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jus žydų sankroves
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Nė namuose nėra 
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Kapitalistų neapkenčiamas 
litis imtapo (MhUynnt

11 žmonių žuvo Lie
pos 4 d. šventėje 
Chicagos apielinkėj

Amerikos kontinen
tas slenka į vakarus

Kanada suėmė be
darbių streiko vadus

DETROIT, Mich., 1. 5. —Se 
natorius Couzens šiandie išva 
žiuoja operacijai j Mayo kli

CHICAGO.—švenčiant Liepos 
4 d. šventę Chicagos apielln- 
keje žuvo 11 žmonių. Bet tai 
buvo paprastos kasdienines ne
laimės, kokios ištinka kiekvie
nų sekmadieni—užmušti auto
mobilių, prigėrė besimaudyda- 
mi, ar užmušti lėktuvų.

INDIANAPOLIS, Ind., 1. 4. 
Fejerverkai Indianoj vakar už
mušė vieną vaiką ir kelis žmo
nes sužeidė.

CONEY ISLAND, N. Y, liepęs J d 
vod pašto „valdybos leidimą# j

Bus išleisti “Lituanicos II” ženkleliai

Komunistai remia 
kun. Coughlin

Wagnerio Bilius 
Virto įstatymu

LONDONAS, 1. 5. —George 
Washington Hill, prezidentas 
American Tobacco Co. ir kelių 
kitų didelių tabako kompanijų, 
padavė formalį pareiškimą, kad 
jis apsives su savo sekretore 
Mary Bames, 39 m.

CONEY ISLAND, N. Y, liepęs J d. —(Telegrama) Lietu 
vo«i Itufito vnldybo* |«idinu^ iSJeloJI Imi tikrun antrojo tranu 
atlantlnio akrldlmo ženkleliui! lafStamrt Ičkutaa per kalMeiramij

Smarki audra ir liū
tis pakliudė Chicagos 

priemiesčius

Kntorod nu Necond-cImiM nmttor 
uiider

Chicagai ir apylinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir vėsiau*.
Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:-

KEY WEST, Fla., liepos 5. 
—šeši žmonės—tėvas, motina 
ir jų keturi vaikai—žuvo gais
re, kuris suanikino jų dviejų 
augštų medinį namą miesto pa
kraštyje.

Ispanijos Alfonso 
sužeistas

Tų politiko pareiškimą pu* 
tvirtina ir tai, kad prekybos 
butų suvažiavimo visų laikų 
priešinęsi pinigų stabilizacijai 
anglai urnai sutiko priimti 
amerikiečių rozolhrtJiją už pini
gų stabilizacijų netolimoj atei-

OTTAVVA, Ont., liepos 5. — 
Britų Kolumbijos bedarbių sto
vyklos streikierių vadai liko 
areštuoti Regina, Sask., kur už
sibaigė bedarbių žygiavimas j 
Ottavvą. Jie kaltinami už pri
klausymą nelegalei organizaci
jai, o kiti streikieriai bus par
vežti į stovyklą.

\VASIHNGTON. liepos 5.— 
Prezidentas Roosevvltas šiandie 
pasirašė \Vagnorio darbo san
tykių bilių, kur j organizuot! 
darbininkai vadina dari*) tei
sių ”magna cbarta’\ bet kur) 
kapitalistai griežčiausiu smer-

Rusija su nepasiten
kinimu žiuri į Becko 

vizitą Berlyne

BERLYNAS, 1. 4 
žydų saldainių sankrovos liko 
nacių aplipinti Šukiais prieš žy
dus ir visi pirkėjai sankrovoj 
liko išvaikyti didelės nacių go- 
vedos.

Tas pats btfvo padaryta ir 
prie kitos saldainių sankrovos, 
kur pirkėjai irgi turėjo bėgti 
delei grūmojimų išdaužyti lan
gus.

Naciai dabar pradėjo skelb
ti obalsj, kad yra “išdavystė” 
vokiečiui pirkti žydų sankrovoj 
įr kad už tą vokiečiai gali būti 
baudžiami.

Vienas žydas, kuris pasigy
rė, kad patys naciai yra pirkę 
jo sankrovoj, liko nuteistas ka
lėjimam

BERLYNAS, liepos 5. —Ban
domas lėktuvas nukrito ant na
mo Berlyno priemiesty Britz. 
6 buvę lėktuve ir du buvę na
muose žmonės užmušti ir ke|i 
kiti sužeisti. Namas liko už
degtas. !

Dabar Japonija pri- 
prie vieno straipsnio 
konfiskuotame žurna- 
jo kelia didelį triukš- 
jau pasiuntė Chinijai 

notą. Japonų reikalavimų ne
žinoma, bet manoma, kad jie 
reikalauja pažaboti visą Chi- 
nijos spaudą, kad ji nieko ne
palankaus Japonijai nerašytų. 
Išrodo, kad Japonijai vis nau
jais reikalavimais siekiasi ga
lutinai paklupdyti Chinijos na
cionalistų valdžią ir pasiimti 
ją savo globom.

Tuo tarpu pasigrobę naujus 
plotu‘3 šiaurinėj Chinijoj, ja
ponai stengiasi ten pirmiausia 
įsitvirtinti ekonominiai ir jau 
planuoja tų kraštų ekonominį 
išvystymą, žinoma, tampriai 
juos surišant su Japonija.

BAINVILLE, Mont., 1. 5. — 
Great Northern geležinkelio 
greitasis traukinys nušoko nuo 
bėgių, kuriuos buvo išliuosavęs 
vanduo. Nelaimėje 24 žmonės 
liko sužeisti.

BROOKLYN, N. Y., llopoM 3 d.- (Laišku*) F. Vaitkaus 
augryžimą Iš Hartfordo buvo gerokai sutrukdę blogi orai. Visu 
pajūriu ir Now Yorko prie žemės gulėjo tirštos miglos, taip kad 
nebuvo galima nieko matyti. Kol, truputi pragiedrėjus, Vait
kus Išskrido iš Hartfordo, tai turėjo skristi su Instrmmmtais, 
o Floyd Balinai,t laukas btfvo taip apklotas nikų, kad lakūnas 
vėliau jam por telefoną pranešė, kad rukus išsisklaidė ties Floyd 
buvo priverstas lėkti | Roosovolt airportų Ir tentui nusileisti. Tik 
Bennett lauku, Ir Vaitkus tuomet nuskrido j Floyd Bonnott 
aerodromą,

| Williamsportą (Pa) jisai nuskrido ir sugryžo ta pačia 
dienu, Buvo, tiesu, jau apie 10 vai. vakaro, kai parlėkė j New 
Yorkų. Propellerls dabar taip nustatytas, kad jo geležtes gali
ma pasukti I01/2 laipsnių; nuo 14“ iki 24/u". Žemam laipsnyje 
propellerls apsisuka 2,100 sykių per minutę, Už darbą L,v- 
coming Manufacturlng kompanija neėmė nieko, O Prait & 
Whitney (Hartfordo) paėmė $30,00, Sąskaita butų buvusi daug 
didesnė, jeigu pats Vaitkus ir abu Jo mechanikai nebūtų padė
ję dirbti.

1*0 to, kai portugalui broliui Montoverdo anądien, bekilda
mi Floyd Bonnott lauke, susikūlė Ir vos neužmušė kelių žmonių 
ir imtys tik stebuklingai išliko gyvi, tai mft> to Ifilko alrportu 
Įvesti kai kurio aštrus patvarkymui, kurio trukdo Ir Vaitkų. 
Reikėjo pasirašyti ir “vvuivor”, pulluosuojant airportą ir miestą 
nuo atsakomybės nelaimės atsitikimo.

Vedame derybas su viena rimta firma dėl specialių skri
dimo ženklų padarymo laiškams. Propozicija goru, bet reiklu 
gauti Lietuvos pašto valdybos sutikimą. Jau užklausta kablo- 
gruma. Tikimės greitai gauti atsakymą.

P-ia M. Vaitkienė ketina Išvažiuoti Lietuvon, kai tik Felik
sas nuskris į Kaimą. Ims greičiausią laivą.

Bojo, prieš koletą dienų F. Vaitkus gavo pilną bjauriausių 
plūdimų laišką, išsiųstą iš Elmhurst, 111. Pasirašyta mašinėle 
“Joo Janio#”. Prie laiko pridėta iškarpa iš “Vilnies”. Vaitkus 
tik numojo runku, išreiškęs nusistebėjimą, kad yra žmonių su 
kūdikiškų protu, kurio taip elgiasi.

CHICAGO. — Vakar gana 
smarki audra ir liūtis perėjo 
per Ghicago. Bet audra buvo 
smarkiausia niekučiuose prie
miesčiuose, kur ji išvartė me
džius ir pridarė nemažų nuo
stolių.

Mich i gan ežere liko apversti 
8 luoteliai, kuriuose buvo 16 
žmonių ,bet visus juos pasise
kė išgelbėti.

FOLLONICA, Italijoj, 1. 5. 
—Buvęs Ispanijos karalius AI- 
fonson liko lengvai sužeistas ap
virtus jo automobiliui.

RYMAS, liepos 5 
partija išleido dekretą, kuriuo 
visi samdomi darbininkai turės 
švęsti šeštadienio popietį, ku
ris bus žinomas kaipo “fašis
tų šventė”.

Bet tas popietis nebus ski
riamas poilsiui nuo kasdieninio 
darbo, bet bus pašvenčiamas 
darbininkų kariniam laivinimui, 
kad kiekvienas darbininkas 
liktų ir išlavintu kareiviu.

MASKVA, liepos 5. — Mask
va su nopsitikėjimu ir nepasi
tenkinimu žiuri j Lenkijos už
sienio reikalų ministerio Becko 
vizitą Berlyne. Nors lenkai 
skelbia, kad Beckas tarpininkau
ja tarp Francijos ir Vokieti- 
pos, tikslu jas abi sutaikinti, 
bet rusai tam netiki.

Rusai mano, kad tas Becko 
vizitas yra atkreiptas prieš Ru
siją ir siekiasi Lenkijos ir Vo
kietijos susitarimo bendram 
veikimui prieš Rusiją.

Tuo pačiu laiku Rusijos dip
lomatus vargina ir vis nepasi
liaujantys kivirčiai su Japoni
ja, kas neduoda rusams už
miršti Tolimųjų Rytų frontą ir 
visą domę atkreipti j vakarus.

Italijos darbininkai 
bus mokinami 

kariauti

CHICAGO.—Nors komunistai 
sakosi ir kovoją kun. Coughlin 
ir vadina jį tyriausio kraujo 
fašistu, tečiaus kai kun. Cough
lin per teismą pareikalavo duo
ti jam prakalboms Soldiers 
Field, tai tą reikalavimą teisme 
viešai parėmė komunistai, pa
duodami teismui savo formalj 
pareiškimą, kuriame prisideda 
prie reikalavimo duoti kun. 
Coughlin prakalboms Soldiers 
Field aikštę.

PARYŽIUS, llapoM 5.— “Ne
tolimoj ateity puMiuiliH vėl už
gini maldavimų duoti pinigų hu- 
bankriitlJuHlal Vokietijai’, pa
reiškė inažoHnėH Euorpos valH- 
lybės vadas.

Paauk, Jo, Vokietija Ir dabar 
Ieškos paskolos tuo pačiu Me
nu pretekstu; gelbėjimu Vo
kietijon nuo bolševizmo. Tai 
jau pagelbėjo Vokietijai kelis 
sykius, ji mano, kad pagelbėti 
ir dubai*.

Vokietija paskendo skolose 
Importuodama kuro medžiagas. 
Bot užsienis nori parduoti pro 
kės nuslbankrutijirt*ial Vokieti
jai, nors jos vėliau gali būti 
panaudotos prieš pačias parda
vusius šalis. Be to svetimos 
šalys norėtų praliuosuoti ‘'už
šalusius” Vokietijoj kreditus. 
Todėl vėl tenka Vokietiją sta
tyti ant kojų ir vėl Ją gelbėti 
nuo “komunizmo”.

MARSEILLES, Francijoj, 1. 
5.—Atvykęs į astronomų suva
žiavimą kun. Lejay, direktorius 
Zicawei observatorijos arti 
Shanghai, Chinijoj, sako, kad 
Amerikos kontinentas pamaži 
slenka j vakarus.

(Yra teorija, kad seniau 
Amerikos kontinentas buvo siu
si jungęs su Europa ir Afrika 
ir tik paskui nuo jo atitruko 
ir nuslinko į vakarus).

EDGERTON, Wis., 1. 5. - 
Chicagietis Frank Mach, 50 m 
prigėrė beŽtfvaudamas 
upėj. Jo kišeniuose rasta $1

paskolos Anglijoj 
ir Amerikoj

BERLYNAS, 1. 4. — Leopold 
Woelfling, buvęs Austrijos er- 
zhercogas Leopoldas, pasimirė 
nuo apopleksijos. Jis buvo 66 
m. amžiaus. Teisių prie sosto 
jis atsisakė 1904 m. ir nuo to 
laiko

Viršuj Lillian (Jean) Mlller ir VVilllnm ,Lee Forris, kitaip 
Sehsvoitzer; apačioj—seserys Floronce ir Loretta Jackson. Vi
si keturi prisipažino prisivilioję ir paskui plėšimo tikslais nu
žudę Detroite garsų New Yorko advokatą Howard Carter Dick- 
inson, sūnėną augščiausio teismo pirmininko Hughes. Jie ti
kėjosi pas jį rasti daug pinigų, bet rudo tik apie $1,20. Už tuos 
pinigus mergaitė# nusipirko pigių suknelių, kurių dėvėti betgi 
neteks, nes jiems visiems gręsiu kalėjimą# .gyvota galvoj

Anglija ir Francija 
tariasi dėl suvaldy

mo Italijos

SVERDLOVSK, Rusijoj, 1. 5. 
—Trys viršininkai Uralo dirb
tuvės banko liko pasmerkti 
mirčiai už pasisavinimą kitų 
žmonių laimėtų loterijoje pini- 
nigų.

kad Francija 
Itali- 
neat-

SHANGHAI, liepos 5.-4Cbi- 
niją apnyko bėdos iš visų pu
sių. Visoje šalyje siaučia ašt
ri ekonomine depresija, ku*ri 
vargina visus gyventojus.

Yangtzo upė grūmoja dideliu 
potvyniu ir visi palei upę mies
tai gyvena didelėj baimėj. Ta 
upe jau nd kartą yra prida
riusi Chinijai milžiniškų nuo
stolių.

Niekuriose Chinijos provinci
jose siaučia komunistų ban
dos, kurios nuolatos stiprėja 
ir kurias valdžiai nesiseka nu
galėti.

Tu’o pačiu laiku veik kasdie 
iškyla nauji nesusipratimai su 
Japonija, 
sikabino 
viename 
le ir dėl

Prezidentas pasini 
še Wagnerio darbo 

santykių bilių

The Lithuanian Daily News
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LONDONAS, liepos 5.—Tarp 
Anglijos ir Francijos prasidėjo 
diplomatiniai pasitarimai apie 
bendrą veikimą tikslu neleisti 
Italijai briautis i Abysiniją 
(Ethiopia).

Anglai jaučia, kad jie vieni 
nieko daugiau nebegali nuveikti 
ir kad lodei reikalinga .yra 
Fnryimus pngelbaf kati sulaiky
ti Mussolini nuo bePRoti^kų im- 
IH'rialistiškų užmačių.

Bet ir Franci jai yni keblu 
tai daryti. Viena, ji vis dar 
pyksta ant Angluos už jmdary 
mą laivyno sutarties su Vokie
tija, visai be pasitarimo su 
kitais talkininkais. Antra, Fran
cija jai? pirmiau pasisakė Mus- 
solini, kad ji visai nvi*a užinte-

Abysiniją. Trečia, 
svarbu palaikyti 
ryšius su Italija,

Tik vienas 16 m. vaikas, 
Chester Bulwicki, 6455 Bryn 
Mawr Avė., liko užmuštas fe
jerverkų. Keli žmonės liko su
žeisti. Vienam jų išdeginta 
akis, o kitas neteko piršto.

O ir visoje šalyje tik dar 
vienas žmogus liko užmuštas 
fejerverkų, kuomet pirmiau bū
davo užmušta ir sužeidžiama 
šimtai žmonių. <

šiaip visoje šalyje per šven
tes nelaimėse žuvo 195 žmo
nės. Daugiausia nelaimių bu
vo su automobiliais. Taipjau 
nemažai prigėrė besimaudyda- 
mi karštą dieną.

Chicagiečiai prigėrė besimau- 
dydami: John Maliska, 34 m., 
1343 S. Oakley Blvd. Jis pri
gėrė sutrauktas mešlugio Dės 
Plaines upėj ties Wheeling. 
Biederman, 1904 A vers Avė., 
prigėrė sukury Fox upėj. Ben 
Bordlund, 4400 Drexej Blvd., 
prigėrė Kankakee upėj. Mano
ma, Stone Lake, prie LaPorte, 
Ind., prigėrė Ben Wasielewski, 
48 m., 8835 S. Houston Avė, 
South Chicago. Jo lavonas te
bėra nesurastas.

nlnkuniM teisę organizuotis (r 
kolektyviai tartis su samdyto
jais, kuomet samdytojams už
draudžiamu trukdyti 'darbinin
kų organizavimus!, ar bandyti 
darbininkams diktuoti kokiai 
unijai jie turi priklausyti.

Bilius taipjau suteikia plačių 
galių nacionalinei darbo santy
kių tarybai talkinti iškylančius 
nesusipratimus pramonėse tarp 
darbininkų ir samdytojų.

Bilių įsisiūlė senatorius Wag- 
nėr, darbo santykių tarybos 
pirmininkas. Už jo pravedi* 
mą organizuoti darbininkai ko
vojo por du metus. Adminis
tracija j| pradėjo remti tik po 
to, kai* teismas panaikino NBA.

Anglai atvirai prpiažlno, kad 
jie tuo nori pagelbėti Vokieti
jos naciams nupiginti savo pi
nigus, neprarandant savo pres
tižo ir padidinti eksportą; ang
lai tuą.,nori atgauti iš Vokieti
jos “užšalusius” kreditus,

Amerikiečiai irgi pripąžysta, 
kad Vokietija galbūt greitu lai
ku prašys paskolos, kad Išgel
bėti ją nuo komunizmo. Ji tris, 
sykius gavo paskolos, bot nė 
sykio nemokėjo.

Anglai ketina ir vėl gelbėti 
Vokietiją, bet Amerikos ban- 
kieriai labai šaltai j tai žiuri.resuota

Francijai 
draugiškus 
nes tas leidžia visas jėgas pa- 
tatyti prieš Vokietiją.

