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Lituamios apie

Musiolini

Derybos taikiam išsprendimui Itali

Sušaudė 5 užmušėjus

PASMERKTAS MIRČIAI ELEKTROS KĖDĖJ

Jauna margaitė pasikcįrė Maskva

Trys III. jaunuoliai 
mirė elektros kėdėje

traukinys su tremti- 
išvyko iš Abysinijos 
Visi tremtiniai išva-

Del kiaulės pra 
rado gyvastį

28 žmonių pasigendama. Nuos 
toliai siekia $15,000,000. Va n 
dųo pradeda atslūgti

Anglija nebemato 
galimybės aprybo- 
ti karo laivynus

Areštuotas už pate 
pimą savo automobi 

lio sekmadieny

Svetimšaliai jau pra 
dėjo bėgimą iš 

Abysinijos

Du žuvo, šimtai sužeistų Pie 
tų Amerikos viesuloj

LONG BEACH, Cal., 1. 9.— 
Penki moderniški piratai įsi
gavo į gemblerių laivą Monte 
Carlo, kuris stovi už 8 mylių 
nuo kranto, kad jo nepasiektų 
draudžiantys gembleriavimą į- 
tsatymai, surakino 13 žmonių 
įgulą ir privertė kasierių ati
duoti $23,000 pinigais ir $10,- 
000 prasilošusių žmonių užstrv 
tytomis brangmenimis.

Chiniečiai vėl nusi 
leido japonams: nu 

baudė leidėją

JACKSONVILLE, UI., 1. 9. 
—Boble Heme, 16 m., iš Dėt- 
roit, Mich., liko užmuštas ir du 
žmonės sužeisti apvirtus auto
mobiliui.

Vokietijai paskelbus didelio ka
ro laivyno programą, jokie 
tolimesni susitarimai dėl lai
vynų darosi negalimi

Italija grasina pasi 
traukti iš tautų

ADDIS ABABA, liepos 9. — 
Delei nuolatos didėjančio karo 
su* Italija pavojaus, pradėjo 
bėgti iš Abysinijos svetimša
liai—amerikiečiai, anglai ir ita-

Apiplėšė gemblerių 
laivą

McALLEN, Tex^ 1. 8. —še
rifo pagelbininkas Dennett li
ko nušautas bandant areštuo
ti nužiurėtiną žmogų.

Italijos-Abysinijos taikymo derybos Holan 
dijoje pakriko

Visai atskirų nedarbo apdrau
dę yra įvedusi Wisconsino vals
tija. Tokią pat apdraudę nori 
jvesti ir Utah valstija.

BROOKLYN; N. Y. liepos 9 d. — (Telegrama), šiandie bu
vo blogas oras (tirštos miglos) svorio bandymams daryti. Bet, 
nežiūrint blogo oro, buvo tęsiami ir sėkmingai pabaigti propel- 
lerio operavimo mėginimai. Vibracija visiškai eliminuota.

Svorio bandymai rytoj ir bus pabaigti ketvirtadienį.

Suimtasis negalėjo užsistatyti 
$100 kaucijos ir turėjo pasilikti 
kalėjime. Jis sakosi nieko ne
žinojęs apie tokius įstatymus. 
Jį apskundė ir warrantą jo 
areštavimui išėmė jo kaimynė.

Jei tautų sąjunga bandys su
trukdyti karingas Italijos už
mačias Afrikoje. Derybos 
Holandijoj pakriko

Frank A. Flynn (be skrybėlės), Queens, N. Y., garažo ma- 
nažeris, vedamas detektyvų kalėjiman. Jis prisipažino brutaliai 
nužudęs 6 metų mergaitę Margaret Paristo ir už tą liko pasmerk
tas mirčiai elektros kėdėje.

VISA EUROPA SUSIDOMĖJUSI GROSIANČIU AFRIKOJE KARU

RED LODGE, Mont., 1. 8.— 
Pauline Barkovich, 16 m., pa
sisakė einanti į bažnyčią ir iš
ėjo iš namų. Neužilgo ją rasta 
pasikorusią pašiūrėj, kur buvo 
rūkoma mėsa.

CHESTER, III., liepos 9. — 
Vietos kalėjime šįryt elektros 
kėdėj liko nužudyti trys jau
nuoliai iš East St. Louis, kurie 
laike plėšimo nušovė 66 m. gat- 
vekario konduktorių.

Nužudytieji yra John Krul, 
21 m., kuris paliko žmoną ir 2 
metų kūdikį, Edward Bailing, 
19 m. ir Vdn Biiren Dedmond, 
25 m„ jų vadas ir tikrasis už
mušėjas.

NAUJIENOS 
th« Lithuanian Daily Ntwe

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO„ INC. 
1789 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

' Fhone CANal 8500

Didina laivyną ir Jungtinės 
Valstijos, bet Anglija sakosi 
nebandanti varžytis su Jungt. 
Valstijomis. Tečiaus vistiek 
Anglija yra nusistačiusi žymiai 
padidinti savo laivyną, toli už 
rybų dabartinės sutarties.

SHANGHAI, 1. 9. — Chini- 
jos valdžia išpildė Japonijos 
reikalavimą ir nuteisė 14 mėn. 
sunkiųjų darbų kalėjiman lei
dėją Tu, kurio savaitrašty til
po Japonijos mikado' įžeidžian
tis straipsnis. Tu teisinosi, kad 
jis tuo laiku buvo visai kitoje 
provincijoje ir nieko apie strai
psnį nežinojęs, kitaip nebūtų 
leidęs jį dėti savo lakiraštin. 
Bet jis vistiek pateko kalėji
man patenkinimui Japonijos 
džingoistų.

LONDONAS, liepos 9.—Nors 
Anglijoje bedarbė laipsniškai 
mažėja, bet vistiek visoje ša
lyje yra 2,000,100 bedarbių. 
Tai yra mažiausias skaičius be
darbių per pastaruosius penkis 
metus. Pernai buvo arti 100,- 
000 bedarbių daugiau.

Darbiečiai kaltina,< kad ma
žėjant nedarbui valdžia visai 
paliovė rūpintis bedarbiais, 
ypač šalies gilumoje. Tas klau
simas keliamas ir atstovų bute.

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

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
biskį šilčiau.

Saulė teka 5:23, leidžiasi 8.27.

Japonija Įsimaišys į Ita 
lijos karą Afrikoj?

MONTEVIDEO, Uruguay, 1. 
9.—Šiandie per šį miestą perėjo 
labai smarki viesulą, kuri už
mušė du žmones ir šimtus 
žmonių sužeidė.

Labiausia nukentėjo sostinės 
apielinkės, kur 200 sužeista ir 
daug gyvulių užmušta.

Aukščiaus /paminėtus propellerio mėginimus reikia skirti 
nuo propellerio peržiūrėjimo nureguliavimo, kuris buvo atliktas 
prieš kiek laiko Lycoming Manufacturing kompanijos dirbtuvė
je, VVilliamsporfe, Pa. Tenai buvo patikrintas propellerio pri
jungimas ir propelleris taip nustatytas, kad jisai gali būti pa
kreiptas lO’/z laipsnių.

Dabar Vaitkus išmėgino, kiek laipsnių pakreipiant propel
lerio geležtes, jisai geriausiai veikia, išsibėgėjant lėktuvui že
me ir pakylant į orą. Propellerio geležčių pakrypimas yra kei
čiamas, kada jisai sukasi. Lakūnas jį operuoja, sėdėdamas sa
vo vietoje, su pagelba tam tikros rankenos.

VLADIVOSTOKAS, Rusijoj, 
1. 9. —-Penki nariai plėšikų šai- 
kos, kuri užude 10 žmonių, li
ko siršaudyti, o 10 kitų liko 
nuteisti ilgiems metams kalėji
man.

Pirmas 
niais jau 
sostines, 
žiuoja įspėti savo valstybių.

Tarp išvšžiaVušiy tremtinių 
buvo visas vagonas mergaičių, 
gimusių iš italų tėvų ir aby- 
siniečių motinų. Tas mergai
tes mokino katalikų vienuolės 
ir jos gabenamos yra į Italiją.

1 ' M

Jas po speciale sargyba la
bai rūpestingai išlydėjo Itali
jos atstovas. Paklaustas kodėl 
jis taip labai rūpinasi tomis 
mergaitėmis, jis reikšmingai 
atsakė:

“Jos yra ateities motinos nau
jos ir kilnesnės gentkartės, kuri 
apgyvens šalį, kuri savu laiku 
buvo vadinama Abysinija”.

Anglijoje vis dar yra 
virš 2,000,000 

bedarbių

Jau šešios valstybės 
priėmė nedarbo 

apdraudę

FREEPORT, III., liepos 9.— 
Vienas farmeris liko nušautas, 
o kitas sunkiai sužeistas, kai 
jie susišaudė tarp'savęs už pa
klydusią kiaulę.

4
Frank Wiliams, 68 m. ir John 

Linton, 70 m., kaimynai, stovė
dami visai arti vienas kito ir 
besiginčydami už kiaules, pra
dėjo iš revolverių vienas kitę 
šaudyti. Kada Linton krito 
sunkiai sužeistas, Williams pats 
nusišovė.
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New Yorko valst 
potvyniuose žuvo 

jau 38 žmonės

ITHACA, N. Y., liepos 9.— 
Skaičius jau žinomų žuvusių 
centralinio New Yorko potvy
niuose pasiekė jau 38 žmones. 
Be to vis dar pasigendama 28 
žmonių, kurie irgi galbūt yra 
žuvę. Nuostoliai siekia $15,- 
000,000.

Del-nepaprastų liūčių patvy- 
ni?3ios upės užliejo didelę dalį 
valstijos, jų tarpe apie 40 mies
tų ir miestelių. Tūkstančiai 
žmonių liko be pastoges ir tu
rėjo ieškoti prieglaudos sau
gesnėse vietose.

Vanduo dabar pamaži prade
da atslūgti, bet išvyti iš namų 
gyventojai negali gryšti, nes vis 
dar lyja ir naujo potvynio pa
vojus nėra galutinai išnykęs.

Dabar potvyniai slenka že
myn upėmis ir gręsia Pennsyl- 
vanijai.

Visoje potvynio apielinkėje 
vanduo yra suterštas, tad yra 
pavojus epidemijų. Keliems 
izoliuotiems miesteliams gręsia 
maisto trukumas, nes jų nega
lima pasiekti.

Gubernatorius Lehman sku
biai pasiuntė 25,000 gelbėtojų, 
milicininkų ir valstijos policis- 
tų statyti laikines patalpas be
namiams, vykinti sveikatos re
guliacijas ir prižiūrėti tiekimą 
nukentėj usiems nuo potvynių 
maisto, drabužių ir medikalės 
pagelbos.

Darbininkai veik be paliovos 
dirbo 15 valandų sustiprinimui 
Six Mile upelio tvenkinio, kuris 
galėjo trukti ir paleisti milio- 
nus tonų vandens į šį miestą, 
kurio pusė jau yra užlieta. Va
kar šio ^miestelio apielinkėse 
prigėrė 12 žmonių. Vietomis 
vanduo yra taip gilus, kad jis 
siekia namų ir bizniaviečių sto
gus.

Vanduo užliejo 125 mylių 
plotą centralinėje dalyje New 
Yorko valstijos. Vanduo yra nuo 
6 colių iki 10 pėdų gilumo It- 
haca, Binghamton (kur daug 
lietuvių gyvena), VVoodstock, 
Delhi ir daugely kitų miestų.

Daugelis, kuriuos potvynis 
stagiai užklupo, turėjo slėptis 
medžiuose.

NEW YORK, liepos 9. - 
Nacionale industrinė konferen
cija paskelbė, kad nedarbo ap- 
draudos biliai tapo pasiūlyti 32 
valstijų legislaturoms ir šešios 
valstijos jau yra priemusios 
tuos bilius.

Nedarbo apdraudę priėmė 
šios valstijos: New York, Ca- 
lifornia, Washington ir New 
Hampshire. Pirmiau gi ją bu
vo priėmusi Wisconsino valsti-

Itnliftn troops mobilizo

MASKVA 
tikisi šiemet nepaprastai gero 
derliau? Rusijoj. Derlius duo
siąs gal iki 15,000,000 metri
nių tonų grudų daugiau, negu 
davė pereitais metais.

^Nežiūrint to, kad Rusijos 
gyventojai badauja, Rusija per
nai eksportavo 880,000 tonų 
grudų, o užpernai eksportavo 
1,750,000 tonų, šiemet Rusija 
tikisi dar daugiau grudų eks
portuoti, jei tik bus pirkėjų.

Daugiausia grudų Rusija eks
portavo 1930 m. Tada buvo 
eksportuota 5,500,000 tonų. 
Prieš karą Rusija eksportuoda
vo kasmet po 10,000,000 tonų 
grudų. Rusija ir dabar, ne
žiūrint bado savo šaly, norėtų 
eksportuoti daug daugiau gru
dų, bet nėra pirkėjų, nes visų 
šalių marketai yra užversti grū
dais.

LONDONAS, liepos 9. —An
glijos admiraltarija prarado 
viltį pasiekti naują laivynų ap- 
rybojimo sutartį, vieton tos, 
kuri buvo padaryta Washing- 
tone 1922 m. ir kurį užsibai
gia ^ateinančiais metais.
.viltf išsklaidė VokiėtŲror 
paskelbimas savo laivyno sta
tybos programo. Tas programas 
yra tokis didelis, kad jokie to
limesni susitarimai dėl laivy
nų proporcijos darosi negalimi, 
ypač kad nuo Washingtono su
tarties atsisakė ir Japonija.

Vokietijoj paskelbtuoju pro
gramų4, ji mano statytis tokį 
didelį laivyną, kad jau ateinan
čiais metais turės lygų Franci- 
jos laivynui.

