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Šiandie svorio bandymai

Alder-

Teis

Ameri

4 žuvo automobily
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Hugh S. Johnson

Graikijos karo minis
teris pas Mussolini

RYMAS, liepos 8. — 
“neoficialiam vizitui

Prižada didelį 
išradimą

revoliucijas 
Bet dabar apie 
nieko negirdėti 

suvažiavimų jau 
nešaukiama.

Italija mobilizuoja 
dar daugiau karei
vių karui Afrikoj

Ir gembleriams atėjo 
sunkus laikai

1,800 jo “vaikų 
šventė jo 100 m. 

gimtadienį

Matyt, per 
automobi- 

prie uolos 
r nusirito

DĖS MOINES, la., 1. 5. — 
Du žmonės prigėrė Dės Moines 
upėj apvirtus luoteliui.

Francijos karvedys 
lankėsi pas 

Mussolini

TOLEDO, O 
detroitiečiai 
Glevelandą pamatyti “all star” 
besbplo lošimo, liko užmiršti ne
toli nuo čia jų automobiliui su 
sidurus su troku.

Ketun
kurie važiavo į

Anglija švelnina opo 
ziciją Italijos avan 

tiurai Afrikoje

Nori kurt “trečią 
politinę partiją

Amerika numarino 
Kelloggo-Briand 

paktą
LONDONAS, 1. 8 

kos atsisakymas ką nors veikti 
dėl Abysinijos atsišaukimo pri
taikinti Italijai Kelloggo-Briand 
“amžinos taikos” paktų, kurį 
abi besiruošiančios karui vals
tybės yra pasirašiusios, Angli
jos nuomone, galutinai numari
no patį paktą.

17 žmonių žuvo pot
vyniuose New Yorko 

valstijoj

Anglija Darosi 
Nuolaidesnė

BROOKLYN, N. Y., liepos 8 d. — (Telegrama) Nors dar 
patvarkymas apie airportą nepakeistas, bet lakūnas negaišina 
laiko. Daro propellerio nustatymo bandymus pakilimui į orą.

Rytoj (šiandie) ir trečiadienį bandomieji svorio skraidymai.
Generalinis konsulas P. Žadeikis davė vizas Feliksui ir po

niai Vaitkienei, nemokamai.

LAKEWOOD, N. J., 1. 8. - 
šiandie John D. Rockefėller su
laukė 96 m. amžiaus, bet savo 
gimtadienio nešventė ir jokių 
pasimatymų nedarė ,kaip būda
vo kitais metais. Jis dabar dau
giausia sėdi namie ir tik ret
karčiais išvažiuoja pasivažinė
ti automobiliu. Kartu sukako 
80 metų kaip jis iš niekų pra
dėjo biznį ir susikrovė bilionuš 
dol. Jo didžiausias noras yra 
sulaukti 100 metų amžiaus.

RYMAS, liepos 8 
jos armijos štabo 
gen. Gamelin lankėsi pas Ita
lijos diktatorių Mussolini.

Spėjama, kad jis su Italijos 
karvedžiais susitarė apie ben
drą karinę apsaugą šiaurinės 
Italijos sienų tuo laiku, kai Ita
lija bus užimta karu Abysini-

MONTE CARLO, Monaco, 1. 
8.—Monte Carlo kasino direk
toriai, delei didelio sumažėji
mo gembleriavimo pelnų šiais 
sunkiais laikais, nutarė priimti 
50,000,000 frankų ($3,500,000) 
paskolą, kurią pasiūlė ameri* 
kiečių-holandų-anglų sindika-

— Franci- 
viršininkas

Francijos fašistai 
ruošiasi kovai su 

demokratija

FRANKFORT, Ind., 1. 8. — 
IŠ nusiminimo, kad virš du mė
nesiai atgal nusižudė jos vai
kinas, vakar nusišovė Betty 
Bosworth, 16 m.

WASHINGTON, 1. 8 
zidentas ruošiasi išvažiuoti 
vakarines valstijas kaip kon
gresas baigs savo posėdį.

buvęs NRA galva, dabar pa
skirtas tvarkytoju pašelpos dar
bų New Yorko valstijoje.

NEW YORK, 1. 8. — Garsus 
fizikas ir išradėjas Nikola Teš
la, turintis 700 patentų, keti
na savo 79 metų gimtadieny, 
už kelių dienų, paskelbti savo 
naujausj ir svarbiausj išradimą.

DANZIGAS, liepos 8 
mas po ilgo tardymo uždarė In 
ternacionalinę Biblijos Tyrinė
tojų Draugiją už jos “komunis
tinį veikimą”.

(Tų “biblistų” yra nemažai ir 
tarp Chicagos lietuvių, bet čia 
juos dar niekas nedryso įtarti 
dėl “komunistinio veikimo”).

Stalinas bando nusi 
kratyti komunistų 

internacionalo

Chicagai ir apidinkei tedenk 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia lietus; šilčiau.
Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:-
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Stored bullion

Į Itali- 
’ atvy

ko Graikijos karo ministeris 
gen. Kondylis. Jis matysis ir 
su Mussolini, su kuriuo galbūt 
tarsis apie atsteigimą monar
chijos Graikijoje.

VALLEYFIELD, Que., 1. 8. 
■—Keturi žmonės liko užmušti 
ir vienas sunkiai sužeistas trau
kiniui užgavus automobilių., 7 
mėn. kūdikis išliko tik lengvai 
sužeistas.

LONDONAS, liepos 8. — 
Anglija yra nusisprendusi ne
bedaryti jokių griežtesnių žin
gsnių Italijos ginče sAi Ethiopia. 
Tai matytį iš.JLo, kad valdžia 
atsisakė atsakinėti į klausimi^ 
atstovų bute dėl jos tolimes
nės politikos tame ginče, kuris 
veda prie karo rytų Afrikoje.

Pareiškimą valdžia duosianti 
ne ankščiau ateinančio ketvir
tadienio. '

Tuo tarpu Londonas nekant
riai laukia atvykstančio tautų 
sąjungos sekretoriaus Avenol, 
kuris matysis su Anglijos už
sienio reikalų ministeriu Hoare 
ir jo pagelbininku kapt. Eden.

Trečiadieny kabinetas laikys 
savo susirinkimą ir galutinai 
nustatys valdžios politiką ir to
limesnį veikimą.

Anglijos taikos pastangos la
bai apsunkina Francijos atsisa
kymas maišytis į Italijos-Ethio- 
pia kivirčius. Aiškiai matyti, 
kad Francija remia Italiją ir 
vienai Anglijai bus sunku pa
veikti karo ištrukusį Musso-

NEW YORK, 1. 8 
manų komitetas surado, kad 
delei netinkamo New Yorko be
darbių šelpimo sutvarkymo, vi
sokie “čizeleriai ir parazitai” 
suvogia kasmet "po $24,000,000 
bedarbių šelpimui skirtų pini-

Nusinuodijo paša
lintas universiteto 

galva
OMAHA,/Neb., liepos 8. —- 

Dr; W. E. Sealock, 5,6 m., paša
lintas galva municipalio Omaha 
universiteto, nusinuodijo savo 
namuose.

Jis buvo išrinktas universi
teto prezidentu 1931 m. ir tapo 
pašalintas dvi savaitės atgal, 
kada jis buvo išvažiavęs į kitą 
miestą. Jis buvo pašalintas iš 
vietos, nors tyrinėjimo komite
tas prirodė, kad kaltinimai prieš 
jį yra nepamatuoti. Delei to 
profesorių draugija pareikala
vo oficialiai ištirti jo pašalini-

Uždarė biblistus kai 
po komunistinę 

organizaciją

LONDONAS, liepos 8. — 
Sargyba prie buvusio Graiki
jos premiero Venizelos namų 
tapo padvigubinta prisibijant, 
kad valdžios šalininkai gali kė
sintis jį nužudyti, 
dabar apsigyveno 
Jis yra pasmerktas 
Graikijoje už vadovavimą 
sėkmingam pereito kovo m. 
sukiliipui ir valdžia labai no
rėtų jį kaip-nors nužudyti.

RYMAS, leipos 8. — Italija 
pradeda skubėti mobilizavimą 
ir koncentravimą kariuomenės, 
kad pasiruošti pradėti karą ry 
tų Afrikoj kaip tik ten užsi
baigs lietingasis sezonas rug
sėjo mėn.

Nors daugelis mano, kad ka
ras negalės prasidėti iki užsi
baigs lietingasis sezonas, kiti 
mano, kad nesutikimai su Aby- 
sinija taip sparčiai aštrėja, jog 
karas galės prasidėti ir pir
miau.

Italai pirmiausia pulsią Ado- 
wa, kur jie buvo sumušti 40 
metų atgal ir to pralaimėjimo 
jokiu budu negali užmiršti.

Šen. Long virto tikru 
Louisiana dikta

torium

Jungt. Valstijos ruošiasi statyti didelius požeminius sande
lius Fort Knox, Kentucky valstijoj, kur stovi didelė Jungt. Val
stijų armija. Tame saugiame sandelyje bus paslėptas Jungt. 
Valstijų auksas. Auksas keliamas į šalies gilumą, ieškant sau
gesnės vietos, jei šią šalį užpultų sv.etima valstybė. Tuo tikslu 
ir $3,000,000,000 vertės aukso liko iškelta iš San Francisco į 
Denver, Colo. Auksas iš Washingtono sandelių į Fort Knox bus 
perkeltas šį rudenį. Aukso perkėlimas nėra lengvas dalykas, 
nes auksas yra sunkus, be to turi būti atsargiai prižiūrimas, 
kad nežūtų kely.,z

SAN DIEGO, Cal., 1. 8. - 
Keturios moterys, kurios nesi
matė jau nuo 1922 m., suva
žiavo iš įvairių šalies vietų pa
simatyti ir išvažiavo pažiūrėti 
apielnkės reginių, 
važiuotojos klaidą 
liūs perdaug arti 
krašto privažiavo 
jūron nuo 35 pėdų augštumo 
stačios uolos. Visos 4 mote
rys žuvo, žuvo ir garažnin- 
kas, kuris bandė automobilių 
ištraukti iš juros.

Automobiliai sekma 
dieny užmušė 80 

■žmonių

Lakūnas F. Vaitkus laukia progos atlikti bandomuosius 
skraidymus su pilnai prikrautomis gasolino tankomis. Jisai bu
tų juos atlikęs seniai, bet sutrukdė naujai taisyklė įvesta Floyd 
Bennett aerodrome. Po to, kai su savo lėktuvu nukrito broliai 
Monteverde, tai aerodromo vyriausybė paskelbė patvarkymą, 
kuriuo draudžiama trans-atlantiniems lakūnams ir bendrai la
kūnams su sunkiai prikrautais lėktuvias keltis iš rytų į vaka
rus.

Vakariniame gale tako, kuriuo įsibėgėja lėktuvai, stovi 
airporto administracijos trioab ir hangarai. Minėtuoju patvar
kymu norėta apsaugoti airportą nuo nuostolių. Tačiau šis pa
tvarkymas sudaro didelį keblumą trans-atlantiniems skraidi- 
mams, nes vėjas toje vietoje prie Atlantiko kranto beveik vi
suomet pučia iš vakarų; o lėktuvas turi pakilti prieš vėją. Pa
kilti su sunkiu svoriu pavėjui beveik negalima. Tuo tarpu vė- 
jaą iš rytų pučia tenai labai retai.

F. Vaitkus patyrė, kad tą patvarkymą padarė New Yorko 
miesto komisionieriai. Teko laukti, kol jie tą taisyklę modifi
kuos tiek, kad lakūnas galėtų su “Lituanica II” pakilti—atlikti 
svorio bandymus, o paskui skristi. Tikimąsi, kad šis reikalas 
susitvarkys šiandie, rytoj. Kai ši kliūtis bus pašalinta, tai skri
dimas galės įvykti įvykt bet kurią dieną.

CHICAGO.—Perėtą Jtekma- 
dienį automobiliai visoje šalyje 
užmušė 80 žmonių. Vien Chįpa- 
goje nelaimėse su automobi- 
bais žuvo 12 žpionių.

Beck tiek suvokietie 
jo, kad ne žinių ne 
teikia francuzams

WASHINGTON, 1. 8. — Pas 
prezidentą Rooseveltą svečia
vosi Australijos premjeras 
Lyons ir jo žmona.

CHICAGO.—Dviejų dienų li
beralų konvencijoj liko nutar
ta bandyti kurti “trečią” pa
žangią politinę partiją ir tuo 
tikslu nutarė šaukti nacionalę 
konvenciją.

Konvencija atsisakė, kviesti 
komunistus.

Bet jau pačioj pradžioj pa 
sireiškė skilimas ir negalėjimas 
susitarti dėl bendro progra 
mo. Pažangieji kongresmanai 
nenori dėtis prie naujos par
tijos, kadangi susiskaldžius li
beralams kongrese visa valdžia 
gali vėl patekti j reakcionierių 
rankas.

BERLYNAS, 1. 8. — Lenki
ja, kuri pirmiau visiems prikai
šiojo pro-vokiškumą, dabar pa 
ti tiek pasidavė Vokietijos nacių 
įtakai, kad jos užsienio reikalų 
ministeris Beck atsisakė suteik 
ti francuzų laikraščių korespon
dentams bet kokių žinių apie 
davinius savo ilgų pasitarimų su 
Hitleriu ir kitdis nacių vadais.

Iš to francuzai spėja, kad 
Beck ir Hitleris padarė slap
tus susitarimus ir nenori, kad 
pasaulis apie tai žinotų.

Naciai skelbia, kad Beck ir 
Hitleris vyriausia tarėsi dėl at
statymo Danzigo, kuris visai 
subankrutijo ir sutarė prail
ginti neaprybotam laikui Vokie
tijos ir Lenkijos nepuolimo su
tartį. Taipjau sutarė nesirašy- 
ti jokios sutarties su kitomis 
valstybėmis, jei ta sutartis yra 
atkreipta prieš vieną iš šių dvie
jų valstybių.

Bet francuzai spėja, kad Hit
lerio ir Becko pasitarimuose vi
sai nebuvo užsiminta apie Dan- 
zigą, taipgi nebuvo kalbos apie 
sutarties pailginimą, nes sutar
tis užsibaigs dar tik už kokių 
8 ar 9 metų, todėl apie pailgi
nimą nesenai pasirašytos su
tarties visai nebuvo reikalo tar
tis. Spėjama, kad jiedu tarėsi 
apie abelnus Europos reikalus ir 
apie nustatymą bendros pozici
jos visais Europą liečiančiais 
klausimais. Tame dalyke lenkai 
su vokiečiais, spėjama, pilnai 
susigiedojo. ...

Jiedu gal plačiai tarėsi .ir 
apie savo bendrą priešininką— 
Lietuvą, bet ką jie sutarė, ži
noma, niekad nebus paskelbta.

