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sudskio atminčiai

Austrijos kancleris 
Schuschnigg sužeis
tas auto nelaimėj

3 valstybės įspėja 
Hapsburgus ne- 
gryšti į Austriją

Baliunas dar galys 
būti sutaisytas

Prašo Roosevelto 
pagelbos nukentėju- 

siams N. Y. valst.

Chicagai ir ajudinkd tedera- 
lio oro biuras žiai dienai prote* 
žauja:

Giedra, maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 5:27, leidžiasi 8:- nės, 
nčs.

Jo žmona užmušta, sūnūs ir šo
feris sunkini sužeisti. Austri
ją valdo princas von Stra- 
hemberg

tbo Post Offlco at Chicago, III 
8, 1870

Rusija pasižadėjo bėgyj vienų mėtų pirkti 
Amerikoje prekių už $30,000,000

Nupiove uodegas 20 
karvių

Amerikos ginklų f ir 
mos siūlo pagelba 

Ethiopiai

Lietuva ir Rusija atšventė 15 metų drau 
gingumo sukaktuves

Mažoji cntente grūmoja pa 
skelbti mobilizacijų, jei 
Hapsburgai atgautų sostų.

Vakar Maskvoj ir Kaune liko at
švęstos 15 metų sukaktuves sovietų Rusijos ir Lietuvos d ra ug i n- 
giano.

Lietuvos premieras Juozas Tūbelis kalbėdamas Rusijos dip
lomatiniam štabui Kauno bankiete pareiškė, kad draugingumas 
tarp Rusijos ir Lietuvos dabar gali skaitytis tradiciniu ir išreiš
kė viltį, kad Maskvai pasiseks pravesti kolektyvę taiką.

Kalbėdamas panašiame bankiete Maskvoje Rusijos užsie-< 
nio reikalų komisaras Maksim Litvinov pareiškė, kad Rusija 
skaitanti Lietuvą/‘rytų Eurępos taikos autpostu”.

Šįvakar Chicago ma 
tys pilną mėnulio 

užtemimą

Sutinka parduoti Aby tini jai 
ginklus. Amerikos negrai gi 
siūlo paramų pinigais ir žmo
nėmis

LOS ANGELES, Gal., 1. 14. 
—Gyventojai naktį liko paža
dinti ir išgąsdinti trumpo, bot 
gana smarkaus žemės drebėji
mo, kuris betgi didesnių nuos
tolių nepadarė.

Federalinė valdžia neužmirštu ir moterų bedarbių. Kad pa
rūpinti darbų 500,000 moterų bedarbių, tapo sudarytas specia- 
lis biuras, kuriam vadovauja Mrs. Eilėn Woodward. Tas biuras 
ir rūpinsis bedarbėmis moterimis. Pinigų darbams jis gaus iš 
$4,800,000,000 pašelpų darbų fondo.

BUCHARESTAS, liepos 14. 
— Austrijos kaimynai įspėjo 
Hapsburgus negryšti j Austri
ją ir nebandyti atgauti Aust
rijos sostą.

Rumunijos užsienio reikalų 
ministeris Titulescu paskelbė^ 
kad jei Austrijoj, kuri pirmiau 
valdė dalį Rumunijos, čecho- 
slovakiją ir dalį Jugoslavijos, 
bus atsteigta Hapsburgų db 
nastija, tai šios trys valstybės, 
kurios sudaro mažųjų entente, 
tuoj aus paskelbs savo armijų 
mobilizacijų.

Mažosios entente pareiški
mą iššaukė žinios, kad erzher- 
cogas Otto slapta gryšta į Aus
triją, kuri sugrąžino jam res
publikos konfiskuotus visu’s jo 
tėvo turtus.

70 m., pasitraukė 
kystės vokiečių 
gildijos.

Skelbiama, kad 
kęs dėl senatvės ir menkos svei
katos. Bet yra aišku, kad jis 
buvo priverstas pasitraukti to
dėl, kad nusidėjo naciams. Ne
senai jis parašė naujų opere
tę “Tyli Moteris”, kuri buvo 
pasitikta dideliu palankumu,— 
iki paaiškėjo, kad žodžius tai 
operetei parašė žydas Stefan 
Zweig. Už tą Strauss susilaukė 
aštraus nacių pasmerkimo.

Italijos ambasadorių apsilanky
mų pas valstybės sekretorių 
Kuli. Jie prisibijo, kad tos 
trys valstybės gali prikalbinti 
ir Ameriką paskelbti ginklų 
embargo Abysinijai.

Abysnijia mano, kad Anglija 
galutinai perėjo Italijos pusėn 
ir bandys priversti Abysiniją 
priimti Italijos reikalavimus ir 
suteikti jai dideles koncesijas.

Hearing In aeadon

RAPID CITY, S. D., 1. 14.— 
Stratosferos skridimo stovyk
la yra tuštinama. Tečiaus kapt. 
Stevens, kuris siekėsi nustaty
ti naują augštumo rekordą, 
sako, kad pitaplyšusj stratosfe
ros balinimų dar galima esą su
taisyti. Reikia esą tik naujo 
viršaus. Esu j ruoštą skridi
mą buvo įdėta tiek daug pini
gų, kad gailą butų to skridimo 
dabai* visai atsižadėti. Tik nau
jas skridimas tiirės įvykti iš 
kitos bazės, galbūt St. Louis.

SPRINGFIELD, III., 1. 14. - 
Gubernatorius Homer atsisakė 
vetuoti ir leido įeiti galion be 
jo parašo legislaturos priimtam 
mėro Kelly biliiri, kuris leidžia 
Chicagai įtaisyti nuolatinę pa
rodų paežeryje, Bumham par
ke, kur buvo laikoma pasauli
nė paroda.

Ten pagelba federalinės val
džios paskolų manoma pastatyti 
konvencijų salę ir pasilinksmi- 
minų centrų.

gavo geresnį pasiūlymų 
pirmasis ūkininkas .pašalintų ji 
iš darbo, jis nupjaustė uodegas 
jo 20 karvių. Jacobson tikrai 
netekę darbo. Bet kartu atsi
dūrė teisme, nes iš jo reika
laujama $100 atlyginimo.

Mrs. Waley rasta 
kalta sąryšy su vai

ko pagrobimuSYIUCUSE, N. Y., 1. 14. — 
Giubernatorius Lehman išvyko 
trijų dienų lankymui nukentė
jusios nuo potvynio apygardos.

Gubernatorius jau atsišaukė 
į prezidentą Rooseveltą prašy
damas federalinės valdžios pa
gelbos atstatymui nukentėjusių 
sryčių. • ' >

Spėjanti, kad potvyniai pri
darė' nuostolių už $25,000,000.

WASHINGTON, 1. 14.—Kny
gynams, mokykloms, universite
tams, muzejams ir kitoms vi
suomenės įstaigoms liko išda
linta 15,663 kuriniai —piešiniai 
ir skulptūros—bedarbių artistų, 
kuriuos jie pagamino dirbdami 
šelpimo administracijai.

ROCHESTER, Minn., 1. 14. 
—Kad gauti sau geresnį darbą, 
laukų darbininkas Otto Jacob
son nupiove uodegas 20 kar
vių ir už tų pateko į teismų.

Jis dirbo pas vienų ūkinin
kų. Paskui iš kito ūkininko 

Kad

Įspėja Lenkiją, kad 
vokiečiai taikosi 

Gdynios

šiemet per pirmus keturius 
mėnesius Lietuvoje buvo 8,189 
jungtuvės, gimė 20,686 kūdi
kiai, mirė 14,170 asmenų. To
kiu budu, šiemet Lietuvoje pri
augo 6,516 žmonių. Lyginant 
su kitais metais, šiemet Lietu- 

gyventojų prieauglis žy-

VVASIHNGTON, liepos 14. — Valstybės departamentas ir 
Maskva vienu ir tuo pačiu laiku’ paskelbė, padarymą tarp abiejų 
Šalių vienų metų prekybos sutarties, sulig kurios Rusija per at
einančius metus padidins savo pirkimą Amerikoje mažiausia 150 
nuošimčių.

Rusija kasmet ikišiol pirkdavo Amerikoje prekių už apie 
$12,000,000 į metus. Taigi, einant sutartimi, per ateinančius 12 
men. Rusija turės pirkti prekių u’ž apie $30,000,000.

Sutartis nenumato jokių naujų paskolų Rusijai bet kartu 
neužsimena apie senąsias Rusijos skolas.

Už pasižadėjimą padidinti prekybą Amerikoje, Rusija iš
siderėjo teisę įvežti savo produktus į Ameriką už papigintą 
muitą, kokis yra duodamas kitoms valstybėms, kurios turi pa
dariusios panašias sutartis. Betgi Rusija nesusilauks prekybo
je kibiausia palankios valstybės privilegijų.

Manoma, kad Rusijaj pirks Amerikoj daugiausia mašinų ir 
geležinkelių reikmenų.

Sutartį padarė Amerikos ambasadorius Maskvoje Bullitt ir 
Rusijos užsienio reikalų komisaras Litvinov.

VARŠAVA, liepos 14. —Ra
šydamas laikrašty Kurjer War- 
szawski, buvęs premieras ir 
generalinio štabo viršininkas 
gen. Wladyslaw Sikorski, įspė
jo Lenkiją, kad ji turi pasidi-* 
dinti savo laivyną, jei nori ap
ginti nuo Vokietijos laivyno sa' 
vo uostų Grynią (šalę Danzigo) 
ir siaurąjį koridorių prie juros.

Gen Sikorski yra pasitraukęs 
iš viešojo gyvenimo delei jo 
nesusitaikymo su mirusiojo Pil 
sudskio politika.

Jis jau ne kartų įspėjo Len
kiją prieš draugavimąsi su Vo
kietija. Dabar irgi jis sako, 
kad Vokietijai statantis didelį 
laivynų, ji vėl dominuos Balti
jos jurą. O Vokietijos istori
nis siekis yra atkirsti Lenkija 
nuo juros. Tad kad to neatsi
tiktų, Lenkija irgi turi taisytis 
savo karo laivynų.
x Jis sako, kad toli neužtenka 
tų $3,000,000, kuriuos surinko 
patriotinės organizacijos ir iš
leido įtaisymui Lenkijai mažo 
laivyno, o ir dabar renka au-

TUSCOLA, III., 1. 14. — Ed- 
ward Burmeister, 36 m., ga
ražo darbininkas, liko pašauktas 
telefonu, kad pristatytų gaso- 
lino sustojusiam kely automo- 
biliu’i. Jis su gasolinu išvažia
vo, pasiėmęs ir savo brolį John, 
62 m., džianitorių. Kada jiedu 
ilgai nesugryžo, išvyko ieško
tojai, kurie rado brolius nušau
tus laukuose. lieškoma įtaria
mo žmogžudžio.

MOLINEI III., 1. 14. — Susi
baręs su žmona, savo namuose 
nusišovė Wileox, 58 m., buvęs 
East Moline aldermanas ir poli
cijos viršininkas.

ADDIS ABABA, liepos 14— 
Amerikos firmos ir pavieni as
menys pasiūlė finansinę ir mi- 
litarinę pagelbą Abysinijai 
(Ethiopiai). Kiek patirta, Et- 
hiopia valdžia bando pirkti 
ginklus Amerikoje, nes Amerika 
ir Japonija yru vienintelės ša
lys, kur Ethiopia gali gauti 
ginklus, nes Europos valstybės 
ginklus parduoti atsisakė.

Viena firma siūlosi pasiųsti 
50 lėktuvų ir lakūnus. Kita 
grupė siūlosi nupirkti penkis 
lėktuvi/j, taipgi daug medika- 
lių reikmenų Abysinijai. Ame
rikos negrai siūlo pagelbą pini
gais ir žmonėmis.

Der nežinia, ar Abysiniją su
tiks priimti siūlomą pagelbą, 
tečiaus savo naujam konsului 
New Yorke įsakė yuodugniai iš
tirti kiekvieną pasiūlymų. Te
čiaus jam įsakyta neleisti vie
šų rinkliavų ir kitų pažeminan
čių būdų sukėlimui pagelbos.

Be to abysiniečiai nenori, kad 
Amerikos negrai stotų į Aby- 
sinijos kariuomenę, kadangi ne
galės sugyventi.su abysiniečiais. 
Abysiniečiai yra rudi ir žiuri į 
negrus, kaipo į žemesnę rasę.

Kadangi Abysiniją nori pirk
lį ginklų Amerikoje, tai ji su 
susirūpinimu pasitiko žinių apie

BERLYNAS, 1. 14 
kompozitorius Richard Strauss, 

iš pirminin- 
kompozitorių
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STERKINGi, III., 1. 14. — 
Whiteside kauntėj yra 2,196 
ūkių namų. Bet jų gyvento
jams labai tankiai stokuoja pa
prasčiausių komforto dalykų, 
kuriuos mieste veik kiekvienuo
se namuose galima rasti. 1,800 
šeimynų netu’ri maudynių ir 
maudosi visokiausiuose kubi
luose ir rėčkose. 1,743 šeimynos 
vis dar naudoja .kerosinines 
lempas, nes neturi elektros. 
800 ūkių neturi virtuvių sinkų. 
750 ūkių neturi vandens savo 
namuose, o 700 ūkininkų mo
terų neturi jokių skalbiamų 
mašinų.

Richard Strauss liko 
atstumtas

Rusijos 
prekybos sutartis

O’Connor ’ Coroornn Brew*ter
Atstovų butui tyrinėjant “lobby” dėl panaikinimo visuomenes aptarnavimo įmonių 
kompanijų biliaus, įvyko aštrių susikirtimų, atstovui Brewster, biliaus priešininkui, pradėjus kal
tinti, kad administracija j j vertė, balsuoti už bilių. Visai kitokį paliudijimą davė Corcoran, dė
lei ko Brewster ėmė šaukti, kad Corcoran esąš melagis. Komiteto pirmininku yra atstovas 
O’Connor.

Šiemet Lietuvoje 
priaugo 6,516 

žmonių

berg, kuriš va&rojo' Italijoje, 
skubiai skrenda atgal į Vieti
nę, kad užimti kanclerio vietą. 
To nebūtų reikėję daryti, jei 
susižeidiinas nebūtų buvęs ga
na sunkus ir neatitrauktų su
žeistąjį 
pareigų

Von 
valdžią, 
dar labiau sutsiprės. Bet kar
tu galbūt išnyks erzhercogo 
Otto viltis atgauti sostą, nes 
princas von Starhemberg prie
šinasi atsteigimui monarchijos, 
kadangi jis pats nori likti Aus
trijos regentu.