Bet karas su Abysiniją gali 
sunaikinti pačią tautų sąjungą. 
Antra, jis gali taip susilpninti 
Italiją, kad tada Vokietija pa
sirodys tikrai pavojinga.

Anglai mano, kad Anglija ii 
Francija gali daugiau pralaimė 
ti dėl tautų sąjungos pakriki
mo. negu dėl laikino užrustini- 
mo Italijos.

Nenori uždaryti Suezo kanalą

Tečiaus Anglija turi galingą 
ginklą prieš Italiją, tik nenori 
jį naudoti. Užtektų Anglijai 
uždaryti Suezo kanalą Italijos 
kareiviams ir karas Abysinijoj 
pasidarytų negalimas. Bet Ang
lija to nenori daryti.

Kiti tvirtina, 
yra slapta susitarusi su 
ja. < Tąsyk išsitarimai 
neš jokios naudos.

Anglai yra susidomėję 
sinijos atsišaukimu į Jungt. 
Valstijas priminti Italijai Keb 
logo-Briand paktą. Nors Italija 
ir to pakto nepaisys, kaip ji 
nepaiso tautų sąjungos statu-
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to, bet visgi Amerikos žodis 
parodytų Italijai, kad iMisaulis 
yra nusistatęs prieš jos avan
tiūrą Abysinijoj .

Muasolini numevral Austrijoj

žinia iš Vivnnos, kad Aust
rija atšaukė llapsburgų ištrė
mimo Įstatymus ir leidžia prin
cui Otto sugryšti j jam sugrą
žintus dvarus, yra artimai su
rištu su (vykiais Abysinijoj.

Jeigu Italijos kampanija 
Abysinijoj ilgai užsitęstų, arba 
jei ji dnug kainuotų, o gal ir 
visai nepasisektų, tada naciai 
tikrai bandytų daryti .pervers
mą Austrijoj. , n.

Italai mano, kaa atstoigimas 
monarchijos Austrijoje pagel
bėtų suvaldyti nacius ir Aust- 
trija nusistatytų prieš Vokieti-1 
ją. Todėl gal ir bus atkviestas 
princas Otto kaipo įnagis prieš 
nacius. Monarchijos dar ne
mano tuoj atsteigti, bet norima, 
kad Otto butų vietoj kada jis 
bus reikalingas.



PITTSBURGH’O NAUJIENOS
rams
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Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai
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AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

$50.00
$25.00
$10.00

lunko 
užėmė 
vielas, 
ir bal-

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

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatus

Dauguma jau iš an 
ksto ruošiasi daly 
Vauti Liet balsuoto 

jų Lygos piknike

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

DR. J. E. SIEDLINSKIS 
Gydytojas ir Chirunras

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

TeL LĄFAYETTE 806L

YARds 1741—1742
J. F. EUDEIKIS

lietu
Jei kas norėtų įduoti do 

snviš 
[ik ret 
Pilti

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted SL 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pieta 
4r nuo S iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 13
Phone Boulevard 8488

1935
iii hilvų konipniiij 
m Ncw Yorkun.

Phone Boulevard 7042

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

AKUŠERES "

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

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

Tel. Seeley 7880
Namu telefonas Brunswlck 0597

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8840 South Halsted Ht, 
Tat Boulevard 1401

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITES 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

Ofiso Tel, Boulevard 5918
Rez. Tol. Viotory 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

juodveldžlų bruki* 
virtau, kur jie yru 

urbti keršte

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą, 4645 So. ASHLAND AVK.

Ofiso vai.: Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980
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TA SUSTABDYKIT SVA1 
GULI SU NUGA-TONi;
Niukini, 

imtihiii nm 
Ju h‘ tumi 
hri'iilu Jum 
imi Ir Jm

M.Vrtli’iuOM, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
luitai ulimvii mum mm) 
ftviilltiilū mii tino mmiul

BIRUTftS DARŽE
Rugpiučio-August 4 

1935 m.

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

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

LACHAWICZ ir SŪNŪS
2314 West 28rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

A. MASALSKIS '
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

šaltis krutinai guli pasidaryti 
rimtus, bot tankiui pulongvįln, 
kuomet uždūslte malonu, sušil
danti Mustorolo. Mustorolo nCrn 
vien rnostls. Jis velkiu prieš iri- 
tnelta, ir pnišulitia skausmu, 
Mlllonul vartoju per 25 metus. 
Trijų tvirtumu. Rokoniond uotus 
per gydytojus Ir slaugos. Visi 
vaistininkui užlaiko.

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER A V., Cor. Francisco
Tel. Office Laf. 8650; ros. Virg. 0669

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Bes. 6681 So. Cėlifornla Avenue

Telefonas Reaublic 7868

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti "

pittsbiirgii, 
llo 27 d. draugijų 
rinkta komisija,, kad Nukulti lė
šų l’lltaburgho lietuvių Išrink
tam delegatui j viso ininuuIIo 
Lietuvių Kongresų, Inlkė nuhI- 
ri nirimų S. S. daly Lietuvių Pi
liečių HvetnlnOJ Ir paalNkirstC 
imrelgomls.

Pirmininku Išrinktas .1. Vlr- 
biekuN, sekretorių bklvardaa 
Baltrušaitis Ir iždininku K. Šin
kūnas.

Pirmų parengimų nuitarO su
ruošti liepos 7 d. Lietuvių 
tikės Darže, Tai bus kaip Ir 18- 
leisituvių piknikas.

Kaip jau visiems žinoma, 
Pittsburgho draugijos išrinko 
p. P. Pivaronų važiuoti j viso 
Pasaulio Lietuvių Kongresų Ir 
atstovauti Pittsburglio 
vi u s 
vanų parvežti į JLieluvi 
kitimu arba kltokWkdJi 
hnlus ntltkti 
burgho lietuvių deiegiitų, tai 
tegul kreipiasi j gerb. Pivaro
nų. Jei tik bus galima, p, Piva- 
rona.ų mielu noru patarimus.

Pittsburgho ir npielinkOs lie
tuviai pasistengkito dalyvauti 
išleistuvių piknikų liepos 7 d. 
Lietuvių Ūkės Darže ir para
ginkite savo draugus dalyvauti, 
Įžangos jokios nebus. Gros gar
sioji Jono Vainausko orkestrą,

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAM 

8201 VV. Comtek lload (W. 22 Ht.) 
Ofiso valandos! Kasdien nuo 0 Iki n. 

Vakarai*! PunodOlio, Norodos IrPfittivMos 0 Iki 9
Telefonus Canal 1170 

Namai! 0459 H. Kocknell derant 
Telefonas Itapublta 0000

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

Rengia svarbiam 
tikslui pikniką

Draugijų lArlnkta komlNlja au- 
kdlinui tašų delegato kelionei 
| IJotuvių Kongiesų pas!- 
Hidrate violomis. Rengia plk-

įslalyinaN praėjo. Daugelį me
tų republtkonų Ir demokratų 
politikierių duoti negrams pa
žadai rinkimų kampanijose 
liko iŠlvaGtl visai nellkilal. 
liet klek Iš to Lygių Teisių 
įstatymo negrams Ims naudos, 
ypnė violose kur vyrauja ru
sino neapykanta Ir publikos 
sentimentus nusistatęs prieš 
muišymųst Imliųjų su Juodo
sios rnsCs žiuonČmls, lai jau 
visai kilus Klausimus.

A’, lidktivittfi.

Ofiso Tol Calumet 6893 
Ros. TjbL Dreiel 9191 

Dr. A. A Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyrišku, Vaiku ir 
chroniikt] ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted 8t 
arti 81st Street.

Valandos: 3—4, 7—8 vai. vak. Ne
daliomis ir iventadianiais 10—11

PITIYSIRIRGII, Pu. J,Jotu- 
vlų Balsuotojų Lyga, gana stro
piai ruošiasi savo metiniam 
piknikui, kuris yra rt'nglumas 
liepos 14 d. Lietuvių UkČs Dar
že. Pakviesti Žymiausi kalbOlo- 
jal lietuviui ir amerikonai. Kaip 
tenka girdeli, tai Šiame pikniko 
dalyvaus no vien Plltslmrgho 
llutuvlul. stropiai rengiasi daly
vauti Jame llotuvlal IŠ visos 
apylinkes, knip tai IŠ llome- 
sUmd, Dmiuonos, Braddooko, 
Brldgevllies Ir IŠ kitur. Kon
traktas jau yra Iš anksto su 
Dievu padarytas ir užtikrintu, 
Imd liepos 14 d. oras bus tikrai 
gružus. Jei tik Oras bus gružus, 
tai bus duugybd ^vočlų ir vieš
nių Lietuvių Butauotojų Lygos 
pikniko. —BalHU<4oJns.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

Ofiso valandos nuo 2-4 Ir nuo 
6-8 v. ▼. Nedilioj pagal sutarti

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted SL

CHICAGO. ILL.

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 8895 

Dr. Susanna Slakis 
Moterų ir vaiku ligų gydytoja

OLIMPIJADOS
Sportininkų ir Amerikos Legiono 

Dariaus-Girėno Posto

A.L.Davidonis, M.D. 
4910 S. Michigan Avė.

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart iventadienio ir ketvirtadienio.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas. 
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaud&jimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aidu karšti, ntitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teislnrri akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas «u 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreipianti i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
džlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimi akys gtitalso- 

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau,

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

ulsnkomy 
Pvnn. vn'lslijos nlslo 

durno 
sennlų reptibllkomd 

vrn deniokru

DR. G. SERNER 
.UETUNS r 

_ M Yards 1829 i 
gMHHlhk Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuv* 
756 West 35th St 

kumpas Hulfcted St. 
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 

NedSliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

kud negrui, nnudodnmlvsl šio
mis IcIsCmls, prndCs elll į tas 
vh'šnsins virins, kur jie yrn 
nupugeiduujumi, kulp tai, į 
Imliųjų rungiamus šoklus, 
maudymosi violas Ir kliurkiau 
Ir dabar yrn nlslliklmų, kad 
negrai
haUiumsIoms, vienas ar du ai- 
Cję į Imliųjų surengtus šoklus 
arim į vielas, kur vien Ilk bai
lieji maudosi. Kai kur yru ki
lusios mušlynCs, o kitur, kai 
Ilk negrui utvina, tai Imllieji 
sustabdo mitalkų Ir u|deldžla 
šokių salę 
vietų.

Žinoma, 
muši į Jus 
nepngeidu ujami 
varinėjimus balliemslems nie
ko gero nelemia nė patiems 
negrams. Bu lai Ilk kursto 
Ir aštrinu rasinę nenpykun-

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

Gražuolėms bus duodamos 
trvs dovanos:

PIRMA DOVANA 
ANTRA DOVANA 
TREČIA DOVANA

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

,nnd Mldwifn 
'663(1 R. VVentern 
A V v., 2nd' floor

Homlpųk 9252 
Patarnauju prie, 
gimdymo namuo 
mo ar ligonlnilMe, 
duodu ■njUHsagf 
Electric treat* 
ment ir mugno* 
tie blunkots ir tt 
Moterim* ir mor. 

glnoms patari* 
mal dovanai.

Lygių Teksiu Įstatymo Isto
rijų yrn loki, kad nė durno- 
krutai, nė republikonnl negau
nu nė nmžlnu, nė dauginu 
kredito. Abeji pusidnllnii ly
giomis kreditu iv 
bėmis 
vų butų konlrolluoj 
kraini 
gubernatorius 
tas. Daugumų įstatymų, ku
riuos priima atstovų butas, se
mitas atmeta. Jei priimu se
natas, tai atstovų butus al
mėta. Semitus ypatingai yra 
pasižymėjęs atmetimu libera
liškų ir socialių Įsiūlymų, ku
riuos atstovų butas buvo pri
ėmęs, knip tni, bedarbių ap- 
druudos, geresnio atlyginimo 
už susižeidlmus, ir kl. Atsiu
vu butus, norėdamas iškirsti 
šposų senatui ir manydamas, 
kad senatas atmes, kartu no
rėdamas ir negrams pnsige- 
iMpti. priėmė Lygių Teisių bi- 
lių. Semitas, nenusileisdamas 
atstovų butui, tais pačiais su
metimais laimėli negrų balsus 
ir likė.damasi, kad gubcrmi- 
lorius nepasirašys, priėmė ir
gi šį bilių. Kai bilius perėjo 
per atstovų butų ir senatų, tai, 
atstovų bute net kilo suirutė 
— skandalas. Reikalauta gra
žinti jį atgal, bei pasirodė, 
kad pervėhi. Gubernatorius 
jau buvo pasirašęs jį.

Tokiu budo Lygių Teisių

Penu, valstijos Irgislnl ura 
pirm baigimo šios savo sesi
jos priėmė vntlimimų “Eųmil 
Righl" (Dygių Teisių) hillų, 
kuriuo suteikiama visiems pi
liečiams, be skirtumo rasės Ir 
kilmės, vienokios privilegijos 
visose viešose vielose (publte 
plaees). Gubernatorius pasira
šė Ir jis lapi (siūlymu.

Lygių leisiu įsiūlyme nu
rodoma, kad už darymų dis
kriminacijos viešose vielose, 
bet kurios rusės arba kilmės 
piliečiams kaltinami bus buu- 
džiumi pinigine bausme nuo 
$50 iki $100 arba kalėjimu 
mm 30 iki 00 dienų, šio .įsta
tymo išleidimas yra “gestas" 
negrams ir pusigerininuis 
jiems, kad sekamuose rinki
muose laimėli juodosios rusės 
balsus.

Penu, valstijoj sulig įstaty
mais negrui piliečiai jnu tu
rėjo lygius leisi\s su kihiis vi
sais idliočiais. Ne tik balsa
vime jie turėjo lygias teises, 
bet negrų vaikai lankė tas pa
čias mokyklas, kurias 
baltųjų vaikai; negrai 
las pačius valdiškas 
darbus, tarnystes, kaip 
tosios ruses piliečiai.

I'ačiau negrai jausdavosi, 
kad jiems yra daroma diskri
minacija viešose vielose, kaip 
lealruošė, valgyklose, parkuo
se, saliunuose ir kitur. | dau
gelį vietų juodveidžiai visai 
neįsileista, arba jei ten už
eidavo koks juodveidis, tai 
jam duota suprasti, knd jis 
ten nėra pageidaujamas, lai 
valgyklos savininkus a|* sa- 
lunčikas, kad alsikručiuš ne
pageidaujamų kostumerių, pa
imdavo dvigubai brangiau ar
ba daugiau už patarnavimų, 
arba kitose vielose tiesiai bū
davo pareiškiama, kad juod
veidžiai čia nepageidaujami.

Biznio įstaigos, žinoma, ne 
<lrl to nenori darj’ti bienį su 
juodais koslumeriais, kad jų 
pinigai butų negeri. Jos bijo 
atbaidyti baltuosius kostume- 
rius. Akivaizdoj naujai priim
to įstatymo, tos biznio įstai
gos. kurios dabar atsisakys 
daryli biznį su juodais koslu- 
meriais. papuls po bausme.

Daug baltųjų piliečių yra 
labai nepatenkintų luo I.ygių 
Teisių įstatymu. Prihijoma,

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

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

i)rit|)uHhin IiitlHorijiiM jttii'hiH uM 
MBIIIlM. JURU OI'UlOllM-
Ih’iiMidn imu nvitUtUim, miiIvok 
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’H niillimiftl imili>i'i| Ii1 vyrų, 

miiM Ii1 iiiiliilMfl Miivu
...... .... . . . . . . . . . . . . . . . hniliMi VrtlMl.ll. .Il'lllll

Jum JikimlikinM miviirwvN uvliik imMvulkitM, iiunifi.
Mlnhlm NUGA-TONIU.

imiknlimiuio illii'u n imi a .'i'o n iu. i’iu'iiim* 
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Nilu uaklrOniliiio imhil, ■-!|(JA‘M0Ii«« 
htiukiu vidurių hUivNimUih nuo h1 hOo.Už vis avarblausln ihd taM, 

kad šiame pikniku gallnin bus 
^įlinkėti musų divlogutul iii.ui
ti ilngos kullonėM J Lietuvų ir su 
juo pasitarti kitais rolludals.

Juozus Virbicką*.

Ekskursija Lietuviu 
Kongresai!

Didžiausiu Francuzų Linijos laivu
U4BS

NORMANDIE

Liepos 31 d.,
Dėl šios ekskursijos spurialę sutari) i 

Pletkiuvvluz, nuvykę 
Ttiojiius krčlpkllės )

B. R. PIETKIEWICZ
()ll inpij ūdos Komiloto Trn nupurtau! jos Pirmi įlinkas. 

Laivakorčių Agentūra.
2608 W. 47th St. Tel. LafayctU* 1083

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTAS

1861 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phono Canal .052, 
Valandos huo 9:30 iki 12 ir nuo 1:30 
Iki 8:00 va. vakaro'. Nedalioms nuo 
9:00 iki 16:00 Kalbame lietuviškai

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvfa Sąlygos 
Learvaia Ii mokėjimai!

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Telefonas Yardi 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Arenus 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pieta
7 iki 8 vai. NediL nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plnsa 2400

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 ild 4 
vaL po pieta ir nuo 7 Ild 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 fld 19 
valandai diena.

Phone MJDWAY 2880

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SL, netoli Morgan 8» 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 1 
nuo 6 ild 7:8j0 vaL vakare, j.

Tel. Canal 8110 z
Rezidencijos telefonai: .

Hyde Perk 67M ar Central 7484

AKIU SPECIALISTAS
27 METU PATYRIMO y taflco akinius dšl risdktų akli

K.P. G ŪGIS
ADVOKATAM

Vlh'Hli) iiflrniH“-197 N.. Itaarboiii Ht. 
Kiliuli. 1481-14114.. -Tilt, (lunti’lll 4411-2
Maniu oflsiiK -IIII2H No. Ihilstad Ht. 
Vulaiidim vukimils nuo (I Ild HillO.

Tol. Itoulovnid JillO
Kotviftadioiiluls h* Hokinadlonliih— 

pagal Nutartimi.

