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liūs pasiųstas prezi 
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Rastas nužudytas 
advokatas, teisėjo 
Hughes giminaitis

Organizuoti darbininkai džiau
giasi dėl biliaus priėmimo, 
bet kapitalistai jam priešina*

10 dienų kalėjimo už 
paniekinimą vėliavos

SOUTH BEND, Ini, h 
—Keturi plėšikai užpuolė 
lenkus, bet pelnė tik 4c.

Už ką jis tapo areštuotas, 
yra nežinoma, nes kaltinimas 
dar nėra įteiktas.

rpus 
valdvietėse.

WASHINGTON, b. 28. —Se
natorius Borah iš Iowa rytoj 
bus 70 metų amžiaus. Jis yra 
senatorium jau 28 metai.

Kanados liberalai 
laimėjo NewBruns 

wick rinkimuose

Cbicagai ir apieHnkei tedera- 
lio oro biuras šiai dienai prana* 
Sauja:

Galbūt tarpais lietus; maža 
permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:-

Naujas Angliakasių 
Streiko Pavojus

Nebestus daugiau pranešimų 
kongresui, išėmus gal tik dėl 
NRA veikimo

KAUNAS.—Iš Amerikos gau
tos žinios, kad Feliksas Vaitkus 
visiškai pasiruošęs skristi. Jei-

Prezidentas užbaigė 
šio posėdžio legis- 

j latyvį programą

Trys mirs elektros 
kėdėj

Tikisi, kad ; Anglija 
pagelbės paveikti 

Ethiopia

Prailgintoji sutartis užsibaigia rytoj, o 
Guffey bilius tebėra kongrese

Samda Kanadoje 
didėja

tOKIO, m. 27. - 
ponijos armijos 
užmušti nelaimėse 
lėktuvais.

Anglai griežtai stoja 
už tautų sąjungą 

ir taika

BROOKLYN, N. Y., birželio 28 d.—(Telegrama Naujienoms) 
ALTASS sekretorius A. &. Vaivada taip užimtas New Yorke 
visokiais reikalais, kad neturi laiko smulkesnių informacijų per
duoti. Pasimatymai su žmonėmis Ir organizacijų atstovais, ku- 

PaSitarimai su firmomis.

Juozas Dikselis, Chicago, III., aukavęs jau pirmiau, pa
aukojo dar..................................................................... $20.00

B. Dillun, Chicago, III., paaukojo
A. J. Mickus S. Range, Mich........
O. Rudeitienė, Chicago, III............

5.00
5.00
1.00

WASHINGTON, birž. 28. — 
Autoritetingai pareikšta, kad 
prezidentas Rooseveltas jau už
baigė rekomendacijas kongre
sui šiame posėdyje ir daugiau 
jokių specialių pranešimų ne- 
besiųs, jei bent dėl skubaus 
NRA veikimo.

Dabar prezidentas daugiausia 
rūpinsis tik skubiai pasirašyti 
kongreso priimtus bilius.

Mokins komunistinį jaunimą 
bijĮržuaziškę/s * (amerikoniškos 
ir vokiškos kultūros

Vaitkų pasitiks Kau 
ne su vėliavomis

Chicago, III., šeštadienis, Birželio-June 29 d., 1935

— Penki Ja- 
lakunai liko 

su trimis

....0TTĄWA, Ont., birž. 28. — 
Nepaprastų laimėjimų provin
cijos parlamento rinkimuose 
vakar aplaikė New Brundwick 
provincijos liberalai, kur jie iš 
48 vietų laimėjo net 43, su- 
mušdami konservatoriaus Tilley 
valdžią.

Tilley ir visi jo kabineto na
riai pralaimėjo dagi savo dis- 
triktuose. Jis už pralaimėjimą 
kaltiną, depresiją ir apgailauja, 
kad dabar liberalai beveik ne
turės jokios opozicijos 
j uoj u liberalų premieru bus ad 
vokatas Allison A. Dysart.

NEW YORK, b. 27, 
Flaherty, buvęs teisėjo sekre
torius ir politikierius, liko nu
teistas > nuo 4 iki 8 metų ka- 
lėjiman už visokius “frksini- 

teismuose ir kitokiose

COPENHAGEN, Danijoj, b. 
28.—Premieras socialistas The- 
odore Stauning išplauks j Jung. 
Valstijas rugp. 8 d. kad pra
dėti derybas su Washingtonu 
apie padidinimą Amerikos pre
kybos su Danija.

Iš 48 vietų provincijos parla- 
mente laimėjo 43. Konservą 
toriai prarado jau !penkias 
provincijas

MASKVA, birž. 28., — Už 
kelių dienų išplauks milžiniš
ka ekspedicija iš 6,000, žmonių 
tirti tolimąją šiaurę. Ekspedi- 
Čljrf^ naudos 73 laivus ir dau-

WASHINGTON, birž. 28. — 
Šelpimo administratorius Hbp- 
kins skelbia, kad gegužės mė
nesy buvo šelpiama 4,101,913 
bedarbių šeimynų, arba 3.7 
nuoš. mažiau, negu buvo šel
piama balandžio mėnesy, kada 
buvo šelpiama 4,260,790 šei
mynų.

MUENCHEN, birž. 28. —46 
dienos atgal tapo areštuotas ir 
uždarytas kalėj iman Amerikos 
pilietis Charles Nisselbeck, ku
ris su žmona ir mažu sunum 
buvo atvykęs aplankyti savo te.

28.—Rusas darbininkas Vikto
ras Jaroščiuk 41 m. iš* New 
Yorko, liko pasodintas 10 die
nų kalėj iman už panaudojimą 
Amerikos vėliavos vieton nosi
nės.

FORT WAYNE, Ind., b. 27. 
— 400 darbininkų Inca Mfg. 
Co. sustreikavo kompanijai 
atsisakius pripažinti uniją. 
Kompanija skelbia uždarysian
ti dirbtuvę neaprybotam lai-

0TTAWA, Ont, b. 28. —Su
rinktomis žiniomis, darbiniu* 
kų samda Kanadoje su pradžia 
birželio mėn. nepaprastai pa
didėjo.

kaus išskridimo, per Atletai 
laukiame ryt rytą.Vakar, yą 
kare, sfisfrihkęs komitetas Vhit 
kui Kaune' sutikti nutarė, kad- 
organizacijos j aerodromą tink-' 
tusi Vaitkų sutikti su vėliavo
mis. žurnalistams, 'rašytojams': 
su žurnalistų sąjungos ir re-, 
dagcijų pąžymėjimąis vietos' 
aerodrome rėzervuotos. Apie; 
Vaitkaus išskridimą L. A. K.'i 
išleis specialę. telegramą, kut^ 
bus surašyta smulkesnė jo sii-Į 
tikimo programa.

Virš 4,000,000 šelpia 
mų bedarbių 

šeimyną

WASHINGTON, birž. 28. — 
Wagnerio darbo santykių bi
lius, tapo galutinai priimtas 
kongreso ir liko pasiųstas pre
zidentui pasirašyti.

Amerikos Darbo Federacija 
sako, kad tas bilius yra “darbo 
magnu charta“— patvirtinimas 
darbininkų teisių. Bet kapi
talistams jis labai nepatinka ir 
sako, kad jis kurstysiąs strei
kus.

Tas bilius garantuoja darbi
ninkams teisę kolektyvių dery
bų. Taipgi uždraudžia samdy
tojams kliudyti darbininkams 
organizuotis, ar šalinti darbi
ninkus iš darbo už unijos vei
kimą. “Kompanijų unijos“ pa<- 
naikinamos, bet vistiek ims il
gą laiką iki jos galutinai iš
nyks. Darbinipkifs kolektyvėse 
derybose atstovaus tos grupės, 
ar unijos, kurios gaus didžiu
mą balsų. Kartu suteikiama 
yra plačios galios nacionalinei 
darbo tarybai taikinti iškylan
čius pramonėse nesusipratimus 
tarp samdytojų ir darbininkų.

LONDONAS, b. 27. — Du 
Hawaii 1852 m. pašto ženkle
liai Amerikos filatelisto Arthur 
Hind kolekcijoj liko parduot 
už $18,000. Už visą kolekciją 
gauta $880,000.

dėjusiame nacionaliniame tai 
kos kongrese.

Tame kongrese, bet kitų, kab 
bėjo buvęs užsienio reikalų mi- 
riisteris ir nusiginklavimo kon
ferencijos pirmininkas darbie 
tis Arthur Henderson. Jis pa* 
reiškė, kad Ęuorpa yra dide
liame karo pavojuje.

“Nors aš nenoriu būti aliar- 
mistų, bet-.aš,m$ųaau, kad y.alsr 
tybėms gręsia diužiausias tai
kos krizis nuo tautų sąjungos 
įsikūrimo laiko“, sakė Hender
son. i

Rusai siunčia didelę 
ekspediciją į toli

mąją šiaurę

VVASHINGTON, birž. 28. — Vėl iškilo rimtas minkštųjų 
anglių kasyklų streiko pavojus.

Pirmiau streikas gręsė kilti birželio 17 d. Bet prezidento 
Roosevelto pastangomis streiko buvo išvengta, abiems pusėms 
sutikus priimti prezidento pasiūlymą prailginti dabartinę sutar
tį iki birželio 30 d.

Buvo tikimąsi, kad iki to laiko bus priimtas Guffey bilius, 
įvedant valdžios kontrolę anglių produkcijos ir taipjau algų 
ir darbo sąlygų.

Bet štai sekmadieny baigiasi prailgintoji sutartis, o Guf
fey bilius dar tebėra kongrese sukliuvęs.

Buvo bandyta tartis su kasyklų savininkais, bet prie jokio 
susitarimo neprieita. Angliakasiai reikalauja 30 vai. darbo sa-< 
vaitės ir pakelti algas 10 nuoš. Kasyklų gi savininkai nori pa
likti dabartines algas ir. darbo sąlygas.

Jei iki sekmadenio nebus susitarta, tai tą dieną turės kilti 
visuotinas 450,000 inngliakasių streikas visose minkštųjų ang
lių kasyklose.

Tečiaus tikimąsi, kad prezidentas Rooseveltas vėl įsimai
šys ir prie streiko neprileis, nes nė angliakasiai, nė kasyklų sa
vininkai streiko nenori, ir veikausia bus dar tūlam laikui pra
ilginta dabartinė sutartis, kap kad buvo padaryta pirmiau.

Nuo 1930 m., kada konser
vatorius Bennet paėmė Kana
dos valdžią, liberalai iš kon
servatorių paveržė jau penktą 
provinciją. Pirmiau liberalai 
užkariavo BĮritish Columbia, 
Nova Scotia, Ontario ir Sas- 
katchewan provincijas. Tas duo
da liberalams vilties laimėti ir 
visos Kanados parlamento rin
kimus, kurie įvyks šį rudenį.

Kad paerzinti Kanados pre- 
mierą Bennet ir priminti jam 
dar vieną liberalų laimėjimą, 
liberalai atėjo į atstovų butą 
su muzika.

Liepos 23 d. įvyks rinkimai 
Prince Edward saloj, kurią ir
gi valdo konservatoriai. Rude
nį gi įvyks rinkimai Quebec ii 
Alberta provincijose.

.s....
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Franci jos socialistų vadas Leon Blum rašydamas partijos 
organe Le Populaire įspėja, kad rojalistai Frįmcijoj stiprėja ir 
tikisi atsiteigti monarchiją. Tą rodo ir tai, kad. rojalistai laimi 
rinkimuose net ir stipriausiose radikalų tvirtovėse. Rojalistų 
vadas yra de Guise kunigaikštis, pretendentas į Frapcijos sos
tą. Be tp jįmtu.pavojum yra ir fašistai, kurie> laimei, yra su
siskaldę J (vairias frakcijas. Stipriausia: f ašinių organizącija.yra 
“Li epsno j’ant is hCroix de Feų)■; $ kuriai yadovąu  ja

• ■ • J u / ■ ■ ■

pulk, de larRo Rocąue. Jos nariai, taipgi nariai kitų fašistinių 
organizacijų slapta ginkluojasi ir ruošiasi prie perversmo, sako 
Blum. ™

Stalinas atidavė 
komsomolus komu

nistų partijai

Atvyks Danijos 
premieras

Dar vienas amerikie 
tis Vokietijos 

kalėjime

rie dar nori įteikti savo aukšs 
( Svarbios derybos vedama dėl laiškų siuntimo su “Lituani- 

ca II“.
Lituanicos motoro “nučekiavimas” Pratt & Whitney dirb- 

tuvėej pašalino visas abejones apie jo saugumą. Aukštų tem
peratūrų pavojaus nėra, taip kad motoras galės išvystyti visą 
jėgos atsargą—-iki 600 arklių jėgų su viršum. Tai ypač svarbu, 
lėktuvui pakylant su* pilhu svoriu į orą. Lygiam skridimui rei
kės tik apie 300 arklių jėgų.

šiaip kolkas nieko sensacingo. Kada įvyks svorio išbandy
mai, pranešiu,. . » i •

F. Vaitkus labai rūpestingai Atlieka paskutinius pasiruo
šimus.

Kartu tapo išleista visa eilė 
griežtų instrukcijų, kuriomis ta 
organizacija turi vadovautis.

Pasak komsomolų vado Kos- 
sarjev, vyriausias organizaci
jos tikslas bus sunaikinti kla
sės priešininką, pasiekti Vokie
tijos ir Amerikos gyvenimo kul
tūrą ir įvesti discipliną mo
kyklose ir šeimyniniame gyve
nime. -

Pasakojo, kad pasiekti aukš
tesnės kultūros, reikia persi
imti Europos kultūra. “Mes 
turime iŠ amerikiečių išmokti 
kaip tobulai suorganizuoti sa
vo darbą, o iš vokiečių—akura- 
tiškumo ir punktuališkumo”, 
sakė konmsomolų vadas

Dabar esą daugelis komso
molų vadų yra taip prastai ap
sirėdę, kad jie negali padaryti 
įspūdžio į kitus I 
dais irgi negalima skaitytis, 
nes jie labai retai juos išpildo, konfidencialiais dokumentais.

Pravestame “šiaudiniame“ bal
savime 97 nuoš. balsuotojų 
pasisakė už išl^kymą taikos

LONDONAS, biri. 28.—Tau
tų sąjungos draugijos pravestas 
nacionalis “šiaudinis“ taikos 
balsavimas parodė, kad milži
niška didžiuma Anglijos gyven
tojų pritaria Anglijos pasiliki
mui tautų sąjungoje, visoms 
pastangoms išlaikymui taikos ir 
ėjimui prie nusiginklavimo.

Balsavime buvo paduota dau
giau kaip 11,500,000 balsų — 
daugiau, negu kada yra surin
kusi 
tija.

RYMAS, birž. 28 
liuose rateliuose kalbama,' kad 
dar yra vilties Italijai išvengti 
karo su Ethiopia ir taikiai iš
rišti su ja visus nesusiprati
mus, jei tik Anglija perkalbės 
Ethiopia ir prikalkins ją pri
imti visus Italijos reikalavimus.

Spėjama, kad kapt. Eden sa
vo pasitarmiuose su Mtfssolini 
atstovavo ne tik Angliją, bet ir 
buvo neoficialiu Ethiopia tar
pininku.

DETROIT, Mich 
Vakar vakare Rouge parke>ras- 
tas nušautas garsus New Yorko 
advokatas Howard Carter Dic- 
kinson, sūnėnas augščiausiojo 
teismo pirmininko 
Evans Hughes.

-Nušautasis buvo atvykęs 
į Detroitą reikale bylos dėl 
$400,000 palikto turto. Nors jis 
su savim turėjo didelę pinigų 
sumą, tečiaus manoma, kad 
žmogžudystė buvo papildyta ne 
plėšimo tikslais.
jis buvo nužudytas gerai jam 
pažystamų žmonių.

Ieškoma įtartinų vyriškio ir 
moteries. Vyriškis buvo arti
mas jo draugas, bet išsikraus
tė iš hotelio prieš pat žmog
žudystę. Moteris gi po žmog- 

Sif jų priža^ žiįdystės atėjo j jo hoteij ir 
skaitytis, paliko nušautojo portfelį su

EAST ST. LOUFS, III., b. 28. 
—John Krul, 21 m., mirs elek
tros kėdėj nė nematęs savo 
haujagimės dukrelės, kuri gi
mė jam jau sėdint kalėjime.

Kartu su juo mirs ir dif jo 
draugai, Balling, 19 m. ir Ded- 
mond 25 m. Visi trys liko pa
smerkti mirčiai už nužudymą 
laike plėšimo 67 m. motorma 
no Moss.

MASKVA, birž. 28 
tatorius Stalinas šiandie pa
skelbė, kad komunisitinio jau
nimo organizacija Komsomol, 
turinti, sakoma 5,000,000 na
rių ir kuri ikišiol buvo pusiau 
nepriklausoma, bus perorgani
zuota “kovai už kultūrą“ ir jos 
vadovybė bus pavesta grynai 
komunistų partijai.

Tai delei pasireiškusios sto
kos disciplinos organizacijoje ir 
delei Stalino noro visą politi
nį veikimą pastatyti po geleži
ne komunistų partijos kontro-
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nuoš. tų balsuotojų pasi- 
už Anglijos rėmimą tautų 

sąjungos; 94 nuoš. pritarė in- 
ternacionaliam naudojimui tai
kių ekonominių priemonių prieš 
puolikus; 58 nuoš. pritarė in
ternacionaliniam susitarimui už
drausti privatinę ginklų gamy
bą; 82 nuoš. pritarė tarptauti
niam susitarimui uždrausti 
naudoti kare lėktuvus ir 90 
nuoš. balsuotojų - pritarė tarp
tautiniam nusiginklavimo susi
tarimui.

Konservatoriai, kurie tam bal
savimui nepritarė, bando mažin
ti balsavimo reikšmę. Bet bal
savimo organizatoriai jiems at
kirto, kad jei šie balavimai ne
turi reikšmės, tai neturi reikš
mės ir visi kiti balsavmai, nes 
išrinktieji atstovai vistiek tan
kiai nepildo balsuotojų valios.

šį balsavimą daugiausia rė
mė darbiečiai, liberalai ir lor
do Cecil vadovaujami konser
vatoriai.

Apie šį balsavimą buvo daug 
kalbėta šiandie Londone prasi*

‘ Ekspedicija prasidės iš įvai
rių vietų ir plauks į šiaurę tir
ti šiaurinės Rusijos ir artimų 
salų pakraščius. Keturi gi pre
kių laivai bandys prasimušti 
šiaurinės Rusijos pakraščiais, 
kuriais ikišiol dar tik penki lai
vai yra perplaukę. Jiems gel
bės keli geriausi Rusijos led
laužiai.

Vienas ledlaužys, Sadko, ban
dys pasiekti Grenlandijos ir 
Ševėmaja Zemlia pertaką. 78 
žmonių ekspedicija ketina išbū
ti kelionėj keturius mėnesius, 
bet yra apsirūpinusi maistu 
pustretiems metams, taipgi tu
ri šunų gurguoles ir lėktuvus.
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pasiekti. (Htnuslčmš po urvus 
landyti ir savo mlseriškų gy
vybę branginti, jiems neaišku,

Babelio bokštas
.hm Babihmljo* gyventojui 

buvo minpremlę pn»ldlrbU Iro- 
pus ) <lnngų ll|Vtt, kad Ištyrini, 
kaip tvarko*! Dievo karaly*- 
tč,

Hrodo, kad Dievo* nori- 
gundo, Jog jų darbu* pusi- 
*ck*, lodei numulšč jų kalbu, 
kad nvgulMų bokšto užbaigti. 
Kodu kiekvienu* pvudOjo kal
beli kilnlp, jvyko *ulrut0: viv* 
nu* prušč plytų* 
molio; pvušč muušaimh gavo 
varniena. Rudu mvhdvrlui no 
aurilurlu, jie turi išrink tvatyti, 

Bubvlio bokštu* tuip Ir liko 
neužbaigiu*. Dangun išnlgel- 
bčjo nuo visokių grivšnlnkų Iv 
Įnnpvklorių InvuMijoH.

