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Valdžios Išlaidos Sieks
$8,500,000,000 Gasolino vartos vidutiniškai 20 galionų

įskaitant pakilimus, skridi

tikėtasi, ir bandymų rezul

FELIX & VAIVADA

Kariški vaizdai iš Tacoma strei kur streikavo medžio darbininkai

Italija

Kaip

gatvekarius,

3 žmonės prigėrė

NUSTATĖ NAUJA IŠTVERMĖS REKORDĄ

Rytų Afrikos gyven 
tojai atsisako imti 

Italijos pinigus

Didesnė pusė tų pinigų eis ša
lies įgaivinimui ir bedarbių 
šelpimui

Fašistinis heimwehr 
buvo užpuolęs Vien

uos miesto salę

Pereitą sekma- 
parkų tarybos 

maudyklos.

Bet Mussolini Anglijos pasiuly 
mus atmetė ir nori ginklu už 
kariauti Abysiniją

VVASHINGTON, b. 30. —Ka
ro laivynas užsakė 60 didelių 
patruliavimo lėktuvų.

Kun. Coughlin tai 
kosi prie automobi 

lių darbininkų

Prezidentas Roose 
veltas prailgino 

darbo tarybas

Susirėmimas tarp 
laivų krovėjų;

8 peršauti

CHICAGO. - 
dienį atsidarė 
kontroliuojamos 
Pirmą dieną besimaudant pri
gėrė 3 žmonės, du jų prigėrė 
Michigan ežere.

išbuvo ore, nenusileisdami nuo birželio 4 d 
landų. Jie ketina skraidyti visą mėnesį — 
moterys gyvena aerodrome ir gamina jiems valgį. Valgis ir 
sotinas jiems paduodamas iš kito lėktuvo.

Gubernatorius pasi 
rašė Chicagos gatve 

karių bilių
SPRINGFIELD, III., liepos 1. 

—Gubernatorius Horner šian
die pasirašė legislaturos priim
tąjį bilių, suteikiantį Ghicagai 
SįįVyvaldą ir teisę savygfevįji 
tvarkyti ir kontroliuoti miesto 
transportaciją 
elevatorius ir busus

VVASHINGTON, liepos 1. — 
šiandie federalinė valdžia pra
deda naujus fiskalinius metus, 
kuriais ji mano išleisti $8,520,- 
000,000. Didesnė pusė tų pi
nigų, būtent $4,582,000,000 bus 
išleisti šalies gaivinimui ir be
darbių šelpimui.

Valdžia tikisi turėt pajamų 
$3,991,000,000, tad deficitas at
einančiais metais sieks $4,529,- 
000,000—t. y. lygiai tiek, kiek

LOS AIGELES, Gal., 1. 1. — 
Palaidojęs savo viršininką gen. 
Howard, už kelių valandų nu 
sižudė maj. Healey, nusitroš 
kindamas automobilio dujomis

Vakar pradėjo imti 
padidintus prekių 

taksus

NEW YORK, 1. 1.— Buvęs 
pasaulio kumštininkų čempio
nas Max Baer, žydų kilmės, ku
ris prieš porą dienų vedė karš
tą katalikę Mary Eilėn Sulli- 
van iš Ithaca, N. Y., skelbia, 
kad dabar ir jis veikiausia pri
ims katalikų tikybą. Jis jau 
kartą buvęs su žmona katalikų 
bažnyčioj ir jam esą labai pa-

už juos nusipirkti. De- 
Italija vėl pradėjo lieti 
Austrijos talerus.

MILVVAUKEE, Wis., 1. 1. — 
Mrs. Sarah A. Spalding, duktė 
Francis Boyd, vieno iš įkūrėjų 
Shadbolt & Boyd Co., mirda
ma paliko 70 tos kompanijos 
darbininkų 900 Šerų, kurių ver
tė dabar siekia nuo $50,000 iki 
$100,000.

Miestas pirmiau tos teisės 
neturėjo, nes viską tvarkė pati 
valstija per valstijos prekybos 
komisiją.

Chicago, III., Antradienis, Liepos-July 2 d., 1935

Naciai vėl pradeda 
smarkiau perse

kioti žydus

SHANGHAI 1. 1— Mažiau- 
šia 25 žmonės liko užmušti ir 
100 sužeista eksplozijoj ir gais
re žaislų dirbtuvėj.

DETROIT, Mich., liepos 1.— 
Kun. Coughlin, kuris paskilbo 
triukšmingomis prakalbomis per 
radio ir pastaruoju laiku pradė
jo organizuoti savo labai fa
šizmu atsiduodančią sąjungą, 
dabar pradėjo organizuoti au
tomobilių darbininkus ir pra
dėjo jiems skelbti utopišką 
plarją, sulig kurio kiekvienas 
automobiliu darbininkas turėtų

TOKIO, liepos 1. — Vėliau- 
siomis žiniomis, skaičius žuvu
sių potvyny vakarinėje Japo
nijoje pasiekė 91. Dar pasigen
dama 17 žmonių.

Federalinė valdžia 
numato išleisti 

$8,520,000,000

ŽUVO EKSPLOZIJOJ CHI 
NIJOS DIRBTUVĖJ

VVASHINGTON, 1. 1.— žai
bas trenkė į lovą, kurioj gulėjo 
Mrs. Laura A. Simons, 41 m., 
bet ji išliko nesužeista, nors 
lova gerokai apdegė.

MILVVAUKEE, Wis., 1. 1.— 
Alaus gėrimo kontestą, po 
akių 12,000 žmonių, laimėjo ne 
alaus mėgėjai vokiečiai, bet 
franeuzas Floyd Verette, kuris 
alaus pusgalionį išgėrė į 34 se
kundas. Geriausiam vokiečiui 
gėrikui tiek alaus išgerti tru
ko 1 min. 22 sek.

LAKE CHARLES, La., liepos 
1.—Tarp dviejų laivų krovėjų 
Unijų narių įvyko persišaudy- 
mas, kuriame 8 darbininkai li
ko peršauti. Du jų gal mirti
nai.

COPENHAGEN, Danijoj, 1. 
1.—Thor Solber, amerikietis 
danas, jau gavo leidimą skristi 
iš Amerikos į Daniją per Gren
landiją, jei užsistatys $5,000 
dėl galimų netikėtų išlaidų.

PITTSBURGH, Pa., 1. 1. — 
Ward Bonsail, miesto advoka
tas ir Pittsburgho demokratų 
vadas, pasimirė ligoninėj nuo 
kelių savaičių žaksėjimo. Jis 
buvo 61 m. Amžiaus.

LENINGRADAS, 1. 1.— Ta
mara Kutalova, 21 m., nušoko 
parašiutu be deguonio aparato, 
iš 25,426 pėdų augštumos. Tai 
esąs pasaulinis moterų rekor-

MADRIDAS, 1. 1 
uždraudė komercializuotą 
tituciją ir atšaukė visuos 
kavimo urvams duotus 
mus.

FLOYD BENNETT FIELD, CONEY ISLAND, N. Y., liepos 
mėn. 1 d.—(Specialė Telegrama) Antanas S. Vaivada (ALTASS 
sekretorius) rytoj ar trečiadienį pasirašys aerodromui “waver” 
(paliuosavimą nuo atsakomybės) “Litųanicai II” pakilti.

Vartojant tik 260 arklio jėgų motoro, lėktuvas daro 160 my
lių per valandą tūkstančio pėdų aukštumoje. O 12,000 pėdų au
kštumoje su tiek pat jėgos ir tokiu pat gasolino vartojimu lėk
tuvas daro per valandą 175 mylias.

Su dviem trečdaliais motoro jėgos lėktuvas daro, tūkstan
čio pėdų aukštumoje, 190 mylių per valandą. Motoras turi tiek 
jėgos, kad “Lituanica II” gali be sunkumo skristi daugiau kaip 
200 mylių greitumu per valandą.

Vidutiniškas gasolino vartojimas skrendant bus 20 galionų 
per valandą. Bandymai parodė vidutinišką 22 galionų vartojimą, 
nesistengiant daryti ekonomijos ir 
mus į aukštį ir lygius Skraidymus.

Motoras veikia taip, kaip buvo 
tatai labai patenkinantys.

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

Daugiausia nepastovus; ma
ža permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:-

Anglija pasiūlė savo 
žemės nuramini

mui Italijos

Priėmė (poilsio die 
nOs įstatymą

RYMAS, liepos 1 
pradėjo kalti senovinius sveti
mos valstybės pinigus, kurie 
bus naudojami Italijos koloni
jose Afrikoje.

Tai dėlto, kad Afrikoj dar
bininkai, sankrovininkai ir ten- 
buviai atsisako imti kokius 
nors kitus pinigus, išėmus 
Austrijos talerus su karalienės 
Maria Teresa paveikslu, lietus 
1775 ml Tie-pinigai jtfrihlžiU’ 
šia Afrikoj pasirodė, ir afrikie
čiai atsisako imti kitokius pi
nigus.

Italija jau kelis sykius ban
dė įvesti savo pinigus koloni
jose, bet be pasekmių. Tą patį 
bandė Anglija ir Franci j a, bet 
ir jų pinigai neprigijo.

Dabar kada Italija turi su
traukusi Afrikoj 100,000 ka
reivių ir yra atsigabenusi dau
gybę darbininkų, ji vėl bandė 
įvesti lira, bet ir vėl gyvento
jai atsisakė ją imti, taip kad 
kareiviai, kurie turi pinigų, ne
gali juos praleisti, nes nieko 
negali 
lei to 
senus

RALEIGH, N. C., 1. 1. — 
Valstijoje vis plačiai? pradeda 
siausti vaikų paraližius, nuo 
kurio mirė jau 11 žmonių.

Ispanij a 
pros- 
tvir- 
leidi-
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LITUANICA II” DARO DAUGIAU KAIP 200 
MYLIU PER VALANDĄ

Du broliai lakūnai, Fred ir Al Key, kurie Meridian, Miss 
savo lėktuve “Ole Miss’ nustatė naują ištvermės rekordą. Jie 

— jau arti 700 va- 
iki liepos 4 d. Ji,

SPRINGFIELD, III., 1. 1.— 
Illinois legislatura, prieš išsi- 
skirstant, priėmė įstatymą, ku 
ris visų dirbtuvių ir įstaigų 
darbininktos, su mažomis iš
imtimis, ^suteikia privalomą 

dfemį^poilsio savaitėj e.

bus išleista šalies gaivinimui 
ir bedarbių šelpimui.

Bet jeigu šalies ekonominė 
būkle pagerės, tai padidės ir 
valdžios pajamos. Ir pereitais 
fiskaliniais metais valdžia tu
rėjo daugiau pajamų ,negu ti
kėjosi.

Pereitais fiskaliais metais, 
kurie baigėsi birž. 30 d., val
džia išleido $7,258,217,000. Tai
gi ateinančių metų išlaidos bus 
dar didesnes. Tad bus didžiau
sios išlaidos taikos metu.

Bet ne visi bedarbių šelpimui 
ir šalies gaivinimui išleisti pi
nigai bus išleisti nesugryšta- 
mai. Valdžia šalies gaivinimo 
išlaidas taiko daryti taip, kad 
jos su laiku sugryštų į valsty
bės iždą ir valdžiai nereikėtų 
jas dengti padidintais taksais.

LONDONAS, liepos^!.— Už
sienio reikalų ministęrio,pageb 
bininko kapt. Eden kalba at
stovų bute nustebino visą An
gliję-

Jis pareiškė, kad Anglija 
pastangose taikiai išspręsti Ita- 
lijos-Abysinijos (Ethiopia) gin
čą ir nuraminti Italiją, buvo 
pasiūliusi net atiduoti savo ko
loniją Samoli žemėj, kad Aby- 
sinija turėtų priėjimą prie ju
ros. Bet vistfs Anglijos pasiū
lymus Mussolini atmetė.

Iš to pas visus kįla įsitikini
mas, jog be karo negalima bus 
apsieiti ir kad Mussolini ginklu 
nori patenkinti savo ambicijas 
Afrikoj.

Mr*. Ellan S. Woodwar<i

Jai yra pavesta federalis dar
bas surasti darbo pusei milijo
no moterų.

BERLYNAS, liepos 1. — 
Nors naciai niekad nebuvo pa 
liovę persekioti žydus, bet da
bar žydų persekiojimas darosi 
vėl daug griežtesnis. Anti-se- 
mitų organas Der Sturmer pra
dėjo rėksmingai skelbti apie 
žydų piovimą krikščionių vaikų 
tikybos reikalams ir kurstyti 
žydų pogromus.

Daugelis miestų iškabino ant 
kelių iškabas, įspėjančias žydus 
nesirodyti tame mieste. Nacių 
policija prie mažiausio nesusi
pratimo su krikščionimis areš
tuoja žydus ir siunčia juos į 
koncentracijos stovyklas, nors 
kalti butų krikščionys, o ne 
žydai.

žydų kultūrinėms organiza
cijoms neleidžiama susirinki
mus laikyti ir visaip trukdo
mas jų kultūrinis veikimas.