Pasaulines Parodos Budnikų Materiolas
4000 ŠOU

Pardavimui I, 9, a colių lonUm, durys, lanaai, plytos, atindys. 
irimai ir U <• 

GOLDMAN WltECKING (X).
PAHAlIMNftN PA RUDOM NAMU ARDYTOJAI, - YAKDH 0039

GARSINKITliS ‘‘NAUJIENOSE” ;
ii —: 2—uj— ____________ __

DON’T 
NEGLECT 
A COLD



NAUJIENOS, Chicago, III
Muslculc Seime 2

ENGLISH SECTION
BIRUTE ACT m

Scono 1

now

Scono 2

VASARINE

NAUJIENŲ
EKSKURSIJAUthuanian

ends

with

LIETUVON
LAIVU

FREDERIK VIII5366

SULED-IN MECHAMISM

PROTECTED UNTIL1940 Laivakortės ant šios ekskursijos
1S1INST SERVICE EEPENSE

Vfcstinghouse

REFRIGERATOR DUOSIM JUMSPIRKIT DABAR

1 METAMS 2 METAMS 3 METAMS

NAUJIENOSIŠMOKĖJIMAIS
Tel. CanaI 8500

CHICAGO, ILL

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

Tel. Boulevard 4705

OUCH VIHOOFZ

quality 
wcll

Rugpiučio

u p n 
you do, 
and ir- 
tondon- 
nothing

pro per, 
of \vhnt those 
aro doing and

of the K 
yotir for 
II Tonth

Tho šamo enrd tubloH 
wlth whlte cloths

grams (havo you over 
gurno'/),

Prlzos in both, 
Lot'h plny!

To prašo Lietuvos žmonės r 
Oįp pataria Lietuvos bankar

of four, you soo, Is 
bit of ontortnlnmont 
vvlth tho Ideu Hllg- 
tnbltMiomonclatUro, 

to think and

Chnrnde”, “I 
Danso”, et ai.

Eoch group 
lo thlnk up a 
In accordunco 
gostod by tho

How thoy bogln 
vvhlsporl

Musų išmokėjimų planas yra VALDŽIOS PRIEŽIŪROJ! 
“CHICAGOJ TURIME 100,000 UŽGANĖDINTŲ 

KOSTUMERIŲ”

now sprond 
whoroupon In 

plucod a tompting ropnst.
General murmuring ovoryvvhoro, 

untll tho Chalrman rlsos to oxpluln 
vvhy tho tabloH and corrospondlng 
tulllos aro callod: “La Santo”, “La

Wcll ma’m, you

CORRECT1ON: Becuuso of an un- 
fortunnlv misundorstnndlng, lt wns 
statod In this eolumn lašt vvoek that 
Mr. Stasys Šimkus Is tho foundor 
of Birut#.. This is not tho eono. M r. 
Mikas Petrauskas, fa maus In Lithu- 
aula and among Lithuanians in 
America us u composor. and a d Iruč
io r, Is tho orlglnui futhor of Birut#. 
Llkovvlse, Mr. Petrauskus in tho 
uuthor and composor of tho operai- 
ta BirutO vvhich ho \vroto espocially 
for Birut?, tho socloty, and vvhleh 
Mra. Bynnskas wlll rotum in bohnl:' 
of Birute to Mr. Petrauskas in 
Lithuanla. — A. Stelinok.

from a 
strong 

Add to 
compa- 

something

PIRMYN
SHARFS and FLATS

US.

&UT

Somo aro playlng brldgo.
Somo aro protty clevor nt Anu- 

playod this

More than once the writer has 
been approached with the question 
of *When do we start the dramatic 
work?” It appears from the interest 
shown that there is more than a 
casual desire to engage in sęme pū
rely dramatic endeavor without 
musical accompaniroent. The sum
mer months would be ideal for out- 
door rehearsals in the forestlands 
surrounding Chicago. Efforts will 
be made to obtain a short play 
vrhich will provide the drama en- 
thuaiasts with both work and piea-

membera vvould trickle in by 
and twos at sub«e<|uent rchoar- 

On the night of the perform- 
there vvould be at leaat one- 

of the chorus wondering 
and melo-

SUARLS
ARMY 
V/ANTS

CALUMET
------------Pašauks j jūsų namus mu
sų inžinierių, , kuris jums išaiškins 
KODĖL MES PARDUODAME DAU
GIAU NAMAMS* APŠILDYMO Į- 
RENŲIMŲ, KARŠTU VANDENIU 
ARBA GARU, NEGU KITOS PA
NAŠIOS ĮSTAIGOS CHICAGOJEIU

wo 
aro

AR.TIST, 
PETER PBH 
ANDSADIE 

FCBL.
SAFB 

IN THfi
CAVH 
NOW.

A young Indy vvritos In to thla do- 
pnrtment and uak«: “Say, \vhut’H tho 
idon? Morry Vacation! Do you
nioan to diseontinue during tho
summer? That’s a fino how-do-you- 
do. 1 realisto that tho membors havo 
merrily gone tholr hnppy differont 
waya, būt for tho llfo of mo can’t 
undoratand why Sharps and Fintą 
glve in.stoad of nowa of tho nclivi- 
tios of tho organization 
briofa informlng ua 
vagrant high c’ers 
\vhoro thoy aro.”

Now ia tho tlmo to join The Muaic- 
al and Dramatic Society, Birut#, 
nll of which, by the way, ia tho full 
chnrter title of tho oldoat Chicago 
lAthuanian chorus. Now mombora 
coming in at this tlmo will find 
amplo opportunitloa for <|uick ac- 

I ųuaintanco and plcnty of fun. Tho 
Dunea Outing propoaal inontionod 
previously wlll doubtlesly meot tho 
mombera’ approval. It shouid be tho 
harblgor of many more slmllar 
eseursiona for tho aunny daya of 
summer. A group trlp to Starvod 
Rock or olsewhero could follow tho 
first splurge. Then there aro many 
plnccs for fun in the City — Rivor- 
vie\v, for oxamplo. The blg “boya” 
and “giria” of Birut#., could and 
\vould enjoy tho nttrnctions offomd 
at the great ainusemont park. Whnt 
a chance for an incoming npplicant 
for memberahip in Birut# to apond 
at leaat two or three Sundaya and 
sis to eight summer gatherings, all 
for drama, fun and good fellowship, 
with very little, if any businoaa 
mixed in! Thoso are the plans for 
tho first Birut# summer sossion. 
Sumnier's beauties — flowors, treos, 
lakęs—am mani-colored and vnriod, 
The ultra-violet benofits 
bright summer sun make 
museles and staunch voices. 
all of this tho joy of good 
nionship and you havo 
approaching tho ideal. So como ono 
and all—old friends, old membors, 
new membors and would-be mem- 
bers. There is no bettor tinto to 
start than Mondoy, July 8, at 8 P. 
M. when Birut# holds its regųlnr 
monthly meeting at Sandara Hali 
and eats its usual joint buffet sup

ik S.
This wns Just nnothor 

R numorous affnlrs this 
the colebrution of tho K 
Annivursary. Moro to como.

— K R Newsy and Asst

SIUSKIT PEK 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Ahnost 11:00 P.M.
Tho donouomvmt.
All falr htdlcK bld ndicu untll 

thoy meot nguln In just us hnppy 
and congoniul an nlinoHphcro.

bring 
point that, using it tho way 
penetratos very offoctivoly 
ritatingly parts of tondor 
cies. Howevor, wo can do 
about it. Tho quostion you raišo 
doos not depond upon us būt upoii 
tho mombora thomsolvos. This do- 
partment labors undor a disadvan- 
tage. It is not financed. That 
means all tho diffeconco in tho 
vvorld. It moans that during thoso 
lull months, if it is to oxist 
mušt havo contributions. Wo 
not in the position to assumo tho 
dutios of an inųuiring reportor in 
order to run down info. If tho 
membors woud drop a card or t\vo

sure. A sylvan sottlng as a stago,; per in a dolightfully Informnl muh 
prelty giria, fino follosvs, and a nor. 
vholo Sunday for Its consumption 

—all of those appoul very much to 
your correapondent. “I^vould be <|ulto 
.ho thing for summer drama. All 
.hoso interoated shouid glve tholr 
minos to tho secretary Immedlately 
If thoy have not already dono so. 
VVe’ll start that drama group in 
spite of rniny vvoather, swhnming 
and golf \venknoss, Inalncss, or \vhnt 
have you.

New Summer Ideas. 
Executive Ikuird Discussions. 
Dnunu on the Horizon.
Time to Join.

In years past there osisted, and 
štili exlsts among many chorusos, 
the custom of adjourning for the 
summer months during which the 
membors soparated and pursued in- 
dividually tholr various interesu and 
activities. Than camo autmnn. The 
secrotary of the organlaatlon would 
invest more monoy in ink and cards 
in an oarnost endeavor to rocall 
all atrayed songsters, After a great 
doal of hurry and seurry, many be- 
lated rehearsals and wiht prepara- 
tions hardly co m plėtoti, an initial 
perfornmnce would be presented. 
During the time of proparation long 
lošt 
ones 
sala, 
anco 
fourth 
vagualy about tho word 
dies of tho songs to be rendered 
a waiting audience. The 
tho performance may 
<|uostioned.

For many years tho 
chorusos of Chicago have practiced 
this traditional adjourninent 
subsetpient running after looso 
dropped in the spring.

This summer, in accordance 
the new constitutional provisions 
which cal! for at least two meetings 
per month. Birut# \vill continuo to 
funetion as a business and a sočiai 
uriit although no chorus rehearsals 
will be held. The summer tlmo will 
be the time for all new membors to 
join, and not the lašt few woeks 
before n major performance.

COVVAROS r
DO \ou L8T tuat
LITTLE ei_OC.KA.OE. 
STOP YOU ? C E.T" . 
A 0ATTeQlNjC QAM/

ac<iunlntan<j©s soon
In n got-togothor tol)-m<i-who-l-am 
gumo (for dotnllH, hco Commlttoo 
or any of those \vho wor<» proseni).

Tho K R Moii’oo
Is nlroady
frlėndly and gny.

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

lotting us know of how painful 
tholr simburn is, or tolling us of 
their suminor lovo eomiuests In 
rurnl dlstrlcts whoro thoy havo hld 
away, or llnos to tho offoot that 
thoy aro onjoylng thomsolvos. Blit! 
,.. as much us wo huto' to say it, 
and our coinmont Is basod upon ox- 
porioneo, nothlng liko that vvlll hap- 
pon. Gooporation is nll. This is tho 
lašt stravv—and u vory snd coni- 
montary upon Pirmyn moinbors. Gan 
you not hoo now, ina’m, why, vvhon 
\vo offorod Morry Vacation lašt 
wook, wo impllod good-byo tlll noxt 
fall. Wo would go on and on this 
summer If oncouragod, howovor, in 
tho right wny.

Wo bow our hoads i n shamo. lt 
has boon polntod out that wo erlml- 
nally noglcetod and thoughtloHsly 
omitod to montlon that Al Mickis 
vidus was oleeted to tho arlthmotlc- 
nlly Involvod position of flnandal 
Hocrotary.

Wo vvondor if this tlmo wo roally 
and lastly say, MERRY VACA
TION I

—One of Those Pirmyn
(’oIuiuiiIhIa.

Su kiekvienu Westinghouse Refri- 
geratoriu jus gausite Standard 1 
metu garanciją, plūs keturių me
tų apsaugų nuo taisymo išlaidų. 
Westinghouse Refrigeratoriai turi 
hermetically-uždaromą mechaniz
me.

Kaina už šiuos įrengimus—tik 
$5—yra įskaitoma i originalę pir
kimo kainų. M. LEVY

Plumbing and Heating Supply Co.
2117 S. STATE STREET, CHICAGO, ILL 

Calumet 5366
Atdara kas vakarą iki 7 vai. Turim tik
Nedeliomis iki 1 vai. po pietų. vienų sandšlj

Užsukit savo radio nedėlios rytų ant stoties WSBC nuo 10—11

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS m

8514-10 W. ROOSEVELT ROAD iT
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 U
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

■wimming pooL ‘
Rusiška ir turkiška pirtis •

Moterims seredomis iki 7

The Committee nnxlouidy looks 
thrpugh tlio wlndowH ugaln and

Trečia klesa į vienų pusę kainuos $97.50 
Į abi puses

Plans for summer activities were 
discussed lašt Tuesday evening, the 
2nd, at Jučus Restaurant where the 
Executive Board of Birut# held its 
first meeting as a newly eleeted 
body.

One of its first funetions was the 
receipt of a resignation from the 
preAident, Misa Eva širvait#. Misa 
širvaiti, in a letter to the writer, 
cxplained that she is in line for a 
business promotion wRIch would 
entail additional effort and. attend- 
nncc to a spccial school. Feeling 
that she could not devote the time 
necessary for a Birutė presidency, 
she submitted her resignation. Shei 
will, however, remain a member of 
the society and, to quote her words, 
will “work just as hard as ever for 
Birutė."

Mr. P. Miller, vice-president, ex- 
presscd the desire to serve only in 
his present capacity, instead of tak- 
ing over the presidential duties. If 
he is of the šame opinion on Mon- 
day, July 8, when Birut# assembles 
for its regular monthly meeting at 
eight o’clock at Sandara Hali, it will 
be necessary to elect a president. I 
In any case, the matter is something 
over which the members may spend 
some time in thinking until the date 
of the meeting. It is essential that a 
fui! attendance is present Not only 
mušt we elect an officer, būt wei 
mušt also do justice to the refresh- 
ments being prepared by the Enter-I 
tainment Committee, the Missesl 
Mildred Butkus and Aldona Gulbin.!

Another something for the mem
bers to muse about takes the form 
of a pending proposal for a Birut# I 
Outing to the Dunes on either July 
21 or 28. The Executive Board dis- 
cussed this idea with great enthu-| 
siasm and will present it to the I 
members on Monday, July 8.

Next season performances werel 
considered carefully. čigonai, the Į 
gypsy operetta by Mr. Stasys šim- Į 
kus, and a concert of the new songs 
already a part of the Birute reper-Į 
toire were scheduled as the programl 
for the initial performance of the 
season beginning next fall. Definite| 
action will be taken in a few daysl 
when the Chicago Lithuanian Audit
orium is engaged for a date in the 
early part of November. After the 
opening, work will begin on some 
other musical and dramatic piece. 
What the latter will be depends on 
the success of Mrs. Wanda Byans- 
kas in obtaining several appropriate 
works for Birutė when she reaches 
Lithuania this summer.

”Ln Santo” or “the toust” Ih glv- 
on first, Thoy įmint havo thought 
doeply and quickly onough nlright, 
nlrlght, — to glvo u touNt In rhymc 
'Jio vvny thoy did.

Otliur groupu follosv morrlly vvlth 
tho chiiriide, and vvlth a uniquo ox- 
tornporanoouN orchoNtra, If yuii 
ploaHO,

Goldliockn and tho Throc Bears, 
and Rlp Vau Winklo piiHN In ro- 
vlow. Tho “orchostrloiHiOH" havo as 
much fun, thomsolvON, playlng tho 
I mugi nary Haxophono, otc., hh tho 
langhing audlenco.

And nll tuo soon, all Is ondud.

Now It's rnlnlngj now It’s not.
’J’ho Gominittoo oxcltodly touehos 

tho flosvoi’H, i'o-iiiTiingoH tho atlrnct- 
Ivo prl'zo-glftH vvaltlng to bo won, 
and takoH up and roplueos tho brldgo 
cards in nlmost tho Hemo position 
uguin and agnln.

At lest:
K R moinbors hurry In.
K R guostu stroll In.
Introduotlons aro mado and

hocomo friends

--In throo aets— 
Rocontly Prosontod 

at Ihn 
Chicago 

Collogo Club

—ACT I—
Wodno.sdny, Juno 19, 7:00

Ši ekskursija pasieks Lietuvą laike Lietu 
vių Pasaulinio Kongreso.

7 /
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Ethiopija kreipėsi oficialiai į Jungtines Valstijas, 
prašydama apsaugoti ją nuo italų puolimo ir pasirem
dama garsiuoju Kelloggo-Briando “amžinosios taikos” 
paktu, kuri yra pasirašiusios 64 pasaulio valstybės. 
Tarp pasirašiusiųjų valstybių yra ir Italija.

Kaip j tai atsakys Wašhingtonas?
i Jungtinės Valstijos tą paktą sumanė ir savo užsie

nių reikalų ministerio Kelloggo pastangomis pasiekė to, 
kad jį priėmė faktinai visas pasaulis, ant visados atsi
žadėdamas karo, “kaipo nacionalinės politikos instru
mento”. Jeigu Amerikos parašas po tąja tarptautinės 
taikos deklaracija buvo padėtas su tikru pasiryžimu' vy
kinti ją gyvenime, tai Washingtono pareiga dabar yra 
imtis priemonių sulaikyti Italiją nuo karo žygių prieš 
Ethiopiją.

Kelloggo paktas duoda Amerikos valdžiai teisę įsi
kišti į tą ginčą tarpe Italijos ir Ethiopijos, primenant 
užpuolančiai šaliai, kad ji laužo savo iškilmingai. duotą 
prižadą.

Ar Amerikos valdžia šitą savo pareigą atliks?

šulas tapo išmestas, buvo ta, kad pas jį pasireiškė “po
litikos ir gyvenimo puvimas”. Taip sako oficialė Mask
vos spauda.

Bet Europos laikraščių korespondentai, paduodami 
tą žinią iš Maskvos, nurodo, kad Ėnukidze dalyvavęs 
kokiame tai “senųjų bolševikų” “sąmoksle” prieš parti
jos vadovybę, kitaip sakant, prieš Staliną.

Diktatorius Stalinas apsidirbo ne tik su partijos 
centro komiteto sekretorium, bet ir su senaisiais parti
jos veteranais, kurie norėjo jį pašalinti iš vadovybės. 
Jo žvalgyba susekė jų planus,, pirma negu jie suspėjo 
juos įvykinti. Dabar jo galia partijoje (ir valdžioje) yra 
neribota. Bolševizmas sugrąžino Rusiją ten, kur ji bu- 

revoliuciją: į “samoderžaviją” (autokratiją), 
viena valdžia.

intrygos 
prisieina pergyventi asmenims, 
stovintiems to darbo priešaky, 
pilnai kompensuosis, nes pei 
jų darbą, per leitn. Vaitkaus 
žygį bus suteiktas malonumas

Nuoširdus Trans-Atlantinio 
Skridimo rėmėjas.

Lankydama University of 
Illinois p-lė Bernice tapo narė 
Šios seserijos ir tuojau drau- 
gės-seserys pradėjo naudotis 
jos gabumais, išrenkant ją į 
jų Art .Committee, ir su jos 
idėjomis Urbanos skyrius Be
ta Phi Alpha įsigijo kelius pri
zus kontestuose.

Tame paprastame 
kaimiečio pareiškime 
visos Lietuvos troškimas, Jos 
idealo realizavimas. ■ Per am
žius kentėję, šimtmečiais ne
šę, svetimą , jungą, ujami ir 
niekinami lietuviai jaučiasi 
drąsesni, turį pilniausios tei* 
sės stoti vienon eilėn su kito
mis tautomis, nes lietuvių tau
tos narys, brolis užsibrėžė at
siekti tą tikslą, kuris ankščiau 
buvo prieinamas tik aukštos 
civilizacijos tautų nariams.

