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karščių Amerikoje

Galifomijos He- 
senai ėjo piktos

Atsisako siųsti ka 
riuomenę prieš Alas 

kos streikierius

SPRINGFIELD, III., 1. 7. - 
Valstijos sveikatos departamen 
tas skelbia, kad delei pasiūti 
mo epidemijos, nuo sausio 1 d.

SHANGHAI, 1. 7 
kow gauta žinių, kad ten praj 
truko Yuen upės tvenkiniai, ir 
vanduo užliejo miestų. Potvy
ny žuvo daug žmonių.

Musų nuosprendžio kariauti niekas ne 
gali atmainyti”, šaukia diktatorius

Po Viennos miestu 
rastas kitas miestas

Helen Moody atgavo 
tennis karūną

Chicago, III., Pirmadienis, Liepos-July 8 d., 1935 m

nuo taikos

Gal tik rudenį priims 
turtuolių taksų 

pakėlimą

LORIENT, Francijoj, liepos 
7.—šeši žvejai prigėrė tavori- 
niam laivui migloje suvažinė- 
jus jų valtį. 3 žvejai liko iš
gelbėti.

VIENNA, liepos 7 
ritetingai pareikšta, \ kad ex- 
erzhercogas Otto ir jo motina, 
buvusi karalienė Zita, prisiža
dėjo palūkėti ir dar negryšti 
į Austriją iki vietos kaimyni
nės valstybės pritars Hapsbur- 
gų gryžimui j Austriją.

turkais 16 ir 17
Dabar gi su- 

atidaro dirvą la- 
tyrinėjimams —- 

kokio

WIMBLEDON, Anglijoj, liepos 
7. —Garsioji tennis lošėja Mrs. 
Helen Wills Moody iš Galifomi
jos, per daugelį metų buvusi 
tennis pasaulinė čempionė, bet 
per porą metų visai iš lošimo 
buvusi pasitraukusi, vėl atga
vo savo karūną, nugalėdama sa- 

konkurentę Miss 
taipjau iš Cali-

Sprogdinamas Niagara krioklio pakraštis, Honeymoon Point, 
kuris dėlei išplovimų apačioj, pasidarė pavojingas skaitlingiems 
krioklio lankytojams.

3 žuvo nuo fejer 
verkų

Lėktuvas yra galutinai paruoštas. Gasoli 
nas skridimui pristatytas
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Italai pakrikdė derybas su 
Ethiopia

Graikijos karalienė 
persiskyrė

CHICAGO.— Nuo per kelias 
dienas visoje šalyje siautusių 
smarkių karščių mirė 30 žmo
nių. Bet karščių banga jau 
pradeda atslūgti, o Chicago j e 
yra jau ir visai vėsu.

DETROIT, Mich., 1. 7. —į 
Detroitą liko atgabentas iš New 
Yorko Goodrich, kuris prisipa
žino prieš kiek laiko savo kam
bariuose Detroite nužudęs 11 
metų mergait Lillian Gallaher. 
Ją nužudęs, sif žmona jis buvo 
pabėgęs į Kanadą, paskui ap
sigyveno New Yorke, Jis tapo 
suimtas kada ir ten pradėjo 
užkabinėti mažas mergaites ir 
veikiai prie žmogžudystės pri' 
sipažino.

BROOKLYN, N. Y., liepos 7 (Telegrama “Naujienoms”).— 
Transatlantinis lakūnas, lenkas (teisingiau sulenkėjęs lietuvis) 
Ben Adamowicz ir transpacifiko lakūnas Heondon buvo atsilan
kę j Floyd Bennett airportą, apžiurėjo “Lituanicą II”, davė Vait
kui savo patarimų ir komplimentų už gerą lėktuvo įrengimą.

Visas svarbiausias darbas prie “Lituanica II” yra jau už
baigtas.

Gasolidas skridimui ir galutinam bandymui keltis su pilnu 
kroviniu jau pristatytas.

Feliksas Vaitkus yra pasiryžęs žut-but šią savaitę išskristi j 
Lietuvą. V < ’ftį

MASKVA, 1. 7 
soma Mongolija formaliai ap 
kaltino Japonijos armiją, kad 
ji pasigrobusi veik visą šiauri
nę Chiniją, dabar taikosi pasi
grobti ir Mongoliją.

WASHINGTON, liepos 7. — 
Nors ir pats abejodamas apie 
Gųffey biliaus konstitucionališ- 
kumą, prezidentas Rooseveltas 
laiške kongresmanui Hill, pir
mininkui tarpvalstijinės preky
bos komiteto, pataria kongre
sui kuogreičiausia priimti Guf- 
fey minkštųjų anglių kasyklų 
kontroles bilių, kuris įvestų 
kontrolę anglių produkcijos ir 
taipjau algų ir darBo sąlygų 
kasyklose. To biliaus priėmi
mo reikalauja angliakasiai ir 
didelė dalis kasyklų.

CHICAGO 
kurie buvo sužeisti fejerverkų, 
pasimirė ligoninėse, taip kad 
skaičius žuvusių nuo fejerver
kų Chicagoje pasiekė tris žmo
nes. Užkritęs ant gerklės fe- 
jerkrekeris veik vietoj užmušė 
Chester Bulwicki, 16 m. Kitas 
vaikas, George Bliss, 9 m., iš 
Oak Park, liko mirtinai sužeis 
tas eksplodavus jo kišeniuje 
fejerverkams kuriuos jis pasi
rinko mokyklos stadione 
ras Jackson, 43 m., lik< 
tinai sužeistas sprogus 
liam fejerkrekeriui, kurį j jį 
metė nepažystama žmogus.

PARYŽIUS, liepos 7.— Fran 
ei j a paliuosavo iŠ kariuome 
nės apie 100,000 kareivių ii 
sumažino savo armiją iki 600, 
000 kareivių.

Francija biskį su
mažino savo armiją

Otto laukia mažo 
sios entente nuo

sprendžio
BUCHARESTAS, Rumunijoj 

liepos 7, 
Elizabeth Hohenzollern, buvusi 
Grakijos karalienė, turbut jau 
nebesitiki atgauti Graikijos 
sostą, kad ji atsiėmė persky
ras nuo savo vyro buvusio ka
raliaus Jurgio, kuris dabar gy
vena Londone.

Graikija gi šį rudenį balsuos 
dėl atste-igimo monarchijos.

Kiek numanoma, buvusi ka
ralienė ketina apsivesti su savo 
sekretorių, graiku Szanavy, su 
kuriuo mano vesti pavyzdingą 
ūkį Rumunijoj. Ji jau nusipir
ko didelį dvarą už $3,500,000, 
ku‘r įsteigsianti pavyzdingą ūkį 
Amerikos pavyzdžiui. Jos dva
ras yra vienintelė vieta Ru
munijoj kur auga ryžiai.

SCHEVENINGEN, Holandi- 
joj, 1. 7. —Italijos-Ethiopia tai
kymo komisijos, kuri bando su
taikinti pasienio ginčą, svarsty
muose įvyko svarbus užsikirti
mas.

Legaliam Ethiopia atstovui, 
Franci jos juristui Jeze prista 
tant Ethiopia bylos pusę ir pa
rodžius pačių talų žemėlapį, ku
ris aiškiai parodo, kad susirė
mimas su Italijos kareiviais į- 
vyko toli Abysinijos pusėj, jo 
kalbą urnai nutraukė Italijos 
atstovas.

Kodėl kalba liko nutraukta, 
ir ar ji bus baigta, neskelbia

Vyriausiu organizatorium yra 
jaunas chicagietis Dr. Cock- 
man.

WASHINGTON, liepos 7. - 
Kaip priešininkai, taip ir šali
ninkai prezidento Roosevelto 
pasiūlymo pakelti taksus tur
tuoliams ir ant didelių paliki
mų ir dovanų, mano, kad gin
čai dėl to pasiūlymo labai ilgai 
užsitęs ir kad bilius negalės 
būti priimtas ankščiau* rugsėjo 
mėn. y

Kadangi kongresas dabar 
yra užimtas kitas reikalais, tai 
pats bilius tebėra neparuoštas.

WASHINGTON, liepos 7— 
Vidaus reikalų sekretorius 
Ickes atsisakė patenkinti pra
šymą Alaskos gubernatoriaus 
Troy pasiųsti federalinę kariuo
menę prieš jau visą mėnesį 
laiko streikuojančius Juneau 
aukso kasėjus.

Vieton pasiųsti kariuomenę, 
sekretorius Ickes patarė kom
panijai išpildyti streikierių rei 
kalavimą ir pakelti jų algas, 
atsižvelgiant į tai, kad ir auk
so kaina nepaprastai pakilo.

Ickes kartu paprašė darbo 
departamentą -pasiųsti į Alas- 
ką taikintojus ir tikhnąsi, kad 
streikas greitu laiku bus su 
taikintas.

Į tas kasyklas daug pinigų 
sudėjęs yra ir buvęs iždo sek
retorius Ogden L. Mills, kurj 
republikonai norėtų statyti kan
didatu į prezidentus sekamais 
rinkimais.

Nežiūrint valdžios pastangų atsteigiti smulkųjį ūkį, jis vis 
greičiau nyksta, neatlaikydamas varžytinių su stambiuoju ukiu, 
kur 'viskas yra moderniškai įrengta ir kur žemė yra apdirbama 
vėliausiomis mašinomis, kas žymiai sumažina žemės dirbimo 
kaštus ir padidina žemės našumą.

vo aršiausią 
Helen Jacobs, 
fornijos.

Tarp abiejų 
lenų jau* nuo 
varžytinės, kurios galutinai iš 
sirišo šiuo Helen Moody lau
mėj imu. *

Helen Moody, kuri ilgai 
go ir negalėjo lošti ir 
paskutinę minutę nutarusi 
ti kontestan ir laimėjusi 
sus preliminarius susikirtimus, 
laimėjo ir pirmą susikirtimą su 
Helen Jacobs. Antrą betgi pra
laimėjo. Jau buvo pralaiminti 
ir trečią, ir jai? norėjo mesti 
lošimą ir eiti sau, kaip ji pa
darė du metai atgal. Bet urnai 
sukaupė visas jėgas ir pradėjo 
lošti nepaprastai gyvai. Jacobs 
pradėjo silpnėti ir pergalė pa- 
svyro Moody pusėn.

Kada lošimas užsibaigė, abi 
lošėjos buvo nepaprastai pa
vargusios. Bet esą tai buvęs 
tokis lošimas, apie kurį jį ma
čiusieji kalbės ilgus metus.

VIENNA, liepos 7. — Po 
Austrijos sostine rastas kitas 
didelis požeminis miestas. Tą 
antrąjį miestą užtikta vedant 
naują kanalizaciją arti mies
to centro.

Požeminiame mieste užtikta 
devynių augštų namai, o po
žeminiai keliai vietomis sieke 
120 pėdų gilumo nuo dabartį 
nio miesto paviršiaus. Surastos 
didelės salės, kurių sienos iš
klotos plytomis. Išrodo, kad 
tos salės yra didžiosios gatvės, 
kurios jungiasi su mažesniais 
urvais, kuffe^sudaro kelių ketv. 
mylių urvų tinklą. %

Rastos ir požeminės kapinės, 
kuriose rasta žmonių kaulų ir 
karstų, taipjau koplyčia.

Manoma, kad tie urvai yra 
XI-to šimtmečio likučiai, arba 
200 metų senesni už seniausią 
Viennos baziliką.

Jau nuo senai buvo žinoma, 
kad-Vienna, vienas iš seniau
sių Europos miestų, turi daug 
požeminių urvų, kur žmonės 
galėjo slėptis nuo puolikų. Bet 
visi tie urvai buvo prakasti lai
ke karų su 
šimtmečiuose, 
rastieji urvai 
bai platiems 
seno požeminio miesto, 
kito nėra visoj Europoj

Kadangi Vienna yra veik pa
čiame Europos centre ir savai- 
mi sudaro kryžkelę, tai ji ir 
buvo puolama iš visų pusių, tad 
gyventojai, apsisaugojimui nuo 
nuožmių puolikų ir įsirengė di
delį požeminį miestą.

Chic&gai ir apylinkei federa^ 
Uo oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę.
Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:-

Ęthiopia šaukiasi į Angliją

Ethiopia nieko nelaimėjusi 
savo atsišaukimu į Jungt. Vals 
tijas, dabar atsišaukė į Angli
ją, prašydama ją gelbėti ir ne 
prileisti prie karo su Italija.

Liepia amerikiečiams evakuoti 
Abysiniją

WASHINGTON, 1. 7
Valstijos stvėrėsi žingsnių eva4 
kavimui visų Abysinijoj gyve
nančių amerikiečių. Amerikos 
legacija jau patarė 125 ame
rikiečiams apleisti šalį.

Amerika savo atsakyme Aby- 
sinijai atsisakė jai pagelbėti jos 
k i virčiuose su Italija ir tik iš
reiškė tuščią viltį, kad tie ki' 
virčiai bus išlyginti taikiu budu.
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kartu su trimis merginomis buvo gydoma 1,200 šunų su 
nužudęs Detroite adv. Dickin-1 kandžiotų Žmonių, kas valsti 
šonų. jai kainavo 915,000.

