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bus

Kuba

rašytojų Rusai

20 prigėrė audroj

Vienu automo

Atstovas
13 dar

Ethiopia šaukiasi 
į Jungt. Valstijas

Austrijos fašistai 
grąžins Hapsbur- 

gams jų turtus

“Majos- 
Skipitis, 
išplaukė

Veda derybas dėl 
sugrąžinimo sosto 

Hapsburgams

Matyt, Bęcką privertė Berly
nan vykti,svarbus reikalai, jei 
jis atvyko taip netikėtai, ne
lauktai. • J.;'

Anglija svarsto pa 
skelbimą Italijai

ATHENAI, 1. 4
Moschoulas * padavė parlamen
tui pasiūlymų, kad valdžia pa
skirtų $10,000 atlyginimo tam 
kas nužudys pasmerktąjį mir
čiai, bet pabėgusį užsienin bu 
vusj premjerą Venizelos.

13 sužeista sugriuvus 
statomai salei

Klerikališkų fašistų kabinetas 
nutarė grąžinti buvusio kara
liaus konfiskuotus turtus ir 
atšaukti ištrėmimo įstatymus

Pietų Amerika perka lėktuvus 
Jungtinėse Valstijose

d. — (Specialė 
Floyd Bennett

buvo ne- 
naciams. 
palies ir

Pasaulinė paroda 
davusi pelno

Šveicarija uždraudė 
įvežti Vokietijos— 

laikraščius
kad Beckui rupi 

galutinai tą klausi- 
Danzigas

Naciai nukapojo 
galvas dar dviems 

“išdavikams”

Chicagai ir apielinkei Tedera
mo oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, galbūt tarpais 
lietus; maža permaina tempe
ratūroje.

Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:-

TOKIO, liepos 4 
kaltina, kad Japonija siekiasi 
pasigriebti tris Rusijai pri
klausančias salas Amūro upėj, 
kurios yra strateginiai svarbios 
Manchukuo valstybei. Be to ten 
yra vandens sunešto aukso.

Suvažinėjo 1,000,000 mylių 
nelaimės

OSLO, 1. 4. Gautomis iš Mur
mansko, Rusijos, žiniomsi, 20 
žmonių prigėrė apvirtus pen
kioms žvejų valtims audroj 
Baltojoj juroj, šiaurinėj Ru‘si-

Jo kelione Vokietijon 
tikėta dagi, patiems 
Gal svarstymuose 
Lietuvą

Prašo paveikti Italiją ir priminti jai Kel 
loggo nekariavimo paktą

Birželio 30 d. laivi 
tie“ adv. Rapolas 
DULR pirmininkas, 
Lietuvon.

RYMAS, 1. 4 
džiuma Ethiopia kareivių yra 
basi, tai Italija ruošiasi che
mikalais deginti jų kojas, tan
kais aplaistant tais chemikalais 
žemę. Chemikalai yra tokie 
stiprus, kad jie sudegina ir ba
tų padus.

BRUSELIS, Belgijoj, 1. 4.- 
Hapsbu'rgų erzhercogas Otto 
prisipažino, kad yra vedamos 
derybos apie atsteigimą Aust
rijoj monarchijos ir apie grą
žinimą sosto Hapsburgams.

Bet Otto sakosi negryšiąs b? 
visų paliestųjų partijų sutiki
mo.

Platesnių žinių apie derybas 
Otto betgi atsisakė suteikti.

Ruošiasi pasiūlyti visoms 
tybėms ekonominėmis 
monėmis sulaikyti Italiją nuo 
karo Afrikoje

Vakar ir šiandie “Lituanicos 
bandymai

CHICAGO.—Užpernai ir per
nai įvykusi pasaulinė paroda 
davė pelno. Tai yra pirma pa
saulinė paroda, kuri ne tik ap
simokėjo, bet dar ir pelno da
vė. Tiesa, pelnas nedidelis, bet 
visos kitos parodos ikišiol duo
davo tik milioninius nuostolius, 
ši paroda betgi duos apie $200,- 
000 gryno pelno.

Tas pelnas bus išdalintas į- 
vairioms mokslinėms įstai- 

dailės muzejui, industri-

ELGJN, III 
bininkų liko sužeista sugriuvus 
statoihai $100,000 susirinkimų 
salei prie Elgin beprotnamio. Ji 
buvo statoma vieton gaisro 
1931 m. sunaikintos salės.

(Einant Kelloggo-Briand pak
tu, jj pasirašiusios valstybės 
prižada niekad nesistvcrti gink
lo, bet taikiu budu rišti išky- 

nesu tiki
mus. Ji buvo pasirašyta 1928

R. SKIPITIS KVA 
ŽIAVO LIETUVON

Vo- 
yra

Half Moon hotel, Brooklyn, N. Y., liepos 3 
telegrama) Pasirašiau “waiver“—paliuosuojant 
aerodromą ir New Yorko miestą nuo atsrakomybės, jeigu įvyk
tų nelaimė, Feliksui Vaitkui pakylant į orą su “Lituanica II“.

Lėktuvo propelleris yra taip nutaikytas, kad jo geležtes 
galima pakreipti dešimtį ir pusę laipsnių. “At low pitch“ (kada 
geležtės mažiausia kabina orą) propelleris dabar daro 2,100* ap
sisukimų per minutę ir motoras išvysto 600 arklio jėgų.

Propellerio apsisukimų greitis ir motoro jėga tokie, kad lėk
tuvą plėšte plėšia nuo žemės. Vaitkus didžiai patenkintas.

“Lituanica II“ pilnai paruošta skridimui.
Rytoj (liepos 4-tą) ir penktadienį bus padaryti bandomieji 

skraidymai su pilnais gasolino bakais.

Planuoja oro liniją 
tarp Francijos 

ir Amerikos

QUITO, 1. 4. — Karo minis
terija paskelbė, kad Ecuador

vnls 
prie

goms 
jos ir mokslo muzejui, Adler 
planetarium, Lama Temple, nupirko 12 lėktuvų Jungt Vals- 
Yerkes observatorijai ir tt tijose.

Eva Coo, smuklininke New Yorko apielinkėj,' kuri šiomis die 
nomis liko nužudyta elektros kėdėj už užmušimą savo meilu 
žio ir darbininko, kad gauti jo apdraudą.

PARYŽIUS, liepos 4.— Pa
tirta, kad Francijos oro minis
terija planuoja jsteigimą ko
mercinės oro linijos tarp Fran
cijos ir Jungt. Valstijų. Ta li
nija vežiotų pasažierius ir paš
tą. Manoma naudoti didelius 
hydroplanus, kurie sustotų 
Azores ir Bermuda salose.

Hedv Kiesler 1
Kadangi ji nuoga maudėsi čechoslovakijos filmoje “Ecsta- 

sy“, filmą liko pripažinta nepadoria ir uždrausta ją rodyti Ame
rikos teatruose.

Spėjama 
Danzigas,- 
mą išspręsti. Danzigas yra 
labai keblioj finansinėj padėty 
ir Lenkija buvo pasiūliusi savo 
pagelbą, bet naciai nuo jos at
sisakė.

Lenkijai rupi ir Vokietijos 
atsiginklavimas juroje, ypač 
kokius karo laivus Vokietija 
mano statytis ir kur ji savo 
laivyną laikys.

Be to abiems valstybėms ly
giai rupi Lietuva, prieš kurią 
abi jos galanda dantis. Lenki
ja yra pasigrobusi apie treč
dalį Lietuvos. Tą pasigrobimą 
Lietuva atsisako pripažinti ir 
todėl nėra taikos tarp Lietu
vos ir Lenkijos. Vokietija gi 
norėtų atgauti jai visai nerei
kalingą Klapėdą. Bet nė vie
na nedrysta veikti be bendro 
susitarimo. O tokio susitari
mo ikišiol nebuvo. Gal dabar 
Beck ir bandys susitarti su 
Hitleriu bendrai nusistatyti 
prieš Lietuvą.

BERN, liepos 4. — šveica 
rija uždraudė įvežti ir parda 
vinėti visus Vokietijos laikraš 
čius ir uždarė Zuriche leidžia 
mą naęftį organą.

Šveicarija tuo atsimokėjo Vo 
kietitjai, kuri pirmutinė už
draudė įvežti Šveicarijos laik 
raščius.

McGREGOR, la., 1. 4 
Jordon sakosi išvažinėjusi au
tomobiliais 1,000,000 mylių ir 
dar neturėjusi jokios nelai
mės. Ji vežioja pacientus iš 
įvairių valstijos dalių į valsti
jos universitetą ir parveža juos 
namo. Ji pradėjo važinėti bū
dama 52 m. amžiaus ir suvaži
nėjo 14 automobilių. Vidutiniš
kai ji apadaro apie 2,000 my
lių į savaitę.
biliu* ji išvažinėjo 137,000 my
lių, kitu 105,000 m., o dviem 
kitais po 101,000 m.

Japonija norinti pa
griebti Rusijos salas 

Amūro upėj"

Lenkijos užsienio 
reik, ministeris 
Beck pas Hitlerį

BERLYNAS, liepos 4 
kijos užsienio reikalų ministe
ris pulk. Juozas Beck netikė
tai atvyko į Berlyną dviejų die 
nų vizitui ir per tą laiką jis 
tarsis su visais žymiausiais na
cių valdžios vadais.

Nors ir skelbiama, kad Beck 
apsilankymas yra ne tiek poli
tinis, kiek ceremonialis—atsi- 
mokėjimui už nacių vizitus Var
šuvoj, bet jo atvykimas buvo vi
sai nacių nelauktas.

Veik visi nacių vadai nesiti
kėjo Bėcko ir buvo išvažinėj ę 
atostogauti. Buvo j Bavarijos 
Kalnus išvažiavęs ir pats Hitle' 
ris. Tečiaus Beckui atvykus 
jie tiA’ėjo skubiai gryšti į Ber-

BERLYNAS, liepos 4. — Na
cių budeliai nukirto galvas dai 
dviems žmonėms, kurie stengė
si sužinoti militarines paslap
tis, arba lengvai jas kitiems 
išplepėdavo.

Galvos nukirstos Egon«Brezs, 
28 m., kuris norėjo sužinoti 
ginklavimosi paslaptis ir Bru
no Hindemann, 63 m., kuris iš
davęs militarines paslaptis.

Trečias liko nuteistas kalė- 
jiman iki gyvos galvos.

Dar daug žmonių laukia teis
mas už “špionažą“ ir naciai at 
virai sako, kad jiems nebus 
teikiama jokio pasigailėjimo už 
teikimą žinių apie Vokietijos 
atsginklavimą, nors dabar 
kieti jos atsiginklavimas 
viešas dalykas.

Ethiopia nota buvo įteikta 
Amerikos atstovui neužilgo po 
Ethiopia karaliaus pareiškimo, 
kad Ethiopia nenori karo, 
bus priversta gintis, jei 
užpulta.

Ethiopia skundžiasi, kad 
ropos valstybės, priėmusios už
sakymus, dabar atsisako prista
tyti Ethiopijai ginklus ir amu
niciją.
Svarsto Ethiopia 'atsišaukimą

WASHINGTON, 1. 4. — Vals
tybes departamentas svarsto 
Ethiopia atsišaukimą, bet at
sisako ką nors pasakyti, delei 
labai opios padėties. Pati nota 
dar nėra gauta Washingtone.

ADDIS ABARA, Ethiopia, 1. 
4. Ethiopia pasirinko Ameri
kos nepriklausomybės dieną at
sikreipti į Jnugt. Valstijas ir 
paprašyti jas panaudoti savo pančius tarpusavius 
įtaką į Italiją ir priversti ją j 
paliauti karinius pasiruošimus 
prieš Ethiopia. Taipjau pra
minti Italijai apie abiejų vals
tybių pasirašytą Kellog-Briando 
paktą, kuriuo abi valstybės 
pasižadėjo niekad nesistverti 
ginklo išsprendimui savitarpio 
ginčų.

Penkių puslapių nota liko į- 
teikta Jungt. Valstijų charge 
d’affaires Perry George. Joje 
plačiai išdėstomas iškilimas gin
čo tarp Italijos ir Ethiopia ir 
kaip Italija ruošiasi ginklu1 už
kariauti šią rytų Afrikos ^nlį.

Ethiopia pareiškia pasiryži
mą ginti savo nepriklausomybę 
visomis jai prieinamomis prie
monėmis, nors ji pirmiausia dės 
visas pastangas taikiai ginčą sn 
Italija išspręsti. i

VIENNA, liepos 4. — Aust
rijos klerikališkų fašistų kabi
netas, vadovaujamas klerikalo 
Schuschnigg, nutarė sugrąžinti 
Hapsburgo įpėdiniams visus 
konfiskuotus Austrijos karalių 
dinasitjos turtus-r-pilis, dvarus, 
miSkus, namus, išėmus teatrus 

J ir muzejus.
, > 'V- 1 .

Tie turtai buvo konfiskuoti 
1919 m., kada susmuko Haps- 
burgų sostas ir visi Hapsburgai 
liko išvyti iš Austrijos.

Kartu kabinetas nutarė at
šaukti įstatymus, kurie drau
džia Hapsburgams sugryšti ir 
gyventi Austrijoj.

Šį kabineto nutarimą dar tu
rės patvirtinti “seimas“, bet 
nėra abejonės, kad seimas tą 
padarys, nes jis susideda iš 
vienų fašistų ir monarchistų.

Monarchistai labai džiaugiasi 
šiuo kabineto nutarimu ir nu
mato greitą Hapsburgų gryži- 
mą j sostą. Jie jau pasiuntė 
kelis pasiuntinius pas buvusio 
karaliaus sūnų Otto, kuris gy
vena Belgijoj. Bet jie pataria 
jam dar nesiskubinti gryšti, 
į Austriją, nes dar gali kilti 
keblumų su kitomis šalimis.

Hapsburgams jau senai butų 
buvęs sugrąžintas Austrijos 
sostas, jei Austrijos klerikalai 
ir monarchistai nesibijotų ma
žosios entente, kuri yra prie
šinga atsteigimui monarchijos 
Austrijoje.

blokados, jei Italija pradės ka
rą rytų Afrikoj.

