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Italija pradės karą 
spalio mėnesy

LIEPOS KETVIRTOJI

Francija eina išvien su Italija ir nerems 
Anglijos pastangų tautų sąjungoje

LONDONAS, liepos 2. — Iš 
oficialių šaltinių privatiniai pa
tirta, kad Italija ne tik atmetė 
visas Anglijos pastangas tai
kiai išspręsti Italijos-Abysni- 
jos ginčą, bet Mussolini pasi
kalbėjime su Anglijos užsienio 
reikalų ministdrio pagelbinin- 
ku kapt. Anthony Eden atvi
rai pasakė, kad niekas negali 
sulaikyti Italiją nuo pradėjimo 
karo si? Ethiopia ateinantį spa» 
lio mėnesį.

Italija sutinkanti susilaikyti 
nuo karo vien ta sąlyga, jei 
ji gaus Abysinijos protektoria- 
tą. Jei ji to negaus, tai pra
dės karą ir kariaus tol, kol ne
išnyks ir pats Abysinijos var
das.

Pats Mussolini numato, kad 
tas karas bus sunkus ir kad 
ims kelis metus iki Abysinija 
(Ethiopia) bus nugalėta. Bet 
jis vistiek veržiasi į karą.

Anglija gi nori išvengti ka
ro, kad tuo palaikyti tautų są
jungą, nes kilus karui galės 
pairti ir pati tautų sąjunga, 
nes abi valstybės, Italija ii
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Atstovų -butas -vėl 
pasipriešino prezi
dentui Rooseveltui

Atsisakė priimti pasiūlymą pa
naikinti visuomenės aptarna
vimo įmonių holding kompa
nijas

WASHINGTON, liepos 2. — 
Atstovų butas šiandie antrą 
sykį pasipriešino prezidentui 
Rooseveltui ir vėl didele didžiu
ma balsų atmetė pataisą prie 
holding kompanijų kontrolės 
biliaus, kuri siekiasi bėgyje at
einančių septynių mėnesių pa
naikinti nereikalingas visuo
menės aptarnavimo įmonių hold
ing kompanijas.

Rusija įspėja Japo
niją gerbti jos sienas

MASKVA, liepos 2. — Sovie
tų Rusija įteikė Japonijai for
mali protestą delei Manchukuo 
kareivių perėjimo Rusijos sie
nų ir prigrūmojo “labai Tuščio
mis pasekmėmis”.

Protestą įteikė Tokio amba
sadorius Jurenev ir pareiškė, 
kad atsakomj’bė už perėjimus 
sienos puls ant Japonijos.

Ne tik kad Manchukuo ka
reiviai nuolatos pereina sieną, 
bet sieną buvo perėjęs ir upe to
li į Rusijos teritoriją nuplatf- 
kęs Manchukuo kanuolinis lai
vas.

Chicagai ir apielinkei federar 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus, tarpais galbūt 
lietus; nedidelė permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 5:19, leidžiasi 
8:29.

Abysinija, yra tautų sąjungos 
narėsH taipjau abi yra pasira 
šiušios Briand-Kellog tarptau
tinę nekariavimo sutartį.

Bet Anglija susilaukė kito 
dar skaudesnio smūgio. Tai 
Franci jos atviras atsisakymai 
remti Angliją kada tautų są
junga svarstys Abysinijos skun- 
dij.

Franci jos premieras Lavai 
pranešė Anglijai, kad delei ne
draugingo Franci jos žmonių 
nusistatymo prieš Angliją dei 
jos padarytos karo laivyno su
tarties su Vokietija, Franci 
jos valdžia jokiu budu negalės 
palaikyti Anglijos poziciją tau
tų sąjungoje. Ypač ir delei 
labai draugiškų Francijos ir 
Italijos santykių.

Tuo budu Francija pasisa
kė, kad ji nė kiek nekliudys 
Italijai pasigriebti Abysiniją.

Tad darosi visai aišku, kad 
Italijos karas su Abysinija 
tikrai įvyks ir kad jis kils, pa
čios Italijos pareiškimu', šį spa
lio mėn.

Meksika nekeis reli
ginių ir švietimo 

įstatymų
Bet leis sugryšti politiniams 

tremtiniam}, panaikindanki 
prieš juos bylas

MEXIC0 COTYš liepos 2.- 
Kad Meksika laikysis ir toliau 
švietimo ir religinių įstatymų 
ir visai nemano juos keisti, 
paaiškėjo pirmame naujojo ka
bineto susirinkime.

Jame prezidentas Cardenas 
išdėstė valdžios uždavinius, per- 
skaitydamas savo pareiškimą 
šaliai, išleistą sausio 1 d.

Tame pareiškime prezidentas 
pabrėžė reikalą įvesti konsti
tucijoje numatytą laisvą švie
timą, kad duoti jaunimui “ra
dikali visatos supratimą”.

Jis taipjau pareiškė, kad 
bus vykinami ir dabartiniai lie
čiantys bažnyčias įstatymai.

Tečiaus gerai painformuo
tuose rateliuose kalbama, kad 
prezidentas neatmainė savonu- 
sitarimo įsakyti civiliams ir ka
riniams prokurorams panaikin
ti bylas prieš politinius trem
tinius ir leisti jiems sugryšti 
atgal į Meksiką.

Sunaikino 35,000,000 
maišų kavos

RIO DE JANEIRO, 1. 2. — 
Brazilija oficialiai paskelbė, kad 
per metus laiko iki birželio 15 
d., ji sunaikino 35,000,000 mai
šų kavos, tikslu pakeiti kavos 
kainas.

Londono busų darbi
ninkai streikuoja
LONDONAS, liepos 2. —Apie 

1,650 busų šoferių ir konduk
torių sustreikavo protestui 
prieš nubaudimą dviejų darbi
ninkų. Streikas yra tik dali
nis, nes prie Londono busų dir
ba apie 25,000 darbininkų.

/--V.

šiemet švenčiamoji Liepos Ketvirtoji turi naujos reikšmės. Kaip pirmieji kovotojai iško
vojo Amerikai nepriklausomybę, taip dabartinė prezidento Roosevelto administracija, pirmęji 
pradėjo vykinti liberališkas reformas, kurios siekias! užtikrinti didesnę socialę ir ekonominę 
nepriklausomybę didžiumai Amerikos žmonių. ,

Nusileido du broliai 
lakūnai, sumušę iš

tvermės rekordą
MERIDIAN, Miss., liepos 2. 

—Lakūnai Jtfrolihi Fred ir AL 
Key, kurie sumušė visus esan
čius ištvermės rekordus, šian
die nusileido žemėn, visai pa
vargę ir apkurtę nuo nuolati
nio motoro ūžimo.

Jie išbuvo ore, nenusileisda
mi, 27 dienas, 5 vai. ir 34 min. 
arba 653 ir pusę vai. Visą lai
ką jie skraidžiojo apie air- 
portą.

Bet jeigu jie butų galėję 
skristi tiesiai, o ne ratu, tai jie 
butų du sykiu apskridę apie 
pasaulį, arba 18 kartų skersai 
visą Ameriką.

Tuo jie sumušė ne tik ofi
ciali ištvermės rekordą virš 
553 vai, nustatytą Chicago j e 
1930 m. brolių Hunter, bet ir 
neoficialį Jackson ir O’Brine 
647 vai. rekordą, nustatytą St. 
Louis 1930 m.

Jie nusileido airporte labai 
gražiai, nors buvo gavę rato 
“flat tairą”. Jie sakosi bu
vo priversti nusileisti, susilp
nėjus paspiros vieloms, 
kad pradėjo atsiliuosuoti 
nas ir atsirado pavojus 
daužymo.

taip 
spar- 
susi-

Religinio pakvaišimo 
auka

Pamokslininkė marinosi 
iki pasimirė besakydama pa
mokslą

badu

HILL CITY, S. D., 1. 2. — 
Amelia Niekeles, 28 m. iš St. 
James, Mo., pamokslininkė 
Bible Standard bažnyčioje, pa
simirė besakydama pamokslą. 
Ji per dvi savaites badė jo ir 
pareiškė, kad ji nepradėsianti 
valgyti iki pats Dievas jai pa 
liepsiąs valgyti. Bet ji mirė 
nesulaukusi tokio Dievo įsaky
mo.

CHICAGO.—Lenkijos oro li
nijų vedėjas Krzyszkowski at
vyko j Chicago ir vyksta į Ca- 
liforniją pirkti Lenkijai paša- 
žierinių lėktuvų, nes Ameri
kos lėktuvai esą geriausi.

^0

Rep. Edward A. Kenney

Kuris sakosi, kad visi ameri
kiečiai yra gembleriai ir kad 
mažiausia 70 nuoš. kongreso 
narių perka loterijos bilietus. 
Jis todėl siūlo įvesti valstybinę 
loteriją, kad jos pagelba butų 
galima sumažinti federalinius ir 
valstijų taksus. Jis apskaito, 
kad loterija galėtų duoti $1,- 
000,000,000 į metus.

4 žuvo audrose 
North Dakota

MINOAT, N. D., liepos 2.— 
Keturi žmonės žuvo audrose, 
kurios siautė šiaurvakarinėj 
valstijos daly vakar vakare. Jos 
pridarė nemažų nuostolių.

KENOSHA, Wis., 1. 2. — 
Merton Utter, 45 m., iš Coin, 
la., apdnaudos brokeris liko už
muštas ir keturi žmonės sužeis
ti susidūrus automobiliams ne
toli nuo čia.

RYTOJ
i " '

Dėl Liepos 4 dienos 
Švenčių, Naujienos 
neišeis ir Naujienų 
Raštinė bus visų die
nų uždaryta.

N. Adm.

nados streikieriai 
kovoja raitąją 

policiją
REGINA, Sask, liepos 2. — 

,00(k r streikuo j ančių pašelpų 
larbų stovyklos darbininkų su- 
iiriįme su garsiąją Kanados 
aitąja policija kuriame vienas 
lolicistas liko užmuštas, o ki 
as policistas ir vienas strei- 
zierių gal mirtinai liko sužeis- 
i. Pagalios, policija šūviais ii 
tujų bombomis streikierius iš- 
klaidė. Susirėmimas ištiko 
►olicijai užpuolus streikierių 
usirinkimą. Daug streikierių

Streikas kilo prieš nepaken- 
imas gyvenimo ir darbo są 
gas stovykloje.

Buvusi garsi aktorė 
arti mirties

BOSTON, Mass., 1. 2. —May 
Yohe, 66 m., savo laiku buvusi 
labai garsi aktorė yra visai ar
ti mirties Bostono ligoninėj.

Jos gyvenimas labai margas, 
stačiai pasakiškas. Gimusi be
turčių šeimynoj Bethlehem, Pa., 
ji visame pasaulyje pagarsėjo 
kaipo aktorė ir dainininkė. 
Draugavo su didžiūnais ir ka
raliais. Vėliau vedė lordą 
Hope, nuo kurio įgyjo nelai
mingąjį didelį Hope deimantą.

Su lordu išsiskyrė ir vėliau 
buvo vedusi du karininkus. 
Paskui nubiednėjo; jos dvaras 
Californijoj nuėjo niekais; jos 
arbatinė Naujoj Anglijoj su
degė ir ji nuėjo dirbti už grindų 
plovėją. Bet paskui jos vyras 
prasikurė ir pastaruoju? laiku jie 
gana patogiai gyveno Bostono 
priemiesty.

3 žuvo juroj
SYDNEY, N. S., liepos

Trys bostoniečiai atplaukė j čia 
gerokai audros apdaužyta 54 
pėdų buorine valtimi. Jie pa
nešė, kad laike audros vilnis 
išmetė iš valties ir nunešė jū
ron Bostono realestatininką ir 
sportininką Robert Ames. Du 
jo sunai žuvo bandydami gel
bėti savo tėvą.

8.

Keturiems gręsia 
kalėjimas dėl ad
vokato užmušimo

Vyras ir trys merginos prisi
pažino plėšimo tikslais užmu
šę Hughes giminaitį

DETROIT, Mieli., liepos 2. 
—William C. Schweitzer, kitaip 
Ferris, smulkus kriminalistas ir 
trys merginos—seserys Loretta 
ir Florence Jackson ir Jean 
Miller— formaliai prisipažino 
nužudžiusios New Yorko advo
katą Howrad Carter Diekinson, 
augščiausio teismo pirmininko 
Charles Evans Hughes sūnėną, 
kuris buvo atvykęs j Detroitą 
bylos dėl .$40,000,000 palikimo 
reikalais.

Užmušėjai sakosi manę, kad 
jis turi su savim labai daug pi
nigų ir nužudę jį tiktai plėši
mo tikslais.

Diekinson pasiliuosavęs iš 
namų, (visą atliekamą laiką 
praleidęs Detroite girtaudamas 
su tomis merginomis, kurių 
vyriausias užsiėmimą^ būdavo 
nugirdyti vyrus ir paskui juos 
apkraustyti. Tečiaus Dickin- 
soną neįstengė nugirdyti, tad 
išsivežė į Rou'ge parką ir ten 
jį automobily nušovė. Bet iš- 
kraustę kišenius, rado tik $120.

Su tais pinigais ir tuo pačiu 
automobiliu, Dickinsono lavo
ną palikę parke, užmušėjai at
vyko į Chicago, kur gatvėj pa
liko automobilių ir patys jšsi- 
sklaidė. „ __
, ir, už -tą
nusipirico pigiųv suknelių ir iš
vyko j Fort Wayne, Ind., ieško
tis darbo. 
Schweitzer. 
liko sutimti.
gyvnašlė, 
dviem vaikais, telegrafavo sa
vo motinai. Tas ir išdavė už
mušėjus.

Dabar visus keturius laukia 
kalėjimas iki gyvos galvos, 
nes mirties bausmės Michiga- 
no valstijoj nėra.

I ten nuvyko ii 
Ten visi keturi ir 
Viena merginų — 

susirupinusi savo

Sena pora susitarė 
žudytis, bet vy
ras nusigando

CHICAGO__ William Gan-
schaw, 59 m., 1657 N. Arte- 
sian Avė. ir jo per 10 metų 
serganti moteris Elizabeth, 58 
m., susitarė nusižudyti, nes 
jiems nebelikę delko gventi. Jų 
vaikai suaugę ir vedę, jiedu li
ko vieni, be to ji nuolatos ser
ga, tad nebėra tikslo gyventi.