Teisėjas Kick- 
ham Scanlan iš apeliacijų teis
mo, kuris nesenai atšventė 71 
m. gimtadienį, pereitą šeštadie
nį apsivedė su p-le Irene An- 
derson, 47 m., ir išvažiavo į 
vakarines valstijas medaus mė
nesiui.

o 1934 m. — 9,194 žmo- 
Tsb.

Chicago galės turėti 
nuolatinę parodą 

paežery

Ūkininkams stokuo 
ja paprasčiausių 
komforto dalykų

ilgesniam laikui 
ėjimo.
Starhemberg paėmus

fašizmas Austrijoje

CHICAGO.— šįvakar pirmą 
kartą nuo 1928 m. ir paskutinį 
kartą prieš 1938 m., Chicago ir 
didelė dalis šiaurinės Ameri
kos matys pilną mėnulio užte
mimą.

Užtemimas prasidės 10:11 va.l 
vakare. Tada menulis pradės 
nykti žemes šešėlyje.

Pilnas mėriulRf užtemimas 
prasidės 11:09 vai. ir baigsis 
12:50, kada vėl pasirodys mė- 
m/.io sklypelis. Gal ir per visą 
užtemimo laiką mėnulis maty
sis, tik labai rausvas.

Astronomai su susidomėjimu 
seks mėnulio užtemimą, nors 
jis didelės astronominės vertės 
ir neturės.

Mėnulio užtemimas matysis 
didesnėj daly šiaurinės Ameri
kos, Pietų Amerikoj, daly rytų 
Europos ir rytų Afrikoj.
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TACOMA, Wash., liepos 14. 
—Mrs. Margaret Waley, 19 m., 
liko jury rasta kalta turėjus 
ryšių su pagrobimu 9 metų 
Weyerhaeuser vaiko ir išreika 
lavimu $200,000 išpirkimo. Tei
sėjas paskirs jai bauąmę.tre- 
čiadieny.

.Jos vyras, kuris prikipažlnoįBŽįįr,’ Anįijoį’7Frand7os 
prie kaltės, jau pirmiau tapo 
nuteistas 45 metaiųs kalėjimai!, 
bet teisėjas atsisakė priimti 
jos prisipažinimą.

Ji teisinosi, kad jie nieko ne
žinojusi apie planuojamų vaiko 
pagorbima ir sužinojusi tik ta
da, kada vaikas Įjuvo pagrob
tas. Tada jai nieko kito ne
liko daryti, kaip būti su vyru, 
nek nelikti jo išdavike.

Valdžia tikisi greitai suimti 
ir vyriausį žmogvagį Wm. Ma- 
han.

VIENNA, liepos 14. — Au
tomobilio ndai/nėj liko sužeis
tas Austrijos kancleris Kur von 
Schuschingg, jo žmona liko vie
toj užmušta, jų sūnūs ir šofe
ris liko sunkiai sužeistas, o slau
gė išliko nesužeista.

Nelaimė atsitiko ties Linz, 
kancleriui su šeimyna važiuto- 
jant trumpam poilsiui kalnuo
se. Kaip išrodo, vairui dėl ne
žinomos priežasties sugedus, au
tomobilius nušoko nuo kelio ir 
atsimušė į medį. Visi liko iš
mesti iš automobilio. Kancle
ris nukrito į minkštų žemę ir 
liko ne taip sunkiai sužeistas; 
jo žmona atsimušė į žemę smar
kiau* ir nusilaužė sprandą. §u- 
nus irgi yra sunkiai sužeistas, 
šoferis ir dabar nėra atgavęs 
sąmonę. Slaugė gi tik lengvai 
susitrenkė.

Nors ir skelbiama, kad kanc
leris nėra tiek sunkiai sužeistas 
ir buvo laikinai apleidęs ligoni
nę, tečiaus matyt, kad sužeidi
mas vistiek yra rimtas, jei 
vice-kancleris ir reichswehro 
vadas princas von Starhem-
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Laidotuvių Direktoriai
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PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
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A. Montvid, M. D.
West Tovvn State Bank Bldg.

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.
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Kapinėse p. H. Labanau 
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tardamas paskutinį su-
D. Milašienei.

mo- 
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A pačioj 
Abyai-

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

Pilimi giirnnluo- 
luiii drl dažytų ar
ini baltintu plauku

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St 

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
Ilki8 po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 ild 1 P.P.

Tek LAFAYETTE 8051.

Gyvūnijos Muziejus 
Lietuvoje

Klausykite Naujienų nulio rytais 
Ir Vitkumis

Puikiai SiiKurblti uoli. Mos varto
tam imu ūš Pads. 
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KENOSHA, WISf.ONSlN, — 
Liepos 6 d. š. m. turėjau pro
gą nu tikti savo gt'rą pažįstamą, 
būtent p, Eugeno Untulj, seną 
naujivntetl ir gerą tautieti, ku
ria paainakė, kad nusipirkęs gva- 
žų namų Ir gražioj vietoj ant 
27-U* Avė. Perkant namą tar
pininkavo Martin’a Heally Co. 
p. Untulis dilauglnal, kad eaąa 
patenkintas pa tarnavimu ir nau
ju namu. Nora dar praati lai
kai tobFra, liet pp. Untultnl. pa- 
n {naudodami įkastais laikais, 
pigiai gražų namą įsigijo. O 
tai. bus ant naudos jiems, kai 
pagerės laikai. Tada jie galėa 
uždirbti pinigų ant to pirki-

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas Ji ^Chirurgas

Pp. E. Untuliai turi jau 18 
metų aunu Georgo Untulj, ku
ria baigia aukštesnę mokyklą ir 
mano siekti aukštojo mokslo. 
Mokslas jam, matyti, sekasi ir 
jis turi norą siektis profesijos 
Ii boti daktaru arba advokatu. 
Matysime kokią profesiją pasi
rinka G. Untulis, nes ateitis 
greit parodys. Dabartiniu laiku 
George daugiausia laiko pralei
džia šaltam Michigan ežero 
vandeny.

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

i erelis, 
veislių mi

sų, lilvj^ų, perkūno 
shinkų, višiinių paukšt 

vanagų sakai

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348 

Dr. Bertash 
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

Dr. StrikoFis
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą. 4645 So. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1930

_ Vaiku ir d«w 
chroniškų lirų.
2 " T , Halrt------

arti 8 Irt Street.

Kenosha lietuviai “Naujienų” 
skaitytojai, o ypatingai tvirtas 
“Naujienų“ patriotas p. Jonas 
Shimanauskas, labai susirūpinę 
klausimu, kodėl “Naujienos” 
pareina čia tik.po pietų. Pir
miau būdavo galima jas gauti 
visuomet to pačios dienos ryte. 
Jeigu taip ir toliau busią, tai 
jis. J. Shimanauskas, rinksiąs 
“Naujienų“ skaitytojų parašus

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

JOHN B. BORDEN
LHMTUVrS ADVOKATAM 

2201 W, Cernmk Romi (W. 22 HtJ 
Oftao valanda*: Kuadlon nuo 0 Iki 5 

Vakarai* i PanedUHo. Nerodos ir
Vfltnyčlon 6 iki 0 

TolnfomtM (Janai 1175 
Namai i 0450 M, Roekiroll 8cra<*t

Telefonai* Republlfl 9000

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

Phone Ganai 6122

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

Šaradomis ir riedil. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. CaHfornia Avenue

Telefonas Repablic 7868

Kenosha šv. Petro parapijos 
klob. ItebonaviėiuN, būdamas 
sumanus kunigas ir nusimanąs 
apie būdavojimu namui dabar 
remontuoja virtinę bažnyčią. 
Seniau buvo dt.Tys | bažnyčią 
|eiti iš kampo. Dabar padarė 
jus vidury sienos, o taip bus 
ir gražiau ir parankiau, 
sha lietuviai turi gana 
nų kunigą, kuris moka 
vonll su visais gražiai.

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

Dabar lie rinkiniai —- gain
ios muziejus gerokai prof. T. 
Ivanausko puslaiigonvis pąpll- 
dylns, yru Vyluulo Didžiojo 
universiteto didžiuose romuo
se, kur užima dvi dideles su
les. Dabar čia yru viskas, ką 
Lietuvos garniu luri. Gulimu 
čia susipažinti su visais buvo
ja nčials musų 
čiais, gyvuliais 
šlhižhiis. Yru Čia i puls mažiau
sias musų paukštis nykštukas 
ir puls didžiaustes 
Yra atstovai visų. ’

Phyelcal Therapj 
and MidAvife 

6630 S. WcRtcrn 
Avė., 2nd floor 

Ilomlock 9252 
Patarnauju pri< 
gimdymo namui 
se ar ligoninėse 1, 
duodu massage 
eleetrie treat* 
mept ir magne- 
tie blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginome patari* 
mal dovanai,

Tel Ofice WentW6rth 6880
Rez. Hyde Park 8895 #

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku Uru gydytoja
6M0 So. Halsted St

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

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais nuo 10 Iki 13
Phone Boutevard 8488

A. MASALSKIS
3807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

- . . . . ■ .—------------------------------------ ----

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4031 South Aahland Avo, 
Tol, llonlovard 2H0II 

lloz. 6015 Ho. Kockwvll Ht.
Tol. Uouubllo 9723

Aultla krutlnflj guli pnaldnrytl 
rimto**, bot tankiai paldrigvOJa, 
kuomet uždltalte malonų, atišil- 
<lunt| Muaterolo. Muaterolo n6ra 
vien moatla. Jla veikla prie! Irl- 
teclia, ir priiAiillna skausme, 
M Ulonai vaitoja po r 25 motus. 
Trijų tvirtumų, ItokomonduotAS 
per gydytojus Ir slaugos, Visi 
vaistininkai užlaiko.

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

ATMINKAKn- *1 HKKI,niM4 
i|’AHK1RA«NKIT SAVU 

VAKACJJOMH Hll

Gražiu 35 Olive Oil
Permanent Wavcte alųaiąa ”pwtšouiją’* p. P. Gri

gaičiui. Aš patariau dar palauk
ti ktek: jeigu te tolinu taip bus, 
tuomet te aš nykt# fiahteašyalu 
ant ‘‘praŠvnljoH”. Mes gyvenam 
Chlcagoa priemiesty, o turim 
laukti iki po pietų, kad gauti 
“Naujienas”. Nesvarbu, kad 
“Naujienų” kontoštns pasibai
gė, mes norim turėti SERVICE 
per vhais metun, ir gerą aervico 
ne* tik žiniomis, bot taipgi pri
statymu.

Tol. Boulevard 5914 Dtenp Ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 ild 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedil nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAOO. ILL.

eželių 
ėių, vanagų sakalų, pelėdų, 
genių ir dųtigybės Jkifų paukš
čių rūšių, kurių)įia riČra ga
limybės išskaičiuoli. Gyvulių 
skyriuje galimu pamalyli brio 
<ij, elnią, 
šerną

kad juos Imlų 
paėmę nei 
muziejui, 
dysis karas 
kas,tiek laiko k 
darinejęs' nugmGi] 
nijos rinkinius (kuriuos buvo 
skyręs Lietuvai), pajuto, kad 
jiems gręsia pavojus. Pamir
šęs visus kilus reikalus, jis 
pradėjo rūpintis lik jais ir iš
saugojo. Didysis karas praūžė, 
o Ivanauskų rinkiniai peleko

j Nepriklausomą Lietuvą. Jie 
.sudarė dabartinio musų (/a/n- 
foti nuiziejaiis pagrindų.

Italijai besiruošiant prie karo, savo kariuomenę pradėjo 
biUzuoli ir Abysinija (Ethlopla). Vlršn‘j /\byslnljos negrai 
kasi savo sostinėje Addis A bubu ir stoja knriuomeMn. 
—Abysinijos kareivini lavinami vartoti kulkosvaidžius, 
nlja gali pastatyti 800,000 menkai ginkluotų, bet atkaklių ir drą
sių kareivių.

Inulo Didžiojo universitete ir 
kurio vardas, kaipo gamtinin
ko, yrn plačiai žinomas nė tik 
Lietuvoje, bet iv užsieniuose, 
nualgimė i savo lėvą. Dar vai 
kas Imdamas, jis jau padėjo 
tėvui kuo įmanydamas, o pa
augėjęs pradėjo vabzdžius, 
augalų ir gyvulių rinkinius 
smlarineli puls. Ligi Didžiojo 
karo Ivanauskui jau buvo su
darę lokius gainios rinkinius, 

mielu noru 
pasaulinio masto 

Del Šiai užėjo di- 
l'adns Ivanuus- 

lopščiai sup 
jos ir gyvu-

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

Telefonas Yards 0994
Dr. Maunce Kahn 

4631 South Ashland Avennn
Ofiso valandon:

Nuo 10 ild 12 dfenn. 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. Nedil nuo 10 ild 12 

Rm. Tetaptame Planu 2400

Liepos 7 d. š. m. čia pasimi
rė D. Milašienė, kuri gyveno 
ukėj netoli Kenosha miesto, su
laukus tik 45 metų amiiaus. Pa
liko vyrą Juozą ir dukterį An- 
ną. du brolius, vieną* Kenoshoj, 
o antrą Lietuvoje. Laidotuvės 
įvyko liepos 8 d. iš Mischler 
koplyėios į Green Ridge kapi
nes, 
skas

Iteięš didįjį kąr^ yilninu^ 
krašte, Lvbįpdkos gyi*
veno Laurynas Ivanauskas, 
Tai buvo didelis gamtoš mė
gėjas ir žinovais. ..Jis buvo už
simanęs surinkti visų pasitai
kančių savam krašte augalų, 
vabzdžių, paukščių bei gyvu
lių pavyzdžius ir tą darbą 
dirbo ilgus metus, negailėda
mas nei pastangų, nei išlaidų.

Jo sūnūs Tadas luanauskas, 
kuris dabar profesoriauja Vy-

K.P. GUGIS
ADVOKATAM

Mh'Nlo oflMUM—127 N. Dearborn Mt. 
Knaib. 143I-14I14- -Tt»l. Coatral 4414-2 
Nantu (iflwaH--3323 Ho. llnlMtod Mt. 
Valandos vakarais nuo (1 Iki 8:80.

Tol, Boulbvard 1810
Kotvlrtadlanlals Ir HakmadltnlalN—< 

uogai Nutarllus.