PARYŽIUS, liepos 8.—Pulk, 
de la Rocque, fašistinė karo 
veteranų organizacijos “Croix 
de Feu” (Liepsnojantis Kry
žius) vadas lėktuvu skraidė po 
visą šalį, visur ragindamas sa
vo ginkluotus sekėjus būti pa- 
sirušusiems “mobilizacijos pa
šaukimui”, kad pradėti kruviną 
kovą prieš komunistų ir so
cialistų bendrą frontą, o ir 
prieš visą demokratiją.

Tikimąsi smarkaus susikirti
mo su4 fašistais švenčiant lie
pos 14 d. Bastilijos dieną.

New Yorke pavogia 
$24,000,000 pašelpų 

pinigų

MASKVA, liepos 8. — Se
ninti labai, veiklus buvo komu
nistę internacionalas, kuris 
skelbė užkursiąs 
visose Šalyse, 
internacionalą 
ir jokių jo 
kelinti metai

Užsienio komunistai norėtų 
internacionalą atgaivinti, bet 
Stalinas to internacionalo nori 
nusikratyti. Rusija nori už- 
megsti draugiškus ryšius su 
kitomis valstybėmis ir jai yra 
nesmagus prikaišiojimai, kad 
Maskva kupsto netvarką kitose 
šalyse. Be to Stalinas prara
do viltį pasaulinės revoliucijos 
ir norėtų žiūrėti vien Rusijos. 
Jis jau turėjo prisižadėti Fran
ci j ai, kad komunistai neves 
agitacijos Francijos armijoje ir 
laivyne. Tokį pat prižadą Lit- 
vinov turėjo duoti ir Amerikai 
už jos pripažinimą Rusijos.

Bet iš kitos pusės Stalinas 
bijosi visai atstumti nuo sa
vęs užsienio komunistus, neš 
jie galfr būti gera pagelba Ru
sijai, jei ištiktų karas.

Todėl manoma, kad komunis
tų internacionalas bus iš Mask* 
vos iškeltas į Paryžių, kad jis 
nebūtų, bent iš paviršiaus žiū
rint, tiek surištas su Rusijos 
valdžia.

ALBANY, N. Y., liepos 8.— 
Vėliausiomis žiniomįfs, potvy
niuose New Yofko valstijoje 
žuvo 17 žmonių vir 5 žmonių 
pasigendami. \ :

ITIIAfA, N. Y., liepos 8.— 
New Yorko valstijoj, po debe
sio pratrukime, ištiko potvy
niai, kokių dar nebuvo buvę 
šio japielinkėj. Veik visas 
miestas yra apsemtas vandens.

Kiek žinomą, jau devyni 
žmonės žuvo potvyniuose. Vien 
šioje apielinkėje žuvo šeši žmo
nės. Skaičius žuvusių gali pa
didėti gavus pilnesnių žinių.

BETHEL, O., 1. 8.— Dau
gelis jo 1,800 “vaikų”, prie 
kurių gimimo jis patarnavo 
laike 75 metų jo medikalės 
praktikos, susirinko čia švęsti 
vis dar veiklaus Dr. William 
Eberle Thompson 100 metų 
gimtadienį.

Tą dieną jis nebelankė savo 
pacienty^ir visa diena buvo 
praleista "garbinimui seno dak
taro. Veik visi šio miestelio 
gyventojai yra gimę ir augę 
to daktaro prežiuroje, kuris ir 
dabar neužmeta praktikos.

Venizelos 
Anglijoje, 

mirčiai 
ne-

BATON ROUGE, La., liepos 
8. — Legislatura specialiame 
posėdyje užgyrė visus 25 pa
siūlymus, kurie suteikia plniau- 
sias diktatoriškas galias sena
toriui Huey Long ir jo orga
nizacijai. Dagi ir gubernato
rius neturėszjokių galių ir pri
klausys išimtinai nuo senato
riaus malonės.

Dabar priimtais pasiūlymais, 
senatoriui pavesta kontrolė rin
kimų, armijos, skirimas visų 
nerenkamų valstijos ir miestų 
darbininkų, prižiūrėjimas visų 
miestų, miestelių ir kaimų fį 
nansų, samdymas ir šalinimas 
mokytojų ir teisė kaip jis vie
nas nori sunaudoti valstijos pi
nigus. x
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CHICAGOS
Dabar Sezoninis
SPECIALI
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Vacuum ValytuvasADVOKATAI

mano
TIKRAI NAUJAS

TIK $1 ĮMOKĖTI

nauji nariai
LIETUVIAI

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

X-RAY

08:

dytoja

..........V

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

$50.00
$25.00
$10.00

Konkursanto V. B
Ambrose įrašyti nau

• • • ' > k •ji nariai Draugijon

CHIRURGAS 
ddencija

Chi 
nuo

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

kaip 
mic-
nors
noro,

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vąlai

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVĘNUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 iki U
Phone Boulevard 8683

Pins Žalnis
Naujas Chicagos 

Draugijos narys p. 
uis
Draugijos nariams, yra 
Northsidės

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

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

TaI Seelev 7880
Namu telefonas Brunswick 0597

VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 
j Akių Specialistas, 
akiu Jtempįm^ Jkuris 

mo, nėrvū<>tU’ 
arštj, atitaiso 
gystę. Priren- 
Zisuose atsiti- 
s daromas su 
blausias Idai-

Viktoras Bagdonas.
Kas iš Chicagos lietuvių ne

žino ir nepažįsta Viktoro Bag
dono, 3406 So. Halsted st. Jis

yra kraustyto] as (moverjs). 
Reikale atlieka kraustymo dar 
bą nė vien Chicagoje ir apte- 
linkėse, bet važiuoja kelis 
šimtus mylių toliau nuo Chi
cagos. Jo trokas yra prireng
tas tolimom kelionėm. Chica
gos Lietuvių Draugijos nariai 
reikale kraustymosi nepamirš
kite, kad Viktoras Bagdonas 
jums gali tinkamai patarnau-

Ptie paminėtų kainų musų skalbimuo
se it pažymėtų ant musų tavorų, pa
prastai turįs būti dadėta 2% dėl tak
sų išlaidų. Klauskit musų apie leng
vų ilmokėjimų plang. Tik biskį rei
kia įmokėti, o kitus lengvais mėne
siniais išmokėjimais prie elektros bi
lų. Kad padengus interest ir kitas iš
laidas, yra rokttojama biskį augėles
nės kainos už tavorus parduodamus 
lengvais išmokėjimais.

ki 4 ir nuo 7 iki 9 
s ««o 10 iki 12

Hahrted St,
•vard 1401

leško- 
kaltininko patys savije: 
apsileidimas, nesugebč- 
organizacijas tinkamai 
tvarkyti yra didžiausia 
kaltė.

Tas, žinoma
Chicagos Lietu

>1. Boulevard 2800 
6515 So. Rpckwe!l St 
Tel, Republic 9723

U pagal nau- 
ir kitokius

Ofisas ir Laboratorija:

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

BIRUTĖS DARŽE
Rugpiučio-August 4 

1935 m.

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

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOJ
LIETUVAITĖS V 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis

Valandos: nuo 1^-8 fr 7—8 
Seredomis ir nedčl. pagal sutarti 

Rez. 6631 So. Califorida Avenue
Tafefonafc RenaHie 7866

• Nepaprastas Pavasariniam 
apsivalymui bargenas! Tik- 
rai naujas Fedelco Vacuum 
Valytuvas, su juo galima bi- 
le ką valyti, reikalingas šia- 
me sezono laike. O kaina tik 
$18.95—garantuotas. Pasižiūrėkite par
davimui visose ELECTRIC Krautuvėse

COMM0NWE ALTU ' EDISON
Electric

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

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. K A IRI S, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠAUSKAS, trustisas.

profesijų žmonės 
vienų grupę ir 

Chica-

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

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

Amerikos lietuviams irgi gy
vuos dar ilgai, ilgai po musų 
senųjų išnykimo.

Kam prieina laikas išnykti— 
išnyksta, o Chicagos Lietuvių 
Draugijai yra metas auginio, 
tat ji sėkmingai auga!

— Petras Bedalis.

LIETUVIS 
_^Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
^Kreivas Akli 

■' Ištaiso. 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St 
kampas Halsted St. 

Valandos uo 10—4, ,nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victdry 2348

Dr. Bertash
756 West 35th St

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

NedČliomia pagal sutarti

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namą Tel. Prospect 1980

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

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

O So. State St. 4231 W. Madison St. 
' >« Parlc Bldy. 

Michigaa Avė.

G IVB N

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

Optometrically Aldu Specialistas.
Palengvins al \ * - -

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu1 apten * 
mo, skaudamą aidu 
trumparegyste ir toli: 
gia teisingai akinius. 
Ūmuose egtaminavin 
elektra, parodančią r 
dar. Speęialt atyda ai 
kyklos vaikus. Kreivę! akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. He- 
delioj nuo 10 11d 12.

Daugely atsitikimą aky» atitaiso
mos be akiniu. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
• Phone BoiilftauJ* 7888

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

dženitorius. Greitu laiku musų 
darbštus konkur'santas p. Gal- 
skis žada įrašyti ir pojūty Zal- 
nienę, ba kur vyras, ten j>ri- 
valo rastis ir moteris.

Eldine Lėkis.
P-lė Elainc Lekia, duktė p-s 

Paulinos Gutauskicncs, 140f? 
So. Union avė., yrO apsukr i 
jaunuolė, ofiso*1 darbininkė, 
Jos močiutė p-ia Gutauskicnč 
irgi greitu laiku įsirašys Chi
cagos Lietuvių Draugijon!

Bayniond Maceika.
P-nas Raymondas Mažeika, 

musų naujas Draugijos narys, 
yra “Naujienų” apielin'kčs gy
ventojas, inteligentiškas, rim
to budo žmogus.

A n ne Kiaud.
šitų jaunų p-ty Anne Kiaud 

irgi musų geras konkursan- 
tas P. Galskis įr^ė Chicagos 
Lietuvių Draugijon. Jaunuolė 
yra ofiso darbininkė, malo
naus budo, apsukri mergaitė.

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

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedel. nuO 10 iki 12 a. m.

Dr. S. NaikeUs
GYDYTOJAS 

Ofisas ir
3335 So, Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Dentistaa
4645 So. Ashland Avė. 

ąrti 47th Street 
Valandos nuo 9 Iki 8 vakaro. 

Senedoj pagal sutarti.

Dr. Herzman
, Iš RUSIJOS

Gerai lietuviam® Žinomas per 8U 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, moterų ir i 
jausius metodus a 
elektros prietaisus.

1034 W. 18tir ŠU ęetoU Morgan 8t

"iki 7:80 vaL vakare.
Tel. Canal 8110 

Rezidencijos telefonai:
Hyde Park 6765 ar Central 7464

Td. Ofice Weptworth 6380
Rez. Hyde Park 8896

Dr. Šusanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų

Bhysical Therapy 
T&id Mid^fe 
6030 S. Weštern 
Avė.. 2rid flopr

Hemlock 9252 
Patarhattju prie 
gimdymo namuo 
sė ar HgoninVse, 
duodu massage 
el^etric treat- 
mejnt ir magne- 
tie blankets ir tt. 

■TTMdte'riins ir mer
ginoms patari- 
nįat dąvdhaL

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

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

TeL Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

TIKTAI 
KELETAS 

LIKO!
Užbaigiama 1934 
modeliai pigiomis 

kainomis 
PREMIER 
EUREKA

FEDERAL
Labai Nužemintomis 

Kainomis!
Dcmonstratoriai, samte
liai ir užbaigiami mode
liai bargenų kainomis. 
Atvažiuokit anksti dėl ge
resnio pasirinkimo.

Musų naujas Draugijos na
rys Antanas Prakolas yra

* (Tąsa pusi. 8-čianD

Dn A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St 

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

TeL LAPAYETTE 8051.

Ii šiame reikale. Gerų darbų 
atliko konkursantas V. B. 
Ambrose įrašydamas Chicagos 
Lietuvių Draugijon Viktorą 
Bagdoną. Turėsime nors vieną 
gerą kraustyloją-muvcrį.

Antanas Prakol.

i m jci4u k!i 
mato

spėkas? Ne! Čia privedžiau 
pavyzdį vien apie kairiosios 
kriplies chorus, bet Chicagoje 
yra dar virš tuzino kitų cho
rų, kuriuos sudaro išimtinai 
katalikiškas jaunimas. Tie 
chorai seniau irgi buvo daug 
silpnesni, negu šiandien!.

Reiškia, medžiagos budavo- 
ti lietuvių organizacijas, me
no ir pašalpos, yra apščiai. 
Bereikalingas musų verks
mas, kad mes žunam kaipo 
lietuviai Amerikoje. Tiesa, 
mes nykstam kaipo senieji lie
tuviai, kuriems laipsniškai 
ateina metas išnykti. Gamtos 
toks įstatymas, kų darysi, bet 
tai dar nereiškia, kad mes iš- 
nykstam kaipo lietuviai. Musų 
pašalpos organizacijos, kurios 
bus tinkamos gyvuoti—gy
vuos, musų meno ir sporto or
ganizacijos gyvuos, musų*nau-

DR. J. E. SIEDLINSKIS 
dr. siedlKIkis 

GAS DĖNTISTA3 
4143 ARCHER AV„ Cv.. x 
Tel. Office Laf. 3650; nes. Virg. 0669Lietuvaitės norinčios įstoti į 

Gražuolių Kontestų, tuojau 
siųskite savo fotografijas į 
“Naujienas”.

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

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

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

Rumb Gydytojas ir Chlrargaa 
Moteriškų. Vyriškų. Valkų ir vitų 

chroniškų ligų. 
Ofisas 8162 8% Habted 84. 

arti 81*t Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. N*< 

diliomis ir Šventadieniais 10—13

ADV
Miesto ofisas—L_.
Kamb. 1481-1434—.
Namų ofisas—-3823
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1810
Ketvirtadieniais ir ^ektyadteniais

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse,

V X-

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHI<
OFISO

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nue 16 iH 12 
valandai dieną. , _

Phone MTDWAY 2880

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir T8VAg^ 

Laidotav+ą Sąlygos
Lengvais Umokijimsis

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

die ji jau turi virš 2000 narių. 
Kiek mes paaugsime iki pa
baigos šito konkurso, sunku 
pasakyti, bet kad mes dar gau
sime keliolikų šimtų narių, tai 
tų tikrai žinome.

