nizacija, jo -svajonėmis, turėtų 
sudaryti visų šalių žymiausie
ji poetos, menininkai, moks
lininkai—juk jie dar taip ne
senai bendromis pastangomis 
plėšė iš gamtos vis naujus slė
pinius ir naujus takus žipoųi- 
jai skynė—juk jiems nėra už 
ką vienam kito neapkęsti! Su
mano Rolland’as su šiuo pa
siūlymu kreiptis į kariaujan
čių tautų geresniuosius žmo
nes, šaukdamas sudaryti savo 
tautoj tokios organizacijos 
branduolį, čia kaip tyčią vo
kiečiai barbaringai įsiveržia į 
Belgiją, naikina vieną kultū
ros žiedą paskui kito, o gene
ralinis štabas per telegrapių 
agentūras ciniškai skelbia, 
kad tą ir tą dieną toks ir tok# -.-V' (

vqkiečmpHe
Kas kitas turčių daugiau 

teisūs buli vokiečių tautos są
žinė, Jos idealų reiškėjas, jos 
kilnybės atslovaą, jeigu no 
“Audėjų” dainius, jeigu ne 
tas, kuris visą savo gyvenimą 
istongės dainuoti 'išguituosius 
ir nuskriaustuosius, laisvę ir 
pilnybę 1 jeigu , ne Gerhart 
Ilauptman/i’as. Rolland’as ra
šo Ilauptnjapn’ui ugninį laiš
ką, kuriame pabrėžia, kad jis

i M?

riuos jis dainavo, didesne ga
lia negu Hauplmann’as, kaipo 
nuogos dabartie# dainius, jos 
šviesių idealų nuskaidrlnlo- 
jųs. Paguliau, Verhaeren’as 
Jau senai buvo parašęs pra
garsėjusių dramų “Aušros”, 
km* simbolingai iš pranašauti 
didžiojo karo įvykiai. Ten ai-

aukščiau visuotinos neapykan
tos, visuotino pnšėliipo.

Bei vokiečiui Įsiveržiu f Bel
giją, vokiečiui naikina meno 
kųliurps turtus, vokiečiui Bel
gijoje nežino, kų reiškia žodis 
“žmoniškumas“. Ir Verbucrc- 
ifns iš meilės gelbėjo PUN^ 
(juro neapykantos apaštalus. 
Ąlt koletus momentų iŠ šių 
dviejų <|idžiauslų dabarties 
dainių susirašinėjimo.

Kai vokiečiai sunaikino ke
lčių meno židinių. Bolliind'us 
pasiuntė savo protestų Ir Ver- 
iiaeren’ui. šisu| prisi j tingiu
rlc prųteslo pridėdamas: 
Nuliūdimas /Ir neapykanta

apėmė mane. šis pastarasis 
jausipųs iki šiol inun buvo 
svetimas. Nūn aš jo negailu |š 
savęs Išvarytu”...

|tolhii)d’as Į tai jum ahiikė: 
“Ne, nereikia neapkęsti!... 
Ginkimės mes nuo neapykan
tos dar labinti negu nuo musų 
priešininkų!.,. Europos drama 
pasiekė tokios viršūnės, kad 
butų neteisinga dėl jos žmones 
kaitinti... Sudarykime mes lo
kį laivų, kokį matėme per vi
suotinų tvanų ir gelbėkime 
žmonijos liekanas...”

Kuriam laikui praslinkus 
Rolland’as vėl rašo Vcrhaere- 
ifui: “Teisingumas reikalauja 
kad reiklų dėl kokio šimto In
dividų prasižengmų versti at
sakomybę visai tautai. Ir jeigu 
visame Izraely butų buvęs 
nors vienas teisingus, tai uš 
sakau Jums, kad Jus neturė
tumėte teisės visų Izraelį pa
smerkti. Juk Jus nebejoja!, 
kad tuksiančiai sielų Vokieti
joje, Austrijoj, kurios yra pri
slėgtos ir paneigtos, kad Jos 
kenčia ir kovoja. Nekaltų tūk
stančiai visur politikos prasi
žengimams aukojama... Buki
me mes su prislėgtais ir pa
niekintais, jų visur yra. Aš 
-žinau tik dvi tautas pastoly: 
tų, kuri kenčia, ir tų, kuri 
kančių gamina.”

(Bus daugiau)

lis — Oppodamagna — iš visų 
pusių apgulta priešininkų, 
H ai p kova tęsias ilgus melus, 
kaip aid priešininkų pusi įsu- 
vargo, nuskurdo, kaip nebega
lima toliau kariauti, bet ne
begalima ir susitaikinti. Bet 
gyvena vienas “beprotingas” 
idealistas, kuris visuotinos ne
apykantoj metu skelbia taikų 
ir brolybę. Iš karto jo idėja 
tesip'latina paslapčliomfis, nes 
žmonės bijo viešai taikos var
dų ištarti, bet pagaliau ji ap
ima minias, kurios galų gale 
į niekų neatsižiorėdamos pa
meta ginklus ir įvyksta taiko 
meilės lelionėj. Reikėtų liktai 
transportuoti šios dramos 
simbolines figūros j musų die- • V • • • 1 M • O •

prancūzai tai durt), dėl karo 
sukūlimo, nes karas esųs tau
tų silpnybės ir kvailybės vai
sius, — jis? liktai šaukia viso
mis išgalėmis protestuoti prieš 
barbarybės, kurių vokiečių ar-'nų žiaurios realybės įvykius

jirf liktai šaukia viso-

VASĄROS BALSAS

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedaliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v, p. p.
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Per mano spaktyvy 
žiūrint

HnAo .L KrukonlH

Vienam nuėjimo iAnlAnokom 
apie Lietuvy.

Vnimnakojau Jiem* 
n» ntov|? Apie “vėly” vaikučio*

karo ko- 
ll'tua pa- 
kalčjlnm

ai^lalojau x Blrutča 
Su ndkalnla Ir pau 

užtrukau Iki 11 įBO. 
vleAbut) Ir netoli Jo 
policininką. Sulaiko,

savo

Karty man Kauno 
memlantas uždėjo 
baudos arba 10 parų 
už “vaikščiojimų vėlinu nusta
tyto laiko”.

Dalykas buvo toks: atvykęs 
Kaunan, 
viešbuty, 
draugus 
(Irįžlu į 
susitinku
Nako, kur taip vėlai vaikščioju. 
Paaiškinu ir panulau savo Inik- 
rudėlj, kad dar turiu peukloll- 
ką minučių laiko vaikščioti. Iki 
viešbučio daeili ims U minutes.

Policininkas
į lalkrodėlj, o |>as jį jau po dvy

liktos. Prieš vėjy nepapūsi - 
nuovadoje.

Paskui užsimoku litus im- 
baudos (Amerikoje girtuoklio 
"nakvynė” |x>licijoj daug pigvs- 
nė — tik 5 doleriai).

Vienas iš nmsų pasikalbėjimo 
dalyvių fašlstuojantis, prieš po-

Ir nakvoju

sako, dabar jau taip nėra. Jis 
vaikščiojęs visą nakl|, polirlnln- 
kaina sakydavęs “labą rylą” ir 
jo nieks nesulaikytlavęs.

Ar tai tiesa? Melas. Po 12 v. 
n, Lietuvoje kojos iš namy ne
kelk.

O O
Apie grįžusių iš Lietuvos įs

pūdžių rašytojus reikia pasaky
ti. kad jie daug meluoja.

Iv meluoja vis sulig savo krū
melio ivikalavinuMs.

Paskaityk "laisvėje” kokio 
mirs bolševiko įspūdžius. Ir aš, 
kaipo neseniai iš Lietuvos at
vykęs, randu ten tiek nesąmo
nių, tiek persūdytų, iškraipytų 
faktų, kad net pyktis ima.

lA'gul ten valdo fašistai; te
gul mes juos, uaktybaldas, pei
kimu ir nekvnčiam, bet teisy
bės ir objektingumo privalome 
prisilaikyti: peikim kur peikti
na; bet ir imgirkim kur girti
na. NeTa taisykles be išimties. 
Nėra valdžios be blogų ir gerų 
pusių.

Paimk iš kitos pusės grįžu
sių musų "tautininkų”-fašistų 
įspūdžius. Jie taip viską aklai

Nunnti Sltenm

Chud«U« Culbevl

IUw HarltnN*

nugiria, kad žinančiam dalykų 
stov| not šlykštu darosi.

Prasilenkimų su teisybe, “im- 
gražlnimų” randasi not "Nau
jienų” įspūdžių rašytojų tarpo, 

o 0
Kodėl nesilaikyti teisybės?

Kodėl neaprašinėti 
džius bešališkai, be 
gložos?