Iš to yra aišku, kodėl Ang
lija skubinosi padaryti sutar
tį su Vokietija, dagi be pasi
tarimo su kitais talkininkais. 
Anglija netiki Vokietijos pri
žadams, bet visgi mano, kad 
geriau yra turėti nors tuščią 
prižadą, negu visai jo neturė-

GENEVA, liepos 9 
rateliai pranašauja, /kad Italija 
pasirauks iš tautų sąjungos, 
jei bus sušauktas nepaprastas 
tautų sąjungos susirinkimas 
apsvalJstymUi Italijos-Ethiopia 
kivirčių. O tokis susirinkimas 
darosi neišvengtinas iš priežas
ties pakrikimo taikymo derybų 
Holandijoje.

Pirmiau tautų sąjungos ta
ryba bu*vo nutarusi susirinkti 
liepos 25 d., jei arbitratoriams 
nepasisektų susitarti. Tokio 
susitaikymo neįvyko ir taiky
mo komisijos susirinkimas Ho
landijoj liko nutrauktas neap- 
rybotam laikui.

Taigi taryba turės laikyti 
specialį susirinkimą, o tai reiš
kia Italijos pasitraukimą iš 
tautų sąjungos.

Bet italai mano, kad tautų 
sąjunga nusilenks, nes Italijos 
pasitraukimas visai pakrikdy- 
tų pačią tautų sąjungą.

Jei tautų sąjunga ir neuž- 
girs Italijos žygio Afrikoje, tai, 
italų nuomone, ji bandys neda
ryti jokių žygių iki nebus pra- 
sidėjįs pats karas, kada jį rei
kės priimti jau kaipo “įvykusį 
faktą”.

TOLEDO, Ohio, liepos 9. — 
Irving W. Van Gunten, 37 m., 
iš Perrysbirrg, O., liko areštuo
tas už patepimą savo troko sek
madieny, besiruošiant važiuoti į 
Chicago.

Jis tapo areštuotas pasire
miant įstatymais, priimtais 
tais metais, kada Ohio įstojo j 
Jungt. Valstijų sąjungą. Tie 
įstatymai betgi nebuvo vyki
nami jau per 50 metų ir nie
kas dėl tų įstatymų peržengi
mo per tą laiką nebuvo areš
tuotas. .

Lavai Baldvvin
Italijai pradėjus mobilizuoti kariuomenę ir ruoštis karui su Ethiopia (Abysinija), visa Eu

ropa tuo karu susirūpino, nes jis gali duoti labai tuščių pasekmių. Anglija bando taikinti, bet iš 
to nieko neišeina. Francijąi gi neva laikosi nuošaliai, bet ištiktųjų remia Italiją.
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BERLYNAS, liepos 9. — AUgemein Nederlandsch presos 
biuro korespondentas praneša iš Tokio ,kad gen. Kazushige 
Lgaki, narys vyriausios Japonijos karo tarybos pareiškęs, jog 
Japonija negalės išlaikyti neutralumą, jei ištiks Italijos ir Aby
sinijos karas.

IIAAGA, liepos 9
jos ir Abysinijos sienų ginčo visiškai pakriko, taikymo komisi
jai, kuri posėdžiavo Schenveningen, Holandijoj, nutraukus po
sėdį neaprybotam laikui.

Abiejų pusių delegatai ruošiasi gryšti namo ir raportuoti 
savo valdžioms. ,

RYMAS, lieposljp»-ltalai fašistai pareiškė džiaugsmo, kad 
derybos Holandijor/pakriko ir kad todėl esą nieko kito Italijai 
neliko kaip stvertis “tiesioginio veikimo”, kitais žodžiais 
sakant, stvertis ginklo ir pradėti karą.
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AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

o pamatysi pats save

Phone Yards 1138

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

New Kensington, 
Pa., įvairumai

1.115
3.50

.50
1.25

pramat > 
pavydą ii

tos kuopos narį mušt. Turbūt 
jis tuo bando gražiam pikni
kui pakenkt. Bet jam nepavy
ko muštynes sukelt.

Turiu visiems peštukams pn 
sakyti, kad Šio , miesto lietu* 
vial savo piknikuose visai no- 
pageidauja matyti tokių sve
čių, kurio atėję nori muštis.

Skelbimai Naujienose 
duoda nau 
kad pačios Naujienos 
yra naudineroa

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848 

Dr. Bertash
756 West 35th St

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

Nedėliotais pagal sutarti.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virglnia 0086 

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

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8843 South Halsted St, 
Tai. Boulevard 1401

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

Komunistai ta proga

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez.. 6515 So. Rockwell St.
Tel. Republic 9728

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

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir ned«I. pagal sutarti 
Ros. 6681* So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofte»« 464S So. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 

vak. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

Apie 3-čią valandų po pie
tų komunistai pasistato veži
mų, Įsitaisė garsiakalbi ir pra
dėjo pasakot apie anglėknsių 
sunkų ir pavojingų darbų, apio 
mažus uždarbius ir kilus var
gus ir nelaimes. Taipgi pasa
koju koki esu beširdžiai anglč- 
kasių unijos viršininkai ir 
kaip jio leidžiu kapitalistams 
anglOkasius išnaudoti, ir tt. Ir 
kartu jio prašyte prašė, kad 
visi anglOkasiui “laikytųsi vie
nybes”, nedraskytų linijos”.

Prie pabaigos buvo pakvies
tas kalbėt U. M. W. of A. uni
jos 7-to subdistrikto organiza
torius John Mųrray, Jis pir
miausia pasakė: “Aš žinau, 
kad šis susirinkimas nėra ofi
cialus U. M. W. of A. unijos 
susirinkimas. AŠ .čia atvykau 
no kalbėt, bet pasiklausyt ką 
kiti kalba, ir aš čia nepriva
lau kalbėt. Bet jeigu jus no
rit, tai aš jums, turiu* pasakyt,

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

2400 We»t Madison Street 
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunsvrick 0597

Lietuvi, paskaityk išleistų 
atminčiai antrojo skridimo spe
ciali ‘•Naujienų” numerj, ypa
čiai D-ro J. J. Jonikaičio straip
sny 
kaip veidrody, kas tu esi

Ąžuolas auga 
lingas ąžuolas iržaugs ir savo 
paunksnei! priims tave pasi
sėti pogulio pamiegoti. O kad 
pogulis eitų tau j sveikatų, tu
ri padirbėti kulturos-švietimc 
dirvonuose. Prisidėk ir prigel- 
bėk prietarus iš tarp musų pra
šalinti. štai ant Lietuvos pa
dangės, kunigai ir ponai, sl 
ginklu rankoje, nori kaimietį 
pavergti dvasios vergovėn; kė
sinasi įgyvendinti viduramžių 
inkviziciją. Ar mes vienas treč-

Krikščionims kry 
žius — Lietuvių tau 
tai ąžuolas, atgimi

mo ženklas

*4681 South Ashland Aveaae 
Ofiso valandos: 

Nuo 10 1M 12 dienų. 2 fld 8
7 iki 8 vai NediL nuo 10 __

Ros. Telephone Plasa 2400

dalys visų lietuvių tautos, lei
sime taip negarbingų Jų užsi
mojimų Įgyvendinti? Tai pil
nai priklauso nuo musų. Joi 
mos noprotoatuoaim, jei mos 
balso nepakelsim, tai Lietuvos 
pilietis atsidurs naujai nukal
tuose dvhsios verguvės rete
žiuose.

Tnd, užbaigų laimingai antrų 
skridimų, pradėkim naujų va
jų: vienbalsiai, sutartinai pa
reikalaukim iš Lietuvos valdo
vų, kad jio ilginu novilkinda- 

bnžnyčią 
Atskirtų

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

Neapdninuotas, neapgiedotas 
tautos mylėtojas; paniekintas, 
aikspjaudintas jis guli giliai iš
kastoji duobėn įmestas — že
mo apipiltas, ir velėnomis ap
klotas.

Praeivis instinktyviai {sodi
no ąžuolo gilų ant kapo tautos 
mylėtojo. Ir Šiandien iš tos gi
lės užaugo ąžuolas, — nepa
prastai didelis, gražus ąžuolas 
— savo šakomis suteikiantis 
paunksnį praeiviui ir ramią po
ilsio valandėlę. Ir man teko po 
to išdidaus ąžuolo paunksnę ne 
kartą sėdėti. Tai dvasia neap
dainuoto tautos mylėtojo ap
sireiškė tame ąžuole, išaugu
siam iš gilės. Aš tik šiandie, 
prie sutemos mano gyvenimo, 
pradedu suprasti, dėl ko lietu
vis neišdildomai pamilo ąžuolą 
ir j j i‘ž šventą savo gojuje lai
kė ir tebelaiko, nežiūrint, kad 
krikščionybė per daugel; Šimt
mečių mėgina iš lietuvio šir
dies tąją meilę prie ąžuolo iš
rauti, išdildyti. Jis, nors krikš
čionis tapo ir po žaliuojančiu 
ąžuolu savo maldų. Praamžiui 
nebesiunčia, bet jis kryžius iš 
ąžuolo medžio daro ir prika
binę atvaizdą Dievo, jis meld
žiasi senų papročių prie ąžuo 
linio kryžiaus į savo Praamžį, 
netikėdamas naujajam Dievui I

Daug auviringą dienų-metu 
ir šimtmečių lietuvis pragyve 
no ir jam prašvito giedresnė 

tą dieną jis pasodino 
atminčiai

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

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St 

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

TeL LAFAYETTE 8051.

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

Birželio 80 d» pasibaigė pnv 
tęsta anglfikasių unijos su an 
giles kompanijomis darbo su 
tartis.
pasinaudodami šalia gero vieš
kelio karvių ganykloje sušau
kė taip vadinamą “visuotiną 
anglėkasių susirinkimą”. An- 
glėkasių susirinko koki 200, 
ir didelė jų didžiuma neprita
riant komunistų lindimui į an- 
glėkasių unijos Veikalus. O 
taip sau pašalinės publikos, 
vyrų, moterų ir vaikų, dar ga
lėjo būt apie 300. Tai ir vis-

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0528 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:80 
iki 8:00 va. vakaro. Nedllioms nud 
9:00 iki 18:00 Kalbama Betavtškal

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

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

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

pjiysicalTherapj
< and Mtdwife 
6630 S. Wcstern 
Avė., 2nd floor

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 

■ duodu massage 
1 ėleotrio treat- 

mept ir magne- 
tie blanketsirtt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai. Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 

Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedšl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Ofiasa Ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Aldų Specialistas.
Palengvins aidų {tempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aidų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamu akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystų. Priren
gia teištarti akintas. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias Idai- 
dar. Speciali atyda atkreipiant i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimi akys aptaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau. -

4712 South Ashland A v. 
Phone Boulevard 7580

Ofiso Tel. Catamet 8898 
Re*. TeL Drezei 9101

Dr. A. A. Rodi
Rusas.

Moteriškų.
t 

Ofisu 8102 So.

Valandos: _
- «Win—Hp ir

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

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cormak Road (W. 22 St,) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 Iki 5. 

Vakarais: Panedfilio, Serodos ir 
PBtnyčios 6 iki 9

1 ’ ' Telefonas'Cabal ’1175 1 ' 
Namni: 6459 S. Roekwell Screet 

Telefonas Republic 9600

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

TeL Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu valysi* namus! Pašauk mus dėl dykai apskaitllavinių. 

25 metai patyrimo. — Blekorius ir Stogius. 

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

mi. 1.) Atskirtų 
nuo valstybės; 2.; 
mokyklą nuo baln^ičlos; 3.) 
Kad vieton vieno trečdalio lai
ko užimti pradinėse mokyklo
se poterių ir katechizmo mo
kinius bemokinę, {vesta butų 
hygienos ir sanitarijos moks- 
Ium — nors pagrindiniai prln- 
ripai; 4.) Kad algų kunigams 
butų sustabdytas iš valstybės 
iždo mokėjimoa; 5.) Kad pa
šalpų (sulksidijų) atstatymui 
ar atremontavimui bažnytinių 
namų ar užlaikymui bažnyti
nių mokyklų butų sustabdytas 
davimas iš valstybės iždo; 6.) 
Kad nevilkinant butų įvesta 
civilė metrikacija, šiais nors 
šešiais punktais Amerikos lie
tuvis privalo rezoliucijų for
moje užpildyti Lietuvos Val
dininkų raštines, lyginai ir 
Amerikos ir Lietuvos spaudą.

Nemanyk, kad Lietuvos pi 
lietis lengva širdžia pasiduoda 
uždėti vergovės retežj ant sa
vo sprando. Bot jis jau kuo
piasi j grupę — j legalizuotą 
organizaciją: laisvos Etinės 
Kultūros Draugiją, kuri savo 
skyrius jau suspėjo išplėsti be
veik imi visą plačiąją Lietuvą. 
Tik jai trūksta piniginės pa
ramos, ir čia Amerikos lietu
vis turi ateiti snvo bažnytkai
mio skyriui su pinigine pagal
ba. Nąrą nedidelėmis sumomis 
prigelbėkim jiems. Pasiųskim 
jiems penkinę ar dešimtinę — 
lai mato, kad mes su jaisl

Dr. A. L. Graičunas.

Dantistas
4645 Šo. Ashland Avė. 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 11d 8 vakaro. 

Serųdoj pagal sutarti.