Kai kurie žmonės 
kad Chicagos Lietuvių Drau
gija savo sėkmingu augimu 
slopina kitas lietuvių pašalpos 
organizacijas 
nėra teisybė.
vių Draugija duoda gražų pa
vyzdį visoms lietuvių organi
zacijoms netik Chicagoje, bet 
visoj plačioj Amerikoje, kad 
dabar atėjo laikas subudavoti 
stiprias lietuvių organizacijas 
visose lietuvių nausėdijose. 
Jeigu organizacijos eina silp
nyn nariais, turtu, abelnu na
rių amžių, tai ne laikas yra 
kaltas, ne musų jaunosios kar
tos ištautėjimas kaltas 
Rime 
musų 
j imas 
vesti, 
musu

Amerikoje lietuvių gimęs ir 
augęs jaunimas nesišalina nuo 
lietuvių organizacijų, 
kad didžiuma mano, bet 

rašosi 
organizacijose 
naudingo. Nekalbant apie ki
tas nausėdijas, imkime pavyz
dį vien iš Chicagos lietuvių 
gyvenimo. Mes čia turim ketu- 
rius didžiulius chorus—“Pir
myn”, “Rirutės”, “Naujos Ga
dynės“, “Kanklių“, šitie visi 
chorai susideda veik išimtinai 
iš jaunimo. Apie 10-15-20 me
tų atgal ar mes galėjom subu
davoti šitokias galingas meno

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 052? 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:80 
iki 8:00 va. vakarę. Nedalioms nuo 
9:00 iki 18:00 Kalbama lietavflkai

Lietuvių 
Pius< ZaL 

pažįstamas šitos 
senas 

yventojas, amatu

Smagu pažymėti, kad 
cagos Lietuvių Draugija 
lat stiprėja nariais, jaunomis 
spėkomis, dvasine įtaka Chi
cagos lietuvių gyvenime.

Didžiuma Chicagos lietuvių 
pašalpos organizacijų gyvuoja 
vargingai, savo amžiaus die
nas tęsia tarsi iš prievartos. 
Gyvenimas tokioms draugi
joms nerodo savo šypsančio 
veido, bet yra rustus, nieko 
gero nelemiųs jų rytojaus die
nai.

Chicagos Lietuvių Draugija 
šiuo savo gyvenimo laiku jau
čiasi stipri, gyvybės pilna, pa
čiame savo žydėjime, čia ra
šosi jaunimas, čia rašosi biz
nio ir įvairių amatų žmonės, 
čia rašosi inteligentija ir pa
prasti darbo žmonės.

Tik toki organizacija ir ga
li skemingai augti, sėkmingai 
tvirtėti, sėkmingai savo įtakų 
plėsti, kurioj visokių pažval- 
gų, amatų 
susitelkia 
dirbu bendrų darbų 
gos Lietuvių Draugijoje taip 
ir yra. , .■ .. į .r w w

Chicagos Lietuvių Draugi
jai, kaipo pašalpos ir kultūros 
organizacijai, nerupi kieno 
nors politinės pažvalgos, reli
giniai įsitikinimai, bet rupi, 
kad narius sušelpus ligoje, 
kad prigelbėjus giminėms ir 
draugams mirusį organizacijos 
narį tinkamai palaidoti, taip
gi prisidėti prie musų lietuvių 
kultūrinio gyvenimo ugdymo.

Galima drųsiai sakyti, kad 
ne viena lietuvių prganizacija 
taip spėriai neaugo, kaip Chi
cagos Lietuvių draugija. Drau
gija 1931 m. turėjo virš 500 
narių. 1932 metų pabaigoje 
jau turėjo 1000 norių, o šian-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Roąd (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdieni DUb 9 iki 5.

Vakarais: Panedėlio.' Seredos ir 
Pgtnyčios 6. iki 9 

Telefonas Cąnąl <1175
Namai: 6459 S. Rockvell Street 

Telefonas, Reęublic 9600
■ .................... .. 1. . .....r11 <

AKIU SPECIALISTAS 
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl rijffokfę aktą

Telefonai Yardz 09%

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenaa

Ofiso valandos:
Nuo 10 ild 12 diuną. 2 iki 8

7 iki 8 vai NedM. nuo 10__
Ros. Telephone Plasa 2400

.į.,1

AKIU SPECIALLSTAI

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
I ■ • ' t ■' i 1 i " A. 1 A. J - ■ ■  .. -. » ..— --

I     I           >į .1 į.   t.,.,   .   ,WlHH*^l»«lll iii K *«■!»»      .. ...................... .Ui

Shops
Doumtoum—72 West Adams St.—132 So. Dearborn St.

______ ____ ,„f.
4834 So. Ashland Avo. 2950 B. 92ad St. 11116

FE D E R AL C O U 0 O N
■i-.H j-tiHHfp • +

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitSje —panedfiliais ir ketvorguis nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti įstoti Chicagos Lietuvių Draugijon, malonflkito pribūti i Draugijos ofisą 

čia pažymčtu laiku. ,
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street, Telefonas Canal 0117

UETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

GUGIS
fOKATAS
127 N. .Dearborn St. 

-Tol. Central »4411-2
I So. Halsted St.

Tel. Boulevard 1810

pagal sųtdrti^B.i
................................ ■ ■"........... .........

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė.
Tel. L ' —*

Rez. 6515 So,



NAUJIENOS, Chicago, III

VASARINE

LIETUVON
Rugpiučio 3 d

LAIVU

FREDERIK VIII

Westinghouse
Laivakortės ant šios ekskursijos

REFRIGERATOR

NAUJIENOS
TeL Canal 85001739 So. Halsted St

us dar 500 narių

narys.

cio 
čin

Frank Bulaw įrašyti 
nauji nariai Chica- 
gos Lietuvių Drau-

Konkursantas Alex 
Ambrose irgi įrašė 
gerą narį Draugijon

Konkursanto Kazio 
Steponavičiaus įra
šyti nauji nariai:

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

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

tė ir sūnūs mokinasi muzikos 
pas pp. Steponavičius.

Casper Danta.
rėl naujas jaunuolis 
>. Gasparas Danta, iš 
virėjas. Chicagos Lie- 

reikia visokių

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

John C. Miller
Susipažinkite su musų nau

ju nariu p. John C. Miller iš 
Evanston, III. Jis yra pilnoj 
to žodžio prasmėje sportsma- 
nas. P-nas Milleris yra golfo 
čempionas laike 6 metų, Evan- 
stono Community Golf Course 
gaspadorius. Jis čia sutaiso ir 
parduoda visas reikmenes gol
fo lošimui. Geras “P.” ir “N. 
G.” chorų rėmėjas. Dabar Chi
cagos Lietuvių Draugijos na-

Ši ekskursija pasieks Lietuvą laike Lietu 
vių Pasaulinio Kongreso.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Trečia klesa i vienų pusę kainuos $97.50
Į abi puses........................................ $167.00

Žiūrėkit! Pirkit!
Gaukit Kainas!

Antanina KubolIuniiH
Mnrųuotloparkletė, pažangi 

moteris, šokanti lietuvių kul- 
turlnĮ gyvenimų.

Justin ZirlnskuM
Steponavičių kaimynus, gy

vena adresu 41(15 Archer Avė. 
JĮ p, Steponavičiui buvo gana 
lengvu Chlongoa Lietuvių Drau
gijon Įrašyti.

UMNTAL KAUKAI,
PATIEKALAI, $0.00 vortflM,

Milton Kam pf kas.
Kas nežino p-nų Kampikų 

Bridgeporte? Juos žino ir pa
žįsta didžiuma Bridgcporto 
lietuvių. Jie užlaiko gerai j- 
rengtų valgomų daiktų biznį 
3213 So. Parnell avė. Ponų 
Kampikų jaunas sūnūs Milton 
įsirašė Chicagos Lietuvių Dr- 
jon. Laukiama kų daugiau iš 
šitos gražios, skaitlingos šei
mynos pataps nariais Draugi

niai 
narys 
amato 
tuvių Draugij 
amato, profesijos narių. Gerų 
darbų atliko musų konkur- 
santas F. Bulaw įrašydamas 
šį jaunų virėjų Draugijon!

P-lė 
mė» 
duktė 
podukra darbuotojo p. Šarkiu-' 
no. Ji yru gabi dainininkė, bu
vusi “Naujos Gadynės” choro 
narė; dabar Įstojo Chicagos 
Lietuvių Draugijom

Vora Tironui*
P-nla Vera ’l'homas, 2517 W. 

(19th M.; ji čia užlaiko valgyk
lų. Jų irgi Įrašė Chicagos Lie
tuvių Draugijon konkursuntas 
K. Steponavičius.

Mikalina Baronas
Musų nauja narė p-nla Mi

kalina Baronienė, žmona Ka
ulo Barono, “Naujienų” redak
cijos nario. P-nus K. Baronas 
yra senas Draugijos narys, j u 
du*ktė Milda dar neseniai Įsi
rašė Draugijon, o dnlmr įstojo 
Ir Mildos močiutė. Visa Baro
nų šeima bus nariais Chicagos 
Lietuvių Draugijos.

Ką kiti sako apie 
mus

SEftlED-IN MECHAHISM

PROTECTED UNTIL1940
AGAINST SERVICE EKPENSE*

Tai
Helen 
cagos 
bus aktyvi organizacijos na 
rė. Kreditas p. Bulaw už įra 
šymų.

Su kiekvienu Westinghouse Refri
žeratorių jus gausite Standard 1 
metų garanciją, plūs keturių me
tų apsaugą nuo taisymo išlaidų. 
Westmghouse Refrigeratoriai turi 
hermetically-uždaromą mechaniz
mo.

Kaina už šiuos įrengimus—tik 
$5—>yra įskaitoma i originale pir
kimo kainą.

OLIMPIJADOS
’ ’ • ;• ... « . ■< ■ ; , • h ,»

Sportininkų ir Amerikos Legiono
‘ Dariaus-Girėno Posto

Ekskursija Lietuviu
Kongresai)

Didžiausiu Prancūzų Linijos laivu

NORMANDIE

k iBiNkliui iihdlnnkykll | CENTRAL D1MTRKT FURNITIUtE (O. 
Ir PALYGINKIT knlniiM Ir rųfil tiivorų, Me* hirlint* miMlMlę NAIG 
.IAB VANTOVIAH VKHTYIIKN <l»d iihimų LlrpON mėinodo apvalymo 
išpardavimo. *

M o m garantuojame, kad Ium nvggllta gauti geraanAa iuŽIm lavorų, 
geivMiilu lAmnrginimų arba germinio patarnavimo blle kur kitur 
thleagole.

Pirkite dnlmr pirm InflinciJom.

49.00 
11.96 
39.60 
34.95 
29.50
*2.98 
*2.49 

29.60 
*1.98 

29.60 
ir brangeMnhi. 

LENGVAIS IŠMOKSIMAIS ARBA CA8H,

LAIVAS IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

Liepos 31 d., 1935
Dėl šios ckį'lc ursi Jos spociiilę sutari) su laivų kompanija 

padarė B. B. Pietklowicz, nuvykęs New Yorkan.
f Tuojųus kreipkitės j

B. R. PIETKIEWICZ
Olimpijados Komiteto Transportaeijos Pirmininkas. 

Laivakorčių Agentūra.
2608 W. 47th St. Tel. Lafayettc 1083

Elzbieta Lucas,
Nauja narė Chicagos Lietu

vių Draugijos p-lė Elzbieta 
Lucas yra inteligentiška, daug 
skaitanti ir sekanti musų visų 
kulturinį gyvenimų.

Helen Lekeatas 
jauna, kultūringa ponia
Lekeatas—įsirašė Chi- 

IJetuvių Draugijon ir

Jo, 1547 N. Lctivlll sl„ (vyks
iu Chicagos Lietuvių Draugi
jos susirink linas. Draugijos 
narini luč) I luošo laiko kvie
čiami diilyviinll šilimo susirin
kimo. Kviečia

/o# Sekretorius.

Joseph K. Sharkey
Vienas žymiausių lietuvių 

biznierių — Wholesale Meat 
Co. ir Ritz Beer Distrubuting 
Co. žymus kalbėtojas, darbi
ninkiškų organizacijų stambus 
darbuotojas ir jų aktyvus rė
mėjas. Dabar Chicagos Lietu
vių Draugijos narys.

Mary Pažarskas
Musų nauja narė p-nia Ma

re Pažarskienė yra žmona p-no 
Kazio Pažarsko, žymaus dai
nininko. Taipgi pati ponia Pa- 
žarskienė turi puikų balsų, ne
retai esam girdėję jų dainuo
jant. Reiškia, abu pp. Pažar- 
skai įstojo Chicagos Lietuvių 
Draugijon. Puiku!

John Jakubonis
šitas musų naujas 

anot konkursanto K Stepona
vičiaus, yra geras sklokininkas, 
aktyvus “Naujos Gadynės“ cho
ro rėmėjas.

Stanley Yuraitis
P-nas Stanley Yuraitis, ma

lonaus ir tykaus budo žmogus,

Juozas KanuuMuus,
Visi Bridgcporto lietuviui 

gerni pažįstu Juozų Raman- 
nį, 3211 So. Halsted st. Jis 

užlaiko krautuvę, namų 
dekoravimui įvairių prekių— 
maliavų, popierų iv lt. Taipgi 
reikale atlieka namų dekora
vimo darbų. P-no Bamančio- 
nio namų puošimui krnuvėjo 
yra platus pasirinkimas įvai
riausių prekių. Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariui nepa
mirškite, kad p. Rumunčionis 
dabar yra musų organizacijos 
narys, reikale kreipkitės pas 
savo bendros organizacijos 
narį.

Vanera Grybas
ši jaunuolė, p-lė Vanera Gry

bas, duktė žymaus darbuotojo 
Juozo Grybo. Yra gabi šokė
ja ir narė “Pirmyn” choro; 
dabar narė Chicagos Lietuvių 
Draugijos.

Rtolln Mitkus
Stelių Maskas, rožių žo- 
gyventoja (Rosolnml), 
p-nlos šurkliAdvnės ir

“Naujos Gadynes“ redakto
rius L. Pruseika “N. G.” nr. 
26 kalba apie Chicagos Lietu
vių Draugijų šitaip: “Kas sa
ke, kad negalima sustiprinti 
musų pašalpines draugijas7 
štai, Chicagos Lietuvių Drau
gija jau turi 2,000 narių. Per 
trumpų laikų ji gavo apie 500 
naujų narių,r o kaip pasibaigs 
vajus 
Finansiniai ji stovi stipriai.

Ji įvedė gerų madų biznio 
mitingus baigti greitai, o po 
to duoda trumpų mu^ikalę pro
gramėlę ir prakalbėlę. Man te
ko kalbėti 20 minučių pasta
rajam draugijos mitinge.

Rytiečiai turėtų pasimokin-

J luiUittĮUHimtHuiiiiiH. MI, ..imu. r,, -tKiiiHiiinHiHH

Kl MILGRUIM10 HUTAI, vorUlft,
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Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-18 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Lonii Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietau* ir draiko* vanos.

*wimminff pooL
Ruslika ir turldika pirtį*

Moterim* *ered<nni* iki 7 v. v.________

(Tam Iš imat,
“Night \Vutchnmn”; rimtttz, 
pažangu* žmogus, seims “Nau
jienų“ a'knltytojua, tlahar atti
ko gerų darbų Įsirašydimm* 
Chieugo'* Lietuvių Draugijom 

Antanas GurJiM.
l'-ons Antanu* Garšva, 1521 

\V, (MHh Mt„ užlaiko gerai Į- 
rengtų tavernų, malonaus bu
do žmogus, geras biznierius. 
Dnlmr įsirašė ('.hiengos Lietu
vių Draugijon, Inip sakant at
liko visai rimtų darbų.