’l'ikslai suprantami. Bolšovi

Bot mos Ainorikos llotuvIaniM 
neturim parodyt Lloituvos no> 
gorymy. Musy Išeiviai, girdi, 
jau baigia lAtaulčtl. ’l'algl Jei 
mes Lietuvy polkslm (nereikia

turtingi) amorlĮiono liko gry-

pirko ukįiia, dčjosl prainonv»

savo |spu
K.), tai Ainorikos lietuviai vi
sai jos išsižadės.

TauHninko akimis Žiūrint 
yra logikos. Jei mos Išeiviams

Bot daugumai IA Jy tdoluvo- 
Jo noHlNokO nei bizniu, nol prn- 
tnonč, nol ūkis. Npgnlčdmnl

kad ir iš piršto laužti, bilo Lie
tuvą kiek galint apjuodiyti, o 
Rusiją nubaltinti. Bet keista, 
Jeigu mes lietuvį išeivi ip ipi- 
statysim Lietuvos neapkęsti, 
kaip daro musų bolševikai, tai 
ar jis tuomet imlaps geresniu 
bolševiku ir Rusijos patriotu? 
Ar lietuviškam bolševikų judė
jimo Lietuva didžiausias stab
dis, rakštis?

Jei taip, tai musų Amerikos 
(ir abelnai) lietuvių Imlšovikų 
generolai ne tuo keliu eina: 
jiems reikėtų uždrausti savo 
imsekėjams vartoti lietuvių kal
bą. Panaikinti lietuvių spaudų 
("Laisvę”, ”Viln|” ir k.). Vie
toj lietuvių kalbos, visi tova- 
riščiai tegul kalba rusiškai, o 
vietoj "laisves” ir Vilnies” — 
tegul eina "Svobodn” ir ”Vol- 
na”.

Tik tuo keliu eidami jus, 
draugužiai, po 10—20 metų tu
rėsit kelis tikrus Maskvos pa
triotus.

» $ «
Kam tautininkai-fašistai me

luoja, keldami Smetoną ir jo 
darbus į imdanges? Kodėl ty
liai praeina pro tą darbininko, 
bežemio, mažažemio ir net ūki
ninko (smulkaus ir vidutinio) 
skurdą, sielvartas ir lt.? Kodėl 
neužsimena valdininkų ir kari
ninkų sauvaliavimą, palaidumo? 
Kam viską "zalatija”, kas vi
dury baigia puti?

Aš visuomet laikiausi ir te
besilaikau tos nuomonės, kad 
ylos maiše nepaslėpsi. Išgarbin
ti spaudoje tą, kas peiktina, 
slėpti nuo svieto akių gangreną 
valstybės kūne — tuščios pa
stangos. Visuomenė anksčiau 
ar vėliau sužinos tikrų dalykų 
stovį, ir jus liksite melagiais. 
Žmonės paskui jums netikės, 
kad jys ir tiesa jiems sakysit.

0 0 »

Karta užsipuoliau p. J. Aralai- 
tj, buvusj tuomet “Vienybės” 
redaktorium.

—Ka tu
“Vienybę” meluoji. Palietęs Lie
tuvą — sakau — tu neaprašai 
tikro dalykų stovio, bet viską 
aklai užgiri ir kas peiktino nu
tyli arba savotiškai pateisini. 
Juk tu — sakau — tik metais *
už mane anksčiau atvykai iš 
Lietuvos ir dabartinę padėt) 
pats gerai žinai.

I —Taip — sako p. Valaitis.—

yra daugelis išeivių pinkas 
pakrntys ir pasakys: “gorinu 
jmi aš č|n gyvensiu visų snvo 
amželį.”

Priešingai. Jei įneš ųosllalky- 
dai))į Įviaybps ĮJotu'vą, jos val-

dienai graužiasi plrAtiiH, kolkla 
savo Ir tuoM, kurio prlgundč 
Juos važiuoti Lietuvon.

Tautlnlnky taktika eidami,

sakau, per savo
Paskilbusi Los t Angeles pa

mokslininkė ir evangeliste 
Aimee Semple McPherson Hut- 
ton, kuri yra nemažiau paskiL 
busi savo meiliškais prietikiais, 
nesenai atsiskyrusi nuo trečio 
vyro, buk jau ketina apsivesti 
su ketvirtu buvusiu Billy 
Sunday dainininku Homer Rod- 
henver (apačioj).

būklę girslm po vienas Ame
rikon lietuvis “panjukvatyn” iv 
savo sutaupąs, sunkiai uždirb
tas, nuveš ir suklš Lietuvoje. 
Valdžiai bus goriau —- doloriy 
dauginu, bet visuomenei, knlinui 
ar gorinu, knd “nmertknntni” 
grjžę lengvni nuperka jų iš 
varžytinių leidžiamus uklus? 
.Anaiptol. Kaimas pyksta. “Kam 
tu grjžai čia, jei turėjai progą 
gyventi svetur” ... mano jlo.
"Jei tik butų galimybes — kal
ba tnrp savęs kaimiečiai — aš 
emigročinu Amerikon, Kanndon, 
Brazilijon, Afrikon — bile 
kur.”

Ir ištikryjy. Jei emigrantams 
bmty atviros durys, kyip prieš 
kary buvo, iš Lietuvos emigruo
tų šimtai tuksiančių žmonių.

Dar man Lietuvyje bebūnant, 
grįžo daug Amerikos lietuvių. 
Visi jie parsivežė krepšius pi
nigų, nes per kary lengva buvo 
užsidirbti, susitaupyti.

Vieni jų grįžo nebūdami 
Amerikos piliečiais. Kiti grįžo 
neiiasičmę leidjmo grįžimui j 
A menkų.

Viepi jy savo dolerius tuo
jau išmainė į nusmukusias 
markes ir po kejeto menesių iš

laukti Ir nūnai,“Ir aloity. 
•a « »:•

Tokia pat taktika ėjo ir to- 
bolpa (nors no taip Jau atkak
liai, kaip kolotak moly atgal)

1 1.1 I V 1 < < >1

dni.

tobojuodlna, o Bunljy ploAč dar- 
blninky rojum. Ir daugelis Ame
rikon llotu'viy darbi pi nky, i>a- 
klaunę ty gražią pasaką, aplei
do Ameriką. Ar išvyko j glm- 
(ąjj kraštą, ayyą.,vaikystėn bū- 
gloty takelių atlankyli? Kas 
tau. Birpba, Mizara nnk(5, kad 
Lietuva Juoda, pragarus, niny- 
kns, kuris darbininkus ryja. J|e 
iAvyĮu) j “(lai’bininky tėvynę”.

Jlo nUhlui’O Uridu, N|bh'0» km*) 
iiiuhu LCvuHui lik #y bulmo ml- 
nOdHvo.

Ir koltN tų Hungltuoly Mvy-. 
kėlių IlklnuiN? Apie tnl hwm 
pinčiai «lwlMnw rafihiH IA Jų 
pučių hipy.

Išvydę Lietuvon, luid Ir npal- 
vylė, bet buvo Ir yni, kuriu ton 
Ivbogyvomi, nore pnvųlgę. Iš- 
'vykę HuhIJoii koikč Ir tebekei
kia aghatorluH. TIĮ< dabar Jie 
PĮinuitė, kad tie, kurie agitavo 
pilką darblnlnky valiuoti | Jo 
tėvynę, patys nu vožtuoju įton 
Ilk paalAvalNlytl, pavęndravoti 
Ir tuojau Nimbu | kupltallaty 
tėvynę,

Ir bolAoylkaina, Ir tauthdin 
kaina lu pati putloka už voki- 
imilnhivlmą.

O Ik
Adv, R. Skipičio ii)l«l,|u po 

Any»rlk(|M lĮęljtyly ko|o|)(Jap u|- 
r.p Valaičio purolkAla mintini. 
Jo tl kabia, ipan aišku, apgloaty- 
tį Llctyvua (lĮktaturpa dui'omua 
tipaa, poratatytl Lietuvą Idealia 
kum uražipne, kad Amerikon 
Uotu via ūpo pagautas vęžtų ar 
alyaly ayvo dulorhiH Lietuvon, 
mum ton Jap Ilty Irukata karl- 
nĮnky, valdtnlnky Ir žvalgybi
ni pky kūdrom.

P-ua Sldpltla auky nerenku. 
.Inu tai auvo dltmua atgyveno. 
JIfi agituoju Amerikon llotuvhiM 
savo atitunpua dėti Llotuvoa 
bnnkuoMti, noa Jlo, girdi, auugoa- 
nl (?) už Amorlkoa bankua.

P. Hklpltla (No. lloMlonoj au 
(|lngruniomlM nupiešė “mllžlnlA- 
kua” Llotuvoa ataloklmuH, Ide
ali Aky pužungy.

“D'vury nėrė. Jlo Išdūlinti bo- 
ŽomlaniH Ir mažažomlaniM” 
ku|by p. Nklpltb.

