
$»Si

flho First and Greatest Lithuanian Daily in America

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje^Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 164Kaina 3c

VAIZDAI Iš POTVYNIO NEW YORKO VALSTIJOJEstratosfe

MIAMI

Mrs

Išleido $300,000 at 
metimui holding 
kompanijų biliaus

DANVILLE, ID., 1. 12. —Bu
vęs miesto mėras Louis Platt, 
84 m., užsimušė parkritęs maus 
dynėje.

Anglija tariasi su 
tautų sąjungos 

sekretorių
Paryžiaus policija 

ieško ginklų 
sankrovose

Pasitraukė Dillinge 
rio gaudytojas

Otto prapuolė; vyks 
ta Austrijon?

Chiniečių raudonoji 
armija trauksis 

per tyrus

Špilka išlindo iš ku 
no po 66 metų

3
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reatest Lithuanian Daily in Amerida

Esu | tų' organizaciją pradėjo 
spiestis nacių opozicijai, kuri 
gręsianti Vokietijos “vieny
bei”

CHENGTU, Chinijoj, 1. 11.— 
Nugalėta* ir suskurdusi komu
nistų raudonoji armija ruošia
si trauktis per tyrus j Sin- 
kiang, kad pasiekti svietų Rif 
sijos sieną. Bet 1000 mylių ker 
lionė per Kiangsu tyrus ir kal
nus bus labai sunki išvargir- 
siems raudoniesiems kareiviams.

Reikalauja (vesti nedarbo ap
draudę ir Užtikrinti darbinin
kams pakenčiamą būklę, taip 
gi pagrindiniai pertvarkyti 
ekonominę tvaiką Perskrido kontinen 

tą, bet naujo re
kordo nenustatė

Į po- 
licijos šaudymo tumamentą 
suvažiavo 150 policistų. Rodės, 
kad ten tai jau saugiausia vie
ta nuo vagių. Bet vagiliai vis
tiek prisitaikė ir pavogė dagi 
paties policijos seržanto Rey
nolds revolverį.

Lietus mažai ką 
gelbsti

Chicagiečiai negalės 
legaliai dėti pinigus 

ant arklių

9 žmonės prigėrė Co 
lorado potvynyje

BRUSELIS, Belgijoj, 1. 12.— 
Erzhercogas Otto Hapsburg, 22 
m., prapuolė iš savo pilies ir 
eihi’^hndib' kad jiš išvyko j 
Austriją bandyti atgauti tėvo 
■prarastą sostą.

Spėjama, kad jis slapta išvy
ko apžiūrėti savo tėvo dvarus, 
kuriuos Jlapsburgams sugrąži
no Austrijos fašistų valdžia.

Del nežinomos priežasties baliuno viršus 
praplyšo prieš pat skridimą

LOS ANGELES, 1. 12
Nellie Madison, kuri nužudė sa
vo vyrą Eric, studio darbininką, 
liko pasmerkta mirčiai—pako
rimai.

PARYŽIUS, liepos 12. - Šian
die pasimirė paskubęs savo sen
sacingiausia byla visoj Franci- 
jos istorijoj, pulk. Alfrod Drey- 
ftis. Jis buvo 75 m. amžiaus.

Jis sirgo pastaruosius metus 
paprastomis senntvėmis ligo
mis, bet to jį kankino baiseny
bės, kokias jam teko pergyven
ti būnant ištremtam j Velnio

' " " 1 ....
Gubernatorius vetavo bilių lega

lizuojantį Chicagoje laižytas 
ant arklių lenktynių

Savo, gaudymu Dillingerio 
Pižrvis tiek pagarsėjo ir tiek 
pasidarė visiems pažystamas, 
kad jis pasidarė žvalgybai ne
benaudingas ir tapo perkeltas j 
visai nereikšmingą vietą—eg
zaminavimą federalinės žvalgy
bos aplikaptų. Dabar jis ir iŠ 
tos vietos pasitraukė.

SPRINGFIELD, Mo., 1. 10.- 
Trys plėšikai užpuolė ūkininko 
Ellison, 22 m., namą. Ištiku
siame susirėmime vienas plėši
kų liko nušautas. Nušautas liko 
ir pats Ellison.

Chieagai ir apielinkei federar 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra ir vėsiau šiandie; ry
toj giedra ir vidutiniai karšta.

Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:-

vimų yra socializavimas bankų 
ir finansinių (staigų, praveda
mas plačių viešųjų darbų tiks
lu sumažinti nedarbą, griovi
mas lu&nų ir statymas tinka
mų gyvenamų namų, ligoninių 
ir mokyklų; pataisymas Kana
dos konstitucijos ir išlaikymas 
taikos kad neleisti Kanadai 

j kitą kapitalistinį ka-

Naciai uždarė Bade 
no plienašalmių 

organizaciją

PARYŽIUS, liepos 12.—Po
licija prisibijodama kruvinų 
riaušių liepos 14 d., darė kratas 
vartotų daiktų sankrovose dar
bininkų kvartaluose ir konfis
kavo visus juose rastus gink-

Suply 
ros baliunas

Priežasties plyšimo balhvno 
dar nenustatyto. Nelaimė at 
sitiko visai be jokio (spėjimo, 
kada jau buvo rišama gondola, 
kurioj turėjo skristi du lakū
nai—kapt. Stevens ir kapt. An- 
derson.

Pasimirė paskilbęs 
savo byla pulk. Al 

fred Dreyfus

WASHINGTON, liepos 12.— 
Philip H. Gadsend, pirminin
kas komiteto, kurį visuomenės 
aptarnavimo kompanijos sudarė 
pastangoms sutrukdyti kon
grese priėmimą visuomenės ap
tarnavimo įmonių holding kom
panijų panaikinimo bilių, pri
sipažino senato komitetui, kad 
to biliaus sutrukdymui buvo 
išleitsa daugiau $300,000.

KALAMAZOO, Mieli., 1. 12.— 
Mrs. Tubbs, iŠ nusiminimo dėt 
savo nenormalio 9 m. sunauę, 
bandė jį ir save nusitroškinti. 
Vaikas buvo rastas jau nebe* 
gyvas, bet motina išgyveno dar 
beveik savaitę laiko, tečiaus 
sąmonės neatgavo ir mirė 1P 
goninėj.

BELFAST, liepos 12— Vie
na moteris liko užmušta ir 19 
žmonių sužeista laike pusva
landžio riaušių, kurios ištiko 
pietų airiams puolus šiaurės 
airių paradą—Ulsterio Orange- 
menų celebraciją paminėjimui 
protestonų pergalės prie Boy- 
ne upės, delei kurios ir dabar 
Šiaurinė Airija pasilieka pro- 
testoniška, kuomet pietų Ai
rija yra fanatiškai katalikiška.

CHICAGO—Melvin H. Pur- 
vis, buvęs federalinės žvalgy
bos viršininkas, kuris daugiau
sia prisidėjo prie gaudymo ii 
nušovimo garsaus gangsterio 
Dillinger ir išsklaidyipo visos jo 
šaikos, vienus areštuojant, kitus 
išžudant, vakar pasitraukė iš 
savo tarnybos.

RYGA, liepos 12. — Latvijos 
diplomatai nutarė pasirašyti 
Pabaltijo valstybių karinę są
jungą su Rusija, iš priežasties 
Lenkijos ir Vokietijos priešini- 
mos visuotinai Rytų Europos 
saugumo sutarčiai.

KARLSRUHE, Vokietijoj, 1. 
12.—Vidaus reikalų ministerija 
šiandie uždare 45 grupes Bade
no plienašalmių, Vokietijos ka
ro veteranų organizacijas, už 
nepaklusnumą naciams.

Savo dekrete, kuriuo tos gru
pės liko uždarytos, ministeris 
sako, kad prie plienšalmių or
ganizacijos ėmė dėtis buvusieji 
oponentai, “po kurių įtaka plie
našalmių organizacija pavirto 
politine opozicija nacių judėji
mui, tuo rimtai pastatydama 
pavojun politinę Vokietijos 
žmonių vienybę”.

HUNTSVILLE, Tex., 1. 12— 
Lewis Cemich, laukų darbinin
kas, liko nužudytas elektros 
kėdėj nu nušovimą miestelio 
maršalo Lindsey, kuris jį buvo 
areštavęs už nedidelį nusidėji-

Pabaltijo valstybės 
darys sąjungą su 

Rusija

KAUNAS, Lietuvoj. —
Nors paskutiniu laiku nema

žai palijo, bet žemė dar nuo 
pereitos sausos vasaros ištroš
kus lietaus. Net žemesnėse vie
tose dar nešlapia.

Dėl smarkių liūčių mažas upelis pavirto j dĮdolę upę, kuri nu
nešė tiltus ir užliejo Ithaca, N. Y., miestą, kur randasi Cornell 
universitetas. Abu paveikslėliai parodo miesto apielinkę potvy
niui jau atslugstant.

FORT W0RTH, Tex., liepos 
12.—66 metai atgal Allie Car
uos praryjo ^špilką. Tik nese
nai jai pradėjo skaudėti Šonas 
ir ji nuėjo pas daktarą. Dakta
ras apčiupinėjo ir ištraukė prieš 
66 metus prarytą špilką.

ST. LOUIS, Mo., 1. 12. — 
John Choinka, 19 m., narys len
kų besbolo jaukto, birž. 30 d. 
persidrėskė pirštą čiuoždamas 
prie trečio “base”, šiandie jis 
pasimirė nuo kraujo užnuodi- 
jimo.

LONDONAS, liepos 12. — 
Anglijos užsienio reikalų minis
teris Hoare pasišaukė konfe- 
rencijon tautų sąjungos gene
ralinį sekretorių Avenol ir su 
juo tarsis apie naujus budus 
išvengimui karo rytų Afrikoje.

Vėliau Avenol pasitars ir su 
kapt. Eden.

Francijai ir Jungt. Valsti
joms laikanties nuošaliai, pri
sieina veikti vienai Anglijai. 
Bet Anglija viena nė nemano 
stvertis griežtų priemonių ir 
niekad nė nesvarstė paskelbi
mo ekonominio boikoto Italijai.

Nė 150 policistų ne 
užtenka apsaugai 

nuo vagių

Kanados socialistai 
siekias planingos 
ekonominėsfvarkoš

Pietų airiai puolė 
šiaurės airius; 

1 užmuštas
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kai spėjo pabėgti pradėjus ba* 
Hunui kristi žemėn.

Kapt. vStevens sako, kad ba- 
liūną, kurio vien šilkinis mai
šas kainavo $40,000, buvo sten- 
giamąsi padaryti nepaprastai 
stiprų ir jis dabar dar negalys 
pasakyti nelaimės priežasties, 
kurios bu’s ieškoma visu stro
pumu.

Tai jau antrą syk j nepasise
kė skridimas j stratosferų. Ly
giai metai atgal abu lakūnai 
kartu su niaj. Kepner irgi iš 
tos pačios daubos bandė skris* 

, ii j stratosferą, bet augštokai 
i pasikėlus baliunas irgi plyšo ii 
lakūnai turėjo gelbėtis parašiu 

, tais. Jie nusileido Nebraska 
’ valstijoj.
Į Skridimas šiuo balhmu jau 
nebegalės (vykti, nes baliuną 

I sutaisyti negalimų bus ir jeigu 
bus norima ruošti naują skri
dimą, turės būti dirbamas nau- 

Sužeistų nėra, nes darbinin- jas baliunas.

X -ji * . > ■'. .. i.vaį

Pirmoji Dreyfimo byla kilo 
1804 m. dėl šnipinėjimo. Jau
nas kapitonas, tarnavęs gene
raliniame Štabe, liko apkaltin
tos už pardavinėjimą militari* 
nių paslpČių Vokietijai.

Nors rimtų Įrodymų stokuvo, 
jis vistiek liko nuteistas ištrė
mimui ( Velnio salą.

Tečiaus jo byla sujudino vi
są Franci ją. Visi įtarė, kad jis 
liko nuteistos vien kaipo žydas 
ir kad paslėpti generalinio šta
bo išdavystes.
* Išbuvus keturius metus Vel
nio saloj jis tapo sugrąžintas j 
Franciją ir atiduotas karo teis
mui. Tečiaus visų nuostebai 
ir vėl tapo nuteistas 10 metų 
kalėjiman ,nors buvo įrodyta, 
kad išdavikais yra jo skundi
ką^ . Tečiaus prezidentas su
teikė jam pardoną.

pV'mAHi jdfct '

Tik , o aštuonių metų nepa
liaujamos kovos ji/ tapė galu
tinai išteisintas augščiausiojo 
teismo to sugrąžintas j armiją.

f •

Po to jis pasitraukė iš vie
šojo gyvenimo. Bet vistiek 
kartą tapo užpultas ir peršau
tas tūlo anti-semito.
..Laike pasaulinio karo jis su- 

gryžo kariuomenėn ir koman
davo vieną Paryžiaus fortų. 
Tuo jis užsitarnavo Įeit. pulk, 
laipsnį.

Po karo jis vėl užsidarė sa
vyje ir tik' kartą pasirodė vie
šumon, pasirašydamas Franci- 
jos inteligentų peticiją, prašan
čią paliuosuoti anarchistus 
Sacco ir Vanzetti, kurie vėliau 
vistiek tapo nužudyti Mass. 
valstijoje.

GRANADA, Colo., liepos 19. 
—Devyni žmonės prigėrė savo 
lovose, juos užklupus staigiam 
potvyniui, kuris užliejo Gran- 
nada ir visas apielinkes. Pot
vynis kilo po debesio pratru
kime. Nuostoliai siekia $200,- 
000.

žuvę yra dvi ūkininkų šei
mynos.

CHICAGO
Horner vetavo mero Kelly bi
lių, kuris butų legalizavęs Chi
cagoje dėjimą laižybų pinigų 
ant arklių lenktynių. Mėras 
tuo biliu norėjo legalizuoti 
“bookies”, kad miestas galėtų 
gauti daugiau pajamų. Bet gu
bernatorius išklausė priešingų 
gembleriavimui organizacijų rei
kalavimą ir bilių vetavo.

Gubernatorius betgi pasira
šė bilių įsteigimui paežery di
delio airporto, kuris butų arti 
vidurmiesčio. Airportą norima 
įtaisyti ant salos, kurioj buvo 
dalis pasaulinės parodos.

RAPID CITY, S. D., liepos 
12__Milžiniškas armijos ir ge
ografines draugijos baliunas 
Explorer II praplyšo už valan
dos prieš projektuojamą skri
dimą ( stratosferą šį rytą.

5 vai. ryte darant paskuti
nius prisiruošimus prie skridi
mo ir jau rišant prie baliuno 
gondolą, urnai praplyšo drabu
žis pačiame viršuje milžiniško 
3,700,000 kubinių pėdų baliuno, 
išleisdamas visas 375,000 kub. 
pėdų heliunio dujas, kurios bu
vo suleistos j baliuną trys va
landos atgal.

BURBANK, Cal., liepos 12. -- 
Lakūnė Laura Ingals suponau
ju $40,000 lėktuvu atskrido iš 
New York o į Los Angeles. Ji 
yra pirmoji moteris tą kelią 
padariusi be sustojimo. Bet nu
statyti naują greitumo rekor* 
dą jai nepasisekė, kadangi 
Amerlia Earhart tą patį ke
lią, tik iš vakarų į rytus, yra 
padariusi j virš 17 vai., kuo
met Ingalls kely užtruko virš 
18 vai.

Dabar ji bandysianti skristi 
atgl į New Yorką ir tikrai su
mušti rekordą. Du kartu pir
miau4 ji bandė tai padaryti, bet 
abu kartu nepasisekė. Pirmą 
kartą ją sulaikė dulkių audros 
Coloradoj, o antrą kartą—su
gedo motoras prie Indianapolis,

Bilius, kuris įves kontrolę 
visuomenės aptarnavimo įmo
nių holding kompanijų liko 
pravestas, bet kompanijoms pa
sisekė sutrukdyti priėmimą at‘ 
stovų bute pataisos, kuri bė' 
gyje septynių metų panaikintų 
bereikalingas holding kompa
nijas.

Bet klausimas pataisos tebė
ra neišspręstas, nes senatas 
pataisą priėmė, bet ją du! sy
kiu atmetė atstovų butas. Da* 
bar tą klausimą turės išspręsti 
abiejų kongreso butų konferen
cija.

Pačios visuomenės aptarnavi
mo kompanijos sudėjo $200,- 
000, o Edison elektros institu
tas New Yorke davė $150,000.

Iš tų pinigų dviem advokatų 
firmom liko išmokėta $150,000.
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OTTAWA, Ont., liepos 12.- 
“Mes manome, kad Kanados 
žmonių siekis turi būti ne ma
žesnis kaip (steigimas planin
gos ir socializuotos ekonomines 
tvarkos, kuri leistų tiksliai iš
vystyti visus musų turtus ir 
kiek galima lygiausia padalinti 
šalies pajamas”. Taip pareiš
kė atstovų buto narys James 
E. Woodworth, ^išdėstydamas 
rinkiminį manifestą Co-Opera- 
tivme Commonwealth Federa- 
tion, tikslu Kanados Socia
listų partijos, kuriai jis vado
vauja.