Musų laikui* žmonOn jau 
nesiūlo bokštų j dangų lipi
mui. .Hv JsHidaC ICktuvu.s. Jau 
buvo atsilikimų, kad ICkluvus 
iškilo npiv «0,0M pMų. Alde 
laikus, kad Iškils 60.000 mastų 
Ir B(k(W mylių, jeigu dangus 
vra liek toli. .Inu iv dabartį- 
nini lėktuvui lekia spavClnl: 
pnv.. Vaitkus pev 28 valandas 
ketina nulėkti 5,000 mylių.

Išrodo, kad dėl šitokio pro
greso dangui vCl prisieis susi* 
rūpinti ir pavartoti senąjį (ri
kšų, Nors visi lietuviai iki šiol 
kalbėjo lai švmaitiškui, lai 
aukštaitiškai, lai tūuk^škai, 
bet vienas kilų suprato, dnbnr 
jie jau nesusikalba. Skridimo 
reikale jų kalba susimaišC.

l.nimč, kad Vaitkus, pakilęs 
j orų, jų kalbų negirdįs, taip 
kaip ir jie negirdįs jo žodžių 
.lis vienas spredysis su dievu 
žemaitiškai ir neužilgo patir
sime, kuris katrų įveiks.

Telegrama iš oro -
čia sveika ir malonu, tik 

orų buvo šick-lick užteršę sa
vo giedojimais visokie vištva- 
nagiai. vanagai, apuokai, pe
lėdos ir kili žemosios pušies 
paukščiai. Kada oras taps ap
valytas nuo šilo brudo, bius 
smagu skraidyti ir gyventi.

Iš čia matosi, kaip tūli gy
vūnai šliaužioja žeme ir pik
tai spinudo j mus, bet negali

EKSKURSIJOS Laidotuvių Direktoriai

ŠVEDU AMEMIflK UHUA
Moderniškuoju motorlaiviu

“GRIPSHOLM
Išplaukia U New Y orkaLiepos 3 i, 1935 
per Gothenburg, Švediją 

Keleiviai išplaukia iš Stockholm nau
ju modemišku laivu “MARIEN- 
HOLM” per Baltijos jura i KLAI
PĖDĄ. Keliones laikas 24 valandos.

EKSKURSIJA RENGIAMA 
Liet. Laiv. Agentų Sąjungos Am. 

Kartu išplaukia Am. Liet. Kat Stu
dentu ir Profesionalu Sąjungos eks
kursija. kuria vadovaus Są-gos cent
ro pirmininkas p. Jonas K. Morkū
nas. Rochester. N. Y. ir Są-gos cent
ro dvasios vadas kun. J. Balkunas. 
Maspeth. N. Y.

Kitas patogus išplaukimas 
Drottningholm, liep. 17 
Informacijų, laivakorčių ir ekskursi
jos brošiūrėlės (folder) kreipkitės i 
bet kuri sąjungos narį. autorizuota 
laivakorčių agentą arba bet kūną

Swedish American Line 
181 N. Michigan Aveu Chicago. TH.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS 
ir TĖVAS 

IsHefurię Sątyroę 
Lengvata IŠMokšiimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenae

Uuose skraidyti ir su vimdo
mi* kovoti.

Skridimo Remčjai
Rllr, ktvr, klerikalui. 
Klek Jie nvklerkOJo, 
tmonO* Vaitkus skristi 
Pinigus vis dOJo.

Link, lipt, stindarlečiai 
Zursa, prbtčstuojn', 
Vieton rOmus iygj, 
Kaišioja da kojų.

O fašistai bluųyųs 
Liežuvius iškišę 
SplaudO Vaitkaus žygį 
Kai bernai pamišę.

Per du metu tęsčs 
Bolševikų saunos, 
Kam skridimo punktas 
Ne Maskva, o Kauna*.

Drųsų žygį rOmO 

Ir dabar Jie Šypsos

Gyvenimas ore

lin, senatorius Lohg, genero
las Johnšon ir presldcnlns 
Boosvveltas varo milžiniškų 
propagandų per orų. Kiekvie
na savo kalba jie pasiekia 
apie trečdali Amerikos gy
ventojų.

Amerikos bisnieriai išleid
žia apie pusę biliono dolerių 
skelbimams per radio.

Mužikų, dainų, dramų ir 
įvairius pranešimus gaunu per 
radio netoli visi gyventojai.

Taip snkanL mustjugadynčj 
ūkiama ore ir pcjįrorų.

Kariaujama ore ir iš oro. 
Enlifxiastai rašo Ič kalba, kad 
busimas didysis karas eis ore 
ir iŠ oro ir ant žeinOs vaikš
čiojančios, važiuojančios ir jo 
jančios armijos busiančios np- 
spiaudylos ckspliosijoinis iš 
viršaus.

Net ir tranšportucijai žmo
nas vis dažniau vųrloja orlai
vius, negu asilus, jaučius, ar
klius, traukinius ir automobi
lius.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ, IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. MASALSKIS
3307, Lituanicų Ąvenue Phonę Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Cdurt Cicero Phope Cicero 2109

j. f. Badžius
668 VVęst 18th Street Phone Canal 6174

S. M. SKtJDAS
718 West 18th Street Phonę Monroę 3377

CHAS. ŠYREWICZE
1344 South 50th Averiųe Cicero Phonę Cicero 294 
■■■ ■■  .................................. . .. . ■■■■"■ i- ■  ..........................   n i .m; ;          ■>

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

J. F. EUDEIKIS
4605-0? S. Hermitpgę Ayepuę Phones Yąrds 1741-1742

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

J. MULEVIČIUS
4092. Archer Ąvęnue Phone Lafayette 3572
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ _____ ________________■ v

3319 Lituanica Avėnue

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA & NAKT|
YARdsJ741--į742
J. F. EUDEIKIS;

Kad ueįilsllikus tino svietų 
progresuojančio | orų iv tirti- 
iilmosl prie dungniiSi Vudaužii 
Itespiibllku nuo Šiųs dĮenos 
apleidžia žemę Ir kellksl gy- 
vepli j orų, kur pčru ų6 ašarų 
pitknhil's, hi sleiių, P6 poliui* 
Jos, kuri imtų kUlus už spydi- 
nimų, ir iŠ kur gulimu nusl- 
spliiuti unl žemiškų Miltinų.

Mirusius galima 
prikelti

GalOtl lai gulima, tik Iclau- 
slmas: ar verta Ir ar reika

Kol šilų khuniiiuų Išrišime, 

nors ir kažin kaip norCtumC 

vinti.

stirna daktarai, bet nekiekvie
nų tmmirCiį Jie gali atgaivin
ti, Ruda gema negyvus kūdi
kis, dnklargs utgulvlna JI ar
ba mušimu, urbti odos trini'’ 
ihu, arba krulluč.8 spiiudlinuis 
Ir masalais, arba šaltu van
deniu apliedamas, arini nei 
vaistų Įleidžia J šlrdj.

fcadu operuojamus ligonis 

stoja plukusi, yra aišku, kad 

pavartotos gaivinimo priemo
ne* vaistai arba (Iniųupo* 
lųonlpuliaeijos. Nvloli visi lai
kinai numirę ligoniui aid ope
racijos siūlo algaivinhmi,

Skenduoliui, kurie yra pll- 

oro į plaučius pum pa v imu ar
ba tinkamu krutino* manipu
liavimu, jeigu mirtis jvyko ne
seniai.

Rudu širdis sustoja plakusi 
dėl apsinuodijimo nckuduls 
nuodais, nuo clvklcos arba 
žuibo Irųnkiiųo, nuo susi tren
kimo ir išgųsčlo nelaimėj, daž-

ančiaiTokiu* butlių 
jninrilų Žmogių yrrt ntgiiivina- 
nii kns metus, bilc tik mirtis 
nešilęsT valnhdų kitų arba il
giau. Ir iš numirusių prikelia 
jau ne vien Ilk krikščibnišld 
daktarai, o ir žydai, ir bedie
viai, ir mabomeloiuii ir bu
distai.

kai negyvas per kalias valan
das, arba porų dienų, kada 
miegamųjų liga apsirgęs iš
rodo numirėliu nei per kiek

' < . ■ r *; ' V*

NAUJIENOS, Ohicngo, III.
savaičių, lokius Iš ii(dnilhWu 
prikelti bite Jankelis, gul^

Biblijoj rautame, Md Kris
tus, bedavydiunttž vIsMus ste
buklus, yrrt algaivlnęs du nu- 

dieiuu šitokių stebuklų daro 
litkštiiiičiuH,

Visu problema sukusi lipia 
Uii, tir ilgui nunilvelĮ galhųu 
laikyti mirusiu, jelgd JJ nori
mu iilgiiivlittl. Hiisi(ĮoJ ^'ol'u- 
sorlus Sci’gcl . Briiohiinonko 
nužudo gyviilliri lf v61 juo(s 
utgiiivimi. Maskvoj CųĄtHlh 
iilnino kvuujo Transl'tuljož lu- 
slllule buvo duotus^ Jani pusL 
koriislo žmogaus luinus. M)k|la 
buvo jvykusl 3 valandos tiL 
gal. Jis prie numirėlio gyslų 
prijungei dirbtinų šlrd|, kuri 
prudOJo kraujų pumpuoti Iv 
nuiiMrGlis uhlguvO, bet už ke
lių lųhuilų vM

Califovnljoj I)ę. Robort Cob 
nisli suvo šunis vadina Ložo- 
rliiis, Jis Juos nuimirida (r vfll 
ulgii Ivlmi.

Prileis du kiek Įniko, kol 

lui išsllbbulin* IC luoiuot 'kiek
viena du nesuiHivusl inilniš- 

slų prikelti.
P'tųlaušoH tuoj ušslc(Otų nu-

kCty 
kati

presljal galus, nes košllunub 
‘ butų daug lę už durbij mo-

l braugtal, Ilk priMlbljoiuu,
WK| ■ » • i 1

Numirėliams paslatylua pa
mirktus relkUtų nuvcrsii;

Ih’lHlkčiuslvJi vyruti rastiį 
savo pačius IŠįckČjuslus už k b 
tų vyrų;

Apdrmidos kompunljos ir

rr«stamonuų vwokt« pa- 
llitĮmui netektų tverto*;

Mii’UHięji karaliai fyrųktipdĮ 
SUVO' ŠČUUH NONlųšj

: 1 ■ l > ' . . ■ 4 > > < I :

AKVšERfiS
‘ L. ’ I ■ ’ 1 »* > ■ ’

Av.ea Jbifl flloor 
n Hėmlouk 0262 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
so ar, Ugoninr 

l* ■ J mani 
r mai o- 

'tt
Rfioffif patiri'

, w ■^';’T

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
_ T«E Yard» 1829

7°5WtWl
v. m i

Nedaliomis hrto 10 iki 12 vai. dien*.

AKIU SPECIALISTAS

John J. Smetaria
OrrOMCTRISTAS

K»mpa“18 & Ca^a! ta

„An du iO.An »" KttMtnĮ Y|*ttfttiiw AJUDavidųnis, M.D.

Optometripally
Palehfrvji 

esti priežastimi 
svaigimo. alpu 
mdj skaudamą , , 
trumparegyste Ir tolirėgyste. PrirOn- 
fria teirineal aktais. Visuoja .Uiti- 
timupi

Dr. Nušauna Šlakis

sorirtfc Valandos nuo 
dilioj nuo 10 flct 12.
Daugely atimtim*

J’j-

Gražus Parlor Šutui po

.'J.'l/1

(VIhuh šiuo* raštu* pulrnša 
Padaužos. - « Ro<|.)

Nušu ęįytlęJH MlpChialbdui
v&l Kbii'kun (birytij;

Blecitiuii riMur6|ų lš- 
teklidiU prlkcWjQ puNumdytl 
ir jo glin|nC* Ir draugui nebu- 
iti iidlvlnriiHl, gi hurihuiidju

Knl|> imitote, bulų diuig 
ivobclloi lodei iiuilo.ndkile up- 
llkucijų ęlu nepriduoti, kol 
mdrispronddine, ur nuinlrellus 
ke|li lž ipųžlno inlvgo, ui* nu. 
Jeigu kuilį, tiil Ir jų dužios Iii- 
rčs grįžti iš peklos, ČyšČhuis Ir

Skelbikui Naujienose 
duoda naudu dato, 
kad p^filos Nuujknoi 
yig naudingos.

ADVOKATAI
K,P. GUGIS

ADVOKATAM 
Miešto Ofisas—127 N.. Daarborn Ht. 
Kanib. 14M-1434’mToL CJšntl’iil 4411-2 
pairtu ofisas—3323 Ho. jhląteli Mt. 
valandos vakurnts nuo (I iki HiOO.tai. poUlovard 1W t

; Kaiivirtadionlals Iv Bajmadlonials—

Anthony A. Dofebs
(Antanas Dublckns) 

ADVOKATAS
I»arkrau8ta savo ofisų l nauju 

irt- te «.
Sultn 1200

Tol. Coitlral MDO
Hoz. 7018 S. Artculan Avė.

Tol. K.publlc 2000

JOSEPH J. GRIŠH
Lietuvis Advokrtias

4031 Šouih Ashldnd Ąv«.
Tol. llouJovnrd 2H0O 

llM, OMO flė. RockWoll St.
Tol. J.lopubllo 0723___

JOHN B. BORDEN
Ofiso yalandoai, Kasdien nuo 0 Iki 5. 

« Vnkiralsj, Fjinodflllo. Šarados Ir ..........-fsMyM.

■ I if 1 . .1, ’

GYDYTOJAI IR DENTISTA1
. ¥ •. «• » /_________ ___ *’______-____ * - * -■ -- HMMMM

LIETUVIAI
4Į ,1,1 y į lt,' u i< l. i ~ *. , _L_L__!—■■———i■■

LIETUVIAI I LIETUVIAI 
Amerikos Lietuviu Dūktom Draugijos Nartai

* * ’* 7 I * < f1’ t -----------------— — — —■ —

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 
Jandos nuo 2, iki 4 ir nuo-J iki 9

I riuu 10 Iki 12
8848 Soiitk Habrted St, 

Tai. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 0918
Ros. Tol. Vlctčry 2848

Dr. Bertash
756 West & St

Cor. of 85tb and Halsted St».
Ofiso všlandoi nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.

.. • ; , ■ ' v r " "■ 1 •

Dr. B. Biezis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest 22nd Street 

7ititarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefono* Repiblic 7868

f ‘ mfo į iti u valandai rytą .

' • 4 , . .

Dr?O"va 
Dentistes

VidandM

Miegamo1 kambario Botai po gQ

*34.50
Didelio pasirinkimas: PEČIŲ, LOVŲ, 

DAUNIŲ, KARPETŲ.

Jeigu jums reikia MALEVOS, 
jus gausite geros malevos už 
prieinamų kuinų.

BUDRIK FURNITURE MART
3345 So. Halsted St.

Išpardavimas ant vartotų Elek- SFOR fifi 
trikinių Ledaunių po........... ww*VU

Skalbiamos mašinos perdirbtos, $*f Q EQ 
keturkampes, aliumininSs po ■ ■ VU

Perdirbti dulkių valytojai 
po. .......... ..........................

Gerbs perdirbtos radios gra
žiuose kabinetuose po.......

Naujos automobilių radios po

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. Itotilcvnrfl' 4705

A. Montvid, M. D.

Vai. 1 iki « po pietų, 6 iki 8 vak.
Namų VniMViek K07

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 46415 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso va!.; Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
’rak. Nedėlioj pagal įtarimą 

Ofiso Tel.: Borievard 7820 
Namu Tel. Prospžėt'1980

Dr. T. Dundulis

Telefonas Vhginia 0086 
Ofiso valandos nuo 2-4* Ir nuo 

6-8 v. v. NedilioJ pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS 

gaš dantistas x-rax
4143 ARCHER AVM Cor. Franrisco
Tel. Office Laf. 8650; rcs. Virg. 0669

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

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

Df. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS tR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St 

VATANDOS: Nuo 9 Jti 10 ryto, nuo 
liti8 po. piet. nęo o iki 8:80 rak. 
Ičasdien. N< ' 

TeL
ĮQ 11 Iti 1 p.p. 
"E 805L

Kiti Uetariąl DaktaraL

3325 So. Halsted St

tventadieniaia nuo 10 iki 13 
Phone Boulevard 8488

Tel. Boulevard 6914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nėdll. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
♦ /1 * i t * *' ? - ■’ ♦ * «*

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS •

Gerai lietuviams ftinomaa per 8b 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgai: Ir akušerio.

Gydo staigias ir chroniškas Ugaa. 
vyrų, motam ir vaikų pagal nątt- 
jąuslūs metodus X-Ray ir kitokiu 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakata.

Tol Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6765 ar Central 7444

sus.

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 Iki 12 taL ryto, nuo 2 iki 4

Phone MJDWAY 2880

TefefonM Varde 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenae
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iti 8 po riota 
7 Hd 8 vaL NediL nuo 10 iki 12

Calumet 6898Ofiso TeL
Res. TeL

Dr. A
Rusas
oriškų. Vyriškų. Vaikų tr 

chroniškų ligų.
Ofisas 8162 So. Habted 8 

arti 81st Stroot

ris*

Valandos: 
diliomia



Padaužų Filosofų
3750 Wallacc Street

mudoM

Jeigu norite galite mokėti po $1.00 j savaitę

Akis egzaminuojam kiekvieną dieną.

Kubelius

Vidurių Ministeris
CHCAGO, ILL.

Pasenusi bumaška
PETER PEN

SOUND

DIB

NORGE REFRIGERATORIAI 
Imkite tris metus išmokėjimui..

VIDURIU MINISTE 
RIO PRANEŠIMAI

MOANING

lt. Sako, 
kažkokių

su kiekvie- 
moteriškė, 

daugiau ir

Jau daug, daug metų praė
jo nuo to laiko, kada ji aplei
do pinigų spaustuvę ir išėjo j 
pasaulį. Ji tada buvo nauju
tėlė ir graži. Ji atstovavo 10 
dolerių. Ją, kartu su kitomis 
jos sesutėmis nugabeno į di
delį banką ir uždarė tamsoje.

Po kiek laiko ji pateko ko
kiam tai ponui, kuris įsidėjo 
ją piniginėn ir nusinešė į 
operą, čia ji pirmu kartu iš* 
girdo muziką ir dainas. Iš o- 
peros tasai ponas nusinešė ją 
kabaretan ir pragėrė. Nuo to 
laiko ir prasidėjo jos gyveni
mo kelionė, varginga, bet įdo
mi.

Ir ji keliavo iš rankų į ran-

nodama kur ir dėlko. Vieni 
apsėjo su ja švelniai ir man-

BUDRIK OPTICAL 
ir JEWELRY CO.

Kita nemaloni klaida įHlskvor- 
hė tojo vietojo, kur kalbama 
ų)io kvalifikacijas į klerikalų 
'artljų. Užmirkta pasakyti, kad 

1 klerikalų partiją norintis sto
ti turi turėti marijonifikas ran
kąs. Marijoniškos rankos rei
kalingos tam, kad šios partijos 
nariai piknikuose alaus bonkas 
d’alėtų geriau svaidyti,

Apsisaugojimui nuo visokių 
dvikojų ir keturkojų bezliepL 
čių, gera ir moderniška tvora 
taip gera kaip niekas kitas. 
Mat, jeigu kokis deglius užsi
manęs išknisti bulves įkliūva | 
tvorų, tai jis žviegia ir sako, 
kad tai bulvės kaltos kam jos 
neatėjo pas j j.

Subraižė Užtvorinių Reikalų 
Ministerijos žvalgas

Tvoralipinas.