Bei km| anl ly gugių akly- 
py imiiJiĮkui'lul Jokiu bildu Į»L 
kuri negali - p. Skipllla ly- 
Ii. Kad Smplonpp valdžia pu- 
<lit||po IA Iki Jty) Im žcniča 
norppij |<ap (Įvarllihlkaim 
grąžinami IA||h| dvarai, kaipo 
pa vylingi ųldlpl; kad dvu- 
rlpInkyniH pypdami dideli plo- 
lal mlA|<o,,(nupMi|vybčn ar 1A- 
kirtplmil; kipl dvarlpInkamM,

dažo ta ual n I gyvonanlIoniM Lon- luvoa .'1(1 moty algai •

... K.. A**,.UM

viny lai p. Nkl-

LIoIuvoh ūkininko “pažangą”, 
linhnr kyrvulčN pavmmrĮ no- 
rplkla kelti, anl kojy poniu-' 
lyll. Žirgai grąžyt*, klaulča

rpiiH turini auvo. IAdrčniionIm 
žemę. TukNlančIuM ha polkly

žpmčmlM.
VIa lai llo IdoalIAkl nlalo- 

kiniai. Ir via lai ačiū Smelo* 
noa luiilinol valdžiai, noa 
°d I k Ui I ii h ta dabar madoj” 
“dabar dlkhilury giidynč”,

Ir |a Nklpllla ragina Ame
rikon lloluvj vykti Lloliivon, 
lAalunill niiakurna) vielini llo- 
luv) Ir Jo llxde tilalHČall.

kuro. Bei kuro Lloluvojo no* 
boa.

'> $
Viaii lai gružu, AA žirniu. AA

Iii didelė. lAvykuaiam IA Llo

GnpMlakn^H NihiUoiiono
mUMtoatii

BUDPE’S UEAUTV 
SHOP

tįįįSK. $2.50 Pcrm.
hflrj Wnve už'4E' > »l> 00 (llo T»h« OMO

laimimo nnd Fliiaor 
Iii ve ..........įu.i.;... •fir

MleklHAIttiN Mnaatas.
VIMKAN PIGIAU IK GERIAU.
3041 S. Union Avė.

Tol. Yatda 1110.1—»litai EI. Frool

1 a h r IC t ..
114 Melita Vhhirmlestrle 

M<>a ft|w|MliMii>|Mmta iinihrrHit Plaki (loki U™. X-i<er 
PrlolaiunoM Kmiiios.

Viilalidotl HillO iki HiIlO v. v. 
Td. IIAKIBMON (I7AI

Pakulines Parodos Budnikų Materiolas
KKAUHTOMAM ADRKMIL

4000 SOUTH ASHLANP AVENUE 
Pttidttvliinil 1, 2, II rolių lenks, durya, laiiKAl. plytos, a r Indy a, 

(rimai Ir L L
GOLDMAN WRECKING CO.*.. 7.„.u.fai ~ yaiidh ooao

ATMINIMO PETRO DIENA
“ IvykHtii — 

Birželio-Jųne 29 d., 1935
Kadangi |yy|<aln l’P/fHO VAB|WVM hilgl eau prlalrcn- 
gęa Ir kviečiu y|aua drungna Ir pnžfahimiia ubdhinkyll J 
Pelrlnea ) piano užeigą. Bjim aknnya užkandžiui, gcroa ry- 
AIom dogliuč, alua, AiillkoAr- ir cigarai.

Kviečia
PETRAS YOUNG

82nd St. and Kean Avenuc

DON T
NEGLECT 
A COLD

Sultis krutinai gali pasidaryti 
rinitus, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Mustorolo. Mustorolo nėra 
vien inostis. Jis voikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 motus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

MŪSŲ KAINOS ŽEMIAUSIOS
Musų Darbas Geriausias

DE LUXE LPHOLSTERING 
AND FURNITURE COMPANY 

2053 West 35th Street

isiiaria

Davenportai užden- $ 4 O QE KRĖSLAI 
giami taip pigiai kaip ■ w«vw jr brangiau

PADARYSIM, KĄD JŪSŲ RAKANDAI IŠRODYS KAIP NAUJI 
. . . Jei jūsų parlor setas jau yra nemoderniškas ,tai labai paprastas 
dalykas, reikia ji 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 orderių ir ap
dengiame. Pertaisom ir permalevojam. Matracus darome ir atnaujinam.

6.50

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laįškus ir Konvertuą
Plakatus

DRAUGIJOMS
Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Progrąmus 
Tikie^is

Vietinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

Drąųgijoms Konstitucijęs ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specįalybė. Padarpm jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su speeialėm linijom ir lietuviš
kais antgafviais.

ĮMYGAME
f

1739 Soutji Halsted Street,
' ' ■ ; "* ,1'

Chicago, III.
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Kontestantų Kopėčios

B. Barniškis
laimė

nors

K. Matekonis

Garsinkites “N-nose

DZŪKAS

1789 S. Halsted

3404 balsų

BARNIŠKIS

Rurnside Av.
JOHN RIMKUSBUDVIDIS 1180 balsų
1980 Canalport

1870 balsų2040 balsų
2480 balsu 1610 balsų 1809 balsų1655 balsu

NON GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

M. ŠEŠTOKAS

BARTASIUS

BALČIŪNAS Melrose Park,131 Adams Si.
3521 W. 38th PI

JOHN SHEPALISMAKSVITIS Westville,
375 balsų

680 balsųSAVICKAS 482 balsų
531 balsų

855 balsų
490 balsų IRO balsu

J. ŠUGDINIS
FELICE EDKINSMatullauskienS

Frankfort,W. BOURNATRIAUKA P. LAPENIS Baltimore, Md

S. NAUDŽIUSROVAITIENft

Toronto,Herrin KIS balsu

R0 bebro

■ M

DOMICELfi 
ŽUKAS

yru geros 
h* miindu-

Mrs. A. VIUS
1646 N. Irvinsr Av.

121 Seneca St 
Utica. N. Y.

TILL1E
PABARŠKA

. SHOLTEMAN
7017 South 

Campbell Avė.

KRUKONIS 
Boston, Mass.
90 balsų

638 Plummer St. 
Hammond. Ind.

4094—-9th St 
Ecorse, Mich,

118 S. Hesperia SU 
Collinsville. Ilk

Fair- 
Nau- 

Lietu- 
man

ČERNAUSKAS 
Sorin^field, III.

ZOFIJA 
NAUJOKAITIS

KONTESTO PABA1 
GTUVIU PUOTA

MIKE STURONAS
4329 South 

California Avė. 
Lafayette 1527 

2060 balsų

ADKLfi 
MIŠČ1KAI71 EN£

Grand Rapids, 

Midi.

J. MAČIULIS
906 Prescott St 

Waukegan, III, 
3830 balsų

K. G. URNEŽIS, 
1607 S. Talman St.

1125 balsų

dienos beliko

4424—17th Avė

MRS. FRANCES 
DAUGINT 

359 Jefferson Avė, 
Aurora, III. 
650 balsų

Grand Rapids, 
Mich.

Racine, Wis

S. MOCKUS
1224 Horrick Av,

PRANAS KLIKNA 
2554 Bluc Island 

Avenun 
3307 balsų

A. FRENZELIS
17 Palmerston A v. 
Toronto. Ont. Can.

805 balsų

ANT. NARBUTAS

1033 W. 103rd Si 
Roseland

A. RAŽAITIS
3408 S. Halsted St 

Tel. Rock. 4295 
2220 balsų

penkiolikai mėnesių 
dvylikos 

Pašaukite K. Mate-

Kenosha, Wis

Kontestantai ir ben 
dradarbiai kviečia* 

ini dalyvauti.

reikmenų.
10758 South 
kuris užlaiko 
kur yra visa-

11186 S. St. Louis 
Avenue 

Tel. Beverly 4391 

780 balsų

A. L. SKIRMONT
15728 Lathrop Avė.

Harvey. 111.
1120 balsų

Kaip jau priprasta, ši 
kontesto baigsime kon- 
testo pabaigtuvių puo
ta, kur visi kontestan
tai galės pasidžiaugti 
savo atliktais darbais 
ir dovanas aplaikyti.

Kontesto paba i g t u- 
viii puota bus paskuti
nėje kontesto dienoje, 
šeštadieny balandžio 29 
dieną, 8 vai. vakare, 
tTniversal klube, 812 W. 
33rd St.

Visi kontestantai yra 
širdingai kviečiami at
silankyti i šias pabaig
tuves iš visų kolonijų, 
taip pat yra kviečiami 
šiose kontesto pabaig
tuvėse dalyvauti visi 
Nauiienu rašytojai ben
dradarbiai.

Atskirų pakvietimų 
nebus siunčiama, taigi 
ši pakvietimų priimkite 
už asmeniškų jūsų pa
kvietimų.

Kontesto Vedėjas.

AL.
719 Lincoln Avė.

