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29 žmonės mirė 
nuo karščių

Karščių banga siaučia centralinėse vals
tijose. Pagelbos dar nematyt

KANSAS CITY, Mo., liepos 
10,—Šešiose vakarų centralinėse 
valstijose niA) karščių pasimirė 
29 žmonės.
8 jų mirė Oklahoma v.. 7 — 
Texas, 5- Minnesota, 4—Ne- 
braskn. 3—Knnsas Ir 2— Mis- 
souri valat.

Tai neskaitant daugelio tų, 
kurie prigėrė upėse ir ežeruose 
besimaudant, kai vandeny ieš
kojo pagelbos nuo nejiaken- 
čiamų karščių.

Bloginusia, kad greitos pagel
bės nuo karščių negalima tikė
tis.

labiausia kenčia miestų gy

Šiandie Anglija vie
šai paskelbs savo 

nusistatymą
LONDONAS, liepos 10. — 

šiandien kabinetas laikė savo 
susirinkimų ir nustatė krypt), 
kokios Angšlija laikysis linkui 
gręsiančio Italijos ir Abysinijos 
karo.

Rytoj, gi. ketvirtadieny, už
sienio reikalų ministęris Hoare 
viešai įmskelbs atstovų bute 
tai kų sutarė veikti kabinetas. 
Tikimųsi, bus paskelbtas netik 
Anglijos nusistatymas linkui ka 
ro Europoj, bet ir linkui visos 
Europos politikos painiavos.

Kas buvo sutarta kabineto 
susirinkime, stropiai slepiama 
iki bus rytoj paskelbta parla
mente.

Tečiaus yra žinoma, kad Ang
lija nori, jei Mussolini nepa
veiks draugiški įspėjimai, pa
naudoti prieš Italijų ekonomines 
priemones bendrai su visomis 
tautų įsų jungai priklausančio
mis valstybėmis.

Tai pastatys labai keblion 
padėti n Franci jų, kuri nenori 
nusidėti Italijai, bet kartu* bi
josi prarasti ir Anglijos drau
gingumų.

Oficialiai paskelbta, kad An
glija dar nepradėjo evakuoti 
savo piliečių iš Abysinijos.

Taipjau patirta, kad Angli
ja sutiko eksportuoti ginklus ir 
amunicijų į Abysiniją.

Illinois valst. nupi
gins automobilių 

laisnius
SPRINGFIELD, III., liepos 

10.—Gubernatorius Horner pa
sirašė bilių, einant kuriuo bus 
nupiginti valstijos laisniai au
tomobiliams.

Dabar valstijos automobilių 
laisniais kainuos nuo $6.50 iki 
$22 į metus, atsižvelgiant j au- 

• tomobilių jėgų.

Chieagai ir apietinkei f edera- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, biskį šilčiau.
Saulė teka 5:24, leidžiasi 8:- 

27.

ventojai, kurie miega parkuo
se ir savo kiemuose, ieškodami 
kiek vėsesnės vietelės.

Karščiausia buvo Phillipsburg, 
Kas. Ten karštis pasiekė 109 
laipsnius. Bet netoli atsiliko 
Dresden, Kas., Beavor, Okln., 
su 108 laipsniais karščio, Wil- 
button Okla., Greenvillo, Tex., 
kur buvo 107 laipsniai. Beveik 
visoje apygardoje, kur siaučia 
dabartinė karščių banga, karštis 
siekia virš 100 laipsnių.

(Karščių banga ateina ir j 
Chicago, nes nors šiandie ir 
busiu apsiniaukę, bet kartu bu
siu dar karščiau).

Mussolini tariasi su 
savo karvedžiais

RYMAS, liepos 10, •—Musso
lini netikėtai sušaukė Italijos 
armijos karvedžių konferenci
jų. Manoma, kad tas pasitari
mas turės labai didelės reikš
mės, ypač kad jis įvyksta po 
pakrikimo taikymo derybų Ho- 
landijoj. Manoma, kad čia bus 
aptarti svarbus busiančiojo ka
ro klausimai.

į ••

Japonija buk bandy
sianti neprileisti 

karo Afrikoje
LONDONAS, liepos 10. — 

Reuterio (anglų) žinių agentū
ros pranešimas iŠ Tokio sako, 
kad Japonijos mikado Hirohi- 
to deda oficialių pastangų ne
prileisti prie Italijos ir Abysi
nijos karo.

Japonijos biznieriai pradeda 
vis labiau domėtis Abysinija ir 
galimybėmis išvystyti jos gam
tinius turtus.

Reikia dar atsiminti, kad 
Abysnijos princas Arya Aba- 
ba, karaliaus sūnėnas, buvo 
susižiedavęs su Japonijos gra
fo Kurade duktere, bet vedy
bos neįvyko iš priežasties Ita
lijos protestų.

Ir vyskupas buvo 
paskelbęs bado 

streiką 
---------- 1

BUENOS AIRES, 1. 10. — 
Argentinos, Paraguay ir Uru- 
guay rusų vyskupas Jaluf už
baigė penkių dienų protesto 
bado streikų. Bado streikų jis 
paskelbė delei teismo uždary
mo vienos parapijos mokyk
los, kur buvo iškilę nesusipra
timai tarp parapijonų.

21 žuvo ant laivo
BENGHAZI, Afrikoj, 1. 10. 

—21 pasažierius ir įgula pri
gėrė paskendus italų laivui At- 
tilio. Niekas neišsigelbėjo.

WASHINGTON, 1. 10. —Kon
greso komitetas nutarė nupirko 
ti už $25,000 lakūno Post lėk
tuvų “Winnie Mae”, jei to for
maliai paprašys Smithsonian 
institutas. ■ ,
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Chicago, III., Ketvirtadienis, Liepos-July 11 d., 1935 m.

Kanados policijos susirėmimas su streikuojančiais dirbusiais prie pašalpų darbų bedarbiais 
Begina, Sask. Streikierial atėjo j ten iš Britų' Kolumbijos ir norėjo pašnekti pačių sostinę Ot- 
dawa, Ont., kad pareikalauti pakėlimo mokestis, ir geresnio maisto. Bedarbiai skundžiasi, kad 
jie gauna labai prastų maistų,o už savo darbi) gauna tik 20c j dienų. Premjeras Bennett (sakė 
streikierius sulaikyti ir Begina policija juos išblaškė dujų bombomis. Susirėmime vienas poli- 
cistas liko užmigtas ir daug bedarbių sužeista.! i

Prezidentas verčia 
kongresą pakelti 
taksus turtuoliams

WASHINOT()N, liepos 10.— 
14 atstovų buto vadų buvo ap
silankę pas prezidentų Roose- 
veltų jspėti nesistengti vykinti 
visų legislatyvj programų šia
me kongreso posėdyje, nep esu 
kogresmanai nori skirstytis ir 
jeigu jie bus prj^ęrstįi dar il
gai posūdžiatiti ,tai pradas dar 
labiau šiauštis prieš adminis
tracijų. Tada dar labiau su
mažės progos pravesti valdžios 
pasiūlytus bilius.

Prezidentas buk sutikęs ap
karpyti savo programų, bet 
pareikalavo būtinai priimti šia
me posėdyje turtuolių taksų 
pakėlimų ir uždraudimų kelti 
bylas dėl panaikinimo aukso 
klauzules valdžios bonuose.

Tarp pageidautinų bilių yra 
Gufey anglių stabilizacijos bi
lius, federalė reguliacija visų 
transportacijos įmonių, paleng
vinimas geležinkelių reorganiza
vimo ir įsteigimas federalinės 
alkoholio administracijos.

Chini jai gręsia nau
ji labai dideli 

potvyniai
NANKING, liepos 9.—Yangt- 

ze upė tiek pakilo, kad pavirto 
tikra jura ir stato pavojun gy
vybę 25,000,000 chiniečių.

Atvykęs į Nanchang \miesta 
pabėgėliai sako, kad 300 žmo
nių žuvo 30 m. atstume Tu- 
chiapir mieste, kur pratruko 
tvenkiniai ir užliejo visų mies
tų. Pats Nanchang yra veik 
visai izoliuotas ir ten žmonės 
“kaip užkluptos žiurkės” kovo
ja už savo gyvybės išgelbėji 
mų.

Jei upė pakiltų dar dvi pė
das, tai ji užlietų 50,000 ketv. 
mylių plotų derlingiausių Chi- 
nijos laukų ir 25,000,000 žmo
nių paliktų be pastogės.

Chinijos valdžia mobilizuoja 
pagelbų, siunčia darbininkus 
stiprinti užtvankas ir palaikyti 
šiokių tokią tvarkų.

Irutis toje apielinkėje dabar 
buvo tik 7 coliais mažesnė, ne
gu 1931 m.» kada tūkstančiai 
žmonių , žuvo potvyniuose.

Jau dabar potvyniai pridarė 
didelių nuostolių ir nunešė dau
gelį namų.

Abysinija visai nesi- 
šaukusi Japonijos 

pagelbos
— į

Japonai betgi atsisako pasakyti 
savo nusistatymų linkui Ita
lijos avantiūros i ■ ’• .
TOKIO, liepos |10. — Japoni

jos užsienio reikalų ministeri
jos atstovas nuginčijo žinias, 
kad Abysinija1 buk prašiusi Ja
ponijos pagelbos prieš Italijos 
avantiūrų, i Bei jis griežtai at 
sisakū pasakyti, ar Japonija gel
bės Aby.sinijai, jei ištiks ka
ras “Mes to negalime pasaky
ti šiuo laiku”, atsake atstovas.

Japonija sakosi neturinti dip
lomatinių ryšių su Abysinija 
ir Japonijos eksportas j Aby- 
sinijų sudaro tik mažų nuošim
tį viso Japonijos eksporto, > Be 
to ir pačioj Abysinijoj japonų 
nėra, išėmus vienų korespon
dentų.

Tečiaus Nemanoma, kad Japo
nija galėtų suteikti kokių nors 
pagejbų, nes pati Japonija yra 
užimta užkariavimu šiaurinės 
Chinijos. Japonijos laikraščiai 
betgi aštriai smerkia Italijos 
avantiūrų.

Betgi ministerijos atstovas 
pripažino, kad Japonija seka 
padėtį rytų Afrikoje su “dide*- 
liu susirupinimu”, bet tik esą 
dėlto, kad Japonija nenorinti 
karo jokioj kitoj Šaly.

Gen. Ugaki irgi sakosi nesa
kęs, kad Japonija negalės iš
laikyti savo neutralumų, jei iš
tiktų Italijos-Abysinijos karas.

Max Baer jau ruo- 
šiasi skirtis?

NEWĄRK, N. J., 1. 10. — 
Jau yra ženklų, kad ženybinis 
gyvenimas buvusio kumštinin
kų čempiono Max Baer su Ma
ry Eilėn Sirilivan, kurių jis ve- 
č|ė tik 12 dienų atgal, pradeda 
jau krykti. Svarbiausia, išky- 
lo religiniai nesutikimai, nes 
jis žydas, o ji karšta katali
kė. Be to jiedu apsivedė teis
me, o ji norėtų su kunigu, ko 
negali būti, nes jis yra kartų 
persiskyręs.

15 žuvo žemės drebė
jime Chinijoj

... ......................

x LONDONAS, 1. 10. — Gau
tomis žiniomis, 15 žmonių ’ žu
vo žemės drebėjime, kuris iš
tiko Uanding apielinkėj.

Abysinija reikalauja 
tautų sąjungos 

susirinkimo
ADDIS ABABA, liepos 10.— 

Ethiopla šiandie pareikalavo 
sušaukti nepdprastų tautų su
jungęs tarybos susirinkimų, kad 
galima butų surasti kokius nors 
budus išvengimui karo su Ita
lija, nes tautų sąjungos taiky
mo komišijbs pastangos nuėjo 
niekais.

Kartu Ethiopia atsikreipė į 
kitas šalis,- prašydama leidimo 
importuotis ginklus ir amuni
cijų pasiruošimui karui su Ita
lija. Ji nurodo, kad 1930 m. 
sutartimi ji turi pilnų teisę im
portuotis ginklus ir amunicijų.

Ethiopia paprašė leidimo im
portuoti ginklus po to, kai ke
lios Europos valstybės, gavu
sios Italijos protestų, sulaikė 
ginklų siuntimų j Ethiopia.

Didelis aliejaus gais
ras • Wisčonsine

CAMPBELLSPORT, Wis.t 1. 
10.— šeši žmonės liko sužeisti 
ir gyvastys 1,000 gyventojų 
buvo pavojuje, sudegus devy
niems aliejaus bakams ir gais
rui persimetus j gyvenamuosius 
namus. Nuostoliai siekia $100,- 
000.

Nusižudė redak
torius

BEVEHLY HILLS, Cal., I. 
10.— Sajvo namuose nusišovė 
Ray Long, 57 m. Prieš porų 
desėtkų metų jis buvo garsus 
redaktorius, redagavęs popu- 
liariškiausius žurnalus ir iškė
lęs j aukštybes daugelį dabar 
žymių rašytojų. Pastaruoju lai
ku jis nesveikavo ir dirbo prie 
mūviu žurnalų. Spėjama, kad jis 
nusižudė iš nusiminimo delei su
mažėjimo jo literatinio pasise
kimo.

SPRINGFIELD, Dl., 1. 9. - 
Prie savo namų liko nušautas 
iš pravažuojančių airtomobibų 
Jacob Wexler, brangmenų par
davėjas ir lombardo savinin
kas/ Jis buvo susidėjęs su pi
nigų lošimo mašinų šaika ir. 
spėjama* delei to jis ir tapo nu
žudytas.

Skaičius žuvusių 
New Yorko pot
vyny pasiekė 49

1TIIACA, N. Y., liepos 10.— 
Skaičius žuvusių New Yorko 
valstijos patvyny pasiekė jau 
4i) žmones, 45 jų žuvo pačioje 
New Yorko valstijoje, o keturi 
žuvo Ponnsylvanljoj, j kur da
bar patvynis nuslinko.

Vaduo jau pradeda atslūgti 
ir gelbėtojai gali pradėti savo 
darbų. Lietus gi apsistoja.

Labai nukentėjo ūkiai
BINGHAMTON, N. Y., 1. 10. 