Italai bando save raminti, 
kad tokis pasiūlymas nerasiąs 
pritarimo kitose valstybėse, be 
fo* Icad gal* tai' £lk laikraštine 
žinia, bandanti patirti visuome
nės nuomonę.

Bet nors Italijos valdžia ir 
bando nerodyti susirūpinimo, 
tečiaus Mussolini tuoj aus su
šaukė admirolų konferenciją ir 
pats iš atostogų atskrido joje 
pirmininkauti.

Naujas smarkus susirėmimas 
Ethiopia pasieny

ADDIS ABABA, Ethiopia, 1. 
4.—Gautomis čia nepatvirtinto
mis žiniomis, smarkus susirė
mimas, su dideliais nuostoliais 
iš abiejų pusių, ištiko tarp 
Italijos ir Ethiopia karinių jė
gų Italijos Eitrea ir Ethiopia 
pasieny. Smulkesnių žinių 
trūksta.

(Tokie susirėmimai, kada pa
dėtis yra taip įtempta, yra la
bai pavojingi ir jie gali tik 
pagreitinti karą. Ir dabarti
niai Italijos-Ethiopia kivirčiai 
prasidėjo tik dėl vieno susirė
mimo pasieny. Betgi patvirti
nimo žiniai nėra. Vėliaus gau
tomis, bet taipjau nepatvirtin
tomis žiniomis, Italijos karei
viai buvo perėję Ethiopia sie
ną ir kada atsisakė geruoju 
gryšti, tapo ginklu nuvaryti at
gal per sieną).
Italai ruošiasi deginti abysinie- 

čių kojas

HAVANA, liepos 4. — Kuba 
deportavo 15 Jungt. Valstijų 
rašytojų, kurie kaipo Amerikos 
rašytojų sąjungos atstovai bu
vo atvykę į Kubą tirti Kubos 
ekonominę ir politinę padėtį.

Kubos valdžia kaltina, kad 
tų rašytojų tikslas buvo tirti 
ne ekonominę šalies padėtį, bet 
vesti komunistinę propagandą 
ir tirti kalėjimus.

Deportuojami rašytojai sa
ko, kad prie jų deportavimo 
prisidėjo ir Jungt. Valstijų val
džia, kuri pataikauja Kubą eko
nominiai kontroliuojantiems 
Amerikos stambiems kapita
listams.
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LONDONAS, liepos 4. —Pa
tirta, kad Anglijos valdžia 
svarsto sumanymą bendrai su 
kitomis valstybėmis paskelbti 
latlijai ekonominę blokadą, kad 
tuo Italiją sulaikyti nuo puo
limo Ethiopia.

Dalis kabineto narių pritaria 
tokiam sumanymui ir mano, 
kad bus geriau stvertis bendrai 
su kitomis valstybėmis griež
tų priemonių, negu kad leisti 
tautų sąjungai suklupti pastan
gose išlaikyti taiką.

Anglija jau pradėjo naujtfs 
apsimainymus nuomonėmis sn 
Franci j a dėl Italijos-Ethiopia 
ginčo. Pasitarimus su Lavai 
veda Anglijos ambasadorius 
Paryžiuje Clerk.

Taikus išrišimas Italijos-Et- 
thiopia ginčo pasidarė nega
limas, Mussolini ne tik atme
tus, bet dagi ir svarstyti atsi
sakius Ethiopia suteikimą dide
lių ekonominių koncesijų Itali
jai ir nepasitenkinant niekuo 
mažesniu, kaip visišku tos ša
lies pasigrobimif.

Italija susinipinusi
RYMAS, liepos 4 

nustebo ir susirūpino gavusi ži
nių, kad Anglija svarsto pa
skelbimą Italijai ekonominės
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1)888
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ADVOKATAI

LAIVAS IŠPLAUKS Iš NHW YOUKO

Courier

GARSINKITES “NAUJIENOSE
GYDYTOJAI IR DENTISTAI

LIETIMAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

Phone Boulevard 4139
Ofiso Td. Catamet 6898

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

$50.00
$25.00
$10.00

pundo po- 
vardus ir 
kurie ma- 

, vežtojo, 
gerų liti* 
maloniais 
sutiko ir

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

Lakiota viu Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
340 So. Kedzie Avenue

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Ofiso Tel. Boulevard 5018
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.

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avis 
Tol, Houlovnrd 2800 

Rez.. 0515 So. Rockwcll St.
Tol, Republlo 0728

Kas norėtų sužinoti apie 've
lioni dauginu, tai tosikrolpln 
šiuo adresu: T. Gružulionė, 51 I 
Nori Ii Adams st., Wost Prank- 
fort, III.

n beach puriy and of 
1 do too. Somothlng 
Ihnl LYS W11 havo ono

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Markeris 
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais nuo 10 fld 12
Phone Boulevard 8488

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

p'l’OCVNH 
Clhirles seems 

li’O^iji’lyd by h fa 
n<|ay$ Kas yra 

• l'Jtol n ine'lhod

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
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 iki 8 
vak, NedfilloJ^pagal sutarime 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

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

Dr. A. J. Manikas 
gydytojas ir chirurgas 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 po piet. nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tfl. LAFAYETTE 8051.

\VKST KRANKb’Oin 
Kovo 30 d 
Gražulis.
žirnis, Gimęs Lietuvoj, Balkanų 
kaime, Mirislavo parapijoj, Aly
taus apskrity. ,

Paliko milludusius
Teofilę, sūnų Aleksų,

tu gel II 
ly forbidden to 
Ihe dovi 
phrases 
Ibėre is 
f esti vi ly 
Well, if

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

)e.) wllh n gluss 
gralis. Induvlvo 

onmigh, wnsn'l II? A Iroiil wns: 
Powdorptiff and Anlidnello (i. 

fnncy 
■\V1IN

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedžl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. CaNfornia Avenue

Telefonas Repnblie 7868

Tel. Boulevard 5914 Dieną Ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedil. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

motei’) 
dukdorls

Kmilijų Ir Antosę, žentų ir anu-

. A.m. mirė Juozas 
Buvo (12 metų am-

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

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

Rusas Gydytojai ir Chirargaa 
Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir viMI 

chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halated M. 

arti 81at Street. 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak.

diliomis ir šventadieniais 10—11

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572 Tel Ofice Wentworth 6880 

Rez. Hyde Park 8895 

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

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 Iki 8 vakar*/. 

Seredoj pagal sutarti.

\Vo no\v kno\v \vho enn imd 
ciuPl lako lt.... And good old 
"Knllinrlnka” of M r, and Mrs. 
Munarln dld n slarvlng net n11 
Ihe \vny home. Whal fa Ihfa? 
... Aini nl Ihfa brnnch iipponrs 
aimlhvr Ihnl we aro glnd lo 
\voleome in Ihee fold-Aldonu

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 vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Byde Park 67S5 ar Central 7464

A. Montvid, M. D.
We«t Town State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunsvrick 0597

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8413 A.L.Davidonis, M.D.

4910 S. Michigan Avė.
Tel. Kenvrood 5107 

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas. ,- — • .A * • ’ *»•
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

‘___ “ _ ‘ i-
skaudamų akių karšti, atitaiso

BHKIHTON PARK .... Wvll
ii NveniN Ihnl wllb Ihfa brnnch 
nll <fa n inullcr of nnnonncv- 
ini'id. Vfalloi'N aro \volconio lo 
puy n cnll id our iiHNCinldlngN. 
No nuH'ling, hoAVOvcr, lonighl. 
Di’nnin rvhvni'Mnfa wlll bo hold, 
Ih'I’o 
\vvck

OLIMPIJADOS
Sportininkų ir Amerikon Legiono 

Dariaus-Girėno Posto

BIUPCEPORT .... A,s n \var- 
ning nnd n remindei' \ve urge 
vau id Ihfa Inte InsluncC' lo 
i)ė Nut’c nnd be prepaerd for 
Ihv Boal l’facurslon Ihnl \vill 
bv hvld thfa Sundny. Tickvfa 
are purchasablv fronv Ihv 
brnnch Irvnsurvrs or froni 
Vvls. Thfa \vlil bv Ihv only vvny 

icm for ii is nbsoluet- 
II tbvin nl 

l)o \vv ullcr Irile 
\vhvn \vc *say Ihnl 
golng lo bv much 
nnd entertainment? 
\vv do \ve n re pul-

BIRITeS DARŽE
Rugpiučio-August 4 

1935 m.

nutariau laullvėlų pageidavi
mų palvnklnlh Ir jau AJ mP- 
iivh| I Ji'poN-July 21 d lenų, 12 
vai. 30 inlnmMų (12:30 P, M.) 

hdp fa Budlo nIoIIvh 
praaldCN llvluvhj 

programai Ir Ivnfa per 
mvlŲ kiekvienų nekma-

W.\V.S.\V
Badlo
pusę
dienj po pusv valandos.

Programai Mmdd(fa fa liau
dies dainų, muzikoH, kalbų, 
jvalrlų lleluyluN liejančių 
svarbių, nanjauHlų žinių.

bfau JnlIikluvN, Jog ImilIeMid 
ne Ilk nu pamėgimu klausyN 
Alų programų, bei taip pal pa
rems finansiniai Alų progra
mų palaikymų, telkdami gar
sinimus bei atsilankydami j 
Bailio parengimus.

Visais reikalais .surfalals su 
L. Bailio programa krcipkl- 
Ps ,1 prograihoN veitojų P. Dar
gi, 13 SlrausN Slr„ N. S. Pllls- 
Imrgh, Pa., 3'elephone Cedar 

/\ Ihit'yin.

sviii e.xniblllng soma 
Nlepplng. Tony Adams 
vary Nnggosl’lvo and hel| 
Ihe hisl iiivvllng, Thal’s Ihe 
įspirti, kld, kvep ii up for II 
fa conlnglous. (.hnrles Augulis 
nnd Angeline Ambrose are our 
hdcsl menibers, AVelcomvl 

XYZ.

Palengvins akių įtempimu, kuris 
esti priežastimi galvos skaudšjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, servuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreipiau) i mo
kyklos vaikus. Kreitoa akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akyli atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard^.7589

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Aveatfs 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vai Ned®. 

Rez. Tolephone

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Certnnk Road (W. 22 St.)
Ofiso valandos: Kasdien nuo I) ild 5 

Vakarais: PanodClio. Herodos ir 
.Ratnyčios. 6 iki 9. 

Telofonns Cnnnl M 75
Namai: M59 Š. Kockvoll rtcreet 

Telefonas Repiibllc 9600

želiu 30 d 
nio Konsulato adresu gauta to
kia radiograma: “Sveikinamo 
viai.s plaukiamu sveiki: Ski
pitis, Bijnnskiene, Creidius,”

Labai esu dėkingas lieh.Vfa- 
kai spaudai, lietuviškoms kul
tūrinėms, isditinėms organiza- 
djoms ir jų vadams, taip pat 
daugeliui pavienių asmenų, nes 
bo šių visų varnos bei imgnlbos 
nė mažos dalelės man pavesto 
įlarK) nebuėiau galėjęs atlikti.

Reikėtų nemažo 
pierio, kad surašius 
imvardes tų žmonių, 
ne vaišino nakvino 

žodžiu gelbėjo,

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

Dr. C. K. Kliauga 
Dentitftas

Valandos nuo 9-9
2420 Wcst Marųuette Road
arti Westem Avė. Hemlock 7828

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___ _T«1. Yard. 1829 
MSRBhk Pritaiko Akinius

Kreivas Aki* 
Ištaiso, 

Ofisas ir Akinių Dirbtųyš

Ekskursija Lietuviu 
Kongresai!

Didžiausiu Francuzų Linijos laivu 

NORMANDIEB

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ild 4 
vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:30 v»L 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 ild 11 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2886

Lietuvaitės norinčios įstoti į 
Gražuolių Kontcstij. tuojau 
ilĮskite savo fotografijas į 
‘Naujienas”.

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

lllll /II" 
iillcnrlonl 
wns Iho

K.P. GUGIS
ADVOKATAM

Miesto ofisus--127 N. Donrnorn Ht. 
Knmb. 148ld434-Tol. Centrui 4411-2 
Niurni ofisas—3828 Ho. ihilstod St. 
Valandos vakarais nuo (I Ild H:80.

Tol, Boulevard 181 (i
Ketvh'tadlonlahi Ir SokmadliinlalM— 

pagal sutarties, Liepos 31 d., 1935
Dėl šios ekskursIjoH spccbdę Kiihirlj su hilvų kompimlj 

pndiirė B. B

BRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVA1TP.S 

“MISS NAUJIENOS 
1935n

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0528 
Valandos nuo 9:80 iki 12 ir nuo 1:80 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
0:00 iki 18:00 Kalbame HetnviikZi

fftU'U 
kojinių nesigailėjo, 
iHt’švitūgiais veidais 
Išlydėjo. Negalėdamas kuo ki
lu už visų tai atsilyginti, pixv 
Mau priimti iš manęs nuošir- 
Ižiausių padėkų.

Labai prašau man atleisti, 
jei kur esu suklydus ar užmir- 
tys kokių pareigų atlikti. Atsa
kyti į visus laiškus, aplankyti 
*.isų garbingų lietuvių ir visų 
kymiųjų lietuviškų įstaigų kita 
sykį ir labai non“dainas, nebe- 
apėjau. Ulbai gailiuosi, kad iš 
iidelio būrio talentingų ir lie- 
ti.S’ių tautai užsitarnavusių me 
lininkų dėl menkų piniginių iš
teklių vos keletu jaunesnių ir

PlcIktoUdcz, nuvykęs Ncw Yorkan, 
Ttmjiius kreipkitės Į

B. R. PIETKIEWICZ
OlimpijadoH Komllelo 'l'ransporlncijos Pirmininkus. 

Laivakorčių Agenhira.
2608 W. 47th St. Tel. Lafayette 1083

87 dienų mnno ke
po A įnori kų. sėsdamas j 
kuris mane grųžins j So- 

nųjj Pasaulį, laikau maloniu pa> 
ndgu padėkoti visiems mano 
padėjėjams, vaišinusiems ir 
klausiusiems mano kalbų.

