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Žinios Apie “Lituanicą IIKAS VALDYS AUSTUMĄ?

A velniuke

Vaitkus jau daro svorio bandymus
Prince Einat Von Sturheinbcrft

žuvo

aušrą naujos

3 žmonės prigėrė

Henry Ford vėl pra
našauja gerus laikus

PHTSBURGH, PA., L 11. — 
Mrs. Sarah Babb nenorėjo su
laukti 100 metų amžiaus. Jos 
noras išsipildė: ji mirtinai su
sižeidė krisdama ir pasimirė su
laukusi tik 99 metų amžiaus.

Kanadoje pernai žu 
vo 6,448 žmonės

MANDAN, N. D., 1. 11.—Du 
jauni sunai ūkininko JohnBer- 
ger prigėrė, kai juos vanduo 
išnešė iŠ vežimo važiuojant per 
brastų Heart/upėj.

Gal šiandie baliunas 
išskris į stratosfera

Chicagai ir apieHnkei Tedera- 
lio oro biuras šiai dienai prana- 
Sauja:.

Galbūt tarpais lietus su per-

Anglija atmetė Airi 
jos reikalavimą 

respublikos

Austrijos fašistai 
nenori atsteigimo 

monarchijos

PITTSBURGH, Pa., L 10. — 
Mrs. Bertha Westwood, žmona 
McKees Rocks taikos teisėjo, 
liko nušauta savo namuose ne
žinomų puolikų, kurie paleido

Austrija uždarė du 
ris turistams į 

Jugoslaviją

3,000 žmonių 
Chinijoj trukus 

užtvankoms

CHICAGO.—-Teisėjas Epštein 
vakar nustatė minimum kainų 
drabužių valymui ir prosinimui 
—75c už moteriška ir vyriškų 
siutų.

MEXICO CITY, 1. 11. —Ofi 
cialiai paskelbta, kad dviejuo 
se susirėmimuose Jalisco vals 
tijoje federaliniai kareiviai nu 
kovė 13 maištininkų.

ir pasipriešini- 
taksams nepa

prastai dideliems pajamoms ir 
dideliems turtams. Esu iš to

NEW YORK, liepos 11. — 
Laura Ingalls šjryt išskrido iš 
Floyd Bennet airporto į Los 
Angeles, Cal. Jei kelionė pa
siseks, ji bus pirmoji lakūnė 
nuskridusi iš New Yorko i Los 
Angeles be sustojimo.

Kelionę iš Los Angeles į 
New Yorką yra padariusi be 
sustojimo Amelia Earhart 1933 
m. j 17 vai.

Anglija pripažysta, kad Italijai reikalinga 
naujų žemių, bet vistiek dar bandys 

Italiją taikinti su Ethiopia

RYMAS, liepos 11. — Italiją 
pareiškė savo pasitenkinimų An
glijos užimtąja pozicija, kaip ji 
buvo išdėstyta užsienio reikalų 
ministerio Hoaro kalboje. Kar
tu italai pakartojo, kad “karas 
yra’ neišvengtinas“.

Jungt. Valstijos prašo 
Italiją taikintis

Meksika siekiasi ap 
drausti ūkininkų 

pasėlius

NEW YORK CITY, liepos 11 d. — (Telegrama) Šiandie 
buvo daroma bandomieji svorio skraidymai *u kinkomis, pri
krautomis gazolinu iki pusės. Rezultatas: lėktuvas daro 170 
mylių per valandų, suvartojuint 20 galionų gasolino per valandų.

Rytoj bandomieji svorio t/kraldymai bus tęslnmi.

Prisipažino nužu 
džiusi rastą pelkė 

se žentą

Saulė teka 5:24, leidžiasi 
8:26.

Francijos fašistinis 
Liepsnojantis Kry

žius suskilo

Tešla paskelbė tris 
išradimus

ši telegrama gauta, loidžiant laikraŠtĮ | spaudų.
IŠ jos matome; ka^OTą^ųlygos New Yorke vakar buvo tiek 

pagerėjusios, jogei lakūnas jau galėjtr pradėti tuos svarbiuosius 
bandymus.

J “Litimnicos II” tankas telpa beveik 700 galionų gazolino. 
Išanbdytu su puse* prikrovimo, t. y. su daug-maž 350 galionų. 
Tolinus svoris bus didinamas, iki jisai pasieks ribų, t. y. iki 
pilno tankų prikrovimo.

WASHINGTON, 1. 11. — Du 
balti vaikai ir jų gelbėtojas 
negras prigėrė Anacostia upėj. 
Du vaikai braidžiodami pateko 
j verpetų ir ėmė skęsti. Žuva
vęs negras skubiai šoko juos 
gelbėti, bet ir pats žuvo.

LONDONAS, 1. 11. — Dery
bos tarp Anglijos ir Airijos 
veik visai nutruko, Anglijai at
metus Airijos reikalavimų su
teikti jai nepriklausomybę ir 
pripažinti laisvų Airijos respu-

DETROIT, Mich., liepos 11.— 
Automobilių fabrikantas Henry 
Ford pasikalbėjime su laikraš
tininkais pareiškė, kad nors da
bar ir yra tamsu, bet jis jau ma
tąs patekančių 
gadynės, kuri atnešianti Ame
rikai nepaprastų gerovę. Bet

VIENNA, 1. 11. — Tarp Aus
trijos ir Jugoslavijos iškilo tu
ristų karas ir Austrija uždarė 
duris savo turistų važiavimui 
j Jugoslaviją.

Austrija tai padare dėlto, kad 
Jugoslavija trukdo savo turis
tų važiavimą j Austriją.

Rusai nori didinti ir 
modernizuoti 

Maskvą

24 žuvO žemės drėbė 
jime Japonijoj

NEW YORK, L 11. — Ni- 
kola Tešla, garsus jugoslavas 
išradėjas ir fizikas, švęsdamas 
savo 79 m. gimtadiąnį, paskel
bė tris svarbius mokslui išra
dimus.

Vienas tų išradimų yra apa
ratas persiuntimui mechaniš
kos energijos per didelius plo
tus. šai savo išradimui j iš 
priduoda labai didelės svarbos 
ir labai didelių galimybių.

Antras jo išradimas liečia 
elektros srytį, o trečias yra gry
nai mokslinis, kuris jrodąs re
liatyvumo teorijos klaidingU-

PARYžlUS, liepos 11. —1)1- 
džinuslų fašistų organizacijų 
Liepsnojantis Kryžius, kurini 
vadovauja pulk, la Rocųuc, su
purtė rimtas sukilimas, rezig
navus daugeliui Jaunųjų vadų.

Skilimas {vyko susikirtus kai
riosioms ir dešiniesiems fašis
tams. JaiAiloji fašistai norėtų 
vykinti “socializmų“ Ir priimti 
socialistini programų, kuomet 
pats la Rocųue yra grynas bur
žujus, kuriam rupi lik viduri
nės klasės reikalai.

Dar nežinia, kaip sukilimas 
paveiks pačių fašistų organizn- 
cjių ir kaip gilus Jis bus.

Tuo pučiu laiku antifašistinis 
judėjimas Franci Joj nepapras
tai stiprėja 
lik kairioji, 
lai ir visi 
mental. Ji

WA«HINGTON, Hopo« 1L—- 
Jungi. Valstijos pranešė Italijai, 
kad ši šalis su dideliu nepasi
tenkinimu žiuri | Italijos žin
gsnius prieš Abysiniją, kurie 
veda prie karo.

Valstybės sekretorius liuli 
žodžiu išdėstė Jungt. Valstijų 
nusistatymą apsilankiusiam at- 
siveikinti Italijos ambasadoriui 
Rosso, ki.vis trumpam laikui 
gryšta j savo Šnl|, r

Kartu Hull pareiškė viltį, 
kad bus išvengta karo ir pata
rė ginčą tarp abiejų šalių pa
vesti išspręsti tautų sąjungai.

Manoma, kad liuli pasakė 
Italijos ambasadoriui lygiai tą 
]>atj, ką Jungt. Valstijos pa
sakė savo atsakyme Abysini- 
jos karaliui dėl pastarojo pra
šymo Jungt Valstijų užtarimo.

Vėliau Hull pasikalbėjime su 
laikraštininkais pareiškė, kad 
Jungt. Valstijos yra giliai su- 
si|lrupinut»ios išlaikymu tilikoh 
Afrikoje. Bet ką Jungt. Vals
tijos mano daryti pašalinimui 
knro pavojaus, Hull atsisakė 
pasakyti. Tečiaus numanoma, 
kad didesnių pastangų nema
noma daryti. Tik*jeiju iškils 
karas, Italija galbūt susilauks 
Švelnaus pabarimd UF laužymą 
Kellogo “amžinos taikos“ pak-

SHANGHAI, liepos 11. — 
Gal 3,000 Žmonių žuvo vaka
rinėj Honon provincijoj kur 
vanduo užliejo Lo upės apie- 
linkes, patvynusiai Yangtze 
upei suardžius visas užtvan
kas Nanking apielinkėj.

Manoma, kad Yenshih mies
tas liko visai sunaikintas van
dens.

Lakūnė siekiasi nau 
jo rekordo

LONDONAS, liepos 11. 
Anglijos užsienio reikalų 
nisteris Hoare pasakė 
lauktą atstovų bute kalbą, ku
rioj turėjo išdėstyti Anglijos 
nusistatymą Italijos-Abysinijos 
ginče ir ką Anglija toliau ma
no daryti, kad neprileisti karo. 
Buvo tikimąsi aiškaus pareiš
kimo, bet kalba išėjo palša, 
palikusi daug, abejonių.

Jis pripažino, kad Italijai yra 
reikalinga naujų žemių užjury 
ir parėmė niekuriuos Italijos 
kaltinimus prieš Abysiniją, bet 
vistiek atsisakė pripažinti rei
kalą, karo, nes aštrius Italijos 
Abysinijos ginčus esą galima 
ir geruoju išspręsti.

Todėl Anglija ir toliau nepa-

Biznieriai priešinasi 
kėlimui taksų 
turtuoliams

Prie Jo dedasi no 
bot net ir ilboru- 
domokratinlni olo- 
nuomonės griežtai 

skiriasi visais kitais klausimais, 
bot visi Jie sutinka, kad fu* 
šizmuH siekiasi sunaikinti de
mokratijų ir Įvesti “veiklios 
mažumos“ valdžių. O to Frgn- 
clju niekad nopakęsiunti.

Milžinišku antifašistinė de
monstracija bus liepos 14 d., 
kada Paryžius Švęs Bastilijoj 
dienų—sukaktuves sugriovime 
garsaus Bastilijos kalėjimo.

Erzhorcogas Otto, pretendentas Į Austrijos sostą, atgavo 
Austrijos respublikos konfiskuotus turtus ir jam leista sugryS- 
ti j Austriją. Bet pirm negu jis galės laimėti sostą, jis turi nu
galėti opozicijų fašistinio helmvvchro vado princo von (Starhem- 
berg, kuris pats norėtų būti Austrijos regentu. Monarchiniai 
bando princą Otto apvesdinti su Italijos princese Maria, kad 
tuo užtikrinti Italijos paramą.

VIENNA, liepos 11. — Tarp 
fašistinio beimwehro reiškiasi 
vis griežtesnis pasipriešinimas 
sumanymui atsteigti Austrijoje 
monarchiją, pasodinant į sostą 
princą Otto. . ,

Heinnvehro vadai skelbia, 
kad tokis sumanymas yra pa
vojingas, nes jam gali pasiprie
šinti kitos valstybės ir užpulti 
Austriją.

Bet tikroji heimwehro prieši
nimosi priežastis turbut yra 
ta, kad heimvvehro vadas prin
cas von Starhemberg pats no
rėtų atsistoti valdžios priekyje 
ir likti Austrijos regentu.

MEXIC() CITY, liepos. 11. -• 
Prezidentas Cardenas paskelbė 
ambitišką planą pagerinimui 
Meksikos ūkininkų būklės.

Jis įsakė savo nacionalei re
voliucinei partijai suorganizuo
ti 900,000 ūkininkų, kurie yra 
gavę žemę iŠ valdžios. Taipgi 
jis prižadėjo pravesti įstatymus 
apdraudimui laukų pasėlių, 
taipjau pačių ūkininkų gyvas
ties, taip kad ūkininkams ne
reikės kęsti vargą nežiūrint 
kas juos ištiktų.

Ūkininkai sudaro du trečda
liu Meksikos gyventojų.

Pirmesnė gi Calles valdžia 
rūpinosi daugiausia darbinin
kais ir kurimu' smulkios indus-, 
trijos ir ne tiek kreipė domės 
į ūkininkų būklę.

13 maištininkų už 
mušta susirėmimuo 

se Meksikoj

mi- 
savo

BROOKLYN, N, Y., llepio* 10 d., 10 P.M. — (Telegrama) 
Per tris diena* balnus ome New Yorke, Jei oras pasitaisys, F. 
Vaitkus pundo* svorio bandymus.

Anglija nemato rei 
kalo karui CHICAGO— Prieš kelias die- 

nas pelkėse prie Hammond bu
vo rastas lavonas jauno vyro 
su nuplaktomis kojomis. Vėliau 
lavonas liko identifikuotas kai
po Erwin Lang, 28 m., našlio.

Ieškant jo nužudymo motyvų 
sužinota, kad jis turėjo mergi
ną, su kuria ketino neužilgo ap
sivesti, bet jam labai pavydėjo 
buvusi jo uošvė Mrs. Blanche 
Dunkel, su kuria jis gyveno. Ji 
dagi samdydavosi savo giminai
čius sekti užmuštąjį ir smar
kiai bardavusi, jei jis vėlai va
kare sugryšdavo namo.

Policija ją įtarė, kad ji ga
lėjo pasamdyti žmogžudžius, ku
rie Lang užmušė ir tada nuplo
vė kojas, kad butų patogiau jo 
lavoną nugabenti j pelkes. Uoš
vė ir visi jos giminės liko su
imti ir kaip policija duoda su
prasti, ji po ilgo kamantinėji
mo, jau prisipažinusi prie žmog
žudystes.

RAPID CITY, S. D., liepos 
11.—Didžiausias pasaulyje ba
liunas daro paskutinius pasi
ruošimus anksti rytoj ryte 
skristi j stratosferą. Jis mano 
išskristi apie 3 ar 4 vai. ryte 
ir išbūti ore 12 ar 14 valandų.

Ekspediciją j stratosferą 
ruošia armija ir geografinė 
draugija. Nebus stengiamąsi 
nustatyti naujus augštumos re
kordus, kiek bus bandoma at
likti mokslinius tyrimus.