“Didžiausia tam kliūtis šian
die”, tęsė jis, “yra monopolis
tinis sukoncentravimas ekono
minės jėgos rankose mažos 
grupės didžiųjų finansininkų ir 
industrialistų, kurie išnaudoja 
mases savo privatiniam pelnui 
ir atsisako leisti produkcijos 
mašineriją dirbti pilna pajėgą, 
jei jie negali pasisemti iš to 
pelno”.

Pirmas socialsitų reikalavi
mas yra įvesti nacionalę socia- 
lę apdraudę—nuo darbo, ligos; 
nelaimės ir senatvės, kartu so- 
cializuojant sveikatos priežiūrą, 
įvedant minimi/m algas ir ga
rantuojant pajamas ūkinin
kams.

Tarp kitų socialistų reikalą*
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KORESPONDENCIJOS
Patvinys Bingham- 
tone ir apylinkėje

i Jeigu pasitaikytų liętus, tai 
bus- pramoga Lietuvių saloje, 
New /Haven’e,

’ — K. J. Paulauskas.

IŠ Binghamtono, N. Y., “Nau
jienoms” tapo atsiųstos dvi ko
pijos vietinių laikraščių, būtent 
"Binghamton Sun“ ir “Bing- 
hamton Press“. Didžiąją kopi
jų dalį užima aprašymai palvi
nio siautusio Šios savaitės pra
džioj Binghaintone ir jo jipie- 
linkėj. Kiek nuodugnesnį apra
šymą, kiek aiškesnį patvinio 
vaizdą “Naujienose” neįmano
ma paduoti. Prisieina tenkintis 
vienu, kitu bruožu. Ir štai ko
ki padėtis buvo Binghamtono 
ir apielinkėj antradienį, liepos 
9 dieną:

21 asmuo žuvo patviny; dar 
aštuonių nesurandama; turtai 
žalos padaryta apie $10,000,000; 
daug Southern Tier vieškelių ir 
kainjų užlieta vandeniu; viešo
sios tarnybos įmonių (public 
Utilities) darbuotė pakrikdyta; 
daugybė busų> automobilių ir 
net kai kurie traukiniai- sustab
dyta dėliai to, kad vanduo juos 
apsėmė, arba kad apsupo ir iš* 
važiuoti galimumo nebebuvo. 
Nuplauta trobesiai, išrauta me
džiai, nunešta tiltai ir išrauta 
vieškeliai.

Wa»tkins Glen apielinkėj 140 
šeimų neteko pastogės; nursė 
ir du vaikučiai žuvo, kai van
duo nuplovė namelį, kuriame jie 
buvo, į Seneca ežerą.

Trumansburge mažyčiame 
upely vanduo pakylo 8 pėdas, 
o pats upelis iš ravo (griovio) 
virto 40 pėdų platumo upe; van
duo užliejo biznio sekciją ir pri
vertė gyventojus ieškoti saugu
mo aukštesnėse vietose.

Bath praktiškai tapo izoliuo
tas, kai vanduo apsupo jį 
sų pusių; 300 žmonių turėjo 
bėgti iŠ namų.

Hornell’y kiekvienas skiepas 
ir kuone visos gatvės užlietos.

Itaca apielinkėj šeši asmenys 
paskendo; kiek žemesnėse vie
tose visos gaitvės užlietos.

Binghąmtone trys šimtai šei
mynų turėjo bėgti iš namų pa
statytų kloniuose. Daugely na
mų vanduo pasiekė antrą auk
štą; nuvertė tiltą.

Dryden’e vanduo parausė le- 
daunės pamatą ir trobėsis su
griuvo. Toks pat likimas grū
mojo kai kuriems kitiems tro
besiams.

Canajoharie’je daugiau kaip 
600 pėdų New York Central 
gelžkelio patalo išplauta.

Alfred’e, Watkins Glen’e ir 
Hectore nutraukta susisiekimas 
su apielinke; visos trijose ko
lonijose sustabdyta telegrafo ir 
telefono tarnyba.

Delhi, Delaware kauntės mie
stely, patvinys grūmojo pa
skandinti bankus. Biznio sekci
ją užliejo keturių pėdų gilumo 
tvanas.

Šis sąrašas betgi toli gražu 
nepilnas.

Telegrama iš 
Dayton, 0

Staiga, pasimirė jaunuolis 
Jonas Wtaliušis.

Ketvirtadienį, liepos 11, kaip 
10 vai. ryto staigiai pasimirė 
jaunuolis Jonas 
Daytąn, Ohio.

Apie tą liūdnų 
Šimų (telegramą) 
B. Ambrose, švogęris mirusio 
jaunuolio tėvų. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, liepos 15 d.

Didžiausios užuojautos ir 
gailesčio reiškiu Waliušių šei
mynai jų liudėsip valandoje.

— V. B. Ambrose.

Lietuvoje geriau 
mirti, negu sirgti

Waliušis iš

įvykį prane- 
aplaikū V.

KAtlJiENOS, Chlcago, III, šeštadienis, "Liepoą 13, 1935

Pamatęs tokių antraštę skai
tytojas visai kitaip pagalvos. 
Ir ištikrųjų, atrodo geriau bu
tų ir ilgai pasirgti, bile tik iš
gyti ir toliau šioj ašarų pakal
nėj gyventi. Tiesa ir tai, kad 
Lietuvoj daug senelių, turin
čių amžiaus tarp 80 ir 90 me
tų, po keletą metų guli lovoj, 
bet mirti dar nenori. Kaip tik 
priešingai: jie vis kalba apie 
pasveikimą, prašo nuvežti 
juos pas gydytoją, mažu dak
taras jiems pagelbės ir jie vėl 
pakils iŠ lovos.

Bet kaip, ten yra su gydyto
jais, o ypač su lėšomis kai
miečiui susirgus? Daug žmo
nių džiaugiasi sutekę nusipir
kti reikalingiausių daiktų gy
venimui. Daugeliu atvejų jie 
ir to negali ištesėti. Taigi su
sirgimas, ypač kaime, pasida
ro: tikra tragedija.

Gydytojai, kurie j 
mažuose miesteliuose, 
nuo tolumo važiavimo. Pavyz
džiui, už važiavimą j kaimą 
pusantro kilometro imama 15 
rlitų. Jeigu gydytojui tenka va^ 
žinoti penki kilometrai, tai 
jis ima 25 litus; jei 15 kilo
metrų, tai ima nuo 35 iki 50 
litų. O sunkesnes apystovose

Thelma Robertson
Viena iš pirmųjų išrinktų 

gražuolių nacionalei gražuolių 
kompcticijai yra brunetė Thel
ma Robertson, 17 m. iš Wichi- 
ta, Kas.
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Bot, Stajb pas, j|| atoeža Ųgonį. 
Pasilaiko, kad gydytojas yru 
i8v.liia,v(Ss: J svečius, pa,v. ;
savo gimines, ir grįš; atgal lik. 
uįt poros ar trejato dienų. Kas. 
tada daryti sų ligonių? Mųno 
valsčiaus miestely man teko, 
ipatyti, šitoks vaizdų^-

Pas gydytoją r atvežė jauną 
vyrą. Vyras dirbo prie maši- 
tnesi kuri' piovC lentas. Jam 
stumiant medį į zainerį spro
go* šakotos lentos skeveldros, 
išmušo jalu kelis dantis ir ap
draskė veidą. Skudurais pa
žabotas per veidą, sukrekėju
siu krauju apsipylęs vyras 
sėdi ratuose prie gydytojo na
mų, Pulkas žmonių susirinko 
prie jo, žiuri. Tarnaitė atida
ro gydytojo namų duris ir 
praneša, kad gydytojas išva
žiavęs pas savo tėvus Velykų 
šventėms.

Kas gali atsitikti su rimtai 
sergančiu ligoniu šitokiai pa
dėčiai esant ir kas tenka da
ryti? Iš Gruzdžių miestelio ve-4 
ža sužeistąjį į Šiaulius. Nuo 
Gruzdžių iki Šiaulių 24 kilo
metrai važiuoti ima tris va
landas. O kuomet pašlampa 
keliai ir ratai < nusmenga iki 
stebulių, tai’ įsivaizduokite 
koks vargas yra tuomet, kol j 
gydytojas atvežahia pas ligonį 
arba ligonis nuvežama pas 
gydytoją.

; štai kodėl man; atrodo, kad 
šitokiose apystovose yra ge
riau mirti, negu sirgti;

Ir sų vaislinyčiomis dalykai 
aįtrodp, Ęiętuvoj1, ypač Raini u o- 
(sę,. ųę kažin kaip geri. Yra 
miestely vaistinė. Kartais vais- 
.tininkas samdosi pugelbinin- 
ką; provizorių-, Q kai kada 
provizoriaus neturi.

1 Pasitaiko, kad . pats vaisti
ninkas mėgsta išsigerti, nors 
ir mandagus, bet labiausia 
žiuri» kaip tik valstiečius iš
naudoti. Na, kaip galima iš jo 
tinkamo patarnavimo tikėlis?

O štai kas teko pačiam ma- 
’lyti ir girdėti. Man besant vai- 

serganti moteris 
atgaudama. Jos 
užkimusi, balsas 

nebeišduoda. Mo- 
vaistų. Apticko- 
“Aš žinau kokia

dvasių vos 
gerkle visai 
jokio garso 
toris prašo 
rius įsako:
liga tu sergi,” ale tuoj paklau
sia kiek pinigų moteris turiu- 
iti. ši atsako, kad 3 litus. Tat 
už tuos tris litus aptiekorius 
ir davė jai vaistų, nors gal 
moters ligai daktaro pagelba 
visų pirma rdikalinga buvo. 

J Ot taip dauguma žmonelių, 
neturėdami pinigų, eina į vai

gyvena
, ima

už vieną atvažiavimą gydyto
jas painia nuo 100 iki 200 li
tų. Todėl dauguma kaimiečių, 
nežiūrėdami į gręsiantį ligo
niui pavojų, veža jį pas gydy
toją į namus. Nes nuvežimas 
ligonio pas gydytoją kainuoja 
kur kas mažiau, negu atveži
mas gydytojo pas ligonį.

’ O žinoma kokie yra keltai 
Lietuvoj ! Na, betgi ligonis ve
žama. Prideda ratus šiaudų, 
paguldo sergantį kaip kokį 
bekoną, dar kučkailiais užklo
ja. Važiuoja. Ratai šokinėja 
nuo vieno akmcm"4rrrt1 kito;' 0 
kai pasiekiama miestelis, tai 
jau važiuojant akmenimis grį
sta gatve ir sveikam žmogui 
dantys barška. Tad ką ir kąl- 
boti apie tai, kaip jaučiasi ligo
nis;

Provincijos miesteliuose Lie
tuvoj visai mažai gydytojų 
yra. Sakoma, jogai gydytojai 
vengią apsistoti mažuose mie
steliuose dėliai neparankių jų 
praktikai apystovų. Ir >ot mie
stely iš 5-6 tūkstančių gyven
tojų tesiranda tik vienas gy
dytojas.

ADVOKATAI
K.P. G ŪGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N.. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1484—TęJ. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323.'So. Halsted Št.. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Bpulevatd 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

AKINIAI .. $ A 7E 
už.......... "*■ ■ **

Vėliausios mados, 
Prirenkami per paty
rusį lietuvį Dr. Bru

no Wainorį, Opt.
Tel, Boulevard 6630

stincs, perka šiokių-lokių vai-, kokių moterėlę, kuri gydo sla-« 
stų ir gydosi, arba eina pas] p tai. —ZL Smakas,

Pasaulinės Parodos Budinkų Materiolas
KRAUSTOMAS ADRESU

4000 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Parduviinui 1, 2, 3 colių lentos, durys, langai, plytos, grindys, 

trimai ir t. t.
GOLDMAN WRECKING CO.

PASAULINES PARODOS NAMU ARDYTOJAI, — YARDS 003«

OLIMPIJADOS
Sportininkų ir Amerikos Legiono 

Dariaus-Girėno Posto

Ekskursija Lietuviu
Kongresai:

JOHN YUŠKA vadovaus kaipo pirmininkas ekskursijos

Didžiausiu Francuzų Linijos laivu

NORMANDIE

t

JOSEPH J; 6EISH 
Lietuvis Advokatas 
, 4631 South ^OĮanti Avė,

1 Tel, Boulevarį 2800
Rez. 6515 $o. RockweH St. 

Tel. Republic 9723

Jos. F. Budrik, m.
OPTICAL and

- JEW^UY';CO,....
3343 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL. ,
! •

LAIVAS IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

Liepos ,31 d., 1935
Dėl šios ekskursijos specialę sutartį su laivų kompanija 

padarė B. R. Pictkiewicz, nuvykęs Ncw Yorkan.
/ Tuojaus kreipkitės į

B. R. PIETKIEWICZ
Olunpijados ’Kohiiieto' Transpočt^^į|os‘ Pirmininkas; T

Laivakorčių Agentuta. 1 V*
2608 W. 47th St. Tel. Lafayette 1083

* •

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Itoaų (W. 22 St.) 
Ofiso valandbs:‘ Kasdien iiuo 9 iki 5.

Vakarais: Paned6Uo, Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9' 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. .Kpckvrell Street 

Telefonas Rėptiblic 9600
- ■'   1 —jr-——--------------------------------------r

GYDYTOJAI IR DANTISTAI
LIETUVAI LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Laidotuvių Direktoriai

668 West 18th Street

New Haven, Conn.

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

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

. . » . t • 4 **

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742

J. F. RADŽIUS
Phone canal 6174 .

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

I.AfDOTUVIV DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvai* Iftmokijimaia

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

-" ■ . ............ .fe

Sandarieciai Rinks 
Gražuolę

Liepos 21 d., sekmadienį, 
sandariečiai rengia pikniką In- 
dian Grove parke, West Haven, 
Conn. Jame bus gražuolių kon- 
testas, kurį laimėjusi mergina 
gaus sidabrinę "meiles tautę”. 
Be to, bus šokių kontestas.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

AKUŠERĖS
I . , . ... " \ -

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

‘ .• 4 Vi'

6630 š; Węstįrir 
Avė., Žnd flbor 

Hemlock 9252!
■; įPatarnauju prie 

gimdymo namuo
1 sė ar ligoninėse, 
. duodu masshge 

eleetrie treat 
i mdnt ir magne- 
i tie blankets ir tt 

Moterims fr mer
ginoms patari
mai dovanai.

Įi y and1 Midwife

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343- South Halsted St, 
Tek Boulevard 1401

9

• Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez.. Tel. Victory 2348

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:38-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti

AKIU SPECIALISTAI
Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
220Į Węst 22nd Street 
Valandos: nuo 1,—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

S, P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

._____________________ _____________________4* _ •

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

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

Tel. Seeley 7380
Namų telefonas Brunswick 0697

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nerišlioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
.Namų Tel. Prospect 1930

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. N e dėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

- CHICAGO, ILL.

KITATAUČIAI

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

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

_ .______ ______________  • _ , . ... _________ _ ______________ ________ «

J. UULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

DR. G. SERNĖR 
LIETUVIS 

^Tel, Yąrds 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Aki* 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvl 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
1 Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dien^. A.L.Davidonis, M.D.

4910 S* Michigan Avė.
Tel Kenvrood 5107 

(VALANDOS:
nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

DR. VAITUSH, OPT.
UETUVIS 

OptometricaUy Aldu SpeciaMstas. 
Palengvins akių įtempimu, kuria 

esti priežastimi galvos skaudfijimo, 
svaigimo, akiu aptemimo* nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
giateisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas 0U 
elektra, parodančią mažiausias klal- 
dar. SpeęialŠ atyda atkreiptam i mo
kykloj vaikus. Kreives akys atitai-; 
somos- Valandos nuo 10 Dd 8. v. Ne-* 
d«lfornu<¥ 10 iki 12.
Dangely ateitllUm«; akys aptaiso

mos be aktaiv. Kaįnoa pigiau 
kaiD

4712 South

Tel. Ofice Wentworth 6830 
Rez. Hyde Park 8395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted SL

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vak vak. 
, išskyrus seredomjs ir .subatomis

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vežei is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

land A v
Phone Boulevard 7569

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 Dd 8 vakaro. 

Serpdoj pagal sutarti*

; DR. J. E. SIEDLINSKIS 
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER AV., Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 3650; res. Virg. 0669

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 3b 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th SL. netoli Morgan Ss 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

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

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 , 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedeliomis nuo ’IO iki 12 
valandai diena.

Phone MJDWAY 2880
' ' , < , * 'y. • 't.

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St 

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
likis po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedeliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

TeL LAFAYETTE 8051.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos;

Nuo 10 iki 12 dienų. 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vai NedlL nuo 10 tiri 12 

Rez. Telephone Plasa 2400

Kiti Lietuviai Daktarai 
■

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
raooo JBouoara mm

Ofiso Tek Calumet 6898 
Res. Tek Drenel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų. Valiai ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 8162 So. Hahted 8t 
arti 81st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne« 
diliomis ir šventadieniais 1G—12 

diam. _________I
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tverti jokių tvorų, nes tai bu
tų beprotystė ir peržengimas 
tiesų apie sienas.