—Gelbėtojai šiandie jau galėjo 
pasiekti ukius ir rado, kad ten 
nuostoliai yra daug didesni, ne
gu buvo manyta ikišiol.

Desėtkai tūkstančių akrų ja
vų Binghamtono apielinkėj li
ko sunaikinti ir ūkininkai tu
rės maitintis pašalpomis. Jų na
mai, jei kurie ir išliko nenu
nešti, netinka gyvenimui, nes 
rakandai, patalinės ir drabužiai 
si/naikinti. Daugelis ūkininkų 
pražudė ir visus savo gyvulius.

Pasak šerifo, eina dideli plė 
Šimai. Plėšikai plaukioja luo
teliais ir vagia iš namų visų 
paliktų turtų. Policija tokius 
plėšikus gaudo.

Pačiame Ęinghamtone, kur 
yra didelės čeverykų dirbtuvės 
ir kur nemažai lietuvių gyve
na, mažiausia 1,500 žmonių li
ko , be pastoges.

Laimėjo laižybas 
1892 m., bet tik da/ 
bar pinigus gavo

, ■— -į, f

NOBLESVILLE, Ind., 1. 10. 
—Dar 1892 m., Presser ir To’.- 
le susiginčijo dėl prezidento 
Clevelando išrinkimo. Presser 
stojo už Clėvelandų ir laimėjo 
$5 laižybas. Bet pinigų jis 
niekad negavo, nes Toole pra
laimėtų laižybų nesumokėjo.

Tik šiandie Preser gavo nuo 
Tole iš New Yorko laišką su 
$20 čekiu, kuriuo jis užmokė
jo pralamičtas laižybas su vi
sais nuošimčiais.

3 žuvo kasykloj,
TRINIDAD, Col., 1. 10. — 

Trys angliakasiai liko užmušti 
eksplozijoj Bear Canon kasyk
loj.

MASKVA, 1. 10. — Pirma
me bolševikų surengtame kar- 
nivale dalyvavo 700,000 žmo
nių.

Benito Musolinį.

Italijos diktatorius atostogo
se maudosi juroje. Greit jis
maudysis kraujo juroje.

No. 162

Balkanai tolinas nuo 
talkinikų ir artinasi 

prie Vokietijos
VIENNA, liepos 10. — Ang- 

lijos-VokietlJos laivyno sutar
tis ir Fra nei j ok ir Rusijos ka
ro sųjunga taip paveikė j Bal
kanus, kad Jie pradeda tolin
tis nuo talkininkų ir linkti prie 
Vokietijos.

Pagelbėjo ir IVusijos pre
mjero Goering apsilankymas 
Balkanuose.

štai šiomis dienomis trijų 
dienų konferencijai suvažiuos 
Jugoslavljch regentas princas 
Povilas ir Rumunijos karalius 
Karolis. Konferencija liko h iš
tarta asmeniškuose karalių 
laiškuose, be žinios abiejų ša
lių užsienio reikalų ministeri
jų. O ir pati konferencijų bus 
pro-vokiška ir anti-fracuziška, 
antl-rusiška.

Dabar Rumunijoj lankosi 
franeuzų gen. Weygand, kuris 
bando užtarti Franciją ir Ru
muniją patraukti prie talkinin
kų. Bet manoma, kad Rumu
nija priims Lenkijos nusista
tymų neleisti per savo žemę 
Rusijos kareivių.

Manoma, kad tokių pat pozi
ciją užims ir Jugoslavija su 
Bulgarija.

Tada visoj centralinėj Euro
poj pasiliks tik viena Franci- 
jos talkininkė—Čechoslovakija.

Jugoslavija ypač nori glaus
tis prie Vokietijos dar ir to- 
del, *T<ad ji nepasitiki Italija. 
Tad-dabar Jgoslavija tikisi it 
sau šį tą laimėti, kada Italija 
išgabens savo kariuomenę it 
pradės karą rytų Afrikoje.

Pradėjo veikti dide
lis ugniakalnis

BATAVIA, Java, 1. 10. — 
Didysis ugniakalnis Krakatoa 
jau vėl pradėjo veikli. Holan- 
dijos valdžia padidino sargybą 
ir prisiruošė būgnais pranešti 
visiems salos gyventojams, jei 
išsiveržimas darytųsi pavojin
gas.

Jau gauta žinių, kad nedide
lė sala Anakrakatau išnyko.

(Laike šio ugniakalnio Kra
katoa išsiveržimo 1883 m. žu
vo 86,000 žmonių).

Du jaunuoliai užmušti dinamito 
eksplozijoj

MOBILE, Ala., 1. 10. — Du 
jaunuolei liko išmušti eks- 
plodavus dinamito dėžei.

CHATAANOOGA, Ten., 1. 10. 
—Parašęs pranešimą apie sa 
vo mirtį, redakcijoj nusišovė 
Walker, 59 m., vienos iš redak
torių Chattanooga Times. Jis 
žudėsi dėl negalėjimo toliau 
dirbti.

NEW YORK, 1. 10. — Pašel- 
pų darbų administratorius gen. 
Johnson pareikalavo surašyti 
visus New Yorko bedarbius. 
Jie bus surašomi lygiai tuo 
pačiu būdu, kokiu budu buvo 
registruojami laike karo tin
kami kareiviavimui jaunuoliai.

~ PERRYVILLE, Ark., 1. 10. 
h—Mažo cirko meška išsiliuo- 
savo iš retežių ir apdraskė du 
vaikus.

GAINESVILLE, Tex., 1. 10. 
—Robert P. Cummins, 97 metų 
senis, trečią sykį apsivedė, šį 
kartą su Mrs. Margaret Le- 
mons, 63 m.
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Auother Folk Danco festival 
is scheduled for the beginning 
pf August in - llumboldt Purk. 
The girls of various branches 
are getling ready for it with 
many benutif ui numbers.

In keeping vvith the prece- 
dent sėt in previous festival.
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DR. J. E. SIEDLINSKIS
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Dr. Bertash
756 West 35th St.
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For AM

era from various schoote wiU 
particlpato, It xvlll be producod 
midui' the dlroctlon of Francis 
X. Bushman, and subsoputnii- 
ly shown in vnrioUH thofttm. 
In connoction vvith the maklng 
of tlio moviu the LYS is spon- 
sorlng h popularlty contost. 
Everyono is wolcomo to partl- 
cipato. Euoh partiolpanl will be 
tmtod vvith a plato dinmn 
hold in ono of the city’s 1‘inost 
cabarottos whoro the LYS vvill 
volebralo their second yearly 
annivorsary. A nominai prise 
vvill be presented to the vvhv 
nėr of the eonlest. Everybody 
is eligible to enter the oon- 
test, ,boy or giri, marrlcd or 
single. For detailed Informa
tion inųuiro at the LYS head- 
ųuarters, 3250 S. Halsted SI. 
Phone Victory 5250.

Dr. StrikoJ’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 
Namu Tel. Brospect 1980

Translation by 
Vitalis BukšmiHis.

Second Folk Dahce
Festival

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:80 v. Nedll. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

Bridgcport, > • • • The ralTIIng 
of a bouutifid irudio vvas the 
main underUiking u t tlio lašt 
meeting — and Ireno Kontri
mas, of litų; Hoselapd branch 
No. 2 vvas thę \ucky vvinnor.,. 
Ireno, is hicky that way. So 
vvo do not doubht that the 
Chevrolet CJoach yvill also Tali 
in hęr Įpt*... Julia Zogąs is 
slated to pręside at the next 
moelipg... Heilo, Miss fresi-

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 8 po įdėt. nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. NeMIiomis nuo 11 iki 1 p.p. 

TeL LAFAYETTE 8051.

Softly, softly, gentie Nioman’s crveping, 
Even softvr is my mother's \veeping....

If 1 kne\v the, reason for her sighing,
For her flowing tears, her gentie crying, 

I \vould comb her silk-soft silver trems, 
Cover them with kisses and ciu'vsses....

Does my f&ther mako her wcep all duy?
DaughteFs hand he \vąnts to givo away.

Softly, softly, gentie Nicmans cnu>ping, 
Even softęr is my mother's \veepingl

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

GYDYTOJAI IR DANTISTAI

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

Lnlvnkor
2608 W. 47th St < J;

By Vytautas Zereni-Bvliajun.
Blow ye, gentie winds, this nirsldp of ours 

2'o the land of Lietuva f ai r, 
t VVhere heavts and evu« expcct her

With love and caro.

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

ik having a grand limo umong 
the “N.F’s” In tho* dunos.

UvorĮik Purk... Bornlce.... 
Ann Evans, pIoumo, sponk upY 
.... Dorotily, Julla and you 
Hoom to fear to snggest somo- 
thlng. Lot’s hear you tnlk,.,. 
ChnrloM SnratauMkHH wns tho 
only Dvorak Parker down' at 
llollyvvood hm, and wo know 
tho rouson. Wo thlnk wo’ll

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

820.1 W. ĮCerinpk Road (W. 22 St.)
Ofiso valandos: Kasdlon nuo 9 ik| 5.

Vakarais: PanodflHo, Sorodos Ir

<>ckwell Hcreet

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Vąlaudos: nuo 1—8' |r 7—8 

iredomis ir ned«L pagal sutarti 
R/A. 6681 So. Califontfa Avenue

Telefonas Re*ublic 7868

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

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

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Asltland Avė.
Tel. Boulovnrd 2800

Rok. 6515 So. Rockwoll St.
' Tol. Republlo 9728

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

Dentistas
4645 So, Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakan*. 

Seredoj pagal nutartį.

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

K.P, (SUGIS
ADVOKATAS

MIonIo ofisus—127 N.. Donrborn St. 
Kamb. 1481-1484—Tol. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Hnlstod St. 
Valandos vakarais nuo (I Iki 8:80.

Tol. Boulovard 1810
Kolvlrtudlonluls Ir Sokinudionhds— 

nagui sutarta.

dnlly papers for fnTthor in- 
furhiiition.

Mr. Bollujus hnH nUo boon 
appointod by tho Paloatinian 
Youbli (Iroup, “Hug 110110111 
lla’lvrl” (Mr. I ladash-prosi- 
dont), 'slo toaeh them 
Orkmtal tylk-dancoH Bueh 
the Hallili/ Tol-Avivyuh 
llorra,

. On Saturday, Augusi 17th, 
the LYS will hold a moon 
light picnic at Spaitis Grove, 
Wilk>w Springs, III. Get ready 
for this ouling. Sėt aside this 
date. You will have plenty of 
fun. Only a nominai fee is in- 
volved to cover trip expenses. 
Means of transportation xvill 
be announced at a later date.

TYKIAI, TYKIAI, NEMUNĖLIS TEKA 
(SOFTLY, SOFTLY, b'LOWS THE NJEMAN)

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

10151 S. Stato St 
at 9:30 A.M 
servations as soon as possiblv. 
Also inform us if you have 
vara to foUow tho tryek from 
various points. In case of rain 
the iM'ach party will be 
poned till the follovving

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

2400 Weit Madieon Street
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswlck 0697

4<mtl do g good jobl... By tho 
wuy, didn’t sho luok Mtvnnlng

i tho Marguotu |raneh 
danoo Y... Bouiftlful.

Rogoiiind........At tho lašt
mooting wo wer,o h\footod wlth 
an fegyptian phiguo. Many 
ww«quito« Invttdod our elub 
room and tho ovonlng provod 
to be vary aoratchy with nu- 
niOl’OUb pf *‘Goo«” nild “Ollt- 
oho»”l Lot mo again point out 
to you two memberH of great 
umbition, Lllllan and Jonu, who 
eomo ull tlio why from llar- 
vey, 111. to attond tho Marq- 
notto dunco. Whut would hnp- 
pen if all tho mombora woro 
UM ambitiouH um tliey aro? Our 
doingH would have an aHHurod 
MueeosH.

McKinley Purk.... Wo foar- 
od and prayod for tho safoty 
of our doar mombors, Tony 
gnd Biruta, loat tho JndiunH 
Hhouid «ealp them in tho vlrgln 
woodH of Wi»(jon«ln. So Biru
ti! vvritoH: “llavon’t »oon an 
Indlan yot, VytH. Būt 1 hnvo 
deers and othor auch thinga. 
Swell place”, What do you 
know about that?... And Frank 
SurvilhiH aho wrlto» that ho

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS x 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. • Phone Canal 0528 
Valandoj nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:80 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
9;O0 ild 112:00 Kalbame lietuviškai

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4167 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

►fiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v.’ NedOliųf pagal sutarti

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai.. Nedlliomls nuo 10 iki 12

Tai. Boulavard 1401

■ Km Lietuviai Daktarai

Dr. Margerįs 
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po phitų 
ir nuo 5 iki 8 vakaro, 

ftventadieniaie nuo 10 IM 12 
Phone Boulevard 8688

DIt VAITUSH, OPTf 
UETUVIS 

Optometrfcally Akių SpeciaHstaa. 
Palengvins akių. įtempime, kuria 

ęsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamo akių. kar$th atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas d; 
elektra, pmrodaniia mi 

kyklos vaikus. Kreivo: 
somos. Valandos nuo 1 
dilioj nuo 10 iki 12.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 Iki 4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nediliomi^ nuo Ifi iH 12 
valandai diena-

Phone MJDWAY 2880

OLIMPIJADOS
Sportininkų ir Amerikos legiono 

Dariaus-Girėno Posto

Ekskursija Lietuviu
Kongresais

Didžiausiu Francuzų Linijos laivu

NORMANDIE

We hnvo nlmdy mentioned 
in our previous pagc about the 
LYS'S intention to open a md- 
ing and rvference library sonve 
tinie in (Rtober. Now we Whh 
4o ask the public to help us 
build tlie libraiy. We are so- 
liciting kind donai i o ns of books 
on Lilhuania, in English as well 
as in Uthuanian. -

lt is oųr inUųtUMu|^l>avo-a 
place^yvhėre sųdenta' of Ine 
lithuanian subject could find 
nll needcd 
that land, its history, 
logy, mythology and lore

A library of this type is 
quite expensive to build, and 

funds are negligible we 
of any 
we can

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

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

A.L.Dąvidonis, M,D, 
4Q1Q Š. Mįchigan Ąve.