Ne tik iš šios trumpo* telegramom (vakar jau buvo per 
vėlu |dėtl Jų | laikrašti), bet ir iš laikraščių pranešimų yra ži
noma, kadi šių savaitę Nt»w Yorko valstiją ištiko bai*ųM lietų*, 
audroN ir potvlniai. Hkau<IŽlnu*lai buvo palie*to* šlaur-vakari- 
nėw daly* val*tiJosR bet Atlantiko pajūri* *u New Yorko mie- 
*tu Irgi buvo užgautas,

Matyt, kad tas pat buvo ir ketvirtadieni, ne* naujų žlnlį 
vakar neatėjo.

Suprantamo, kad toklo*o atmosferos sąlygoje butų visai ne
išmintinga rizika lakūnui kilti su “Lltuanica 11“ | orą, darant 
kokius nors bandymus. Juos atlikti neimi* daug laiko — gal, 
dienų-kitų kai oras pasitaisys, tuo tarpu kad sknuidant at»- 
dmje arba miglose galėtų būt padaryta nepataisoma žala lėk
tuvui.

Visuomenė, kuri nekantrauja, laukdama žinios apie įeit. 
Vaitkaus išskridimą, gali būti tikra, jogei lakūnas nepraleis be 
reikalo nė vienos dienos, kada nuteis patogus momentas pakilti. 
Per Šias dienas, kada oras jam neleidžia daryti svorio bandy
mus, JiMal sutvarko įvairius mažmožius: žemėlapius, įrankius, 
Imgažų Ir Lt. 7

0TTAWA, Onl., 1. 11. — Per
nai Kanadoje ne savo mirtimi 
mirė 6,448 žmonės, žuvusiųjų 
skaičius pernai buvo didesnis, 
negu užpernai, bet mažesnis, 
negu 1932 m.

Kanadoje irgi daugiausia 
žmonių žuvo nelaimėse su au
tomobiliais, būtent 1,108 žmo
nės. (Daugiau žmonių žūsta au
tomobilių nelaimėse vien Chi- 
cagoje. O visose Jungt. Vals
tijose pernai dėl automobilių 
ži/vo apie 35,000 žmonių). Po 
to sekė saužudystes, kurių bu
vo 925. 884 žmones gi pri
gėrė. 227 žmonės žuvo gele
žinkelių nelaimėse, o 15 susi
daužius lėktuvams.

Maskva; liejos 11. u? pa
vedę nevykusi penkių metų Ru
sijos industrializacijos planą, 
dabar bolševkiai paskelbė mil
žiniškų 10 metų planų padidi
nimui ir modernizavimui Mask
vos.

Maskvoj dabar yra perdaug 
didelis gyventojų susigrūdimas 
ir didžiausia stoka butų. Dabar 
Maskva turi 8,800,000 gyven
tojų. Bolševikų gi planas yra 
pabudavoti modernišką miestą 
dėl 5,000,000 gyventojų. Dar
bas busiąs pradėtas ateinan
čiais metais.

Planai yra nepaprastai gra
žus, bet bolševikai nesako iŠ 
kur jie ims pinigus ir medžia
gą tų planų jkunijimui. O su 
medžiaga ir dabar yra didžiau
sia, .bėda, nes ir dabar stovi 
daug pradėtų, bet nebaigtų sta
tyti didelių trobėsių. Juos ne
galima pabaigti statyti delei 
stokos pačių svarbiausių staty» 
bos medžiagų— cemento, me
džio ir stiklo.

Prince*# 
Marin 

France*^

TOKIO, 1. 11. — 24 žmonas 
liko užmušti ir 58 sužeisti 
smarkiame žemės drebėjime 
turtingame Shizuoka distrikte, 
kur auginama eksportavimui 
arbata ir oranžiai.

dėką valdžios.
Jis pareiškė 

mo dideliems

Neskelbs ginklų embargo
Nors Anglija ir paskelbė lai

kinį ginklų embargo Abysini- 
jai, to nemano daryti Jungt. 
Valstijos. Nebus siunčiamos tik 
tokios medžiagos, kirrios gali 
atidengti karines paslaptis. O 
šiaip ginklai bus pardavinėjami 
abiems pusėms.

Kiek žinoma, valstybės de
partamentas pritaria įneštiems 
kongrese biliams, kurie suteik* 
tų valdžiai galią kontroliuoti 
visą ginklų išgabenimą.

NAUJIENOS
The Lithuaiiiah Daily News

Kntftred hm zecond-clttflM nudtot* Mareli 7, IIH4 nt tho Pont Office at Chlcttgo, III., 
under the Act of Mareli 8, 1H79

liaus dėjusi pastangas tų ki
virčą sutaikinti. Bei valdžia 
dar nėra prisi ruošusi tesakyti 
kaip ji tą durys. Galbūt per tau*- 
tų sąjungą, o galbūt sušaukiant 
trijų valstybių—Anglijos, Fran
cijos, ir Italijos—konferenciją, 
kuri yra numatyta 1906 m. su 
tartyje dėl Abysinijos nepri
klausomybės.

Italija patenkinta.—“Karas 
neišvengtinas“

NAUJIENOS
I THt LITHUANIAN DAILV N«W»

PUBUSmUD BY THE LITHUANIAN NEWB PUB. OO., INO.
1780 South ttolMtod Street, Chlcogo, Illinois 

Phono CANal 8600

NAUJIENOS
LlYNUANtAN DAILY N«W1

PUBUSRKD BY TRR LITRUANIAN NWS BUD. 00., INC.
1730 South llnhted Street, Chlcago, Illinois

Phono CANal 8600

WASHINGTON, liepos 1L — 
U. S. Chamber of Commerce, 
kuri susideda iš stambiųjų biz
nierių, pareiškė griežto pasiprie
šinimo prezidento Roosevelto 
pasiūlymui pakelti taksus nepa
prastai didelėmis pajamoms, di
deliems palikimams ir dova
noms.

'/'•i •
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PROTOKOLAS
Draugijų atstovų suvažiavimo 

sušaukto S. L. A. 3-čio Ap
skričio ir įvykimo birželio 25 
d. 1935, U M. 1). svetainėj, 
reikale viso pasaulio Lietuvių 
Kongrese.

t. Suvažiavimą atidai SLA. 
3-čio Apskričio pirm. .1. Milleris 
8:80 vai. vakaro ir paskyrė 
mandatų komisiją iŠ adv. E. 
Schullz, P. Pivaruno ir J. Ral- 
trušaičio. Mandatų kontisijal 
tvarkant draugijų atstovą su
rašą pirm, pakvietė kalbėti J. 
Virbicką, P. Dargj, J. Milaus- 
ką, J. V. (trajauską, Dr. Bal
trušaitienę ir K. Šimkūną. Visi 
kalbėtojai jialietė pasaulio Lie
tuvių šaukiamą Kongresą.

2. Mandatų komisija pranešė, 
kad dalyvauja sekamos draugi
joj atstovai:

A. P. I« A. 14 Kuopa— 
Geo. Urbonas.

Sūnų Lietuvių Draugyste—, 
P. Miceikas, 
J. Armalis.

Lilhuanian Voters Leaguo 
of Allog. C.o. -

J. Rūkas,
A. Janulevičius.

A. P. U 1 Kuopa, N. S.
Pittsbnrgh, Pa.—

A. Sitrapinskas, 
V. Sadauskas.

Lietuvių Ūkės Klubas—
J. Gajauskas, 
J. Giedris, 
J. Skintas, 

' P. Stulginskas.
Vaizbo Butas —

J. Puskunigis,
K. Stravinskas,
E. ScKidtz.

A. L. T. Sandara — 
P. Pivorunas, 
J. L. Senulis, 
P. Marmokas,

Lietuvių Moterų 
Siuvimo Klubas—

Mrs. B. Pivorunienė, 
Mrs. N. Grajauskienė, 
Mrs. B. Stravinskiene.

Lietuvių Mokslo Dr-gija—
J. Viktoravičius, 
A. Vainorius,
A. Pauliekas,
K. Leliušis,
F. Rauktis.

S. L. A. 40-ta Kuopa—
J. Virbickas,
A. Karauskas,
Dr. .1. T. Baltrušaitiene.

S. L. A. 335 Kuopa—
E. Baltrušaitis.

Pioneer

S. L. A. 353 Kuopa— 
P. Dargis.

A. L. D. L. D. 111 Kuopa—
E. Sliekienė,
P. šerkšna.

S. L. A. 104 Kuopa—
J. Lazauskas, 
J. Čukauskas.

Lietuvių Lyga Kovai Prieš 
Fašizmą—

P. Nork u s.

Milleris, 
Ivanauskaite, 
Šimkūnas, 
Bakanas, 
Baltrušaitis.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
fr TfiVAŠ

Laidotuvių Sųlygoa 
Lengvata Išmokėjimais

REPubfic 8340

A. X. D. L. b. 44as ai>- 
skritis—

J. Urbonas.
A. L. D. S. A. 87 Kuopa
N. S. Pittsburgh, Pa.—

S. Orda.
A. P. L. A. 50 Kuopa—

K. Kairia,
t '

A. P. L. A. CentiV) Komi
tetas-*

J. Gasiunas.
A. P. L. A. 2-tra Kuopa —

I, Kazlauskas,
J. Miliauskas.

L. A. P. A. 2 Kuoim, 
MoKoes Rocks, Pa. —

W. ,1. Bolius,
G. Parčauskas.

S. L. A. 86 Kuopa—
J. K. Mažukna.

S. L. A. 195 Kuopa—
K. Pikelis.

A. L. D. S. Pirmo apskri-

J. D. Sliekas.
Lietuvių Piliečių Dr-gija

S. Simabavičiiiš.

3. Patiekiama priėmimui su
važiavimo dienotvarkis.

4. Dienos tvarkos vedėjais iš
rinkta pirm. J. Virbickas, rašt. 
O. Ivanauskaitė.

5. Nutariama vienbalsiai, kad 
PiUsburgh lietuviai siųstų at
stovą į viso pasaulio Lietuvių 
Kongresą.

6. Apkalbama delegatų į pa
saulio Lietuvią Kongresą parei
gos nuvažiavus į Kongresą. Ky
la karštos diskusijos. Po dis
kusijų J. Gasiunas skilo rezo
liuciją. Išrenkama rezoliucijų 
komisijJi iš J. Gasiuno, P. Dar
giu ir J. Baltrušaičio pagamin
ti tinkamą rėMolincijų.;

7. Nutariama važiuojančiam 
delegatui į pasaulinį Kongresą 
duoti kelionės lėšoms $300.00.

8. Delegatų nominojama: P. 
Pivorunas, Dr. J, T. Baltrušai- 
tienė ir P. Norkus. Balsų skai
tymu*! piiTn. paskyrė komisiją 
iš J. 1). Slieko, S. Bakano ir J. 
Puskunigio.

BąlšaVimo pasekmes:
P. Pivorunas—32 balsų,

Dr. J. T. Baltrušaitienė— 
12 balsų,

P. Norkus—I) balsai,
P. Pivorunas lieku išrink

tas delegatu.
I). Išronkiima komisija 

kėlimui lėšų. JOn įeina:
AdV. E. Schultz, 
.1. Virbickas,
J. Puskunigis, 
A. Skintas, 
E. Baltrušaitis,
K. Stravinskas, 
S. Orda, 
W. Bolla, 
Mrs. Pivorunienė, 
K. Šimkūnas, 
S. Bakanas.

10. Rozoliuciją komisija
tiekė 2 rezoliucijas — didžiu
mas ir mažifmas. Didžiumos 
rezoliuciją skaito P. Dargis, 
mažumos — J. Gasiunas. Di
džiumos rezoliucija gavo 29 
balsus, mažumas gavo 14 bal
są. Didžiumos rezoliucija pri
imta.

11. Suvažiavimą uždarė pirm. 
.1. Virbickas, 11:46 vai. vaka
ro.

n,.—  ..n .,l f i. fi...i—

domino betik p'orslįahdušloH 
merginos drabužius, bot ir Ją

madeof 
highest 
ųualitu 
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Pasaulinės Parodos Budinkų Materiolas
KRAUHTOMAH ADRESU

, 4000 SOUTH ASHLAND AVENUE
Pa i*(l n v Intui 1, 2, 3 colių loniom, dury h, hin«nl, plytos, grindys, 

Goldman'r“^R^ciaNG co.
‘‘AfAV.lflN.fi,s,PAKOPOSAK|>Y.T<»J4J, - ,YĄ1(|>H »()?«

SU

pa-

Susirinkimo vedėjai:
Pirm. .1. Virbickas, 
Sekr. O. Ivanauskaitė.

Mirtinai apsidegino 
bekurdama krosnį 

kerosimi

vo ir ugn| užgesim), nolahniil
gu mergina Jau buvo mirtinai 
apdegus. Nuvežta | I l'omestoad 
ligoninę, už koleto valandų JI 
paslmlrC.

Mirus iš eilės antrai namų 
šeimininkei, Jaunesne ji sesuo 
Viktorija, kuriai ką tik suftjo 
1(1 metų, pareiškė, kad Ji pa
imsianti šeimininkes pareigas. 
Nors jii prisieisią atsižadėti 
ir mokyklos, bet ii norinti, kad 
jos brolis Frankis galėtų už
baigti mokyklų. Pasak tos jau
nos Šeimtninkčs, mergaitėms 
nesąs tiek reikalingas mokslas, 
klek berniukams; Ji norinti 
prižiūrėti ir sAvo tėvą, kuris 
uždirbąs Jiems visiems du'o'n4 
plieno liejikloso.

Reiškia, jaunoji Viktorija, 
užuot liuosai laiką leisti vasa
ros motu, kai nereiklu eiti j 
mokyklą, turi ,imtis skalbimo, 
valgio virimo ir'abolnos nafrių 
ruošos. Sulaukus rudens, atsi
darys mokyklos^ Viktorijos1 
draikės ir draugai grįš j mo
kyklą, o Ji bus prisirišus prie 
namų ruošos. Su 16-tais motais 
jai prasideda tikrasis gyveni
mas.

I.io-HOMESTEAD, Pa 
pos 5 d. Ona Badišauskaitė, 
20 metų, eidama šeimininkes 
pareigas nuo pat motinos mir
ties 9 metai atgal, gyvenanti 
adresu 534 Stone Way, trijų 
kambarių namuose, prižiureda- 
mg Jmmosnę Viktoriją 
16 metų, brolį Frank| ir tėvą, 
patiko žiaurią nelaimę. Atsi
kėlus rytmetį kure anglinį pe
čių, kad pagaminti šeimynai 
pusryčius. Bet kad paskubinti 
pečiaus užkurinių ji pylė ke
rosimi. Kerosi nas užsidegė, 
bonka ekspliodavo, apliedama 
degančiu kerosimi jos drabtb 
žius. Drabužiai pradėjo degti. 
Ona RądiŠauskailė išbėgus į 
kiemą bandė drabužius gesin
ti ir draskyti. Tačiau ugnis

— Reporteris.