Pasirėdė abu išeiginiais rū
bais. Jis atvedė gaso tuntą 
prie lovos, kadangi ji dėl ligos 
negalėjo iš lovos išlipti, ir at
suko gasą. Kada ji jau buvo 
mirusi, jis irgi nusitarė išpil
dyti savo prižadą—nusižufdyti. 
Bet gasas jam nepatiko. Jis tad 
atsikėlė, užsuko gasą ir pašau
kė policiją.

Dabar jis yra kaltinamas už 
savo žmonos nužudymą.

ASHEVILLE, N. C., liepos 
2.—Per septynius metus supa- 
raližuotas Waco Miller, 37 m., 
buvęs kumštininkas, išsidirbo 
gerą

nias 
tus.

biznį, iš kurio neblogai 
pragyventi, teikdamas ii- 
apie šios apielinkės rezor-

BUDAPEŠTAS, Vengrijoj, 1. 
2.—Čia pasimirė paskutinis iš 
garsiųjų prieškarinių karvedžių 
—field maršalas von Straussen 
burg, buvęs laike karo virši
ninkas Austro-Vengrijos gene
ralinio štabo.

P-IA VAITKIENĖ 
RENGIASI LIE

TUVON
Lakūno Felikso Vaitkaus 

žmona rengiasi keliauti Lie
tuvon, kai tik jos vyras nu
skris j Kauną. Ji taip tvirtai 
tiki, kad Felkisas nuskris, jo- 
gei jį iš anksto pasirūpino gau
ti pasportą. Pasportas jai bu
vo pasiųstas iš Washingtono 
birželio 26 d.

P-ia Morta Vaitkienė gyvena 
kartu su lakunu artimiausiame 
prie Floyd Bennett airporto 
viešbutyje, Half Moon kotely
je. Ten pat dabar yra apsigy
venęs ir jos tėvas, inžinierius 
Anton Brotz, kuris Vaitki/i pa
dėjo įrengti “Lituanicą II”. Ji
sai padarė lėktuvui didžiuosius 
gasolino bakus ir naująją 
“landing gear”. žinovai ypač 
gėrisi jo padarytomis tankomif, 
kurios yra sudėtos į tą vietą 
lėktuve, kur pirmiaus buvo pa- 
sažierių kambarys.

5 žmones žuvo vai 
čiai apvirtus pot

vynyje
DĖS MOINES, la., liepos 2. 

—Penki žmonės žuvo potvyny 
Iowa valstijoj, kur pakilęs van
duo privertė žmones apleisti 
savo namus ir ieškotis sauges- 
nių^vietų. . .

"u P6‘ visos } dienos įeško j imo 
nesurasta penkių įmonių, kurie 
buvo valty nunešti į sukurį 
susiliejime Miss. ir Dės Moines 
upių, ties Keokuk. Jų valtis 
apvirto sukury. Du žmonės 
išplaukė, bet manoma, kad ki 
ti penki joje buvę žmonės pri
gėrė.

Patys fabrikantai 
priešinasi algų 

kapojimui

darbo va-

CHICAGO. — Suvažiavę sal
dainių gamintojai formaliai už
protestavo prieš tris dirbtuves, 
kurios nukapojo algas darbi
ninkams ir prailgino 
landas.

“Mes nuoširdžiai 
me visų industrijos 
kytis kodekso algų ir darbo va
landų, nes tik tuo budu bus 
galima išvengti čizelinimo ii 
kainų kapojimo”, sako saldainių 
fabrikantai.

maldau j a- 
narių lai-

Biblijų pardavėjas 
pinigų dirbėjas

NEW YORK, 1. 2. — Paolo 
Aeillo, 55 m., šelpiamas be
darbis, kuris užsiėmė parda
vinėjimu tarp italų biblijų ir 
šventų giesmių knygų, tapo su
imtas už pinigų dirbimą. Pas 
jį rasta 160 padirbtų kvoterių, 
kuriuos jis grąžindavo pirkė
jams grąža.

NEW YORK, 1. 2. —Seniau
sia choro dainininkė yra Maria 
Savage, 70 m., belgė. Ji dainuo
ja Metropolitan Opera chore 
jau 28 metai. Dainuos ji ir 
ateinantį sezoną.

BOSTON, Mass., 1. 2. —Miss 
Angie Eames, 40 m., baigusi 
Wellesley kolegiją, duktė ve
lionio Francis Eames, iš Phi- 
ladelphia, nušoko ar iškrito jū
ron nuo laivo Conte Grande ii
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ADVOKATAI

Perdirbti dulkių valytojai

on

LIETUVIAILIETUVIAI

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

Hemlock 7828

Tel. Ofise Wentworth 6880

Boulevard 7042

,,.1

Vlado
reda-

$50.00
$25.00
$10.00

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

skurdo 
ir voda

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

tankiai
Sovietų

lėtu
mes

kelias 
panai-

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

Atsišaukimas į espe 
rantininkus ir espe 

ranto pritarėjus

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

Geros perdirbtos radios gra
žiuose kabinetuose po.....

Naujos automobilių radios po

Ofiso Tel. Boulevard 6918 
Rez. Tel. Victory 2848 

Dr. Bertash 
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

Laisvė 
rašyt, kad

Išpardavimas ant vartotų Elek- flft 
trikinių Ledaunių po........... ww.Uw

Skalbiamos mašinos perdirbtos, $4Q C(1
Vohirkamnoa ciliiiYnininaa nn . I vU

A. J• Mamkas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St

VALANDOS: Nuo 9 Iki 10 ryto, nuo 
lildS po piet. nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

TeL LAFAYETTE 8061.

pa Iri joti ngų 
‘guli bonų 
pat esamu 
savęs ne
atmindami 

i reikalus,

los honai ir 
1935 m. yra 
kuriuo laiku 
liepos mėn. I 
liepos mėn. 1

2. Turimus

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3843 South Halsted St, 
Tat Boulevard 1401

ir vaiku ligų gydytoja

Ofiso Tel. Calumet 6898
Rez. TeL Draxel 9191

Rusas
MoterilkUu

<........ ..
Ofisas 3192 Šou

Valandos
diliomis ir Ivantadianiala 10—11

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

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

UUDRIK FURNITURE MART 
3345 So. Halsted St

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITES 

“M1SS NAUJIENOS 
1935"

DEL L L. P. BONU 
PRATESIMO

užsi- 
yra leidžiamas 

esperanto ii 
rei-

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

Pasiuntinybė prašo vien glau
desnio bendradarbiavimo.

Lietuvos Paniunlinybe

Kominternas ^atsišaukime j 
darbininkus deliai Jl-mos gegu
žės apvaikščiojimo tarp kitko 
sako: (“Laisvė” jNo. 102) “Ko
munistų Interna 
privedė prie bei

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

Stelon”, Kaunas, 
45, būt. 5, Lith- 
ir lankys jo už
meta. To laik-

BIRUTES DARŽE
Rugpiučio-August 4, 

1935 m.

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland A ve. 
Tol. Boulevard 2800 

Rez,, 6515 So. Rockwoli St.
Tol. Republic 9723

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

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

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

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedšl. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

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

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 6697

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 8b 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU, netoli Morgan 81 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

klnhno Sovietų Sųjungoj, prie 
žmoniško gyvenimo, prie dar
bininkų laisvės ir socializmo. 
O kelias, kuriuo ėjo tarpiau- 
tino socialdemokratija, kelias 
bendradarbiavimo sn buržuazi
ja, privedė prio budo, 
ir fašistines vergijos, 
| imperialistini karų”.

Brooklyno 
nedrįsta 
Rusijoj yra socializmas. O ko
munistų internacionalas mums 
pasakoju apie socluliztaų ir 
žmoniškų gyvenimų sovietuose, 
Ir apie socialdemokratijos ba
dų, kuomet sovietuose komisa
rai mieruoja darbininkų pilvus 
maisto korčiukėmis. Tikri šar
latanai ir darbininkų apgaudi
nėtojai tie komunistui.

— Marksistas,

A.LHavidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

1410 South 49th Court Cicero • Phone Cicero 2109

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 Iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: IhihėdMnd,'^Sefedčs1 ir 
Pštnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockirell Street 

Telefonas Republic 9600

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRĮISTAS 

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 10:00 Kalbama lietaviŠkaf

Louias Mittsndorf
Ohio valstijos moterų kalėji

mo viršininkė apkaltinta knd 
kalėjime bjauriai užlaikė kali
nes, upleizdama jas pelėmis. Ji 
suko, kad tas neliesa. Kabini
mas tyrinėjamas.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia0036 

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

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 1 po pieta

7 Iki 8 vaL Nedfl. nuo 10 fkf 12

Lietuvaitės norinčios įstoti į 
Gražuolių Kontestų, tuojau 
siuskite savo fotografijas į 
•Naujienas”.

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

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, IIAx 
OFISO VALANDOS*

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Od 13 
valandai diena.

Phone MJDWAY 2880

Tel. Boulevard 6914 Diena ir Nakti 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12a.ua.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 West Marąuette Road
arti” Western Avė.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pieta 
ir nuo 6 iki 8 vakaro. 

ftventadieniafB nuo 10 fld 12 
Phone Boulevard 8483

K.f. GUGIS
ADVOKATAS

Ml<»sto ofisus—127 N.. Dourborn St. 
Katnb. 1431-1484—Tol. Centrui 4411-2 
Niurni ofisas—8323 So. Hulntod St. 
VulundoH vakarais nuo (I iki 8:30, 

Tol, Boulovard 1310
Ketvirtadieniais Ir Sekmadieniais— 

pairai HutartiuH.

Washington, D. C., birželio 
mCu. 28 d. Paskelbus spaudo
je apie galimybę Lietuvos 
Littevės Paskolos honus pra
tęsti nuo t ligi 10 motų, Pa
siuntinybė jau ligi šiol yra ga
vusi iš bonų turėtojų daug 
laiškų, kuriais reiškiama pa
geidavimo šiuo patvarkymu 
pasinaudoti.

Iš gautų laiškų matyti, kad 
svarbiausioji priežastis, pas
katinusi bonų turėtojus pra
tęsti bonų apmokėjimo termi
nų, yra jų noras šiuo laiku 
ncapsunkinti Lietuvos Iždų. 
Antra priežastis lai mokėti
nos kasmet už pratęstus bo
nus, palyginamai aukštos 5% 
palūkanos, kurių bet kur ki
tur dabar yra sunku gauti.

Bet palūkanų klausimas, 
spTvndžiaint iš laiškų, esųs 
antraeilis dalykas. Esu lietu
viai amerikiečiai gausiai pir
ko bonus, nemanydami turėti I 
jokios pinigines naudos. Esu 
bonų pirkimas buvo supras
tas, kaipo Lietuvos Nepri
klausomybės atstatymui au-l 
ka. Vienok, Lietuva savo pa
žadų pilnai ištesėjo ir per kc- 
turiolikų melų ištikimai mo
kėjo pažadėtas palūkanas. Nei 
ir dabar. L. L. Paskolos bonų 
išpirkimo terminui suėjus, 
Lietuva nenorinli priverstinai 
bonus pratęsti, bet paveda 
bonų turėtojams šiuo reikalu) 
nusistatvti 
valių.

įdomu, kų bonų pratęsimo 
reikalu rašo kai kurio bonų 
turėtojai.

J. P. iš Brooklyn, N. Y., sa
ko: “Kam pinigai dabar ne
reikalingi? Bet šiuo laiku pi
nigai ypač reikalingi ir Lietu
vai. kuriai pagelbėjom atgau
ti nepriklausomybę. Kada pa
sipūtęs Lietuvos kaimynas no
ri musų Tėvynę ekonomiškai 
pasmaugti, aš neturėčiau šir
dies šiuo laiku reikalauti ma
no bonus apmokėti, šiaip— 
taip aš dar galiu kol kas išsi
versti. ’likėdamas j Nepri
klausomų Lietuvę, apmokėda
mi procentus už U>35 metus, 
pridėtus bonus, malonėkite 
pratęsti dar 5 metams.”

Kitas 1m>uh turėtojas F. B. iš 
Chicago. III., rašo: ‘‘Lietuvos 
bortai yra geras invenstinvn- 
tas! Prailginki! pridėtų bonų 
kiek tik galit. Žinau, kaip iki 
dabartinio laiko, taip ir to
liau. gausiu procentus ir vė
liau viso liono vertybę.” 

liesa. Pasiuntinybe yra ga
vusi ir kitos rųšies laiškų. B. 
J., našlė, iš Boston, Mass., ap
gailestaudama, kad negalinti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

bono pra tęst i, pa ve Išk 1 a:
”Man labai nesmagu, kad ne
galiu atidėti bono apmokėji
mų tolimesniam laikui. Aš 
turiu išmarinti save ir penkis 
šeimynos. Gyvenu iš pašaipos, 
nes darbo sunku gauti. Mano 
vargingas padėjimas.”

Aišku, esama 
lietuvių, kurie ne 
pratęsti. Bet taip 
ir tokių, kurie, 
skrbrusdnmi ir 
Lietuvos svarbius 
mielai sutinka Lietuvos ncap*- 
sunkinti. šių pastarųjų pavyz
dį, be abejonės, paseks ir kil. 
bonų turėtojui, kurie, iš tik
rųjų, turi galimybės bonų ap
mokėjimų atidėti.

šia proga tenka priminti:
L Lietuvos Laisvės Pasko- 

palukanos už 
apmokėtini bet 

nuo šių metų 
d. ligi 1915 m.

Brangus vienminčiai:—
Taip esperantininkai, taip ir 

esperanto pritarėjai, kreipiuos 
j jus visus be skirtumo pažval
gų, pranešdamas jums džiugi
nančių naujienėlę^ kad Lietuvos 
esperantininkai— jų Sų junga 
—pasiryžo ir vėl Ifjsti sąyp 91’- 
ganų “Litova Šfe 
viška žvaigždė” 
Amerikos lietuviai esperanti
ninkai, kaip ir esperanto prita
rėjai, o pastarųjų yra labai 
dai.‘g, privalome sulig išgale tų 
laikraštukų paremti 
rašyti 
dviejose kalbose 
lietuvių. Kainuoja pigiai 
kin pasiųsti doleriuka šiuo ad' 
resu: “Litovia 
Ukmergės pi. 
uania, tai jis 
rašė jų ištisų

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___ JIU Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

Didelis pasirinkimas: PEČIŲ, 
DAUNIŲ, KARPETŲ.