3343 SO. HALSTED STREET 
Tel. Boulevard 6630

*49.00 
*11.95 
*39.50 
*34.95 
*29.50 

*2.98 
*2.49 

*29.50 
*1.98 

*29.50 
ir brangesnių.

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS ARBA CASH.

Dabar ji yra kelyje į Wash- 
ingtonų ir galvoja: koks bus 
jos gyvenimo galas? .

— Padauža,

k mus (Ui dykai npMkultllnvlmų 
lllekoriuii ir StogluM.

Užtikrintas akinių pririnkimas.
Šią savaitę specialės kainos.

Akiniai tolimam ir artimam regėjimui, vė
liausiuose rėmuose, geltonos ir baltos spal
vų su pilnu akių išegzaminavimu $ A *7E 

11* ■ w

šoko kaip varlė 
Ministeris vi- 

paaiški no, kad tegul 
prieš dalgį nešokinėja, 

pikčeris nieko ne-

I OOKl'T K.N4CAM— 
©JT ‘5OMETV4IMG 
TELlS N4& NA®'O 
eeTT&O, GS.T A 
movė om u<». 
mušt pikio tt-ib 
&oo& VM&

Mano įnešimas
Padaužų minlHterių 

suvažiavimas

MO MUM l " TOO BAD VAJE
MAVE TO UP TO ANOTUBQ
cukv oc -roovjei-fr. o\o vota
MAVt BAO DQ&AM€ 1_A*5T 
N4IGMT-, PETEC2 PEN?

žiaus visi lygus. 0 jau ta Ilga- 
voidė degloji tai visai nepažy
sta ir nepripažįstu rubežiauM: 
jeigu tik žino, kad kur ton yro 
bulvių, tai tuoj Ir suko: “oi 
eisiu aš jas ir knislu, o kų jus 
man padarysite”.

O dabar pagrabalioklm 
apie sienų

čia tuoj aus susiduriam su 
nepruktiškumuis. Matot kada 
čainiai su kinais budavojo sau 
didelę sienų, tai jie porino, kad 
dabar tai jų niekas nebegalės 
menkinti už sienos. Nn, o pa
žiūrėkim kų šiandien džiapunai 
su* Japonais daro. Jie sako, kad 
jus ir dešimt tokių sienų tu
rėtumėt, tai jos mums tiek te
reiškia, kaip nusispjauti. Tai
gi ir tokios didelės sienos šian
dien jau baigia eiti iŠ 
ir styliaus,

O gal būt no vienas 
daužų pasakys, tai kų, 
nebereikia niekų o nieko? Bot 
palaukit biskutĮ ir pasiklausy
ti lt, kas mano įnešime pasaky
ta ir paremta. ’
Kad mums reikia turėt gorų

Tvorų
Praktiškų tvorų, tokių kų pa

daužos moka tverti ir pinti. 
Gal būt ne visi žino, kad tai 
daug pigiai? atsieina negu sie-

NloUOJlmo, Hbflrlmų Ir Dodorvinflfr— 
Komo greit paltmirvlna nkaimnnii nuo 
Niillvolnlną Iritaolją nuo Kokoiuor. ■pilo* 
irų Ir pnnn*h| odon noaveUiuinų. l’or (JA 
molui Komo vartojamai) Ir flrlarnaa 
milijonų kaipo Hvorui Ir niuiitun valu- 
tuo prnRnlInlmuI odos irltnoljų. Utalr* 
Ino domi Hoiuokooplmr Bu romi. No. 
4874, ano, OOo, Ir SI. Vinį vulitinln. 
kai užlaiko. ’

Vienų dienų bumnškai be
galvojant apie savo- praeitį, 
pasigirdo baisus triukšmas ir 
klyksmas. Iš sykio triukšmas 
buvo iš tolo, neaiškus, bet su 
kiekviena valanda girdėjosi 
aiškiau ir aiškiau ir, paga
linus, iš daugelio balsų ir de
javimų, ji išskyrė dejavimų 
savo buvusios savininkės, kuri 
taip jų mylėjo. Ji norėjo šok
ti iš dėžės ir bėgti, bet nega
lėjo—dėžė buvo užrakinta.

Užėjo naktis. Jaunoji mote-* 
riškė nervingai atidarė dėžę 
įkimšo dar daugiau bumaškų, 
kietai, kietai spausdama ko
jomis, užrakino, aprišo virve 
ir kažkur išgabeno. Bumaškos 
gulėjo tamsoj. O kažkur atokai 
girdėjosi žmonių dejavimas 
ir verksmas. Pagalinus deja
vimas pamažu nutilo.

Jaunoji moteriškė atidarė 
dėžę ir linksmu veidu ėmė 
skirstyti ir skaityti bumaškas. 
Ilgai skaitė, ilgai skirstė ir 
dideles krūvas sukrovė. Musų 
bumaška pateko į apačių ki
tų tokios pat sumos atstovių 
ir buvo paslėpta kažkokiame 
tamsiame palėsiais pasmirdu- 
siame urve.

Daug metų ji ten tūnojo ir 
kentėjo. Laiks nuo laiko atei
davo jaunoji moteriškė, pa
imdavo kelias bumaškas, o jų

$69.00 vertės 2-jų dalių 
Parlor Setas dabar tik

*34.50

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu valysi numuši P 

25 motu! patyrimo. 

LEONAS ROOFING C0.
Tel. Boulevard 0250

Gal būt malonėsit apsvarstyt 
ir karštai ir šaltai išdiskusuot 
(tik gink dievuliau nesipeši, 
nes tai neoina i sveikatų) š| 
mano įnešimų.

Kaip jau nežinoma, kad pa
daužos nori visus išradimus ir 
atradimus pirmiausia įsigyti 
arba įkūnyti, .tai ir mano be- 
nebus tik naujoviškas Įnešimas. 
Būtent, kas yra geriausia ir 
praktiškiausia: Rubežius, Šie* 
na ar Tvora.

Vot ir neatspėjot
Matot kaip yra 

jau baigia eiti iš mados, dėl 
;o, kad nepraktiškas. Mat, per 
j| visi kas tik nori gali perei
ti, peršokti ir perbėgti, ir nė
ra žiūrėta ar tai su dviem ko
jom ar su keturiom. Ant rube-

KlO, I COUUOKl'T 
ESJEKJ OO TO *5 L-E & R 
vjmekj i Pirr mv 
MEAD TO TME 
GOOUNJO, 1 COULO ‘ 

THE SOUKlO 
OC MAQCMINJQ 

P6BT.

Prieitam Padaužų Respubli
kos organo numery tilpo straip
snis, kuriame aprašoma Žmo
nių tipui, kuriu kuriai partijai 
geriausiai tinka, Tojo vietoje, 
kur kvalifikuojami lipai j fa
šistų partija, užmiršta pasaky
ti, kad fašistų partijai norin
tieji priklausyti turi mokėti 
plačiai išsižioti, Idant tapus 
Šios* partijos nariu, ne didelis 
protas reikalingas, bot plati 
žiotis.

Tuo tikslu padaužos numato 
reikalų steigti mokyklų, kurioj 
bus daromos repeticijos kaip 
Atrinkti pinčiai išsižioti.

TMXKT'«S
QUEEQ( | 

vs/OkjO&CL VJUAT 
IT COULO MA.VE

BE&M.

Protestai dėl pikčeriaus
Vidurių ministeris gavo ke

letu protestų .dėl pikčeriaus 
pakabinto ant sienos. Pikče- 
rio vardas: 
prieš dalgį 
sienos 
varlės 
tai nė 
kenks.

THE 
FOaEST 

OP 
DESPAIR

dagiai, kiti—lamdė ir triuški
no jos kūnelį. Daugelį sykių 
jai teko būt karčiamoj, bra
voro, klebonijoje, pas silkių 
pirklį, darbininkų šlubose Ir 
gražiuose ponų paloviuose. .1 
daug, daug matė ir girdėjo — 
bet viso to niekas neapsakys. 
Susitepė jos rūbas, susiraukš
lėjo jos kūnelis, bet savo jė
gos ji nepražudė.

Pagalinus ji pateko pas vie
nų suvargusių našlę. Ir čia ji 
išmoko suprasti draugiškumų 
ir lietuvių kalbų. ši moteriškė 
buvo geriausia jos savininkė, 
globėja Ir draugė. Moteriškė 
pasakodavo jai savo vargus, 
kalbėdavo meilius žodžius, 
glausdavo prie krutinės ir 
glamonėdavo. >

Laikui bėgant prie jos su
sirinko didokas būrys į jų pa
našių bumaškų. Moteriškė vi
sas jas mylėjo kaip tikras sa
vo dukteris. Dažniausia ji ne
šiodavosi jas šilkinėje skare
lėje, prisisegus prie savo nuo
go kūno; o kai kada paslėp
davo kur nors tamsoj įgrųsin- 
dama, kad saugotus! vagies. 
Bumaškai moteriškės globa 
labai patiko ir ji geidė čia 
pasilikti amžinai.

Vienų vakarų į moteriškės 
šlubų atėjo koks tai vyras ir 
pradėjo įkalbinėti dėti pini
gus pas kažkokį Harringtoną, 
kuris, sakė, už 100 duodųs 
200. Moteriškė iš karto prieši
nosi, bet po ilgų kalbų pasi
davė. Drebančiomis rankomis 
ji suskaitė visas bumaškas ir 
padavė agentui. Agentas nu
nešęs bumaškas į kitų stubų 
padavė jaunai moteriškei, ku
ri įdėjo į dėžę ir užrakino.

Išlikas bego; o 
na diena jaunoji 
kimšo į dėžę vis 
daugiau bumaškų. Ir čia joms 
pasidarė labai ankšta ir troš-

vis palikdavo. Po tam ateida
vo moteriškė, paimdavo sau
jų bumaškų, o j Jų vietų at
nešdavo daug mažesnių. Ant 
galo n tėjo ir jos eilė. Bet Ji 
prisiplojo prie lentos ir 
nepastebėta.

Po kiek laiko prie urvo 
dėdavo ateiti ir vyriškis 
tu su jauna motorui.

Vienų kartų Jiedu atėjo su 
lempa ir pastebėjo senų bu
maškų. Ant rytojaus Ji pateko 
kažkokiam krautu vninkul, 
paskui j liankų, o iš šio ban
ko | kitų ir čia Jų surišti į pakį 
su kitomis senomis bumaško- 
mis Ir kažkur išsiuntė trauki-

PARLOR SETU
Vartoti musų krautuvėj kaipo sampeliai, dabar, Liepos Mėnesi, 

turi būti parduoti už pusę kainos.

Žiūrėkit! Pirkit!
Gaukit Kaunas!

Ir paskiau atsilankykit i CENTRAL DISTRICT FURNItVrE CO. 
ir PALYGINKIT kainas ir ryši tavorų, Mes turime nustatę NAU
JAS PASTOVIAS VERTYBES (tel musų Liepos mėnesio apvalymo 
išpardavimo. S .

Mes garantuojamo,' kad jus negalite gauti geresnCsJrųšies tavorų, 
geresniu išmarginimų arba geresnio patarnavimo- ^ile kuf kitur

Pirkite dabar pirm Infliacijos,
PARLOR SETAI, $129.00 vertės, galutinam 

išpardavimui po .... ...................... i..... ......................
PUSRYČIAMS SETAI, iki $35.00 vertės,

specialiai po .........................................    .1....
MODERNIŠKI MIEGRUIMIO SETAI, $98.00 vertės, 

sampeliai po .................................. .....................
VALGOMO KAMBARIO SETAI, $85.00 vertės,

riešuto medžio baigti, po ...........................................
9x12 AMERICAN ORIENTAL KAURAI, 

gražių pattern’ų po .......................... ............... .
9x12 VAILOKINIAI PATIESALAI, $5.00 vertės, 

specialiai po ... ................................... ...... ........ .
32 ŠMOTŲ INDŲ SETAS, Gaugit sau dabar ..........

GESINI AI PEČIAI, $49.00 vertės, visi porceliniai 
po ................................................. .............

$3.50 vertės maži KAURAI, labai specialiai ..........

Visų išdirbysčių elektrinių skalbimui mašinų, prosų 
ir Refrigeratorių, specialiai apkainuotų po .........

Kaip jnu visi žino, Lietuvių 
Komunistų Sekcija netikėtai 
atsidūrė po Padaužų Respub
likos valdžia ir priežiūra. Mu
sų Respublikos vadas gavo 
komunistus iš Sovietų Rusijos 
vado, kaipo dovanų už gerų 
pnsidnrbnvimą.

Komunistus valdyti ir pri
žiūrėti iš pradžių buvo apsi
ėmęs sienų ministeris. Bet pa
sirodė, kad jis ir tpip turi pil
nas rankas sieninių reikalų Iš 
lauko pusės, o komunistai di
džiumoj gyvena musų sienose 
iš vidaus pusės, tai jų vijldy- 
mų užkorė man—vidurių mi- 
nisteriui.

Komunistai nusigando 
musų valdžios

Kaip tik pasklido žinia, jog 
komunistai bus po musų vald
žia, jie baisiai - nusigando. 
Prasidėjo smarkus maršavi- 
mai ir kosėjimas.

Tiesa, jau senai pastebėta 
pas komunistus kažkokia na- 
vatna liga. Musų daktarai tų 
ligų pavadino “Politišku kosu
liu.“ Sako, ta liga labai kirbi
na iš vidaus ir verčia ligonį 
karščiuotis, prunkšti, koliotis, 
baubti, maršuoti ir 
liga paeinanti nuo 
bacilų.

Bot komunistams 
nusigąsti. Mos neduosime 
jiems išnykti. Mes neleidžia
me išnykti nė tarakonams, 
kurie taip pat musų sienos? 
gyvena. Komunistų sveikatos 
stovis yra pavesta ištirti musų 
kompetentiškam viešosios svei
katos departamentui. Depar
tamentas, gal būt, neužilgo 
paskelbs savo raportų ir, gal 
butą suras kokį nors ratunkų.

Tiriami pridėčkai ir 
kiti galai.

Jau prasidėjo stropus ko
munistų tyrimai ir čekiavi- 
mai. Sveikatos departamentas 
tiria sveikatos stovį, finansų 
ministerija čekiuoja invento
rių, o vidurių ministerija 
skaitliuoja ir tiria pridėčkus.

Reikia pranešti, jog viskas 
yra nuo musų slepiama. Bet 
tyrimai vistiek eina ir eis 
nors ir palengva. Kol kas ta
po surasta keletas pridečkų, iš 
Brigadieriai, 2—Aktivistai, 3 
kurių paminėti yra šie: 1— 
—Funkcionieriai ir 4—Baub
liai. Jų užduotys dar neištir-

ROOSEVELT FURNITURE Krautuvė yra Jūsų rakandų pirki 
mo vieta.

ROOSEVELT FURNITURE CO., INC.
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEley 8760

CENTRAI DISTRICT
FURNITURE Cū. 

» J Y , '

JOSEPH JOZAITIS. Mgr.

3621-25 SO. HALSTED STREET

NAUJIĘNQS, Chięagoį III._________ ‘ .
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Ufsakymo kalnai 
Chlcngojo — paštui

Metams ••••••••••••»•••••••••••«■••(
Pusei metų •aaaeaaeeoeaoooeeaaeaaa*

Trims manosioms ............
Dviem menesiams . .......
Vienam mOncsiul

Chlcagoj per išnešiotojus:
Viena kopija •ee«»eeeeeaMeoaeoeaeoeaeaoeeooė 80
Savaitei Maaaeeaaeeaaeeeeaesaeesaeeaeaeeeaaaaeee 18o
Mėnesiui eeeaoeeeooeeeeooeaoeeeeeoeeaoaeaeaee 75o

Suvienytose Valstijose, ne Chieagoj, 
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Metams eeeeeeoeeeeeoeeeaMeeeeoeeouBoeeeeoe $7.00
Pusei motų ................ 3.50
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Pinigus reikia siųsti pašto Monoy 
Orderiu kartu su ulsakymu.

$8.00
4.00
2.50

TAIKOS BALSAS
r

Daugiau kaip 11 milionų Britanijos gyventojų pa
sisakė už tai, kad jų kraštas privalo pasilikti Tautų Sąr 
jungoje; daugiau kaip 10 milionų — kad butų sumažin
ta valstybių apsiginklavimas, kad ginklų gaminimas dėl 
pelno butų uždraustas privatiniam bizniui ir kad užpuo
likai kare butų baudžiami ekonominėmis sankcijomis; 
daugiau kaip 9 milionai — kad butų uždrausti karė 
aeroplanai tarptautinio susitarimo, keliu, ir daugiau 
kaip 6 milionai — kad prieš užpuolikų kare butų var
tojama karinės sankcijos.

Tokius rezultatus davė “neoficialia plebiscitas”, ku
rį pėr septynis mėnesius vedė Tautų Sąjungos draugija 
ir keturiasdešimt kitų organizacijų Anglijoje, šitame 
originališkame balsavime dalyvavo beveik 38 nuošimčiai 
žmonių virš 18 metų amžiaus Anglijoje, Škotijoje, 
Wales’e ir šiaurinėje Airijoje. Tai Britanijos žmonių 
taikos balsas, kurio negalės ignoruoti tos šalies valdžia 
ir į kurį turės atkreipti dėmesį taip pat ir kitų šalių 
valdžios.

Anglijos gyventojai, būdami patogesnėse ekonomi
nėse sąlygose, negu daugelio kitų šalių žmonės, sugeba 
gal šalčiau protauti, negu, sakysime, vokiečiai, italai ar
ba rusai. Tačiau vargiai galima abejoti, kad tarptauti
nės taikos šalininkai ir šitose šalyse sudaro aiškią dau*- 
gumą. Jeigu diktatorius Mussolini, pavyzdžiui, šiandie 
lėistų savo valdiniams laisvai nubalsuoti, ar jie nori ka
ro su Abysinija, tai jo avantiūra Afrikoje susilauktų 
griežčiausio pasmerkimo.

Butų puikus dalykas, kad toks žmonių nuomonės 
atsiklausimas (plebiscitas), kokį įvykino tarptautinės 
taikės gynėjai Britanijos salose, butų pravestas visame 
civilizuotame pasaulyje. Nėra jokios abejonės, kad jisai* 
įrodytų, jogei žmonija trokšta taikos, o ne karo.

f—-------------------------

Apžvalga
PONIA Z. VITAITIENfi 

NUSISKUNDŽIA

te “rustų klausimą”: ar verta, 
girdi, savo sūnūs ir dukteris 
auklėti lietuvių dvasioje, kuo
met patys “Lietuvos gyvenimo 
vadai” nepripažįsta ir neįverti
na “musų tautiniai kultūrinių 
darbų”?