Prastoji regėjimų, . I __^-****^
silpnas ir kreivas akis galima L- 

dažnai atitaisyti su naujai išrastais
ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jio apsaugos jūsų akis, pašalins aklų nuo
vargi ir galvos skaudėjimų. Jus galėsite su jais skaityti mažas raides, 
siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius,

7 vai. vakare, vietoj 8:30
Pakeitimas laiko suteikia jums parankesnes 
valandas pašaukti kitus miestus per telefonų

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL, 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MJDWAY 2888

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuve. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

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

diena 
naują ąžuolo gilę 
atgimusios Lietuvos. Tieji> nau
jai išaugę, iš gilės ąžuolpi, diyrs 
vėjų audrų ir Šalčių blašk^Yu, 
auga, tvirtėja ir jau yra 17 
metų senumo. Prabėgs dar po
ra desėtkų metų ir lietuvis 
paunksnėj ąžuolo pogulio gulės, 
po sunkių darbų savo tautos 
naudai. Tai regini 
tautos nevidonai;
kerštą skiepija tarp musų; mė
gina mus suskaldyti j priešin
gas vieni kitiems grupes pa
dalinti; kad mes vieningai ne 
išmoktumėm sugyventi. Bet 
"Laisvės-Varpas” kas vakarai 
skambina vaikams Lietuvos:— 
•'Tas laisvės nevertas, kas ne
gina jos!" — Ir priešų-nevido- 
nų pastangas “Lai i s v. Varpo” 
skanias nublaško skiepus pik-

kad vakar vakare gavau tele
gramą nuo John L. Levvis iš 
Washlngton, D. C., kurioj pra
nešama, joge! nnglėkaslų uni
jos kontraktas su anglies kom
panijoms yra diw pratęstas iki 
rugplučio 1 d. 1035 

Tuoj kilo suirutė.
tai pradėjo {vairiais 
koliotis ir kumščiotus 
dyti. Vėliaus, kiek

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—-127 N. Dmrhorn St. 
Kunib. 1481-1434—Tol. Central 4411-2 
Namu ofiHAN—3323 So. Ilulnted St. 
VidundoH vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tol. Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

AKIU SPECIALISTAS 
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dčl visokių gidų

Naktinės kninos už stoties | slolį pašaukimus, yra apie 40% 
plgeanČH, nei dieninės kainos, Dabar yra veikmėje nuo 7 vai. 
vakaro iki 4:30 vai. ryto, Ir už lokius pašaukimus, kurių die
ninės kainos yra virš 35c. Žemiau paduota lentelė parodo kal
nas hIoIIn nuo HloiioN pašniikimams prieš ir po 7 vai. vakaro. 
Minimurn kainos telefonų pašaukimų veikia 1% valandos ank
sčiau. Greitas, aiškus ir pigus Long Dislmice patarnavimas 
dabar lelkia datųjiau laiko ir palo(/c8nen valanda# dėl nakti
nių telefonų pašaukimų.

Typiškos 8tntlon-to-Stntion Kainos dėl 3-Mlnuštų PasikAlbijimo
Nahtl

1 vai. vilk.
4:30 vai. rylų

' 1.35

metų.” 
Komunis 
žodžiais 

nosis bą
li primuš, 

komunistai vėl ėmė kalbėt ir 
kokią ten “revoliucionlerišką” 
rozollu^iją skaitė. Bot mažai 
kas Jų klausėsi, nes visi būre
liais sustoję tarp savęs kalbė
josi ir taip pat komunistų su
sirinkimas užsibaigė.

Komunistai norėjo, priešin
gai angliakasių unijos vadų pa
tvarkymui, su 1 d. liepos iš
vesti angliakasius { streiką, 
neva darydami spaudimą an
glies kompanijoms Ir unijos 
vadams, kad greičiau pasira
šytų naują darbo sutari}, Bet 
angiekasiai tų neprašytų vadų 
nepaklausė ir ant rytojaus vi
si ėjo dirbt,

— N. K. padauža.

Kai pernai 6LA. 102 kp. 
darbavosi sukėlimui pinigų Li- 
tuanicos Antros skridimo pa
rama, tai vunaguitinis J. Ni
na tarp lietuvių landžiojo ir 
pasakojo: girdi, Grigaitis iv 
tns jo Altaas komitetas esą tik 
"apgavikų šuika”. Bet tuo pa- 
čit? laiku tasai “džendlemonas” 
nuvažiavo | Plttsburghą, pasi
samdė kokią ton radio stot), 
pasistatė gramafoną, uždėjo 
Vanagaičio įdainuotą rekordą 
ir pavadino savo biznį “lietu
vių radio programų”. Gi vie
tos ir apielinkės lietuvius jis 
prašinėjo, kad visi jam kas sa
vaitė duotų po 50 centų.’Tai, 
girdi, turėsite teisę pasiklau
syt lietuviškų radio programų, 
o tuo pakelsi t lietuvių tautą 
tarp kitų tautų. Vistiek tą jo 
biznĮ niekas pusdoloriais nepa- 
rainstė. Ir taip, 3 savaites “pa
dainavęs”, jis nutilo. Tuo tar
pu SLA. 192 kp. surinko apie 
$50 ir pasiuntė pinigus Altass 
Komitetui.

šiemet tas gramofono “mu
zikantas” nuvažiavo už miesto 
ribų, pas ūkininką šalia vieš
kelio pasisamdė kampą gany
klos su bala. Na, ir tarp lietu
vių, lenkų ir rusų ėmė garsin 
ti, kad tai esanti graži vieta 
piknikams ir kitokiems išva
žiavimams, ir gera maudyklė.

Vienok piknikų ir išvažiavi
mų ten niekas nerengia. O 
maudytis irgi niekas daugiau 
nesimaudo, kaip tik to ivkinin- 
ko bekonai. Reiškia, nėra biz
nio. Tad musų veiklusis biz
nierius birželio 16 d. girtas 
atvažiavo j SLA. 192 kp. pik
niką pažiūrėt.

čia jis pamatė,‘*’kad yra la
bai daug gražių ŠSĮėČi'įr iV # 
si sykiu gražiai linksminasi ir 
gerą biznį daro. Jani tą viską 
matant turbut pasidaro pikta. 
Jis, nieko nesakęs, šoko vieną

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 West Marquette Road
arti- Western Avė. Hemlock 7828

IJUDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TfiVAS

VĮOtVĮ *^rar<’av^mas

Sydytojaa ir Chfcmac 
Vyriškų, Vaikų ir vtoų

8L
arti 81«t Stratt.

rak. N*.
18—12

* Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St. 

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

OventadieiiiaiB ’ noo 18 Iki 12
Phone Boulevard 8488

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

Dieną
IX Chicagoi 4:30 rytu Iki 

iki 7 vnl. vok, Iki
South llnvon, Midi....... $.55
(Iroen Buy. Wb............... .'95
Mnckinnc JmIhiuI, Mich. 1.45 
CharloYoix. Mich........... 1.25
Gnhma, III.................
Turkey Rtm, Ind. ... 
Nhw»iw FuIIh, N. Y 
Donvor, Colo.............
Sturved Rodi, III. 
Rhlnclttndor, VVIh. ..

TeL Ofice Wentworth 6380
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

LIETUVAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

DR. J. E. SIEDLINSKIS
DR.TTsWi3tas

GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER AVH Cor. Francisco 
Tel. office Laf. 8650; rcs. Virg. 0669

___ Trečiadienis, Liepos 11, *35 
....... ..... n n»r 

Tolimesnių Pašaukimų Vakarinės Kainos
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BIRUTE ■i I

SENOJI IEVYNE JUS LAUKIA

form and

vvords

130 W. Randolph St., Chicago

Scailawag’s Progress SEALED-IN MECHENISM

PROTECTED UNTIL1940
AGAINST SERVICE EXPENSE

Westinghoiise
Action is Keynote in Chevrolet Plants REFRIGERATOR

therefore.

JOS. F. SUDRIK, Ine
Tel. Boulevard 4705

Drunk vvith 100% Americanism, 
vvhich is usually 100% bigotry, the

vvork thnt 
out of tho 
cnn’l sny

Hluill eome their w«y ngiiln, by n 
fliml Irony they \von’t bv ublv to 
tuekle it,

vvords, 
charmlng

Mtuhinc Prouktent.
Duiich Dole Dccidcd, 
Pliiyn nnd the Drama. 
Aftcr-the-nicdting SnnekH.

Informacijų klauskite pas 
vietini agentų arba

Aplankykite Savo 
Gimtini Krafita

Mother Indhų FnkhH* Piinidlac 
Our DuiH'd Vetemmt
Retrcnt of the “Red ’-Huntoi'N

Skelbimai Naujienoje 
duoda naudo oUlto. 
<nd pačios Naujienos 
vru naudinoroe.

To vvander about Los Angeles, 
for tliat mntter any strange city, 
just nbout pcnniless, not knovving 
the ropes, produces in one n most 
despondent feeling. Hovvever, inci- 
dence has a strange power of lead- 
ing one alvvays to that stark Street 
of strayed souls — skid rovv. Every

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

W. BOOSEVBLT BOAD
arti StLonis At. Tai. Kadai* 8902

vers llbro 
“VVORDS.’1

In endlng, m n y the vvrller meti- 
llon onre more tho (hito of July 31, 
and the limo, 8:30i A.M, on n Sun* 
duy mornlng In fronl of Sandara 
liuli? Thnnks, Untll vve rneot agniu 
In this cohimit and in person,,......

•— A, Htolmok.

denied and nf- 
persona, is muro

PIRMYN
SHARPS nnd FLATS

bottxun,'so thnt 
through tovvard 
harmlcssly over

They bore you 
only because your interčsts 
are not varied enough.

4. By all means do not develop 
a sense of inferiority, i.e., you 
are nothing and all your shorL 
comings have doomed you* It 
is a part of your job to over- 
come shorteomings and in do* 
ing so do not try to impress 
people vvhat a great guy you 
are in being able to do sd.

5. What is true of staring, vvhich 
you can thus disprove, is pro- 
bably true of other beliefs not 
easily tested. Why do four out 
of f i ve people believe it? Well, 
in church or at a concert 
everyone is self-consciouš and 
often not interested, and so 
fidget and* turu about. often

THE WORLD AT 
A GLANCE

’ortunntely oseiipoM tho mcinory u t 
this vvrlllng,

The hitondod dcstlniitlon nt th« 
DuiiM Is KaČoi'iiuskas’ Pluco nt Be- 
varly Mhorcs vvhofe Iho amhiblv 
Llthiuniliin nrtlsl spauda his sum- 
mei'H In pnlntlng the groys and litus 
of tho Dtiims, tho rlchitm of tho 
nalghborlng folhigo nnd the boiiu- 
ties of the oolorfiil sunsots vvhich 
glorify tho bhio of Luke Mlehlgnn.

llfivb no I'oiii* l'or ritiny akina oi* 
u’ooiny vvoiilhor, VVhui oro rainy 
skies to šutiny fiieos, or gloonty 
vvonthoi' lo hlgh spirtis? Italu or 
šiline, Sund Dunes, vvo'll bv thereI

ontchlng the eye of smnvonv 
svho roturiia the giiKe.
Problema can be solvvd tf 
viewcd wlth u broiid outlook, 
Ihit do not think thnt n vilnį 
problem can be solved from 
ihe llbrnry chnlr. Knce the 
i’vidltlvsi fight wllh inlghlį bv 
nullcnl. Hemember thnt you 
svill nieke Iniiuinvruble fbes, 
Meke ūse of them, for only In 
Ihb fncc of crllleisiu can we 
progrvss, Advershy \vlll mold

losi \vook’s mvn- 
srenvs iiruusod n 
In ninny n bosom. 
whnsv mime 1 wlll 

1 obvloiis rviisone,

The hunters of “rvdsM begun Ihelr 
retrent xvhcn by the dvclslve volo 
of US to 9 the Illinois avnnle de- 
fentvd Ihv blll foivlng tcnchcrs lo 
Inkų an oalh of allegtnncv. lllghtly 
dld Senator T, V, Smilh doeluro thnt 
the mensui‘0 roflcctvd sorlously upon 
Ihv loyally of Illinois tenchcrs.

Few people in this great 
monwcalth 
and more 
tcachvrs, 
nclionarlcft 
dodging laxcs, xvhen vert ai n xvval« 
thy busi nesą men likę \Vnlgrccn 
xverc vlolating our pure Food and 
drug 1axvs> and xvhvn cortnin nexvs- 
imper inen likę Hearst \vero in- 
crensing thvir profits by manufact- 
wlng Iho *Ted” bugnboo, Illinois’ 
toachors kopt the schools open, 
often xvlthout pay or the hope of 
pay. Whcn the neod xvas greatest, 
thoso faithful servants of the com- 
monxvealth fought the good fight, 
nnd kept the faith,

l'or the laxvmnkers to force 
these loyal xvorkors to tnko nn 
onth of allogianee xvlll be repnying 
thvir long and faithful Service xvith 
a kiek. It’s biling tho hand that fod 
ynu.

So, every true son and daughter 
of the great stato of Lincoln and 
Grant nnd Jane Addnms should be 
thankful thnt Illinois escaped plny- 
ing tho ingrate—forcing its loynl 
nnd faithful tvnehers to tnko an 
oath of allegiance.

com- 
havv boen more loynl 

long*suffering thnn our 
\Vhen cortnin rlch re- 
likę Andy Mellon xvere

lt svems thnt 
llon of sylvnn 
driunnllc dvslre 
One young indy, 
not montlon for 
was cnlriinyvil by tho prospoets for 
roiniintlc drama In a forost scltlng, 
Shc bvggvd thal handsome and 
romanllc Ivadlng man be suppllod 
In abundancc.