Poi>i7<is IVf/ėaUA'š'tiN.
šitas musų Onujns narys 

truputį Iš toliau, negu Iš ('.hi
engos, tai yra tikras Sprlng- 
fieldo pilietis. Musų konkur
sai) t ns p. V. B. Ambrose S irln- 
fiehle svečiuodamasis jį įrašė 
Chicagos Lietuvių Draugijon.

Alberta Anna b'rier.
Jaunuolė p-lė Alberta Anna 

Frier yra duktė senų musų 
organizacijos narių p-nų Prio
rų, Springfielde. C.la irgi kre
ditas p-. V. B. Ambrose už šios 
jaunuolės sprlngfieldielės įra
šymų.

PATAISYK STtJGA IR RYNAS DABAR
Pirm m'H’u valysi lunmisl Pažini 

2b Hiatai patyrina). —

LEONAS ROOFING C0.
3750 Wallw« Stn»t. Tel. Iloukvunl 0250

PAKLOK HNTA!, $1211.00 varlba, ualuUnatn
IŽplirdllVl IIHll PO ■llllltl.flliailltld.l >> >*111

PU.SHYCIAMH HJCTAl, Iki $!lb.00 vorlbs, 
spoclallal po 

MUONKNiar
Mampollal po ........ L................ . .........................

VALGOMO KAMBARIO KETAI, $Hb,()O vtirtšs,
Mulo medžio baigti, po ...... ................... .

0x12 AMKKICAN ....
uTažlų piiltorn'ii

0x12 VAILOKIN1
Mprailnllnl po .......... ...................................................

02 ŠMOTŲ INDŲ KETAS, (lauglt sau dabar ... ...... ......
UKSINIAI PENIAI, $40.00 vt»rlbM, vhl pomllnlnt $
$'l.h0 vortds maži KAURAI, labui Mpoelulhd ........... .
VImų Ifldlrbyhblų elektrinių akalblmul mašinų, prosų 

Ir llofrlgtuįUorlų, xpmdallul apkiilnuotų po

Tai taip atsiliepė apie mū
šy organizacijų “Naujos Gady
nės“ redaktorius L. Pruseika 

I Komplimentas visai geras.

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

Tel. Boulevard 4705

Vėra Nekrašaitė
ši jauna p-lė, Vera Nekro- 

šaitė, duktė Paupio FuTnlturo 
Co. vedėjo, Turi gražų soprano 
balsų; jų tankiai galima girdė
ti dainuojant ratilo programuo- 
so. Yra aktyvi narė 
choro. Dabar narė 
Lietuvių Draugijos.

Florenco Bnlsiutė
Gera dainininkė, tankiai gir- 

džinm jų dainuojant “Naujie
nų” radio progrnmuoso. Nau
ja Draugijos narė.

Algird Kučinskas
šitas jaunas narys yra sū

nūs Roselando darbuotojų p-nų 
Kučinskų, taipgi jis yra narys 
“Pirmyn” choro.

Arthur Grushias
Musų jaunas ''nilrys yra mu

zikantas, sūnūs p-nų Grušų iš 
Bridgcporto. P-nų CąruŠų šoi 
myna yra visi muzikalus žmo
nės.

Petras Kitelius
šitas jaunuolis yra sūnūs 

Northsidiečio Kiteho, irgi Drau
gijos nario. “Pirmyn” choro 
narys.

Ptttal Maženas
šitas jaunuolis yra Brighton- 

parkietis, jaunas apsukrus vy* 
rūkas.

Elena ir Irena Grigai
Šitos dvi jaunutės paneles, 

Elena ir Irena Grigai, yra iš 
rožių žemės (Roseland). Jos 
apie musų Draugijų sužinoju
sios iš kitos jaunos narės Rose- 
lande, būtent p-les Julijos Sa- 
duliutūs. Tat jos abi mielai įsi
rašė Chicagos Lietuvių Drau
gijon.

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

JOSEPH JOZAITIH, M«r. 

3621-25 SO. HALSTED STREET

šiandie Chicagos 
Lietuvių Draugi
jos susirinkimas

nwiKl

Šiandien vakaro, 'kaip 7:30 
vnl. MiimoiiIc Temple Nvoliilnė-

<10
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NAUJIENOS
The Uthuanlan Daily Kawa 

Publlahed Daily Escopt Sunday by 
The Llthuanian Now« Pub., Co., Ino.

1739 South Halatod Slraat
Ittephone CANal 8500

SubicrtpUon Bate* t 
88.00 per year in Canada 
87.00 per yoar outiide of Chicago 
88.00 per year in Chicago 
8o per copy,

. ................................. .... ........... ... ... . .... ..... . !■■■, H. ................ ..

Entercd as Second Clasa Mattel 
llarch Tth 1014 at the Post Office 
bf Chicago, III. under the act of 
farch Srd 1870.

Naujienai eina kasdien, išskiriant 
tatmadlantus, Leidžia Naujienų Ban- 
Jlrovti 1783 Š. Halatod St, Chicago, 
U. Tilefonaa Canal 8500.

“ŽOLES ŠAKNŲ” OBALSIAI.

Republikonų partija, neseniai atlaikiusi vidurinių 
vakarų konferenciją Springfield’c (I1L), kuriai buvo 
duotas keistas “žolės šaknų” konvencijos vardas, paskel
bė griežtą kovą Roosevelto Naujajai Dalybai. Dabar, 
sušaukę antrą panašią sueigą Clevelande, republikonaį 
pasidarė dar smarkesni. Jų oratoriai jau šaukia, krid 
Vyriausias partijos uždavinys esąs grumtis su “sovieti
nėmis tendencijomis” valdžios politikoje. O laikraščiai, 
kurie šitą republikonų politiką remia, deda karikatūras, 
rodančias prezidentą Rooscveltą Stalino, Hitlerio ir 
Mussolinio kompanijoje.

Taigi “žolės šaknų” republikonai nori įkalbėti pub
likai, kad Jungtinėms Valstijoms šiandie grasina ne tai 
bolševizmo, ne tai nacizmo arba fašizmo pavojus, ir jie 
siūlosi kraštą nuo šito pavojaus ar pavojų, apginti. Bet 
tai, žinoma, yra, kaip amerikonai sako, “bunk”. Apie 
sovietų pavojų Amerikoje gali kalbėti tiktai tas, kuris 
sapnuoja vidury dienos. Sovietai yra grynai rusiškas 
produktas. Buvo bandoma sovietus įsteigti kitose šaly
se (pav. Bavarijoje ir Vengrijoje), bet jie tenai susmu
ko, vos išgyvavę po keletą savaičių. Kas nors panašaus 
į sovietus susidarė ir pasilaiko iki šiol tam tikrose Kini
jos dalyse, bet tenai per metų metus nepasiliauja pilie- 
tinis karas ir žmonės tenai yra taip atsilikę ekonomiš
kai ir politiškai, kad jie gali žiūrėti j Maskvos despotiz
mą, kaip į savo idealą.

Bet šalims su naujoviška pramone ir mokančiomis 
skaityti darbininkų masėmis, žiaurus bolševizmo “eks
perimentai” visai neimponuoja. Visur, kur po 1919 mė^ 
tų Lenino arba Stalino sekėjai bandė įsteigti sovietinį 
“roįų”, jie patarnavo tik fašizmui. Todėl nėra mažiau
sios vilties bolševizmui įsigalėti ir Amerikos Jungtinėse 
Valstijose. Komunistai čia gali tik prisidėti kiek prie 
stistiprinimo kai kurių fašistinių grupių, — ko, matyt, 
jie ir patys nori, nes jie jau atvirai siūlosi į talką to
kiam demagogui, kaip kun. Coughlin. Tačiau fašistai 
niekur nėra laimėję be stambiojo kapitalo pagelbos.

Jeigu “žolių šaknų” republikonams tikrai rūpėtų 
kova prieš tokius judėjimus, kaip fašistų Italijoje arba 
hitlerininkų Vokietijoje, tai jie savo atakas kreiptų ne 
prieš Naująją Dalybą, bet prieš stambiuosius pramoni
ninkus ir bankierius, kurie nenori duoti darbo žmonėrtiS 
progos užsidirbti žmonišką pragyvenimą. Bet jie jų ne
atakuoja. .Priešingai, jie jų interesus gina. Jie kaip tik 
dėl to ir rėkia apie “sovietines tendencijas” dabartinės 
valdžios politikoje, kad ji yra šiek-tiek palanki darbi
ninkams ir farmeriams. •

Jeigu fašizmas Amerikoje kada nors pasidarys pa
vojinga jėga, tai tik su pagęlba to kapitalistinio elemen
to, kuris organizuoja ir finansuoja “žolių šaknų” repub
likonų konvencijas.

REIKIA GRABORIAUS.

Komunistų internacionalas, arba, kominternas, jau 
nuo 1928 metų nelaikė kongreso, nors pagal jo konsti
tuciją kongresai turi įvykti kas antri metai.

Po kelių metų atidėliojimo Maskva buvo, galų ga
le, nutarusi šaukti kominterno kongresą pernai metais. 
Bet jisai neįvyko, ir pereitą rudenį buvo paskleista ži
nia iš Maskvos, kad kongresas susirinks pirmoje* pusė
je 1935 m.

Dabar pirmoji pusė metų jau yra praėjusi, o kon
greso nebuvo. Kai kurie Amerikos laikraščių korespoh- 
dentai rašo, kad šiuo laiką vieši Maskvoje keli stambus 
svetimų šalių komunistai ir svarsto su Stalinu, ką da
ryti su kongreso šaukimu.

Šaukti jį labai nepatogu Rusijos diktatoriui/ kurio 
užsienių politika skiriasi nuo tradicinių komunizmo 
obalsių, kaip vanduo nuo ugnies. Sakysime, bolševizmas 
pradėjo savo “revoliucinę” karjerą pasaulio karo metu, 
paskelbdamas griežčiausią kovą “social-patriotizmui”, t 
y. tėvynės.gynimo idėjai. Pagal šitą bolševizmo princi
pą, darbininkų klase nieku budu negali stoti už savo ša
lį karo metu, kol tos šalies valdžia yra buržuazijos” 
rankose.

Bėt ką dabar daro bolševikai? Jie sudarė karo są-

Užsakymo kalnai
Chlcftgojo — paltui

Metams aeneeeeoeeeeeeeeeeeeeeMooeonetMeM 

Pusei metų
Trims mėnesiams oeoeeaneoMseeeeoeM 

Dviem mėnesiams MetMoteteMtoe 

Vienam mėnesiui ....................
Chicogoj per išnešiotojus i 

Viena kopija oOotfioeoeoMMHoeoeoneeeeenonoi

2.00

»7.M
3.80
1.74 
IJB 
75b

- JJSavaitei Me
Mtaniul 756

Suvienytose Valetijbe^ ne Chlcasėj,
paltui

Metama
Putei motų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams •••••••••••••••e

Vienam mėnesiui
Lietuvon ir kitur ulstonluose 

(Atpiginta)
Metams eeeeeoeneeoeoeeeneMOoaoeeooeoeeaMO 88.00
Pusei metų .......Me«eoeeeo4oeiaee«e««eeęno 4.00
Trims mėnesiams .................. 2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su uiaakymu.
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jungu su “buržuazinė” Frartcija, pasižadėdami eiti Fran- 
cijai i pagalbą, jeigu ją užptiltų Hitleris. Aišku, kad, 
jeigu Maskva žada padėti Frančijui gintis nuo hitleriš
kos .Vokietijos, tai juo labiau turi ginti savo šal| Fran- 
eijos darbininkai.

Tačiau, užCtnus šitą {poziciją, Maskva buvo priver
sta eiti dar tolinti. Jeigu sovietai yra sąjungoje su 
Frandja, tai sovietų interesai reikalauja, kad Francija 
butų gOi'hl apsiginklavusi. Tddol, kada Franci jos komu
nistai 3mS protestuoti Francijos parlamente prieš karo 
kreditų didinimą, tai ministeris Lavai pasiskundė Rusi
jos diktatoriui ir šis liepė jiems nutilti. Girdi, Francija 
turi teise apsiginkluoti tiek, kiek reikalauja jos “sau
gumas”. ,

Taigi. Rusijos komunistų valdžia ne tik liepia kitų 
šalių darbininkams ginti savo “buržuazinę tėvynę”, bet 
ir draudžia jiems kovoti prieš militarizmą. Jeigu dabai* 
susirinktų komunistų internacionalo kongresas ir tenai 
kiltų šis klausimas, tai butų labai nemalonu komunistų 
lyderiams prisipažinti, kad jų vadai Maskvoje visai pa
niekino tą principą, kurj skelbė šventasis Leninas.

Todėl Stalinas ir neleidžia kominterno kongresui 
suvažiuoti. Organizacija, kurios atstovai riesuvažiuoja 
per 7 metusi, yra tikrumoje nabašninkas. Todėl geriau
sias dalykas butų tų lavonų pakišti' po velėna. Bot Sta
linas, matyt, dar nesuranda graboriaus.

------------- --------------- ------------------------------ -----—t- ......................... —...........................—............... ......................... ..

Apžvalga
FARMER-LABOR PARTIJA 

VALDO MlNNfcAPOUSĄ.

Liepos meti. 1 d. naujn nd- 
ministfacljh perėmė | savo ran
kas Minneapoliso miesto rėika- 
luš. Jos priešakyje stovi senos 
socialistų darbuotojas Thotaaš 
E. Latlmer, išrinktas Farmėr- 
Labor partijos sąrašu. Jisai pa
skyrė policijos komisionierium 
Frank B. Forestall, o shVo se
kretorium Andrew G. Cooper, 
mašinistų unijos vadą.

Priežastis, dėl kurios to Mlrt- 
nesotos didmiesčio darbininkai 
iššlavė senąją administraciją ir 
išrinko darbiečius, buvo dau
giausia ta, kad policija lobai 
Žiauriai persekiojo streikinin
kus per truck’ų draiVerių strei
ką pereitą Vasarą*,.,}, . t. s j

KOMUNISTAI SIŪLO BEN
DRĄ FRONTU KUN. 

COUGHLtNUL

Pereitą savaitę Chicagos laik- 
raščiuoše buvo pranešta, kad 
komunistų partija Viešai pasi
siūlė į talką pagarsėjusiam “ra- 
dib kunigui” Coughlihui, kuris 
kovoja teisme, kad Chicagos 
parkų komisionieriai leistą jam 
laikyti prakalbą Soldier Laukė. 
Per savo advokatą komunistai 
įteikė peticiją teismui, kad bu
tų išklausyti jų Argumehtai pa
rėmimui kun. Coughliho reika
lavimo. . y;

keistas dalykas, kodėl komu
nistai ištiesė ranką tam pamok
slininkui, kurį jie laiko vienu 
svarbiausiųjų fašizmo agitatorių 
Amerikoje. Ne tik komunistai 
nuolatos smerkia CoUghliną už 
jo “fašiziną”, bet ir CoUghlinas 
laiks nuo laiko, kaip strfrizunu, 
uždrožia jiems per apikaklę. 
Koks gi komunistų tikslas eiti 
jam j talką?