IŠKILMINGAS RAMO 
PIKNIKAS

*•< .f : • f

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceroš Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

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

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

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenūe Phones Yardš 1741-1742

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

J. LIULEVlCIUS
4022 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue ___________ Phone Vardą 1133

A. MASALSKIS
*7 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2100

ambulance patarnavimas dieną ir naktį
YARds 1741—1742
1 F. EUDEIKIS

BLUE 
RIBBON 

MALT

packed 
f«il3 
pounds
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OLIMPIJADOS
Sportininkų ir Amerikos Legiono 

Dariaus-Girėno Posto

Ekskursija Lietuviu 
Kongrėšan

Didžiausiu Francuzų Linijos laivu

NORMANDIE

ADVOKATAI
K.P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisus—127 N.. Donrborn St. 
Kniiib. 1481-1434—Tel. Centai. 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Haisted St. 
Valandos vakarais nuo 0 iki 8:80.

Tol. Boulevard 1810
Ketvirtadieniais Ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland A ve.
Tol. boulevard 2800 

Rez.. 6515 ,S<>. Rockwcll St.
Tol. liopublic 11728

JOHN B. BORDEN
• LIETUVIS ADVOKATAS

2701 W. Cerniak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandom Kasdien nuo 9 iki 5. 

Vakarais: Panedfilio, Serodos ir
Pėtnyčios 6 iki 9

. Telefonus Canal ,1175 !
Namai: 6459. S. Kockwell Street 

Telefonas Rcnubllc 9600

LAIVAS IŠPLAUKS Iš NEW YORKO
Liepos 31 d., 1935

Dėl šios ekskursijos specialu sutartį su laivų kompanija 
padarė ii B. Pieiklewicz, nuvykęs Ncw Yorkan.

Tuoj aus kreipkitės į

B. R. PIETKIEW1CZ
Olimpijados Komiteto Transportacijos Pirmininkas.

2608 W. 47th St Tel. Lafayette 1083

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

Teisėjas M. * A'i’1 Musmanno, 
kuris pasižadėjo kalbėti lietu

vių Radio pikhike.
t i , . ■.„•ui...

Seniai laukiamos Lietuvių 
(Tijsa pusi. 3-čiam)

AKIU SPECIALISTAI 
DR. & SERNER 

LIETUVIS
-Tai. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivis Akis 

Ištaiso.
s; ir Akinig piĮfbtuvi

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

AKIU SPECIALISTAS
27 METU PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl vfookiy gHų

br. John J. Smetaha 
OPTOMETRISTAS 

t ..... 1801 So. Ashland Ave^ . t
KamMs 18 Št. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:80 iki .12 ir nuo 1:30 
iki .8:00 va< vakaro. NędSliomą nuo 
9:60 iki 18:60 Kalbame llatnviikai

A

DR. VAITUSH, OPT
LIETUVIS

ose ateiti*

—— —W--------—

ėsti priežastim 
svaigimo, akiu 
mo, skaudama 
trumparegyste
gia teisingai akinius.
kiniuose egzaminavimas daromas su

kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj Puo 10 fld 12.
Daugely atsitikimų akre Atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip nirnUau.

4712 South Ashland Ar.
Phone Boulevard 7589

GYDYTOJAI IR DENT1STAI
LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Dr. V. A. Šimkus
, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo.,2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
Vai., NedMIomis nuQ }0 iki 12 

834$ South Halsted St, 
Tat Boulevard 1401

Ofiso Tel. boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848 
br. Bertash

. 756 West 35th St.
Cor. of S5th and Halsted Sts.

Ofiso valandos nuo .1-3 nuo 6:80-8:80 
Nedaliomis pagal sutarti

Phone Canal 6122

Dr. S. Biėžis 
GYbYTdjAS IR . CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8 Ir 7—8 

Šaradomis Ir nedSl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California. Avenue

Telefonas Reshbiič 7868

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.
,; .s. TeL Kenvrood 5107
VALANDOS: , 

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Susanna Slakis
*»

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskirtus Serėdoihis ir šubatomis

/c Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vežei is 

Dėntistas ;
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Scredoj pagal sutarti.

I

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

2400 Wezt Madfeon Street
Vai. 1 iki 8 po pietų,. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 0697

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Neda, nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

t . Ofisas ir Rezidencija ..
3335 So. Halsted St

' CHICAGO. ILL. >

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

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

Ofiso Tel. j BoUlevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

KITATAUČIAI

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

DR. J. Ę. SIĖDLINSKIS
Gydytojas h- Chirurgas

DR. V. E. SIĖDLINSKIS
GAS DĖNTISTAS X-KAY
4143 ARCHER AVM Cor.. Francisco 
Tel. Office Laf. 3650; res. Virg. 0669 
... . >■ I Ii II .................. '

- V A ■- ‘

Dėntistas
Valandos nuo 9-9

2420 West Marquette Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS ir chirurgas

VALANDOS: Nuo 0 iki 10 ryto, nuo 
I lki $ po piet. nuo . 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedfiliomis. nuo 11 iH 1 p.p. 

TeL LAFAYETTE 805L

Kiti Lietuviai Daktarai.

, br. Margeris
3325 So. Halsted St

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

ftventadieuiata nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 fld 7:80 vaL vakaro.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai: , 

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos 
CHICAGO. ILL. , 

OFISO VALANDOS! .
Nuo 10 iki 12 ,vąL ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vah . 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 fld 12 
valandai diena.

Phone MJDWAY 2880

Telefonas Yardš 0904 -
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenno
Ofiso vsdandos:

Nuo 10 fld 12 dieną. 2 fld 8 po pietą
7 fld ,8 vsH Nedtl. nuo 10 ikj 12

Ros. Tolephono Plasa MO

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Res. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Rodi

arti 81at Street.



NAUJIENOS, Chicago, III

Pittsburgh’o Naujienos
suor

Draugijų

BUEHLERAKUŠERĖS

ŽYMUS LIETUVIS ATLETAS PETE BENNETT—BERNOTAS

svaras po

ROLL STEIKAS svaras po

Išleistuvių Piknikas 
ir svečiai iš Chicagos

Pasaulio 
pareikš 
linkę j i-

Sekminių antrą dieną Mari
jampolės automobilis susilaukė

Marijampolės auto 
mobilio nelaime

te įvyko 3 automobilių nelai 
mes. (i)

jaunuoliai-es patys
ir kitus traukia prie

Ir jeigu ne tas ba- 
jalinimo ūpą

jog linksmai
— P. Dargia.

Liūdnos 2-jų metų 
sukaktuvės

Kaimo jaunimas 
Lietuvoj

JAUTIENA MĖSA YRA PIGI 
IR LABAI GERA PAS

Krautuvė atdara tiktai iki 7-t6s vai 
vakaro subatoj.

SUTAUPYKI!' PINIGŲ 
VARTODAMI DAUGIAU 
ŠVIEŽIO PASTEURIZED 

PIENO

Pasaulinę Parodą. Ir mes, pitts 
burghiečiai tos dienos neuž 
įniršime, nes vieni buvome nu 
vykę j Chicagą, kiti girdėjo 
me per radio perduotą Lietu 
vių Dienos programą.

S. Bakanas.

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLASBATHS

8514-1® W. ROOSEVELT ROAD
arti SLLouig A v. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir draskos vanos. 

swimminff oooL

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

taip pačios valstybės tvarky
mo ir . politikos reikaluose. 
Tiesa, yi’a kilusių iš kaimo to
kių jaunuolių, kurie eina mo
kytojų pareigas ir kitokius ap- 
švietos darbus dirba. Bet jie 
tik atostogų metu parvyksta Į 
kaimą, į savo tėviškę arba 
centrelį (jie taip vadina savo 
gimtinę vietą), ar šiaip šven
čių proga, ir tuomet padeda 
kaimo jaunimui surengti kokį 
spektaklį tai kaime, tai mies-

Kaimo jaunimas suruošia ir 
paskaitas. Jeigu neturi savo 
kaime prelegento, tai pasikvie
čia kokį moksleivį studentą iŠ 
kitur. Prelekcijos daugiausia 
duodama iš astronomijos, Lie
tuvos istorijos ir biografijos.

Lietuvos jaunimas yra stam
bi ir turtinga medžiaga, kuriai 
priklauso šalies ateitis, šalies 
gerbūvis. Nors sunkiose apy- 
stovose gyvendamas ir trukdo
mas senųjų, kurie vis bara 
vaikus už gaišinimą laiko, Lie
tuvos jaunimas visgi daro pro
gresą ;
kulturėja 
apšvietos 
das litų, kurs 
puldo,, tai jaunimas daug dau
giau nuveiktų, daug sparčiau 
tobulėtų. O dar tie ūkio dar
bai reikalauja iš kaimo jau- 
nuomonės nepaprasto energi
jos įtempimo.

Nežiūrint betgi visų tų ne- 
dateklių ir vargų, kaimo jau
nimas Lietuvoj juda, kruta, ir 
reikia tikėtis, kad ateity jis 
dar daugįau nuveiks šalies ge
rovės ir protavimo darbuose.

— R. įninkąs.

and Mfdwife 
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninis®, 
duodu massage 
electric treat- 
mept ir magne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai

Rugpiučio 27
Komitetas rengia didelę eks
kursiją ant gražaus laivo Wa- 
shington ir dėl sukėlimo lėšų 
delegato pasiuntimui į viso pa
saulio lietuvių kongresą. Virš- 
minėtą dieną visas laivas bus 
vien lietuvių. Tikietas tik 50 
centų ypatai.

Kiek v i c n a h 
Dieno buteli* 
atvežta* prie 
JiiHi) durų yra 
padaryta* pa
gal augftėiau- 
*l<>* r ų A i e * 
Hlandurdti . . . 
todM Avinti** 
paHteurizuotaH 
pieną* yra 
v a d i n a man 
"pirmo pa*l- 
rinkimo” piet 
na*.

DIDELIS PIKNIKAS!
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DARBININKŲ PAŠALPOS KLIUBO 
įvyks Nedėlioj, Liepos-July 14 d., 1935 

DAMBRAUSKO DARŽE, prie 83rd St. ir Willow Springs Road 
Pradžia 10 vai. ryte ir trauksis iki vėlam vakarui.

šokiams grieš HENRY PETER ORKESTRAS. Bus skanių užkandžių, 
šalto alaus, šaltkošės ir cigarų. Ant šio pikniko bus priimami jau
nuoliai ir jaunuolės iki 25 metų j Piliečių Kliubą veltui. Yra proga 
ir senesniems prisirašyti kaip vyrams taip ir moterms nuo 25 iki 45 
metų, nes bus numažintas įstojimo mokesnis ant pusės. Bus trokas 
ant 83rd it Willow Springs Road; kurie norės tai troko savininkas 
a. Kraujelis patarnaus, nuveš j pikniką. Darbininkai, kurie nori su 
troku nuvažiuoti, turi pribūti 9:30 vai. ryte adresu 2252 W. 22 St.

—KVIEČIA KOMITETAS.

BROTHERS, Ine.
1400W.46thSt. Yards 1445

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

Liepos 7 d. Pittsburgho Lie
tuvių Draugijų Komitetas, 
kuris yra susidaręs sukelti lė
šų išrinkto delegato pasiunti
mui į viso pasaulio lietuvių 
kongresą, buvo surengęs pik
niką Lietuvių Ūkės Darže.

Nors piknikas buvo rengtas 
ant greitųjų, bet publikos bu
vo suvažiavę daug iš visur ir 
visokių įsitikinimų. Net teko 
sutikti svečių iš Chicagos, te
ko sutikti Julių ir Povilą Šal- 
timierus, 7028 S. Maplewood 
Avė. ir Mr. ir Mrs. Wilbertus, 
731 W. 19th PI. Jie buvo at
važiavę Į Pittsburghą ir apsi
stoję pas Charles K. Pikelį, 
629—54th St.

Taip ponia šaltimariene, taip 
VVilbertienė buvusios pittsbur- 
ghietės, tai joms yra malonu 
atvažiuoti j Pittsburghą ir ap
lankyti saviškius.

Paskui delegatas Į viso Pa
saulio Lietuvių Kongresą p. P. 
Pivaronas buvo pakviestas kal
bėti, ir jis savo kalboje kaip 
ir atsisveikino ir pareiškė, kad 
jis nuvažiavęs į viso 
Lietuvių Kongresą 
Pittsburgho lietuvių 
mus ir pageidavimus.

Šiame paveiksle yra vaizduojama kaip Petras Bernotas, Pittsburgho Universiteto studentas, įsibėgęs peršoka per virvę, kuri yra augš- 
čiau kaip 6 pėdos, ir yra pripažintas kaipo augiausiai iššokantis.

Jisai yra tik 20 metų vaikinas ir dėl savo pasižymėjimo atletikoje jisai turi stipendiją Pittsburgho Universitete.
Butų gerai, kad Pittsburgh lietuviai pasistengtų šį jaunuoli pasiųsti j Lietuva šią vasarą dalyvauti sporto ir atletikos Olimpiadoj.

Jaunimą Lietuvoj reikia pa 
lalinti į tris skyrius 
jonizuotą į .šaulius, pavasari
ninkus ir jaunalietuvius, šau
liai, kaip tėvynės gynėjai, turi 
javo skyrius daugiausia mies
tuose. O pavasario katalikų 
ir jaunualietuvių tautininkų 
kuopos gyvuoja daugumoj kai
muose ir miesteliuose.

Nors jaunimas Lietuvoj dar 
tebėra pūsteliai dievotas ir kris 
sekmadienis traukia į bažny
čią dievulį pagarbinti ir išpa
žintį atlikti, bet veikime nesu
sitaiko. Pavasarininkų abal- 
sis yra “Dievui ir Tėvynei”, o 
jaunalietuvių — “Tėvynei ir 
Dievui”. Dūliai to pas juos 
ir visokių kivirčų kyla, vieni 
antrus boikotuoja, ypač suren
gime pramogų; gegužines ir 
šiaip pasilinksminimo vakarė
lius rengdami jie stengiasi 
vieni kitiems koją pakišti.