All Ihnt Is posslblv xvlll be dona, 
Doubllvssly rotnancv will flnd ii 
plai'o bolh In tho forosllands nnd 
In Iho pliiys,

’llioso xvho hnvo cntorcd thvir 
iintnvs on Ihv drama Ilsis novd only 
wall n lltllo longor bvforv nn ad- 
e<|iinlo plny Is Iriinslntvd for Ihelr 
use, By, or beforo Iho nešt regnlnr 
Hiiinincr moeting on July 21), or 
Ihvrvnbouls, lt Is oxpeclod Ihnt prn- 
parnllons xvlll be eompleted for nn 
inllinl Iriai,

Words, 
I have 
For sale, 
Tho prico į$; būt 
Tho asking,' 
Nothing olso doos lt 
Bidull. \į 
I xvilb lot thein drip 
From my lips ' 
Ab pulp / 
Of Lueious frult, 
I xvill lot thom durt 
From tho end of my tonguo 
Liko cruol Mrbs, 
Porhaps a platltudo 
You ernvo, 
Or shall I givo you 
Phrases full gravo? 
Porhaps you xvish nwakonlng 
By tho ncid retort of n eursč. 
Boo! /

Somv of Ihe mali has cmne Into 
this pnpor’s offlce and the wrlters 
aak xvhelhvr they do rlght In send
inu II hera. Ves, this In the only 
pilimi xve can Ilsink of huving lt 
eome, so you do rlght xvhen ad« 
dresslng SIIAIIPS AND FLATS ai 
Naujienos,

Aiucrlciin
These poor, dupod 
diacnrdlng thvir rvason

largo tox\’n hns its skid roxv, <^il- 
vago’s runa \vcsl of llalsted on 
Mndlsum lt Is Ihv Bi’ondsvuy of 
hnbodom, Thvrv you gol Informa
tion from klndrvd senis nbout Iho 
nvarvst flop lumsv, Ihv nesi tralu 
vesi, ho\v tough Ihv ntom Is nnd

Upon the motino of Ihe usually 
mllvnt Mr. John J. Balanda, the 
mvetlng xvns adjourncd wllh n great 
xvnvc of npprovnl from idl present,

Thvrv was u rvnson for siicb nn- 
nnlmlly for In bark of Iho aasembl- 
nge lay n apread of samKvIrhes, 
conklcs, ollves, vlc., nnd n pluk 
bowl of rool punch, These dcllca. 
eles soon guvei way lo Ihv enthua* 
įlįsite onshiught of Iho Birutė faith- 
l'iils svlm had lurnvd out for tho 
mevtlng,

('.onvorsntlona imide the ropnst 
brlghlvr and Imighlvr nidad tho 
dlgoallon vnormously, To moko n 
swcot story ahorl—Iho aflvr-lhv* 
mvetlng snnck gnlnvd nnolhor do* 
groo Iii |)opiibirlty nnd u good thnn 
wns hnd by ovoryono,

Fneh mooltng Is bnvomlng ehmn* 
mlor, more Imltm wllh frlondshlp 
nnd common esuberonev. '1’hoso 
inombvrs who fnll to nttcnd oro 
mlsfdng more thnn they imagine,

Sunday, July 21, Is tho dato for 
tho Dunes Outing. All mombors nnd 
frlonds desiring to particlpnto In 
this mprry oxcurslon for fun nnd 
n good tlmc xviU moet In front of 
Šiindarn Hali nt 8:30 on tho partl- 
culrtr mornlng of July 21.

In ftddition to tho mombors, 
guosta of the latter, and frlonds of 
Blrutfi aro invltod. Tho Sodai Com- 
mittoo xvill handlo all food prepar- 
atiohs nccordlng to tho number of 
rosorvntions it reccivcs boforo, or 
biiį būt ndt lator thnn Wodnesday, 
July 17.

lUsorvations aro 75c por pcrnon 
ond Should bo mude by sonding a 
monoy ordor to Miss Mildrcd But
kus, chalrman of tho Sočiai Com- 
mittce, at 564 W. 18th Street.

In sonding a roservation be stiro 
to stato xvhother or not you are 
bringing a car. The latter infor- 
ihatlon is necessary to the Trans
portation Manager vvho xvill mako 
all arrangements for the number of 
cars needed according to tho list 
of roservations and the accompany- 
ing statements. Transportation ex- 
penses xvill be covered by what is 
ICft from tho food fund, augment- 
ed, if necessary, by a joint con- 
tribution from all attending, beforo 
leaving for the Dunes 
a small sum of about 25c should 
bo brought along to add to the 
trarisportation treasury in case 
there is not enough left from the 
food fund.

As mentioned before, friends of 
Birute are vvelcome to this outing. 
TTie whole affair is being planned 
on. dn informal basis. All that ono 
need bring is a bathing costume 
of some kind, a tovvel, and a pleas- 
cnt disposition-------- — not forget-
ting, of course, to send the required 
money order no later than Wed- 
nesday, the 17th. Do not fail to 
take advantage of our invitation* if 
you liko a day of fun, laughter and 
good companionship. You’re wel- 
cme!

Birute members will receive let- 
terš from the secretary who wlll 
insert return cards on which mem
bers yvill fili in the required In
formation.

• Thė vvriter feels'that there is no 
necėssity for urging the attendance 
of all Birutė members, būt that they 
will all be, on hand at 8:30 A.M. 
on the 21st to do justice to the pre- 
parations of the Sočiai Committee 
and the Transportation Manager, 
Mr.. Steve, whose lašt name un-

33d dlvtalon AVar Veteraną* Asso 
cinllon Ims gulptnl doxvn Ihv trims 
pnrvul propngimdii 
fasvlsls, 
Mihllvrs 
nnd vommtm svnsv, hnvo bevu so 
cnmplvlvly hood-\vlnked by Amvrl- 
vu’s vhlvf “reti" hunlvrs—‘Billlv' olbcr personai maltcrs, 
llvarst nnd Hm ('.hnrllvs Bnkvr nnd 
\Valgrv«n—thal Ihvy hnvv dvinami- 
v<l thv illamlssal of Professors Bo- 
bert Moras Lovvtt and Frvderldk 
Svbunmn from Ihv Univvrslly vi' 
Chicngn,

XVv nnlurally synųmlhlsv xvlth 
anldlvrs xvho go thrnugh Ihv hvll 
nf modom xvaix Fnding thal suvh 
vvtvrans havv donv a unlpiiv Ser
vice l'or thvir vnuntry, \vv aro roaily 
lo avvord Ihvni vvrtnln prlvilegvs 
and prvfvrnncvs denied lo thv or- 
dlnary vlIUvns.

Būt xvhvn our vs-ankllers Ivt 
thvmaclvvs bo madv Ihv tools oi' 
rcavtlonnrles and hnlf-hhhlvn fas- 
eisis, vvho, liko llillvr and his minia, 
svvk to rvplneo our democraliv go- 
vcrnmvnl by thv mallod l'ist of big 
industrinllals and bankvrs, Ihvn 
our ex-aol<Uers bocomv iraitors to 
Ihv eonailluilon and tu Ihv gavom- 
mvnt whlch ihvy havv takvn an 
v.ath to uphold and to malnlaln.

Poor, dviuded vetvrnns, open your 
eyosl (’vnsv bvlng the (lupos of 
American faseistsl

Minslon, n 
morale ahullering place 1 

Aa a malter of

lt all begun on Juno 131h wh<m 
Miss Kvn AlrvalIO bcciimo “Mndnme 
Prvsldvnt” and “Mr. Presldent“ vvus 
bimlshed for nt Irnist a yvnr on hor 
i)ssumptlon of tho Birutė prvsklim- 
ey. Glrcumslances, hovvovoiv forevd 
hor to reliiuiuish tho Office to nn- 
othor “Mmliimo Prosldont“ whom 
xvo greot wllh oqunl glndnosN.

Miss Mnndii Misovich was un- 
imimously oloclod prosldont of Bi
rutė at tho rofiular monthly moot- 
ing on Monday, July 8. Sho has 
long bcou ono of Iho outstanding 
jiHncIh of Birutė, nnd hor poriod of 
momborshtp Ih dottod vvlth many 
particlputlons bolh In commlttoo 
work and on Iho stogo.

Bosldo tho lattor .nctlvltlos, M’.lss 
Mlsovich has hold othor udmlnls- 
Iratlvo offlcos, notnbly thnt of so- 
crciary. This makos hor all tho 
muro <imdlfiod for tho prosldentinl 
rosponšltilllty, and wo cnnnot holp 
looklng focvyiird lo n most nuccokh- 
ful your for Birutė.

Arba keliaukite populiarink 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEWYORK

ALBERTBALLIN
Patogu* susisiekimas geleMn 

keliais IR Hamburgo

One vvho slgns himsolf or hor- 
self Justo Poelicn Puorn offors this 
slmplo sol of vvords slrung out Iii 

ontltlod jusi

l.and of Mocrvd eovvs and eobras, 
of ehihl marriagvs, the mosi liv- 
nlghlvd and alao the moat plctur- 
vs<iuv counlry of the Ovient—that 
ta Imlia, vvhere trleks of maglcians 
and sorcerera abouml.

Pierdng chevks amt ihtgha vvlth 
long nvedlvs, vvalking bnrofool yet 
unvut on broken ginas, lying naked 
on n bvd of aplkee^lhose aro some 
of thv eonnmmer perfrmanees of 
Kast Indian faklrs nnd mngiehins. 
Suvh pivrving is vnsy nnd palnless, 
if the magiciau grasys tlghlly Ihe 
part to bv piervvd, Anyone vvlth 
lalr vvill povvvr can do H. Also by 
hardvntng thv skin on thv sules of 
fevt nnd bavk, walklng Imvvfoot over 
broken ginas, or lying bavk dovvn- 
vvard on n bed of spikvs is not 
painful, vapevlally vvhvn the spikvs 
are drlvvn very elosv togvthcr.

More famous, hovvvver, are Ihe 
trivks of rope and Imskvt.

In thv baaket Irivk, thv mngielnn, 
using a large, obviously vmpty bas
ke!, < hns n hoy gvl Into lt, svvmlng 
to aųnevae In to givo thv Imprvs- 
sion that Ihv baaket ia amnll, The 
magivian nvxt puta thv lid on vvlth 
diffieulty, Ihvn ponvtratea Iho bas
ke! from all aidės vvlth n large 
svvonl, bringing forth loud yeŪs. 
Somvlimes Ihe faklr shovvs tho 
point of a svvord dripping vvlth 
bl<>od,

Noxt tho mngielnn jumps Into tho 
baaket to vonvine Iho onlookora 
that tho baaket is vmpty. Gotllng 
out, hc puls the Iki bavk on, vover- 
ing the baaket vvlth n largo vloth, 
vvhich movos. The fakte tbvn 
snalehva it off, misos the lid. Then, 
out of the baaket stops the boy, un- 
injuro<l.

The explanation is simple. Much 
larger Ih.nn it seems, tho baskot 
easily holds both boy and mngieian, 
and rendily allovvs tho lad to lio 
ėurled ub nt tho 
thv svvord, thrust 
the cvntor, passes 
him.

Thv rope t riek, 
firmed by varioua 
complicated. lt is usunlly pęrform- 
c<i in a building, or, if outdoors, 
in the vvening near buildings or 
trves. To ono end of the rope is 
usually fastened a vvire unsecn in 
the gloom. \Vhen the fakir, nfter 
suitablo inenntations, throvvs tho 
rope into the nir, tho vvire at tho 
end of the rope dings to nn in- 
visible vvire nbove stretehed hori- 
tontally from building to building, 
cr from tree to trce. ,

Up this suspended rope climbs 
a small boy, disappearing in tho 
gloom along the horitontal vvire, 
dcscending dovvn tho tree of tho 
side of the building, then suddenly 
and dramatically appcaring at the 
edge of the onlooking crowd.

Some of thv Pir-moaides vvho 
have choseu lo romuln lovai this 
suinmer, nnd nmmymous In tlmli* 
dlversil'led corrospondcnce to nitų 
luive tnken thv limo to vali mo 
dovvn for iho tono of iho laši col- 
umn and ai tho siimc tlmc to In- 
vhide' a humblo vontrlbuilon, lligllt 
in iho midst oi' some pnrtleiiliirly 
vliriollv rvimirk they vvould nsk lo 
svv nt some limo theh* littlc poom 
or vvord pietum In some futuro 
Slinrps antį Finis, liomurkablo <vx- 
mnplos o f subHrty, eh?

\Vvlll NVolll A niekei* and u nelgh 
nnd Ihls purveyor of IMrmyn pub- 
lleily nlmost comes to n oonehiMlon 
vvlth an onlgmntic oseliimiltloni 
renlly! Bul we'h lot lt go, miiybapR 
rosumlng this trond of thoughl nl 
soma futuro limo if nnyono vvould 
press hnrd enuogh l'or lt.

lt Is hoiirtonlng to flnd Ihnt erl- 
Ih'lsm nnd Ihlngs do eome in, II 
makos us comė to Iho point of ai- 
mosi ofl'vrlng n vveo npology l’or 
whnt has boen Niild, Hovvovor, most 
of thv nnsvvors wore not of tho 
lypo of thlngs this eolumii noods 
If it Is lo oontlnuo its summor of- 
fiislons, \Vo vviint nowsy urtldos. 
Tho vontributlons this dopurtmonl 
did got HiIm vvook vvoro In tho l'orm 
of pootry and vvhiit vvo bollovo lo 
bo orlghml oxpi*OMsloiiH, Wo do not 
resont pootry, nor vvold vvo nhovv 
dlsploiiNiiro upon rocolvlng wor<ls 
vvovon in proso pnltorns. Wo’ll prlnl 
them all, būt It’s our bollof 
our rondoi’s prefor common! 
novvs,

Su kiekvienu Westinghouše Refri- 
geratoriu jus gausite Standard 1 
metu garanciją, plūs keturių me
tu apsaugą nuo taisymo išlaidu. 
Westinghouse Refrigeratoriai turi 
hermetically-uždaromą mechaniz
mą.

Kaina už Šiuos Įrengimus—tik 
$5—yra Įskaitoma 1 originalę pir
kimo kainą.

7 DIENOM 
I LIETUVĄ

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bromarhavono ir už
tikrina patogu nuvykimą |

J J J iw 1,//^

It reminds us of tho song n lot 
of South Amoricans wero singing 
over tho nir a short timo ago, 
“Won’t Somcbody Buy My Vio- 
lets?” It’s all rlght, Justa POetlca 
Puera, no hann meant, būt goe, 
vvherc did you pick up the tag7 
Didn’t think anyone vvould go bdek 
to antiųuity for n non do phime.