Tad ir Amerikos lietuvių au
kos, rūpesniai, nemalonumą1.

barniai, kuriuos

Misa Josephine Roche

KAIP DABAR BUS SU “AMŽINOS TAIKOS 
PAKTU?

A. Kalvaitis, 
1935 mt.

29 d.

Per visą šią savaitę pane
lės ir moterys iš visų Suvie
nytų Valstijų gražiuojasi ir do
misi p-lės Bernice Balickaitės 
puikiais piešiniais, kurie nu
šviečia erdvią salę ant College 
Camp, prie Lake Geneva, Wis., 
kur dabar yra konvencija se
niai žinomos ir didelės nacio- 
nalės seserijos Beta Phi Al-

vo prieš 
Viena galva

Tai yra logiškas diktatūros išsivystymas. Klydo tie 
žmonės, kurie manė, kad diktatūra sovietų Rusijoje to- 
liaus pasidarys “demokratiškesnė” ir laipsniškai persi
keis į tikrą demokratiją. Išėjo kaip tik priešingai: iš 
partijos viršininkų diktatūros pasidarė mažiukės klikos 
diktatūra, kuri, galų gale, persikeitė į vieno asmens 
valdžią.

“Senieji bolševikai” buvo paskutinė partijos tradi
cijų prieglauda Rusijos komunizme. Tos tradicijos se
niai nubluko ir Stalinas mažai jų paisė. Bet jos visgi jį 
šiek-tiek varžė. Todėl jisai “senuosius bolševikus” pa
spyrė į šalį ir pasidarė ni,eku nebevaržomas valdovas.

Rusijos darbo žmonės tegali dabar atgauti laisvę, 
tik nuversdami autokratą Staliną.

Prigėrė Chicagos 
lietuvis

SPRINGFIĖLD, III.—Liepos 
2 dieną Washington parke 4- 
5 pėdų gilio vandenyje prigė
rė Paul Pūkas, 3602 Lituani- 
ca Avė., Chicago, III.

šeštadienyje, birželio 30-tą 
dieną, jis atsilankė pas savo 
draugą Jurgį šalaševičiiį, 252 
N. Eiiglish Avė. Jis čia per
nakvojo ir išbuvo iki 2 vai. 
no pietą sckiiiadienio. Pas 
Salaševičius alėjb pusėtinai 
apsipurvinęs. Mrs. šalaševičie- 
ne davė jam savo vyro čys- 
tus marškinius, o jo išskalbė. 
Nakčia Pūkas mažai miegojo, 
lik vis pypkę rūke ir atrodė 
užsimąstęs ir labai nervUotas. 
Atsisveikinant dar nuėjo su 
šalaševičium į sali imą ir iš
sigert po porą stiklų 
vis šnekėjo: 
eisiu namučių

”3 atrasta pliuduriuoj antis 
vandenyje jau negyvas. Tre
čiadienyje, liepos 2 dieną, ko
ronerius J. P. Knox ir džiute 

lietuviai nuveiks, skati-.tur^° inįuest • ...
aukštų Dariaus-Gjrėno Buvo pašauktas Washingto- 

no parko superintendentas ir 
poliemonas kaipo liudininkai. 
Koronerius, išklausęs liudinin
kų, pasakė: “There was no 
evidence of suicide in Pūkas 
death”.

Džiurė irgi pripažino, kad 
Pūkas mirė tik nuo prigėri
mo. Vidurdienyje, 12-lą vai., 
koronerius ir džiurė nuvyko 
pas graborių Vancel ir apžiu
rėjo kūną. Ir čia jau laukė 
iš Chicagos graborius Lacha- 
vičius, lietuvis, kurs Pūko kū
ną išsivežė į Chicagą.

Velionis P. Pdkas čia 
Šprihgfielde yra išgyvenęs 
ilatigelį nietų. Taipgi ir gra
žią stubą čia turėjo. Kam te
ko jį pažinti, visi sakydavo, 
kad velionis buvo getas ir ty
kaus budo žihbgus.

— Ainis.

Tad ir išvakarėse sunkaus 
bei pavojingo leitn. Vaitkaus 
žygio lietuvių tauta akyliai se- 
ka jo progresą, tikėdama j 
skridimo pasisekimą 
dama jam negalėti pavojingą 
jį okeaną ir tuomi praturtin 
ti susisiekimo priemonių mok 
slo lobyną.

O jei atsitiktų nelaimė, ne 
privalome nusiminti, bet 
naujinti savo pažadėjimus 
ningai ateity veikti, nes 
mes norime pateisinti savo ek 
ziStencijų, tai privalome, ne 
paisant jokių sunkumų ir ne 
pasisekimų, 
keliais.

Laimingos 
kelionės.

eiliniam Lietuvos žmogui; lie
tuvis bus paskatintas ir toliau 
kovoti už savo šventas Nepri
klausomybės teises.

Yra taippat žmonių, kurie 
linkę manyti, kad antrasai skri
dimas užtemdys t>ariaus-Girė- 
no aureolę. Klysta tie asmens, 
nes pirmųjų lietuvių transat
lantinių lakimą pasišventime 
nebeužtemdys nė šis 
darbai. Jų atmintis liks amži
nai lietuvių širdyse, kaipo ne
gęstantis žiburys, kuris savo 
potencijale jėga uždegs busi 
mas kartas siekti aukštesnių1 vandenį. Vakare 6-tą valandą

I • • - - - A •
idealų. Galima drąsiai tvirtin- J1S 
ti, kad antrasai skridimas įvy 
ksta tik; t jclėka ,, Dariaus-Girėno 
žygio ir kad dar daug gražių 
darbų 
narni 
idealų

Jiedu laimėjo nacionales plaukimo lenktynes Detroite ir 
galbūt abu bus pasiųsti j internacionalines rungtynes, lenkti-

I niubti geriausius Japonijos plaukikus.

Stalinas neseniai uždraudė “Senųjų Bolševikų 
kurios narys buvo ir jisai pats.

Kita sensacinga žinia, neperseniai atėjusi iš Mask
vos, pranešė, kad Sovietų Sąjungos Komunistų Partijos 
centro komitetas pašalino iš savo tarpo ir išbraukė iš 
partijos Avelį Enukizdze, kuris daugiau kaip per 15 
metų buvo partijos centralinio vykdomojo komiteto sek
retorius. Priežastis, dėl kurios tas stambus komunistų Pra^i

P-lės Balickaitės pie
šiniai užima svarbia 
vietą konvencijoje

Užsakymo kaina:
Chicago jo — paštu:

Metams _____ .....................
Pusei metų
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams .........
Vienam mėnesiui ............

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija __________
Savaitei ___________ ;___
Mėnesiui ______ ..._______

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj 
paštu:

Metams ________
Pusei metų .........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ___________ _____ — $8.00
Pusei metų ______ _—........... 4.00
Trims mėnesiams ______ ___  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Wagnerio bilius apie santykius tarpe darbininkų ir 
darbdavių gavo prezidento Roosevelto parašą ir patapo 
įstatymu. Tai yra vienas radikališkiausiųjų įstatymų, 
kokius kada nors išleido Jungtinių Valstijų kongresas. 
Jisai užtikrina darbininkams teisę organizuotis į savas 
nepriklausomas nuo darbdavių unijas ir draudžia darb
daviams persekioti unijų narius arba vartoti kokią nors 
prievartą prieš darbininkus, kada jie per savo atstovus 
veda derybas su darbdaviais.

Už šitą įstatymo sumanymą darbininkų unijos ko
vojo per dvejetą metų, tuo tarpu kai kapitalistų atsto
vai dėjo visas pastangas, kad jisai nepraeitų. Natūralūs 
dalykas, kad darbininkai dabar džiaugiasi savo laimėji
mu. Jie sako, kad tas įstatymas tai — Darbininkų 
“Magna Charta” (didysis teisių čarteris). O kapitalistų 
kompanijos grasina eiti į teismą, kuris turėsiąs pripa
žinti tą įstatymą “nekonstituciniu”, kadangi jisai duoda 
federalinei valdžiai galią kištis į biznio reikalus, kurie 
esą ne jos kompetencijoje.

Federaliniai teismai1 gali, iš tiesų, šį naują įstatymą 
panaikinti, kaip jie kad yra panaikinę jau ne vieną dar
bininkams naudingą įstatymą. Bet tuomet Amerikos 
darbininkai sukrus ginti savo reikalus, atakuodami pa
čių teismų galią. Tuomet pasidarys opus klausimas apie 
federalinės konstitucijos pakeitimą, idant į ją įdėti pa
tvarkymą, kuris draudžia teismams spręsti apie konsti- 
tucingumą arba nekonstitucingumą kongreso leidžiamų 
įstatymų, šituo reįkaju, kaip “Naujienose” jau buvo ra
šyta, socialistų partija veda agitaciją už nabašninko 
Hillųuit’o sumanytą darbininkų teisių amendmentą prie 
Jungtinių Valstijų konstitucijos.

Kaipo kurjozą, čia reikia paminėti tą faktą, kad 
šitame svarbiame ginče tarpe darbininkų ir kapitalistų 
tariamieji “vieninteliai darbininkų draugai” komunistai 
ir vėl remia kapitalistų poziciją. Prisidengdami neva 
revoliucine skraiste, jie tą Wagnerio bilių atakuoja, kai
po “streiklaužišką”! Panašiu budu kapitalistų klapčiu
kų rolę komunistai suvaidino jau daug kartų. Pavyz
džiui, per daugelį- metų jie skelbė, kad kiekviena įstaty
miška reforma tai tik “darbininkų mulkinimas”, ir jie 
sakė, kad darbininkams nereikia apdraudos nuo bedar
bės, senatvės arba ligos.

skaudžių bandymų, galų ga
le, žmogui pasiseko pasekti 
paukščio vartojamų transpor- 
tacijos priemonę ir šiandiena 
tais dausų gyventojų keliais 
jau naudojasi plačiosios visuo
menes mases.

Tos mintys eina man gal
von šiandien, antrojo skridi
mo išvakarėse, kuomet noriu 
surasti motyvų, kurio skatina
mas leitn. Vaitkus leidžiasi į 
tolimų ir pavojingų kelionę.

Neabejoju, kad asmens, ku- 
1(rie mano, kad pasaulinis pro
gresas jau atsiektas, kad jau 
neverta daryti naujų eksperi
mentų, naujų kelių ieškoti, su 
tais mario išvedžiojimais ne
sutiks. kam, girdi,, statyti pa
vojui! ■ jaunų / gyvybę, o ypa
tingai, kad okeanas skersai ir 
išilgai ii e kartų jau nugale- 
tas?

Ne vienas Jš musų panašiai 
galvojome prieš Dariaus-Girė
no išskridimų. Nesigailėjome 
jiems skaudžių neužtarnautų, 
epitetų, kad jie, norėdami “pa
sipinigauti” mulkina visuo
menę arba, kad jie savo žy
giu ieško nieko nereiškiančios 
tuščios garbės. Bet kaip męs 
skaudžiai apsirikome I Kada 
jie, nugalėję okeanų, žuvo prie 
Lietuvos slenksčio, sukeldami 
neišdildomų šųjįidį kiekvierio 
Amerikos lietuvio širdy; kada 
jų tragingas žygis sukrėtė iš 
pamatų musų tautinį sumoj į, 
iries tik dabar galinio išma
tuoti jų žygio svarbų.

Man prisimena nesenai til
pusi viename Lietuvos laik
rašty žinutė, kurioje praneša
ma, kad laikraščio redakcijon 
lankėsi paprastas Lietuvos kai
mietis, turįs 15 hektarų že
mės, kuris padarė formalų pa
reiškimų, jog leitn. Vaitkui 
Lietuvon atskridus pusę savo 
žemės jis padovanosiųs jam. 
Užteksiu, girdi, man ir 7 hek
tarų mano amžiui pragyven
ti, o 8 mano geresnės žemės 
hektarus aš skiri ti 
kaipo atlyginimų —

Labai nusiskundė gyveni
mu. Taipgi bėdavojo, kad iš 
blaivybės laikų atimta jo pi
lietybės popieros. Ketinęs eiti 
pas advokatų klaust patari
mo, kaip kitas popieras išsi
imti.

Washingtono parko polie
monas W. G. Arnold matęs jį 
apie vandenį vaikštinėjant ke- 

kiti I lis sykius ir velionis jam sa
kęs, kad turįs 2-jų savaičių 
atostogas. Antradienyje po pie
tų jis ir vėl čia buvo paste
bėtas bevaikštihėjantis apie

noti 
kad vienas iš Chicagos “tea 
rooms” buvo pakvietęs musų 
lietuvaitę atnešti savo pieši
nius ir papuošti jų kariibarius 
nors trumpų laikų.

Yra malonu, kad p-lė Ber
nice vis toliau lavinasi. Nors 
dabartiniu laiku ji nelanko 
dailės mokyklos, tačiau ji su
mano ir nupiešia ar padaro 
originališkus daiktus.

P-lė Bernice, be Beta Ph; 
Alpha seserijos, priklauso ir 
lietuviškoms draugijoms, kaip 
Lithuanian UniVersity Club ir 
Kultūros Rateliui (the K R’s).

—— Rep. S.

Antanais Kalvaitis, 
Lietuvos konsulas Chicagoje.

Analizuojant pasaulinės ci
vilizacijos raidų, notoms ne- 
noroms prieiname prie išva
dų, kad atsiektas progresas, 
tankiausia, pasireiškia žmoni
jos įgimtame smalsume.

Pas augantį naturalėse sų- 
lygose jaunuolį ar jaunuolę, 
kada jis pradeda formuluoti 
abstraktiškų mintį, jau pasi
reiškia tas žingeidumas patir
ti, kas už miško ar ežero gy
vena arba kokia tauta randa
si ir kuomi verčiasi tenai, kur 
dangus su žeme susilieja.

Ir, rodos, paskatintas sura
sti tų neatsiekimų ir nesuran
damų horizonto linijų, jis nuo
latos įgauna didesnio noro ei
ti, keliauti ir tuomi patenkin
ti savo įgimtų smalsumų.

Tos savo svajonės įgyvendi
nimui žmogus užkinkė natu- 
rales jėgas. Ne kartų arkliu 
jodamas ar laivu per plačius 
vandenynus plaukdamas, ieš
kodamas tos linijos, kur dan
gus su žeme bučiuojasi, galvų 
pakėlęs, atydžiai sekė dausų 
gyventojų 
j amas susisiekimo priemones, 
kurios jam atrodė tobulesnės, 
geresnės ir greitesnės.

Paukščių keliai sukėlė nau
jų žmoguje smalsumų ir jis 
pradėjo galvoti, eksperimen
tuoti, ieškodamas būdų, kaip 
ir jis galėtų tų dausos gyven
tojų pamėgdžioti.

Kaip ankstyvesni, taip ir šis 
bandymas iš pradžių atnešė 
nepasisekimų; 
žmogaus gyvy! 
vilizacijos progresas susilaukė 
galingų, esamų žmogaus cha
raktery, talkininkų: ištvermin
gumo bei pasiryžimo, kurie 
nepripažįsta nepasisekimo, ne
siskaito su pavojum.

Vos keletai desėtkų metų 
po ilgų, sunkių ir

. Aubrey Williams "

Jų pareiga bus vykinti labai platų valdžios programų gel
bėjimui esančio be darbo jaunimo. Bus siekiamųsi tokiam jau- 
nirnui surasti darbus, išmokinti juos naudingo amato, o besi
mokinančiam jaunimui bus stengiamus! pagelbėti baigti mokslų 
Tam programui vykinti paskirta $50,000,000.

Dabar p-lė Balickaitė veikia 
su Chicagos skyrium suside
dančiu iš Alumnae, ir pasta
ruoju laiku jai buvo pavestas 
visas puošimo salės darbas 
šios seserijos konvencijai.

“Ką. darytų be lietuvaitės”
Tuomet panelė Balickaitė 

pradėjo galvot kas butų tinka
miausia. Ir savo idėjoms ji sau 
garbės užsitarnavo. Seserijos 
konvencijai ji pridavė daugiau 
rimtumo ir idealizmo savo pie
šiniais, ir mus nudžiugino, kai 
draugės-seserys ištarė: “Ką 
mes darytumėm be lietuvai
tės!”

P-lė Bernice atvaizdavo mo
ters užsiėmimus užbaigiant 
mokyklų. Vienas piešinis at
vaizduoja moterį profesijoj, ki
ti parodo jų biznio pasauly, 
dailės srityj, kaipo motinų, ir, 
žinoma, toje rolėj, kurios dau
guma trokšta, bet mažai at 
siekia, būtent, “travel”.

Negalima apsakyti kaip įdo
mus šie piešihiai yra, reikia 
juos matyti. Butų * malonu, jei 
bu‘tų galima musų rateliuose 
Chicagoje surengti šių ir kitų 
p-lės Balickaitės piešinių ir dai
lės rankdarbių parodą.

Kiek laiko atgal teko suži
bėt jau per vėlai —



NAUJIENOS, Chicago, III

PASIŽYMINTIS BESBOLE JAUNAS LIETUVIS

DIDIS VIDURVASARINIS

DAUG SUTAUPINTI

kontestas jau

GARS1NKITES “NAUJIENOSE

nes

biznis

NORGE REFRIGERATORIAI 
Imkite tris kietus išmokėjimui..

Kontestą
Užbaigus

$50.00
$25.00
$10.00

Stebėtinai Gera Proga Visiems 
PIRKTI NAMŲ REIKMENIS

’ažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

49th Pi., : 
hiimeratų 15

Ačiū J. j

GRAŽUOLIŲ 
KONTESTAS

Ten----- -----
Ten ii* atgal

..... Liepos 17

.... Liepos 26 
KLAIPĖDA

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

R. G. > Urnežis.
4607 S.. Talman Avė,

OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų. 
Utarninkais ir Subatomis nuo 9 ryto iki 8 v. 
Ketvertais nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Anton Ražaitis 
3408 S. Halsted St 
Tel. Bockweli 4295

Trys jauni pirmamečiai New Yorko Yankees besbolo jaukto 
žaidėjai, kurie gražiai šį sezoną pasirodė. Jų tarpe yra ir juno
nas lietuvis Vytautas Kazimieras Tamulis iš Boston, Mass. Jis 
yra sviedikas-piteher ir nepaprastai gerai pasirodė, iš septy
nių žaidimų pralaimėdamas tik vienų. Sako, kad ir Johnny 
Btokca esųs lietuvis.

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

Už , Taupomus pinigus 
Kurie Yra Pilnai 
APDRAUSTI 

iki $5000 
kiekvieno asmens.