Chicagos komunistų partijofe 
distrikto lyderiai aiškina, kad 
jie stoja “už laisvę” (skelbda
mi diktatūrą'!) ir todėl nori, 
kad laisvė butų suteikta ir kun. 
Coughlinui — laisvė “skelbti fa
šizmą” ! To ne gana. Jiė sako, 
kad jie kviečia tą kunigą it jd 
sekėjas sudaryti sU kbihiiriis- 
tais bendrą frontą.

Didesnį čigoniŠkiuhą politiko-, 
je sunku ir įsivaizduotu

KĄ SAKO KOMUNISTAI
APIE COUGHLINĄ. '

ftėMihištų sušauktam šbfa- 
žiavimui, kuris neseniai {Vyko 
Clevelahde, J. Siurba patuošė 
ilgą straipsnį (“raportą”), ku
riame aiškinama įvairios fašis
tinio judėjimo tųšys Jungtinė
se Valstijoje. Tarp kitko tenai 
skaitome (Žiiir. “Laisvės“ lie
pos 5 d. nunu):

NAUJIENOS, Chfcajgd, UI.

“Pastaruoju laiku ganA 
smarkiai pradėjo augti ma
sinis fašistinis judėjimas, ku
rio priešakyje stovi kunigai 
Coughlin. i ||

“Kunigas Coughlin nei kiek 
šhvb defnagoglja neatšillėkd 
fino Hitlerio. Jis smarkia ka- 
pitAlizmąj jiš atakuoja ban- 
kierhtš. Bet tuo įiAčiu sykiu 
jis yi'A kapitalistinės siste
mos lėmėjai Ir kapitalistų 
reikalų gynėjas.”

Toliausi tame Siurbos rapor
to pasakojanla:

“Kuidgas Coughlin skelbia, 
kad jis jau tūri apib 10 rni- 
tiohų narių savo organizaci
joj. Mnt, jis savo demagogi
ja patraukia ^šmulkiąją bui^ 
žuazįją ir tam tikrus darbi
ninkų šlUbkšįiiUs.

“Bet jis tas mases apgau
dinėja, kaip Hitleris apgau
dinėjo Vokietiją, žadėdamas 
panaikinti j^pitalizmą, ati
duoti darbininkams fabrikus, 
Žadėdamas biedniemš Valstie
čiams Atiduoti dvarponių žė- 
rhb. Nežiūrint tos demagogi
jos, Hitlerį nSrnė stambus ka
pitalas.

“Užpakalyj p kunigo Cough
lin taipgi Stovi stambus ka
pitalistai.

“kunigui Coughlin vedi
mui tos fašistines propagan
dos kainuoja Apie $1,250,060 
j metus. Iš kut jis gauna tiėk 
pinigų? Tik jau iŠ dangaus 
jam tie pinigai nenukrinta. 
Kiekvienam gali būti aišku, 
kad jo išlaidas padengia 
stambus Amerikos kapitalis
tai. .

“Kunigą Cotighiin remia 
The Committee for the Nu- 
tiori, Rockėfellerio interesai, 
multimiįionieriai Hearstas ir 
ĖOtdas.”

Tai šitaip komunistai aiški
no 'apiė Goughliną savo sekė
jams Clevėiando suvažiavime, 
kuris buvo sušauktas neva ko- 
VAi prifeš fašižin^. Bėt vos jie 
fenai spėjo išaiškinti, kad kdn. 
Coughlinas yfa toks pat dar
bininkų mulkintojas ir kapita
listų 5tArW, kaili Hitleris, 
kai Chicagoje koniunistų orga
nizacija nutarė pakviesti tą kii- 
nigą į bendrą frontą!

___ ________t!? f,. H '

LIETUVOS KATALIKAI 
blaiVininRAi BAN

KRUTUOJA.

Kunigai ir jų pakalikai Lie
tuvoje įsteigė dar “geraisiais” 
krik-demų valdymo laikais blai
vybes draugiją ir Išrupitfo jai 
visokių privilegijų ir pašalpų iš 
Valdžios. Bėt ta draugija jau 
brifikrutuojd. Spaudoje praneša
ma, kad teVižija, padarytą 
draugijos finansuose, surado 
neteisėtai' užtraukiu skolų ir 
Stambių iŠaikvojimų. “L. ii- 
nios” reikalauja, kad tos kata
likų blaivybės draugijos reika^ 
liiš peržiūrėtų teisingumo orga-

“Jei pažiūrėti Į Šios blai
vininkų organizacijos praei
ti”, rašo tasai Kauno laikraš
tis, “tai mos matomo, kad ji, 
nežiūrint savo siaurų rėmų 
(buvo skirta vien praktikuo
jantiems katalikams), visų 
laikų nuo 1021 motų buvo 
valdžios remiama ir Šelpia
ma.

“Bo didžiulių Liaudies na
mų, kurio duodavo dideles pa
jamas, draugija gaudavo itio- 
siog iš valstybės iždo šimtus 
tūkstančių pašalpos. O klok 
dar duodavo pelno pricSalko- 
holinial plakatai ir literatū
ra^ kurių smuklių laikytojai 
už gana aukštų kainų priva
lėdavo draugijos centrų pirk
ti, Dažnai daromos rinklia
voj tai alkoholikams gydyti, 
tat ligoninei statyti, tai Šiaip 
blaivybės idėjai plėsti surink
davo iš dubsniųjų aukotojų 
nemažas sumas, Be įto, pri
vilegijuotos loterijos, kunigų 
ir Šiaip sugraudintų tikinčių
jų aukos plaukė kaip iš gau
sybės ragb.h i
Tačiau, kaip <tas lAikraštls 

nurodo, ši blaivininkų draugija 
nėra absoliučiai nieko nuveiku
si blaivinimo srityje. Jisai klau
sia, kur draugija padėjo aukas, 
surinktas alkoholikų ligoninei 
statyti ?

Atrodo, kad Lietuvos kleri
kalizmas bankrutuoja visose 
srityse, nežiūrint tų milžiniškų 
privilegijų ir pašalpų, kurlks ji
sai gauna iš valstybės. Suban
krutavo klerikalų sutvertos ūki
ninkų organizacijos, subankru
tavo keli jų įsteigti bankai, jų 
“darbo federacija”. O dabar 
miršta jau ir jų blaivybės drau
gija.

SVEIKATA *

Klišo Dr. T. Dundulis, 
GydytOjas-ChirUrgds, ChicagO.

UŽSIKRSCI ANČIOS LIGOS.

Užsikrėčiančios arba limpan
čios ligės yra į^ha skaitlingos.’ 
Dažniausia iŠ jų pasireiškian
čios yra škarletina, tymai, ko
kliušas, difterija, paausų užde
gimas, smegenų plėvių uždegi
mas ir tt. Minėtų ligų lengvu
mas ar pavojingumas daug pri
klauso nuo ligonio tamprumo 
ir atsparumo. Pavojingiausios 
iš minėtų ligų jau yra sulai
komos imunizacijos arba čie- 
pijimo budU prieš sirgimą ar
ba pradedant sirgti. Imuniza
cijoj būdas yra įvairių rųšių 
antitoksinai, vakcinai ir šeria
mai iš sveikstančių ligonių.

žmonės suinteresuoti Sveika
tingumu ir apsauga nuo ligų 
neretai duoda klausimus, ar 
galima imunizuoti arba čiepy 
ti suaugusius ir vaikus nuo 
skirtingų limpančių ligų tuo
jau* viena po kitos imunizaci
jos procedūros, ir nuo kokių 
ligų pirmiausia reikia imuni
zuoti vaikus.

Nėra skaitlingų įrodymų, pa
vyzdžiui, kad vakcina nuo rau
pų veiktų neigiamai į škarle- 
tinbš tdkšlnų, diftėtijos ir ko
kliušo vakcinos atsparumo re
akcijas. Reikia manyti, kad 
čiepijimas ašmenų nuo visų li
gų kartu gali duoti nepagei 
daujamų rezultatų. Geriausia 
imunizuoti arba čiepyti, ypa
tingai vaikusį po keturių mė
nesių laiko nuo paskutinio čie- 
pijimo.

Kadangi nuo kokliušo dau
giau kūdikių miršta pirm dvie
jų metų amžiaus, negu nud 
difterijos, tymų ir škarletinos, 
tai pavartų imunizuoti kūdi
kius visųpirma nud kokliušo— 
patogiausia bėgyje antrų .me
tų amžiaus. Fo t6, praėjus ke
turiems ničriesiaihs laiko, ga
lima imunizuoti jaU ir rilio dif- 
tėrijoš. Vėliau, ir vėl praėjus 
keturiems riiėhesiams lėiko huo 
?iaskutinio čiepijimo, rėikia pa- 
ikriftti diftėrijds imunizacijos 

efektą, ię jeigu vaikas turi 
pilnai išvystytą atsparumų nn" 
difterijos, tada jau galima čie
pyti if nuo raupų.

KORESPONDENCIJOS
>■ n ’ ‘ i "* i m'.m—

New Kensington, Pa 
įvairumai

nė- 
sko- 
tru- 
kad 
bus

Jau praėjo Ilgas laikas, kai į 
“Naujienas” nerašiau Jokių ži
nučių iš šio miesto lietuvių gy
venimo. Nors čia buvo ir yra 
labai daug įvairių (vykių, bot 
gorų, gražių įvykių tai kaip ir 
nebuvo. O apie blogus (vykius 
nieko nerašiau. Tik atydžiai itC- 
mijau kas iš to visko išeis, 'ra
čiau taip ilgiau negaliu laukti, 
roikiol ką nors parašyti.

Kaikurlos mano žinutės 
rd “karštos”, vienok savo 
nio nenustojusius, nors ir 
pdt( atvėsusias, tad tikiu, 
“Naujienų” skaitytojams
Įdomios. O ypatingai šio mies
telio lietuviams bus malonus 
priminimas praeities.

w » »
Praeitą pavasar) mirė J. Y., 

buvęs pasaulinio karo Ameri
kos kareivis. Tad jo giminūs, 
draugai ir pažibami atūjo ati
duot Jam paskutini atsisveiki
nimą. Vieni atėjo, pabuvo va
landžiukę ir išėjo namo arba 
kur kitur; kiti atėjo, pabuvo 
pusdlenĮ arba visą dieną; treti 
atėjo vakaro ir pasiliko per vi
są haktj. Ir tame nebuvo nie
ko blogo, nes jie visi užsilaikė 
ramiai, žmoniškai pasikalbėjo ir 
ryte kas sau išėjo namo. Ta
čiau paskutinę naktj prieš iš
lydysiant velioni į kapus atėjo, 
kaipo geri draugai, trys blmbi- 
niai komunistai, vienas taip sau 
mažytis politikieriukas ir dar 
dvi kūmutės prisinešė namie 
yirtoš ir taip sau per visą nak
tį girtttokliavo ie ginčijos ir pa
galiau vieni kitiems pradėjo 
kibti j krutinės lyg tie pešty
nių gaidukai; tik laimė, kad 
riamb šeimininkė įsimaišė ir 
šiaip taip juos apramino. O jei 
hė jii tai butą reikėju šaukt 
poiiėijį, kad' tvarką padarytų. 
Gi tos dvi kdmUtės tai taip įsf- 
liriksmino, kad susikibusios pra
dėjo džigą šokti ir dainuot.

Vienas pašalinis asmuo ban
dė JAS sudrausti. Tai jubdVi 
jam atsakė: “Ne tavo biznis; 
nabašniųkas tegu sau guli frori- 
tinėj, o mes čia kičiny galim 
linksmintis kiek tik norim.” 

šermenys yra labai rimtas 
įvykis, o ne koki ten girtuok
lių parč. Todėl atėjus į šerme
nis reikia užsilaikyt rimtai.

balandžio 1 dieną U. 
A. unijos 7-tas sub- 
buvo sušaukęs viešą

Praeitb 
M. W. of 
distriktas 
anglėkašių masinį susirinkimą.
Tame stisirinkime dalyvavo apie 
10,000 darbininkų. Kalbėjo mie
sto gaspadorius, kunigas ir teis- 

f Colonet Fierre
“Meksikos Lindberghas”, vadas 
Armijos oro korpusų Meksikoj, 
kuris neužilgo ruošiasi skristi į 
Jūngt. Valstijas su “geros va
lios” niisiji.

bu—bū! 
Ir taip 
iki kol- 
kalbas, 
susirin-

Antradienis, Liepos 9, 1986 

darys iš Plltsburgho. Kai jie 
kalbėjo, tai musų komunistai 
tylėjo, nestaugū, dar daug sy
kių ir delnų plojimu jų kalbas 
palydėjo. O kai pradėjo anglū- 
kasių unijos vadai kalbėt ir po
sakė, kad U. M. W. of A. uni
jos kontraktas pratęstas iki 
birželio 16 dienos, tai komuni
stai, lyg tie vilkai, iš visų kam
pų ėmė staugt bu—bū, 
straik-stralk! fait-fait! 
be sustojimo jie staugė 
bėtojai užbaigė savo 
Taipgi komunistai tarp
kusios minios varė agitaciją žo
džiu ir spausdintais lupeliais, 
kad anglčknsiai savo unijos va
dų neklausytų, neitų ant ryto
jaus | darbą, bet streikuotų. 
Mat, Čia komunistų tikslas bu
vo suskaidyt anglėkašių vieny
bę, kad anglies kompanijos gin 
Irtų pasinaudot savo reikalams. 
Bet anglčkasiai komunistų šu
kavimų neklausė.

Žinant iš patyrimo, kad an
glies kompanijoms toki anglū- 
kasių susirinkimai, koks buvo 
balandžio 1 dieną, nėra pagei
daujami, tai Šitokie komunistų 
darbai aiškiai rodo, jogui jie 
turėjo gaut iš anglies kompa
nijų geros zupūs pasrūbt.

Juk veltui jie nebūtų taip 
smarkiai dirbę, ir staugę, kai 
unijos vadui nurodinėjo, kaip 
reikia savo apsaugot, kad kom
panijos neišnaudotų perdaug an- 
glėkasių.

šiemet SLA. 192 kp. turi la
bai “gerą” pirmininką, kuris 
kuopos susirinkimuose už stalo 
sėdi ir tyli. Taipgi nesilaiko 
SLA. konstitucijos, nė kuopos 
tarimų, nė parlamentariškos 
tvarkos. Kas ką nori tai kalba, 
o jis sau sėdi lyg svečias ir 
klausosi.

— N. K. padauža.

Miesto paroda; lietu
viai gerai pasirodė 

* I' f

RHIN'e/lANDĘR, Wis. — 4 
dieną liepos Čia buvo surengta 
miesto bendrai su Amerikos 
Legionu ir biznieriais paroda. 
Dalyvavo parodoj ir lietuvių 
būrelis. Sprendžiant iš papuo
šimų, lietuvių grupe atrodė vie
na iš puikiausių.