Rockford. III.
800 balsų

field 
jienas savo giminėms 
voje, o taipgi padėjo

J. F. VILIS
2135 N. Spaulding 

avenue

B. VAITIEKŪNAS
5214 S. Kildnre Av

2960 balsų

3121 Mnrsran st.
887 balsu

S. NORGAILIENfi
4459 S. Richmond st 

T,nf. 5647 
3828 balsų

701 West 
naujų vai*

Tikini 
kontestui ir tie kurie dar ne- 
mVirašė Naujienų gali darių 
padaryti per šias dvi dienas 
ir gauti 
Naujienas už kainų 
menesių 
konj, Nevada 8416, ir aš atvy
ksiu j jūsų namus šiandien 
n r rytoj paimti jūsų prenu
meratų, taip kati jus galėtu
mėte pasinaudoti kontesto pa
lengvinimu.

Buvo tikrai malonu dirbti 
šiame kontesto ir susilaukti 
gerų žmonių paramos. Ačiū 
už puikų parėmimų.

šie žmones vėliausiu laiku 
užsirašė per mane Naujienas: 

Nizinskas, mano dėdė, 
S. Maplewood avė. 
Grybas, 6142 S. 
avė., kurs užraše

tiems tariu širdingai ačiū, ku
rie parėmė mane ir įvertino 
mano darbų lulkj kontesto:

J. Lucas, A. Vaznonls, l\ 
Povilaitis, A, Vuilkevičiii, W. 
.lanitors, A. Burba, .1. Staugai
tis, P. Knrzikauskas, Ypatin
gai J. Staugaitis be jokių kal
bų kiek galėdamas 
“Naujienas”, taipgi I 
kauskas, kuris yra bedarbis, 
visgi šiaip taip ir man pa
gelbėjo. Aš tokių žmonių nie
kados neužmiršiu.

Visiems, kurie parėmėte 
mane, tariu širdingai ačiū. Aš 
jūsų visų neužmiršiu. Viso la
bo visiems.

Ji, BarniSkin,
9424 Burnside avė.

K. Berniukas, 224 Ogllby 
UI., Bockl’ord, 111.

J, VVlIliamnitlH, 3522 Wesl 
Trensbaw si., kurs Jau buvo 
ižsirašęs per kitų konlostan- 
ų, bet dar užsirašė Ir per 
mane.

Neužmirškite, jeigu jus dar 
nea t na u j I i io t N a u JI e n ų pro n 11- 
meralos, pašaukit

k. Malelconh,
3437 .hicknon Blvd.»

Nevada 8416,

Antanas Stukas 
21st PI. atidaręs 
ųyklų ir tavernų, kur yra ga
minami lietuviški ir ameriko
niški valgiai ir geros rųšies 
degtinė, alus ir cigarai. A. 
Stukas yra senas “Naujienų” 
iknitytojns ir rėmėjas.

F.agle Beslaurant, 1745 So. 
Halsted st., kur visados gali
ma gauti lietuviškų ir ame
rikoniškų valgių pagamintų 
iš sveiko maisto.

\Vm, Zieek, 2119 So. Hals- 
led St., kuris užlaiko gražių 
tavern, kur visados randasi 
geros rųšies degtinė, alus ir 
cigarai.

XV. M. Butkus, 564 W. 181h 
st., kuris užlaiko mažmožių 
krautuvę, saldainių, cigarų, 
laikraščių, taipgi ir “Naujie
nas” galima gauti.

J. Eringis, 5746 XV. 65lh si., 
kuris užlaiko tavernų ir ga
mina valgius geros rūšies. Yra 
senas ('.hieagos biznierius.

P. Silinlis, 8258 So. Emerald 
avė., kuris užlaiko gražiai iš
puoštų lavern, kur randasi 
gražus kambariai svečiams, 
geros rųšies degtinė, alus, ci
garai ir geri užkandžiai; pen
ktadieninis žuvis, šeštadie
ninis muzika ir varlių kojos.

J. šeštokas, 5646 \Vesl 64lh 
PI., kuris užlaiko tavern, ve
žioja alų, užlaiko buČernę, 
grosvrnę, kur visados randasi 
šviežio maisto

P. Pranskus 
Edbrooke avė. 
gražių tavernų 
dos pasirinkimas geros rūšies 
degtinės, alaus ir cigarų.

Paul Smith, 4177 Archer 
avė., kuris užlaiko gražiai iš
puoštų Smith’s Palm Garden, 
kur, yra gražus ^kambariai sve
čiams ir geros rūšies degtinė, 
alus, cigarai ir skanus už
kandžiai.

Uršulė Slotkunienė, 901 XV. 
35th st., kuri užlaiko gražių

PIRMAS LAIPSNIS — REIKIA 1100 BALSŲ

Visiems, kurie darė 
kokj biznį per Seni; 
tariu širdingai ličiu.

— Senus Peh’tis

tavernų, turi geros rūšies deg 
tinę, alų, užkandžius ir pa
tarnavimų “\vilh a smile.”

St. Adams-Adomaitls, 373F 
S. Halsted st., kurio užlaikė 
valgyklų, kur yru gaminamu 
geros rųšies valgiui, lalppiit ii 
tavernų užlaiko, kur yru šal
tus alus, geros rųšies degi i nė 
ir e i garu i.

Fr, Kairells, 6716 So. Ash* 
Innd avė., kuris užlaiko gražių 
tavern, kur visados 
rųšies alus, degtinė 
gus patarnavimus. 
Knirells yra vienas 
rųjų “Naujienų” ir 
ro rėmėjų jau užrašė penkias 
“Naujienas” ir davė porų gar
sinimų, iend tik Petras

Seno Petro biznis 
“Naujienų” 
Konteste

//V£S

TIRE D 
REDDENEO 

eyes .j

Hf( OMMl N01 D 
• KM140YIAHS

UŽslraŠė 
. K arži-

0-tas Laipsnis—Reikia 12,000 Balsų 15-tas Laipsnis—Reikia 8,000 Balsi)
1 2 Į 1 2 3

■

MENAS PETRAS

1730 S. IlnlHted St.
18701 balau

■ 'įz f

FRANK BULAW
1730 S. UalHtod St.

J 5548 balsu

4-tas Laipsnis—Reikia 5,500 Balsų 13-čias Laipsnis—Reikia 5,000 Balsų
1 2 1 2 fJ

i B-imH

K. MATEKONIS 
8437 JackHon Blvd.

Novadti 8416
6850 balsu

J**#’®

J. SINKUS 
1730 S. Halsted St.
Tol. Can ai 8500

6104 balsu■ : 't1:’-* !■ '■

.f •

M. KEMftftIH
812 West 33rd St. 
Tel. Victory 6406

5050 balsų

I ANTRAS LAIPSNIS — 2,800 BALSŲ



Gražuolių Kontestas

Garsinkitės Naujienose

čia

Linksmas išvažia

Policininkų Field Day

THE DAILY
iškil

susirasti

rnMTAYLOb
KUPONAS

Čia prisiunčia savo fotografiją
NATHAN KANTER

Vardas ir pavardė

Liet. Liuosybės Na 
mo B-vės piknikas

GARS1NKITES 
NAUJIENOSE

$50.00
$25.00
$10.00

Pataria legalizuoti gem 
bleriavimą Chicagoj

$50.00 
$25.00

• $10.00

Ateinantį sekmadienį Komin- 
skey Parke Chicagos policinin
kų du jauktai vėl los besbolo

Statom 
namus.

4131

3220-30 Archer Avenue 
Phone Lafayette 1090 STOGAI 

ROOF1NG

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

Rodosi, kad ilgai ji rengėsi pa 
sitikti tiek da.u4g svečių.

FIKČERIAI
STORE FIXTURES

LIGONINES
HOSPITALS

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

įimais.
D STORE FIXTURE 
EXCHANGE

E HAMBURGER 
SINCE 1868

■, .

Kunigo Coughlin 
byla teisme

Advokatui bausmė 
metai kalėti ir 

$10,000 sumokėti

$1,500,000,000 kaštuoja 
automibilių nelaimės 

kas metai Jungt. 
Valstijoms

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

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj

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

GARFIE1

5300—5314 So. Halsted St.

Filmos rodančios Louis-Car 
nėra kumštines bus atgabentos 
iš New Yorko j Chicagų šian
die. Chicagos teatre jos bus ro
domos per visų savaitę.

KOLEKTAVIMAI
COLLECTIONS

Vagiliai įsibriovė j Chicagos 
universiteto prezidento Robert 
Maynard Hutchins rezidencijų 
anksti ketvirtadienio rytų. Pik
tadariai išnešė sidabro indus, 
drabužius ir meno daiktus, ža 
los padaryta gan stambia suma.

Pp. Hutchins gyvena adresu 
1146 East 59 St. Bet jie nebu
vo namie nuo praėjusio pirma
dienio.

Illinois Bell Telephone Com- 
pany pranešė Suvienytų Valsti
jų Apskričio teismui, kad ji 
jau atmokėjo $15,145,910 viso 
876,494 kostumeriams už tai, 
jogei buvo paėmusi perdaug iš

Charles M. Hayes, Chicago 
Motor Club prezidentas, pareiš
kė, kad apskaičiavimai rodo, jo-

— automobilių ir 
nelaimės kaštuoja

Valstijų gyventojams

padaryti turtui, taip 
bilos, apdraudos lėšos.