Neimprastai gilų jspudį išsi
veju iš tų meniškų pmvnginm 
kurio buvo ruošiami mano at
silankymo progn. | Lietuviškos 
dainos, deklamacijos ir net lie
tuviški šokiai, Kaximierių akn- 
demininkių meniškai atlikti, |in- 
ailiks neišdildomi mano almin-

Pvr ištisus melus Pillsbur- 
gh'o ir apylinkės lietuviai ne
turėjo savų Radio programų. 
Mab sunkus depresijos laikai 
visus buvo prislėgę taip, kad 
palaikymas nuolatinių Bailio 
programų buvo sustojęs. Ta
čiau laikam pagerėjus žmonės 
ėmė pageidauti savų-lieluviš- 
kų programų per bei kurių 
Bndio stoti, l'uo reikalu gau
davau daug laiškų, prašymų, 
raginančių pradėt lietuvių pro-

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Ir vėl skambės liau 
dies dainos oro 

bangomis

jĮularly Nlarllng noxl 
riniNv Ihnl ha ve put 

name (o Ihe pnpcr laku 
nollce.

DVORAK PARK .... Hernicc. 
The good ohl suminer broozos 
Nuggesl 
courso 
lells mo 
soon. Sueh ela'lr^s^ynnl po- 
\vers on my pnrl įuisl not be 
laken really for granlod. 'I'he 
Ihoughls might bv 
of \vfab iirges 
lo buvo beon 
dogs lašt M 
Kazy? .. bvlli 
lo kcep Ibem boTkiiĄ? for Ihoir 
irrllallon provv mosi annoying 
lo those \vhb tise4 poriod for 
rosi .... Al laši \vij enn report 
Ibal someonv bas laken ad- 
vanlage of vacnlion lime. Du
ris Slankus can be , fonui 
somesvherv in Ihv rurnl dis- 
Iriets under nu apple Irce...

... i— m i»-»i w m

Skalbimui NaujtonoHe 
duoda nauda dėlto, 
kad pnčioH Naujienos 
yru naudingos.

AKIU SPECIALISTAS 
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dfil visokiu akli

l.ietuvų. Trum 
šų stoka nelei

do kitaip pasielgti. Tų pat| tu 
riu pasakyti ir dėl sportininkų,

Prie šios progos linkiu vi

siems broliams Ir sesutėms 
amerikiečiams kuo laimingiau* 
šio gyvenimo Amerikoje, o kam 
aplinkybės leidžia, greičiau grįž
ti į senimų Tėvynę Liotuvų.

Rapolas Skipitis.
m. Vl-29 d.
York.
S. Iš laivo "Majos!iv” bir- 

Lietuvos Gonernli

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8843 South Halsted , St, 
Tai. Boiilavard 1401

m

Pasaulinės Parodos Budinkų Materiolas
KHAllHTOMAH ADItEMU 

4000 SOUTH ASHLAND AVENUE
Pardavimui I, 2, 11 ioIIų įimtas, durys, InnKiii, nlytoa, grindys, 

. Irimai Ir L t. _
GOLDMAN WRECKING CO.

1’AHAIII.INHH PABODOH NAMU AUIIVTOJAl, — YAKI.H 0(l»»

nlelčlnl daug žudančių 
jau užprašyti 
pus laikas ir

llng do\vn In niiuplo \vords 
whnl you are 'lo vxpvid nnd 
gvl ... . Margei H’ w woro eor-
laln iiboul Ihe color of youf 
vyes, avo wonld be loinpled lo 
stalo: Brown eyos, why aro 
ynu so BTuo?„„Jloloii S, and 
Tony D. pald n visli, Iho aon-i 
dosovifaloB provlng mosi s'larl- 
llng, hosvever \vo mny assnro 
you Iho presonoo of ymir 
’bonmlng pilus \voro luoši \vol« 
ei m i o........ >

BOSKLAND....Thfa brnnch
Ims developvd noimidle lon- 
deneles nnd no\v fa locidod In 
miidher onelosod nron \vllhln 
Ihv bulldlng ai Palmcr Park. 
One \vord dvscrlpllon vvould 
ha ve II Ihnl Iho room fa coc//. 
\Vo Irnpo Ihnl Ihfa reslful spi
rti doosn’l Irunsfor llsvlf com- 
plvlvly Into Iho mombors. Wo 
\vnnl nellvi'ly and rosulls ....
/\ Irlp1 lo Slurvod Rock pro-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

■UDEIKIS
ir TĖVAS

NAUJIENOS, Chlcago, III._____ ___________________
Slindos of Omnr and aonio 
conlonipornry varno inakors, 
Our oaTs aro vory sonsllivo 
tol’ avo doloel dfaturhimco i n 
Iho nlr vvnvos lo Iho offocl 
hnl Niton Ihoro wlll bo n gn- 
horlng nl Knl's hohiO ... Toli 
no nol In mmrrntol mimbrrs 
hnl II fa lruo...xvo nwnll.

MAivQur/rric park
..... ICvoryono’s 

\VodnoNdny nlghl 
dghl I Morrlmonl, gnyoly ... A 

vvallz conlosl wllh cnsli prlzos 
md othor nlTidrs of lm|mrl- 
mce ,worn In storo. Ali for 30c. 
(Mombor 
of boor



NAUJIENOS, Chlcago, III

diilykiiN

VASARINE

MILTAI

LIETUVON
Rugpiučio 3 d 1935DISTILLED

LAIVU

FREDERIK VIII

Laivakortės ant šios ekskursijosCENTURY RINKTINIAI BANANAI

NAUJIENOS

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius,

PIRK NUO

CHEEKt

$97.50
$167.00

CRESTVVOOD ORY CIN 
A CENTURY PRODUCT 
AT A POPULAR PRICE

NAUJIENŲ
EKSKURSIJA

('.liesi of 
\Vork- 
svkre-

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

Trečia klesa i vienų pusę kainuos
Į abi puses....  ...................

kurios 
rikos 
tokios 
irios (I.
nutrini) 
\ isos 
mitriai

šio komiteto 
Amerikos 

im prezid’'ii- 
irgniriziicijos 

taipgi žymus 
Inrbhrinkų unijų

cmnmv Ntnyj** <jį;Mo«ukiu

Vl«l filr- 
lalpgl ZlŲ/lirlf’flŲ 
* Iii Ih’iHiM,

avotninėjo groju goru 
Ir nuitčal pavyzdinga 

Prlo baro bu‘Vo

“GOLD M^DAL”
h va rų OAn 24% hv.
miilš. malfiollH

AND FURNITURE COMPANY 
2053 West 35th Street

Ši ekskursija pasieks Lietuvą laike Lietu 
vių Pasaulinio Kongreso.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės'? 
taip pataria Lietuvos bankai

Peoples Diena 
praėjo

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

8514*16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louia Av. Tel. Kedzie 8902 I
Vanon, lietaus ir druskos vanos.

awimmiog pooL 
Rnsiilra ir turkiika pirtį*

Moterims eeredomia ild 7 v. v.______

1739 So. Halsted St. Tek Canal 8500 
CHICAGO, ILL.

GERAS gin su geru kvapu, rinktinių gru
dų. štai kodėl CENTURY taip gerai ei
na. Kuomet gersit cocktail sumaišytų su 
CENTURY, jus pajausite malonų skonį, 
kuris paeina iš geriausių grudų. CENTURY 
visada yra malonu gerti. Skanus. Su
piltas į butelius žinomų distilerių, kurie 
turi gerų reputacijų. CENTURY yra ge
ras tarpininkas ir priguli gerai draugijai.

PASTABA ~ Dauguma "Midutart Stoni' turi ir matot tkgriut, kur jut 
_____ galita pirkti garą mitą, paukitianą ir tt. ai iamiaatiat kaimui_____

NES PIGIAU

DYKAI! INDAMS ŠLUOSTYTI ŠLUOSTYKAS SU
SILVER DUST............... ........................  2 pakeliai 270

yri kuogerlaualnl imlarnauG 
licluvlanm, kuomet jie lunko 
oa krautu.oii au pirkimo rok 

knlulH-'-vIuoldų mimam relkiv 
Ingy dulktų Ir kad kuo dau* 
finu duoti už kiekvienų doleri 
mriuon visuomenė Ola moka.

PcoploH Eurnlturo kompnnlj” 
turi nuaiaUtymų, kad jvulrųi’ 
visuomeniški parengimai pri- 
.dnuao įvairioms druugljoma,. 
parapijoms ir 1.1. Todėl net 
per 20 šios Įstaigon gyvavimo 
motų purvnglmaa "Pooplea Dlo- 
na” Birutės Darže buvo, plr> 
mutinio, Ir tai k -d po prlevar 
t:, mm visuomenė lo reikalu* 
vo be Huatojimo. Kad goriau 
pasitarnauti savo rėmėjam ii 
padauginti Išpardavimų skait
lines, Peoples krautuvės pu* 
skyrė $2,000,00 dovanų kentus 
tų Ir tų dovanų kilmėj Imu i ar
ba išdalinimui buvo parinkta 
tinkamiausia vieta Birutės Dar* 
že, surengiant *'Peoples Dny”, 
npio kurių plnėlni garslnbg poi 
koletų mėnesių,

Kalbant apie pačių "Peoples 
Dny”, reikia pasakyti, kad tai 
buvo tikrai masinis suvažlavl 
liins visokių tautų žmonių — 
dauguma Peoples Fu rni ture 
Kompanijos krautuvių rėmėjai. 
Suvažiavo no tik iš Clrieagos, 
bot ir iš tolimų .miestelių, kaip 
tai iš Boekford, Illinois, Mll- 
vvaukoo, Wlsconsin, iš Gary, 
Indiana, Ir Lt. Diena pašilai 
kė graži, pats Birutės daržas 
buvo gražini Išpuoštas visokio
mis vėliavomis, graži žolė, di* 
dėl lapuoti medžiai ■— visa tai 
sudarė puikius pavėsius pusi- 
džiaugti gamtos gražumu.

Nors šis piknikas buvo pir
mutinis Peoples Eu'rnituro 
Kompanijos visuomeniškas pa
rengimas, bot jo rengėjai užsi* 
tarnavo didelį pagyrimų už taip 
gerų prire'ngimų, už priėmimų 
ir pavaišinimų milžiniškos mi
nios suvažiavusių Žmonių. Pro
gramas buvo labai plonius, gra
žus ir turtingas. Jo išpildy-

Didžiausiu minia Žmonių links
minos, Ihiliavojo, grįžo namo 
pilimi patenkintu

MUSŲ KAINOS ŽEMIAUSIOS 
Mimu Dnrhim (lorhiiimImm

mų. Abiejų šių šulių režimai, 
ir ypnč Vokietijos mielų rėži* 
mus, yru rimtus pavojus pa
saulio talkai. Alni dėihil šių 
priežasčių Amerikos orgunl- 
zuoll darbininkui vis sliprlnn 
vajų prieš mielų ir fašistų pa- 
simojimuM.

Kalbėdamas apie persekioji
mų organizuotų darbininkų ir 

Įkliokiu gyventojų grupių Vo 
kietljoj Amerikos Darbo Fe- 

ideraeljos prezidentas \Vllliam 
Green pareiškė pernai l‘'”de- 
rueljos seime: ”Mes nesiliau
sime protestavę, mes nesiliau
sime apeliavę į žmonijos šir
dį ir sųžlnę. Mes dėsime pa
stangas padaryti boikotų taip 
skaudžiu, kaip gulimu, iki ly- 
roniškos Vokietijos ir Italijos 
valdžios lups nušluotos,"

Mllluiiol iiiiHhiii (IIiiiiihIiimI |iiiiiiiii,’|ii. 
mI.im »nvti vnlhiiM Hi'pliiiiOtiM |irh>

‘ " |H) IImo
MUIIUHlltftJll«llllM 

> Idi'inhiiiM i «l* 
Ulriiiliiiiu I, M ui

, IH'IIMlllH
lllinllll llllM IIIIhII’M 

Piiliniil, Mi'h'AI* 
iirlm vOiiiIiiimh, 
Vi'l'llll fUM»' UlDjllll, 

I.IIUM llIllIUIIM, <15 
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Darbo Federacija 
\O(M).OOO narių, 

įskaitant šių Jungtinių Val
stijų nnijistų šeimynas, susi
darys šalies gyventojų grupė 
siekianti mažų-mažiausia 15,- 
(KtO.MO asmenų, kurie gali ir 
privalo efektyviai boikotuoti 
Vokietijos nacių tavoms.

Nacių režimui siaučiant as
meniškos liuosybės teisės, 
spaudos ir žodžio laisvė tapo 
visiškai panaikinta, o perse
kiojimas žmonių tik todėl, kad 
jie yra tos ar kitos rasės, tos 
ar kitos tikybos, siaučia ne
valdomas. Tų patį galima pa
sakyti ir apie fašistinę Italiją, 
išėmus tik rasinį persekioji-

•oon aitor 
tfotrfdofthoso 
Stomach Worm* .
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JAYNE'SVERMIFUGE
PARDAVIMUI PAH

PLATT DttUG C(X
1801 HO. AHIILAND AVN.

Pilono ( linui 0330

Harry
Liberation of 

; ers of Europ ■ 
torius.

Organizuoti Amerikon dar
bininkui vis aiškiau pradeda 
suprasti fašizmo pavojų dėka 
inti'nsyvnus kelių pastarųjų 
mėnesių vajaus, kuri vnro ko
mitetas žinomas vardu ”The 
('.liest for Liberalioji of \Vnrk- 
ers of Europi' 
pirmininkas yra 
Darbo Federacijų 
tas Green, Kili < 
darbuotojai yra 
šios šalies 
vatini.

Dageliui biuletenių, elrkullo- 
rių, pamfletų ir viršų susirin
kimų. kuriuose kalba gabiau
si kalbėtojai, niškiiiama, kad 
fašizmas yra aršiausias orgn- 
nuuolų darbininkų priešas. 
Fnšismo sistemai įsigalėjus, 
darbininkų unijos panaikina
ma. iš nnijistų atimam bran
giausios jiems teisės streikuo
ti ir kolvktyvini dėl darbo sų- 
lygų derėtis. Nncių Vokietija 
ir fašistinė Italija yra aiškinu
si šio pavojaus pavyzdžiai. 
C.in iš darbininkų atimta vi
sos jų teisės.