Viena krikščione buvo susi
žiedavusi su žydu ir ruošėsi 
apsivesti, žydas tapo už tą už
darytas koncentracijos stovyk
lom o mergina kažinkur pra
puolė, veikiausia irgi yra nacių 
areštuota, nors nėra jokio įsta
tymo, kuris draustų vokietai
tėms vesti žydus.

VIENNA, liepos 1 
pavojinga yra padėtis Viennoj 
ir kaip stiprėja fašistinis 
heimwehras -rodo jo užpuolimas 
miesto salės už tai, kad virš 
miesto‘ salės nebuvo iškelta 
heimwehro vėliava.

2,000 iš visos šalies suvažia
vę heimwehriečiai, apsiginkla
vę šautuvais ir kulkosvaidžiais, 
parodavo po visą miestą ir pas
kui susirinko prie miesto sa
les, kur ėmė šaukti prieš “juo
duosius”—klerikalų partiją, ku
riai vadovauja kancleris Schus- 
chnigg ir prieš merą Schmitz. 
Ir tik dėlto, kad virš salės ne
buvo greta Austrijos vėliavos 
iškelta heimwehro vėliava.

Incidentas baigėsi tuo, kad 
parado vadas, vidaus reikalų mi- 
nisteris maj. Fey išlaužė mies
to salės duris ir pats iškėlė 
heimwehro vėliavą. Paskui pa
sakė kalbą, kurioj reikalavo, 
kad meras atsiprašytų už heim- 
wehro įžeidimą.

Heimwehras dūko ant mero 
ir dėlto, kad merą žmona šią 
savaitę įteikė naują vėliavą ki
tai ginkluotai armijai—Frei- 
heistbund. Dar ir katalikai tu
ri savo armiją — smogikus. 
Visos jos tarp savęs pradeda 
vis smarkiau rietis, kas gimdo 
didelį nerimavimą Viennoje.

įiinigai esą turėtų būti paimti 
iš automobilių farbrikantų pel
nų ir iš automobilių pirkėjų, 
kurie dabar automobilius per
daug pigiai perką.

Visas jo “planas” yra neaiš
kus, labai miglotas, kaip ir vi
si kiti jo socialiai ir ekonomi
niai planai.

CHICAGO.— Vakar Chicagos 
sankrovos pradėjo imti padi
dintus prekių taksus—3 nuoš. 
taksus ant ant visų pirkinių.

Kadangi dar smulkios taksų 
monetos ’ nėra pagamintos, ' tai 
taksai yra renkami centais. Nuo 
15c iki 49c imama 1c taksų, 
nuo 50 iki 83c—2c. taksų ir 
nuo 84c iki $1.16 imama 3 c.

Pakelti prekių taksai eisią 
bedarbių šelpimui, nes valstija 
turi sukelti po $3,000,000 savų 
bedarbių šelpimui, jei nori gau
ti pagelbos iš federalinės val
džios. Taksų priešininkai sako, 
kad valstija tuos pinigus galėjo 
lengvai sukelti sumažindama 
savo išlaidas. Tečiaus politi
kieriai niekad, jei tik gali, iš
laidų nemažina, nes tas suma
žintų “džiabus” ir galimą graf-

, VVASHINGTON, liepos 1. — 
Prezidentas Rooseveltas šian
die išleido dekretą, kuriuo ta
po prailgintas nacionalės dar- 
bg santykių tarybos veikimas 
iki rugpiučio 1 d.

Taipjau neaprybotam laikui 
liko prailgintos plieno ir teks
tilės darbo santykių tarybos.

Nacionalė darbo taryba liko 
prailginta tik vienam mėnesiui 
dėlto, kad jos vietą neužilgo 
užims kita taryba, sudaryta su
lig VVagnerio biliaus, kurį kon
gresas jau priėmė, bet prezi
dentas dar nespėjo pasirašyti. 
Ta taryba turės daug didesnių 
galių taikinti nesusipratimus 
pramonėse.

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Ntw«

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

ai
................



CHICdGOS
UCTUMI Miegamo kambario setai po

Gražus Parlor Setai po

ADVOKATAI

Namai

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAILIETUVIAI

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

Phone Yards 1188

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

Lietuvių Draugijon
Milton Kampikas

$50.00
$25.00
$10.00

Jeigu jums reikia M ALE VOS, 
jus gausite geros malevos už 
prieinamą kainą.

M ar joną Lapinski 
VValtcr Mitkus 
Balt. Steponaviče 
Albert Belkis 
Mike Guchius

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

Naujas konkursai! 
tas K. G. Urnežis 

stojo į darbi

naujų narių
jūsų 
tikietą už kiekvieną 
narį Draugijon. Rei- 

daugiau 
narį, tai

zidencija
ilsted St,

Drau- 
pasidarbavinią

SpeciaMsta* 
_ , mpim^, km
itimi galvos skaudėjiir

BUDRIK FURNITURE MART
3345 So. Halsted St.

Ona Rųtkauskiepe 
Elzbietą Lucąs 
Kątię Ęugąręsfcy 
Frank Wąlai|is 
Leo Milės

ŽODIS DRAUGIJOS 
NARIAMS

Rusas Gydyt 
Moteriškų. Vyri 

chroo 
offoM 8iei 

arti 8 
Valandos: 2—4, 

diliomis Ir iv

A. Roth
tas ir Chirurgas 
Rk Vaikų tf visų

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITĖS 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

S. P.
8319 Lituanica Avenue

BIRUTĖS DARŽE
Rugpiučio-Aųgust 4 

1935 m.

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St 

VALANDOS: Nuo 9 Iki 10 ryto, nuo 
likiS po piet. nuo 6 iki 8:80 vak.

V®Amte

VARKALA, Draugijos Auditorius,

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

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4Q31 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez., 6515 So. Rockwell St.
Tėl. Republic 9723

Geros perdirbtos radios gra- $Q EQ 
žiuosę kabinetuose po.......... w»vU

Naujės automobilių radios po O |£Q

PR. J. E. SIEDLINSĘIS 
Gydytojas ir Chirunrąs

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

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

Tel. Seelėy 7830
Namų telefonas Brunswick 8597

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

J. F. EUDEIKIS

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

Kazimieras Yur^is 
Frances Rąsinkievicz 
Mary Baltrušaitis 
Steponas Dąipbro 
Albinas Rudinskas 
Alby tylarązas 
Frank Visgard 
George prundęa 
Stasys Gcrsh 
Stanley Zaveekas 
Adopias Zablockis 
Peter MankeviČius 
Catbcrine Patupas 
Susanna Čepulis 
Dan Kundrot 
Auna Ambrozas 
Kazys Pazarskis 
Artliur Grušas 
Floreuce Balsis 
Petronėlė Rimkus 
Tadelis Vartelka 
John Vartelka 
Albert Ruzgus 
Theodora Frances Nainis 
Theodora Nainis 
Paul Ambros 
Rozalija Litvin 
Vincas Senkus 
Eugenic C. Strazdas 
Jonas Namaitis 
Anna Waxeele 
Veronika Žilinskas 
Einily Pevis 
Frank žičkus 
John J. Kucin 
Uršula Slotkienė 
Frank Linkawski 
Povilas Vilčaiiskas 
Albert C. Frier 
Anthony Garšva 
Juozas Ramančionis 
Anna Kiaud 
Jurgis šarkiunas 
Mikalina Baronas 
Alger Kuchin 
Jųoząs Ruscckas 
Julia Sadulis 
George Steponavičius 
Vera Thomas 
Estelle Maskas 
Venera Grybas 
Aleksąndyą D.. £akes 
John Šimaitis •

Kiti Lietuviai Daktarai. 1

Dr. Mąrgeris 
3325 So. Halsted St. 

V»Updp«: nuo 10 r. Dd 2 pv 
ir nuo 4 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 10 Bd 12
Phone Boulevard 8488

J. UULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572 Telefonai Yards 0994

Dr. ^Maunco Kshii
4631 South Ashland Avenae 

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

Didelis pasirinkimas: PEČIŲ, LOVŲ, LE 
DAUNIŲ, KARPĘTŲ.

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

Ofiso Tel. Boulevard 5913
Rez. Tol* Victory 2343
Dr. Bertash 

756 West 35th Si
Cor. of 85th and Halsted Sts.

Ofiso valandos nuo 1-3 puo 6:80-8:80

tą. Priren- 
_ , _v. ose atsiti-
igzaminavtmas daromas su 
arodančių mažiausias kini
ai* atyda atkreiptam i mo-

T________
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne-

Į<aip buvo spėta, taip ir yra. 
Musų naujas koiikursantas p. 
K. G. Urnežis pradėjo savo 
sėkmingą darbą įrašydamas 2 
naujus narius Chicagos Lie
tuvių Draugijon. Tai tik pra
džia jo darbuotės, greitu lai
ku pamatysime didesnius jo 
darbo rezultatus.

(Tąsa pusi. 3-čiam)

DR. VAITUSH
LIETUVIS 

Optometrically Aidi 
Palengvins, akių | 

priežus^ 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu mo, skaudamų akių 1p J.. ... .
trumparegyste ir tolirei 
gia teisingo! akinius. 1 
kiniuose e 
elektra, p: 
dar. Specic-___ ________ _____w___
kyklos vaikus. Kreivos akys ątitai- 
i " ___ 1
dilioj nuo 10 iki 12.
Daugely aUitikiiųų aky* aUtalęo- 

nios be akinių. Kainos pigiau

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

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

4910 S. Michigan Avė.
Tel Kenvood 5107 

VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakarę. 

Apart iventadienio ir ketvirtadieniu.

Gerai lietuviams Žinomas per 8b 
metus kaipo pi .
rurgas ir akušeris. ' * . ’

Gydę staigias ir chroniška 
vyrų, moterų Ir vaiku pagi 
jauslus metodus X-Ray ir ' 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
1034 W. 18th SU netoli Morgan 84 

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

Tek Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Gydė Perk ^55 F Central 74^

Valerija Ladiga 
Agnės Sarkunas 
Kazimiera Kazukauskienė 
John Gildą 
Stanislovas Valička 
Zofija Valička 
A n ton La t vi n 
Margaret Stankus 
Alfonsas Garšva 
Sally Elvikis 
Peter Rapševieius 
Uršula Širmulis 
Jųseph Zekopis 
John Davidauskas 
Ąlbert C. Stupar 
Edvąrd Grushas 
John Barshes 
Peter Marazas 
Mike Yons 
Dovothy Esposįto 
Stanley Butkus 
Walter Ęuehi^ . . 
llernięe Bhl ’
Paulina Mankcvičięne 
Susanna Zavcst 
Antonnette Mankevičiutė 
Ircnc Kantrim 
John Kubilius Jr. 
Charles S tonos 
Frank Klikna 
John P. Sitplis 
Mario Redecke 
Antonette Stupar 
Mąthew Jokubka 
Albert Pajauskas 
Frances Nevedomskienė 
Mary Pechulis

Tel. Ofice Wentworth 6880
Rez. Hyde Purk 8895 #

Dr. Susanna Slakis 
W VIASi 

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
W. Cermak Road (W. 22 St.)

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

Ofiso Teį: Boulevard 7820 
Namų Tųl. Prospect 1980

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
VALDYBA: P. MILLER, finansų sek;storius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. K AIRIS, vice-prezidentus P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠAUSKAS, trustisas.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR ęHIRURGĄS 
landos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
ral., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

są43 South Halsted St.
TeL Boulęvąrd 1401

Dentistas
Valandos nuo 9-9

242Q West Marųuette Road
ęrti Westem Avė. Hemlock 7828

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

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

Tel. Boulęvąrd 5914 Pienų ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedek nuo 10 Iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir
3335 So.:

CHICAGO. ILL.

Dr, Chjrief 
4729 So, A^and Avę.

2 lubos 
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS)
Nu© 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vak 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Rd 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2889

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezeris

Dentistas
4645 So. Ashland Avė,

Valandos _ _ ___
Serųdoj pagal sutarti

2201
Ofiso valandos: Kasdien ąuo 9 iki 5 

Vakarais: Pariedelib, Serėdps ir;’ 
Pėtnyčips 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai:'6459 S. Ročkwell Screet 

Telefonas Republic 9600

Skalbiamos mašinos perdirbtos, $1 Q Rfi 
keturkampės, aliumininės po • ■ W

Perdirbti dulkių valytojai

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 
_182?

Pritaiko Akinius

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vak dienų.

Phone Cąnal 6122 .

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

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

Telefonas Re*«hlie 7866

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4J57 ARCHER AVĖNUĘ 
Telefonas Virginia 0036 

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

Anthony A. Dobbs
(Antanas Dubickas)

ADVOKATAS
Perkraustč savo ofisų į nauja

vietų, adresu:
139 N. Clark St.

Suite 1209
Tek Central 5566

Rez. 7018 S. Artesian Avė.
Tek Republic 2566

kad svečiams butų liuosiau 
smagų laiką praleisti.