AKIŲ SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokių akte

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS IEUDEIKIS
ir TĖVAS f

Laktotavte
Lengvais Hssokėtim&is

REPublic 8340
340 So. Kedzie Avenue m

Anthony A. Dobbs 
(Antanas DublekiiH) 

ADVOKATAS
PerkruuBtO savo ofisų i naujų 

vietų, adroHu:
139 N. Clark St. 

gulto 1200 
Tol. Central 5501)

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrieally Aldų Specialistas. 
Palengvins akių įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste- Priren
gia teisinrrd akinins. Visuose ateiti- 
kiniuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 ▼. Ne
dėliok nuo 10 iki 12..
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7689

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

Mrs. Anelia K. Jarusz 
m Physical Therapj

and Midwife
■ 6639 S. Western
■ Avė., 2nd floor

Hemlock 0252 
gvflH Patarnauju prie 

gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 

‘duodu massage 
'' - el'e'ctric troat-

ment ir magne- 
|k B tie blankets ir tt

B Moterims Ir mer- 
HHHhHHIHI dinoms patari* 

' mai dovanai,

bonus gulimu 
pratęsti nuo 1 ligi 10 metų. 
Vadinas, jie yra pratęsiami 
vicnerieins, dvejiems, tie jiems 
ir taip toliau, bet ne ilginus 
dešimties metų. Šiuo atveju 
bus mokama 5% metinių pa
lūkanų, kaip ir ligi šiol.

3. Bonams pratęsti ar išpir
kti ir už 1935 m. paluknoms 
gauti kiekvienas bono turėto
jas privalo užpildyti tam tik
rų pareiškimo formų, arba 
blankų, šie blankai, kaip jau 
anksčiau buvo pranešta, yra 
gaunami Pasiuntinybėje.

I. Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų reikaklais prašoma krei
ptis į Pasiuntinybę, kurios ad
resas yra:

Lilhuanian Legation, 
2622~15th Street, 
Washington, D. C.

Pasiuntinybė numato, kad 
bonų pratęsimo ar išpirkimo 
ir už 1935 m. paluknoms ap
mokėti reikalu pirmomis šių 
metų liepos mėn. savaitėmis 
bus nepaprastai daug darbo. 
Todėl pageidaujama, kad bo
nų turėtojai nesiskubintų bo
nus siųsti Pasiuntinybei. No
rimų tikslų taip pat bus gali
ma atsiekti ir kiek vėliau. Iš 
antros pusės. Pasiuntinybė 
nori įspėti bonų reikalu suin
teresuotus asmenis, kad, jeigu 
dėl numatomos, taip sakant, 
darbymetes Pasiuntinybe vie
nu ar kitu atvėju šiek-tiek 
ir susivėlins, tai tas nereikš, 
kad bonų savininkų reikalai 
nebus patenkinti, šiuo atveju

NAUJIENOS, Chlcago, III, 
raštuko išėjo jnu du numerhvi, 
jin yra Žurnalot formoje su gra
žiais apdarais ir gražiui ilius
truotas. Taip esperanto kal
boje, taip lietuvių p. 
Butkevičiaus yra piilkial 
guojamas.

Brangi/s vienminčiai, 
nmliniukai ir esperanto 
rėjai, gal nekuria iŠ jūsų jpuo- 
lėto j abejones kad de| perga
lės esperanto. Nebėr ko abe
joti arba nusiminti dėl jo įsi
gyvenimo kaipo tikra, realč 
tarptautinė, paftolbinė kalba. 
Atsiminkime tų, knd visos di 
dėlės idėjos jsigyvendino ne j 
metų kitų laiko bot tankiai po 
ilgų kovų kentėjimų ir net ju
rų kraujo. Vos po daug desėt- 
kų metų ir net šimtmečių Jos 
tapo pergalėtojomis. Taip tai 
yra ir su kilniąją tarptautinės 
idėjos kalba. Esperanto tiesa, 
turi daug pasekėjų ir pritarė
jų, bet jam taipgi nostoka prie
šų, kaip kiekvienai dideliai idė
jai. Todėl, nors povėliai, bet 
dirbkime be paliovos ir žygiuo
kime link to laiko, kada kiek
vienas iš mus galėsime pasaky
ti : Su savais susikalbu savo 
prigimta kalba, o su4 visu pa
sauliu—kalba esperanto.

Manau, neproŠalj bus praneš
ti ir tų, kad Lietuvoje jnu bai7 
gininas spausdinti platus espe- 
ranto-lietuviškas žodynas, pa
gamintas teisininko B. Giedros.

—K. VidikauskuN,
2838 Livingston St., 

Philadelphia, Pa.

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

.... . ' Tel. Bdulevard ^7P56t), .

Vyrišku. Vaiku ir rin 
chroniiku Itgu. 

_ Halated St. 
arti 31st KrNt, 
2—4, 7—9 vaL vak. N®»

Gražus I’arlor Setai po ..........

LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu1 Daktaru Draugijos Nariai

12a.ua


NAUJIENOS, Chicago, III

ENGLISH SECTION
And thn propar

VASARINĖ

NAUJIENŲnood

Wmd:

FKQKIIDQIIA EilVdllUlivhf M
nnd

and

LIETUVON
also

Rugpiučio 3 dDR. BRUNO WAINORIS
LAIVU

FREDERIK VIII

vių Pasaulinio Kongreso

Laivakortės ant šios ekskursijos

$167.00
SENOJI IEVYNE JUS LAUKIA

NAUJIENOS
Tel. Canal 85001739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”130 W. Randolph Si., Chicago

<vp|wtunily for 
pooplo, for you

ANY 
PORT

7 DIENOS
I LIETUVĄ

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

rolutivoly 
n rathor

about tholr

to crash tho 
malė clrclo,

SHARPS AND

BYES P 
HAVB r 

MtOOVMER' 
SOME- * 
TMING. >

Aplankykite Savo 
Gimtini Kraštą

hunteh 
Eskimo 
almost 
food.

Informacijų klauskite pas 
vietini agentų arba

< mus dol dykai npskaįtlluvlmų 
llokorlus Ir Slogius.

support 
plan. For 
pmgross- 
liko Eng-

rovivo hoi 
tho honpook 
In old Puri

RooMcvelt Telis tho Rich 
Amonic thv Eskimos 
The Ih'vil’s Chlld 
Boston Turns Back tho Clock?

Ims ruIm onough to 
tho tall and

fnli’, indommdmil, 
deflnltoly PIRMYN

vvas scarce, 
of it because 
husband and 
children after

to dampon tholr on 
tnlking

AX2a» WHTV 
COmO -to G«-t- 
Olzt- oc 
OH.1 NOuU .

thlng thnt onn next bo 
kimi of lot you know 
guldo tho doatlnloN of

would no doubt ha luto, Būt no, ho 
oomes bringing wlth , hlm tho un- 
lotmhlng of tho honvonH. Be hns 
forosoon thn troubln nnd uiTnngvd 
ull, Prosontlng tho fnotx, ho slulkod 
In tho lomi, tho Indlvldunla follovv- 
Ing, to n durk nnd oroopy phioo, 
Whnt wn« lt? A morguo? An undor 
tnkor’N pni'lor? A blt of both! Tho 
norld odor of onbnlmlng fhild por
ui nuimi tho n Ir, 
oonunontH for tho ooouslon woro ox- 
ohnngod by tho Plrmynilos,

Anyvvny, tho Idon In thnt our 
mootlng lnul to bo hold In nu undor- 
tukor’s pnrlor, MoldiiŽIs Iiiin fnllon 
undor tho i'OouIvoi'm gnvol, mukiu# 
furthor ūmo of that pinoti impos- 
slblo,

Tho olootlonH vvoro nuirltod by u 
HorloN of ronoglng iioinlnntad onn- 
dldntoH. Ilnrdly nu Invldldunl soum- 
od to oovot n posltlon on tho stuff 
of offldorN, Thoroforo tho roMults 
vvoro unoxoltnblu, tho only ohnngoH 
boing mndo In flrnt vloo-prosldont 
and nooIiiI ohnlrmiin. Churlos Mnlo- 
kuntiN, n vory Industrlous nnd con- 
(lornod young man vvun unnnhnouNly 
not Into tho flrnt VIoo-ProNldont’N 
Hont. John CurobUN, n now mombor, 
wjih Holootod to tuko ovor tho vory 
hnportnnt dūlinu of n Močiui ohnlr- 
mun.

MERKY VACATION.
tho mombor of tJio socond 
pnrty of HiIm concorn of 
eolu m n roportlng.

The Devil’s child — that is the 
booking bill railroaded through the 
Illinois legislature under the lash 
of Mayor Kelly and other leaders 
of the statė demoeratie party.

I^egaling vice is not the way to 
deal with it. To license gambling

THE W0RLD AT 
A GLANCE

tho front fondor 
to tho drivor. 

diuod, my noxt 
Mnln Stroot 

—bunnl,

Howovor l’m n groHR luuntour 
thln gnmo of hittorn (noo, thoy 
Nnoor, ho ndinlts lt) nnd not ovnn n 
NUooNNfuI iinintour hobo for thoro 
aro nuiny thlnga to lonrn that I do 
not ovon ku6w of. So tho oxporlon- 
con iniiNt bo vlowod froni tho llght 
of n Ntunibling boglnnor nnd tho 
linproNNlonN jin IIiono \vrltton by ono 
who dona n Princo of Wnlos ovory 
thno ho Irios to rldo tho good Ntood 
Poga.NUN, būt 
onteh hbld of 
god iilong.

Ho\v I got 
unlniportnnt, for lt \vnx 
oiiNy and cownrd)y way nnd nothlng 
hnpponod thnt could bo oxplnlnod 
horo, Howovor, I dld Htart nnd dld 
got HomoNvhoro, fuNt, Boforo I know 
lt I nvun xot pluinp down In tho 
mlddlo of Lon Angolos, tho trnvol- 
ing .stiff'H cnpltnl of tho Wo.st, n t 
thiTo in tho mornlng aftor rldlng 
thru n fog thnt wuh thlck onough 
to slico, 1 \vun nilghty cold nnd tirod 
for I plnyod tho guidlng apirlt for 
tho enr and snt on 
Nhoutlng dlroct-lonN 
In a strungo clty, 
stopa woro....,..do\vn

Užtikrintu# akinių prlrinkimns. fiių nuvaitę ispccialč# kai
no.#. Akiniai tolimam ir artimam regėjimui vCliansioso 
rCmuoHO geltonos ir baltos spalvos su pilnu akių išegzn- 
minavimu

wiii 
Clrclo

RoosovvIlS HHharo-tho-wo«llh’* 
program wouhl Increaso cnmddor- 
ably tho tax on blg invomoa, on big 
inhorltanco, and on not Corporation 
incomos. lt would uao tho revenut 
dorivod thua to holp pny for work 
rvliof an«l for sorurlty a gal n n t ne- 
rhlont, illnosa, and old ago.

A moto doslrablo tax could hard- 
Iv bo concolvod. For taking a largo 
slico from tho poaaoxxorx of Idg In- 

ylold

Is to oncourugo lt by puttlng lt 
undor tho proteetion of la\v, Com- 
pioinlalng wlth wrong tx tho co\v- 
urd'N \vay, Tho aano, courngooua 
man flghts that wrong.

Typhold fovor, dlphthorln, and 
•mali pox aro ovIIm, For conturioa, 
\vhon man know no bottor, ho to- 
lovat<nl thoso dlaoaaoa. Ilut ovont- 
ually ho bogan to fight thom \vlth 
all tho tvoupona of aclonco. So to- 
day through vacolnoa, Horums, and 
sanltatlon, ho haa largoly ronquorod 
thom,

Slmilarly wlth gambling. Whon 
wo know no bottor, wo pormlttod 
and legalliod lt. Thon wo prohlbttod 
it by law, būt dld llttlo againNt lt 
through oducatlon, Now, howovor, 
cowardly loglalatorN, taking tholr 
ordors from mlatakon tondors, havu 
logaliaod gambling agniu, Only by 
tho ONOcutlve voto can thlx chlld 
of tho dovil bn atranglod In tho 
cradlo.

If (lovornor llornor hax tho reni 
intoroat of tho pooplo of Illinois ai 
hoart, if ho lx roally tho roproaont- 
atlvo of tho pooplo of thls common- 
woalth, ho wlll kili thix dovll'N chlld 
with hls voto.

Ilo\v I \vlah for tho genius of a 
llornor \vho trnmpod tho ronds oi 
(irooco Nvrltlug In Iminortal vocno 
Nomo of hla oxporloncoN, or of a 
CorvantOM, ono of Spaln's oIunsIo 
trumpa, or hnvo tho glft of Gold- 
amlth'N mntchloHN Engllah to doN- 
crlbo na ho dld tho InJuatlcON por- 
potrahul on tho undordog o f hl« 
tlmo. (Ho \vus ono of England’N 
what lloaritt now tags, rodą, altho 

Į your historloM of lltoraturo fall to 
polnt out tho rovolutlonury tondon 
jioa In hla vorso).

the giri with the 
the belle of the 
courted by many 
to the big-nosed 

giri, the female Cyrano de Bergerac 
among these folk of the aretie 
circle. She wins a permanent seat 
in spinster row.