Somcbody vvho signs himsolf Pir
myn Philosopher, vvrites and ox- 
plains that he has given a lot of 
scrious thought to the art of grace- 
ful cxistence. He sends along an 
enumcrated set pf rulos represent- 
ing some of his conchisions. Whaf 
cha think?  —~ 1

1. Adopt a moderato program of
importance. Never pose, be
cause if you really do some- 
thing of importance it vvill be 
appreciated. Do nof dravv com- 
ment upon yourself. Talk of 
impersonal mattjers. When you 
are recalling an incident blr g 
name, do not say that you arė 
thinking of it, būt are recall- 
ing it. t

2. Remember that dtfrkness iš 
only ignorance.

3. Remember that you will not 
be easily bpred by people if 
you vvill only have something 
in common

(hilpi whut n hnrd duso to svviih 
lovv. FU bei H lills rlght hito tho 
solnr plonus of some vvho reud II. 
Good medicina to svviillovv, hovv- 
over, and csiioclnlly for u fcvv soll'- 
misguidod IndlvldiiulN Ihnt vvo knovv 
of, vvho flnd lt hnrd lo llve graco-

' lt didn’t lake me long lo discovci* 
thnt Ihe best pluco to bimk l’or 
tho night In u pineh vvns tho Mid- 
nlght Mlsslon (losvn t>n tho lovvor 

|luuinehos of tho ro\v. lt wns n 
1 god-avvful, erum-rhhkm nnd oml- 
noiiK uppoAi'Ing buihllng, Men and 
boys slopi alinusi side by side In 
double-doekod bunks, No vonllln- 

jlion and tho sloneh oi’ n thousnnd 
lunvviishod and porspiring bodies 
- that look Iho pluco oi' nlv, Šuoli dis- 
Įeoml'ortK nnd iinsnnltiiry eonditlon 
do not bolhor tho ordlmiry stlIT, 
Al'lor long nnd ngonlslng ridos on 
box oni'B tho eoml'oi'llng arms of 
Morpheus, no malter vvhelhor they 
be molnl tonlnelns nnd tho ronlms 
of Morpheus heli llsolf, Iho onvl- 
rons of Midnlght Mlsslon beoomo 
homo.

Al thln (Into Iho Mlsslon doos 
not onist nnyinoro. The govei'nmont 
vvlth Hm FRRA hns stoppod Into 
Iho fortllo soll of tho Wosl’s vvin- 
tor enpltnl l'or Iho bum. Thoy hnvo 
ostnblishod n buronu up on Figun- 
ron St, n good vvnlking dlstuneo 
Irom tho šiom nnd skid rovv, Tho 
place is much elonnor nnd Iho food 
Bomevvlmt more nourishing. Ono 
thing thal romnlns Is tho nbuso 
and peily griil't, And to spoeulnte 
on tho amount of dirty 
goos on in iho dishing 
spoils, vvoll, ono jusi 
vvltliout proof.

To got back lo the 
more 
have never Soon 
l'aet l believe all sheltors vvhetlier 
run by the govornmont or Sali les 
produce the šamo mornl brenkdovvn 
In n man. After ono hns renmined 
nbout for n low days he begins 
to observe vvhut is the dnily fote 
for llio men. All thoy do is lounge 
nbout. Thoso men do not lounge 
nbout boeįiuso thoy liko that sort 
of thing. Look at tholr i'aeos. Thoso 
luiggnrd oyos, slnck' shouldors and 
drooping deJontŲd jųpuths. are the 
rosult of monflis'or yonrs of futllo 
dali y sonreh for vvork. They aro a 
plntoon of the army of tvvolvo 
men vvho vvandor about in our 
midst likę most unhnppy ghosts, 
soporatod from the rosi of us by 
n gulf thnt seems to them as finai 
as death llsolf. ,

Stunnod by their iimbility to 
flnd vvork, tho vvnking hours of 
tho unemployod hnvo bocoino n 
nightmaro of npprohcnsion. Time 
that onco vvas nnd štili ought to bo 
precious novv hnngs so hoavily on 
tholr hands thnt they are nt >a loss 
hovv to mnke it pnss at all,. Their 
cnforced leisure, instead of provld- 
ing them vvith an opportunity for 
plcasure i n creativo effort, is slovv- 
ly eating them up. There are al- 
ready, as you see, signs of physical 
and moral disintegration. Their bod
ies are becoming flabby, their 
minds rūsty. Soon they vvill sink 
into an apathy from vvhich the 
only outlet is the heli of blank 
despair. And then, if vvork at lašt
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nebūtų jo 
šitų azar-

arkliukų”.

GEMBLERIAVIMO LEGALIZAVIMAS.
........ .  ..... . »

Illinois valstijos legislatura priėmė įstatymą, ku
riuo legalizuojama Chicagoje “bet’ų” dėjimas arklių 
lenktynėse. Dabar tas įstatymas laukia gubernatoriaus 
Hornerio parašo.

Abejonės beveik nėra, kad gubernatorius savo pa
rašą duos, nes jeigu jisai butų buvęs tokiam įstatymui 
priešingas, tai dauguma legislaturos narių 
priėmusi. Klausimas betgi, ar legalizuojant 
tinio lošimo rųšį bus pasielgta gerai?

Sakoma, kad žmonės vistiek lošia “ant
Daugelis žmonių yra taip palinkę prie šito “sporto”, kad 
jie negali nuo jo susilaikyti, kaip girtuoklis nuo degti
nės. Antra vertus, įstatymas ir iki šiol nedraudė norin
tiems arklių lenktynėse lošti iš pinigų, išmėginti savo 
laimę lenktynių vietoje, “ant trekių”, kaip sakoma to 
“sporto” kalboje. Draudžiama buvo lošti tik Chicagoje, 
dedant pinigus! pas agentus, vadinamus “bookies”.

Taigi atrodo, kad didelio skirtumo nebus, jeigu nau
jas įstatymas dabar tą draudimą, nuo Chicagos nuims. 
O miestas tuo budu įgis naują pajamų šaltinį, nes nuo 
šitos gemblerystės bus imama mokesčiai.

Tačiau daugiausia naudos turės iš to įstatymo vis* 
gi ne miestas, bet tie, kurie šitą biznį kontroliuoja. O 
jie vargiai sudaro tokį elementą, kuris užsitarnauja to, 
kad valdžia jį proteguotų ir duotų jam progą pasidary
ti daugiau pinigo. Chicaga bus, tur būt, pirmas did
miestis, kur lošimas arkliais turės pilnas pilietybės tei
ses. Galima laukti, kad, čia susidarys to viso azarto 
centras. Ar tai yra pageidaujama?

Kol gubernatorius Horner svarsto, pasirašyti ar ne, 
paminėtąjį įstatymą, butų gerai, kad jisai pagalvotų 
apie šitą klausimą.

gyvenąs dabar netoli Oslo, po 
svetima pavarde. • Jisai davė 
Norvegijos valdžiai pasižadėji
mą nesikišti į politiką. ' m

Iš sovietų Rusijos jisai ga- 
vęs žinią, kad jo sūnūs yra su* 
imtas ir laikomas kalėjime, — 
nors Trockio sūnūs nieko ben
dro su politika neturi. Tur būt, 
Stalinas keršija jam tik už tai 
kad to jauno vyruko tėvas yra 
Trockis.

»

Įtaisų ir instrumentų peržiū
rėjimas jau yra atliktas. Jisai 
užsitęsė iki pirmųjų liepos mė
nesio dienų, t. y. daug-maž tre
jetą. savaičių nuo tos dienos, 
kada buvo rašytas minėtas lai
škas. Bet bandomieji svorio 
skraidymai dėl tam tikrų kliū
čių turėjo būt atidėti iki da
bar. šiandie jie, gal būt, jau yra 
pabaigti.

P. GRIGAIČIO LAIŠKAS UE-Į 
TUVOS SPAUDOJE.

Lietuvos laikraščiai išspaus
dino laišką, kurį ALTASS val
dybos pirmininkas buvo para
šęs Lietuvos Aero Klubo pirmi
ninkui, prof. Z. Žemaičiui. Pra
leista tik kai kurie detaliai, lie
čiu vidujinius ALTASS reika
lus.

Tas laiškas, kaip pranešu 
“Naujienų” redakcijos narys, 
K. Augustas, iš Kauno, buvo 
taip pat perskaitytas ir iš Lie
tuvos radiofono stoties visai 
Lietuvai. Mat, žmonės tenai 
taip interesuojasi Įeit. Vaitkaus 
skridimu, kad Aero Klubas yra 
priverstas informuoti visūome- 
nę apie tai, kaip skridimo da
lykas progresuoja.

Minėtame laiške (jis rašytas 
birželio 9 d.) buvo numatoma, 
kad lakūnas galės išskristi “už 
dvejeto ar ^trejeto savaičių”. 
Laiške buvo pasakyta, kad

“Per tą laiką jisai (F. 
Vaitkus) sakėsi pakviesiąs 
atstovus tų firmų
Valstijose, iš kurių yra pirk
ti įvairus įtaisai ir instru
mentai, kad jie dar kartą 
tuos dalykus peržiūrėtų; be 
to, padarysiąs kelis bando
mus skraidymus su prikrau
tais gazolinu bakais ir tar
puose paskraidysiąs valandą, 
kitą su instrumentais. Tuo* 
mfet jisai' žadėjo duoti man 
žinią, kad jisai yra pasiruo
šęs skristi, ir už dviejų ar 
trijų dienų išskrisiąs. Gavęs 
jo pranešimą, aš žadėjau 
tuojau pasiųsti*" kablegramą 
Liet. Aero Klubui.”

Rytinėse

UNIJŲ KLAUSIMU.

Sklokos organo redakcija 
griežtai kritikuoja LDD 15 kuo
pos, Wilkes Barre,) Pa., rezoliu
ciją apie Glen Alden angliaka
sių streiką, kuris tęsėsi dau
giau kaip 4 menesius ir buvo 
pralaimėtas. Tą streiką vedė 
nauja angliakasių unija, United 
Anthracitc, Miners of Pennsyl- 
vania. ,

“N. Gadynė” sako, kad rezo
liucijos autoriai klysta, girda
mi naująją uniją in smerkdami 
“kompanijos uniją” United 
Mine Workers. Ji nurodo, kad 
susipratusieji angliakasiai daug 
daugiau laimėtų, kovodami se
nojoje unijoje prieš negerus 
viršininkus, negu organizuoda
mi naują uniją ir skaldydami 
darbininkų jėgas. Ji klausia:

“Jeigu viršininkai talkinin
kavo kompanijom, tai kodėl 
‘kovingi’ mainieriai (kurių 
Wilkes-Barre apielinkej esą 
didžiuma) nesudraudė savo 
viršininkų, nesimobilizavo se
nojoj unijoj pastatyti jos gal- 
viny tokius asmenis, kurie 
kompanijas kovoja, o ne jom 
talkininkauja?

“Perdaug tie viršininkai 
įsigalėję! — ištisai per rezo
liuciją eina gija. Gerai. Tuo
met vėl prašosi klausimas: 
J.eigu ‘kovingi’ darbininkai 
nepajėgia ųugalęti savo uni
jos viršininkus, tai kaip jie 
nugalės valdančiąją klesą, ku
ri yra daug /-stipresnė, negu 
tie viršininkai?”

•*

Tai yra argumentas, j kurį 
rimtai atsakyti' sunku' tiems, 
kurie, supykę - ant i

viršininkų, tuoįaus iš unijos 
'bėga ir steigia naują, neva 
j“kovingęsnę” uniją, arba 
kitokiais budais uniją ardo.

Chicagoje panaši situacija bu
vo (ir dar tebėra) tarpe dže
nitorių.

Nuo tos unijos bolševikuo j an
tis elementas sumanė atplėšti 
•dalį narių ir tuo tikslu buvo 
įsteigtas “eilinių narių” (rank 
and file) komitetas. Dauguma 
dženitorių, bijodama netekti 
darbų, nedrįso prie to komiteto 
dėtis; todėl naują uniją suda
ryti nesisekė. Bet tuomet “rank 
and file” lyderiai-komunistai 
sugalvojo “skymą”: “Mes”, sa
ko jie savo pritarėjams, “pa
trauksimo senosios unijos vir
šininkus į teismą ir su pagalba 
teisėjo prašalinsime juos iš vie-

Byla buvo užvesta ir tęsėsi 
(kaip paprastai tokios bylos tę
siasi) daugiau kaip metus lai
ko. “Eilinių narių” komitetas 
vis gyrėsi, kad byla bus laimė
ta, ir kolektavo iš lengvatikių 
dženitorių pinigus, šie pinigus 
dėjo ir atskaitų nereikalavo, ka
dangi jie bijojo, kad unijos vir
šininkai nepatirtų, jogei jie re
mia tą “kovingąjį” komitetą.

Galų gale, byla buvo pralai
mėta ir išmesta iš teismo. Pats 
teisėjas patarė “eiliniems na
riams” ne griauti uniją, bet 
veikti joje ir, jeigu jiems ne
patinka viršininkai, išsirinkti 
kitus, kada ateis rinkimai. To
kiu budu pinigai, kuriuos ko
munistai kolektavo bylos vedi
mui, teko advokatams ir kolęk- 
tuotojams...

Tai ve kas išeina iši neapgal
voto “kovingumo”.

muno ir Neries upėse Kauno 
m. ribose vyrų ir moterų mau
dyklių vietas. Maudytis leid
žiama šiose vietose: 1> Nery
je, Vilijampolės pusėje, aukš
čiau?. Vileišio tilto: vynams, 
moterims ir bendra maudyk
la; 2) Neries ir Nemuno san
takoje viena bendra maudyk
la; 8) Aleksoto pusėje, prie 
Minkauskio g-vės viena bend
ra maudykla; 4) Karmelitų pu
siasalyje viena bendru maudyk
la; 5) Šančiuose, prieš Napo 
leono kalną vyrų, moterų ir 
bendra maudykla; 6) A. Pa
nemunėje, prie Vyčiunų km. že
mės vyrų, moterų ir bendra 
maudykla.

Maudytis leidžiama nuo 8 iki 
20 vai.

Pagal miesto tarybos priim
tą privalomą įsakymą, maudy
tis visose maudyklėse leidžia
ma tik stf kostiumais.