RYMAS, liepos 7 
diktatorius Mussolini kalbėda
mas 15,000 ištikimų juodmarš- 
kinių, paruoštų išsiuntimui į 
rytų Afriką, pareiškė, kad Ita
lija yra pasiryžusi karui ir to 
jos'nuosprendžio niekas negali 
atmainyti.
“Mes nutarėm stoti kovon, nuo 
kurio mes, kaipo valdžia ir žmo
nės, negalime nusigryšti. Nuo
sprendis yra neatmainomas”, 
šaukė Mussolini.

šią karingą kalbą Mussolini 
pasakė stovėdamas ant kanuo- 
lės. Tarp besiklausiusių išsiun
čiamų į Afrikos pragarą jau
nuolių buvo ir du Mussolini su- 
nąi.

Kiti du jo sunai, lakūnai, ir
gi ruošiasi vykti Afrikon.

Kiekvienas išplaukiantis iš 
Italijos į Afriką laivas gabena 
kariuomenę ir karo reikmenis. 
Išsiųsta jau apie 130,000 ka
reivių. Tarp išsiųstų reikmenų 
yra liepsnų mėty to j ai, aparatai 
nuodingas dujas lieti, tankai, 
lėktuvai ir chemikalai deginti 
basų Abysinijos kareivių kojų 
padus. <*

Karo Abysinijoj tikimąsi kaip 
tik baigsis ten lietingasis sezo
nas rugsėjo mėnesyje.
Ethiopia organizuoja Raudonąjį 

Kryžių
ADDIS ABABA, 1. 7 

pia valdžia padarė dar vieną 
žingsnį pasiruošimui prie ne- 
išvengtino karo su Italija. Ji 
paisimtė ratifikaciją internacio
nalinės Raudojo Kryžiaus su
tarties, kad Abysinijos ir sve
timšaliai daktarai butų pilnai 
apsaugoti tos sutarties.

Jau prasidėjo organizavimas 
Ethiopia Raudonojo Kryžiaus. 
Prie jo organizavimo, jei ne
gaus savo valdžios uždraudi 
mo, žymią rolę loš Amerikos 
daktarai.
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5 užmušti traukiniui 
sudaužius auto

mobilių

Skaičius automobilių 
Illinois valstijoje 
žymiai padidėjo

CHESTERTON, Ind., liepos 
7.—Penki Valparaiso jaunuoliai 
buvo atvykę į ežerą maudytis. 
Jie ten susitiko ir dvi vietos 
merginas, kurias vakare vežė 
namo. Bet miestelio pakrašty 
jų automobilių užgavo traukiu 
nys ir penki jaunuolių liko vie
toj užmušti, o du gali mirtinai 
sužeisti.

SPRINGFIELD, III., liepos 7. 
—Valstij os > sekretorius ' Hughes 
paskelbė, kad per pirmąjį pus
metį išduota valstijos laisnių 
dėl 1,227,404 pasažierinių au
tomobilių ir dėl 171,161 tro 
kų.

Pernai per visus metus bu 
vo užregistruota 178,496 tre
kai.

PARAMUS, N. J., 1. 7. — 
Trys maskuoti plėšikai golfo 
lauke užpuolė penkis golfinin- 
kus, kurių vieną peršovė, o 
iš kitų atėmė virš $200 ir pa
bėgo automobiliu.

WASHINGTON, 1. 7. —Pre
zidentas Rooseveltas išplaukė 
valdžios jachta sekmadienio po
ilsiui. Kartu su juo išplaukė 
republikonas senatorius Hiram 
Johnson ir poras sekretorių.
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Kenosha, Wis. musų distrikto senatorius bal
suotų už planą.

29 birželio teko dalyvau
ti bankiete paminėjimui 20 me
tų vedybinio gyvenimo žymių 
veikėjų Kenoshoj, p-nų I. Ra- 
davičių. Siurprizas jaunikiams 
surengtas pastangomis Minotų, 
Butvinskių, Name jonų ir ki
tų.

•Susirinko gan didelis skait
lius p-nų Radavičių draugų ir 
pažįstamų. Daugelis atvažiavo 
net iš tolimesnių vietų, k. t. 
Waukegano, Racine, Milwaukee

Pareiga darbininkų yra tu
rėti mintyje šiuos reikalus, kad 
atėjus svarbiam momentui ga
lėtumėm orientuotis.

—x—
11 d. rugpiučio 10-tas Ap

skritis S. L. A- turės šaunų 
pikniką Riverview Darže. Ren
gimo komisija mano pateikti 
nepaprastų programų. Tad už- 
sižymėkite kalendoriuje tų die
nų. Vėliaus bus pranešti apie 
tai plačiau. — H. L.

ir apielinkių.
Laike vakarienės pasakyta 

trumpos prakalbos. Kalbėjo p.p. 
Malela, Petkus, Braze ir La
banauskas. Velijimas visų bu-

Dailės choro 
piknikas

vo ilgo amžiaus jubilijantams 
ir pasekmingai sulaukti auksi
nio jubilėjaus. Įteiktos gražios 
dovanos, ir visi linksminosi iki 
to laiko, kada jau pienininkai 
pradeda vežioti pienų.

Girdėjau, kad jaunikiai ma
no praleisti “honeymoon” San 
Diego, Gal.

■ -—x—J
Kiek laiko atgal buvo rašy

ta ir kalbėta, jog lietuvis kon- 
silmanas I. Martin įnešė į mie
sto tarybos posėdį sumanymų, 
kad birtų nupiginta elektros jė
ga. Teko man girdėti daug kal
bų tame reikale. Kiti tiesiog 
pasakė, kad jo įnešimas buvo 
tiktai “bluff”. Bet tikrenybėje 
pasirodė, kad lietuvis daugiau 
nuveikė tame reikale, nes už 
poros mėnesių, pagal parėdy
mų komisijos iš Madison, elek
tros jėga bus pigesnė. Tiesa 
nedaug, bet pasirodo, kad ap
simoka turėti savo žmones mie
sto urėdose. Sakydamas “savo 
žmones’* turiu mintyje, kad 
butų ne tik lietuvis, bet ir gin
tų musų luomo reikalus. '

Mes gana plačiai girdėjome 
diskusuojant planų musų gu
bernatoriaus La Follette, kuris 
reikalavo, kad visi bedarbiai 
galėtų dirbti pelningų darbų. 
Bet jo planas dėl reakcionie 
rių senatorių neparėjo. Apie 
patį planų man nėra reikalo 
daug rašyti, nes visi skaitėme 
laikraščiuose ir girdėjome iš 
paties gubernatoriaus, kuris 
buvo atsilankęs į musų miestų. 
Bet noriu tiktai atkreipti aty-

DETROIT, Mieli. — Birže
lio 16 d., Liberty parke įvy
ko Lietuvių Dailės choro pik
nikas su koncertu. Piknike bu
vo apie 700 žmonių.

Diena pasitaikė šilta ir gie
dra, tačiau į pavakarę, apie 6 
vai., buvo pradėję lynoti, nors 
neilgai. Tatai sulaikė kai ku 
riuos detroitiečius nuo pikni
ko. Ir jei ne tas lynojimas, tai 
butų, buvę piknike dar daugiau 
žmonių*

Šokiai prasidėjo 3 vai. po 
pietų ir tęsėsi iki vėlumos. 
Penktų valandų po pietų pra
sidėjo koncertinė programo da
lis prie garsiakalbio, kurį įren
gė radio inžinierius Simanas 
Vigeliaučius. Publikai išsiskirs
čiusiai po parkų, dėka nepa
prastai aiškaus garsiakalbio 
nustatymo, galėjo gėrėtis dai
nomis iš vietų, kur buvo. Ir 
ne tik pikniko publika, bet ir 
apielinkės farmeriai galėjo 
klausytis koncerto.

Dailės choras, vadovaujamas 
jaunuolio V. Dimaičio, pasvei
kino pikniko dalyvius daina 
“Mes sveikinam”. Choras su
dainavo kelias dainas ir išpildė 
jas gerai. Dainavo Aleksandras 
ir Juozas Vasiliauskai keletu 
solo ir duetų. Jų dainavimas 
žavėjo publikų.

Piknike jautėsi nepaprastas 
draugiškumas, ir kiek teko gir
dėti, visi buvo patenkinti. Dau
gelis klausinėjo, kada vėl bus 
Dailės choro parengimas.

šis piknikas buvo rengiamas 
tikslu palaikyti lietuvių radio 
valandų ir kad kiekvienas ga

lėtų lietuviškų programų klau
sytis per radio.

—x——
Birželio 18 d. Dailės choras 

paskubomis surengė išleistuves 
choro garbės nariui Aleksan
drui Vasiliauskui. Jis, mat, grei
tu laiku turėjo išvažiuoti į New 
Yorkų išpildymui programo. 
Išleistuvių bankiete A. Vasi
liauskui įteikta graži ir reika
linga dovana — Gladstone Bag. 
Dėkodamas chorui už draugiš
kumų A. Vasiliauskas pasakė 
prakalbėlę lietuviškai. Nors jis 
yra gimęs ir augęs Amerikoj, 
bet vartoja lietuvių kalbų la 
bai gražiai. Pabaigoj kalbos 
choro vedėjas V. Dirmaiti0 
įteikė A. Vasiliauskui dovanų 
ir nuo Radio Valandos Komi 
teto. Mat, Vasiliauskas ilgų lai
kų dainavo ir linksmino radio 
klausytojus.

Vakaro vedėju buvo Dailės 
choro pirmininkas Gi. Baskus, 
taipgi čia gimęs ir augęs darb 
štus choro narys.

Ateinantį šeštadienį, liepos 
6 d., 5 vai. po pietų atsidary
kite radio, kad pasiklausyti lie 
tuviško programo. Išgirsite kai 
kų naujo. Programas bus 
transliuojamas iš stoties W.M 
B.C.

Alex Vasiliauskas apleido De
troitu birželio 19 d. rytmetį, c 
sekmadienio rytų jau turėjo 
dainuoti National Broadcasting 
sistemai. Tame programe da
lyvavo devyni kontestantai 
Alex Vasiliauskas laimėjo pir
mų prizą. Bravo!

Dailės Mylėtojas.

Gimimo ir varduvių 
parė

AURORA, III. — Birželio 29 
d. pp. Stumbriai, 164 North 
Smith St., surengė gimimo ir 
varduvių parę p-niai Alenai 
Purenąs. Svečių parę šuva- 
žiayo dąyg,. .fflvcfe£fč^o P- 
nia -Merseh ir joanaMKUp p-lė 
Girčius, iš Blue Island pp. Che- 
pai ir iš Chicagos p-nia Ona 
Dovgin, 6108 State St., kurios 
jauni vaikučiai išpildė keletu 
šokių ir padainavo.

Dr J. Shinglman
Sugrįžo iš vakacijų senas vietos 

gydytojas
25 metu praktika

Gyvenimo vieta
1638 So. 50 Avė.

Phone Cicero 3656
Office 4930 W. 13 St.

Cicero 49
dų, jog per pastangas I. Mar
tin, ir musų miesto taryba, 
nors ir nenoromis, išnešė rezo
liucijų užginančių La Follette 
planų ir reikalaujančių, kad

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITĖS 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

BIRUTĖS DARŽE 
Rugpiučio-August 4, 

1935 m.
Lietuvaitės norinčios įstoti į 

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokijimali 

REPublic ©10
5340 So. Kedzie Avenue

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

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

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

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

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

J. UULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
8807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

Svečiai prie skąnjps vaka
rienes, maloniai kalbėjosi ir ge
rai muzikai grojant Šoko taip 
lietuviškus, taip, amerikoniškus 
šokius iki ankstyvo ryto.

Pp. Puronai taria, širdingų 
ačiū pp. Stumbriams už su
rengimų tokios gražios puotos. 
Taipjau dėkoju višiems puotos 
dalyviams.

- Senas Petras.

Urugvajaus pažan 
giosios lietuviu vi

suomenės pro 
testas 

—r
Mes žemiau Uru

gvajaus lietuvių jos pa
žangieji lietuviaį-;darbininkai ir 
darbininkės, susjriiikę apsvar
styti š. m. gegužėj mėn. 4*-5 
dienos skaudaus mums įvykio 
— ištrėmimo iš Argentinos 
musų tautiečio JSiįasio, Mistiko, 
radome:

1) Prisiminę p. Povilo Gau
čio konsulavimo laikais išleis- 
tirs oficijalius, Konsulato, var
du, melagingai Argentinos ir 
Urugvajaus policija informup- 
jančio turinio atsišaukimus apip 
pažangiųjų Argentinos ir Uru
gvajaus visuomenę ir jos spau
dų, neabejojame, jog ir šį kart 
šisai oficijalusis musų tautos 
individas su bendraminčiais lie
tuviais kunigais, ir blogos mo
ralės tautininkų, K. Klausa be
gėdiškai pasidarbųvo, kad at
sikračius sau nepalankių mu
sų tautiečių, kurie su kritika 
vertindavo kiekvienų jų kriti
kuotinų žingsnį Argentinos ii 
Urugvajaus lietuvių, kultūros 
bei visuomenės djarbe.