PIRMYN
SHARPS and FLATS

, To begin this narrative i mušt 
cross a chasm of būt a few months. 
Back in Sept *34, my resources 
had reached an inevitable nadir. In 
vain i waitcd for opportunity to 
knock on my door, būt the \volf 
parked there undoubtedly appeared 
fonnidable. I couldn’t quite go the 
idea of developing chiseling as a 
fine art, that is, on my friends. If 
one had to be that way, the only 
alternative was to waken and follow 
a dormant impulse, making the 
grand gesture of vamoosing towards 
parts unknown and alluring to me. 
I am at the age when impressions 
are the most vivid and the heart the 
lightest. Nothing at home to keep 
me there, būt oh so many roads to 
travel and songs unsung fastenedto 
my brain. There is also the fact 
that one is living thru a most cha- 
otic and turbulent period of history 
and the beings out there on the 
roads are helping to enact much of 
it Yes, boy and giri tramps of

PIUU UP TME? 
MOUEr VVITM 

OjOCKS 
CANJG/

ThlN colunin und IU cnnduotor 
ha h prlnclpIOH, 
FbATS luivlng Itself the vigor of 
vouth In purtlcnlurly Inlomted In 
Plrmyn’N young pooplo, tholr uotlvl- 
♦ Ion, probloniH nnd iiHpIriitlonN. Būt 
thln Rympnthy moNt UNHurodly dooo 
not ONchido a profound Intoroat In 
tho \vladom nnd Idonln of tho oldor 
nnd muro mollowod folk of Pirmyn.

SHARPS AND FLATS bus no 
uxoh to grlnd. lt wlll HUpport no 
partlculnr group wlthln Pirmyn 
(nnd hopoN thoro wlll bn nono). H 
"dll hnvo pornomdltv. You inny not 
nhvnyN ngroo \vlth lt ItN vIown, būt 
you wlll flnd thom no Nlncoro thoy 
\vlll morlt vour roNpoot,

Novor \vlll SHARPS AND FLA'I'S 
ha nnythlng būt 
fru n k nnd 
ConNclouH,

’l'ho only 
dona In to 
who In to 
Pirmyn noxt koiinou na dooldod by 
tho OMNomblod mmnbora inat mooi- 
Ing. Honvovoi’, tho oli’oumHtnnooN 
undor whloh thnt mootlng wns hobi 
woro, to sny tho loust, oorlo nnd 
umiHual. Dotnlls would ninku n good 
oponlng for n tablo In ono of thę 
shuddor pulpa,

l.nngHford Loory porhnpa vvould 
otnrt liko thlas A amnll group of 
ninloa and fomnloa huddlod outaldo 
of tho durk, bnrrlondod hnll thnt hnd 
aholtorod tholr formor Hooloty moot- 
IngH. ’l'ho clouda lurkod ovorhimd, 
momudng, aondlng murmura of 
oomplnlnt thru thnt ootorlo. Import- 
nnt Ishuoh wnitod to bo dooldod. 
Whnt nvuh to bo dona? Tho londor

gront 
nnd growlng IntMpmlIty of \vonlth, 
Nvhich In tho chlof 

communista. 
wlll Ineroaso 

gront common 
for me.
nvIH also holp prevent futuro 

dopri'sslons by Incronslng tho buy- 
ing power of evoryday folks.

lt wlll holp tho ric.h thomaolvoa 
by making thom lesa pnrasitic, and 
by loaaonlng tholr ability to do ovil 
through settlng a bad oxamplo and 
through tho Irroaponslblo power 
ovor thousnnds of workors comos 
from gront \voalth.

So all sano, thlnklng, fonvard- 
looking Amoricans wlll 
Roosovolt in this now tax 
it is a moasuro whlch tho 
ivo nations of tho world 
land and Austrnlia and Scandinavia 
buvo had for yoars.

Eskimas, dwollors in tho long nrc- 
tic night, should bo most thrifty 
and industrlous to provido food for 
tho long, bittor \vintors. Yot, aceord- 
ing to Captain Poter Frouchon, 
notod northern oxploror, thoy are 
perhaps tho most laiy and indolent 
pooplo on oarth.
* Onco, when a hugo wKnlo was 
\vushotl ashore, hungry Eskimus eut 
a few largo chunks from the aide 
of tho monstorj; mammal, thon sat 
down and gorgod themselvcs. Štili 
feeling tired after a ręst, thoy went 
back home, saying that thoy vvould 
rotum in the mornlng and got morr 
meat. Rut during the night the 
vvhalo was vvashed out to soa. An 
Eskimo, hunter preferred to stay 
at hoi^o nnd ontertain Freuchon to 

iupply of food. When 
three 

had 
to a

Stono” vvlll 
also bo restorod—for tho summor. 
Originally luckloss girls of sixtoen 
sat on a big boulder until tho magic 
of their stone-vviah lit love’s flamo 
in tho hoart of their boy-friend. 
With Boston’s present surplus of 
marriagable giria, I vvondor hovv 
many of tho fair siti era will jour- 
ney to tho altar vyįHf their heart’s 
choico.

Colebrating tho BOOth annlvorsary, 
Boston tuma back thn clock — In 
fun, and bocomoa tho storu Purltan 
of tho 17th century.

On hor common, most famous 
flfty aerna in Amoriea, Boston vvlll 
duok hor vvomon “acolds”, sharp- 
tonguod goaaip-mongors. In tho 
chilly vvatora of tho Frog Pond thoy 
vvill bo douaed 
thuaiaam for 
neighbora.

Boston 
“Smokora 
od lover of tho vvood 
ton dnys, vvhon membora of tho 
‘’vvoaknr aox” vvere driven from tholr 
homoa by tholr Damo Van Winklos, 
thoy flotl to tho “Smokors* Clrclo,” 
and vvith other husbands aimilarly 
affllctod nt home, thoy onjoyod 
Svvoot l»ady Nicotlno in poaco, 
vvhilo thoy dlacuasod tho affalrs of 
tho nation, If tho cigarotto-lovlng 
female of today docidos 
gato Into this charmnd 
troublo vvill result.

Boston’s “Svvoethoart

lt nppears that ho vvho had do- 
sortod so soon aftor tho beginning 
of vvhat promisod to bo Pirmyn’s 
bnnnnr sonson (and vvas) takos po- 
sition again to sustaln this plllur. 
Būt not officially this stint, lt has 
boon tho austom of all past Pirmyn 
columnists to pon in forlorn mood 
tho passing of anothor soason and 
thomselvos if at tho annual closing 
festivities and oloctlons anothor had 
boon seleeted in thoir stoad. Būt 
alas! The Duchess is conspicuous by 
hor silonco ,no doubt boing vory 
concornod ovor tho osploits of hor 
Dūko Errant, so having no timo to 
croon a svvan song. Daily, comp- 
laints camo this vvay ovor tho sad 
stato of affairs, ovor the negligenco 
of Sharps and Flats. So much pres- 
sure boing osorted tho inevitable 
has to happen. Tradition vvill bo 
utterly disregarded, trampled into 
the novv heterogenous dust. (After 
all tho recent dust storins one can’t 
tell vvhether he sometimes treads 
thru sorne choice Kansas elod or 
hopeless grains of sand from Nevv 
Mexico deserts). Your nevv cooper- 
ating columnist vvill make a prema- 
ture gesture and try to gracefully 
finish off the season.

While i’m at it i may as vvell go 
about the business of taking a bovv. 
How do do you do. May as vvell 
statė vvhat this all stands for and 
so on.

The discriminating reader, mean- 
ing you, may not knovv it, būt after 
this vvriter vvas tagged it to cast 
his efforts into helping reproduce 
this column, any numbor of the 
boys and girls sent vvord by diverse 
vvays that they had various ideas to 
be vvorked in on the first effusion 
by this department, even thou it 
is an eight month child. Thanks all. 
Sorry, cannot ūse them this trip, 
būt vvill try to vvork some in at 
future times.

comos and big fortūnos vvlll
sovoral good result*:

h vvill bring in tho revonuo 
od to Ivalanco tho budgot.

lt vvill losson Nomovvbat tho

Didelis Piknikas su Laimėjimu Dovanų 
Rengia Simano Daukanto Draugija 
Ketverge, Liepos-J uly 4 d., 1935
J. J. SPAIČIO DARŽE. Archer Avė. 

priešais Oh Henry Park, Willow Springs, III. 
Pradžia 11 v. ifi ryto. TlklotiiN tiktai 10c, Goran dol laimėjimo dovanu 
Kvloėlii vInun, Jaunus ir Mimus alMilankytl ir linkMuml Inlkit praleisti, 
prie griroN miizikoM. KOMITETAM IR V1HA DllAIIGIJA.

Laiko liko nedaug, todėl be jokio atidėlio
jimo kreipkitės i Naujienų Laivakorčių 
Skyrių pasitarti apie dokumentus.

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND
HAMBURG 
NEWYORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin 

keliais iš Hamburgo

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už
tikrina patogų nuvykimų i

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu valysi numuši T 

25 motai patyrimo 

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

laying in 
the cvplorcr savv the 
months later, the 
shrunk and shrivelled 
skeleton from lack of

To perpetuate the dead, Eskimos 
name their babies after their de- 
parted ancestors. The narnės of dif- 
ferent deceased forbears are tried 
upon the little one, vvhich finally 
bears the cognomen at vvhose call- 
ing the baby doea not cry. The 
little one then becomes the person 
vvhose name it bears. Thus, though 
an Eskimo vvoman had eaten her 
husband and four children one win- 
ter vvhen food 
thought nothing 
had got another 
named their four 
depai1 ted UJiVg.“ -

Among Eskimos 
smallest nose is 
village, and so is 
suitors. Būt vvoe

DIGESTIBLE AS MiLK 
ITSELFI

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS jMMn 

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD Bi B
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 f
Vanos, lietaus ir draiko* vanos. w ' 

swimming 
Rusiika ir turi 

Moterim* aeredomi* Iki 1 ▼.

Trečia klesa j vienų pusę kainuos $97.50 
Į abi puses

BUDRIK OPTICAL IR JEWELRY C0
3343 South Halsted Street 

Tol, Boulcvprd 0640

HAMBURG-AMERICAN LINE 
N O R T H G E R M A N L LO Y D



NAUJIENOS, Chlongo, III,

Fašistų Diktatūra Italijoje

SUMANYMAS PRIEŠ ATEIVIUS

Amo

KORESPONDENCIJOS Biržulio
MNMUIH

CONNECTICUT VALSTIJAnuošė

lloAo ItytletlH

(Buh daugiau)

MEKSIKOS POLITIKA

gwi bėrius, 
Gudienė

NRuJIonM eina kmultati, lAsItlrtant 
nekmadlonluik Leldlla Naujienų Bon- 
<lrov6, 1789 8. NaInImI St., ChlcAgo, 
III. Telefonas CanAt 8800.

’ parda 
p. Kibu-

Knternl ar SocoibI Otass Maltai 
Ktarch 7lh 1014 At lh« Pont Offlco 
of Chlcatfo, III. undor t h© Aut of 
Mareli 3rd 1870.

Vyrai stoja Į arml- 
IŠ jęuobodumo, iŠ 

i kitokių prle- 
to, kad juos 

idėja, ku-

klausomu nuo kitų Halių; Jisai 
smaugia jų milžiniškomis IHlnL 
domis tuščio pasiputimo daly
kams Ir karui

Italai nušovė Italų 
lurdkmf, matiml

o'fluhillH. 
vaisi y bų 
karui vi- 
politinio 
kitokio 
mažina,

Visi lairklamo Vaitkaus skri
dimo Ir vulljum jam kilmingai 
pasiekti Kaunu.

Krank bnvInskuiM,

Bendrus vaizdas. — Miestai ir jų savybės.

Oras šiltus. Darbai cinu pra
stai. Bedarbių labai daug. Po
litikieriai tyriuoju tuos, kuriu 
gauna pašalpų. Daugelį motu 
lauk M pašalpų gaunančių d- 
ir*«. Išnikdami Įvairius prieka
bius,

rys, tavernos savininkas $5.00; 
Arupskls $3.00; Aiiupls, kur
pius $L; žydas laikus degtinės 
Ir vyno sandeli prie (irand Wl 
Ir Boubllng $1,00} y'Vis r pas” 
duonos kepyklos savininkas 
Baisūnas $0,00 ir laiškų $2,00 
• - viso $7,00; graborlus Beinu- 
ckns $1.00; Kalvelis laiškų 
$2.00; Kllnga laiškų $2.00; VI* 
krikas, mėslnyčios savininkas, 
$2.00; Hudzevlčia, 
$1.00; šūkis $0.00 
$2.00; Adomėnas $1.00; Pup
kis $0.00; K. Venskus $0.00; 
(pavardė neįskaitoma) $1.001 
Tautkus, tavernos savininkas, 
$1.00, Dar buvo pasižadėjusių 
duoti, bot nežinau klok davė. 
(Ilmbiitis sako pardavės laiš
kų, bot dar nežinau klok,

Tiškus suko, dirbdamas vi
suomenes Ir kultūros darbų 
žmogus turi turėti daug, daug 
kantrybOs Ir energijos, kad pa
kęsti tii'os šmeižtus, kurių su
silaukia Iš Žmonių skaitančių 
tik “Dirvų”, “Lietuvi”, 
rlkų”, “Laisvų”, "Vilnį

Tolinu, sndOJus krūvon aukš
čiau pažymėtas aukas vis dat 
yra trukumą. Taigi LSS. 10 
kuopa rungiasi irgi prisidėti su 
auka, (lai Jos auka ir padengs 
trukumų, Lakūnas Valtkos ge
rai atrodo ir yra linksmas, tik 
nenorėtų, kad pinigų trukunpi 
suklaldytų skridimų. Bu skola, 
sako, turi 
skridimo.

gyvastĮ dek Iros krasloj Evai 
Cou. Mnt Ji pernai užmušė sa
vo meiluži Ir jo kūnų paliko 
krūmuose. .Ii laiko rodhnuzę

Prie knislus moteriškę atve
dė kunigas Brigui'. skaityda
mas Dovldo psalmes.