Tek Kemvood 5107
VALANDOS:

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

Apart iventadienio ir ketvirtadienio.

LAIVAS IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

Liepos 31 d., 1935
D0| Šios ckskursijoH apechilę sulurlį hu laivų kompnnija 

pildarG B. JI. Pictkhjwicz, nuvykęs Ncw Yorkun.
Tuoj aus krcipkllCts Į

B. R. PIETKIEWICZ
OliiiipijadoH Komiteto TpuiNporlucijos Pirininhikmi.

ij Ągcntiirp. , ' . ,
■ TeL, Lafayette 1083

TeMonM Yanto «Mt 

Dr. Maurice Kahn 
4631 South Ashland Aveirae 

Ofiso valandos:
uo 10 ild 12 dienų, 2 Dd 8 po piei 
7 iki 8 vai Ned®. nuo 10 iki 12 

Bes. Telephone Plas* 2400

Ofiso Tek Calumet 0800 
. Res. TeL Dnmel 9191 

Dr. A A Roth
Rusas Gydytojau ir Chirurgas 

Moteriikų. Vyriikų. ~ " 
ehrouilkn 

Ofisas 8101 8* 
* Brti 81 Bt !

Valandos: 2—4. 7-^ 
daliomis ir Ivontai

As n foundation of 
brary. we are already 
session of a large collection of 
books presented to the LYS by 
the Dl’LB organization of Lith- 
v.ania and a very handsome 
collection by the "KupiŠkieČių 
Draugija” of Chicago presented 
through Mr. John Kulis to 
xvhom we are sincerely grate-

\Ve need not occupy mucb 
space in teiHng you how en- 
joyabie our affairs are. Our 
members are all friendly and 
congenial. That’s why.

We had an enjovable excur- 
ssion lašt Simday to Milwau- 
kee. so now we are going to 
take you to Waveriy Beach, 
Indiana. A beach of golden 
and clear sand and aky blue 
refreshing waters. A truck 
will leave Sunday morning 
Juiy 14th 8:30 A.M., from 3259

Dramn rolioiirsnlH vvlll bu 
hold nt McKinloy Purk, 80th 
and Wostorn ^vo».» ovory Wod- 
noHdny. 11 1h puti do«lro to uc- 
eommodato tho mopibors of tho 
LYS in ovory |)OHHiblo mnnnov 
imd to offoi’ h>4hom all thoy 
doftiro 
Wodno8day rchoarųids will got 
undor way. Diuma and comody 
wil| bo rohoarsod in Lithųun- 
ian and ICnglish, All who mo 
intorestod aro woloomo to 
oorno. Timo 8 P.M. oach Wod- 
noHdny.

on donations 
on Lithuania

The Doing's of L
,(Ljątuvlų JąiĮptae Draugjjos Naujienos)

Kotvlrtttd., LlepoH 11, 1035 
transj’er Elta Zolan to your 
brunch, hovv's thatY

Muniucttc Purk .... ’l hc pub- 
Hc tmjoyod tholr danco IhmL 
Wodno»day .... VVinnors of tho 
Waltz couIonI woro — Amui 
Zubrauskas and Stanley Murk.

XYZ.

Our Scandinavian 
Festival

Not many affairs aro so sue- 
cessful socially as our Norvo- 
gian-Danish 1‘ostival wns on 
Juno LSlii. Thoro wo had an 
nrray of colorful custurnos and 
a groal variety of nailonai folk 
dances. 1'ony Dodinskns, our 
accordionlst, provod to bo a 
ciųmblo and well aeeomplisliod 
playor, even acoomodnting in 
some of the Scandinavian 
dances. After the program, 
grūzdai, a Lithmmian delicacy, 
and lemonado vvero served. 
Evcryono \vas so ploasod with 
the friendly spir.it and sueress 
of this alTair, that many ex- 
pressotl desiro to have nnolher 
similar uffair vvith some other 
ngtionality group. And wu 
sliall have it in tho noar fu- 
ture. s !

' '■ irWAS '
Luidotpyjų .Sąlygos 

Lengvais slftiAokljimsis

RĘPuhlic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SĘRNĘR

LIETUVIS
___ T«l. YiKto 1829

gMpBMk .Pritaiko Akintus
* Kftiyap Akis

LYS never runs short of new 
Information about jdeas. You nee<l only revievv 

ethno- our histęry and be, ponvinced.
Now, for the First limo in IJth- 
uaniun history a Lithuanian 
Youth group is to perform 
Tolk-danc.es for a movie pro- 
duttion, in \vhich the LYS will 
lake part. The movie wh|ch 
will be of jthe ,,Attraetion,f 
type and a talkie extrayagan- 
za cpmbined. Singers and dane* there \vill be

NAUJIENOS, Chicago, III, .. . ... fa0»ll.to>lĮ.—l-l».l ......................... . ............ .

in typos. Diipcos from Nm^u.v,1 
1 Jonmank, S wpdon> Polimd ,1
^eotlan^ En^hųid, Mok|oo, .ftt 
goalgvia and huinerou® othei'|. r*“ 
Wo mu6t piirtlcipiito in thoso

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gersi lietuviams iinomas per 8b 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo Staigias ir .chrouifkas ligas, 
vyra, moterų ir vaiku pagal. Ąąu- 
Jaumus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. , .

Ofisas ir Laborątorija: 
1034 W. 18th SU netell Morgan 8a 

Valandos nuo 10—12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakaro.

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park MBS ar Central 74*4

UCTiniAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Ofisas ir Akinių Dirbtuyjl
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 Iki 12 va), dienj.

AKIU SPECIALISTAS
27 METU PATYRIMO

Prltsikp akinius <161 Msokių akiu

spir.it
danc.es


NAUJIENOS, Chicago, IIIKetvirtad, Liepos 11, 1935

KritikaPolemika

KORESPONDENCIJOS

RIIFUIFRDuLnLLn
VASARINERed.)

LIETUVONsvaras po

ROLL STEIKAS Rugpiučio 3 dsvaras po

LAIVUsvaras po

FREDERIK VIII

NAUJIENOS
1739 Sol Halsted St

NAUJIENŲ
EKSKURSIJA

Laiko liko nedaug, todėl be jokio atidėlio-
• .. f - r » • / • *

jimo kreipkitės i Naujienų Laivakorčių
- - ’ •» ' <

Skyrių pasitarti apie dokumentus.

kad pačios Naujienom 
yra naudingus.

Rcdnkci-
Lietuvių
savo re-

'CONST1PATED
Children May 

/ HeallyHave ' 
/ WORMS!tį_

CRESTVVOOD DRY GIN 
A CENTURY PRODUCT 
AT A POPULAR PRICE

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

Goldm GminsDistiUedin.
CENTURY

Mes
ir Juozas RadaviČiai

8UP8R QVAX1TY

Red.) nei vieno nėra 
s. Jisai daug naudin- 

suteikia vel- 
organizaci-

ki tiems
musų atminty koliai mes gy
vi busime. Dėkojame drau
gams, kurie prie puotos iškali
mo prisidėjo, bet palys nega- 

joje dalyvauti.
Neturime pakankamai jaut* 

pakankamai vaizdingų

Suėmė stambų vagį 
recidivistą ir jų 

padėjėjų

Rusiška ir Turkiška Pirtis.1
DOUGLASBATHS ■aHmmar 

3514-18 W. ROOSEVBLT BOAD CI i ! 
arti St. Lotais Av. Tel. Kedzie 8902 | į
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

swimminff pooLBusim ir tarkim pirtis W||| __ 
Moterims parodomis ŽH 7 v, y. .

Ši ekskursija pasieks Lietuvę, laike Lietu 
. vių Pasaulinio Kongreso.

Katrina ir Juozas 
RadaviČiai dėkoja 

draugams

Krautuvė atdara tiktai iki 7-tos vai 
vakaro subatoj.

Birželio 8 d. Klaipėdon bu
vo atskridęs Lietuvos Aeroklu
bo autožiras (malūnsparnis 
lėktuvas) ir kariuomenės pra
timų aikštėje demonstravo 
skridimų.

JAUTIENA MĖSA YRA PIGI 
IR LABAI GERA PAS

Atsilankykite j musų išpardavimą, o mes 
pasistengsime tamstas visus pilnai užganė
dinti. .
Biznio Vedėjas MARTYNAS BALČIŪNAS

Žiūrėkit! Pirkit!
Gaukit Kainas!

AČiu gerb. Mockum už pH- 
sidėjimų. Ačiū už malonias 
kalbas ir gerus velijimus gerb. 
Maldai, Baniui, RosČiui, Pet
kui, Labanauskui ir visiems 

tie velijimai pasiliks

žmonių pasižiūrėti prisirinko 
daug. Po kelių skraidymų ats. 
rndjotas (Jarolis paaiškino su
sirinkusiai visuomenei autožy- 
ro ypatybes.

Birželio 9 d. autožyras buvo 
nuskridęs j Nidą, kur taip pat 
sukėlė didelĮ susidomėjimų. Iš 
Nidos, popiet, per Klaipėdą, iš
skrido j Telšius. (d

Rokiškio valsč. seniūnijų su
eigose nutarta skaityti paskai
tas. Tuo reikalu į sueigas bus 
siunčiami atatinkami žmonės. 
Numatyta paskaitas skaityti 
daugiausia iŠ ūkio srities, (r)

Dalykus, kuriuos jus mėgstate labiausiai, 
jus galite rasti gerdami gin CENTURY... 
Ji turi gerą skonį, gryna kai krištolas, 
tikras malonumas ją' gerti. CENTURY 
dirbant vartojama tik patys geriausi rin
ktiniai grudai. Ji yra tikrai atsakanti, nes 
žmonės, kurie ją dirba, yra atsakanti. Ir 
grudai, kurie yra vartojami jos padary
mui yra puikiausi. Reikalaukit CENTURY 
Dry Gin. Jus sužinosit kodėl po išsigėrimo 
pirmo cocktail!

nuo gėrimo 
prižiūrėtoju 
Vienbalsiai 
Kliubo prižiūrėtoju J. Urbonas, 
pagelbininku P. Bernotas, ku
rie irgi apsiėmė veltui dirbti. 
Parkų Pilietis, apleisdamas 
prižiūrėtojo vietų, paliko Kliu- 
bui skolingas $13.51, ir ikišiol 
neatsiteisia. (Šio straipsnio au
toriai neužginčija to fakto, 
kad P. P. yra bedarbis, kuris 
gauna tik $1.50 pašalpos per 
savaitę. O betgi tas neva 
“darbininkiškas” kliubas nu
tarė jam nieko nemokėti už 
darbų, ir dabar jie kaltina jį 
“girtuokliavimu” ir pinigų pa
sisavinimu! Ar tai žmoniška?
— Red.).

Dabar bus aišku, kodės Par
kų Pilietis šmeižia Liet. Dar
bininkų Kliubų. Bet nežino
me, kokiu išrokavimu kili jū
sų laikraščio korespondentai 
per “Pittsburgho Naujienas” 
varo nuolatinę ataką prieš mu
sų Kliubą. Rodos, Liet. Darb.

Autožiras Klai 
pėdoje

Posėdžiavo apyg 
teismas

rių
žodžių, kad pilnai išreikšti sa
vo dėkingumų. Tik tiek dhr 
tariame, kad jūsų draugišku
mas yra mums neapsakomai 

| brangus ir kad mes trokštame 
ir toliau pasilikti jūsų drau
gais.
Katrina ir Juozas RadaviČiai,

DOATUrDC Inn oriu I ntnojnC.
1400W.46thSteYards 1445

i, skriaus- 
Red.). Par

kai bė- 
veltui 
kelias 
gerat 
s m a r- 

Todėl vie-

Skilvio kirminai (žinomi kaipo ap
skriti kirminai) yra abelnaa apaireiki
mas. Miestų ir kaimų vaikai via dar 
aerra ta lira. Jie nuolat kaaoai. krapš
to noa|, prastai mie<a. neturi apetito 
yra iftblyftke. rriežia dantimis miego
dami. vemia arba turi kitus ženklus, 
kas reiškia, turi kirminus.

Vidurių prsvalninimaa yra bevertis. 
Nusipirkit Jayne’a Vermifure tuojau. 
Didžiausis butelis už tuos pinirus. Vai
kai mėrsta jas. Klauskit savo rydytojo 
arba aptiekoriaus.* 45 milionai bute
lių išparduota.

JaYNE'SVERMIFUGE
PARDAVIMUI PAS

PLATT DRUG CO.
1801 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Ganai 0330

KENOSHA, WIS 
Katrina 
skaitome už didelę sau garbę 
išreikšti per “Naujienas” pa
dėkos žodį musų gerbiamiems 
draugams.

Dėkojame už draugiškumų, 
už simpatijų, ,už darbų, už do
vanas visiems, kurie surengė 
mums, kaip siurprizų, musų 
20 metų vedybinio gyvenimo 
paminėjimų.

Dėkojame rengėjam Miku
čiam, Butvinskam, Nemo j li
nam, taipgi kitiem draugam. 
Širdingai dėkojame musų 
gerb. p. Malelai už tokį gausų 
prisidėjimų, tokį brangų ves
tuvių pyragų ir puikų jo ap
rodymų; ačiū jam ir už visų 
duonų vestuvėms.