BARGENAS NO. 1 
Pardavimui Pancdėlyj, Liepos 15 

iki Subatos, Liepos 20
.Nmnnlnvotins baltas krAslas, kloto medžio, "TCIf1 
garantuotus. Spcclal ftlo savaitę .........  ■

Central District Furniture Co 
3621-25 S. Halsted St.

Dabokit ftb; vieta mum; skelbiamu tmvaitjnju 
sutupymo bargenų, ’ *’ »< , zt

Dr. Herzman
, Iš RUSUOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligaa, 
vyry, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokias 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidendjos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

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

I.AIDOTUVIU DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotnvių Sąlygos

Kaip toko nugirsti, vienas 
KenoalukH karštas pnrapijonas 
ir imu labai geras lietuvis, 
kurio vardas rašosi su raide 
S., esąs labui nepatenkintas, 
buk “Naujienos“ perdaug už
dirbančios pinigų su įeit. Vait
kaus skridimu j Lietuvą, 'ra
čiau nesvarbu, kiek tokio kar
štuoliai šokinėja, prisiskaitę 
ršmislų “Draugo”, “Vilnios” ir 
kitų panašių leidinių. Durims 
yra varomus pirmyn ir tuojau 
bus užbaigtas. 'I'uomet turėsi
te rausti iš gėdos, kad vieną 
sykį rėmėIo tą darbą, o kitą 
sykį trukdėte jį, kad esate 
žmonės be pastovumo.

— Tautietis.

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 iventediehio ir ketvirtadienio,
— ..................................... ! !l«

,, Phon? BoMerard 7042 ;
Dr. C Z. Vezefis

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.
■•0" arti 47tb Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
* Seredoj pagal sutarti.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OptometrieaDy Akių SpeclaMatae. 
Palengvins akiu įtempimą, kurti 

esti priežastimi galvos skaudėjimo; 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akiu karštį, atitaiso 
trumparegyste ir tolireg 
gia teisingai akinius. Vi 
kiniuose egzaminavimas daromas s 3 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
dar. Spedal« atyda atkreipiant i mo
kyklos vaikus, Kieii 
somos. Valandos nuo 
dilioj nuo 10 fld 12.
Daugely atsitiktai akys atitaiso

mos be akinta Kainos pigiau ę} kaip pirmiau-

4712 South Ashland Av.
>hans Boulevmtd 7589

Liepos 7 d. š. m. čia pasimi
rė Ona Masohonis, po tėvais 
Mitkiutė, vos sulaukus .SS m. 
amžiaus. Išliko vyrą Antaną 
Mnselionį ir dukterį 12 m. am
žiaus Bmnisę; taipjau paliko du 
brolius Amerikoj, būtent Mo
tiejų te JuoząMitkus, ir sese
rį su broliu Lietuvoje Ona Ma- 
selionis buvo gimus Mitkų kai
me. Kirklių parapijoj. Atvyko 
Amerikon 1921 molais, tai yrn 
po pasaulinio karty ir ištekėjo 
už A. Maselionio 1922 m. Juo
du :ų*sipirko gražų namą ir ma
ne, kad bus jau čia nntra 48- 
vynė, kurioje galėš grabai 
venti. Bet mirtis stiardė viMš 
gyvenimo planus ir Maselionie- 
nė turėjo išlikti dukrelę nenž- 
augintą.

A. a. Ona Maselionione buvo 
linksmans budo moteriškė ir tu
rėjo daug draugių-gų. Palydėti 
jos kūną į kapines suvažiavo 
virš JO automobilių. Palydėtu 
iš namų į Šv. Petro ImžnyČią. 
kur buvo atlaikytos mišios ir 
kun. Urbonavičius pasakė pa
mokslą. o iš čia nulydėta į Hill- 
cres't kapines. Kapinėse ik J. 
Martin pasakė atsisveikinimo 
prakalbą. Laidotuvės įvyko lie
pos 9 d. š. m.

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

vu'lj Inšj, k imi n u, klšk| te II. 
Gntądųjįi Mtvimbrų, kurių hv-, 
liovėjo buvo pllnuH itiuhu gi
rios, dėjo, tėra liktai kaulai.

flopllų įskyrlujo galima po
niui,yll nū daug ką žalti (ku
ria MCiKivėJo buvo hvl’koniiiH 
švcnlu), gyvulę, dur šj 
vėžį). PttHlrod'o, kad 
ohiiuiii plolų Lietuvoje, 
lomu no lokių, kokių 
•unIJ ŠIH'viomo ki'UŠItioHC, llo 
Šilų, čhi yru vlaų Žuvų Ir visų 
vabzdžių iiIhIoviiI (vabzdžių 
>'uvyzdžlų yrn tvplo 1500),

Bo hiivo krašto gyvūnų, niu- 
hu gnniloM muziejuje yru dnug 
dar ir kilų kraštų. Ypatingo 
dėmesio yru verias Pietų /U 
merikos ųųnunų skyrių". Dau
gybę vabzdžių, šliužų Ir gyvu
lių iš Plotų AmorlkoH parve
žė prof. T. rvnnnuH'kuH lll.'H 
in, Prof. T, IvanutiHkoH iš Ple

dų AinerlkoH parvežė lukalun- 
čltiM okHponiilų, kurio dabar 
yru padėti šalia rnuHtj krašto 
gyvūnijos ntetovų.

šiame šiltųjų kraštų uug- 
tnonljoH skyriuje gailina pn- 
inalyll smauglių, gyvačių' bar- 
Hkuolhp krokodilų ir daugybę 
kitų baisybių. Čia pul guli
ntu pasigrožėti ir (vnlrhiNpul- 
vlo stebėtino didumo dru
gį n Ih.

Gamtos muziejuje įvairių 
gyvių pavyzdžių yrn keliolika 
lultelančių. įėjęa J iniiztejauN 
p'iitulpuN, , InnkyloJinH pasijun
tu lyg pnlekęH J paukščių ir 
[žvėrių šeimą. - Daugeli gyvu
lių ir paukščių gulimu Čia pu- 
mnlyll nulurulČHO aplinkybėse 

paukštai Hėdi huvo lizduose, 
žvČryH limo pakruinČHO Ir II.

Musų gumloH muziejus nėra 
liktai Himdėlia. Tai yra Įstai
ga, kurioje žmogus gali muhI- 
paž'luli hu gamta. Pažindamai; 
gamtą, žibogus gali tinkamiau 
[ją j veri I n Ii ir tikslia u supras 
• ti, o pažinti huvo krašto gyvū
niją k i (k v iena m praveriu.

Muziejų tvarko ir prižiurti 
prof. ’J\ IvunauHkaH. Jame yrn 
vaizduojamu lik gyvūnija. 

,Augmenija pavaizduota yra 
Motanikos niuzi^jujc* Fredoje.

'‘‘t*, h L .<• ..Tsbe

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS 
____ Tel. Yard* 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvš 
756 West 35th St 

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

NedSUomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

L.KLEIN
HALSTgD**l4m Į, LIB8RTY

Imi WH» ll»l» OlIATilf Iro UI

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

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

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS*

Nuo 16 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. NedJIiomis nuo 10 iki 12 
valandai diena. .

Phone MJDWAY 2880

Trata mnchtae

DON’T 
NEGLECT 
A COLD



NAUJIENOS, Chlcago, III

Lietuvos Naujienos GRAŽUOLES-KANDIDATES Į “MISS NAUJIENOS 1935 
i v

ŠIAULIAI
Prasidėjo gegužinės

IDA KA1HIS MllUII.IS MANY l'ESKEH

E. HENTAUSKAS

HUTĄ KAHTANAS

NAUJIENŲ DIDYSIS

IR GRAŽUOLIŲ KŪNTESTAS

BIRUTES DARŽE
NEDELIOJ,

Rugpiučio-August 4,1935
GRAŽUS KARPĘTAI 9x12 GRAŽUOLĖMS BUS DUOTOS TRYS DOVANOS

$25.00
TREČIA DOVANA - $10.00yardas

maloniai priimtos,

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

GerbiamiejiTel. Boulevard 4705

Miestas

Mano amžius

Po kelių metų Lietu
voje bus geri keliai

Klaipėdos operai
Šiauliuose sekėsi

pripažino 
de facto. 
švedų simpatijas lietuvių tau

rk?-®

Kiekviena valstybė, susisie
kimo gcrlninntt kreipia daug 
dėmesio! nes keliai 
žmoni

j nepriklausomų 
be kitų reikalų,

Abiems tautoms daugiausia 
artinti, Kaune ir Stockholme 
veikia lietuvių ir Švedų drau
gija. Jos darbus bei pastangas 
plačiai remia tiek Lietuvos, 
tiek Švedijos visuomene. Tsb.

PIRMA DOVANA - $50.00. ANTRA DOVANA

Bijodamas atsakomy
bės už dviračio pavogi
mą, nusišovė stambus 
ūkininkaitis ir žymus 

lenkų visuomenės 
veikčjas

Ar gali giminės pa 
keisti sv» gėrim. 
mažm. pard. sa

vininkus

Utenos turguj pasi 
žvalgius

daboklės
“gulianijomis”, o 

viskas sušvelnėję, tai- 
išnyko 
stara-

Atiilus orui Šiauliečiai Jau 
pradėjo ruošti gegužines, Tik 
visas vargas, kad arti Šiaulių 
gegužinėms tinkamų vietų nė
ra, o | tolimesnes apylinkės 
vietas šiauliečiai ne daug kas 
guli nuvykti. (n)

Ketvirtadieniais Utenoj tur- 
gai. O šis — VL 6 ketvirta
dienis tuo ypatingas, kad ja
me girdėti ir rusų kalba ir ma-

plota operos sielai — jaunam 
kompozitorliA iv dirigentui .1. 
Kučinskui. ‘ (

Bet charakteringa tai, kad 
aukštieji1 Šiaulių ponai nopasl- 
dtengč pirmauti. Jiems, maty
ti, menas nelabai tempi. Jau 
šiuo atveju žydai daugiau uk- 
Jngurno parodė. (J)

Birželio mėn. 7 d. Panevė
žio apskr. Krekenavos vaisė. 
Duubaraičių km. persišovė Kre
kenavos vaisė. šunkarių vien
kiemio gyventojas C. Ut. žu- 
dyrnosi priežastis labai cha
rakteringa. Ut. yra 27 metų 
amžiaus, stambus ukininkaltlu 
ir žymus šio krašto lenkų vei
kėjas. Pereitais motais, violos 
mokytojui Bukauskui buvo pa
vogtas dviratis. Ikišiol dvira
čio vagis buvo neišaiškintas, 
bot paskutiniu laiku paaiškėjo, 
kad mokytojo Bukausko dvi
rati yra pavogęs minimas Ut. 
Birželio mčn. 7 d. policija Vy
ko pas U. padaryti kratos, šis 
pastebėjęs policijų ir matyda
mas, kad šiuo sykiu jo pada
ryta vagyste bus nebeišvengia
mai išaiškinta, čiupo revolverį 
ir šuviu j galvų sunkiai persi
šovė. Atgabentas ligoninėn; j 
Panevėžį, tačiau vargiai bopa-

kia. Jie patys pasižada savo 
darbu padėti gerinti ir tobu
linti susisiekimų. Tiesiant nau 
jus kelius ir pienius, Lietuve- 
,e visai išnyks bedarbiai. Tsb.tyti Lietuvos n.*sų tipai jų šeš

tinių kerinošiun Utenon nuo 
Tauragnų, Vyžuonų, Malėtų ii 
net Zarasų suvažiavusius.

įdomus Utenos turgui: čia 
pažinsi viso apskrities charak
teri, papročius, minios elgsenų, 
tarmę, žmonių bėdas, rūpės* 
čius, džiaugsmus, pageidavi
mus, įsižiūrąs; pamatysi apsi
rengimų, jaunimo susitikinu^ 
prekybų, gaminius ir kitus ap
sčiai charakteringus ypatumus.

Bet šis ketvirtadienis Ute- 
tos turgums įpratusių akį do 
ninn Šaligatviais vaikščiojan
tis ir flirtuojantis rusiškai kai* 
bantis Lietuvos provincijos ru
sų jaunimas.

Prisimenant ankstyvesnius 
kermošius “maslenicas” ir atl
yginant jų Įspūdžius su dabar
tiniais, gaunasi ryškus skirtu
mas, žinoma, nebe charakte-

yra 
geresnio gyvenimo gy

slos. Lietuva Šioje srityje nuo 
kitų valstybių irgi neatsilieka. 
Tiesa, rusų valdymo laikais 
Lietuvos vieškeliai pavasario, 
rudens melu buvo beveik ne
išvažiuojami. Gi plentų buvo 
mažai.

{žengusi 
gyvenimų, 
Lietuva tuojau susirūpino ir 
tinkamai sutvarkyti susisieki
mų. Per kelerius metus buvo 
nutiesta keli nauji geležinke
liai, keli Šimtai kilometrų 
plentų, išžvyruota apie 30,000 
kilometrų vieškelių ir tt. Dar 
ir dabar Lietuvoje susisieki
mas nėra toks koks turėtų bū
ti. Juk 'Lietuvoje yra tik 1,- 
220 kilometrų plentų. Gi ge
ram susisiekimui reikia, kad 
Lietuvoje butų virš 3,000 kilo
metrų plentų. Vadinasi, Lietu
vai dar reikia pasistatyti apie 
2,000 kilometrų naujų plentų. 
Tai sudarys tris kartus dides
nį plentų tinklų, negu kad da
bar yra. Netolimoje ateityje 
manoma visus žymesnius Lie
tuvos centrus sujungti tiesio
giniais plentais. Ruošiamasi 
per kelerius metus pastatyti 
šiuos plentus: Kaunas-Rasei- 
niai-Klaipėda ir Kaunas-Ke- 
dainiai-Panevėžys-Biržai. Tie
sa, pirmasis plentas jau per
nai pradėta statyti, šiemet jo 
statybos darbai tęsiami. Ant
rąjį plentų pradės statyti at
einančiais metais. Tai tik 
svarbiausi numatomų plentų 
ruožai. Be jų bus nutiesta keli 
mažesni plentai.

Ir gerų vieškelių klausimas 
Lietuvoje yra gana gyvas. 
Šiuo metu Lietuvoje yra arti 
15,000 kilometrų vieškelių. 
Bet apskaičiuojama, kad ge
ram susisiekimui jų dar rei
kia apie 20,000 kil. Žinoma, 
dalį vieškelių pakeis nauji 
plentai.