įžangos tikietai į šitą Drau
gijos Jubiliejinį Bankietą kai
nuos $2.(X), bet tiems Draugi
jos nariams, kurie bus įrašę 
Draugijon vieną naują narį 
šiame konkurse, gaus įžangos 
tikietą veltui.

Visi Chicagos Lietuvių Drau 
gijos nariai, esate nuošird
žiai kviečiami darbuotis įkal- 
binimui 
gija už 
teiks po 
įkalbintą 
škia, jeigu gausite 
negu vieną naują 
tiek gausite tikietų į minėtą 
bankietą, kiek busite įkalbinę

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

AKIU SPECIALISTAS 
2f METŲ PATYLIMO 

Pritaiko .kiniu. d?l visokių gku.

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Deųrborn St. 
Kanib. 1431-1434—Tek Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:3Q.

Tek Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
9:00 iki 12:00 Kalbame Uętnviikąl

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS *

Laidotuvių Sulygo*
Lengvai* Išmokljūnai*

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Gauti nadia'i balandžio k 
gegužės mėnesį buvo paskelb
ti pirmiau, žemiau yra vien 
praeitą birželio įnėnesj. įra
šyti nauji nariai Chicagos

Kai kurie musų narių biz
nierių pasižadėjo didesnę dalį 
valgių ir gėrimų šiam bankie- 
tui suteikti veltui. (Biznierių 
vardus, kurie yra pasižadėję 
teikti valgius ir gėrimus bau- 
kietui, pranešime vėliau). 
Neabejojau!, kad bankietas 
bus vienas šauniausių, daly
vių irgi rasis apsčiai. Pasam-

Nauji nariai įsirašę 
Draugijon birželio 

mėnesį

Turbūt visiems Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariams 
yra žinoma, kad Draugijos 
Jubiliejinis Bankietas įvyks 
šeštadienį, lapkričio-Nov. 2 d. 
š. m. Bankieto programas bus 
įdomus, dalyvaus visos geriau 
sios Draugijos artistinės spė
kos jo išpildyme. Be gero pro- 
granio bus valgių ir gėrimų 
iki sočiai, taipgi bus orkest
rą—šokiai eis visą laiką. Ban
kieto pradžia 7 vai. ir tęsis iki 
saulei užtekant.

Mrs. Anelią K. Jarusz 
Physical Therapy 

and MWif?
6530 S. Węstern 

llll Avė., 2nd floor 
' Hemlock 9262

, ^Patarnauju pr|ę 
Kjmdymo namiįo 

-ar liROiunisę, 
duodu massage 
Electric treaį- 

ir męgnę- 
|tie blankęts ir tt

Moterims ir mer- 
lĮMMHPHIĮl Jdpęmą patari-

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

bei įrašę Draugijon naujų 
narių.

įkalbinę naują narį (apli- 
kantą) atsikvieskilc į Drau
gijos ofisą, 1739 So. Halsted 
st., bilc ketvirtadienio vakare 
apie 8 vai. čia bus Draugijos 
daktaras, jūsų įkalbintas na
rys čia galės pilnai įstoti 
Draugijon. Jeigu jūsų įkalbin
tas naujas narys (aplikan- 
tas) neturėtų liueso laiko at
vykti ketvirtadienio vakare, 
tai išpildę aplikaciją paimkite 
dalį arba visą įstojimą ir pri- 
duokite į Draugijos ofisą, 
Draugijos valdyba pasirūpins, 
kad aplikantas bile kuriuo 
paraukiu laiku galėtų Draugi
jon įsirašyti.

Dar kartą kviečiam visus 
Draugijos narius į darbą, kad 
gauti naujų narių į Chicagos 
Lietuvių Draugiją. O už jūsų 
malonų pasidadbav|mą savo 
organizacijos auginimui Dr- 
ja suteiks jums tikietą į Jubi
liejinį Bankietą veltui!

Lauksime kiekvieno Drau
gijos nario pasidarbuojant 
naujų narių įrašyme!

Draugiškai,
—Chicagos Liet avi jų Dr~ja.

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

• - - Tel. BouIeyja^iTO^^:,,. ..,r

LIETUVAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

DR. MONTVIDAS, Dr-joS Daktaras. K. GUGIS, Dr-jos Advokatas,
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitšjo —panedSliais ir ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti jstoti Chicagos Lietuviu Draugijon, malonėkite pribūti j Draugijos ofisų 

Čia pažymėtu laiku.
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street, Telefonas Canal 0117

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

latyręs gydytoja* chi« 
eris. *
* ir chrpnižkas Rga*.
ir vaiku pagal oao-

Neptunilc 
VarniiK



NAUJIENOS, Chicago, III

Naujas Draugijos narys

PiialrlnkimuN vIhij mitini,

Leo Milės Julia S'aduli

NAUJAS BOKSO ČAMPIONAS
IT’S SIMPLY

INEXCUSABLE

Stones

Ona Rutkauskiene CENTRAL DISTRICT

Tadas ir Jonas Wertelkai

PETERI PEN

MAS
MEOW/

P-nia Karolina Nef- 
fas irgi gaus tikietą 
j Draugijos bankietą

P»N 
FOUNID

mčjęs Čampionatą, turės ir pinigų, kurių jam taip labai truk
davo. čia jis pasirašo mūviu kontraktą, iš kurio jis uždirbsiąs 
$500,000. Muviai rodys jo gyvenimą.

sakant, p-nia Grakauskiene pra
dėjo gana sėkmingai darbuotis 
naujų narių | rašyme.

Įsirašė nauji nariai 
per Seną Petrą

Paalutoa vieny IA 
d ld žll n ualų ir 
(J ERIA ILSI U IA 
(ili'bOhi Amvrlkol 
Regullarlal $1.00 
V«VI,tCMh'
MIoi’Om Aloj aru- 
Dilio Iki 43.

ATSIMINK 
SAVO 

.PINIGINĘ

Konkursantės Agnės 
Grakauskienės įra

šyti nauji nariai 
praeitą savaite

Jaunuole, gražuolė nau 
ja Chicagos Lietuvių 

Draugijos narė

John žemaitis

čia vėl nauja narė Ona Rut
kauskienė įrašyta konkursu n 
tės Agnės Grakauskienės. Taii

FUU.MCK

NOSLACK 
FILLING

Povchis Ambros

Musų naujus narys p. I

Tai tėvas ir sūnūs, abu įsi
rašė per Seną Petrą į Chicagos 
Lietuvių Draugiją. P-nia Wer- 
telkienė buvo seniau įsirašiusi 
Draugijon. Reiškia, Senas Pet
ras visus tris šeimynos narius

choro 
“Nau- 

gražuolių kon teste ir 
žymią 
būryje

Katrina Orenčienė 
gauna tikietų į Dr- 

jos bankietą

P-nia Karolina Noffienė įra
šė Draugijon Frnnk Valaiti iš 
Cicero. Jai tikintas j bankie
tą irgi užtikrintas.

Kas daugiau?

Chicagos Lietuvių 
Draugija

(Titan IA pual. ’J-ro

/6ą/ ir Viktoras Petrauskui

Pirmuosios kregždės atlėku
sios į Draugijos ofisą, reiškia 
gauti p. Urnvžio du nariai, yra 
broliai Roy ir Viktoras Pet
rauskai*

brolis 
s yra 

’ choro diri- 
orkeslro ve- 

C.hicagos 
narvs.

Jeigu norite galite mokėti po 
egzaminuoja kiekvieną dieną.

P-lė Julia Saduliulė, jaunuo 
lė iš rožių žemės (Roseland) 
yra “Naujos Gadynės“ 
aktyvi narė, dalyvavusi 
j ienų 
laimėjusi žymią vietą skait
lingame būryje gražuolių. 
Ačiū Kazio Steponavičiaus pa
stangoms ji dabar yra Chica
gos Lietuvių Draugijos nauja 
narė.

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

Žiūrėkit! Pirkit!
Gaukit Kainas!

K IliOM (ItdvirN 
grtipOa i»<> 

1>Hu ir $1.4 H

Musų naujas narys p. John 
šėmai lis yra brightonpark ietis, 
iržlaiko puikiai įrengtų Golden 
Gate Ruffet, 4070 Archer Avė. 
Nors musų konkursantė p-nin 
Grakauskienė gyvena North- 
aidėjo, bet Draugijai naujų na
rių suranda ir Southsidėje.

M«r» 
teartu 
katei*. 
Odatta 
tte. JL__ __  _
tte Be to raute rataapiett 
M. knrlaoe reMto euatotrk- 
tt plrtttMitee ar k* kU*. 
LamMrt Pkaretaeal Oa.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Jun/is S/r/>on<u>ični

Tai musų Jurgutis, 
Kazio Steponavičiaus. Ji 
“Naujos Gadynės 
genias, Revelers 
dejas, pins naujas 
Lietuvių Draugijos

0x12 VATL
specialiai

82 ŠMOTŲ INDŲ SETAS, Gauglt nau dabar ...........

GESINTAI PEČIAI, $49.00 vertėa, vi«i porccHnlal 
po ..................................................................

$3.50 vertC« maži KAURAI, labai apeclaliai ...........

Visą ifidlrbysčių elektrinių skalbimui mašinų, progų 
ir Refrigoratorlų, specialiai apkainuotų po ........

Naujas Draugijos 
narys

BUDRIK OPTICAL IR JEWELRY C0
3343 South Halsted Street 

Tel. Boulevnrd 6040

You cannot expect to make 
fflends socially or In buslness 
If you havo halltosls (bad 
breath). Since you cannot de- 
♦ect it yourself, the ono way 
of maklng sure you do not 
offend ls to gargto ofton wlth 
Listerine. lt instantly doitroys 
odors, Improves mouth hyglene 
and checks Infectlon. Lambert 
Pharmacal Company, St. Louis, 
Missouri.

LISTERINE
ends halitosis

Kili, 200,000,000 garmi

Chicagos Lietuvių Draugijos 
jaunas ir naujas narys p. Leo 
Milės (Miliauskas) yra savi
ninkas Reacon Electric Co., 
5075 Bmadvvay. Kreditas p-niai 
A. Grakauskienei už šito jauno, 
žymaus mechaniko įrašymą 
Draugijon.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

8514-1® W. ROOSEVELT ROAD <f
arti St. Louia Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietam ir druskos vanos.

■vvimmlng pooL ’ ia
Ruslika ir turkiška pirtis <?^WI

Moterims seredomis iki 7

Didelis Piknikas su Laimėjimu Dovanų 
Rengiu Simono Daukanto Draugija 
Ketverge, Liepos-July 4 d., 1935 
.1. J. SPAIČIO DARŽE, Archer Avė.

prieAaiH Oli Henry Park, Willow Springs, III.
Pradžia II v. IA ryto, Tlklolita tiktai 10c. (Imta <lel laimėjimo dovanų 
Kviečiu vImum, Jaunus Ir hodum u I ui ta nky U Ir tinkamai laika prulelatl, 
prie gorus muzikos. KOMITETAS IR VISA DRAUGIJA.

Uršulė Slotkuvlonė

P-nia Uršulė Slotkuvlonė, 
1)01 W. 515(11 SI., užlaiko taver
nos hlzn| laike daugelio motų; 
dabar įsirašė por Šoną Putrų 
Chicagos Lietuvių Draugijon.

liros, 1843 So. Ilulatod StM už 
laiko hlzn|, taipgi dldel) garu 
žą; dabar įsirašė Chicagos įle 
tuvių Draugijon por Seną Pel

nu vn i t ę išperi n I ės kni- 
rpgėjliiiui vėlilHIKioMC 
su pilnu akių lAcgzn-

..........*4.75
$1.00 J Miivnltę. Akis

no'aj vve've
oot
'em y

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu valysi numua! PaAauk mus dėl dykai upakaltlluvlmų. 

25 motai patyrimo, — lllokorlus Ir Slogius. 

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

M&GLE TmEV 
conie 

TAi S IS OUQ_ 
1_AST ST7X|mO, 

PETBGL 
OE-v-J.

P-nla Kalrlna Orenčionė įrašė 
Dran'gijon savo draugų p-nią 
Kalte Bugt'rosklonę 
pasidarbavimą Draugijos labui 
gaus tikietą varlės $2.00 j Chi- 
cagos Lietuvių Jubiliejini Ran
kiotą, kuris bus Inpkričio-Nov.

TAI
IŠPARDAVIMAS 

Labai CĖVERYKŲ! 
l»ery vkrtrh iki w».
Daugiau nagu 1,500 porų! Vien IA 
odoH, Odos pamnAaliiH, puikliiiudai 
pritaikomi, Mplhe
Ihu'l. žvniON loil-
II.VH, I^IlNČIOH htllflf n S H Irti 
n,VH, Ver A I II k oi ■ ■ 
odoH, Ciiban kul-Wj| ■ 
nya, Kidn, Pat- ■ 
chmontM. ■ I ■ I W

Kutį/s Pajarskas

Visa plati lietuviška Chicaga žino ir pažįsta žymų daini
ninką baritoną Kazį Pažarską. Mes p. Pažarską prisimenam 
už jo pasižymėjimą 1033 m. “Birulėj“ vaidinant operetę “Ra
ganius“. P-nns Kazys Pažnrskns “Raganiuje” vaidino vieną 
svarbiausių rolių, būtent Jo pulkus vaidinimas ir
nepaprastai geras dainavimas prilaikytai rolei dar ir dabar 
nėra užmirštas.