Seno Petro 
“Naujienų’ 

teste
kontroliuojama JUNGTINIŲ 

Čia galite pradėti taupyti nuo 
partneriai arba

Ši finansinė įstaiga yra 
VALSTIJŲ VALDŽIOS.
$1.00 iki $10,000.60 pavieni asmeny 
kdrpdrhcijos.

šie žmonės darė

PRANEŠIMAS 
RAYMOND CHAPEL 
816 West 31st St., Chicago, III.

BIRUTES DARŽE
Rugpiučio-August 4, 

1935 m.

čia turi hardvvare krautuvę.
O dabar tariu* visiems šir

dingiausių ačiū, kurie užsira
šei per mane Naujienas, taip
gi ačiū visiems draugams ir 
pažystamiems, kurie mane pa- 
rėrpet, ir tariu ačiū ponui Ju£- 
gelioniui, kad mane pakvietė 
dirbti Naujienų konteste.

Domicėlė Žukas.

KITI VISOKIE REFRIGERATORIAI
PARSIDUODA MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS.

Lengvi išmokėjimai pritaikomi visiems pagal norų ir 
išgalę.

Al lankykite dabar šių didžiausią krautuvę Bridycporle

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITĖS 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

D. Gricius, 2451 \V. 69th St., 
kuris užlaiko gražių taverną, 
kur visados yra šalto alaus ir 
geros rųšies degtinės.

M. Sriubas, 543 W. 63rd St.. 
kurie užlaiko gražiai išpuoštą 
taverną ir turi didelį kamba
rį svečiams, skanaus alaus, ge
ros rųšies degtinės ir užkan
džių. penktadieniais veltui žu
vis, šeštadieniais gera muzika 
ir užkandžiai veltui.

M. Karčiauskas, 207 W. 51st 
St., iš amato yra gerai paty
ręs barzdaskutys ir geras tau
tietis, Al ta ss antrojo skridimo 
rėmėjas, daug pasidarbavęs

nnie Murphy

kaip 7 vai. vakare.
Bus perstatymas; penkių aktųvęi- 
kalo, “MOŽĖS GIMIMAS IR 
PARAONO DUKTĖ”. Progra
ma išpildys Ziono Bažnyčios na
riai. Įžangos nebus. Kviečiame 
skaitlingai atsilankyti, prie to 
bus . choras ir specialiai numeriai.

KOMITETAS.

Lietuvaites norinčios įstoti į 
Gražuolių Kon testų, tuojau 
siųskite savo fotografijas į 
“Niuijiėnas“.

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

šie žmonės darė biznį pei 
Domicėlę. Žukas:

Ponas S. Mažeika, laidotu
vių direktorius, 3319 Lituanica 
Avė., Yards 1138, paėmė biz
nio kortų.

Paul Smith, 4177 Archer 
Avė., kurs užlaiko Palm Gar
delis, telef. Laf. 2235, tąip pat 
taip pat paėmė biznio kortą.

A. Butchas, 4414 S. Rock- 
_;r., tel. Laf. 4689, kurs

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

Tel. VIGTORY 4226 
CHICAGO, ILL.

Naujienų Kontestą užbai
gus, pirmiausia noriu ištar
ti širdingą ačiū visiems ir 
kiekvienam kontestantui už 
jų puikų bendradarbavimą 
ir nenuilstantį darbą. Ačiū 
taipjau visiems Naujienų 
draugams rėmėjams, kurie 
padėjo šį kontestą padary
ti taip pasekmingu.

Šio kontesto tikslas, žino
ma, dar toli gražu neatsiek
tas, nes dar toli gražu ne 
kiekvieno lietuvio namuose 
randasi Naujienos. O to mes 
siekėme, siekiame ir sieksi
me. Galima pasidžiaugti, 
kad jau beveik visi apšvies- 
tesni lietuviai Chicagoj ir 
Chicagos apielinkėse skaito 
Naujienas. Prie Naujienų 
skaitymo mes dar turime 
patraukti mažiau apsišvie
tusius. Tai jau daug sunkes
nis darbas. Mažiau apsišvie
tusius reikia mums pamo
kinti, pralavinti. Daugelis 
jų yra jau seni žmonės, ir 
senus daug sunkiau ko iš
mokinti. Tečiaus mokintis 
niekad ne vėlu. Mes tikimės, 
kad musų vieša tribūna, 
RADIO, galės su laiku daug 
ką šitoj srity atsiekti. Nau
jienų radio programai ry
tais ir vakarais yra duoda
mi ne biznio darymui, bet 
žmonių informavimui, švie
timui ir kulturinimui.

Taigi, draugai, dirbkime 
ir toliau musų obalsio vyk- 
dinimui, kad kiekvieno lie
tuvio namuose kasdien ras
tųsi Naujienos. Lietuvių 
gyvenimas tada bus daug 
puikesnis.

Kl. Jurgelionis, ?
Kontesto Vedėjas.

PRANEŠIMAS 
GARY, INDIANA 

Ned., Liepos 7 d. 
Karaso Svetainėje, 
1520 Grant St„ Gary, Ind.

Kaip 3 vai. po pietų,. įvyks susi- 
rinkimas dėl išguldymų ŠVENTO 
RAŠTO. Bus giesmės ir gera mu
zika.

Kviečia atsilankyti visus be 
skirtumo, viskas bus dovanai, 
“Dovanai gavome, dovanai ir tei
ksime.” KOMITETAS. 150

PARLOR SETU
Vartoti musų krautuvėj kaipo sampeliai, dabar,' Liepos Mėnesį, 

turi biiti parduoti už pusę kainos.

Ačiū AmbrozRrns Roselande, 
diionkepihhiš, kurie kepa ge
riausių ruginę (įuoną, 11731 S. 
Indiana Avė. Tfel. Commodore 
3322.

Ačiū M; Ugiauskiūi, 1356 W. 
49th Pi, kurs atnaujino pre- 
hbmeratų 15 mėnesių.

AČiu J. J. ' žimahčiui, kurs 
Užlaiko barbėrhę adresu 7()2 W. 
31st Str. ir yra gerai patyręš 
Ūme artlate. Vietiniai gyvento
jai yra prašomi lankytis pas 
žimančių, nes jis iš savo bar- 
bernes visus žmonės išleidžia 
jaunesniais.širdingai tariu ačiū visiems, 

kurie nors kokį biznį darėte 
per mane kontesto metu.

j Neužmirškite ir ateityje, 
aš neturiu kitodarbo kaip 
tai agento “Naujienų” ir 
bar esu Chicagos Lietuvių 
Draugijos konteste. Kurie nore 
tuiiiėt įsirašyti f draugiją ar 
kokį biznį turite “Naujienoms”, 
šaukite mane telefonu Canal 
8500 arba laiškais.

Senas Petras.
$69.00 vertės 2-jų dalių 
Parlor Setas dabar tik

34.50

Širdingai ačiū visiems, ku
rie konteste laiku užsirašei© 
per mane Naujienas. Pardavi
nėdamas Royal VMcuum valy
tuvus, prosite ir laikrodėlius, 
kam tik Meiles aš ir toliaus už
rašysiu Naujienas.

Kas dėl dulkių Valytuvų ta: 
pirkite juos geriau nuo ma
nęs, kada pas jus apsilanky 
siu. Perkantiems per mane 
hoyal valytuvus pati kompani 
ja duoda garantiją. Visi, ku-

tVEDŲAMERIKGI LINIJA 
Pasaulio Lietuvių Kongresas

KAUNį, RUGPIUčIO 11-17 d., š. 
m. Atstovams in kongresą ir bendrai 
keleiviais i n -Lietuva rekomenduoja
ma sekanti išplaukimai iš New YOrko 
Drottningholm
*) Gripsholm .

NEW YORK
Per Gothenburga, Švedija 

Laivakorčių kajnos Trečiąją klase 
$97.50 
167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai — 
*,) Vyksta delegatai ir sportininkai, 
in viršminčtu kongresą iš Kalmaro 
atplauks in Klaipėda laivu KASTEL- 
HOLM.
Platesnes informacijas teikia ir par
duoda laivakortes visi musų autori
zuoti agentai. Taipgi švedu Ameri
kos .Linijos visi skyriai

Swedish American Line
181 N. Michigan Avė., Chicago, III,

Seno Petro Ačiū 
Draugams ir 

Rėmėjams
“Naujienų 

užsibaigė su neblogomis pasek
mėmis. Buvo gauta daug nau
jų skaitytojų, kaip Chicagoje, 
taip ir Lietuvoj.

Kadangi Senas Petras lai
mėjo pirmenybę konteste (ne
perda ug reikėjo balsų automo- 
biliaus laipsniiri atsiekti) tai
gi. draugai ir rėmėjai, labai esu 
jums dėkingas už jūsų para
mą man kontesto laiku, žinau, 
kad be gerų draugų paramos 
nebūčiau tiek daug balsų su

rio per mane pirko Royal dul
kių. valytuvus, yra patenkinti, 
ir kurie pirkaite, busite paten 
kinti.

Reikalui esant parašykite 
man arba pašaukite mane te
lefonu.

$95.00 Moliair ar 
Friezc Seklyčiom Setai 

49.50
$12.00 Garantuoti Sini- 
mons lovom Springsai 

5.95
$25.00 5-kių dalių 

BREAKFAST SETAI 

12.95
$28.00 gražus nauji 

LOUNC.1NG KRĖSLAI

•14.75
N a u j i Ref rigera tori a i 

*69.50 
ir aukščiau.

Domicėlė Žukas taria 
ačiu

dėl lietuvių tautos ir visuome
nės gėrovės.

J. Petrošius, 6000 So. Gar- 
penter St., kuris užlaiko gra
žią taverną ir yra draugiškas 
žmogus.

Ona Bagdonienė, 1750 W. 
18th St., kuri užlaiko tavernų 

■4r turi erdvingų svetainę mi
tingams ar kitokiems parengi
mams ir yra getą tautiete.

A. Lepa, 1621 So. Halsted 
St., kuris užlaiko bučėrnę ir 
grosernę kur visados yra di
delis pasirinkimas šviežių mai
sto reikmenų.

Fr. Kleiva, 10256 So. Corri- 
mercial Avė., kuris užlaiko bd- 
černę ir grosernę, kur yra di
delis pasirinkimas šviežio mai
sto reikmenų.

Mrs. A. Kuhčiųs, 1239 W. 
69th St., kuri užlaiko taverną 
ir turi skanaus alaiis, gerOs 
rūšies degtinės ir užkandžių.

Wm. Buishas, 6818 So. Ash
land Avė., kuris naujai nupir
ko taverną ir turi gražių kam
barių svečiams, sftanus alus, 
geros rūšies degtinės. Ponas 
Wm. Buishas yra plačiai ži
nomas Chicagoje, buvęs Keis
tučio Kliubo pirmininkas ir dir 
bęs prie apdraudos kompani
jos.

Wm. Dambrauskas, 817 W. 
34th St., kuris užlaiko , Greeh 
Mill Tavern, turi skanaus 
alaus, geros rųšies degtinės ir 
užkandžių.

A. Kukauskienė, 2826 Ar
cher Avė., kuri užlaiko val
gyklą kur yra visados gami 
narna geros rųšies valgiai.

Uršulė Slotkuvienė, 901 W. 
35th St., kuri užlaiko gražią 
taverną, turi skanaus alaus, 
geros rųšies degtinės ir už
kandžių.

P. Smeton, 1825 So. Halsted 
St., gerai patyręs siuvėjas, ku
ris siuva naujus ir taiso se
nus drabužius.

P. Zigmunt, 4653 Milwaukec 
Avė., gerai pagyręs siuvėjas 
Siuva naujus ir taiso sėnUs 
drabužius.

Visiems, kurie nors kokį biž 
nį darė per Seną Petrą, tarlii 
širdingą ačiu.

Senas Petras.

Tariu širdingiatisių padėką 
visiems Naujienų skaitytojams, well st 
kurie pasinaudojote Naujienų 
vajaus teiktąją nuolaida ir įsi- 
gi jot tų žiburį į savo namus 
Nes Naujienos vedė mus ir ve
da pHe kulturingesnio gyveni
mo ir padėjo mums atsikra
tyti huO visų negeistinų prie

$10.00 45 svarų baltos 
valos M ATRAS Al

*4.79
$80.00 3-jų dūlių 

Micgumų Kumburių Setui 

*39.75
$<30.00 gražus, naujos ma

dos, 9x12 Kaurai

*16.95
$68.00 7-nių dalių Val

gyklų setai 

*37.50
$65.00 mtiijos garantuotos 

Drabužių Plovyklos 

29.95

HOME FEDERAL SAVINOS
AND LOAN ASŠOCIATION OF CHICAGO

1618 W. 18th St., Tel. Ganai 00*45
(H bloko į vakarus nuo Ashland Avė.)

R00SEVELT FURNITURE Krautuvė yra Jūsų rakandų pirki 
mo vieta.

ROOSEVEIT FURNITURE C0„ INC.
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEley 8760 CHCAGO, ILL

LOAN

FEDERAL 
SAViNG^



NAUJIENOS. OMcajro. HL

nonų

Šlifuotų akiniu išpardavimus

noxt

DIDIS JULY CLEARANCE

užvaldyti

PEOPLES KRAUTUVĖSE
Siūloma Specialiai Mažos Kainos

ŽUKAS, Sport Editor

Son thields Mr». Diclcinson

Naujienos tennis meet 
today at Ogden Park,

Jonas Yuška rengia
si važiuoti į Lietuva

Naujienos Tennis 
Meet to Start Todav

štili 
Lith-

Komunistni taikosi paimti Keis 
tučio Klubų | savo gniužtų

Klubo su- 
d. be jo-

Drabužių 
si r i nkimas 
dirbysčių 
kainomis 
viausis

los pilis kilimas 
kilok) polmdj. Ku- 
pnrvykę j Llotuvų,

REFRIGERATORIŲ ir 
DRABUŽIAM PLOVYKLIŲ

DETROITIKTIS CHICAOOJ

kaimų 
menam 
kur augome 
mo jaunimas buv 
koks yra dabar 
gyveno 
kybė.Nt 
aires 
mo

vvill be usod. 
be docidcd tho best 
sots.k-

PictkiewicK
Pietklewicx, 

kaipo vienas

siuskit per 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

iiIMtfj mu JhIm skaityti rnužua rakiau, 
. Išbandyk šluos nuostabius akinius.Iš Keistučio Klubo 

darbuotės

49.00 
11.95 
39.50 
34.95 
29.50 
*2.98 
*2.49 

29.50 
*1.98 
29.50 

ir brangesnių.
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS ARBA CASH.

& Dltson bailu 
Miitch vvill 
2 out of 8

Chicagoj J. YuAkal rengiama 
išleistuvių bankietas.

■ĮMi-s. Eii«>b<thWitl>T«poon PŲįfĮ Attornay G«orf KrapfelĮZ

HowardcC. Dickinson, New Yorko advokatas, augščiausio 
teismo pirmininko Hughes sūnėnas kuris liko piktadarių nužu
dytas Detroit, Mich. Krapfei gelbėjo Dickinsonui Mrs. VVither- 
spoon byloje dej $40,000,000 palikimo, kurios reikalais Dickison 
ir buvo atvykęs Detroitan. čia jis įkliuvo į šaikos nagus, kuri 
jį nužudė plėšimo tikslais.

Žiūrėkit! Pirkit!
Gaukit Kainas!

rlnus-GIrėno Posto narius.
| šį bankinių bus atgabenta 

Dariaus-Girėno Atminties To- 
blyčin, ir prieš išvežant j Lie
tuvy visi atsilankę galės jų pa
matyti. Pasidžiaugti ta dovana, 
kurių Amerikos Legiono Da
riaus-Girėno Postas paaukoja 
atminčiai žuvusių lakūnų.

— Fr. Ihilavv.

Nekuriu jų sumažintos 
kainos dabar tik

’79.50

Bet komunistai 
rimsta.

Birželio 2 d., dar prieš suv 
slrinklmo atidarymų, atplškėju 
pats komunistų centro biuro 
pnsiuntinis komisaras Abokas 
su įsakymu, kad Keistučio Klu
bas, be jokio atsikalbėjlmo, tu 
ri pasiųsti delegatus j komu
nistų šaukiamų Clevelaiide, O., 
seimų. Klubo pirmininkui at
sisakius komisarų patenkinti, 
pastarasis išbėgo, nusviedęs 
linkui pirmininko ir paties Klu
bo keletu komunistiškų “kom
plimentų”, kitaip sakant, kelio
nių. Tai tik dalis faktų, kaip 
komunistai bando užkariauti pa
šaipiuos draugijas, kartu ii 
musų Keistučio Klubų. Gerbia
mi Klubo nariai, lankykime su
sirinkimus Ir imtys spręskime 
apie savo organizacijos reika
lus be svetimos pagelbės.

Kaip pradžioje minėjau, su
sirinkimas Įvyks 6 d. liepos 
Bukimo kas tik galimo būti. Ir 
bukimo iki pasibaigs mitingas, 
O aš jus užlkrinu, kad niekas 
nedrįs musų gražų daržų knisti.

Bėjo, Keistučio Klubo pik
nikas, kuris buvo 16 d. bir
želio, dėl lietaus nepasibaigė. 
Todėl antras piknikas (pabaig
tuvės) įvyks sekmadionj, lie
pos 7 d., Liepos darže.

Senas Putinas.

The 
begins 
67th and Racine Avenite. The 
men’s singles vvill start prompt- 
ly at 2 P. M.

If there any men have not 
entered their narnės as yetand 
vvish to play, they should be 
present at the courts today and 
be entered. No one vvill be de- 
faulted untill Sunday afternoon. 
In the men’s singles the con- 
testants can decide on the balls 
to be used and either the loser 
to pay for balls or eash one 
to supply a bąli apiece. In case 
of arguments about balls the 
regular Spaulding or Wright

šiandien 
rodo visai 
rio buvote 
Ilgus melus nematę to kaimo, 
kuriame gyvenote, dabar ra
dote jaunimų kaip kokį gojelį 
bujojanlj, ir nors mažulis žln-

Plovykles. Pa- 
visų gerųjų iš- 
Mažiaus i o m i s 
mieste. Leng- 

išmokėjimas, se
kamų išdirbysčių:

Westinghouse, 
Bee Vac, ABC, 

Thor, Apex, May
tag ir kitų.

Nekurtos iŠ minėtų plo- 
vyklių dabar parsiduoda 
labai sumažintam kainom.

Išvykstant į Lietuvy, J. Yuš- 
kos draugai rengia jam išleis
tuvių bankietų jo nuosavoj 
Hnllyvvood svetainėj, 2417-19 
\V. 43rd St. Rankiotas įvyks 
liepos 21 dienų.