Tinkamai susisiekimui su
tvarkyti Lietuvoje netrukus 
bus įsteigtas kelių fondas. 
Jo įsteigimo reikalu bus išlei
stas atitinkamas kelių fondo 
įstatymas. Lietuvos gyvento
jai tokio įstatymo labai lau-

Biržclio viduryje, Švedijos 
vyriausybės pakviestas, Švedi
joje lankėsi Lietuvos užsienių 
reikalų ministeris SI. Loxo- 
raitis ir vice-minisleris J. Ur
bšys. Per Šj apsilankymų, Lie
tuvos ir Švedijos santykini 
dar labiau išbujojo, įėjo dar j 
didesnes draugingumo ir nuo
širdumo vėžes.

Tiesa, Lietuvos ir Švedijos 
santykini visados buvo geri. 
Lietuviai su švedais neturėjo 
jokių kivirčių. švedai lietu
viams reiškė gana daug sim
patijos dar prieš Lietuvos ne
priklausomybės atgavimų. Jų 
sostinėje Stokholme buvo pri
glaustas nė vienas Lietuvos 
politinis emigrantas, kuris iš 
snvo gimtos žemės turėjo pa
bėgti rusų persekiojamas. 1)1- 
džiojo karo metu Stokholme 
buvo plačiai žinoma Lietuvos 
nepriklausomybės kovotojų 
konferencija. Tos konferenci
jos dėka, Švedijos vyriausybė 
visuose tarptautiniuose suva
žiavimuose smarkiai rėmė Lie 
tavos nepriklausomybės atga
vimo mintį. Pati Švedija daug 
anksčiau negu kitos valstybės

Lietuvy d e Jure ir 
Tai rodo dideles

1933 m. rudenį apsirgo Ma 
rijamp. mažm. alkoholinės pard 
savininkas Z. Garburskls, kurį 
skubiai nugabeno Karaliau
čiun. Jo prekybų perėmė ir pre
kiavo Jo sumAi Ir duktė M. h 
Ch. Garbarskiai, kurioms bu
vo sustatytas protokolas, kad 
be atskiro leidimo prekiauja. 
Apylinkės teismas nubaudė 
Garbarskius 30(1 lt. piniginės 
baudos. Garbarskiai padavė
apeliacijos skundų apygardos 
teismui. Apygardos teismas
apylinkės teismo sprendimų pa 
tvirtino. Garbarskiai padavė
kasacijos skundų V. tribuno
lui. V. tribunolas bylų kasa- 
vo ir perdavė apygardos teis
mui persvarstyti. Apygardos 
teismas V. 27 <1. Garbarskius 
Išteisino.

Anksčiau tokių kermošių 
ypatybes sudarydavo grynai 
sena rusiška provlnciška elg
sena, apsirengimas, papročiai, 
su “nožikiį” arba “cisorikų” 
veiksmais, daboklės “poilsiu” 
ir kitomis 
dabar 
kosi prie aplinkumos 
“nožikų džigituotė”, 
obriadiškai pasiutus aprišalus 
pakeitė laiko dvasiai atatinkų 
rūbai, triukšmavimifti pakeitė 
charakteringi flirtuojantieji pa
sivaikščiojimai.

šiaip Utenoj rusų nežymu.
I. Didžiapetris,

Per paskutinius kelerius me
tus Lietuvos ir Švedijos santy
kiai plėtojosi nuoširdaus driui 
gingumo ir bendradarbiavimo 
linkme. Švedijoje buvo suruo
šta lietuvių liaudies meno pa
roda, kuri praėjo su didžiau
siu pasisekimu. Ten buvo jau 
ir daug lietuviškų dainų kon
certų. Švedijoje lankėsi kelio
lika ekskursijų iš Lietuvos, 
Tokios ekskursijos' iš Lietu
vos jau eilė melų, kai vienų 
pas kitus rengiamos. Kaune 
švedų menas ir jų kultūra ir
gi plačiai žinoma. Vytauto 
Didžiojo Muziejuje ir čiurlio- 
nies Galerijoje buvo surengtos 
dvi švedų meno parodos. Ar
timai bendrauja abiejų kraš
tų mokslininkai ir kitų gyve
nimo sričių veikėjai.

Ir dabar Švedija visur stoja 
Lietuvos pusėje, nes žino, kad 
lietuvių tauta, po tiek amžių 
vergijos, nori laisvo ir sava
rankiško gyveninio, švedai 
mato, kad lietuvių tauta trok
šta tik taikos ir gero sugyve
nimo su visais savo kaimy
nais. Tačiau Lietuva niekados 
nepasiduos nė lenkų, nė vo
kiečių politiniam žaidimui. 
Švedija puikiai supranta tei
singas ir teisėtas Lietuvos ko
vas dėl Vilniaus ir Klaipėdos. 
Ne kitos šalies, o tik Švedijos 
senatorius Lindhagenas nuo
lat kelia balsą, plačiai nus
kambantį visame pasaulyje, 
kad Lietuvai reikia grąžinti 
Vilnių. Ir šis balsas Švedijoje 
galima nuolatos visur išgirs
ti. Panašiai švedai kalba ir 
Klaipėdos klausimu. Jie visa
dos pasmerkia Klaipėdos vo
kiškų gaivalų išsišokimus 
prieš Lietuvę. Tai ypač ryšku 
buvo valstybės išdavimo bylos 
svarstymo metu. Tada visa 
švedų spauda biaurėjosi vo- 
kiešių tamsiais darbais ir jų 
sumoksiu prieš Lietuvos gyvy-

AUKŠTOS RŪŠIES KARPE-
TAI po..................................

VARDINIAI KARPĘTAI po

Visos gražuolės-kandidatės bus iškilmingai
Tūkstančiai susirinkusių žmonių turės progą pasigerėti Lietuvaitė 
mis-Gražuolėmis. Ir dalyvauti išrinkime “MISS NAUJIENOS 1935.’

Lietuvos ir Švedijos 
santykiai dar 

pagerėjo

Klaipėdos opera Šiauliuose 
“Kapitol” salėje vaidino 8 ir 
9 d. birželio “Traviatą” ir 
“Faustų”. Abi dienas “Kapitol” 
salė buvo kimšto prisikimšusi 
publikos. Ypač didelio pasise
kimo susilaukė J. Babravičius 
Alfredo rolėje ir baletmeiste* 
rė p-lė Juškevičiūtė, kuri pub
likos plojimais buvo iškviesta 
į scenų net keletu kartų. “Fat> 
sto” pažiūrėti prisirinko dar 
daugiau publikos. “Fauste” di
delio pasisekimo žiūrovų tar
pe susilaukė. Stasys Sodeika 
“Mefisto” rolėje, Fausto rolė
je p. Ivanauskas ir ponia Dam- 
bravičiutė-BruČkienė Margari
tos rolėje, žodžiu, klaipėdiškė 
opera susilaukė šilto ir malo
naus Šauliečių priėmimo. Ypač

Vardas ir pavarde

Adresas ..................

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

25 metai patyrimo. — Blekorius ir Stogius.

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD < |
arti SLLouig Av. Tel. Kedrie 8902 -
Vanos, lietaus ir druakoa vanos.

avimminsr pooL
Rūstoka Ir turktoka pirtis

Moterims šaradomis Iki 7 v. v.

: — Aš noru būti kandidate į “Miss Naujienos 1935’ 
ČIA PRISIUNČIU SAVO FOTOGRAFIJĄ.
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ir kad lakūnas nevalgė

BELGIJA PRIPAŽINO SOVIETUS Vienutinė Tokia

Anglų Kalboj

The Daina
NUSKRIAUSTA NEKALTYBĖ.

MAŠINŲ AMŽIUJE

Gausite NAUJIENŲ ofise,

$7.00
3.50
1.75
1.25

$8.00
4.00

Subruzdo dėl įsaky
mo ištinkuoti namus

rimtai su 
ctoviu.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Puhlishęd Daily E^cept Sunday by 
The Lithuanian New? Puh.aCo.aIuc.

173$ South Hahted Street
Telephone CANal 8500

kofeino plytelių
kMrh platina

yra kartu su
What 

einam valgyt?”
Vaitkų,

Illinois valstijoje vienoje kauntėje (Whiteside) yra 
2,196 farmos. Bet iš to žemės ūkių skaičiaus didelė dau
guma dar neturi paprasčiausių patogumų, apie kuriuos 
tiek daug kalbama šiame mašinų amžiuje ir kurie yra 
paprastas dalykas miestų gyventojams.

Tos kaųntės 1,8QQ farmerių šeimynų dar neturi vo
nių (vanų) ir maudosi kubile. Elektrjkos neturi 1,743 
šeimynos; jos vartoja kerosinų-lempas.

Aštuoniuose šimtuose;, tų farmų gyvenamųjų namų 
virtuvėse perą "sinkų”, ir 750 šeimynos dar nešą van
denį iš šulinio lauke<

Tur būt, dar ims daug laiko, iki visi Amerikos far- 
jneriai jsigis tas materialinės kultūros “prašmatnybes”, 
kuriomis naudojasi miestiečiai. Čia yra milžiniška dir
va elektrjkos, "plumbing” ir kitokių rųšių pramonėms. 
Ta idėja, kad Amerikos žmonės jau esą visko pilni ir 
kad todėl pramonė nebegali daugiaus plėtotis, yra vi
sai klaidinga.

nimų Malūtų žemes ūkio drau
gijoj ir Malėtų ąrnulk. kredi
to draugijoje. Kaltinamaisiais 
šioje byloje patraukti buV. Ma
istų žemės ūkio draugijos ko
operatyvo vedėjas Mikąs Um- 
brazas ir bu v. Malėtų smulk. 
kred. draugijos kasininkas M. 
Petrauskas. Pirmasis kaltina
mas 1981 metų bėgy pasisavi
nęs jam patikėto kooperatyvo 
arti 80,000 lt. pinigų, šį nusi
kaltimų padaryti Umbrazui pa
dėjęs minėtas. Petrauskas. Pas 
pastarąjį, kaipo smulk. kred. 
d-jos kasininką, padarius re
viziją, taip pat rasta pasisa
vinta apie 1,500 lt. draugijos 
pinigų. (r?

Baigė tardymą bylo 
je prieš du “koope 
ratnipkus” dėl pada 

rytų išaikvojimų

Puikiausią knygą visam musų 
jaunimui pasiskaityti,

“The Daina” yrą parašytą Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno,

Kaina $2.00.

staigiai jis pasijudina 
paišelį ant stalo ir su- 

arba “Tony’

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

NauUoaot einą tarifai, išskiriant 
Naujienų Ben

drovė, 1789 S. Halsted Stų Chicago, 
|1L Tefaonaą Canal 8500.

Liepos 13 d. Kaunas ir Maskva minėjo 15 metų su
kaktuves nuo to laiko, kai buvo užmegstj draugingi san
tykiai tarp Lietuvos ir Sovietų Rusijos.

Iš tiesų, per tuos 15 metų Lietuva palaikė su Rusi
jos sovietais, gal būt, artimesnius santykius, negu su 
kuria kita valstybe pasaulyje. Lietuvai nebuvo kitokios 
išeities, nes ji turi galingų priešų, nuo kurių ji viena sa
vo jėgomis nieku budu negalėtų atsiginti. ___

Kaunas myli Maskvą iš bėdos, o Maskva Kauną tam 
tikrais politiniais sumetimais. Lietuvą bolševikai visą 
laiką stengėsi panaudoti, kaipo įrankį savo užsienio po
litikos planams. Jie gerinosi ir tebesigeripa Lietuvai, 
viena, tuo tikslu, kad jie nepasiduotų lenkams; antra, 
per Lietuvą jie stengiasi užtikrinti savo kelią į Baltiko 
jurą. Jei ne Lietuva, tai Franci ja su pagelba Lenkijos 
butų seniai apsiautusi sovietus iš vakarų pusės priešin
gų bolševizmui valstybių grandine.

Tikrumoje franeuzai per daugelį metų to siekė, ir 
tik Hitlerio įsigalėjimas ir militarizmo atgijimas Vokie
tijoje privertė Paryžių šitą savo politiką pakeisti ir su
sidraugauti su Maskva.

Taigi netiesa, kad sovietų Rusija esanti Lietuvos 
geradarė ir globėja. Lietuva, gąl būt, yra daugiau pa
dėjusi sovietams, neerų sovietai Lietuvai.

Tačiau toks jau šiandie pasaulis. Tikro, nuoširdaus 
draugingumo tarpe tautų nėra. Kiekviena tauta žiuri 
tik savo naudos. Vakarykščiai draugai šiandie virsta 
pikčiausiais priešais/ir atbulai.

Norą sovietų Rusija žadėjo naujus principus įgy
vendinti pasaulyje, bet ji, bendrai imant, einat tuo pačiu 
pramintu nacionalizmo ir imperializmo taku, kaip ir ki
tos valstybės. .

CITY MANAGER” PLANAS 
CHICAGAI.

šiomis dienomis Panevėžio 
apygardos teismo prokuratų- 
rai perduodama įdomi byla, ku
rioje tik ką baigtas tardymas 
dėl padarytų pinigų pasisąvi?

PENKIOUKA METŲ DRAUGINGUMO TARP 
LIETUVOS IR RUSIJOS.

VOKIETIJAI GRASINANTĮ 
FINANSINĖ KATAS

TROFA.

meta
Sunka “Martha
Antanas Vaivada—Altass sek 
retorinį, kuris
Vaitkum New Yorke) 
do you say

Atsįkreįpdąnia j
Vaitkienė paklausia

“Ką šiandien valgysim, 'kol 
dunys’ ?”

“Nq, jų- vakar valgėm”.
“Well, how about some “bly 

nai su Smetona’?” pasiūlo Vait 
kieno,

‘U K.”...

“Dr. Schacht ypatingai yra 
susinervinęs dėl milžiniškų 
skolų, kurias užkrovė nacių 
apsiginklavimo išlaidos.

“Jisai per mėnesius kovo
jo, stengdamasis išvengti 
naujo finansinio krizio, gra
sinančio atnešti infliaciją, ku
ri gali pasiekti tokias pat 
gelmes, kaip pinigų sistemos 
susmukimas po karo.

“Nors nebuvo paskelbtos 
pilnos Vokietijos biudžeto 
skaitlinės, bet tie faktai* ku- 
rie yra žinomi, yra sensącin- 
gos rųšies.

“Ji.e leidžia manyti, kad 
Vokietijos įsiskolinimas prie 
nacių valdžios padidėjo ma
žiausia vienu bilionu svarų 
arba gal net 1,300,000,000 
svarą (daug-maž $6,500,000,- 
000).