Taipgi mes esam girdėję p. Pažarską dainuojant koncer
tuose, radio progrnmuose; visuomet jis buvo ir yra pažiba 
musų prog^ųpjpių vakarų.

Smagu pažymėti, kad p. K. Pažnrskns’ įstojo Chicagos Lie
tuvių Draugijon, o jo įrašyme pasidarbavo musų konkursan- 
tas p. K. Steponavičius.

Naujas Draugijos narys p. 
Alexandor Zakos, “1'rlbuno'” 
proasniaiiuH, įstojo Chicagos 
dėtuvių Draugijon por Seną 
Petrą,

Naujas Chicagos Lietuvių 
Draugijos narys p. Ch. L. 
Stones, 1747 So. Halsted St., 
yra gerai prityręs barzdasku
tys ir sykiu užlaiko Beauty 
•Shoppe. P-no Stonio biznis 
visai arti “Naujienų”, tiktai 
trečios durys. Reikale, Drau
gijos nariai šitoje apielinkeje 
nepamirš, kad čia yra jų bend
ros organizacijos narys.

DR. BRUNO WAIN0RIS
Užtikrintas akinių pririnkimiiN. šią 
uos. Akiniai tolimam Ir artimam 
rėmuose geltonos ir IhiIIon Npnlvos 
lllilDIViniU llž r . .''r. ,1^ r .«

Ir paakinu ntailankykit | CENTRAL DJHTRKT FIJRNITURE CO. 
Ir PALYGINKIT k n i n hm ir ruA| tiivorų, Mca turima nuatatę NAU
JAS PASTOVIAS VERTYBES drl rnuaų Liepoa mfnaaio apvalymo 
išpardavimo.

M cm garantuojamo, kad Jijn negalite gauti gcrcunėa rykle* tavory, 
goromnių lAinarginimų arba gereanio patarnavimo Hilo kur kitur 
Chlengojo.

Pirkite dabar pirm Infliacijos.
M9.00 
*11.95 
*39.50 
*34.95 
*29.50 

*2.98 
*2.49 

*29.50 
*1.98 

*29.50 
ir brangesnių.

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS ARBA CASH.

2000X 
VISAI 

NAUJŲ 
i-tai Liepos^K 

drįsiu \ 
^cinidunion Kainom Chicago]

2.000 drošiu 
rjiinir dldtillama 

BJ Ti'IJu-DImiu I A-
JJ r JHiNliįvliim. Atol-

vi/aI M,,kMtll
HI<hIhčIu gyvų 
Himlvij ninijutflll iO l*»’<><’kH b’ druMfia.
I'i’I’vIi'AIm Nlako 

JHitflMndl 'Ii i^ n,h" ordordl- 
ii vizijų.

SETAI, iki $35.0(1 vortCa, 

MiEtTiiuiMio

wue\Aji 
«OuD Qooo 

VMtkUU.
we'o.e wp 

AOAiMęr

GOLLy/.

FURNITURE CO.
JOSEPH JOZAITIS, Mgr. 

3621-25 SO. HALSTED STREET

PARL0R SETAI, $120.00 vortėa, galutinam 
išpardavimui po .............................................

PUSRYČIAMS
apocialiai po

MODERNIŠKI
Kampeliai po _____________

VALGOMO KAMBARIO SETAI, $85.00 vertėH, 
rloftiito medžio baigti, po ....................................

0x12 AMERICAN ORIENTAL KAURAI, 
gružių pultern’ų po .... ........................................

ORINIAI PATIESALAI, $5.00 vertės

Buy gloves with what 
it savęs

■o*«U BOe et 
reatt nu daetw 
m Tooth Pešto,

ALVVAYS UNIFORM 
... DEPENDABLE

MILUOnS OF POUnDS HAVf BEEN 
USED BY OURiGOVE PNME * T.

CHICAGO MAIL ORDER
B ARGAI N OUTLET 

M : S. Paulina; Ši.
M ■> i.hlulil I " .imi hlii'.j (m.. (<> Dom
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Gyvenamoji pastogė žmogui 
papildo kūno apdarų, todėl h 
trloboslų uluty'uoiiu daug pa- 
rolnu nuo klimatinių Ir googra* 
l’lnlų uųlygų. įvairiuose kraš
tuos© dėl to inos randamo vy
raujančių utatysonou tipų.

Šiltuose, drėgno klimato kra
štuose, kur žmonės gyvena 
nuogi arba pusnuogiai, gyvena 
moji pastogė reikalingai nu tiek 
nuo šalčio, klok nuo atogrųžų 
liūčių apsisaugoti. Todėl gyve
namosios pastogės čia yru long-

randamo ton, kur susidaro žmo
nių auslsloklmo mazgai.

Gyvenamasis žmogaus butas 
ryškiausiai parodo žmogaus 
kulturlngumo lalpsnĮ. Juo žmo
gus mažinu kultūringas, Juo 
menkesnis Jo butas, Kildamas 
kultūroj o Žmogus tolyglo stan
gias! pasidaryti no lik pato
gesni, bot Ir gražesnį bei šva
resnį gyvenamąjį butų. Kultū
ringos tautos musų amžiaus 
laikais stengiasi pasistatyti sau 
tokius gyvenamuosius Imlus, 
kuriuose no tik šilumos, bot 
Ir vietos, saulės, bei gryno oro 
netruktų. Butuose įrengiama 
dar ir visokių kitokių patogu
mų, kad tik jie butų geresnis 
žolinos gyvenimo židinys.

Mums, kultūringiems žmo
nėms Šiandieną net sunku įsi
vaizduoti, kokiose menkose pa
stogėse dar gyvena daug mili
jonų žmonių. Dar daugely vio
lų kultūros pažanga nepalietė 
ne tik paprastų iš Šaknų bot 
lapų sukurstytų palapinių, bet 
Ir tikrų natūralinių urvų. Ir 
tur bu t, dar daug laiko praeis, 
kol visa žmonija gyvens gra
žiuose languotuose, švariuose 
namuose. °L, U.”

foainės sąjungos, nos joms paprastai vadovauja .socia
listai.

ltyt| barbariški fašistų darbai Italijoje, o dar labiau 
Vokietijoje, galų gale, įtikino Amerikos unijų lyderius, 
kad ta fašizmo “pavietrė^ Europoje yra rimtas pavo
jus visos žmonijos civilizacijai, taigi ir Amerikos darbo 
žmonių' ateičiai. Ir Jie stojo kovon dėl pasaulio, talkos ir 
darbininkų laisvi.

UlRskymo katnsi
Chlcfigtųo — paltui 

Metanui $8.00
Ihinet matų IHIUlUlHIIUtHUinHlHKt 
Trims mėnesiams 
Dviem mlaeslame •MMaUtMMlM 
Vienam mėnesiui tetBtBttttmeetuee

Chlvagoį per iinežiotu|iuii 
Viena kopija BBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaVBBB 110 
8avaitot 18c
Mčneslut ......m........................... 7Če

Suvlenytore Vahlljoao, ne Chieaguik 
paltai

Metams BBBB • B MBBBBteBllBBBBBB«OeB«BBBBBBBe 17.00 
IhiBoi motų ........................... 3.80 
Trims mėnesiams ....BBBOBBBBBBBBeBBt l.M 
Dviem mCnMleme teoiSMtmttiM 1.U5 
Vlenmn iu«n«tiul MBMBBBMBtBBBBMM 7fto

Lietuvon Ir kitur uleleniuone 
(Atpiginta)

Molams obbbbbbbbbbbbbbbbbbmbbbbbbbbbbbbbm $8.00 
Pusei melų ................................ 4,00 
Trims menesiams .........IBBBBBBOmeB 9 i80 
Pinigus reikia siųsti palto Monay 

Orderiu kartu eu uisakymu.
MWJ- 111     .........—.mui

NAŠTA BETURČIAMS

4.00
3.00
1.00

.73

no*
pro
plb
bu-

m.
Naujienos eina kitądien, ilskiriant 

aekmadlenlue. I.©idile Naujienų Hen- 
drovi, 17W S. Hahled Sk, Chlregn, 
Hl. Telefonai Canal 8300.

Vakar įėjo į galią Illinois valstijoje naujos 8 nuo
šimčių taksos nuo pirkimų. Iki liepos 1 d. reikėjo mo
kėti 2 nuošimčiu, bet gubernatorius Hornor ir jo šali
ninkai valstijos leglslaturoje tuos mokesnius pakėlė, ka
da federalinė valdžia pareikalavo, kad Illinois prisidėtų 
didesne suma prie bedarbių šelpimo.

šitas taksas turi mokėti kiekvienas žmogus, pirkda
mas krautuvėse maistą, rublis arba kitokias gyvenimo 
reikmenas. Turtingam žmogui nieko nereiškia primokė
ti 3 centus prie dolerio pirkimo, bet beturčiui, kuris no- 

• visuomet, turi iš ko nusipirkti pakankamai duonos, toks 
: mokesnis yra didelis apsunkinimas.

MUSSOL1NI NORI KARO

Didžiosios Britanijos užsienių reikalų minlsterlo 
padėjėjas kap. Anthony Rdon pasakė parlamente, kad 
visos jo pastangos sutaikyti Italijos valdžią su Abyssl- 
nija neturėjo pasisekimo. Pasikalbėjimuose su Musso- 
lini Romoje kap. Edcn davė net tokį pasiūlymą, kad 
Anglija* užleis dalį savo teritorijos Afrikoje Abyssinijai, 
jeigu tik italai sutiks užbaigti savo ginčą su Afrikos 
karalyste geruoju. Bet fašistų diktatorius atmetęs ir 
tai. ; r-' ., ;:? r.-

Anglijos parlamentas, išklausęs ministerio kalbą, 
įgijo tokią nuomonę, kad niekas kitas negali patenkinti 
Mussolinio ambicijas, kaip karas su Abyssinija. Fašis
tų diktatorius, matytu yra pasiryžęs eiti tokiu pat keliu, 
kaip Japonijos imperialistai, kurie, nieko nepaisydami, 
grobia vieną Kinijos provinciją po kitos. Tur būt, ir Ita
lijos fašistai nori su ginklo pagelba steigti savo “impe
riją”. Vienintele didžiųjų valstybių dar neužkariauta 
teritorija yra Afrikoje, todėl Mussolini tenai ir veržiasi.

Bet ar jisai tonai nenusisuks sau sprando?

“DeDe STALINAS”

Apžvalga
8OGIAUSTAI REIKALAUJA 

ATMEST “BENIMIAFRON- 
Č1U” PIRŠLYBAS

Ncw Yorko laikė koititoreneli- 
jų auptynių rytinių vulmtijų 
h* dviejų svetlinkalbių sąjungų 
socialistų atstovai ir vlcnbat- 
«hil nutarė reikalauti, kad ho- 
cinliMtų partijoN naelonaliiilH 
vykdomasis komitetas užimtų 
griežtą poziciją prieš bot kokius 
“bendrus frontus” su komunh- 
UIn.

Rezoliucijoje. kurių tu Rytų 
Konferencija Alino klausimu 
priėmė, reikalaujama, kad na
cionalinis vykdomasis 
tas atmestų visokias 
su komunistais apie

komlto- 
durybaa 
“bendrų 
valstijų 
derybas

trniiH'Uitlnntlnlo skridimo gumii- 
nynią, o Muki’ltlknvo puh muvo.

F. J. BAOOCIUS ATSISAKO 
VAŽIUOTI l KONURI984

Iš tikrų žalrinlų
luul SLA. pmkMuft F. J. Ihv* 
gočiuN ntMUakč važiuoti, kaipo 
SLA. dckgaUi, Į Viso Pasaulio 
Lietuvių Kongresą, kuris rug- 
plučlo mėnesi įvyks Kaune. Jlp 
hhI siūlo siųsti tik vieną: p. H. 
E. VltaHJ.

Piki. Taryba buvo Išrinkusi 
2 delegatu — Bagočlų Ir Vitai- 
t| Ir iiularusl Jiem duoti po 
$50(1 kelionei1.

DAR V1BNA "NACIŲ” 
TKHOHO AUKA

Malajų salyne yru tokių so
dybų, kurias rasti miško sve
timus Žmogus jokiu budu 
gali. O Jeigu Ir rastų, tai 
dygliuotų krūmų tvorų, pro 
’nus vandens griovius Jokiu 
du sodybos vidun neįeitų.