Rašydama apie tai, kad 
DULK pirmininkas, adv. R. 
Skipitis, pakvietė keliauti Lie
tuvon ir dalyvauti viso pasau
lio lietuvių kongrese kai kuriuos 
amerikiečių lietuvių meninin
kus, p-ia Zosė Vitaitiefiė nusi
skundžia, kad užsitarnavusieji 
meno darbuotojai esą ignoruo
jami. Ji “Tėvynėje” rašo:

“Tarpe kitų kultūrinių 
darbininkų parinkta ir keturi 
muzikos-daihos meno atsto
vai, kurie Kongreso šaukėjų 
lėšomis vyksta Lietuvon. Bet 
ši proga Lietuvą. aplankyti 
teko ne tiems, kurie jau iš
tisą eilę metų Amerikos lie
tuvių kuKuriniaosė darbuose 
dalyvauja ir jau yra užsitar
navę musų menininkai, bet 
tiems, kurie musų gyvenime 
dar beveik nieko, o nieko nė
ra nuveikę, —. jie dar tik 
žada būti menininkais. Bet 
jie moka būti ištikimi vie
nam ar kitam asmeniui, vie
nai ar kitai grupei, tad jiems 
ir suteikta pirmenybė Lietu
vą pamatyti ir nežiūrėta, ar 
jie yra užsitarnavę Ameri
kos lietuvių ilgametį veiki
mą dainos ir muzikos srityje 
atstovauti viso ♦ pasaulio lie
tuvių Kongrese.”
Ponia Vitaitienė mini Petrą 

Sarpalių, Bijanską, Čepukaitę, 
save (Vitaitienę), Steponavičie
nę ir kitus, kuriuos DULR pir
mininkas, jos nuomone, visai 
neteisingai ignoruoja. Ir ji sta-

J. šUĖYS ilsisi ik GIRlIA 
SOVIETŲ ROJŲ

“Laisvėje” įdėta ilgas rašinys 
Juozo Šukio, buvusio amerikie
čio, kuris prieš dvejetą metų 
iškeliavo su žmona į Rusiją ir 
dabar gydosi šiaurinio Kauka
zo kurorte Essentuki, gerdamas 
narzaną iš šaltinio. Gaila, kad 
jisai perdaug “zalatija” sovietų 
rojų, paduodamas apie jį tik
tai tą, kas tenai gera (arba 
autorius įsivaizduoja, kad ge
ra), o visai apleidžia tamsią
sias bolševikiškos tikrovės pu
ses. Jo nupieštas vaizdas todėl 
yra vienpusiškas, netikras ir 
neįtikinantis.

Visas pasaulis, pavyzdžiui, ži
no, kad Rusijoje net juodos 
duonos žmonėms neištenka, ne
kalbant apie tokias “prašmatny
bes”, kaip sviestus, riebalai ir 
t. t.; kad prekės tenai nesvie
tiškai brangios — ir juo rei
kalingesnės gyvenimui, juo 
brangesnės; kad sovietų rublis 
yra visiškai nusmukęs, taip 
kad jo neima net valdžios krau
tuvės, kurios veda biznį grynai 
komerciniu pagrindu; kad did
miesčiuose žmonės gyvena su
sigrūdę, dažnai po kelias šei
mas viename kambaryje. Bet 
Šitos “pusės medalio” Šukys ne 
tik neparodo, bet dar stengiasi 
ją uždengti. Pavyzdžiui, jisai 
rašo: “Maistas, aprėdalai ir 
kvateros daug atpigo ir vis pi- 
gyn eina”, tačiau kainų jisai 
nepaduoda, kiek maistas (duo-

v.

na, mėsa, cukrus, sviestas ir 
t. t.), rūbai ir butai kaštavo 
pirmiau — prieš tai, kai ^atpi
go0 — ir dabar.

Arba jisai pasakoja apie tai, 
kaip darbininkai “gerai gyve
na”. Esį, jisai parašysiąs apie 
Save, o iš to busią suprantama 
ir visų darbininkų padėtis, nes 
ten visi darbininkai turį vieno
das teises ir vienodomis privi
legijomis naudojasi. Na, ir ką 
jisai apie save pasako?

Kai tik Šukys atvyko į So
vietų Sąjungą ir sustojo Mins
ke, įtuojaus jisai gavo stalk) 
darbą prie “valdžios namo” sta
tymo, 250 rublių algos per mė
nesi ir butą. Paskui valdžia da
vė jam kelis priedus, premiją, 
pagyrimo laišką ir pakėlė jį j 
rakandų “sampelių” skyriaus 
užvoizdą. Dabar jo alga esanti 
316 rublių ir, be to, mėnesis 
apmokamų atostogų per metus, 
teisė gauti už dyką gydytojo 
patarnavimą ir vaistus, proga 
pasilsėti kurorte ir dar 250 
rublių kelionės išlaidoms j ku
rortą. Pasigyręs šitomis lengva
tomis, jisai pareiškia:

“Tai šitaip sovietų Šalis sa
vo darbininkus užlaiko. Ką 
apie savo pasakiau/ tą su ne- 
kuriOiUis pasargomis reikia 
ir apie visų darbininkų padė
tį pasakyti.”
Ai1 galima Šitais buvusiojo 

amerikieČid ŽodŽiaik tikėti? Aiš
ku, kad ne. Dat nė didžiausias 
bolševikiško rojaus garbintojas 
iki šiol nėra išdrysęs sakyti, 
kad visi Rusijos darbininkai 
(arba bent žymi jų dalis) gau
na šimtus rublių algos per mė
nesį ir nemokamus butus. Už 
butus jie turi mokėti.

Gyvenimų kurorttfo&K (gydy
mosi ir pašilšio vietose) ir “pu- 
tiovkas” — kelionės išlaidas į 
tuos'kurortus — taip pat reikia 
atmesti, nes pats Šukys.pripa
žįsta, kad dabar tą privilegiją 
gauna “nevisi darbininkai”: tik 
ligoniai, udarnikai (pasižymėju
sieji darbe)* iąįjįuąkiuose arba 
pavojinguose darbuose dirban
tieji, — kas irgi vargiai yra 
gryna tiesa.

Vidutiniškas Rusijos darbi
ninkas' gauna algą, be tų ekstra 
dalykų ir priedų, kuriais džiau
giasi užveizda (ir partijos šu
las) Juozas Šukys. O apie tai, 
kokios tos algos, neperseniai 
mes’ skaitėme komunisto Zlot- 
kaUs laiške iŠ Leningrado, til
pusiam “Laisvėje”. Tenai buvo 
kalbama apie fabriko darbinin
kų paskirstymą j septynis “raz- 
riadus” (laipsnius) ir kad jų 
mėnesiniai uždarbiai esą! nito 
200 iki 450 rublių. Apie save 
Zfotkus rašė:

“Aš dirbu penktame’ raz- 
riade\ tai Uždirbu iki 300 r. 
per mėnesį.”
Nei hemokaibos kvantieros, 

nei kurorto su narzano šalti
niais, nėi “putiovkų!” (kelpini- 
gių) ir net nei dovanos pavida
le palto (kurį gavo Šukys) tar
šai Leningrado darbininkas sa
vo “privilegijose” nemini, 'tik 
vieną 800 rublių algą per mė
nesį. O uždarbiai Leningrade, 
be abejonės, yra ne žemesni, 
kaip daugumoje kitų Rusijos 
mieštą; greičiausia — aukštes
ni. >' 1 ' •? ' ' f - * ’ • •« * * ' ' i - *

Kadangi bolševikiškas) rublis 
yra vertas tik kokius 2 ar 3 
centus, tai, vadinasi, mėnesinė 
darbininko alga (didmiesčiuo
se) yra amerikoniškais pinigais 
tarp kokią 4 ir 9 dolerių. Ar 
tai uždarbis, kuriuo galima pa
sigirti?

Kas gauna nemokamą butą, 
visokius priedus, dovanas it už
laikymą kurortuose, tam ketu
rių arba devynių dolerių algos 
per menesį, gal būt, užtenka. 
Bet tokių komisariškų privile
gijų* kokiomis giriasi Juozak 
Šukys, Rusijos darbininkų ma
sės negauna ne pauostyti.

Taigi, piešdamas savo padėtį 
bolševizmo šalyje, kaipo dar
bininkų gerovės pavyzdį, Šukys 
sąmoningai dumia akis ameri
kiečiams.

IŠ jo laiško visai nematyt,

GIRNAS.

ROMAIN ROLLAND-
TAIKOS IR VIENYBES DAINIUS

ne
lie
tu i

Tąsa.
Bet Vorhacrcn’ad savo 

.apykantoj degu. “Jeigu aš 
apkehčių* tui dėl to, kad 
ką aš mačiau, jaučiau, girdė
jau, yra balsu.*. Aš prisipažįs
tu, kad aš gal nesu teisingus, 
nes aš lindėsiu ir pykčiu degu. 
Aš stoviu ne palei ugnį, bet 
pačioj liepsnoj, ir kenčiu ir 
verkiu. Aš kitaip negaliu...” 
Net žmonijos meilės dainius 
su ašaromis akyse stovi pusėj 
tų, kuriu neapkenčia, kurio

Rolland’as su savo idealiz
mu vėlei likosi vienas pasau
lyje.

Bet jo Žodžiais tariant “me
nininkas, neturi teisės laiky
tis nuošaliai, kol jis gali ki
tiems gelbėti.”

. Ir Rolland‘as karo pradžioj, 
vos Raudonąjam Kryžiui Švei
carijoj pradėjus darbuotis, 
teikiant ir vieniem ir kitiems 
pagalbos,—jisai stoja kaipo 
vienas pačių pirmųjų savano
rių į tą organizaciją. Atsitrau
kęs nuo savo tiesioginio lite
ratūros darbo, jisai diena die
non per ilgus menesius šalia 
studentų, gimnazistų, papras
tų mokytojų ir raštinės mer
gaičių registruoja gaunamus 
laiškus ir patsai juos rašo. O 
tą laiškų buvo šimtiį šimtai. 
Ir kiekvienas jų rašė nelaimiu 
gom's nibtinonis,' seserinis, 
žmonoms, sužeistiesiems visų 
(autų kariams paguodos lieps
nelę. Tokios paguodos, kuri 
tik Rolland’o širdy galėjo 
gimti. Ar žinojo tos žmonijos 
beprotybės aukos, kas į jų šir
dį ateina su paguodos meilei...

O kai Roll^id’o daliiti krito 
Nobelio taikęs premija, tai jis 
sau nū skatiko nppasilikdą- 
mas atidavė visą tiems, kurie 
kenčia, kurie po visą pasaulį 
išblaškyti sudaro Rolland’o tč- 
į^ynę ir tautą;,

Rolland’as greta savo darbo 
! Raudoną j anie* Kryžiuje, greta 
[Svajonių apie pasaulinį dva
sios tribunolą, varo karštą 
r idėjinę kovą—kovą prieš ka
rą. Šveicarų laikrašty “Jour- 
;hal de Gencvč” jis talpina' fi- 
šą eilę straipsnių, paskui su
rinktų knygoj “Audessus de la 
Meiėe” — pavadinimas lietu
vių kalboj labai išlinkiai iš- 
verčiaiiiaS ta pačia tikslybe— 

i maždaug — “anop us sukurk) 
IrinkOs.“ Rašydamas tuos štrap 
ipsnius, jis pats nekartą prisi- 
pdžirio' ž'in’ąs, kad labai mažai 
[davinių tesą, kad jo žodžiai 
butų išgirsti, bet “aš rašau ne 
kad įtikinčiau, bet 'kad savo 
Sąžinę palengvinčiau. Ir aš ži
nau, kad tuo palengvinsiu ir 
tūkstančiams kitų, kurie viso
se žemėse kalbėti nedrįsta ar
ba negali prabilti. Tuose 
straipsniuose jis sako: “Va
karų Europos (automs nebuvo 
jokios priežasties kariauti, 
bežiūrint į ifiaždmą užnuėdy- 
t6s spaudos, kuri turi reikalų 
šią neapykantą skiepyti, mes 
broliai Pfancuzijoje, Anglijo
je, Vokietijoje neturime už 
ką vienas kito neapkęsti. Aš 
pažįstu juos ir pažįstu mus. 
Musų tautos trokšta ne ko ki
ta, kaip taikos ir laisvės. Bet 
karas tęsias ir, Rolland’o žo
džiais netariant, “pats savai
me nepasibaigs ir pasaulio 
žlugimo valanda.”

Bet jeigu tautos neturi už 
ką viena kitos neapkęsti, o 
karas vistiek įvyko* tai juk 
buvo kas nors to karo kalti- *
ninkas, kas jį įvykdė, kas įžie
bė joms neapykantą, nes jeigu

“anopus sukurk)

kad darbininkai Rusijoje gyve
na laimingai, bet — kad sovietų 
valdančioji klesa — komisarai 
ir partijos šulai jau yra ap
rūpinusi savd pusėtinai gerai, 
kuomet paprastų darbininkų 
masės yra paskendusios skurde.

ir jo laiškas perskaitomas, 
kiekvienas pasikalbėjimas tele
fonu kopijuojamas, kiekvienas 
viešnagė šnipinėjama! Jake Pa* 
ryŽIAUS laikraštis nedrįsta apie 
jų tėiSi^ą žinią įdėti, visi di
desnieji laikraščiai paskelbė

—L / [jam boikotą. O Vienas 0ran-
jos Viena kitos be neapkęstų, dužų profesorius, sukdamas 
tai pulsui karas nebūtų gali- “DeUtšęhe Huh'dscbau” “horo- 
AiaS, nebūtų psiėhologiskal į- j ingį išmintį”, paskelbė, kaip 
nianomas. Kas tų ncapykanlą nabiištfikuš Salt^koVas snkyda- 

Kškt6i)i!jo, kas to' baisaus karo .........1,! “ " J 1 1 J “ ~
kdiininkaš yrit?

Tat tie, kUric melą sėja, ku- 
Tių rankose yra tautos liiimC, 
kurio galėjo visus sn'ialkius 
nešustpratiinus pašalinti, bet 
kurie to nedarė, kurie tyčia 
karui dirvą rengė neduodami 
Žmonėms vieniems kilų pažin
ti lai yra kalta inteligentija, 
šviesuomenė. Ir lygiai vokie
čių, lygiai .prancūzų šviesuo
menė yra kalta! Palyginimas 
vokiečių ir Sarbonos profeso
rių, kurie savo apakime ir 
neapykantos pastangose yra 
vienodi! “Mest si commodede 
hair sans comprcndro” — taip 
patogu nesuprantant neapkęs
ti! Bet jeigu žmonėms tiktai 
parodyti vieniems kitus, tai 
neapykantos jausmas, vadina
si, ir karas, savaime butų ne
įmanomas. Juk tautos savo 
gelmėse vienodos! Jose visose 
dar gyvas žmoniškumo jaus
mas. Rolland’as tai savo min
čiai patikrinti skelbia greta 
laiškus prancūzų ir vokiečių 
kareivių, kurie yra vienodu 
žmoniškumo jausmu parašyti. 
Skelbia jisai 
šalies dainas 
nius jausmus 
ši ne j a vienos 
moterų organizacijas, 
susikūrė tikslu priešininkams | 
gelbėti. Visur tas pats žmoniš
kumo jausmas gilmenose dad 
tebėra gyvas. AŠ nė minute 
neabejoju dėl busimos® Euro
pos vienybes. Ir šis karas yfa 
tarytum jos kraujuotas krik
štas. “Reikia tiktai melą, į’s- 
kiepijantį neapykantą melą 
nugalėti,1 fMkta1 ^tiktai žnionė-| 
se esamą žmoniškumą iškil 
dintij” 

, Tokia tai buvo jo raštų pa- 
grindie prasmė—tai buvo tik 
karo metu taikos rengimas. Be( 
taip kalbėti a'nais laikais buVo 
vis viena, ką inkvizicijos metu 
laisvos tikybos žodį skelbti, ar
ba Muravjovo gadynėj lietuviš
ką kalendorių viešai skaityti.

Vokiečiai savo pasipiktinime 
Rolland’ui priėjo to laipsnio* 

i kad “Deutsche Rundschau” ėmė 
rašyti, kad tai esama gudraus 
neitraįumoį kaily prancūzo vo
kiečių dvasiai užnuodyti! JeigJU 
to priėjo Vokiečiai, tai prancū
zai pakėlė tokią audrą, tary
tum devyni perkūnai vienu me
tu sugriaudė! ' Retai kUriata 
žmogui tenka pasauly dalia būti 
tokios atidrbs priežastimi!
\ Rolland’as prancūzų pilietis, 

pasaulio garsenybė, —vadinas, 
toks asmuo, kurį visi girdi, 
tokius dAikfuS rašo! SvarstoI 
klausimų , tensingumą, kurie lie
čia tėvynę, karo metu kalba! 
dpiė . meilę ir nei priešininkus 
btoliaiis vddina, pagaliau karo 
lUiibėjiUfą jfs nevadina laimėji
mu, jokios jam moralinės ver
tybės nepriduoda, o kalba apfeį 
kažkokį laimėjimą 

1 dzios Širdies galia 
rųšies prasikaltimą prieš tėvy-[ 
nę užteko pavartoti prieš Rol- 
land’ą visomis priemonėmis, 
kurių tik fanatinga neapykan
ta sugalvoti gali! Pasipylė di
džiausia srovė straipsniai, bro-l 
šiuros, knygos prie# Rolland’ą. I 
Vieni jų kaltino, kad Rolland’
as savo raštais norįs, kad Pran
cūzija butų vėl nugalėta, kad 
jis yra “defaitiste”, kaip rusai 
sako, “paraženec”. O kiti viso
kiais falsifikuotais ir prama-i 
nytais dokumentais pasiremda
mi paskelbė,, kad jis esąs Vo
kiečiams parsidavęs, kad jis be
ne iš paties Wilhelmo pinigui 
gaunąs! Jo gyvenimas Šveicari
joj buvo apalptas Šnipais ir Į

vienos ir kilos

dainuoja. Apra- 
ir kilos šalies 

kurios

vo, “triiV/nfuiidftfndš paskelbė, ] 
kAd autorius Ptaincuzijoj j 
nebeskai tomus”. 1

Juo labinu Saltykovo termi- i 
no trhimpatorlal Šėlo, kad Rol- 
lund’as nuo šių puolimų nfi kiek 
nesigynė, nū į vieną SmeiŠtą 
pusės žodžio neatsakė. Toks jo 

[tylėjimas veikė | įsismaginu
sius “patriotus”, kaip raudo
nas skuduras į jautį. O jis vie
niu*— apšmeižtas, išniekintas, 
prakeiktas, — gyvena tartum 
permatomoj pily visos žmoni
jos akivaizdoj, ausdamas savo 
sieloje naujus brolybės ir mei
lūs žygius, gododamas, kaip tą 
pašėlusią žmoniją paguosti.. Ir 
tąjį, kurs taip be galo mylėjo 
žmoniją, kurs atidavė jai visą 
savo talentą, jėgas, gyvenimą 
—kad iąjį žmogų ne tik my
lėti buvo laikoma pavojinga, 
bet pavojinga buvo ir gerą žo
dį apie jį viešai tarti!

šiame prakeikimo ir neapy- 
kahtos tvane Rolland’as rašo 
haują straipsnit/ seriją, kurie 
paskui buvo surinkti į vieną 
kny^ą “PrčdUrseurs”— Pirmta- 

I kūnas.
Rirrhtakdnas 7 Ko ?— Žinoma, 

taikos, ĖdropoS bfof^b’ūs! ši 
neapykantos aistra rtė tik jo 
rneilėš, jo tikūjiMO nesūtrem- 
pū, bet dar sustiprino! Tiktai 
Įtikino jį, kad beprotinga yra 
kalbėti, jei niekas klausyti ne- 

|norf. tr šioj kriygoj, jisai nors 
savo pažiūromis dar radikalin- 
gesnis, bet jau nieko nebekalti
na, a tiktai rodo tai, kas tau
tas tarpusavy jungia.

! Pagaliau kuras, baigiasi. Atei
na Versaįąųs “derybų” liūdnos 
dienos. 7Nuo šių posėdžių pri
klauso—ar grąžinti pasauliui 
taiką( ar sujungti atsigaunan
čios Europos* tautas į vieną ku
riamąjį organizmą— ar Vėlei 
pasėti vėją ateities vėtroms 
piaiiti! Rolland’as dar kartą 
pakelia savo’ balsą ir rašo sa
vo garsų laišką W0odrow Wil- 
sonui:

“Ponai prezidehte, Tamsta 
vienas iš risą, kuriems teko 
skaudi garbė tautų lairbę lėm- 
ti, turite tihiVėrsaiinė^ morali
nės galios1... Paimkite Jums iš
tiestas ranka# if su j u ngkit 6 
jas.. 5Va‘ShingtdnO ir Abraho-

“savo di-
Tokios

m’o Linkolno papėdiny, kreipk 
Tamsta savo rankas Po j tau* 
tėte, bet į visų tautų reikalų. 
Sušauk Tamsta visų tautų at
stovus | vieną žmonijos kon
gresą it Vesk jį visu autorite
tu... Kalbėk Tamsta, prabilk į 
visus! Pasaulis trokšta balso, 
kuris tautų ir klasių sienas per 
viršytą”...