“Bet kas blogiausia, tai — 
žymi dalis šito įsiskolinimo 
susideda iš trumpalaikių pa
skolų, kurtąą didina staigaus 
susmukimo pavojų.”
Toliaus tas finansų ekspertas 

nurodo, kad Vokietijos valdžia, 
išsėmusi kredito šaltinius, da
bar jau varu verčia apdraudos 
kompanijas ir taupymo bankus 
skolinti valdžiai, o nacių parti
ja visokiomis šantažo priemo
nėmis prispirta pramonininkus 
mokėti duokles hitlerininkams.

Aišku, kad rųdmarškinių 
diktatūra šitaip verstis ilgai ne- 
gultą, — jeigu Hitleris negaus, 
naujų stambią paskąįą užsie
niuose.

Chicagoje susidarė komitetas 
agituoti už tai, kad šiam mie
stui, valdyti butą priimtas mie
sto administratoriau? (city ma- 
nager) planas- Komitetas leid
žia ir savo biulątiną.

Pagal tą planą Chicaga rtn|k> 
tų viso kokius 15 miesto tary
bos nartą (aldermaną), kurte iŠ 
savo tarpo išsirinktą mėrą- Mie
sto taryba su merų paskirtų 
administratorių (gaspadorių) 
miesto reikalams vesti. Tas ad
ministratorius skirtų depart- 
mentų viršininkus. Jisai tar
nautų už algą ir galėtų būti bet 
kada atstatytas. O miesto tary
ba butų įstatymų leidimo įstai
ga, kuri nustatytų bendrą po
litiką miesto admmistrąolįąį.

Savą biuletine komitetas sa
ko, kad, prįėmus miesto admi
nistratoriaus planą, Chicaga ap
sivalys nup grafto ir iždo mk- 
vojimo. Miesto reikalai busią 
rankos? kompetentingą žmo
nių, o ne politinės mašinos, ku
ri dalina “džabus” sayiškiems, 
neatsižvelgdama j ją tinkamu-

Ka F. Vaitkus Vai 
gys ir Gers Skris

damas

Anglijąs darhiečių organe, 
“Daily įierald”, jo finansų eks
pertas Francis Williams sako, 
kad Vokietijos “nacių” dikta
tūrai grasina artimos finansi
nės katastrofos pavojus.

“Ar Vokįętija stovi prieš 
naują finansinį krizį, aršes
nį už pirmeąniuosius ?” —, 

minėtas Londąnąklausia 
dienraščio bendradarbis.

“Iš finansų ąutoritetų Lpp-» 
done, kurie pąlaiko artimus 
ryšius su Ęr. Schacht’u, Vo
kietijos valstybės banko pre
zidentu, aš esą patyręs, kad 
nacių valdžia yra 
sirupinusi dalykų

Dabar jau ir mums pradeda 
kai kas aiškėti. Tik-ką matė
me Glevelando f asistuojančio 
rėksniuko “sveikinimą” Brook- 
lyno tautininkams ir “yienybie- 
čiams”, susitarusiems eiti run
ka už rankos Susivienijime. 
Tai dabar, matyt, jau ir eina.

Kaip, ilgai jie šitaip eis, pa
žiūrėsime. Bet jeigu jie, mur
zini būdami, nesiliaus drapstę- 
si adresu tų, kurie ne tik nė
ra “susiję su SLA. turtu”, bet 
niekuomet nėra prašę arba ėmę 
sudilusį skatiką iš SLĄ., tai jję 
gajės nerągoti, jeigu jų “nekal
tybės” skraistę pus: nuplėšta.

Senoji “Vienybė” subankru- 
tijo, padarydama Susivienijimui 
didelį finansinį nuostolį; Dabąr- 
tinė “Vienybė” gyvuoja tik iš 
SLA. malonės, bet ji turi drą
sias akis rašyti, kad pildomoji 
Taryba Susivienijimą “vedą į 
pražūtį”.!

Rusijos sovietų valdžia tik-kų gavo Belgijos pripa- 
žjnimų “de jure”. Dabar tos dvi valstybės užmegs di
plomatinius santykius ir pradės darybas dėl prekybos 
santykių,

Belgija beveik per 18 metų nelaikė Rusijos sovietų 
valdžios teisėta valdžia. Ji, gal butt dar ir dabar nebū
tų bolševikų pripažinusi, jeigu Belgijoje nebūtų įgijęs 
daugiau įtakos darbininkų, judėjimas.

Dabartinė Belgijos valdžia yra koalicinė (sudėta iš 
įvairių partijų atstovų). į ją įeina ir keletas socialis
tų. Belgijos socialistai seniai stojo MŽ Rusijos pripaži
nimų — ne dėl to, kad jie pritartų bolševiamui, bet dėl 
to, kad jie mano, jogei normalių santykių palaikymas 
tarpe valstybių stiprina tarptautinę taikų.

Rokiškio miesto burmistras 
paskutinėmis dienomis įsakė 
visįems iniesto namų savinin
kams ištinkuoti iš oro pusės 
namus. Kadangi toks įsaky
mas buvo nelauktas ir visai 
netikėtas, todėl dabar visi su
bruzdo, nes retas gali tuojau 
tokį jsakymą išpildyti dėl pi
nigą stokos. - Dauguma prašo 
pąmų tinkavimą atidėti ir, kiek 
girdyti, jei šis prašymas bu
siąs nepatenkintas, namų savi
ninkai duosią kolektyvų pra
šymą vyr. statybos inspekc’-

Apsisiautusi nuskriaustos ne
kaltybes skraiste, Brooklyno 
“Vienybė” ėmė skųstis, kąd 
“Naujienos” ir “Keleivis” jąi 
prikaišiojo paskolos neatidavi- 
mą Susivienijimui Lietuvių 
Amerikoje. Ji sako, kad Chica
go j e SLA. davęs daug paskąlų 
ant “mortgačių” ir kad visa ei
lę namų esą jau “forklozuotį”, 
bet SLA. tuą tarpu «to turto dar 
neturįs, nes “kažin kokiu mis
terišku budu leidžiama tą tur
tą čiulpti’’.

“Dąbar mums jau pradedą 
aiškėti”, sako vedamam strai-- 
psny (editortale)'•' Brooklyno 
laikraštis, ‘'kodėl kai kurie 
žmonės, gyvenantys Ghicago- 
je, bet labai susiję su SLA. 
turtu, nori kuo daugiausia 
‘mortgięių’ duoti tik Chięa-

NEW liepos 14. — 
(SpecjąJiąi “Nąujiepoms”) — 
“Lietuvišką kaldunu 1” *

Lietuviškų .kąl.duną nąrčtą 
pasiimti su savim lakūnas Fe
liksas Vaitkus, kai jis išlėks su 
“Lituanica Il^j 
valandą kelionę^yirš okeano.

Valgyti jis turės, nes nięko 
neužkąsdamas per suvirs parą 
laiko, galėtų perdaug nusilpti. 
Turėdamas tai galvoje, lakūnas 
tam tyčią pritaįsė. lėktuvo prie
šakyje (budelėje, kurtoj jis sė
dės) dėžę, kur jo maistas bus 
sudėtas.

Į dėžę eis kelios “vacUum^’ 
bopkos ,kuriose r^?is valgiai.

Užklaustas, ką mano valgyti 
keJįąneje arba, gėriau pasakius, 
ką jisai norėtų pasiimti, Vait
kus atsakė:

“Ot, butų gerai, kad galėęįąą 
pasiimti gerų, riebių kal^ąjMį., 
Dėt reikės, burtut, 'be jų ąpąį 
eiti, nes jie kelionėje sugestą.

O kad lietuviškus kąldunąs 
lakūnas mėgsta, abejotį nerei
kia, nes jjs pats ir p-nla Vait
kienę išmokiną yjrth

Ęuą lakuos w
Kelionei, lakūnas papįj? Šiuos 

dąlyl?U§:
1 galioną vandens; '
1 galioną coca-cola;
| kvortą šiltos juodos
Pusę tuzino obuolių ir apel

sinų (oreridžių);
? Vištienos, aendyičius, ir
2 “pork ohąp”? ąendviČius.
1 stiklelį 

(atimuliantaą.

Vanduo, coca-cola ir kava bus 
“vacuum” bonkose, kad pirmie
ji du skystimai i^spšįĮįą, | Jęą- 
va—-peątšaltų.

Yuitfcifinč priori fckmm 
sveikatą

Maistą kelionęi prirengs pati 
p-nia Vaitkienė, kuri yra kartu 
su Vaitkum New Yorke ir mo
tiniškai prižiūri savo vyrą-laku- 
nų. kad jis ^valgytų, gerai 
išsimiegotu ir perdaug nenusp 
kamuotu darbu.

Ufsakymo kalnai
Chicagoje — paštu:

Pusei metą ...--------
Trims miestams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui -----

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei -
Mėnesiui —

Suvienytose Vaistuos nt Chicagoj, 
peštai

Metams-------------
Pusei metą -------
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam^
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur ufaenluose 
(Atpiginta)

Metama $8.00
Pusei metų —.....—4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu karta SU užsakymu.

NAUJIENOS, Chicago; Iii. ... .......................__
ryčiais ir gyventų, o gulti nei* 
tų be vidurnakčio.

Kelis kartus pasitaikė, kad 
bedarydamas bandymus ir vė
liau studijuodamas gautas 
skaitlines, Jakunąs tiek į jas 
įsigilindavo, jog per ištisas va
landos. išbūdavo paskendęs to
se studijose, nei nejusdamas, 
kad jau gerąkas laikas, kaip 
saulė nusileido, kad tarp lupų 
tebekyšojo seniai užgesęs ciga- 
retas 
pietų

KULTŪRA No. 5,—45c
Gaunamą Naujienose

Ką tik Rautas Nę. 5 Kultūros nu* 
meris. Tai yra geriausia žurnalą^ 
iš Lietuvos. Kas nięgsta gerus ų 
pamokinančius straipsnius, tas tųyer 
tu skaityti Kultūrą.

Turinys:
Europos iškilimas iy sunykimo simp? 

tomai—P. Kopustinskas.
Kur pažanga, o, k«r progresą?—Dn 

■■'4, ŠlŲipąs/' ’iin
Iš aūątrahcčiu gyvenimo—Prof. P. 

Leoną?.
Smukimo ideologija—Edg. šillers.
I akademiją ar i jiaudį?—J. Radž- 

vilas.
Lytiška šlrdi?—A. puiunas.
Antras pono Chąjn^ke užgimimus— 

Lion peuchtvanger.
Senai motinai—A. Biliūnas.
Pąbartinė chirurgija—Prof. A. Zą- 

bludovskis. '
Ąpžvajgą: Knygos. Literatūra, Po

litika, Skaitytojų tribūna ir Ivąi- 
renyhes.

1 '■iiiurt kuhį, ■B.iįi i N < r i * 't r

L *■
»* JM

i



Southern cotton field

duodamos

Nušovė savo brolj

3341

AKINIAI

Dviratis holdapui

NAUJIENOS TENNIS TOURNAMENT
ADDRESS

Mail entries to J. J. ŽUKAS, 173'

Gerkit ir ReikalaukitNAUJAS SAUGUS LĖKTUVAS

Oi

susirasit

jums reikia

Merui suteikta galia pa 
statyti pramogų vietą

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Išgelbėjo generolą i 
degančio automobilio

$50.00
$25.00
$10.00

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių
Kentucky 
Bourbon

Lietuviškos
Degtinas

NATHAN 
KANTER

STOGAI 
ROOFINGFIKČERIAI

STORE FIXTURES

Artimoj ateity Chicagos par
kų policininkams bus pakeltos 
algos $177 per metus.

ligoninėj 
operacija

LIGONINES
HOSPITALS

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & B0ILEK8

Vėliausios mados, 
Prirenkami per paty 
rūsį lietuvį Dr. Bru

no Wainorį, Opt.
Tel. Boulevard 6630

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

v- !

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Paskolinta” 
prigijo

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

Chicagos universiteto profe
sorius James H. Breasted, žy
mus mokslininkas ir autorius 
knygos “The Conųuest of Civi- 
lization”, tapo išrinktas Kara
liškosios Ispanijos Akademijos 
nariu.

Advokatas prakišo pa 
veldėjimo bylą

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

Vaikams rengiama eks 
kursijos miesteCHICAGOS 

ŽINIOS
Dar nesuranda moters 

kaltinamos galvažu- 
dyste

žmona, nors 
amžiaus kai 
ir reikalavo, 
liktų turtų

Šeštadienj virto įstatymu bi- 
lius, kuris įgalioja Chicagos 
miesto taryba įtaisyti Burnham 
Parke ir netoli nuo šio parko 
esančioj saloj pasilinksminimų 
vietą, taip sakyti, Chicagos “Co- 
ncy Island”. šis mero Kelly pro
jektas išpildyti kaštuos apie 
$20,000,000.

Parkų policininkams 
pakels algas

Apdraudos rata autams 
numušta dar 33 nuo

šimčius

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

WOMEN*S SINGLES 
So. Halsted St., City.

Illinois valstijos sekretorius 
Hughes pranešė vakar, kad le- 
gislaturos sprendimu numuš
tos valstijos lasnių kainos au
tomobiliams, kai sprendimų 
dabar jau pasirašė gubernato
rius, įeis galion nuo 1 d. sau
sio 1936 m.

James Kenning, 24 m., 1614 
So. Komensky Avė., aprodinėjo 
revolverį savo broliui George 
Kenning. Revolveris išsišovė ir 
mirtinai sužeidė pastarąjį.

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITĖS 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

Profesoriui suteikta Is 
panijos garbė

Naujas lėktuvas, kuris dabar yra bandomas federalinės val
džios. Su juo, kaip tvirtina išradėjai, beveik visai negali būt: 
katastrofos, o ir vaidyti jj taip lengva' esą, kad jį galys valdyti 
kiekvienas, kuris gali valdyti automobilių.

Automobiliu laisniai bus 
nupiginta su 1 d. sau

sio 1936 m.

Apgulos stovis prie tur 
tingo kontraktoriaus 

buto

Chicagos parkų d'istriktas 
planuoja sudaryti keletą eks
kursijų po miestų. Tarp kit
ko bus atlankyta akvariumas, 
stokj ardai, Fieldo mūzoj us, 
planatariuinas, municipalis ae
rodromas, meno institutas, di- 
dlapi'ų spaustuvės ir kitos įdo
mesnės vietos mieste. Vaikai 
gali užsiregistruoti šioms eks
kursijoms per telefonų. Reikia 
telcfonuoti p. Dorothea NeL 
son, Harrison 5252.