• .Pernai, kaip žinoma, vienas 
Kauno kunigas rašė burmist
rui memorandumą su šimtais 
davatkų parašų, kad Aleksoto 
maudyklas atitvertų kelių met
rų aukštumo tvora, nes besi- 
maudantieji piktiną žmones... 
Dabar bent dalinai to kunigu 
noras patenkintas.

Bet tuo yra apsunkinami ne
pasiturintieji visuomenės sluo
ksniai. Viešųjų darbų darbinin
kui ar šiaip darbininkui ne
lengva sau4 ir savo šeimai įsi
gyti maudymosi kostiumus. Ka
dangi, prival. jsakymas duoda 
burmistrui teisę kai kuriose 
maudyklėse leisti maudytis be 
kostiumų, tai burmistras ta 
teise ir turėtų leisti pasinau
doti. i .

f

IŠ LIETUVOS

Kauno miesto ribose 
nustatė maudyklių 

vietas
Kauna burmistras išleido

unijos įsakymą, kuriuo nustatė Ne-

kelintą dieną vienam viešbu
tyje gyvena burtininkas. At
vykęs, iškabino dideles afišas, 
o prie viešbučio iškabino juo
dą iškabą. Klijentų netrūksta, 
jų tarpe yra ir “inteligentų”. 
Biržiečiai sako: Kaune polici* 
ja varžo išnaudotojus, bet pro
vincija lieka provincija. Reikią 
geriau įsteigti “išnaudojamų 
durnių globos d-ją”. (kor.)

Reikalingas kinas
Kupiškio miestelis metai po 

metų vis auga, didėja. Kas me
tai jame atsiranda kas nors 
naujo, šiais metais čia įstei
giama žem. ūkio mokykla, šiais 
metais vienu dideliu šuolių mie
stelis padidės, kuomet bus pa
statytos didelės muro kareivi
nės ir atvyks kariuomenė. To
dėl butų malonu, kad butų 
įsteigtas kino teatras, kuris su
darytų šiokią tokią pramogą. 
Kinas ir dabar yra, bet labai 
nenusisekęs.

Jurgis Pingvinietis.

Biznis, nebijąs krizio

Perkūnija sudegino 
tvartą

VI. 4 d. apie Uteną lijęs lie
tus su perkūnija Gimžiškių 
km. trenkęs Bakano Kazio 
tvartan. Sudegino tvartą su ja
me buvusia telyčiuke.

Biržai turi savo burtininkę.. 
Lange išstatyta korta, žmonės 
neša litus, o burtininkė pra
našauja visokių gėrybių, žiū
rint koks ^klijentas ir kiek mo- 

! ka. Daugiausia ją lanko ūki
ninkai , ir miesčionys.

Dažnai užklysta ir vidutinio 
masto “meisteriai”. Dabar jau

“Grand Hotel”
Birželio 10 d. privačios Valst. 

teatro Šiaulių skyriaus artistų 
gastrolės fŠhulių sales scenoj 
pastatė:’ B veiksm. komediją 
“Grand Hotel”.

“Grand Hotel” komedijos pa
statymas Utenoj, kiek leidžia 
Utenos scenos sąlygos, gražiai 
nuteikė neperdaugausiai atsi
lankiusius uteniškius, palikda
mas menišką įspūdį, už ką pu 
blika artistams atsidėkojo nuo
širdžiais aplodismentais.

Gera butų, kad meno svečiai 
aplankytų uteniškius i^ šit rim
tesniais veikalais. I. D.

Mes Išdidžiai kviečiame jus pasivažinėti
JONO BAISIOJO PALIKIMAS.

TROCKIS NORVEGIJOJE

PIRMENYBĖ ANGLŲ 
KALBAI.

Apžvalga
I I I........ •

t1?;

u. >

Iš Maskvos ateina žinia, kad sovietų valdžia tenai 
užtiko požemyje kambarį, kurį vartodavo prieš 400 me
tų caras Jonas Baisusis ir jo budeliai savo aukoms kan
kinti. Jeigu šita žinia tikra, tai bolševikai tenai suras 
daug baisių prietaisų — baisesnių gal, negu tos, kurio
mis “bedievius” ir “heretikus” siųsdavo į kitą pasaulį 
“šventoji” inkvizicija.

Bet ar dabartiniai Maskvos valdovai yra daug žmo
niškesni už tą carą, kuris savo valdinius kankindavo ta
me urve prieš 400 metų? Žiūrint į tai, kaip elgiasi dik
tatorius Stalinas, dažnai atrodo, kad Jono Baisiojo dva 
šia dar tebėra Rusijoje gyva.

LABIAUSIAI GALUTINAI BALANSUOTAS 
ŽEMįŲ-KAINU PADARYT1AS KARAS

Lietuvos švietimo ministeris 
patvarkė, kad pradedant atei
nančiais mokslo metais aukš
tesniosiose berniukų ir mišriose 
mokyklose pirmą vietą tarpe 
svetimųjų kalbų turi užimti an
glų kalba. Iki šiol tose moky
klose pirmoje vietoje buvo vo
kiečių kalba, antroje franeuzų 
arba anglų, o kai kur ir rusų. 
Mergaičių gimnazijose dabar 
bus pirmoje vieloje prancūzų 
kalba.

Aiškindamas, kodėl berniukų 
mokyklose dabar duodama pir
menybė tarpe svetimųjų kalbų 
anglų kalbai, ministeris pareiš
kė: < ;

“Dėl to, kad ekonominiai 
Lietuvos santykiai yra išsi
plėtę kaip tik su tomis šali
mis, kur anglų kalba yra 
svarbesnė. Su Vokietija mu- 

santykiai,

silpnėję. Be to, mums nuolat 
didėja reikalas bendradar
biauti su latviais ir estais, 
kur taip pat pirmoje vietoje 
iš svetimųjų yra anglų kal
ba. Galop, anglų kalbos mo
kėjimas mums turi reikšmės 
palaikyti kulturiniems santy
kiams su musų išeiviais šiau
rės Amerikoje, kur jų, kaip 
žinote, yra labai daug.”
Bet kodėl mergaičių gimna

zijose pirma vieta tarpe sveti
mųjų kalbų skiriama franeuzų 
kalbai ? Ministeris sako, kad 
franeuzų kalba esanti “artimes
nė” visai mergaičių gimnazijų 
programai. Tai nelabai aišku. 
Lietuvos ponios ir panelės in
teresuojasi Paryžiaus madomis; 
gal būt, todėl mokėti franeuzų 
kalbą joms yra pravartu.

Norvegų laikraščiai rašo, kad 
buvęs Lenino draugas Trockis, 
kurį Stalinas ištrėmė į užsie
nį, buvo priverstas išvažiuoti iš 
Francjjos, nes ministeris La
vai’is prižadėjo Stalinui išvyti 
buv. sovietų karo komisarą.

Trockis turi teisę gyventi 
Norvegijoje pusę metų. Jisai

UIMY MKU

CHEVROLET
Jūsų Svininkas
LAIKE LIEPOS 

MENESIO

EttHNY

IŠBANDYKIT JO JĖGA IR EKONOMIJA, GREITUMĄ 
IR SAUGUMĄ, KNEE-TCTION PATOGUMĄ IR TVIR
TUMA. DAŽINOSIT, KAD BALANSUOTAS PASIVA
ŽINĖJIMAS YRA GERESNIS

čia jumis pasivažinėti naujame 
Master DeLuxe Chevrolet, be at
sakomybės! Jis nori, kad jus da * 
sižinotumėt viską apie šitą gražų 
karą...'kiek daugiau ir pilniau su
jungia jis jėgą su ekonomija, grei
tumą su saugumu, patogumą su 
vienodumu... ir kiek daug dau
giau galutinai balansuotas jis yra 
visais atžvilgiais! Jis taipgi nori 
atkreipti jūsų atydą į tikrą saugu-

PASIVAŽINĖJIMAS . . .
• ■

mą dėl jo plieninės Turret-Top 
Body per Fisher! Jis teisingai did
žiuojasi šiuo karu! Jis žino, jogei 
ne jokio kito karo nėra, kuris susi
lygintų kaina su šiuo! Ir jis norė
tų* jogei visi kiti žmonės žinotų, 
Uin kai ir jis pats žino apie jį! 
Priimkite Chevrolet pardavinėtojo

■ užkvietimą. Pasivažinėkite su la
biausiai galutinai balansuotu že- 
mų-kainų padarytu karu — šian
dien!

CHEVROLET MOTOR COMPANY. DETROIT, MICHIGAN
Palyginkit Chevrolet žemas pristatymo kainas ir lengvas G. M. A. C. eglygas. General Motors Vertybė.

Master De Luxe

CHEVROLET
DEALEB ADVEBT1SEMKNT

IET1

PUIKIAUSIAI BALANSUOTAS ŽEMOS-KAINOS KARAS KOKIS KADA NORS PADARYTAS
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NAUJIENOS, Chicago, III,

Gražuolių Kontestas

Kontestį-, tuojau

rug

Pamokos veltui

NAUJIENOS TENNIS TOURNAMENT
susirasitADDRESS

KUPONAS

Laiškai Pašte

Vardas ir pavardė

Mano amžius
6300—5314 So. Halsted St.

PIRMA DOVANA - 
ANTRA DOVANA 
TRECIA DOVANA

Lietuviškos
Degtines

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

NATHAN 
KANTER

1557 Milwaukee av. 2274 Elston av.
6836 S.Halsted st. teLArmitage 1440

a eina prie 
sužinosime

STOGAI 
ROOFING

LIGONINES
HOSPITALS

FIKČERIAI 
STORE FIXTURES

RUSUOS TRIUMFAS 
outh of Maxim’

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

Keep Chicago Safe ko 
miteto pranešimas

užmušimą žmogaus 
$500 dovana

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1935 metams

C. D. F. remia sočia 
lisų pasiūlymą

Gadamlnskienė kasteriu*. 
Radvilas mar- 

P. Arlaus- 
’lobėjai. 

________  __  ____  jas mė
nuo trečia nedėldieni 1 vai. po plet

Kriminalistų darbuotė 
Chicagoj sumažėjus

J.Naudžiunasv
i. kontroles 
J. Jesiunas.

39 St.: 
kasicrius, 4535 

Dr. A. J. Mani- 
,2519 W. 
.; A. Va- 

__ Išmanai); 
4535 S. Rockwell

Bar-

Keep Chicago Safe komite
tas, kaip praneša jo sekreto
rius George N. Fleming, tapo

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

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

CHICAGOS
ŽINIOS

Apiplėšė saldainių 
dirbtuvę

I. Kreipkitės visuomet į 
hNTHAL PLUMB1NG 

SUPPLY CO.
1485 W. Divteion St. 

kampas Marshfield

Lietuvaitės norinčios Įstoti Į Gražuolių 
“MISS NAUJIENOS 1935 
siųskite savo fotografijas Į “Naujienas”.

Gražuolėms bus duodamos trys dovanos
$50.00
$25.00

- $10.00

tai vieta už 200— 
nuo jūsų gali atro- 
saugi važiavimui, 
gali staigiai tapti

Iš didelio griausmo ma 
žai lietaus

lo prašo Lietuvos žmonėse 
taippataria Lietuvos bankai

Robert M. Sweitzer mė 
gina atgauti praras

tų džiabą 1

150,000 naujų knygų, 
Chicagos viešajam 

knygynui

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metų. 
Jonas Bljankas, pirm.. 984 W. 
Marųuetto Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 3842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams ------
Palagas ligoni

nėje —
Akušerija na

muose —

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITES 

■“MISS NAUJIENOS 
1935”

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

BIRUTĖS DARŽE 
Rugpjučio-August 4,1935 BIRUTES DARŽE

Rugpiučio-August 4 
1935 m.

Women’s Tradc Union 
gue, 630 So. Ashland avė. (tel. 
Scelcy 1526), praneša apie pa
mokas duodamas už dykų ly
gos kliubo patalpose. Pamo
kos duodamos šiose srityse:

Better Speech, Dramatics, 
Economics, Pottery, Commu- 
nity Singink, English for fo- 
reign boru, Music Apprcsia-

Chicago Motor Club biule
tenis pareiškia, kad saugos šo
feriai, važiuodami automobi
liais, mėgina nužiūrėti, koks 
bus trafikas kai jie pasieks 
distancijų 200—300 pėdų nuo 
tos vietos, kur tam tikru mo
mentu randasi. Kai važiuo
jate gatve arba artinatės prie 
kryžkelės, 
300 pėdų 
dyti visai 
Tačiau ji 
labai pavojinga, kai jų pasiek
site. Todėl prisipratinimas tu
rėti omenėj kiek tolimesnį ke
lių nuo dabar esamos vietos 
automobilistams yra labai pa
tartinas.

Išrinkimas gražiausios lietuvaitės 
“MISS NAUJIENOS 1935” LIETUVIU PILIEČIŲ BROLYBĖS 

KLUBO AMERIKOJ valdyba 1985 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas. 7182 So. Racine Avė., Tel. 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
pirm., 8817 So. Lituanica Avė.; 
M. Batutis, nut. rašt., 2627 Gladyš 
Avė., Tel. Van Buron 7861; P. 
Viršilas finansų rašt., 8415 So. 
Wallaco St.; M. AlkimaviČius iž
dininkas, 4804 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontroles rašt., 8415 So. 
Wallace St.; M. Noębutas ir K. 
Batutis iždo globėjai; J, Garbužas 
maršalka.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

įspėjimas automobilis 
tams

Šie laiškai yra atėję iš Eu 
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina j. vyriausįjį paštų 
(Canal ir Van Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window” 
klausia laiškų.

1. Bagdon S. A.
8 Sungail Mrs. J. K.
9 Zaleska Narga. X

Robert M. Swcitzer, žinomas 
Chicagos politikieris ir stam
bus svietiškių katalikų bažny
čios šulas, tapo pašalintas iš 
Cook kauntės iždininko vie
tos. Neteko jis kalbamo džia- 
bo todėl, kad surasta, jogei iš 
tų laikų, kai jis buvo kauntės 
klerku, kauntės klerko ofise 
pasirodė trukumą visuomenės 
fondų suma $414,129.