2) Pono P. GauČio šitoks, 
pasibjaurėtinas, 'Kovos metodas 
su sau nepalankiais tautiečiais 
vaizduoja didelį ^prasižengimų

,, . , ——..o..! - - -

AneliaK. Jarusz

Žmoniškumui ir kompromituo
ja visą musų tautų, nes dėl 
šio įvykio kai kurie Urugva
jaus dienraščiąi lietuvius cha 
rakterizavo savižudžiais ir pan., 
todėl mes, dėl oficijalių musų 
tautos individų elgesio negalė
dami pakelti akių prieš kul
tūringųjų žmoni jų, giname 
žmoniškumų ir savo tautos

Kliaugos 
organam &

Lietuvos 
domės į

garbę bei teises sekančiai:
a) Protestuojame prieš p. 

Gaučio ir čia gyvenančių lie 
tuvių kunigų ir K. 
skundimus valdžios 
musų tautiečių;

b) Reikalaujame 
Vyriausybės kreipti
daromas Pietų Amerikos lietu
viams žaizdas ir atšaukti iš tar
nybos Lietuvos Atstovybėje 
kompromituojantį Musų Tautų 
p*. Povilų Gaugį, jo vieton pa
skiriant kitų, žmoniškumų ir 
savo, tautiečius mylintį 
inteligentų;

c) Reikalaujame iŠ 
North Amerikos, kitų
ir viso pasaulio lietuvių dau
giau akylumo, o pažangiosios 
musų tautiečių spaudos persi
spausdinti šį musų protestų, 
kad daugiau pasitarnavus ben-

lietuvį

Pietų, 
kraštų

ADVOKATAI
K.P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N, Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tek Boulevard 2800 

Rez. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Repubiic 9723

driesiems mi/sų tautos bei 
liaudies tikslams.

Pasirašo: J. Lazdausk'as, A. 
B. Gumbaragis, P. Jankauskas,
O. Lazdauskienė, K. Petraus
kas, M. Vyšniauskas, M. Gri
gas, J. Valiulienė, V. Valiulis.
P. Paulėnienė, B. Bartkevičius, 
P. Mackevičius, A. Matonis, V. 
Kazlauskas, J. Petrėnas, J. Pa-

biržis, P. Ribokas, M. Krasin- 
skas, Pr. Šukys, Usitas, Samys, 
parašas neįskaitomas, P. Palo- 
nis, Ant. KurpauSkas, V. Pa- 
karklis, J. Gurčinas, L. Ambra
saitė, M. Jurkšaitis, J. Griške
vičius.
Montevideo, 1935 m.
birželio 1 d.

Vienutinė Tokia
KNYGA

Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorijai

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Kaina $2.00.

PhysicalTherapj 
{ and Midwife 
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252 
Patarnauju, prie 
gimdymo namuo, 
re/-ar ligoninėse, 
eraodu massage 

’ ėleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Papedėli^Seredos ir .
* PSUiyčtoB 64M 9

. Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwell Screet 

Telefonus. Republic 9600

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise
•, ■ •V --' ■

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
■ ■1 ■■■■■■!        M ■ 8! III UI 1 1   ■■■■p. ■■■■■■■■!■ Į  1 I ■

įmuro LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikon Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS 
\___ Tel, Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis, 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių^ Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vak dieną.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3348 South Halsted St 
Tek Boulevard 1401

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

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

Tek Seeley 7830
Namų telefonas Bnmswick 0597

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokių ąkių

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0528 
Valandos nuo 9:80 iki. 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedėlioms nuo 
9:00 Iki 18:00 Kalbame lietuviška*

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių {tempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karėti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisinroi akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klal- 
dar. Speciali atyda atkreipiant i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 ild 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso-

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Ofiso, Tek Boulevard 5918.
Rcz. Tek Victory 2348

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted 9ts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedėliomis pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

KITATAUČIAI

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Reeablie 7868

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

Tai Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Ofice Wentworth 6880
Rez. Hyde Park 8895 e

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

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

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vežei is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakajrr/.

Serodoj pagal sutarti.

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086

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

! DR, J. E. SIEDLINSKIS 
DR.GersiEWšKis 

GAS ’ DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER A V., Cor. Francisco 
Tek Office Laf. 3650; res. Virg. 0669

( Dentistas
Valandos nuo 9-9

2420 West Marųuette Road
arti Western Avė, Hemlock 7828

I

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
. 2519 West 43rd St
VALANDOS: Nuo 9 Iki 10 ryto, nuo 
liki8 po piet. nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

TeL LAFAYETTE 8051.
II., m-,' .!■■■ ........................................  I m-m

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

Valandos: nup 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų P»K»1 “aa* 
jausiu* metodus X-Eay ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tek Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOSi 

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 Iki 4 
vak po pietų ir nuo 7 ild 8:30 vak 
vakaro. Nedėliomii nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MJDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kabu 

4631 South Ashland Avenae 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 Qd 8 po pietų 
7 iki 8 vak Nedil. nuo 10 Iki 12 

Ras. Telephons Plasa 2400

Ofiso Tek Calumet 6898 
Re* Tek Drajcel 9191

Dr• A* Roui
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų. Vaikų ir visų

arti 81*t Street, 
alandos: 2—4, 7—9 vak vak. N< 
diliomis ir šventadieniais 10-rlt.



NAUJIENOS, Chlcago, III

Polemika ir Kritika

VASARINE
or (ithur

LIETUVON
Rugpiučio 3 dAMERIKA MAŽIAU GERIANTI

LAIVU

FREDERIK VIII
Westinghouse

REFRIGERATOR Laivakortės ant šios ekskursijos

Jotoph H. ChoatoHenry Morgenthau, J

Red.), bet komi

NAUJIENOS

GARSINKITE! “NAUJIENOSE
PETFR PEN

GOJ

FULlMOC
NOSUCK 
FILLINO

U m-

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

MnliniH tų IA- 
surengti bir- 
kiti> dieni) ir 
mažiausia 25 
buvęs pašok-

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

FOR 
THE 
BIC 

SMASH

Bajoras iškreipia 
straipsnio žodžius, 
buvo pasakyta, kad 
buvo nuNlstntęH po

Atviras laiškas “Naujienų” Redaktoriui

Nereiklų tat kitaip tikinti su 
engusiems Ir bent klok toleran 
tingiems žmonėms.

(Pabaiga rytoj.)

Ši ekskursija pasieks Lietuvą laike Lietu 
. vių Pasaulinio Kongreso.

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

Tlbbet mul
Garsusis operos 

Lavvronco Tibbet 
num laiko atostogų

Trečia klesa į vieną pusę kainuos $97.50
Į abi puses..................... ....... $167.00

Patrone crowd bar.
Nežiūrint, kad Amerikoje gyventojų skaičius padidėjo 

26,000,000, dabar amerikiečiai išgeria mažiau alaus ir degtines, 
negu išgerdavo prieš prohibiciją. Bet degtines apskaičiavimas 
nėra tikras, kadangi bent puse parduodamos degtines yra pa
rūpinta butlegerių, nežiūrint iždo sekretoriaus Morgenthau ir 
alkoholio kontrolės kom. pirmininko Chaote pastangų butlege- 
rius išgaudyti. Valdžiai svarbu išnaikinti butlegerius, nes iš 
svaigalų taksų vien federalinė valdžia pereitais fiskaliniais me
tais turėjo $445,000,000 pajamų. Jei butlegeriai butų išnaikinti, 
tai tos pajamos žymiai padidėtų.

lolntuvių piknikus gegužės 30 
dienų buvo rengiamas tyčia, kad 
Ličiuvių Radlo Valandos paren
gimui pakenkus, O, Ištlosų, prie 
gerų norų, buvo 
lelstuvlų piknikų 
Žulio I ar dar Ir 
tas parengimas 
nuošimčiais bul 
mlngosnls. Altai gerai, Žino Alos 
kolonijos net mokyklų vaikai,

GERU. Naujienų skaityto 
Jom ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiam 
Naujienose,

vau Ii. —“N.” Red.), čia butų 
galima paklausti: kodėl? Juk ir 
l)oxtor parko jis su lėktuvu ne
nusileido, o tik vlriKnarko pa
skraidė. O kaip inan/Hįkiu Jr 
'ramstai, žinoma po gvgųžės 
30 d. p. Vaitkus skrido | kltuM

Su kiekvienu WostlnghouM Rbfrl- 
gorntoriu Jus gausit© Standard 1 
motų garancijų, plūs keturių me
lų apsaugų nuo taisymų išlaidų. 
WoHtlnghouHO Refrigoratdrial turi 
hcrinetically-uždaromii muchanlz- 
ina. ..

Kaina už šiuos įrengimus—tik 
$5—yra iškaitoma | originalę pir
kimo kainų.

atskris, nusileis, su visais atsi
sveikins ir iš ten lų račių die
nų (vii'Inu. I, gegiCės 30) |...

LIETUVĄ IASKR1S (slcl)... 
Ar buit kas tiki ar tikėjo, kad 
teka lėktuvas, kaip Lltuanlca 
Il-oji, galėtų Ito.vler parko nu
sileisti ir Iš ton skridimui | 
Liotuvų pasikelti — nežinau, 
bei aš netikiu. Kadangi Tam
stai ir tas parkas toko matyti 
-- likim kad ir Jus, ponas Re
daktoriau, tam netikite. Mano 
netikėjimas Ir išsipildė: p. Vait
kus ties 'tuo parku tik oro pa
skraidė, o | parkų automobiliu 
buvo atvožtas. Tų dienų ir j 
Liotuvų neišskrido, nes dar 
šiandien (liepos 5) b'loyd Beli
nei t aerodromo randasi ir Iš
skridimui patogaus oro laukia. 
Aiškus dalykas, tokio kurjozi- 
niai garsinimai buvo daromi 
tikslini, kad visas svietas vien 
| išleistuvių piknikų bėgtų Ii' 
kad tuo kitam lietuviškam pa
rengimui pakenkus. O tuo pa
rengimu tų dienų, kaip Jau ži
nomo, ir buvo Lietuvių Radlo 
Valandos piknikas (o kodėl L. 
R. V. rengėjai negalėjo perkel
ti savo piknikų j kitų dienų?

Red.), 4) Nevisai logiška, 
taipgi, sakyti, kad p. Vaitkus, 
po gegužės 30 d., negalėjo su 
Lituanica niekur pasirodyti. (Be 
reikalo p. 
"Naujienų” 
Straipsnyje 
p. Vaitkus 
gegužės mėnesio jokiuose pa 
rengimuose su lėktuvu nodaly

Gerb. Tamsta:—.
Nuoširdžiai prašau š| mano 

laiškų |dėti j '•Naujienų” arti
miausi numeri, kad atitaisius 
tuos netikslumus, kurio prieš 
mano hv Lietuvių Radlo Valan
dų (Brooklyne) jau kelintu sy
kiu skelbiama.

Jūsų dienraščio No. 154, ap
žvalgos skyriuje, rašoma, buk 
buvęs "Tėvynės“ redaktorius, 
p. Bajoras, praslmanų*. kad p. 
Vaitkaus išleistuvių piknikas, 
kuris j vyko gegužės 30 <1., Deg
lei* Parko, Brooklyne, rengtas 
tų dienų tyčia, kad pakenkus 
Lietuvių Radio Valandos paren
gimui, kuris irgi gegužės 30 d. 
|vyko. Tame (ir kituose) ap
žvalgos straipsny Tamstos lobai 
mandagiai bandele mano net 
įtarti, buk aš Ir minimam pa
rengimui ir net pačiam antram 
i Lietuvi) skridimui buvau ir 
esu priešingas.

Tų mano pareiškimų prasima
nymu Tamsta galite vadinti tik 
Chicngoje gyvendami; jei gy
ventumėt Brooklyne ir žinotu
mėt tai, kų aš ir tūkstančiai 
musų kolonijos lietuvių apie tuo 
du parengimu žinome, tai Tam
sta irgi su mano nuomone su
tiktumėt.

įrodymui to mano jmreiški- 
mo, tikiu, užteks bent šių davi
nių: I) Nors Lietuvių Radio Va
landos (kur aš irgi šiokia to
kia veikla prasidedi!) piknikas 
buvo rengiamas ir garsinamas 
jau nuo pradžios šių melų (Žiū
rėkite "Jaunosios Lietuvos”, ku
ri Jūsų redakcijai siuntinėjama, 
N N. 1, 2, 3, 4 ir 5 ir jei Jums 
tai butų patogu, atsiklauskite 
Brooklyno lietuvių radio pro
gramų klausytojų), bet p. Vait
kaus išleistuvių pikniko rengė
jai pataikė imsi rinkti kaip tik 
tų pačių dienų, nors be jokių 
kliūčių galėjo ir kitų dienų pa
sirinkti (o iš tiesų buvo visai 
priešingai; kilos patogios pikni
kui dienos rengėjai negalėjo 
gauti. “N." Red.). 2) Vienas 
lietuvis savo parkų, kuris yra 
daug didesnis ir patogesnis, ne
gu Dexter Park, p. Vaitkaus 
piknikui siūlė veltui birželio 1 
dienai ir tų dienų jokio lietu
viško parengimo nebuvo (Ne
tiesa. Pats p. Klasčius sake, kad 
birželio 1 d. jo parkas buvo iš- 
nuomuotas kokioms tai vestu
vėms 
tetas (tikrai žinau, kad ne vi
si jo nariai) nematė reikalo ta 
dovana pasinaudoti, bet nubėgo 
j žydiškų (vaje!—“N.” Red.)