Rubežiai yra privalomi vi
siems piliečiams ir turi būt 
gerbiami. Kas negerbs rubežių, 
tas bus uždarytas įlarp keturių 
sienų arba ištremtas.

Sienų M.nisteris.

Kada į Kampininkas 
J išėjo į gatvę...

Brolių marijonų Kampinin
kas, sulyg* padavimais, užsidegė 
seną — tėvo paliktą — pypkę 
ir išėjo į gatvę. Pypkė rūksta 
ir kliurksi, troškinantys durnai 
sklaidosi po visą VVestsidę.

Nusigandę apielinkėje gyve
ną žvirbliai čirškėdami lekia j 
visas puses; žiurkės sujunda ir 
cypdamos bėgioja, ieškodamos 
urvų; o musės krinta Kampi
ninkui po kojų, spardosijr dve
sia. Visi apielinkės vabalai per
gyvena baisaus sujudimo mo
mentą, nelyginant Sodomos-Go- 
moros piliečiai Dievo koronės 
valandoj.

O Kampininkas eina gatve ir 
pučia tamsiai pilkus durnus. Ir 
taip jam beeinant jo akyse sto
josi gerai jam priprasta Kuni
gunda (tai tokia moteris, kuri 
kunigus gundo ir į nečystatą 
nuveda) ir mirksi kairiaja 
akim. Jisai, sulyg jo patiesi pa
davimais, tiktai stovi ir žiuri.

Tada Kunigunda parodo jam 
savo dukterį — Marę, apnuo
gintą, bet dėl didesnio panie
kinimo pridengtą kažkokiu tink
lu. Kampininkas žiuri ir bežiū
rėdamas užmiršta nečystatos 
grieką, Dievo koronę ir savo 
pašaukimą. O paskui — jisai 
grįžta į savo kampą ir savo 
dūšios užsiganėdinimu pasidali
na su kitais broliais.

Padauža.

Vidurių ministerio 
pranešimai

Kaip jau visiems žinoma, 
musų delegacija į Pasaulio Lie
tuvių Kongresą greitu laiku iš
plauks, mažiausiu pasaulyje lai
vu. Bet dėl to išplaukimo iš
dygo bėda—nėra pinigų. O 
nuplaukę ką darys be pinigų? 
Ypatingai, kad brolis šimutis ir 
brolis Siurba ir kiti broliai 
kolketuoja pinigus plaukimo^ir 
pasirodymo reikalams, tai tuo 
labiau musų delegacijai be pi
nigų plaukti nepųįdera. &

Dėlto šiuomi yra pranešama, 
jog bus surengtas didelis dele
gatų išleistuvių bankietas, ktt- 
ris įvyks Mirties svetainėje. 
Tikietų kaina: prie durų 50c., 
o už durų 75c. Visi bukit ga
tavi nusipirkti po tikietą.
Komunistai bando ištrukti iš 

musų valdžios

Kaip tik pasirodė žinia, jog 
komunistai netikėtai pateko po 
musų valdžia, pas juos gimė 
baimė. Paskui šiek tiek apsi
malšino ir ėmė daryti nepado
rius skymus, kad ištrukti iš 
musų nagų.

Vienas iš kvailiausių skymų, 
tai bėgimas pas kunigą Cough- 
liną. Jie, nabagai, įsivaizduoja, 
kad tas kunigas išgelbės juos 
nuo Padaužų! Nieko panašaus 
nebus! Pats kun. Coughlin 
yra padauža, tik musų Res
publikoje jis neranda pasekė
jų. Tautos vadas leido jam 
daryti biznį kur tik jis nori 
Kiti kunigai pardavinėja dan
gų, griekų atleidimą, Kristaus 
kūną (be kraujo) ir daug viso
kių nematomų ir neapčiuopia
mų gerybių, tai kun. Coughlin 
pardavinėja kitokį blofą.

Nepavydėtinas komunistų svei
katos stovis

Betyrinėjant komunistų svei
katą išeina į aikštę vis dau
žau ir daugiau beveik nepa
gydomų ligų. Paskutiniu laiku 
urasta dar viena prasta liga,

kurią daktarai vadina: “Rusogi- 
ja”. Pasirodo, kad šia liga 
yra užsikrėtę visi komunistai 
be išimties.

Simptomai yra maždaug šit 
kokie: Ligonis darosi nervin
gas; pranyksta proto lygsva
ra; sugenda skonis ir atsiran
da politiškas karštis. Paskui 
ligonis pradeda bludyti. Jis į- 
sivaizduoja, kad Rusijoje yra 
nelyginti rojus be žalčio. Rusi
joje jam atrodo viskas puiku 
ir gerai—net rusų nužnikai jam 
kvepia.

šios ligos gydymas yra la
bai kaštaunas. Reikalinga li
gonis vešti į Rusiją ir prista
tyti prie darbo ,kartu su vie
tiniais darbininkais. Tada tvir- 
tesnieji pasveiksta, o silpnes
nieji miršta.

Baigia išnykti baubliai
Keli metai atgal komunistų 

tarpe buvo paplitusi keista rū
šis, kurie buvo žinomi kaipo 
“baubliai”. šitie sutvėrimai 
pasižymėdavo nesvitišku bau
bimu seimuose ir susirinki
muose. Dabar, pasirodo baub
lių nebėra, arba jei ir yra, tai 
nebaubia. Padaužoms butų ne
smagu, jei ta rūšis visai išnyk
tų.

Tapo užsakyta iš Sovietų Ru
sijos kelios dešimtys galionų 
Bar jom ir Narzan (toks bol
ševikiškas vanduo) ir tuo ste
buklingu vandeniu bus prodėta 
baublius girdyti. Daktarai ma
no, kad tas gėrimas sužadins 
pas baublius norą baubti.

Pasirodė, kad komunistus 
valdyti ir sulaikyti nuo išny
kimo, tai gana sunkus uždavi
nys.—Vidurių Ministeris.

Persergėjimas
Ministeris be portfelio, gal 

būt, per neapsižiūrėjimą paleido 
gandų, jog rubežiai ir sienos 
esą nereikalingi ir į jų vietą 
siūlo tverti tvoras. Tas yra ne
tiesa.

Siena, rubežius ir tvora — 
kiekvienas turi savo užduotį ir 
yra viens kitu nepamainomi. 
Ant rubežiaus ar palei rubežių 
galima tverti tvorą ar statyti 
sieną, bet rubežiaus naikinti 
negalima. O ant sienų negalima

Apie musų zvionzką
Padaužos ir gi turi obščest- 

vą, zvionzką, arba susivieniji
mą, arba sajuzą.

Visi tautiškieji laikraščiai 
dergia, paškudina ir terorizuo
ja visus musų zvionsko oficie- 
rus, išskyrus glaunajį pišorių, 
vienok musų organo redaktorius 
visa to nemato, nežino ir apie 
tai nekalba, nors musų seimas 
yra nutaręs, kad organui yra 
leistina laisvai ginti zvionsko 
reikalus prieš tokias partijas ir 
tokius partijų narius, kurie ar 
kurios kišasi į zvionsko reika
lus ir puola zvionsko viršinin
kus.

Mat, musų organo redakto
rius pats priklauso tokiai par
tijai ir yra jos švietimo arba 
obrazovanijos ministeris, kuri 
nori kištis ir kišasi į zvionsko 
reikalus ir kuri nori pulti ir 
puola zvionsko viršininkus. 
Musų glaunasis pišorius nepuo
lamas, o aukštinamas ir giria
mas, nes jis yra narys ir poli
tiškas ministeris tos pačios par
tijos, kaip ir redaktorius. Jis 
nustato tos partijos platformą 
ir pdlitiką, todėl įsako, kur 
kištis ir ką pulti.

Vadinasi, kada musų organo 
redaktorius šviečia savo parti
ją, kad ji kištųsi į zvionsko rei 
kalus ir paškudina jo viršinin
kus, o zvionzko glauniausias pi 
šorius nustato puolimo polti- 
ką, visa musų zvionzko konce- 
lerija tarnauja visų kitų vir
šininkų puolimui; gi redakto
riaus ir pišori^us^ propagandai 
ir pasitarnavimui tai partijai, 
kuriai jiedu’ priklauso.

Net pats zvionsko organas 
tapo pašvęstas redaktoriaus ii 
pišoriaus gyrimui, jų partijos 
žmonių garbinimui ir kitų par
tijų narių ir net zvionsko ki
tų viršininkų mandagiam nie
kinimui, nes nemandagųjį, gre
mėzdiškąjį darbą atlieka kiti 
tautiškieji organai.

Iš kitos pusės, kaltinti musų 
organo redaktorių- vargiai gali
ma: apšviesti tos partijos na
rius, kurios švietimo ministe- 
riu jis yra, juk niekas nepa
jėgė ir nepajėgs, ir protiškai 
subrendusiam žmogui su jais 
ginčytis butų savęs pažemini

mas. Mažu ir glaunusis pišo- 
rius irgi nepajėgiai sukoman
duoti mišiuganų.

Kur ir kada bus ki
tas suvažiavimas?
šeštojo apskričio valdyba pa

sižymėjo:
1. Nors apskričio konstituci

ja sako, kad suvažiavimas tu
ri įvykti gegužės mėnesj, jis 
sušauktas birželio mėnesj.

2. Diena pataikyta tokia, kc 
da įvyko didžiausios Chieago į 
lietuvių draugijos metinis pik
nikas, kuriame tos draugijos 
nariaį norėjo arba turėjo dar 
lyvauli, o gana didelis, jų skait
lius yra kuopų delegatai į 6 
apskrtiį. -

3. Nuvažiavimui vietą parin
ko fašistų lizdą, kuris yra j-

T
1
T

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

25 metai patyrimo. — Blekorius ir Stogius.

LEONAS ROOFING C0.
3750 Wallace Street, Tel. Boulevard 0250

sipykęs pažangiajai visuome
nei. ir daugelis delegatų į tą 
lizdą nesilankytų.

Tokiu’ budu ir delei to dele*- 
gatų iš virš 100 atvyko mažiau 
negu trečdalis ir tokiu spasa- 
bu Maiklui pavyko pravaryti 
rezoliuciją 10 balsų prieš 9, kn.d 
Susivienijimo redaktorius ne
klausytų viršininkų, kuriems 
yra pavesta organą tvarkyti, 
ir kad butų jkunyta spaudos 
nelaisvė.

* i«... ,

Patartina 6 apskričio valdybai 
pasiteirauti pas marijonus ar
ba sandariečius dėl vietos kitam 
suvažiavimui ir sušaukti jį 
Naujų Metų naktį, tuomet dar 
mažiau delegatų suvažiuos ir 
visos fašistiškos rezoliucijos 
taps priimtos. ' Iš New Yorko 
jas pasiskubins' kas nors pri
siųsti.

Turbut, pasveiko
6-to apskričio protokolai “Tė

vynėje” tilpdavo už pusmečio 
ir vėliau po suvažiavimų. Kar
tais visai netilpdavo. Sekreto
rius pasveikdavo ateiti į suva
žiavimą, bet teisindavosi sirgęs,

kada delegatai teiravosi, kodėl 
pereito suvažiavimo protokolo 
nesimato organe.

Šj sykį visos tautininkų mė
giamos 6-to apskričio rezoliu
cijos atsidūrė organe už poros 
savaičių po suvažiavimo. Neuž
vilkino nė sekretorius, nė re
daktorius.

Šlifuotų akln"' iSl“rdi,vhnas
MUM

Prastąjį regėjimą, 1
silpnas ir kreivas akis galima f L- 

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

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė. 
756 West 35th Street 
................ "r . ............--..............

Patenkinimas Garantuotas.
Telefonas Y arda 1829

Kai Nebunat Namie
Tikrai pasidėkit savo gražnas, sidabrinius indus ir bran
gius dokumentus į Drovers Moderniškus nuo gaisro ap
saugotus Saugius Deposit Vaults.

Renda už Saugiuosius Deposit Baksus yra nebrangiai 
apkainuota, tik $4.00 į metus ir brangesni.

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank 

47& Street and Ashland Avenue 
CHICAGO

&

ag
.C

GRAŽUS KARPETAI 9x12 $ j g gg
AUKŠTOS RŪŠIES KARPE- $gg QQ 
VARDINIAI KARPETAI po gKg yardas 

ELEKTRIKINĖS LEDAUNĖS $gg QQ

u

VASARINE 

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA

LIETUVON
Rugpiučio 3 d., 1935

LAIVU

FREDERIK VIII
Ši ekskursija pasieks Lietuvą laike Lietu

vių Pasaulinio Kongreso.
Laivakortės ant šios ekskursijos:

Trečia klesa į vieną pusę kainuos $97.50
Į abi puses................ ..................... $167.00
Laiko liko nedaug, todėl be jokio atidėlio
jimo kreipkitės į Naujienų ^Laivakorčių 
Skyrių pasitarti apie dokumentus.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Tel. Canal 8500

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

Tel. Boulevard 4705

PETER PEN

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

IBI

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATHS 

8514-18 w. ROOSEVELT ROAD 
arti St.Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

*wimming pooL 
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis iki 7 v. v.
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NAUJIENOS, Chicago, III

kas nebalsuos

Krakmolas iš bulviu

ginti Europą nud

KALeJIMAS tž SKOLĄ PANAIKINTAS

Besiriidšiarit Didžiamjam Žygiui

tai ar šitoks tipas neuzsitarnauja

JAPONIJA PATENKINTA PADĖTIM CHINIJOJ

Apžvalgą

krašto

1.75
1.25

Pasirašei skunde 
darbo negausi!”

kad 
fašiz- 
kapi-

Ekonominis Užsienio Ūe 
bendradarbiavimas si

kariams-savanoriams 
girdi

| Entered as Second Class Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
Ifarch 3rd 1879.

vokiečių amūniciJos fa 
BRIKANTŲ PELNAI.

nai pramonių, daugiausia gami
nančių amunicijų, pakilo prie 
Hitlerio 70 nuošimčių, 200 ir 
net 400 nuošimčių. O tuo tar- 
fhi bendra

kad jie darbo negausių. Tas 
pats vedėjas laike rinkimų 
6-tą ją m. savivaldybę kai ku 
riems 
grasino
už jam patinkamą asmenį, tas 
darbo negausiąs.

PASAULIO LIETUVIŲ 
KONGRESAS.

iki šiol, £n- 
nesvarste jokių 
iuos

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St., Chicago, 
11L Telefonas Canal 8500.

tuvių 
Lietuva.

3. Lietuvių tautos menas.
4. Užsienio lietuvių ir Lie

tuvos aspiracijos. •
5. Emigracija iŠ Lietuvos ir 

žemės ūkio kolonijos klausimas.
6. Užsienio lietuvių švietimo 

reikalai.
7. Užsienio lietuvių jaunuo

menė ir lietuvių tautos sieki* 
mai.

8. Pasaulio lietuvių sąjunga.
9. Dvasiniai ir medžiaginiai 

išeivių ryšiai su Lietuva.

Žiūrėkit! PirKit!
GauKit Kainas!

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

“Trans-Atlantic Information 
Service” paduoda šitokias skait
lines apie amunicijos pramonės 
pelnų augimą “nacių” valdomo
je Vokietijoje. Pelno padarė 
Krupp 
milionus markių 
tais 177.38 mil.
linės Vokiečių Plieno Dirbtuvės 
— 1932 metais 22.09 mil. mar., 
o 1934 metais 33.46 mil 
Suvienytas Ali ūmini jus - 
metais 8.57 mil. mar, 
tais 24 mil. mar.; ;
Vokiečių Nikelis — 
tais 2.58 mil. mar., 
tais 5.08 mil. mar.; 
benindustrie (chemijos

1932 metais 108.07 
o 1934 me- 

mar.; Centra-

10. Pranešimai iš vietų. 4
Kai kurios Šitų temų atsiduo

da kokių tai misticizmu, pavyz
džiui : “Lietuvių Tautos paskir
tis” arba “Lietuvos aspiraci
jos”, arba “lietuvių tautos sie
kimai”. Tautos paskirtis tai 
reiškia tautos misija. Na, o ko
kią “misiją” gali turėti tauta, 
išimant tą, kurią jai uždeda 
nuolatos besikeičiančios jos gy
venimo apyslovos? Paimkime 
bet kurią tautą ir bandykime 
surasti, kokia yra jos misija. 
Kokia, pav. misija yra francu- 
zų? šiandie atrodo, kad jos mi
sija tai 
hitlerizmo; bet prieš trejetą me
tų Hitleris dar nevaldė Vokie
tijos, todėl franeuzai tokios mi
sijos tuomet turėti negalėjo. Jie 
sakydavo, kad jų uždavinys esąs 
ginti tą stovį Europoje, ktirj 
sudarė Versalės taika.

Bet kokia franeuzu misija 
buvo prieš Versalės taikos kon
ferenciją (1910 m.) arba prieš 
pasaulio karą?