Pašalino iš kautos iždininko 
vietos p. Sweitzcrį kautos ko- 
misionieriai. Byloj, kurių 
Sweitzer iškėlė komisionie- 
riams, jo advokatas Levinson 
labiausia pabrėžia tų faktų, 
kad Sweitzerį išrinko piliečiai 
balsuotojai ir kad lodei komi- 
sionicriai neturėjo teisėtos ga
lios jį pašalinti.

Ši Sweitzerio byl 
galo, ir neužilgo 
teismo nuosprendį.

LIETUVIŲ ŽAGARIEčIŲ KLIUBO 
valdyba 1985 metams: P. Arlaus
kas pirm., 656 Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm, pagelb., 3852 South 
California Avė., John Pukinskas 
nut. rašt., 7125 S. Washtenaw 
Avė.. M. Meravičienė fin. rašt. 
2589 W. 46 PI., A. Ramašauskieno 
fin. pagelb., 1218 Independence

Policininkas Leo Mikei gaus 
$500. Jisai nušovė John Ro- 
berts’ų, 26 metų, kai Roberts 
darė holdapų Western Union 
telegrafo ofisui, 124 East 22 
st. $500 užmokės pilicininkui 
telegrafo kompanija. O hol- 
daperis buvo pasipelnęs iš 
kompanijos ofiso tik $10.

St., Chicago, III.; Sudžia . : ::: j.,
III.; Sudžios rašt. F. žu- 
8314 So. Morgan Street, 
III.; Korespondentas S. 

6804 So. Perry Avenue,

Chicagos Darbo Federacija 
pirmame liepos mėnesio susi
rinkime kaip vienu balsu pri
ėmė socialistų pasiūlymų, bū
tent Darbininkų Teisių Pataisų 
prie federalės konstitucijos, šių 
pataisų (amendmentų) savo 
laiku suformulavo Morris Hill- 
quit. Chicagos Darbo Federa
cija ne tik priėmė rezoliucijų 
užginančią socialistų pasiūlymą, 
bet ir pasiuntė savo rekomen
davimų Amerikos Darbo Fede
racijos Pildomajai Tarybai ruž- 
girti proponuojamų amend
mentų.

Asmėj socialistų siūlomas 
amendmentas yra taikomas ša
lies konstituciją pataisyti taip, 
kad teismas negalėtų anuliuoti 
(panaikinti) kongreso priimtų 
įstatymų, kurie liečia šios ša
lies darbininkų teises.

Chicagos mero Edward J. 
Kelly ofisas praneša, kad kri
minalistų darbuotė Chicagoj 
sumažėjusi 19.4 nuošimčių per 
pirmuosius šešius mėnesius 
1935 metų, jei palyginti jų žy
gius per tų patį laikotarpį 
1931 m. Palyginus gi krimina
listų žygius per pirmuosius še
šius mėnesius 1933 ir 1935 me
tų pasirodo, ’kad 1935 metais 
tų žygių skaičius sumažėjo net 
37.1 nuošimčius.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STĖ RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C.' Stencel, 2589 West 
48rd St., Chicago. III.; Pirm, pa- 
golb, C. Chaplinskas, 8627 South 
Halsted St., Chicago, III.; Nut. 
rašt. F. Opulskas, 8218 So. Limo 
St., Chicago, III.: Fin. rašt. W. 
Zlabes, 740 E. 90th Pl„ Chicago, 
III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Avė., Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. MartinkienS, 8441 
So. Morgan St., Chicago, 111.; Kas. 
pagelb. J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St., Chicago, III.; Dury mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.; Ligoniu apek. 
K. Keturakienė, 525 E. Oakwood 
Blvd.; Kasierius J. Yuškienas, 2547 
W. 45th St., Chicago, III.;
F. Aušra, 8489 So. Artesian Avė, 
Chicago, 
kauskas 
Chicago, 
Wernls, 
Chicago,

Vagiliai įsibriovė į saldai
nių dirbtuvę adresu 615 South 
Peoria avė. naktį iš pirmadie
nio į antradienį. Jie išsivežė 
iš dirbtuvės 16 mažų elcktriki- 
nių motorų viso vertų $3,000. 
Dar pasiėmė 17 maišų cuk
raus vertės $200, išsprogdino 
saugiųjų šėpų.-iiMČia vėl sura
do $84.00 pinigų. Vagiliai 
įsibriovė vidun nupielavę ge
ležinius dirbtuvės lango gro-

$12.00 
$45.00 
$15.00 

nacija -....__________ $1.00
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė.

Per pastaruosius keletą me
tų Chicagos viešasis knygynas 
praktiškai neįsigijo naujų 
knygų. Buvo stoka pinigų 
šiam reikalui. Artimoj betgi 
ateity knygynas tikisi gauti 
net 150,000 naujų tomų.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB OF 12th WARD vai- 
dyba 1935 m.: J. švitarius, pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Tumer. 
pirm.-pag., 8118 W, 44 St., tel. 
Virginia 1153; Paul J. Petraitis, 
nut rašt., 8181 S. Emerald Avė.. 
tel.Columbus 10272. ______
fin. rašt., 1590 S. 48th Court, Ci 
cero, III.; J. Manikas 
rašt., 2519 W. 43 St.; . 
kasos globėjas, 2440 W, 
H. GramontienS 
S. Rockwell St.; 
kas, daktara skvotėjas 
43 St., tel. Lafayette J051 
lavičia, Marši 
K. Gramontas 
St., tel. Lafayette 2418; J. 
šauskas, 4156 Archer Avė, 
Sadlukas, 4038 Archer Avė,.

. Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul J. Petraitis, 3181 
S. Emerald Avė., A. Saldukas, 
4088 Archer Avė., Dr. A. J. Mani- 
kas, 2519 W. 43 St; Pilietiškų Po- 
pierų Komisija: A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
B. Putrimas, .4536 Turner Avė. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

trečias (8) sekmadienis kiekvieno 
mėnesio, 1-ma vai. po pietų K. 
Gramonto svetainėj, 4535 South 
Ročkwel ISt.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
UVABBTO TVARKOJ,

Sis skyrius yra vedamas tikslą pagelbiti muši skaitytojams su< 
sirasti, kur galima nusipirkti jvairii paprasti ir nepaprasti 
daiktų, intaisų ir reikmenų Jeigu ii telpančiu čia skelbimu ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jqs gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Mes padarome dupfikatus dėl jūsų 
karo senų dalių. Atvešk juos čionai. 
Mes turim dalis dėl visu karų. 
Perkame ir parduodame senus ka
rus. Taipgi tajerus, tūbas ir bat- 
teries.

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

Phone Lafayette 1090

’ Paskutinė diena ketverge 
SOVIET 
‘The’

25c iki 2 vai. po pietų
Sonotone Teatras

66 E. Van Buren St.

lion, Voicc and piano, Round 
tablo discussions (svarstymas 
gyvenamų dienų problemų).

Pamokos duodama kiekvie
nos dienos vakarų, išėmus sek
madienį. Visus mokytojus 
skiria Apšvietos Taryba, šias 
pamokas remia federalė vald
žia. Kiek kas nori, tiek kur
sų gali imti. Pamokos duo
dama veltui.

suorganizuotas liepos 16 d.
1934 m. mero E. J. Kelly pas
tangomis. Per metus laiko to 
komiteto darbuotės, pasak Fle- 
iningo, atsiekta žymaus suma
žinimo nelaimingų įvykių 
Chicagos gatvėse. Pavyzdžiui, 
jeigu palyginti skaitlių mirčių 
automobilių nelaimėse, tai
1935 metais, laikotarpy nuo 
sausio iki birželio mėnesio, jų 
buvo 113 mažiau, negu 1934 
m. Jeigu palyginti sužeidi
mus, tai per tų patį laikotarpį 
jų buvo 1935 metais 1557 ma
žiau, negu 1934.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kaino* dabar numažintos 
25^ “ 35%

Lengvi iimokčjimai nuo 12 iki 24 
mčn

Gerkit ir Reikalaukit

PHONE ... .. ..  . ...................—__ __ . __
Please enter me in events checked below.

□ MEN’S SINGLES n WOMEN’S SINGLES
Mail entries to J. J. ŽUKAS, 1739 So. Halsted St., City.

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš- 
kiau Įrengta,

Cook kauntės socialistų par
tijos masinis ir bendras mitin
gas įvyks trečiadienį, liepos 31 
d., 8 vai. vakaro Workmen’s 
Circle Lyceum’e, prie Ogden ir 
Kedzie avės.

Cook kauntės socialistų par
tijos piknikas yra rengiamas 
Pilsen Parke šeštadienį, 
piučio 24 d.

M r. and Mr». Max Baer
Buvęs kumštininkų čempionas Max Baer su savo naująja 

žmona, Mary Eilėn Sullivan iš Ithaca, N. Y. Del jos jis galbūt 
visai mes kumštynes ir priims katalikų tikybų, nes jis yra 
karšta katalikė, o jis yra žydų kilmes.

Neseniai mušeikos skaudžiai 
sumušė Joseph Lid’ų, pieninės 
savininkų Berwyne. Chicagos 
didlapiai pakėlė lermų, buk 
unijų viršilos užpuolę Lid’ų. 
Antradienį septyni nužiūrėti 
unijistai biznio agentai buvo 
parodyti Lid’ui. Tačiau nė jis, 
nė jo sūnūs nepripažino jų 
kaip mušeikų.

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Rarai ir kiti krautuvėm* fikčeriai: 
nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE

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

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

J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 7:80 vai. vAkiire.

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St.

TeL YARDS »803

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

K® $5,000.00. .
Mes mokam už kiekvieną 

doleri dividendus, pagal už- 
darbio. Praeityje išmokėjome

‘ Reikalaudami 
________ , visada galite 

gauti savo su-
rEDERALSAVINGS T I 
and<loanYassociation gus. Įstojimo 

of chicago mokėti nereikia.
2324 So. Leavitt Street

■. Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

jums reikia
Automobiliu Dalys

AUTO PARTS

už % kainos 1
Vyriausia Vieta Bankruto Steko 
Atsilankykit i bile kuria iš musu 
3 krautuvių ir pasižiūrėkit—jus 
čia rasite kiekviena žinoma malp- 
vos ruši už nupigintas kaina*.
$2.00 Balta žibanti Ma- į4 AE
Ieva, už Gal.....................T ■
$2.25 Balta Fiat Ma- Čf A A 
Ieva, už Gal........................■ .fc V
$1.25 Sieteliam* Maleva, EAfi 
už Gal. .....____________WVV
£“e.............$1.00
Visa Maleva 100% Garantuota—

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jutu stogą* reikalauja patai** 

gymot Pašaukite mu* ir mes paaa« 
kyšima kiek kaštuos pataisyti. Mea 
taipri daroma visokį blikorystė*

3216 So. Halsted Street.
TeL VTCtorv 4965.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

2650 W. 42 St. . 
šalka, 712 W. 17 PI 
kas, J. Pukinskas kasos 
Susirinkimai yra laikomi

Hollywood Inn svetainėj, 2417 West

Jeigu pmigų ant Pinna ar.ba
draudom nuo ugnies, vėjo, ete., ■

<i0 \X’est 53rd Streei

'.EISTUCIO SKOLINIMO IR BiiDAVOJtHM’W

1Jf
w w &

i A



PRANEŠIMAI CLASSIFIEDADS
Draugijų Atydai

RADIO
Savu-

Poczulp,

wrnir»iFi|

nio gimimų

paduo

47th St.

Pocahontas mine run tonas $7.00

CLASSIFIEDADS

kas ten eina?

Rakandai-Itaisai

Atoa-
Mnka-
buvo

randasi 
Mutual 
Third st

Aldona Grigoniute ir 
O nu k s Skeveriute 
Naujienų■ programe

$19.75
19.75

Dr. A. Montvidas 
kalbės SLA 139 
kuopos piknike

Chesterfields 
kapitonui, Tamsta

Dr. A. J. Gussen su 
grįžo iš atostogų

prieik___ir 
duok slapyžodį

■ d A *

e ir 910.00 
J., $75. ir 

Extra mokesčių 
reikalams ilmo-

Visos draugijos, kliulml, m* 
toliai, kuopos rengia įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi ( Naujie
nas, kad jų vieši išvažiavimai- 
parengimai butų paskelbti Nau
jienose.

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

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

REIKALINGAS janitoriau* pugol- 
blninkiiH, nevedęs h* unlji*u*. A įsi
šaukite laišku. 1739 S. Halsted St 
Box 282.

Help Wanted—-Malė 
Darbininkų telkia

muši
svečiams
alkaniems būti
mų tai bus visokiausių rūšių

— Kuo pirtis.

RESTAURANTAS pardavimui. Ge
ra kampinė vieta. Arba priimsiu 
Partneri. šaukit po 5 vai. vakaro 

’el. Triangle 6445.

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

PARSIDUODA Meat Market ge
ra vieta, šalę A. & P. Telefonas 
Englewood 4181.

TAVERN pardavimui visų arba 
puse, arba priimsiu partneri, vienai 
moterei persunku. Pigiai greitam 
pardavimui.

10835 S. Michigan Avė.

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

Crane Coal Co.
5332 S.‘ Long Avė.

Tel. Republic 8402

ANT RENDOS garažas, tinkamas 
dol repai r shapos, nes telpa apie 45 
automobiliai. Savininkas 884 W. 35 
St., 2 lubos Iš fronto.

STORAS greitam pardavimui, — 
kendžių, cigaru, icecream ir smulk 
menu. Priežastį pardavimo patir 
šit vietoj. 552 W. 18 St.

Francisco 
Arba

Ačiū* “Naujienoms” už pa
talpinimų dienrašty žinios apio 
mano ligų. Taipgi ačiū drau
gams ir pažįstamiems už ap
lankymų manęs laike ligos. O 
labiausia ačiui p-niai Vilienei už 
pranešmų “Naujienose” lapie 
mano susirgimų. Ačiū taipgi 
D-rui Montvidui už gydymų ir 
priežiūrų laike ligos.