CO.AB 
tmat knot 
oc= WOOO TOO,

A, TOOjCM, 
P&TEG 
• vv&'ve cor

8EALED ■ IN MECIIAHI8M

PROTECTED UNTIL1940
AOAINST SERVICE EXPEN8E* _

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

Rusilka ir turldika pirtis
Moterims seredomis ild 7 ▼. v.________

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm ringu valysi numuši Pnbmk mus <l«l dykai npskidlllavlmų. 

25 motai patyrimo. — Blnkorlus Ir Stoglun, 

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

Niežimo. UMrtmų ir Dedervinė— 
lemo rreit palencrina •kauatnua nuo 
•ulrelnin* iriteciJs nuo Ecsetno*. ■puo- 
rs ir panaMti odos nevreikumu. Per 25 
metua Žemo vartojamas ir tiriamu 
nu Ji jonų kaipo ivarua ir sausus rais
tas praialinimui odos iritadJu. Virtr- 
Ua Good Housekeepinr Bureau. No. 
4874. 35c. BOc. ir $1. Vis* vaistinin
kai atlaiko.

Bosses Woif t 
Kire People with 
Halitosis ( BREATH )
Peoplo wlio got and hold Jobą 

keep tliolr broath agreoable
* llh Uiti bi’Mti to oliooNo froin llnuto <1ny«, «rn- 

ploynrM favor tho iiorNoii who Im iiiomI tUtruo- 
ĮIvh. Iii IhimIiiomm lliti hm Ui tini soidal w<*rld, 
IiaIUomIm (uniiluiiMMiik broath) Im oonnlutirud tilo 
worNt <if /liuli*,

Unfortuiiali’ly ovorybod,/ ini/TorM froin thfM 
offMiiMlvn vondliloii u( mo iii h tlnio or olhor— 
niHĮiy niorti rtiuulnrly linui llioy thl .k. Etirinun- 
Intlon of fooil imrtii<h<M Mkli>|uui liy llm loolh 
hriiMli Im t liti cHtiMo of iiiomi ohmon, I Itiimyiiis 
Uivili and |>oor <IIk*imIIoii hImo oauMit odorh,

The (|iil<ik, plunMHiit wnv to Imprbva your 
broath Im to omu J .Murinu, (Iki <|ul<ik duoilorant, 
uvury inornloK and uvurv nlght.

LlMturlno hallM furmniitatlon. n major oaiiMn 
of odors, and ovurooinuM t h u odom thaoiMnlvuM. 
Your hroalh buoornuM mwu»1 and mirimbh;, lt 
’v"l nol olfond otham,
_ II you vmIiiu your job ond your frlandi 
Lbiturltui, Inu Matu unllMuptlo, roKularly. 
beri l'barmuoal Uoiniiuny, tli. Louis, M<

Don’t offend others * Check 
halitosis wlth LISTERINE

aon
(IninlninknH

h u HIVVO Hll-

mrkų, kur nemaža lietuvių pl- 
.ilgų (labai reikalingų akrldi- 
inui) Humokėjo ir, klek nš vau 
minformuotas ir |.HitlldnųM, tai 
darė tik dėl to, kad Imtinai pik
nikų surengiu lų pačių dienų, 
kada (vyks Lietuvių Radio Va
landos piknikas, idant tų "tau
tininkų trilypę sųjungų”, susi
dedančių iš Matusevičiaus, jau
nojo Bukšnničio ir P. Bajoro, 
j ožio ragų suvarius... 3) Ir. 
išsijuosę, varė. Tamstai, ponas 
Redak'torlau, gal iki šiol dar ne
žinoma, kad vienas komiteto 
pasamdytas lietuviškas radlo 
garsino, Imk gegužės 30 d„ iš
skyrus p. Vaitkaus Išleistuvių 
piknikų, Jokio lietuviško parcn- 
gimo nebus (kiek mums žino
ma, rengėjai skelbė tik, kad tų 
dienų kitam parengimo nedaly
vaus lakūnas. —Red.), nors 
t engėjai kogeriausini žinojo, 
kad tų pačių dienų rengiamas 
jau trečias metinis piknikus 
l.ietuvių Radlo Valandos lietu
vių kalbos mokyklėlių sezono 
baigimo paminėjimui. Kitas, ku
riam taipgi komitetas už garsi
nimus užmokėjo, lietuvių radio 
programo vedėjas pagarsino net 
šitokj kurjozų: "Visi ateikite 
paskutinį syk| su p. Vaitkum 
atsisveikinti, nes jis su IJtua- 
nica II-ja | parengimo vietų

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

Tel. Boulevard 4705

miestus, kurie daug tolinu
gu bi'.e kuris Brooklyno pikni- pakartoti, kad p. Vaitkaus IA 
kų fcirkiis, Pavyzdžiui, buvo net 
llartfcrtlo. Tnt kodėl Jis nebū
tų galėju po gegužės 30 dienos 
ir virš bito parko paskraidyti? 
(Visai no vietojo p. Bajorus mo
kina lakūnų, kų jisai "butų ga- 
lėjys” daryti, o pnts nesupran
ta, kad vienas dalykas yra da
lyvauti pramogose, kitas daly
kas — skraidyti lėktuvo sutvar
kymo reikalais. —"N.” Red.)

Suėmus tat 'visus šluos davi
nius Ir prie Jų pridėjus bent 
kiek logikos ■ Ir nereikia nlo-
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88.00 per year in Canada
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88.00 per year in Chlcago 
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Užsakymo kalnai 
Chlcngnjo — paltu t

Metama lUHiiiiimiumtmtHiaiiiHiM 

Puaol motų lumiiiiimHutuitmtiiiM 
Trims mėnesiams asstmasassssssaaM
Dviem mšnoslama* tumiimniH 

Vienam mėnesiui ...........M.......
Chlentoj per llnoMotojuat 

Viena kopija
Savaitei oeeouaeemtMeeoaaoeeeaeeovMMetMooee 18o 
Mineliui iiimmumimtmuitiuiiuHi 73o 

Suvienytoje Valstijose, no Chleagdi 
paltui

Metama .......aumumuiuuimtiąiii 87.00
Pusei metų .........................  3.30
Trinia mftnealama MOtottOMatettooeoe 1.73 
Dviem mėnesiams ................ 1.33
Vienam mėnesiui 73o

Lietuvon Ir kitur ulalenluoao 
(Atpiginta)

Metama 88.00
Pusei metų ................................ 4.00 
Trinta mėnesiams ................... 11.30 
Pinigui reikia alųati palto Money 

Orderiu kartu su ulaakymu.

$8.00
4.00
0.00
1.00

.73

GRĄŽINA DVARUS* IR DUO
DA PASKOLAS DVARININ

KAMS. Ten, Kur Nemunas Banguuja

IMI

stamOa reforma buvo apkiu*- 
pinai Lietuvos dvarininkų lo
mos. Taigi iv garotoj 1 dvarinin
kai Karpiui (mani), kurio tu- 
ičjo daug dvarų Biržų, Pane
vėžio ir Šiaulių apskrityse, no- 
toko savo didelių žemės plo- 
tų.

Bot pastaruoju laiku dvari
ninkai v^l atgauna aavo žemos. 
Taip. JVniMcClio dvaro savinin
kui Marijai Kaupienei buvo grą
žinta 800 hektarų žemės, O da
bar Žemės Bankas dar jai da
vė <10,000 litų paskolų.

l4llftkllM iŠ LictUVOM

UI.UĮĮM ..... L.1.". .1 "*'■ *»

STEIGS “TREČIĄ PARTIJĄ**?
L. TROCKIS GAVO TEISĘ 
GYVENTI NORVEGIJOJE

Per dvi dienas Chicagoje laike konferencijų 250 
įvairių “radikaliSkų” krypsnių atstovų, svarstydami 
klausimų, ar reikia steigti naujų “trečiųjų partijų” at
einančiųjų metų prezidentą rinkimams. Konferencijų 
sušaukė komitetas iŠ penkių kongresmanų, kurių tarpo 
yra ir Minnesotos Farmer-Labor partijos atstovas Er- 
nest Lundeen, už kurio socialinės apdraudos bilių vedu 
karštų agitacijų per dvejus metus komunistai.

įsikabinę į kongresinano Lundeeifo skvernus, ko
munistai, matyt, norėjo įsiskverbti i projektuojamųjų 
“trečių partijų”. Bet konferencijoje kilo protestų prieš 
komunistų priėmimų, ir kada vienas jų, Wagenknecht iš 
Mo., bandė reikalauti savo partijai teisės dalyvauti su
manytoje naujoje organizacijoje, tai konferencija no tik 
atmetė jo reikalavimų, bet ką tik jį patį neišmetė lauk 
iš salės.

Chicagos konferencija sudarė “Amerikos Respub
likos Politinę Sąjungą” (American Commonwealth Po- 
litical Federation) ir išrinko laikinę valdybų, j kurių įei
na kongresmanas Thomas, R. Amlie (Wisconsino pro- 
gresisUs), John Bosch, iŠ Minnesotos, farmerių atsto
vas, ir k. ši valdyba veiks iki to laiko, kada susirinks 
nacionalinė konvencija naujai partijai įsteigti.

Ar ji bus jsteigta, paaiškės tuomet, kai darbininkų 
ir farmerių organizacijos pasisakys, kaip jos i tų klau
simų žiuri;

MUSSOLINI PASIRYŽĘS KARIAUTI.

Norėdamas įspėti Angliju ir kitas valstybes, kad jos 
nesikištų į Italijos ginčų su Ethiopija, diktatorius Mus- 
solini pareiškė penkiolikai tūkstančių savanorių juod- 
marškinių, susirinkusių Salerno mieste, kad nutarimas 
kariauti esųs “neatšaukiamas”. Matyt, kad jisai ir kar 
riaus, jeigu jo nesulaikys Koks nors netikėtas įvykis.

Sulaikyti jį nuo karo gali tiktai arba griežtas did
žiųjų valstybių pasipriešinimas, paremtas grasinimu 
ginklais; arba Ethiopijos pasidavimas be kovos. Bet ne
tikėtina, kad vienas arba antras šitų dalykų įvyktų.

Iš didžiųjų valstybių parodė norų priešintis fašistų 
diktatoriaus karo avantiūrai viena tiktai Britanija. O 
francuzai bijo Italiją užgauti, nes Italijos talka jiems 
yra reikalinga atsiginti nuo Hitlerio. Amerikos Jungti
nės Valstijos laikosi nuošaliai, nepaisydamos nė Kellog- 
go “amžinos taikos” pakto, kurį Mussolini trempia. Tai
gi, jei viena Anglija užsimanytų stoti skersai kelio ita
lams, ji turėtų būti pasiryžusi pavartoti prieš juos gin
kluotų jėgų. Labai abejotina, ar ji drįs tai daryti.

O kai dėl Ethiopijos, tai nėra pamato* laukti, kad ji 
italams nusilenks. Šitaip pasielgdama, jos valdžia nupul- 
dytų savo autoritetų akyse žmonių, kuriems ji iki šiol 
sakė, kad ji nieku budu nepasiduos užpuolikams.

Todėl atrodo, kad karas yra neišvengiamas. Kam 
jo reikia? Jo reikia Italijos diktatoriui, kuris per 12 me
tų blofavo, girdamasis, kad jisai iškelsiųs Italiją į gar
bės aukštybes, bet iki šiol moko nepadarė, tik visai nu- 
gyvendino kraštą ekonomiškai. Negalėdamas nieko lai
mėti Europoje, priverstas net kovoti prieš reviziją Per
salės taikos, kurią Mussolini pirmiaus apsiputodamas 
smerkė, jisai pasiryžo ieškoti pergalėtojo liaurų Afri
koje.

Štai dėl ko Mussolini dabar siunčia savo armijų 
prieš imperatorių Haile Selassie ir nesiduoda niekieno 
perkalbamas. Už šitą avantiūrų Italijai teks užmokėti 
daug brangiau, negu kad ji gali tikėtis naudos iš Ethio
pijos užkariavimo. O jeigu italai bus sumušti, tai pačiam

Norvegijos valdžia leido buv. 
sovietų karo. komisarui* Troc
kini apsigyventi šešioms mėrie* 
slams Norvegijoje, bot tąja są
lyga, kad jisai visai nesi kiš | 
politikų ir neagituos prieš vy
riausybę. Biržulio 18 d. jisai at
vyko i Oslo.

Trockis jau sunkiu norėjo 
gauti leidimą gyventi Norvegi
joj o. Bot pirmosnioji. valdžia 
leidimo nedavė. Dabar Norve
giją valdb socialdemokratai.