GyvonumųJĮ butų žmogus nu 
bot kur statosi, Tam jis sten
giasi surasti . tinkamiausius 
gamtos sulygęs; čia Jam rupi 
Ir vanduo arti turėti ir gali
mumas netoli maisto surasti. 
Kulturlngl Žmonės savo stsly- 
boms parenka aukštesnes, snu- 
sesiios Ir gražesnes violas. Kai- 
nuotoso v lotoso sodybas visa
da stengiasi statyti saulėtume 
kalno šlaito, Bot svarbiausia 
sulygo Iš sūnų senovės vienoj 
ar kitoj vietoj Žmonių sody
boms ulsirastl yra tinkamas 
vanduo. Upių slėniai ir ©Žurų 
pakraščiui apgyventi sonhuislai 
Ir gausiausiai. O tarpuphmsu 
pirmosios sodybos atsirado

šiaudų, bambuko arba paimlų 
lupų slogu. Karštose, bot sau
sose dykumų ar pusiau dyku
mų srityse sėsliai gyventojai 
gyvenu molio nameliuose su 
lėkštu žeme apmestu stogu. To
kia pastogė gerai apsaugo nuo 
aegidlestlngal kaltinančių sau
lės spindulių.

Daugiau ar mažiau drėgnos- 
nčse Europos Ir Amerikos sri
tyse, kur metinė temperatūra 
svyruoju tarp 10OG, vy
rauja nestorų mūrinių ulonų 
gy venumlej 1 namai. Korėjoj o, 
Kinuose, Japonuose vyrauju 
plonų sienų mediniui namai, 
įdomus šios rųšles gyvenamie
ji namai yru Japonų namai. 
Tuose namuose atstumi urnos, 
nustumiamos yra ne tik vidu
rinės pertvaros, bet Ir lauko 
sienos. Takiuose namuose ulo
nų atstumus lengva yra įsilei
sti oro, saulės Ir pabėgti žemės 
drebėjimo metu.

Ploausieniuoso Amerikos, Eu 
ropos tipo namuose nudaromu 
dvigubų langų Ir nustatomu

dninn gruntinio vandens, kur 
yru lengva įsitaisyti Auliniai. 
Daug reikšmės kurioms norą 
plotams apgyventi turi tinka
mi susisiekti vandens ar sau
sumos keliai. Šiandien didžiuli- 
sius gyventojų susitelkimus

Trao-Athmtlc Information 
Servico (TO), kurią yra Jstcl- 
guslos darbininkų organizacijos 
Amerikoje, pranola, kad Bava
rijoje (Vokietijos provincijoje) 
mirė buvus sockktemokratų at
siuvau Ir proMnlų sąjungų 
darbuotojas, Matthlas Jaeobm.

Jisai buvo 50 metų amžiau#. 
"Naciai” JĮ suėmė 1933 m. Ir 
nugabeno i koncentracijos sto
vyklų, kur jisai buvo žvėriškai! 
sumuštas ir paverstas raišu 
(kolioka) visam nmžhii. Jisai 
jau nebegalėjo proltl, kada Jo 
kankintojai nuvežė JĮ | ligoni
nę, Ir tenai jisai po ilgo kori Įė
jimo numirė.

CONNECTICUT VALSTIJA
organlzacljoms lokius 

 

vešli; kad? Jeigu buvusioji ko

 

munistai nbįi įstoti į socialistų 

 

partijų, lai JIKturi pirmiausia 
viešai ir bu Jokių Išsisukinėji
mų atsižadėti nuo komunizmo 
ir pasisakyti už soclallsitinlnH 
principus; kad socialistų parti
jos nariai, kurio pirmlaus buvo 
komunistai, turi (Jei Jie dar nė
ra to padarę iki šiol) atsisaky
ti nuo komunistiškų principų, 
o tie, kurio to nepadarys, tuvi 
būt iHišallnti iš partijos.

Delegatus su sprendžiamu 
balsu atsiuntė Į konferencijų 
oticlitilnėa šių valstijų organi
zacijos; Ncw York, Fennsylva- 
nia, Maryland, 
ir Connectieut, taip pat suomių 
socialistų sąjunga Ir žydų so
cialistų sąjunga. Be to, buvo 
nooflcialiniai atstovai nuo Ne\v 
Jersey ir Michigano. Pirmniin- 
kavo Algernon Lee.

Konferencija išrinko pastovų 
komitetą jos nutarimams vy
kinti: Louis Waldman ir Julius 
Gerbei* iš Now Yorko valstijos; 
Louis Epštein ir Josepb 
Bearack iš Massachusetls; Frod 
Schwartzkopf ir Jasper Mc- 
Levy iš Conneoticut; George 
Griffiths ir Sarah Limbach iš 
Pennsylvanijos; S. M. Neistadt 
ir Wiiliam A. Toole iš Mary- 
lando; Robert Leemans ir Vai 
Bausch iš Nevv Jersey; Saul 
Rifkin ir N. Chanin nuo žydų 
federacijos, ir W. N. Reivo ir 
Wilho Hedman nuo suomių fe
deracijos.

šios konferencijos tikslas yra 
kovoti prieš tariamus “kairiuo
sius” socialistų partijoje, kurie 
pataikauja komunistams, už
miršdami, kad komunistų val
džia Rusijoje socialistus šaudo.

Valstijose, iš kurių atstovai 
dalyvavo konferencijoje, socia
listų organizacijos yra stipriau
sios.

AUSTRIJOS FAŠISTŲ "UNI
JOS” — TUMIAS BLOKAS

Bendras vaizdas. — Miestai ir jų savybes.
Halo Rytieti*

(Tęsinys) 

ir iuvu^bnaii.

Mairnu, butų ncprošulį pri
siminti Ir apie žuvis. Kadangi 
visas rytinis Conncctlcut val
stijos šonas guli prie sucuiih 
vandenio, tai Čia netrūksta Ir 
žuvų. Lietuviai mėgsta žuvau
ti. Žuvininkai gyvbna Ncw 
Ihivon, Bridgcporte Ir Stain- 
forde. Anksti pavasaryje ir 
vėl rudeniop šiuose juros pa
kraščiuose ’ prisirenka daugy
bė taip vadinamų Flatfish, ir 
Jos čia labai gaudosi.

Minėta žuvis labai skiriasi 
nuo kilų žuvų. Jos pavydalas 
yra tokis: Trumpa, plati ir 
plonu, ir vandenyje ji plau
kia ant šono, panašiai kaip 
medžio lapas, įmestas į van
denį. Jos galva daugiau pa-

naši į varlės galvų, negu J Žu
vies. Jos neršti du kurtu į 
metus. Anksti pavasarį jos 
plaukiu prie krantų. Žiemų ir 
vasarų gyvenu giliam vande
nyje. Pavasarį ir rudenyje iš
kyla J viršų ir pasirodo dide
liais burinis pakraščiuose, 
žuvininkai gaudo jus meške
rėmis, prisitaisę po kelis ka
bučius ir Jus Ištraukiu pu dvi 
Ir tris kartu.

(Bus daugiau)

Visai sausose šitų sričių vie-; 
tose sėsliai Žmonės dar gyvena! 
lėkštais stogais iš akmens lš> | 
mūrytuose namuose. Palapinė-' 
mis čia naudojamasi pavasarį, i 
vasarą Ir rudenį. Klajokliai žie« 
mą čia gyvena žemėje išsikas
tose grjlclėHo, o vasarą velti
niu dengtose palapinėse.

1 Tose srityse, kur metinė vi-1 
dūrinė oro temperatūra yra nuo 
()O iki H-10OC,, jau yra labai 
svarbu gyvenamuose namuose1 
užlaikyti šiluma. Dėl to mur'-, 
nių ir medinių namų sienos čia ! 
statomos storos, ant gorų p«. 
matų. Viduje neapsieinama bo 
krosnių ir antrų langų. Stogus' 
čia dengia šiaudais, gantais,1 
čerpėmis, smaluotu popierių, 
skarda ir kitokia patvaria me
džiaga.

j Eidami j šaltesnio klimato! 
sritis, kultūringų tautų gyve
namuose mediniuose ir mūri
niuose namuose jau nieko ypa
tingo nerasime: jie statomi to
ki, kad pakankamai apsaugo
tų nuo šalčių. Tolimos šiaurės 
klajokliai ir žvejai šiltas pa
stoges darosi iš elnių, žųvų ir 
jurų žvėrių kailių.

Kai kurios poliariškųjų kra
štų tautos, kaip koriakai, žie
mą gyvena žemėje iškastose 
duobėse, kurių šonai iš vidaus 
iškloti rąstais. Lėkštame stoge 
yra skyle, pro kurią gyvento
jai kopėčiomis įlipa į savo 
triobą. Pro tą pat skylę ir ug 
niakuro durnai išeina.

Be gyvenamųjų butų žmo
nes dar statosi įvairių triobe- 
sių maisto atsargai, gyvuliams 
laikyti, darbui patalpų, susirin
kimams ir t. t. šių triobesių 
galima rasti įvairiausių tipų. 
Jie pareina nuo ūkiškų, geo
grafiškų ir gyvesenos sąlygų.

Klajokliai savo triobesių pa
prastai neapsitveria. Bet kaip 
tik žmogus pereina gyvent; sės- 
lio gyvenimu, jis savo sodybą 
stengiasi apsitverti.

Aptvarų tipai pareina nuo 
turimos po ranka medžiagos; 
Aptvaros būva žemės volai, 
grioviai, pintinės aęba karčių 
bei lentų tvoros, dygliuoti 
krūmai ir t. t. Kalnuotose vie
tose tvoras daugiausia daro iš 
akmenų. Senovėje be paprastų 
sodybos tvorų, miestai ir pilis 
buvo aptveriamos aukštomis 
tvirtomis sienomis. Kiniečiai, 
kad apsisaugotų nuo mongolų 
puolimų V amžiuje pastatė tik
rą stebuklą, garsiąją Kinų šie- 
ną 3,300 khn. ilgio.

Viena (TTS). ~~ Klorlkallšluii- 
fašistinė Austriją valdžia gi
riasi, kad jos globojamose “su
vienytose” profoainČHO sąjungo
se esą 800,000 barių, liet ji 
vengia paduoti,, Skaitlines apie 
tų narių mokesnius. Pasirodo, 
kad tie nariai daugumoje yra 
tik ant popieros.

Aukštojoje Austrijoje, pav. 
sulig aflcialinčmls skaitlinėmis 
fašistiškos unijos turi 81,000 
narių. Tuo tarpu iš to skai
čiaus tik 7,000 moka pilnas 
duokles ir 4,000 moka sumažin
tas bedarbių duokles. O kiti 
2Q,000 nemoka nieko. Kad ir 
Schuschnigg’o valdžia visokiais 
budais priverčia darbininkus ) 
tas “unijas” įstoti, bet jie jų 
neapkenčia.

Reikalaukite "NAUJIENAS” 
ant bile kattipo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjau lai
kraščių buH gatava* Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo deleL

Garsinkite Naujienose

Vienutinė Tokia
KNYGA

Anglų KalbojŽMONIŲ NAMAI.

EUROPOS DARBININKAMS IŠLAISVINTI FONDAS su

DIDELIS BOLŠEVIKO 
“MANDRUMAS”

“The Daina”

Rusijos diktatorius Stalinas staiga pavirto “di
džiausių Rusijos vaikučių draugu”.

Prieš dvejetą dienų Raudonojoje aikštėje Maskvo
je, kur randasi Lenino mauzoliejus, buvo surengtas 
110,000 vaikų maršavimas, kurio pasižiūrėti buvo atė
jęs “pats” generalinis komunistų partijos sekretorius 
sueitais aukštais komisarais. Viena 11 metų mergaitė, 
išbėgusi iš ilgos maršuotojų eilės, padavė “dėdei Stali
nui” gėlių bukietą, o jisai ją pabučiavo. Ir visa “kazio- 
na” spauda Rusijoje dabar negali atsigerėti “didžiuoju 
proletariato vadu”, kuris taip nepaprastai mylįs vaikus!

Tas vaikų bučiavimo “triksas” yra gerai žinomas 
Amerikos politikoje. Kai čionai ateina rinkimų kampa
nija, tai kandidatas, kuris nori įgyti populeriškumą tar
pe balsuotojų, stengiasi parodyti publikai savo širdies 
jautrumą, glostydamas ir bučiuodamas vaikus, šitos 
sentimentališkos scenos būna atliekamos viešuose mitin
guose arba bent tokioje vietoje, kur laukia iš anksto pa
kviestas fotografas su savo aparatu.

Pasirodo, kad ir diktatoriai negali žmones valdyti 
vien bizunu ir nagaika.

Organizuotieji Amerikos darbininkai įsteigė tikrą 
fondą padėti Europos darbininkams atgauti laisvę r- 
Chest for Liberating of Workers of Europe. Jo pirmi
ninkas yra Amerikos Darbo Federacijos prezidentas 
William Green, ekzekutyvis sekretorius Harry Lee 
Eranklin, iždininkas David Dubinsky (prezidentas In
ternational Ladies’ Garment Workers of America). Ad
resas; 3 West 16th Street, New York.