Parkų Pilietis taipgi gerai 
žino, kad jis neteisingai reika
lauja $60. Pereitam metiniam 
Kliubo susirinkime juk vien
balsiai nutarta Kliubo prižiū
rėtojui nieko nemokėti, kad 
tuomi sutaupius kelis dolerius 
įvairiems darbininkų reika
lams, kaip tai rėmimui darbi
ninkų spaudos, kovos prieš 
karą ir fašizmų, už socialę ap
draudę ir tt. (tai reiškia, tas 
kliubas “taupo” pinigus komu
nistų propagandai 
damas bedarbį! — . 
kų Pilietis taipgi užtai 
jo, balsavo ir apsiėmė 
prižiūrėti Kliubų. Per 
savaites viskas buvo 
bet vėliaus jis pradėjo 
kiai girtuokliauti 
nam susirinkime jam pareiš
kė, kad dėlei nesusilaikymo 

toliaus Kliubo 
nebegali būti, 
tada išrinktas

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu valysi namus! Pašauk mua. dėl dykai apsknitliavimų. 

t 25 metai patyrimo. — Blektfnua ir Stogius,

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

Kliubas nei vieno nėra nus
kriaudęs, (jeigu kliubas elgia
si ir su kitais žmonėms pana
šiai, kaip su tuo nelaimingu 
bedarbiu, tai jisai negali ti
kėtis, kad jo vardas butų ge
ras. —— 
užpykdę 
go darbo atlieka 
tui darbininkų 
joms vietų susirinkimams lai- Įėjo 
kyli, nuolatos remia darbinin
kų kovas už geresnį gyvenimų. 
Ypatingai bedarbiams yra 
daug pagelbėjęs ir dabar gelb
sti. Užlaiko knygynų veltui 
visiems pasiskaityti. Visiems 
darbininkams durys atdaros.

Lietuvių Darbininkų K-bas, 
Petras Norkus, pirm. 
Stanley Orda, sekr.

Seniūnijų sueigose 
bus skaitomos 

paskaitos

Birželio mėn. iš 29 į 80 d. 
naktį Panevėžy, Krekenavos 
gatvėj, nežinomi piktadariai 
įsilaužę j„ pil. Kromo svirnų h 
pavogė ten buvusius linus, do
bilų sėklas. Dienų po to, bir
želio mėn. iš 1 | 2 d. naktį, 
vienoj arbatinėje iš rangvo 
Ivanovo buvo pavogta iš kiše
nės 1,000 lt. Apie* šias dvi va
gystes gavusi pranešimų, Pa
nevėžio kriminaline policija 
ėmėsi žygių išaiškinti piktada
rius. Buvo nustatyta, kad tas 
vagystes yra padaręs stambus 
vagis recidivistas, jau kelioli- 
ką kartų teismo anksčiau bau-

Gerb. “Naujienų” 
ja: — Pittsburgho 
Darbininkų Kliubas 
guliariani mėnesiniam susirin
kime, įvykusiam savoj svetai
nėj, 1322 Reedsdale St., N. S. 
Pgh., Pa., liepos 5, vienbalsiai 
nutarė kreiptis į jūsų laikraš
tį, kad patalpintumėte musų 
atsakymų į jūsų laikraščio ko
respondentų nieko nepamatuo
tus šmeižimus Lietuvių Darb. 
Kliubo ir prašome Gerb. Re
dakcijos patalpinti L. 1). K. at
sakymų. Užtai išaugsiu ta
riame ačiū.

L. D. Kliubo atsakymas 
skamba sekamai: :

Per pastaruosius du metus, 
kaip Liet. Darb. Kliubas gy
vuoja, per jūsų laikraštį siste
ma tingai buvo vedama ataka 
prieš musų Kliubų. Bet pas
taruoju laiku jinai pasidarė 
visai nebepakenčiama.

“Naujienų” 123 numery 
Parkų Pilietis rašo visai ne
būtus dalykus, buk tai musų 
kliube mokykla susideda iš 
girtuoklių, buk musų jaunimas 
tvirkinamas ir tt. ir tt. Ta 
žemiausios rūšies rašto negal 
būti. Tas Parkų Pilietis ge
rai žino, kad taip nėra. Jisa 
pats yra dalyvavęs mokyklo, 
ir viskas buvo gerai, kai jis 
pats ateidavo negirtas. Bet 
vienų sykį jis atėjo visai nu
sigėręs ir pradėjo lermų kelti. 
Prašėm gražiuoju jį nusira
minti arba eiti namo. Bei 
prašymas negelbėjo, tai Jonas 
Urbonas pradėjo Parkų Piliet 
vesti laukan, o jis nesiduoti. 
Užtai jis užpykęs, pats kaltas 
būdamas, kitus šmeižia.

“Naujienų” 152 numery ve 
tilpo Parkų Piliečio neteisin
gas raštas. Apart kitko tame 
rašte Parkų Pilietis ’reikalau- 
ja iš J. Gasiuno $60 atlygini
mo (netiesa. Parkų Pilietis 
reikalauja atlyginimo ne iš p. 
Gasiuno, bet iš kliubo 
neva užtai, kad jis per tūlų lai
ką buvo Liet. Darb. Kliubo 
prižiūrėtoju. Visųpirma turi
me pasakyti, kad Liet. Darbi
ninkų Kliubas nėra jokia Ga
siuno nuosavybe. Kliubas su
sideda iš šešių draugijų, ku
rios išrenka atstovus prižiūrė
ti Kliubo reikalus. Kliubą lan
ko įvairių pakraipų darbinin-

LIETUVIŲ DARBININKŲ
KLIUBO ATVIRAS LAIŠKAS 

“PITTSBURGHO NAUJIE
NOMS”

Ir paakinu atsilankyklt t CENTRAL DISTRICT FUhNITURE CO. 
ir PALYGINKIT kainas ir ryši tavoru. Mes, turime nustatę NAU
JAS PASTOVIAS VERTYBES dėl musu Liepos mėnesio apvalymo 
išpardavimo.

i

Mes garantuojame, kad jus negalite gauti gereitnės ryfiies tavoru, 
geresniu išmarginimu arba geresnio patarnavimo bile kur kitur 
Chicagoje.

Pirkite dabar pirm Infliacijos.
*49.00
*11.95 
*39.50 
*34.95 
*29.50

*2.98 
*2.49

*29.50 
*1.98

*29.50
ir brangesnių.

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS ARBA CASH.

Kėdainiuose nuo balandžio 
mėn. 3 d. iki birželio mėn. 8 
d. posėdžiavo Kauno apygar* 
dos teismas ir išsprendė visų 
eilę įvairių kriminalinių bylų.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
. Physieal Th«rapy 

iį MHBBB »»<* Mldwife 
■ 6630 S. Western

Avė, 2nd floor
Hemlock 9252 

Patarnauju prie
L gimdymo namuo

A H M arB* 1 IV duodu maaaageB eleetric treat
mępt ir maama*

1 I'" bbmketa ir tt
Moterims ir mer- 

ginome patari- 
• nal dovanri.

stas už visų eilę vagysčių, Sta-
sys Jakomas. Tuo pačiu buvo duoda nauda dėlto 
pastatyta, kad Jakomui yra pa
dėjęs Juozas Pabedinskas ir 
abu vagys suimti. (r)

PARLOR SETAI, $129.00 vertės, galutinam 
išpardavimui po ....................... ...................................

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

MODERNIŠKI MIEGRUIMIO SETAI, $98.00 vertės,
sampeliai po ..................................................................:....

VALGOMO KAMBARIO SETAI, $85.00 vertės, 
riešuto medžio baigti, po ..........................................

9x12 AMERICAN ORIENTAL KAURAI, 
gražių pattem’ų po ........ ......................... ................

9x12 VAILOKINIAI PATIESALAI, $5.00 vertės, 
RDCciulini do

82 ŠMOTŲ INDŲ SETAS,’’Gaūgit’sau’da^

GESINTAI PEČIAI, $49.00 vertės, visi poretelinlai 
po ............................................ . .....................

$8.50 vertės maži KAURAI, labai specialiai ...........

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

CENTRAI DISTRICT

FURNITURE CO.
JOSEPH JOZAITIS, Mąr. 

3621-25 SO. HALSTED STREET

PAS MUS GALITE NUSIPIRKTI TIKRAI 
LABAI GEROS MĖSOS ŠIĄ IR KITĄ 

SAVAITĘ ŠIOMIS KAINOMIS:
ROUND STEIKAS labai geras 1Q a 

ir didelis bargenąs,
POT-ROAST arba čiokas tiktai po 

svaras .............
MĖSA DEL ZUPES

SIRLOIN STEIKAS yra tikras
bargenas

AVIENA nuo petuko specialiai *1 Hf* 
šiam išpardavimui . ..   sy. po I”*

ŠOLDERIUKAI rūkyti labai geri

ANTYS pavasarinės, bargenas sv. 9 p a
tarp 3 ir 5 svaru didumo po fcfeV

Taipgi turime visokios rųšies dešrų labai 
pigiomis kainomis.

W PRODUCT



Apžvalga
SEILE VARVA

DĖL SUKILIMO GRAIKIJOJE

POLITIKA IR “DŽABAI
Vienutine Tokia

Anglų Kalboj

The DainaSVEIKATOS SKYRIUS
AR NE PER PIGU?PIGU

Rašo DR. G. I. BLOŽIS

AUDRA ARTINASI

EVOLIUCIJOS BYLA

Vaikui

rašo tasai Kauno 
“atsidūrė iš pasalų

gerą jų 
kaip ji- 
Ir jam,

LUUPININKAI GINASI 
NUO “GRIOVIKUI.

(prie kurios 
nepriklauso) 

skridimui.

$8.00
4.00
2.00
1.50

Ehtered as Second Gass Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.

$7.00
3.50
1.75
1.25

Šimtai lietuviškų dainų angių 
kalboje. Gražus vertimas.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St* Chicago, 
I1L Telefonas Canal 8500.

ir pakelė 
šaukdami:

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

kuri paskui buvo svar 
moky-

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą. j

motinos 
vaikų 

Kaiminka Žingeidk-

Prieš 10 metų mažam Tennessee valstijos miestely
je Dayton įvyko “piktadarybė 
stoma vienoje iš garsiausiųjų bylų pasaulyje 
tojo Scopes’o byloje.

Būrys jaunų Daytono vaikinų, gerdami sodę vaisti
nėje, diskusavo evoliucijos teorijų, apie kurių jie buvo 
girdėję nuo savo mokytojo. Tos diskusijos pasiekė tei
singumo ausis. Mokytojas buvo apkaltintas ir patrauk-

Spaudos Biuras “Talka”, kuris siuntinėja laikraš
čiams informacijas iš Kauno, rašo apie tai, kiek kaštuo 
ja pragyvenimas Lietuvoje. Sako:

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

NAUJIENOS
_ The Lithuanlan Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanlan News Puh^Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

mano sūnaus

Wisconsino “jaunų demokratų” susirinkimas išrin
ko į valstijos konvencijų du delegatu, kurie savo kalbo
se išreiškė didelį pasipiktinimų Roosevelto administra
cija dėl to, kad, ji kai kuriuos federalinius “džabus” to
je valstijoje pavedė progresistams, o ne demokratams. 
Susirinkimas entuziastiškai plojo, kai juodu pasižadėjo, 
konvencijoje įnešti papeikimo rezoliucijų prezidentui.

Tai grynai amerikoniška politika. Politiškos par
tijos čia yra daugiausia valdiškų vietų parupinimo įstai
gos. Principai nesvarbu. Idėjos nesvarbu. Bet “džabai” 
tai toks dalykas, dėl kurio seny ir jauni politikieriai ko
voja, kaip liūtai.

Subscription Hales:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

LAISVOS KAPINĖS 
ŽAGARĖJE.

nė jas, bet ir garsusis demokratų partijos oratorius (ne
trukus po tos bylos miręs), William Jennings Bryan; 
o teisiamąjį gynė trys pagarsėję advokatai iš Chičagos 
ir New Yorko: Clarence Darrow, Arthur Garfield Hays 
ir Dudley Field Malone.

Mokytojas Scopes buvo nubaustas $100 už peržen
gimą Tennessee valstijos įstatymo, draudžiančio dėsty
ti mokyklose teorijas, priešingas ‘'šventam raštui”. Bet 
vyriausias valstijos teismas bausmę panaikino, rasda
mas, kad ji per aukšta už tokios rųšies nusikaltimus.

Ta kova teisme — “beždžionės byla”, kaip ją vadi
no laikraščių korespondentai, buvo

gerai, kad 
klausimus šiame 

gvildenkj Medicinos 
“N.” Red.)

Lietuvos Etines Kultūros
Draugija atidarė pabaigoje pe-

aštuonių mėnesių, 
sakė, ji jau visai 
nuo krūties ir val-

sekančiai: ryte

stovėjo
žmonai

— Tokio saldaus pyrago? 
Niekuomet! — atsakė Ncga- 
lienė. — Labai nesveika tokie 
saldus pyragai — ir pastūmė 
jį tėvui.

— Na, gerai, gerai, — tarė 
Jonas. — Reiškia, kas sūnui 
netinka, tą aš turiu suvalgyti.

Biednas tėvelis
(Butų, rodos 

maitinimo 
skyriuje 
daktarai.

Graikų respublikos vadas bu
vęs ministeris pirmininkas Ve- 
niselos turėjo pabėgti j užsie
nį po nepavykusio sukilimo 
prieš esančiųjų Graikijos vald
žių kovo įpjenesį.

Jisai sako, kad sukilimas įvy
ko prieš jo norų. Jisai pataręs 
valdžios priešams laukti, iki 
Tsaldaris (dabartinis premje
ras) drįs paskelbti monarchijų. 
Bet jie pasiskubino sukilti ir 
pralaimėjo.

mėnesių senumo, ji pradėjus 
duoti jam minkštus kauliukus 
graušti, nes jis tuo budu gavo 
progos pamankštinti raume
nis. /

“Musų Jonukas,” Negalienė 
tęsė toliau, “buvo įčiepytas 
nuo raupų, kuomet buvo vos 
3 mėnesių. O kuomet buvo 
šešių mėnesių, tai buvo im- 
munizuotas nuo difterijos.

Kuomet Jonukas buvo vie
nuolikos ir pusės mėnesių, 
jam išdygo ir pieniniai krū
miniai dantys apie ką ir gy
dytojui pasigyrė, o gydytojas 
girdamas ją pasakė, kad vis
kas eina normališkai.