O sovietų Rusija, kurių Troc
kis kartu su velioniu Leniniu 
kūrė, jo neįsileidžia. Tai aiškini 
parodoi kokios ryšius “laisvę’' 
davė Rusijos Žmonėms bolše
vizmas. »• 

f į

KOMUNISTAS TORGLKR RA- 
i LEISTAS Iš KALĖJIMO.

Vienas garsiausiųjų Vokieti* 
jos komunistų vadų, Torgler, 
paleistas iŠ kalėjimo.

Įdomu, kad jam išrūpino 
laisvę moteris, kuri dabar tar 
;nauj& Hitlerio slaptojoje inili- 
cijoje. Sakonuų kad ir pats 
Torgleris davęs “naciams” ko* 
kių tai slaptų mis i idėjinių.

“L. ž.” apie tai rašo:
“Torgleris paleistas tūlai 

Marijai Reeze prašant. Re- 
I oze, Torglerio draugė, turi 

įdomių praeit|. Savo laiku ji 
buvo socialdemokrate, o vė
liau komunistų atstovas rei
chstage. Hitleriui paėmus val
džią j savo rankas, Reeze1 pa
bėgot j Daniją. Iš Danijos ji 

j buvo ištremta už komunisti- 
; nę propagandą ir vėl atsira- 
į do Vokietijoje ir nebuvo su- 
; imta. Prieš' plebiscitų Saaro 

srity Reeze per Frankfurt» 
radio pasakė karštą kalbų, 
kviesdama darbininkus bah 

j šuoli už Vokietiją. Esamomis 
žiniomis, Reeze dabar dirba 
‘Gestapo’ (politinėje žvalgy
boje).

“Torgleris prieš išeidamas 
’ iš kalėjimo turėjęs duoti ‘Ge

stapo; pasižadėjimus,, kurie 
laikomi paslapty.”

Panašiai pasibaigs,, tur būt; 
daugelio tų “tikrųjų, revoliucio
nierių?’ karjera.

Europa šotetii, Europa duk
atu, Europa galvatvukčluis gin- 
klutijnHi. Ginklų kalimo, lieji
mo fabrikai dieną Ir naktĮ dir
ba, Kur ir kada prasidės ka
vas, šiandien niekas negali pa
sakyti, kaip negulėjo pasaky
ti, kurio didžiojo karo metu 
fronto dal| buvo paleistas pir
mas karo šūvis. Žinoma, visos 
Europos valstybės ruošiasi gin
tis, o ne pulti, nes dar tokių 
neišmanėlių nebuvo, kurio bu
tų pasisakę, kad pulsią kitus. 
Juk visi eina tik ginti savo tė
vynę, o ne pulti svetimą... To
kia Jau karo logika... Gintis 
yra garbinga, o pulti smerk
tina, dėlto visi Ir ruošiasi gin
tis, ,, GJnklų dirbtuvėse lieja
mos nrmotos, dhropU šoviniui, 
o diplomatų virtuvėse kopia
mos vis naujos ir naujos glnl- 
mosi sąjungos,.. Europos val
stybės pirmiausiai vienu nuo 
kitos ntsirubežiavo noporoliui- 
momis muitų sienomis, o da
bar laukiamu kuomet tos sie
nos virs geležies pilono nuties
tomis sienomis ir spiaudys vie-

mis dujomis, ir sbrokstnnčhih 
(šoviniais...

Kas sukėlė tų militaristinę 
dvasios galybę, kas iššaukė j 
gyvenimo paviršių Uis tamsins 
jėgas, kurios mirtimi visur 
dvelkte padvelkė?

Mussolini bus riesta.

V. LIAUDININKAI PAŠALI
NO ŽYGELĮ.

“L Žinios” praneša, kad šių 
metų birželio mėn. 15 d. Lietu

vos vai. liaudininkų sąjunga pa
šalino iŠ savo narių tarpo p. Ba
lį žygelį ir Juozą Lazauską.

žygelis buvo stambus liaudi
ninkų šulas. Per daugelį metų 
jisai buvo Mokytojų Sąjungos 
pirmininkas. 1922 m. jisai kar
tu. su p. Natkevičium buvo at
vykę į Ameriką v. liaudininkų 
sąjungos reikalais.

Av LALIS (LĖLYS) RAŠO 
ŽODYNĄ.

“Naujienų?* redakcijos narys, 
K. Augustas, kuris neseniai nu
vyko kartu su savo žmona Ju
lija į Lietuvą, aplankė šapa
luose buvusį “Naujienų” redak
toriaus padėjėją, Antanų Lalį 
(dabar jis jau Lėlys)v

Anot Augusto, Lėlys “gyvena 
tikro vienišo gyvenimą. Mažau 
su kuo susitinka, mažai kur iš-
važiuoja. Sako, kad taip- jam. 
gerai. Girdi, jau apsipratęs.. Jis 
vis dar teberašo žodyną. Dar
bas jau eina prie pabaigos. Žo
dynas bus bent du kartu di
desnis už senąjį. Tik nežinia, 
kas jj išleis, nes su jokia kny
gų leidykla sutarties nėra pa
daręs.”

O Augustas dabar važinėja 
Lietuvoje iš vienos vietos j ki
tą ir renka medžiagų, žada pa
rašyti daug įdomių dalykų.

Didžiojo karo armotoms nu* 
(stojus gaudus, Europos darbi* 
Ininkija ir išviso darbo žmo
nės, pagauti kilnių* žmonijos 
idėjų, ryžtingai ėmėsi taip 
tvarkyti visuomeninį gyvenimą 
ir valstybes, kad darbo vaisinis 
visi lygiai naudotųsi,, kud gy
venimo gėrybės* visiems lygini 
butų prieinamos. Tautos, ku
rios, rodos, amžiams buvo pat- 
vergtos, kurios inet viešam gy
venime neturėjo teisės sava 
gimta motina kalba reikšti vie
šai mintis, štai išplaukia, pat* 
sisako jos gyvos esą, stoja šn- 
le didžiulių tatftų ir atgauna 
seniriu prarastą savą, savitą 
valstybišką gyvenimą, arba su- 
{kuria visai naujas savas valį* 
stybes. štai Suomija, Estija; 
(Latvija, Lietuva, Lenkija ir vih 
isa eilė kitų tautų apsispren
džia ir pareiškia tvirtą pasir 
ryžimą dalyvauti visos žmoni
jos gyvenime lygiateisiais nat
riais. Visam Etiropos gyveni
me demokratija* pradėjo) imti 
viršų ir įsigalėti, o kai kur net 
siekta, įgyvendinti socialistinė 
tvarka. Socialiniai klausimai 
visame pradėjo vyrauti. Net 
iždidi šiaurūs Amerika, ir ta 
•nepasiliko tų klausimų liepa? 
liesta ir čia iškilo socialinio 
įdtaudimo aprūpinimo klausi
mai ....

Ūkiškas gyvenimas besitvar
kąs staiga suklupo; prasidėjo 
ekonomiška depresija, Darbą 
{turėję darbininkai; palyginamai 
i turėjo geresnes socialines dar
bo sąlygas ir vidutinius uždar
bius. Bfet šalę jų* atsirado ir 
.augo tikra bedarbių armija, 
kuri* pasiekė dešimties milijo
nų skaičiaus, štai vokiečiuose 
kas dešimtas gyventojas jau 
buvo netekęs darbo ir kitų tu
rėjo* būti rūpinamas;.

Ekonominė depresija ir 
fašizmas.

Dėka Versalio sutarties vo
kiečiai, įkinkyti į sunkų pa
kinkių, negalėjo visų, savo eko
nominių resursų išnaudoti ir. 
kas. savo pagaminta kitur iš
kišti. Karo* laimėtojai išprad- 
žių džiūgavo, bet ir juos veik 
toks pat likimas ištiko. Anglai 
ir sulaukė milžiniškos nedar- 
bės. Prancūzus ir toks likimas 
laukė. O Italai iš viso- nepajė
gė iš pat pradžių savo gyve
nimą į tinkamesnes vagas nu
statyti. Kapitalistai nesnaudė, 
turtus krovė ir nepaisė i visos

žmonijos likimą, Juos dieną ir 
nakt| baugino Maskvos baubas. 
Vidurinis luomas, laisvų pro
fesijų žmonės, advokatai, dak
tarai, inžinieriui, valdininkui 
stMirupino savo likimu. Mušk* 
vos kietus pasielgimus su lais
vų profesijų žmonėmis Įvorė 
begalinės baimės. Iki šiol gy
venimo buvę visai pasyvus, ak 
lai sekę kapitalistus, pradėjo 
uklingiau, veikliau visame gy
venimu dalyvauti. Mitrus, sme
genis gerai išmiklinę 
.Įvairius demagogijos

paleido 
ŠUklUH. 
bodur- 

iš visų

krašto ūkininkai visi sėdi vo
kiečių* hnperiallstų kišenėj. Vi
sokių paskolų,, pašalpų puvidhle 
Jie yra visus uklus kulis kar
tu* užstatę svetimos vokiečių 
valstybės bankuose.

Alni Ir buk nepriklausomas 
ir drąsiai tark sitvo žod| Jei 
ryt tau grūmoja, kud neteksi 
savo turto. Dėlto Klaipėdos 
krašto mokyklose lietuviui ne
mokomi lietuvių kaliais, noro 
statutas tai liepia daryti. 1)01 - 
to Klaipėdos krašto autonomi
nių Įstaigų valdininkai nenori 
kalbėti lietuvių kalba, nors sta
tutus tai suko jiems daryti. 
Dėlto Klaipėdos krašte bažny
čioj kunigui vokiečiui Ir ka* 
kur vokiečių pavaldiniai dras
tiškai elgiasi ir lietuviams pu- 
,ruįiijonims bruka vokiečių ne
suprantamą kalbą. Dėlto IGai- 
pėdos kraštas pilnas visokių 
pamokslininkų, kurio lietuvių 
kalbu privačiai skelbia ovungu-

są.
Tokio įvykiui, kaip dabar 

šiiiikluiniiM PiiNiHilinis Lietuvių 
Kongresas, ne dažnai pusi lai
ko, Bu (o, matome, kad Kon
gresas rodo visur pritarimą ir 
visai trumpu laiku taps su
rengtas. ir nežiūrint lo, ar 
'kas proleshiojn ar pritaria, 
pradėtas durltas bus alHklus.

O kad musų Kusivlenijiine 
(lėliai kiekvieno sumanymo 
tuoj keliama protestai, lai ma
tyli, kad pas mus yra įsigy
venusi proleslų mnnijn. Bei 
Susivienijimas yra Juk nu vien

kl- 
pti-

na-

bių terpe, Žadėjo Juos 
bėdų, nelaimių išgelbėti.

.lio neliko vienišiais, dtul sto
ju Jiems pugelbon stambus ka
pitulas. Pirmiausiai su neaiš
kiais obalsiais gimstu fašizmus 
Italijoj, kuris socialinėj1 |stu- 
tymduvystėj daug žada, net su
kos kontroliiCosiąs kapitalo už** 
darbius. Haluose fašizmus be 
kovų Įsigali. Vokiečiuose stum* 
bus kapitulas huvo bankuose 
fašizmui atidaro einamus są
skaitas Nacionalsocialistų vo
kiečių vadovybė Hitlerio asme
ny stambaus kapitalo buvo ge
rai finansuojama.

štai ši nauju Europos fašis
tiniai nacionalistinė dvasiu gim
dė militaristini kudikĮ, kuris 
nori revanšuotis ir nušluoti vi* 
sul tai ką didysis karas yru 
davęs. Rasizmo teorija persi
sunkęs naujas milltarizmas Įro
dinėja, kud lik galingiems, tai 
yra didžiomsioms tautomSi lem
ta gyvenimas tvarkyti, o ta pa
šauktoji tauta yra no kas 
ta kuip gormanų-vokiečių 
dermės.

Erdvės daugiau—vokiški 
dali šaukia.

Ne svetimi žmonės mums rei
kalingi—mos jų savų tufrim,, 
bot erdvė mums reikalinga.

— Į rytus, į rytus pirmyn, 
per Lietuvos lygumas | slavui 
žemes.,.

Tai Vytauto Didžiojo laikai 
vokiečiuose atbudo. Ir tuomet 
vokiečiai visais keliais veržėsi 
Į slavų žemes, bet tuomet jiems 
kelias’ buvo pakirstas, Vytau
tas tuomet nesuprato* jurų 
reikšmės, jis pats daugiau del
bė akis j rytui lygumas ir lei
do vokiečių padermėms Balti
jos pajūry įsigalėti ir sustip
rėti. Lietuviai jurų netekę 
smilko, o germanų padermės 
lietuvių sąskaitoh augo;
Vokietijos agentai; Klaipėdoje.