Rėt (vyksta Versalės dery
bos... Koks buvo karas— tokios 
buvo ir “derybos”, fokia buvo 
ir “taika“! Ir Wilsomis, tary
tum atsakydamas j Rolland’o 
laišką, vjetoj sujungti ištiestas 
į j j tautų rankas, organizuoja 
“Tautų Sąjungą”—naują stabą 
neteisybei ir silpnesnio nuo
skriaudoms pridengti!

Ir tuomet Rolland’as, protes
tuodamas prieš “kultūringo 
barbarizmo” beprotybę—Versa- 
lės “taika”—skelbia jos pusi 
rašymo diena “Humanitė” skil
tyse Dvasios manifestą, —ap
lenkdamas sostus, parlamentus, 
unviersitetus, bažnyčias, redak
cijas, kur tiek neteisybės, tiek 
melo buvo pagaminta—apeliuo
damas | laisvųjų žmonių šir
dis, į gynas sąžines, j meilės 
brolius.

“Mes Europos išrinktieji tu
rime du gimtuoju miestu — 
mūsų žemę tėvynę ir Dievo 
miestą. Viename mes esamo 
svečiai, kitą mes turime sau

• pasistatyti... Musų pareiga pa- 
i statyti aplink šį miestą volų to- 
. k j platų ir tokį aukštą, kad jis 
■ peraugtų nėteisybę ir tautų ne

apykantą ir galėtų surinkti sa- 
> vy viso pasaulio sielas”.

Rolland’as ir dabar dar daug 
rašo, bet apie jo veikalus, jo 
kūrybą šį kartą nekalbėsime.

KULTŪRA No. 5,—45c
Gaunama Nacjicno^ė

Ka tik gautas No. 5 Kultūros nu
meris. Tat yra geriauris Žurnalas 
id Lietuvos. Kas inčKsta trems ir 
pamokinančius straipsnius, tas turfi- 
ttjf skaityti Kultūra.

Turinys:
Europos Iškilimas ir sunykimo stmp» 

tomai—P. Kopustinskas, " " ’ !
Kur pažanga, o kur progresai!—>Dr. 

J. Šliupas.
Iš australiečių gyvenimo—Prof, P. 

Leonas.

?mūkimo ideologija—Edg. Sillers.
akademija ar i liaudį?—J. Radž- 

. vilus.
Lyriška širdis—A. Biliūnas.
Antras pono Chanzike užgimimas— 

Lion Feuchtvangėr.
Senai motinai—A. Biliūnas.
DabartirtC chirurgija^—Prof. A. Za- 

bludovskiS.
Apžvalga: Knygos. Literatūra. Po

litika*. Skaitytoju tribūna ir tvai- 
• fenybčs.

NAUJIENŲ 
Rinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 y< ryto 
iki 8 vai. vai* kedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki; i v, p. p.

<■1.^ k. WiU n y. ' r;, jf

Šį®®

MM

Flying over 

_  river —.

•BOGOTA

Susidūrus dviems pasikeliantiems į orą iš Madellin aitporto, 
provokatoriais, kiekvienas jcį Colombia, Pietų Amerikoj, pasažieriniams lėktuvams, žuvo 19 
žingsnis, jo judėjimas uoliau- žmonių, jų tarpe Pietų Amerikon dainininkas CArlos Gardel ir 
sias sekamas, kiėkvfėnaš jam “Colombia Lindberghas” Ernesto Sampėr.
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BIRUTES DARŽE

Programo Direktorius, J. A. Krukas atidaro progra

KORESPONDENCIJOS

! PROGRAMAS

liilco Radio atstovas

TAUPYKIT
PINIGUS!

PEOPLES DIENĄ” RENGIA

pajamos

5,960,000

laisva- 
kokio GARSINKITĖS 

NAUJIENOSE

Ar tai 
ka, kaip

4179-83 Arčher Avenue 
Corner Richmond Street 

Tel. Lafayette 3171

Prograhio perstatytoj ai .....
Akompanistas ......................
Daržo tvarkos prižiūrėtojas 
Baro užveizda ........ ...........
Valgyklos užveizda ..........

kas duoda Lietuvai 
Ve jos:

Vieša padėka d-ru 
Graičunui ir d-rui 

Luomons

Pašto, tėlegr. telf 
2^,350,000 litų.

Monopolių pajamos

Miškų 2,320,606 lity
GėležiūkeTių pajamos

lusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATftS > ■ a

Prie 79-tos ir Archer Avenue 
Justice Park, III.

musij laisvamaniai bijo šv. Ka
zimiero parapijos”.

Taip kalba broliukų organas. 
O štai jiems kitoks paaiškini
mas : Pittsburgho laisvama
niams nėra reikalo ir butų per- 
žema landžioti po tų ar kitą 
bobinčių, nes jie turi užtekti
nai savo gražių ir gerų

{domu
pajamas

Šiais metais pėi* tris mėriė- 
sMš atskirai gauta pajamų:
žėrtiės mokesčio 4,910,000 litų
Nekilnojamo turto miestuose 

mokesnis 1,310,000 litų.
Prekybos ir pramonės mokes

tis 2,090,000 litų.
Gėrimų akcyzo mokesčio 320,- 

000 litų.
Tabako akcy/o mokesčio 2,480,* 
000 litų.
Dėgtukų akcyzo mokesčio 500,- 
000 litų.
Muitai pajartifl 9,430,000

padaryta 
'0,000 litų. 

Atskirai pozicijomis išleista:

1. Rėspliblikos Prezidėntut 
40.000

i Seimui (kuris neegzis
tuoja 46,000

lietuvis akių Gydytojas 
Ofisas ir Akinių Dirbtuve. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Viešas ir širdingas ačiū dak
tarui A. L. Graičunui už straip
snį “Maistas ir ateities žmo
gus”, kuris tilpo “N.” 144 nu
mery. Iš tokių svarbių raštų 
tūkstančiai žmonių gali pasimo
kinti, tinkamai vartodami gerą 
maistą daug sveikiau ir ilgiau

Ir štai. Lietuvos banko biu
letenis skelbia, kad per pir
muosius 1935 m. tris mėne
sius Lietuvos valdžia turėjo 
51 milijoną 420 tūkstančių li
tį pajamų.* . !!ff

Bet per tuos pačius tris mė- 
ntesius ji išleido 59 milijonus, 
240 tūkstančių litų. Reiškia, 
išleido daugiau, negu gavo, 
7 milijonus 820 tūkstančių li-

BVofiūkų lape vienas Romos 
katalikų agentas Jonas aiški
ni kaip atsiradę lietuviai be
dieviai ir šiaip laisvos min
ties Žfhonės. Girdi, prieš 45 me- 
tus lenkai sugedę, katalikai 
atsiskyrę nuo katalikų bažny
čios ir tapę bėdiėviais. Po to 
dar blogesnis dalykais įvykęs, 
nes ir lietuviai' katalikai, sek

ios turėtų kiekvienas iLietp- 
vos ūkininkas, jei skofūš iš
dalintum visiems ūkininkams 
lygiomis, žinoma, yra ūki
ninkų, kurie skolos visai ne
turi arfcū turi mažiau. Bėt 
už tai kiti turi jos dešimti
mis tūkstančių.

Bankai, sako, “keblioje” pa
dėty atsidūrę, nės iš 100 duo
tų paskolų1 turėtų būt -grąžin
tos 32 ir Jų ūkininkai negrą
žiną. Kodėl? Kad neturi pi
nigų. Tai kur tos pieninės, be
konai, cukriniai runkeliai ir 
t.t?

Taip; Visa tai yra. Bet ūki
ninko pagaminti produktai 
neduoda tiek pajamų, kad pa
bengus btitimaūsfas išlaidas. 
O išlaidos didėlės dėl to, kad 
importuotos prekės brangios. 
O brangios jos . dėl to, kad 
aukšti muitai. O aukštus mui
tus valdžia uždėjo tam, kad 
jai reikalinga pinigų savęs iš
silaikymui.

ilMi

gyventi. Visiems daktaram! 
ačiū žinių raštu ir gyvu žod
žiu apie sveikatą.

Taipgi didelis ačiū* daktarui 
Luomons už straipsnį “Isteriš
kas patriotizmas”. Nes tokie 
raštai praplatina žmonių žino
jimų ir supratimą savo padč- 
tieš šiame kovos Už būvį gy
venime.

— j/ Kazokas, Chicago, III.

ninkai. Taigi prie žėmėš mo
kesnių, 4,910,000 litų pridėkim 
dar didesnę pusę muito mokes
nių, kurie tenka mokėti žemės 
turėtojui, ir mes gausime ne
pakeliamus “padatkus”, mo
kesnius.

Dabar tik mums paaiški, ko
dėl Lietuvos ūkininkai tiek pra
siskolinę, kodėl kiekvienam Lie
tuvos gyventojui tenka po 91 
litą skolos.

MANUFACTURING COM 

KRAUTUVĖS 
2536-40 West 63rd Street 

Corner Maplewood Avenue 
Tel. Hemloek 8400

naujai išrastais , .
ie apsaugos jūsų akis, pašalins akių nuo

vargi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas raidęs,

A. žvirblis jr V. Sherman 
.....................-........-..J. SaUris 
.........................  M. T. Kezes 
........................... J... NakroŠiš 
............................. S. Krukas

Tąsa.
Tik p. Skipitis nutyli, ką 

oficialus duomenys byloja.
Štai. Viešojo atsiskaitymo 

inspektorius p. Ragevičius 
viešai skelbia, kad ligi sau
sio 1 d. 1935 m. Lietuvos ūki
ninkai Įvairiems bankams ir 
asmenims įsiskolinę 203 mi
lijonus 500 tūkstančių litų.

Atmetus privačias ūkininkų 
skolas, kiekvienam ūkininko 
žemės ha (maž-daug dešimti
nei) tenka 49 litai skolos, o 
vienam ūkiui (gaspadarkai) 
vidutiniškai tenka apie 740

3. Ministerių kabinetui
950,000

4. Valstybes Tarybai 70,000
5. Vidaus Reikalų M-jai

! \ • 5,620,000
6. Finansų M-jai 5,190,009
7. žemės Ūkiu M-jai 8,440,000
8. Švietimo M-jai 9,380,000
9. TėisingU^iO 2,220,000

10. Susisiekimo M-jai
12,270,000

11. Užsienio Reikalų
M-jai 1,070,00(1

12. Krašto Apsaugos
M-jai 13,680,000

13. Valstybės Kontrolei
270,000

Kaip matome iš šių’ lentelių; 
daugiausiai ' valstybei pajamų 
duoda muitai (mokeštis, kurį 
valstybė ima nuo įvežamųjų 
prekių).- Bet, kaip aukščiau bu
vo sakyta, muitus sumoka pre
kybininkai (biznieriai), o pas
kui juOs išrenka! iš vartotojų 
(pirkėjų). Juo didesnis imamas 
nuo' prekės nitritas, jud jis bus 
brangesnis pirkėjui. O pirkė
jais daugumoj yra* ūkininkai, 
mažažemiai, bežemiai ir darbi-

BUDDE’S BEAUTY 
SHOP 
$2.50 Perm. 

tlmrd Wave už *1.49
S $5 00 Glo Tone $3.50 

, j*•>. 3 Shampoo and Finger 
Ji j Wavė .... ......... . 25c

'į\ Pėtn. ir Subatoj 35c. 
<,1 Elektriškas Masažas. 
VISKAS PIGIAU IR GERIAU. 
3641 S. Union Avė.

Tel. Yards 1393—2hd Fl. Front

Šlifuotų akiI"’ i*ar"™s

OLIMPIJADOS
Sportininkų ir Amerikos Legiono 

Dariaus-Girėno Posto

Ekskursija Lietuviu
Kongresai!

Didžiausiu Fraricūzų Linijos laivu

NORMANDIE

Bet; iš savo pusės, 
maniai' norėtų žinoti, 
baubo išsigandę patys kunigai 
su visomis savo davatkomis nu
bėgo į Colonial teatrą Carson 
gatvėj.

VVllO IS Tris CHAPf
We’re not ųuite sūri?, būt we-ll bet tie’s tfiė one Who’s gė- 

ing on that prize trip to Lith'uania. Anyway, come dn you 
čhašers of the fūzzy pėllet, get into dur tdumamėnt and f it 
yourself into this pietūre! Mail your entry in betoje July 6 and 
bė surė of a plačė in thė brackets.
..j <i m.i i 1 ■- ■<,ifirl<wlr-ii Įi.įn'j .j ......... .............. , „

Per mana spaktyva 
žiūrint

Pasaulinės Parodos Minką Materiolas
KRAUSTOMAS ADRESU

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

triniai ir tu t. *
GOLDMAN WRECKING CO.

PASAULINĖS PARODOS NAMU ARDYTOJAI, — YARDS 0036

LAIVAS IŠPLAUKS Iš NEW YORK O

Liepos 31 d., 1935
Dėl šios ekskursijos specialę sutartį su laivų kompanija 

padarė B. R. Pietkievyičz, nuvykęs New Ydrkan.
Tuoj aus kreipkitės į

B. R. PIETKIEWICZ
Olimpijados Komiteto Trahšportacijos Pirmininkas. 

Laivakorčių Agentūra.
2608 W. 47th St.

Pernai pet tų patį laiką 
gauta 55,480,006 litų pajamų, 
o išlaidų buvo 53,740,000 litų. 
Reiškia, šįmet pajamos suma
žėjo 4,060,000 fifų.

Nežiūrint į tatf, &ad šįmet 
pajamos mažėšnės, negu per
nai — išlaidų Šįmet padary
ta 5,500,000 litų daugiau, /ifė- 
gu pernai.

Didesnes išlaidas padare, 
gal nesusipratimai su Vokie
tija. Bet pajamų sumažėjimas 
rodo, kad Lietuva nustojo rin
kų, ir kaip vėliau pamatysim, 
ūkio produktų yra perteklius, 
o nėra kur^ jį dėti.

Viskas taip idealiŠ- 
p. Skipitis piešė?

2— Stephens Revelers Orkestras grajina pasveikinimo
maršą.

3— Peoples Furniture Kompanijos prezidetito M. T.
Kežo pasveikinimo kalbd.

4— Dainuoja Lietuvių Vyčių Dainos Choras po vado
vyste J. Saurio.

5— Grajina Stephens Revelers Orkestras.
6— General Motors Kompanijos atstovo trumpa kalba.
7— Solo Genovaitė šidiškiūtė-Giedraitienė.
8— Dainuoja Spėcialis dėl Peoples dienos Vyrų Kvar

tetas;
9— Radosta trio—Grajina ir dainuoja.

10— Traukimas dovanų nuo 30-to . jįęi. 20-to numerio.

i 20 minučių pertrauka.
11— Dainuoja Naujosios Gadynės Choras po vadovyste

JJ Steponavičiaus.
12— Peoples Furniture Kompanijos vedėjo J. Nakrošio

trumpa kalba.
13— Solo, dainuoja Helen Bartush.
14— Granadiėrių trio, grajina ir dainuoja.
15— Kalba Maytag Kompanijos atstovas.
16— Dainuoja Peoples Parlor Kvartetas po vadovyste

K. Sabonis. f
17— Perstatymas žinomų svečių ir jų trumpos kalbos.
18— Solo, Jonas Romanas.
19— Frank, Helėn and Harry, komiškas trio—grajina ir

dainuoja.
20— Laimėjimas dovanų ndo 20-to iki 10-to numerio.

Pertrauka 20 minučių.
21— Dainuoja Birutės Choras po vadovyste J. Byansko.
22^-Kalb8t \
33—Dainuoja ir grajina Granadiėrių Trio.
24— Solo, Dainuoja Kastas Sabonis.
25— Perstatymas žymių svečių bei jų trumpos kalbos.
26— Grajiriū akordionistų duetas.
27— —Solo; dainuoja Akvilė Ančiutė.
28— —Dainuoja Peoples Radid Kvartetas.
29— Vyriį duetas—J. Romanas, A. Čiapas.
30— Ispaniškas Trio—grajina ir dainuoja.
31— Programo direktoriaus, J. Kruko padėkavončs kalba
32— Lairiiėjimas dovanų nuo lOto iki pirmo (1-mo pri

zo ir užbaiga programo.

Peoples Dienos
NEDELIOJ, 

Birželio-June 30,1935

NAUJIENOS, Chicago, Iii.
- — - I - - —-....................... - ■ -------------------- -------------- ------------------------- ------  ........................................... - •

darni tuos sugedusius lenkus, tikti kokią ten šmėklą. Taip 
patys tapę bedieviais ir tud 
baisiai save pažeminę.

Jeigu lietuviai iŠ lenkų ar 
kitų tautų išmoko būti bedie
viais, tai tas lietuviams bedie
viams nedaro jokio pažemini
mo, bite tik jie gražiai, žmo
niškai gyvena.

Tačiau, Jonai, kitą kartą sa
vo davatkoms išaiškink, kodėl 
anais metais S. S. Pittsburgho 
lietuvių parapijos mokykloj vie
na dievota lėnkė miniška ki
tai irgi dievotai lietuvei miniš- 
kai nuo galvom plaukus rovė. Ir 
ar tų dviejų “sesučių” tos šei
myniškos peštynės nebuvo pa
žeminimu taip lietuviams, taip 
ir lenkams katalikams?

Tų pačių broliukų Marijonų 
lape s’ausio 9 d. š. m. mėgina
ma pajuokti Pittsburgho Lie
tuvių Vaizbos Buto skyrius ir 
kitos laisvos draugijos. Ten sa
koma : “Laisvamaniai viešai 
pareiškė, kad jie. nedalyvaus A. 
L. R. Kat. Fed. Apskr. šaukia
mam Liet, nepriklausomybės 
sukaktuvių paminėjime1, kam 
tas susirinkimas įvyks šv. Ka
zimiero svetainėje. Tik vaikai 
bijo kaip kur eiti, kas bijo su I

— rengiamas — ,
LILETUVIŲ LIUOSYBES NAMO BENDROVĖS , ?

Sekmadienyje, Birželio 30 d., 1935 
,. . . .. 10 valandą iš ryto.

ŠPAIClO DARŽE, Archer Avė., skersai
O’HENRY P ARK,i Willow Springs, III.

P. S. Jeigu trukdytų lietus, tai visa iškilme atsibus Lietuvių Liuosy- 
bės svetainėje, 14th St. ir 49th Gourt, Cicero, III.

visi turėkite serijos tikietą kaipo jžangą—■KOMITETAS.

Prastąjį rėgejnrią, 
silpnas ir kreivas akis galima 

... . dažnai atitaisyti s ‘ 
ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

9 dt CHICAGO
J . * ... « *

Pradekit taupyti saVo pinigus šioje Federalėje įstaigoje. 
Gali pfadėtb taupyti nuo 50c į mėnesį ir augščiau;

ĮSTOJIMO JOKIO NEREIKIA MOKfiTI.
Jūsų pinigai šioje įstaigoje yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and Loan Insttfūhče Corporation, 
Washington, D. C.
darome paskolas ant pirmų morgičių, atmokė j imo mor- 
gidių, pataisymo' namų ir pastatymo naujų namų, leng
vais mėnesiniais išmokėjimais.

2242 Wėst 23rd Place Phone Canal 8887
Ben J. Kazanauskas, Raštininkas.

RAŠTINE YRA ATDARA KAŠDfĖN.



šeštadienis, birželio 29, 1935

Galit Išlaimėti Brangių Dovanų
SKAITYKIT ŽEMIAU PAVEIKSLŲ VARDŲ KONTESTO SĄLYGAS

WEST SIDE

žvalgas

vardą

PROGRESS KRAUTUVĖJE

Refrigeratoriii
IŠPARDAVIMAS

CENTŲ

DIENĄ

Kaip jus tą pavadintumei?