šitoki praktika buvo labai 
įsivyravusi metai — kiti atgal, 
kai gyvuodavo viename kai* 
me dvi organizacijos. Bet da
bar pavasarininkai susilpnėjo 
ir retai beužtiksi kaime begy
vuojančią jų kuopą. Jaunalie
tuviai irgi nusilpę. Mat, jie 
nebeturi konkurento, kuris pa- 
akstintų jų veikimą. Be to, 
pablogėjo ir gyvenimo sąlygos*

Reikia pasakyti, kad jauna
lietuviai turi ir sporto skyrius 
taip vyrų, taip merginų. Spor
tininkai treniruojasi, mokina
si plastikos, futbolo lošimo ir 
bendro kūno mankštinimo. 
Pavasarininkai, ir ypač jų va
dai kunigai iki šiol buvo prie
šingi sportui, neva skaitė jį 
nemorališku, aiškino buk ja
me perdaug nuogumo pasiro
do, o tai į piktą pagundą žiū
rėtojus vedą. .. Tačiau pamatę, 
kad jaunimas bėga iš jų orga
nizacijos, pavasarininkai jau 
sako, kad ir&jie įvesiu sporto 
skyrius,.^ t.MaCpriseina taikytis 
gyvenimo ripvitovoms, ba ki
taip juk žus farba paliks “ge
nerolais be armijos”.

Lietuvoj jriiinimas yra ener
gingas. Turi' daug ištvermės 
ir galėtų daug ką nuveikti. 
Bet bėda yra ta, kad jaunimui 
trūksta sumanumo, kad stoka 
tokių, kurie galėtų vadovauti 
taip organizaciniame darbe,

Liepos 15 dieną sukanka 2 
metai, kai Darius ir Girėnas 
su Lituanica I-ja pasikėlė iš 
Floyd Bennett airporto, kaip 
ir vogtinai, neturėdami net nė 
valdiško leidinio tai didžiai ke
lionei j Lietuvą per Atlantiko 
platųjį vandenyną.

Tai buvo išvakarėse Pasau
linėj parodoj rengiamos Lie
tuvių Dienos. Amerikoniški 
laikraščiai ir Radio pranešė 
plačiam pasauliui, kad lietuviai 
transatlantiniai lakūnai Darius 
ir Girėnas išskrido be leidimo 
ir, jei jie kur bus priversti 
nusileisti, bus areštuoti ir gaus 
kalėjimo bausmę už peržengi
mą įstatymų.

Amerikos lietuviai buvo dau
giau susirūpinę važiavimu Į 
Chicagą ir Lietuvių Diena pa
saulinėj parodoj, negu Dariaus 
ir Girėno rengimosi prie trans
atlantinio skridimo.

Reiškia, Dariaus ir Giirčno 
su Lituanica I pasikėlimas j 
padanges tai pavojingai kelio
nei buvo daugumai musų lyg 
ir netikėtas. Jau blogos valios 
kai kurie musų tautiečiai leido 
visokius nepamatuotus paska- 
lus (taip, kaip ir dabar kad 
daro dėl Vaitkaus rengimosi 
prie skridimo), kad Darius su 
Girėnu visai nemano skristi. 
Valdiško leidimo neturėjimo 
priežastis ir, turbut, išsiaiški
na, kad dauguma musų mažai 
buvo suinteresuoti Dariaus ir 
Girėno skridimu.

Radio ir laikraščių praneši
mai apie Lituanicos I skridi
mą pradėjo mus netik intere1- 
suoti, bet tiesiog elektrizuoti. 
Pirmiausiai, žinoma, palietė 
tuos, kurie t negalėjo važiuoti 
į Chicagą dalyvauti Lietuvių 
Dienos iškilmėse. Važiuojantie
ji daugiau buvo suinteresuoti 
paroda.

Liepos 16 dieną du metai 
atgal buvo tikrai istorinė die
na. Kada Darius ir Girėnas su 
Lituanica I skrido per Atlan- 
tiką, kada tūkstančiai lietuvių 
susirinko Lietuvių Dienoj j

Neužmirškit, 1 kad at einan
čioj nedėlioj, liepos 14 d., yra 
rengiamas didžiulis piknikas 
Lietuvių Balsuotojų Lygos, Lie
tuvių Ūkės Darže. Bus žymiau
si kalbėtojai lietuviai ir ame
rikonai, Jono Vainausko gar.- 
sioji orkestrą ir kitokie viso
kie pamarginimai.

Bukime visi. — X.

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

25 metai patyrimo. — Blekorius ir Stogius.

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

netikėtos nelaimės. Atvykęs j 
Tauragę pasisvečiuoti, nutarė 
atvykti Klaipėdos apžiūrėti. 
Važiuojant vidutiniu greitumu 
ties Kugeliais pagedo automo
bilio vairas ir mašina visu 
smarkumu trenkė į medį. Sė
dėję priešakyje ir šoferis bu
vo smarkiai sužeisti sutrenki
mo ir stiklų šukių, šoferiui iš
mušti 4 dantys ir sužeista kru- 
tnė. Taip pat supjaustytas vei
das ir rankos. Kiti sužeisti kiek 
lengviau. Automobilis taip su
dužo, kad be didesnio remon
to negalima naudotis. Per Sek
minių šventes Klaipėdos kraš-

Stl taupyki t mnl*to pintini* 
ir niaitinkit Acimyiu* var
tojant n Įtek ti nai Aio Kar
dau* pieno dėl virimo ir 
Karinio.

M ILK FOUNDATION—Chlrago

(Tųsa iš pusi. 2-ro
Radio programos prasidės šio 
mėnesio 21 dieną, 12 vai. 30 
min. po pietų (12:30 P.M.) iš 
stoties W.W.S.W. šių progra
mų palaikymui yra rengiamas 
didžiulis, iškilmingas piknikas, 
kuris įvyks Rugpuičio-August 
4 dieną, Amšėjaus Ūkyje (for
moje), Stowe Tovvnship, tuo
jau už McKees Rocks, važiuo
jant Moon Run Road.

Jono Vainauskio orkestrą 
gros Įvairius šokius ir skam
bias liaudies meliodijas; na, o 
šaunios gaspadinės pagamins 
gardžius valgius, kuriuos pa- 
vilginti netruks skystimėlio.

šiame piknike dalyvaus žy
mus kalbėtojai, jų tarpe tei
sėjas M. A. Musmanno, visų 
mylimas darbo žmonių drau
gas. Teisėjo Musmanno pasi
darbavimu buvo - panaikinta 
Coal and Iron police, o jo pa
rašytas veikalas “Black Fury”, 
iš kurio padaryta IIollywoode 
filmą, yra rodomas visoje šaly
je teatruose; jis rado pritari
mo visuose darbo žmonėse, nes 
jame vaizduojama darbo žmo
nių gyvenimas ir kova už kas
dieninę duoną.

Pittsburgh’o lietuviai ir ben
drai visi ateiviai teisėją Mus
manno skaito savo draugu ir 
remia jo kanditaturą į Sup- 
reme Court of Pa.

Nebe reikalo vietinė ameri
kiečių spauda šiaip išsireiškia 
apie jį:

“Musmanno is one of the 
outstanding figures in the 
public lite of Pennsylvania, 
and he is always to be foimd 
battling for justice.”
štai ir Pa. Darbo Federaci

jos pareikšta apie jį nuomo
nė:

“Judge Musmanno is a 
friend pf labor,{ lw ąlways 
supported labor legislation 
one hundred per cent.” 
Mums lietuviams — darbo 

žmonėms, bus malonu jį iš
girsti kalbant Lietuvių Radio 
piknike, todėl visi kaip vienas 
bukite Amšėjaus Ūkyje Rug- 
piučio-August 4 dieną.

Užtikriname, 
praleisite laiką PAS MUS GALITE NUSIPIRKTI TIKRAI 

LABAI GEROS MĖSOS ŠIĄ IR KITĄ 
SAVAITĘ ŠIOMIS KAINOMIS:

R0UND STEIKAS labai geras 1 (U 
ir didelis bargenas........... sv. po *

POT-ROAST arba čiokas tiktai po 1 
svaras ....... ..

MĖSA DEL ZUPES

SIRLOIN STEIKAS yra tikras 4 
bargenas  ........—. svaras po ■

AVIENA nuo petuko specialiai 1 H f* 
šiam išpardavimui ....   sv. po I

ŠOLDERIUKAI rūkyti labai geri 4 Qa
svaras po ..............   I O**'

ANTYS pavasarinės, bargenas sv. OOf* 
tarp 3 ir 5 svaru didumo___ po

Taipgi turime visokios rųšies dešrų labai 
pigiomis kainomis.

x z .:av»

• *4.



$7.00

Vienutine Tokia

Anglų Kalboj
ETHIOPIJA PRAŠO GINKLŲ The Daina

SKRIDIMAS IR KONGRESAS

Kaina $2.00
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HUMBUGISKAS KOMUNISTŲ 
PRIŽADAS.

šiomis dienomis į Scranton, 
Pa., atvyko iš Pittsburgho, Pa., 
kunigas 
šioj kloni joj lietuvių tautinėj 
parapijoj klebono vietų. Para- 
pijonai yra linksmi susilaukę 
gabų ir energingų kunigų, ku
ris pasižadėjo darbuotis jų pa
rapijoj.

Kunigas žukauiskaąj yra vie
nas seniausių lietuvių tautinių 
kunigų. Mes visi lietuvių, tau
tinės parapijos nariai, velijame 
naujam klebonui viso gero. >

—Senas Juozas.

Bet komunistai, pūsdami pu? 
blikai durnus j akis, sako, kad 
jų delegatai atliksiu ką tokio 
svarbaus tame Kauno kongre
se; kovodami už “civiles teises” 
(kurios patiems komunistams 
tupi taip, kaip pernykštis snie
gas!) Lietuvos darbininkams. 
“Laisvė” giriasi:

“Nereikia nei aiškinti, jog 
Šiandien išvykstantieji drau*

kurie buvo 
atsistos kon- 
r ims rėkti, 

arkos vedėjo, 
reikliau j a “civilių

Lietuva laukia laku 
no Vaitkaus

Subscrlptlon Kates:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

fašis-
Smetonos diktatūrai

mui 
kitas balsas

liniai-politiniais reikalais. Ko
dėl tik ir Smeto
nai turi būti. dvasine parama,

nisteriai, diplomatai, aukšti 
valdininkai, organizacijų vadai. 
Po sveikinimo kalbų, Įeit. Vait
kus automobiliu , pravažiuos 
pro didžiausių minių, čia jam 
bus jteiktos dovanos. . Kitų 
dienų bus jo pranešimas vals
tybės teatre, o Kauno burmist

ras brangų svetį pagerbs Šau
niu rautu. , Jo pranešimas bus 
transliuojamas per Kauno ra- 
dio. Spėjama, kad Respublikos 
Prezidentas Įeit. F. Vaitkui 
suteiks Lietuvos karo aviacijos 
karininko laipsnį ir apdovanos 
aukštais garbės ženklais.—Tsb.

jeigu Vaitkui pasiseks vienam 
be sustojimo atlikti rekordinį 
žygį iš New Yorko j Kaunu? 
Kodėl ne visai Lietuvai? Juk 
jOiU tas faktas, kdd įvairių sro
vių žmonės Lietuvoje laukia la
kūno paskrendant ir geidžia jo 
žygiui pasisekimo, yra pakan
kamas įrodymas, kad šis daly
kus liečia ne vien valdžių arba 
kokių nors vienų partijų, bet 
visų šalį.

Pagal bukapročio Komunaro 
“logikų” išeina taip: jeigu koks 
nors dalykas gali būti naudin
gas tam tikros šalies valdžiai 
arba valdančiai partijai, tai 
žmonės, kurie tai valdžiai ne
pritaria, neprivalo to> dalyko da
ryti;, o jeigu jie daro, tai jie 
tai valdžiai tarnauja. Bet šitaip 
“protaujant”, tai Lindberghas, 
pavyzdžiui, turėjo neskristi per 
okeanų 1928 m., nes tuomet 
Jungtines Valstijas valdė atža
garei viška republikonų valdžia; 
jisai turėjo laukti, iki valdžia 
pateks į pažangios partijos ran
kas!

sukaktuvės iš sausio mė- 
bu'vo nukeltos j gegužės 
bet jau kelis mėnesius 

tai visa Švedija ruošėsi 
didžiam jubiliejui. Tuo

Vienas Komunaru pasivadi
nęs bimbininkas “Laisvėje” dė
sto, kad F. Vaitkaus skridimas 
Lietuvon patarnausiąs “fašiz
mui”. Girdi:

“Pamatinis klausimas lie
kasi : kam iš to skridimo 
nauda? Atsakymas 
tinei
dvasinė parama. Užtat Lietu
vos fašistai .ir rengia Vait
kui. didžiausias pasitikimo iš
kilmes.”

Tačiau 'tas pats bimbi'Škas 
Komunaras, kuris įmerkia 
trans-atlantinį skridimų, kaipo 
“dvasinę paramų” fašizmui, sto
ja už dalyvavimų Kauno kon
grese. Jisai sako:

1435 metais, sausio mėn. bu
vo sušauktas pirmas Švedų tau
tos susirinkamas vidurinės Šve
dijos miestuke Arbogoj. Susi
rinkimų sušaukė švedų laisvės 
kovotojų vadas Engelbertas, 
kuris vadovavo sukilėliams 
prieš prispaudėjus ir jam va
dovaujant buvo iškovota Šve
dijai laisvė. Dėl klimato sųly- 
gų ir dėl patogumo šios 500 
metų 
nėšio 
mėn., 
prieš 
šiam
tikslu buvo išleisti Speciali ju
biliejiniai pašto ženklai, kurie 
visam pasauliui turėjo primin
ti šią didžią švedų šventę.

Tiek Arboga, pirmojo parla
mento vieta, tiek Stokholmas, 
dabartinio parlamento reziden
cija, dalyvavo tose iškilmėse. 
Abejose miestuose buvo suruo
štos jubiliejines parodos. Ar- 
bogos paroda turėjo daugiau 
lokalini (vietinį) pobūdį ir ap
stotojo daugiausia tų vyrų pa
minėjimu, kurie* kuriuo nors

riuos tas Komunaras bando ap
mulkinti. Visų-pirma, jisai me
luoja, sakydamas, kad priėmi
mo iškilmes lakūnui rengia 
“Lietuvos fašistai”, nes jisai 
gerai žino, kad jas rengia ko
mitetas, sudarytas iš įvairiau
sių visuomeninių organizacijų, 
kurių tarpe yra visos srovės, 
sporto organizacijos, kultūrines 
draugijos, universiteto studen
tija ir t.t. Vadinti tas visas or
ganizacijas ir jų atstovus (ir 
vai. liaudininkus, ir socialdemo
kratus ir krikšč. demokratus, 

ir studentus)

Visi Lietuvos gyventojai di
džiausiu nuoširdumu linki Įeit. 
Vaitkui, kad jis su savo “Bal
tąja Gulbe” laimingiausiai pa
siektų tėvų žemę. Lietuvoje 
dabar nėra žmonių, kurie ne
pritartų Įeit. Vaitkaus skridi- 

Iš pradžių buvo vienas 
kam, girdi, rei

kalingas antrasis skridimas? Ta* 
čiau dabar ir tie patys žmonės, 
pamatę, kad darbas tikrai yra 
jau paruoštas, jį remia ir nori 
“Litunica II” ir jos vairuotojų 
matyti laimingą Kauno aerodro
me.