BIRUTĖS DARŽE
Rugpiučio-August 4, 

1935 m.

St., Chicago, III.: Fin. rašt. W. 
Zlabos, 740 E. 90th PI., Chicago. 
111.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Ručine Avė., Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 3441 
So. Morgan St., Chicago, III.; Kas. 
pagelb. J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St., Chicago, 111.; Durų mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.; Ligonių arėk. 
K. Keturakiene, 525 E. Oakwood 
Blvd.; Kasierius J. Yuškienas, 2547 
W. 45th St., Chicago. III.; Sudžia 
F. Aušra, 3489 So. Artesian Avė., 
Chicago, III.; Sudžios rašt. F. Žu
kauskas, 8314 So. Morgan Street, 
Chicago, III.; Korespondentas S. 
Wernis, 6804 So. Perry Avenue, 
Chicago, III.

Mrs. Margaret Quinlan, 7126 
So. Irving avė., ėjo šalygatviti 
arti savo namų. Prie jos pri
važiavo senyvas barzdotas vy
ras, ištraukė iš jos rankos ri- 
dikulį, kuriame buvo $9.00 ir 
nuvažiavo savais keliais.

Neseniai Passavant 
padaryta sunki akies
Stanley May, 15 metų vaikui. 
Prie jo akies pridėta svetimos 
akies plėvė, Operacija, kai šeš
tadienį nuimta bandažai1, atro
dė pavykusi ir vaikas pradėjo 
regėti. Daktarai išreiškė viltį, 
kad laikui bėgant vaiko regėji
mas dar labiau pasitaisys. Mo
teris, iš kurios akies paimta rei
kiama vaiko akiai plėvė, uždrau
dė paskelbti viešai jos vardą.

dus
Daniui Gilbert perkeliama iš 
uniformuotų policininkų virši
ninko vietos į valstybės gynė
jo Courtney ofisą, kur užims 
vyriausiojo investiguotojo vie-

Wabansia Avė., tel. Humboldt 
8254, Stanley Buneckis, fin. rašt. 
A. Zillius, kasierius, Tam Kubi
lius, maršalka.

no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

Mes mokam už kiekvieną 
dolerį dividendus, pagal už
darbio. Praeityje išmokėjome 
4 nuošimčius.

Reikalau darni
;iLf±visada galite 

gauti savo su- 
ederalSavings T i * * ^p4loAn^a$sociation £ U įstojimo 

OF chicaOO mokėti nereikia.
2324 So. Leavitt Street

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

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

si pirma penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 8138 S. Halsted 
St„ 7:80 vai. vaknre.

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

Gražuolėms bus 
trys dovanos:
PIRMA DOVANA
ANTRA DOVANA
TREČIA DOVANA

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1985 m.: J. švitarius, pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Turner. 
pirm.-pag., 8118 W. 44 St., tel. 
Virginia 1153; Paul J. Petraitis, 
nut rašt., 8131 S. Emerald Avė.. 
tel.Columbus 10272; J.Naudžiunas. 
fin. rašt., 1500 S. 48th Court, Ci
cero, UI.; J. Manikas. kontrolės 
rašt., 2519 W. 43 St.; J. Jesiunas. 
kasos globėjas. 2440 W. 89 St.; 
H. Gramontienė, kasierius, 4535 
S. Rockvvell St.; Dr. A. J. Mani
kes, daktara skvotėjas ,2519 W. 
43 St„ tel. Lafayette 3051; A. Va- 
lavičia, Maršarka (Bondsmanai); 
K. Gramontas, 4535 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A. 
Sadlukas, 4038 Archer Avė., tel.

. Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul J. Petraitis, 8131 
S. Emerald Avė., A. Saldukas. 
4038 Archer Avė., Dr. A. J. Mani
kas. 2519 W. 43 St; Pilietiškų Po- 
pieru Komisija: A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., tol. Lafayette 6719, 
B. Putrimas, 4536 Turner Avė.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

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

^Sumažėjus automobilių va
gystėms Chcagoj, the National 
Automobile Underwrilers As- 
sociation pranešė, kad prade
dant liepos 15 dienų automo
bilių apdraudos ratos bus nu
muštos Cook kalintoje dar 33 
ir trečdaliu nuošimčio.

Keturi Jungtinių Valstijų 
maršalo padėjėjai penktadie
nį pradėjo daboti namus ad
resu 6901 Oglesby avė. Čia 
mat gyvena Thomas E. Duffy, 
turtingas p hnn beri avimo kon- 
trak torius. Maršalas nori 
įteikti valdiškų įsakymų p. 
Duffy ryšy su užsidariuso ban
ko byla. Duffy buvo to ban
ko šėrininkas, ir sulig bankų 
įstatymais dabar norima pri
versti jį užsimokėti dvigubų 
jo turėtų šorų vertę. Bet Duf
fy neįsileidžia į aparlmentų 
maršalų ir tie negali įteikti 
jam pavieskos (valdiško įsa
kymo). Maršalams gali tekti 
Duffy aparlmentų daboti gan

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR, 
STĖ RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencel, 2539 West 

43rd St., Chicago, III.; Pirm, pa
gelb. C. Chaplinskas, 3627 South

Halsted St., Chicago, Įll.; Nut.
rašt. F. Opulskas, 3218 So. Lime

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $12 00

ligoni. $45.00
Akušerija na- $15 00

iriuose - -------------- ..... ■ **■'*’*
Medikais egzami- »1JM)

nacija .... ■■ w.m

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė.

3343 So. Halsted St 
CHICAGO.-ILL.

Gcn. Roy D. Keehn, Illinois 
nacionalės sargybos 33 divizi
jos komanduotojo, automobi
lis susidūrė su troku ir apvir
to. Autamobilis ėmė degti. 
Bet važiavusieji kitu automo
biliu Keehn partijos nariai 
prakirto degančių automobi
lio stogų ir išgelbėjo sužeistų 
Keehn.

Niežėjimo. labėrigių Ir Dedervinės— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
suSvelnlna iritaciją nuo Eezemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vais
tas praSalinlmul odos irltacijų. Užgir
iai Good Housekeeping Bureau. No.' 
4874. 35c. 60c. ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

Jos. F. Sudrik,
OPTICAL and

JEWELRY CO.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti mušt skaitytojams Mh 
sirasti, kur galima nusipirkti įvairia paprasta ir nepaprasta 
daiktų, intaisa ir reikmena. Jeigu iš telpančia čia skelbimą 
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacija, jeigu tik 
jų bus galima gauti. ....................... ............. ......

Lionei R. Barbour, Detroito 
advokatas, prakįšo bylų dėl 
$650,000 turto, kurį 
mirdama tūla Fannie B. Hcn- 
derson, Aurora gydytoja. Bar
bour, viduramžis žmogus, tvir
tino, kad jisai gyvenęs su kal
bama moteriške kaip vyras su 

ji buvo 72 melų 
mirė. Todėl jis 
kad teismas pa- 
pripažintų jam, 

kap buvusiam mirusios vyrui.
Senator John Bankhend

Pietinių valstijų labai suskurdę pusininkai deda didelę 'vil
tį į valdžios kolonizacijos planą, kuris suteiktų jiems mažus 
ukius ir padarytų juos nors kiek nepriklausomus nuo stambių
jų planatatorių. Tuos suskurdusius pusininkus siekiasi gelbėti 
ir senatoriaus Bankhead bilius. Valdžia jau pradėjo steigti 20,- 
000 akrų Dyess kolonijų prie. Arkansas upes. Joje jau apsigy
veno 140 šeimynų.

LeriaM išmokėjimai nuo 12 iki 
minėsiu. KreipkUis visuomet i

LEVINTHAL PLUMB1NG
SUPPLY CO.

1635 W. IMvision St. 
kampas Marshfield

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš 
. kiau įrengta.

MALE VA 
už % kainos! 

Vyriausia Vieta Bankruto Stako 
Atsilankykit i bile kuria iš musu 
3 krautuvių ir pasižiūrėkit—jus 
čia rasite kiekviena žinoma male- 
vos ruši už nupigintas kainas. 
$2.00 Balta žibanti Ma- j 4 ĮkE 
leya. už Gal. .............—■ ■’f’į 
$2.25 Balta Fiat Ma- Č4 
Ieva, už Gal............— ■ V
$1.25 Sieteliams Maleva, 50c 
UŽ Gal.
Kalsomina fjrj
25 sv Visa Maleva 100% Garantuota-— 

Arba Sugražinsime Pinigus
Paint Exchange of Chieago 
1557 Milwaukee av. 2274 Elston ay. 

6836 S.Halsted st. teLArmitage 1440

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
m., Anton Volskis pirm .
Evergreen Avc., tel. Belmont 1448. 
John Kuprevičius, vice-pirm., An
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814

Buy gloves wlth whot 
it savęs

Mira reikalo aGokSti #0® J*

tta. Be to taute sutaupiau
98. ui kuriuos Srtlta auglBįrk- 
a plrittaaltea ar ta “ta. 
Latebert Phamaeal Oo.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO, 
Ar jūsų stogas reikalaują patai* 

symo? Pašaukite mus ir mCB paša* 
kyšima kiek kaštuos pataisyti. lUu 
Udpiti darome visokį blškorystta

•»« 8a Halsted mreet.
M. MCtory <96& 4

Duodam Paskolas Ant Morgičiu
Mažais Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Metų '..Ji. ■■

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

[ . S. and L. Ins. Corp., Washing-

Share-cropper’a cabin

Policija dar vis nepajiegia 
surasti Evelynos Smith, kuri 
yra kaltinama nužudymu Er- 
vino Lang. Chicagoj policija 
padarė eilę kratų chiniečių ap
gyvento] apielinkūj tuo sume
timu, kad rasi moters chinie- 
tis paslėpė jų čia» Iki šiol ta
čiau nė Evelynos Smith, nė 
jos vyro nesurasta. Chicagos 
policija kreipėsi ir į kitų did
miesčių policijų prašymu atei
ti talkon ir savo miestuose 
ieškoti nužiūrėtų piktadarių.

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St 

Tel. YARDS 0803

FIKčfcRIAI KRAUTUVĖMS.
Rarai ir kiti krautuvams fikčeriai; 
nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE 

580į-58U So. Halsted Si.

*

Stop ? 
Itching 
Skin

žemo
FOR SKIN IRRIT/ATIOISJS

;ALD '
? ■KMNSAnd iVSIJRAN.L'

Jeigu . reikataji pijmgų M.or i o aru;;-v < apdraudos
■ • ■■ .TELBFOIK^S: ,YAR<ts 2790 arba;.

EiSTUČIO SKOLINIMOIRBŪDAVOJIMO B-VĖS



Pirmad., Liepos 15 d., 1935'

parkų distrlktas

Permainos policijoj

Nušovė savo broli

akis

operacija

Dviratis holdapui

NAUJIENOS TENNIS TOURNAMENT

Iki šiol tn- 
Sinith, nė

ji buvo 72 metų 
mirė. Todėl jis 
kad teismas pa- 
pripažintų jam.

— $50.00
— $25.00

Lionei R. Barbour, Detroito 
advokatas, prakišo bylų dėl 
$650,(MM) turto, kur j paliko' 
mirdama tūla Fannie B. Hen- 
derson. Aurora gydytoja. Bar-

Artimoj ateity Chicagos par
kų policininkams bus pakeltos 
algos $177 per metus.

PO-

8341

An- 
1814

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STfi RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stoncel, 2539 Wost 

4Srd St., Chicago, III.; Pirm, pa
geli). C. Chaplinskas, 3627 South

Halsted St., Chicago, įil,; Nut.
rašt. F, Opulskas, 3218 So. Limo

♦

duodamos

James Konning, 24 m., 1614 
So. Komensky Avė., aprodinėjo 
revolverį savo broliui 
Kenning. Revolveris išsišovė 
mintinai sužeidė pastarąjį.

George 
ir

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ 
Ll'riKOS KLIUBO valdyba 1935 
m., Anton Volskis pirm., 8341 
Evorgroen Avo.. tel. Bolmont 1448. 
John Kuprevičius, vico-pirm 
ton Lungevicz, nut. rušt.,

ADDRESS ...................................................................................
P1IONE

Plcasc enter me in events checkcd below.
□ MEN’S SINGLES H W0MEN’S SINGLES
Mail entries to J. J. ŽUKAS, 1739 So. Halsted St., City.

t W

' . NAUJIENOS, Chicago, UI. '! B'

CHICAGOS
ŽINIOS

Automobiliu laisniai bus 
nupiginta su 1 d. sau

sio 1936 m.

Vaikams rengiama eks 
kursijos mieste

Dar nesuranda moters 
kaltinamos galvažu- 

dyste

Illinois valstijos sekretorius 
Hughes prnneŠC vakar, kad le- 
gishduros sprendimu numuš
tos valstijos lasnių kainos au
tomobiliams, kai sprendinių 
dabar jau pasirašė gubernato
rius. įeis galimi nuo 1 d. sau
sio 1936 m.

Policija dar vis nepajiegia 
surasti Evelynos Smith, kuri 
v ra kaltinamu nužudymu Er- 
vino Lang. Chicago j policija 
padarė eilę kratų chinivčių np- 
gyvvnloj npielinkėj tuo sume
timu. kad rasi moters chinie- 
lis paslėpė jų čia. 
čiair nė Evelynos 
jos vyro nesurastu.
policija kreipėsi ir į kitų did
miesčių policijų prašymu atei
ti talkon ir savo miestuose 
ieškoti nužiūrėtų piktadarių.

Meras Kelly patvirtino gan
dus, kad policijos kapitonas 
Daniel Gilbert perkeliama iš 
uniformuotų policininkų virši
ninko vietos j valstybes gynė
jo Courtney ofisą, kur užims 
vyriausiojo invesliguotojo vie
tų. '

Išgelbėjo generolą iš 
degančio automobilio
Gcn. Roy D. Kcehn, Illinois 

micionalės sargybos .’13 divizi
jos komanduotojo, automobi
lis susidūrė su troku ir apvir
to. Autnmobilis ėmė (legti. 
Bet važiavusieji kitu automo
biliu Keehn partijos nariai 
prakirto degančio automobi
lio slogų ir išgelbėjo sužeistų 
Keehn.

Apdraudos rata autams 
numušta dar 33 nuo

šimčius
j. Sumažėjus automobilių va
gystėms Chcagoj, the National 
Automobile Undenvrilers As- 
socialion pranešė, kad prade
dant liepos 15 dienų automo
bilių apdraudos ra tos bus nu
muštos Cook kauntėje dar 33 
ir trečdaliu nuošimčio.