Valstybės gynėjo ofiso audi
torini numato, jogei trukumą 
Cook kauntės klerko ofise fon
dų (t. y. vieta, kurių Sweitzer 
prižiūrėjo per 24 metus) grei
čiau sieksianti $570,000, o ne 
$414,129, kaip kad manyta pir
miau.

jų už vartojimų telefono. Bet 
dar pasilieka $3,798,812 neiš* 
mokėta, kadangi kompanija vis 
dar tebeieško tų kostumerių 
adresų.

s0p girios sė
jau b'tivo mačiusios taip 

lietuviškų publikų.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Gerald Thompson, 25 m., iš Peoria, Ilk, mandaugus mašinis
tas, kuris prisipažino išgėdinęs ir nužudęs Mildred Hallmark, 19 
m., su kurios tėvu jis vienoj dirbtuvėj dirbo. Jis taipjau pri
sipažino išgėdinęs ir apie 30 kitų merginų. Visų jų sąrašų po
licija užtiko jo užrašų knygutėj. Jis yra laikomas neskelbia
mame kalėjime, kad žmonės jo nenulinčiuootų.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogu reikalauja patai

symo? Palaukite mus ir mes paaa» 
kyšime kiek kaltuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį bilkorysUs 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tek YlCtorv 496$. .

BIRUTĖS DARŽE 
Rugpjūčio-August 4,1935

cagos lietuviai įPEOPLES DIE
NĄ, kuri įvykš ateinantį sek
madienį, Birutės Darže, Archer 
Avenue ir 79th Street.

—žiburėlis.

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITĖS 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

Nesuranda žmonių, ku 
tiems turi pinigus 

atmokėti

Ar Yra Kas Jums Skolingas Pinigų? 
MES IŠKOLEKTUOJAME 

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

UNIVERSAL COLLECTION 
SERVICE

39 Su La Šalie Street 
Central 8982

Lietuvaitės norinčios įstoti į Gražuolių — 
“MISS NAUJIENOS 1935” — Kontestą, tuojau 
siųskite savo fotografijas į “Naujienas”.

Gražuolėms bus duodamos trys dovanos:
PIRMA DOVANA - 
ANTRA DOVANA 
TREČIA DOVANA

Gerbiamieji: — Aš noriu būti kandidatė į 
“Miss Naujienos 1935”

Teismas paskyrė advokatui 
Louis Piųuott bausmės 2 metus 
kalėti ir $10,000 užsimokėti, ši 
bausmė jam paskirta už tai, 
kad jis davęs prieglaudų tūlam 
gengsteriui, dabar jau miru
siam — Van Meter. Louis Pi- 
quett praeity yra buvęs ir gar
siojo bandito John Dillingerio 
advokatu.

Sweitzerio globotų pini 
gų suma auga

šis lošis yra vienas iš seri
jos losiu,*-kuria pasibaigs pa
rengimu liepos 4 dienų Komin- 
skey Parke, o liepos 7 d. Wrig- 
ley Field.

Visas pelnas iš parengimų 
yra skiraimas našlėms ir naš
laičiams tų policininkų, kurie 
žuvo savo pareigas eidami.

Išrinkimas gražiausios lietuvaitės 
“MISS NAUJIENOS 1935”

Daugeliai svarbios 
filmos

BIRUTES DARŽE
Rugpiučio-August 4, 

1935 m.

visiems 
lininkai 
lyvauti 
parems 
bendrai 
daryti.

Tad žiūrėkite, kad visi butu 
met piknike.

Jeigu butų lietus, tai visi su 
sirinkite L. L. svetainėje.

Mano amžius .. 
... ...u toatt

Dar vienas geras dalykas: 
matyti, kad iš Jefferson girių 
išnyko nuobodus ir negeistini 
kalbėtojai/Kurie piršimu viso
kių gerumų ir dolerių kolekty
vi m u neduodavo ramumo nei 
giriose.—X. š.

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

Trečia ir paskutinė savaite 
SOVIETŲ RUSIJOS TRIUMFAS 
‘The Youth of Maxim’ 

25c iki 2 vai. po pietų 
Sonotone Teatras 

66 E. Van Buren St.Chicago tai didžiausias 
šaulyje lietuvių miestas, 
gyvena netoli 100 tūkstančių 
lietuvių. Tame dideliame lie
tuvių skaičiuje mes turime dau
gybę profesionalų, amatninkų 
ir biznierių. Mums lietuviams 
jau šiandie nereikia ieškoti sve
timtaučių—puikiai ir dar ge
rinu patarnauja savieji lietu
viai taip profesionalai, taip it 
biznieriai.

štai viena iš didžiausių ir gal 
seniausių 
tarnauja 
20 metų, 
NTURE 
pa n y 
krautuves, viena 
adresu 2536 W. 
antra 
Peoples Furnitūra Manufactu- 
ring kompanijoje nėra nei vie
no svetimtaučio—vj$į lietuviai. 
Tai gryniausia lietuviška įstai•

ROSE JUCIUS
Persiskyrė su 
š*U() pasauliu 
birželio 25 d., 

■jllll 5:30 valanda 
< po piet 1935 

ln^“ sulaukus 
17 metu am- 

? žiaus, gimus
Chicagoje, III., 

g VH Rugsėjo 
1917.

■ glewood
| School. 

dideliame 
liūdime

gei trafiko 
t rokų 
Jungt 
kas metai $1,500,000,000. čia 
priskaitoma taip nuostoliai ne
laimėse 
daktarų 
otc.

S. and L. Ins. Corp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie
no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

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

Reikalau d a m i 
_____visada galite 

gauti savo šu
tau pytus pini- 
g u a. Įstojimo 

of chicago mokėti nereikia.
2324 So. Leavitt Street 

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

Coughlin iškėlė komisionieriams 
bylų, kad teismo keliu gauti 
kalbamų aikštę savo mitingui.

Ketvirtadienį byla buvo na
grinėjama teisėjo James Joseph 
Kelly kameroj. Bylos pasiklau
syti susirinko toki minia, kad 
visa nesutilpo teisino kameroj.

Kai kurie iš publikos pasiro
dė labai triukšmingi, ir teismui 
teko šauktis policijos pagelbos 
tvarkai atsteig'ti. Kun. Coughlin 
bylų laimėjo.

Apiplėšė Chicagos uni 
versiteto prezidento 

namus

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $12 00

vaikams ....-------- — ■ v
P.tagas Hg.nl- . *45.00
Akušerija na- $ 1 5 00

muose ...................... .... ■
Medikais egzami- 00

nacija _____________ ■
DOUGLA9 PARK HO9PITAL

1900 S. Kedzie Avė.

lietuvių įstaigų, kuri 
savo tautiečiams per 
yra PEOPLES FUR- 
Manufacturing Com- 

turinti dvi milžiniškas 
jų randasi 

63rd Street, 
4183 Archer Avenue.

Lietuvaites norinčios įstoti į 
Gražuolių Kontestą, tuojau 
siųskite savo fotografijas į 
“Naujienas”.

Gražuolėms bus duodamos 
trys dovanos:
PIRMA DOVANA
ANTRA DOVANA
TREČIA DOVANA

žymus sociologas ir munici- 
palių klausimų žinovas, Chica
gos universiteto profesorius 
Ernest W. Burbęs, su pagelba 
studentų ir profesinių tyrinė
tojų, du metus studijavo Chi
cagos “gembleriavimo pramo
nę”. Esmėj tyrinėtojai priėjo 
išvada, jogei gembleriavimas, 
nors ir nelegalis, Chicagoj įlei
dęs giliai šaknis, kad išnaikin
ti jį šiandie negalima.

Taigi prof. Burgės pataria 
gubernatoriui Horneriui ir ragi
na jį pasidarbuoti, kad įsteigti 
Chicagoj municipalę loterijų. 
Pasak profesoriaus, šitoki lote
rija duotų miestui keliolika mi- 
lionų dolerių pelno per metus 
ir paliuosuotų miesto gyvento
jus nuo pardavimo taksų (sales 
<taxes). Ba, girdi, jei kurie žmo
nės nori gcmbleriuoti, tai ge
riau kad ir gemblerystės pel
nas eitų miestui, o ne priva
tiems asmenims.

šeštadienyje didelės iškilmes 
p. Kielos užeigoje, 4843 W. 14 
Street. Kaip sako, bus “free 
lunch”, o šioj gadynėj tas la
bai pavartų4 yra.—D.

4 d., 
šimet 

En-
High 

Paliko 
nu-, 

moti
na, seseri ir teta. Motina paei
na iš Lietuvos iš Laukuvos 
valsčiaus. Kūnas pašarvotas 
randasi 4500 S. Emerald Avė.