Kaip girdėjau, ponių česnic- 
nės ir Ospulovičienės sumanu- 
niu, pastatyta lietuviška bakū
že ant troko, su šiaudiniu sto
gu ir aiškiu užrašu “Lithua- 
nia”. Paskui (troką sekė jaunuo
lis Varekojis armoniką trauk
damas, o paskui jį būrys lietu
vaičių pasirėdžiusių tautiškais 
drabužiais, su šautuvu ir bukie
tu gėlių rankose. Paskui mer
gaites ėjo būrys jaunų vaiki
nų, pasirėdžiusių šienpiuviais, 
lietuvių dalgiais ant pečių ir 
dainavusių Kudirkos parašytą 
Lietuvos himną.

Parodos žiūrėti buvo suva
žiavę iš visos apielinkės kokie 
6;000 žmonių. Kaip teko maty
ti ir kalbos nugirsti, publikai 
begalo patiko lietuvių daina ir 
papuošimas. — M. A. S.

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

KULTŪRA No. 5,—45c
Gaunama Naujienose

Ka tik srautas No. 5 Kultūros nu
meris. Tai yra geriausia žurnalaa 
iš Lietuvos. Kas mfegšta gerus ir 
pamokinančius straipsnius, tas turė
tų skaityti Kultūra.

Turinys:
Europos iškilimas it sunykimo simp

tomai—P. Kopustinskas.
Kur pažanga, o kur progresas—Dr. 

J. šliupas.
Iš australiečių gyvenimo—Prof. P. 

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

vilas.
Lyriška širdis—A. Biliūnas.
Antras pono Chanzike užgimimas— 

Lion Feuchtvanger.
Senai motimd—A. Biliūnas.
Dabartine chirurgija—Prof. A. Za- 

bludovskis.
Apžvalga: Knygos. Literatūra. Po

litika. Skaitytoju tribūna ir įvai
renybės.



Gražuolių Kontestas
nei dabar nė'

Ežero savaitė

REDAKCIJOS PRIERAŠAS.

KritikaPolemika

Biznierių dėmesiui
p. Matusevičius jį
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NAUJIENOS TENNIS TOURNAMENT
susirasit

Gerkit ir Reikalaukit

KUPONAS

Čia prisiunčiu savo fotografiją
NATHAN 
KANTER ROOFING

Mano amžius

nors jisai 
nežino, tai

Lietuviškos
, Degtinės

Visose AlinSsė 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
BOurbon

Vienur plėšikams pavy 
ko, kitur nepavyko

įpigintas 
anti Ma-

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis, Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

GRAŽUOLIŲ 
KONTESTAS

Skolingas Pinigų?
AME 

nieko nerokuo- 
Accountus,

jau ir
nes

Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Metų
Taupyklt Pinigus Užtikrintoj Vietoj

*12.00 
$45,00 
$15.00

$1.00
[OSPITAL

KOtEKTAVlMAl 
COLLECTIONS

Organiza-
: Elmer 

Carl

CHICAGOS
ŽINIOS

.šdavas kodus

BIRUTĖS DARŽE 
Rugpjučio-August 4,1935

$50.00 
$25.00

- $10.00

Politikierius ima 
, pakarpos

Švilpimas ir triubijimąs lai
vų, kurie Michigan ežeru at
plaukia į Chicagą ir išplaukia 
iš Chicagos, atidarė “Ežero sa
vaitę” vakar, liepos 8 d. Lai
vų kompanijos tų savaitę, tik
sliau pasakius, šešias dienas 
minės įvairiomis iškilmėmis ir 
parodomis, kad pažymėti, ko
ks progresas padaryta, ypač 
pasažicrinių laivų tarnyboj, 
nuo civilio karo laikų iki šių

Lietuvaitės norinčios įstoti i Gražuolių — 
“MISS NAUJIENOS 1935” — Kontestą, tuojau 
siųskite savo fotografijas i “Naujienas”.,

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

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

pašoko $4 nuošim- 
Taip pareiškė banko

Prašau, ponas Redaktoriau, 
atkreipti j šiuos manė pareiš
kimus domę ir ateity panašių 
nesąmonių (?**"N.” Red.) apie 
mane ir Lietuvių Radio Valan
dą savo laikrašty neskelbti.

Už patalpinimą šio ^ašinio 
“Naujienose” tariu Tamstai lie
tuviškų ačid.

Su gilia pagarba,
P< Bajoras,

“Jaunosios Lietuvos” Re
daktorius ir Buvęs “Tė
vynės” Redaktoriaus pa- 
gelbininkas.

nors piktų norų,’o tik dėl ■ to 
kad taip susibėgo aplinkybės 
Tuomet nebūtų reikėję nei pla
katų draskymo, nei paikų už- 
sipludinėjimų — nei dabar ne
reikėtų p. Bajorui aiškintis.

Ką veikia Federal Home 
Loan Bank of Chicago

(36 m., 1300 So. Union avė.) 
mėgino išsprogdinti nitrogli
cerinu Gold Star Food Shop 
saugi a jų šėpų. Juodu užtiko 
besi triūsiau t apie saugiąją šė
pą specialis policininkas Louis 
Woznick. Rezultatas buvo 
toks, kad Dunn tapo pašautas 
ir sužeistas rimtai, o Cohen 
pasidavė ir buvo areštuotas.

šiandie, kaip ir kas antradie
nis, 7-tą valandą vakare įvyks
ta lietuvių radio programas 
leidžiamas pastangomis ir lė
šomis Peoples Rakandų Kom
panijos. šios dienos progra- 
mo išpildyme dalyvauja “Gre
nadierių” kvartetas ir trio, bus 
juokdaris čAlis Kepurė, taipgi 
kiti įdomus numeriai. Todėl 
norint smagiai valandėlę turė
ti nepamirškite pasiklausyti.

—Rep. xxx.

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITĖS 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

FULL NAME __________________________ _____ -____
ADDRESS --------- --------------------------------- ------- - ------
PI I ONE ...............................—.............. .a........,......—

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

Plėšikai prakirtę stogų tro
besio adresu 4822 So. Kedzie 
avenue, kur yra pašto stoties 
patalpos, pasišlavė $4,000 pi
nigais ir pašto ženklais. Tai 
atsitiko naktį iš sekmadienio 
į pirmadienį. •

Kitoj vietoj, būtent adresu 
3635 West Rooscvclt road, 
John Dunn (50 m., 1212 So. 
Homan avė.) ir Irving Cohen

Išrinkimas gražiausios lietuvaites 
“MISS NAUJIENOS 1935”

į politiškas demagogijas netikiu. 
Jei jau tūli žmonės maJto rei
kalo kitą žmogų politiškai vi
siškai “sujodyti” ■w» aš jiems 
patarčiau pasirinkti jau bent 
kiek švaresnių ir logiškesnių 
būdų, o ne primetimus tokių el-

viešbuty, 
SUsirinkimo 

Ijus • likviduoti Local 
Codė Authority for

jos narys-rėtnėjtfts, nes antram 
transatlantiniam skridimui irgi 
keletą dolerių paaukojau. Prie 
to, pernai rengiamoje aviacijos 
dienoje dirbau nė kiek nema
žiau už tuos žmones, kurie šie
met mane bando kokiame tai 
tam pačiam darbui pasipriešini
me įtarti. (Kai kurie tų žmonių 
pernai netoli aviacijos parengi
mo vietos susirengė sftVo kokį 
tai kermošių, kad tik aviacijos 
dienai pakenkti, na o šiemet, 
pasipinigavę už garsinimus per 
radio, bando įtarti tuos žmonės, 
kurie peniai tam pačiam tiks
lui dirbo ir šiemet būt dirbę, 
jei tie “pasišventėliai” nepalan
kių aplinkybių nebūt sudarę.)

Priimkit mano garbės žodį, 
ponas Redaktoriau — nė skri
dimui, nė gi buvusiam Brook- 
lyne parengimui aš nebuvau ir 
nesu priešingas. Nekitaip buvo 
ir yra ir su Lietuvių Radio Va
landa. Jei kur yra prasimany
mai, tai tais prasimanymais aš 
vadinu tik tuos įtarimus, kurie 
•tūlų žmonių daromi tam tik
rais “politiškais” sumetimais ir 
išsiskaičiavimais daromi man. 
Aš dar ir šiomis dienomis p. 
Vaitkų aplankau. Apie Vieną tų 
atsilankymų “Tėvynės“ No. 25 
aprašiau ir ypatiškai p. Vaitkui 
šiame dideliame ir lietuviams 
reikšmingame žygy kogėriaūslų 
pasekmių palinkėjau. Man ne
smagu, kad link mane kai kas 
•tokius nepamatuotus primeti
mus svaido, Tiesa, aš žinau, kad 
yra musų gyvenime net febai

čiams savo narių pranešimus, 
•kad liėp'oš 10 dieną šaukiama 
yra jų, t. y. narių, susirinki
mus.

Susirinkimas įvyks liepos 10 
d. Pahner House 
Exibitioh salėj 
tikslas 
Retai!
Chicago ir pasidalinti organi
zacijos turiu.

Todėl Local Retail Codc 
Authority for Chicago < nariai 
turėtų būti arba asmeniškai 
susirinkime, arba pasiųsti sa
vo prokses (įgaliojimus), kad 
likviduoti organizaciją. Rei
kia, mat, pakankamo narių 
balsų skaičiaus likvidavimui. 
Jeigu toks skaičius nesusida
rys trečiadienį, tai teks šauk
ti susirinkimų kitų kartų, o tai 
reikš tik bereikalingų organi
zacijos turto eikvojimų.

Local Retail Gode Authority 
for Chicago patalpų adresas 
yra toks: 111 Wcst Washing- 
ton St., Room 505. 
cijos viršininkai yra 
F. Wieboldt, prez., Elmer 
Burgsstahler, iždininkas.

Ar Reikią Pagelbėti?
M6s padažome duplikatus dėl fesų 
karo penų dalių. Atve&k juos čionai. 
Mes. turim dalis dėl visų karų. 
Perkame ir parduodame senus ka
rus, Taipgi tajerųs. tūbas ir bat- 
teries.

BIRUTĖS DARŽE 
Rugpiučio*August 4, 

1935 m.

p. Matusevičius su savo kom- 
panijonais. Jie įsivaizdavo (ar
ba bent apsimetė, kad taip įsi
vaizdavo), jogei paminėtasai 
komitetas pasirinko gegužės 30 
d. tyčia, su tikslu “pakenkti’* 
Radio Valandos bizniui, ir jie 
nėrėsi iš kailio, stengdamiesi 
komitetą diskredituoti ir nuo 
jo rengiamo pikniko atitraukti 
publiką. P-aS Bajoras tą diskre
ditavimo kampaniją tęsia ir da
bar savo straipsnyje, bandyda
mas įtikinti publiką, kad jisai 
ir jo draugai tik ginasi nuo už
puolimo, kuomet tikrumoje ji
sai pats užpuola. Pats muša ir 
pats rėkia, anot tos patarlės.

Jeigu jisai ir jo bendradar
biai butų pagalvoję truputį šal
čiau, tai jie butų supratę, kad 
tas konfliktas tarp dviejų pa
rengimų įvyko ne dėl kieno

Skaičius įstaigų turinčių Še
rus Fedęral Home Loan Ban- 
k'e Čhicagoje ir esančių ban
ko nariais per peskutinius 
metus (baigiantis liepos 1 d. 
1935 m.) 
čius 
prezidentas A. R. Gardner.

Tarp kitų finansinių įstai
gų tapo priimtos kaip dalinin
kės (šeriu inkės) per šiuos 
metus 102 statybos ir paskolų 
bendrovės (spulkos) Illinois- 
Wisconsin apskrity. Taipgi 
dabar tų spulkų, Federalio 
Namams Paskolų Banko na
rių, yra jau 401. Jos turi kal
bamo banko Šerų ir turi teisės 
gauti iš banko kredito, kad 
teikti paskolas ant morgičių 
apielinkėse, kuriose operuoja.

Bendrai imant, kreditas iš 
Federalio Namams Paskolų 
Banko, kuriuo galėjo pasinau
doti statybos ir paskolų ben
drovės, 1934 metais birželio 
mėnesio pabaigoj buvo $40,- 
376,839.. šiemet gi iki birže
lio pabaigos tas kreditas pa
siekė skaitlinę $48,265,992. 
Apie 25 nuošimčiai šio kredito 
vartojama dabartiniu laiku.

^įB. . S. and L. Iną. Cdtp., WaBhihg- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie- 

įįĮĮr no žmogaus investmentas iki 
S® $5,000.00.
JMįk Mes mokam už kiekvieną 

1 doleri dividendus, pagal už- 
_^Ss^’,darbio. Praeityje išmokėjome

Reikalai! darni 
.... .. . visada galite

gauti savo su- 
fEDERAUSAVINGS 
AtopJlOANiTAItOCIAriON gus. įstojimo 

OfCHICago'"’ mokėti nereikia.
2324 So. Leavitt Street

Telefoną, CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOUERS

ai, ,oi nhf >
RADIATORIAI IR BOILERIAI 

Kainos dabar numažintos

BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 

ALtABETO TVARKOJ®
šis skyrius yra vedamas tikslu pageibtti musą skaitytojams 
skusti, kur galima nusipirkti įvairią paprasti Ir nepaprastą

Gaila, kad p. P. Bajoras ši
tame ginče su Brooklyno komi
tetu, rengusiu' lakūnui F. Vait
kui išleistuvių pikniką, nesi
stengia nė kiek būti objektyvus. 
Savo bendradarbių pusėje jisai 
nemato nieko blogo, o kitoje pu
sėje jam viskas atrodo juoda 
— ne tik komiteto narių ir jų 
rėmėjų elgesiai, bet ir jų in
tencijos. Jie, anot jo, nusidėjo 
net tuo, kad rengė pikniką “žy
diškame” darže, - 
gerai žino (o jei 
lengvai galėjo patirti), kad vie
nintelis “lietuviškas” daržas bu-, 
vo ne tik užimtas gegužės 30 
d., bet ir išnuomuotas kitiems 
žmonėms birželio mėn. 1 d. (tik 
netikėtai, dėl mirties tų žmo
nių šeimoje, jie nuo daržo atsi
sakė už kelių dienų prieš pa
rengimą; bet Brooklyno komi
tetui jau buvo per trumpas lai
kas savo planus keisti).

Visas šitas ginčas yra men
kos vertės. Įvyko paprastas da
lykas. Komitetui, kuris apsiėmė 
surengti Brooklyne išleistuves 
Įeit. Vaitkui, buvo paskirtas 
laikas tarp gegužės 20 ir bir
želio mėnesio pradžios, išimant 
betgi gegužės 26 d. (nes šitą 
dieną buvo iš anksto pasiėmę 
philadelphiečiai). Kadangi ko
mitetas nutarė rengti pikniką, 
tai kitokia diena jam netiko, 
kaįp tik švępįąfjiępis; ,.o vienin
telis liuesas šventadienis tame 
laiko tarpe buvo faktinai tik 
kapų puošimo diena — gegužės 
30-ta. Tai komitetas Šitai die
nai paėmė daržą, davė jo savi
ninkui “ant rankos” ir ėmė 
pikniką garsinti.