Norint dalyvaut p. Yuškos 
išleistuvių bankiete reikia iš- 
anksto įsigyti įžangos bilietai. 
Bilietai galima gauti pas Da

lis musų esamo iš 
įvykę į šių šalį. Alsl- 
savo gimtinį kaimelį, 

l'ais laikais kai- 
toks, 

Tada kaimas 
visai kitokiose aplin- 
Jam buvo svetimi te- 

gegužinė, pasilinksmlni- 
vakarėliui, organizacijos,

Pranta JI rogfljlmų, i
silpnas Ir krolvus akis gulima L* 

dažnai atitaisyti nu naujai Išrastais
ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. J Iii apsaugos jūsų akis, pašalins aklų nuo 
vargi Ir galvos skaudėjimų, Jus y *“ “ 
slutl Ir aiškini toli Ir arti matyt

Liepos 27 dienų p. Yuška 
apleis Chicagų. Jis išvažinėj, 
į Novv Yorkų, iš kur su olim- 
pijados sportininkų ir Ameri
kos Legiono Dariaus-Girėno 
Posto ekskursija liepos 31 d. 
laivu Normandie išplauks j Lie
tu vų.

Jonus Yuška tapo išrinktas 
atstovu nuo Amerikos Legiono 
Dariaus-Girėno Posto su šia 
ekskursija nuvešt atminties to- 
blyčių nuo Amerikos legionie
rių ant Dariaus ir Girėno ka-

io preso Lietuvos žmones r 
taip pataria Lietuvos bankai

“mANUFACT URING COMPAMVd^ 

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St 
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

PIRMAS DIDELIS ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
IŠVAŽIAVIMAS!

Tai kvIoMaaio vlsun Žngui'loČliia Ir taipgi na Žugarlaėlits, Visi šir
dingai k vhdMiiml, Kurt skanių gėrimų Ir limčluiis Ir taipgi žngarločlų 
i nu a< I n gus p'itnranvImiiN, Muzika patarnuiis Keturakio Hmins.

Adv
Adv. Zenonas 

plačiai žinomas 
veikliausių advokatų tarp Det
roito lietuvių, šiomis dienomis 
atvyko į Chicagų ir svečiuosis 
tūlų laikų pas savo brol| B. 
R. PietkievvicM, 2608 W. 47 St., 
stambų reni vstatininkų ir dar
buotojų lietuvių rateliuose Chi- 
cagoj.—F. Bulnw.

Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems; imame senas 
ledaunes, plovyklas ar rakandus į mainus, duodame di

delę nuolaidų.

Pkty Will Begin at 2. P. M
J. J

kHiieliiiiN, I 
žygiuojantį

Aš pats po 27 melų sugrįžęs 
į savo kitimų rudau jttdrų- 
veiklų jaunimų, iš kurio, kaip 
šis alvalzdėlis parodo, yra ge
rų vaidintojų, muzikantų, kal
bėtojų, dainininkų Ir veiklių 
visuomenės darbuotojų.

• R. Snhikaa.

DIDELIS PIKNIKAS
Kur bu| išdalinta už $400.00 Daiktų.
RengiadLiet. Keistučio PašelposTKliubas

Įvyks MEDELIO,!, LIEPOS-July 7,1935
J. LIEPOS DARŽE, Archer Avenue 

ir kampas Kean Avė., Justice Park, III.
PrauidėN 11 vai. ryte ir trauknia Iki vėlumui vakaro.

Šokiams grieš Stephens Revelers orkestras.
Buh skaniu užkandžiu, šalto niaus šaltkošėa ir cigarų.

Kadangi šio pikniko yra tijsn, tai jaunuoliui nuo 15 iki 25 metų lai
ke pikniko Ima.priimti prie Keistučio Kliubo voltui. Yru proga ir se
nesniems prisirašyti.
Sekamos dovanos bus išdalintos 1 Refrigeratorlus; 2 „R.C.A. Radlo 
3 Washing Maciūne; 4 Cash dovana $25.00... Todėl kas turite pirkę 
serijų nepamirškite pasiimti, nes yra proga laimėti dovanas ir sma
giai su keistutiečiais tyrame oro praleisti laikų.
įžanga visiems DYKAI! Kviečia Komitetas.

IJOTIIVIH AKIU GYDYTOJAS 
OflMiiN Ir Akinių Dirbtuvė, Patenkinimas Garantuota*.
756 Wcst 35th Street Telefonas Yards 1829

Don’t forget there Ih 
time to vvin thid trip to 
uanla. Be uit Ogden Park To 
day 2 P. M.

Lietuvių Keistučio Pašalpos 
Klubo pusmetinis susirinkimus 
įvyks šiandie vakare, 6 d. lie
pos. Klubo nariams patarčiau 
būti suvirinkime. Iš pasikal- 
liėjimo su Klubo nariais, kurie 
stovi arti jo reikalų ir lanko 
susirinkimus, teko jiatirti apie 
vertus pasipiktinimo įvykius 
musų Klube. Būtent, kad ko
munistai nusitarė 
Keistučio Klubų.

įrodymai irgi yra. 
sirinkime gegi/žes 5 
kio pamato komunistai norėjo 
prašalinti iš pirmininko vietos 
teisėtų Klubo pirmininkų Pra
nų Jakavičių, o jo vietoj pasta
tyti savo žmogų; taipgi išrinkti 
delegatus, kurie atstovautų 
Klubų komunistų sugalvotose 
konferencijose, ir 1.1.

Ačiū nekuriu susirinkime da
lyvavusių narių energingoms 
pastangoms visi komunistų už
simojimai likosi atmesti.

mont vvill roHiimo ,plny tho fol 
lovvlng day at tho Hinno time, 
Ali mon tiro retpioHtod to ro 
port to J. J. ŽUKAS upon ar 
rivtd at tho courtH, After your 
malch do not loavo the courtH 
vvlthout firnt flndlng out tho 
dato and time of your 
mnteh.

Pnidžhi 10 viihiiidii Iš ryto. Muziko 12 valandų diena, MIKNIAUS Giraitėje B1G TREE GROVE
0 hloluil | vnknriiM už Komi Avr, prlci put Archer Romi, 

PnimHyidto šalnų žagnrločlų Išvažiavimo , įžangau nėra.
Kvloėla KOMITKTAL

\Vomen’s
’rhurNdiiiy, July 11

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm m>gu vulynl numuki Pnšmik mint dul dykai apNkuIlllavImų. 

25 mutul patyrimo, — Blokorlua Ir HtoghiN. 

LEONAS ROOFING C0.
3750 VVallacc Street, Tel. Boulevard 0250

Dabar geriausia laikas, o 
Peoples krautuvės geriau
sia vieta įsigyti Refrigera- 
torį. Didžiausia pasirinki
mas mieste, pricinamiau- 
sios kainos ir lengvus iš
mokėjimai.

Pasirinkimas:
FRIGIDAIRE, SPARTON, 

CROSLEY, GRUNOW, ' 
NORGE, WESTING- 

HOUSE, LEONARD, ir 
GIBSON.

Park 
at 6 P. M. Womon wil play in 
acordanco with llic šamo rulos 
aš tho mon. Como on gi ris, 
vvo neod your ontry blanks.

In cnso of rain tho tiVornaPranešimas ir už- 
kvietimas

Vienas iš “Naujienų” repor
terių štabo neužilgo žada ap
leisti Chicagų. Todėl to re
porterio draugai keliu jam iš
leistuvių vakarų liepos 27 d. š. 
m. 8 vai. vak. llolyvvood sve
tainėje, 2417 W. 43rd St.

Suprantama, atsisveikinti su 
p. reporteriu daugumas ehiea- 
giečių norės—ypač su* reporte
riu Frank Bulaw, kuris savo 
teikiamomis žiniomis nei vie
no neužgavo, neišjuokė; atpenč 
tik gražių, našių musų darbų 
pusę matydavo ir tai aprašy
davo “Naujienose”.

Lai bus šis straipsnelis pra
nešimu ir sykiu užkviėtimu į 
reporterio Fr. Bulavv išleistu
vių vakarienę.

—Dr. A. L. Graičunas.

Ir paskiau atsilankykit j CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO. 
ir PALYGINKIT kainas ir rųšj tavorų. Mes turime nustatę NAU
JAS PASTOVIAS VERTYBES dėl musų Liepos mėnesio apvalymo 
išpardavimo.

Mes garantuojame, kad. jus negalite gauti geresnės rųšies tavorų, 
geresniu išmarginimų arba geresnio patarnavimo bile kur kitur 
Chicagoje.

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

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

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

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

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

gražių pattem’ų po ...................................................
9x12 VAIL0K1NIAI PATIESALAI, $5.00 vertės, 
. specialiai po .......................................... .....................
32 ŠMOTŲ INDŲ SETAS, Gaugit sau dabar ..........

GESINIAI PEČIAI, $49.00 vertės, visi porceliniai 
po ....................................... .......................

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

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

CENTRAI DISTRICT
FURNITURE CU.

JOSEPH JOZAITIS. Mgr. 

3621-25 SO. HALSTED STREET

________
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Gražuolių Kontestas

Konfesiją, tuojau

THE DAILY

Gerkit ir Reikalaukit

PADEKAVONE
susirasit

jums reikia
STRAIfi HTKBITIICIff

Lietuviškos
Degtinės

Kazimiero Ur 
draugai ir pa

NATHAN 
KANTER

Žada išduoti warantus 
areštavimui policininkų

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 

Kentucky 
Bourbon

didvlčn švaros nukrautos viršų 
tlniuose trobesio aukštuose.

Areštavo du mokinius 
už padegimų mokyklos

šilčiausia 1935 metų 
diena buvo vakar

STOGAI
ROOFING

Rytoj Chicagos polici 
ninku parengimas

Trečiosios partijos stei 
gčjų suvažiavimas

PIRMA DOVANA • 
ANTRA DOVANA 
TRECIA DOVANA

yra reikalinga
Konferencija

Darbo Po-
N aprik tau-

LIGONINES
HOSPITALS

Kazimieras Urbonas 
užmuštas darbe

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILEBS

Auto Parts kompa-
1620-22 S. State

Skubflkltl J 
SOVIETU RUH

Koronerio tyrinėjimas daryta 
ryšy-su mirtimi merginos So- 
phlo llrbanaky, 25 meti),( gyve
nusios adresu 8248 So. Morgan

1 kmgla 
n i jos trobėsis
s L, sugriuvo penkatdieirio ryt
metį, tuoj po to. kai 8 valanda

KOLEKTAVIMAI
COLLECTIONS

Oro biuro oficialia praneši
mas rodė, kad penktadieni, lie

Vakar prasidėjo konferencl 
ja skelbėjų Idėjos, kad Jungti 
nėse Valstijose 
trečioji partija 
laikoma Earinorių 
Iltinės Eoderneijos 
somos Politinės Akcijos ir įmo
nių Politinio Susivienijimo Chl 
eagoj organizacijų vardu. Kon
ferencijų sušaukė penki pažnn

Linksmai atšvęstas 
AL Stuparo 19 m. 

gimtadienis

URBONAS
šiuo Msnuliu 
11:40 valandą 

sulaukus 40 mo-

lllinois loglslatiira paskyrė 
$500,000, kad aprūpinti valsli- 
jos vieškelių policijų gerinusia 
galima rndio komunikacijos si
stema. i .

išmušė. 15 komimnijos darbi
ninkų ir du Stato linijos gat- 
vokiirtai pilni žmonių laimingai 
išliko nepaliesti nelaimės.

Kai ugnegesiai pribuvo j įvy
kio vietų, tai rado gatvę užblo
kuotų gatvekarinms. Manomu,

Albertas SI u paras, Chicngo 
Lietuvių Choro “Pirmyn”, Chi- 
cagos Lietuvių Simfonijos Or-

CHICAGOS 
ŽINIOS

Liepos 4 dienų Chicagoj ir 
apiolinkėj žuvo 14 asmenų. 16 
melų vaikinas tapo užmuštas

Gražuole - kandidatė 
į “Miss Naujienos 
1935”, kuri dalyvaus 
konteste rugpjūčio 4 

d., Birutės darže

BUDDE’S BEAUTY 
SHOP

M* $2.50 I’crm.
Flw2 Wave už *1-49 
? > »r. 00 G Jo Tono 03.50

3 Hhntnpoo and Flngcr 
Ji r Wav« .................... 25c
7 PIUn, Ir Nuimtoj 35c. 
C, k EicktriškaH Miooižim.
VISKAS PIGIAU IR GERIAU. 
3641 S. Union Avė. 

rol. Yurdo 1303—2nd Fl. Front

Lietuvaitės norinčios Įstoti i Gražuolių 
“MISS NAUJIENOS 1935” — 7 
siųskite savo fotografijas j “Naujienas”.

Gražuolėms bus duodamos trys dovanos:
$50.00
$25.00

■ $10.00

IG1UNK1MAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAlTftS 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

FIKCERIAI KRAUTUVĖMS.
Rarai ir kiti krautuvėms fikčeriai 
nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARF1ELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE

5300—5314 So. Halsted Si.

Lengvi išmokėjimai nuo 12 11d 24 
minėsiu. Kreipkitės visuomet 1

LEVINTHAL PLUMB1NG 
SUPPLY CO.

1635 W. Division 8L 
kampas Marshfield

Ar Yra Kas Jums Skolingas Pinigų? 
MES IdKOLEKTUOJAME 

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

UN1VERSAL COLLECTION 
SERVICE

39 Sl La Šalie Street 
Central 8982

BIRUTES DARŽE 
Rugpjučio-August 4,1935

|kih 5-tų, kaip 12 vai. dienos 
termometras rodė 80 laipsnius. 
Tai buvo šilčiausia iki Šiol 
1935 metų 'diena Chicagoj.

Koronerio tyrinėjimas 
dėl bridgeportietės 

mirties

Išrinkimas gražiausios lietuvaitės 
“MISS NAUJIENOS 1935”

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos oro/ IKI

BIRUTftS DARŽE
Rugpiučio-August 4 

1935 m.

Policija areštavo Miirvinų 
Gochrke, 8028 North Long avė., 
ir Josephų Kielar, 5459 VVright- 
\vood avė. Abu vaikai šiemet 
baigė pradinę mokyklų. Polici
jos sinty jie prisipažino, kad 
padegę Schuberlo pradinę mo
kyklų. Tas gaisras mokyklai 
padarė $3,000 žalos.

fejerverko eksplozijos; aeropla
no nelaimėj Žuvo vienas; penki 
užmušti automobilių nelaimėse, 
o keturi paskendo.

Sekmadienį, liepos 7 d.. įvyks 
paskutines Chicagos policinin
kų besbolo rungtynės dvi čem
pionato. Losiu vieta — Wrigley 
Kieki. lx)šis prasidės lygiai 2 
vai. po pietų. Aikštes vartai 
bus atdari nuo 1 vai. po pietų. 
Visas pelnas skiriamas pašal
imai našlių ir našlaičių tų poli
cininkų, kurie žuvo savo parei
gas eidami.

Jiems mirtis gan arti 
grūmojo

MuFy W<«r
Tai yra lletuvnltO-grnžiiMlG, 

gyvenanti netoli Naujienų, e.lil- 
caglotė. ši lietuvaitė norėtų bū
ti ’-Miss Naujienos 1935”. Tilps 
Naujienose ir daugiau gražuo
lių paveikslų.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar Jūsų stogas reikalauja patai- 

symo? Pašaukite mus Ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mm 
taipgi darome visokį blftkoryątta 
darbų.

8216 So. Halsted Stroet.
TeL Vieton 4966. . ;

DOMICEI.® JOZAl’NENP. 
Po tėvais ChuralU

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 5 dienu, 2:20 valanda 
po pint 1935 m., sulaukusi pu
sės amžiaus, gimus Panevėžio 
anskr., Naujamiesčio parap., 
Choru kaimo. Paliko dideliame 
nuliudime dukterų Veronikų 
Gasparkiene. žentą Jonu Gas- 
parki, broli Nikodemu Chura, 
H anūkas, du broliu dukteres 
Elena Vaičiūniene ir jos šei
myna, Agota Snarkis. du se
sers sūnūs Mykolų ir Mateu- 
ša Soreikus ir iu Šeimynų, 2 
sesers sunai Adomas ir Anta
nas Grigai ir ju Šeimynas ir 
daug kitu giminiu. Kūnas pa
šarvotas randasi 3228 Limo St, 

laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Liepos 8 dienu, 8:00 vai. ryto 
iš namų i šv. Jurgio parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nulydė
ta i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Domicėlės Jozai- 
tienčs giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimu ir atsisveikinimu.

Nuliude liekame.
Duktė, žentas. Brolis 
ir Giminės.

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

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

Suvažiavo daug Al, Stupnro 
ir Jo tėvų draugų ir gražiai 
linksminosi velk iki ryto, linkė-

Kai trys kiti municipalini tei
sėjai atsisakė išduoti warantus, 
tai teisėjas bkhvard Casey pa- 
reiškė, kad jis išduosiųs waran- 
tų art'štavimui trijų policijos 
viršininkų.

Vienas lų viršininkų yra de
tektyvų viršila John L. Sulli- 
vau, kitas — valstybes gynėjo 
ofiso vyriausias investigatorius 
’l'honuis Kelly, o tretysis po- 
licijos leitenantas Charles Egan, 

šie policijos viršininkai yra 
kaltinami tuo. kad jsibriovę j 
Chicago ’l'eamstei’s. Chauffeurs 
and Helpers unijos mitingų, 
areštavę jos darbuotojus, išlai
kę juos tris dienas kalėjime ir 
tik tada paleidę. Tuo gi tarpu 
jokių kaltinimų areštuotiems 
neiškelę. Areštuoti unijistai ma
no, kad tai buvęs priešingas 
įMatymams |K>lieijos sauvalia- 
<im:4f> Ji6 *ttnuklapiktinti!* 
kus atsakomybėn.

Automobilių Dalys
AUTO PARTS

KAZIMIERAS
Persiskyrė su 

Liepos 3 diena, 
naktį .1935 m 
tu amžiaus, gimęs Šiaulių up- 
skr., Kuntuupiškiu parap. Ame
rikoj išgyveno 26 motus. Pa
liko dideliame nubudimo my
lima moteri Lludvygu, no tė
vais Gal minaitė ir 8 podukros: 
Kazimiera, Domicėlė ir Juzefų 
ir posūni Liudvika, pusbroli 
Joną Jonušą ir gimines, o Lie
tuvoje 2 seseres ir 2 broliu. 
Kūnas pašarvotus randasi 11939 
Calumet Avė.

Jaiidotuvės įvyks Pirmadie
ni, Liepos 8 diena, 8 vai. ryto 
iš namų | Visų šventųjų pa
rapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielų, o iš ton bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. 
bono giminės 
Žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimu ir atsisveikinimu.