Lietuvos žmonės taip sūdo* 
minti antruoju? skridimu, kad 
negali būti jokių kalbų apie 
nuoširdų naujo didvyrio suti
kimų bei priėmimą. Organizaci
jos jau dabar yra įsakiusios 
savo nariams, kad išgirdus si- 
renų-ženklą apie “Lituanicos II” 
pasirodymą ties Lietuvos sie
nomis, jie visi rinktųsi į Kauno 
aerodromą sutikti drąsų musų 
tautos vyrą.

Kauno aerodrome to toks- 
tautinių minių, Įeit. Vaitkų su
tiks Prezidentas Smetona, mi-

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

Ethiopijos imperatorius Haile Selassie atsišaukė į 
visą pasaulį, prašydamas sulaikyti italus nuo karo ar
ba, jeigu jų sulaikyti negalima, tai bent leisti Ethiopi- 
jai įsigyti ginklų apsigynimui nuo užpuolikų.

Jau penkios valstybės uždraudė savo ginklų fabri
kantams gabenti amuniciją besirengiančioms kariauti 
šalims. Tos penkios valstybės tai 
Danija, Švedija ir Čekoslovakija.
pat pasielgs ir Amerikos Jungtinės Valstijos.

šitoks ginklų prekybos uždraudimas (“embargo”, 
kaip sakoma karo kalboje) kenkia daugiau Ethiopijai, 
negu Italijai, nes Italija turi dideles amunicijos dirbtu
ves, jo Afrikos karalystė jų neturi. Todėl ir ta neva tai
kos palaikymui skiriama priemonė tikrumoje didina, ka
ro pavojų. Mussolini darosi juo agresingesnis, juo jam 
rodosi, kad jisai galės lengviau ethiopus sumušti.

Embargo ginklams neitralės šalys deda daugiausia, 
pačios bijodamos įsivelti į karą. Nes kada eina karas, 
tai kiekviena kariaujančioji valstybė stengiasi sulaiky
ti ginklų pristatymą jos priešui. Vadinamoji “karo tei
sė” leidžia jai paskelbti ginklus “kontrabanda”, t.y. to
kia preke, kurią ji gali konfiskuoti ir jos gabentojus 
bausti.

Pereitame pasaulio kare valstybės buvo nuėjusios 
taip toli, kad į “kontrabandos” prekių sąrašą jos įtrau
kė tūkstančius įvairių pramonės produktų ir žaliavų, po 
tuo pretekstu, kad šitie daiktai yra vartojami amunici
jai gaminti. O paskui jos ėmė elgtis, kaip su kontra
banda, ir su maisto produktais.

Stengdamasi sulaikyti ginklų ir kitokių dalykų kon
trabandą, kariaujančioji valstybė areštuoja žmones, ku
rie juos gabena, stabdo ir suima vežimus sausžemyje, 
skandina laivus jurose. Iš to kyla piktumai tarpe tos 
valstybės ir valdžių, kurių piliečiams tenka nukentėti. 
Toki piktumai 1917 metais įvėlė Ameriką į pasaulio 
karą.

Taigi dabar, dar karui Afrikoje neprasidėjus, kąi 
kurios šalys jau nutarė savo amunicijos fabrikantų biz
nį suvaržyti
mente gali daugiau pasitarnauti karui, negu taikai. 
“Karštu nudegęs ir i šaltą pučia!” — sako žmonių pa
tarlė.

Ethiopijos valdovas prašo, kad pasaulis jam bent 
netrukdytų gintis, jeigu taikos apsaugojimui nieko ne
daro nei Tautų Sąjunga, nei valstybės, pasirašiusios 
Kellogg-Briand’o “amžinos taikos” paktą. Jo atsišau
kimas, žinoma, bus balsas tyrlaukiuose, nes šioje “krikš
čioniškoje” civilizacijoje nėra pasigailėjimo silpnam.

Penki-šeši šimtai metų ^tgal buvo panašiai kryžiuo
čių apnikta “pagoniškoji” Lietuva. Ji protestavo prieš 
tuos popiežiaus palaimintus plėšikus, šaukėsi pagelbos, 
bet “šventasis sostas” ir “Dievo patepti” Europos kara
liai paliko kurti.

Žmonijoje turės paimti viršų visai kitoki moraly
bės principai, pirma negu šitos rūšies plėšimai pasi
baigs.

budu turėjo ryšių su Šiuo mie- 
stu ir su Engelbertu bei Gus
tavu Vaza. Ypač įdomus buvo 
sidabrinių įrankių ir indų rin
kinys. ♦

Jubiliejaus iškilmes prasidėjo 
parodos atidarymu Stokholme, 
kurią atidarė karalius. Joje iš
statytas didžiulis rinkinys se
ną dokumentų ir antspaudų, 
be to labai vertingų daiktų, k. 
a. sidabrinis sostas, kuris bu
vo pagamintas karalienei Kris
tinai ir kuris dabar tebevarto
jamas karaliui atidarant parla
mento sesiją; paskiau sidabri
nė didžiulė vaza, kurioje krik
štijami visi karališkos šeimos 
nariai.

Tada iškilmės buvo nukel
tos į Arbogą. Abeji parlamen
to rūmai in korpore, daug auk
štų asmenų ir daug karališkos 
Šeimos narių specialiais trau
kiniais nuvykč į Arbogą. Daly
vavo ir karalius. Po pamaldų 
karalius atidarė tautos didvy
riui Engelbertui pastatytą pa
minklą. Po šių iškilmių vėl bu 
vo sugrįžta į Stokholmą.

Stokholme kitų dieną isto 
rlnėjė katedroje “Storkyrhau” 
buvo atlaikytos pamaldos. Da
lyvavo abiejų rūmų nariai, ka
ralius su! savo šeimos nariais, 
užsienių svečiai. Buvo pasaky
ta daUg kalbų ir susilaukta 
daug linkėjimų iš užsienių Šve
dų parlamentui tęsti savo se
nas ii* gražias tradicijas.

Vakare buvo suruoštas ban
ketas, kuriame dalyvavo pe^ 
1000 žmonių.

Kitą dieną Stokholmo rotu
šėje buvo iškilmingas priėmi
mas, o iškilmių gale tūkstan
čių tūkstančiai žmonių susirin
ko į Stokholmo stadijoną. ši
taip švedai švente savo laisvės 
atgavimo ir kultūringo tvar
kymosi sukaktį, ssukaktį kovos 
už laisvę su tyronija, sukaktį 
žmonių atstovų susirinkimo ir 
konstitucijos. Tai švedų denio 
kratijos triumfas.

(“L. ž”)

The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Ufaakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metama •••••
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per iėnešiotojus
Viena kopija_________
Savaitei ________ ,___,„L.

Suvienytose Valstijose^ nė Chicagoj, 
paltai

Metams —
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams___________ - $8.00
Pusei metų ________ 4.00
Trims mėnesiams .....____ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Trečia klesa i vieną pusę kainuos $97.50
l abi puses................................... $167.00

Ši ekskursija pasieks Lietuvą 
vių Pasaulinio Kongreso

ir sportininkus.
“fašistais” gali tiktai avigalvis 
kuris pats nesižino ką tauzija.

♦ ■ f

Tohaus, tas bimbininkas ty-

NAUJIENŲ 
N

EKSKURSIJA

$8.00
4.00
2.00

gai delegatai pasauliniame 
lietuvių išeivių suvažiavimo 
pakels balsą už pilietiškas 

, laisves Lietuvos darbinin
kams ir vargingiems ūkinin
kams.”
Tai yra tuščia pasaka. Kon

greso šaukėjai yra iš anksto 
paskelbę, kad tame kongrese 
bus svarstoma ne vidujinės 
Lietuvos politikos reikalai, bet 
tik išeivijos reikalai. Vadinasi, 
tekio punkto, kur komunistai 
galėtų “kelti balsą” už pilie
tiškas laisves Lietuvoje, nebus 
kongreso dienotvarkėje. Be tp 
yra jau seniai paskelbta p. Ski
pičio, DULR pirmininko, kad 
rezoliucijas kongresui paruoš iŠ 
anksto paskirta rezoliucijų ko
misija, kuri posėdžiaus prie už
darytų durų. O atdaruose visų 
delegatų posėdžiuose kalbės pa
skirti referentai (juos, veikiau
sia, skirs kongreso prezidiu
mas).

Tai kada ir kaip komunistų 
delegatai savo balsą “kola”?

Yra dar klausimas, ar jie iŠ 
viso tenai gaus balsą. Nes jei
gu jie važiuoja j Kauną su tik
slu kalbėti apie tokius klausi
mus, kurių visai nebus kongre
so dienotvarkėje, tai jie tenai 
būs, kaip penktas ratas veži
me. O prie klausimų, kurie yra 
skiriami kongresui svarstyti, 
komunistų delegatai nebus pri
sirengę.

Tokiu budu visa ta jų kelio
ne bus bergždžia. Ji tiesiog yra 
apgavinga, nes jie iškaulijo iŠ 
žmonių pinigus, žadėdami tai, 
ko jie visai negali išpildyti.

Tačiau savo dalyvavimu kon
grese jie vistiek prisidės prie 
jo pasisekimo, nes juo kongre
sas bus skaitlingesnis ir jo są
statas įvairesnis, tuo jisai pa
darys didesnį įspūdį.

Gali dar, beje, išeiti ve kas: 
Sakysim, kuris hors iš bolševi- 
kų delegatų, norėdamas nepasi
rodyti amžinu apgaviku dėl ne
išpildytų prižadų, 
duoti Amerikoj^ 
greso posėdyje,fc 
nepaisydamas 
kad jisai 
teisių” ir. laisvėslpolitiniėms ka
liniams.' Kas tuomet įvyks? 
Nu-gi kongrese ^atsiras pakan
kamai kitų delegatų, kurie jam 
atsakys: “O kodėl Tamsta ne
reikalauji civilių teisių sovietų 
Rusijos darbo žmonėms, kurie 
jokių piliečio teisių neturi? 
Kodėl Tamsta ir Tamstos vien
minčiai nekovojate už politinę 
laisvę Rusijoje, kurios kalėji
muose yra, gal bmt, daugiau po
litinių kalinių, negu visų gyven
tojų Lietuvoje?”

Tuomet Abekai su Abekienė- 
mis gaus ne tik užsičiaupti, bet 
bus visų išjuokti ir turės, no
sis nuleidę, cimpinti lauk.

“šią savaitę, yra daromas 
ir skirtingas žygis į Lietuvą, 
šiandien išplaukia Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Šuva* 
žiavimo išrinkti delegatai j 
pasaulinį lietuvių išeivijos 
kongresą, įvyksiantį Kaune. 
Kaip juos pasitiks šiandieni
niai Lietuvos valdovai? La
bai skirtingai, negu tie po
nai rengiasi pasitikti sociali
stų ‘Naujienų’ ‘sparnuotą pa- 
slą. Nes ir darbininkų dele
gatų žygio tikslas yra pa
grindiniai skirtingas.”
Tie tariamieji “darbininkų” 

delegatai, kaip “Laisve” praneš 
ša, išplaukė Lietuvon franeuziš- 
ku laivu “NormandieV (grei
čiausiu ir brangiausiu laivu — 
mat, kaip jie taupo darbinin
kų sudėtus centus!). UŽ tai, 
kad jie perplauks per .okeaną 
laivu, Komunaras nori, kad 
Kaune jie butų pasitikti taip 
pat entuziastiškai, kaip lakū
nas, kuris rizikuoja savo gy
vybe, skrisdamas 4,500 mylių 
oru!

Kam “Laisvės” rašytojas 
vartoja šitokią žioplą humbu- 
gą? Nu-gi tam, kad butų ap
dumtos akys neprotaujančioms 
Maskvos davatkoms, kurios se
mia “dvasios peną” iŠ komu
nistiškos spaudos. Yra faktas, 
kad kongresas, į kurį važiuoja 
Abekas su Abekiene ir dveje
tu kitų bolševikų, yra kaip tik 
daug labiau surištas su Lietu
vos valdžios politika, negu skri
dimas. Pirma, negu buvo pra
dėta tas kongresas organizuo
ti, jį sutiko paimti savo “ma- 
loningon globon” p. A. Smeto
na. Šitą faktą žino visi, nes ji
sai buvo viešai paskelbtas spau
doje.

P-as Smetona (arba jo at
stovas), be abejonės, kongresą 
ir atidarys.

Bet komunistai į kongresą 
važiuoja. Jeigu kongresas bus 
didelis ir sėkmingas, tai» ar ne
gaus iš to “dvasinės paramos” 
Smetonos valdžia? žinoma, kad 
gaus. Juk jau iŠ anksto jisai 
yra taip organizuojamas, kad 
valdžiai tektų kreditas už jo 
įvykimą ir pasisekimą.



NAUJIENOS, OhMtf, iii

Gražuolių Kontestas

Kontest®, tuojau

muilo

Neleidžiu nė nusižudyti

00 "M, Vun Burcn Mt.

Kili* 0 N A s

čia prisiunčiu savo fotografiją

Adresas

Miestas

Mano amžius

susirasti

jlinis reikia

STORE

L L. Paskolos Bonų 
turėtojams žinotina

Lietūviškos
Degtinės

NATHAN 
KANTER

STOGAI 
ROOFING

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

LIGONINES
HOSPITALS

kaip 
nuo-

Lietuvailės norinčios Jsloll | 
Gražuolių KonfcMg, Idoj nu 
slųskllo ahvo fotografija* | 
“Ntiujlchas’*.

Grnždolėirts bus duodamos 
trys dovanos:

Gerkit ir Reikalaukit

Vėlai grįžti namo 
kada pavojinga

(rokams bent 
Miesto udvo-

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Rara! ir kiti krautuvėms fikčeriai 
nauji arba vartoti. Cosh Urba leng
vais išmoki;

GARF

ntHlHVO't- 
čikngio- 

Suvienytas

pjovė j į (hbvn
irgi tik kelnaitėmis 

Piliečių dorovės

Kalfloš dabar tini 
OKC7 IKI č

kviečiami dalyvauti Jo Išleis 
luvėse Ir prašomi Įžangos 11 
klotus pasipirkti Iš anksto.

—Draugus,

MUTUAL LIQ. IOR COMPi
• 5 . CH>L'M»O. m

BIRUTĖS DARŽE 
RUgpjučiO-Aukust 4,1935

m •••» >••••••••••«••••••••*••••**•
Kainomlno $1.0025 uv.......... .................... ■ • w
Visa Maltva 100% Garantuota—

Arba Sugražinalme IMnUuf
Paint Ekcnange of Chfcagd
1557 Milvąukee av. 2274 Mato* «iį

STORE FIXTUR! 
_ CHANGE J 

5300-5814 Sd. HAlsted Si

savo pareigu bus labai daug pa 
gelbėta.