Dabartiniu briku organizuo
jama tinklas vielinių arba lo
kalių CJicsl (skrynių). Jos yru 
organizuojamos per miestų 
darbininkų cenlralincs tary
bas arba per loknlvs unijas, 

priklauso tiesini Ame- 
Dnrbo Federacijai. Ai- 
clicsls, šitokios skry- 

•. fondams kelti ko- 
yra organizuojamos 

šalies plote. Kalbami ko- 
jau sudaryti Nr\v 

Bostone. ('.Iricagoj, Mil- 
ir kai kuriuose kituo

se mažesniuose miestuose.
Keletas tautinių ir Inrptnu- 

tinių unijų irgi kooperuoja su 
('liest darbuoto. > ♦

Iki šio laiko surinkta npic 
$10.000. Iš tos sumos $30,0(M) 
jau pasiųsta Europon, kad pa
gelbėti organizuotų darbinin
kų veikėjams pabėgusiems iš 
Vokietijos. Austrijos ir Itali
jos. United Mine \Vorkers uni
ja paskyrė $5,(XM). Neseniai 
kriaučių Ainalgameitų unijos 
New

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm tivgu valyki tmanml 1’uAunk miiN dd dykai oprtknitHmvHt»u 

2h metui patyrimu. — lllekorlu* Ir Htogluh. 

LEONAS R00F1NG CO.
3750 Wnlhu*<* Street, Tel. Bouleviird 0250

inv sukviesta šimtai dulninlnkų 
nuzlkų, šokėjų, komikų Ir kai 
jėtojų, už kų programų dlrvlc 
-orius J, 
gyrimo.

šoklų 
orkestrą 
tvarku visur, 
labui skubus patarnavimas, visi 
gėrimui buvo tinkamai atšuldy 
.1, bei piitiii'iinujaini švariais 
.41 kinis per gabius bartondorlus. 

<) skyrių tvarkė J. Nukrošis, 
.z kų vertas pagyrimo.

Restoranus Irgi pasižymėjo 
lagamlnlmu visokių šviežių Iv 

skanių valgių. Valgyklos sta- 
ai laivo apdengti švariais už

dangalais, o tarnaitės skubiai 
Ir mandagiai patarnavo, už kų 
?<lo skyralus vedėjai S. Krukui 
tenka geras kreditas. A beinąs 
daržo prižiūrėtojas buvo M. 1'. 
Komos, kiAds Irgi atliko savo už- 
luotį gerai.

Dabar žodis apie pačių pub
likų. Bolidą pasakyti, kad čia 
buvo suvažiavus stmiglauslu, 
gražiausia publlkn, kokių kada 
esu parengimuose matęs. At
rodė, kad visi vienas kilų pa
žįsta, visi draugiškai šneka, 
juokauja Ir baltavoja. Keikia, 
pastebėti, kad dosėtktil tūks
tančių žmdntų lankėsi Pooplort 
Dienojo Birutės Daržo Ii’ nei 
Jokių Incidentų, užsigavimų ir 
ginčų ne|vyko. Visi gražiai 
skirstėsi namo, kiti gana vėlo
kai. Visi linksmi Ir pilnai pa
tenkinti, ypatingai tie, kurio 
laimėjo brangias dovanas kad 
nekuriu vertė siekė Iki $275.00, 
ir iš viso bu'vo Išdalinta virš 
$2,000.00 vertės. Nors Pooplos 
Furnituro Kompanija nėra lin
kus darymo panašių parengi-

$5,000
Aimilgameitų

Yorko bt'ndroji taryba 
avo $2,500. Kai kurios 

kilos nacionales ir internacio- 
nalės unijos arba jau prisidė
jo su savo auka, arba pasi
žadėjo prisidėti.

Pernai Amerikos Darbo Fe
deracijos San Francisco sei
mas užg\re organizavimų 
Clirst (skrynios) ir ragino vi
sus mrijistus juo pilniau ja 
remti. Tas pats seimas dar 
kartų patvirtino boikotų fašiz
mui. priimtų metais anks
čiau.

Amerikos

PIRMAS DIDELIS ŽAGAR1EC1U KLIUDO 
IŠVAŽIAVIMAS!

'fili kvkuMniiio vImiim Zhp;mt*t<’AhiM Ir (hIpkI iip Zhriihm 
dli)K>d kvlcl'liiiiil, Ihifi NKMiihi Karimu Ir IuiDHiiiih ir i 
itimiiUiKUN pu t n r nu v I duin, Mii/jIuj putu hihiim Kuturuklo

Liepos (July) 7 d., 1935
Priulžln tO viihindu IA ryto. Noriku 12 vulnndu dienu.

MIKNIAUS tilrttitftje— B1G TREE GltOVE
(I blokui | vnknriiM už Komi Avo, prie put Arritur Itond.

PuniutyNllo Miliuj žugurločlų IAvužluvlnio , |Žiuiu«*b nhrn.
Kvintų KOMITETAI.

ORGANIZUOTU DARBININKU KOVA SU 
FAŠIZMU

Galima buvo spėti iš 
kad Pooplos krautuvių 
moj ”Peoples dienoj”, 
vyko praeitų nodėldionĮ Biru
tės Daržo, bus pasisekimas, bus 
suvažiavimas didžiausios žmo
nių minios ir, žinoma, visi tu
rės gorus laikus. Taip matant 
neatksirikta. Pooplos Furnituro 
Kompanija yra lietuvių korpo
racija, seniausia ir didžiausia 
Amerikoje. Jos vedėjai yra 
malonus ir draugiški žmonės, 
kurie su visuomene labai gra
žiai sugyvena. Peoples Kom
panija niekuomet neatsisako 
liaromti įvairius lietuvių labda
rybės ir kultūros darbus, šios 
įstaigos svarbiausia principas

Išpardavimas “« Maisto
Pčtnyčioj ir Subatoj, Liepos-July 5 ir 6 

“MIDWEST STORES” Krautuvėse

Mrs. -Anelia K. Jarusz 
* Phvrieal Therawiil^MMH] and lfidwife1 6*30 S. Western 

Avė.. 2nd floor
Hemlock 

Patarnauju prie 
4, gimdymo namuc
I. .1 se ar ligoninėse 

4HH' duodu massagv 
eleetrie treat 
mept ir mame

B B i K tie blanketsirtt 
Moterims ir mer 

MWioiW!mwMMi irinoma patari

Dnvonportiit uždfin- $1Q QE KRRHI,AI CA
gluml taip pigini kaip ■ |r briuiglnti  .......  v«vV

PADARYKIM, KAD JUNU RAKANDAI 1ARODYH KAIP NAUJI 
į purlor Motiin Jau yra numodornlškuM ,tal labai paprualmi 
Ida J tuojau perdirbti Ir JIm lArodya madingai, Moa 

pordlrbrimo, lAroi y m kai naujau, Paulrlnklmnu goriaurin materialų, 
Aprokavlmau DYKAI, ’l’lk paAauklt mu* pur Udnfomi. Arba ntvažlukli.

'furlmo vhok u rakandų, Pnrlor mcIijm daromo ant ordurlo ir ap
dengiamo, Portnluoin Ir pcrmalovojam, Matracui daromo Ir atnaujinam,

LONG BOLOGNA SAUSAGE (Dešra) 
DRIED SLICED BEEF ....
“PABST” CHEESE įvairus

mų, bei kada JI sugeba taip 
pavyzdingai surengti, taip vi
sus gerui pavaišinti ir palinks
minti, gal galimu tikėtis, kad 
visuomenė reikalaus Iš Pooplos 
Krautuvių daugiau panašių pa- 
ronglmų.-^Poopli'N Dny Hvotis.

SlIRIMP “American Benuty” No, 1 kenni 
“ICEBERG” RED SALMON . ....... . aukšti kenai
“Shady ijeTT APPLP/BŪTT^Ėh ... 3(1 unčTdžiiinis 19^ 
DYKAI! MUSTARDOS PAUKŠTUKAS 
FRICNCH’S MUSTARDA prirengta

2Vi unc. džiaras 100 
.......  % sv. pak. 14ę

Midwest” TOMEITES dideli 2’4 kenai
U-Scrv-Il” GRAPEFRUIT JUICE Nor'2-lSiwi'Toę 

‘Midwest” l’YCES RIEKUTES 8, unc. kenai 3 už 25^ 
Midwest” TOMATO SOUP ....................  3 kenai 170
WHEATIES” Bicakfast Food .................. 2 pak. 230

DE LUXE KAVA “Midwe8t” sv. kenas 27c 
"GOI.1.EGE INN’^SOUPS dideli kenai ........ 2 už 210 
“CAMPBELL’S" TOMATO JUICE 14 uncijų kvnul .1 Ikonai 23c

2 už 2S0

džiaras 9^
SWANSDOWN KRKSV MILTAI .................  pak. 27tf
DYKAI — RAKINO PAbf (Kepimui Skuurada) hu 

a nri? “baker’S” % svaro OOm
UIULULAIL PRKMTUM _______ Šmotus COG

“CERTO” dėl prezervavimo ..................... Bonka 250
‘‘Midwest” TOMĖITBS . ... ..... No. 2 kenai 2“liF230

2 už 270

anTA A ROOT BEER GINGER ALE “Midwest” O did. 
feOUA Plūs depozitas už bonkas ** bonk«ww
“UNEEDA” DE LUXE COOKIES ..... sv. pak. 33$
CRACKER JACK .... .... .......................... .... 3 pak. ĮQ0
BONKŲ KEPURAITĖS .................. Groso pakelis 170
“ROXEY” ŠUNŲ MAISTAS .................. 3 kenai 250■ 1 ■   ................— —         —-  ..................  ■
,<^Iidwesf* BLEACH kvort. bonka ĮQ0 plūs bonk. dep.
DYKAI! 1 Kenas Su 3—Taigi jys gaunate 
SUNBRITE CLEANSER

ORANŽIAI SALDUS CalifornijoH Labai dideli *|

__________________ 3 sv. 17»
“Lincolshire” RAIKYTI LAŠINIAI Vj svaro pak. 170
MINKŠTA SALAMI DEŠRA I.... ............   sv. 230

A. CfNiiagy- PRODUGT CENTURY DISTILLING
COMPANY CHICAGO



NAUJIENOS, Chicago;, III

♦8.00

Apžvalga
BLOKADA PRIEŠ ITALIJĄ?

SVEIKATOS SKYRIUS

BLOGI INPROCIAI

LENKAI IR VOKIEČIAI KONFERUOJA
rpą čia gimusio

Red.)DEMONSTRUOS “KRIKŠČIONIŠKĄ MEILĘ

CONNECTICUT VALSTIJAmaisto

KONGRESAS PASIŠIAUŠĖ PRIEŠ ROOSEVELTĄ

Rašo Rytietis

ne

atsibus

Naujienos eina kasdien* išskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
111. Telefonas Canal 8500,

Entorcd ns Second Clnss Mnttei 
March 7th 1014 at the Post Office 
ot Chicago, Iii. under tho act of 
March 3rd 1870.

gaso ir t. t.) įmonių reguliavimų

Brooklyne, paduoda eilę pavyz
džių, kaip maistas būna suža
di damas prekyboje ir kaip žmo
nės dėl to skaudžiai nukenčia. 
Sakysime, jisai rašo apie duo-

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

jie nuo jo neatsisa

jų. Kai ši InsulFo “imperija^ sugriuvo ir pats jos val
dovas atsidūrė teisme, tai publikoje susidarė labai ne
palanki toms “laikomoms” kompanijoms nuotaika.

Bet jeigu Rooseveltas skirs komisijų, kuri, turės ga
lių uždaryti kiekvienų tos rųšies kompanijų, kuri pasiro
dys negera, tai atrodo, kad nebuvo jokio reikalo visas 
jas uždrausti be jokio tyrinėjimo. Ir dėl to, kad Roose
veltas spyrėsi toms visoms kompanijoms susyk, vienu 
užsimojimu “nukirsti galvas”, tai jisai kongrese pralai
mėjo. Matyt, kas nors buvo davęs jam prastų patarimų. 
O republikonai dabar džiaugiasi ir sako: “Rooseveltui 
jau* ateina kaput”.

Jeigu prezidentas padarys daugiau tokių klaidų, tai 
republikonai per ateinančius rinkimus gali j}, iš tiesų, 
supešti.

fi| Skyrių, Tvarko lt Prižiūri 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

;Skelbihiaf Naujienose 
'duoda naūdĄ dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra. naudingos.

SLA. 4 apskritis ir komunistų 
atakos prieš jį;

Kai 4^-tas apskritys 
praneš vietų* ir dienus tuomet 
Ir komunistai rengs savą pik
nikų.

Connecticut tautininkai į tą 
viską žiuri* pro pirštus ir visai 
nebando SLA; 44ą apskritį

Senoviškos lietuvių 
damos įamžinamos

Reikalaukite “NAU
JIENAS" ant Hile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavė jas lai
kraščių bust gatavas 
Jums patarnauti. Jisai’ 
tenai stovi ne1 savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

PASKAITA APIE MAISTĄ 
IR VAISTUS

Nežinia, ar tik su tikslu nugąsdinti Ethiopijų, ar 
tikrai manydama daryti taip, kaip ji skelbia, Italijos 
valdžia pranešė per spaudų, kad jos armija ketina de
ginti kojas ethiopiečiams tam tikrais chemikalais.

Kadangi Ethiopijos kareiviai yra basi, tai Musso- 
linio chemikai pagamino tokį skystimų, kuris, palaisty
tas ant žemės, sudegina nat batų padus, kai jį paliečia 
žmogaus koja.

Mussolini, kuris gavo papos palaiminimų už katali
kų bažnyčios privilegijų atsteigimą Italijoje, vartos tą 
naują “krikščionišką” karo priemonę prieš Ehiopiją, ku
ri yra viena iš seniausiųjų krikščionybę) priėmusiųjų ša
lių pasaulyje. Artimo meilė a la Mussolini!

(Beje, jeigu tie italų išrasti chemikalai degina odą, 
tai ethiopiečiai turėtų apsiauti medinėmis klumpėmis, 
kaip Lietuvos ūkininkai.)