— Onyte, duok Jonukui to 
saldaus pyrago, kur žvakutė

“Lyginant su kitais kraštais, Lietuvoje pragy
venimas yra gana nebrangus, žinoma, kaimuose 
jis yra pigesnis, o didesniuose miestuose brangesnis. 
Apskaičiuojama, kad šių metų balandžio mėn. vie
nam suaugusiam žmogui Lietuvoje pragyvenimas 
vidutiniškai kaštavo 55 litus. Per mėnesį dviejų 
žmonių šeima pragyvena už 90 litų, o penkių žmo
nių šeima pragyvena už 140 litų. Palyginant su 
prieškariniu, 1913 metų gyvenimu Lietuvoje, šiemet 
pragyvenimas yra, tik 65 procentais (ar procentai? 
— “N.” Red.) prieškarinio pragyvenimo. Tam tik
ri apskaičiavimai rodo, kad Lietuvoje pragyvenimas 
kasmet pinga.”
Jei penkių žmonių šeima gali pragyventi už 140 li

tų per mėnesį, tai pragyvenimas, iš tiesų, pigus. Dabar
tiniais Amerikos pinigais 140 litai yra verta apie 24 do
lerius.

Kaune, žinoma, ir vienas žmogus vargiai pragyvens 
mėnesį už 24 dol. Bet už tai kaime gyventi yra daug 
pigiau. $ .

Tačiau kažin, ar toks pigumas yra sveikas reiški
nys? Jeigu maistas, rūbai ir kiti dalykai yra labai pi
gus, tai reiškia, kad pinigų vertė yra labai aukšta. £) 
pinigų vertė iškyla, kuomet jų pritrūksta. Iš to pragy
venimo pigumo, apie kurį praneša “Talka”, tenka pa
daryti išvadą, kad Lietuvoje žmonėms trūksta litų.

Vadinasi, Lietuva pergyvena defliaciją^ Atrodo, 
kad Lietuvai butų sveikiau, jeigu jos litas butų nupigin
tas — sakysime, tiek, kiek buvo nupigintas angliškas 
svaras arba amerikoniškas doleris.

Defliaciją mėgsta tie, kurie gauna iš valdžios iždo 
algas arba pensijas. Bet ji spaudžia produktingasias 
klases: ūkininkus, pramonininkus ir tuos žmones, kurie 
iš ūkio arba pramonės, gyvena.

Iš to galima numanyti, kas šiandie Lietuvą valdo.

Vargšas šimutis vis rokuo- 
ja ir rokuoja, kiek dolerių su1 
dėjo visuomenė 
jisai, žinoma, 
trans-atlantmiam
Matyt, jam seniai galva apsi
suko, nes jisai jau “suroka- 
vo” net 37 tūkstančius. Bet 
pasirodo, kad dar ir tų ne ga
na. Dar ateina “tūkstantinė” 
iš Kauno!

Ar ne pašėlimas? Tiek pi
nigų tenka ALTASS’ui, kurį 
Marijonai purvino kiek jmany 
darni; o jie negauna nė nagų 
prikišti prie to turto. Spręs
damas pagal save ir tą šventa- 
blyvą kompaniją, su kuria 
“Draugo” redaktorius skleidžia 
“artimo meilę” tarpe griešnų 
žmonių, jisai neabejoja, kad 
tie, kurie tiek pinigų kontro
liuoja, būtinai turėjo 
dalį pasiglemžti arba, 
sai sako, “išeikvoti”, 
žmogeliui, seilė varva.

Vienintelė viltis patenkinti 
savo apetitą butų jam tame 
atsitikime, kad su antruoju 
skridimu įvyktų nelaimė, kaip 
kad įvyko su pirmuoju. Dariui 
ir' Girėnui žuvus, bažnyčiose 
buvo daromos kolektos už žu
vusiųjų “dusias”. Paskui bro
liuko organui pavyko prisiplak
ti prie paminklo statymo. Bet, 
ot, piktumas: antras skridimas 
yra ruošiamas labai rūpestin
gai. Lėktuvas geras, įtaisos ir 
instrumentai nąųjpusį, ir la- 
kūnas, prieš iššĖrehdant dar 
peržiūri su* įvairių kompanijų 
inžinieriais kiekvieną dalyką,, 
kad butų pašalinti visi įrengi
mo defektai. Pats lakūnas, dėl 
didesnio saugumo, pratinasi 
operuoti propellerį, daro svo
rio bandymus ir kitokiais bu
dais ruošiasi taip, kad su pil
nu pasitikėjimu jisai galėtų 
leistis į savo pavojingą žygį.

Prie šitokių aplinkybių ka
tastrofos galimumas turės bū
ti beveik visai pašalintas. To
dėl Šimutis ir jo bendradar
biai šnypščia, kaip tas gyvū
nas, ką gundė Jėvą rojuje. Ve, 
girdi, “cicilistai” įrengė Vait
kaus lėktuvą “moksliškai” ir 
nori parodyti pasauliui “tech
nikos stebuklą”! O kodėl, gir
di, to nereikėjo Dariui? Jisai 
paėmė “džonką” ir perlėkė per 
mares I

Aišku, ko linki įeit. Vaitkui 
“Draugas” ir ta juodvarnių 
brolija, kurios interesams jisai 
tarnauja. Bet reikia tikėtis, kad 
jų troškimai šį kartą neišsi
pildys.

ta spaudoje, kad ji sudavė didelį smūgį evoliucijos mok
slo priešams. Teorija, kad žmogus yra kilęs iš žemes
nės gyvūnų veislės, gavo tiek reklamos, kad pasidarė 
tiesiog juokinga bandyti ją uždrausti. Nuo to laiko, pav. 
ir lietuviai kunigai liovėsij vadinę “bezdžionvaikįais” 
laisvamanius, ką, pirmiaus jie labai mėgdavo daryti.

Prietarai spaudos šviesos bijo. Todėl prietarų skel
bėjai biją spaudos.

reito mėnesio laisvas kapines. 
Apie atidarymo programą spau
doje pranešama: prakalbos prie 
vartų, gedulingas maršas ir pa
baigoje tautos himnas. O po 
visų ceremonijų Dr. J. šliupas 
turėjo skaityti paskaitą: “Mo
ralybės plėtojimasis”.

Lietuvoje nebažnytines kapi
nes vadina laisvomis, o ne “tau
tiškomis”, kaip amerikiečiai. Ir 
vardas “laisvos”, žinoma, ge
riau tinka, * nes tokios kapinės 
nėra po bažnyčios kontrole. 
Tuo tarpu kai “tautiškos” ka
pinės gali būti ir laisvos, ir ne
laisvos.

'Negalių šeimynos namuose 
nepaprastas įvykis. Negalie
nė dirba, trusia, valo grindis,, 
baldus, langus, ir t. t. žodžiu, 
viskas rupeštihįai rengiama.

^ats Jonas Negalįs darbe 
nieko kito nemąstė, kaip tik 
apie sekančio “ vakaro nepa
prastą įvykį. < F Vietoj darbo, 
jis tik įsivaizdavo, kaip šį va
karą namie seSės prie gražiai 
papuošto staioiį šalę savo su- 

Jonuko. O tos dienaus 
nos ilgumas! 'Jokiu budu ne
gali persistatė kodėl tas lai
krodėlis šiandįet /neina taip 
greitai, kaip'Kitomis dienomis.

Po ilgos dienos ir po ilgų 
ir atsargių Negalienės trusų, 
štai ir vakaras. Kviesteieji 
svečiai jau renkasi, lig bitės 
į avilį. ■_

Nuotaika gera. Vakaras 
šiitas, langai atdarinėti ir šil
tas vėjalis Įtartais papučia ant 
gražiai papuošto stalo, apie 
kurį sėdėjo didokas būrys ma
mų su vaikeliais. Jie buvo pa
maišyti. Tarpe vaikų buvo 
motinos. Kodėl taip, neži
nom; gal, kad vaikučiai nesu
siteptų, kad juos pridaboti, 
arba kad nesimuštų.

Negalįs pirm pradėsiant 
valgyti paprašė svečių išsiger
ti prieš juos stovinčius stikle
li tts, tai degtinės, tai vyno, tai 
dažyto vandens, šeimininkas 

r pakėlęs savo stilelį sušuko: 
“Išsigertam už mano sunaus 

i sveikatą, nes šis pakylis yra 
paminėjimas 
vienų metų senumo, 

Svečiai sustojo i 
stiklelius f viršų, 
“Geros sveikatos mažam Jo
nukui!” Tuo pačiu kartu vi
sos šviesos užgeso ir liko tik 
viena žvakutė priešais mažą 
Jonuką įkišta į saldų pyragą.

Užpūtus Jonukui žvakutę 
pasidarė tamsu. Jis pradėjo 
verkti; jį pasekė ir jo kaimy- 
nai. Uždegta šviesos ir vėl 
užviešpatavo ramybė.

Besikalbedąmos, 
nukreipė kalbą apie 
maistą 
nė paklausė Negalienės, kuo 
ji sūnų valgydina. Onytė pra
dėjo pasakoti, kad kuomet sū
nūs buvo šešių mėnesių, jinai 
pradėjo duoti truputi pieno, 
o apie septintą mėnesį žalu
mynų gerai suvirtu, — mažai 
vartojant vandens, arba kitaip 
sakant, iššutintų, ir jų dupti 
bent

“L. žinios” sako, kad tų ar
dytojų pašalinimas nėra “ski
limas”, kaip vai. liaudininkai 
pasakoja, bet tik atsikratymas 
gaivalų, kurie atsižadėjo savo 
idealų ir nudėjo tarnauti ki
tiems.

Reikia pripažinti, kad vai. 
liaudininkai iki šiol pasiliko iš
tikimi tiems demokratybes prin
cipams, kuriais buvo steigiama 
nepriklausomos Lietuvos valsty
bė. Savo nusistatymą jie gana 
griežtai’ gina nuo nukrypimų į 
dešinę. Todėl vai., liaudininkų 
sąjungos įtaka Lietuvos visuo
menėje stovi aukštai.

ARŲDRA  UGLTA

esant jau 
Negalienė 
nu jaukino 
gydindavo 
apie 8 uncijas mišinio (4 un
cijas gero pieno, 4 uncijas vir
to vandens ir vieną arbatinį 
šaukštuką cukraus).

Apie 8 vai. vieną unciją 
apelsinų sunkos (orange jui- 
ce). 10 vai. vieną arbatinį 
šaukštuką cod liver oil, tru
putį kvietinės košės ir 4 unci
jas pieno (mišinio) ir mažą 
gabalįlį paspirgintų lašinuku*

Apie 12 valandą vieną gra
bam cracker — sukuriuką.

Apie 2 valandą daržovių ir 
ir jaknų ir 4 uncijas pieno 
(mišinio).

Apie 6 valandą arbatinį 
šaukštuką cod liver oil, trupu
tį kvietinės košės,. 4 uncijas 
pieno (mišinio) ir porą šauk
štukų obolio sunkos.

Kuomet Jonukas . buvo 10

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

Višakymo kainai
Chicagoje — paštu: 

hietams 
Pusei metų __________
Trims mėnesiams___ __
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ______

Chicago) per išnešiotojus: 
Viena kopija__
Savaitei __ 
Mėnesiui .

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: s

Metams ___ _
Pusei metų ...___
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams______________ ----- $8.00
Pusei metų •••••••• 4.00
Trims mėnesiams r___ _ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Birželio 29 d. Kaune įvyko 
Lietuvos Valstiečių Llaudinin-t 
kų Sąjungos strvažiavimas. Iš 
vakaro prieš jį “L. žinios” ve- 
damam straipsnyje nurodė, kad 
šiame suvažiavime svarbią viep
tą užims vidujiniai organiza
cijos reikalai.

0L. Valstiečių Liaudinin
kų s-ga*?, 
dienraštis, 
ardomos organizacijos padė
ty. Tūli pašalinti iš s-gos 
nariai ar tai dėl drausmės, 
ar tai dėl nusikaltimų ben
drai etikai, o svarbiausia už 
pastangas ardyti ir griauti 
organizacija' asmeniškais su- 
metimais,, ypatingai suskato 
šmeižti, dergti ir ardyti fi
gą. Jie dirba pavestą jiems 
darbą, nešvarų darbą.”

**
A ;__ \ —’n

jįinjSv.ųaL. f ' 4



Gražuolių Kontestas

Kontestą, tuojau

to-day

Paskutinė diena ketverge

VISO

66 E. Van Buren St

(iarsinkites “N-nose

ederalSavings

Gerkit ir ReikalaukitRADIO
susirasti

jums reikią

KUPONAS

Čia prisiunčiu savo fotografiją.

Vardas ir pavardė

kurie specialiai šiam se 
yra Progresą krautuve

$50.00
$25.00
$10.00

PIRMA DOVANA - 
ANTRA DOVANA 
TRECIA DOVANA

Lietuviškos
Degtinės

NATHAN 
KANTER

Gražiai pal a i d o i o 
Teisybės Mylėtojų 
Dr-tės narį Anta
nų Razbadauskų

>12.00 
>45.00 
>15.00 

>1.00

south paw
beautiful

Visose Alines© 
Mutual Trijų 
žvaigždžių

( »

Kentucky 
Bourbon

FIKČERIAI 
STORE FDLTURES

STOGAI 
ROOFING

3220-30 Archer Avenue 
Phone Lafayette 1090

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERIS

M

Apiplėšė milkmaną ir 
ledo pristatytoją

e x outh oi Maxim 
25c iki 2 vai. po pietų

Progress Fumiture Krautu
vės radio valanda visados at- 
neša daug malonumo jos klau
sytojams. Ji tapo labai popu- 
lari tarpe savo klausytojų duo
dama gražius muzikalius pro
gramas, taipgi duodama labai 
svarbų numerį programe, tai 
teisių skyrių, kurį veda advo
katas K. Gųgis.

Dabar norėčiau tąrti keletu

BY J. J. ŽUKAS, Sport Editor
Ali contestants are reųv/est- 

ed to report, ready for play, 
tonight at Ogden Park, 6 P.M. 
Upon arriving at the courtš, 
please report to M r. Žukas who 
will arrange your match for 
you. The tourn'ament wilh end 
either Saturday or Sunday.

“Willie” Waitkus enteręd 
from Mihvaukee.

BIRUTĖS DARŽE 
Rugpjūčio- August 4,1935

Chicagos Draugiją 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

CHICAGOS 
ŽINIOS

Lietuvaitės norinčios įstoti į Gražuolių 
“MISS NAUJIENOS 1935 ”
siųskite savo fotografijas i “Naujienas”.