Lietuvos PnsluntlnylMJ,

Išrinkimas gražiausios lietuvaitės 
“MISS NAUJIENOS 1935”

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

Piliečių dorovė su j u 
dinta

JAIUNKlMAS GRAŽIAUSIOS 
L11C1U VAU ė* S 

“MISS NAUJIENOS 
1985°

BIRBTAS DARŽE 
lluitcpliičio-Augrtist 4 

1935 tn.

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

* iš gautų Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonų turėtojų laiškų, 
atrodo, kad šiuo reikalu, visi Ik, 
turima kai kurių neaiškumų.

Pirma, kai kuriems bonų sa
vininkams nėra aišku, ar už bo
nus yra apmokaiba pilnoji Jų 
vontė. Alno žygiu tenka pabrėž
ti, kad atperkami bonal yra ap
mokami pilnija, arba, taip su
kant, Jų nominaline verte, su 
palūkanomis už 1985 metus.

Antra, kalbant apie 11)35 m. 
palūkanas, nešant kuponų už 
tuos motus, kĮla abejonių dėl 
palūkanų apmokėjimo. Kaip bo- 
nuose yra paminėta, palūkanos 
už 1935 motus yra apmokamos 
drauge su bono suma,

Trečia, kai kas mano, Jog su
telkia galimybė pratęsti bonus 
nuo I Ilgi 10 motų Imtinai reiš
kia, kad bonal nedidi būti pra
tęsti trumpesniam laikui 
(ik dešimčiai motų. Tokia 
moiiė yra klaidinga. Kas pagei
dauja, gali bonų n r bonus pra
tęsti vienodoms, dvejiems, tre
jiems Ir taip toliau metams, bot 
neilgiau Ilgi 1945 m. liepos 
mėn. 1 d. Taigi, nėra būtino 
reikalo pratęsti bonų ar bonus 
dešimčiai motų.

Ketvirta, kas turi daugiau 
negu vienų bonų gali kai ku
riuos pratęsti Ir dėl kai kurių

šnų kūnų.
Vienintelis dalykas, kurio 

dorovės sargai šiame miestely 
dar neužkabino, tai, moterų, ir

INTkRKHTlNG MALT NICVVK
’ho lltuo lllhbon Malt. EStriiet

...... .... „t
counti'y-vvlda cmtumltfii 
Droviui to bet n troinoo- 
, ąraoNlIng to roportn

nėonifi hnvfi iirroiioimly

'J’lkriH puskutlnfl dienu iw<LRIIoj 
ĮOVIUTU RUSIJOS TRIUMFAM 
The Youth of Maxim’

25c Iki 2 vnl. po plotų

Nihvood’e, UI., ketvirtadie
ni pasitaikė gan karšta diena. 
Ir štai miestely pasirodė du 
vyrai tiesiai viešumoj — be, 
viršutinių ar apatinių marški
nių, Ilk kelnes užsimovę.

Kai kurie pasipiktinę pilie
čiai Įvijo vienų “piktadarių“ 
Į gelžkelio šapų ir privertė jj 
tuojau užsivilkti storus, šiltus 
marškinius. Dorovė Šiuo at- 
včju tapo išgelbėta.

Kitas vyras smarkiai ritinė
jo dirvono 
mover) 
pasirėdę 
komitetas privertė ir jj kuo

darome

8216 8a

inonu
Pasak policijos, vy 

svėręs apie UJO 
ženklui rodą i

PRANEŠIMAS — 
Spcedvvay Tavern — 

Dnbnr yhi navininkai: 
JULIUH J. BALCIIUNAH Ir 

Julhi (buvusi JUM A NORKUM). 
Užhdkom labui akami Jllutz ah|. 
l’fitnyšlomlH yru muziku Ir kcptoN 
žuvies visut PYKAI. Nuošlnlžlul 

kykičlum vImum iibdlipikyU, 
Spcedvvay Tfivern 
401H RO. WKHTERN AVĖ.

iUFABEM TVARKOJE

Miė skyrius yra vedantai ttartti pagelbW mus* statytojam* si- 
sirasti, kur galima nusipirkti {vairiu paprast* ir nepaprait* 
daiktų, lutais* ir reikmen*. Jeigu UI telpančia čia skelbta* 
kalite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacij*, jeigu tik 
J* bus galima gauti.

sakonun *TtšhyH. Išvadas bet
gi galima padaryti velk ne
ginčijamas, kad merginoms 
ypač “penkiollkinėms** 
šiollklnėmsu yra labai 
jlnfta užsilikti svečiuose, 
gal ir gijžll vienoms 
pervėlul.

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mšDeeių. *. Kreipldtls visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
. . SUPPLY CO.

1686 W. DivMoa SU 
kampas Marshffeld

P. CONRAD | 
l(1 , MTUD1O . i 
420 W. 63rd St

Knglevdod 5883-0840 
)ur uružluu, modornlš- 

kluu įrengtu.

greitojo hllvo “MlelilguiV* ope- 
ruotojus, ir Iškėlė Jų IŠ van
dens.

Tftlgl ChlhigoJ nei nusižudy
ti neleidžiama, kuomet pa v. 
'•draugo** Stalino valdomoj 
Rusijoj liek Ir liek žmonių pa
siunčiama pas Ahruhomų prieš 
jų pačių norų. Nu, ar no ar
šesnė diktatūrų vlošpuluuju 
Amerikoj, negu BusIJoj?

klns su savo draugais
Čiais. Jlu apleis
Valstijas neribotum laikui.

Bnnklotų dVaugal rengiu jam 
liepos 27 dienų. Bnnkietas |- 
vyks llollywood svetainėje, 2417 
W. 34 i’d St.

Visi p. BulavV draugai esat

(uuniHilgii. svhk'li wun Nlugod by malt 
daulura u 
IhnL iniuith, 
d0UH NUUCHHN, _ _____
midvcMt Irom uit iiui’Ln of tho Union 

Many .
ballovod (bat wlth Ihu rapeul of pro- 
hlbltlon tilo onormouM malt oxtract 
IndtiHlry w Ii Iv h flouriidifid durlng 
tbilt Limo, woiih| havn to flnd nuw 
flolda ant u«w mftrkots. Thln ovl- 
dontly Ih not tlio caNo Iii raapoct to 
tho fainoua Bliio Rlbbon Malt brand, 
Nhltsh ta aa popular now aa lt ovor 
waa among Ita multltudo of frlonda 
and conaumora.

Somo of tho boat and moat dla- 
orlinlimtivo malt oxtra<it coiinlaMonra 
profor tho III no Rlbbon Imcauao of 
ita nioby fino (įimlltloa and Ita unt- 
formlty.

Nežinomas vyras, apie 55 
molų amžiaus, rasta pasmaug
tus ir ludcnbųs Lincoln Parko 
netoli generolo Grant 
imuilo 
ras 
Inlloo 
spausdintų ant Jo kairės alkū
nės, o moteriškės figūra unl 
dešinės.

•‘Draugas’* Andriulis 
kurtėmis yra kalbėjęs uplo 
“dlklulurų” Amerikoj, ypač 
fašistinę diktatūrų. Daugelis 
storžievių, jo redagnojamo la
po skaitytojų, nė nepaiso jo 
sielos baiso. Bet ar neturi Jis 
pamato savo sielai išlieti?

Alai p-lė Eva Knotvles, 39 
melų, 1501 Fleetxvoo<l, nužiū
rėjo, kad geriau bus užbaigti 
visas gyvenimo suskaitės vie
nu žygiu 
ehignn nvemio tilto Į upę. Jo- 
sepb II. Eloke, tilto pVižiurė- 
lojus, numetė jai dvi Apsau
gos juosias. Mergina tačiau 
jų nepaisė. Tuomet atsisku
bino Įvykio vieton Jaek \Vels,

“The Grimo duos not puy” 
tokia anlrašlo pastebėsite 

pranešimus net skelbimuose, 
kurie yru išabinli gulveka- 
riuose. Tatai lur Imt suprato 
Mrs. Ir Mr. .loseph Hosen, 705(1 
Merrill avo.

,1h) lupo nužiūrėti, kaip va
giliui įmsišlnvę svetimo lurlo 
vertės .$30,000 Chieugos miesto 
šiaurinėj daly. Policija pada
rė kratų pas Juos. Užliko pa
vogto tūrio didesnės kaip 
.$ 12,000 vertės. Pas areštuotų 
Rosenų policija rado daugiau 
kaip $3,500 “cash”. Bet kas 
iŠ tų pinigų, Jeigu Jie teks Iš
leisti bylinėjimuisi arba kad 
išsisukti nuo kalėjimo... no, 
”lhe orime does not pėy”.

Lietuvaitės norinčios jstoti i Gražuolių 
“MISS NAUJIENOS 1985” — 7 
siųskite savo fotografijas | "Naujienas”.

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

Formalia ATIDARYMAS!
PETNYČIOJ, SUBATOJ ir NEDELIOJ

Liepos 12, 13 ii* 14 
DYKAI! DYKAI!
M ■ ■■ 6 Nedūžtanti Stiklai

SOFIJA JUNEVIČIENE 
po tėvais šlakiuto

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 10 dienu, 4:20 valandų 
ryte 1935 m., sulaukus 40 me
tu amžiaus, gimus Chicago, 
Illinois.

Paliko dideliame nuliudime 
vyra Aleksandrų, sunu Alek
sandrų, motina Oną šlakicnę, 
4 brolius Advokatų Antanų šla
kį, daktarų Laurent šlakis. Jo
nų ir Juozapų, broliene daktare 
Šlakiene. Josephinų ir Angelą 
ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
S. P. Mažeikp koplyčioj, 8319 I 
Lituanica Avė.

Laidotuvės ivyks subatoj, lie
pos 13 diena, 8:30 vai. ryte I 
iš koplyčios i šv. Jurgio para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus I 
gedulingos pamaldos už vėlio- B 
nės sielų, o iš ten bus nulydė
ta i šv. Katimiero kapines.

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

Nuliude liekame.
Vyras, Sūnus, Motina, 
Broliai, švogerka 
ir Giminės.

Pataikauja laidotuvių direk- i 
toriės Š. P. Mažeika, Telefo- B 
nas 1138.

“Naujienų” roporloi’ln 
Ihilinv draugui rengia jan 
lelalu’vių banklotų.

levo 
Red 
925 \VchI Chleago avė 
hiolOjnl buvo Unllod Gmįnonl 
WorkerH unijos nariui. Da
bartiniu laiku varoma voJuh, 
kad HiiorganUuoll šios dlrblu- 
včh darhlnlnkoH Ir darbinin
kus. Kalllnlmnl yra daromi, 
kai kurio samdiniai teuždir
bu šioj šapoj Ilk $().()() savai 
tėj, nors kompanija šluos kal
tinimus mėgina nuginčyti.

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

Mins Mni’gnrvl Doimelly yru 
lik 15 metų merginu. Polici
jai ji pnsisukė. kad grjžusi na
mo. 5100 \Vinlhmp avė..’ gan 
vėlai trečiadienio vakarų. Ne
toli jos namų pasigavęs Jų 
m'pužĮstnmns vyras, nutempęs 
jų Į alėjų ir Įsodinęs Į auto
mobili. kuriame sėdėję du 
vyrai.

Tie trys vyrai nusivožę jų j 
l'oresl Preserves, kiek Į šiau
rę nuo Evanslono, .los kllk- 
smų išgirdę, i.asinalė kiti du 
vyrai. Jie Įsodino jų j savo 
automobilį. Ji kariavosi su 
jais ir pagalios jie paleidę jų 
netoli jos gyvenaibų namų.

Visa ta pasaka atrodo, kaip

Skelbimui NnuJToriOBO 
duodu naudu dėlto, 
kad pačio. Naujienos 
yra naudingo*.

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsllai išimami 
. vaikams 
Palagas ligoni 

nėję
Akušerija na-
* muose
Medikais egzami- 

nacija ____________ ■
DOUGLAS PARK HOSP1TAL 

1990 S. Kedzie Avė.

BUDDE’S BEAUTY 
SHOP 
$2.50 Perni.

Wave Už *1,49 
b $5 00 Glo Tonė $3.50 

s. 1 S kinų po o and Fingcr 
J W«vo ..................... 25c

•y PCtn. k, Subatoj 35c.
EloktriŠkas Manažaa, 

VISKAS PIGIAU IR GERIAU. 
8641 S. Union Avė. 

Tcl. YarilH 13»3—2n<l Fl. l^ont

papročio nuraityti žemyn, net 
iki riešų, pančiakas. Tikima
si betgi, kad ir “ncmoralis” 
karštomis vasaros dienomiš 
paprotis neužilgo taps pašalin
tas — ypač kad apsaugoti šau
lės spinhilius nuo nuogų mo
teriškų kojų pagundos.

Prie kiekvieno pirkinio 7 1 g V H I ■
galionų ar daugiau U V 11U Iš

Gasolino *
IR JI SU KARA 4 : £ •-

IŠTEPSIM UŽ 50c IŠPLAUSIM UŽ 50c 
(arba duosim tikietų vartojiipui kitų syk)

4406
a KEDZIE AVENUE 

SUPER-SERVICE STATION

Mnial Liquor Co.
4707 So. Halstėd St.

TeL YARDS B803

M A L E V A
J , ,už *4 kainos!
Vyriausia Vietų Bnnkroto Steko 
Ateilonkykit i blle kurių ii muaQ 
8 krttutuVlu ir t>aalžlurfiklt—juo 
čia rusite kiekvleria Žinomų mulo- 

ms 
Ieva, už GaL..... ............ Z ■
$2,25 Baltu Flat Mft- <4 
levu, už Gal................. ■ ■fr“

ANDiLOAN frASIOCI
OF CHICAOO

2324 So. Leavitt Street
Telefonu. CANAL 1079

JUSTIN MACK1EWICH, Prezidentas
jiELEN KUCHlNSKAS, RaStininkis

•' ■■ " - •- •■‘■•h-' 1 Į r»Kr;6 >*'*,Į t f",'i' ff’

Pcnkita, kiiN nori |nwlhdkytl 
boiniH nuprntęiUH, Jų reikalai 
nobtiA nitekrižuHtl. Apmokant 
Jų honuN bot kuriuo laiku, bun 
taip pat npmok'ėtoH Ir už 1935 
m. palūkanom Tik dėl tolimes
nių palūkanų 1933 molais bun 
reikalinga paairupini i gauti pa- 
plklomuN kuponų lapus.