“Naujoji* Gadyne” išleido at- 
sUiroje knygelėje Dr. A. Petri
kus paskaitą apie maistą- ir 
vaistus. Tai įdomi ir dar per 
mažai musų populiarėje spau
doje gvildenta* tema, nes; kaip 
autorius teisingai sako, nei jo
kioj pramonės šakoj “nėra tiek 
sąmoningai praktikuojamų ap
gavysčių, tiek tikslingo plėšimo, 
kiek maisto, vaistų ir kosmeti
kos pramonėse”.

Dr. A. Petriką, kuris yra ge
rai žinomas lietuvis dentistas

Subscrlptlon Rato:
98.00 per year in Canada
>7.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

NAUJIENOS
The Llthuanlan Daily Nows 

Published Daily Escept Sundny by 
The Llthuanlan Nowa Pub., Co., Ine.

1739 South Halated Street 
Telcphono CANal 8500

Britanijos ministerių kabinetas svarsto sumanymų 
kartu su kitomis valstybėmis paskelbti ekonominę blo
kadą prieš Italiją, jeigu ji pultų Ethiopijų. Ar Britani
jos valdžia šitą sumanymą priims, sunku pasakyti, nes 
jisai, reikia pripažinti, nepigiai įvykinamas ir grasina 
pavojingomis komplikacijomis. Kiekvienai šaliai, prisi
dėjusiai prie tokios blokados, Italija galėtų paskelbti 
karą.

Tačiau kokiu nors.budu italų agresingumui turi būt 
pasipriešinta. Jeigu didžiosios valstybės, kurios priklau* 
so Tautų Sąjungai, nedarys nieko, kuomet Mussolini 
rengiasi užkariauti Abyssiniją, tai Tautų Sąjunga, kai
po tarptautinės taikos organizacija, gali rezignuoti ir 
užsidaryti.

KOVOS Už “SOVIETŲ 
LIETUVĄ”

Bendras vaizdas. — Miestai ir jų savybės;

Ar taip bus iš tiesų, parodys ateitis. Bet tuo tarpu 
yra aišku, kad šitame konflikte tarpe prezidento ir kon
greso Rooseveltas nepasielgė, kaip gabus strategas.

Pirmiausia, nesuprantama, ko jisai buvo taip užsi
spyręs “užmušti” tas laikomąsias kompanijas. Ir be pa
ragrafo apie jų uždraudimą prezidentas turi galią jas 
sunaikinti, jeigu jisai to norės. Pagal įstatymo sumany
mą, kuris perėjo kongrese, viešojo aptarnavimo įmones 
kontroliuos tam tikra komisija, kurią nominuos prezi
dentas. Komisijai suteikiama galia panaikinti kiekvieną 
laikomąją kompaniją, kurią ji ras kenksminga.

Tos “holding” kompanijos yra tokios korporacijos, 
kurios nesteigia įmonių, bet tik supirkinėja jų akcijas 
(šėrus> su tikslu įmones valdyti ir naudotis jų pelnais. 
Chicagcrs Insull’as tokiu budu buvo paėmęs į savo ran
kas kontrolę ant daugybės gaso ir elektrikos kompani-

švietimo ministerijos direk
torius dr. Juška pareiškė, kad 
sudarytoji tautos melodijoms 
rinkti komisija per penkis sa- 
vo veikimo mėnesius jau už
rašė apie 3000 įvairių melo
dijų. Iš jų f,500 užrašyta tam 
tikru prietaisu, vadinamu fo
nografu, į plokšteles. Į Kauną 
^atvažiuoja seneliai ar senelės, 
kurie kartais moka po pus
trečio šimto dainų.
; Komisija, rinkdama melodi
jas, atlieka didelį kulturinį 
darbą. Įdainuotosios plokšte
lės šimtus metų Lietuvos mok
slininkams bus brangi med
žiaga.

Paskutiniu metu

Lenkų užsienių reikalų ministeris, pulk. Beck, “ne
tikėtai” atvyko į Berlyną pasikalbėti su Vokietijos val
džią įvairiais klausimais, tarp kurių minima ir Lietuva.

Yra žinoma, kad Hitleris nori atimti Lietuvai Klai
pėdos kraštą, o Lenkija, pasigrobusi Vilnių ir daugiau 
kaip trečdalį Lietuvos žemės, nori praryti visų Lietuvą. 
Jeigu vokiečiai atsiplėštų Klaipėdą, tai lenkams paliktų 
mažesnis kąsnis. Todėl tarp Varšuvos ir Berlyno nėra 
pilho sutikimo Lietuvos atžvilgiu.

Vilkai tariasi. Gal būt, ir susitars.

jų; Bridgeport&s* 
skaitliumi nedaug

gydyto
jas sako, kad piršto, arba ny
kščio čiulpimas dantis iškrei
vina.

—Ačiū, ačiū,—dėkojo Nega- 
lienė. Labai rimtas ir laiku 
patarimas. Pasirūpinsiu tuo*

pradedant nuo švento Petro, 
Jono h’ Jokūbo ir baigiant 
tautiškais vardais,—Keistučio, 
Vytauto ir Gedimino. Be visų 
pašalpos draugijų lietuviai tu
ri ir visokių kliubų. Taigi 
musų seni 'iš Lietuvos atėjū
nai šioje valstijoje yra gerai 
organizuoti, bet tas musų čia- 
gimis jaunimas, ta lietuvių 
Amerikoje ateitis, yru visai 
neorganizuota, ir 4a musų, A- 
merikos lietuvių ateitis—jau
nimas — grimsla amerikoniz- 
mo bangose. Ir Connecticut 
valstijos jau žilas lietuvis tuo- 
mi taip opiu ateities klausi
mu visai nesusidomi. Nors čia 
randasi nemažai

“Pikliavotos duonos miltai, 
iš kurių atimta jų minerali
nė dalis, o palikta tiktai 
krakmolas, yra' nubaltinti 
chemikalais (chlorine, nitro-

Rašo DR. G. 1. RLOŽIS 
dantistas, Chicago, III.

pradėta 
rinkti melodijos Klaipėdos 
;krašte. Martynas Jankus jau 
įdainavo kelioliką dainų.

Netrukus bus išleistas įsta
tymas tautosakai* tvarkyti. Pa
gal tą įstatymą bus sudarytas 
jatcliyvas1 ir tautosakos tary
ba, kurioje bus mokslininkai 
ir muzikai*.

Senovės medžiaginių turtų 
prie pastatų apsaugai suorga
nizuoti žmonės; kurie tuos tur
ėtus surašinėja. Teberengiamas 
platus įstatymo projektas se
nųjų paminklų apsaugai, 
j Tsb.

Komunistai Connecticut val
stijoje gana dhug pakenkia 
SLA. 4-tam apskričiui ir abel- 
nai pačiam Susivienijimui. 
Savo melais jie suklaidina 
daug ir ištikimų SLA. narių. 
Musų čia esantys tautininkai 
ir kartu patys sandariečiai 
(atremti komunistų melus vi
ešai nesistengia. Komunistai, 
suprantama, sandariečių visai 
neužkabina, na* ir kažin ko
dėl? Konųmištai visomis gėlė
mis liandb pakenkti visoms 
organizacijoms) kurios tik ne
pasiduoda jų įtakai. Tad 
tenka' stebėtis-, kad’ jie ir čia, 
Connecticut valstijoje, visomis 
galėmis bando pakenkti SLA. 
4-tam apskričiui; Kuomet 
SLA. 4-tasJ apskritys surengia 
savo metinį išvažiavimą, tai 
komunistai kas kartas rengia 
ir savo pikniką tą* pačią die- 
Inąl Komunistai įJ savo pikni- 
įkus veža publiką dykai ir vis 
deltb, kad1 atitraukti’ žmones 
!nUb SLA. metinio pikniko.

šį metą toks SLA. 4-to ap
skričio išvažiavimas
New Britai n. Jb dar iki šiam 
laikui negarsiiiaj geriaus sa
kant slepia nuo komunistų. 
Komunistai, suprantaina; irgi 
laukia sw savo pikniku tos 
dienos.

Negalicnė alkartolinai su 
savo šuneliu’ lankydavo par
ką. Laikas buvo nustatytas 1 
vai., popiet. Parke Jonukas 
dažnai užmigdavo, bent va
landą, o kartais ir taip parė
pliodavo po pievą. Prie Ne- 
•gulionės dažnai; įę Patauškie- 
fnČ atsiveždavo savo mažą du
krelę. Ji nekartą paklhusdavo 
Negailienės, “kaiįj mano žen
tas? Ar didelis užaugo? Ir 
visuomet prieidavo pažiūrėti. 
Ji pastebėjo, kad jos žentas 
nykštuką čiulpia. t

Žinai' uošve, tarė Palauš- 
kiune atšigrįžus į Ncgalienę: 
—Aš tavo sūnaus nepriimsiu 
į žentus.

—Na, kodėl?: LL paklausė
Negalicnė.

—Mano vyras nerūko, tat, 
nenoriu, kad ir žentas mky-

trynus. Kai svogūnais buvau 
ištrynus, tai vaikui net aša
ros iš akių ėjo, o vienok pir
šlelį čiulpė. Vėliau buvau sku 
diiru storai apvyniojus ir dar 
limpančia juostele užlipdžius, 
bet nieko negelbsti.

—Klausyk, kaiminkėle, ~ 
tarė Patauškienė,—kodėl' ne
padarai taip, kaip Pavasario- 

(ne padarė.
—O ,ką ji; padarė?
Rodydamas į vaikučio ran

ką; sako :
—Padhryk iŠ stbro popierio 

tokią triuBelę,. kad1 vaikutis 
alkūnę negalėtų rankos su
lenkti. O kad toji triubelė ne
nusmuktų, prikabink siulu 
Viršui ir apačioj prie drabu
žėlio ir palaikyk bent savaitę, 
kitą ir viskas bus gerai.

Ncgaliėne padėkojo už pa*- 
tarimą ir žadėjo tai padaryti. 
Atsiskirdama Patauškienė dhr 
pridūrė, kad, girdi, aš tikra, 
jog tai pagelbės blogą įprotį 
sulaikyti, nes tai yra dantų 
gydytojo patarimas.

O ką gydytojas turi prie to?
—Miela kumutėle,

sakė Patauškienė

Valstijos sostinė
.Conn. — i

Hartford' 
150,000 gyvento- 

gyventojų 
skiriasi 

nuo Hartford. * Connecticut' 
valstijoje industrija išsivysčius, 
gana augštaii Detroito darbi
ninkai, tikiu, yra susipažinę 
su BULLARD mašina; kuri 
plačiai vartojama automobiliui 
industrijoje, ir šita mašina* 
prigelbsti automobilius padir
bti' pigiai. Bullard Mui-To- 
•Matic automobilių industrijo
je stebuklus* daro, Tikid; kad! 
ne vienas ir musų brolis lietu- 
viš automobilių ’ fabrikuose 
suktinį šoka apie ' Bullardl 
“Bbririg. Mill”.. Šitos mašinos’ 
išdirbamos Bridgėporte. Taip
gi čia, Bridgeporte, yra daro
mi1 didžiausi orlaiviai. Juos’ 
išdirba Sikorsky dirbtuvėje 
Hartforde* irgi dirba* orlaivius" 
ir orlaiviams inžinus* ir yra* 
gana; moderniška dirbtuvė. 
Na, lai būna viskas. >

Ultakymo kalnai
Chlcngojo — paStu:

Metama ....
Pusei motų
Trims mėnesiams ...........
Dviem manosioms ........
Vienam mOnealui ...........

ChlcagoJ per išnešiotojus:
Viena kopija 
Savaitei 
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose) ne ChlcagoJ, 
paštui

Metams 
Pusei motų .........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon Ir kitur užsieniuos* 
(Atpiginta)

Metama ...... 
Pusei motų
Trims mėnesiams ..........  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Negalicne nusijuokė, bet tas 
jos juokas buvo šaltas, ne
jaukus.

Gana, gana, miela kaimin
kėle, ko aš nedariau tavo tanv 
žentui: ir pipirų pilu ant nik- 
štuko ir skurliu vynioju; bu
vau svogūnais) česnakais iš

eitie kiek naujusnės rūšies 
tautininkai bandė būti lietu
vybės vadais, bet, rodos, ne
kaip jiems sekasi. Daugelis 
sandariečių pasekė sklokos 
vėžėmis ir nudardėjo paskui 
PhiSdiką. Teko patirti, kad 
iš tuhj sandariečių tapo suor
ganizuota sklbkininkų kuo
pos. Na ir kaip toli tas laikas, 
kuomet komunistai pakvies 
juos į bendtą frontą. New 
York e, apvaikščiojant Pitoną 
Gegužės, komUnistiii ir sklo- 
kininkai ėjo kartu ir Bimba 
tą dieną buvo numerio pir
mo draugas, gi Pruseika nu
merio antro draugas*. Kad' 
sud'aryti trečią, tai reikia* tu
rėti* ,ir numerį1 trečią—jeigu 
jau ne draugą, tai poną, ft* 
čia Connecticut' valstijoje at
rodo visai galimas daiktas.
Sandarieėdipkomunistų' bend* 

' raš* frontas, ' ‘
Yra visiems aišku, kad ko

munistai Begalo neapkenčia 
socialistų. Na kaip gi su tais 
musų broliais sandariečiais? 
Pittsburglio SLA; seime jie 
pasibučiavo su fašistais, prieš 
socialistus. Prie geros progos 
sandariečiai gali pasibučiuo
ti ir su komunistais, ir jeigu 
tik bus reikalingas bendras 
frontas

“...sumulkintą jaunimą trau
kini protesto kovon prieš im>- 
perialistinius karus; prieš mi- 
litariznių, prieš fašizmą! Ra
gink im kovot už savo reika
lus. Jaunime, prisimink 1914- 
18 m. karą, prisimink ir jo 
baisias pasėkas ir neleisk 
panaudot savo jaunos ener
gijos buržuazijos tikslams, 
bet stok kovon prieš karus, 
prieš buržujų valdžią — fa
šizmą, iš kurio nieko negau
ni, nei mokslo, nei laimės, 
nei gero gyvenimo.