Gražuolėms bus duodamos trys dovanos
$50.00
$25.00
$10.00

Rado nužudyto žmo 
gaus lavoną

Naujienos Tennis 
Meet to be played 

Tonight

RADIATORIAI IR ĘOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25^

Automobilių Dalys 
auto PARTS

Rasta lavonas Edwardo Gar- 
vey. 26 metų, tūlos Mihvaukee 
miesto spaustuves tarnautojo. 
Garvey buvo nusisamdęs kam
bary Berkshire viešbuty, 15 
East Ontario St., 14-me aukšte. 
Jo lavonas rasta ant kopėčių 
gelbėtis nuo gaisro ties penktu 
aukštu. . i | *

GRAŽUOLIŲ 
KONTESTAS

BAIGĖ KETURIŲ METŲ 
KURSĄ NORTHWEST- 
ER'n UNIVERSITETE

be the feature match of the 
day, if not the whole tourna- 
ment. Thęy will start at 6: P.M.

Men’s Pnirings.
William Waltkus, Milwaųkee, 

Wisconsin, plays A. Bulis — 
to-day.

Tony Ynngers, Gage Park, 
plays Dan Whitton — Friday.

Charles Whitton, Jr., plays 
Jphn ShimĮtus — Friday.

Gerbiamieji: — Aš noriu būti l 
“Miss Naujienos 1935'

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITES 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams -------
Palagas ligoni

nėje .................
Akušerija na

muose ........------
Medikais egzami

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

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai** 

symo? Pašaukite mus ir mm paaa- 
kyšima Įdek kaštuos pataisyti. Mea 
taipgi daroma Visokį biUmrysUa 
darb*. '

8210 So. Hateted straat
Tai. VIGtorr 4M5.

Išrinkimas gražiausios lietuvaitės 
“MISS NAUJIENOS 1935”

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietwosimonėsr 

taip pataria Lietuvos bankai

Du vyrai, kaip vėliau pasiro
dė banditai, nusisamdę kamba
rį ruiminghauzėj adresu 2021 
JLane court. Tai atsitiko antra
dienį. O trečiadienj vienas vy
rų išėjo j gatvę ir paprašė pie- 
nį įnešti jam į kambarį kvor
tų pieno. Pienius mielu noru 
sutiko prašymų išpildyti.

Kambųry tųčiau abu bandi
tai atėmė iš jo pinigus 
$8.00. Patį pienų jie uždarė 
kamaraitėj drabužiams pasika
binti.

Nespėjo pienius pasiliuosuoti 
iš kamaraitės, kaip štai kamba
ry pasirodė ledo pristatytojas. 
Iš Šio pastarojo banditai atėmė 
$25, ir taipgi uždare jį kama
raitėj, paremdami kamaraitės 
duris lova.

Kada pagalios pienius ir le
dų pristatytojas pasiliuosavo jš 
kamaraitės, tai vienas rado ke
letu šmotų ledo, o kitas bonkų 
pieno. Tik pinigų ir banditų ne
berado.

“Willie” Waitkus, brother of 
our famous flyer, has entered 
from Milwaukee, Wisconsin. 
“WiUię” is a champ in Mil- 
waukee holding two big titles, 

Conference 
Oconowoco

Kun. Coughlin nenusi 
leidžia

John ShimĮcus
Ben Gyalda plays John Os 

heli — to-day.
Frank Ruisutis plays An- 

thony Willis — Friday.
AVoipen’s Pairings.

Pearl MeCęy plays Bee Sur- 
villo — Friday.

Celia Maros plays Julienne 
Gonski

Betty Sal)owstis plays Miss 
Skinder — to-day,

A. Gregorow plays Estelle 
to-day.
Pulsucke plays Al- 

to-day.

Iššoko iš viešbučio 14 
aukšto

BIRUTES DARŽE
Rugpiučio-August 4 

1935 m.

35%
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLT CO.

IMI W. Divisiau 84. 
kampas Marshfield

ILLINOIS LIETUVIŲ PAftELPOS 
KLIUDO valdyba dėl 1985 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marųuetto Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 8842 S. Union AveM 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St.. Frank Bakutis, ižd. 
2608 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožnų mėne

si pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 8188 S. Halstęd 

7:80 vai. vakare.

LIETUVIŲ 2AGARIEČIŲ KLIUBO 
valdyba 1085 metams: P. Arlaus
kas pirm., 656 Beldcn Avė., A. Je- 
navičo pirm, pagelb., 8852 South 
Californin Avė., John Pukinskas 
nut. rašt., 7125 S. Washtenaw 
Avo.. M. Meravičienė fin. rašt. 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskienė 
fin; pagelb., 1218 Independence 
BĮ., A. GadaminskienS kasierlus. 
2650 W. 42 St., D. Radvilas mar
šalka, 712 W. 17 PI.. P. Arlaus
kas. J. Pukinskas kasos globėjai. 
Susirinkimai yru laikomi kas mė

nuo trečia nedėldieni 1 vai. po riet 
HolĮywood Inn svetainėj, 2417 West 
43 Street.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBES 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1985 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas, 7132 So. Ručine Avė., Tel. 
Rųdcliffe 9899; K. Laucius vice- 
pirm., 3317 So. Lituanica Avė.; 
M. Batutis, nut. rašt., 2627 Gladyš 
Ave„ Tel. Van Buręn 7361; P. 
Viršilas finansų rašt., 8415 So. 
Wallace St.; M. Alkįnavičiug iž
dininkas, 4804 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontrolės rašt., 8415 So. 
Wallace St.; M. Norbutas ir K. 
Batutis iždo globėjai; J. GarbuŽas 
maršalka.

Florenęe Korsak
P-le Florence Korsak baigė 

keturių metų kursų North- 
vvestern universitete birželio 
15 d. gaudama Bachelor of 
Arts laipsn|.

P-lė Florence yra duktė 
Williamo ir Genovaitės Karso- 
kų, 1516 W. Grand Avė., kur 
randasi H’appy Bill Grill.

Ateinanti sezonų p-Je Flo
rence pradės studijuoti advo
katūrų Northwestern univer
sitete.

žodžių apie praėjusio sekma
dienio muzikalį programų, ku
ris buvo išpildytas priežiūroj 
gabios muzikos ir balso lavin- 
tojos, p-nios Anelės Stepona
vičienės. Ji turėjo šį kartų mai
šytų trio savo mokinių, kuriem 
parinko labai smagių dainelių.

Teko girdėt taipgi gražias 
dvi solo dainas, kurias išpildė 
Florence Balsis. O Progress 
pranešėjas supažino klausyto
jus su daugeliu prekių ir bar- 
genų, 
zonui

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

Paskilbęs radio “pamokslais” 
kun. Coughlin teismo keliu mė
gino priversti Chicagos parkų 
komisionierių tarybų išnuomoti 
jam Soldiers Field. Jis iškėlė 
bylų. Parkų komisionierių ad
vokatai įteikė teismui demurer 
— kunigo Coughlin argumentų 
paneigimų. Teismas palaike ko
misionierių pusę. Dabar kun. 
Coughlin įteikė teismui nauja 
pataisymą prie užvestos bylos.

Evergrocn Avo., tol. Belmont 1448. 
John Kuprevičius, vico-pirm., An- 
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
V/abansia Avė., tol. Humboldt 
8254, Stanley Buneckis, fin. rašt. 
A. Zillius, kasierius, Tam Kubi
lius, maršalka.

Taylor —
Edna I 

dona Algmin
Miss Bernice Temple receives 

<a bye and plays the winner of 
Pulsucke-Temple match.

Ali players are expected to 
be present tonight, unless dif- 
ferent arrangements have been 
made with' the tournarhenl 
umpire. Balis may be pur- 
chasetl at the park. Yoir mušt

■ 4 ‘I

be present tonight or you will 
be defaulted.

SEE YOU ALL TONIGHT, 
6 P.M.

Hammond, Ind., policija ra
do pelkėse netoli nuo šio mies
to žmogaus lavonų. Lavono ko
jos buvo nupiautos, o ant kaklo 
užnerta virvė, lavonas rasta 
suvyniotas kaldrėje, senose po- 
pierose ir rankšluosčiuose. Pel
kėje jis išgulėjo apie savaitę 
laiko.

Kaip galima spręsti užmuštas 
žmogus buvo 35 metų amžiaus, 
5 pėdų 10 colių aukščio ir syė- 
ic apie 165 svarus. Kokia pa
varde jis gyveno, vakar polici
ja dar nepajėgė sužinoti.

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

GARFIELD STORE FDCTURE 
EKCHANGE 

5300-5314 So. Hajsted SL

Į kitą šovė, o jam 
pataikė

Du banditai padarė holdapų 
John Ogonowski grosernėj, 1656 
Throop St. Jie pasiėmė iš re- 
gisterio $11.00. Kai jie jau bė- 
go laukan iš krautuvės, vienas 
banditų atsigrįžo paleido šūvį į 
Ogonowsk|. Bet kulka pataikė 
ne Ogonowskiui, o John Bena, 
53 m., 1815 Allport street, kurs 
buvo krautuvėj laike holdapo.

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

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

Liepos 9-tąfl1!. susirinko gra
žus būrys pažystamų ir buvu
sių velionio A. Ra^badausko 
draugų po numeriu 3152 So. 
Emerald Avk ir nulydėjo jo 
kimų į šv. Jurgio bažnyčią, o 
iš ten į Švento Kazimiero ka
pines. Velionio Ąntano mote
ris yra dėkinga visiems, kurie 
dalyvavo apeigose liūdnoj va
landoj, o labiausią graboriui A. 
Masalskiui, kuris taip rūpes
tingai tvarkė laidotuves.

— Steponas.

P. CONRAD | 
STUDIO 

420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840 

Dar gražiau, modernll- 
kiau įrengta.

the Little Ten 
singles and the 
singles.

Mr. Waitkųs is a 
and plays . a vęry 
game. He is espected to enter 
the finais. In his first routnd 
match he will play7 against Al 
Rulis, tliat star from Tilden 
High School. This promises to

M A L E V A 
už % kainos! 

Vyriausia Vieta Bankruto Steko 
Atsilankykit i bile kuria iš musų 
3 krautuvių ir pasižiūrėkit—jus 
Čia rasite kiekviena žinoma male- 
vos ruši už nupigintas kainas. 
$2.00 Balta žibanti Ma- $4 AE 
Ieva, už GaL 
$2.26 Balta Fiat Ma- <4 O A 
Ieva, už Gal. ...,........... ■ ■"V
$1.25 Sieteliams Maleva, EAft 
už Gal. ............................... v V U
I“1“""“............. . >1.00
Visa Maleva 100% Garantuota— 

Arba Sugražinsime Pinigus
Paint Exdiange of Chicago 
1557 Milwaufcee av. 2274 Elaton av. 

6^36 S.Halęted st. teLArmitage 1440

Mrs. Goodrich Morton GMjlrlrL
Merton Goodrich, kuris prisipažino nužudęs Detroite 11 

metų mergaitę Lillian Gallaher. Jis su žmona tapo suimtas 
New Yorke ir abu liko atgabenti į Detroitą, kur tapo atiduoti 
teismui.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musy skaitytojams au< 
sirasti, kur galima nusipirkti įvairif paprastu ir nepaprasti 
daiktų, Intais? ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia skelbimų ae< 
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

LITIKOS KLIUBO valdyba 1985 
m., Anton Vaiskia pirm., 3341 St.

SOFIJA JUNEVIČIENĖ 
pp tėvais šlakiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
H e po s 10 dieną, 4:20 valandą 
ryte 1935 m., sulaukus 40 me
tu amžiaus. gimus Chicago, 
Illinois.

Paliko dideliame nuliudime 
vyra Aleksandra, sūnų Alek
sandra. motina Ona šlakienę, 
4 brolius advokatą Antanų Šla
kį, daktara Laurent šlakis. Jo
ną ir Juozapa, broliene daktare 
šlakiene. Josephina ir Angelą 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
S. P. Mažeiko koplyčioj, 3319 
Lituanica Avė.

Laidotuvės ivyks subatoj, lie
pos 13 diena, 10:00 vai. ryte 
iŠ koplyčioj i ŠV. Jurgio para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės siela, o iš ten bus nulydė
ta i šv. Kazimiero kapines/

Visi a. a. Sofijos Junevičie-* 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarnavi- 
ma ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras. • Sūnūs. Motina.
Broliai, ftvogerka 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo- 
nas 1138._____________________

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

Taiipykit Pinigu® Užtikrintoj Vietoj 
U. S. Government Įstaigoj, F.

- ■ S. and L. Ins^GJorp., Washing- 
ton, D, C. Apdraustas kiekvie- 
no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

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

. 4^*'^ j Reikalaudami
; visada galite 

gauti savo su- 
WEDERALSAVINGS taupytus pini- 
^Ą^DĮL9A^f4$fOlCIATlON^ SUS? Įstojimo 

PHicąiso^ mokėti nereikia.
2324 So. Leavitt Street , 

Telefonas CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas. 
ĘELEN KUCHIĮ^SKAS, Raštininkas

4707 So. Halsted St. 
TeL YARDS 0803

ant

TELEFONAS; YARds 2790. arba.279

KEISTUČIO SKBLIfflflflR BilDAVOJIKB BA'ĖJ

va ;ji .Jtortgičio: į Įirblį
apdraudrr- duo ugnies, vėjo. etc\. ąAtšauk:

840 West 33rd Street «

■ ;
K t iiK ’

; • ■ į'■
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Žukas ir W. Vaitkus 
vyriausi kandidatai 
į tenniso čampionus

Felikso brolis vei
kiausiu turės persi
imti su Žuku dėl va

žiavimo Į Lietuvą
Išrodo, kad tąnnte turnumen- 

U dldžtauataa auaikIrllinua bl.u 
tarp Juoko Ruko h' VVIIHo Vait
kaus.

Juokam Rukaa, muaų Aporil- 
ulnkaa, yra puikiaualaa tannte 
ložėjoM. J(m yra 
turnumontų ir turi iip vienių

Valikli* yruliet ir VVIllio 
čamplonų rųšioa ir yra laimė
jęs Jaunuolių ėamphmatą.

įtaikia Jums žinoti, kad VVil- 
Ite VnltkuM yra initeų lakūno 
Felikso VaitkauM broliu.