Iškilmingos laidotuvės su 
muzika įvyks šeštadienį, birže
lio 29 diena. 9:30 vai. ryte iš 
namų bus nulydėta į Tautiš
kas kapines.

Visi A. A. Rose Jucius gi
mines, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame. 
Motina, Sesuo ir Teta. 

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, telefonas 
Yards 1741.

Nors oras ir baidė lietum, 
bet nelijo. Taigi publika links
minos visų dienų. Seniai pasi
šnekėjo, pakaziravo, padainavo. 
Jaunieji lošė visokias žaismes 
ir neapsileisdami seniesiems 
taipgi dainavo. Vienu žodžiu, 
išvažiavimas buvo sėkmingas ir 
visi atsilankiusieji buvo pilnai 
užganėdinti, o paramai chorų 
liko keletas desėtkų dolerių 
pelno.

LederalSavings
AND (X0AbO A S S O CIATION

RADIATORTAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos25" iki 35^

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i

LEVINTHAL PLUMBING
SUPPLY CO.

1635 W. Dtvteion St. 
kampas Marshfield

Sekmadienį, birželio 30-tų d., 
ši didelė įstaiga ruošia Birutės 
Darže “Peoples Day 
mingų šventę, kurioje bus puL 
kiausia programa, ir priedo ši 
įstaiga atsilankiusiems sve
čiams—viešnioms išdalins gra
žiausių dovanų vertės virš
$2,000.00. *

čia paminėsiu tik stambiau 
sias dovanas, būtent: Parlor 
setas vertes $275.00, šaldytuvas 
—$200.00, miegamo kambario 
setas—$175.00, Philco radio — 
$150.00, Maytag skalbiama ma
šina—$109.50, ir kiti 25 ma
žesni praisai.

Programoje dalyvauja )trys 
chorai, 4 kvartetai, orkestros, 
radio solistai, komikai, akroba
tai ir garsų dainininkai bei mu
zikai. Bus trtfmpų kalbų, gra
žus vodevilius ir kitokie pamar- 
ginimai. Be to, skanus valgiai 
ir gardus gėrimai. Kas ateis, 
nesigailės. Tat valio visi Chi-

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Englevood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš 
kiau įrengta.

M A L E V A 
už % kainos!

Vyriausia Vieta Bankruto Šlako 
Atsilankykit į bile kurią iš musų 
3 krautuvių ir pasižiūrėkit—jus 
čia rasite kiekviena žinomą male- 
vos ruŠi už nupigintas kainas.
$2.00 Balta žibanti Ma- j’l fiE
Ieva, už Gal......................... ■ bUm
$2.25 Balta Fiat Ma- <4 Oft
Ieva, už Gal................... I
$1.25 Sieteliams Maleva, EAa 
už Gal........ ....................  UUU
Kalsomine A A
25 sv................... ........... I «UU
Visa Maleva 100% Garantuota— 

Arba Sugražinsime Pinigus
Paint Exchange of Chicago 
1557 Milwaukee av. 2274 Elston av. 

6836 S.Halsted st. teLArmitage 1440

Paskilbęs prakalbomis 
radio kunigas Coughlin kreipė
si j Chicagos parkų komisionie- 
rius prašydamas, kad jie pa- 
renduotų jam Soldiers Field 
aikštę. Jis mat norėjo gauti tų 
vieta masiniam susirinkimui 
čaukti.

Parkų komisionicriai atsisakė 
jo prašymą išpildyti. Tada

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th Street 
Moterų diena seredomis.

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

SWIMMING POOL t (,H( . PHONE CANAL 9560

CICERO.—Jau kelintas sek
madienis kaip tas nelabasis lie
tus trukdo vasaros judėjimo, 
išvažiavimus ir visu4s žaidimus, 
ir niekas negali prieš tai užpro
testuoti.

Šį sekmadienį pripuola pik
nikas L. L. Namo Bendrovės 
p. Spaičio darže. Vieta gerai 

žinoma. Bendroves da- 
turėtų kiekvienas da- 
jsigyti serijas. Tuo 
savo įstaigų. O visiems 
tai lengvai galimu pa-

Nedėlioj, Jpį^eiio 23 d., Jef 
ferson girios^yįvyko linksmas 
išvažiavimas cfĮiicagos Lietuvių 
Pirmyn chorojit Lietuvių Vy
rų Choro, vZTųĮ buvo smagiau 
šia diena, įtė^'puvįtŽiavo ir se
nų, ir jauni

Tilrbut^J'
iriai 
skaitlingi
O jau tos girios gražumėlis!

KONTRAKTORIAI 
B. Shukis & Co. 
naujus ir taisom senus 

Patyrimas 15 metų. Dar
bas garantuotas 
SO. FRANCISCO AVĖ. 

Phone Lafayette 5824.

n * 41 Distributoriai

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 0803

jums reikia
Automobilių Dalys

AUTO PARTS

-*> h—    i»—>—iuhumiu ■■nli . m ■» —w • .**

BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 

ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti muši skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairia paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ■»- 
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
Jų bus galima gauti.

BOURBON
: , .J,. .

' f) istilled in
KENTUCKY

.v. ■



NAUJIENOS, Chicago, III.

Pr«rn o « i ičva-l|,u,’ento' kuris liel5minisioj° 
1 lai! tol llulb IbVd .paliktą $100,000 su viršum tur- 

žiuojantiems Lietu- | Valstybės gynėjo padėjėjas 

von Liepos 3 d. lai
vu “Gripsholm”

Per Naujienų Laivakorčių; 
Skyriaus patarnavimą išvažiuo
ja Lietuvon:

Amelija Girkontienū,
J. Yurevičius,
Katrina Rutkauskienė, 
ir Antonina Petro.
Visi šie keleiviai savo 

žus malonėkite turėti prireng
tus šeštadienio rytą, kad Par- 
malee Com.. trokas galėtų pa
imti juos be sutrukdymų.

Keleiviai iš Chicagos išvažiuos 
fiitradienį, liepos 2 d., 8:30 vai. 
ryto Standard laiku, iš La 
Šalie stoties, Niekei Plate gelž- 
keliu.

New York a n jie pribus ant 
rytojaus 8 vai. ryto. Iš stoties 
vyks tiesiai į “Gripsholm” lai
vą, ant Pier 97, Foot fo West 
57 St.

Laivas iš Ne\v Yorko išplauks 
liepos 3 d. 11 vai. ryto.
Naujienų laivakorčių Skyrius.

baga

;s gynėjo padėjėjas 
'Shcnvin, atstovavęs prokuratū
rų šioj byloj, pareiškė, kad ji- 

|sai stksii’s prieš teisėją Miller! 
■ ii prarysiąs paskirti šią bylų 
! naujam nagrinėjimui artimoj 
' ateity.

Įvelti šion bylon kartu su 
adv. VVailches yra dar šie as
menys: graborius Bagdonas, jo 
pagelbininkas Radis, p-ia But- 
inanienė, jos sūnūs ir kunigas 
Zulink. Bei p. VVaitches byla 
buvo išskirta ir nagrinėta at
skirai nuo kitų.

kad Walter Novakas baigė me
dicinos mokyklą. įvyko klaida 
pavardėje. Tu įėjo būti pasaky
ta - - Walter Norakas. »

Bridgeporte Lietuvių 
Politikos Klubo 

susirinkimas

te” bizniu. Taipgi yra nota-i 
ras, patarnauja įvairių doku-! 
mentų prirengime. Pravartu . 
priminti, kad p. Z. S. Mickevi^ 
či^ yra aktyvūs konku'rsantas 
Chicagos Lietuvių Draugijoje.

—Petras Bedalis.

Joninės Bridgeporte

Kad aš bučiau
tuvaite

lie

Aš norėčiau būti “Miss Naujie 
nos 1935”

Jos visos
Kalba dau‘-
Vienok lie

jas įsmo-

Adv. Waitches byloj 
džiurė nesusitaikė

“Nau- 
buti

Prokuratūra planuoja bylą 
atnaujinti

Džiurė, klausiusi bylą iškeltą 
advokatui Juliui Waitches, ke
turias valandas tarėsi dūliai 
nuosprendžio. Ji tačiau nesusi- 
•taike ir teismas ją paleido.

Kaip žinoma, adv. Waitches 
buvo kaltinamas kartu su ki
tais penkiais asmenimis dūliai 
tūlo James Thomas Kelly tos-

Chicagoj ir apielinkej randa
si daug gražių, mandagių ir pa
dorių lietuvaičių, 
jau čia gimusios, 
giausiai angliškai, 
tuviškui irgi moka,
kino motina ir tėvas.

Tokioms lietuvaitėms 
jienos” teikia progos 
“Miss Naujienos 1935”.