Nuliude liekame,
Moteris, Podukros, Posūnis, 
Pusbrolis ir Gimines.
Patarnauja laidotuvių direk

torius J. F. Eudeikis, telefonas 
Yards 1741.

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $19 00

vaikams _________ ■ W

Pn«ge“..“^______ *45.00
Akušerija na- $15 00

muose ------------ --------■ wnW
Medikais egzami- JI flft

nadja _____________ ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

rEDERALbAVlNGS 
ANDiLOAN SĄISOCIATION 

OF CHICAGO"“

2324 So. Leavitt Street
> Telefonas CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 

ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti muo skaitytojams su
sirasti, kur Kalima nusipirkti {vairia paprasta ir nepaprasta 
daiktų, Intais? ir reikmenų. Jeigu ifi telpanti? čia skelbtai? ne
galite susirasti ko jiefikot, pajaukite Naujienas, Conal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia j?s gausite tafonnadj?, jeigu tik 
jų bus galima gauti. ____________________________

Mergina buvo Šokėja šoklų 
saloje. Ketvirtadieni Sophle Ui'- 
bansky «u nežinomu vyru už- 
NireglNlrnvo Carleon viešbuty, 
2138 So. WabuNh nvomiv, kaip 
M r, <& Mi'H, lloof.

Koletų valandų vėliau po to, 
kai uŽširoglHtravo, merginu nu- 
HlHkundC viešbučio menedžeriui 
McKoown, kad Jos kompaniorluH 
vyras atėmęs iš jos brangmonos 
ir pinigus. Neužilgo po įto skun
do pastebėta Jos kūnas puolan
tis Žemyn nuo penkių aukštų 
trobėslo slogo.

P. CONRAD!
HTUDIO

420 W. 68rd St.
Kngl(iwood 5883-5840 

Dar gražinu, modornll- 
klau įrengta,

ANASTAZIJA EUDEIKIENĖ
kuri mirė Liepos 1 d. 1935, ir tapo palaidota Liepos 5 d. 1935 m., 
o dabar Ilsisi Šv. Kazimiero kapinėse amžinai nutilus ir negalėda
ma atidėkoti tiems, kurie suteikė jai paskutinį patarnavimą ir pa
lydėjo ją į tą. neišvengiamą amžinybės vietų.

Mes atmindami ir apgailėdami jos prasišalinimą iš musų 
tarpo dėkojame musų dvasiškam tėvui Kun. kleb. Skripkai, kuni
gams -Statkui ir Petrauskui, kurie atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jos sielą. Dėkojame Kun. kleb. Skripkai už pritaikintą pamok
slą bažnyčioje ir kun. Vaitukaičiui už gražų pamokslą kapinėse.

Dėkojame šv. Mišių aukotojams, gėlių aukotojams, p-niai 
Pieržynskienei už gražų giedojimą bažnyčioje ir M. Petruševičiui 
už gražų akompanimentą. Dėkojame vargonininkui V. Daukšui. 
Dėkojame J. Krušui, kapų užvaizdai, už puikią tvarką kapinėse. 
Dėkojame visiems, kurie paguodė mus musų nuliudimo valandoje 
ir pagalios, dėkojame visiems giminėms, draugams ir pažystamiems 
dalyvavusiems brangios motinėlės laidotuvėse, o tau A. A. mo
tinėle, lai Dievas suteikia amžiną atilsį.

Nuliūdę lieka:
SŪNŪS JOHN F. EUDEIKIS IR JO ŠĘIMYNA.

koMtro ir “Kipšų” (Imps) fut
bolo Jaukto unryH, Miilnukč 10 
motų. Tai yra. HvarbloM’ Jaunuo
liui HukaktuvOM, nog itadn JIh 
pasijunta jau chuh no vaikau, 
bot HunugęM vyrus, kuriH gali 
didelius darbus nuveikti, ku
riam nieko n fra negalimo, no- 
įveikiamo, ikltol Jaunuolis nori, 
kad motai kuogrolčinuslii slink
tų, kad tik greičiau galima Im
lų suaugti, nors už kelių motų 
pats norčs, kad lie motai slink
tų daug ločiau, — kad Įmany
tų, tada gyvenimo laikrodi pa
suktų algai.

Tekins svarbias sukaktuves 
sulaukus, p. p. Pūkiai savo gi
minaičiui pprolitų ŠoštadionĮ su- 
ruošO labai šaunų gimtadienio 
poklll Jaukiamo p-los ftlmklončs 
“IJusy lloo’ sodne 
Avo., netoli Lement

25c lld 2 vai. no pietų

Sonotone Teatras
(16 K. Vnn Buron Ht.

Liet u vai tčs norinčios jsloli ) 
Gražuolių Konlostų, tuojau 
siųskite savo fotografijas 1 
“Naujienas0.

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

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH HTREJCT BAT1< IIOUSE 

008-1)10 Wvąt 14th Street 
Motorų (Įlomi Norodomlą,

Po naujų navininkų priežiūra, naujai Išrornontuotn Iš Išmalcvota. — 
Masažui—•Cnlrojiodistal—-Atdara dieną ir nuktj.—

SWIMM1NG POOL PHONE CANAL 9560

Duodam Paskolas Ant Morgičiu
Mažais Mčnesiiiinis Išmoksimais nuo 5 Iki 20 Metų 

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj
U. S. Government Įstaigoj, F. 
S. and L. Ina. Corp., Washing- 

.ton, D. C. Apdraustas kiekvie- 
ZžiĮHBF no žmogaus' invostmentaa iki 

$5,000.00.
jPMą. Mes mokam už kiekvieną 

dolerį dividendus, pakai už- 
darbio. Praeityje išmokėjome 
4 nuošimčius.

Reikalaudami 
____ j.- visada galite 

gauti savo šu
tau pytus pini
gus. Įstojimo 
mokėti nereikia.

3220-30 Archer Avenue
Phone Lafayettq 1090

FIKCERIAI
ŠTOKE FIXTURES

JONAS ANCIKAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

Liepos 3 dieną, 3 valandą po 
pietų 1935 m., sulaukęs 35 me
tu amžiaus, gimęs Raseinių 
apskrity, Titavėnu parapijoj, 
Papušėnu kaime. Amerikoj iš
gyveno 22 metus. Paliko di
deliame nuliudime motiną Ka
zimierą. po tėvais Jasinskaitę, 
ir patėvį Vincenta Paludnevi- 
čia. dvi seseris Friedą ir Stel- 
la. švogerius R. C. Natzke ir 
Andrew Vencimelio, dėde Sta
nislova Anciką. dvi pusseseres 
Magdalena Semėnienę, Oną 
Faski ir 2 švogerius: Juozapa 
Bernčnas ir Benny Faski ir 
daug kitu giminiu. Kūnas pa
šarvotas randasi 4605 South 
Hermitage avenue.

laidotuves įvyks šeštadienį, 
liepos 6 dieną, 2 vai. po pie
tų iš koplyčios i Lietuvių Tau
tines kapines.

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

Nuliude liekame.
Motina, Seserys, Patėvis, 
Pusseserės, švogeriai ir 
Cainitnės.

Mutual LiųuorCo
4707 So. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

M A L E V A 
už % kiilnoNt 

VyrlniiMln Vieta Bank r u to Htako 
AtNlIankyklt I bllo kurių iš muaų 
3 krautuvių Ir iiualžiurflkit—jus 
Čia ruNito kiokvionų žinomų mals- 
von ruŠI už nunigliitHH kainaa, 
$2.00 Bailu žibanti Mii- į? AC 
lova, už Gal...................... * ■
$2,26 Baltu Pint Mn- $<fl pA 
lovų, už Gal.................... I sfcU
$1,25 Slotoiiuniii Mulavn, EAa 
už Gal........................................UUV
r:“"'1“.........   $1-OO
Vlaa Mulavn 100% Garantuota—

Arba Hugražinaiino PlnlgtiN 
Paint Excnango of Chicago 
1557 Mllwuuk<!0 nv. 2274 ICInton nv. 

6830 Š.HulMtod Ht. td.ArinltuKO 1440

KaziniloriiH UrbotniK, 40 mo
tų, gyveno nilroHii 11039 Cu- 
liiniel nvomio. Dirbo goložios 
laužo k lomi). DltloliH goiožloH 
šmoliiH nupuold nnt Jo Ir hužoI- 
dč J| tročinilionl, llepoH B d., 
11:40 vnl. vakaro.

J. F. Eudolkio įimbulitnHii mu- 
žoIhUinIh buvo nugabentas | 
RoHohindo Coinniunity ligoninę, 
kur koletų valandų vėlinu mlrC

Koronerio tyrinMInuiH |vyko 
ponkitudlonĮ, ilopoM 5 d., II vnl. 
prieš piottiH J. F. Endolklo kop
lyčioj, 4(105 So. llormltngo nvo. 
Koronerio nuoMprondlM buvo: 
volion] IštlkuH prlcpuollngn (tie- 
Bldontal) m Irtis Ir nolšvongin- 
nm (unnvoidnblo).

KnzlnilernN IJrbonnn buvo ho- 
itaH roHolnndlėtlH. Paliko mote
rį Lludvlgų, IrlH podukroH — 
Kazimierų, Domicėlę ir Juzefų, 
Ir poHtinl Liudvikų.

Lekiotuvčh |vyk« pirmadieni, 
liepoH 8 dienų, 8 valandų ryto iš 
namų | Visų fiventųlų parapi- 
Joh bažnyčių, 
šv. Kazimiero

Laidotu včho 
Eudeikln.

• ša kviuMMnaMMM

pinigų- 'Marš'* -

K-+0 Street
TELEFONASrYĄT'ds 27C-d-.arl>a



ŠIANDIEN PRASIDE
DA TENNIS TURNA- 

MENTAS
Jaunimas gyvai su- 
interesuotas-kas liks 

čampionu Lietu
von važiuoti

Ogden Parke šiandien turi 
prasidėti Naujienų tennis tur- 
namon ta jų kuriame dalyvaus 
kaip mergaites taip ir vyrai.

Jaunimas labai susidomėjęs 
šituo turnamontu1, nes jo lai
mėtojas vaikinas bus pasiųstas 
Lietuvon dalyvauti visų lietu
vių Olimpiadoj, kuri yra ren
giama aęryšy su Pasaulio Lie
tuvių Kongresu.

I)e| stokos laiko sukelti pi
nigams kelionės j Lietuvę ne
galima buvo užtikrinti mergai
čių skyriaus čampionei, užtai 
jai bus sukeikta puiki taurė- 
trofija.

Musų jaunimo noras važiuo
ti j Lietuvę, kurios jie nėra 
matę, yra labai sujaudinantis. 
Norėtųsi kuodaugiausia jaunuo
lių ten pasiųsti, kad jie ten pa
sižmonėtų, pažintų musų tėvy
nę ir sugryžtų su puikiausiais 
įspūdžiais.

Naujienų tennis turnamento 
laimėtojas be abejo bus pui
kiausias tennis lošėjas, ir nuva
žiavęs Lietuvon mums taip sa
kant “gėdos nepadarys“.

Nuo chicagiečių jis nuveš Lie
tuvon pasveikinimų knygų, gra-

vienam kaštuos tiktai 50 centų. 
O subatos vakare yra puikiau
sias laikas pasivažinėti laivu po 
Michigano ežerų.

Tikietai šitai ekskursijai rei
kia pirkti iškalno Naujienose ii 
pas Jaunimo Draugijos narius, 
Kitos vietos bus paskelbtos vė
liaus. Tiktai nuo iškalno par
duotų tikietų eis po keliolikų 
centų į fondų Čampionui ar čem
pionams pasiųsti į Lietuvę.

Taigi rengkitės pasivažinėti 
po ežerų laivu idant padėjus 
pasiųsti musų sportininkus j 
Lietuvę dalyvauti pasaulio lie
tuvių olimpiadoj.

Lietuvių golfo tuma- 
mentas

&
Rytoj, sekmadienį, gabieji 

Chicagos goMlninkai turės golfo 
turnamentų, kurį jie vadina 
“Invitational Trophy”. Turna- 
memto vieta — Kinsman Count- 
ry Club, prie 143 gatvės ir 
Parker road. Lošimo laikas nuo 
7 vai. ryto iki 1 vai. po pietų.

Skiriamos lošėjams trofėjos 
turės būti laimėtos keliuose lo
šimuose iki liepos 28 dienos. 
Tų dienų, t. y. liepos 28-tų, bus 
kontcsto pabaiga.

šį sekmadienį pasižadėjo da
lyvauti turnamente gražus bū
rys lietuvių, jų tarpe Chinick, 
Pivaronas, John Diton, Maher, 
Troy, Paczulp, Savage, Karan- 
das. Taipjau tikimasi turėti 
svečių iš Detroito D-rų Vizgir
dų, kuris lankosi Chicagoj, ir 
kitus. Visi yra kviečiami daly-

NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, liepos 6, 1935

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ
The G. M. DISCOUNT CORPORATION Išpnrduos visus savo naujai 
įgytus automobilius tiesiog žmonoms.
Pnstnaudokit šia nepaprasta progų ir nuslplrkit sau automobilių dabar. 
Niekur kitur miesto jus negalite gauti panašius burgantis.

MES PILNAI GARANTUOJAME. KAI) MUSU KAINOS YRA 
ŽEMIAUSIOS CHICAGOJE.

Kiekvienus kuru* turi musų noupribuotu 1)0 dienų garantijų ir septynias 
dienas dykai Išbandymui pasivažinėjimų, Jūsų senų kuru priimsimo | 
mainus už pilnu vertę ir 12 iki 18 mėnesių užmokėti balansų,

ras visų dienų, o nedėldloniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet,

ChlcugoM Lietuvių Draugljių 
1789 So. IlalNted St.

(“Naujienų” name — 2 ros lubos)

Simauo Daukanto Draugijos pus- 
motinlH NUKirlnkimaN i vyk h nokimi- 
dleny, Liepos 7tų dienų šių motų, 
12 vai. dienų, Chicagos Lietuvių 
Audi tori jt)N svetainėje, 3183 South 
HalnUd St. Susirinkimus yru svar
bus, todėl kiekvienas draugas pri
valo būtinai pribūti, uos turimo ne
kuriu svarbių klausimų apsvarsty
ti. Taipjau Išgirsite raportų upio fi
nansini draugi Jos stovi.

P. Kn sekr.

GRAHAM—Vėliausias 1085 DeLuxo 
sodan. Tik upio 80 dienų senu
mo. Turi originalų dirbtuvės 
garantija, Taipgi musų 00 die
nų garantija. Turi knoo .antion 
Musų kaina *450

DODGE — Mos turimo 3, 1935 
Doluso sodan, ir du 1032 seda
nus. Visi geroj padėtyj ir ne
galima atskiri! nuo S O CIK 
naujo. Musu kainu ....

FORD—1083 Do Luxo coupe su 
“Rumble” sėdyne. SOftiŠ
Musu kainu tiktai feUv

CHEVROLET—1980 DoLuxo so
dan, tikrai kaip naujus. Mažai 

važinėtus. Musų S CIK
kaina tik ...........

Ir

REO — Vėliausios mados 1033 
l)oluxe sodan. Nepaprastai gra
žus ir ekonomiškus karas, 'laip 
Išrodo kai iš dirbtu- SOClt 
vės. Musų kaina tiktai wvw

OLDSMOII1LE — Vėliausios mados 
1932 sodan, geroj padėtyj, mu
sų garantuotus tuip SOČIS 
naujas, tik ..... .... fcOU

PONTIAC — 1082 l)oluxo sodan. 
Mažus ekonomiškus karas, Pui
kinusius visose dėta- $OGC 
liųoso, tik A.....

NASH — Vėliausios mados 1032 
sodan. Nepaprastai gražus 
karus Ir suteiks jums daug 
motų ekonomijos, $PQIi 
tik '>.>>>>•■■>>>>.>><•■> ......m..,.

PIERCE ARROW, — 1932 Dėluxo 
sodan. Gražiausias karas mie
sto. Turit pamatyti, 
kad įvertinus, tik ....

BU1CK — 1932 Dcluxe sadan, kai 
naujas. Taipgi 1031 $OOE 
sodan, tik ..... .... .... .

STUDEBAKER - Sodan 1931,, kai 
naujas, Blakį vartotas, *195

pasirinkimui

HUPMOBILE — Vėliausios mados 
1082 l)oluxo sodan. Taip kai 
iš dirbtuvės. (I (butiniai ratai, 
gražus karas. Musų SOČI K 
kaina ....... .....

daugeli kitų — virš 150 karų
ATSIMINKITE MUSU KAINAS NEGALIMA APVEIKTI!

Atsiminkit, kiekvienas musų karus turi 00 dienų raštiškų garantijų 
7 dienus dykai išbandymo pasivažinėjimų.
Musų krautuvė atdara kasdien, taipgi ncdėlioj iki 9 vai. vakare.* 
Pirkite nuo G. M. DISCOUNT CORPORATION ir bukit Užtikrinti, 
gausit teisingų patarnavimą.

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

ir

kad

S. L. A, 134 motorų kuopos pru- 
nošlmus atėjo liepos 5 dienų. Todėl 
nugulėjome patalpinti Naujienose, 
nes ta dienų buvo kuopos susirin
kimas,

Draugijos Ir kuopos malonėkite 
pranešimus prisiųsti bent pora die
nų ankščiau. Tuomet jūsų praneši
mai visada i laikų tilps Naujienose.

— Red.

Kruopiškių Progressive Kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus sok- 
madlenl. Liepos 7 ta d„ l()tu vai. 
ryto, naujoj vietoj, 2938 W. North 
Avė, ant 3čių lubų. Visi nariai kvie
čiami- atsilankyti, turimo svarbiu ta
rimu aptarti,

V. čopulevičius, Rašt.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliu
bo pusmetinis susirinkimas įvyks 
Subatoj, Liepos (July) U-tu d. .1935 
m,, Hollyvvood svut., 2417 W. 48rd 
St., 7:99 vai. vakare.

Susirinkimas liko atkeltus ant nu
būtos, iš priežasties pikniko tęsinio, 
kuris ivyks Liepos 7-tų, Liepos darže, 
Justico Purk, 111.

Geistinu, kad nuriai-ės skaitlingai 
atsilankytu I susirinkimą. Yra svar
bių reikalų, o tuom labiau, kad ant 
rytojaus po susirinkimui įvyksta 
Kliubo Piknikas I kuri reikės iš
rinkti darbininkus,

—- St, NarklH, sekretorius.

S, L. A. 6-tas Apskritys rengia 
draugišku išvažiavimu Muplo (irovo 
(BauŠos Daržo), 87th ir Muplo Št„ 
Willow Springs, Sekmadieni, Liepos 
7 d. 1935 m., pradžia 11 vai. ryto; 
įžanga voltui.