Ala proga PasluntlnybS dar 
kartip prašo bonų Kavini ūkų no- 
HlHkublnjJ Jų turimų bonų rei
kalų atlikti tuČ-tuojmiH. AIn pa- 
goidtt'vlmas yra reiškiamas no 
dėl to, kad bonų turėtojų rul- 
kulan vienokia ar kitokia prati
mo nobtift patonklntaM, bot tik 
todėl, kad Šiuo laiku Pasiunti
nybė bonų pratęsimo Ir apmo
kėjimo atžvilgiu turi “pilnas 
lankas” darbo. Viena — antra 
navaltė Juhu reikalavimui pa
tenkinti, tlklnuiMl, mmudaryN 
dldollo Hklrtumo. O tuo tarpu 
PnMluntluyl.'ol įtinkamai atlikti

Duodam Paskolas Ant Morgičiu 
Mažais MėncHininis Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Melų 

taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj
u. S. Govei'hment Įstaigoj, F. 

f^įįį, S. and L. InS. Corp;, Washing- 
vjjML ton, D. C. ApdMūštaa kiekvie-
z58*Br no žmogaus investmentas iki

$5,000.00.
Mes mokam Už kiekvienų 

doleri dividendus, pagal už- 
darbio. Praeityje išmokėjome

Reikalau darni 
visada galite 

__ gauti saVo su- 
ederalSavinos gus. įstojimo 

mokėti nereikia.

Siuvėjų streikas Chi- 
cagoj

IMM*aMKMVItVXMHUar3Mmi

vyrų Ir molorlškų pilele- 
kolvIrladlonĮ patalpas 

Hoad Bruud Company, 
Pikio-

CHICAGOS
V • > ' • •» •. *

ŽINIOS

ReikalaUja numušti 20 
nuošimčių miesto tak

sas automobiliams
Mloslo advokaas VVllIlam 

II. SonIou formuluoja patvar
kymų, kuris, Jei Ghleiigon 
miesto taryba JĮ priims, nu- 
mušus miežio InlHiihiN auto- 
moblIlNlums Ir 
20 nuošimčių.
kalas Soxlon darbuojasi įsulig 
reikalavimu mėro Kelly.

PIRMA DQVANA — $50.00 
AN111A DOVANA — $25.00 
1’REČIA DOVANA - $10.00

UL v Ji IimC* * m 

’12.ob 
M5.ob 
»15.00

Jeigii reik ?ji piidgų araj-Pimo Mor* . ičio arba 
y apdraudė nuo ugnies, vėjo, etcl. aukauk.

H40 West 33rd Srreei
TELEFONAS: YARds 2790 arba

’ K



NAUJIENOS, CMcttgo, III. Penktad., Liepos 12 d., 1935

IŠSIUSKIME JAU
NUOLIUS LIETU

VON Į SVEČIUS
Ar Inl no pulku* dulykua 

paniųati musų jaunuoliu* į 
mūzų tėvynę Lietuvą?

Tegul jie pninuto, kidp Lie
tuva išrodo, tegul jie anaipu- 
žjutn *u l.ieluvo* jaunimu, te
gul paaiaviuia ten lietuvišku- 
inv ir užmexga draugišku* ry
šiu*, kurie jiem* taip daug 
reikš dabar ir ateity.

Kada mu*ų jau nebeima 
šiame aviete, muaų jaunuolių 
ušmegali au Lietuva ryšiai 
palaikys Juoa lietuvių giminės 
būry,

1 KM trumiK) laiko mes nega
lime tikėlis sukelti dauginu 
I inigų kaip tik imaiunllmui 
vieno jaunuolio geriausio 
tenniso sporto atstovo. Bet jei
gu visi geri lietuviai urnai su- 

- krustų ir prisidėtų au doleriu 
kilu, tai gal surinktume tiek, 
kad du jaunuoliu galėtume 
pasiųsti.

Sumanymas pasiųsti į Lie
tuvą knygą su chicugiečių pa
sveikinimais yra labai puikus, 
Su savo pasveikinimais Lie
tuvai šitoj knygoj mes kaip ir 
paly* atsilankysime Lietuvoj, 
kada suvažiuos ten viso pa
saulio lietuvių atstovai.

Dėdami savo pasveikinimus 
j šilą knygą, mes kartu auko
jame į jaunuolių ekskursijiks 
fondų. Ir jeigu sudėtume apie 
$600, tai jau užtektų dviejų 
jaunuolių kelionei ten ir at
gal-

Prisidėkime tuojaus prie 
gero darbo!

Laikus trumpa*,
Taigi šiandien“ ar ryloj pri- 

siųskite savo pasveikinimų J 
pasveikinimų knygų kartu su 
auka sumojo $2 ar daugiau, 
klok kas išgali. Of.

Iškilmingai atsidarė
Supcr Service Stntlon, 

440(1 S. Ketinto Avė,

Atidarymo iškilmė* tęsis net 
tris dienas: šiandien, ryt Ir 
poryt. Vieta j rengta tikrai 
puikiai. Patarnavimas greitas 
ir patyrusių darbininkų.

C.ia imrduodama Mobllghs, 
Moblloll Ir Mobilgroasos. Tai 
žinomi produktai »visojo šalyje.

Čia nuplauna karų už 5(to; 
ištepa irgi už 6Oo. O atidary
mo dienomis pas pirks 7 ar dau
ginu galionu* gandino, gaus 0 
gražius stiklus dykai.

šios įstaigos skelbimas telpn 
šiame “Naujienų” numeryje.

Kviečia visus atsilankyti. 
Lietuviai jums maloniai patar
naus. (Sp.)

Vasara jau čia
Kuomet šiltos vasaros die

nos užeina, žmogus jaučiasi 
aptingęs.

Sunkių valgių nėra noro val
gyti. Mos ieškome ko nors 
šalto, atšviežinančio, skanaus.

Valgiai turi būti gaminami 
iš šviežių vaisių, daržovių ir 
šviežio gardaus pieno.

Vartodamos šviežių plonų 
valgiams ir gėrimams Žeimy- 
ninkės telkia šeimynai sveika
tos apsaugojimą.—(Sp.)

KITAS DIDELIS MAISTO 
IŠPARDAVIMAS!

Pėtnyčioj ir Subatoj, Liepos-July 12 ir 13 
“MIDWEST STORES” Krautuvėse

1’KT-BORDKN'S-CARNATtON.LIBBY’S

MllkaSKVAWRUOTAa4akenai25c

KIAUŠINIAI No.nf KOKYBRS TUZINAS 27c
“Mid'vcst” Puikinusi KIAUŠINIAI kartonuose Tuz. 320
IfXVA TlIASK & SANBORN'S" A/\IkAVA SEAL BRAND Sv. Kcnns

POST TOAST1ES ...................... S unc. pak. 2 už 150
HEANS Tamsiai rudi “LiKEyV* .............. 3 keliai 250

"UBBY’S”
PINEAPPLE JUICE Hawaiian 2nuk.< kn. 19c
•*FOITLD*S'* špaffetai Makaronai—Egg Noodlea 3 pakeliai 20c

MMidweat* or “Shurfine” MAYONNAISE 8 unc. džiaras 13c 
“NIi<hvest” POUND CAKE .................. 8 unc. pak. 100
TOMAITES Dideli Mekenai 2ui27C
“Midwcst” TOMAITBS ..............  No. 2 kenai 2 už 230
“Larscn’s” BABY FOODS ...................... 3 kenai 250
“Hoeffer’s" TAMALES sv. stikl. džiaras ..............  200
"Balza's" P1ČČALILLI .............. 10 unc. stiklas 150
“Sunshine” HOME MADE COOKIES ........... 2 sv. 250
“SUNKIST” LEMONAI ' J^deu 2 ui 5C
KINETINIAI BANANAI svaras 50
NAUJI KOPŪSTAI 3 sv. 50
NAUJI CIBULIAI 3 SV. 100
PUIKIOS NUNOKĖ TOMAITES ............  sv. 90
FRUIT SALAD “Midwest” No. 1 aukšt. kenai 170
“Cudahy’s” KIETA SALAMI DEŠRA ..........  sv. 310
“Mickleberry’s” BAKĖD MEAT LOAF ........... sv. 290
LONG BOLOGNA DEŠROS ...............  s v. 190
LOAF CHEESE American ar Brick ..............  sv. 250
CRACKER JACK ............................   3 pak. 100
“E-ZEEADE” Drink Powder 4 unc. pak. 2 už 90
GINGER ALE ‘R^TeBEER0DA 0R 3 dld± 25c 

Plūs depozitas už bonkas.
SEMINOLE BATHROOM tlSSUE J.....  3 rolės 190
LUX VEIDO MUILAS ....................................... 4~ūž-230
LUX FLAKES maži pak. 90 dideli pak. 210

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.
PASTABA — Dauguma "Kito* Storv* tiui u tomo* skyrių*, kur įtp 

gatitt pirkti gtrg anbf. patMtirag ir n, ui itmiatuiat kaimu!

PIRK NUO NES PISlAu

VASARA
ŠILTA, 
PRAKAITAS 
BfcGA, 
NERAMU. 
IŠ
KAKTOS 
VANDUO 
RASOJA. 
PER 
KRUTINĘ 
VARVA 
LAŠAI. 
NEI 
VALGIO 
JOKIO 
NENORIU, 
TIK 
IEŠKAU 
POILSIO 
ŠALTAI...

JEI 
KAS 
NENOR’ 
RASOTI, 
TAM 
VALIA 
YRA 
ANT 
SAUSOS 
ŠAKOS 
KABOTI.

— Žemaitis.

— ..... ... ..■» .... .....

18 Gatvės Apielinkė
Kns veikiamu ChtcagOH Lietu

vių Vakarinės žvaigždės l*u- 
šelpus Kllubo

Sparčiui augančio drauftijos- 
klubo paminūjhnul savo 12 mo
tų gyvavimo birželio mčn. 9 d. 
1935 m. buvo surengtas sma
gus išvažiavimas-piknikas prie 
Tautiškų Kapinių, p. Baigos 
darže, nežiūrint, kad tų dienų 
buvo net keletas parengimų toj 
pačioj apielinkCJ, bot jei ne
klystu, tai minėtame pikniko 
žmonių buvo apie trejetų šim
tų ,ir kaip man teko girdčti, li
ko klubui gražaus "penio.

Prie to noriu priminti, kad 
šokiams buvo pakviestas nau
jai suorganizuotas jaunuolių 
“King of Melody” orkestras, 
kuriam vadavova gabus jau
nuolis Albert Mažeika.

Vėliau kiek, apie pavakarį, 
buvo visi svečiai sukviesti į 
vienų didelį būrį, paties klubo 
pirmininko J. P. Benekaičio ir 
pranešta, kad bus duodamos 
dovanos— laimėjimai grynais 
amerikoniškais doleriais, kurie 
taip mums visiems reikalingi. 
Aš šį sykį nebuvau priskaitytas 
prie tų laimingųjų, bet, žinoma, 
vilties nenustojau ir tikiutosi, 
kad man teks pirma dovana at
einančiame piknike, kuris žada 
ir vėl įvykti, trumpoje ateity, 
taipgi su laimėjimais, 
bus pranešta vėliau; o 
laimėtojai buvo:

1) P. Juozapavičius, 
14-th PI., Chicago.

2) A. Andriukaitis, 3951 S. 
Campbell Avė.

3) J. Urbonas, 2843 S. Ham- 
lin Avė. 'f

4) Chesna Jr., 4426 S. Whip- 
ple st.

5) C. L. Brotherson, 
Ainslie st.

6) B. žolinas, 2911 B. 
rald. Avė.

Kurie dar neatsiėmėte
dolerių, malonėkite be atidėlio
jimų atsilankyti pas Walter 
Benekaitj, 2133 S. Halsted st. 
su kuponais, o pinigai bus jums 
įteikti.

Po piknikų, liepos 5 dieną, 
1900 S. Union avė., G. černaus- 
ko svet, kaip ir kiekvienų pir
mų penktadienį, buvo klubo pus
metinis susirinkimas, nors ne
skaitlingas, bet gan pasekmin
gas. Priimti nauji 7 nariai, iš 
kurių tarpo 6 jaunuoliai, spor
to mėgėjai.. Jie, žinoma, klu
bui labai pageidaujami, nes 
man, kaipo sporto mėgėjui, ne 
kartų teko matyti. gan vykriai 
lošiančius šio klubo narius taip 
Basket Bali, taip ir Base Bali 
jauktuose.

apie ką 
kol kas

724 W.

2311

Eme-

savo

F A R M E R. L A BOlt P ARTU OS
VADAS

Roy M
PlrmlnlnkiiH Fiu'incr-Lubor 

purtIJoM, kuri ftlonils ditmomlM 
laiko nnclonalų konvonoljų Oma- 
hft, Nobr. ,

Taip klubui, pdp Ir sporti
ninkams linkiu goi’lmftlų pa-

Senas Klubo Naryn,

w v v*Viesas aciu
•*» u*

Etinei Kultneoa

per
Ko-

Klaidos pataisymas
KolvIvtudUnlo (liepos 11 d.) 

“Naujienose” tilpo žinelė apie 
surengimų paminėjimo Anelės 
Ir Adonio Dudonlų 80 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuvių 
puotų. Buvo pranešta, kad Al 
bankletų surengė pp. SįmiMal, 
o turėjo būti—Senuliai, tiksliau 
pasakius p-nla Petronėlė Sena- 
llenil Ir jos duktė Bronislovu.

Zarazlšklų KII ubo Miizlrlnklmu* 
Ivykztu penktadieny, lleim* 12 d., J 
Žukauhko zulšje, 212(1 H. Hulztad Si. 
Pradžia M vul. vakaro. Vlzl kllubo 
nurltil mulonMdta zuzlrlokil, irnz Alz 
zuzlrlnklmaz yra imzmotiolz zuzlrln- 
klmu*. Kllubo valdyba.

Kriaušių Loknhtz 2(18 A., C. W, ot 
A. zuMlrloklmaz Ivykz pfitn,viloj Ho- 
poz 12 d. Amulgamutad Centro nu* me 888 Šo. Azhlįmd Uld., 7i80 vai. 
vak. Mnlonftklta dalyvauti vlzl.

Valdyba.

CLASSIFIEDADS
For Rent

HENDON pigiai Miltinu* *u vImuIr 
taisymui* Ir flutaMi taipogi via 

Mišku Ir turkiška plrtlR. IIIkiOm 
Urbta*. , Našlį* motarl* poguliu 
dznlu Išlaikyta

8822 Ho. Morgan 81.

ru- 
IŽ 
ilu

Crane Coal Co,
5332 S. Lonir Avė.