Koletų mintinių vėlinu prie 
kraslos atvedė kitų asmun), tai 
italų, kuris daug piešimų pa
daręs ir detektyvų nušovęs. Jo 
vardas buvo Luomini Ncarnld. 
Italas alėja drąsini Ir pasira
šė išpažinti, kad dar vienas 
vyras sėdi kalėjimu, bot esu 
jis buvęs nekaltai nuteisins 
Ilgam laikui kiilėtl. Italas savo 
Išpažinty tvirtina, kad anas vy
ras nedalyvavęs tumu plėšimu, 
už kur) tapo įkalintas,

Numinėti aukščiau asmenys 
nėra paskutiniai kelionei pas 
Abraomų. Dar randasi Čia dau
giau pasmerktųjų mirti.

gatvėj, 
daugeli iri 

žmonių. Galvažudžiai pabėgu. 
Tai, sako, dar vis butlegorlų 
genglų nariai vieni kitus ža

ros papėdę, Korporaoljos pasi
rodė biurokratiškų (staigų for
moje, be jėgos Ir autonomijos. 
Darbininkų unijos '“nuĮžcngė” | 
dirbtuves. Tvirto paskirstymo 
Jokių Žymesnių atmainų neįvy
ko, išimant tol, kad visi yra 
blodnosnl, Todėl buržuazijai vis 
labiau ir labiau įgrysta biuro
kratijos kišimąsi | biznio rei
kalus. Jaunimas, kuris dėjo sa
vo viltis korporalyvol revoliu
cijai, yra nusivylęs. Jisai Jau
čiasi judus tuštumoje, Ir Jisai 
iki tokio laipsnio neteko pasi
tikėjimo Mussollnlu, kati Jisai 
dabar sako, Jogui korporatyvfl 
revoliucija ateis tik po M u sau
linio mirties, Ir Jaunimus pra
deda jau suprasti, kad diktatū
rų, o nieko konstruktyvio pada- 
ry >1 nugalima. Ir Istorija nuduo
da pavyzdžio, kur revoliucija 
butų buvus padaryta Iš viršaus,

27 d. vakaru Čia val
džia nusiuntė pus Abraomų

rigaaatiMksiaHMaaK

BHOOKLYN, N. Y. — Bir
žulio 21 d., pasikalbėjus su A. 
Vaivada, nutarėm turėti huoI- 
gčlę pus Lavinsiu; šeštadienio 
vakaro, birželio 22 <1. Pasišau
kėme ir Skridimo Komitetų. 
Paaiškėjus, kad trūksta pini
gų knlkurionis suskintoms ap
moksti, nutarta padaryti rink
liavų.

PlrmadlenĮ Vaivada ir Tiš
kus pradėjo daryti koloidas, 
Atsirado geros širdies žmonių, 
kurie neatsisakė paaukauti ke
lius dolerius. Kunigas Pakal
nis paaukavo $50.00 Vaitkaus 
vardu, J. Glaveckas $10.00, p 
(Sinkus $5.00 ir laiškų $2.50 — 
viso $7.50; “Vienybė 
vė laiškų už $22.00;

Subscrlptlon Itales l
18.00 per year In Canada
17.00 per ye«r nutildė of ChtCAgo
08.00 per yeer in Chlosito 
3o per eupy.

Lon Islund vandenyse ran
dasi Ir kitokių žuvų. Fiat f 1- 
ščrn nukeliavus į gilius van
denius, pradeda rodytis blaek- 
l'isli, kurios mėsa gana gardi. 
Bei gaudant Blackftah prisiei
na irkluotu | glIcsnĮ vandeni, 
apie porų mylių nuo krašto, 
Ir čia Jau Juros dugnas ran
dasi gana žemai ir dideli lai
vai gali plaukioti. Aš čia pri
siminiau kiek apie žuvis, bet 
amerikonui nemėgta “fish 
story“, tat spėju, kad ir lietu-
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Publlihed I)Al1y Kscopt Sunday by 
The UtbUAnlAn N«ws Pub., Co„ Ino.

1789 South llAlited Pirotl 
IblepbonA CANaI 8000

Tikroji tragedija fašizmo, 
kuris yra toks dinamiškas Ir 
aktingas, gludi tame, kad jisai 
turi veikti su ta visuomenino 
medžiaga, kuriai Jisai atčmO 
judrumų Ir gyvumų. Valstybe 
niekuomet nubuvo tokia galin
ga; bot visuomenė litalijojo nie
kuomet nubuvo tokia silpna. 
Italija jau pateko | užburtų tuv
ių, kuris charakterizuoju visas 
smunkančias diktatūras: Juo 
dldesnč valstybė galybO ir 
prievarta, Juo didesnis visuo- 
nu ričs susmukimn?} ir reikalin
gesne prievarta. Norint palai
kyti fašizmo smarkumų, be ku
rio jisai negali gyventi, reikia 
vis stipresnių slimuliantų, iki, 
galų gale, jie paliauja veikę | 
visuomenę, bedugne atskiria 
valstybę nuo visuomenes ir su
sidaro rovollucinč padėtis. Bot 
krizis, gnl būt, dar nOra visai 
arti. Tiesa, karas gali pagrei
tinti dalykus. Bot kolkas mos 
turime pripažinti, kad mos esa
me dar tik pirmoje smukimo 
stadijoje: pasyvumo, indiferen
tizmo, nusiminusios desperaci
jos, kuri apčmfc didelę daugu
mų Žmonių, neišimant ir jauni
mo. Tik labai nedidele mažuma 
priešinasi ir veikia.

Fašizmo vir’šunčs yra aiškiai 
susirūpinusios jaunimo dvasios 
stoviu, kuris yra visai nepana
šus į tai, kas buvo norėta pa
siekti. Balandžio mėnesj parti
jos sekretorius viešai puolė fa
šistines kulituros kuopas. Savo 
kalboje balandžio 28 d. Musso- 
lini išreiškė nepasitenkinimų 
“kultūrinių lenktynių” (Litto- 
riali della Cultura) rezultatais 
ir grasinančiais žodžiais atsilie
pė apie inteligentus. Buvo areš
tų tarpe inteligentų. Neseniai, 
mieste Palmero, fašistinių kul
tūros įstaigų kongrese, įvyko 
atviras konfliktas tarpe senųjų 
ir jaunųjų fašistų, pasibaigęs 
aštriomis disciplinos priemonė
mis. Mussolini jaučia krizį; ji
sai mato, kad kraštas nuo jo 
kasdie vis labiau tolsta; jisai 
bando tai sulaikyti. Bet kadan
gi jisai negali priimti vieninte
lę sveikų priemonę, t. y. at- 
steigti laisvę, jisai yra privers
tas griebtis tokių priemonių, 
kurios tik padidina blogumų, 
šita prasme fašizmų galima 
vadinti revoliuciniu, nes jisai 
veda prie neišvengiamo revoliu
cinio krizio. .

Tarp 1932 ir 1934 metų Mus
solini stengėsi suelektrizuoti 
mases ir jaunuomenę, žadėda
mas korporatyvę revoliucijų. 
Bet jo propaganda buvo sėk
minga tik pradžioje. Jisai ne- 
išdryso keisti socialinę diktatu-

Vhii gal žuvų pasukų ncniėga, 
lodčl Ir baigiu apie žuvh.
(jfiinccl/cui tfalulijon pramonę

Pati valstija yra maža, lai p 
žemės kiekyje, kaip ir gy
ventojų skaičium. Važiuojant 
traukiniu išilgai ir skersai 
šių valstijų, j pusketvirtos va
landos pervažiuosi nuo vieno 
krašto iki kilo. Gyventojų tu
ri apie pusantro milijono. 
Valstijos didžiausias miestas 
yra New Haven—apie 160,(MM)

Susipykus Meksikos prezidentui Cardenas’ui su bu
vusiuoju prezidentu Calles’u, pas klerikalus gimė viltis, 
kad Meksikoje jiems ateis geresni laikai. Buvo žinių, 
kad Cardenas’o administracija ketinanti atšaukti įsta
tymus, varžančius katalikų bažnyčių, ir grąžinti teises 
kunigams.

Bet atrodo, kad Meksikos valdžios politikoje griež
tų atmainų nebus. Jos galva, prezidentas Cardenas, pa
reiškė, kid įstatymai, kurie liečia mokyklas ir santykius 
tarpe valstybės ir bažnyčios, bus vykinami ir toliaus. 
Klerikalams ypač nepatinka naujasis Meksikos mokyk
lų įstatymas, kuris reikalauja, kad mokytojai aiškintų 
gamtos ir visatos klausimus taip, kaip juos aiškina 
mokslas, o ne kaip pasakoja biblija. Šitų įstatymų kle
rikalai, kažin kodėl, apšaukė “socialistiškų mokyklų įs
tatymu”, nors socializmas yra teorija apie visuomenės 
sutvarkyjnų, o ne apie gamtą.

Prezidentas Cardenas tačiau bus palankesnis orga
nizuotiems darbininkams, negu kad buvo pastaruoju 
laiku didysis Meksikos politikos “bosas” Calles. Calles 
pasidarė stambiųjų žemės savininkų draugas ir liovėsi 
rūpinęsis biednųjų valstiečių gerove. Todėl Meksikos 
darbininkai nusistatė prieš jį. Idant liaudis užmirštų 
apie savo ekonominius reikalus, jisai stengėsi jos dė
mesį kreipti vien tik į kovą su kunigais ir religija.

Dabartinė Meksikos valdžia nepaiso tiek daug ku
nigų, bet stengiasi įgyti darbo žmonių pritarimą. Su jų 
parama jai nebus sunku ir nuo klerikalų atsiginti, jei
gu jie bandys ją atakuoti Prezidentas Cardenas sako, 
kad jisai net Įeisiąs sugrįžti į Meksiką emigrantams, 
kurie dėl politinių arba religinių priežasčių yra pasiša
linę i užsieni.■ • T ---- -- - ~ Jl 1111" ____

žodžiu, ji ketina būti demokratiškesnė.

Vienas kongresmanas, Martin Dlos, sugalvojo įsta
tymo sumanymą, kuriuo einant valdžia turėtų depor
tuoti iš Amerikos visus ateivius nepillečlus. Tokių atei
vių esą šeši milionai, ir kongresmantvs Dles mano, kad 
jeigu jie bus išgabenti atgal į tas šalis, iš kurių jie yru 
atvykę, tai ant tiek sumažės bedarbių šelpimo našta ar
ba pasidarys daugiau darbų amerikonams.

Tai visai klaidingas manymas. Kongresmanas už
miršta, kad ne visi ateiviai yra darbininkai. Darbinin
kai turi Soimyna». Jų žmonos dažniausia nedirba fabri
kuose, liet prižiūri namus ir vaikus. Todėl iš tų šešių 
milionų ateivių, gal būt, tiktai pusė arba mažiau susi
deda iš darbininkų. Jeigu tie visi darbininkai turėtų 
darbus, tai, juos išdeportavus, toli gražu no 6,000,000 
“amerikonų” galėtų užimti jų vietas, bet daugių dau
ginusia 2 arba trys milionai.

Bet daug ateivių yra farmeriai, smulkus biznieriai 
ir t. L Kas pasidarytų su tais ūkiais ir bizniais, jeigu 
jų savininkai butų išvaryti iš Amerikos? Daugelis atei
vių turi namus ir kitokias nuosavybes. Privertus juos 
apleisti šią šalį, dauguma šito turto nueitų niekais.

AukŠčiaus paminėtojo įstatymo sumanymo auto
rius, matyt, užmiršta, kad ateiviai ne tik ima atlygini
mą už darbą (kada jie turi darbą), bot ir duoda kitiems 
uždirbti 
kambarius ir butus, važinėja gatvekariais ir automobi
liais, kreipiasi į gydytojus ir advokatus. Ateiviai lygiai, 
kaip ir kitos gyventojų grupės, yra ne tik darbininkai, 
bet ir vartotojai. Ištrauk Šešis milionus žmonių iš eko
nominio gyvenimo, tai kraštui bus suduotas skaudžiau
sias smūgis.

Net gerais laikais tokj smūgis iššauktų ekonominį 
krizį. O depresijos sąlygose jisai pagamintų tikrą sui
rutę. Istorija nerodo ne vieno atsitikimo, kur masinis 
žmonių išvijimas iš kurios nors šalies butų padaręs tą 
šalį laimingesnę ir turtingesnę; bet priešingai, toki ma
siniai deportavimai visuomet kraštą nupuldo ekonomiš
kai. Pačios Jungtinės Valstijos nebūtų taip sparčiai au
gusius, jeigu ne imigracija. Ateiviai, čia atvykę, daug 
daugiau Amerikai davė, negu iš jos pasiėmė. Amerikos 
turtai tapo sukrauti daugiausia ateivių rankomis.

JImhI (loniomll- 
zuoja jų monopolinio, dovmiomis 
Ir politlnu protekcija,

Ekonomijoj Mi'ltyjo ulini taip 
pat NUMtlnulmo Ir merdėjimo 
procuMaM, Pramonėj Ir l'Jnanji) 
vadui, kalbėdami© ji na vėjo, prL 
pa^latib, kad kruAtaj alenka | 
pražul|. Aštriausio a priemonėj 
-«knlp, sakysime, Ivalrps su
varžymai prekybos su užsieniu 

neveikia Ir net publoalna pa
dėt). Deficitas biudžete (vals
tybės įHijiuiii) Ir Išlaidi; sęma- 
tojo) yra chroniškas, apie 5 
blllonus lirų kasmet. Valstybės 
skolos per paskutinius 
motus padidėjo dviguba), 
nlų sutiiupos eina mažyn, 
poetas mažėja rnmlatos. 
kesčių našta nepakeliama, Val
džia ėmėsi pusk utinės despera
tiškos priemonės, užgrobdama 
privatinius kreditus su užsie
niais; bul Šitie kreditai jau bai
giama Išsemti. O visų žmonių 
gyvenimas tolyn darosi bloges
nis. Ekonominė katastrofa dar 
neatėjo, bot ekonominio gyve
nimo šaknys džiūsta.

Šis nuolatos didėjęs krašto 
skurdas yra, anot Boselll, fu* 
šlstlškos diktatūros vaisius. Jl 
Ieško Išeities, kėslndamasl užka
riauti Ethlopljų,

AMERIKOS SIMBOLIS

Anglijos liberalų laikraštyje 
“Tho Manchoster Guardian” ra
šo Italas Carlo BoshoIH aplo fa
šizmo smukinu; Italijoje Ir ko
dėl diktatorius Mussolini užsi
manė kariauti mu Abyselnlju. 
Padėtis Italljojo, sako jisai ga
li būt nupiešta taip:

Fašizmo mašinerija 11)32 mu
lais buvo pusiukusi aukščiau
sio laipsnio savo ofuktlngumo. 
Fašizmas purslkultė Iš partijos 
| absoliučių valstybę, komtro- 
liuojančli; visi; krašto Myvunl- 
mų, Tluk ekonomijoje, tiek po- 
llllkojo, sporto nrba luilturojo 
nieko negali bųt daroma no 
valstybėje ir no per valstybę, 
Senosios opozicijos jėgos yra 
mirusios, Bot, tam tikrojo pras
mėje, fašizmas taip pat yra 
miręs, kaipo politinis si;Judls, 
Jisai jau nebeturį kuo pritrauk
ti jaunimų. Jo veikimas pasi
darė biurokratiškas Ir 
Siti; vislu; aprėpiančių 
pdima palyginti prie 
nlų. Kareivinėse nėra 
pyvunlmo arba kokio 
gyvenimo. Tonai yra 
kuri volkln lok kol kareiviai 
klauso karininkų. Kai tik j to 
paliauja klausę, mašina subyra 
j šmotus.