Kviočiu visus atsilankyti. Užtik
rinamo visiems praleisite smūgiai 
laiku. Pramogų Komisija.

Žiai atspaustų ir užvardytę: # 
“Lietuva, Tėvyne Musų, 
Chicagiečiai Tave sveikinsi!
Chicagiečiai yra kviečiami in- 

deti į šitų knygų kuodaugiau
sia savo pasveikinimų Lietiė- 
vai, Lietuvos jaunimui, gimi
nėms, broliams ir seserims.

naktinėIkskur-
SIJA LAIVU

I —!*■ ■■ ———V V \ |

Palydėt j Lietuvę 
Naujienų Tennis 

čampionus
Kuomet jau bus žinoma, kas 

laimėjo tennis čampionatų, vi
siems bus reikalo pasidžiaugti, 
pasveikinti čampionu ir išlydė
ti jį į Lietuvę.

Tuo tikslu yra rengiama di
delė jaunimo ir senimo ekskur
sija—pasivažinėjimas laivu po 
Micihgano ežerų.

Yra paimtas didžiausias lai
vas vardu “City of Grand Ra- 
pids” iš kompanijos Chicago- 
Milwaukee Steamship Line.

Ekskursija įvyks stfbatoj, 
liepos 20 dienų, 1935.

Kiekvienas gali dalyvauti, 
nes visas tas smagumas kiek-

vauti turnamente.

RADIO
Rytoj, nedėldienj, 11-tų va

landų prieš pietus bus trans
liuojamas gražus ir įdomus rn- 
dio programas, kuriuos nuolati
niai, kas nedėldienis, leidžia 
Progresą Furnitūra Company 
krautuvė. Patirta, kad progra- 
mo išpildyme dalyvauja keletas 
žymių menininkų, kurie yra 
prisirengę gražiai padainuoti, 
pagroti ir kitokiais budais pa
linksminti radio klausytojus. 
Todėl nepamirškite užsistatyti 
savo radio.—Rep. x.

California Avė., John Pūki n skus 
nut. rašt., 7125 S. Washtenaw 
Avė., M. Meravičienė fin. rašt. 
2589 W. 46 PI., A. Ramašauskienė 
f i n. pageli)., 1218 Independenco 
Bl„ A. Gadaminskienė kasierius. 
2650 W. 42 St., D. Radvilas mar
šalka, 712 W. 17 PI.. P. Arlaus
kas, J. Pukinskas kasos globėjai. 
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečių nedėldieni 1 vai. po piet 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 Wost 
43 Street.

tračias (3) sekmadienis kiekvieno 
mėnesio, 1-mų vai. po pietų K, 
Gramonto svetainėj, 4585 South 
Rocl<wol ISt.

PRANEŠIMAI

Draugijų Atydai

Budriko programas bus trans- 
liimojamas sekmadienį, 5 vai. 
po pietų iš stoties WAAF, 920 
k. Bus daug gražių dainelių, 
duetų, melodijų. Programas 
tęsis pusę valandos. Bus gir
dėtis apie 200 mylių nuo Chi
cagos.

LIETUVIŠKA TEATRAMŠI«A DR- 
STE RŪTOS NO.. L Vaidyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencel, 2539 West 
43rd St., Chicago. III.; Pirm, pa
gelb. C. Chaplinskas, 8627 South 
Halsted St., Chicago, III.; Nut. 
rašt. F. Opulskas, 8218 So. Lime 
St.. Chicago, III.: Fin. rašt. W. 
Zlabes, 740 E. 90th PI., Chicago, 
III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Avė., Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 8441 
So. Morgan St., Chicago, III.; Kas. 
pagelb, J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St., Chicago, III.; Durų mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.; Ligoniu apek. 
K. Keturakienė, 525 E. Onkwood 
Blvd.: Kasierius J. Yuškienas. 2547 
W. 45th St., Chicago. III.; Sudžia 
F. Aušra, 8439 So. Artesian Avė., 
Chicago, III.; gūdžios rašt. F. Žu
kauskas, 3314 So. Morgan Street, 
Chicago, III.; Korespondentas S. 
Wernis, 6804 So. Perry Avenue, 
Chicago, III.

Visos draugijos, kliubai, ra
teliai, kuopos reųgia įvairius iš
važiavimui Ęrej|)iasi j Naujie
nas, kad jų vieši išvažiavimai- 
parengimai butųopaskelbti Nau
jienose.

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

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

Tautiškos Parapijos Išvažiavimas 
Liepos-July 7 <1. 1935

WM. DAMBRAUSKAS senasis ir 
dabartis JOS. JACIKAS darže, 

VINEWOOD GARDEN
Pasarga: Važiuokite bile keliu link 
Archer ir Kean Avė. Važiuokite 
Archer Road (I blokus i vakarus nuo 
Kean Avė., kur pamatysite Lietu
višku Vėliavų ir pasukite I kalnų ir 
busite piknike. Rvto 10:30 valandų 
ryto trokas lauks norinčiu važiuo
ti išvažiavimu n prie Tautiškos Baž
nyčios. 8501 S. Union Avė. Kas no
ri vietos troke gali registruotis iš
kalno pašaukiant Boulevard 0218, 
Užprašome visus ; lietuvius tautiečius 
dalyvauti šiame • išvažiavime. įžanga 
voltui.

Kviečia
Kun. S. Linkus ir Parapijos 
Komitetas.

RADIO

per stotį W.C.F.L.., 970

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams
lietuviu 2AGARIEČIŲ kliubo 

valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm.. 656 Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm, pagelb., 3852 South

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
m., Anton Valskis pirm., 3341 
Evergreen Avė., tel. Belmont 1448. 
John Kuprevičius, vice-pirm., An
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
3254, Stanley Buneckis, fin. rašt. 
A. Zillius, kasierius, Tam Kubi
lius, maršalka.

NAUJIENOS TENNIS TOURNAMENT
FULL NAME .........................................................

ADDRESS ..........    —
PHONE ......................

Please enter me in events checked below.
□ MEN’S SINGLES
Mail entries to J. J. ŽUKAS, 1

WOMEN*S SINGLES
So. Halsted St., City.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marquette Road, Wa)ter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut rašt 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St. J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožna mėne

si pirmų penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 8133 S. Halsted 
St. 7:30 vai. vakare.

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

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

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

Isirašyt Draugijon galima per mu
sų konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda-

kilocycles, Nedėlioj, Lie- »
pos 7 d., nuo 8:30 vai. 
ryte (Chicagos laiku) 
atsibus svarbi paskaita, 
temoje:

“Kas valdys Pasaulį”
Rengia

Jehovos Liudininkai.

GRAŽUOLIŲ 
KONTESTAS

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero, knygyno, dailės 
muziejaus ir visu didmiesčio įs
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklės ir shower. Nuo $l;50 iki 
$4.50 j savaite. Valgis prie vietos 
kas nori.

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Michigan A v, Victory 4686

KUPONAS
Gerbiamieji: — Aš noriu būti kandidatė j 

“Miss Naujienos 1935”

Čia prisiunčia savo fotografių.

Vardas ir pavardė....................... ......................

Adresas________________________________

Miestas ____________________.____________

Mano amžius ______________________ ____
- -

AMERICAN LITHUANIAN ČIU
ŽENS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1935 m.: J. švitarius, pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Turner. 
pirm.-pag., 3118 W. 44 St.. tel. 
Virginia 1153; Paul J. Petraitis, 
nut rašt, 3131 S. Emerald Avė., 
teLColumbus 10272; J.Naudžiunas. 
fin. rašt., 1500 S. 48th Coūrt. Ci
cero, 111.: J. Manikas. kontrolės 
rašt, 2519 W. 43 St; J. Jesiunas, 
kasos globėjas. 2440 W. 39 St; 
H. Gramontienė. kasierius. 4535 
S. Rockwell St: Dr. A. J. Mani
kas. daktara skvotėjas .2519 W. 
43 St, tel. Lafayette 3051; A. Va- 
lavičia, Maršarka (Bondsmanai); 
K. Gramontas, 4535 S. Rockwell 
St, tel Lafayette 2418: J. Bar
šauskas. 4156 Archer Avė.; A. 
Sadlukas, 4038 Archer Avė., tel. 

. Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul J. Petraitis, 3181 
S. Emerald Avė., A. Saldukas. 
4038 Archer Avie.. Dr. A. J. Mani
kas, 2519 W. 43 St; Pilietiškų Po- 
pierų Komisija: A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., tel. Lafayette 6719. 
B. Putrimas. 4536 Turner Avė. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kas

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITĖS 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

BIRUTĖS DARŽE 
Rugpiučio-August 4, 

1935 m.
Lietuvaites norinčios įstoti j 

Gražuolių Kontestą, tuojau 
siųskite savo fotografijas į 
“Naujienas*^

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

CUSSIFIEDADS
t ,

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 6900

I CLĄSSIFIE.D ADS.

Furniture & Fixtures 
Kukandai-lUisai

Business Chances
_______ Pardavimui Bizniai
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IŠPARDUODAME BARU F1KCE 
rilis, visokio didžio nu Coli Baksais 
ir Kinkom. Taipgi Štorų flkčurius 
<lul bylu kurio biznio Iskiiltunt nviir- 
HtykiuH, roglKtoriuN ir ice buksuM 
CuNh arba ant Išmokėjimo. Puma* 
lykite inus pirm negu plrkslto ki
tur. s. E. SOSTU EI M & SONS. 
Storo Fixturos, 1909 S. Stato St. 
(JA i,u mot 5209.

PARSIDUODA Tnvorno pusė da
lis, biznis Išdirbtas nuo senų laiku. 
1409 So, 49th Avo., Cicero, Iii, i’rlu- 
Žustl pardavimo patirsiu* ant vie
tos, Savininku gailu* matvli kožnii 
diena po 5 vakaro,

Follx TumoŠnltiN

ANT pardavimo Tavern. Biznis Iš
dirbius po r daug motų. Greitam par
davimui parduosiu pigiai, 

5617 W. 03rd Plncc18 PftDU Ilgumo buruH, frontas 
Ir užpakalin, pardavimui. Taipgi ci
garu ir dogtinėH kuinui, ntulul Ir 
krėnlal. Vinkan gerumo stovyje, Kal
nu $145. Tulefonuokit Yurdn 2414.

TAVERN parsiduoda. Biznis iš
dirbtas, Nebrangiai. Priežastį patir
site ant vietos. Goldon Gate Tavern 
4070 Archer Avo.

PARDAVIMUI parlor Notas, kar
uotas Ir duuir kitų dalykų.

2000 W. 39th PI.

PARDUOSIU salliinn. arba priim
siu pusininku vyra ar moterį, kut- 
rns gulėtų vienu vesti bizni, kol 
aš sugryšiti iš Lietuvos, nes aš Lie
pos 15 turiu išvažiuoti, Kuris ieš
kote biznio vertu pamatyti, nes yra 
geriausius kumpus šioje npiolinkėje. 
Veiklto greitai, nes aš būtinai turiu 
važiuoti dėl nelaimės ištiktos Lie
tuvoj.

10758 So. Edbrooke Avė,

For Kent
ŠTORAS rendon, su Tavom flk- 

čoriuin, Biznis išdirbtus per dauge
li metų, Pardnoniu arba mainysiu 
1 mužunni namu, Atsišaukite 

3841 So. Hnlntcd St.

PASIRENDUOJA pigiai Storas, 
tinkantis dėl salluuo arba bučornės. 
Sullunns buvo per 15 metų. Užpaka
lyje 5 kambarių gražus fintas.

3201 Lituanica Avė,

BRIGHTON Purke '•♦•Asornė ir 
saldainiu krautuvė unt pardavimo 
Biznis gerui Išdirbtus. Parsiduoda 
už puse kainos.

Kreipkitės pus
e - B, R. PETKJEW1CZ

ANT RENDOS Tavom. Prie Ta- 
vern 2 kambariai, barai ir ice bak
sės. RondoH $20. Gera vieta.

8438 Emerald Avenue

2608 West 47th St.

Exchangc—Mainai

RENDON Storas tinkamas dėl Ta
vernų, yra barai, arba kitam ko
kiam bizniui, 1787 So. Union Avo, 
Atsišaukite 4102 So. Artesian Avo.

NAMAS, mūrinis, 4 fintai ir Sto
ras. noriu mainyti unt 2 flučio Chi
cagoj. Priežastis, esu našlė, sunku 
prižiūrėti dideli narna. Agota Utu- 
kienė, 552 W. 18th Street.

—O—
ANT rondos 4 kambariu fintas, 

randa pigi; vra maudynė ir visi pa-
Rcal Estate For Sale 

Namai-žemė Pardavimui
runkumai. 827 W. 34th PI., 1-mos 
lubos iš užpakalio. PAUL M. SMITU & CO.

REAL ESTATE 
LOANS AND INSURANCE 

4631 So. Ashland Avė. 
2nd f! with lawyer J. J. Griah 
PERKAM! PARDUODAM IR 

MAINOM!
Namus, Storus, formas ir tt. Turi
me extra bargenų. — Turime ant 
pardavimo namų, grorernių, bučer- 
niu ir šaitanų (tavernų). Dabar yra 
laikas pirkti tavernų* prieš licenso

Help Wanted-~Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA LIKERIU PARDAVINĖ
TOJŲ. Gorus komisas ir bonusai 
mokami. Pnslmatykit su Mr. Motei, 
2038 Wost 51st St.

—0—
REIKTA darbininko ant pieno fer

mos. $25 i mėnesi, kamberys, valgis 
ir rūbų iSskalbimas. Tony Globis, 
Richmond, Illinois. Richmond 558.

baigimų, Juno 30. Norintiems tavern 
pirkti, matykit mus. Labai gerų 
vietų turime ant South Sidc ant par
davimo, Šaukit telefonu Boulevard 
2800 arba Lafayette 2285,

PARSIDUODA arba išrenduoja
. Help Wanted—Female 

Parbininklų reikia
bizniavęs namas, 1900 So. Union 
Avė., arba parsiduoda Tavern 7021 
Stony ]sland Avė. Parduosiu piaini. 
Tol. Dorchcšter 3403.

REIKTA merginos prie namu dar
bo. Nėra vaiku šeimynoje. Takiff, 
1647 S. Lavvndale Avė.. Rockwell 
1984.

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

REIKALINGA moteris namu dar
bui. Atsišaukite 6034 S. Campbell 
Avė.

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 što-

Business Chances
_______ PardąYilnui Bizniai_____

ras Muskegon, Mich. Pigiai, nepra
leiskite progos. Savininkas Joe Ge- 
ryba, 2355 Lincoln. Muskegon. Mich.

SALOON ir namas pardavimui 
Nebrangi kaina.

4633 So. Rockwell St.
PARDAVIMUI 7 kambarių na

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

GROSERNfi IR BUčERNfi PAR
DAVIMUI. 1213 W. 51st Street. 
Boulevard 1255,

FORECLOSURE BARGENAI. Pui
kus bargenai. Namai vasarai Ir vi
sada: $650, $750 ir $850. Su rakan
dais ir be rakandu cottages. Biski 
įmokėti, kitus išmokėjimais. Važiuo
kit i Round Lake Beach, šekit Mil- 
vvaukee Avė., 85 mylios N. W. Ra
šykit Naujienos. Box 280.

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

6747 So. Westem Avė.

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

PASINAUDOKITE PROGA. Far- 
ma 20 akerių, su gyvuliais, padar
gais ir gerais budinkais. Yra elek
triką, vanduo ir visi įtaisymai. Tin
kama dėl summer resorts. Mainysiu 
ant namo ar lunchruimio, groser- 
nės ar ruimingauzės. Atsišaukite 
Mrs. W. Schultz. R. 4, Box 29, South

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

NAMAS, tavern ir poolruimis.
Haven. Mich.

kampinis namas, pigiai, pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos. Ida 
Tavern, Elwood, III.

PARSIDUODA. — Pirkite narna 
“forecloseri” už morgičiu ir pirk- 
site pigiau, negu morgičiu yra ir

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

JOS. TAVERN
82 and Kean Avė.

padarysite saugiausi investmenta.
MODERNIŠKAS bungalow. 6 kam

bariu. apšildoma, kaina $4.500.00.
NAUJAS mūrinis dviflatis do 5 

kambarius, apšildomas, kaina $6.000.
NAUJAS mūrinis. Storas ir 6 

kambariu flatas viršuj, apšildomas, 
$5,650, ant 63-čios ir Kedzie.

NAUJAS mūrinis. Storas ir 3 fla- 
tai. Westcrn Avė. ir 63 gatve. $12,- 
000.00.

2 PAGYVENIMŲ medinis, ant ce
mento fundamento, pečiais apšildo
mas. kaina $2,975.00.

TAVERN pardavimui, įrengtas 
biznis, geroj vietoj, netoli gatveka- 
rių kryžkelio. Pigiai. 2349 W. 63rd 
St.. arti Western Avė.

TAVERN pardavimui labai pigiai. 
Biznis 2 metų senumo.

3141 So. Halsted St.

Visos prapertės randasi Manjuette 
Park apielinkėj.

Kreipkitės laišku — Kazys Ur- 
nikas. adresuokite Charles Urnich. 
56 W. Washington St. Room 514, 
Chicago. III.PARSIDUODA grosernė ir bučer- 

nė. Per 18 metu biznis išdirbtas. La-
bai gera vieta. Priežastis pardavimo 
— turiu du bizniu.

12300 Emerald Avė.
MODERNIŠKA KRAUTUVE 

IR FLATAS 
3234 S. Halsted St

Didelė krautuvė su gražiais langais
PARDAVIMUI delicatessen ir 

crrosernė. Uždarbio $50.00 i savaite. 
Yra 4 kambariai gyvenimui. Tinka 
vedusiai porai. 553 W. 37th St.

fronte. Gražus 6 kambarių apart- 
mentas ant 2 augšto. Garu šildomas. 
2 karų mūrinis garažas, kaina $8000. 
Lengvais išmokėjimais. E. and S. 
LOEWENSTEIN COMPANY. Exclus-

PARSIDUODA Tavern su lunch-
ive agentai kooperuos su brokeriais, 
160 N. La Šalie St TeL Randolph

ruimiu ant karų linijos, darantis ge
ra bizni;. Parduosiu pigifd. nes tu
riu du bizniu. 749 W. 81 St.

4449.

$500 įmokėti — $25 i mėnesi —
PARDAVIMUI Tavern, labai pi

giai Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. 783 W. 18th St,• i

padengs suma ir nuošimčius už 2
flatu po 5 kambarius medini narna- 
Englewood. Savininkas

634 Englewood Avė.