Ant nelaimės, pasitaikė, kad

Tfit BRIDGEPORT ROOTlNG <XK 
Af lomi stoto rrikaMa rattik 

gymol PatouHto pm ir oto 
lySinto kiek kaito** tatatartl. Mes 
tstod darome vtooki kMksryatO

SAjfclhtsd

(Užbaiga)
Ar p. Matusevičius per savo 

radio p. Vaitkaus parengimą 
plūdo ir žmones į jį neiti ragi
no — nežinau. (Reikalui esant, 
tai butų galima patikrinti, nes 
didžiuma iš WMBQ Radio Sto
ties. iš kurios p. Matusevičius 
lietuviškus programus duoda, 
transliuojamų kalbų yra rekor- 
duojama ir plokštelės tai, ne- 
mehiodamos, galėtų pasakyti,) 
Bet aš tikiu, kad p. Matusevi
čius, kaipo geras lietuvis ir kai
po nuoširdus visų gerų lietuviš
kų darbų rėmėjas, to negalėjo 
daryti. Pilnai tikiu, kad jei p. 
Vaitkaus išleistuvių piknikas 
būt buvęs rengtas ne gegužės 
30 dieną 
būt plačiai ir net be jokio atly
ginimo garsinę®. Kiek aš žinau, 
Tamstai ponas Redaktoriui, kai
po ALTASS valdybos pirminin
kui.. ta propozicija ir buvo siū
loma, bet Jus griežtai ją atme
tate (ne centro valdyba gi tą 
pikniką Brooklyne rengė. 
—Red.). Kad kai kurie minimo 
komiteto nariai mane plūdo 
pirm parengimo ir dabar per 
socialistų spaudą bando man 
neprilipinamą medalį prie kru
tinės prilipinti 
Tamsta galėtumėt žinoti 
“Naujienose” ir “Keleivy’ 
kelintu kartu bandoma visuo
menei įkalbėti, buk Lietuvių 
Radio Valanda (su kuria ir aš 
veikiu) griežtai p. Vaitkaus pa
rengimui ir net skridimui prie
šinosi. .. Tai ne tiesa! O tas 
medalis, kuris man taip prisi- 
spirtinai siūlomas — prie ma
ne visai neprilips: aš turiu daug 
garbingesnį medalį, būtent Li- 
tuanicos II-osios auksinį lėktu- 
vuką ir ALTASS pirmininko ir 
sekretoriaus pasirašytą lipdy
mą* jog aš esu tos organizaci-

Užsiprenumeruokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai Stirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoja

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ’ 
kraštotyros iliustruotą žutv 
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina bertainiais antri me
tai, 64 pusi. Prenumerata 
Lietavoj 5 litai. Užsieny 10

Kaip žinoma, tūlas laikas 
atgal Aukščiausias Jungtinių 
Valstijų Teismas panaikino 
NRA ’ir jo
Taigi Local .'ft^ail Code Auto- 
rįty for ęhįc^q, J(nc. tenka 
paliauti veikaus. Ir šiomis 
dienomis kalbama organizaci
ja išsiiitinejo keliems tukstan-

P. CONRAD
STUDIO 

420 W. 63rd St' 
Ehriewood 58S3-5840 

Dar gražiau, modemič- 
kiau jrenRta.

gabto susirašti kO jie^tot> pašaukite Naujienų, Cmud 8500^ it 
klauskite Biznio Patarėjo, čža jąe gausite toformadjtk jeigu tik 
ją bus galima gtktt

Paskutine diena ketverge 
SOVIETU RUSIJOS TRIUMFAS 
'The Youth of Maxim’ 

25c iki 2 vai. po pietų
Sonotone Teatras 

66 E. Van Buren St. Lietuvaitės norinčios įstoti į 
Gražuolių Kontestą, tuojau 
siųskite savo fotografijas į 
“Naujienas”.

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

Ar Yra K
MES IšKOLEKTUOJ

Neižkole,_____
sim. Mes perkame 
Kotas, Morgičfes Už casK 

UNIVERSĄL COLLECTION 
SERVICE 

39 Lt Baile Sttoet 
Central 3982

minėsiu. Ereli 
LEVINTHA1 

SUPI 
ĮSU W. Divtoon St 

kampas MatohfieH

—i...—i ............ .................................... .......................... ii.................................................. ..... ..

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATU HOtISE 

908-910 Weat 14th Street 
Moterų diena seredomie.

Po naujų savininkų priežiūrą, naujai išremontuota iž išmalevota. — 
Masažai—Cniropodistai—Atdara dieną ir nftktj.— 

SWIMMIMG POOL ■ ' > . PHONE CANAL 9560

Kauntes teisėjui Edmundui 
K. Jarecki paduota skundai 
prieš 70 rinkimų teisėjų ir 
klerkų. Skunde įrodinėjama, 
kad šie politikieriukai visai 
nesiskaitę su įstatymais, kai 
buvo balsavimai bal. 10 d. 
1934 m. ir bal. 2 dieną 1935. 
Teisėjas Jarecki pareiškė, kad 
kai kurie kaltinimajų politi- 
kieriukų busią areštuoti.

Mu M Liquor Co
4707 So. Halsted St.

T<1. YARDS 0863

MALE VA 
už % kainos! 

Vyriausia Vieta Bankruto Steko 
Atsilankykit j bile kurią iŠ musų 
3 krautuvių ir pasižiūrėkit—jUs 
čia rasite kiekviena žinomą male- 
vps ruši už 
$2.00 Balta i 
Ieva, už Gal.
$2.25 Balta Fiat Ma- C 4 p A 
ieva, už Gal. .........___ I
$1.36 Sieteliams Matėva, 
už Gal....... . .........................vVV

2K5atmta.e........ ■ $1.00
Visa Malė va 100% Garantuota— 

Arba Sugražinsime Pinigus
Paint Exchange of Chicago 
1667 MilVrankee ay. 2274 Elston av. 

6836 S.Halsted st, tehArmitage 1440

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 
. vaikams — 
Palagas ligoni- 

nSje --- - ------
Akušerija na

muose -____ ....
Medikai egzami- 

nacija

3220-30 Archer Avenue 
Phone Lafayette 1090

FIKCERIAI 
STORE FIKTURES

jums reikia
■ AA i W|į     Į i ii Ii i T ■ i

FIKCERIAI KRAUTUVĖMS.
Barai ir kiti kto.utu.9nu tikiSerlai 
nauji arba vartoti. Cash arba lenu- 
vai. Hmokbjinuis.

GARFIELD STORE FIXTURE
S300-E3U StoBabtM St
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CLASS1FIED ADS
For Rent

Mr. and Mrt. Fred' Key

au

savo

Ban

yra
pasigrobę ir išsinešę revol savais

avė

PRANEŠIMAI

Draugijų Atydai

buvo labai

CLASSIFIEDADSPadėka ‘Naujienoms’

Gera vie

Telefonas

Pocahantos maine run tonas $7.00

$50.00
$25.00
$10.00

po 5 kambarius medini 

684 Englewood Avė,

supra 
apaln

per 
na-

Dariaus-Girėno pa 
minklo pamatas 

pašventintas

Įvykiai Brighton 
Parke liečia 
Bridgeporta

TAVERN pardavimui.
ta pinigu uždirbti. 45 Dedu baras, 30 
stalu viduje. 6114 S. Halsted St.

$500 Įmokėti — C27 2 
nadengs suma ir nuošimčius 
flatų po 5 kambarius medini 
Englewood. Savininkas

Crane Coal Co 
5332 S. Loitg Avė, 

Tel, Republic 8402

buvo 
užtikto 
e dar

GRAŽUOLIŲ 
KONTESTAS

Iš Teisybės Mylėtojų 
Dr-tės pastogės

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

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

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

Chicagoje.
atdara vakarais ir ne- 

9 vai. vakaro.

and Mrs. Ai

ANT RENDOS garažas, tinkamas 
dėl repair shapos, nes telpa apie 45 
automobiliai. Savininkas 834 W. 35 
St.. 2 lubos iš fronto.

Due to the fact that Severai 
of our players were compet- 
ing in other tournaments dur- 
ing the week end, it was de- 
cided to hold over the tourna- 
ment until Thursday evening. 
The play will begin at 6 P. M. 
and will lašt until darkness in- 
terrupts. Matches will beplay- 
ed on Friday and Saturday, 
with the Finais being played 
on Sunday afternoon.

Because of this delay it is

. j:’$6.00 
___ jė ir $16.00 
2_ : j„ $75. ir 
Extra mokesčiu 
reikalams išmo-

musų dr-tės geras stovis. 
—St. Narkis, sekretorius, 

4353 S. Talman Avė., 
Chicago, III

■ Liga esanti rimta ir, išski
riant jo šeimynų, lankytojų ne 
norima prileist^rr-Niekutis.

REIKALINGA patyrusi veiterka 
restauranU. „

6236 S. Western Avė.

these lašt few 
date and time of 
The pairings will 
shortly. WATCH

štili possible to enter the meet 
by being present at Ogden 
Park Thursday evening at 6 
P. M. COME ON, GIRLS AND 
BOY’S, LET’s SEE YOU PLAY 
TENNIS!

John Oshell, who was the 
star number 1 man of Lindb- 
lom Tennis team in 1934 and 
later an assistant coach, has 
entered the tournament. John 
is dark and built plenty tall, tall 
enough to cause a lot of trouble 
at the net. John also the star 
of Gage Park in singles and a 
great doubles partner of A Ru-

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

Protestas išneštas dėl SLA. 6 
Apskričio rezoliucijos, ku
rioj smerkiamas J. Miliaus
kas ir barama Apšvietos 
Komisija.

SLA. 226 kp. nutarė 
užprotestuot prieš 

6 Apskr. rezo
liucija

$295.00 
____ 110.00 

1934. sedan, kaip nau-
___  365.90 
garan-
..... 285.00

Banditai pašovė ir rimtai sužeidė aptie 
korių G. Benošių

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

PARSIDUODA Meat Mąrket ge 
ra vieta, šalę A. & P, 
Englewood 4131.

mas spaudos ir žodžio lais
vės. Tai butų diktatoriškas rė- 
žymas ir stoka tolerancijos bei 
rimtumo.

Prieš šitų “tikrųjų patriotų” 
“iškeptų blynų”, SLA. 226 kuo
pa nutarė užprotestuoti ir Įga
liojo kuopos valdybų paga
minti protesto rezoliucijų.

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja patiekė pusmetinį finansinį 
raportų. Iš raporto patirta, 
kad kuopa yra geram stovyj. 
Narių kuopa turi gerame sto
vyje virš šimto ir apie desėt- 
kų jaunuolių. — Koresp.

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

5617 W. 63rd Place

klausiusi delegato K. J. Se
maškos pranešimo ir, pasi
remdama kitais šiuo reikalu 
faktais, surado, kad J. Mi
liauskas turi teisę, kaip ir visi 
kiti SLA. nariai, išsireikšti 
savo nuomonę “Tėvynėje.”

Nepripažinimas J. Miliaus
kui teisės rašyti tokiais klau
simais, kurie liečia platesnę 
visuomenes dalį, butų varžy-

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITĖS 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

STORAS greitam pardavimui, — 
kendžiu. cigarų, .icecream ir smulk 
menu. Priežastį pardavimo patir- 
šit vietoj. 552 W. 18 St.

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

šviežias pienas kiekvienoje 
šeimoje yra geriausias maistas. 
Kiekviena šeimyninkė turėtų 
atlankyti pieninę ir pamatyti, 
kaip pienas yra perdirbamas 
ir supilamas į butelius ir pas
kiau pristatomas į namus.

Kaip švariai, kaip moderniš
kai pienas yra supilstomas j 
butelius! Kiekvienas gali būt 
pilnai užtikrintas, kad pienas 
įnešamas nuo durų ir paduoda
mas ant šeimos stalo yra pir
mos rųšies maistas.

Pieninių darbininkai pašven
čia vieną trečdalį darbo laiko 
plaudami ir valydami butelius 
ir kitus indus. Net ir pieni
nių sienos yra plaunamos kas
dien. Kiekvienas butelis, yra 
plaunamas sepytnis kartus į- 
vairiais budais. Nei vieno žmo
gaus ranka nedasflieti pieno, 
kai jis gaunamas iš karvių, ir

Dievaitis Perkūnas 
sudaužė uzbona su

V f . C

lemonais

Walter Sharka jau 
sveiksta

NEGIRDĖTAS pigumas. 40 ake- 
riu 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 Mo
ras Muskegon, Mich. Pigiai, nepra
leiskite progos. Savininkas Joe Ge- 
ryba, 2355 Lincoln. Muskegon. Mich.

PARDUOSIU saliuna. arba priim
siu pusininką vyra ar moteri. kat
ras galėtu 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. -G.

10758 So.’ Edbrooke Avė. .

Varduvių proga Pet 
rui Paužuoliui su 

rengta bankietas

Wajter Shai>kii, Keistučio 
Klubo finansų raštininkas, jau 
baigia pasveiktu

Walter Sha:
sunkiai susirgęs, bet dėka Dr 
Dundulio gerošl1 priežiūros uz 
keliolikos dienų jau galės vai
kščioti.—Steponas.

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

6747 So. Western Avė.

RESTAURANTAS pardavimui. Ge
ra kampinė vieta. Arba priimsiu 
partneri, šaukit po 5 vai. vakaro 
Tel. Triangle 6445.

MARQUETTE PARK. —šeš
tadienio vakare ponų Kišunų na 
muose, 5754 S. Talman Avė., 
buvo surengtas bankietas pa
minėjimui Petro Paužuolio, 
3427 S. Halsted St., vardo ir jo 
dukters Florence gimimo die
nos.

Į pokilį susirinko apie 150 jo 
artimiausių draugų, kurie prie 
puošnių stalų vaišinami nesi
gailėjo Petrui Paužuoliui ir jo 
žmonai Engelijai linkėjimų ir 
gražių sveikinimo kalbų.

Jaukioj nuotaikoj pasilinks
minimas tęsės iki 8:00 vai. ry
to. Nekurie iš svečių pasiliko 
su ponais Paužuoliais iki pirma
dienio.

šio šaunaus bankieto rengi
mu daugiausia rūpinosi ponios 
B. Kisiunienė, A. Stdčienė, P. 
Triškienč ir kitos kurių vardai 
neteko patirti.

Petras PauŽuolis amatu yra 
automobilių mekanikas. Taipgi 
jis yra plačiai žinomas Chica
gos lietuviams kaipo veiklus 
darbuotojas kultūrinėse organi- 
zacijose.—(Fb). .

BIRUTĖS DARŽE
Rugpiučio-August 4 

1935 m.