Be temų mistiškumo, puola j 
akį dar tai, kad viso$ tos kon
gresui skiriamos paskaitos lie
čia tik vieną išeivijos padėties 
pusę: jos santykius sU Lietu
va. Tuo gi tarpu lietuviai, gy-

Prieš vieną darbų vedėją 
nepatenkinti darbininkai pada
vė sav. d-tui skundą. Dabar 
vedėjas užsigavęs pasirašiusius 
skunde darbininkus grasina,

komplikuotus žemėlapių ietogli- 
fus. Liniją, brūkšnių, brūkšne
lių tuose žemėlapiuose begaly
bės. Skaitlines, vienos raudo
nos, kitos mėlynos lipa per vie
ną kitą, rodydamos tam, kuris 
suprantu, kad čia tokią pozici
ja, čia tokiu greitumu vėjas pu
čia, o ten tai tiek ir tiek my
lių nuo tokio ir tokio taško ki
tam žemėlapio gale.
Linija: New Yorkas—Kaunas.

Viename, didžiuliame žemėla
pyje užbrėžta: sunki raudona li
nija. Toji liniją prasideda New 
Yorke ir pasibaigia tašku, prie 
kdrio stambiomis raidėmis už
rašytas žodis “KAUNAS”.

— Tai čia, tur būt, kėliau 
kuriuo skilsite, paklausiame la
kūno, kai j iŠ trumpai valandė
lei padeda paišelį į šoną ir už
sirūko Herbėrt Tareyton ciga-

— Well, jau beveik dešimta. 
Tur būt, reikės eiti gulti, nes 
žinai, dabar negalima naktims 
budėti; atsiprašė lakūnas. — 
žemėlapiai gali viską kuopui- 
kiąusiai parodyti, bet man jie 
nedaug pagelbės, jei skrisiu už
simerkęs ir snausdamas. O pa
gunda snusitelti bus didelė, nes 
dvidešimt-aštuonios valandos 
yra dvidešimt-aštuonios valan-

, Marijampolės apylinkėje ir 
apskritai Suvalkijoje pereitais 
metais gana gerai užderėjo 
bulvės. Jų kainos nukrito iki 
80 centų centneris. Dabar darb
štesnes moterys sumanė iš bul
vių daryti krakmolą ir sakoma, 
kad iš Vieno centnerio bulvių 
pagaminama iki 4 kilogramų 
krakmolo ir dar lieka atmatų 
gyvuliams. Kadangi krakmolo 1 
kilogramas kainuoja 1,40 lt., tai 
vis lik apsimoka daryti krakmo
las iš bulvių, kad ir savo rei
kalams.

Draugija Užsienio Lietuviams 
Remti prieš kiek laiko paskel
bė, kad pasaulio lietuvių kon
grese busią, “be kitų praneši
mų”, šios paskaitos:

1. Lietuvių Tautos paskir-

venantiej i (Vairiose šalyse, ne
išvengiamai turi taikytis prie 
sąlygų tose Šalyse. Lietuvio 
amerikiečio kasdieniniai gyve
nimo interesai nėra toki, kaip 
lietuvio, gyvenančio sovietų Ru
sijoje, Latvijoje arba Lenkijo
je. Jų darbo sąlygos kitokios, 
jų “aspiracijos” kitokios; jų 
vaikai lanko viąfli kitokias mo
kyklas ir vartoja visai skirtin? 
gas kiilbas^ Nenušvietus šitų 
skirtingų išeivijos grupių rei
kalų, nebusi galima numątyti ir 
tų ryšių, kurie ateityje jungs 
išeiviją su Lietuva.

žodžiu, kongreso darbų die
notvarkėje
įtakos tos išeivijos, kurios nau
dai šis kongresas, sakoma, yra 
šaukiamas. Atrodo, kad kaunie
čiai nori pamokinti lietuvius, 
gyvenančius užsienyje, kaip jie 
tenai turi gyventi, kad pasilik
tų gori žmonės. Tai — vargiai 
įvykinamas “siekimas”.

Didžiausia lietuvių koloriija 
— amerikiečiai 
Įima sakyt, 
klatisimų, kuriuos jie norėtų 
pateikti kongresui. Atrodo, kad 
jie žiuri į jį greičiau, kaip į 
pramogą arba progą pasisve
čiuoti.

Illinois legislatura priėmė įstatymo sumanymą, ku
riuo atšaukiama įstatymas, leidžiąs bausti skolininkus 
kalėjimu. Gubernatorius Horner tą bilių pasirašė.

įstatymas, kad galima pasodinti j kalėjimą žmogų, 
kuris neužmoka savo skolos, buvo padarytas daugiau 
kaip prieš 60 metų. Jo bendra prasmė buvo ta, kad tas, 
kuris tyčia padaro skriaudą kitam ir nenori jos atlygin
ti, privalo būti nubaustas, kaip piktadarys. Skundžiant 
žmogų už tokią skriaudą, reikėdavo ne tik parodyti nuo
stolį, kurį ta skriauda padarė, bet ir apkaltinti skund
žiamąjį pikta valia (malice).

Bendrai imant, reikia pripažinti, kad to įstatymo 
tikslui nebuvo svetima teisingumo idėja. Iš tiesų, jeigu, 
sakysime, žmogus suvažinėja gatvėje praeivį ir paskui 
nieko iš tos nelaimės nedaro, žinodamas, kad nukentė
jusia negali gauti iš jo atlyginimo, kadangi visas jo tur
tas yra paslėptas, 
bausmės?’

Pasiremiant kalbamuoju įstatymu, nukentėjusis ga
lėjo laikyti savo skriaudiką (laimėjęs teisme bylą prieš 
jį) kalėjime per šešis mėnesius, mokėdamas po $3.50 už 
jo laikymą.

Tačiau dažnai įvykdavo taip, kad į kalėjimą už ci- 
vilę skriaudą patekdavo ne tie, kurių valia pikta, bet 
tie, kurie beturėdavo pinigų užtnokėti atlyginimą. Tur
tingieji, kurie gali-užsimokėti, į kalėjimą,. žinoma, nei
davo. Tuo budu įstatymas, išleistas grynais teisingumo 
sumetimais, praktikoje pavirto “klasinės įstatymdavy- 
bės” (class legislętion) padaru.

Gerai todėl, kad jisai tapo atšauktas.

mes pa&igendame

dėjęs skristi skersai okeano. .
Septintą valandą vakaro Chi- 

cagos laiku, sprendžiant iš to, 
ką rodo lakūno skaitlinės, jis 
bus perskridęs didesnę pusę At- 
lantiko, o apie dvyliktą valan
dą nakties jis bus tarp Airijos 
ir Anglijos. Airijoj Vaitkus par
skris virš Athlones, kur ran
dasi radio stotis, kuri teiks jam 
oro pranešimus, muziką ir ra- 
did signalus navigacijai. O An
glijoj lakūnas praskris pro uo
stą Liverpool.

Apie ketvirtą valandą ryto 
Chicagos ląiku sekančią dieną 
Vaitkus bus virš Kopenhagos, 
Danijoje. Apie pusę po septy
nių jis jau galės iš “Liituanicos 
JI’’ matyti Lietuvos teritoriją. 
Iš penkių ar dešimties tūkstan
čių pėdų aukštumos Vaitkus 
pastebės Lietuvos krantus, ku
riuos skalauja Baltijos juros vil
nys ir Klaipėdos uostą. Ten jį 
žada pasitikti Lietuvos civiliai 
ir karo lakūnai, ir nulydėti į 
Kauno aerodromą.

Kaune bus 3 vai. po piet.
Apie aštuntą valandą ryto 

Chicagos laiku lakūnas nusileis 
Aleksote. Lietuvoj tada bus 
trečia valanda po pietų.

Ta jo kelionė bus rekordinė 
ir laiko ir tolumo atžvilgiais. 
Vaitkus planuoja padaryti ke
turis tuksiančius aštuonius šim
tus mylių oru per dvidešimt- 
aštuonias valandas. To niekas 
iki šiol dar nėra padaręs.

Krupp’as ir kiti — ne be rei
kalo teikė gausias pašalpas rud- 
marškiniams, į kuomet “naciai” 
dar nebuvo valdžioje. Tai buyd 
tiems kapitalistams geras “in- 
vestmentas”, kuris dabar jiems 
neša puikius vaisius.

Bet reikia atsiminti, 
pradžioje labai džiaugėsi 
mo laimėjimu ir Italijos 
talistai, kurie finansavo Musso- 
linio gaujas. 6 dabar tie patys 
kapitalistai jau dejuoja, kad fa
šizmo diktatūra stumia kraštą 
į prapultį!

F. Vaitkus studijuoja žemėla
pius.

Tas jaunas vaikinas tai la
kūnas Feliksas Vaitkus, kuris 
už dienos-kitos pakils iš New 
Yorko su Lituaniča II ir pasi
leis į ilgą kelionę oru. Išskridi
mo momentui esant jau beveik 
čia pat, lakūnas dar kartą stu
dijuoja žemėlapius ir tikrina 
skaitlihes, kurios rodys jam ke
lią virš Atlantiko vandenyno. 
Visas cifras, kompasines kryp
tis ir jų laipsnius, įvairius pa
sukimus, kuriuos turės lėktu
vas daryti, sekdartiUs keliohės 
planą, jis gali lengvai pasaky
ti iš atminties. Tačiau — ne 
pro šalį būti atsargiam ir dar 
kartą juos peržiūrėti, kad virš 
vandenyno, kur nėra kelių, nei 
žymių, jam nereikėtų abejoti. 
Kai jis pakeis skridimo kryp
tį, jis norės būti tikras, kad 
ta kryptis bus pakeista ne vie
nu laipsniu, bet dviem. Jis nori 
būti tikras, kad už aštuonių va
landų po pakilimo Floyd Ben- 
nett lauke jis bus netoli Saint 
Johns miesto Newfoūndlande, o 
ne šiauriniame tos salos gale. 
Kiekvienas laipsnis, kiekvienas 
pasukimas ir kiekvienas niekais 
nuėjęs galionas gazolino gali 
vienon ar kiton pusėn nulemti 
viso žygio pasisekimą.

Taigi, nors prakaitas stam
biais lašais rieda per jo veidą, 
Vaitkus dirba ir studijuoja. 
Smagu butų ir jam išeiti ir pa
simaudyti atgaivinančiuose Co- 
ney Islando vandenyse, bet su 
tuo reikės palaukti, iki jis su- 
gryš iš anos pusės Atlantiko, 
atlikęs savo uždavinį.

Apsimesdami, kad ir mes šj- 
tą išmanome, mes žiūrime į

.— Taip, ir jeigu tik laikysie-, 
siti tos linijos, tai į Kauną pa- 
t aikysiu tikrai. .,,

Ir ima Vaitkus^ energingai 
ir gyvai pasakoti/apie savo ke
lionę. Jis kalba tokiu tonu, kadi 
rodos, jis aiškina neitai, kaip 
jis skris per Atlahtiką, rizikuo
damas savo gyvybe ir kartu 
visa savo ateitim, bet kaip nii-

SETAl, iki $35.00 vertės, 
MIEGRUIMib" ŠĖTAi7

Subscrlption Rates:
88.00 per year in Canada
$7.00 per year ouiside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per čopy.

NEW YORK, July 12. — 
(Specialiai “Naujienoms”) — 
Ncw Yorke karštis nepakelia
mas. Coney Islando maudyklė
se, rodos, žmonių daugiau negu 
smėlio grudų, nežiūrint, kad jau 
beveik devihta valanda vakar, 
Triukšmo, klegesio tiek, kad 
net ausys skauda.

Tame triukšmingame Coiiey 
Islande stovi Half Mopn vieš
butis. O viename to viešbučio 
kambaryje prieš akis atsiveria 
keistas, v.aizd^^. Ant(kambario 
grindų ištiest* didžiuliai žemė
lapiai. Kad jų galai neužsilenk
tų, ant tų žemėlapių uždėta 
knygos, stiklai, vazonai, ar kas 
tik pasitaikė po ranka jaunam 
Šviesiaplaukiui vyrui, kuris ša
lia tų žemėlapių atsigulęs ir 
viena ranka prakaitą braukyda
mas nuo kaktos, kita ranka 
paišeliu braižo įvairias linijas 
ir rašo įvairiausių skaitlinių ei-

piešiamas vaizdas yra taip aiš
kus, kad negalima nepastebėti, 
kaip giliai lakūnas yra susipa
žinęs su savo darbiu

Vaitkus pasieks Kauną į dvi
dešimt aštuonias valandas. Jis 
skris vidutiniškai apie šimtą 
septyniasdešimt mylių per va
landą. Per kelias pirmas valan
das po pakilimo su dideliu sep
tynių šimtų galionų gazolino 
svoriu lėktuvas nebus taip grei
tas. Jis darys tik apie šimtą 
keturiasdešimt penkias mylias į 
valandą. Bet juo ilgiau “Litua- 
nica 11” bus ore, juo labiau ma
žės lėktuvo svoris ir juo grei
čiau jis skris. Pasiekusi aną pu
sę Atlantiko, “Lituaniča II” 
skubės j Kauną, darydama tarp 
šimto septyniasdešimt penkių ir 
šimto aštuonių dešimčių mylių 
į valandą.
Pakils New Yorke 5 vai. ryto.

Vaitkus pakils iš Floyd Ben- 
nett airporto apie penktą va
landą ryto New Yorko “dienos 
šviesos taupymo” laiku. Tai 
bus ketvirta valanda ryto Chi- 
cagoj.

Apie aštuntą valandą 
Chicagos laiku lakūnas bus virš 
Halifakso, Canados uosto. Dvy
liktą vai. dienos Vaitkus jau 
bus pasiekęs* NeuTouftdUhdo 
krantus ir apie pirmą bus pra-

KULTŪRA No. 5,-45c
Gnunama Naujienose

Ką tik, gautas No. 5 Kulturos nu
meris. l'ai yra geriausia žurnalas 
iš Lietuvos. Kas niSgsta gerus ir 
pamokinančius straipsnius, tas turč- 
tu skaityti Kultūra.

Turinys:
Europos iškilimas ir sunykimo simp

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

J. šliupas,
Iš australiečių gyveninio—Prof, P.

Leonas, «
Smukimo ideologija—Edg. šillers.
I akademija ar i liaudį?—J. Kmlž- 

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

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

bludovskis.
Apžvalga: Knygos. Literatūra, Po

litika. Skaitytoju tribūna ir Ivai- 
reilybSs.

n įlinki ■4njjiiw.ii,.i..j.ii , iiiii.M.—

NAUJIENOS
JU The LHhuanian Daily New« 
PubBshcd Daily Except Sunday hy 
The Uthuanian News Pub., Co^Inc.

1739 SCttth Halltėd Street 
Telcphone CANal 8500

Užsakymo kainai
Chlcagojo — paštu: ,

Metams $8.00
4.00 
2.00

mar.; 
-1932 

., 1934 me- 
Suvienytas 

1932 me- 
1934 me- 

I. G. Far- 
pramo- 

nė) ~ 1932 metais 476.05 mil. 
mar., o 1934 metais 565.07 mil. 
mar.; A. E. G. (elektriką) — 
1932 metais 79.24 mil. mar., o 
1934 metais 106.51 mil. mar.; 
Opel (motorai) — 1932 metais 
25.94 mil. mark., o 1934 me
tais 82 mil. mar.

PAItLOR SETAI, $129.00 vertes, galutinam 
išpardavimui

PUSRYČIAMS
specialiai po

MODERNIŠKI
sampeliai po __ _____

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

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

9x12 VAILOKINIAI PATIESALAI, $5.00 vertes, 
specialiai po ............. .............................................

32 ŠMOTŲ INDŲ SETAS, Gaugit sau dabar ........

GESINIAI PEČIAI, $49.00 vertes, visi porceliniai

Ir paskiau atsilankykit i CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO. 
ir PALYGINKIT kainas ir rųšj tavorų. Mes turime nustatę NAU
JAS PASTOVIAS VERTYBES dėl musų Liepos mėnesio apvalymo 
išpardavimo.

Mes garantuojame, kad jus negalite gauti geresnes rųSies tavorų, 
geresniį išmarginimų arba geresnio patarnavimo bile kur kitur 
Chicagęje. ; , _

Pirkite dabar pirm Infliacijos.
49.00
11.95
39.50
34.95
29.50

?2.98 
$2.49 

29.50
$3.50 vertes maži KAURAI, labai specialiai .................. $ 1.98
Visų išdirbysčių elektrinių skalbimui mašinų, prosų $2 A 50 

ir RefrigeratOrių, Specialiai apkainuotų po .....brangesnių

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS ARBA CASH.

CENTRAI DISTRICT
FURNITURE CO.