Rytai geras kąsnis vokiečių 
imperialistams, ypač dabar Af
rikoj ir kitur kolbnijų nete
kus, kurias dėka karo turėjo 
prancūzams, anglams, italams 
u’žleisti. SSSR stiprėja. Kas gali 
atspėti, kokia jėga tenais au
ga ir bręsta, bet jau ir dabar 
reikia su ja skaitytis. Anglai 
dairosi, jiems rupi neprarasti 

’Indiją, Persiją ir netekti tos 
įtakos kurią dabar turi Kinuo
se, Afganistane ir kitur;

Dėlto nelabai baugštosi, jei 
/vokiečiai militariniai nori su
stiprėti. Anglams prancūzai ir 
jau ne toks geras sąjunginin
kas ir tas pernelyg įsigalėjęs 
gali parodyti savo ragus. An
glai gudriai nutyli, kaip vokie
čiai, .aiškiai laužydami Versalės 
sutartį, atstato savo prieška
rinę kariuomenę ir siekia sa
vo karo laivyną turėti. Ypač 
anglams netinka artimi pran
cūzų, SSSR santykiai. Dėlto vo
kiečiams tylomis pritaria. Taip. 
... Ir Klaipėdos kraštas čia 
įgyja savo tarptautines reikš
mės.

Lietuvių tauta yra. permaža, 
kad tarptautinių' sutarčių 

nevykdinti.
Nėra buvę tokių atsitikimų, 

kad Klaipėdos krašto statutas* 
bent viena raide iš Lietuvos 
pusės butų buvęs nevykdintas. 
Bet jo niekuomet nėra vyk
dę vokiečių agentai Klaipėdos 
krašto seimelio pavidale suda-

Didžiąją valstybių politiku.

Vokiečių vyriausybė Jau 
uvnnsu koletą lietuvių, Liūtu* 
vos piliečių pus savo sušau
dė ir koletus kalėjimuose pus 
savo vienutėse Įniko, o tuo 
motu Klaipėdos krašto išdavi
kų byloj nei kaltinamųjų viu* 
nūs plaukus nenukrito, jie vi
si sveiki, gyvi, nors dalis ją 
yru Vokietijos piliečiui arba 
tonais gimę ir seniau nieko 
bendro su Klaipėdos kraštu ir 
Lietuva neturėję. Taip, Ang
lui labai susirūpinę, kad Klai
pėdos krašto statutus butą 
vykdomas ir vokiečiui nešau
dami, bet niekas negini! ir ži
noti nenori, kud lietuviui be 
teismo yru vokiečių šaudomi 
ir Tilžės kalėjimo pūdomi. Lie
tuva yru maža, lietuvių tautu 
neskaitlinga, tai sunku jos vur* 
gus pastebėti,.. Tliip yra ši iv 
nie amžiuje!

' Bet tai nereiškia, kad Lio- 
tęva karui ištikus neturėtų jo 

’kios reikšmės ir nesudarytų 
‘imperialistą , diplomatams rū
pesčių. Kuro veiksmams prasi 
dėjus fronte negali būti tuš
tumos. Teritorija turi būti ka
riuomenės nutiesta ir ne bet 
kokios, bot ištikimos, čia it 
maža spraga turi didelės reikš 
!mės. Tai* ne visviena kieno {ta 
ka bus Klaipėdos krašte! čia 
tai ir nenorima, kad vokiečiai* 
tos savos Įtakos neturėtų!

Prancūzai ir SSSR eina į- 
glaudžius santykius. Lietuva 
tiems Santykiams daugiau kaip 
simpatizuoja,, štai dėlko Anglai* 
susirūpinę neva Klaipėdos* kra 
što statuto vykdymu, kitaip ta 
rus, nori čia vokiečių įtaką tu
rėti, Tai taškas, kur galima 
mažutę intrygą daryti, kad pas 
kui dideliems karo žygiams 
tinkamai pasiruošus.

Taip Lietuva turi didėlį; gal
vosūkį, kurios geras išspren* 
dimas priklauso ir nuo vidau* 
gyvenimo geros sątvarkos, bet 
apie tai kitu kart.

Para Belluuu.

'hilpgi Amerikon lietuvių np- 
Avlrton Ir kulhiroN orgniilznci- 
tjn. O tokių NtivnŽhivlinų, kokn 
IniM kHlbnmiiN (Mn KongrcNiiN, 
llknhin ir yru npsviirnlyll kul
tūros ir npšvhitoN relkiiliiN, 
Nežiūrint kokiiiN JniIlkininiiih 
kliu turėtų* ur kokiui piirlijui 
(prlkluunytų, bet tuutlškuone 
irolkultioNc ' mintų vu<lul Itirl 
vcmII visuomenę IIcnIu lietuvy- 
b ė m linijų,

Tnlgl dur kurią Nukali, kad 
musų SiiHlvhmijlniiiH Lietuvių 
Amerikoj turi pasiųsti koni- 
pulciiliŠką atsiuvą, musų or-

Biigočių, kuria yra pilnai ul- 
MiilainliH ūminio šią organiza
ciją atstovauti Lietuvių Pa- 
aaullnianic KongrcNc. Q kua 
mano dur kokius protestus 
kulti, tai Juu per trumpas lai
kus apie tai dlskiisuotl. Bu 
kas yru nutarta, tas turi būti 
padaryta.
'-V. H-dla, SLA. 3(1 kp. narys.

IŠ LIETUVOS
Manevrinis garvežys 

nupjovė girtam 
j kojas
į Tai atsitiko Sekminių pirmą 
(dieną apie 8 vai. ryto, beva
žiuojant su vagonais manevri
niam garvežiui iŠ Klaipėdos 
'stoties | Lietuvos Eksportą, 
{Kadangi geležinkelio šaka pra
vesta pagal gyvenamus namus, 
katastrofų gali būti dažnai. Bet 
dėka ’ atsargumo jų nejvyksta. 
.Tik minėtą naktį Erikas Vili
mai 19 metų amžiaus su savo 
dviem broliais grįžo iŠ vakaro 
gerokai įsigėrę,, taip kad neži
nojo,, nei kur eit, nei kur gub 
ti. Du jo broliai atsigulė šalia 
.geležinkelio, ant pievos, o Eri
kas nuėjo toliau nuo jų ir ma
nęs pareiti į namus. Bet atsi
gulė ant. bėgių. Pro užsisuki
mą, garvežiui stumiant prieša
ky apie 20 vag„ mašinistas 
nepastebėjo gulinčio. Tokiom 
aplinkybėm įvyko nelaimė. Nu
pjautom kojom Vilimatis nu
gabentas ligoninėn mirė. (j).

Pirma šią metą ge 
gužinč

Kaunas, 
VL-22-35.

Pageidavimas, kad 
adv. Bagoeins vyktų 
j LietnvHj Kongresą

VL 9 d. Utenos šaulių tea
tras surengė už stoties šilely 
pirmą Šiais metais gegužinę, 
kurioje “pro :Jal| eidamas” Ra 
dio Pupų Dėdė savo šposais ge
rai nuteikė susirinkusius.

Gaunama Naujienose

, Perskaičiau pranešimą adv. 
Bagočiaus, Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj pirmininko, 
kad jisai! atsisako važiuoti Lie
tuvoj) į Pasaulinį Lietuvių 
Kongresą. Visgi butų apgaile- 
itina,. kad toki organizacija, 
kaip musų Susivienijimas, ne
pasiųstų tokio kompetentiško 
atstovo, koks yra adv. Bago- 
čius. Tai jau, sakau, butų 
dhugiau,, negu apsileidimas.

1 Aš- manau, kad jam, kaip 
advokatui, neapsimoka važiuo
ti) tolimon kelionėn ir sugaiš
ai keletą, savaičių, apleidus sa
vo profesijos reikalus. Kelio
ne, be abejo, padarytų jam 
nuostolių. Bet toks atstovas, 
kokiu gali būti nuo SLA. adv.

medi. Tai yra ^eriauiis žurnalas 
iš Lietuvos. Kas mėgsta gerus ir 
pamokinančius straipsnius, tas turė
tu skaityti Kultūra.

Turinys:
Europos* iškilimą* ir sunykimo simp< 

tomai*—P. Koimstinskas.
Kur pažanga^ o* kur progresas—Dr. 

J., šliupas.
Iš australiečiu gyvenimo—Prof. P. 

Leoiuub-
Smukimo ideologija—Edg. šillers.
I akademija ar i liaudį?—J. Radž- 

vilask
Lyriška širdis—A. Biliūnas.
Antra* pono Chanzike užgimimas— 

LiOM Feuchtvanger.
Senai motinai—A. Biliūnas.
Dabartinė chirurgija—Prof.. A. Za- 

bludovskis.
Apžvalga:- Knygos. Literatūra, Po

litika. Skaitytoju tribūna ir Įvai
renybės.

rytos, direktorijos. Klaipėdos Bagočiny, būtinai turėtų būti IX
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Iš kalėjimo j laisvę.Gražuolių Kontestas

Marcvlla Mitchcl
Bnacum

M Mirko Sherldan

Cicero įvairumai

To prašo Lietuvos žmonės'r

THE DAILY
nuo

40 metų vaistų bizny

NAUJIENOS TENNIS TOURNAMENT
susirasti

KUPONAS

Čia prisiunčiu savo fotografiją

Vardas ir pavardė

Miestas

Mano a:

Lietuviškos
Degtines

NATHAN 
KANTER

Visoje Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

$50.00 
$25.00

■ $10.00

Daugiau kaip 30 žmo 
nių žuvo dėl kaitros

$12.00
$45.00
*15.00

$1.00

FULL NAME
ADDRESS ....

STOGAI 
ROOFING

LIGONINES 
HOSPITALS

garf
5300—5314 So. Halsted SU

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

CICERO, III. - 
,1 “Naujienose

Tai yra chleagiotė liet u vai 
tO, kuri gyvena Naujienų kai 
mynistėj. Ji norėtų būti išrink 
ta “Misa Naujienos 1935”. Kl 
jus sakote?

KOLEKTAVIMAI
COLLECTIONS

CHICAGOS 
ŽINIOS

BIRUTES DARŽE 
Rugpjučio-August 4,1935

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Rarai ir kiti krautuvams fikčeriai: 
nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais. _____

p STORE FIXTURE 
exchange

šis tas apie Improvement 
klubų

STRAIfiHT KĖNIUI
BOURBON

Ar Yra Kas Jums Skolingas Pinigų? 
MES IšKOLEKTUOJAME 

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

UNIVERSAL COLLECTION 
SERVICE 

39 En La Šalie Street 
Central 8982

Lietuvaitės norinčios istoti i Gražuolių — 
“MISS NAUJIENOS 1985” — Kontestą, tuojau 
siųskite savo fotografijas i “Naujienas”.

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

Chicagos biznis ruošia 
si protestams

Nesenai du vaikinukai 
Bascum Rny, 14 m. ir 
Maurlco Shoridan, 17 m., 
važiuodami vogtu auto
mobiliu buvo pastvėrę 
juoM HulaikliiNį šerifų

bėdos yra iki pavyksta Jai 
įkalbėti vaikų priimti vaistų, 
.layne’s Vvrinifugo vaistų pri
imti įkalbėjimo nereikia. O 
tai, kartu su priimto vaisto 
efektu, tur būt ir padam tų 
vaisių taip plačiai vartojamų,

Padėjo pamatą naujai 
partijai

Biznis gaivėja Illinois 
valstijoj

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

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVA1TRS 

“MISS NAUJIENOS 
1985”

Štai dar viena kan 
didate į “Miss Nau 

jienos 1935”

Painokos vasaros metu 
už dyką

rinko no virtai tinkant). 2. Nu 
tarta daryti spaudimų j mokyk 
lų tarybų, kad ji duotų lietu 
viui džonitoriaus darbų.

—Skurdžius.

PHONE ..4....-........... —
Please enter nie in ev-ents checked below.

Liepos 21 d. įvyko lietuvių 
Improvement klubo susirinki
mas. Susirinkimas buvo ne
skaitlingas ir praėjo be jokio

Per pirmuosius 1935 metų 
Šešias mėnesius Illinois valsti
jos bianis kylu, jei pailginti jį 
su tuo pačiu 1931 metų laiko
tarpiu. Per pirmuosius šešias 
mėnesius šiemet paimta j vai- 
Isijos iždų iš pardavimo taksų 
$21,5(19,197.50. ši skaitlinė 
yra apie $3,000,000 didesnė, 
negu tų pačių taksų skaitline 
per tų patį laikotarpį 1934 m. 
Pastarųjų dienų padidinimas 
pardavimo taksų 1 nuošimčiu, 
manoma, duos valstijai po 
$L,6(M),000 pajamų kas mėnuo.

Išrinkimas gražiausios lietuvaitės 
“MISS NAUJIENOS 1935”

BIRUTES DARŽE
Rugpiučio-August 4 

1935 m.

kus. žinoma, tuose laiškuose 
pinigų noprašima, bot yra ne
švarių žodžių, pajuokimų, net ir 
grūmojimų. Laiškas rašytas ant 
prastos paplavos, parašo vie
toj padėta Uolios raidės ir dar 
pridėta “klubo narys“. Jeigu 
siuntinėjimas šitokių laiškų ne
siliaus, tai guvusejl juos mano 
kreiptis | pašto viršininkus rei
kalavimu, kad butų padaryta In- 
vostlguclja. Juk žinoma, kad 
paštas yra {steigtas siuntinė
jimui švarios korespondencijos, 
o no kokių nors blovizgų.