Advokatas prakišo pa 
veldėjimo bylu

k ursi jų po miestų. Tarp kit
ko bus atlankyta akvariumas, 
stokjardai, Fieldo muzėjus, 
planatariumas, municipalis ae
rodromas, meno institutas, dl- 
d lapių spaustuvės ir kitos įdo
mesnės vielos mieste. Vaikai 
gali užsiregistruoti šioms eks
kursijoms per telefonų. Reikia 
lelefonuoli p. Dorothea Nol- 
son, Harrison 5252.

Profesoriui suteikta Is 
panijos garbė

tino, kad jisai gyvenęs su kal
bama moteriške kaip vyras su 
žmona, nors 
amžiaus kai 
ir reikalavo, 
liktų turtų
kap buvusiam mirusios vyrui.

Chicagos universiteto profe
sorius James II. Brensited, žy
mus mokslininkas ir autorius 
knygos “The Conųuest of Civi- 
lization”, tapo išrinktas Kara
liškosios Ispanijos Akademijos 
nariu.

Merui suteikta galia pa
statyti pramogų vieta

Apgulos stovis prie tur
tingo kontraktoriaus 

buto
Keturi Jungtinių Valstijų 

maršalo padėjėjai penktadie
nį pradėjo daboti namus ad
resu 6901 Oglesby avė. Čia 
mat gyvena Thomas E. Duffy, 
turtingas plumberiavimo kon- 
trak torius. Maršalas nori 
įterkti valdiškų įsakymų p. 
Duffy ryšy su užsidariuso ban
ko byla. Duffy buvo to ban
ko šėrininkas, ir sulig bankų 
įstatymais dabar norima pri
versti jį užsimokėti dvigubų 
jo turėtų Šerų vertę. Bet Duf
fy neįsileidžia į aparlmentų 
maršalų ir tie negali įteikti 
jam pavieskos (valdiško įsa
kymo). Maršalams gali tekti 
Duffy aparlmentų daboti gan

šeštadienj virto įstatymu bi
rius, kuris įgalioja. Chicagos 
miesto tarybų įtaisyti Burnham 
Parke ir netoli nuo Šio parko 
esančioj saloj pasilinksminimų 
vietų, taip sakyti, Chicagos “Co- 
noy Island”. šis mėro Kelly pro
jektus išpildyti kaštuos apie 
$20,000,000.

“Paskolinta” 
prigijo

Southern cotton fteld.

K

Senntor John Bnnkhend Shar«*croppor’» cabin.
Pietinių valstijų labai suskurdę pusininkai deda didelę vil

tį j valdžios kolonizacijos planų, kuris suteiktų jiems mažus 
ukius ir padarytų juos nors kiek nepriklausomus nuo stambių
jų planatatorių. Tuos suskurdusius pusininkus sickiasi gelbėti 
ir senatoriaus Bankhead bilius. Valdžia jau pradėjo steigti 20,- 
000 akrų Dyess kolonijų prie Arkansas upės. Joje jau apsigy
veno 140 šeimynų.

Chicagos Draugijų, 
Kliubtj Valdybos 

1935 metams

Mrs. Margaret Qun>lan, 712b 
So. Irving avė., ėjo šalygatviu 
arti savo namų. Prie jos pri
važiavo senyvas barzdotas vy
ras, ištraukė iš jos rankos ri- 
dikulį, kuriame buvo $9.00 ir 
nuvažiavo savais keliais.

Neseniai Passavant 
padaryta sunki akies 
Stanley May, 15 metų vaikui. 
Prie jo akies pridėta svetimos 
akies plėvė, Operacija, kai šeš
tadienį nuimta bandažai’, atro
dė pavykusi ir vaikas pradėjo 
regėti. Daktarai išreiškė viltį, 
kad laikui bėgant vaiko regėji
mas dar labiau pasitaisys. Mo
teris, iš kurios akies paimta rei
kiama vaiko akiai plovė, uždrau
dė paskelbti viešai jos vardų.

Parkų policininkams 
pakels algas

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

Taųpykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj
U. S. Government Įstaigoj, F. 
S. and L. Ins. Corp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie
no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

Mes mokam už kiekvieną 
dolerį dividendus, pagal už
darbio. Praeityje išmokėjome 
4 nuošimčius.

Reikalau darni 
visada galite 

_____ JMORiag) gauti savo su- 
_ ederalSavings T iANDiLOANllASIOCtATlON g U & Įstojimo 

of chicago"“ mokėti nereikia.
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MAGKIEWIGH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

NAUJAS SAUGUS LĖKTUVAS

yniws®

Naujas lėktuvas, kuris dabar yra bandomas federalinės val
džios. Su juo, kaip tvirtina išradėjai, beveik visai negali būti 
katastrofos, o ir valdyti jį taip lengva esu, kad jį galys valdyti 
kiekvienas, kuris gali valdyti automobilių.

St., Chicago, III.; Fln. rašt. W. 
Zlabos, 740 E. oOth PI.. Chicago, 
III.; Kent. rašt. J. Razminus, 6101 
So. Ručine Avo., Chicago, III,; 
Kasior. glob. P. Martinkienl, 8441 
So. Morgan St., Chicago, III.; Kas. 
pageli). J, Yuškionienfi, 2547 W. 
4.5th St.. Chicago, 111.; Durų mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St.. Chicago, UI.; Ligonių apek. 
K, Kotiirakionė, 525 E. Onkwood 
Blvd.; Kiislorius J. YuŠklonas, 2547 
W, 4nth St., Chicago, 1)1.; Budžiu 
F. Aušra, 3489 So. Artesian Avo., 
Chicago, JIL; Sudžius rašt. F. Žu
kauskas, 8814 So. Morgan Street, 
Chicago, Iii.; Korespondentas S. 
Wernis, 6804 So, Porry Avonuo, 
Chicago. III.

ILLINOIS LIETUVIŲ PABELPOS 
KLIUBO valdyba (tol 1985 metų. 
Jonas Bljankaš, pirm.. 984 W. 
Marriuotte Roud, Walter Lėkis, 
pirm, pageli)., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 8842 S. Union Ava., 
Frank Norkus, fln. rali., 4087 So. 
Rlchmond St., Frank Bakutis, itd. 
2603 W. 69th St„ J. Adomaitis ir . 
J. Janušauskčas, iždo globojai, D. 
Antanaitis, marialka.
Susirinkimai atslbuna kožna mėne

si pirma penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 8188 S. Halsted 
St.. 7:80 vai. vakare.

AMERICAN LITHUANTAN CITI- 
ZENS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1935 m.: J. fivitariuH, pirm. 
4819 S. Tripp Avo.; W. Turnor, 
pirm.-png., 3118 W. 44 St., tol. 
Vlrginlft 1153; Paul J. Petraitis, 
nut rafit., 8181, S. Emorald Avo.. 
tcl.Columbus 10272: J.NnudžIuniiH. 
fln. rašt., 1500 S. 48th Court, Ci
cero, III.; J. ManlkuH. kontrolės 
rafit., 2519 W. 43 St.; J. JoHlunnR. 
kasos globalus, 2440 W. 89 St.; 
II. GramontionC, kaslerius, 4535 
S. Rockvvoll Št.; Dr. A. J. Mani
kes, daktaru skvotfijiis ,2519 W. 
43 St., tel, Lafuyotto 8051; A. Vu- 
lavičia, Marsarka (Bondsmanni); 
K; Gramontas, 4535 S. Rockvvoll 
St., tel. Lufnyotte 2418; J, Bar- 
šauskas, 4156 Archer Avė.; A. 
Sadlukas, 4038 Archer Avo., tol.

. Lafuyotto 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul J, Petraitis, 8181 
S. Emorald Avo., A. Saldukas. 
4088 Archer Avo., Dr. A, J. Mani
kes. 2519 W. 43 St; Pilietiškų Po- 
ploni Komisija; A, Saldukas, 4038 
Archer Avo., tol. Lafayetto 6719. 
B. Putrimas, 4586 Turnor Avo, 
Kliubo susirinkimai atslbuna kas 

trečias (8) sekmadienis kiekvieno 
mčnosio, 1-ma vai. po plotu K. 
Gramonlo svetainei, 4585 South 
Rockwol ISt.

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

GRAŽUOLIŲ 
KONTESTAS

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS
/ LIETUVAITĖS

“MISS NAUJIENOS
1935”

BIRUTĖS DARŽE
Rugpiučio-August 4 

1985 m.

Wabansiu Avo,, tol. Humboldl 
8254, Stanley Buneckls, f i n. rašt. 
A. ŽilliuH, kasierlus, Tam Kubi
lius, maršalka.

už.............. *
Vėliausios mados, 

Prirenkami per paty
rusį lietuvi Dr. Bru

no Wainorj, Opt.
Tel. Boulevard 6630

Jos. F. Budrikę
OPTICAL and 

JEWELRY CO.
3343 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

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

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

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840 

Dar gražiau, modernlš- 
kiau Įrengta.

už % kainos I 
Vyriausia Vieta Bankruto Stako 
Atsilankykit i Mle kuria iž musu 
3 krautuvių ir pasižiurBkit—jus 
čia rasite kiekviena žinoma male- 
vos ruši už nupigintas kainas. 
$2.00 Balta žibanti Ma- $1 (IK 
Ieva, už Gal. ................  ■ į
$2.25 Balta Fiat Ma- Čf 4A 
Ieva, už Gal................... ■ "“V
$1.25 Sieteliams Maleva, £Ag*
už Gal.  __________ __ W V
Kabomln. $1.00
25 sv.................... .......
Visa Maleva 100% Garantuota— 

.Arba Sugražinsime Pinigus
Paint Excnange of Chieago
1557 Mi!waukee av. 2274 Eleton av. 

6836 S.Halsted et. teljlrmitage 1445

Buy gloves wlth whot 
it savęs

S? wnto“rauupl%
•8. a« kuriuo* ■udnirk-
a pirMIMdtM ar ta 
Lambcrt PtaMMttl Oo.

■.ISTERINE
TOOTH PAŠTE 

25c

Stop 
Itching 
S R i n

Nieiėjimo. išbėrimų Ir Dedervinė,— 
Žemo ffreit palengvina skausmu, nuo 
suSvelnina iritaciją nuo Eczemoa. ,puo- 
rų ir panaiių odos nesveikumų. Per 25 
metu. Žemo vartojama* ir giriama, 
milijonų kaipo švaru, ir saugu, vais
tas prašalinimui odos iritaeijų. Utxir- 
taa Oood Houmkeeplnr Bureau. No.' 
4874. 35c. 60c. ir >1. Visi vaistinin
kai nllalko.

Gerkit ir Reikalaukit

žemo

NATHAN 
KANTEK

IOANSW vt

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon 

ir 
Lietuviškos 

Degtinės

MutualLiųuorCo
4707 So. Halsted St.

Tel, YARDS 0803

’ ’ a nuo ugnies vėjo, ete./at
z/ : ■ . 840 Vv'est S'Hcl Srrcėt

" TELEFONAS: YARcis 2790 a rba 2" :> J į

-EISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-Ve<
■- t- • ■ •• i. -v: -s.,<_*■••• i-i->‘r >.. ..t■. /.t

NAUJIENOSE

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamus tikslu pagelbsti muši skaitytojams Mh 
sirasti, kur galima nusipirkti įvairiu paprastu ir nepaprastu 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančiu čia skelbimu M- 
galite susirasti ko jieškot, pajaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti. ________ * ________

jus gausite informacijų, jeigu ilk

LIGONINES
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams
Palagas ligoni

nėj e
Akušerija na

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

nadja
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

>12.00
$45.00
>15.00

>1.00

Radiatoriai ir Katilai
RADIATORS & BOILER8

Čia 
susirasit 
ko

jums reikia
FIKČERIAI

STORE FIXTURES

FIKčfcRIAI KRAUTUVĖMS. 
Rarai ir kiti krautuvėms fikčeriai; 
nauji arba vartoti. Cash arba leng-

FIKTŲRE
EX

530Q—5814 So.

RADIATORIAI IK BOILKftUl

Lengvi iimokejima! nuo 12 Ud lA 
minėsiu.__ Kreipkite „visuomet i

SUPPLT CO.
1585 W. Divfsion SU 

kampa* Marahfield
leiMii i. ..............................................

STOGAI
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFIMG CO.

darbe.



NAUJIENOS, Chieftgo, 111

P R A N hs IM A1VAIZDAI Iš POTVYNIO NEW YORKO VALSTIJOJE
CLASSIFIEDADS

Draugijų Atydai

Lotll Polnt wvoduol

[IFloodi >lrlko Hornell

SHARPS and FLATS

O’Bricn

Pocahontaš mino run tonas $7.00

Padarome Visiems Greitai

NUO ŽMOGŽUDYSTES PRIE BIBLIJOS

taip pataria Lietuvos bankai

MMįp.

Chicago, III.1739 South Halsted Street,

Toli mo, WluU is

wiH(lom 
at kuisi

{rengtas 
gatveka- 
W. 63rd

Draugijoms Konstitucijos ir jy Vedamos Knygos yra 
Musy Specialybė. Padarom jas ant specialiu užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš-

GARSLNKITES 
NAUJIENOSE

<)f HOpIliMtl 
lllHO toki UH 
vvlthln thl* 

of hlM own: 
vvordly w!m-

"Pcrsonal 
Akmenų loško

Thi» deliciou* chee,e food b' 
DIGESTIBLE AS MILK 
1TSELFI

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programas 
Tikietus

uliniu 
arba

Pakvietimo trofijos golfo tur 
namontas tęsiasi tolinus.

Visi, visi rengiasi 
pasivažinėti laivu po 

Michigano ežerą

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

V i no,m draugijų*, kllulml, m- 
tolini, k uopor rungiu įvnirliiM Iš- 
vir/..nvimiiM. Kreipiu*! | Nnujkn 
nn*. kad Jų vle.M IšvnŽInvimitl- 
inmiglmal butų paskelbti Nnu- 
ienoMO.

Tokių ikvažlavhnų pranešimui 
ari būt npmokinml po 70 centų 

už colĮ, TodAi prlMlųndaml Išva
žiavimų pranešimu*, pnžymflltlt, 
kiek užimti vieton laikraštyje.

NauJIenoMC tik draugijų su
sirinkimui yra Nkelbluml dykai.