Dovanos-Prizai

1 Dovana
2 Dovana

$15 Cash
$10 Cash

Namų 
Daktaras 
$1.50 vertės.

Mrs. Anielia K. Jarush, akuše
rė, persikėlė j naują vietą

Vilniaus 
Albumas 
$5.00 vertės.

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

dovanos

gar- 
žino- 

dabar Duokit V ardus šiems Paveikslams

Garnys persikraustė 
Į naują lizdą

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

dovanos

Mrs. A. K. Jarush jau per 
daug metų praktikuoja akuše
rijos profesiją. Ji yra žinoma 
visoj Chicagoj. Kiek ji yra jau 
kūdikių prie gimdymo priėmu
si, kas juos suskaitys? Ji yra 
‘‘tikras garnys”!

Pirmiau ji turėjo ofisą, 6109 
S. Albany Avė. Bet nuo žios

Imame senas ledaunes į mainus ant refrigeratorių 
didelė nuolaida.

Kam yra reikalingas 
nys” trumpoje ateityje, 
kitę, jogei Mrs. Jarush 
randasi kitoje vietoje. Vienok 
telefonas tebėra tas pats. Len
gva surasti. Kaip reikės, pa
šaukite Mrs. A. K. Jarush.

— Susiedas.

dienos jos ofisas birs adresu
6630 S. Western Avė., 2

Išviso bus duota 32 dovanos.
Daug progą laimėti.

ir išmokėti
taip mažais 
mokesčiais, kad 
pareitų tik........

Vienoj šeimynoj dve 
jos vestuves

PAVEIKSLAS
Kaip jus tą pavadintumėt?

Rytoj, birželio 30 d., Chica- 
gos lietuvių visuomenė važiuoja 
į The Oaks daržų, 119 St. ii 
Archer avė., kur jvyksta Da
riaus ir Girėno Posto Ameri
can Legion didžiulis piknikas. 
Programe čia bus galybės įvai
rių štukų, juokdarių ir sporti
ninkų, taip kad atsilankę tikrai 
turės progos kų tai nepaprasto 
pamatyti ir pasidžiaugti.

Lietuviai legionieriai su vai 
dyba ir gabiu Posto komandie 
rium stengiasi padaryti savo 
parengimus kuo puikiausius b 
linksmiausius. Kiekvienas atsi
lankęs svečias bus pilnai pa
tenkintas.

Yra leidžiama laimėjimui ke
letas geros vertės dovanų. Ku
rie turės giliukį, tie laimės 
brangių dovanų veltui.

Kadangi yra daug norinčių 
važiuoti | lietuvių legionierių 
pkiniką, o neturi savų automo
bilių, tai Postas nutarė leisti 
trokus. Trokai išeis iš seka
mų vietų: Pirmų valandų po 
pietų nuo Stanley Mažeikos kop
lyčios, 3319 So. Lituanica avė.; 
Town of Lake apielinkėj tuo 
pačiu laiku nuo p. Norkaus 
Movers & Company bizniavie- 
tės, 1706 West 47 St.; Brigh- 
»on Parke tuo pačiu laiku nuo 
Hollywood svetaines, 2417 W- 
43 St.

Be to, legionieriai turj auto
mobilius malonėkite suvažiuoti 
1 vai. po pietų prie Posto pa
talpų (headųuarters). Darbi
ninkai apsiėmę dirbti nesivė- 
luokite susirinkti laiku, kad ga
lėtumėt visi kartu ir paskirtu 
laiku išvažiuoti.

Posto komanduotojas B. R. 
Pietkievvicz kviečia lietuvišką 
visuomenę, biznierius ir profe
sionalus atsilankyti j šj metnj 
Dariaus-Girėno Posto piknikų, 
kur tikrai busite patenkinti. 
Ba tai bus vienas linksmiausių 
piknikų: gražus programas, 
puiki muzika, skanus užkan 
džiai, žodžiu viskas, kas reika
linga linksmam lietuvių legio
nierių parengimui. Lauksime 
visų.—Frank Krasauskis.

PAVEIKSLAS No. 38
Kaip jus tą pavadintumėt?

Simano Daukanto Draugijos 
didelis piknikas įvyks liepos 4 
d., J. Spaičio darže, priešais 
Oh'Henry Park. Nariai, kurie 
neturite biletų, būtinai pasiim
kite jų išplatinimui tarpe savo 
draugų, nes jau mažai laiko be 
liko.

Simano Daukanto Dr-jos pa
rengimai būna sėkmingi ir dau*g 
svečių atsilanko. Ir dabar ko
mitetas darbuojasi ir numato, 
jogei tikrai bus didelis pikni 
kas tiktai, jei tik oras bus ge
ras. Draugija tikisi didelę mi
nių piknike turėti.

Pereitame draugijos susirin
kime buvo išrinkti gabus dar
bininkai madagiai patarnauti 
svečiams, kurie atsilankys. Ko
mitete, kuris darbuojasi, yra 
šie nariai: F. Andrijauskas; A. 
Kaulakis ir K. Valaitis. Visi 
jie sutartinai darbuojasi. Iki 
pasimatymo piknike— on thj 
Fourth of Juiy.—P. K., sekr.

Buvusieji Upytės parapijos 
parapijonys, gyvenantis Chica- 
goje susirūpino Upytės kapi
nėmis Lietuvoje. Būrys Upytjie- 
čių susidarė j komitetų ir pra
dėjo aukas rinkti Upytės ka
pinių aptvėrimui nauja tvora, 
kaip nuo Upytės para pi jonų 
taip ir nuo kitų gerų lietuvių. 
Balandžio 28 d. upytiečini tu
rėjo gražų parengimų Holly- 
wood Inu svetainėje, iš kurio 
pelnas ėjo kapinių aptvėrimo 
tikslui. Upytiečių pasidarbavi
mu į trulnpų laikų' tapo surink
ta $615.00.

Apie tai buvo pranešta Lie
tuvon ir komitetas jau4 gavo 
iš Lietuvos laiškus, kuriuose 
upytiečių įgalioti žmonės var
de visos Upytės parapijos iš
reiškia aukotojams ir darbuo
tojams didelę padėkų, ir džiau
giasi, kad suaukotais pinigais 
Upytės kapinės jau galės būti

Rytoj įvyksta Da 
riaus-Girėno Posto 
metinis piknikas

Ųž davimų geriausių vardų didžiumai ar visiems pa 
veikslams bus duotos šios dovanos—prizai.

Simano Daukanto 
Dr-jos darbuotė

Upytės parapijonys 
taria ačiū už aukas 

Upytės kapinėms

aptvertos nauja tvora. IŠ Lie
tuvos taipgi rašo, kad kapinių 
tvora bus akmeninė su cemen
tiniu stogeliu4.

Upytes kapinių aptvėrimo 
komitetas taria ačiū visiems 
aukotojams ir biznieriams, ku
rie padėjo sukelti tų sumų pi
nigų, kuri yra reikalinga Upy
tes kapinių aptvėrimui. 

♦

Upytes kapinių komitete da
lyvavo ir darbavosi: Domicėlė 
Dodvidauskienė, Uršulė Salec- 
ki, Jonas ir Petronėlė Jusis, 
VValter ir Marijona Berno tavi- 
čia, Morta ir Jurgis Vikirai, 
Domicėlė. Martinaitiene, Domi
cėlė Krukas, Tereaa Bružius, 
Juozapas ir Anelė. Kiškunas. 
Aukų rinkime darbavosi taip
gi Ona Patkamaris ir Stasė 
Mažeikiene.

Upytės Komitetas.

Sekmadieni, 
30 birželio, pp. žurkauskų šei
mynoj įvyksta didelės iškilmės. 
Juozas ir jo žmona žurkauskai 
švęs 25 metų sukaktuves ve
dybinio gyvenimo, o jų sūnūs 
Jonas tų pačių dienų rengia ves
tuves.

Žurkauskai yra per daug me
tų valdomų daiktų krautuvės 
biznyje, 1957 W. 23rd St. Yra 
prog^esy’viški žmonės. Gerų pa
sekmių ateityje visiem Žųrkau- 
skam

Siulau vardą 
Mano vardas 
Adresas .....

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

PROGRESS Krautuvėje galite pasirinkti visų gerųjų 
išdirbysčių refrigeratorį: *

FRIGIDAIRE, WESTINGHOUSE, 
CROSLEY, GRUN0W, NORGE, 

SPARTON, GIBSON ir kt.

MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS MIESTE 
Be jokių {mokėjimų. Lengviausiais 

Išmokėjimais.

PAVEIKSLAS No. 40
Kaip jus tą pavadintumėt?

Siulau
Mano vardas
Adresas .......

Nekuriu 
kainos nuo M J y aukščiau

3222-24-26 SO. HALSTED STREET 
Vieno aukšto baltu priekiu namas 

Vedėjas J. KALED1NSKAS 
Tel. VICTORY 4226 
CHICAGO, ILL.

IU v Vertės Dovanų 
už geriausius vardus paveikslams

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

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

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

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

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

..... Į i *

Duodame gražius lietuviškus radio programus kas ne- 
dėldienį, 11-tą v. prieš piet, iš stoties WGES, 1360 kil.



NAUJIENOS, Chlcngo, UI.šrfttullonl.., bh'iolto 29,1086

RADIOGražuolių Kontestas

d iiodnmuk

KUPONAS
Gerbiamieji

Čia prisiunčia savo fotografijų
Vardas ir pavarde

Adresas

Miestas

Mano amžius
lava, už (lai

AND

OFISO VAI

IANAL 1679

sus ir a s it

šimet

NATHAN KANTER

Distributoriai

palydėjo 
amžiny-

$10.00

apgailė- 
iš musu

(roko 
Sinithi’ų 
nuvažiavo 
Pn vešioj v 
šoferį tris 
paleido Jį.

LIGONINES
HOSPITALS

STOGAI 
ROOFING

nulio 
WAAF,

Akordlono Polka.
Lluudlos dalim. Duotns.
Vasaros Nuklys. Kontriilto

P-lė Aldona Brie 
džiuto, pianisto, va 

žiuoja Lietuvon

FIKČERIAI 
STORE FIXTURES

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

Nuo pagrindų i 
kalėjimų

S. P. Mažeikai, kuris

IV* 18111 St
Wi bloko | vakaru* nuo Ashland Ava.)

vienus melus kaleli. Rarry ta
po pripažintas kartu su advo
katu Abrabani Kalx kaltu suo
kalby išeikvoti Amalgamated 
’l'rusl nnd Savings banko $55,- 
DOO.

Kreipkitės visuomet i 
PLUMBING 

SUPPLY ca 
Divieton 84.

SIUSKIT HEK 
NAUJIENAS 
PINIGUS UETUVON

KOLEKTAV1MA1 
COLLECTIONS

Tračia Ir pa*kutlnfl *avalta 
VIETŲ KURIJOM THIUMFAH

CHICAGOS 
ŽINIOS

Aš noriu būti kandidate i 
Misa Naujienos 1985’’

1MUNK1MAS (MAŽIAUSIOS 
LlICTUVAITftS 

"MISS NAUJIENOS 
1985”

įstaigoj, 6529 
— pieninėj —

Taupomus plidgim 
Kurio Yra Pilimi
APDRAUSTI 

nu $nooh 
kiekvieno asmens.

Budrike programas 
nodoldienį 5 vai. 

po pietų

Daktarams nuo 1 iki 14 
metų kalėjimas

Išrinkimas gražiausios lietuvaitės 
“MISS NAUJIENOS 1935”

HAMBURGER CO, 
ŠINCE 1860

GĖR1L Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti I tos 
krautuvo!, kurios skalbiasi 
Naujionoso.

Llotiividtės norinčios Jsloll J 
GniŽuollų Konloilų, tuojau 
slųskllo savo fotografijos J 
“Naujienas".

Grušuolėins bus 
trys dovanos:
PIRMA DOVANA
ANTRA DOVANA
TREČIA DOVANA

Ibprašo Lietuvos žmonėse 
teip pataria Lietuvos hankar

Prisiruošę areštuoti 
mušeikas

Ar Reikia Pagelbėti?
Mes padarome duplikatus dėl jūsų 
karo senu daliu- Atvežk juos čionai. 
Mes turim dalis dėl visu karų. 
Perkame ir parduodame senus ka
rus. Taipgi tajenis, tūbas ir bat- 
teries.

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

Phone Lafayette 1090

BIRUTES DARŽE 
Rugpjučio-August 4,1935

niauriu ijauzic
R u gpl ličio- A ugu n t 4 

1935 m.

Atėmė t roką su $1,000 
vertės tavoru

Po naujų Mnvlnlnkų prtažlur/i, naujai lAromontuota II Išmatavote. 
Masažui- ' * “ ‘ ‘ ‘

4WIMMWa PUOL

tuai uquor
4707 So. Halstėd Street 

Tek YARDS 0803

KONTRAKTOHIAl 
D. Klaiki* A Co.

Stelom naujus Ir iataorn senus 
įminus, Patyrimas 15 matu. Dar

bus garantuotas 
4131 KO. FIIANCIMCO AV1L 

Pilone Lnfayalia 5H24.

$12.00 
$45.00 
$15.00 

*1-00
HOSP1TAL 

rią Ąve.,

Radiatoriai ir Katilai 
HADIATOBS & B0ILER8

Dirželio
51 motu amžiau*. Kilo ii Pu- 
novČŽlo upukr.i. Vadoklių pura- 
pljoH. Genetiniu kalino, Paliko 
didollnnta nuliūdima moterį 
Barbora, po tfiVata ClnlknltO, 
du sunu Antanu Ir Petru, 4 
dukteris Kotriim Žlčklonu, Sta- 
ntalavu, Brbntalava Ir Geno
vaite, žentu Jonu Zldku, anū
ke Barbora. dvi broliu dūktam 
Uršule Jakaitiene Ir Ona Burs- 
(hvltta, o Lietuvoj broli Stanis
lovu, broliene Juosaplnu, dvi 
seseris Ona Rosavlčlone iv Ho
milija žviblouo Ir giminus. .Kū
liau- pašarvotas randasi 8822 
Kert'oot A ve.

taildotuvės įvyks plrmaldenl, 
Liepos 1 diena, 8:00 vai, ryta 
iš nuimi i šv. Juozapo parai), 
bažnyčia, So. Chibago, III., ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio siela, o iš 
ton bus nulydėtas | šv. Kazi
miero kupinos.

Vtai A. A. Stepono Bnrzdo 
gimines, draugui ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvčso ir sutelkti 
Jnm paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimu.

Nulindo liekamo,
Moteris, Simai, Dukterys, 
Broliu Dukterys. Antikė, 
Brolis, Brolienė ir Giminės 

Laidotuvėse patarnauju lai
dotuvių direktoriai Juozapas 
Eudeikis ir Tėvas, telefonas 
Ropublic 8340.

už Gal.............. .......... ..... x.
............. $1.00

Visa 'Mulevtt"(Jnruntiioln— 
.. ?rba Kiigrašlnriiiia Mnlgiis 
Pnlnt Excnange of Chlcngo 
1357 Mllffiiukee n v. 2274 Elston ar; 

(IH.'IO H.ltalstad si. tel.Armitag<i 1440

Ar Yra Kas Jums Skolingas Pinigų?
MES IŽKOLEKTUOJAM'E 

Neiškolektuojjjm — nieko nerokuo- 
sim. Mes perkame Accountui, 
Notas, Morgičlun už ca«h.

UNIVEU8AL COLLECTION 
SERVICE

39 h La SaUe Street 
Central 8982

PADRKAVONR 
STANISLAVA 

JANCAUSKIKNR
(Po tėvais Dnusliinltė)

Kuri mirė birželio 20 d. 1935, 
mlaidota tapo Birželio 25 U. 
r dabar Ilsis | flv. Kazimiero 

kapinėse.
Mes atmindami Ir apgailė

dami Jos prnaĮžalinlma iš mu
su tarpo, reiškiame giliausiu 
patlėka dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms Ir sutelkusiems 
gėlių vainikus giminėms Ir 
draugams.

Dėkavojamo šv. Augustino 
DnrapilOs bažnyčios kunigui 
Charles, kuris atlaikė isnuuin- 
gas pa maldas už Jos siela.

Dėkavojume grnbnežhims 13 
Keistučio Draugystės, Ir $v. 
Petronėlės Draugystės nurimus.

Ir paguUaus dėkavojiime vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse Žmonėms; o tau musų 
mylima motinėle sukome: il
sėkis šaltoj žemelėje.

Mišios bu.s laikomos Llopos- 
July 18th, 7 vai. ryto, Av. Au
gustino parapijos bažnyčioj, 
5045 S. l-aflin St, Užprašomo 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus dalyvauti.

Nulindo liekamo,
Vyras. Sunui, Dukterys.

1 pietvakarius nuo Sunimit 
miestelio trys banditai, jų tar
pe viena moteris, sulaikė 
Peoria Cartage kompanijos 
troką. kuriuo vežta fl.OOO ver
tės tavoro.

Daktarams Maurice Dale ir 
Frank R. Braune penktadienį, 
biri. 28 d., teismas paskyrė 
bausmes nuo 1 iki 14 motų 
kaleli, šie du daktarai buxx> 
kaltinami dėliai nelegales ope
racijos padarytos p-lei May 
Savvycr. Pripažinta, kad mer
gina mirusi nuo tos opcraci-

ko dešimt vyrų trimis auto
mobiliais į kalbamą vietą. Jie 
paliepė darbininkams, kurie 
darė pataisas, mesti darbą. 
Mat jie nebuvę unijistai. Gin- 
ėan įsimaišo pieninės savinin
kas. Atvykusieji vyrai sumu
šė jį. Pasėkoj policija yra pri- 
siniošusi areštuoti nužiūrėtus 
mušeikas.

Davė Barry buvo rvfcroc 
fcisėjns) Dvm psvy-Tu n nvy 

kumštynėse, kurios pirm ke
leto metų įvyko ('hiengoj ir 
kuriose Tunney atėmė ėvmpio- 
natą iš Dvmpsvy. Penkiadienį 
gi, birž, 28 d„ teisėjus Feiu-

Lietuvaitčs norinčios įstoti l Gražuolių — 
"MISS NAUJIENOS 1985” — Kontostų, tuojau 
siųskite savo fotografijas į "Naujienas”.

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

KOŠE JUCIUS
Persiskyrč su 

B-————j jįuo pasauli# 
birželio 25 d., 
5:30 valanda 
po pjot 1935 
m., sulaukus 
17 metu am
žiaus, gimus 
Chicagoje, III., 
Rugsėjo 4 d., 
1917. 
užbaigė 
glewood High 
School. Paliko 
dideliame nu
liūdime moti

na, seserį ir teta. Motina baei- 
na iš Lietuvos iš l^aukuvos 
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
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimu.

Nuliude liekame.
Motina, Sesuo ir Teta. 

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, telefonas 
YAids 1741. * _ _

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
WTABETO TVARKOJ®

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musą skaitytojams sn- 
airasti, kur galima nusipirkti (vairią paprastą ir nepaprastą 
daiktų, intalsą ir reikmeną. Jeigu iš telpančią Čia skelbimą se- 
tallte susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informaciją, jeigu tik 
ją bus galima gauti.

P. CONRAD |
MTUD1O

420 W. 63rd St
Kn«l«wood fi8M3.5840 

ta r gražiau, modarnll- 
ktau įrengta. I

RADIATORIAI ir boileriai 
Kabios dabar numažintos 
25<* *“ 35% 

Lengvi iimokėjimai nuo 12 ild 24 
mėnesių. £— _ 

LEVINTHAL 
SUPP 

1635 w. : 
kamnas Marshfield

Ir ntalNvdkliiu luhiin lulkiil nu 
p-lv Aldonu hi’lctlžhilta phinlH- 
h\ kuri viltuoju Lietuvon.