CiUzcns’ HUsh'inkimuiM

Biržulio 28 <1. {vyko Lietuvių 
Piliečių Klubo susirinkimas pa
rapijos svetainėje. Narių su
sirinko mažai. Svarbiausi ta
rimai buvo šie: 1. Pradėti agi
tacijų vietinėse organizacijose 
ryšy su ateinančiais 1930 m. 
rinkimais. Tik man atrodo, kad 
organizatorių šiai agitacijai iš-

Chicagos biznio jslaigos, 
ypač stambiosios korporacijos, 
planuoja intensyvų vajų prieš 
federalės valdžios pastangas 
apkrauti sunkesnėmis takso
mis didesnius šalies turtus, 
šiam vajui vadovauja Chica
gos Pirkly bos Asociacija pris- 
kaitanti 4,000 narių. Biznio 
įstaigos ruošiasi užversti kon
gresmenus protesto rezoliuci
jomis, o savo dalininkus (šc- 
rininkus) informuoti, kokie 
nuostoliai jiems grūmoja dū
liai taksų naštos padidinimo la
biausia turtingoms korporaci
joms.

Gerkit ir Reikalaukit

Kiek Įniko at- 
tilpo žinute, 

kad Cicero policininkai turi du 
viršininkus. Dalykas buvo toks: 
Trustisų didžiuma nubalsavo 
pašalinti policijos viršininkų 
M. Soliu*. J jo vietų paskyrė 
T. išvobodų? Pašalintas virši
ninkas, remiamas prezidento J. 
G. Cerny, naujai paskirtam vir
šininkui nenorėjo užleisti vie
tos. Ginčas pasiekė Supranta 
teismų kurio nuosprendis bu
vo, kad trustisai gali samdyti 
ir atleisti iš darbo miestelio 
darbininkus. Ir dabar Cicero 
policininkai turi tik vienų vir
šininkų Svobodų. Cicero mies
telio prezidentas jau antrų to
kių bylų pralaimėjo. Kiek an
kščiau toks atsitikimas buvo ir 
su viešųjų darbų superinten
dentu W. Galias.

ūpo. Seni veikėjui, matyti, yru 
nusitarę pažiūrėti, kaip naujie
ji veikėjai klubo gerovei pasi
darbuos.

Motai laiko atgal koks ončnr- 
gingas veikėjas bu'vo A. Pocius. 
Kiek turėdavo rezoliucijų ir 
laikraščių iškarpų. Klubo su
sirinkimai užsitęsdavo iki 12 
vai. nakties, i.O praėjusia su
sirinkimas užsidarė 9:30 vai. 
vakaro. Su keliais menkais nu
tarimais pirmininkas nebeturi 
kų veikti. Pats pasiprašė, kad 
jam pavestų sutvarkyti vaikus, 
kurio mėto bofes gatvėse, žino
ma, ta užduotis buvo jam pa
vesta. '•

Birželio menesio susirinkime 
finanų raštininkas tapo instrufk*

ANTANAS RAZBADAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 6 diena, 5:25 valanda 
ryte 1985 m., sulaukės puses 
amžiaus, gimęs Lietuvoj Tau
ragės apskr., Kaltinėnų par., 
Dirgėlų kaime.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Priklausė prie Teisybės My

lėtoju ir Saldžiausios širdies 
Viešp. Jėzaus Draugijų.

Paliko dideliame nubudime 
moteri Adolfina, po tėvais Ra- 
dovičaitė, 4 dukteris Ona ir 
Adeline, Bronislava Zayner ir 
Stanislava Gillis, du žentUj 
Pranciškų Zayner ir Felicijoną 
Gilti, du anuku Gerald ir Ro
bertas, pusbrolį Martinu Raz- 
badauskj, Matekalu šeimyna ir 
gimines Amerikoj, o Lietuvoje 
seserį Kotryna Gedminiene, 
dvi pusseseres Ona ir Juzefą 
Zakarauskaites ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3152 S. Emerald Avė.

Laidotuvės ivyks antradieni, 
liepos 9 diena. 8:00 vai. ryte 
iš namu i šv. Jurgio parapijos 
bažnyčia, kurioje- atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antanas Razba- 
dausko giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimu ir atsisveikinimu.

Nuliude liekame.
Moteris, Dukterys. Žentai, 
Pusbrolis ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4130.

The Plal Drug Co., 1891 So. 
Ashland avė., šiemet sukako 
jau daugiau kaip 10 metų nuo 
to laiko, kada ji pradėjo va
ryti biznį.

ši kompanija ypač pasižy
mėjo .layne’s Vermifuge vais
tais. Kas tai per vaistai? 
O-gi paprasti, bet būtinai rei
kalingi ypač vaikams vaistai, 
kad pašalinti kirminus iš pil
vo. .layne’s Vermifuge vaistų 
ypatybė yra ta„ kad vaikai 
mėgia juos, kad vaistų skonis 
patinka vaikams.

Kiekviena motina žino kiek

luotas pranešti užsilikusiems su 
duoklėpds nariams, kad jeigu 
jie noužmokės duoklių, tai ne
bebus skaitomi klubo nariais. 
Finansų raštininkas J. Bartašius 
pranešė, kad paraginimų pa
siuntęs 19-kai asmenų, o atėjo 
užsimokėti tik trys. Reiškia, 
16 jau nebeatsilankc.

Improvement klubas praeity 
turėdavo piknikų kas motai. 
PraūjusiamO/Susirinkime ir su
manymas rengvKmknikų buvo 
atmestus. O aš numatau, kad 
klubui piknikas yru reikalingas. 
Jis tūrėtŲhIF šiemet įvykti, ba 
visi laukia pikniko.

Klubo tarpe turime ir ”juod- 
rankių”. Keletas klubo opozici
jos narių gavo juodrankių luiš-

Ar gulite pasidirbti riutio, 
pasitaisyti jį kai jis sugenda? 
Ar turite supratimų apie elek
trų, kuri šiandie yra kasdie
nio musų gyvenimo pamatas? 
Ar norite gauti darbų kaip 
slvnografas-fė, sckrvtorius-rė?

Jei norite, tai įstokite į 
Emergency Edueational pro
gramų kursus. Radio ir elek
tros srity pamokos duodama 
Tilden ir Gregg mokyklose, o 
stenografijos ir sekretorystės 
pamokos duodama Mark VVhite 
Sųuarc parko svetainėj. Pa
mokos duodamos už dykų.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

(’.hicagoj ir jos apielinkėj 
keletas kaitrių pastarųjų die
nų buvo priežastimi mirties 
virš 30 žmonių. Vieni jų mi
rė lodei, kad jų organizmas 
nepajėgė atlaikyti aukštos 
temperatūros, o keletas 
paskendo besigclbėdami 
kaitros.

EDERAVoAVINGS 
gl» OAN tu s s o CIATION 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street 

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

įvykusi šiomis dienomis 
Morrison viešbuty konvencija 
padėjo pamatų “trečiai parti
jai" 1936 metų rinkimuose. 
Konvencijoj dalyvavo apie 300 
delegatų atstovavusių 27 šalies 
valstijas. Naujoji organizaci-

Skubflkltl Paskutini wyk| 
SOVIETU RUSIJOS TRIUMFAI 
‘The Youth of Maxlm 

25c Iki 2 vai. po plotu
Sonotone Teatras 

(Jfl E. Van Buron St. P. CONRAD
STUDIO 

420 W. 63rd St. 
Englevood 5883-5840 

)ar gražiau, moderni!- 
kiau įrengta.

ja vadinsis — American Com- 
inoinvculth Polllicnl Fedei’n- 
lion.

Tarp kilų šios organizacijos 
platformas punktų yra toks, 
kad organizacija pareiškia, 
jogei ji pasiliki demokratine 
tvarka (procesu) ir savo tiks
lo sieks taikiomis priemonė
mis (peaeeful mcans). Tatai 
reiškia, kaip konvencijos pir
mininkas prof.PaulDouglas pa
aiškino, kad komunistai nepa
geidaujami naujoj organizaci
joj, ha jie agituoja už smurto 
priemones.

BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 

ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbiti muši skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairiu paprasti ir nepaprastu 
daiktų, intaisu ir reikmenų. Jeigu ii telpančiu čia skelbimu ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Cianai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

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

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

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 WcHt 14th Street 
Motorų diena so rodo mis.

Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalcvota. — 
Masažui—Cniropodlbtai—Atdara dienų ir nakty.—- 

SVVIMMING I’OOL PHONE ČANAL 9560

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams
Palagas ligoni

nėje __ ______
Akušerija na

muose _______
Medikalė egzami-

nacija---- ------
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

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

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

Ml3UL ton, D. C. Apdraustas kiekvie-
zSgsSr no žmogaus investmentas iki

$5,000.00.
Mes mokam už kiekvieną 

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

Reikalau darni 
visada galite 
gauti savo šu
tau pytus pini
gus. Įstojimo 
mokėti nereikia.

lavo, surakino Jo paties 
rotūžlals ir laukuose pa
liko jo paties autoinobi- 
liujo. Už tų abu berniu
kai liko nuteisti kalėji
mą n iki gyvos galvos, 
kaipo žmogvugiai. Bot 
visoj Indiana valstijoj 

neatsirado nū vieno kalėjimo, kuris butų sutikęs juos priimti. 
Del tos priežasties teismas Jaspoiy Lid., atmainė savo nuo
sprendį ir vaikų Bay atidavė jo tėvų priežiūrai (viršuj), Sheri- 
dan gavo nuo 1 iki 19 metų kalėjimo u^ automobilio pavogimų.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažinto* 

2507 ““ 35% 
Lengvi išmokėjimai nuo 12 Iki 34 
mėnesių. Kreipldtls visuomet i 

LEVINTHAL PLUMB1NO 
SUPPLT CO. 

1635 W. Division SU 
kampas Marshfield

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

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

Phone Lafayette 1090

FIKČERIAI
STORE FIXTURES

jums reikia.
Automobilių Dalys

AUTO PARTS

M A L E V A 
už Mi kainos I 

VyrimiNla Vieta Bankruto Šlako 
AtNilankykit i bilo kuria Iš musų 
3 krautuvių ir puMlžiurfikll—jus 
čia rasite kiekviena žinomų malo- 
voh rušl už nuplgintaii kulnas. 
$2.00 Baltu žibanti Mu- A C 
Ieva, pž Gal..................... .T ■
$2.25 Baltu Fiat Ma- $1 Pfl 
levu, už Gal................... I
$1.25 Sieteliams Maleva, 
už Gul

. .oo 
Visa Malevu 100% Garantuota— 

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

6836 S.Hulsted st. toLArmitage 1440

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St. .

TeL YARDS 0803 I'T-,ft'H***? M-



NAUJIENOS, Chicago, III

CLASSIFIEDADS

atsilankys pas

PRANEŠIMAI
Draugijų Atydai

10:05 vai

Padarome Visiems Greitai

CLASSIFIEDADS

For Rent

Chicago, UI.1739 South Halsted Street,

$50.00
$25.00
$10.00

pirmtakunų 
lakūnų,

Storas, 
bučernės.

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

Povilas Mes 
kauskis

Tai bus nepaprasta 
knyga, graži, pilna jau
smų, atmintina, istoriš-

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

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

o, dailės 
esėio is-

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Lietuva, Tėvyne 
Musų, Chicagiečiai 

tave sveikina!”

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

Crane Coal Co 
5332 S. Long Ave< 

Tel. Republic 8402

Chicagos ©raugijų 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

Nuo sa 
greitai pa 

ras.

Visos draugijos, kliubai, ra
teliai, kuopos rengia Įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi j Naujie
nas, kad jų vieši išvažiavimai- 
larengimai butų paskelbti Nau
jienose. *

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

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lones prisilaikyti.

SOSTHEIM & SONS.
1900 S. State St.,

Naujienų sporto čam- 
pionas ar čampionai 
vešis j Lietuvą chicagie- 
čių pasveikinimų kny-

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

une 30. Norintiems tavern 
_____ . Labai gerų 
vietų turime ant South Side ant par
davimo. Saukit telefonu Boulevard 
2800 arba Lafayette 2235.

FORECLOSURE BARGENAI. Pui
kus bargenai. Namai vasarai ir vi
sada: $050, $750 ir $850. Su rakan
dais ir be rakandu cotteges. Biskj 
įmokėti, kitus iimokėjimais. Važiuo
kit i Round Lake Beaeh. šekit Mil- 
vvaukee Avė.. 85 mylios N. W. Ra
šykit Naujienos. Box 280.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

be baimės 
šalelę, 
gulbele, 
šalelę, 
gulbele.

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

5617 W. 63rd Place

III.; Sudžios rašt. F. Žu- 
3314 So. Morgan Street, 
III.; Korespondentas S.

6804 So. Perry Avenue,

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
rius, visokio didžio su Coil Baksais

PARSIDUODA Tavern ir svetai
ne, visas arba pusė; biznis išdirbtas 
per 20 metu. Šaukite bile kada. 
Commodore 1946.

PARDAVIMUI Tavern, labai pi
giai. Pardavimo priežasti patirsite 
ant vietos. 733 W. 18th St.

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

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero, kn 
muziejaus ir visų < 
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklės ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.50 j savaite. Valgis prie vietos 
kas nori.