JOSEPH JOZAITIS, Mgr. 
3621-25 SO. HALSTED STREET

Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem menesiams
Vienam mėnesiui .71

ChicagoJ .pėr išnešiotojus:
Viena kopija----------------------------3c
Savaitei ••••«••«••••••••••••••••••••••••••••••*« 18c 

.Mėnesiui-------------------------------
Suvienytose ValatIJose, ne ChicagoJ, 

paštai
Metainil
Rusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams
Pusei metu 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

‘A'- <rtm«w<si

jF _.** i
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KĄ ŽMONES MANO

Šluokite Judošius iš 
savo tarpo

Darbininkus smerkni darbi* 
ninku audus, nrrlrlįįus, 

kuniyus ir kitus.
iMrtM' 'MtM.Hk

Tankiui galimu girdėti nu
siskundimus ant milionivrių, 
kad jie esu prlvžaslind pa
saulio darbininkų skurdo ir 
vargų, per jų begalinį Išnau
dojimą darbininkų, ir jeigu 
neimlų milionierių, lai pasau
lis tikrai butų žemiškas ro
jus. O aš esu visai kilos nuo
mones, jeigu darbininkų va
dai kokius mes šiandien turi
me girnių valdžią ,1 savo ran
kas prie šios tvarkos, tai žmo
nija kęstų šimtų karių dides
nį skurdų negu dabar. Būda
mas patsai darbininkas, ir 
nekartų įsivaizdinu patsai 
sau. koks lai pragaras butų 
ant šio pasaulio, o ypatingai 
šiame krašte jeigu taptų šių 
laikų darbininkų vadai valdi
ninkais. Pažįstu nekurtuos or
ganizatorius darbininkų uni
jų, kurie skaito save vadais 
darbininkų, o tuo pačiu laiku 
kaip jie apsieina su tais pa
čiais darbininkais? Ima sau 
riebiausių užmokestį iš tų 
skurstančių darbininkų, o an-

vo skurdu, o Ino pačiu talku 
budnvoja bažnyčias Ir ne kar
tų už šimtus tuksiančių dole
rių. Valkai ji| auga skurde, 
menkai aprėdyti ir ne karių 
duona ir kava muilinami, liet 
d(M kunigo pinigui turi liuli. 
Savo tamsumu apjaklnlame 
gyvenime Jie ncn^alhV, kad 
bažnyčia atnešu laimę ir dan
giškų gyvenimų niekam ki
tam, kaip lik kunigams. Jeigu 
tuos pinigus, kurtuos Antonija 
darbininkai sudedu dėl būda
vo] lino bažnyčių ir nnt užlai
kymo kunigų zokonlnkių- Se
serų dėl tamsybes platinimo 

apverstų nnt mokinimo sa
vo vaikų tikro mokslo, tai ne
būtų tų persišenglmų Ir nebū
tų kalėjimui pripildyti 
sios liaudies valkais bei 
lerimis.

Darbdaviai nors palys

Imu- 
dūk-

rike-

bažnyčias vien lik 
kupitnlisliškij išro- 

Neknrlų jie siunčia 
dovanns-aukas, nes 

pelnų,

NAUJIENOS, Chicago, III.
MBMKBSKIPITIS ČIKAGIIMIV TARPIA.
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mis Baronas.

Ukmergė mokesčių InHpok- 
loriaua padėjėju paHkulinčmks 
dienoinla atkeltas ligšlol me

ni sako, jog likviduosiu, kili 
ll('.

Prnkliška nauda tu, Jog* Ainn- 
dlon Vilkaviškyje gulimu gini

Dhulgljos Užsienio LletuviftiuH Honitl pirmininkas BapOlna Skipiti pasitarimo mii Člkn- 
giečiuiH lietuviai dėl pasaulinio lietuvių kongreao Kaune, Sėdi (IA I<hIi*Ch dešinėn): l)r. (I. Blo- 
žls, p. John Bordvn-Bagdži tinas, Rapolus Skipitis, D r. st. Biežhi, Jonas Bronzų; stovi (IA krtlrGs 
dešinėn): Ahtanns Tulys, Arėjas Vitkauskas, J urgis Nekrošius,

/ H ' S
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MOTERIMS
LABIAUSIAI PATINKA 

GENERAL MOTORS

JL JL A A AA d A A
Jie labili gražiai atrodo, ekonomiški, tvirtai 

padaryti ir labai prieinamos kainos.

Vokiečiai kalėjime 
iitikadkilio lietuvi

Naujas mokesčių in 
sjieldoriaiis padė

jėjas

darni juos. Nekartą ateina 
man j mintį, kad darbininkai 
išvalytų savo unijas nuo Ju- 
došiškų vadų, o paskiau kal
tintų kapitalistus. Nei vienas 
nei kitas, bet tūkstančiais žino 
nių, kurie buvo darbininkais, 
pradėjo šiokias lokius vertei- 
gyslos ir didesne dalis ar lik

Į t .neužsidėjo “grosernes.” 
Gerbiamas skaitytojau, 

klauskite savęs
pa

klek yra to
kių grosvrninkų, kurie stoja 
už darbininkus? Kada lai 
žmonės buvo darbininkais ir 
ne kartą dejuodami nusiskųs

davo ant kapitalistų, o kaip 
paliko “groserninkais” jie ne
nori nei pažinti savo buvusio 
brolio darbininko.

Daugelis tų biznierių bijo 
kojos įkelti į darbininkškų su
sirinkimą. Imdamas pilnas 
baimės, kad kariais nesusitik
ti su kokiu “raudonu”. Ir kaip 
butų ir kokią gerovę susilauk
tų darbininkas, jeigu tokie 
žmonės kraštą valdytų?

sūnūs, į 
ant kunigo, kad ga- 

tanisybėse 
Darbininkai 
deda visas

nieriai leistų savo 
mokslą 
lėtų darbininkus 
palaikyti? Ne. 
sunkiai dirbanti
savo paslaugas., kad tik jų su- 
nai palikių kunigais, nors nc- 
kurie žino gerai, kad kunigai 
yra niekas kitas, kaip lik ka
pitalistų agentai, bet už tai jie 
patys kunigai turi dangišką 
gyvenimą, pasidėkojant tam
sumo ir kvailumo tų pačių 
darbininkų. Dėlto kiekvienas 
kunigas stengiasi visokiais 

ilgiau ir giliau 
tikėjimą tarpe 
Pad nei vienas

palaikyti 
dėl savo 
kavinių, 
kunigams 
jie turi daug didesnį
negu dovanos vertę, nes yra 
žinomu no vienam, knd kuni
gui stengiasi užtaikyti darbi
ninkus nusižeminimo dvasio
je, p’ortlkrindami juosi kud jie 
turi mylėti ir gerbti savo dar
bdavius i\ kud užsiganėdintų, 
tuomi kų gaunu už savo sun
kų darbų, nes nusižeminimas 
patinka Dievui; Smulkus 
vertelgos laikosi bažnyčios, ne 
iš ko kito, kaip tik iŠ baimės, 
kad kunigo neužpykhdi ir kad 
jis nepasakytų savo un vėlėms” 
iŠ ambono, kad neitų pirkti 
ims jam (kunigui) nepatinkan
čius vertelgas. Yra diiugunml 
žinoma taip, kaip ir mam 
knd dauguma lankančių baž
nyčias esti persiėmę krikš
čioniška dvasia, bet jokiu bil
du negali jie suprasti dar, 
kad šių laikų bažnyčios nieko 
bendro neturi su visuomeniš
ka ir tikra krikščionybe, tad 
tegul nusiperka sau moksliškų 
knygų, ir tegul jas perskaito 
nuodugniai, o dažinotų, kad 
pirmieji krikščionys, nebūda
vo] o turtingų šventyklų, ne
skambino varpais, nevartojo 
“krapylų", nei paveikslų, nei 
iš medžio arba iš kitos kokios 
medžiagos padarytų stovyklų 
(balvonų). nesakydavo savo 
nusidėjimų kam kitaip j ausį. 
Nedarė to nei pats Kristus ir 
to neįsakė kam kitam daryti. 
Praktikavo jis neturtų, meilę 
ir tiesų, —apie ką mttsų vys
kupai bei kunigai ne girdėti 
nenori. -^-Raias.

(Tai ko gi autorius nori: ar 
krikščionybę reformuoti, ar jų 
visai panaikinti? Ar gal tik 
“gerus” milionierius padaryti 
darbininkų vadais?,

žę savo reikalais buvo nuvy
kęs Klaipėdos krašto gyvento
jas Z. žygaudas. Vokiečiai, ži
nodami, kad jis priešingas na
ciams, Žygaudų suėmė ir pa
sodino | Karaliaučiaus kalėjimų. 
Kalėjimo jis buvo smarkiai kan
kinamas ir laikomas kaip dl 
džiausiąs nusikaltėlis. Neiš
tvėręs Žiaurių kankinimų, Žy-

rč Karaliaučiaus kalėjimo. Ta
čiau ir jo mirtį vokiečiai viaą 
laikų tolčpč. Tik dnbfi.r Idotu- 
vojo gauta žinių, knd jis tik
rai nuo kankinimų mirė, Lietu
voje kyla įtarimas, ar Žygnudi 
mirtis nebus lygi Jesučio din
gimo istorijai, kurią išaiškino 
kAtiuOmeiičs teismas valstybės I 
išdavimo bylojo?—T»sb. ’

Red.).
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K LIETUVOS

Lietuviškos batų 
krautuvės

I’urdnvlmo ^ęrybos tarp p. 
Čepaičio Ir vietoto žydų batų 
pirklių nutruko Ir pardavimas 
no|vyko.

ši krautuvė smarkiai Intri
guoju vllkaviškiočkito, nes no
rėta ji pusiau slapta likviduo
ti o dabar vfj užsilikus, tik 
vienam dalininkui pas įtraukus, 
yra virtute lažybų objektu: vlo-

GRAND 0PEN1NG
DORAS I5EHR GARDEN

— įvyksta —<

šeštadieny, Liepos- July 13,1935
Kviečiu visus savo dniiugus ir puŽ|slumus atsilankyti | ši iškilmingų 
nlidarymu musu BEER GARDEN. Bus skaniy užkandžiu, geru mu
zika. prie kurios linksminsimos iki ankstyvo ryto.

Kviečia visus, savininkė, 
DORA PUPLAUSklENE

716 West 22nd Street 
Chicago, III.

Rudinins Ekskursija!
Rengiama NAUJIENŲ ir oficialiai pripa
žinta Lietuviu Laivakorčių Agentūrų Asocia- 
cijos. Visa kelione vandeniu per Copenhagen 

i National Park, Klaipėdoj,
IŠ NEW YORKO,

RugpiUčio-Augti st 3, JI v. r.
S. S. FRĖDERIK Vili

NitaaŽiuos i Lietuva laike Pasaulinio 
Lietuviu Kongreso.

konkurencijai tarp Alos bailį 
krautuves ir kitų.

Vilkaviškiečiai tuo džlmlgla* 
si Ir naudojusi proga. Balų 
krautuvių apyvarta žymiai pa-1 
didėjo, kas šiais krlzlo motais 
guiin svarbu Ir įdomu,

St. Zieitiys.

A m

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

Pasaulio Lietuvių Kongresas 
KAUNE. RUGPIUČIO 11-17 <1.. A. 
m. AtHtoviunH In kongroim Ir bendrai 
kftlolvliipiH i n Lietuva rukomonduo.ln- 
liut stiklinti išplaukimui iš Now YOrkd 
Drottningholin ......  LiepoH 17
’") (li'ipHholm ....... Liepos 20

NEW YORK—KLAIPĖDA
Por Gothcnburgn. Svodllu 

Laivakorčių kainos Trečiųjų kluso 
Ten — — — — — — $97.50 
Ten ir atgal — — — 167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai
*) Vykstu dolegutni ir sportininkai, 
in vlršminėtp kongresų iš Kalmaro 
atplauks in Klaipėda laivu KAN'PEL- 
UOLM.
Platesnes informacijas teikia ir par
duoda laivakortes visi musų utitorl- 
zuoti, agentui. Taipgi švedų Ameri
kos Linijos .visi škyriui

Swe<|ish American Line j 
18t Mk'Mgrtn <Ave„ Chicagol III;

......—i’iir■>*.'? 1 z-1—-■■■.................. ».j

PEOPLES KHAUTlIVftS pilKliilo iiiiiiJiim I'HKIIDAIHES u>. 
SEkANClAS KAINAS:

*79.50 93.50 *119.50
Didesnių nilerų. kašluoja dutighiu. . - 

PropIvH KraiiluvėM siūlu specialiai NumužiiiluH kuimiH ant 
didelio piiHirinklmo Ir kliokiu Khimtard IŠdirbyMČių refri-

* M*

WESTINGHOŲSE, GRUN()W, CROSLEY, 
GIBŠON, SPARtON, NORGE ir tt.CENTŲf

Galima pirklį be jokio j mok ri
jimo ir Išniokėli taip niiižiiis 
mokesčiais kad pareitų tik ... DIENA

Pirkite Refrigeratorį dabar iš Peoples 
Krautuvių, nes daug sutaupysite

U!
4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St

Tol. Lafayctte 3171 Tel. Hemlock 8400 
CHICAGO, ILL.

. fiAKSINKITES “NAUJIENOSE”

budais kaip 
palaikyti tą 
darbininku, 
kapitalistas, bet jus darbinin
kai. kurie savo sūnūs išauk
lėjo te ant kunigų, norite, kad 
ir tolinus tamsumas plefotusi 
ir kad darbininkiška visuo> 
menė butų ir toliau išnaudo
jama. Ar milionierius eina j 
karą? Iš kokios priežasties jis 
turėtų statyti savo gyvybę į 
mirties pavojų, nes žmonės 
sunkiai dirbantieji užmuši
nėja vienas kitų dėl turtuolių 
naudos. Ar milionieriai ima 
“rožančius” į rankas, ar jie 
maunasi “škapieriais” ant sa
vo kaklų, ar jie trina bažny
čių aslas savo kelinėmis kaip 
jus darbo žmonės darote? Mi- 
lionieriai turi šviesų protų 
galvoje, o — rožančius ir ška- 
plęrius jie palieka tiems, ku
rie aptemdintais protais viso
kiems

Kompozitoriaus prof. 
St Šimkaus 25 mėtų 
muzikos datibd su
kaktuvių minėjimas

VI. 6 mergaičių gimnazijos 
salėje įVyko komp. St. Šim
kaus sirkaktuvių minėjimas.

Be skaitlingos mokšleivijos 
minėjime datyvavo abiejų gim
nazijų ir mokyt, seminarijos 
mokytojai.

Minėjimas atidarytas plačia 
St. Šimkaus darbuotę ir mu
są muzikai nuopelnus apibudi
nančia kalba,, po kurios .jung
tinis abiejų gimnaziją ir mo
kyt seminarijos choras padai 
navo liaudyje plačiai žinoma r 
St. Šimkaus sukurtas* daineles. 
Minėjimą surengė Sudarytas 
komitetas.

Panevėžio moksleivija prieš 
išvykstant atostogoms jau ne 
pirmą sykį viešai visuomenei 
pasireiškia savo įgytomis ži 
niomis, mokyklos darbu, (ž)

S. S. FREpERIK VIII.
Dėl vietų kreipkitės i NAUJIENAS arba Lietuvių Laivakorčių 

. Agentūrų Asociacijos.

— ------ :—-i

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. LA SALLE STREET, CHICAGO, ILL.

. , . — . . 4- ■ ... i M. -»•

Pirkdami Sau Ėaldus iš 
ROOSVELT FURNITURE CO. 
Jus lengvai galite sutaupyti nuo —■

SEPTYNIŲ DALIŲ DINlNG ROOM

TRIJŲ bALIU BEDROOM setas
už .i.........:..-............... ..........................

DVIEJU DALIŲ PARLOR SETAS ....
VS UŽ ............ .................... . ........ . ...............

GESINIS PEČIUS, vėliausios $<f Q RH 
itiados,........... . ... už I

skalbimo mašinos .... po *49.00
RUG PADS

2596 iki 50%
___ Už *29.00 

*39.00 
*39.00

STALINĖS LEMPds

Piiiklįs velvet PAVEIKSLAI *1.95 
už M 4 50 
*137.50

Jum* tarimo* daug mrttj. 
________  ____________ _ __________________ 90O.M 

"ROOSEVELi FLRMTURE CO. YRA JCSŲ BALDŲ’

GE MlbGET RAPIO

JUMOh IV v

PIRKIMO VIRTA”

. j ' b į i5'/2 kvadratinių bėdų 
NORGE Refrižeratorius 
Tat yra viena* Ifi geriausiu refrlgetatorių, kuri* 
Kiti Kefrlgeratorlai

ROOSEVELT FURNITURE CO., INC.
M. P. JoirAtiAUSKAŠ ir J. P. BERTULIS, Savininkai.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD 
PhonęSEEky 8766. .......................

7, T......I, f’ ' .. ....
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Pasivažinėkime šituo puikiu laivu po Michigan ežerą

DIDELE CHICAGOS LIETUVIŲ LAIVINE PRAMOGA

PBOGRESS TIKĖTAS TIKTAI 50 CENTŲ

Išpardavimas
Kainos Negirdėtai Žemos

RADIO

JUSTIN MACKEVICZ,
2324 S. Leavitt StreetGeriausia vieta pirkti Dra

bužių Plovyklų ir Prosų iš 
didžiausio pasirinkimo!

Musų sumažintos kainos .

NAUJIENŲ OFISE, 
1739 S. Halsted Street

Kiekvienam bus didelio smagumo at
sivėdinti naktį išvažiavus į Michigano eže
rą su šituo puikiu laivu. O Chicagos vaiz
das iš ežero naktį yra labai žavėjantis. 
Ant laivo gros puiki orkestrą. Jaunimas 
galės šokti ir linksmintis. Ekskursija tę
sis apie dvi su puse valandų. Laivas iš
plauks 10:30 vai. vakare, o sugryš 1 vai. 
naktį.