JI yru vlviin Iš koltų Anw 
rtkoN urllNtų, kurhioN |)-niiN 
SklpttlN, D.U.L.R. uInIovun, iš
rinko važiuoti | Lietuvą kai
po D.U.L.R. NvoėluH Ir vieš- 
uIhn Ir dalyvauti Lietuvių Kon
grese.

P-lė Aldona Rrledžlulė, klok 
žinoma, IŠ vInu Amerikon jau* 
nuodų platdNlų yra gablauNla. 
JI yra lalmėjuNl, apart Nllpen- 
dljų. apie 8 medalIuN Iš įvai
rių konh'Nlų Ir mokyklų. Šiam- 
biauNių dovanų ji laimėjo 4 
melai algai Iš Chleago MuhIvuI 
College, tai buvo naujiiH 
(’.blekvrlng .(Ira n d Plano « ■ 
plrmaN prlauN.

P-lė Aldona Brledžlplė plr- 
mlauNla nunIon Phlladelphljoj 
atalsvelk'lntl nu giminėmis, 
ypaė nu savo piiNNeNere llalllo 
Rrledls. llalllo llrlodlH lalpgl

STEPONAM BARZDA
Itai'Niskyrč su šiuo pasauliu

Birželio .7140 "valau-'
du vakaro 1wl5 in., HulatikoN,

kontroliuojama JUNGTINIŲ 
čia galite pradėti laupyti nuo 

$1,00 Iki l|lt0,000.00 pavieni asmeny#, partneriai arini 
korporacIJoH. 1

Šoferį tūlų Hnrry 
trelysiN bandltaN 

trukų nu tavoru. 
automobiliu troko 
valabdaN, banditai

25c Iki 2 vai. ih» ptaiu 
Sonotone Teatras

0(1 IL Vali Diirati Ht.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTKENTH HTHEET BATU HOUSE 

003-910 VV^l Mth Htmt 
Matarų diena /oradomla, 

ilropbdištai^Atdara dioiūi Ir naktĮi— 
’ • PhONE CANAL 9560

Ryt dienų, t. y. Noknindlonl, 
pHHlkhuiHyklto pulku 
progrnino Iš nIoIIon

kO., nuo R Iki RiBO po plo 
tų, kurĮ duodu Jon. F. Budriko 
nulio Ir rakandų kruinluvė, IMI7 
S. IhdHtod st., taipgi Biidrlk 
Furnltiiro Mart, 3345 H. Ihdstod 
si, ProgranuiN btiM toksi

1. Pulki Porelė. Polka.
2. Dukružėlė. Soprano uolo,
3. Kalvarijos Polka.
4. Kad aš buvau Jaunas. Ba

ritonus.

lANDILOAH « AStOCI
OF cHičaoo

2324 So. Leavitt Street
Telefonai

JUSTIN MAGKIEWICH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, RaStininkąs

A. t A.
PADftKAVONR

A. A. Antanas Margis, kuris 
mirė 23 dienu Birželio iv pa
laidotas Ketvirtadienio 27 d. 
Birželio, o dabar ilsis Tautiš
kose kapinėse, amžinai nutilęs 
ir negalėdamas atsidčkavot 
tiems, kurie suteikė jam * pas
kutinį patarnavimų ir 
ji i ta neišvengiama 
bės vieta.

Mes atmindami ir 
darni jo prasišalinima 
tarpo, reiškiame giliausia pa
dėką dalyvavusiems laidotuvš- 
se žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams.

Dčkavojąme laidotuvių direk
toriui. _. 
savu geru ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo ji 
į amžinasti, o mums paleng
vino perkesti nuliūdima ir rū
pesčius, dėkavojame už gėles, 
broliui Dominikai Margis, taip
gi švogeriams, Uršulė ir John 
Zibolis. broliui ir pusbroliui, 
bostoniečiai James ir Felix 
Lusčius, Mr. ir Mrs. Frank A. 
Mažeikams. kurie rūpestingai 
vedė vis* tvarka stuboje, foto
grafui Pučkoriui ir jo šeimy
na. ponams Laurynams, ponui 
G. K. Budria ir šeimyna už 
pagelbėjimą aptarnauti svečius 
namuose, taipgi ponams Pet
ruševičius ir Beržynskas, mu
zikantams. Taipgi ponui Rim
kui už giedojimą. V. B. Am
brose už prakalbą kapinėse, 
anglu ir lietuviu kalboje, ir 
N. Radui už trumpą prakal
bą koplyčioje.

Nuliude liekame.
Moteris. Sūnūs. Seserys, 
Svogeris ir Giminės.

1 ■ ’■ ' it **. ? \ t V i fl f
IWi Itollon nuo i) ryta Iki 5 vai. po plotų, 

VlurnlnludM Ir SubutaPita nuo I) ryto Iki 8 v. ’ 
KoliVorgulH nuo 0 ryto iki 12 dienu.

Duodam Paskolas Ant Morgičiu 
Mažais MCneslillata ĮšnipkCJlinais nuo 5 Iki 20 Metų 

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj 
, U. S. Government Įstaigoj, F.

S. and L. Ins. Gorp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie- 

3SMHF no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

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

AĮaF Reikalau d a m i
.. visada galite 

gauti savo su- 
WEDERALSAVINGS taupytus pini- vu vr., M v g u a Įstojimo

mokėti nereikia.
SVEIKATOS KLINIKA

Tonullai iUnuunl
vaikams —--------

Palagas ligoni
nėje _________ ____

Akušerija na
muose --------------

Medikąlė egzami-

DOUGLAS PARĮ
1900 S. K

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Ratai ir kiti krautuvėms flkčeriai: 
nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais. ,

GARFIELD STORE FIXTURE
........ ĘXCHANGE

1 5300—5314 So. HŽlsted St

Progresą Furnlluro Co. 
nulio proKriimns

w m inrir ——

Vrlinlnllnn, kad rytoj, sek- 
iniullonl, 11 viii, prieš plot |vyk- 
slu iTgullnrls Nokiniullonlo m- 
dlo progrniniis, kuriuos nuolult- 
nlnl luklžhi siivo lėšomis Ir piv- 
r'tiingonils Progross FurnltuiT 
Coinpiiny krautuvė, 3224 80. 
Ilnlslod St. I’ntlrln, luul šio 
progriimo Išpildymui dulyviius 
kololus žymių dnlnlnliikų, mu
zikui, knlbėlojiil Ir L, t. I’rki to 
bus primuštu duug svnrblų Ži
nių IŠ visokių gyvenimo mikn
ių. Todėl miklu nopnmlršll pu- 
slklnuMytl. - Rop.

jums reikia
Automobilių Dalys

AUTO PARTS

yni imnlUyniBJiiHl hiivo avilyje. 
JI yru Mrrnl žinomu mšyloją. 
JI rašo duiiHhuisIn | Gosimi- 
politini Ir Colllors žirninius 
vnrdti Phllls Dualumo, IŠ PhI- 
bidvIphlJoH Aldonu vnžhios Į 
No\v Yorkų nlslsvtdklnli su sa
vo brolhils Viktoru, kuris yru 
boim žynihuisls Iš lloluvlų plu- 
u'InIu, ir Jlonry, mimuRorlu 
Ihiylors luini pu n įjojo.

Iilopos 3 d. JI IŠkolhiiis Swo- 
dlsb Ainorlcim Linijos liilvu 
“(irlpsliolm”,

Linkimo Hortmislo piishiokl- 
mo musų AldonuiI Mos tiki
mo, kml JI ir Llotuvoj hilmės 
biurus.

Tėvus, p-irns Brlodls, kirpo 
liolnvlų žlnoiiiiis siuvėjas, pu- 
šiliuku su siivo troėhi sumini, 
Algirdu, vieni ilu savo npiirl- 
monlo prlo 03-Ioh ir Gimipboll 
Miilvhj, Miirųuollo Parko.

— llHLHN //. /r ./. Z.

M A L E V A 
už % kulnoNl 

MitiiNlu Viris llrtiikriito Htako 
ankyklt I bliu kuriu IA mųmi 

U krautuvių Ir irnidžiūrėkit—Jus 
čia raslta ktakvtauu žinoma mala- 
V(im ruAI už nupiginta* kaina*, 
$2,00 llalta žibanti Ma- A C
tava, už (lai

«1.20

THE DAILY 
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Visos lietuvaitės ga
li būti kandidatės j

“Miss Naujienos I AUTOMOBILIŲ CHIČAGOJ
109R” I1'*” M' DtSCOUNT CORPORATION Upiniuos vl.ii. savo naujailuOJ I įgytus automobilius tiesiog žmonoms.
...............  l| Paslnaudokit Šia nepaprasta proga Ir nuslplrklt snu niHomobtlIų dabar, 

. . *1 N lenu r kitur miestu Jus negulite gauti pamišius biirgoiius.
lleUividwma dnlmv

proirn pamatyti navoj 
Naujionoao. Tokių

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ

MEH VILNAI GARANTUOJAME, KAD MUSU KAINOS YRA 
ŽEMIAUSIOS CH1CAGOJK.

Klokvionas karas turi musų nonnrlbuotų 00 dlonų garantijų Mr M'ntynlus 
ii dlonns dykai išbandymui pasivuilnOJImų. Jūrių šonų karų priimsimo ) || mainus už pilnų vartų Iv 12 Iki 18 mėnordų uŽmokOtl balansų, 

I GRAIIAM—‘Vėliausias 1036 DoLuso 
sodan. Tik uplo 30 dienų senu
mo. Turi originalo dirbtuve* 
garantija, Taipgi musų 00 die
nu garantijų, Turi knoo aclhm 
Musų kaina $450

l| DODGK — Mas turimo 3, 1086 
Doluxo sodan, Ir du 1032 sodu- 
nūs. Visi gorol pndfitvl ir no- 
gulima Atskirti nuo 
naujo. Musu kaina ....

Vlnonm 
yrn 
paveikslų 
progų rotai paaitaiko.

Jokių didelių priBirongimų 
noroikin. Tik reikia turėti tm- 
vo foh.graf i jų, neseniai Imtų. 
Tai Ir viskas, Paakinu, rugpiu- 
čioAuguat 4 dienų, toks daly-’ 
vauti gražuolių kontvato. Tam' 
irgi a|M)cialio priairtmgimo no** 
reikia. Vien tik būti apairen-

- guaia šventadienio dreae. Tai I 
viakaa.

Kaip matote, aųlygoa leng- I • 
voa, o laimėjimas didelių. Yra Į FORD — Mes turim | 
pn ak i r tos gražuolėma trya do- ■ se< nna , a p nąu. 
vanos: $50.00, $25.00 ir $10,00,

Viaoa kandidatės bua gražiai 
ir maloniai priimtoa. Ir viaoa 

. turėa imagų laikų ir bua pa- 
vaižintoa.

Todl) atokit j grnii&lių kon- 
leatų —- nealvėluokit.

‘ .m 4. Du io84 
sodanal, kaip nauji, Ir du 1032 
Nodanai, Visi kaip nauji h' tuvi 
musu 00 dlonu garantija. 
t«ii> $265knlp ..............................

CHEVROLET — 1034 l)oluxo so- 
don, tikrai knlp tmu.|tts. Mažai 
vaŠindtuN. Musų 
kaina tik

Senas chicagietis P. 
M. Haitis aukauja 
kun. Mockui ir A.

Lekavičiui

H KO — Vėliausios inudos 1938 
Doluse sodan. Nopanriistul gru
žus ir okunuimšluis karus. 'Iiiln 
Išrodo kai Iš dirbtu* S D CSC
vės. Musų kainu tikini

OLDHMOIIILE — Vėliausios mados 
1932 sediui, geroj padėtu mu
sų garantuotus taip 
miiijas, tik .......

PONTIAC — 1932 Doluse sodan. 
Mušas okoimmlAkus kuras. Pui
kinusius visose dėtu- 
liuiise, tik ................

NAMU — Vėliausios mados 1932 
sodan, Nniiuprnatul gružus 
karas Ir suteiks Jums dmig 
motų ekonomijos, $9QS 
tik ................................ w

111— ui < 11—, m tuma—hin»'MMn .. nMWWfciii.ui

PIERCE ARROVV — 1982 Doluse 
stalam (Iriišliiusliis karas mie
sto, Turit pamatyti, 
kad įvertinus, tik "tOU

BUICK — 1032 DoIuko sudnn, kai 
nuujns. Taipgi 1031. $99R 
sodan, tik ...... .

STUDKBAKER — Sndnn 1931,, lud 
niuijuN, Binkį vartotas, >195 

pa*l rinkimui.

Birželio 27 d. Senas Petras 
gavo laiškų nuo savo giminai
čio P. M. Haičio iš Hunlock 
Creek, Pa. Drg. Kailis prisiuntė 
$10. Iš jų $8 “Naujienų” pre
numeratai, o |M) vienų doleri 
aukauja kun. M. X. Mockui ir 
Ą. Lekavičiui.

P. M. Kaičiai taipjau siunčia 
visiems .savo senovės draugams 
chicagiečiams labas dienas. P-ia 
Ona Kaitienč vis dar nėra pil
nai sveika ir retkarčiais lanko
si pas gydytojus. Nuo sav|H ve
liju ligonei greitai pasveikti.

Senas Petras.

HUPMOlili'E — Vėliausios mados 
1982 Deluso sedan. Taip kai 
iš dirbtuves. 6 drAltnini nitui, 
gražus karas, Musų 
kaina .............. .

Ir daugeli kitu — virš 150 karų
ATSIMINKITE MUSŲ KAINAS NEGALIMA APVEIKTI!

Atsiminkit, kiekvienas musų karas turi 90 dienų raštiškų garantijų ir 
7 dienas dykai išbandymo pasivažinėjimų.
Musų krautuvė atdara kasdien, taipgi nodfllloj Iki I) vai, vakaro, 
Pirkite nuo G. M. D1SCOUNT CORPORATION ir bukit užtikrinti, 
gausit teisingų patarnavimu,

G. M. DISCOUNT CORPORATION
2535 N. Crmvford Avė. (Pulaski Road)

NAUJIENOS,ięhlcago, III,

PRANEŠIMAI
L1 III m 11^ IIIW, l 11 — / /I

Draugijų Atydai
ykmtt -KUUtMwii

VImon (Iru ugi J on, kliulmi, m- 
tolini, kuoiKM rongln įvniiluM 
viiftiiviiniiN' KiolpinMl | Nmujio* 
iiun, Itiid Jų Mofil IAvnžiavlmnl« 
pnienghnni butų pųukolbti Nnu* 
jlonoko,

Tokių IhvnŽinvImų prnnešinuil 
turi būt iipmokinml po 70 centų 
už co’Į. Todėl priNlųtidiiml lAvit* 
Žhivhnų prunefthnuN, pužymėklt, 
klok užimti vieton Inikrnftlyjet

Nitu lloiuiio tik draugijų hu« 
Nirinkhnul yru Nkolblnml dykai, 

Tokion tvarkom draugi Jom iiui- 
. lonČH prlHitinlkytl.
I rr ..........

I

A* Imt osl noriu Chleago* Lletiiv'u 
DrninrljmiT Jehru nosį, tai kodėl ? 
Du tukstun^ul HnLivIu vvru Ir mo
terų vrn neriais Šilus didelės nušal
nos Ir Volturns orgnfdvm»llos atei
kit Ir ’l’timsta I skaitlingos šolmy- 
no« narius.

Chicagos Lietuviu l)twuirl|o|o IL 
iros nnšnlpn vrn trijų skyriui $6.00 
suvnPvIn, $10 00 snvnltvlo Ir $10.00 
snvnltyle, Mokestis 60e,. $76. Ir 
$1 26 mėnesvlo, Estrn mokesčių 
nėra, pomirtinės reikalams Išmo
komu $260,00 Ift Draugi los Iždn.

Chicagos Lietuvių Draugija vro 
logalė organizuolla Illinois valstija* 
lo. Nurmis priimami vyrui Ir mo
teris mm 16 Iki 4H metu amžiaus.

Tslrnšvt Drnugljon gailina nor mu
su konkursantuN arba malonėkite 
kreiptis tiesiai 1 Draugijos ol'isn. 
nanodėlhilM Ir kotvergnls ofisas utda- 
rus visa diena, o nedėldlenlnls tiktai 
nuo 0 ryto Iki 1 po pint.

Chicagos Lietuvių Draugija. 
1780 So. Maisteli Št.

(“Naujienų” namo — 2-ros lubos)
1 _____ ,

ATYDA1 llotuvlu draugįlom* Ir 
Idlubums, kuriu roiigluU* IšvnAhtvL 
niiiM nrbu įnašus piknikus, tims prl- 
idnlom bučkiui Ir butelini ulu ir le
dus. Kum rolkulhigus musu imlnr- 
nuvlmus iinšuukito Udofonu Haoloy 
7440 urbu yputlškul IH1(I H. lluislod

n "I................... . ............................................ .

CLASSIFIED ADS
WHHMNMMMMWWWa«WnMWNWnaNWMWMaBIMNM^^

IhiHincHH Sorvico
Ulznlo Patarnavimą*_______

STOGAI
PllnuN patarnavimus stogu dengime 
Ir taisyme — biznio namams ir 
zldenoljoms.

Asfaltiniai stogai 
Asbesto šlngollul 
Asfalto flltigollul 
Muro šonui 
žvyro stogui 
Perdengimus stogų 
Pataisymai 
šonu nu tvirtinimus 
Metalinės Jungės Ir tt. 

ekspertai dirbs ant Jūsų stogo.

Ni

Tik . ........    ......
Vnltul upsluilČIuvIimiN Ir patarimas, 
Darijus unt IšmokosėJo, _

LOUIS MĖITUS
, ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė
l,AFAYffl™ BOTO

Financial
FlnansuLPuNkolo*

TURIME ant paskolinimo $6,000 
unt pirmo niortgngo, artai perkumu 
pirmi mortgago, Kum reikalingi pi
nigui utNlšuilklta 2662 W. OOth St.

Durims unt Išmokesčlo

Furnitūra & Flxturen
Rakandal-lHlMBl

kiui

CLASSIFIED ADS.
BualncM Chancea

Itardavimul Bizniai u mmb ww4wm,i Juntam «i
HALOON Ir .namus pardavimui

Nebrangi kalnu, 
4638 Ho. Rockvvell Ht.

TAVERNAH. biznis Išdirbtas nuo 
ulnus sugryžlmo. Nauji rakandui 
(I kambariai viršuj. 4 prie tavernų, 
Du guradžlui išrenduotl. Ilgus ly
nus, remiu pigi,

(1747 Ho. Wostarn Avo. 
fcaM^Maaaw*MBMaaiMa«AawMMaMM*aMwaaiwMM*MMWaaNMwawMMM(*uaa*wMMMMMMMa

NAMAS, tavern Ir poolrulmls, 
kamidids namus, pigiai, pardavimo 
priežastį patirsite unt vietos, Ida 
j’uvorn, Elwood, 111.
»tMii ii iiifsii imi—iiinaaii ■linu m ai *iw**awwwMiwwMi»iiffliawiiwiiawwi ri ■ iwi afciiwwMBin«iintir m ir r —airiai- «w iim—r

RES’l’AURANTAS ant pardavimo, 
geroj vietoj' goru traimportaaljii. ne
brangiai.
Tol, llomlook 041(1.

Exchnngc—Mainui
NAŠLIU maino murini bizniuv* na

rna unt prlvMtlAko, randasi nnt llnl- 
Nltid Ht.

SVARBI priežastį* priverčia mai
nyti gružu M m numito dvi flati unt 
bliu ko,

MAŽA blxnlo nuimi seni Žmonės 
maino nnt nrlvntlško miniu.

Vardu 0146
4061) Ho, Paulinu Ht.

TAVERN pardavimui pigiai i gera 
vieta. Priežastį putlrslt unt vietos.