Butų laimi žingeidi), Jeigu 
jta laimėtų tanntao Camplonu- 
tą, ir kai|>o čampionaa butų 
imaiųataM j Lietuvą dalyvauti 
rugpjūčio mėnesyj vteo pasau
lio lietuvių Olimpiadoj. Kaip 
tik tuo pačiu laiku ir Jo bro- 
Ite Feliksau dar tebebuM Lie
tuvos priimamas ir garbina
mas. Lietuvai butų smagu pa
matyti-ir Felikso brol| kaipo 
sportininkų.

Jeigu J. Rukus laimėtų čam- 
pionatą, tai galima tikėtis, kad 
VV. Vaitkus bus sekamas gar
bėje.

Butų laimi geni i Juodu abu
du pasiųsti | Lietuvą. Tečiaus 
tuo tarpu mes tikimės surink
ti tik tiek pinigų Į Olimpia
dos fondą, kiek užtektų vieno 
čampiono pasiuntimui.

Fondo sukėlimui mos turima 
du bodu: vienas —t Suvjengti 
pasveikinimų knygą, antrąs — 
tai laivinė okskursiju liepos 20 
dienų.

Jeigu Chicagos lietuviai gnil
sini dėtų pasveikinimus Į tą 
knygą, kartu aukodami J fon
dą, tai fondas galėtų pasida
ryti didesnis negu reikia vieno’ 
čampiono j>asiuntimui j Lietu
vą. ši knyga dabar yra rengia
ma. Kiekvienas prakilnesnis 
ehicagietis turėtų indėti Čia 
savo pasveikinimą Lietuvai, 
Lietuvoj jaunimui, savo gimi
nėms ir pažystamiems.

Du tūkstančiai kopijų šios 
knygos bus nuvežta Į Lietu
vą ir išdalinta viso pasaulio 
lietuvių kongreso laiku. Visi 
tie, kurie turės Šioj knygoj 
savo pasveikinimus, galės taip
gi patys pasiųsti Šitos knygos 
įm> keletą kopijų savo gimi
nėms.

Gausus prisidėjimas su pa
sveikinimais Į šitą knygą ga
li mums duoti progos surink 
ti užtektinai pinigų pasiunti
mui ne vieno, bet dviejų jau
nuolių, pasižymėjusių sporte.

Laivinėje ekskursijoj liepos 
20 d. naktį galės dalyvauti ne 
daugiau kaip 1000 žmonių. Ii 
butų geistina, kad visas tūk
stantis ir dalyvautų. Bet rei
kia atsiminti, kad tikietus šiai 
ekskursijai reikia pirktis iŠ- 
anksto. Tik nuo tų Ūkietų, ku
riuos išanksto parduosime* 
mes turėsime uždarbio Olim- 
pijados fondui. Mes negalime 
pardavinėti tikietų prie laivo 
ar ant laivo.

Tikietų jau galima gauti 
įvairiose Chicagos miesto da
lyse nurodytose vietose. Taigi 
visi geri žmones eikite j 
vietas ir skubiai pirkitės 
kietus.

Tai yra puikus dalykas 
pasiųsti musų žymius jaunuo-

ti-

mes laukiame, kad kiekvienas

kinti.

Lietuvaitės sukrus 
kitę!

Hiųaklte mavo pnveikahiM | 
"Niiujlonaa*'.

PtištabėJau, Jogoi “Naujte" 
noMo“ pradėjo tilpti gražuolių- 
kandidačių pavelkalai. I'ul vte 
lietuvaitė*, kurio* nori būti 
"MIkm Naujiono* 1D01T.

Man tie jų paveikiai pūti
ko. Aš norėčiau matyti “Nau- 
Jleno*eH tų gražuolių-kundida- 
Člų pavelkelų kuodaugiauMial, 
Ne tik man vtenuin tie pavaik
štai patinka, Mualtlkę* movų 
draugu* ir |*tkalbėjv* apie 
graŠiiote*-knndidate* patyriau, 
kad vtal tų pačią mint) tuvi — 
nori matyti bNmiJteno*o“ — 
Juo daugiau grašių lietuvaičių 
|Mivolk*lų.

Todėl šluoml noriu paragin
ti v(*a* lietuvaite*, kad Jo* 
tuojau priduotų arba prteių*lų 
Kavų fotografija* | “Naujie
na**'. Iš tų fotografijų bu* pa-

telk imftyje.

no* vaiiuoahr Į Birutė* durtų 
ir buliUoihi už Irta man patin
kamu* lieluvailo*, Viena Iš Jų 
bu* **Mte* Naujlono* 1935”. Ki
tos dvi —. Jo* a»teUntč». O ki
tos kimdldatėž-graŽuolč* pūtiką 
1086 — "Map Yoar” metanui,

— PaiyahinuiN.

Iš jaunystės atsi 
minimų
išakrtetant Lott.UrlKš

Vaitkui iš Nmv Yorko | Kau
ną* noriu papasakoti š|-tų apie 
jo tavel|.

Su muaų lakūno tėvu Anta
nu Vaitkum man toko lankyt 
liaudies mokyklų Gmdžiuotw. 
Nors labai seniai, vienok pa
menu kaip mums boąiritant Jis 
mano marškinius sudraskė. Te
ko taip pat būti jo kaimo Lu- 
košaičiuoso, dar mažnin man 
esant, su savo A. A. tėveliu, 
Blgojo gi, man betarnaujant 
Higos-Oriolo gelžkoliul knyg- 
vedžiu, p. A. Vaitkus irgi ne
tikėtai atsiranda ir gauna dar
bų to paties golžkelio amatų 
dirbtuvėj kaip šaltkalvis (slie- 
sorius). Vėliau jis išlaiko eg- 
saminą savistoviai valdyt gar- 
vtij (paravoxų) ir turi gerą 
durbą kaip mašinistas. Tai, 
manau,. gerai atsimena "dėdė” 
V, MiŠelkn, kurs ar tik nedir
bo su juo kaip studentas prak- 
tikantas.

1906 ar 1907 m. man atvy
kus j Chicagą ir besidarbuo
jant* A. Olszewskio banke, 
Chicagoj, vėl pasirodo A. Vait
kus, Įrengdamas prie 33-čios 
gatvės Plumbing Shop. Tai be
veik manęs persekiojimas bu
tų. Ar nekeistas supuolimas?

Ne kartą teko būti man jo 
namuose ir <taug išsikalbėt. Ar 
pameni tą visą, didžiai gerb. 
Antanai ?

Viso to supuolimo dėliai tu
riu progos išreikšt didžiausios 
simpatijos Tamstoms, pp. Vait- 
kai, ir velyti juo pilniausio pa
sisekimo Tamstų sunui Felik
sui atlikt užsibrėžtą pavojin-

Tu gi, drąsusis lakūne Fe
liksai, aplankyk Gruzdžius ir 
Joniškj, mano ir Tavo tėvelių 
gimimo vietas. Mano ir Tavo 
tėvų giminės sutiks dideliu 
džiaugsmu ir išplėstomis ran
komis priims Tave, brangus 
musų didvyri.

‘Dėdė” B. Vaitekūnas,

Golfo Turnamentas
Chicagos Lietuvių Golfininkų 

Sąjunga rengia trečią iš eilės 
šj sezoną turnamentą, kuris 
{vyks sekmadienį, 14 dieną lie
pos, S valandą ryto Glen Eagle 
Country Club kalnuose. Bus su
lošta 86 skylės. Visi sąjungos 
nariai yra prašomi nepamiršti.

tinti klluhločhun* savo regiui

J, /), bmhihtiitin, 
KoImIučIo Kllubo koritap.

Naujos rųšios misi
jos Bridgeporto

HamMMMlMMlMlN
I

Prilojusio nnlriidlenlo voltu- 
rą musų brolis lietuvis, gyve
ną* pus ščyru* piiriiidjoniis 
Morgan gulvėj, gerui nusllel-
IH|* |)tlH Ačyi'U*

puNbuėkv ubiUH, o imigury- 
Nų dar Ir NUuirkoHiilo gėriuio.

šeimininkė pukvhUė pogol 
bon novo draugo^, gi šeiminiu 
kuH purų novu lenkiškų drau
gų ir dar Iionu miniu, kuriama 
gyvena. Savo keliu niiino «u- 
vlijInkuN, kaip goruM parapijo- 
iuim, ) Miioigėlv piiHlŠuukė lutei- 
onlorių kunigu. Sualdurė lik-

N

U

I loHlruužInn t prlo skridimo j m Iruti ta forų dldžhftiju buliumi 
iš dnulum tloM Ibipld City, S. I)., buvo paletei! tr.VM moži bnliuiml 
| HtrutoNforų. Jie buvo upruptntl uutomntišku nulio ir buvo |te- 
aikėlų iki 01,000 pėdų uugštiunoH. 1

Taip«l, užkviočiainl vImI Chleu- 
Mom Ir aptolinklų lietuviai ir Ho- 
•tuvė* golfo mėgėjai kaip avė- 
čial. VInI Nvučlal, užNh’ogtetravę 
pu* ihunų turiuunonto tvarlida- 
t j, tarė* progos Išlošti vienų Iš 
koletą gražių dovaną Npooialial 
skiriamų svečiam*. Nariam* Ir 
avočlams Įžanga $1?25.

(litui Eagle Couhtry Club, plr- 
minu buvę* privatiftka* klubus, 
randasi gražioj vietoj, prlo 128- 
čIon arti Archer Avė., ir yra la
bui smagus lošti. Privažiuoti gu
lima goriausia South Wost High 
Way iki 12Mlos, o čia pasuki
te j vakarus ir važiuokite apie 
(i mylias.

Sąjungos nariams žinotinu, 
kad šio sezono turmunentuoso 
išlošv nariai dovanus gaus itam 
tikrame užbaigos sezono vaka
re, kuris bus surengtas su dai
nomis* šokiais* užMndŽhUs Ir 
kitokiais pasilinksminimais.

Prisirašyti prie šio sporto 
klubo (Įstojimas ir metinė mo
kestis) kaštuoja tik $2.00. No
rintys galės prisirašyti laiko 
turnamonto; arba kreipkitės 
prie sekretoriaus

l)r. A. J. Gussen, 
•1817 W. 14th SI., Cicero, 111.

Tol. Cicero 3043.

Anelės ir Adonio Du 
donių 30 metų vedy 
binio gyven. puota
Liepos 7 d. J. Jaciko Dar

že, Willow Springs, III., p.p. 
Šimuliai (6016 So. Francisco 
Avė.), sesuo Petronėle ir jos 
duktė Bronislava, surengė pp. 
Adomui ir Anėlei Dudoniams 
(7917 So. Howard Avė.) pa
rą, kad paminėti jų vedybinio 
gyvenimo 30 metų sukaktu
ves.

P-nia A. Dudonienė yra pla
čiai žinoma veikėja Chicagos 
lietuvių draugijų tarpe ir daug 
jose dirbusi. Tat ir draugų 
pp. Dudoniai turi daug. Taigi 
Į puotą jų 30 metų vedybiniam 
gyvenimui atžymėti suvažiavo 
daug draugų. .

į . ,,r » -J " i <į
Prie skanių valgių ir gėri

mų, muzikai grojant, svečiai 
ir viešnios linksminosi iki vė
lyvo vakaro.' Bankieto rengė
jos Įteikė pp. Dudoniams gra
žias dovanas ir visi svtečiai 
velijo jiems dar ilgus metus 
laimingai gyventi.

Pp. Dudoniai 'taria širdingą 
ačiū giminėms ir draugams, 
seserei Simutienei ir jos dūk* 
terei p-lei Bronislavai, už su
rengimą tokios gražios puotos 
ir už dovanas; taip jau dėkuo- 
ja svečiams ir viešnioms už
dalyvavimą puotoj.

— Senas Petras.

.hm bevelk vidurini k I Is pri
siartino bet tišl I nu iii stiklus.

Iš Liet. Keistučio 
Pašalpos Klittbo pus
metinio susirinkimo

dgflHta dalyviai flmfi stumdytis 
Ir i'InIIih’n žiiInII. Ilk Mhdyii 
lenkus svetys plkšl Ir Įbedė 
HpunČ|” lietuviškam mtelonlo- 
rlui. PusUirusIs nei imt grln-

Cliicagii* LtahivlŲ Draugi)* yra 
tagalš oigąnlmita lllhiui* vatetllo- 
te. Niirtate iirlimuml vyrai r mo« 
tei’l* nuo 15 iki 4* mulu umštau*.

hlrašyl Draiigijmt galimu uur mu« 
rii honliiii'MuniuN tti'bft mmoriMdte 
Mml* tatai i Braukta uta. 
immateltal* Ir kotvargnl* oftea* ąfita- 
ra* vte* iltaiia, o mateMtaiitata tikini 
nuo 0 ryto lld i no ntei.

ClitehMo* Lietuvių praųg ta, 
.. ..17HI) Mo. įtektai Bt.

(“Nmijtaim” namo — 2-ro* lutai*)sintaa. •jmai

Morulng Mlnr Liuli talky* miama- 
tini mlrinliliiin Itano* ll Italh 
m. Mllublmtaj 2IHl* North Ava.. 
II lubų*, naujoj vietoj.

Draugai inaloiteHlte utaltankytl 
ant Šio mlrliiMimo, no* yni itaug 
avHi'bių i'olloilu aiilarii Ir ątalva*kl> 
ta iimilu nariu iirtelrašytl I kllub*.

M. Cnemiii rašt.
Zaraaišklų Kliubo *u*lriiik Ima* 

IvykNUi uanktaillouy. Italai* 12 il„ .L 
Žukmiako antele, 2l2(l M, llatateil Mt. 
PrailAin M vai. vakaro, Vtel kllubo 
nariai mnloiteklta *u*lrlnktl, ne* šte 
auairliikimn* yni iiu*niotlnl* mliln* 
klnina. Klliiho vNklybn.