“Pažvelk ir susidomėk, ko
kius didelius laimėjimus, ko
kią laisvę (I 
turi Sovietų Sąjungos jauni
mas ir stok kovon už darbą 
ir duoną. Reikalaukim moks
lo, laisvės revoliuciniai gal
vot ir dirbt. Kovon nuo kas
dieninių ekonominių reikalų 
prie išsivadavimo iŠ buržua
zijos vergijos.

“Kovon už laisvę, kūrybinę 
Sovietų Lietuvą!”
Taigi tos visos frazes apie 

“revoliucinį judėjimą” ir “ko
vą prieš fašizmą” susiveda prie 
agitacijos už “sovietų Lietuvą”.

Visi žino, kas yra sovietų 
tvarka Rusijoje. Tenai žmonės 
neturi jokios laisvės. Viską de
spotiškai kontroliuoja valdžia: 
ir spaudą, ir organizacijas, ir 
susirinkimus, ir net 
porcijas žmonėms F

Tokią tvarką komunistai per
ša ir Lietuvai. O betgi jiex ap
simeta, kad jiems rupi Lietu
vos laisvė; ir savo Glevelando 
suvažiavime jie šnekėjo apie 
tai, kad Lietuvos darbininkams 
reikią, “civilių teisių”. Žinoma, 
kad jiems tų teisių- reikia! 
Jiems reikia ir politinių teisių, 
ne tik civilinių. Bet jeigu ko
munistai nori Lietuvoje tokios 
tvarkos, kaip Rusijoje, tai jie 
monija žmonių* akis deklamaci
jomis'apie “teises” ir “laisves”.

Obalšiu padaryti Lietuvą “so
vietiška” komunistai stiprina 
fašizmą;

■ gen trioxidu, benzoyl perox- 
ide, etc.). Chemikalai juos 
išlaiko ir nuo gedimo. Apart 
mielių, kad tešla kilių, dar 
deda komercinės kepyklos 
chemikalų (potassium bro-

! maite^’ete.).”
Bet argi šitokių ir panašių 

dalykų nedraudžia valdžia, ku
rios; rodos, vyriausia pareiga 
turėtų būti rūpintis žmonių 
sveikata? Autorius faktais įro
dinėja, kad valdžia rūpinasi ne 
'vartotojų sveikata, o tiktai žiu
ri, kad vertelgos padarytų biz-

ir tų musų 
patentuotų (taip sakant tauti
ninkų, bet atrodo, kad jų pa
tentas “itautininkas” visai ne
teko vertės. Tad musų tauti
ninkai) praeities visokiomis 
klaidomis pasipuošę, lyg ta 
nelaiminga pchitė, po šluota 
turi slėptis.

Kad išgelbėti situaciją, šian
die mes turimo kitokios rū
šies tautininkus, kurie pasiva
dino sandariečiais.

Tame pačiame “Laisvės” nu
meryje, kur Rokas Mizara 
džiaugiasi Cle'velando suvažia
vimu kovai “prieš karą ir fa
šizmą”, perspausdinta iš Lietu
vos Komunistų Partijos Spau
dos straipsnis apie “jaunimo 
dieną” Lietuvoje. Kaip tos rų
šies literatūroje priprasta, 
straipsnis yra kupinas frazių 
apie “išnaudotojus”, apie “revo
liucinį judėjimą” ir t. t. O jo 
pabaigoje skaitome:

“Valdžia sako, kad vartoto
jai patys turi žiūrėti ką per
ka ir valgo.”
Bėda tačiau, kad retas žmo

gus nusimano apie tuos chemi
kalus, kuriais “taisoma” arba 
užlaikoma maisto produktai.'

Toje pačioje knygelėje įdėta 
da ir kita Dr. A. Petrikos pa
skaita: apie įvairias liaukas 
(glands) žmogaus kūno viduje 
ir kaip jos veikia..

Connecticut lietuviai.
Apie tulus daiktus esu čia 

prisiminęs gania, trumpai. No
rėčiau kiek prisiminti abelnai 
apie šios valstijos lietuvius. 
Connecticut valstijoje galima 
butų surinkti gražus būrys 
lietuvių ateivių ir kiths gražus 
būrys čiagimių- lietuvių. Jau 
nuo senesnių laikų šios vals
tijos lietuviai yra gerokai’ or
ganizuoti. Pati valstija nėra 
didelė, ir jos miestai gyvento
jų skaičiumi’ yra ne perdid- 
žiausi. Maži miesteliai sudaro 
labai žymią valstijos dalį. Ir 
tuose miesteliuose it kaimuo
se, kuriuos Čia esu pamihejį^ 
ir kuriui nesu niihėjęs, pakrio
kę yra ir mūsų broliai lieth* 
vįai. Athkitaf savo gyvenimą 
tvarko, bet abelhai jie yra ga
na arti viens kito dvasiniame 
kiausime—geriau sakant; lie
tuviai! yra gerokai organizuo
ti. SLA'. kuopų susidaro apie 
23. Visuose didesniuose mies
tuose randasi po kelioliką sa
vitarpinių pašalpos draugijų,

•••••••••••••••••••••••••••♦Mae***** 87.00
3.50
1.75

Svarstant įstatymo sumanymą apie viešojo aptar 
navimo (elektrikos, 
kongrese, dauguma, atstovų buto narių atsisakė balsuo
ti už tą sumanymo paragrafą, kuris draudžia vadina
mąsias “laikomąsias” (holding) kompanijas. Preziden
tas Rooseveltas reikalavo, kad tas paragrafas butų pri
imtas. Tačiau 258 balsais prieš 147 jisai buvo atmestas.

Aišku, kad tai yra skaudus moralis smūgis prezi
dentui. Laikraščiai šitą smūgį lygina su Vyriausiojo 
Teismo sprendimu prieš NRA, ir daugelis pranašauja, 
kad jau ateina galas visai Roosevelto “naujajai daly-

pastatyll tokioje pozicijoje, 
kad ji« užkenktų patiem ko- 
nniniatnm ir jų piknikams. 
Bet tam Teikia daug pasidar
buoti, kad gauti žmonių pasi
tikėjimą; kuris yra tautinin
kų praganytas. Neturint pasi
tikėjimo, negalima tikėtis ge
rų pasekmių.

Lietuviškas jaunimas.
Esu minėjęs, kad Connec

ticut valstijoje randasi gero
kas būrys čia gimusio lietu* 
viško jaunimo. Taip, Čia jo 
yra, bet jis nėra organizuo
tas. Jeigu yra kiek organizuo
tas, tai tik komunistiškoje 
dvasioje. Komunistai mato 
savo idėjos palaikymą jauni
mo, todėl jie į Čia gimusį jau
nimą daugiau domės kreipia 
ir jį traukia prie savęs viso
kiais budais. Ne kitaip daro 
ir religijos pasekėjai. Mes visi 
žinome, kad jaunimas yra vi
sa žmonijos ateitis. Tad va 
mes labai tankiai girdžiaine 
nusiskundžiant, kad musų 
jaunimus tolinasi nuo musų 
senuolių, kad nenori su mu
mis kartu veikti, kad nepri
klauso prie musų organizaci- 
jų» ir t. t.

Tai yra musų visų tauti
nis judėjimas, bet mes tokiu 
nusiskundimu prisipažįstame, 
kad mes patys nieko nevei
kiame lietuvybės palaikymui 
ir musų čia gimusio jaunimo 
aukiejimuii Connecticut vals
tijoje tokio veikimo ..Begalo 
trūksta ir musų tautininkai, 
ar jie nesugeba, ar jie nedry- 
sth išeiti į 
jaunimo, jį/palieka komunis
tams organizuoti.

SLA. 4-tas apskritys’ tą dar
bą gerai galėtų pradėti, bet 
rodos, trūksta gabumų bei 
drąsos, ir tik dėlto, kad Čia 
tautiškas prestižas yra visai 
susmukęs. Sandariečiai tokiu 
darbu, kaip jaunimo organi
zavimas,. visai neužsiima. Tai 
tiek apie Connecticut valstiją.

(Galas) >
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Politikieriai ruošiasi di 
džiuliam išvažiavimui

Cicero-Berwyn real 
estate nauja valdyba

STOGAI 
ROOF1NG

PŪKIS
šiuo pasauliu
4:00 valandą

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
minėsi

Fredui A. Schultz, buvusiam 
Brookfield miestelio klerkui iš
kelta byla apskričio teisme. Jis 
yra kaltinamas tuo, kad pasisa
vinęs $35,000 iš miestelio fon
dų ir investavęs juos savo var
du real estate bonuose.

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

Į Cicero-Berwyn real estati- 
ninkų tarybą tapo išrinkti šie 
asmenys: >

BIRUTĖS pamokų ši vakarą 
nebus.

Straipsnis apie Birutę anglų 
kalboje tilps Naujienose rytoj.

jums reikia

auksinių pinigų
Gi jaunuo-

Kaip šiandie teisėjas Kelly ir 
vėl klausys skundų, kuriuos da
ro paskilbęs radio propagandis
tas kunigas Coughlin Chicagos 
parkų tarybai. Kun. Coughlin 
mėgina priversti parkų tarybą 
išnuomuoiti jo šaukiamam mi
tingui Kareivių Lauką — Sol- 
diers Field.

nišką apyvartą, kurią paroda 
darė, šitoks pelnas reiškia, kad 
ji išėjo iš biznio kaip tik lygio
mis.

me- 
suvedus 
ir išlai- 

pelno 
į milži-

štai yra Bridgeporto gyven
toja, Chicagietė lietuvaitė, ku
ri įstojo į gražuolių kontestų 
ir siekiasi būti “Miss Naujie
nos 1935”. Bus ir daugiau kan
didačių. Sekite kasdien Naujie
nas ir spręskite kuri gražuolė 
jums geriausiai patiks.

Taksikebų kova 
prasidėjo

34 Metus Vidurmiestyje
Mes specializuojamSs padaryme 

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

Valandos: 8:30 iki 8:30 v. v. 
Tel. HARRISON 0751

Uždarė linksmiausią 
mieste kavinę

Vedybos su revolverio 
prievarta

Go. paskelbė, kad ji vežiosianti 
pasažierius už nikelį pusę my
lios. Sužinojus apie tai antra 
kompanija, būtent New Cab 
Company, paskelbė, kad ir jos 
patarnavimo ratos businčios 5 
centai pirmai mylios pusei, nors 
paliko senąsias ratas tolesnei 
kelionei. Nužiūrima, kad ir ki
tos taksikebų kompanijos gali 
įsimaišyti šion konkurencijos 
kovon. O iš to laukiama ir peš
tynių.

THE BRIDGEPORT ROOFJNG CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Palaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaltuos pataisyti. Mes

send in her entry 
don*t worry Edna 
be alone i n this 
because Gage Park 
of having the best 
giri tennis player’s

$200,000 pelno iš pašau 
linės parodos

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.. 
Rarai ir kiti krautuvėms fikčeriai 
nauji arba vartoti. Cash arba leng 
vais išmokėjimais.GARFlElll STORE FIXTURE

Dar vienam politikieriai 
, iškelta byla

KOLEKTAVIMAI
COLLECTIONS

before it 
late. Miss Florence Ja- 
of Cicero, considered 
Cicero’s best has in- 

about the meet and will

Vėl kunigo Coughlino 
byla teisme

SERVICE
39 H La Šalie Street 

Central 8982

Thomas J. Stob, vice-prezi 
dentas 'Cicero miestui;

Anton Janura, vice-preziden 
tu Berwyn miestui;

Anthony Radons, iždininku;
John O. Sykora, raštininku.

Lenox ,R. Lohr, Chicagos pa 
saulinės parodos generalis 
nedžeris, pranešė, kad 
visas parodos pajamas 
das pasirodys gryno 
$200,000. Atsižvelgiant

KETURIŲ METŲ 
MIRTIES 

SUKAKTUVĖS

Trečiadienį, liepos 3 d., tapo 
uždaryta Subway Cafe, 507 N. 
Wabash avė. Tai buvus “links
miausia” visų kavinių mieste. 
John R. Nash, likerių komisio- 
nierius, atsisakė duoti kavinei 
naują laisnį gėrimams pardavi
nėti, o miesto laisnių biurąs at
ėmė iš jos restoranų ir cigare- 
tų laisnius.

Colossal, gigantic, stupendous 
yowsa, that’s what the Nau
jienos City Tennis meet pro- 
mises to be. Girls and boys 
from all parts of the city will 
inatch their tennis strategy 
and wits wi*th one another. The 
meet is to be played on the 
Leautįful tennis courts of 
Ogden Park, 67th and Raeinc 
Avenue Saturday July 6th. The 
tournament will begin promptly 
at 2 P. M.

Niek Lucas high ranking

Ar Yra Kas Jums Skolingas Pinigų? 
MES IšKOLEKTUOJAME 

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

Trečiadienį Chicagos prię- 
miesty Evanstone prasidėjo 
taksikebų kova. Five-Cent Cab

THE HAMBURGERC 
A SINCE 1868 j
S0^__ _ n-o —

Juozas Brazauskas persi
skyrė su šiuo pasauliu Lie
pos 5 dieną, 1931 metais. 
Tapo palaidotas ant Lietu
vių Tautiškų kapinių.

Paliko dideliame nuliūdi
me du brolius, tris seseris 
ir tris švogerius.

Mrs. Marion Wilbur Clinton, 
21 metų, 4401 Ellis avė., aiški
no teisme: į . 1| į

Jos vyras piršosi jai vasario 
8 d.; jis vėl piršosi jai to pa
ties mėnesio 9, 10 ir 11 dd. Va
sario 13 d., pasak p-ios Clinton, 
jos vyras pagrūmojęs nušauti 
ją ir pats nusišauti. Tad jai pa
sirodę, kad lengviausia išeitis 
iš keblios padėties tai ištekėti 
už jo. Ji tai ir padariusi.

Dabar tačiau nebenorinti gy
venti kaip Clintono žmona, nes 
tapusi Clintoniene revolverio 
grumojama. Teismas atidėjo 
sprendimą šioj byloj, kad patik
rinti kaltinimus.

Automobilių Dalys 
AUTO PARTS

RADIATORIAI IR BOILERIAI

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th Street 
Moterų diena seredomis.

Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 
Masažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktj.— 

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

JURGIS JAKUBAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 1 dieną, 1935 m., su
laukės pusės amžiaus, gimęs 
Tauragės apSkr., Skaudvilės 
parap., Puželių kaime. Ameri
koj išgyveno 30 metų. Paliko 
dideliame nuliudime moterj 
Stanislavą, po tėvais Knistau- 
taitė, 3 sūnūs: Petrą, Juoza
pa ir Stanislova, 2 marčias: 
Ciciliją ir Josephine, 2 duk
teris: Julija Sheplor ir Fran- 
ces, žentą Tom, 2 anukus, švo- 
gerką Rozaliją Budrienę ir 
švogeris Kazimieras Budria ir 
gimines, o Lietuvoj broli, 2 
seseris ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 4429 South 
Talman Avė.

Laidotuvės ivyks Subatoj, 
liepos G 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
vimą ir atsisveikinimą.

Nulindo liekame.
Moteris, Sanai, Dukterys, 
Marčios, žentas ir Giminės 

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, telefonas 
Yards 1138._________________

ipkitės visuomet i
PLUMB1NG

mo s 
tas i

Visi A 
giminės, 
m i esat 
dalyvauti 
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris. Pusseserės, Pusbroliai, 
Pusseserės vaikai, ir Gimines. 
Patarnauja laidotuvių direkto
rius I. J. Zolp, tel. Boulevard 
5203.

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

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

Phone Lafayette 1090

POVILAS
Persiskyrė su 

liepos 2 dieną, 
po pietų 1935 m., sulaukęs pu
ses amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskr., Ramygalos parap., Kū
čių kaime. Amerikoj išgyveno 
30 metų. Paliko dideliame nu
liudime moterį Izabelą, 2 duk
teris: Marijoną ir Konstanci
ją ir žentą, o Plymouth, Pa., 
brolio dukterį Prancišką Ak- 
romas, Lietuvoj 2 broliu Joną 
ir Mikalojų ir seserį Rozaliją 
Pukienę ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi koplyčioj 3319 
So. Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadie- 
nyj, liepos 6 dieną, 8:30 vai. 
ryto iš koplyčios į šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Povilo Pūkio gi
minės, draugai ir pažystami 
?sat nuoširdžiai kviečiami da- 
yvauti laidotuvėse ir suteikti 
iam paskutini patarnavimą ir 
itsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Dukterys, žentas 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk- 
:oriai Lachawicz ir Sūnūs, tel. 
7ąnal 2515.

už % kainos!
Vyriausia Vieta Bankruto Stako 
Atsilankykit i bile kurią iš musų 
3 krautuvių ir pasižiūrėkit—jus 
čia rasite kiekvieną žinomą male- 
vos ruši už nupigintas kainas. 
$2.00 Balta žibanti Ma- C "I AE
Ieva, už Gal........................ I iUU
$2.25 Balta Fiat Ma- $4 OA
ieva, už Gal................. ■
$1.25 Sieteliams Maleva, EAf* 
už Gal ..................  UUCi":... . ’t.oo
Visa Maleva 100% Garantuota— 

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

6836 S.Halsted st. teLArmitage 1440

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $12 00 

vaikams _______ ■

___ *45.00
Akušerija na- $15 00

muose .............. -........... ■
Medikalė egzami- <4

nacija _____________ ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

JONAS ANCIKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 3 dieną. 3 valandą po 
pietų 1935 m., sulaukęs 35 me
tu amžiaus, gimęs Raseinių 
apskrity, Titavėnų parapijoj, 
Papušėnu kaime. Amerikoj iš
gyveno 22 inetus. Paliko di
deliame nuliudime motiną Ka- 
zirriierą, po tėvais Jasinskaitę, 
ir patėvi Vincentą Paludnevi- 
čią. dvi seseris Friedą ir Stel
ių. švogerius A. C. Natzke ir 
Andrew Zencinelio, dėde Sta
nislovą Anciką, dvi pusseseres 
Magdalena Bernėnienę, Oną 
Suski ir švogerius ir daug ki
tų giminių. Kūnas pašarvotas 
randasi 4G05 So. Hermitage 
avenue.

laidotuvės ivyks šeštadieni, 
liepos G diena. 2 vai. po pie
tų iš koplyčios i IJetuvių Tau
tines kapines.

Visi A. A. Jono Anciko gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Motina, Seserys, Patėvis, 
Pusseserės, švogeriai ir 
Giminė*.

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

ELENA BUTKIENĖ
Po pirmu vyru Šlapeliene 

Po tėvais česnaitė ' . , • I L f
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 2 dieną, G valandą vak. 
1935 m., sulaukusi 44 metų 
amžiaus, gimusi Lietuvoj, Liu
dvinavo parap., Astrilių kaime. 
Amerikoj išgyveno 27 metus. 
Paliko dideliame nuliudime vy
rą Mikolą, 2 sūnūs: Juozą ir 
Dominiką, 2 brolius: Vincą ir 
Sergiušą Česnus, seserį Elz
bieta, sesers duktė ri Albiną 
Paulis, Clevelande, dėdę ir dė
dienę Bučinauskus, dėdienę De- 
gliene, pusseseri Matildą ir 
pusbrolius Martiną ir Edvar
dą Deglius, o Lietuvoje moti
na, senute Aleną, seseris Milę ir 
Marę. Kūnas pašarvotas ran
dasi 2411 So. Hoyne Avė.

Laidotuves ivyks šeštadienį, 
liepos 6 dieną, 8:30 vai. ryte 
iš namų i Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapi- 
hes.

Visi A. A. Elenos Butkie
nės giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi- 
iną ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Sūnys. Broliai, Sesuo, 
Dėdė, Diedienos ir Giminės.
Patarnauja laidotuvių direk- 

toYiai Lachawicz ir Sūnūs, tel. 
CANal 2515.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALTABETO TVARKOJE

IrEDERALSAVINGS
Įand4loan "association 

OF CHIČAGO"
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1676
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
HELEN KUGHINSKAS, Raštininkas

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti rnusf skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairia paprasta ir nepaprasta 
daiktų, intaisa ir reikmenų Jeigu ifi telpančia čia skelbimą Be
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacija, jeigu tik 
jy bus galima gauti.

JONAS BALIUNAS
Persiskyrė su šiūo pasaulin 

Liepos 2 dieną, 9:30 valandą 
vakare 1935 m., sulaukęs pu
sės amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Suvalkų rėd., Gražiškių parap. 
ir kaime. Amerikoj išgyveno 
26 metus. Paliko dideliame nu
liudime seserę Petronėlę ir 
švogeri Pijušą Galecką ir šei
myną ir gimines Amerikoj. 
Lietuvoje pussesere Marijoną 
Jurgelevičienę ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi Masal
skio koplyčioj, 3307 Lituanica 
Avenue.

laidotuves įvyks šeštadienį, 
T Jenos 6 dienų, 8 vai. iš ryto 
iš koplyčios i Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionio siela, o iš ten bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Jono Baliuno 
giminės, draugai ir nažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą. I

Nuliude liekame, \
Sesuo, švogeris ir Giminės.
Patarnauja laidotuvių direk

torius A. Masalskis, telefonas 
Boulevard 4139.________ _____

Skubėkit! Paskutinj syki 
SOVIETU RUSIJOS TRIUMFAS 
‘The Youth of Maxim 

25c iki 2 vai. po pietų
Sonotone Teatras

66 E. Van Buren St.

Mutual Liquor Co.
4707 So. Halsted Stteet 

Tel. YARDS 0803

VINCENTAS KLEINAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 3 dieną, 5:05 valandą 
ryte 1935 mėty, sulaukės pusės 
amžiaus, gimęs Žigaičių pa
rap.. Lauzininky kaimas, Tau
ragės apskr. Amerikoj išgyve
no 32 metus. Paliko didelia
me nuliudime moterį Viktori
ja, po tėvais Matulaite, pus
sesere p. Lukočienę, pusbrolius 
Antanas Kleinas, William 
Girskis, pussesere Oną Klu- 
šiene ir švogeri Khišą, pusse
serės vaikai Jonas Levickis, 
Anna Levickaitė. Joseobine 
Levickaitė ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 4541 So. 
Hermitage Avė.

Laidotuvės ivyks šeštadieni, 
liepos 6 dieną, 8 vai. ryte iš 
namu i šv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 

ielą, o iš ten bus nulydė- 
Kazimiero kaoines. 
A. Vincento Kleinio 

draugai ir pažvsta- 
nuoširdžiai kviečiami 
laidotuvėse ir suteik-

šeštadienį, liepos 6 d„ 12 
wardos jaunų republikonų or
ganizacija rengia piknikų Vy
tauto darže, 4200 West 115 st.'i 
Rengėjai tikisi sutraukti j pik
nikų du kartu tiek žmonių, 
ypač brightohparkieČių, kiek 
pernai turėjo tokiame pat pik-j 
nike.

šis piknikas bus kartu ir ap- 
vaikščiojimas republikonų par
tijos 81 metų sukaktuvių. Mat, 
81 metai atgal, t. y. 1854 me
tais liepos 6 d. grupė Amerikos 
piliečių susirinko seiman mies
te Jackson, Michigan Valstijoj.* 
Tai ir buvo pirmas nacionales, 
republikonų partijos seilnaš.

šeštadienio pikniko komite-; 
tas, vadovaujamas Charles M.į 
Fasan (3518 So. Seeley avė.), 
praneša, kad piknike kalbės žy
mus kalbėtojai. Tačiau ne vien' 
kalbomis planuojama piknikuo-: 
tojų laikų užimti. Bus daug 
įvairių įvairiausių žaismių, 
lenktynių, juokų. Vaikams su
teikti smagumo bus klaunų be- 
nas. Be to, taps išdalinta prizų 
laimėtojams.
ir kitokių dovanų 
menei šokių salėje gros orkest
ras.

Nuvažiavimas į piknikų ir 
parvažiavimas iš pikniko bu- 
sais moterims ir vaikams už 
dyka. Bušai veš nuo Westem 
avė. ir 111 gatvės.

P. CONRAD | 
STUDIO 

420 W. 63rd St
Englevood 5883-5840 

Dar gražiau, modernišH 
kiau įrengta.

player of Ogden Park is con
sidered one of the favorites. 
Niek previously won the Mar- 
ųuette Park singles title and 
hopes to get in shape to win 
that trip to Lithuania.

Tony Yangers of Gage Park 
is also expected to cntcr this 
great meet. Tony, plays a very 
steady and fast game and will 
probably cause many of head- 
aches before hc gets trough 
with this tournament. Al Bulis 
who played with Tilden’s Tennis 
team a few years back will ąlso 
represent Gage Park.

And from Lindblom we ex- 
pect Ray Rakauskas a tall, dark 
handsome racųuet vvielder to 
give the spėctators a real exhi- 
bition of fine tennis. Ray is 
getting into shape behind a 
barber’s chair in his faither’s 
barber shop. And not a bad 
barber either, girls. Ben Gval
dą of 3813 So. Kedzie of whom 
we know little so far, has sent 
in his entry blank.

Kdna L. Pulsuoki of 4348 S. 
Artesian Avė. was the first giri 
player to 
blank. B®t 
you V/on’t 
tournament 
is boasting 
Lithuanian 
in the' city. Come girls send in 
those entry blanks 
is too 
kubka 
one of 
ųuired 
probably enter. Send in those 
entries.

BUDDE’S BEAUTY 
SHOP 
$2.50 Perm.

BtfSrįj Wave už *1.49
>$5 00 Glo Tone $3.50 
s 8hampoo and Finger

J[ r Wave .................... 25c
/ Pėtn. ir Subatoj ,35c.

cju Elektriškas Masažas.
VISKAS PIGIAU IR GERIAU.
3641 S. Union Avė.

rel. Yards 1393—2nd Fl. Front

ton, D. C. Apdraustas kiekvie
no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

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

Reikalaudami 
_______ visada galite 

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

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

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

BOURBON
‘ bistilled in
KENTUCKY

' ĮJOA NS
,Jeigu;ieikWąuji pinigu'ąat Pirtur, M:;.

5, ‘apdraudė nuo ugnies- vėįo. ctc. 'a' 
840 West

TELEFONAS: YAKds 2790 arba

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVO!



NAUJIENOS, Chicago, III, Penktadienis, liepos 5, 1935

PASIŲSKIME
TENNISO ČAMPIO-

NUS LIETUVON
Trumpas laikas, bet 
greitai veikiant at

liksime uždavinį
Rytoj Ogden parke praside

da Naujienų tenniso turnamen- 
tas.

Tennis yra vienas gražiau
sių sportų. Tennis yra žino
mas ir lošiamas visame civili
zuotame pasauly.

Musų jaunimo tarpe yra dau 
gelis puikių tennis lošėjų. Tu
rime net keletą žvaigždžių, at
sižymėjusių tarptautiniuose 
turnamentuose.

Naujienų tennis turnamen- 
tas: moterims ir vyrams. Puiki 
trofija bus suteikta moterų 
skyriaus čampionei, o vyrų sky
riaus turnamento laimėtojas 
yra rengiamas pasiųsti Lietu
von, kad jis ten dalyvautų pa , 
šaulio lietuvių sportų olimpia
doj.

Butų gerai daugiaus sporti- ( 
ninku nuo Naujienų pasiųsti i 
Olimpijadon. Bet dėl trumpo 
laiko, nebus galima tiek pini- ’ 
gų sukelti.

Pasiuntimui musų tenniso 
čampijono Lietuvon yra rengia* I 
ma naktinėj ekskuirsija laivu 
per Michigano ežerą, ir toj 

f NAUJIENOS TENNIS TOURNAMENT
FULL NAME .......... ...................... ...... ...... ...... ...... .... .........
ADDRESS ...... .......... . ............................... . . ............... .
PHONE .......... ..........       -......... ...

Please enter me in events checked below.
□ MEN’S SINGLES □ WOMEN’S SINGLES
Mail entries to J. J. ŽUKAS, 1739 So. Halsted St., City.

v

žės Klubo pusmetinis susirin
kimas įvyks penktadienio va
karą Liet. Liu'osybės svetainė
je. Klubo nariai privalo visi 
dalyvauti susirinkime ir atsi
vesti naujų narių — jaunų 
vyrų. Jiems kaip tik ir yra 
proga priklausyti šiam klubui 
ir naudotis visomis jo privi
legijomis.