Kad aš bučiau lietuvaite, 
tuojau priduočiau savo fotogra
fiją į Naujienas ir pasakyčiau: 
“Aš noriu būti kandidate į 
“Miss Naujienos 1935”. Mano 
tėvai yra lietuviai; aš irgi esu 
lietuvaite ir busiu lietuvaite. 
Man bus labai malonu, jei lai
mėsiu tą garbę būti “Miss Nau
jienos 1935”. —Taip—Taip.

Klaidos pataisymas
Ketvirtadienio (birž. 27 d.) 
Naujienose” paduota žinia,

St., tel. Lafayette 2418; J, Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A. 
Sadlukas, 4038 Archer Avė., tel. 
Lafayette 6719; Pollliško Skyriau 
Komisija: Paul J. Petraitis, 3131 
S. Emerald Avo., A. Suldukas. 
4038 Archer Avė., Dr. A. J. Mani
kas. 2519 W. 43 St; Pilietiškų Po- 
pierų Komisija: A, gaidukas, 4038 
Archer Avė., tel. Lafayette 6719. 
B, Putrimas, 4536 Turner Avė.
Kliubo susirinkimai a.sibuna kas

j trečias (3) sekmadienis kiekvieno 
! mėnesio, 1-mų vai. po pietų K. 
Gramon.o svetainėj, 4535 South 
Rockvvel ISt.

BIUDGEPORTAS. — Bridg. 
Liet. Pol. K L susirinkimo bir
želio 21. d., apari įvairių ko
misijų raportų, buvo išrinkti 
darbininkai ateinančiam Klubo 
išvažiavimui, kuris įvyksta lie
pos menesio 14 d. Baužos far 
moj.

Išvažiavimo kom. Wenclovas 
ri Vaičiūnas pranešė, kad vis
kas jau prirengta, tikietai ge
rai platinami, .Jei kurie tikė
tų dar neturi, gali juos gauti 
Klubo ofise po adresu 814 W. 
33 St.

šiame piknike dalyviai turus 
progos laimėti įvairių dovanų.

Zigmas S. Mickevi 
čia naujoj biznio 

vietoj
žineVisa lietuviška Chicago 

ir pažįsta p. Zigmą S. Mickevi
čių. Jis seniau b#vęs biznie
rius Westsideje, Bridgeporte, 
o dabar Marųuette Parko apie- 
linkėję. Iki šio laiko bizniu 
vojo prie 63rd gatves, netoli

ren- 
a pie
šiam

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metama: P. Arlaus
kas pirm., 666 Belden Ave„ A. Je- 
nuvice mnn pugeih.. 3M2 hontl' 
California Avė., John Pukinskas 
nut. rašt., 7125 o. VVuHhtenavv 
Avė., M. Mnravičienė fin. rašt. 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskienė 
hn. 
BI..
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 nedėldieni 1 vai. po piet 
v „ , . , Hollyvvood Inn svetainėj, 2-117 Wes»užpildytos Jo- 43 Street.

SOCIALISTŲ GEGUŽINE. Liet, 
Socialistu Sujungęs Chicagos Cen
trą lė kuopa rengia draugiškų išva
žiavimu—gegužine Willow Springs 
miške, sekmadieni, birželio-June 30 
d., apie 1 blokas i vakarus nuo Kean 
Avė. arba šiaurvakarinio kampo 
Tautiškųjų-

Gegužinė rengiama ne biznio tik
slu, bet draugiška. Bus ant vietos 
iškepta čiela avis užkandžiam; bač
kute, žaislai, prakalbos, pasikalbė
jimai, ir t.t.

Visi kuopos nariai, draugai, shn- 
patikai, žodžiu — visi socialistai yra 
kviečiami dalyvauti šiame būryje ir 
tarpe , savo vienminčių maloniai sek
madieni praleisti.

Visi dar nepasižadeie yra prašo
mi pašaukti rengimo komisijos na
rius M.. Jurgelionienę arba T, Ryp- 
kevičių ir rezervuoti sau vietų pirm 
šeštadienio, jeigu galima.

Rengimo Komisija.

pasakyti, kad 
aludininkų ir 
)ilnoi to Žo-

pageib., 1218 Imiupenuence 
A. Gadamlnskienė. kasierius.

H u m boki t Purk Lietuvių Politikos 
Kliubas rengiu puiku išvažiavimų, 
nekėlioj, Birželio-June 30, 
i Jefferson miškus, Elston 
ral Avcnue.

Bridgeportas Joninėms 
gūsi gan stropiai, ir šios 
linkės alinės specialiai 
tikslui buvo išpuoštos kad .pa
gerbti Jonus.

Matote, čia Jonų skaičius 
viršija visų kitų kolonijų skai
čių. Ir tenka 
Jonai nesi?zylė 
pasirodė Jonais 
džius prasmėj.

Aludės buvo
nais, ir kuone kiekvienoj iš jų 
girdėjosi šauksmai: “Į Jono 
sveikatų!”, arba: “Lai gyvuo
ja Jonas!”, arba dar: “Ilgiau
sių metų Jonui!”

Na ,taip ir baliavojo per nak
tį linkėdami Jonų sveikatai, o 
panedėlio rylų matėsi Joninių 
pėdsakai—visi Bridgeporto ša- 
lygatviai pusėtinai išmarginti, 
o vietomis tai sienos numargin
tos.

Well, Jonines tik vieną kartą 
per metus pasitaiko, tai kodėl 
neišnaudoti progos.—Raidas.

RADIO
Praėjusį sekmadienį, per

Progresą Furn. Krautuvės Ra-
VVestern Avė., o dabar persike- (|j0 valandą girdėjau Kaimie- 
le į naują biznio vietą— 6816Ljų kvartetą dainuojant po va-
■So. VVestern Avė. Taip sakat, 
Zigmas atsikėlė su savo bizniu 
arčiau lietuviškos Marquetto 
širdies.

P-nas Zigmas S. Mickevičia 
užsiima apdraudos ir “realesta-

prisirengę

PRANEŠIMAI

Draugijų Atydai
Visos . draugijos, kliubai, ra

teliai, kuopos rengia įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi j Naujie
nas, kad jų vieši išvažiavimai- 
parengimai butų paskelbti Nau
jienose.

Tokių išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmokami po 70 centų 
už colį. Todėl prisiųsdami išva
žiavimų pranešimus, pažymėkit, 
kiek užimti vietos laikraštyje.

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lones prisilaikyti.

Birutės choro pamokos 
vakarų, 814 W. 33rd St., 
svet. 
vak. 
darže.

Ūįįirukųfai Old Cjold

dovyste Anelės Steponavičienės. 
Šis programas buvo prieš Jo
nų vardo dieną, tai, rodos, jie 
ir buvo specialiai
pavaišinti Jonus, ba visos dai
neles buvo labai smagios, ir 
Kaimiečiai jas išpildė labai vy
kusiai.

Kalbėjo advokatas J. Borden 
ir legalio skyriaus vedėjas ad
vokatas K. Gugį$.

Programa vedėjas patiekė la
bai daug įdomių informacijų 
apie šios krautuves biznio eiga 
ir svarbesnius įvykius iš Chi
cagos lietuvių veikimo.

—Jostra.

Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl ? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta j skaitlingos šeimy
nos narius.

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

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

Isirašyt Draųgijon 'galima per mu
su konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda; 
ras visa dienų, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija. 
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

Penktadienis, birž. 28, 1935
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Business Chances
Pardavimui Bizniai

NAMAS, mūrinis, 4 flatai ir što- . 
ras, noriu mainyti ant 2 flačio. Prie
žastis, esu našlė, sunku prižiūrėti 
dideli narna. Agota Utakienė, 552 W. 
18th Street.

PARSIDUODA Tavern ir svetai
nė, visas arba pusė; biznis išdirbtas 
per 20 metu, šaukite bile kada. 
Commodore 1946.

RESTAURANTAS ant pardavimo 
geroj vietoj, gera transportacija, ne
brangiai.
Tel. Hemlock 9416.

1935 m. 
ir Cont-

ANT pardavimo Tavern. Visa ar
ba pusė. Biznis išdirbtas.

4070 Archer Avė.

RESTAURANTAS pardavimui. Ge
roj vietoj. Prie dirbtuvių, netoli 
South Water Market’o. Gera vieta 
pardavinėti alų ir likerius.

1457 So. Sangamon St.

ANT pardavimo Tavern. Biznis iš
dirbtas per daug metu. Greitam par
davimui parduosiu pigiai.

5617 W. 63rd Place

j ' . : ... d

PARDAVIMUI čeveryku taisymo 
šapa. Land’s — mašinos. Pigiai, 
per administratorių iš priežasties 
mirties. 1501 So. 49th Avė., Cicero, 
nuo 10 iki 7 vai. vak.

TAVERN pardavimui arba priim
siu pusininką. Gera vieta.

4707 So. Halsted Street

TAVERNAS pardavimui už ma
ža suma pinigu. Savininkas serga 
ir negali biznio varyti.

1130 So. CaYial St.

TAVERN pardavimui. Biznis ge
rai išdirbtas. Geroj vietoj. Savinin
kas apleidžia miestą.