Fašizmas <hu* gali negreitai 
griūti

UhAkymo kAlnat
Chlcngnjo — paltu i

Metnmg URMaAIBBIMUIRtRIRARimRBRRMABA $8.00 
IhiNBl motų 
Trims mlnonlAms 
Dviem mlnciilmns 
Vienom mčnoidul

ChioAgoJ per llnolioloJUBi 
Viena kopljn 
Savaitei I 

Maneliui
Buvlenyioso Valstljoie* no CliieAffoJ, 

paltui
Metams BeiiBBataaaeaemieoeaaaeeeeAaBeaBea ,7.00
miad metu BeauOBoeiBeaeaeaaaeoeaMBae 3,80
Trims mlneslAms ...............  1.78
Dviem menesiams ................ 1.23
Vienam menesiui

Lietuvon Ir kitur u lai o niuo ma 
(Atpiginta)

Metama BBB«»BB»aBB»B»«M»BM»aaBB«BBBB«BBSA 98.00 
Pusei molų ...................   4.00
Trims mOnostams eaBBBSBBBOBBBOOeMBO Al80 
PlnljuN reikta siųsti pnlto Monoy

Orderiu kartu su uiaakymu.

Avantiūra Afrikoje
Tai įtoklo dalinai yra llu pa

slėpti motyvai, kuriais vado
vavosi Mussolini, pradėdamas 
priešingai sveikam protui savo 
avantiūrų Afrikoje, Ekspedici
ja | Abysslnljų yra sugalvota 
no tiktai liksiu nukreipti žmo
nių dėmes) kiton pusėn. Tai 
yru taip pat milžiniška pastan
ga nugalėti krašto pasyvumų, 
suteikti diktatūrai Ir Vadui pa
teisinimų, įtiksiu, dideli paslsė- 
kimų. Tuo pačiu laiku ši karo 
avantiūra duoda progos uždėti 
kraštui geležinę disciplinų, už
daryti burnas jaunimui Ir nu
sikratyti pavojingų socialinių 
ir politinių elementų, kuriu yru 
siunčiaml | Afrikų. Bet pirmų
jų mobilizacijos mėnesių paty
rimas rodo, kad šis uksporlmen- 
tas veikiausia nepasiseks. Ka
ras vargiai atneš ūmių li| nule
miančių pergalę Ir yra labui ne
populiarus, 
jų Iš bado, 
prievartos arba ( 
žasčių, tik no d 
masintų “imporljoi 
rlų bengiasi jieiiis įkvėpti fa
šizmas, bot bo jokio pasiseki
mo.

žmones yra Apėmusi kokia 
tai pasidavimo likimui dvasia. 
Kraštas yrtt tempiamas ) karų, 
kuip ėriukas prie aukuro, žmo
nėse plačiai praplitusi nuomo
nė, kad valdžios viršūnės nu
teko proto. Bot kitokio kelio 
nebėra, ypač po to, kai buvo 
sumobilizuota milionas vyrų it 
išleista daug miliardų lirų. Ar
ba, tikriau's sakant, kitus ke
lias tai— trauktis atgal, amži
nai užsitraukus negarbę, grįžti 
atgal į tų merdėjimo stovi, ku
rį aš čia nupiešiau. Jeigu Aby- 
ssinija neišpildys Mussolinio 
reikalavimų, jisai eis į karų.

. Kas Čia pasakyta apie mora
linę ir politinę padėtį, tinki 
taip pat ir ekonominei būklei. 
Pradžioje fašizmas buvo atne
šęs tam tikrą gerovės laipsni. 
Pirmam jo periode (nuo 1922 
iki 1925 m.) viešpatavo paly 
ginti laisvos prekybos santykiai. 
Bet diktatūros logika ir didū- 
jantieji ekonominiai keblumai 
privedė prie toj kad fašizmas 
paėmė į savo kontrolę visą eko
nominį gyvenimų. Kol dar ne* 
buvo suvartoti atsargos kapi 
Valai, dalykai ėjo pusėtinai ge
rai. Bet dabar, išnykite atsar
gai, padėtis yra labai rusti. Jau 
iš Mussolinio kalbos gegužes 
mėnesį 1934 m. buvo matyt, 
kad jisai numano, jogei atsi
skaitymo diena artinasi. Jisai 
tuomet pareiškė, kad trys 'ket
virtadaliai pramonių yra “vals
tybes rankose” ir kad, jeigu 
valstybe pasitrauktų į šalį tik 
24 valandoms, tai visa ekono
mine sistema susmuktų. Svar
bu yra ne tai, kaip greit fa
šizmas grius, bet tai, kad jo 
ekonominis krizis yra neišgy- 
dopias. Pagal fašizmo planą 
Italijos ekonomija negali būt 
išgelbėta. Fašizmas daro ją 
biednesne ir bi^dnesne, bandy- 
damAs pAdarytf ją visai nepri-
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NAUJIENOS, Chicago, III

Gražuolių Kontestas

Laiškai Pašte

duodamos

542

66 E. Van Buren St

Davls Store, 2d Floor

Garsinkitės “N-nose

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

Čia prisiunčiu savo fotografiją

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas

Mano amžius

NATHAN KANTER

Pažiūrėjęs kaip pati žu
dosi nusitarė nesižudyti

$50.00
$25.00
$10.00

Pasiuntė telegramą ap 
link žemę, kad pasvei 

kinti tėvą Amerikoj

$50.00 
$25.00

■ $10.00

kurioje atsi- 
o iŠ ten bus

*12.00 
$45.00 
>15.00 

>1.00

STOGAI 
ROOFINGFIKČERIAI 

STORE FKTUKES

LIGONINES
HOSPITALS

C ta 
susirasit

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

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

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj

Liepos 4 d. Forest 
Preservuose

Automobilis užmušė 
metų mergaitę

kuriems yra

Mėgino pasipriešinti 
banditams — pa

šautas

buvo 
Vaikinas 

levas pa- 
o ir jis sunus

KOLEKTAVIMAI 
COLLECTIONS

kad šit mot 4-tų liepos, 
Forest

Pirmas “raundas” n< 
pavyko Sweitzer’ui

CHICAGOS 
ŽINIOS Skelbimai Naujienose 

duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

BIRUTES DARŽE 
Rugpjūčio*Augusi 4,1935

Lenkai perka aeropla 
nūs Amerikoj

34 Metus Vidurmiestyje 
Mes specializuojamas padaryme 

Platės, Gold Crowns, X-Ray. 
Prieinamos Kainos.

Valandos: 8:80 iki 8:80 v. v.
Tel. HARRISON 0751

Teisėjo Sullivan kameroj, 
kriminaliame teisine, bylų na
grinėjant tarp kitko paaiškė
jo, kad vaikino tėvas nėra 
kalbėjęs su savo sūnumi per 
koletų metų. Teisėjas Sullivan 
pašaukė į teismų vaikino le
vų ir įsake jam būti sūnaus

Lietuvaitės norinčios įstoti i Gražuolių 
“MISS NAUJIENOS 1935 
siųskite savo fotografijas j “Naujienas”.

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

Ar Yra Kas Jums Skolingas Pinigų? 
MES IŠKOLEKTUOJAME 

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

UNIVERSAL COLLECTION 
SERVICE

39 S La Šalie Street 
Central 8982

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

562 automobilistai 
nubausta

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITĖS 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

Išrinkimas gražiausios lietuvaites 
“MISS NAUJIENOS 1935”

Surado munšainės 
fabriką A

Svvcitzcr Cook kauntės tary 
bai. Swcitzcrio advokatas rei
kalavo, kad kauntes taryba 
pasiaiškintų, kodėl ji atėmusi 
iš jo, Swcitzcrio, iždinnko ofi
sų, kuriam piliečiai išrinko

kurna. O kauni ės klerku 
Swėilzer buvo per 24 melus.

Antradienį, liepos 2 d., na
grinėta byla, kurių iškėlė pats

BIRUTES DARŽE
Rugpiučio-August 4 

1935 m.

Trys juodveidžiai sulaikė 
Wi Iii amų Efrey, 55 metų, gyv. 
adresu 6515 Woodlawn Avė. 
Efrey mėgino pasipriešinti 
piktadariams, šie pašovė jį į 
rankų ir į dešinį šonų. Pikta
dariai pabėgo neatėmę pini
gų iš Efrey. Holdapas mėgin
ta padaryti prie 47 gatvės ir 
Cottagc Grove Avė.

Teisinas nepripažino šio 
Sweilzerio advokato reikalavi
mo. Reiškia, pirmų raundų 
Swjeilzer prakišo.

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

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

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

Phone Lafayette 1090

Dan O’Mahoncy

nesenai atvykęs iš Airijos, nu
galėjo Jim Londos ir tuo liko 
sunkiojo svorio ristikų čempio

WiIIiam Ganschaw, 60 me
tų, ir jo moteris Elizabeth, 58 
metų, gyvenę adresu 1657

THE HAMBURGER G 
& SINCE 1868 ' a

R-41

Chicagos gyventojas Burtch 
I. Rutledge, 4510 Woodlawn 
avė., pasiuntė savo tėvui tele
gramų su pasveikinimu jo 
gimtuvių dienoj.

Tėvas gyvena Rockvvell City, 
Iowa valstijoj. Bet sunus sa
vo telegramų levui siuntė štai 
kokiu keliu: iš Chicagos į 
New Yorką, iš New Yorko į 
Londonu, iš Londono į Shang- 
hai, iš čia į San Francisco, o 
iš San Francisco jau į Rock- 
wcll City. Reiškia, telegrama 
apėjo aplink žemę kol pasie
kė adresatų.

Celesti Carthancr, 3 metų 
mergaitė, 1156 West 19 SI., iš
truko iš motinos rankų ir bė
gu į vidurį gatves. Pravažiuo- 
jųs automobilis užmušė jų.

North Artesian Avė., nusitarė 
nusižudyti. Moteris nusižudė, 
bet vyras pasiliko gyvas.

Pasak vyro, buvę taip. Pir
madienį tapo parvežta iš ligo- 
linės jo moteris, kuri sirgo 
jau dešimtį melų.

Pradėję juodu kalbėtis. Jų 
penki vaikai visi jau vedę ir

Praėjusį antradienį 
tęsimas šios bylos 
paaiškino, kad jo 
sidaręs kitoks 
nusitaręs tapti kitokiu.

“Ali righl”, tarė teisėjas 
vaikinui. “Keliauk sveikas iš 
čia ir mėgink tapti žmogum 
vertu to vardo’*. Po to teisė
jas panaikino bylų iškeltų vai
kinui.

nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.
Visi A. A. Anastazijos Eudeikienes giminės, draugai 

ir pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jai paskatinį patarnavimų ir atsisvei
kinimų. Nuliūdę liekame,

Vyrai, Sunai, Dukterys, Žentai, 
Anukdi, Anūkės ir Giminės.

ir Antanų, dukteris, 
Onę Maslienę, Pranciškų KruŠienę, Julių Zimontienę, 
Ennna Šukienę, Barborą Lauraitienę, Paulinų Balčai- 
tiene ir žentus Jonų Krušų, Dr. Antanų Zimontų, Jurgį 
Slinkį, Antanų Balčaitį, Dr. Lauraitį, anukus, anūkes ir 
gimines. Kūnas pašarvotas randasi 6629 So. Albany St., 
telefonas Prospect 2423.

Laidotuvės įvyks Liepos 5 dienų, 8:30 vai. ryto iš 
namų į šv. Ki 
bus gedulingos 
nulydėta į šv.

Tyrinėdamas duotų policijai 
žinių apie šaudymų namuose 
adresu 8625 Maryland Avė. po
licijos leitenantas McCarthy 
užtiko to trobesio skiepe mun
šainės bravorėlį. Munšainės 
išdirbėjai pabėgo iš bravoro 
tuneliu pravestu iš namo į ga
ražų. KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 

ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti. /

Už palikimų automobilių 
gatvėse vidurmiesty dienos 
laiku nubausta 562 automobi
listai. Antradienį kiekvienas 
jų turėjo užsimokėti bausmės 
po $1.00.

JURGIS JAKUBAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 1 dieną, 1935 
laukes pusės amžiaus 
Tauri 
parai 
ko i išgyveno 30 metu 
dideliame 
Stanislava, po tėvais Knistau 
taitė, 3 sunus 
pa ir Stanislova.

2 duk-
Julija Sheplor ir Fran- 

ženta Tom, 2 anukus ir 
Lietuvoj broli, 2 

Kūnas pa- 
randasi 4429 South

Robert M. Sweitzcr, paša
lintas iš Cook kauntes iždinin
ko džiabo politikierius, per 
teisinus mėgina atgauti prara
stų džiabų. Kaip žinoma, jis 
buvo pašalintas todėl, kad ta
po surasta Cook kauntes kler
ko ofise apie pusę miliono do-

ANASTAZIJA EUDEIKIENĖ
Tėvo E Lideikio moteris

Persiskyrė su šiuo pasauliu Liepos 1 dienų, 6:30 va
landų po pietų 1935 m., sulaukus seno amžiaus, gimus 
Mažeikių apskr., Akmenės parap., Pilijoj Klikulių. Ame
rikoj išgyveno 43 metus. Paliko dideliame nubudime vy
rų Jonų, 3 sunus, Jonų, Juozą

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

25c iki 2 vai. po pietų

turi savoPšeimas. Jiem 'dviem 
nebelikę prasmės gyventi. Tai
gi susitarę nusižudyti.