Nuo kiekvieno parduoto tikieto mes 
gausime atgal nuolaidos, ir pelnas, kurs 
tokiu budu pasidarys, eis į fondą pasiun
timui musų tennis čampionų į Lietuvą da
lyvauti viso pasaulio lietuvių Olimpijadoj. 
Taigi, dalyvaudami šitoj ekskursijoj, jus 
padėsite mums pasiųsti musų jaunuolius 
į Lietuvą. Tenniso čampionai bus ant ši
to laivo, ir tai bus mums proga su jais at
sisveikinti, išlydint juos į Lietuvą.

3222-26 S. Halsted St 
TeL Victory 4226 

Vedėjas J. KALEDINSKAS

Visi, kurie mėgiate dainas ir 
muzikų, ryt dienų turėsite ma- 
lonumo pasiklausyti jų Budri
ke radio programe iš stoties 
WAAF, 920 kil., nuo 5 iki 5:80 
po pietų. Leidėjai šių progra- 
mų—Jos F. Budrike radio ir 
rakandų krautuvė, 3417 S. Hal
sted st—rytoj patieks sekan
ti programą:

1. fijo Mikas. Polka.
2. Širdele mano. Dainuoja 

Dobki*.

Budriko Programas 
Sekmadieny, 5 vaL 

po pietų

8. Smuklėj vainikėlis. Dai 
nuoja Olšauskas.

4. Valcas.
5. Tykiai, tykiai... Vyrų ok

tetas.
6. Lietuviškas popuri.
7. Leisk man. Dainuoja Dols

Laivas “City of Grand Rapids”, kuriuo atliksime Lietuvių Olimpijados Laivinę Eks 
kur si ją po Michigano ežerą. Laivas Išplauks iš Navy Pier.

Gražus Radio Progra 
mas linksmins klau

sytojus

Lengvus Išmokėjimai pri
taikomi visiems. Tik po 50c, 
75c ar daugiau į savaitę. 
Didelė nuolaida už senus 
dalykus į mainus ant naujų.

KRAUTUVĖJE 
EINA

Tikietus šitai didelei laivinei ekskur 
sijai galima išanksto gauti sekamose vie 
tose: < -

Leidžiame gražius radio 
programas kas nedėHą, 11 
vai. prieš piet, iš stoties 
WGES, 1360 kiloc.

Sportininkų vadovu 
bus J. Juška

Rytoj, sekmadien), 11-lų va
landų prieš pietus ir vėl Pro
gresą Furniture Company krau
tuvė yrn prisirengus gerai pa
linksminti radio klausytojus s v 
gražiu ir įdomiu1 radio progra
mų. Nes, kaip patirta, progra
mų turinis bus naujas, ir jo 
išpildyme dalyvaus gabus dai
nininkai ir muzikai. Prie to bus 
naudingų kalbų, labai svarbių 
pranešimų ir kitokių įvairumų. 
Todėl nepamirškite pasiklausyti.

Ketvirtadienio vakare laikė 
susirinkimą komisija, kuri rū
pinasi pasiųsti su DULR pagel
ta grupę sportininkų į Khunų 
dalyvauti sporto olympiadoje. 
Po karštų ginčų susirinkimas 
nutarė, kad tai sportininkų eks
kursijai vadovaus p. Jonas Jirš- 
ka, iš Brighton Park, Holly- 
wood Inn savininkas ir Dariaus- 
Girėno legiono posto narys.

Ginčai susirinkime kilo iš to, 
kad | atletų ekskursijos vado
vus per akis veržėsi “Draugo” 
redaktorius, p. L. šimutis. Iš 
tiesų, jisai jau buvo save “va
dovu” paskelbęs laikraštyje ir 
per radio. Komisijos visai ne
įgaliotas ir niekino nesiklau
sęs, p. Simutis ir visų tų eks
kursiją buvo pavertęs į "ma- 
rinavotų broliukų” biznio ke
lionę. Tai, žinoma, nepatiko 
sportininkams ir jų rėmėjams.

Užvakar vakare į komisijos 
susirinkmą “Draugo” redakto
rius atsivedė kelis špitolninkus, 
visai prie to darbo nepriklau
sančius, ir norėjo su jų pagel- 
ba gauti savo titulo patvirti
nimų, kaipo “vadovo”. Ponas 
šimutis labai mėgsta “demo
kratijų”, todėl jam rūpėjo gau
ti daugumų balsų. Bet kiti 
žmonės taip pat stoja Už demo
kratijų, ir kai priėjo prie bal
savimo, tai pasirodė, kad dau
guma eina prieš Marijonų re
daktorių.

Vargšas Leonardas, susilau
kęs tokio negiliuko, kone apsi
verkė. Reikėjo dar sykį bal
suoti, bet jisai ir vėl prakišo. 
“Jeigu jus tokie nedėkingi ir 
nenorite pripažinti mano nuo
pelnų tautai”, sako jisai, “tai 
aš daugiau niekur nedalyvausiu 
ir visuomeniškam darbui nesi- 
aukosiu”. Kai kurie klausyto
jai net susigraudino. Viena ge 
ros širdies ponia ėmė prąšyti, 
kad p. šimutis neatsisakytų ir 
toliaus darbuotis.

Pagailo nelaimingo “veikėjo” 
ir sportininkų ekskursijos pa
skirtam vadui, p. Juškai, jisai 
sako: “Nu-gi Tamsta galėtum 
būti mapo pagelbininku — pa
rašyti ką nors už mane, arba, 
jei nuvažiuosim kartu į Kau
nu, galėtum surasti nakvynę 
keliauninkams ar šiaip kokiu 
nors budu pagelbėti”. Atrodė, 
kad šis pasiūlymas dar labiau 
įžeidė nuvainikuotų “lyderį”. 
Būti pagelbininku po to, kai ji
sai visam svietui garsino save, 
kaipo vadovų, tai 
mas

Taip pat pas visus Naujienų kontes 
tanius.

Visų geriausių išdirbysčių 
GESINIAI PEČIAI. Nau
jausių padarymų, kainos 
mažiausios mieste, nuo

'27.50 
ir aukščiau.

NAUJIENOS. Chlcasto. 01
nrArĮf-Ln—nr T» --*>

ANKSTO, NES NUO TIKIETŲ, KURIE 
BUS PARDUOTI ANT LAIVO AR PRIE 
LAIVO, MES NEGAUSIME JOKIOS 
NUOLAIDOS.

Lengvi išmokėjimai, po 50 
centų ar daugiau į savaitę. 
Naujos mados
SEKLYČIOM SETAI nuo

'32.50 
ir aukščiau.

ISLYDEKIME musų
CAMPIONUS i LIETUVĄ

A. NARBUTAS, 
1033 W. 103rd St, Roseland

V. BELIAJUS, 
3259 S. Halsted Street

A. STEPONAVIČIENĖ, 
4142 Archer Avenue

DIDIS 
VIDURVASARINIS

J. F. BUDRIK,
3417 S. Halsted Street

PEOPLES KRAUTUVĖSE, 
4179 Archer Avenue

M. NARVIDAS,
2424 W. 69th Street ,
6558 S. Western Avenue

A. KARTANAS,
2557 W. 69th Street

K. DEVEIKIS,
1518 S. 48th Ct., Cicero, H1

PROGRESS RAKANDŲ
KRAUTUVĖ,

3222 S. Halsted Street

pažemini , 
Bet ką žmogus darys, 

kada aukštesnio titulo negalima 
gauti?

Galų gale, p. šimutis neva 
apsiėmė ir įlindo į tolimą kam 
pų, kuomet atėjo laikas imti 
grupės paveikslus. Tačiau si
tuacija nėra taip bloga, kaip 
kas gali pamanyti. Iki laivas 
išplauks, da yra šiek-tiek laiko. 
Atsilankęs kelis sykius j Holly- 
woodų Ir pasipraktikavęs po 
vadovyste p. Juškos, karingasis 
Marijonų ricierius gali dar iš
silavinti tiek, kad tiktų jam į 
pagelbininkus. Vadovas Juška 
yra geras žmogus—savo pagel- 
bininko perdaug nebamutys.

—Sporto Mėgėjas.

nuo

29.75
ir aukščiau.

M BIS

*■’'<■■■ II/,



Gražuolių Kontestas

Ida Kailis

SHARPS and FLATSTennis Meet

BY J. J. ŽUKAS, Sports Editor

By J. J. ŽUKAS, Sports Editor

Gerkit ir Reikalaukit
NAUJIENOS TENNIS TOURNAMENT

ADDRESS

KUPONAS

jums reikia
Vardas ir pavardė

Miestas

,Wii

NATHAN 
KANTER

PIRMA DOVANA - 
ANTRA DOVANA 
TREČIA DOVANA

Watchful 
wraiths

with 
that

1557 Milwaukėe av. 2274 Elston av.
6836 S.Halsted st. tekArmitege 1440

$50.00
$25.00
$10.00

daktare 
Angelą

randasi

Lietdviškos
Degtines

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžių 
‘Kentucky 
Bourbon

LIGONINES
HOSPITALS

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Rarai ir kiti krautuvėms fikčeriai 
nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokė, 

GARK

Čia 
susirasit

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

Mažais

Tau

Mr. Juneman do- 
nates two beautiful 
prizes for winners 

in tennis meet

We feel as you do, 
we don’t attempt de- 
būt ask questions

you hide be- 
screen of pseudonym

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

METINES MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

Yangers and Al. 
Gage Park will 
M. in the semi

Lietuvaitės norinčios įstoti j 
Gražuolių Kontestą, tuojau 
siųskite savo fotografijas j 
‘‘Naujienas*’.

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

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

Gražuolėms bus duodamos trys dovanos:
$50.00
$25.00

- $10.00

PHONE .....................................................................
Please enter me in events checked below,

BIRUTĖS DARŽE 
Rugpjūčio-August 4,1935

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITĖS 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

PRANEŠIMAS — 
Speedway Tavern — 

Dabar yra savininkai: 
JULIUS J. BALCHUNAS ir 

Julia (buvusi JULIA NORKUS). 
Užlaikom labai skanų Blatz alų. 
Pėtnyčiomis yra muzika ir keptos 
žuvies visai DYKAI. Nuoširdžiai 

kviečiam visus atsilankyti. 
Speedway Tavern 
4618 ŠO. WESTERN AVĘ.

STORE FIXTURE 
EKCHANGE 

5300-5314 So. Habted SU

Gerbiamieji: -r- Aš noriu būti kandidate į 
“Miss Naujienos 1935”

Mr. Juneman, president oi 
Junemans Corp., makers ot 
tennis stringa, has donated two 
beautiful prizes for the two 
winners in the Naujienos Ten
nis Meet.

Mr. Juneman has always been 
a staunch supporter of all 
tournaments in the city by his 
generous offerings of prizes. 
Let us read what he has to 
say: “I have always derived 
much pleasure in donating my 
very small prizes to champions 
of different tournaments. And

Tai yra chicagietė-northsai- 
dietė. Ji dalyvaus rugpiučio 4 
dienų, Birutės darže, ten bus 
renkama “Miss Naujienos 
1985’’. Visos/ kandidatės-gra- 
žuolės bus maloniai ir svetin
gai priimtos.

both of 
at 1 P. 
roirnd. 
matched 
up a

In the other brackėt Žukas 
J and Oshell will probftbiy*Ttieet: 

. John Oshell in his first en- 
counter with Ben Gvalda had 
a tough time getting started. 
After dropping the first sėt 
6-4, he started to diek and 
played some beautiful tennis. 
He won the next two sets 6-2, 
6-1. This victory puts OsheU 
in the quarter-finals and he 
will* play the winner of Rai- 
sutis-Willis mateli. Žukas is 
out in the ąuerter finai bracket 
yvithout having to have played 
a single mateh. All of his 
opponents did not show up. 
He will meet the winner of 
\Vhitton* Shimkus mateh.
Ann Gregorovv and Bee Survilla 

Slated to Meet in Finais

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

To prašo Lietuvosžmonės'r 
&įp pataria Lietuvos bariai

Išrinkimas gražiausios lietuvaitės 
“MISS NAUJIENOS 1935”

Štai jums dar viena 
kandidate-gražuolė, 
kuri siekiasi būti 
“Miss Naujienos 

1935”

PLUMBiNG
1435 W. DirUoti St. 
tumi Manhfitid

BIRUTĖS DARŽE
Rugpiučio-August 4, 

. 1935 m.

Tikrai paskutinė diena nedėlioj 
SOVIETU RUSIJOS TRIUMFAS 
The Youth of Maxim 
' 25c iki 2 vai. po pietų
Sonotone Teatras 

66 E. Van Buren St.

THE BRIDGEPORT BOOFING CO. 
jnaų stogą* reikalauja patai- 

Palaukite mus ir mes paaa- 

blflboristėo

we leave out too many good 
things. It will be because of 
the inexorable dietates of 
space. Optimistic, aren’t we?

we sympathize 
inher search for 

quality men describe as

it> gives me dbuble pleasure to 
be able to gi ve a trophy to the 
vvinner to .the mens singles ot 
this tournament. I realize that 
the winner is to go to Lithua- 
nin and may I take this oppor- 
tunity to wish him a succcess- 
fui tennis tuor and a grand 
time.”

If possible Naujienos will 
try and arrange for Mr. June
man to present the prizes to the 
winners at the farewell party 
jivluęh will be lieki on the 20th 
of July.

We wish to thank Mr. June
man for those prze^s ,and we 
are sure the winers will' be 
delighted to have those tro- 
phies in ther possesion.

Anne Gregorow finalist in 
lašt years Herald Examiner 
tennis meet is in the semi-finals 
round at the expense of Miss 
Taylor. She won from her in 
straight sets 6-2, 6-3. Miss 
Taylor played a fine game birt

to public opinion only at this 
instance. Dear contributors, 
coine home, all is forgiven! If. 
in the agopy’į. of< mental tra- 
vail, you giyė($>$th to a quat- 
rain, okey! \Šdpd, it along and 
let your frietyls see your brain 
child. We ?Won’t kiek if we

' . J y

collect loads of stuff sųch as 
colyum poetry ,,ahd prose, sat- 
irical sketį&š 
snappers

We beg your indulgence* 
while we go off o n a no t her 
of our expląnatory sprees. An 
urgent request came in by post 
the other day from a young 
miss who lets herself be knovvn 
as “Songbird.” We hope we’re 
right in our conception of the 
personality in question as 
“miss” and not “mr.” We can’t 
quite conceive of a malė song
bird in Pirmyn. Be that as it| 
may, the message asked t?s to 
be more explicit in explaining 
our wants — what we demand 
as suitable material acceptable 
from contributors. Tho we 
have given that business some 
space in the past, we’ll explain 
once more, and let it go ajt 
that. Hovvever, you will note 
some modification of our pro- 
gram. ,We have come to v thė 
conclusion that many of the 
boys and girls are not report- 
ers. We ask for news and rer

the breezes of the 
banish the furnace 
of the sun, life 
to the desert. The

i This piece has us guessing 
as it is obviously written by 
one who has experienced, felt, 
seen the sheer beauty of stel- 
lar nights on the romantic 
Arizona deserts. No, not bunni, 
that we are sure of. We’d likę 
to wring this person’s neck 
for not revealing their ident- 
ity. There is so much we have 
in common. However, we re 
fuse to make this a game of 
hide and seek 
hind
and we seek. No, thank you! 
If you choose to hide your 
light under a bushel, go on, 
bu’b we are afraid that some

I i

day we may be walking with 
our head among those stąrs 
you speak and we will stumble 
over a n obstaele in our path 
which will prove to be your 
bushel and lo! your light will 
shine. It will be good, for then 
we both can resume what 
started out to be a solitary 
journey among the celestial 
wonders. Anyway, here is:

Arizona Stars

courtships among the sage- 
brush. Tiny sqweekings 
and chirpings break the 
grim silence. 
owls drift likę 
aeross the path 
stars, and thę menace of 
their hooked beaks causes 
frantic scurrying among 
the sage. A thoufcand high 
lights pirouette on Gjla 
River. A stray coyote bays 
at the stars, and they bow 
and twinkle more bright- 
ly at the tribute.

ONE OF (JORONADA’S 
CHILDREN.

How 
“Irela” 
elusive 
BEAUTY. Irela dear, philoso- 
phers and poets have penned 
in logic and emotion their ex- 
planations and conceptions of 
Beauty, yet, their immortal 
toil has not been accepted by 
humanity as a whole as con- 
clusive. 
that is, 
finition 
Perhaps the omnįpotent has 
mean’t it to be — elusive! We 
offer your:

Champions of Naujienos Tennis Meet wi!l 
be known Today. Finais will be played 

at3P.M.

SOFIJA JUNEVIČIENĖ 
po tSvais Šlakiute

Persiskyrė sų šiuo pasauliu 
liepos 10 diena, 4:20 valandų 
ryte 1935 m., sulaukus 40 me
tų amžiaus, Rimus ChicaRO, 
Illinois.

Paliko dideliame nuliudime 
vyra Aleksandra, sūnų Alek
sandra. motina Ona šlakienę, 
4 brolius advokatų Antanų šla
kį, daktarų Laurent šia kis, Jo
ną ir Juozapa, broliene 
Šlakiene, Josephinų ir 
ir giminės.