Ui .fflUffliB <ts 'SRUBI®' tf M

Ritančiu taikata* 2011 A,. (J, VV. of 
A. numIrinkimo* įvyk* itetnyČIoj Ita
lai* 12 d, A maigomaied (tantro mt> 
m* llllll Mo. Aaldaml llld., 7ilJ0 vai. 
vnk. Mnlonftklta dalyvauti vtal.

i Valdyba,i: . , s
lllo VVardo Lietuviam* lito 

Wardo Lietuviu Demokratu orgnnl* 
zatdjo* *u*lrlnklma* įvyk* ketverge 
Halio* I diena N vai. vak. Lietuviu 
Audltorl oj, llllta H. Hntatad ML

Maldoma vlatein* nt*ltaiikvu Ir 
ntalveall *nvo draugu*. Turima ra- 
mirtų ko* link oiiinij orga/ilMaoljo* 
pikniko kurte (vyk* rugidumo 2h d.

Praną* Naujoka*,

CLASSIFIEDADS
Help Wnntvd—Mulo

itarbinhiki) reikta
HI4IK ALINGAM laHltarlau* pagd > 

blniiika*, nąvaite* h1 iiiiIIIMm, At*h 
šaukit** laišku, rpiu M, IIateitai Nl. 
Ilmt 2*2,

U141IC A Lt NU A 8 bučvrls mokantis, 
aavo darbą, kalbantis angliškai, 264* 
W. 59 H’.. ItemhM’k įmiki.

REIKIA AlIMNTŲ
Kalno* numažinto* ital dldnllo sula* 
drlvo, 1000 btedoN — *11.70, rotall 
tengval gaunama $10.00. Mkutlniu* Ir 
dantų crunin lita*, didumo gros* $h.hO, 
čevoryku uiralščtal Gros* lifto, Tuk 
Staitetal bulgarui, įtekai 11(1 puslapiu 

iitalogn*. Mills Matas. 27 M, Wull* 
t,, (’hlragn.

i u.hki it gramą?,.

I,lepus 0 d. Hullyvvootl svel. 
atsibuvo Keistučio kllubo pus
metinis suslrlnklniha. Nors ir 
visiems nariams ir narėms bu
vo siųstus pranešimus uplo 
svarbų šio susirinkimo, bet 
susirinkime dalyvavo neduu-

Ar mtelonlorlua užaltarmivo, 
ar neužsltarnuvo tų “punč|". 
negailu paiuikyll. Bot molo- 
rlškės, kaip garoa purupljon-

piigelbon. Nu, Ir prusIdPJo 
kryžločlų kuras, Negulėdami 
palys vieni mūšio užbiilgįl, 
kryžločbil krelpflsl Į policiją. 
Ir lik putrolkni atvažiavus

Crane Coal Co.
KOOO a 1 A....

Tel. Republta H403

Poeahonta* mine rtin Iohmn 17.00

CLASSIFIEDADS

ANT 1IENDOM garažu*, tinkama* 
(lai ruiuilr MhMpo*. m** talpu aute 4h 
Multmiolmtel, Ka vini tiku* *114 w, lih 
Ht„ 2 labu* Iš fronto,

JIMNDON ntatel ualiunn* *u vtente 
Itateymiil* Ir rtetUMi taipogi yra rth 
aišku Ir turkišku pirite. Iltetii* Iš 
dirbtu*. N aš Iš moterį* nugaliu du
bteiilu Ištaikyti, 

IIII22 Mo. Morgan Mt, 
........ ..o. ...... ... —....... . .. ....... ...........

ŠTOKAM RKNDON *u štvmu up- 
šildomu*. 1ta*amonla* yru. (ta- 
rantuota v ta tu ant btautavo atrauto, 
(tara vintu dtd aalluoo arba Ihpior 
bau**, Yra užtektinai vinto* dal 
ubltdų bizniu, lalpld dni kitokio 
biznio, m,

11*41 Mo. Ilulated Mt.

Alldurlu* NUHlNiiklinų pirm. 
F, \luknvlčlul, p(> poruktihyino 
prbiolculo puslrodči kad val
dyboje nėra fld’o* Hiįnlulko* Ir 
Huairiuklum pąįdkiškč netvar
ka. Todėl nariai ir narė* pra
dėję dtakuHUoll, kad valdyba 
turi Nugyventi fhlklnu. Net 
vienam nariui, kuri* buvo lyg 
truput) perdaug aluuH IšgčręN, 
tapo atimta* Ihlteil* tam va
karui. ' ’ 1 11 ‘ '

Iš viildybita raporto pti*iro- 
dč, kad šiai* inčuii* yra buvę 
17 mirusių pc^’ ’O tnėnenlu*, 
k url no* k I i ubii*, i'ųrčJo ąpri)- 
pintt relkiiliugmH1'1 jjfttnrnuvl- 
inaify Nuteikiant grubncŠius, 
gėlių vuinikUN ir kitus reiku- 
lingiiN piitarmivimu*. Kliubiii 
pusėtiną Numą p'ihlgų kaina
vo išmokant pomirtine* !l 
suteikiant kitus patarnavimui 
Todėl reikalingu! kuodaugiau- 
šia narių, taip v^rų, taip Ir 
moterų, jaunuolių dr senesnių, 
prie Keistučio Kllubo prira
šyti;

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja, J. Stalioraitis, J. Shallman 
ir d. Balnis, dayi} raportų.; Iš 
raporto pasirodė, kad klrnbo 
fininsų stovis yrą geras. Kliu- 
bo turtas siekta $21,876.90. 
Turtas, kurį manoma atgauti 
(kaip Liet. Auditorijos šėrai 
ir goldbonai Unjversal State 
Bank, o taip gi įdėliai tūloj 
spulkoj) sudaro apie 7000.00. 
Viso Keistučio Kliubo turtas 
siekia $28,878.00nejudinamo 
turto yra vertės $500. Narių 
geram stovy, vybų ir moterų 
kartu kliubas tulri apie 1300. 
Raportas tapo praimtas.

Buvo pakeltas Klausimas at
ėmimo paskolos .iš Liet. Vals
tybes. Nutarta padaryti pra
ilginimą vięniąriO metams.

Prie kliubo prisirašė 6 nau
ji nariai. TappV išrinkta 30 
darbininkų, kūne f dirbo 7 d. 
liepos savam pil^ike.

šiuo tarpu yrh! fcėletas kliu- 
biečių Sergančiai tarp jų ir| 
fin. rašt. W. Sharkp. Patar-

■■■       —« * ■> III     * >■■■■■!  ......................

f NAUJIENOS TENNIS TOURNAMENT
FULL NAME
ADDRESS •* 

; PHONE

Karo puHokoH lokio*: Už
mušiu nėra; auželata Šeiminin
kė* ranka; du lenkai paspru
ko, plHn negu policininkai J 
vidų Mumarinfijo, o intelonlo- 
rlu* lš*l*uko; kili gi buvo de
portuoti Į Hvctlmų Jiem* šalf

Kui kurio brIdgoporliečiaI 
Mprondžlu, , kad lai buvo no 
kryžločlų ^an, bet OuuJoh 
ruškte mteljohf, tini,Ir Jų tei
sybė —- ncHilmu HprvHtl. 1

NMiiIIh,

PRANEŠIMAI

Draugijų Atydai
Visus (Imugta, kliulml, m- 

toliai, kuopoo rengia ĮvairiuH iš- 
važlavimuH. Kreipiasi ( Naujie
nas, kad jų vieši išvažiavimai- 
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.

Būrinėm Service

STOGAI
Pilnu* patarnavimą* *togu dengimo 
Ir taisymo — bilsmo mimam* ir ro- 
Kldonoljmn*.

A*faitlnlal utogal 
AnboMto šlngoltal 
Arialto šlngollal 
Muro Idnal 
Žvyro stogui 
Perdengima* stogu 
Pataisymu* 
šonų sutvirtinimas 
Mčtallnlte jungčs Ir tt.

'Pik eksportai dirba ant ju*ų stogo, 
Voltui apskaičiavimo* ir patarimu*.
'’-L^r'MĖITUS

ROOFING CO. 
3802 S. Campbell Avė.

LAFAYBTTE 0000

Furnlture & Fixture« 
Rakandal-Italsal

TAVERN ant ramios pigiai, su vl« 
sala lUilsymate Ir 4 kambariais pa< 
gyvenimui, 4502 H, llonora Mt, Tol 
v Irgi ola 1172.

jluHincuN (!hnncvx

ALOS m BAIUIICOUE, 
gaaullnu atolte Ir 1 akraa že- 
mča pardavimui pigini. Ne
toli nuo miešto, prie didelio 
kelio, Weat Slde.

111K B C JI R J L (j,
8444 Archer Avė,

ANT pardavimo Tavam. Bizni* Iš- 
dirbtas per daug motu. Graliam par
davimui parduosiu pigiai, 

5017 W, Oflrd Ptace

ŠTORAH greitam pardavimui, — 
kandžiu, cigaru, Icncraam Ir emtilk- 
monu. Priežastį pardavimo patlr- 
*lt violoj, 552 W, 18 Ht,

TAVERN pardavimui, Gera vir
ta pinigu uždirbti, 45 pikiu burtis, 30 
stalu viduje, 0114 H. Ilatetetl St,

PARSIDUODA M<mt MniW ge
ra vieta, Sale A, A I*. ------------
Englovvood 4131.

Tafofana*

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČB- 
riti n. visokio didžio «u Coli Bukante 
Ir kinkom, Taipgi itom Aktorių, 
dcl byle kurio biznio įkaitant «var> 
styklos, regtetoriu* Ir ico balčius 
Cn*h urbti ant Išmokfljimo, Pama
tykite mus pirm negu pirkaite 1d> 
tur. . S, E, SOSTHEIM A SONS. 
Storo Fixturos, 1900 B, State St., 
CALumot 5269.

PARDAVIMUI tavern, blznla lš- 
dlrbtaa, Parduodu pigiai, priažaa- 
tla pardavimo liga, Sllvar 1#af Inn, 
5000 So, Ashland Ava,

TAVERN pardavimui, «oroj vla- 
toj, Bizni* gerai Išdirbta*, 

3100 W, 40 St, /

TAVERN pardavimui visa arba 
puse, arba priimsiu partneri, vienai 
moterd paršunku, Pigiai greitam 
pardavimui,

10836 S, Michigan Avė.

Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du .tūkstančiai lietuvių vyru Ir mo
terų yra nariais Šitos dideles pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta I skaitlingos šeimy
nos narius, - *

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: Ž6.00 
savaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 menesyje. Extra mokesčių
nčra, pomirtines reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

IŠKILMINGAS 
ATIDABYMAS

ChicagoH didžiausia rakandu 
tuvfi. Visi rakandai nauji, 
gali nukopijotl mu«u skelbimą, bet 
no musu kainas. Musu krautuve 
randasi toliau nuo aukštų rendų 
distrikto, vienok lengva davažiuoti. 
Kam mokėti vidurmlesčlo kainas? 
Mos parduodam lengvais Išmokėji
mais,

Seklyčios setas ........... $19.75
Miegruimio setas ....... 19.75
Valgomo kambario setas 24.50 
Kaurai 9x12 ................... 7.95

Niekas už mus pigiau negali par
duoti. Nepirkit kol nesužinosit mu
su kainas. Atdara vakarais Ir ne
daliomis.

RIGHT WAY FURNITURE 
COMPANY

225 S. Ashland Avenue 
i šiaurio nuo Jackson Blvd.

krau* 
Kiti

PARDAVIMUI Tavern, labai pi- 
gtai. Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos. 738 W. 18th St.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmooėsr 
Bįp pataria Lietuvos banb

. Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

GERA PROGA. Parsiduoda piano 
accordian special daryta, visai kaip 
nauja. 120 basu ir 41 balsas. Par
duosiu pigiai. 4244 S. Ashland Avė. 
Tel. Yards 0056.

PUSĖ TAVERN ant pardavimo, 
pigiai. Biznis Išdirbta*. Gera vie
ta. 2649 Wcst 43 St,

- Į .... ...............................—.........................U........................ ....... ...

Real Estate For Sale 
Namai-žoml Pardavimui____

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS AND INSURANCE 
4631 So. Ashland Avė. 

2nd fl with lawyer J. J. Gri«h 
PERKAMI PARDUODAM IR 

MAINOMI
Namus, Storus, farmas ir tt Turi
me extra bargenų. — Turime ant 
pardavimo namu, grosemių, bučer- 
niu ir šaitanų (tavernų). Dabar yra 
laikas pirkti tavernas prieš license 
baigimų. June 30, Norintiems tavern 
pirkti, matykft mus. Labai gerų 
vietų tarime ant South Side ant par
davimo. Saukit telefonu Boulevard 
2800 arba Lafayette 2235.

Partnere Wanted 
Pusininką Reikia

Please ėnter the in eventš checked

. ' • i . . -j*. »■ ■ J*' '

i' ■ • • , f t -į,' . .

REIKALINGAS partnery s i taver- 
no bizni, kuris galėtu prisidėti biskj 
pinigu dėl laisniu. gera vieta, prie 
fabriku, visi fixturiai nauji, 6 kam
bariai gyvenimui.

3827 S. Emerald Avė.

Hetp Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKIA vyro arba moteries na
mu darbui, ne jaunesni kai 25 me
tu. Turės gyventi vietoje. Geri namai.

. MRS. MALINAUSKIENĖ 
Leafy Grove

1 blokas West of Kean on
Archer Avė. 

Willow Springs III. 
WiUow Springs 56

NEGIRDĖTAS pigumai. 40 skė
riu geros žemės su miškų netoli 
Medford. Wls. už 3275.00.

DidelO stuba, geroj vietoj. Eaat 
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
rybe. 2355 Lincoln. Muskegon. Mich.

PARDAVIMUI 7 kambariu na
mas. karštu vandeniu šildomas, yra 
vana, teiletai. 8 lotai. 2 karu gara
žas, vaisiniai medžiai. Nebrangu. 
Majykit savininką tavernoje. 11227 
St .Louia Ave^—3244 W. 111 St.
.. , ------------------------- J. . - —x.

6 FLATU NAštAS — murinta po 
4 ambarius — Steam Heat žiluma 
ant«2 kampiniu lotų. 2 blokai nuo 
Humboldt Park. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant Marųuette Park 
namo. Kaa norit gaut bargena at
sišaukite. 2543 West 69 St. Tel

Parduosta pigiai