Dabar yra besbolo sezonas. 
Klubas turi iškaščių, o ar daug

Uįdndudtd OdlC/old

ERAS TABAKAS, kaip geras maistas arba gera muzika, sukelia ma- 
V Jonius jusmus. Tas suteikia kiekvienam malonų draugiškumą ir 
ima noras ilgiau pabūti prie puodelio kavos /.. ir pasaulis išrodo ro
žinėmis spalvomis. Rūkydami 01d Gold jus gausite geriausį gamtoje 
tabaką puikiausioj formoj. Jis yra nepaprastai lengvas ir neturi jokio 
kartumo ir įritavimo.

4 '*

ekskursijoj visas jaunimas i: 
senimas yra kviečiamas daly
vauti. Ta ekskursija bus lie
pos 19 d.

Musų teniso čampionas veš 
j Lietuvą pasveikinimų Knyga 
užvaldytų: “Lietuva, tėvyne 
musų,—Chicagiečiai tave svei
kina“. Šitoj knygoj visi mu
sų jaunimo rėmėjai įrašys sa
vo pasveikinimus Lietuvai, vi
so pasaulio lietuvių kngresui, 
sporto Olimpijados dalyviams 
ir išreikš viską, ką jie nori 
pasakyti Lietuvai prie šitos 
progos.

Tai bus gražiai atspauzdinta 
knyga. Dalis jos kopijų bus 
išplatinta Chicagoje, o 2000 ko
pijų bus nuvežta Lietuvon ir 
išdalinta lietuvių kongreso i) 
olimpijados dalyviams bei žiū
rovams. žinoma, keletas šios 
knygos kopijų bus atminčiai 
padėta ir i muziejų.

Visi geros valios lietuviai yra 
kviečiami indėti į šių knygą 
pasveikinimus. Pelnas likęs 
nuo šios knygos leidimo skiria
mas fondan čampi jonui ar 
čampijonams pasiųsti Lietuvon.

Ekskursija garlaiviu
šį sekmadienį Lietuvių Jau

nimo Draugija rengia ekskur
siją Michigan ežeru į Milwau- 
kee gražiu garlaiviu “City oi 
Grand Rapids“.

Kelione bus linksma, gera 
orkestrą gros šokiams, stalai 
valgiams ir graži promenada

vaikštinėti, neskaitant dauge
lio kitų žaismių ir pasilinks
minimų. Vertėtų nepraleist šią 
progų, ir k/iečiame visus da
lyvauti. Kaina tik doleris ir 
pUje, o tikielus galima įsigyti 
pas draugijos narius arba ad
resu 3259 So. Halsted St., tre
čiam -aukšte. — Z.

Jonas Ancikas besi
maudydamas trečia

dieny nuskendo 
Wolf ežere

—•—■•v I , II .

Jonas Ancikas, 35 metų am 
žiaus, nevedęs, gyveno su savo 
motina adresu, 2119 W. 23 
Place ir dirbo kaipo prižiūrė
tojas (caretaker) ledaunėje 
prie VVolf ežero ir 120 gatves.

Trečiadienyje apie 3 vai. po 
piet, jis ėjo maudytis, kad 
atsivčdint ir nuskendo.

Tyrinėjimas įvyks 2 vai. po 
piet Eudcikio koplyčioj.

Kūnas bus pašarvotas Eudei- 
kio koplyčioj, 4605 S. Ilermi- 
tage Avė.

Laidotuvės įvyks 2 vai. po 
pietų į Tautiškas Kapines.

—J. Z.

Raudonos Rožės Klu
bo susirinkimas

CICERO. — Raudonos Ro-

Antanas S. Vaivada; ALTASS sekretorius. Trečiadienį ji
sai pasirašė “waiver” Floyd Bennett airportui ir New Yorko 
miestui, paliuosuodamas juos nuo atsakomybės, kai F. Vaitkus 
pakils su “Lituanica II“ skristi į Kauną.

klubiečių iš to naudojasi?
Butų malonu, kad visi dirb

tų kaip sau. Kitaip, rodosi, ir 
neturėtų būti. Jaunuoli klubie- 
ti, ar taip elgiesi?

— Klubo sekretorius.

Atostogos, piknikai, 
ligoniai, etc.

CICERO. — Su pabaiga šios 
pavaitos 22 gatvėj užviešpa
taus tyla, ypač ties Western 
Electric kompanijos dirbtuvė
mis. Mat, dirbtuvės užsidaro 
porai savaičių,1 t*ba duoda tiek 
laiko savo darbininkams apmo- 
karnų atostogų. Apmokėjimas 
bus už 36 vai. savaitėj.

Nemaža darbininkų dalis vis
gi pasiliks darbe. .Ba gauti už
sakymai turi bhti išpildyti rei
kiamu laiku.

Dr. Gussen, vaistininkas Ka- 
serauskas ir lietuvių spulkos 
sekretorius C. Genis, kartu su 
savo šeimynomis, išvažiuoja 
atostogoms į Wisconsiną. Ve
liju visiems jiems smagiai lai
ką atostogose praleisti ir lai
mingai vėl į Cicero sugrįžti.

—x—
Antanas Ignatavičia, 1514 

So. 48 court, R. R. Klubo na
rys, staigiai susirgo. Išvežtas 
i šv. Kryžiaus ligoninę. Buvo 
trukęs apendicitas. Tai pavo
jus gyvybei. Bet dėka dakta
rų pagelbos ligonis sveiksta. 
Tėvai ir sesuo yra linksmi, nes 
tikisi artimoj ateity susilauk
ti Antaną Ignatavičių pagrįž- 
tant iš ligoninės sveiką.

—X—
Juozui Miliauckui, 1430 So. 

48 court, taipgi padaryta apen
dicito operacija šv. Antano li
goninėje. Ligonis gerai jaučia
si. Gyvybei pavojaus nėra. P- 
nas Miliauckas neseniai susi
laukė savo tėvą iš Lietuvos.

__X—
Jau buvo pranešta “N.“ apie 

K. P. Deveikio motinos ir žmo
nos susirgimą, šiandie jos jau 
sveiksta. Bet praėjusią savai
tę į šv. Antano ligoninę buvo 
išvežta Antano Deveikio žmo
na, Jai padaryta stfnki vidu
rių operacija. Ligonė taisosi.

—x—
Praėjusį sekmadienį, saky

tumei “per nelaimę”, nelijo. 
Buvo šilta, 'ir Liet. L. Namo 
B-vės piknikas pavyko. Rau
donos Rožės Klubo besbolo lo 
Simas neįvyko, ba buvo taiso
ma aikštė. Jeigu tik lietus ne 
sutrukdys, tai ateity lošimas* 
eis kiekvieną sekmadienį 3 vai. 

po pietų aikštėj prie 12 gatvės 
ir Cicero avenue.

—x—
SLA. 301 kuopa turės pus

metinį susirinkimą pirmadie
nį, liepos 8 d., p. Šameto sve
tainėj, 1500 So. 49th avenue 
Nariai, bukite visi susirinkime 
ir atsiveskite norinčių įstoti j 
‘Susivienijimą.

—x—
Draugyste Lietuvos Kareivių 

turės išvažiavimą 28 d. liepos, 
Dambrausko farmoj. Draugijos 
nariai ir kiti žmonės norintys 
pasilinksminti rengkitės šiam 
išvažiavimui.

— N. Rašėjas.

Sutaupinti pinigai 
yra uždirbti 

pinigai!
Yra senas žinomas posakis: su

taupinti pinigai taip pat yra kaip 
ir uždirbti pinigai. Kad tas yra tie
sa, gali paliudyti daugelis šeimynin- 
kių. Todėl, kad jos yra tos mote
rys, kurios išleidžia šeimynų pini
gus.

šeimynoj tėvas, sūnūs arba duk
tė dirba. Jie savo pinigus atiduo
da namų šeimininkėj. Išlaidas tų 
pinigų ji kontrolioja. Ir supranta
ma, kai ji pirkdama ką nors namų 
reikalams sutaupo, tai yra taip pat, 
kai uždirbti pinigai.

Dėl pirkimo valgių šeimynoms iš
leidžiama beveik pusę uždirbtų pi
nigų, bile kokioje šeimynoje. Todėl 
svarbu, jogei šeimyninkės pirktų 
ten, kur daugiausiai gali sutaupy
ti.

Sutaupyti pinigų gali šeimynin
kės pirkdamos “Midwest Stores”. 
Tai yra organizacija, susijungimas 
krautuvių, ir tos krautuvės turi sa
vo didelį sandeli. Iš to sandelio vi
sos krautuvės perka. Tavorai yra 
užsakomi vagonais. Užtai pigiau 
perka, pigiau ir parduoda savo kos- 
tumeriams.

šeimyninkės šiose krautuvėse 
pirkdamos, sutaupo pinigų.

Šią savaitę yra gerų bargenų vi
suose “Midwest Stores”. Tik pasi
žiūrėkite i skelbimą, kuris telpa Sies 
dienos “Naujienose’*,

(Sp.)

RADIO

per stoti W.C.F.L., 970 
kilocycles, Nedėlioj, Lie
pos 7 d., nuo 8:30 vai. 
ryte (Chicagos laiku) 
atsibus svarbi paskaita, 
temoje:

“Kas valdys Pasaūlj”
Rengia

Jehovos Liudininkai.

GERB. Naujienų skaityto!' 
jos ir skaitytojai prašom) 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

PRANEŠIMAI
Ar iau esi nariu Chicagos Lietuvių 

Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyru 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 
šavaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių 
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

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

Isirašyt Draugijon galima per mu
su konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir kctvergais ofisas atda
ras visa diena, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija. 
1739 So. Halsted St.

(“Naujianų” name — 2-ros lubos)
Jaunu Lietuvių Amerikoj Taut. 

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

—S. Kunevičius, raštininkas.

Pirm?s žagariečių Rliubo išvažia
vimas Liepos-July 7 diena 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.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo, 
mėnesinio susirinkimas jvyks penk
tadieny, Liepos-July 5, 1935, Chi
cagos Liet. Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St., 7:30 vai. vakare. Visi 
kliubiečiai kviečiami būtinai daly
vauti, nes bus pusmetinis knygų 
peržiūrėjimo raportas ir taipgi yra 
kitų svarbių reikalų.

A. Kaulakis, rašt.

Simano Daukanto Draugijos pus
metinis susirinkimas jvyks sekma
dieny, Liepoę 7tą dienų šių metų, 
12 vai. dieną, Chicagos Lietuvių 
Auditorijos svetainėje, 3133 South 
Halsted St. Susirinkimas yra svar
bus, todėl kiekvienas draugas pri
valo būtinai pribūti, nes turime ne
kuriu svarbių klausimų apsvarsty
ti. Taipjau išgirsite raportą apie fi
nansini draugijos stovj.

P. K„ sekr.

Liet. Vakarinės žvaigždės Pašel
pos Kliubo mėnesinis susirinkimas 
jvyks penktadieni Liepos (July) 5 
d., 8 vai. vakare, J. M. Chernausko 
svetainėje, 1900 So. Union Avenue. 
Malonėkite visi nariai ir narės at
silankyti, nes yra svarbių reikalų 
aptarimui. Atsiveskite ir savo drau
gus prirašyti prie kliubo.

B. žolynas, sekr.

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

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 
seną karą priimsim j mainus. Li
kusią sumą užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobilių kainos 
yra pigiausios Chicagoje. Musų 
krautuvė yra atdara vakarais ir ne- 
dėliomis iki 9 vai. vakaro.

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

Apsigyvenk Mieste 
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY! 

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

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Michigan A v. Victory 4686

CLASSIFIEDADSi

Furniture & Fbdures
Rakandsl-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE 
rius, visokio didžio su Coli Baksab 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčeriu* 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerius Ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fbttures, 1900 S. State St 
CALumet 5269.

y............................................ ■■

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

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

Asfaltiniai stogai 
Asbesto Bingeliai 
Asfalto Bingeliai 
Muro šonai 
žvyro stogai 
Perdengimas stogų 
Pataisymas 
Šonu 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

For Kent
F

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

3341 So. Halsted St.

PASIRENDUOJA pigiai Storas, 
tinkantis dėl galiūno arba bučemės. 
Saliunas buvo per 15 metų. Užpaka
lyje 5 kambariu gražus flatas.

3201 Lituanica Avė.

ANT RENDOS Tavern. Prie Ta
vern 2 kambariai, barai ir ice bak- 
sas. Rendos $20. Gera vieta.

3438 Emerald Avenue

Business Chances
Pardavimui Bizniai______

JTJTJ-ĮJ-UI—u~U~U~U~tJ~L. - - - — —

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.

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

6747 So. Westem Avė.

PARSIDUODA Tavern ir svetai
nė, visas arba puse; 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.
;...................... . ........................ —

NAMAS, tavern ir poolruimis. 
kampinis namas, pigiai, pardavimo 
priežasti patirsite ant vietos. Ida 
Tavern, Elwood, III.

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

JOS. TAVERN
82 and Kean Avė.

—o—-
TAVERN pardavimui, įrengtas 

biznis, geroj vietoj, netoli gatveka- 
riu kryžkelio. Pigiai. 2349 W. 63rd 
St.. arti Westem Avė.

—<O—
TAVERN pardavimui labai pigiai.

Biznis 2 metų senumo.
3141 So. Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS AND INSURANCE 
4631 So. Ashland Avė. 

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

MAINOM!
Namus, Storus, farmas ir tt Turi
me extra bargenų. — Turime ant 
pardavimo namų, grosernių, bučer- 
nių ir saliunu (tavernų). Dabar yra 
laikas pirkti tavernas prieš license 
baigimą. June 30. Norintiems tavern 
pirkti, matykit mus. Labai gerų 
vietų turime ant South Side ant par
davimo. Šaukit telefonu Boulevard 
2800 arba Lafayette 2235.

, * . v.

—o—
PARSIDUODA arba išrenduoja 

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

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

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

40 akeriu 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. 8 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 $850. Su rakan
dais ir be rakandu eottages. Biski 
Įmokėti, kitus išmokėjimais. Važiuo
kit I Round Lake Beach, šekit Mil- 
w«ukeeT Aye.. 85 mylios N. W. Ra
šykit Naujienos. Box 280.