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

Laidotuvės ivyks subatoj, lie
pos 13 diena, 8:30 vai. ryte 
iš koplyčios i šv. Jurgio para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų, 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
mu ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame.
Vyras, Sūnūs, Motina, 
Broliai, Švogerka 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika. Telefo- 
nas Yards 1138. ___

the experience and well placed 
balls of Miss Gregorow was too 
much for her.

Miss Survilla will play Pearl 
McCoy and if she beats her 
she will be in the finais.

In the other semi-final round 
Miss Giregorow will probably 
meet Miss B. Temple. T. Temple 
defeated Miss Gregorow in thį 
years Herald Examiner tennis 
meet for the finais of Gage 
Park. This mateh ougth to 
develop many of thrills for 
speetators as Miss Gregorovv 
will be out there trying to even 
up the score. DON’T FORGET 
THE FINALS WILL BE 
?^YED AT 3
PLAUK OGt>EN~PARK, 67th 
and RACINE AVENUE.

>' f i už % kainos!
iVjdausK. Bankruto Steko 
Atsllankykit i bile kūnų iš musų 
3 krautuvių ir pasižiūrėkit—jus 
čia rasite kiekvienų žinomų male^ 
vos ruši už nupigintas kainas.
$2.00 Balta žibanti Ma- <4 AE 
Ieva, už Gal............. —...... ■
$2.25 Balta Fiat Ma- $1 Ofl 
Ieva, už Gal................... ■
$1.25 Sieteliams Maleva, Efif* 
už Gal
Kalsomine <*Į ftA
25 sv.  ..................  ■ ■ yr
Visa Maleva 100% Garantuota— 

Arba Sugražinsime Pinigus

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami SI 9 flO

vaikams - ---------- — I
Palay, Hg.nl- >45.00
Akušerija na- << C Afl

muose ___ __________ ■
Medikais, eg/iami- ___ *1,00

nacija ******t"***aaji11 a4i<iai■ t■ ■■ \
DQUGIjAS^PARK, HOSP1TAL

FederalSavings
;ANO<LOAN » ASSOCIATION 

; OF CHICAGO
; * 2324 So. Lęavitt Street 

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWIČH, Prezidentas, 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

uiual LiiiuorCo
4707 So. Halsted St.

Tel. YARDS »803
-t « * ' ■ , _ ■

and verbai 
ncluded with- 

in thę^'
see it, yoi? woi\’t eįther. Pleaso 
accept our įapolpgies now itBulis 

meet 
finais 

Both boys are evenlv 
and will probably put 

fine brand of tennis.

THE DAILY
BUSINESS D1RECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti^ mus* skaitytojams n- 
sirastį kur galima nusipirkti įvairi* paprastu ir nepaprastu 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ifi telpančiu čia skelbimu ne
galite susirasti ko jiežkot, pašaukite Ndujienaą Omai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacija, Jeigu t& 
jų bus galima gauti. '

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St 
, C I • ♦ >

Englewood 5883-5840 
Dar gražiau, moderniš 

kiau (rengta.

ANTANAS RŪKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

13 diena, liepos mėn. 1934 m., 
sulaukės 27 metų amžiaus, gi
męs Oglesby, Illinois.

Paliko dideliame nuliūdime 
broli Povilų, 2 seseris Eleanor 
Budvitienė, ir Elzbieta Degu
tienė ir švogerius, Jonų Bud- 
viti ir Mykolų Deguti ir švoge- 
ri Andrešunų ir jų šeimynų..

Jau 
brolis 
atėję, 
gūsis 
miršime 
besugriši, bet mes ankščiaus ar 
vėliaus 
Lauk mus ateinant!

Nuliude lieka
.0*4- i

Brolis, Seserys, švogeriai 
ir Giminės.

After a vvcek of hard play- 
ing under a blazing sun, the 
field of tennis entrants has 
dwindled down to four, two in 
each class. And today at* 3 
P. M. on the courts of Ogden 
Park the vviners will meet to 
battle it out for those titles.

1
VISKAS PIGIAU IR GERIAU.
3641 S. Union Avė.

?el. Yards 1393—2nd Fl. Front

Ųntil one has seen the 
night on the Arizona de>- 
sert one does not know 
the brightness of the stars. 
When 
night 
blasls 
comes 
small folks take up their 
nightly search for food, 
and, if it be spring, their

Yangers und Rulis to Play in 
Semi Finais

budde’S beauty 
SHOP 
$2.50 Perm.

Wave už *1.49
J> $5 00 Glo Tone $3.50
T Shampoo and Finger/f z—* yyave ......  25c

/ Petn. ir Subatoi. 35c.
Elektriškas Masažas.

Duodam Paskolas Ant Morgičiu 
nosiniais Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Metų 

kit Pinigus Užtikrintoj Vietoj ; 
įstaigoj,

S. and:L. Ins. Corp., Washing- 
toh, D,; C. Apdraustas, kiekvie- 

* ■ no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

k . Mes mokam už kiekvieną, 
dolerį dividendus, pagal už- 
dąrbio. Praeityje išmokėjome 
4 nuošimčius.

L Reikalai! darni
Mk__________  visada galite

gauti savo šu
tau pytus pini- 
g u s. Įsto jimo 
mokėti nereikia.

metai kaip musų mielas 
apleido mus savo jauny- 

Mes Tave Musų bran- 
broli niekuomet neuž- 

Tu pas mus jau lie

pas Tate ateisime

HM

I .O/\NS >nd
į pailgų ;u:. ■ 

.raįucui} nuo .ugnies, vėjo U

'TELEEGNA^ TARds 2790 arba ^79į. V -

'.tlSTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJlMO 8-Ve<



NAUJIENOS, Chicago, III 
■■■■■■L. 11, .... ..

šeštadienis, Liepos 13, 1935

CLASSIFIED ADS

CHICAGOS ŽINIOS Pocahontas mine run tonas $7.00

Furnished Rooms

CLASSIFIEDADS
Automobiles

8444 Archer Avė,
Gillis

PRANEŠIMAI

Draugijų AtydaiOfficer.

Officer.

nuo 
ne

kaip 
Par- 
Ave.

Civilės 
(United 

Commis- 
yra pas-

Gubernatorius vetavo 
gembleriavimo bilių

Naujie- 
krautu- 
krautu- 
pas A.

TAVERN pardavimui, gera vieta 
Pardavimo priežasti patirsit ant vie
tos. 6769 S. Halsted St.

514 arba telefonuokite tiktai 
Hemlock 5545.

Gubernatorius Ilorner veta
vo bilių, kurį priėmė Illinois 
legislatura ir kuris davė teisę 
Chicagos miesto tarybai išduo
ti laisnius ir reguliuoti betus 
arklių lenktinėse.

BARBENĄS. 2 flatų mūrinis. 4 ir 
6 kambariu, furnace Šildomas. Ga
ražas. 1131 N. Mozart St

nepakalbi, Vi
ta mintis—pa

po Michigano

PUSĖ TAVERN ant pardavimo, 
pigiai, 
ta. 2649 West 48 St

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

Lietuvių Pašalpos 
Keistučio Klubo 
piknikas buvo 

sėkmingas

Visos draugijos, kliubai, ra 
teliai, kuopos rengia įvairius iš 
važiavimus, 
nas, kad jų 
parengimai butų paskelbti Nau
jienose. r \

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.

Su kuo tik 
siems patinka 
sivažinėti laivu 
ežerų.

Ir tai tik i.‘ž 
Tai pigiausia

Crane Coal Co 
5332 S. Long Avė, 

Tel. Republic 8402

NASH - 
sedan 
karas 
metų ekonomijos

eipiasi į Naujie 
feši išvažiavimai

Ekzaminai valdiš 
koms vietoms

PARSIDUODA grosemė ir bučer- 
nė. Per 18 metų biznis išdirbtas. La
bai gera vieta. Priežastis pardavimo 
— turiu du bizniu.

12300 Emerald Avė.

Sekamų Subata pa
sivažinėsim laivu po 

Michigan ežerą

Cash arba ant išmokėjimo. Pantą*
•. S. E. SOŠTHEIM A ŠONE 

Store Fixtures, 1900 S. State St. 
CALumet 5269.

taip ir 
šokiai traukėsi iki 
Tik gerokai sute- 

skirsty- 
’kada kitas

Biznis išdirbtas. Gera vie-

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

TURIU puike bučerne ir groser 
ne, noriu mainyti ant bungalow ar
ba dviflati po penkis.

3111 So. Halsted St. ,

PARDĄVIMUI Tavern, labai pi
giai. Pardavimo priežasti patirsite 
ant vietos. 783 W. 18th St.

Help Wanted-—Malė 
Darbininkų reikia

EXTRA — Už morgičių parduosi
me moderniška, murini. 2 po 6 kam
barius. karštu vandeniu apšildoma 
narna, elektriška ledaunė ir pečiai. 
2 karu garadžius. gražioj ir naujoj 
apielinkėj. 5701 S. Sacramento Avė.

6 KAMBARIU medinis namelis 
geram stovije Brighton Park recei- 
veris parduos už jūsų pasiūlyta kai
na. pamatykit

75 akrai farma Mich., netoli Chi
cagos ant kranto puikios upės la
bai graži vieta ir geri budinkai yra 
gyvuliu, mainyk ant namo.

CHAS ZEKAS.
3647 Archer Avė., 

Virginia 0757

50 centų.
sviete “šipkor

stalincas, 
savo į- 

Davus p-iai

Rezignavo pagarsėjęs 
detektyvas

Buvusiu parodos darbi 
ninku piknikas

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

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIESBUTYJ

Arti prie ežero, knygyno, dailės 
muziejaus ir visų didmiesčio iš
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklės ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.60 i savaitę. Valgis prie vietos 
kas nori.

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Michigan Av. Victory 4686

REIKIA AGENTU
Kainos numažintos ■ dėl didelio sales 
drive. 1000 blades — $3.70, retail 
lengvai gaunama $10.00. Skutimos ir 
dantų cream 85c. didumo gross $5.50. 
Čeverykų užraiščiai Gross 35c. Tūk
stančiai bargenų. Dykai 116 puslapių 
katalogas. Mills Sales, 27 S. Wells 
St., Chicago.

TAVERN puikioj vietoj su atsky 
ru lotu ir namu, išdirbta vieta, ne 
brangiai. Mainu nepriimsiu.

4633 So. Rockwell St.

Čia tai “draugams 
nepavyko

REIKALINGAS partneris i taver
na. Susitaikinsim su užmokesčiu 
ant vietos. 3465 S. Morgan St.

AUBURN 1929 — 8 cilinderių, 4 
durų sedanas, gerame stovyje $95. 
Matykite subatoj ir nedėlioj. 

4421 S. Artesian Avė.

RENDON kambarys prie mažos 
šeimynos. Vaikinui arba, merginai. 
Arti gatvekarių. 7042 S. Campbell 
Avenue.

dukterį ir 2 sūnų. Kas žindfr 
ii atsuskit man laišką. 
MARIJONA MEIŠTIENĖ

4600 So. Paulina St.
Chicago, III.

TAVERN pardavimui. Geras biz 
nis, savininkas apleidžia miestą. 

835 W. 123rd St.

Kai tik šis sumanymas ta
po paduotas susirinkimui 
svarstyti, tai draugijos narys 
Vėšys, komunistas 
patiekė susirinkimui 
nešimų, būtent 
Augustinavičienei mandatų 
įsakyti jai, kad ji reikalautų 
kongrese, jogei politiniai Lie
tuvos kaliniai butų paliuosuo-

galima pakenčiamai
—Vienas dalyvių.

gasolino stotis ir 1 akras že
mes pardavimui pigiai. Ne
toli nuo miesto, prie didelio 
kelio, West Side.

DIXIE BAR B. Q.

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

10835 S. Michigan Avė.

Padėtas kalėjimai! bu 
vęs Maloy sargas

STORAS greitam pardavimui, — 
kendžiu, cigarų, icecream ir smulk 
menu. Priežasti pardavimo patir
sit vietoj. 552 W. 18 St.

PARSIDUODA Tavemo pusė da
lis, biznis išdirbtas nuo senu laikų. 
1409 So. 49th Avė., Cicero, III. Prie
žasti pardavimo patirsite ant vie
tos. Savininką galite matyti kožna 
diena po 6 vakare.

• Felix Tamošaitis

TAVERN PARDAVIMUI, pigiai. 
Pardavimo priežastis —einu i kitą 
bizni. 1605 W. 43rd St. 2nd floor iš 
užpakalio.

CHEVROLET—1930 I)eLuxe se
dan, tikrai kaip naujas. Mažai 
važinėtas. Musų $QC 
kaina tik .:.......... vv

6 FLATŲ NAMAS — mūrinis po 
4 ambarius — Steam Heat šiluma 
ant 2 kampiniu lotu, 2 blokai nuo 
Humboldt Park. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu ant Marųuette Park 
namo. Kas norit gaut bargeną at
sišaukite. 2543 West 69 St. Tel. 
Hemlock 0496.

RENDON 3 kambariai — $6.00. 4 
kambariai — $10.00 i mėnesi, šva
rus flatai, yra elektra, gasas, toile- 
tai. Lietuviu kolonijoj. 913 W. 
Cullerton St., (20th Street).

REIKIA patyrusiu moterų dėl 
sortavimo maišytų skudurų junk 
šapėj. Berger Bros., 2248 West 
Lake St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Už GERĄ cash pasiūlymą nupirk- 
site 6 kambariu rezidencija, 2 karų 
garažas. Gerame stovyje.

7128 S. Carpenter

MŪRINIS namas 2 flatai po 5 
kambarius, 8 metu senumo. Yra 
skiepas, viškai, šviesus porčiai, mū
riniai užpakaliniai porčiai, lotas 
50x125, 2 karu medinis garažas, 
$2500. Taipgi turiu farmų 65 my
lios nuo Chicagos, su staku ir ma
šinomis. Bargenai už cash.

4438 Archer Avė.

PLYMOUTH — Vėliausios mados 
1934 Coupe, g^ri)j padėtyj, mu
su garantuotas, taip 
naujas, tik ...... .

Visi darbininkai-ės, kuriuos 
samdė pasaulinės parodos 
Chicagoje vedėjai arba paro
dos koncesijų savininkai, yra 
kviečiami dalyvauti piknike 
liepos 28 d, Birutės darže. 
Piknikų rengia Century of Pro
gresą Police Assoęiation.

RENDON kambarys — dėl 2 ar 
veinai ypatai — šviesus ir moder
niškas. Atsišaukite ant pirmų lubų.

4234 So. Maplewood Avė.

Lang buvo vedęs p-nios 
Dunkel dukterį. Kai duktė 
mirė, tai Lang pradėjęs drau
gauti su kita moteriške. Už 
tai ji, uošvė, |buvo supykusi 
ant Lango. Policija mėgina 
patirti, ar ipatjyp-nia Dunkel 
nebuvo įsimylėįųsi į Langų.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
Chicagos didžiausia rakandų krau

tuvė. Visi rakandai nauji. Kiti 
gali nukopijoti musų skelbimą, bet 
ne musų kainas. Musų krautuvė 
randasi toliau nuo aukštu rendų 
distrikto, vienok lengva davažiuoti. 
Kam mokėti vidurmiesčio kainas ? 
Mes parduodam lengvais išmokėji
mais.

Seklyčios setas ..........  $19.75
Miegruimio setas ....... 19.75
Valgomo kambario setas 24.50 
Kaurai 9x12 .................. 7.95
3 kambarių outfit ........ 69.00

vertes virš $100.00.
Niekas už mus pigiau negali par

duoti. Nepirkit kol nesužinosit mu
sų kainas.

Atdara vakarais iki 10, nedėliomis 
nuo 11 iki 7 vai. vak.
RIGHTWAY FURNITURE CO.

225 S. Ashland Avė.
i šiaure nuo Jackson Blvd.

SALDAINIU KRAUTUVĖ parda
vimui. Ice cream, cigarai, cigaretai. 
Daromas geras biznis.

2053 W. Coulter St

REIKALINGA patarnautoja i res 
taurantą. Kreipkitės, 

24,04 W. 16 St.

PARSIDUODA forecloseris 3 fla- 
tų mūrinis namas po 5 kambarius 
ant Maplewood ir 59 Avė., pečiais 
apšildomas, kaina tiktai — $5000, 
cash arba išsimokėjimui, —• Kazys 
Urnykas. Adresuokite laiškų: Char
les U mich, 56 W. Washington St 

I Room 
rytais

Areštavo uošvę ryšy su 
žento nužudymu

PARSIDUODA per 10 metų gerai 
išdirbta bučerne ir grosernė. pir
mos klesos, gražiausioj lietuvių ko- 
lionijoj. Pardavimo priežastis liga. 
Atsišaukit Box 284, 1739 S. Halsted 
Street.