Šitokio fondo įsteigimą galima tik pasveikinti. Ypa
tingai reikia džiaugtis, kad iniciatyvą čia pasiėmė Ame
rikos Darbo Federacijos viršininkai. Seniaus jie nepai
sydavo, kas dedasi Europoje. Jie manydavo, kad socia
listinis Europos darbininkų sąjūdis ir jo kova prieš fa
šizmą tai ne Amerikos darbininkų reikalas. Europos so
cialistų partijomis jie nepasitikėdavo, kadangi čia, Ame
rikoje, jie su socialistais nuolatos pykdavosi Jiems at-

Pūsdamas į vienų dūdų 
fašistuojančia “Dirva”, Bimbos 
pagelbininkas šolomskas Įrodi
nėja “Laisvėje”, kad projektuo- 
jamasai F. Vaitkaus skridimas 
j Kaunu jau nieko negalėsiąs 
duoti aviacijai, nes skridimų 
per Atlantikų esą atlikta daug. 
Jisai suskaito net 53 lėktuvų 
sėkmingus okeano pers^ridi- 
mus, tačiau jisai neparodo nė 
vieno atsitikimo, kur vienas la
kūnas butų perskridęs per okea
nų ir be sustojimo nuskridęs 
4,500 mylių.

Todėl iš jo paties paduotų 
faktų yra aišku, kad, jeigu 
Vaitkui jo žygis pavyks, tai ji
sai bus atlikęs rekordinio tolio 
skridimą. Vadinasi, Solomskėlis 

sukritikuoti antrojo

Tąsa.
Tuose kraštuose, kur yra 

maža akmenų, o oras sausas, 
išsiplėtė molio, maišyto su šiau
dais statyba. Nedegtos molio 
maišyto su šiaudais plytos bu
vo žinomos Rytuose, jau gilio
je senovėje. Tokių plytų sta
tyba labai yra išsiplėtus sauso 
klimato senojo pasaulio kraš
tuose ir Meksikoje. Degtos ply
tos ir šerpes yra vėlesnio lai
ko išradimas ir atsirado lie 
ringuose kraštuose.

Įdomu, kad muro triobesiams 
skliautus iš pradžių darė ne 
tikrus, o laiptinius. Netikruo
se skliautuose akmens ar mo
lio plytos dedamos vadinamais 
laiptais, t. y. kiekvieną plytų 
eilę laiptų įtraukiant, įleidžiant 
į vidų. Taip skliautų sienos 
aukštyn buvo dedamos tol, kol 
viršuje jos susieidavo j vieną 
viršūnę. Tokios statysenos ga
lima matyti Egipto piramidė- 
se, vidurinės Amerikos seno
vės statybos griuvėsiuose ir In 
dijos dievnamiuose, šventyklo
se. Kada žmonės išmojo staty
ti ištisinius tikrus skliautus, 
nėra žinoma. Tiek težinoma, 
kad taisyklingąją skliausti mo
kėjo jau senovės graikai.

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelepbo- 
geno.

Kaina $2.00.
Tėvai, nupirkite dovanų savo 

vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise.
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JAUNIAUSIAS SENATORIUSGražuolių Kontestas

Kontestą, tuojau

RUSIJOS TRIUMFAS

NAUJIENOS TENN1S TOURNAMENT

xchange of Chicago

Atidaryta maudynės

uama

KUPONAS
Gerbiamieji

Vardas ir pavardė

nM TAYlflbMiestas

Mano amžius

susirasti

NATHAN KANTER

Djstributoriai

Kainos dabar numažini

5300—5314 So,

Teismas 40 asmenų dėl 
apiplėšimo paštininkų

Gubernatoriui džiabas 
peržiūrėti 350 bilių

$50.00
$25.00

- $10.00

$50.00
$25.00
$10.00

FIKČERIAI 
STORE FIXTURES

l|n, buvęs seniau Illinois val
stijos atstovų buto narys.

ši byla nagrinėti teisine yra 
paskirta rudeniop rugsėjo mė- 
>esį A. m.

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

3220-30 Archer Ąvenųe 
Phone Lafayette 1090

THE BRIDGEPORT ROOF1NG (XX 
Ar jūsų stogaa reikalauja

aymo T Palaukite mus ir bmm pate"1

I Už $7 
gydymus, aš 
eotloii*)' pmi- 

bo *kmi*mo,

Illinois valstijos legislaluros 
puriai išsiskirstydami atosto
goms paliko apie 350 priim
tų bilių gubernatoriui Įlprne- 
rlui pasirašyti. Gubernatorius 
turės nemažai darbo ]7erkra

mu 
automobilistams

nuošimčių pardavimo 
taksos jau kolek- 

tuojamos

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Rara! ir kiti krautuvams fikčeriai 
nauji arbf 
vai$ išmol

Gruodžio menesio G d. 1032 
m. banditai užpuolė paštinin
kų ir jo sargų lies Commoų- 
xyeallh Edison kompanijos ofj-

BIRUTES DARŽE 
Rugpjūčio,August 4,1935

participate in the

CHICAGOS 
ŽINIOS

Vico-prez. Garncr prisaikina jauniiyisią Suvienytų Valstijų 
senatorių Rush D. Holt iš Wost Virginia, po to kaip japi suka
ko 30 metų. Jis buvo išrinktas senukui dar 20 metų būdamas. Lietuvaites norinčios išloti i 

Gražuolių Kontestą, tuojau 
siųskite savo fotografija* j 
“Naujienos”.

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

451 užmuštų automobi 
lių nelaimėse per 

pusmeti

Lietuvaitės norinčios įstoti i Gražuolių 
“MISS NAUJIENOS 1985 
siųskite savo fotografijas i “Naujienas”.

Gražuolėms bus duodamos trys dovanos
PIRMA DOVANA - 
ANTRA DOVANA 
TRECIA DOVANA

Pašautos merginos kri 
tįškoj padėty

tinėdųmas juos ir ąvarstyda- 
imw, kuriuos pasirašyti, kad 
jie taptų įstatymais, o kuriuos 
nepasirašyti.

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

Aš noriu būti kandidate į 
Miss Naujienos 1935”

Pirmadieni, liepos 1 d., po
licija vėl buvo sukrutus, kad 
priversti automobilistus vidur
iu ivsly pildyti patvarkymų 
draudžianti laikyti autpmobi- 
lius prie šalygalvių dienos lai
ku. Policininkai nedarė areš
tų; greičiau pasitenkino saky- 

pamokslų kaltininkams

Policija pamokslininkų 
rolėje

tournaments in eonneetion with 
the National Olympics will be 
awarded to the winning man. 
|Ie will represont Chicago. 
Prizas vyill also be given the 
winner and the rumiers-up.

For the >vomen there \vill be 
beautifid and valugble prizus, to 
the vvinner and the runners-up.

Entry fee is 50c. for both 
the women and men and the 
blanks are being acęepted daily 
now at this nevvspapers ac|- 
dress.

FULL NĄME ...... ;......................................... ......................
ADDRESS ....... ......................................................................
PHONE . . ..................... ........ ...... ......... ...... ...į...........

Ple.ase enler inc in events checked below.
] WOMBNfS SINGLES
I) So. Halsled St., City.

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITES 

“MISS NAUJIENOS 
1935"

Nori nugriauti senus 
trobesius prie North 

Avenue

Išrinkimas gražiausios lietuvaitės 
“MISS NAUJIENOS 1935”

vartoti. Ca&h arba Iena- 
ijimais.
•DvSTO§E_F1XTURE

tad St.

BIRUTES DARŽE
Rugpiučio-August 4, 

1935 m.

rie tų trobesių liek pakrikę, 
kad sudaro pavojų praeiviams 
ir apiclinkės gyventojams. Tai
gi norima šaukti apielinkCs 
gyventojų masinis susirinki
mas tikslu priversti miesto tė
tušius imtis akcijos nugriovi
mui šių paseilėjusių trobesių.

Antras susirinkimo tikslas 
tai reikalauti miesto tėtušių 
įtaisyti tirštai apgyVentoj 32 
\vardoj lokalį parkų.

Trylika viešųjų Gliicagos 
maudyklų oficialiai tapo ati
daryta pirmadienį, liepos 1 d. 
šioms maudynėms pridaboti 
paskirta 150 gyvybes sargų 
(life guards).

Ar Yra Kas Jums Skolingas Pinigu?
MES IŠKOLEKTUOJAM? * 

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

UNIVERSAL COLLECTION 
SERVICE 

39 Sk La Šalie Street 
Central 8982

namų
bus gedulingos 
nulydėta į Šv.

Visi A. A. Anastazijos Eudeikięnės 
ir pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laido 
tuvese 
kinimą

Lengvi išmokėjimai nuo 12 
minėsiu. KreipkUis visuom 

LEVINTHAL PLUMBI 
SUPPLY CO.

1635 W. Divislon SL 
kimpas Marshfield '

su. Banditai ntėiye iš pašil
ui nko $250, ()0().

Vėliau, kuriam laikui pra
ėjus, (lėliai šio hoidapo lapo 
suimta 40 asmenų. Jų tarpe 
suokalbiu apiplėšti paštų yra 
kaltinamas Jotui J. McLaugb-

Nprth \Vest Side pumų sa
vininkų būrys 32 wardoj nori 
šaukti apielinkes piliečių ma
sinį susirinkimų. Mintį šito
kiam susirinkipiui šaukti ug
do tokios a py s to vos:

North gatvėje, pradedant 
nuo upės ir einant vakarų 
link iki Damen avenue, yra 
daug senu trobesiu. Kai k u-

Naujienos Tennis Tournament Begins to 
Provoke Comment

KOLEKTAVIMAI
COLLECTIONS

Su birželio 30 d. pasibaigė 
pirmieji 1935 m. šeši mene
siai. Per tų laikų Chicagoje 
automobilių nelaimėse žuvo 
151 žmonių, ši skaitline yra 
135 mažesne už pernykščių 
metų lokių pat nelaimių skait
linę laike pirmųjų šešių me
nesiu.

A? Reikią Pagelbėti?
Mes padarome duplikatus dėl jūsų 
karo senu daliu. Atvežk juos Čionai. 
Mes turim dalis dėl visu karu. 
Perkame ir parduodame senus ka
rus. Taipgi tajerus, tūbas ir bat- 
teries.

LIGONINES
HOSPITALS

. . THE DAILY______
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas, tikslu pagelbsti musų skaitytojams su< 
sirastį kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepąpnurtų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbtiną 
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal $>00, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jei<u |ik 
jy jius galimų gąųtL

Mutual Liquor
4707 So. Halsted Street 

T«l. TARPS O8Q3

BENEDIKTA MOSIEJ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 1 diena. 10:00 valanda 
ryte 1935 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Kauno gub., 
Raseinių apskričio, Lietuvoje. 
Ametikąi Išgyvena 35 metus. 
Paliko dideliame nuliudime Š 
dukteris, Ęlzbieta Skinder, So- 
phie Teiszęrski. Kathrine 
White, 3 sūnūs, Aleksandra, 
Mykolą ir Boleslovą, žentus ir 
anukus. Kūnas pašarvotas ran
dasi 7342 Langley Avė.

Laidotuvės ivyks Seredoj, 
lięp.os 3 plieną, 9:00 vai. ryte 
iš namu i Sv' Kryžiaus para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nulydė
ta i šv. Kazimiero kapines.

Visi Ą. A. Mosiej giminės, 
drąugąi ir pažystami esat nuo
širdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jąi pasku
tini pąternąvima ir ątsisyęi^i- 
nima.

Nuliude hekąnte.
Dukterys, Supus ir Anūkai.
Patarnauja laidotuvių direk

torius I. J. Zolp, telefonas 
BouUvąrd 5203._____________

ANASTAZIJA ĘŲD0KIEN6 
Tėvo Eudeikio

Persiskyrė su šiuo pasauliu Liepos 1 dieną, 6:30 va
landų po pietų 1935 m., sulaukus seno amžiaus, gimus 
Mažeikiu apskr., Akmenės parap., Vilijoj Klikitljų. Ame
rikoj išgyvepo 43 metus. Paliko dideliame nubudime vy
rą Joną, 3 sūnūs, Joną, Juozapą ir Antaną, dukteris, 
Oną Maslienę, Prancišką Krušienę, Julią Zimontienę, 
Einina Šukienę, Barborą Laurąi|ienę, Pauliną Balčai- 
tienę ir žentus Joną Krušą, Dr. Antaną Zimontą, Jurgį 

’ *“ * 4 ’jes i“
Kūnas pašarvotas randasi 6629 So. Paulina St

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $19 f)0

vaikams  —------ I
*45,Q0

Akušerija na- $16 Q0
muosę 'V**

Medikais egzami- <4 A A
nacija - ----------------- ■ iV'*

DOUGLĄS PARK HOSP1TĄL1904 S? Kedzie Avę.

Radiatoriai ir Katilai
RADJATORS £ BOUJgRg

FEDERALbAVtNGS
OF CHICAGO

2324 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KŲCHINSKAS, Raštininkas

Ever sinco tennis become the 
popular sport it now is, out of 
the so-called sissy category* 
many of our boys and giria 
have swarmed to the parka in 
fashion of white and oager 
Inulies. These follovvers of the 
ehisive fuzzy pellet are not only 
intorested in the playing of the 
game, būt also in many of 
problems that developed in the 
playing. Certcin rules of order 
mušt be observed. Personai 
eonduet mušt be observed. In 
the different parks the boys 
and gi lis form chibs that not 
only tend to form a nucleu’s of 
the better players būt also mani- 
fests itself socially. This is 
eneouraging, for it is an outlet 
for leisure momentą. And the 
conųuuiy attracted thereof are 
of the thoughtful kind.