Gavau užuojautos laiškų net 
iš Kanados nuo draugo, kuris 
pastebėjo pranešimų apie ma
ne “Naujienose”. Iš to galima

BRIGHTON Parke '•rosemė ir 
saldainiu krautuvė ant pardavimo 
Biznis gerai išdirbtas. Parsiduoda 
už puse kainos, *

Kreipkitės pas
B. R. PETKIEWICZ 
2608 Wes “

“Naujienos” gavo laiškų iš 
San Francisco, Cal. Tų laiškų 
rašo firma Hollister Staniai 
and Associates. Kalbama fir
ma yra tyrinėtoja legalių do
kumentų.

FirAia šiame laiške pereiŠ- 
kia, kad ji ieško giminių 
Martyno Banis (Martin Ba
ltis), kuris pražuvo iš San

CICERO, III.—Dr. A. J. Gus
sen su savo šeimyna grįžo iŠ 
atostogų ir vėl pradėjo darbuo
tis dentisterijos srity, 
togas < daktaras praleido 
mai ir smagiai. Kelionė 
laiminga.—Cicoriotis.

Musų jaunuolių golfo klubas 
pradėjo pasižymėti veiklumu. 
Pabaigę vienų turnamentų, pra
dėjo kitų turnamentų už įsigi
jimų trofijos, “invitational 
trophy”, kurių teikia šis jaunas 
Amerikos Lietuvių Golfo Kh$*

Amerikos lietuviu 
golfo klubo trofijos 

turnamentas

TAVERN pardavimui, geroj vie 
j. Biznis gerai išdirbtas. 

3100 W. 40 St.

NORIU pirkti elektrikini mėsos 
pjaustytuva. Turi būt gerame sto
vyje. Mokėsiu gera kaina. Deale- 
r’iai nesikreipkit. Haymarket 0684.

ROSELAND. — SLA. ,139 
kuopos susirinkimas, įvykęs lie
pos 3 <1. Palmer Parko svetai
nėj, be paprastų kuopos rei
kalų daug svarstė apie busian
ti kuopos piknikų, liepos 21 d. 
Washhigton Hejgts miške, prie 
107 ir So. May gatvių.

Pikninkui rengti komisija 
pranešė, kad Dr. A. Montvi
das, SLA. apšvietus komisijos 
pirminįnkas, yra pasižadėjęs 
kalbėli kuopos pikniko. D r. 
A. Montvidas jau seniai nekal
bėjo roselandiečiams.

Kalbamas piknikas bus su 
išlaimėjimu, tai tikimasi, kad 
daug roselandiečių dalyvaus 
jame, ba daug tikietų yra pla
tinama 
čių, bet ir kaimynų burnsidie- 
čių ir xvespullmanivčių tarpe.

P-n ta Z. Vitkienė yra apsiė- 
pagaminti valgius, kad 

pikniko nereikėtų 
O jau gėri-

RE1KIA mergino* namu darbui. 
Reikė* bluki skalbti, Nėra vaiku. 
Gyvenimą* vietoje. Daug Kuoko
laiko, Peosnor, Kedzlo 7871.

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

IŠKILMINGAS
ATIDARYMAS

Chicagos didžiausia rakandu krau
tuvė. Visi rakandai nauji. Kiti 
gali nukopijoti musų skelbimą, bet 
ne musu kainas. Musu krautuvė 
randasi toliau nuo aukštu rendu 
distrikto. vienok lengva davažiuoti. 
Kam mokėti vidurmiesčio kainas? 
Mes parduodam lengvais išmokėji
mais.

Seklyčios setas ...
Miegruimio setas
Valgomo kambario setas 24.50 
Kaurai 9x12

Niekas už mus pigiau negali par
duoti. Nepirkit kol nesužinosit mu
su kainas. Atdara vakarais ir ne- 
dėliomis.

RIGHT WAY FURNITURE 
COMPANY

225 S. Ashland Avenue
i šiaurio nuo Jackson Blvd.

šiandien Vakare Naujienų 
radio klausytojai turės nepa
prasto malonumo išgirsti dai
nuojant dvi šaunias daininin
kes panelės Onutę Skevėriutę 
ir Aldonų Grigoniui?. Jos dai
nuos ir solo ir duetus, parink
tas lietuviškas tnfelocjijas. La
bai ilgai jų negirdėjom, ir to
dėl bus dvigubai smagu išgirs
ti jų malonius balsus.

Gabalų šeimynos gyvenimas 
bus toliau vaizduojamas.

Programas prasideda 9 vai. 
vak. iš stoties WSBC, 1210 ki- 
locyles. Nepamirškite pasi
klausyti.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE 
rius, visokio didžio su Coli Baksab 
ir Sinkom. Taipgi Storu fikčerius 
dėl byle kurio biznio Įskaitant svar
stykles. registerlus 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.

Help VVanted—Fcmaie 
Darbininkių reikia

Didžiausi* Išpardavimas 
Gautų Atgal Automobiliu Chlcagoje 

150 Automobiliu Pasirinkimui 
Dodge, 1932, sodan, kaip nau

ja*, tik ............................... $295.00
Buick latc, 1030, sedun, tik .... 110,00 
Fard, 1084, sodan, kaip nau

jas, tik ................................... 865,00
Hupmobile, 1932, sodan, garan

tuotas, tik ........................... 285.00
Studebaker, 1981, Deluxe, tik 195.00 
Chrysler, 1982, Leluxe sedan,

tik ........................................... 295.00
Essex. 1980, sodan, tik ........... 45.00
Chrysler Coupe, tik ................... 85.00

Ir daug kitu autmobillu nuo $25 
ir brangesniu. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienu ir galit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jusi) 
sena karą priimsim i mainus. Li
kusia suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobiliu kainos 
yra pigiausios Chicagoje. 
krautuvė yra atdara vakarais ir ne
daliomis iki 9 vai. vakaro.

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

STORAS rcndon, *u Tavem Clk- 
čerlais. Biznis išdirbta* per dauge
li motu. Parduosiu arba mainysiu 
i mažesnį name. Atsišaukite 

8841 So. HnUted St.
•—O. .

RENDON pigiai Haliuna* su visai* 
įtaisymais ir flata*; taipogi yra ru
siška ir turkiška pirtis. Biznis iš
dirbtas. Našlė moterį* negailu <lu 
bizniu išlaikyti.

8822 So. Morgan St.

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
tais. lygi žemė prie Scottville. Mich. 
už $1.000.00, ir vienas General što- 
ras Muskegon. Mich. Pigiai, nepra
leiskite progos. Savininkas Joe Ge
rybe. 2355 Lincoln. Muskegon. Mich.

Paliktas Martyno Panto tur
tas pražus, jeigu neatsišauks 
jo artimieji.

ANT pardavimo Tavem. Biznis Iš 
dirbtas per daug metu. Greitam par 
davimui parduosiu pigiai, 

5617 W. 68rd Place

BUCERY8 reikalingus, patyrę* 
kalbų* lietuviškai, lenkiškai ir ang
liškai. A įsišaukto

1907 S. lialNted St.

išlošė
Ketverge liepos 11 d. bus lo 

šlami sekami matčai:
Ziggio Troy vs. Al. Piworu 

nas.
Peter Kaunietis vs. A. J 

Poknas.—Zt.
39%

MAŽIAU JURAS 

LIETUVON 
Canadian Pacific Laivais 

Važiuokit šįmet i viso Pa« 
šaulio Lietuviu Kongresu, ku
ris įvyk* rugpiučio mėnesy, 
Kaune. Bus didelės iškilmės, 
ir daugelis Įdomių 

Sustokit Pasaulio ______
Brussely ir pamatykit Lietu 
vos Gaminius I 
Montreal (tiktai 
traukiniu iš Chicagos) -■ 
keliaujant 
tos visose

išlošė
Poczulp vs.

išlošė

Ar jau e*i nariu Chicagos Lietuviu 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
terų yra nariai* Aito* diueius pasui- 
no* ir kulturo* organizacijo* — atei
kit ir Tamstų | skaitlingos Šeimy
na* narius,

Chicagos Lietuvių Draugijoje Il
go* pašalpa yra trijų *kyrių: $6.00 
Navaityje, $10.00 savaityk 
savaity|e. Mokestis 50c, 
$1.25 mėnesyje, 
nėra, pomirtinės ________ ____
kurna $250.00 iŠ Draugijos iždo.

Chicagos Lietuvių ,Draugija yra 
logulfi orgunizac.................
,1e. Narinis pri 
tori* nuo 15 iki

Islrnšyt Di ____  t_____
su konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tie*lui | Draugijos ofisą, 
pancdčliais ir ko t ve r gaiš ofisas atda
ra* visu diena, o neclOldionial* tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po plot.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1789 So. Halsted St.

(“Naujienų” namo — 2-ro» lubos)

Brldgcport I)r-stū Palaimintos 
Lietuvos pusmetini* *u*irlnkimuN 
įvyk* liepos 10 d. H vai, vak, Chica- 
go* Lietuvių Auditorijoje. Malonė
kite i laikų pribūti ir atsivenklto 
naujų narių nuo 17 m. iki 25 metų, 
bu* priimami bo |*tojimo mokesčių.

Valdyba.

Mornlng Star Lhib luiky* pusme
tini HU*irilikimų Uodo* 11 d., 1985 
m. kliubhouzėj 2088 North Avė., 
8 lubos, naujoj vietoj.

Draugai malonėkite atsilankyti 
ant šio HUHlrlnkimo, ne* yra daug 
svarbiu reikalu aptarti ir at*ive*kl- 
to naujų narių prisirašyti | kliubų.

M. Chepul, rašt.

NAUJIENOS, Ohicftgo, III, 
suprasti lqiip plačiai Naujienos 
yra skaitomos,

Ou pagarba,, Mary Radžienė,

Pereitų sekmadienį prasidėjo 
kvalifikuojami lošimai. Į čam- 
pionato lošimų kvalifikavo šio 
lošėjai, kurių “scores 
dame be “handienp”:

Tom Yukon 75
Ziggie Troy 84
Žane Poczulp 85
Hap. C. Poczulp 86
Vic. Savage 86
A. J. Poknas 89
Florie Pask 96

Al. Piwaronas 99 >
Peter Kaunetis 100
Ted Makar 112
Jay Jaunimas 100
Al. Socilla 97
V. Sylidas 97
S. Tylonis 115
John Jasinskas 120
Hap. Alesky 121
F. Jakubauskas 182.
Taigi Tom Yukon sumušė vi

sus, gavęs 75 kirčius, o Zig- 
gie Troy buvo antras su 84 
kirčiais.

Lošėjų neouvo c'au*g, išviso 
apie 28, nes gręsė lietus. Iš da
lyvavusių 16 kvalifikavo čampio- 
nato lošimui. ,

Sekami matčiai buvo sulošH 
prirengiamuose lošimuose:

Tom Yukon vs. P. Kaunietis, 
išlošė Kaunietis, 3—2.

T. Maker vs. Poknas, 
Poknas, 3—1. 
F. Pask,

Francisco apie 10 metų atgal, 
palikęs turtų vertės keleto 
tūkstančių dolerių, šis turtas 
teks kam nors kitam, o ne 
jo šeimai, jeigu Jo giminės ne
atsišauks artimoj ateity.

Tyrinėtojai sakosi turį pa
matų manyti, kad Martynas 

| Banis turėjęs brolius, kurie 
gyvenę ChicngoJ ir New Yor- 
ke. To laikotarpio daviniai, 
kai Martynas Banis gyveno 

|San Francisco, rodo, kad jis 
buvo vyrėjus, kad jis žinojo 

I kitų amatų, būtent burzdasu- 
tystę, h' kad gal būt jis dar 
turėjęs žmonų vardu Elzbieta 
(Elizabvth).

Hollister Staniai and Asso
ciates ' paduoda savo adresų

— 22 Avenue, San 
C.alifornia.

galima susižinoti su 
(tunaiti, kurio ofisas 
adresu 513 Western 

Building, 321 West 
Los Angeles, Cal.

Įvykių. K 
Parodoj mR 
. “ : i-

fšplaukit iš LjSfr 
21 valanda

________ J pa- W 
arsėjuslals laivai* I Jokių keblumų 

?.r Kanada. Žemos ra- 
liasose,

. ilų Informacijų kreipki t Ibi 
11T11VANIAN DAILY NMWS

1730 S, IlalBted St., Chlcaio, III. 
woi.r MAKCovien,

3710 Malu St., M. Oliloago, Imi. arba 
K. A. OOOK, SteaniNlilp General Agent, 
71 ». Juckion IHvd., Clilcago, III. 

Te). WAHmih 1004.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PAUL M. SMITO & CO.
REAL ESTATE 

LOANS AND INSURANCE 
4631 So. Ashland Avė.

2nd H with lawyer J. J. Grish 
PERKAMI PARDUODAM IR 

MAINOM!
Namus. Stonis, farmas ir tt. Turi
me extra bargenų. — Turime ant 
pardavimo namu, grosernių, bučer- 
niu ir salimui (tavernų). Dabar yra 
laikas pirkti tavernų* prieš ‘license 
baigimą. June 80. Norintiems tavem 
pirkti, matyldt mus. Labai gerų 
vietų turime ant South Side ant par
davimo. Saukit telefonu Boulevard 
2800 arba Lafayette 2285.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

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

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

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE 6900

Business Chances 
_____ Pardavimui Bizniai________ •*********^**^*

ALUS IR BARBEQUE, 
gąsdino stotis ir 1 akras že
mes pardavimui pigiai. Nc- 
toli nuo miesto, prie didelio 
kelio, West Side.

DINIE BAR B. Q.
8444 Archer A ve.i užmokėsit mažais mė 

mokėjimais

Chicagoje. Musų

* priimami vyrai ir mo 
i iki 48 motų amžiaus, 
raugijon galima per mu

i arba 
Drau

dieniais tiktai