1762 W. 471h Ht.

TAVERN IR ANNEX pardavimui 
(2 krautuvės). Didelis valgymui kam
barys. Šoldams vieta, Pilnai įreng
tus. {stalgu 6 motų sorm. Daromus 
gorus bizni*, Turiu kitu blzn. Nu* 
pirksit už mažai pinigų, Ats šauki
te Iš ryto. 860-868 W. OOth Street, 
kumpus Poorla St,

Reni EntatčFor Sale
NamaLŽeml Pardnrimnl

PAUL M. SMITU & <10.
RE AL E8TATE 

LOANH AND INSURANCE 
46111 So. Ashland Ava.

2nd fl wlth luwyar J. J. Grlsh 
PERKAM! PARDUODAM IR 

MAINOMI
Namus, Štarus, farma* Ir tt. Turi
mo astrą barganų. — Turinio ont 
pardavimo mimu, groscirnlų, buči
niu Ir aallunu (tavernų), Dabar yni 
laiku* pirkti tavernų* prloA IIcomo 
baigimu, June 30. Norintiems tavern 
pirkti, mutyklt mus, Lobui Karu 
vintu turimo unt South Hlda imt nar- 
»‘mo. Šaukit telefonu Bou 1 avord

arba Lnfiįvatta 2233.

PARDAVIMUI murini* bungalow, 
dideli 0 kambariai, I % loto Žemės, 
2 kuru gnrndžlus. Labai pigiai, 

2463 W. 46 PI.
PARSIDUODA Tavom Ir svetai

nė, visus urbu pusėi biznis Išdirbtu* 
per 20 metų, Šaukite bliu kada. 
Commodoro 1046.

jaunąja! porai laimingai gy
venti. Gi jaunavedžiai dėka- 
vojo už gražius linkėjimus. 
Svečių puotoj dalyvavo arti 
šimto.—S votis.

Ponia Vanda Bijaus 
kiene išvyko į 

r Lietuvą

dainų aidai ir smuikų abliga- 
tai griežė tam Įvykiui pritaikin
tus aidus.

Kai palydovai sugryžo na
mo, jiems buvo parūpinta už
kandžių. Ponios Mažeikienės 
ir G. K. Budrio pastangomis. 
Tai buvo tik tnmipų valanda 
išreikšti užuojautų velionio 
Žmonai Elenai Mitinis ir ki
tiems jo giminėms. Dabar tik 
beliko jautri atmintis žuvusio 
A. Margis draugams—(Sp.)

Paskutinis primini 
mas apie “Peoples 

Day”
Kaip žinoma, Šių • “Peoples 

Day” rengia Peoples Furniture 
Komunija sekanti nedėldienj, 
SOtų dienų birželio, Birutės 
darže. Daug sykių buvo rašy
ta apie Šių dienų: kad tai bus 
įdomiausia ir smagiausia suva
žiavimas Chikagos ir apielin- 
kių lietuvių j gražų, Binftės 
daržų. šioje dienoje palinks
minimui svečių yra parengtas 
nepaprastai gražus ir įdomus 
programas. Bus visokių nau- 
janybių vaišių ir t t. Galima 
pasitikėti, kad Peoples Kom
panija yra pilnai pasirengus 
duoti kų tokio nepaprasto, nau
jo ir atmintino 
šiai milžiniškai 
Todėl, kam tik 
džia, rytoj visi
rutės daržų, pradedant 11-tų 
valandų prieš pietus.

Primintina tiems, kurie ne
turite savo automobilių: dava- 
žiavę gatvėkariais iki 63-čioš 
ir Crawford avenue, čia galėsi 
te pasiimti birsų. O nuvažiavę 
63-čios gatvės karui iki Archer 
avenue, tai yra iki Argo, Illi
nois, iš čia galėsite paimti bo
sų, kuris nuveš ir parveš j abi 
pusese į Birutės darža tik už 
15-ką centų.—J.

čia suvažiavu- 
miniai žmonių, 
aplinkybės lei- 
traukite į Bi-

Ketvirtadieni, birželio 27 
p-ia Vanda Bijnnskienė apleido 
Chicagų. Union stoty susirinko 
skaitlingas būrys p-ios Bijans- 
kienės draugų ir draugių pa
linkėti jai laimingos kelionės į 
Europą ir atgal ir malonių įs
pūdžių užsieny.

šeštadienio vakarų, birželio 
29 d., laivu Majestic p-ia Bi- 
jnnskienč išplaukia Į Europą. 
Svarbiausias jos kelionės tiks
las yra, atstovauti Chicagos lie
tuvių dainos draugiją Birutę 
pasauliniame Lietuvių Kongre
se Kaune. Ji tačiau planuoja 
atlankyti ne tik Lietuvą, bet ir 
kai kurias kitas Europos šalis. 
Svetur p-ia Bijanskienč tikisi 
išbūti apie tris mėnesius laiko.

Vanda Bijanskienė, viena po
puliariausių ponių Chicagos lie
tuvių (tarpe, išsivežė didžiausj 
glėbį įvairių malonių linkėjimų, 
o jų tarpe svarbiausi — tai kuo 
greičiau sugrįžti atgal j Chica-

d.,

j The English Column

Naujienos Tennis 
Meet to Include Girl’s 

Single Title
By

J. J. ŽUKAS, Sport Editor

Iškilmingai palaido
tas A. Margis

Velionis Antanas Margis tapo 
palaidotas Lietuvių Tautiško
se kapinėse

Lietuvių vestuvės
BRIDGEPORTAS.—P-s Stan 

ley Augustinas apsivedė su p-le 
Brone Budrikats praėjusį šeš
tadienį šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj.

Po šliubo p. Ūkelio svetainėj

kilio laiku išreiškė velijimus

Ketvirtadienį, birželio 27 die
ną, Antanas Margis, plačiai ži
nomas Chicagos lietuviams biz
nierius, tapo išskirtas iš gyvų- 

tarpo. Daugelis jo draugų 
pažystamų susirinko suteik- 
paskutinį sudiev prie kapo. 
Ambrose pasakė lietuviškai 

angliškai pritaikytas tam j- 
vykiui kalbas.

Velionį išlydint iš S. P. Ma
žeikos koplyčios Stasys Rim
kute sudainavo porą liūdnų dai
nelių, o vėliau jis su dideliu bu
riu palydovų pasitiko velionį

ti

SOCIALISTŲ GEGUŽINE. Liet. 
Socialistų Sąjungos Chlengo* ('on* 
trnlč kuopa rengia (Irnuglškn Išvn* 
žinvhnų—gegužine WIII6w Springs 
miško, sekmadieni, birželio-J lino 30 
d., nplo I blokus | vakarus nuo Konn 
Avo. nrlm šiaurvakarinio kampo 
Trtut Ižkit lu. 4 «•

Gegužiu# rengiamu no biznio tik* 
siu, heli draugiška. Bus nnt vietos 
Ižkonln čiela avis užkandžiam t bač
ka t#, žnlshl, prakalbos, puslknlbtl- 
llmal, ir t.t.

Visi kuopos narini' draugai, slm- 
pntlknl, žodžiu -L vis! socialistai yra 
kviečiami dnlyvniiti šiame baryje Ir 
tarno snvo vienminčiu maloniai sek- 
mndlonl pnnlolstl.

Visi dnv nepnslžndčlc yra prašo
mi pašaukti rengimo komlsilos na
rius M.. Jurgollonmnų arba T. Ryp- 
kovlčlu ir rezervuoti sau vietų pirm 
šeštadienio, jeigu gailina.

l|o||glmo Komis!jn.

I>.'-,|oh flv. Pctir<W<>l<lH ISvuJInvIinim 
Nedaliojo, Maruuouo Parko nolvvks 
— yru atšauktas.,. Visų dalykų du
ži nosite ateidamos ant susirinkimo, 
kuris įvyks panodflll, Liepos 1 d., 
7:30 viii, vakaro, .šv. Jurgio para
pijos svotulnOJe. ‘.

O. Kg^hiskuit#, Rnšt.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
rhiM, visokio didžio nu Coli Buksnb 
ir Slnkom. Taipgi štoni fikčorlm 
dfil byla kurio biKnlo įskaitant *var* 
Mtyklos, roglstorlu* Ir loo biiksu* 
Cn*h arba nnt IšmokOjlnio. Puma* 
tyldtfi mus pirm negu plrkilte ki
tur. S. 10. SOSTHE1M & SONS. 
Storo Fixturo*. 1900 S. Stato St. 
CALumot 6200?

BUčERNfl Ir GROSERNE ant par
davimo. Per dešimts metu ant vie
nos vieta*. Persiduos pigiai. Išva
žiuoju I Lietuva. 246 Ho. 18th Ava. 
Maywoo(l, Hl.

PARDAVIMUI Tavernas, biznis 
Išdirbtas, romia pigi, priežastį pa
tirsite ant vietos. 2640 W. 46 PI.

PARSIDUODA Urbu llronduoja 
bizniavau namus, 1900 Ho, Union 
Avom urbu parsiduoda Tavam 7021 
Stony Island Ava. Parduosiu pigiai. 
Tol. Dorche*ter 3403,

SVARBUS PRANEMMAH. Kno 
turi to bizniavo namu tinkama dfil 
tavernos South Hldėj, mainyti ant 
lotu. Pridedant cnnh arbn parduo
dant už cash arba randuoti. Atsi
šaukite tuojau. P. InČIura, 6164 H. 
Fulrfkdd Avo., tol. Rcpubllc 0600.

PARDAVIMUI Tavern nnt bizniu- 
vos gatvės — pilnai įrengtas, Di
delis kambarys užpakaly —* su 8 
stalais, 687 N. Clark Ht.

GRAŽUOLIU
KONTESTAS

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITĖS 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

'TAVERN flkčorlnl pnrdavlmul, 
Parduosiu už goriausi pasiūlymų 

016 Wost lOth Street

Muslcal Instruments
Muziko* IhMtrumontnl

GROJIKUS PIANAS pardavimui 
labai pigiai. Yni daug rolellu. Išro
do kai noii.hiM, 4420 So. Tuhnun Avo., 
2-1'Ob lubos,

Situation Wanted
Darbo loško

JAUNA inorgaitė užbaigtos biznio 
kursu High Šohpplėj. kalbu ir rašo 
lietuviškai, ieško darbo ofiso. Rašy
kite Box 279, 1789 So. Halsted St.

Partners Wanted '
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partneris I šaita
no ir restnuranto bizni. 'Puri būt 
pavienis. Rašykite Naujienos, ,Box 
279,.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA patyrusiu likerių parda
vinėtojų po tavernų*. Pulki proga. 
Pardavinės visoj šalyj žinomus li
kerius vienatinėj teritorijoj. Geras 
komisas. Nėra sąskaitų ištaigoje.

Pamatykite Mr. Smlth 
Unlversfil Llųuor Co., 
70 E. Cermak Road

PARSIDUODA TAVERN su sve
taine Ir septynių kambariu f luta* 
nnt viršau* Ir cottago su penktai* 
kambariais, Gera proga dėl dide
lės šeimyna*. Parduosiu pigiai.

JO8. TAVERN
82 and Koan Avo.

PASINAUDOKITE PROGA, Far- 
ma 20 akorlu. *u gyvuliai*, aadar- 
gui* Ir gorala budlnkal*. Yru elek
triką, vanduo Ir visi įtaisymai. Tin
kama dėl Nummor rcsorts, Mainysiu 
ant namo ar lunchrulmlo, groser- 
nės ar rulmingauzfis, Atsišaukite 
M re, W. Schultz, R, 4, Box 29. South 
Hnvon. Mlch.

TAVERNAS pardavimui už ma
žo sumn pinigu. Savininkas sorge 
ir negali biznio varyti.

1130 Ho. Canal St.

PARDAVIMUI modorniškn* 7 
kambariu narna*, lota* 50x126, gra
ži plovų, krūmai. gėlės, vaisiai, sod
nas, 2 kuru garažas, 9 mylios nuo 
miesto, goru transportacija. Bnr- 
gana*.

8061 W 04th Placo
TAVERN pardavimui. Biznis ge

rai išdirbta*, Geroj vietoj. Savinin
ko* apleidžia, miesto, *

3320 So, Lltuanicu Avo.
..............'............... ■■nu—. ...............    ..į—. ........................................

ANT pardavimo Tavern, Visa ar
ba pusč. Bizni* išdirbtas.

4070 Archer Avė.

PARSIDUODA bizniavo* namon 
ui $4500.00 ant OOth St., I vakaru* 
nuo Wostcm Avo, 3 pagyvenimai 
Ir štaruka*, ‘Ronda $66.00 I mltae- 
*1. Proįa por 4 diena* tiktai. AtsL 
vežkite pinigu*, gera* pirkiny*,1 

2602 W. 09th Street

TAVERN pardavimui arba priim
siu pusininke. Gera vieta.

4707 So. Halsted Street

TAVERN flkčeriai; parduosiu už 
teisingo pafliulymo,

3712 So, Westorn Avo.

—O—
BARGENAS—NAMAI. Marquettc 

Park aplelinkCjc, Mūriniai. Du po 
penki* kambariu*. Medini* cottage. 
Pigiai. 2662 We«t OOth St.

HAGGERMAN BARN CABARET 
parsiduoda — pusč arba visa. Biz
nis išdirbta* per ilgu* metu*. Ren- 
da pigi. Lysas ant 10 metų. Prie
žastį* pardavimo, nesutikima* part
nerių, 18415 Brandon Ave„ Hedge- 
wlck. III,

KAS norite greit Ir gerai nu*L 
pirkti narna, f firma, bizni arba iš
simainyti, kreipkite* Vytauto Spul- 
ko* Raštine, 4669 So. Paulina St., 
Yards 0146.

TIK PAMATYK ŠIUOS 
BARGENUS!

Well, girls here’s the» news 
you bave so patiently wai,ted 
for, a cbance to be recognized 
as the NAUJIENOS GIRL’S 
TENNIS CHAMPION OF THE 
CITY. Ali you have to do t) 
enter this tournament is to elip 
out the entry blank in this 
issue and sendt it in. Do not 
delay būt send it in immediately 
so as to be sure of a place in 
the bracket. The meet will 
start the 6th of July at Ogden 
Park, so get out that racqutet 
and start getting into form.

Miss Beatriče Survilla, star 
No. 1 player of BessmmerPark 
Tennis club, will play in this 
tournament. She will receive 
tough opposition irom her team 
matės Aldona Algmin and Es- 
telle Taylor who will also play 
in the meet. Come, on, you 
gals, and show the men how 
you can wield a racųuet. '

BIRUTES DARŽE
Rugpiučio-August 4 

1935 m.
Lietuvaitės norinčios įstoti į 

Gražuolių Kon testų, tuojau 
siųskite savo fotografijas į 
“Naujienas”.

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

REIKIA LIKERIU PARDAVINĖ
TOJŲ. Geras komisas ir bonusai 
mokami. Pnsimatykit su Mr. Motei, 
2038 West 51st St.

Heip Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKTA patyrusiu moterų sorta- 
viinui p o pi erų atkarpų. Sangamon 
Paper Grading Co.. 1731 W. Cermak 
Road. » .

GROSERNfi IR BUčERNfi PAR
DAVIMUI. 1213 W. 15th Street. 
Boulevard 1255.

Tikrai Geriausia ir Sau
giausia Vieta Pinigams 

Investuoti.
GROSERNE ir Delicatessen dčl 

pardavimo. Parduosiu pigiai. Gera 
vieta. 4889 West 14th St.

PARDAVIMUI čeveryku taisymo 
šapa. Landi* — mašinos. Pigiai, 
per administratorių iš priežastie* 
mirties. 1501 So'. 49th Avė., Cicero, 
nuo 10 iki 7 vai. vak.

Trijų augštų mūrinis namas, 
3 pagyvenimai po 5 kambarius 
su Sun Parlors, garu šildomas, 
buvo parduotas už $24,000, da
bar tik $6750.00. Namas gra
žioj vietoj Roselande.

REIKIA jaunos merginos namu 
darbui ir pridaboti 2 metu kūdiki. 
Geri namai; Phone Butterfield 2888.

For Rent

PARSIDUODA Tavom bu lunch- 
ruimiu ant karų linijos, darantis ge
ra bizni. Parduosiu pigiai, nes tu
riu du bizniu. 749 W. 31 St.

Mūrinis Bungalo šešių kam
barių, geltonų plytų, pirktas už 
$9500, dabar kaina tik $3950. 
Randasi Chicago Lawn.

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

PARDAVIMUI maža grosernS, ge
roj apielinkčj. Parduosiu iš priežas
ties mažos sveikatos. 3336 S. Lowe 
Avė., Chicago, III.

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero, knygyno, daile* 
muziejaus ir visų didmiesčio iš
taigu.
Svarus apšildyti kambariai, mau
dykles ir shower. Nuo $1,60 iki 
$4.50 i savaite. Valgis prie vietos 
kas nori. ,

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Michl^an Av. Vie,ory 4685

STORAS rendon, su Tavern fik
čeriais. Biznis išdirbtas per dauge
lį metu. Parduosiu arba mainysiu 
i mažesni name. Atsišaukite 

8841 So. Halsted St

ANT pardavimo Tavern. Visa ar
ba pusė. Biznis gerai išdirbtas. Par
davimo priežasti patirsite ant vie
tos. 4070 Archer Avė.

. Dviejų augštų mūrinis na
mas, dif pagyvenimai po 5 kam
barius su beizmėntu, parduo
tas už $5500, dabar tik $2300. 
Randasi Bridgeporte.

RENDON Storas tinkamas dSl Ta
verna. yra barai, arba kitam ko
kiam bizniui. 1737 So. Union Avė. 
Atsišaukite 4102 So. Artesian Avė.

^TAVERN pardavimui. Apleidžiu 
miestą ir einu i kitų bizni. 1605 W. 
48rd St. Dčl informacijų 2-ros lubos 
užpakaly.

ANT RENDOS geras Tavern su 
fikčeriais ir visais įtaisymais. Ren- 
da pigi, 6 kambariai gyvenimui.

2950 Normai Avė.

LABAI pigiai parduosiu ar mai
nysiu ant automobiliaus, bučerne ir 
groseme. pigi renda, arba galima 
mufoti. Yards 0145, 4559 S. Paulina 
Street.

Trijų augštų mūrinis namas 
3 pagyvenimai po 6 kambarius. 
3 po keturis, garu šildomas. Par
duotas už $25,000. Dabar tik 
$8500.

Penkių kambarių medinis na
mas ant dviejų lotų prie Nor- 
wood Parko. Kaina $1300.

JOHN P. F\V.\I.:>
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Fumished Rooms
KAMBARYS šviesus, vedusiai po

rai. prie vienos moteries, nebran
giai. Yra vieta pasidėti rakandus.

7115 So. Honore St.

RENDON kambarys prie mažos 
šeimynos vaikinui arba merginai. 
Arti gatvekariu. x

7042 So. Campbell Avė.
. ........... —................ ...... ... ........... ■■

O— 
RENDON kambarys dėl vaikinu,

Exchange—Mainai
NAMAS, mūrinis, 4 flatai ir Šta

ras, noriu mainyti ant 2 flačio. Prie
žastis, esu našlč, sunku prižiurčti 
dideli narna. Agota Utaklenč. 552 W. 
18th Street.

NAMAS bizniavas pardavimui ąr- 
ba mainysiu ant privatiško namo, 
randasi ant 63rd St.

10851 So. Michigan Avė.

Turime daugybę kitų bargenų 
ant namų ir ūkių. Ateikite į 
musų ofisą. Valandos kasdien 
niA> 8 ryto iki 6 vakare, šeš
tadieniais iki 8 vai. Septinta- 
dieniais nuo 10 ryto iki 4 po 
pietų.

•t 
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MAINYSIU S flatų ir Stora ant 
naujos mašinos arba troko. šaukite 
Radcliff 7987.

M. J. KIRAS 
REAL ESTATE

3352 S. Halsted St 
Yards GG94
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