Skeiuimiu NaujitJiosb 
duodu naudų dėlto, 
kad pačios Naujienoj 
yra tmudingos

PRANEŠIMAI
—h mi n- i i—i—r i* imi

Draugijų Atydai
Visos draugijos, kliulml, m* 

teitai, kuopos rungia įvairius iš
važiavimus. Kreiptasi Į Nmijlo- 
ntiN, kad jų vieši išvnžlavlmui- 
parengimni butų pnskolbti Nitu. 
Jtonose.

Tokių išvažiavimų pranešimui 
turi būt apmokami po 70 centų 
už col|, Todėl prisiųsdnmi Iftvu- 
Žlavlmų pranešimus, pažymėki!, 
klek užimti vieton laikraštyje.

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisitaikyti*

vii n tonas lf-7.00

CLASSIFIEDADS
Business Service

STOGAI
Pilna* patarnavimą* wtogu dengime 
Ir tuhyme — biznio namam* Ir ra- 
zldenuljom*.

Aataltinhil žiogai 
A * be* t o žiogeliai 
A*fulto žiogeliui 
Muro Šooul 
Žvyro žiogai 
Perdengimu* žiogų

ATORAS RENDON *u živrnu am 
šildomu*. BuNzmonta* yru, Ga
rantuota viela ant bizniavo atrėžto, 
iera vieta dėl Nulluno arba il<|uor 
touae. Yra užtektinai vielų* dėl 
abieju biznių, talpbl dėl kitokio 
Hznlu, u

8841 Ho. llalatad St.

TAVERN ant rando* atolui, zu vi
zai* Italzymulz Ir 4 kambariai* pa- 
gyvenimui. 4502 H, llonora Ht. Tai 
Vlrglnlu 1172.

—-O—•

HENDON 6 kumbuHal, Itanda 
dgl, Yru Šilta* vanduo, Ir du 
m*lrrnduo|a kambariui mužul šei

mynai, 8120 Kmsrald Ava.

Iš Montroal, Cunudii, 
J. JtuimiHų prhdųHhi (A. S. 
vnliuiins):

A. NnrušovlčiuH »L 
muijiiN 25e„ V. Luporko 25c 
J. BaktmuvičiuH 25c., R. Janitt- 
IIohIh 25c., P. Jurkšlns 25c., 
Al. švedas 25c,,, J. .lasius 5c„ 
J. Merkis 25c., V. S t arpe vi- 
Čius 5c. ir P. Jckubka 25c. 
Viso $2.35.

Gori), daktaro,—čia prisiun- 
čiu aukų sumų j $2.35, kurias 
gavau Iš Monlernliečių per Ja- 
nauskų. Ir aš pradėsiu tarp 
Toranio lietuvių1 kalėdoti, gal 
pasiseks neblogiausia. Kai lik

jo-
M

nurinksiu kokiu sumų, 
pasiųsiu lamstab kad 
pasiųsimu! j Kupiškį,

Viso gero, <
A. SjAKomiliiiiuis.

Pinigų priimta $2.35. šir
dingai učių. > '

— l)i\ A. L. Graičunas.

sykiu

Maistas vasaros 
apetitui

šiltos vasnros dienos 
kia šeimyninkčms 
kuomet reikia vitti valgius. Sun
ku įtikti skoniui. Prisieina ga
minti lengvus valgius. Todčl 
valgiams prisieina vartoti dau
giau daržovių, šaltos mSsos ir 
iš kenukų žuvies.

Kad gauti tų valgių, šeimy- 
ninkSs turi pasirinkti groser- 
nes, kurios užtektinai turi tų 
valgių. ' “Midwest Stores” yra 
ta vieta, kurioje šeimyninkes 
gali pigiau nusipirkti Valgius.

Savininkai “Midwest Stores” 
yra patyrę groserninkai. Jie ne
veda savo biznj aklai. Jie stu
dijuoja kostumerių reikalavi
mus ir planuoja turėti tokius 
valgius, kurie tinka sezonui, 

šeimyninkes, pirkdamos 
“Midwest Stores”, sutaupo pi
nigų, nes šios krautuvės perka 
iš sykio daug. O perkant dau 
giau tavoto, pigiau nuperka, 
užtai savo kosfutneriams pi
giau parduoda.

Perskaitykit šios dienos ‘Nau
jienų” laidoje “Midwest Stores” 
skelbimą ir eikite į tas krau 
tuves pirkti sau valgių. (Sp.)

su’tei- 
rupesčio,

Ar jau ežį nariu Chlcagoz Lietuvių 
DruuglloNT Jetau nezb tai kodfll? 
Du tukztunČIal lietuvių vyru ir mo
torų yru nariui* šltoz didelė* pužai- 
poz Ir kulturo* orgunlzucljoz — atei
kit ir Tumzto I zkultllngoz lolmy- 
noz nariu*. .

Chlcngo* Lietuvių Draugijoje Il
go* nažulpn yru trijų zkyrlų: $6.00 
Huvnityjo, $10.00 zuvultyjo ir $10.00 
zuvultyjo. Mokeztlz 50c,, $75. ir 
$1.25 mėnozyjo, Extrn mokesčių
nėru, pomirtinė* reikalam* iimo- 
kutnu $250.00 Iš Drnugljo* Iždo,

Chlcngo* Lietuvių Draugija yru 
togulė organizuotai Illinois vulstljo- 
|o. Nariui* priimami vyrui ir mo- 
toriz nuo 15 iki 48 motų amžiau*.

J*lrašyt Drnugljon galimu per mu- 
*ų konkui’MuntuN urbu malonėkite 
krolptiz tloHluI | Draugijos ofisu, 
panodėllal* ir kotvorgulz ofisu* atda
rus visų dtona. o nodflldtonials tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po plot.

Chicago* Lietuvių Draugija,7 17811/,J8o.- Halsted St.
(“Naujisnų” nnme^ ^2-ros lubos)

.. ..... ... u-
Mornlng Stnr Liub laikys pusme

tini susirinkimų Ilonos H. <l„ 1935 
m, kliubhouzėj 2038 North Avo., 
3 lubos, naujoj vietoj.

Draugui malonėkite atsilankyti 
unt šio susirinkimo, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti Ir atsiveski
te naujų narių prisirašyti i kliuba.

M. ChopuI, rašt.

Teisybės Mylėtojų Draugystės pus
metinis susirinkimas (vyks nedėlioj, 
liepos 14 (L, Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 8183 So. Halsted St., 12 
valau a dienos,

(iciRtina, kad draugai-ės skaitlin
gai susirinktu, nes yra svarbių ra
portų ir tarimų. Be kitko, bus svar
stymas prėmimo kitų draugijų.

— St. Narkls, sekr.

Moiullnč* jungfiz Ir it.
Tik okzportal dlrbz unt juzų žiogo. 
Valiui upzkalčlavlmaz Ir patarimu*. 
D“Wi[reMĖITUS

ROOFING CO. 
3802 S. Campbell Avė.

LAFAYKTTH 5000
> <

Furniture & Flxture»
Rskindal-Italsal

Business Chances

ALUS IR BARBEQUE, 
gitNolino Motin Ir 1 iikrnn kv- 
iii0N pdrdnvlnnil pigini. Ne
toli nuo nilcnto. prie didelio 
kelio, Wenl Side,

D!XIE BAR B, Q.
8414 Archer Avė.

ANT pardavimo Tavom, Bizni* Iš
dirbta* per daug motu. Greitam par
davimui parduodu pigini.

5017 W, 08rd Flnco

IŠPARDUODAME BARU FIKČB 
riti*, visokio didžio su Coli Baknnb 
Ir Rinkom. Taipgi Štarų flkčoriu* 
dol bylo kurio biznio (skaitant *var« 
ntykle*. roglstarlu* ir lea baksus 
Cash arba ant Išmoko,limo. Pama
tykite mu* pirm nogti pirkaite ki
tur. S. E. SOSTIIEIM A SONS. 
Storo Ftaturo*, 1900 S. Stato St 
CALumot 5269.

STORAS greitam pardavimui, -~ 
kondžlų, 'dgunj, Icocream ir *midk- 
rrmmi, Frtaža*t| pardavimo puti r- 
*lt vietoj. 552 W. 18 St,

PARSIDUODA Moat Markei ga
ru vieta, žala A. A P. Telefoną* 
Knglovvood 4131,

Apsigyvenk Mieste 
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY! 

Arti prie ežero, knygyno, dailfis 
muziejaus ir visų didmiesčio įs
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dykles ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.50 i savaite. Valgis pne vietos 
kas nori.

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Mlchican Ąv. Victory 4686

ATSILANKYKIT 
IŠKILMINGA 
ATIDARYMA

RELIABLE FOOD 
MART

1710 W. 47th St.

Čia gausite visokios 
geriausios mėsos pi
giausiomis kainomis.

NAUJIENOS TENNIS TOURNAMENT
■ —

FULL NAME

ADDRESS
PHONE

Pleuse fcnter me in events checked below.
□ MEN’S SINGLES 
Mail entries to X J. ŽUKAS,

OMEN’S SINGLES
Halsted SL» City.

IŠKILMINGAS 
ATIDARYMAS

Chicago* didžiausia rakandų krau
tuvo. Vi*l rakandui nauji. Kiti 
gnll nukopijotl mūzų skelbimų, bet 
nei mūzų kalnu*. Mūzų krautuve 
randasi toliau nuo aukštų rendų 
distrikto, vienok lengva davažiuotl. 
Kam mokėti vldurmiesčlo kaina*? 
Me* parduodam lengvai* 
maiz.

Seklyčios zotaz ...........
Miegruimlo *ota« ......
Valgomo kambario setas 24.50 
Kaurai 9x12

Niekus už mus pigiau negali par
duoti. r ‘ ’
sij kalnas, 
deltomis.

RIGHT

PARDAVIMUI tavom, bizni* Iš
dirbta*, Parduosiu pigiai, prl<?žnz- 
tl« pardavimo Ilga, Sllvor lxmf Inn. 
5000 Ho. Ashland Avė,

TAVERN pardavimui vi*s arba 
Plike; arba priimsiu partneri, vienai 
motu r ei persuhku. Pigiai greituti! 
pardavimui, <

10885 S. Mlchlgan Avo.

Išmokėji-

$19.75
19.75
7.95

Nepirkit kol nezužinozlt mu- 
Atdara vakarais ir no-

WAY FUBN1TURE 
COMPANY

225 S. Ashland Avenuo
i šiaurfo nuo Jackson Blvd.

Musical Instruments
Muziko* Instrumentai

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

Personai

PAIESKAU savo vyro Juozapo 
Melžto 52 metu amžiaus iš Raguvos 
parapijos, Nausodis kaimo, 8 me
tai nežinau ar jis gyvas ar ne. Tu
ri 2 * “ “
apie

dukterį ir 2 aunu. Kas žinot 
ji atsuskit man laiško. 
MARIJONA MEIŠTIENfi

4600 So. Paulina St.
Chicago, III.

Partners Wanted
x Pusininkų Reikia

REIKALINGAS partnery* i taver- 
no bizni, kuris galėtu prisidėti biskj 
pinigu dėl laisnių, gera vieta, prie 
fabrikų, visi fixturial nauji, 6 kam
bariai gyvenimui,

8827 S. Emerald Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA AGENTU
Kainos numažintos dėl didelio sales 
drive. 1000 blades — $3.70, retail 
lengvai gaunama $10.00. Skutimos ir 
dantų cream 35c. didumo gross$5.50. 
čeverykų užraiščiai Grosą 35c. Tūk
stančiai bargenu. Dykai 116 puslapių 
katalogas. Mills Sales, 27 S. Wells 
St., Chicago.

JANI TORI U S nori mainyti darbo 
— Geras darbas. — Priežastį patir
site per laišką. — Rašykite i Nau
jienas. Box 283.

Help Wanted-—Male-Female

REIKIA vyro arba moteries na
mų darbui, ne jaunesni kai 25 me
tų. Turts gyventi vietoje. Geri namai. 

MRS. MALINAUSKIENĖ 
Leafy Grove

1 blokas West of Kean on 
Archer Avė. 

Willow Springs UI. 
WHlow Springs 56

PARDAVIMUI Tavom, labai pi
giai, Pardavimo priežastį patirsite 
ant vieton, 783 W, 18th St.

PUSE TAVERN ant pardavimo, 
pigiai. Bizni* Išdirbta*. Gera vie
ta. 2649 Wc*t 48 St.

SALDAINIU KRAUTUVE parda
vimui. Icc c re am, cigarai, cigaretal. 
Daroma* gera* bizni*.

2053 W. Coulter St.

TAVERN pardavimui, (rengta* 
biznis, geroj vietoj, netoli gatveka- 
rlu kryžkello. Pigiai. 2349 W. 63rd 
St. arti Western Avė.

PARSIDUODA Barber Shop 2804 
W. 45 St. ir Beauty Shop 4100 Ar
cher Avė., abudu biznius parduodu 
pigiai, einam i kita bizni, bizniu iš
dirbtus per ilgus laikus labai £croft 
vietos. Prie abieju bizniu yraTcam- 
bariai. 2804 W. 45 St.

TAVERN pardavimui — Ant biz
niavęs gatvšs, biznis labai geras. 
Savininkas apleidžia miestą.

1505 E. 67 St.

TAVERN pardavimui. Geras biz
nis, savininkas apleidžia miestą. 

835 W. 123rd St.

TAVERN pardavimui pigiai 
su lunch ruimiu. Tarpe d ‘ 
dirbtuvių. Turiu daug bizniu, 
na noriu parduoti. 3729 S. Morgan 
St. Savininkas 8428 S. Halsted St 
Tel. Yards 2074. 11 i »ii *

Real Estate For Sale
Namai-Žemč Pardavimui____

PAUL M. SMITH & CO. 
rtEAL ESTATE 

LOANS AND INSURANCE 
4631 So. Ashland Avė. 

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

MAINOMI
Namus. Storus, farmas ir tt Turi
me extra bargenu. — Turime ant 
pardavimo namų, groserniu, bučer- 
nių ir sallunu (tavernų). Dabar yra 
laikas pirkti tavernų* prieš license 
baigimą. June 30. Norintiems tarėm 
pirkti, matykit mus. Labai geru 
vietų turime ant South Side ant par
davimo. šaukit telefonu Boulevard 
2800 arba Lafayette 2235.

dideliu 
į rie

PARDAVIMUI 7 kambariu na- 
mas, karštu vandeniu šildomas, yra 
vaha. toiletai. 3 lotai. 2 karu gara
žas, vaisiniai medžiai. Nebrangu. 
Matykit savininką tavernoje, 11227 
St .Louis Avė.—8244 W. 111 St

6 FLATU NAMAS — mūrinis po 
4 ambarius — Steam Heat šiluma 
ant 2 kampiniu lotų. 2 Mokai nuo 
Humboldt Park. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant Marouette Park 
namo. Kar norit gaut bargena at
sišaukite. 2543 West 69 St Tel 
Hemlock 049&