3329 So. Lituanica Avė.

TAVERN fikčeriai; parduosiu už 
teisinga pasiulyma.

3712 So. Western Avė.

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

2453 W. 45 Pi.

SALOON ir namas pardavimui 
Nebrangi kaina.

4633 So. Rockwell St.
— m i -»» - ■■mm-.

TAVERN pardavimui pigiai; gera 
vieta. Priežasti patirsit ant vietos.

1752 W. 47th St.

PARSIDUODA arba išrenduoja 
bi z n lavas namas, 1900 So. Union 
Avė., arba parsiduoda Tavern 7021 
Stony Island Avė. Parduosiu pigiai. 
Tel. Dorchester 8403.

PARDAVIMUI Tavern ant biznia- 
vos gatvės — pilnai įrengtas. Di
delis kambarys užpakaly — su 8 • 
stalais. 537 N. Clark Št.

KAMBARYS rendon, Šviesus, prie 
mažos šeimynos, .su ar be valgio 
3308 So. Union Avė., 1-mos lubos 
užpakalyj.

—o—
NAMAS, tavern ir poolruimis, 

kampinis namas, pigiai, pardavimo 
priežasti patirsite ant vietos. Ida 
Tavern, Elwood, III. E-

CLASSIFIEDADS
.... ..........................  ............ .... . .

Furnished Rooms

ivyks ši 
Sandaros 

Choristai visi bukite 8 vai 
Nedalioj dainuosim “Birutės” 

Valdyba.

CLASSIFIEDADSi

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

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

ekspertai dirbs ant jūsųTik ................
Veltui apskaičiavimas ir patarimas. 
Darbas ant išmokesčio.

LOUIS MEITUS
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE 5900

Eurniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

Q
TAVERNAS, biznis išdirbtas nuo 

alaus sugryžimo. Nauji rakandai 
6 kambariai viršuj, 4 prie taverno. 
Du garadžiai išrenduoti. Ilgas ly- 
sas, renda pigi.

6747 So. \Vestern Avė.

TAVERN IR ANNEX pardavimui 
(2 krautuvės). Didelis valgymui kam
barys. šokiams vieta. Pilnai įreng
tas. įstaiga 5 metu sena. Daromas 
geras biznis. Turiu kita bizni. Nu
pirksi! už mažai pinigu. Atsišauki
te iš ryto. 856-858 W. 69th Street, 
kampas Peoria St.

'=■ ?

<N P. .M.D

GOLD šiandien galite rasti visose vietose. Kur tik jys reika- 
lausit, gausit jį ir pamatysit, jogei jis vis įgauna daugiau popu

liarumo. Tai yra todėl, jogei vis daugiau ir daugiau rūkytojy suranda 
juose smagumo. Ir dar jie suteikia rūkytojams stimuliantą. Kreditas 
priklauso dėl Old Gold nepaprastai puikaus tabako, kuris yra be 
jokio įritavimo gerklės.

Litu Lt liti o j et
C P. Lorillard Co.. Ine.

BET NIEKADOS NE ERZINA

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams
GRAŽUOLIŲ 

KONTESTAS

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčĘ 
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.

—O—

BUčERNĖ ir GROSERNfi ant par
davimo. Per dešimts metų ant vie
nos vietos. Parsiduos pigiai. Išva
žiuoja j Lietuva. 246 So. 13th Avė. 
Maywood, III.

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

—
TAVERN fikčeriai pardavimui. 

Parduosiu už geriausi pasiūlymų 
615 West . 16th Street

—1 *—1 ...........

PARDAVIMUI aisbaksas 7%x4% 
x21/j, tinkantis dėl Taverno ar gro- 
sernes, už $22.50. 4705 S. Halsted St.

PARSIDUODA TAVERN su sve
taine ir septynių kambariu flatas 
ant viršaus ir cottage su penkiais 
kambariais. Gera proga dėl dide
lės šeimynos. Parduosiu pigiai.

JOS. TAVERN
82 and Kean Avė.

AMERICAN LITHUANIAN CITI
ZEN S CLUB OF 12th WARD val
dyba 1935 m.: J. švitarius, pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Turner, 
pirm.-pag., 3118 W. 44 St., tel. 
Virginia 1153; Paul J. Petraitis, 
nut rašt., 3131 S. Emerald Avė.. 
tel.Columbus 10272,; J.Naudžiunas. 
fin. rašt., 1500 S. 48th Court, Ci
cero, III.; J. Manikas. kontrolės 
rašt., 2519 W. 43 St.; J. Jesiunas, 
kasos globėjas, 2440 W. 39 St.; 
H. Gramontienė, kasierius, 4535 
S. Rockwell St.; Dr. A. J. Mani
kas, daktara skvotėjas ,2519 W. 
43 St., tel. Lafayette 8051; A. Va- 
lavičia, Maršarka (Bondsmanai); 
K. Graniontas, 4535 S. Rockwell

Didžiausis Išpardavimas 
Gautų Atgal Automobilių Chicagoje 

150 Automobilių Pasirinkimui 
Dodge, 1932, sedan, kaip nau

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

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

tuotas, tik ......................... 285.00
Studebaker, 1931, 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 autmobilių nuo $25 
ir brangesnių. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienų ir galit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jūsų 
sena kara priimsim i mainus. • Li
kusia suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobiliu kainos 
yra pigiausios Chicagoje. Musu 
krautuvė vra atdara vakarais ir ne- 
dėliomis iki 9 vai, vakaro,

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

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITĖS 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai______

GKOJIKLIS PIANAS pardavimui 
labai pigiai. Yra daug rolelių. Išro
do kai naujas. 442(1 So. Talman Avė., 
2-ros lubos.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

BIRUTĖS DARŽE
Rugpiučio-August 

1935 m.
Lietuvaites norinčios įstoti į 

Gražuolių Kontestą, tuojau 
siųskite savo fotografijas į 
“Naujienas”.

Gražuolėms bus duodamos 
trys dovanos:
PIRMA DOVANA — $50.00 
ANTRA DOVANA — $25.00 
TREČIA DOVANA — $10.00

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

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

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Michigan A v. Victory 4686

Te ig u et ikt-i u j i pin igų ■ itht Pi nu o M ui. ič io.. aibi... 
iiparaucbiis nuo ugnies, vėjd. - af uM'ik:

■Siekei : . •_
iĖi,»ONAS:sY^^^j)0šarba.r%

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VfS

STAKLES ant pardavimo. Parduo
siu stakles už maža kaina. Gerai 
audėjai yra proga duonos užsidirb
ti. 7011 So. Artesian Avė., 1-mos 
lubos. Tel. Hemlock 1883.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PA IEŠKAU darbo dirbti taverne 
arba biznio vietoj. Geras darbinin
kas—blaivas. Jonas Smith, kamba
rys 212, 600 W. Madison St.

Personai
_ Akmenų Ieško_______ _

PAIEŠKAU Viktorijos šivickaitės, 
iš Lietuvos paėjo Sklioriškių kaimo, 
Šiaulėnų parapijos. Amerikoje gy
vena Philadelphia, Pa., atvažiavo 
prieš kare. Ištekėjo už kitataučio. 
Prašau atsiliepti, arba žinantis pra
neškite. Sesuo: Viktorija Dedinienė 
3409 So. Lowe Avė., Chicago, III.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA patyrusiu likeriu parda
vinėtojų po tavernus. Puiki proga. 
Pardavinės visoj šalyj žinomus li
kerius vienatinėj teritorijoj. Geras 
komisas. Nėra sąskaitų ištaigoje.

Pamatykite Mr. Smith 
Universal Liquor Co., 
70 E. Cermak Road

RENDON Tavern su visais Įren
gimais. Renda pigi Prie didelių 
dirbtuvių, arba kas nori pirkti na
rna, aš mainysiu i bungalow, 4300 
S. Wood St. Tel. Virginia 1564.

For Rent

RENDON 4 kambariu flatas, Sva
rus ir Šviesus. Yra 2 miegruimiai. 
3 augštas. frontas. Tik $11 i mėne
si. 913 W. Cullerton St. (20th St.)

STORAS rendon, su Tavern fik- 
čeriais. Biznis išdirbtas per dauge
li metu. Parduosiu arba mainysiu 
i mažesni narna. Atsišaukite 

3341 So. Halsted Si.

Real Estate For Sale

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS AND INSURANCE 
4631 So. Ashland Avė.

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

MAINOM!
Namus. Storus, farmas ir tt. Turi
me extra bargenų. — Turime ant 
pardavimo namu, grosernių, bučer- 
niu ir saliunu (tavernų). Dabar yra 
laikas pirkti tavemus prieš license 
baigimą. June 30. Norintiems tavern 
pirkti, matykit mus. Labai geru 
vietų turime ant South Side ant par
davimo. šaukit telefonu Boulevard 
2800 arba Lafayette 2236.