Kadangi moteris negalėjusi 
atsikelti iš lovos, lai jis. su
jungęs guminę dūdų su gazo 
srove ir padavęs moteriai. Ši 
apžiojusi dūdų ir nulroŠkusi. 
Po to jisai pats mėginęs pa
sekti moters pavyzdžiu, bet 
pasijutęs prastai susilaikė nuo 
saužudystės. Vėliau davė žinių 
policijai.

Ganschaw*ų vaikai liudija, 
kad jų motina kart kartomis 
yra prašiusi juos duoti jai kų 
nors, kas ant visados pašalin
tų jos skausmus.

Stanislaw Krzyczkowski, 
Lenkijos oro laivyno sistemos 
vice-prezidcntas ir generalis 
menedžeris, su dviem aero
planų ekspertais atvyko į Chi- 
cagų. Jie važiuoja į Glendale, 
Cal., kur pirks Lenkijai du 
Douglas pasažierinius aero
planus.

Forest Preserve^ distriktas 
Cook kaunlėje apima 33,(MM) 
akrų žemės plotų. Apskaičiuo- 
jaina 
jei diena bus graži 
Preservus Cook kaunlėje su
siburs ne mažiau, kaip 1,000,- 
000 asmenų. Šie asmenys pa
siskirstys daug maž taip:

45OJMM) didelėmis piknikų 
grupėmis;

100,000 mažomis šeimų gru
pėmis;

15OJMM) automobilistų, kurio 
važiuos per

15,000 
kurie keliaus jiems įrengtais 
takais;

10,000 dviratininkų, kuriems 
yra įtaisyta 40 mylių ilgio ke
liukų;

2,000 raitelių 
50 riivliu ilgio kelių

3,000 
golfo aikštėse, būtent Palos, 
Indi a n Boundary, Edgebrook, 
Nortlnvestern ir Billy Cald- 
well;

3,(MM) Trailside muzėjuje prie 
Chicago ir Thatcher Avės.;

rEDERAbSAVINGS
AND ilOAN » AS JOCIATION 

OF CHICAGO'^

2324 So. Leavitt Street
Telefoną. CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS. Raštininkas

Lietuvaitės norinčios įstoti į 
Gražuolių Konteslų, tuojau 
siųskite savo fotografijas į 
“Naujienas**.

Gražuolėms bus 
trys dovanos:
PIRMA DOVANA
ANTRA DOVANA
TREČIA DOVANA

ginies 
s apskr.. Skaudvilės 
Puželiu kaime. Ameri- 

Paliko 
nuliudime moteri

Petrą, Juoža- 
marčias

Cicilija ir Josephine, 2 dūk 
teris 
ces, 
gimines 
seseris ir gimines, 
šarvotas 
Talman Avė.

Laidotuvės ivyks Subatoj, 
liepos 6 diena. 10:00 vai. ryto 
iš namu bus nulydėtas i Tau
tiškas kapines.

Visi A. A. Jurgio Jakubau
sko giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna- 
vima ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, Sunai, Dukterys, 
Marčios, žentas ir Giminės

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, telefonas

THE BRIDGKPORT ROOFING OA 
Ar jutų stogas reikalauja patab 

symo? Pašaukite mus ir mes paas« 
kysiiM Usk kaštuos pataisyti. Mm 
taipgi darnia visokį bHtamtU 
darbe.

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

GARFIELD 8T

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840 

Dar gražiau, modernlš 
kiau Įrengta.

šie laiškai yra atėję iš Eu 
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausi j j paštq 
(Canal ir Van Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advcrtised Window” 
klausia laiškų.

Galiauskas Rasimicras 
Raukos Adolfą 
Peikus Antanni 
Sukolienc Juze 
Tokas Wa*sil 
Tzaulinskis A.
Wegis Adam

TO,(MM) trijuose maudymuisi 
prūduose, būtent Cermak prū
de, 7600 Ogden Avė.; Emmctt 
Whealan prūde, prie Milvvau- 
kee ir Devon Avės., ir Grecn 
Lake prude, prie 159 gatvės 
ir Torrencc Avė.

Distrihutoriai

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 0803

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams
Palagas ligoni

nėje —
Akušerija na

muose -—____
Medikalė egzami-

nacija
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

M A L E V A 
už % kainos! 

Vyriausia Vieta Bankruto Steko 
Atsilankykit i bile kuria iš musu 
3 krautuvių ir pasižiūrėkit—jus 
čia rasite kiekviena žinoma male- 
vos ruši už nupigintas kainas. 
$2.00 Balta žibanti Ma- Č4 AK 
Ieva, už Gal.....................T ■
82.25 Balta Fiat Ma- $4 O A 
Ieva, už Gal................... I nKU
$1.25 Sieteliams Maleva, K Art 
už Gal....... ...................  VUV
2Ks“.e.............. *1.00
Visa Maleva 100% Garantuota—

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

6836 S.Halsted st. teLArmitage 1440

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

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

Reikalau d a m i 
visada galite 
gauti, savo šu
tau pytus pini
gus. Įstojimo 
mokėti nereikia.

FIXTURE
5300-6314 So. Haiited St

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOUKTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 We«t I4th Street 
Moterų diena seredomis.

Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 
> Masažai—Chiropodistai—‘•AtdhfaT dieną ir naktį.—

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560
Keistoka byla

Pirm poros savaičių Willie 
Morley, T7 metų, 7000 South 
Peoria strcet, buvo patrauk
tas į teismų už tai, kad va
žiavo svetimu automobiliu be 
automobilio savininko leidi
mo.

jums reikia
Automobilii} Dalys

AUTO PARTS

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos m 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMMNG 
SUPPLY CO.

1635 W. DivMsn St. 
kampas Marahfield

BOURBON
'Distilled i n
KENTUCKY

JOHN.P. WaIj)
: LOANS and LNSUIMN
apdrauun- ' ugnies. vejn?

' ^40 3 3 rd Streei
■ :.' < TELEFONAS. YARds 2790 Arba ' 1

EiSTUCIO SKOLINIMO IR BuDAVOJiMO 8-V<’č
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Trečiadienis, liepos 3, 1935

Bedarbis Kazimieras 
Wenslauskas 

nusižudė
Nepuisė nė policijos, nė 

kinio švilpuko.
trati-

Street atsisėdo ant gelž- 
bėgių ir laukė iki atv^ 
traukinys ir jį suvaži-

j j sėdintį 
Jis paėjo

x Bedarbis Kazimieras Wens- 
lauskas, 35 metų, prie West 
147th 
kelio 
žiuos 
nės.

Policija pamačiusi 
ant bėgių nuvijo, 
kiek toliau ir vėl atsisėdo ant 
bėgių. Atvažiuojąs traukinys 
švilpė visa pajėga, bet žmogus 
nesitraukė nuo bėgių. Greitai 
važiavęs traukinys sutriuškino, 
sutrynė sėdėjusį.

Tai dar viena bedarbės au
ka. tarp lietuvių. Kazimieras 
Wenslauskas, netekęs kantry
bės, nusitarė geriau mirti, 
ažuot gyventi nedatekliuj, 
skurde ir varge.

— Senas Petras.

Burdingierius per 
klaidą įsimaišė tarp 

“Two Naturals”

nos darbo namie. Bet pastebė
jęs savo prisąiką ir burdingie- 
rių baliavojant jis šaltai pa
žiurėjo į moterį ir tarė:

“Kodėl šį vakarą taip vėlai 
vakarienė?”

Moteris ėmė aiškintis:
‘‘Ot, mylimasis vyreli, buvau 

išvažiavusi į Cicero pas sese
rį, tai truputį suvėlavau. Ger
ki Snapso ir alaus, štai jis par 
nešė — pakreipusi galvą bur- 
dingieriaus link pridūrė gaspa- 
dinė.

Visi trys išmetė po porą, ii 
jau gaspadinė deda vakarienę 
ant stalo. Bet bevakarieniau- 
j ant, žodis po žodžio, tarp vy
ro ir moters kyla rimtos dis
kusijos, o baigiant vakarie
niauti iš diskusijų jau išsivy
stė naminis karas.

Burdingieriui bežiūrint į ka
riaujančius- pagailo gaspadinės. 
Tad įsimaišo į karą ir jis. Tik 
štai beskiriant gaspadorių ir 
gaspadinę nelabasis papainiojo 
jį užminti gaspadinei ant kor- 
no. ši gi, iš skausmo netekus 
kantrybės, kad jau kirs bur
dingieriui į nosį, tai iš nosies, 
kaip ir fontaninės plunksnos, 
pratriško raudonas rašalas. Sa
vo keliu gaspadorius, matyda 
mas kad jo brangiosios prie 
saikos simpatijos toli gražu ne 
burdingeriaus pusėj, irgi pikšt 
burdingieriui į akį... Ot ir yra 
burdingieriui akiniai!

Ot ir užmokestis už gerus 
norus!

“Naujienų” sekmin 
go kontesto užbaigi 

mo bankietas

pojama algos. Algų kapojirųas 
prasidėjo didelėse krautuvėse.;

s — Senas Petras.

užėjo lietus, 
juk nevaikš-

pro parapijo-

Po to vėl viskas ramu. Na
minis karas pasibaigė. Gaspa- 
dinė įpylė po vieną Two Na- 
turals. Tiktai burdingierius, 
pasižiūrėjęs atydžiau į užrašą 
ant bonkos, suprato, kad jis 
įsimaišė į naminį karą trečias 
visai be reikalo. Bet jau buvo 
pervėlu klaidą atitaisyti.

— Senas Petras.

Pereitą šeštadienio vakarą 
Universal kliube įvyko “Nau
jienų” kontesto užbaigimo 
bankietas.

'Susirinko skaitlingas naujie- 
niečių būrys. Visi draugiški, 
visi linksmi.

Tokiame susirinkime, j kurį 
šusibur.'/i n^aždaug vienmin
čiai žmonės, barnių nei pyki- 
mo nebūna.

Man tokie susirinkimai 
suomet patiko, patinka ir 
tiks.

Nemėgstu, kad viešame
sirinkime pradeda vienas kitą 
niekinti, užsipudinėti. Man ta
da atrodo, kad pas tuos žmones 
nėra nei takto, nei paprasto 
mandagumo. O apie žmonišku
mą nereikia nei kalbėti. Aš no
riu, kad žmonių susirinkime 
žmoniškai turi būt apsieinama, 
žmonės—ne žvėrys, 
da ir visur turėtų 
elgtis ir vienas kitą

Iš SLA. 260 kuopos 
darbuotės

vi- 
pa-

su

Jie, visa- 
žmoniškai 
pagerbti.

dalyvavošiame susirinkime 
kontestantai ir Naujienų ben
dradarbiai.

Kontesto vedėjas, K. Jurge
lionis, pakvietė A. žymontą 
būti vakaro vedėju*.

Prasidėjo vakaro programas. 
A. žymontas pradėjo perstati
nėti kalbėtojus. Kalbėjo se- 
komi asmenys: Senas Petras, 
S. Norgailienė, P. Klikna B. 
Barniškis, A. Narbutas, K. G. 
Urnežis, M. šeštokas, M. Keme- 
šienė, B. Vaitiekūnas, Dzūkas, 
A. Miščikaitienė ir kiti 
tautai, kurių pavardžių 
žymėjau.

Apart 
Naujienų 
Grigaitis,
K. Jurgelionis* Tarpe kalbų bu
vo dainos. Dainąyo y}$os mo
terys, kiek tik jų čia buvo. 
P-nia N. Gugienė ir naują dai
ną kontestantams parašė ir su
komponavo, ir visos moterys 
ją uždainavo. Tai buvo sur- 
prizas. *

kontes- 
nepasi-

kalbėjo
Dr. P.

MARQUETTE PARK.—SLA. 
260 kuopos pusmetinis susirin
kimas įvyks liepos 3, dieną. 
7:30 vai. vakare, A. N. Masiu
lio Real Estate ofise, 6641 S. 
Western Avė. Gerbiami nariai 
ir narės esate kviečiami daly
vaiti, nes yra daug svarbių 
dalykų, kurie turi būti aptar
ti. Taippat išgirsite raportą iš 
kuopos draugiško išvažiavimo.

M. P., sekr.

įspūdžiai iš Zarasiš 
kių Kliubo pikniko

Piknikas nusisekė; kliubietis, 
p. Raugas, turėjo nelaimę su 
automobiliu.

Zarasiš- 
piknikas 
piknikas 
Zarasiš-

šeštadienio vakaras, daug
maž aštunta valanda. Gaspadi
nė ruošia vakarienę, skubiai 
darbuojasi apie pečių, nes bu
vo svečiuose pas kurną ir tru 
pūtį suvėlavo namo sugrįžti.

Burdingierius irgi buvo iš
ėjęs pasivaikščioti, taip sakant, 
tyru oru pakvėpuoti. Ale kai 
šiemet lija kuone kasdien, tai 
ir tą šeštadienį 
O, žinoma, lietuj 
tinčsi.

Taigi eidamas
no taverną burdingierius pasu
ko į vidų. Gi alinėj tai laikau 
greitai prabėgo, ba gražj |įp: 
korka patarnauja “with a 
smile”. Pagalios burdingierius 
nusipirko kvortą Two Naturals 
ir išėjo.

Parsinešęs kvortą namo bur 
dingierius užgėrė į sveikatą 
savo gaspadinės, kuri užratr 
dusi skubiai gamino vakarie
nę, ba jau ur vyrui buvo lai 
kas pagrįžti namo iš darbo.

Well, išmetus po porą bur 
nelių gimė labai “Natūrai” 
mintis, kad reikia ir alučio uz- 
boną parsinešti. Tai jau gas
padinės idėja. O burdingierius, 
būdamas visuomet paklusnus 
gaspadinei, pasiėmęs uzboną iš
bėgo į taverną. Netrukus stu 
boj pasirodė ir alus.

Aslos durys sugirgždėjo, štai’ 
ir gaspadorius po sunkaus die-

Iš SLA. 139 kuopos 
darbuotes

ROSELAND. — SLA. 
kuopos pusmetinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, liepos (July) 
3 d., Palmer Parko svetainėj, 
7:30 vai. vakare.