South Central Hotel 
JULIUS BASKIŠ, Sav.

1245 S. Michigan Av. Victory4$8«

PASIRENDUOJA 
tinkantis dėl saliuno ___
Saliunas buvo per 15 metų. Užpaka
lyje 5 kambarių gražus flatas. 

3201 Utuanica Ava.

REIKALINGA mergaitė prie na
mu darbo — Gyvenimas ant vietos 
Telefonuokite Willow Springs' 62.

PARDAVIMUI delicatessen ir 
grosernė. Uždarbio $50.00 i savaite. 
Yra 4 kambariai gyvenimui. Tinka 
vedusiai porai. 553 W. 37th St.

JŪSŲ PASVEIKINI 
MAS LIETUVAI IR 

LIETUVOS 
JAUNIMUI

TIRS KONGRESO UŽKU 
LISIUS

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

3341 So. Halsted SL

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

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

40 akeriu visa dirbama su budin- 
kais. lygi žemė prie Scottville, Mich. 
už $1.000.00. ir vienas General Sto
ras Muskegon. Mich. Pigiai, nepra
leiskite progos. Savininkas Joe Ge- 
ryba, 2355 Lineoln. Muskegon. Mich.

Dvejetas tūkstančių 
egzempliorių šitos kny
gos bus išdalinta Lietu
voj laike viso pasaulio 
lietuvių kongreso ir 
olinipijados.

Nėra abejonės, kad 
apie šitą nepaprastą 
knygą kalbės visas Kau
nas.

Tai indėkite ir jus sa
vo pasveikinimą Lietu
vai ir viso pasaulio lie
tuviams ir tuo parody
kite, kad savo širdyje 
jus esate su Lietuva.

Atliksite gražų da
lyką.

Visas šitos knygos 
surengimo pelnas eis j 
fondą pasiuntimui Nau
jienų sporto čampionų 
į Lietuvą dalyvauti viso 
pasaulio lietuvių Olim- 
pijadoj.

Sudedami į knygą sa
vo pasveikinimą, jus 
prisidėsite prie gražaus 
darbo.

TAVERN pardavimui labai pigiai.
Biznis 2 metų senumo. 

3141 So. Halsted St.

dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerius ir ice b aks u s 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm_negu pirkaite ki
tur. S. E. r* 
Store Fixtures 
CALumet 5269.

BRIGHTON Parke -rosernė ir 
saldainiu krautuvė ant pardavimo 
Biznis gerai išdirbtas. Parsiduoda 
už puse kainos.

Kreipkitės pas
B. R. PETKIEWICZ 
2608 West 47th St.

Pavogė Petro Silin 
to automobili

Feliksai 
tėvų 
balta 
tėvų 
balta

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

! indėti 
knygą, ir vienas iš jau 
nuolių 
jus.

Liepos 2 d. susirgo Barbora 
Pečiulienė, 8446, Vincennes avė. 
Ligonė pasijutojtaip silpna, kad 
liepos 5 d. buvę pakviestas dak
taras, kuris įsakė Jai per tūlų 
laiką pasilikti lovoj. Dr-ge B 
Pečiuliene yra sena “Naujienų” 
skaitytoja ir rėmėja, 
vęs veliju ligonei 
sveikti.—Sena

l Pittsburghą, New 
Yorkų ir kai kuriuos miestus 
Naujoj Anglijoj. Tačiau arti
moj ateity p. Silintis man;.

BIRUTĖS DARŽE
Rugpiučio-August 4 

1935 m.

Išleistuvių dainelę 
aukauju Feliksui 

Vaitkui:
REIKIA darbininko ant pieno far- 

mos. $25 i mėnesi, kambarys, valgis 
ir rubu iŠskalbimas. Tony Globis, 
Richmond, Illinois. Richmond 553.

Apie porų savaičių atgal J. 
Tūbelis, 8616 Vincennes a v., nu
ėjo į rūsį kokiu ten reikalu 
ir prapuolė. Puldamas jis taip 
skaudžiai užsigavo šbiikaulius, 
kad kai kurie jų įlūžo. Ir iki

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm., 656 Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm, pagelb., 3852 South 
California Avė., John Pukinskas 
nut. rašt.. 7125 S. Washtenaw 
Avė., M. Meravičienė fin. rašt. 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskienė 
fin. pagelb., 1218 Independence

Congressional investigatlon of
Atstovai, kuriems liko paves

ta ištirti užkulisinį veikimą 
kongrese laike svarstymo visuo
menes aptarnavimo įmonių 
“holding” kompanijų kontrolės 
biliaus.

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITĖS 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

BĮ.. 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 trečia nedėldieni 1 vai. po piet 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 West 
43 Street.

PARDUOSIU saliuna, arba priim
siu pusininką vyra ar moteri, kat
ras galėtų viena vesti bizni, kol 
aš sugryšiu iŠ Lietuvos, nes aš Lie
pos 15 turiu išvažiuoti. Kuris ieš
kote biznio verta pamatyti, nes yra 
geriausias kampas šioje apielinkėje. 
Veikite greitai, nes aš būtinai turiu 
važiuoti dėl nelaimės ištiktos Lie
tuvoj.

10758 So. Edbrooke Avė.

LIETUVIŠKA’. TEATRALIŠKA DR- 
STfi RŪTOS NO.-1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencel, 2539 West 
43rd St., Chicago, III.; Pirm, pa
gelb. C. Chaplinskas, 3627 South 
Halsted St., Chicago, III.; Nut. 
rašt. F. Opulskas, 3218 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, 3441 
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.; Ligonių apek. 
K. Keturakienė, 525 E. Oakwood 
Blvd.: Kasierius J. Yuškienas, 2547 
W. 45th St., Chicago, III.; Sudžia 
F. Aušra, 3439 So. Artesian Avė., 
Chicago. 
kauskas 
Chicago, 
Wemis, 
Chicago,

(Gaida kaip, “Ar Aš Tau Sese 
Nesakiau”)

Rengiasi pasitikti iškilmingai, 
Ir jį pasveikinti širdingai, 
Pina 
Ten 
Pina 
Ten

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

6747 So. Western Avė.

Neužilgo po to, kaip Gerald Thompson iš Peoria, III., prisi
pažino išgėdinęs ir nužudęs 19 m. mergaitę, taipgi išgėdinęs ir 
apie 30 kitų mergaičių, jo brolis Victor tapo areštuotus už nepa
dorų pasielgimų su 8 metų vaiku. Abu broliai yra uždaryti ta
me pačiame kalėjime, kuris yra laikomas po labai stipria apsau
ga, kad minia juos nenulinčiuotų.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1935 m.: J. švitarius, pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W, Tumer. 
pirm.-pag., 3118 W. 44 St., tel. 
Virginia 1153; Paul J. Petraitis, 
nut rašt., $131 S. Emerald Avė.. 
tel.Columbus 10272; J.Naudžiunas. 
fin. rašt., 1500 S. 48th Court, Ci
cero, III.; 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
kes. daktara skvotėjas ,2519 W. 
43 St., tel. Lafayette 3051; A. Va- 
lavičia, Maršarka (Bondsmanai); 
K. Gramontas, 4535 S. Rockwell

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

PARDAVĖJOS moterys lengvai 
uždirba $3 ar daugiau kasdien. Nau
jas daigtas. Reikalingas kožnam 
kataliku name. Pamačiusios persi
tikrinsite. Ateikite 160 North La 
Šalie St., Room 1705.

REIKIA 3 likeriu 
švariai 
Del Kentucky distillery organizaci
jos. Vyrams, kurie turi plačia pa
žinti, mes siūlome $100 i savaitę 
biznio. Naujienos, Box 281.

BUČERYS reikalingas, patyręs, 
kalbas lietuviškai, lenkiškai ir ang
liškai. Atsišaukit

1907 S. Halsted St.

• * y*! •
Pocahantos maine run tonas $7.00

Lietuvaitės norinčios Įstoti Į 
Gražuolių Kontestų, tuojau 
siųskite savo fotografijas Į 
“Naujienas”.

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

pardavinėtoju
atrodančiu, inteligentiškų

gydytojo priežiūroj ir guli lo
voj. ■

1 Drg. J. Tūbelis yra senas ta
vernos biznierius, draugiškas 
žmogus ir senas “Naujienų’ 
skaitytojas ir rėmėjas. Nuo 
savęs veliju jam greitai pasveik
ti. -—Senas Petras.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBES 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas, 7132 So. Racine Avė., Tel. 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
pirm., 3317 So. Lituanica Avė.; 
M. Batutis, put. rašt., 2627 Gladyš 
Avė., Tel. Wan Buren 7361; P. 
Viršilas finansų rašt., 3415 So. 
Wallace St.; M. Alkimavičius iž
dininkas, 4804 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontrolės rašt., 3415 So. 
Wallace St.; M. Norbutas ir K. 
Batutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka.

St., tel. Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A. 
Sadlukas, 4038 Archer Avė., tel. 
Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul 'J. Petraitis, 8131 
S. Emerald Ave„ A. Saldukas, 
4038 Archer Avė., Dr. A. J. Mani
kas. 2519 W. 43 St; Pilietiškų Po
pierių Komisija: A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., tel. Lafayette 6719. 
B. Putrimas, 4536 Tumer Avė.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

;rečias (3) sekmadienis kiekvieno 
menesio, 1-ma vai. po pietų K. 
Gramono svetainėj, 4585 South 
lockwel ISt.

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.

$500 įmokėti — $25 i mėnesi — 
padengs suma ir nuožimčius už 2 
flatu po 5 kambarius medini narna. 
Englewood. Savininkas

6M Enxhwood Av*

vainikus sesutės 
kur kukuoja gegutės, 
vainikus sesutės > 
kur kukuoja gegutės.

Oi laukia jie laukia ten toli, 
Džiaugsis išvydę mus brolį, 
Gabų lakūnų drąsuolį, 
Amerikietį jaunuolį.
Gabų lakūnų drąsuoli, 
Amerikietį jaunuolį.
Velijam didžiausios tau laimės, 
Skriski, 
Skriski į 
Su savo 
Skriski į 
Su savo

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

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

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

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

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

Užbaigęs žygį
Dariaus-Girėno
Garbei jų sudėki ženklų, 
Širdžių vainiką paminklą. 
Garbei jų sudėki ženklų, 
širdžių vainiką paminklą.

Nupynė Senių Kozokas.
Liepos 4, 1935

Laikas trumpas. Pa-atostogoms į rytines valstijas, 
siskubinkitę. Atsišauki- aplankyti 
to tuo jaus i Naujienas 
Tik praneškite, kad no
rite SaVO pasveikinimą1 įsigyti naują automobilį ir ta- 

Pasveikinimy da važiuoti atostogoms. P-nas 
Silintis net pageidauja, kad Se
nas Petras kartu važiuotų. 

—Senas Petras.

Liepos 
vakaro mirė Povilas Meškaus- 
kis, 3443 Lituanica avė. Buvo 
gimęs Lietuvoj, Plungės para
pijoj, Kaušėnų kaime. Ameri
koj išgyveno 32 metus. Kūnas 
pašarvotas A. Masalskio kaply- 
Čioj, 3307 Lituanica avė. Lai
dotuvės įvyks trečiadienį, liepos 
10 d., 8 vai. ryto iš koplyčios 
į šv. Jurgio parapijos bažny
čią, o iš čia i Šv. Kazimiero 
kapines. Laidotuvėse patar
nauja graboriai A. Masalskis ir 
Phillips.

Neseniai Petras Silintas, 8258 
So. Emerald avė., savininkas 
Smiling Pete’s College Inn, nu
važiavo į Vincennes avė. gauti 
darbininkų savo užeigai. Paliko 
gatvėj savo Buickų, už kurį 
buvo mokėjęs $2,400, ir įėjo 
į namą. Trumpu laiku sugrį
žęs atgal jis jau neberado Bu- 
icko paliktoj vietoj.

Keletą dienų vėliau policija 
surado Buicką, bet mašina jau 
buvo sudaužyta ir geresni jos 
“rūbai” nudraskyti, taip kad 
savininkui nebebuvo jokios 
prasmės jų taisyti. Be to, au
tomobilius turėjo apdraudų.

Svarbiausias nesmagumas 
kylo dėliai to, kad p.p. Šilin
iai buvo prisirengę važiuoti šio laiko Jonas Tūbelis randasi

Business Service 
______ Biznio Patarnavimas_____

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

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

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

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė. 
LAFAYETTE 5900

Business Chances
Pardavimui Bizniai______

SALOON ir namas pardavimui 
Nebrangi kaina.

4633 So. Rockwell St.

Real Estate For Sale 
NainąĮ^*$»$ Pard^yimųl 

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS AND INSURANCE 
4631 So. Ashland Avė.

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

MAINOM!
Namus. Storus, farmas ir tt. Turi
me extra bargenų. — Turime ant 
pardavimo namų, grosernių, bučer- 
nių ir saliunu (tavernų). Dabar yra 
laikas pirkti tavernus prieš license 
baigimą. Ji__ -2- L- *
pirkti, matykit mus.

šaukit telefonu Boulevard
ĮJohn J. O’Conner

VXr ■ '.-Z.'.*.

Monaghan®