Pienas kaipo natūra 
lis maistas

-v*tf not offend other*.
If you value your ta 

UBtarine, the ufo Mt 
Mrt PbftnMCBl Compi

Don’t offend otters • Check 
halitosh riti USTHMHE

RENDON gasolino stotis su už
kandžiais, 5 kambariai. Ant didelio 
kelio. Refreshment laisnis $10.00 
su cigaretais. R#»nda $20 00. Atsi
šaukite 6049 S. Kildare Avė.

FIKčE 
___ _ _____ _ Baksais

Taipgi Storų fikČerim 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures, 1900 S. State St 
CALumet 5269.

PASIRENDUOJA pigiai Storas 
tinkantis dėl saliuno arba bučernės 
Saliunas buvo per 15 metų. Užpaka
lyje 5 kambarių gražus flatas.

3201 Lituanica Avė.

imo daye, em- 
tno*t attrao*

Chicagos Palicininkų Pa
šalpos Asociacijos prezidentas 
Stephen O’Mėara atsiuntė 
“Naujienoms” laiškų, kuriame 
dėkoja už garsinimų asociaci
jos metinio parengimo. Kaip 
žinoma, visas tokių metinių 
Chicagos Policininkų Pašalpos 
Asociacijos parengimų pelnas 
eina sušelpimui našlių ir naš
laičių tų policininkų, <kurie žu
vo eidami savo, kaipo polici
ninkų, pareigas.

piktadariai nepasi- 
Mat aptiekoj jie 
American Express

REIKIA merginos namų darbui. 
Nereikia skalbti nei virti. Gyvenimas 
vietoje. H. Esko, 4821 N. Central 
Park Avė. Keystone 4055.

Liepos 5 d., apie pirmą va
landą po .pietų, užėjo didžiulė 
lietaus su perkupnija audra. Ji 
aplankė visą Chicagą.

Clearinge, Chicagos priemies
ty, tavernos ir valgyklos savi
ninkai p.p. Eringiai, 5749 West 
65 St., audros meti? valgė pie
tus virtuvėje. P-nia Eringienė 
buvo pasitaisiusi užboną lemo- 
ųado gerti. Uzbonas stovėjo 
gale pečiaus ties langu.

Namiškiams bepietaujant 
staiga sudundėjo trenksmas ii 
pasipylė žaibai. Tuo pačiu mo
mentu asloj pasigirdo kaip ir 
sprogimas. P-nas Eringis pa
žiurėjo Į radio ir laikrodį —čia 
viskas buvo tvarkoj. Tik pa
žvelgęs pečiaus linkui pamatė, 
kad stiklinis u’zbonas trukęs iš
ilgai, ir jau lemonadas sriove
na žemėn.

Tada tik p.p. Eringiai 
to, kad jų virtuvę buvo 
kęs dievaitis Perkūnas 
daužęs uzboną išvažiavo 
keliais, nepalikęs daugiau žy 
mių.—Senas Petras.

Praeitą sekmadienį Mar- 
ąuette Parke įvyko pašventini
mas pamato Dariaus ir Girėne 
paminklo. Kur statomas pa
minklas, susirinko įvairiij pa
žiūrų žmonių. Atvyko kelia- 
tas ir kunigų. Vieni jų buvo 
apsirengę kamžomis ir šventi
no, kalbėdami poterius ir taš
kydami vandenį ant akmenų 
paminklo. O kiti sakė kalbas 
apie žuvusius lakūnus, aiški
no, kad jų kilnus darbai ir 
tas aukuras, kuris dabar jų 
atminčiai yra statomas, prik
lauso dievui ant apieros.

— Fr. Bulaw.

dūrins. Vėliau 
dė, kad jis buvo 
kojas ir rankas, 
kulkos nekliudė.

Dar vienas dalykas 
ditai, išbėgę gatvėn, tur būt iš 
sąjūdžio pametė šalygatvy tą 
dešimtį dolerių, kurią 
atėmę iš kostumerio 
aptiekoj. Ir, be to, ji

Julienne Gonski, of Gage 
Park,' has entered the women’s 
division and is expected to go 
far in her bracket. Along with 
her wjll be Pearl McCoy, also of 
G,age Park. It loks as though 
the majority of the girl’s en- 
trants are from Gage Park. 
Unless Bee Survillo comes 
through with some high class 
tennis, the title will go to Gage 
Park. Miss Survillo hails from 
Bessmer Park where she is 
rated as No. 1.

Please watch the Naujienos 
very closely 
days for the 
your match. 
appear very
THE NAUJIENOS FOR YOUR 
OPPONENT.

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

3341 So. Halsted St.

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

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

Essex, 1930, sedan, tik 
Chrysler Coup 

Ir daug kit 
ir brangesnių, 
garantuotas 90 dienų ir galit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jnsų 
sena kara priimsim i mainus. Li
kusia suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobilių kainos 
yra pigiausios Chicagoje. Musų 
krautuvė 
dėliomis __ _ ____
i G. M. Finance Corp.

2535 N. Crawford Avė.

Naujienos Tennis 
Meet to Resume 
Play Thursday

By J. J. ŽUKAS, Sport Editor SALOON ir namas pardavimui 
Nebrangi kaina.

4633 So. Rockwell St.

Teisybės Mylėtojų .Draugys
tės pusmetinis susirinkimas Į- 
vyks nedėlioj, liepos 14-tą d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj 
12-tą vai. dienos.

Geistina, kad nariaPės skait
lingai susirinktų, nes yra daug 
svarbių reikalų svarstymui. 
Tarp kitko bus svarstomas pri
ėmimas kelių draugysčių, ku
rios pareiškė norą prisidėti 
prie Teisybės Mylėtojų Drau
gystės. Taipjau bus patiektas 
planas musų pikniko, dėl kurio 
jau yra priimtas J. Sphičio 
daržus rugpiučio (Atiįdstj 18- 
tai dienai. O kas nenorės iš
girsti knygų peržiūrėjimo ra
portą, kuriame aiškiai nurodo
ma

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

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: C7 ”* 
savaityje, $10,00 savaityjc „ *11.2 2 
savaityje. Mokestis 50c.( $75. ir 
$1.25 mėnesyje, 
nėra, pomirtinės 
karna $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
sų konkursantus arba malonėkite 
kreiptis ■ tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visų dienų, o nedčldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1789 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

Bridgeport — Dr-stė Palaimintos 
Lietuvos pusmetinis susirinkimas 
įvyks liepos 10 d. 8 vai. vak. Chica
gos Lietuvių Auditorijoje. Malonė
kite i laikų pribūti ir atsiveskite 
naujų narių nuo 17 m. iki 25 metų, 
bus priimami be įstojimo mokesčių.

Valdyba.

Bridgeportiečių biznierių, 
Juozo ir Kastancijos Neprikų, 
dukterį Mrs. A. Blarr lietuviš
kas garnys aplankė ir įteikė 9 
svarų dukterį Bresbyterian li
goninėje birželio 25 d. š. m. 
Pp. Neprikai yra labai links
mi, kad naujagimė anūkė ir 
jos motina sveikos grįžo j žen
to namus, 4226 S. Wishtenaw 
Avė.

Didžiausis Išpardavimas 
Gautų Atgal Automobilių Chicagoje 

150 Automobilių Pasirinkimui 
Dodge, 1932, sedan, kaip nau

jas, tik......................... .
Buick late, 1980, sedan, tik
Fard,' ‘ ‘ ‘

jas, tik __ .. . ....____
Hųpmobile. 1982. sedan 

tuotas, tik .............. ......
Studebaker, 1931, Deluxe, tik 195.00 
Chrysler. 1932, Leluxe sedan.

........... ............ 295.00 
45.00 
35.00 

autmobilių nuo $25
Kiekvienas karas

kol, butelis nebūna atidarytas 
jūsų namuose.'^Ir farmeriai tu
ri prisilaikyti švarumo, kol 
dastato pieną į pieninę.

Taigi aišku
ir bus 
siems: 
krims.

BRIGHTON Parke -^sernė ir 
saldainių krautuvė ant pardavimo 
Biznis gerai išdirbtas. Parsiduoda 
už puse kainos.

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

J. Gilis, 3727 So. Lowe 
staigiai apsirgo galvos 
Tapo nugabentas j apskričio li
goninę prie Cohgress ir Wood

apatinę šėpos dalį. Čia betgi 
banditai nerado nieko verto 
užgrobimui. Jie tuomet pa
reikalavo, kad p. Benošius ati
darytų viršutinę saugiosios 
šėpos dalį. Benošius mėgino 
paaiškinti, kad rakto šiai šė
pos daliai atidaryti jis neturi, 
kad ją atidaro tik kompanijos 
žmones.

įširdę banditai tuomet ėmė 
šaudyti į Benošių. Sužeidę jį, 
jie* išbėgo gatvėn, susėdo į 
tomobilį nudūmė savais 
liais. '

Iš karto manyta, kad p.
nošius tapo peršautas per vi- 

betgi pasiro- 
pašautas per 

vidurių gi

Bosses Won’t 
Kire People with 
Halitosis( BREATH) 

People who get and hoM Jobe 
keep their breath agreeable

fTlth the best to 
gloyers favor the 

ve. In. buslneaa

$25 i mėnesi — 
už 2 

narna.

Uėfortunatel;
offensiye eoi ______ __
many more resularly than 
tation of foodT partleles si 
brush to the eause of m< 
teeth and poor digestion t
‘ The qulck, pleasant w 

breath to to ūse Ltoterine, i 
every morning and everv

Listerine balta fermente

Broliai lakūnai Fred ir Al Key iš Meridian, Miss 
šeimynomis. JJie šiomis dienomis nustatė naują ištvermės re
kordą, išbūdami ore virš 653 valandų. Jų žmonos prižiūrėjo 
teikimą jiems maisto. Bet vos jie spėjo nustatyti naują rekor
dą, kuris stovėjo nesumuštas nuo 1930 m., kaip du lakūnai iš 
Peoria, III., ruošiasi neužilgo bandyti sumušti jų rekordą ir iš
būti ore daugiau mėnesio laiko.

kad pienas 
geriausias maistas 

suaugusiems ir vai

; ——į ... ...------------------------------- m............................................................... ........................ ......... ............. .

PARDAVIMUI tavern. biznis iš
dirbtas. Parduosiu pigiai, priežas
tis pardavimo liga. Silver Leaf Inn. 
5000 So. Ashland Avė.

Staigiai susirgo 
J. Gilis

chooee from 
Bireon who______ ______

e m In the eoetal world, 
haUtoeto (unpleaMnt breath) to conaldered the 
wor«t of įaulta.

” ‘ Hely ev»i>bo4y auffera from thto 
mdition at aome time pr other— 

iy tht.k. Fermen- 
^ed by the tooth 
caaee. Decaying 
cauae odom.
to Improve your 
gulck deodorant,

n. a major cauae 
»dor» themaeivM.

Business Chances 
______ Pardavimui Bizniai ___

ALUS IR BARBEQUE, 
gasolino stotis ir 1 akras že
mės pardavimui pigiai. Ne
toli nuo miesto, prie didelio 
kelio, West Side.

DIXIE BAR B. Q.
8444 Archer Avė.

NORTH SIDE
d. SLA. 226 laikė savo pusme
tinį susirinkimą naujoj vietoj, 
Armitage Hali, kurios savi
ninku yra J. Grigaitis.

Komisijų raportai.
A fe K

Apskričio delegatas, K. J. 
Semaška, išdavė raportą iš S. 
L. A. 6-to Apskričio konferen
cijos, įvykusios birželio 9 d. 
“Margučio” saliukėj.

Tuoj buvo pakeltas klausi
mas, kodėl Apskričio konfe
rencija laikyta birželio mėne
syj, o ne gegužės, kaip Apskri
čio įstatai nurodo. Kai kurių 
narių manymu, apskričio kon
ferencija buvusi nelegalė, nes 
jos valdyba nesilaikė įstatuo
se nurodyto tokių konferenci
jų bertaininio laiko.

Toliau p. Semaška pranešė 
štai ką. Apskričio konferencija, 
nežiūrint kai kurių delegatų 
pasipriešinimo ir karštų gin
čų, 10 balsų prieš 9 priėmė 
protesto rezoliuciją prieš Ap
švietos Komisijos nario, J. 
Miliausko, straipsnį, tilpusį 
“Tėvynėje”. Mat, tame savo 
straipsnyje J. Miliauskas 
“Tėvynę” agitavęs SLA. 
rius dalyvauti šaukiamoj 
sų srovių” konferencijoj 
velande.

Žiūrint 6-to Apskričio orga
nizatoriaus sandariečio, M. 
Vaidylos, akimis, J. Miliaus 
kas sunkiai “sugriešijęs” prieš 
SLA. narius, drįsdamas varyti 
bolševikišką agitaciją per S. 
L. A. organą “Tėvynę.”

6-to Apskričio rezoliucija 
pataria Pildomai Tarybai vyti 
laukan J. Miliauską iš Apšvie
tos Komisijos urėdo.

M. Vaidyla, agituodamas de
legatus priimti tą rezoliuciją, 
gąsdinęs rezignacija iš 6-to 
Apskričio valdybos vietos, jei
gu jie nepriimsią šitos “ge
ros” rezoliucijos.

MARQUETTE PARK.—Pir
madienį, liepos 8 dieną, kaip 
1:30 vai. po pietų, du jauni 
banditai, prisidengę veidus 
skepetaitėmis, įėjo į p. Nor
kaus aptiekę, kuri randasi ad
resu 2612 West 71 St. ir kur 
aptiekoriu buvo p. Gabrielius 
Benošius. Tretysis banditų 
pasiliko gatvėj, sustojusiame 
prie aptiekos automobiliu j e.

Aptiekoj tuo laiku buvo p. 
Benošius ir vienas kostume- 
ris. Banditai, grūmodami re
volveriais, pareikalavo atiduo
ti pinigus. Jiems teko dau
giau kaip $70 iš regesterio. 
Jie taipgi atėmė $10.00 iš kos- 
tumerio.

Be tuo 
tenkino, 
pastebėjo 
kompanijos saugiąją šėpą, ba 
čia yra tos kompanijos sub- 
stotis. Taigi jie pareikalavo, 
kad p. Benošius atidarytų 
jiems is saugiąją šėpą.

Jų reikalavimas tapo išpil- palikę savo revolverį aptiekoj 
(lytas. Tačiau raktas, kurį ap 
tieka turi, tegalėjo atidaryti verį, kurį užtiko aptiekoj

Real Estate For Sale
- -

PAUL M. SMITH & GO.
REAL ESTATE 

LOANS AND INSURANCE 
4631 So. Ashland Avė.

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

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

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARI 
rius, visokio -didžio su Co: 
ir Sinkom

Help Wanted—Femaie 
Darbininkių reikia

REIKIA merginos namų darbui 
prie mažos šeimynos. Gera mokes
tis, kambarys ir valgis. Atsišau- 
kit tuoj. Rosenfeld, 917 Indepen- 
dence Blvd.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

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

1907 S. Halsted St.