Visi kuopos nariai prašomi 
dalyvauti susirinkime, nes yra 
daug dalykų, kurie būtinai rei> 
kės aptarti šiame susirinkime. 
Musų kuopa rengia išvažiavi
mą, kuris įvyks liepos 21 d., 
Washington Heights miškely
je, tai reikės darbininkai iš
rinkti. Dar kartą primename, 
kad visi nariai dalyvautume! 
susirinkime.

— Valdyba.
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NAUJIENOS TENNIS TOURNAMENT
FULL NAME ................................................ ..............................
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Please enter me in events checked below. 
WOMEN’S SINGLES 
So. Halsted St., City.SMEN’S SINGLES

iii entries to J. J. ŽUKAS, 1

§jįfUOtU akiniŲ išpardavimas

Prastąjį regėjimą, 1 _^^****^
silpnas ir kreivas akis galima U—*

dažnai atitaisyti su naujai išrastais
ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akių nuo
vargi hr galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas raides, 
sinti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius altinius.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Ofisas ir Altinių Dirbtuvė. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

kontestantų
redaktorius

Dr. A. Montvidas ir

Šukį, Antaną Balčaitį, Dr. Lau
raitį ir kitus gimines.

Velionės kūnas yra pašarvo
tas ir randasi adresu 6629 So. 
Albany avenue, itel. Prospect 
2423. Laidotuvės bus penkta
dienį, liepos 5 d., 8:30 vai. .ry
to iš namų į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčią, o iš čia į Šv. 
Kazimiero kapines.

Vakarykštės dienos Naujie
nose, pranešime apie Anastazi
jos Eudeikienės mirtį įvyko 
klaida. Buvo pasakyta, kad jos 
kūnas yra pašarvotas adresu 
6629 So. Pauliną st., o turėjo 
būti — 6629 So. Albany avė.

PRANEŠIMAI"

Draugijų Atydai
Visos draugijos, kliubai, ra

teliai, kuopos rengia įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi į 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 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių 
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

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

Isirašyt Draugijon galima per mu
su kon kursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai į Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visa dieną, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

(“Naujianų” name — 2-ros lubos)

Associatjon of Lithuanian Proper- 
ty Owners of Bridgeport, laikys 
pusmetini susirinkimą trečiadieni, 
liepos 3 diena. 7:30 valanda vakare. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 3133 
So. Halsted St. Visi nariai namų 
savininkai, malonėkite laiku susi
rinkti, nes randasi daug svarbių 
reikalų, kurios būtinai turim aptar
ti. S. Kuneviče, Rašt,

SLA. 36-ta kuopa laikys pusme
tini susirinkimą liepos 3 d. 8-ta va
landa vakare, Chicagos Lietuviu 
Auditorium, 3133 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.

iki antros

dainininkai
Kaimiečių

CLASSIFIEDADS
Help Wanted—Malė 

Darbininkų reikia

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas-unijistas, nevedes, gy
venti vietoje. Taipgi reikalingas dar
bininkas ūkės darbui—valgis, drapa
nos ir biŠki primokėsiu.

Dženitorius, 4939 Broadway.

REIKALINGAS porteris; gyveni
mas ir mokestis. Atsišaukite 

Tel. Albany 1213

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

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

For Rent
STORAS rendon, su Tavern fik- 

čeriais. Biznis išdirbtas per dauge
li metų. Parduosiu arba mainysiu 
į mažesni namą. Atsišaukite 

3341 So. Halsted St.

RENDON bungalovv ant kampo. 
6 kambarių. 3 karų garažas. 4556 
So. Francisco Avė.

Furnished Rooms
KAM PATOGU GYVENTI Clear- 

inge. Turiu parendavojimui smagu 
kambari. 5811 W. 64th Place, 2-ros 
lubos, iš užpakalio.

prenumeratą ir

Naujienų, tikras 
Kur tik nueini, 

pradedi su

—x—
Visi kontestantai dėkojo Nau

jienoms, kad davė jiems progą 
dirbti, rinkti 
skelbimus.

“Dirbti dėl 
malonumas,
arba nuvažiuoji, 
žmogumi kalbėti, užsimini apie 
skaitymą Naujienų, beveik kiek
vienas sako, jogei Naujienos 
yra geriausis dienrašti”. — 
Tvirtino kontestantai.

Kontestantai šįmet gavo daug 
naujų skaitytojų Naujienoms. 
Seni skaitytojai irgi atsinauji 
no savo prenumeratas.

šįmetinis kontestas buvo sėk
mingesnis, negu pernai metą. 
Gal ir laikai šiek tiek šįmet 
yra pagerėję.

Užbaigę šįmetinj Naujienų 
kontestą, lauksime sekamo kon
testo sekamais metais.—Buvęs.

Juozas Lukoševičius 
svečiuojasi Chicagoj

Birželio 29 d. įvyko 
kių Kliubo naktinis 
Big Tree Grove. šis 
buvo pirmas didesnis 
kių Kliubo parengimas, nes
kliubas dar jaunas, bet nariais 
jau skaitlingas.

Publikos į pikniką suvažia
vo gan daug. Automobiliais 
buvo nustatytas visas daržas.

Reikia pasakyti, kad vieta 
buvo labai jauki, šokiams pa 
vilionas ir baras įtaisyta lau
ke po dideliais medžiais. Taip
gi viskas apšviesta elektros 
šviesa. Svečiai linksminos, šo
ko, kiti sode prie "stalų “pinak- 
lį” lošė. Prie batb irgi buvo 
“bizi”. Dideliam būryj zarasiš- 
kių matėsi pp. Steponavičiai, 
pp. Baronai, solistas Jonas Če
paitis, drapiežnas dzūkas Ban- 
cevičius, Kaimiečių, Kvartetas. 
Prie kliubo prieraše apie de- 
sėtkas naujų t$rįų, tarp ku
rių keletas nortįsidiečių.

Piknikas tęseši 
valandos ryto. 1

Buvo užkviesti 
padainuoti. Atvyko
Kvartetas, kurį} vadovauja p- 
nia Anelė Steponavičienė, bet 
negalėjo dainuoti, nes nebuvo 
piano.

Kadangi vienas pikniko ren
gimo komisijos narys, p. W. 
Sharka serga, tai p.p. Žukaus
kienė ir Smalelienė turėjo daug 
darbo, kaipo komisijos narės. 
Už tai joms priklauso kredi
tas, kad jos viską gerai atli
ko.

Atrodo, kad kliubas nuo šio 
parengimo nuostolio neturės.

Važiuojant į pikniką, kliu- 
biečiui, drg. Raugui, kažkokie 
vaikėzai įvažiavo į jo automo
bilį, kurį smarkiai apdaužė; 
sužalojo visą automobilio de
šinį šoną. Vaikėzų Fdrdukas 
kone visiškai subirėjęs. Viena 
nelaimė, kaip sako, nėra ne
laimė, bet kai dvi nelaimės su
sideda, tai jau ^perdaug. Dar
že kažkas nukentėjusiam p. 
Raugo automobiliui durų ran
keną nusuko, matomai, norėjo 
įsilaužti vidun..'.

■— Koresp.

Didžiausis Išpardavimas 
Gautų Atgal Automobilių Chicagoje 

150 Automobilių 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, Leluxe sedan,

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

Ir daug kitų autmobilių nuo $25 
ir brangesnių. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienų ir galit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jūsų 
sena kara priimsim i mainus. Li
kusia suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjhnais. Atsiminki
te, kad pas mus automobilių kainos 
yra pigiausiose. Chicagoje. # fMusų 
krautuvė yra atdara* vakarais ir ne- 
dėliomis iki 9 vai. vakaro.

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

SLA. 129 kuopos pusmetinis su
sirinkimas ivyks liepos 3 diena, 7:00 
vai. vakare, paprastoj svetainėje. 
Malonėkite atsilankyti visi nariai, 
nes yra svarbių reikalų dėl aptari
mo. —Valdyba

PRANEŠIMAS
Kai ir Zaretskio firma persikėlė 

i naują vieta ir buvo priversti per- 
keist ofiso valandas nuo 12:00 A. 
M. iki 9:00 P. M., kiekviena diena 
ir vakara.

Kai ir Zaretskio firma susideda, 
Kai, Zaretsky, John C. Laux, Ir- 
ving Lipman ir Konnie Savickas.

Antrašas: 6322 So. Western Avė.

Jaunų Lietuvių Amerikoj Taut. 
kliubas laikys pusmetini susirinkimą 
penktadieni, liepos 5 d., 7:30 v. va
kare, Chicągos Lietuvių Auditorium 
3133 So. Halsted St. Visi nariai 
malonėkite laiku susirinkti, nes ran
dasi daug svarbiu reikalų, kuriuos 
būtinai turim aptarti;, taipgi išgirsi
te knygų patikrinimo komisijos ra
portus ir draugiško išvažiavimo.

—S. Kunevičius, raštininkas.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

SALOON ir namas pardavimui 
Nebrangi kaina.

4633 So. Rockwell St.

GROSERNĖ IR BUČERNĖ PAR
DAVIMUI. 1213 W. 51st Street, 
Boulevard- 1255.

BUČERNĖ ir grosernė ant par
davimo. Labai pigiai. Atsišaukite 
Tel. Virginia 0122.

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

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

6747 So. Western Avė.

Birželio 30. d. atvyko į Chi- 
cagą iš Akron, Ohio, Juozas 
Lukoševičius. Atvyko pasisve
čiuoti pas gimines ir apsisto
jo pas Matjošių ir Oną šal- 
čiunus, 2014 So. Peoria St.

Drg. J. Lukoševičius yra so
cialistų 20 kuopos Akrone, 
Ohio, narys ir kuopos iždinin
kas. Iš pasikalbėjimo su juto 
teko patirti, kad lietuvių so
cialistų 20 kuopa gyvuoja ne 
blogiausia ir auga nariais.

Drg. J. Lukoševičius mano 
šią visą savaitę viešėti Chica- 
goje, o vėliau grįžti į Akron, 
Ohio.

Taipjau teko patirti iš sve
čio kalbos, kad darbai Akron 
gumos išdirbystėje eina povai. 
Panaikinus NRA vietomis vtl 
ilginama darbo valandos ir ka-

Mirė Anastazija 
Eudeikienė

{
» Pirmadienį, liepos 3 dieną, 
mirė Anastazija Eudeikienė, 
žmona laidotuvių direktoriaus 
Jono Eudeikio, tėvo. Amerikoj 
ji išgyveno 43 metus ir mirė 
sulaukusi seno amžiaus.

Paėjo iŠ Klikulių folijos, Ak
menės parapijos, Mažeikių ap
skričio.

Paliko vyrą Jęną, sūnūs Jo
ną, Juozą ir Antaną, dukteris 
Oną Maslienę, Pransišką Kru- 
šięnę, Juliją Žiniontienę, Emmą 
Šukienę, Prancišką Krušienę, 
Barborą Lauraitiėnę ir Pauliną 
BalČaitienę, žentus Joną Kru
šą, Dr. Antaną Zimontą, Jurgį

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITĖS 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

BIRUTĖS DARŽE
Rugpiučio-August 4, 

1935 m.
Lietuvaitės norinčios įstoti į 

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

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

Pirmas žagariečių Kliubo išvažia
vimas Liepos-July 7 dieną 1935 m., 
Mikniaus darže, Big Tree Inn. Pa
sarga: važiuokite bile keliu ligi Ar
cher ir Kean Avė. Važiuokite Ar
cher Road 6 blokus už Kean Avė., 
kur pamatysite didele iškaba: žaga
riečių ir pasisukite po kaire ir bu
site piknike.

Kviečia visus Komitetai.

TAVERN IR ANNEX pardavimui 
(2 krautuvės). Didelis valgymui kam
barys. šokiams vieta. Pilnai įreng
tas. įstaiga 5 metų sena. , Daromas 
geras b^nils. Turiu kitą bizni. Ne
pirksit už mažai pinigų. Atsišauki
te iš rytd; 856-858 W. 69th Street, 
kampas Peoria St.

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

TAVERN pardavimui arba ant 
rendos su fikčeriais. labai pigiai, iš
dirbta vieta. 5413 Wentworth Avė.

GARS1N RITĖS 
NAUJIENOSE*

Preferred,by 
millions 

to mayonnaise

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

ATYDAI lietuvių draugijoms ir 
kliubams, kurie rengiate išvažiavi
mus arba mažus piknikus, mes pri- 
statom bačkinj ir butelini alų ir le
dus. Kam reikalingas musų patar
navimas pašaukite telefonu Seeley 
7449 arba ypatiškai 1816 S. Halsted 
St.. K. Pikiel.

CLASSIFIEDADS
Business Service

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

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

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

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO. 

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE 5900

Furniture & Fbdures 
Rakandai-Itaiaai

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

Personai
Memenu lešk

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

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PAUL M. SMITH & GO.
REAL ESTATE 

LOANS AND INSURANCE 
4631 So. Ashland Avė.

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

MAINOM!
Namus. Storus, farmas ir tt Turi
me extra bargenų. — Turime ant 
pardavimo 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 2235.

—O—
PARSIDUODA arba išrenduoja 

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

—O—

—O—
PARDAVIMUI mūrinis 2 po 5 ir 

2 karų garažas. Iš priežasties mir
ties turi būt parduota už pirmą pa
siūlymą. Taipgi parduodu ir furni- 
šius. Kreipkitės: Juozas DaČiola, 
2-ros lubos, 6811 So. Campbell Avė.

—O—

—O—
NEGIRDĖTAS pigumas. 40 ake- 

rių geros žemės su mišku netoli 
Medford, Wis. už $275.00.

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

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

PARDAVIMUI 7 kambarių na
mas. karštu vandeniu šildomas, yra 
vana. toiletai. 3 lotai. 2 karų gara
žas, vaisiniai medžiai. Nebrangu. 
Matykit savininke tavernoje. 11227 
St .Louis Avė.—3244 W. 111 St

FORECLOSURE BARGENAI. Pui
kus bargenai. Namai vasarai ir vi
sada: $650, $750 ir $350. Su rakan
dais ir be rakandų cottages. Biski 
įmokėti, kitus išmokėjimais. Važiuo
kit i Round Lake Beach, šekit Mil- 
waukee Avė.. 35 mylios N. W. Ra
šykit Naujienos, Box 280.