Porų dienų atgal pelkyne 
netoli nuo Hammond, Ind., ra
sta jauno vyro lavonas nuplau
tomis kojomis ir virve ant ka
klo. Policija patyrė, kad tai 
buvo tūlo Lang, grocernes 
klerko, lavonas. Ryšy su 
Lango nužudymu areštuota jo 
uošvė, Mrs. Blanch Dunkel. 
Pastaroji prisipažinus, kad ji 
pakvietus Langų pas tūlų Mrs. 
Evelyn Smith. ši gi užfundi- 
jusi Langui šnapso, kurame 
buvo įmaišyta nuodų, po to ji 
dar sumušusi Lango galvų. O 
kų toliau ta ponia Smith da
rius, tai užmuštojo uošvė ne
bežinanti, ba išėjusi namo. 
Policija ieško p-nios Smith.

Vėliausios mados 1982
Nepaprastai gražus 

ir suteiks jums daug
$295

STORAS RENDON su štymu ap
šildomas. Basemontas yra. Ga
rantuota vieta ant bizniavo streeto. 
Gera vieta dėl saliuno arba liųuor 
house. Yra užtektinai vietos dėl 
abiejų biznių, taipbi dėl kitokio 
biznio.

3341 So. Halsted St.

CHEVROLET — Vėliausias 1934 
DeLuxe sedan. Turi origina
le dirbtuvės garantija. Taipgi 
musų 90 dienu garantiją.'Turi 
knee action. Musų 
kaina tik .......... vOw

TAVERN pardavimui pigiai 
su lunch ruirniu. Tarpe dideliu 
dirbtuvių. Turiu daug biznių, vie
na noriu parduoti. 8729 S. Morgan 
St. Savininkas 3428 S. Halsted St. 
Tel. Yards 2074.

— refri- 
D, Stan- 

18 st. — radio; 
A. Levick, 2848 W. 
pla ujamų mašinų; 
- B. Svetika, 2009 

$25.00 pini-

STUDEBAKER — Sedan 1931,, kai 
naujas, Biskj vartotas, $195

REIKIA LIKERIU PARDAVINĖ
TOJU. Geras komisas ir bonusai 
mokami. Pasimatykit su Mr. Motei, 
2038 West 51 st St.

jam reikėtų dar 
Rusijų bolševikų 
pasimokinti. Bet, 
tu važiuosi pas

Draugystės Bįrolių, ir Seserų pus
metinis susirinkimas jvyks liepos 14 
d. nedėlioj, 1 vai. po pietų aštuonio
liktos apielinkės parapijinės moky
klos svetainėj. Nariai yra kviečia
mi atsilankyti, nes bus svarstomi 
draugystės svarbus klausymai.

— P. P. Lapėnis.

Chicagos Lietuvių Draugijų 
didžiumoj sudaro žmonės, 
kaip mes čia sakome, pažan
gių pažiūrų. Taigi jie nėra 
priešingi reikalavimui paliuo- 
suoti politinius kalinius Lietu
voj. Bet stalincui Vėšiui da
vus savo įnešimų pakilo J. 
Degutis ir pasiūlė prie Vėšio 
įnešimo pataisymų. O jo pa
taisymas buvo toks: Kam ap
siriboti reikalavimu vien Lie
tuvos politinių kalinių paliuo- 
savimo? Mes, kaip buvusieji 
Rusijos pavaldiniai ir šiandie 
dar turintys giminių Rusijoj, 
privalome varytis už tai, kad 
lietuvių kongresas Kaune pa
reikalautų ir Sovietų Rusijų 
paliuosuoti politinius kalinius. 
Tas reikalavimas, anot dr-go 
Degučio, yra kur kas rimtes
nis, negu komunisto Vėšio, ba 
Rusijoj tur būt yra politinių 
kalinių daugiau, negu visoj 
Lietuvoj gyventojų.

Degučio pjataisa prie Vėšio 
įnešimo taip sunervino Vėšį, 
kad šis susičiaupė kaip klem- 
sas ir nebereikalavo jo įneši
mų svarstyti. Tai taip ir įneši
mas, ir pataisymas prie įneši-

Ir daugeli kitų — virš 150 karų

Antradienį, liepos 9 dienų, 
Chicagos Lietuvių Draugija 
laikė susirinkimų. Tarp kitų 
sumanymų duota jame ir 
toks: įgalioti p-nių Julijų Au- 
gustinavičienę (“Naujienų” 
redaktoriaus padėjėjo žmo
nų), kuri dabar vieši Lietuvoj, 
atstovauti draugijų pasauli
niame lietuvių kongrese Kau-

MARMON — 1932 DeLuxe sedan, 
Mažas ekonomiškas karas. Pui
kiausias visose dėta- 
liuose, tik .... ..........”, ■ Vv

PAIEŠKAU Petro Senulis paei
nantis iš Panevėžio apskr., Sedavos 
parapijos, Velgos kaimo savo drau
gu Amerikoje ir kurie daugiausia 
gyveno Pittsburgh, Pa. valstijoj, ma
lonėsite visi atsišaukti ant šio ant
rašo. P. Senulis, 6016 S. Francisco 
Avė., Chicago, III.

Personai 
Asmenų ieško

PAIEŠKAU savo vyro Juozapo 
Meišto 52 metų amžiaus iš Raguvos 
parapijos, Nausodis kaimo, 8 me
tai nežinau ar jis gyvas ar ne. Tu
ri 2 
apie

West Pullman — Ateinanti sekma
dieni, liepos 14 d., 2 vai. po pietų 
Bimbos svetainėje, 635 W. 119 St. 
ivyks SLA. 55 kuopos pusmetinis 
susirinkimas. Visi nariai, narės at
silankykite paskirtu laiku.

Sekretorius.

Penktadienį tapo uždarytas 
kalėjime Gus Ąnders, nušauto 
krutamu jų paveikslų unijos 
viršininko Tommy Maloy asme
ninis sargas.

Pas Andersą savo laiku 
buvo užtikta Valdžios bonų, 
nukniauktų pžšto apiplėšime 
gruodžio mėn, 2 d. 1932 m. 
Andersą teisėjai Šullivan pa
dėjo už grotų todėl, kad šau
kiamas ryšy su kalbamais bo- 
nais jis nepasirodė teisme 
praėjusių savaitę. Iš viso šiėj 
byloj yra 40 kaltinamųjų, jy 
tarpe ir vienas buvęs Illinois 
legislaturos narys.

REO — Vėliausios mados 1983 
Deluxe sedan. Nepaprastai gra
žus ir ekonomiškas karas. Taip 
išrodo kai iš dirbtu- 
vės. Musu kaina tiktai vvw

mo nupuolė praktiškai be 
kiek rimtesnių diskusijų. Tik 
vėliau, susirinkimui pasibai
gus, Vėšys, sakoma, prisipa
žinęs, kad 
važiuoti ų 
gudrumų 
girdi, kaip 
proletarus, jei buržuazinėj ša 
ly dar 
gyventi

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS ,
NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ
The G. M. DISCOUNT CORPORATION išparduos visiis savo naujai 
įgytus automobilius tiesiog žmonėms.
Pasinaudokit Šia nepaprasta proga ir nusipirkit sau automobilių dabar. 
Niekur kitur mieste jus negalite gauti panašius bargeniis.

MES PILNAI GARANTUOJAME, KAD MUSU KAINOS YRA 
ŽEMIAUSIOS CHICAGOJE.

Kiekvienas karas turi musų neapribuotą 90 dienų garantiją jr septynias 
dienas dykai išbandymui pasivažinėjimą. Jūsų seną karą priimsime j 
mainus už pilną vertę ir 12 iki 18 mėnesių užmokėti balansą.

PIERCE ARR0W — 1982 Deluxe 
sedan. Gražiausias karas mie
ste. Turit pamatyti, $4^0 
kad įvertinus, tik .... "twV

Norintieji laikyti kvotimus 
gali gauti reikiamas aplikaci
jas iš Jungtinių Valstijų Civi
lės Tarnybos Komisijos ekza- 
minuotojų tarybos sekreto
riaus kiekviename pirmos kla
sės pašto skyriuje arba iš J. 
V. Civilės Tarnybos Komisi
jos VVashingtonc; p. Apli- 
antai turi pažymėti kokioj ša
koj jie nori kvotimus laikyti. 
Aplikacijas reikia paduoti ne 
vėliau, kaip liepos 29 dienų 
šių metų.

DODGE — Mes turime 3, 1935 
Deluxe sedan, ir du 1932 seda
nus. Visi geroj padėtyj ir nėr 
galima atskirti nuo 
naujo. Musų kaina ....

Jungtinių Valstijų
Tarybos Komisija 
States Civil Service 
sion) praneša, kad 
kelbti kvotimai sekamoms val
diškoms vietoms užimti:

Senior Animal Husbandman 
(Swine), $4,600 a year.

Animal Husbandman (Bęef 
and Dual-Purpose Cattle), 
$3,800.

Associate Animal Husband
man (Beef and Dual-Purpose 
Cattle) $3,200 a year.

Senior Metallurgist, $4,600 a 
year.

Medical Officer, $3,300 a 
year.

Associate Medical 
$3,200 a year.

Assistant Medical
$2,600 a year.

Principal Statistician (Divi- 
sion of Vitai Statistics), $5,600 
a year. ■

Senior Statistician (Divi- 
sion of Vitai Statistics), $4,600 
a year.

Senior Statistician, $4,600 a 
year.

Statistician, $3,800 a year.
Associate Statistician, $3,200 

a year.
Assistant Statistician, $2,600 

a year.

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

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

1505 E. 67 St.

Liepos 7 d. atsibuvo Keistu- 
tiečių piknikas J. Liepos dar
že, Justice Park, III. Nors 
diena iš ryto atrodė gan de- 
besiuota ir kas minutė gali
ma buvo tikėtis lietaus, bet 
keistutiečiai į tai mažai do
mės kreipė ir svečių prisirin
ko gražus būrys.

Jaunimas daugiausiai pralei
do laikų šokdamas, senesni 
pasikalbėjimuose, ir taip lai
kas greitai prabėgo. Piknike 
dalyvavo nemažai profesiona
lų ir biznierių, taip pašalinių, 
taip keistutiečių. Piknike dau
giausia biznio darė tavernos 
sav. Mrs. Beigo, kuri pavaiši
no svečius, darbininkus ir sa
vo pažįstamus. Naujas Kei
stučio narys J. K. Sharky taip
gi visus pavaišino. Peoples 
rakandų kompanijos garsia
kalbis buvo vartojamas visų 
dienų ir per jį teikta visi pra
nešimai apie tai, kas dedasi 
piknike.

Apie 6 vai. komisija pas
kelbė, kad bus leidžiami lai
mėjimai ir pakvietė publikų iš 
šokių svet. Prasidėjo pasky
rimas komisijos iš publikos — 
5 asmenų prie kliubo. Pra
dėta tikietų traukimas. Pir
mų dovanų laimėjo B. Yusis, 
3245 S. ParnelĮ avė 
geratorių; Antrų — 
kus, 655 W, 
Trečių - 
39 st., - 
Ketvirtų 
S. Halsted st 
gaiš.

Prie kliubo prisirašė 18 nau 
jų narių taip vyrų 
merginų 
vėlumos 
mus publika pradėj 
tis, įdomaudama 
Keistučio toks linksmas pikni
kas atsibus, nes visi dalyviai 
praleido laikų smagiai.

— J. D. Bendokaitis,
Keist. Kliubo koresp.

_ ______ . _ j stogo,
Veltui apskaičiavimas ir patarimas. 
Darbas ant išmokesčio. »

LOUIS MEITUS 
ROOHNG CO. 

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE 5900

PARDAVIMUI 7 kambariu na- 
mas, karštu vandenių šildomas, yra 
vana, toiletai. 3 lotai. 2 karų gara
žas, vaisiniai medžiai. Nebrangu. 
Matykit savininką tavernoje, 11227 
St .Louis Avė.—3244 W. 111 St.

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

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

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

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

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

(“Naujianų” name — 2-ros lubos)
Teisybės Mylėtojų Draugystes pus

metinis susirinkimas ivyks nedėlioj, 
liepos 14 d., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Halsted St., 12 
valaną dienos.

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

— St. Narkis, sekr.

SALDAINIU, Ice cream, cosme- 
ties, groserio, skersai gatvės nuo 
mokyklos. Nupirks už geriausi pa
siūlymą. 5125 S. Morgan St. .

Išvažiavus puikiu dideliu lai
vu vėlai vakare, visų laukia 
smagumas.

Vėsus oras, mėnesiena, pui
ki muzika ir stebėtinai gražus 
Chicagos vaizdas žiūrint 
ežero nuo laivo.

laivas nevažiuos toli 
Chicagos, taigi nei vienam 
reiks “sirgti”. Po su* viršum 
dviejų valandų plaukimo lai
vas sugryš į Municipal Pier 1 
vai. naktį.

Šitoj laivinėje ekskursijoj 
mes išlydėsime musų tenniso 
čampioną į Lietuvą. Kas bus 
tas čampionas, mes žinosime 
jau panedėly, nes šiandien į- 
vyksta galutinas čampionato lo
šimas Ogden Parke.

Visi pirkitės tikietus arba 
“šipkortes” išanksto. Už par
duotus išanksto tikėtus mes 
gauname nuolaidos, o viskas 
ką gausime eina į olimpiados 
fondą mi?sų jaunuoliui ar jau
nuoliams pasiųsti j Lietuvą.

Tikietus galite gauti 
nose, Budriko rakandų 
vėje, Peoples rakandų 
vėso, pas Mackevičių, 
Kartaną ir daugely kitų vietų.

Didelis laivas “City of Grand 
Rapids” išplauks iš Navy Pier 
(kuris pirmiau vadinosi Mu
nicipal Pier) subatoj, liepos 20 
d., 10:30 vai. vakare. Automo
bilių parkinimas veltui: dock 
warehouse door 29. Taigi nusi
pirkę išanksto tikietus, atvyki
te į Navy Pier subatos vakare.

BUICK — 1932 Deluxe šadan, kai 
i naujas. Taipgi 1931 $225 

sedan, tik .-........ fafcv
pasirinkimui.

ATSIMINKITE MUSŲ KAINAS NEGALIMA APVEIKTI 1 
Atsiminkit, kiekvienas musų karas turi 90 dienų raštišką garantiją ir 
7 dienas dykai išbandymo pasivažinėjimą.
Musų krautuvė atdara kasdien, taipgi nedėlioj iki 9 vai. vakare.
Pirkite nuo G. M. DISCOUNT CORPORATION ir bukit užtikrinti, kad 
gausit teisingą patarnavima.

G. M. DISCOUNT CORPORATION
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road)

Rezignavo Melvin H. Purvis, 
Suv. Valstijų teisybės departa
mento samdinys, ėjęs to depar
tamento viršininko pareigas 
Chicagoj ir apielinkėj. Pur
vis vadovavo federalės vald
žios detektyvams, kai daryta 
medžioklė ant John Dillinge- 
rio. Jis asmeniškai nušovė 
paskilbusį banditą Charles 
Floyd ir padėjo užbaigti kar^ 
jerą kito taipjau pagarsėjusio 
bandito Lester M. 
(“Baby Face” Nelson)

FORD—1933 De Luxe coupe su 
“Rumble” sėdyne. $2R£* 
Musų kaina tiktai

HUPMOBILE — Vėliausios mados 
1932 l)eluxe sedan. Taip kai 
iš dirbtuvės. 6 dratiniai ratai, 
gražus karas. Musų 
kaina .... ............. fevv

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

Real Estate For Sale
_____ Namai-žeme Pardayi mui_____

PAUL M. SMITH & GO.
REAL ESTATE 

LOANS AND INSURANCE 
4631 So. Ashland Avė.

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

MAINOM!
Namus, Storus, farmas ir tt. Turi
me extra bargenų. — Turime ant 
pardavimo namų, grosernių, bučer- 
nių ir saliunu (tavernų). Dabar yra 
laikas pirkti tavernus prieš license 
baigimą, June 30. Norintiems tavern 
pirkti, matykit mus. Labai geru 
vietų turime ant South Side ant par
davimo. Šaukit telefonu Boulevard 
2800 arba Lafayette 2235.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai 

ALUS IR BARBEQUE,

Business Service

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

Asfaltiniai stogai 
Asbesto šįngeliai 
Asfalto Stogeliai 
Muro Šonai 
Žvyro stogai 
Perdengimas stogų 
Pataisymas 
šonu sutvirtinimas 
Metalinės jungės ir tt.

Tik ekspertai dirbs ant jūsų

Fpr Rent_______
$ENdON pigiai saliunas su visais 

įtaisymais ir flatas; taipogi yra ru
siška ir turkiška pirtis. Biznis iš
dirbtas. Našle moteris negaliu du 
bizniu išlaikyti.

3322 So. Morgan St.

Furniture & Fixtures 
Ralcandal-ItalsaJ

IŠPARDUODAME BARU FIKCE 
rius. visokio didžio su Coil Baksai* 
ir Sinkom. Taipgi Storu fikčeriut 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles. registertos ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama-

- 4 ’ i tykite mus pirm negu pirkaite Iri-
Tokios tvarkos draugijos ma-,tur. r ’ 

ionds prisilaikyti.

Business Chances
_______ Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Barber Shop 2804 
W. 45 St. ir Beauty Shop 4100 Ar
cher Avė., abudu biznius parduodu 
pigiai, einam i kitą bizni, biznis iš
dirbtas' per ilgus laikus labai geros 
vietos. Prie abiejų biznių yra kam
bariai. 2804 W. 45 St.