Naujienos vipws these lend- 
encies \vith sympathy. In keep- 
ing with this feeling they spon- 
sor a tennis tournament. This 
idea is an innovation in Lith- \ i -H-. i-- ♦ - •<
uanian sporting eircles. The 
prize is even mere startling. 
Ali you Lithuanian tennis play
ers, here is a chance to play 
in a mosi worthwhile toųrna- 
ment. Men’s singles and wo- 
men’s singles will be played.

giminės, draugai 

suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsisvei- 
N u lindę liekame,

Anukdį, Anūkas t{* Glrfiines.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
FOUąTEKNTH STREET BATH HOUSE 

900-910 Wei*t 14th Street 
Moterų diena serodomis.

Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremoųtuota iš išmalcvota. — 
! Masažai—Cniropodistai—Atdara dieną ir nakų.—

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

P. CONRAD | 
STUDIO 

420 W. St
Englewood 5883-5840

Dar gražiau, moderniš- 
kiau įrengta, I

Jobų Fabrp, 32 moly, 1308 
Sp. 50th court, Cicęyo, pįršp- 
si pf-lei .Įean Farnous, 21 me
tu, 1608 So. 51st avenue.

Sekmadienį Fabrp sutiko 
p-lę Jean Farnous ir jos se
serį Gelia prie 50th avė. ir 
16 gatves. Jisai pakvietė mer
ginas įsėsti į jo automobilį pa
sivažinėti.

Kadangi merginos atsisakė 
Priimti pakvietimą, tai Fabro 
pašovė merginas, o po to pats 
save. Fal}ro mirė. Bet ir jper- 
giny padėtis yra kritiška.

V*

Trečia ir paskutinė savaitė 
SOVIETU RUSIJOS TRIUMFAS 
‘The Yoųth of Maxim’ 

25c iki 2 vai. no pietų 
Sonotone Teatras

60 E. Van Buren St.

Nuo vakar dienos, t. y. nuo 
liepos l-mos, pradėta imli 3 
nuošimčiai pardavimo taksų 
(sales taxes) vietoj dviejų 
nuošimčių, šis vienas nuošim
tis arba 1 centas ant dolerio 
pirkimo eis į fondus, iš kurių 
teikiama pašalpa Illinois val
stijos bedarbiams.

už % kainos t 
Vyriausia Vieta Bunkruto Šlako 
Atsilankyki! i bilo kurių iš musų 
3 krautuvių ir pasižiūrėkit—jus 
Čia rasite kiekvienų žinomų male- 
vos ruši už nupigintas kainas. 
$2.00 Balta žibanti Ma- $4 AR 
lova, už Gal.....................T ■ -VO
$2.25 Balta Fiat Ma- O A 
lova, už Gal................. ■ ■tv
$1.25 Sieteliams Maleva, C Am,

Kalsomino A A
25 sv.............................
Viųa Maleva j00%> Garantuota—Ar''* "-----*• - *-- «-•
Pain
1557 Milwaukee av. 2274 Elston av. 

6836 S.Halstod st. teLArmitage 1440

THE HAMBURGER 
SINCĖ 1868 

»f4l'__ _

liuptma išgydoma už $15 
Huplui'ii Hiįžnlojo IconėlnnėluN, vloniia ma
žinu, hitu* (Iniurlnu, bi’l viaua hdpimlA. 
lud. Joi turi rupturn, gyveni nnmnlonlnt, 
mažinu gali dirbti ir džlnugtla iryvpnimn. 
Kn;i)i kentėti Ir mukti, kuomet llgydymiiM 
yra gnlImiiN, bn nkiniMino, paatovua Ir pi
gini hu nngolbn mano gydymo. Al turiu 
rekordu* ir llmtnh lindynių llgydytu jin- 
iiljontit. Atidlankyklt dm draudiko i>n»l- 
tarimo n|>l(i Iuhii rupluroa trubdiiiM, Jum* 
ta* nluko noKulmio* Ir dar vali ' 
vimlmn pakrolpU i malonumu 
nėditifini).
VKItlCPHM VĮCINH ISGYIIOMOH 
h* timiklmi no $2 ui kilu* gydy 
vartoju tuo* (ėlrlklmuH (Inlcotio 
Int Ir nokiningni. Tai yni bu 
Hkiigun Ir tlkl'n* IlgydyimiN, vonoH-gyNloii 
daugiau nubapkNlrodo, Atviro* InlKdo* už- 
gyja krall Ir bojo* Uoka dnlllo* Ir ly
gio*, kai kūdikio.

Hinuilallnl įrengimai moterim*, Pu*!- 
tarymn* Dykai.

DR. E. N. FLINT, 
ll'Ą N. Hiate Ht,. kampu* Wa*lilngton Mt. 
Hoom lion, vnlnndog nuo l» ryto iki 4 
po plotų, kamllou, plrmadlonlnlN Ir ketvir
tadieniai* nuo I) ryto Iki H vai. vakaro.

, i ., - . i < — -1 / < ini » ., * «

Duodam Paskolas Ant Morgičiu 
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Me|ų 

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj 
X***’U| U. S- Government Įstaigoj, F. 
f S. and L. Ins. Corp., Washing-

ton, D. C. Apdraustas Jdękvię- 
po žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

, ■ Mes mokam už kiekvieną 
dolerį dįyįdendus, pagal už- 
darbio. Praeityje išmokėjome 

, ..4 nuošimčius.
Reikalau d ą m i 

__________  visada galite 
gauti savo šu
tau pytus pini- 
g u s. Įstojimo
mokėti nereikia.

jums reikia
Automobilių Dalys

AUTO PARTS

Šukienę, Barborą LauraiĮienę, Pauliną Balčai- 
’ ~ ‘ \ ’ ] 

Shukį, Antaną Balčaitį, Dr. Lauraitį, anukus, anykes Ir 
gimines. Kūnas pašarvotas randasi 6629 So. Paulina St., 
telefonas Prospect 2423.

Laidotuvės įvyks Liepos 5 dieną, 8:30 vai. ryto iš 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsi- 

lamaldps už velionės sielą, o iš ten bus 
aziiRiery. kapines.

BOURBON
' DistUit d in 
KENTUCKY

. ' -S .O.ic .' k V .!

i ELEFOMAS^ARd* 2790 arba .

ZSTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVfl 'K 8-VĖi
įjį-UBA, ‘T-r—"
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LIETUVAITĖMS PROGA VIEŠAI PASIRO
DYTI NAUJIENOSE IR LAIMĖTI DOVANŲ 

MM M W K '♦ V*

Nors Chicagoje randasi tūkstančiai lietuvai
čių, bet nedidelis jų nuošimtis turi progą pasiro
dyti viešai spaudoje. Ir savo paveikslą pamatyti 
atspaudintą laikraštyje.

Renkant “Miss Naujienos 1935”, yra proga 
daugeliui lietuvaičių dalyvauti tame gražuolių 
konteste.

Tiesa, daug randasi tokių lietuvaičių, kurios 
nedrysta tai daryti. Mano, kad kiti gali jas pa
juokti.

Čia pajuokos jokios nebus.
Čia bus visų kandidačių gražuolhj pagerbi

mas.
Kandidatės gražuolės dėvės paprastas suk

neles; tokias, kokias jos turi. Jokio ekstra prisi
rengimo nereikia daryti. Vien tik reikia turėti 
neseniai imtą savo fotografiją. Išpildyti blanką, 
kuri telpa Naujienose ir sykiu su savo fotogra
fija, priduoti arba prisiųsti i Naujienų ofisą.
• ■ Gražuolėms yra skirtos trys dovanos: $50.00 
— $25.00 — $10.00.

Taigi lietuvaitėms verta pasinaudoti ta pro
ga — viešai pasirodyti ir laimėti dovanų.

Automobilis užmušė ;Sįrvažiuoja sekmadienį pra
lietuvį

Sekmadienio vakare prie Wes- 
tėra avenue ir Division Street 
automobilis užmušė Pranų Bar- 
dausk q.

Koronerio tyrinėjimas įvyks 
šiandie rytą Cook kauntės įni
rusiems patalpose (morgue).

Kūnas bus pašarvotas La- 
chawicz ir Sūnų koplyčioj, 2314 
West 23rd Place, tel. Canal 2515.

Lietuvių socialistu 
išvažiavimas

Gražus Chicagos lietuvių so
cialistų Centralinės kuopos nar
nų ir jų draugų būrys tūrėjo 
išvažiavimą Forest Preservuose 
apielinkėj, kur paprastai lietu-

Padarome Visiems Greitai

Chicago, III.

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

Atsišaukimus
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus
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Pranešimas
šiuo pranešama visiems pa

cientams, kad Dr. A. J. Gus
sen ofisas bus uždarytas sa
vaitei laiko. Dr. A. J. Gussen 
su šeimyna išvyksta atosto-
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Didžiausia Išpardavimas 
Gautu Atgal Autdirtobilių Chicagoje 

150 Automobiliu Pasirinkimui 
Dodge, 1932, sedan, kaip nau

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

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

tuotas, tik     .........  285.00
Studebaker, 1931, Deluxe, tik 195.00 
Chrysler, 1932, Leluxė sedan,

tik .. ......................1.......   295.00
Essex, 1930, sedan, tik ........... 45.00
Chrysler Coupe, tik .........    35.00

Ir daug kitą autmobilių nuo $25 
ir brangesniu. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienu ir galit pasi
važinėti dėl bandynio 7 dienas. Jūsų 
sena kara priimsim i mainus. Li
kusia suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas muš automobilių kainos 
yra pigiausios Chicagoje. Musų 
krautuve yra atdara vakarais ir ne- 
dėliomis iki 9 vaL vakaro.

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

Tarp kitko keletas draugų 
pasakė trumpas kalbas. Kalbė
jo dr-gė Jurgelionienė, draugai 
Ambrose, Grigaitis, Dr. Montvi- 
das, Adomaitis, Kondrotas ir 
kiti. Kalbose paliesta kai kurie 
opesni lietuviams socialistams 
šių dienų klausimai.

Bendrai, išvažiavimas buvo 
smagus ir įdomus. —V. P.

Rado negyvą sėdintį 
krėsle

Mykolas Lesinawich, 1752 
West 48 st., buvo laikrodžių 
taisytojas ir autskarių pardavė
jas. Pirmadienio rytą jis ras
ta negyvas besėdįs krėsle.

Lesinawich gyveno vienas. 
Jo žmona mirė pirm poros me
tų. ‘ .... ‘

Mirusiojo kūnas randasi ad
resu 4605 South Hermitage 
avenue, J, F. Eudeikio koply
čioj, tel. Yards 1741.

Mirusiojo giminės prašomi 
tuojau susižinoti su p. Eudei 
kiu reikale palikto velionio tur
to.
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Iš Lietuvių Golfinin- 
kų Sąjungos turnyro

Lietuvių Gol'fi ninku Sąjun
gos turnyras įvyko birželio 
23 dieną Glen-Eagles Cotinlry 
Club laukuose.

Diena buvo labai graži. 
Saulutė savo karštais spindu
liais kaitino kiekvieno golfi- 
ninko ir golfininkės veidus, 
nudažydama juos tamsiai raų 
sva spalva. Visi golfininkai 
buvo geram upe, tai ir lošė 
gana gerai.

Šis turnyras gal buvo vie
nas iš didžiausių Chicagos lie
tuvių; jame dalyvavo visi 
gabiausi Chicagos golfininkai 
ir golfininkės. Viso buvo 150 
lošėjų. Bravo golfininkai, bur- 
kitės ir jungkitės į vieną ra
tą.

Lietuvių G. S. įvykusiam 
antrame turnyre pasižymėjo 
sekančios ypatos:

Dr. St. Biežis
M. Pakalnis

M. J. Witkus
Mr. J. Miller iš Evanstono.
Dr. Kliauga
Dr. G. Bložis
Mr. Pivorunas
Mr. Jonaitis
Mr. Zabella
Mr. J. Keser iš Cicero, III, 
Dr. A. J. Gussen iš Cicero. 
Mr. P. Kaunietis iš Cicero 
Mr. A. Kvederas 
Mr. C. Kali, advokatas 
Mr. Junior J. Miller iš

Evanstono.
Mr. Stankevičius
Mr. J. Gregg
Mr. J. Jackob
Miss Misevičiutė.
Miss Milleriute'iš Evanstono 
Mrs. D. Kvederas.
Dalyvavo daugybė kitų lo

šėjų, kurie lošė neblogai. Bu
vo sulošta 36-Šios skylės. Visi 
lošėjai, kurie padarė mažiau4 
šią kirčių, gaus dovanas.

Tad visi sąjuhgiečiai ir są- 
jungietės į darbą, kad atei
nančio mėnesio turnyre pa- 
dvigubintumėm savo jėgas.

— Sąjungietis.

Simano Daukanto 
Draugijos nariams 

pastaba
Draugai, kurie apsiėmėte 

dirbti piknike liepos 4‘d., su
sirinkite ketverge prie Lietu
vių auditorijos,. , Bridgeporte, 
kaip 10 vai. iš ryto. Nes tra
kas Draugijos yra pasamdytas 
nuvežti' darbininkus į pikniką.

Taippat ir nariai arba sve
čiai, kurie manote važiuoti j 
pikniką, galėsite drauge važiuo
ti traku už mažą mokestį. Be 
to, pranešame, kad antras tra
kas išeis iš tos pačios vietos, 
t. y. nuo Auditorijos, kaip 12 
vai. Norinčius važiuoti j pik
niką trakas nuveš ir parveš 
tiktai už 35c ypatai.

šiuo kviečiame įsitėmyti vie1- 
tą ir laikų ir atsilankyti į pik
nikų.—P. K., sekr.

Peoples rakandų 
krautuvės piknikas
Sekmadienį, birželio 30 d., 

Birutes Darže įvyko Peoples 
Furnitūra kompanijos piknikas. 
Tai buvo, vienas didžiausių pik
nikų, kokius šiemet Chicagos 
lietuviai turėjo.

Jis buvo pirmas šios kompa
nijos piknikas jos ilgoko gyva- 
vimo istorijoj parengtas plačia
jai publikai. Ir galima pasaky
ti, kad parengimas praėjo tik
rai pilnu pasisekimu.

Piknike išpildyta ilgokas, 
įvairus ir įdomius programas. 
Baras darė šautfų biznį, o jau
nuomenė nesigailėjo energijos 
šokiams. —X. * 

goms į WiscOnsin valstijų. 
Kartu išvyksta ir vaistininkas 
ponas ir ponia K'.serauskai 
aplankyti gimines ir paviešė
ti.

Sustos sekančiose vietose: 
Madison, Black River Falls, 
Eau Clair, Chippewa Falls, 
Leadysmith, Bruce. O iš ten 
vyks į Rliinelander, Antigo, 
Green Bay, Osh Kosh, Mil- 
waukee.

Išvažiuoja 2 dienų liepos, o 
grįš atgal apie 8-tų dienų lie
pos.

Laimingos kelionės, daktare 
ir vaistininke. —CicerieAis.

Liet. Keistučio Pašel- 
pos Klubo biznio ko
miteto pareiškimas
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Keistučio rengtas piknikas, 
kuris įvyko 16 d. birželio Lie
pos darže, dėliai lietaus nebu
vo sėkmingas. Daugelis daly
vių turėjo laiką praleisti pasto
gėje, ar sėdėti automobiliuose 
ir tokiu budu dovanos vertės 
$400 nebuvo galima leist. Ir 
serijos nebuvo visos gražintos.

Todėl pikniko tęsinys atsi
bus 7 d. liepos (July) Justice 
Park, III. Kokia diena nebūtų, 
komisija yra nusitarusi dovanų 
laimėjimų įvykdyti. Todėl, kas 
turite serijų, būtinai pasiimkite 
jas su savim. Ir piknike bus 
galima daugiau pasipirkti. Ko
misija rengiasi sutvarkyti pa
rengimų taip, kad visus daly
vius patenkinti. Gaspadinės 
pagamins skanius pietus, šo
kiam grieš gera orkestrą, pik
nikas prasideda 11 vai. ryto ir 
trauksis iki vėlaus vakaro, 
Įžanga bus visiems veltui.

Pikniko rengėjai: ■
W. Buishas
S. Baranauskas
J, D.. Benęįokaitis
J. Sallman
J. Kundroškas.

RADIO
šiandie 7-tą valandą vakare 

Peoples Furnitūra Krautuvių 
pastangomis įvyksta reguliaris 
antradienio radio programas, 
kurio išpildyme dalyvaus žy
mus radio dainininkai, kvarte
tas, duetas, solistai ir t.t., ku
rie po vadovyste J. 'Saurio pa
dainuos daug gražių dainelių. 
Prie to bus įdomių kalbų, svar
bių pranešimų,, geros muzikos 
ir žinių iš praėjusios Peoples 
Dienos. Todėl reikia nepamirš
ti pasiklausyti.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams
LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBES 

KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas, 7132 So. Racine Avė., Tel. 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
pirm., 3317 So. Lituanica Avė.; 
M. Batutis, nut. rašt., 2627 Gladyš 
Avė., Tel. Van Buren 7861; P. 
Viršilas finansų rašt., 3416 So. 
Wallace St.; M. Alkimavičius iž
dininkas, 4804 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontrolės rašt., 8415 So.

GRAŽUOLIŲ 
KONTESTAS

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITES 

“MISS NAUJIENOS* 
1935”

BIRUTES DARŽE 
Rugpiučio-August 4, 

1935 m.
e—i, ■■amniiliii     .ui

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

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

i4.

Antradienis, liepos 2, 1935

CLASSIFIEDADS

PRANEŠIMAI

Draugijų Atydai
ra-

For Reni
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RENDON bungalow ant kampo. 
6 kambarių, 3 karų garažas. 4556 
So. Francisco Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Kaina visai pigi. Biznis lietuviu 
tarpe ir nuo seniai išdirbtas. 3401 
So. Lituanica Avė.

Personai
Asmenų Ieško

REIKIA patyrusiu moterų dėl sor- 
tavimo maišytų skuduru junk šapėj. 
Berger Bros., 2248 West Lake St.

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

5617 W. 63rd Place

GROSERNfi IR BUČERNfi PAR
DAVIMUI. 1218 W. 15th Street. 
Boulevard 1255.

BUČERNĖ ir grosemė ant par
davimo. Labai pigiai. Atsišaukite 
Tel, Virginia 0122.
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Draugyste Saldžiausios

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

3341 So. Halsted St.

EXTRA. Rendon gasolino stotis, 
5 kambariai, tinkama bile kokiam 
bizniui. Sustojimui žolynas. Renda 
pigi. Atsišaukite 6049 S. Kildare Av.

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

Wallace St.; M. Norbutas ir K. 
Batutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka.

AMERICAN LITHUANIAN ČIU
ŽENS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1985 m.: J. švitarius, pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Turner. 
pirm.-pag., 3118 W. 44 St.. tel. 
Virginia 1158; Paul J. Petraitis, 
nut rašt., 8181 S. Emerald Avė.. 
tel.Columbus 10272; J.Naudžiunas. 
fin. rašt., 1500 S. 48th Court, Ci
cero, 111,: J. Manikas, kontrolės 
rašt., 2519 W. 43 St.; J. Jesiunas, 
kasos globėjas, 2440 W. 39 St.; 
H. Gramontienė, kasierius, 4535 
S. Rockwell St.; Dr. A. J. Mani
kas, daktara skvotėjas ,2519 W. 
43 St., tel. Lafayette 3051; A. Va- 
lavičia. Maršarka (Bondsmanai); 
K. Gramontas. 4585 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A. 
Sadlukas, 4038 Archer Avė., tel.

. Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul J. Petraitis, 3181 
S. Emerald Ave„ A. Saldukas. 
4038 Archer Avė., Dr. A. J. Mani-

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

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

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

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

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 60c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

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

Isirašyt Draugijon galima per mu
sų konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedčliais ir ketvergais ofisas atda
ras visą diena. o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 PO piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted SL 

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

S. L. A. 226 Kuopos susirinkimas 
jvyks antradieni, Liepos-July 2 d., 
1935, 7:30 vakare, naujoje vietoje, 
John Grigaitis Hali, 8804 W. Ar- 
mitage Avė.

Ben Alužas, Užrašų Rašt.

Ramygalos Aido Klubas laikys sa 
vo pusmetini susirinkimą antradie
nio vakare. Liepos 2 d. pas A. Z 
toris, 2322 So. Leavitt St. Bus svar
bu.

Kviečiame visų ažvykti
Ramygalietis.

Association of Lithuanian Proper- 
ty Owners o f Bridg'eport, laikys 
pusmetini susirinkimą trečiadieni, 
liepos 3 diena- 7:30 valanda vakare.. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 8133 
So. Halsted St. Visi nariai namų 
savininkai, malonėkite laiku susi
rinkti, nes randasi daug svarbiu 
reikalu, kurios būtinai turim aptar
ti. S. Kuneviče, Rašt.

______ ________ _ širdies 
Viešpaties Jėzaus laikys pusmetini 
susirinkimą liepos 2 d. 1935 m., 7:80 
vai. vak., Chicagos Lietuviu Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St. Malo
nėkite visi nariai atsilankyti i ši 
susirinkimą, nes randasi daug svar
bių dalykų aptarti dėl draugijos la
bo.____________________ Valdyba.

SLA. 36-ta kuopa laikys pusme
tini susirinkimą liepos 3 d. 8-ta va
landa vakare, Chicagos lietuviu 
Auditorium, 8133 So. Halsted St. 
Prašau pribūti visų narių ba ran
dasi svarbių reikalų aptarti ir bus 
raportas iš 6-to apskričio suvažia
vimo. Suteiks svarbių žinių apie 
SLA.

J. Balčiūnas, raštininkas.

CLASSIFIEDADS
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Business Service 
Biznio Patarnavimai

STOGAI
Pilnas patarnavimas stogų dengime 
ir laidyme biznio namams ir re
zidencijoms.

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

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

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO. 

3802 S. Campbell Avė. 
LAFAYETTE S»00

kas. 2519 W. 43 St; Pilietiškų Po
piety Komisija: A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., tel. Lafayette 6719. 
B, Putrimas. 4536 Turner Avė.

fj/jCliubo susirinkimai atsibuna kas 
trečias (8) sekmadienis • kiekvieno 
mėnesio, 1-ma vai. po pietų K. 
Gramonto svetainėj, 4535 South 
Rockwel ISt.

skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėltz), 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Furniture & Fixtures
Rakandai-ltaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
rius, visokio didžio su Coil Baksaia 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčerius 
:lel byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirksite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixtures, 1900 S. State St.. 
CALumet 6269.

PRAŠAU atsiliepti Vincentas Ra
manauskas, Karveliu km., Gruzdžių 
valsčiaus, Šiaulių apskr.. Lietuva. 
Aš ka tik sugrįžau iš Lietuvos ir 
atvežiau daug naujienų iš jusu tė
viškės nuo brolio Prano, sūnų, duk
terų ir kitų giminiu. Namiškiai su di
džiausiu išsiilgimu laukia nuo jusu 
nors kokios žinelės. Kiti, kurie ži
note suteikite jo adresą. Jūsų kai
mynas Rokas šniukas, 4208 South 
Washtenaw Avė., Chicago, III.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia
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Business Chances

Pardavimui Bizniai_____
SALOON ir namas pardavimui 

Nebrangi kaina.
4633 So. Rockwell St.

kambarių, yra
$42.50. ‘

I rooming house, 17 
„ elevatorius; renda 

$42.50. Visada išrenduota. Kaina 
$400.00. Geroj vietoj. 10 minučių ėji
mo nuo vidurmiesčio.

17 W. Grand Avė.

TAVERNAS, biznis išdirbtas nuo 
alaus sugryžimo. Nauji rakandai. 
6 kambariai viršuj. 4 prie taverno. 
Du garadžiai išrenduoti. Ilgas ly- 
šas, renda pigi.

6747 So. Westem Avė.

Real Estete For Sale 
Nam-ai-žemė Pardavimui

PAUL M. SMITH &
REAL ESTATE 

LOANS AND INSURANCE 
4681 So. Ashland Avė.

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

MAINOM!
Namus, Storus, farmas ir tt. Turi
me extra bargenų. — Turime ant 
pardavimo namų, grosernių, bučer- 
nių ir galiūnų (tavernų). Dabar yra 
laikas pirkti tavernas prieš license 
baigimą. June 80. Norintiems tavern 
pirkti, matykit mus. Labai gerų 
vietų turime ant South Side ant par
davimo. šaukit telefonu Boulevard 
2800 arba Lafayette 2285.

PARDAVIMUI mūrinis 2 po 6 ir 
2 karu garažas. Iš priežasties mir
ties turi būt parduota už pirma pa- 
siulyma. Taipgi parduodu ir fumi- 
šius. Kreipkitės: Juozas DaČiola. 
2-ros lubos. 6811 So. Campbell Avė.

NEGIRDĖTAS pigumas. 40 ake- 
ną, geros žemės su mišku netoli 
Medford, Wis, už $275.00.

Didelė stuba, geroj vietoj. Easl 
Jordan, Mich. už $375.00.

40 akerių visa dirbama su budin- 
kais. lygį žemė prie Scottville, Mich. 
už $1,000.00. ir vienas General Šta
ras Muskegon. Mich. Pigiai, nepra
leiskite progos. Savininkas Joe Ge
rybe. 2355 Lincoln. Muakegon. Mich.