Tokio* tvarko* draugijo* ma
lone* prl*lbilky tl.

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė. 

Tol, Republio 8402

Amerikos lietuvių 
golfo klubas

M
TAVERN pardavimui, 

biznis, geroj vietoj, netoli 
rių kryžkelio. Pigiai. 2349 
St. arti Western Avė.

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

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

TAVERN pardavimui. Geras biz 
nis. savininkas apleidžia miestą. 

835 W. 123rd St.

mo-
4H mulų amžiaus.

„ jor mu- 
maionėklto 
IjOM oflMM,

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

4633 So. Rockvrett St.

PARSIDUODA per 10 metu gerai 
išdirbta bužernė ir grosernė. pir
mos kietos, gražiausioj lietuviu ko- 
lionijoj Marquette Parke. Pardavimo 
priežastis liga. Atsišaukit Box 284, 
1739 S. Halsted St

Yra užtektinai vietos dėl 
bizniu, taidbi dėl kitokio

3341 So. Halsted St.

Tuose paveiksluose parodoma 
Lietuvos knrluomenO, visa ka
riška jėga, aeroplanai Ir t,t. 
Duokite žinių, kur norite, knd 
mes atvaŽhiolumCm rodyti pa
veikslus vlsųplrma.-—.1. J. K.

RENDON Saliunas — su visais 
{taisymais, 7 ambariai užpakaly — 
Skersai nuo Goldblatt Dept. Store, 

4716 S. Marshfield Avė.

RENDON 8 kambariai —-$6.00. 4 
kambariai —- $10.00 i mėnesi, šva
rus flataf, yra elektra, gagas. tol lė
tai. Lietuviu kolonijoj. 913 W. 
Cullerton St, (20th Street),

Sausio mCncsĮ šių motų p. 
Ke u lūki s parsivežė iš Lietuvos 
jiAlŽius. Su tais Judžlals mes, 
J. J. Kulis ir Kaitinkis, aplan
kėme įvairias Amerikos lietu
vių kolonijas. Manome, knd 
musų lankymas! tų kolonijų 
lietuviai nepamirš, ir .neabejo
jame, kad žiūrėtojai pilnai bu
vo patenkinti Lietuvos filmo- 
mis. Bedant filmas buvo sa
komos pru kalbeles.

Dabar, vasaros karščiams už
ėjus, sustojome rodę filmas. 
Rudeniop ir včl lankysimas ko
lonijose su filmomis, ypač to
se vietose, kur dar nesamo bitf 
vę. Tačiau, jei norėtumėt, kad 
pakartotuntfm filmų rodymų 
tose vietose, kur jau buvome, 
tai duokite greitų pranešimų 
sekamu adresu: Kulis & Kau- 
lakis, 3259 So. Halsted st., Chi
cago, Ui. Mes jus turėsima 
omenčj pirmutinius.

šių metų gegužes mėnesio 
pabaigoje gavome iš Lietuvos 
paveiksite, kurių turinys yra: 
Protestas prieš vokiečių smurtą.

IIow wo sympathizo >vith 
“Irola” inher sourch for that 
olusivo ųuality men došeribo as 
BEAUTY. įvelti doar, philoso- 
phers and poets hnvo penned 
in logic and omotion thelr ox- 
planatlons and conceptions of 
Beauty, yet, thelr immortal 
toil has not been aceopled by 
humanity as a wholo ns con- 
clusive. Wo foel as you do, 
that is, we don’t attempt de- 
finition būt ask ųuęstlons. 
Perhaps tho omiiiĮioibnt has

Pereitų ketvorgų buvo per 
silmlmns tarp Zlggie Troy h 
Al. Pivnrono. Zlggie turėjo 
duoti Pivaronul po kirti ant 
keturių skylių Iš devynių. Vie
nok ir davęs šitų ’handicap” 
Troy labai lengvai apgalėjo Pi- 
varonų, padaręs bevelk kiek
vienų skylę Į upar”, o devynias 
skyles | 87 kirčius. Pi varomi 
”seoreM buvo 49.

Napoleonas Pocmilpis laimėjo 
matčų neatvykus jo oponentui 
Sylipui.

Vakar, sekmadieny, turėjo |- 
vykti persiemlmas tarp Zlggie 
Tn>y Ir Zanio Poeitulplo (jau
nojo), o taip pat tarp Dr. Pok- 
no ir Petro Kauniečio. Tuma- 
mentus vyksta Klnsinan’s 
Country klube.-—Vst.

Bridgeporti<»čial jau organi- 
suėjusi | bent kelius partijas 
pasivužinčti laivu po Michigano 
ežerų subatoj liepos 20 d. J. 
Kulis sako tuosius suorgani- 
suotų didelj bur|. Taip pat tel
kia | talkų savo draugus ir 
poniu M. KemMionC.

Brighton Purko darbuotojai 
taip imt neilsi lieka. Dčdč B. 
Vaitiekūnas jau turi kuopelę 
važiuojančių. Taip imt girdime, 
kad ponia D. tukionč rengia 
girnių bi.v|.

Iš Mar<|uetle Purko Ir iš Ci
cero rengiasi važiuoti keletas 
grupių-

šitoj laivinėje ekskursijoj 
dalyvaus daug gražaus jaunimo. 
V. 'Beliajus užtikrina, kad visu 
Jaunimo draugija bus in-cor- 
poro ant laivo S. S. City of 
Crand Rapids, kur| jau jie pa
žysta, nes juo yra vaiinčję. Pir
myn ir Birutes chorų, nors dn- 
Imr neturi repeticijų, bet dėl 
pasivažinėjimo laivu* rengiasi 
susirinkti Į, krūvų.

Yra jau žinoma, kad ant lai
vo bus kone visos gražiausios 
lietuvaites, ir čia tokiu budu 
bus stebčtlniausia grnžiuolių 
paroda.

Taigi bukite čia ir jus. Tuo- 
jaus nusipirkite tikėtų, kurs 
kaštuoja tik 30c., o vaikams 
yra ir įx> 25c tikietų. Būtinai 
pirkite tikėtus išanksto. Tik 
nuo tų tikėtų, kuriuos imisluo- 
sim išanksto, mes gausime šiek 
tiek pelno. O tas pelnas eis 
pasiuntimui musų jaunuolio 
tenniso čempiono i Lietuvę.

STORAS RENDON hu štymu ap
šildomai!. BaaomontaH yra. Ga
rantuota vieta ant bizniavo ztreeto. 
Gera vieta dcl naliuno arba liuuor 
houne, 
abieju 
biznio.

Hiddm in Velreet*’. richly mM 
Cheddar Cheeee flavor are beahh- 
proteetive elementą of many šooda. 

It*e vonderfol for children. Serve 
Kraft Vehreeta—in Mndwicbee« itt 
oooked diahee. •. ofttnl

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero, knygyno, dailSs 
muziejaus ir visu didmiesčio iš
taigu.
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklės ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.50 i savaite. Valgis prie vietos 
kas nori.

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Michlgan A v. Victory 4686

Po debesio pratrukime eentrallnū- 
je dalyje Nzew Yorko vaisi;., kilo 
lokio potvyniai, kokių len dar nč- 
rn buvę. Juose žuvo apie 50 žmo
nių. Nuostoliai siekia gal $15,000,- 
000. čia matomo du vaizdus iš to 
IHitvynio: vandens sugriautų va
sarnami ties Lodl Polnt Ir užlietų 
1 lomeli miestas. Buvo užlieta viso 
apie 40 miestų. Vanduo 'vietomis 
slokč gatvėse iki 10 pčdų gilumo.

—— - iMr. »nd Mrt. V/iliiainSchvveitaerĮ*^^ z

Wm. Schweitzer, kuris prisipažino kartu su trimis mergi
nomis Detroite plėšimo tikslais nužudęs New Yorko advokatą 
Dickinson, kalėjime pasidarė Idbai dievotas ir nuolatos skaito 
bibliją, kurią jam atnešė j kalėjimą jo žmona.

Doar Slr:
Your dol’inition of “ho- 

phistlcaiod” ngroos with 
mino. Tho only troublo Is 
that it ealls for a doflnl- 
tlon of worldly 
and that ealls for 
n book(

Slneoroly,
Howurd Vincent

Bosses Woift 
Hire People with 
Halitosis (breath)

f

People who get and hold Jobe 
keep thelr breath agreeable

P/ith tho bo«t ,to chooao from thoao <1nyn. om- 
ployom hivor tho nordon who |n moat nttrao- 
ilvo. In buMlnoaa llfo hm In tho rooIhI world, 
hnlItOMla funnhmaimt bronth) ia coneldorod tho 
worat of foufta.

Unfortunhtoly ovorvbod;/ nufTnra from thlo 
ofTonalvo condltlon ut aomo limo or othor— 
mnny moro rogulurlv thun thoy thl..k. Formon- 
tutlon of food pArtloloH aklppod by tho tooth 
bruah h tho cnuao of moMt oiimom. Doanylng 
tooth und poor dlgoallon oho orumu odora.

Tho ąulck, pkmaant wny to Improvo your 
bronth ia to uao Llatorlno. tho <|ulok doodorant, 
uvory mornlng and ovorv nlght.

Llatvrlno hnlts formontation. n major cąuao 
of odora, und ovoroomoa tho oaora thomeiilvoo. 
Your bronth bocomea awoot and ugrooablo. It 
-v<ll not offond othora.

If you valuo your job und your frlonda, uao 
Llatorlno, tho aafo antlaoptlc, regularlv. Lam- 
bort Pharmacal Compnny, Si. Loula, Mo.

Don’t offend others - Check 
halitosis with LISTERINE

Ing hlm his Idos 
catlon. My frlend 
that ho Inchidnil 
nota n deflnltlon 
SophlHtlcnilon Is 
dom baclcod by oxporlonce'. Ho 
recolvod un answ«r a short 
timo later, lt Is amuslng and 
we ha ve lt hore:

Iš J. Kulio ir Kaula 
kio kelionės su 

judžiais

beauty ?
1RELA

IŠKILMINUAS ATIDABYMAS 
dhicngoH dldžIuuNlit rakandu krau

tuvė, Viki rukundul nuii.H. Kiti 
gali nukopljoti muku Nkdblmii, bot 
nu muku kiiinnk. Mumi krautuvė 
rnndiud toliau nuo aukštų rondu 
dlktrlkto, vienok lengva davaŽluotl. 
Kam mokėti vldurmiukčlo kainint? 
Mum parduodam lengvais išinokčji- 
main.

Seklyčios setas ........... $10.75
Mlogrulmlo setas ..... . 19.75
Valgomo kambario setas 24,50 
Kaurai 9x12 .................  7.95
8 kambariu outflt ...... ; 69.00

vertos virš $100.00.
Niekas už mus pigiau neguli par

duoti, Nepirkit kol nosužinosit mu
su kalnas. 1

Atdara vakarais Iki 10. nodėlioinis 
nuo 11- iki 7 vai, vak.RIGIITWAY FUHNITURE CO.

225 S. Ashland Avė.
1 šiaure nuo Jackson Blvd,

inenn’t lt to be —- oluslvol We 
offer your:

What is Beauty?
Whal Is beauty?

A gllmpso of u bluoblrd on 
wlng,

Tender, romu n tie
lovors sing?

A silver of ivory hanglng In 
tho sky

Among a thousand liny 
dlnmond eldps hlgh?

Tho fresh huo of a virgln’s 
blush, .

Or tho sophlstlciitod lUalto’s 
erush?

Tho mngniflcont machlne’s 
masslvo drlvo,

Or tho strtfggle of you und 
I to

A frlend o‘f Btirs stoppod u s 
on tho stroet lind ongagod us 
in a conversalipn dealing with 
sophistication. During the 
courso of our discussion we bad 
trouble due to tho opinions wo 
individually held oi’ what so
phistication ’ ineant. So many 
o f our young people roam thru 
tho doors ,of friends affeciing 
what thoy term as sophistica
tion, būt in reality revealing 
themselves as an empty shell, 
their pseudo-sophištication a 
veneer covering a vaeuum. 
Howbeit, otfr friend’s behavior 
was an excuse to flash a let- 
ter that tickled him very much. 
He expained he had -written 
a note to Mr. Howard Vincent 
O’Brien of the Daily News ask-

Ar Imu esi nariu Clilcngos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu noki, tai kodėl ? 
Du lukktanėlal lietuviu vyru ir mo
toro yni nariais šitos didelės našai- 
dom Ir kultūros orgunlKuoljos — atei
kit Ir Tamsta I skaitlingos šeimy
nos narius.

('hlcagos Lietuvių Dniiialjoje 11. 
gos našnhia vra trijų skyriui Sfl.00 
uivalty, e, $10,09 suvultyje Ir $19,00 
javaity e. Mokestis 50e„ $75, Ir 
$1.2ė mėnesyje, Estra mokesčiu
nėra, pomirtinės reikalams Išmo
kama $250.00 IŠ Draugijos Iždo.

Chleagos Lietuviu Draugija vru 
tegulė organizacija Illinois vulstllo
to. Nariais priimami vyrui ir 
toris nuo 15 1..'

hlrušyt Drutigljon 
su ko n kursantus 
kreiptis tiesiai I Drau„ _ 
panodčlluls ir kotvorguls ofisas atda
rus visu dienai o ncdėldlenlals tiktai 
nuo 9 ryto Iki 1 po plot.

CliiciigoM Lietuvių Draugija.
1780 So. Halsted S t.

(“Naujhųų” namo — 2-ros lubos)

DLK. Vytauto Draugija laikys pu
smetini susirinkimu antradieny lia
nos 10 dienu 1085 m. ChlcMgos Lie
tuviu Auditorijos svetainėj, 8183 H. 
Halsted St, šhioml visi nariai k vin
ilam! būtinai pribūti, nes turimo 
svarbiu klausymu apsvarstyti.

PA1EAKAU savo vyro Juozapo 
Melžto 52 matų amžiaus Iš Raguvos 
parapijos, Nailsodls kaimo, K me
tai nežinau ar jis gyvus u r nu. Tu
ri 4P dukterį Ir 2 sūnų. Kits žinot 
uolu JI utsusklt mun hilške,MARIJONA MElžTlKkft 

4600 So. Paulina H t, 
Chkago. III.

ilelp \Vanted—Malė 

Darbininkų reiklu

REIKIA AGENTŲ
Kainos numažintos dcl didelio salus 
drlvo, 1000 Iliados — $3.70, rutuli 
lengvai gaunama $10.00, Skutimo* Ir 
dantų c mini 3ėu, didumo gross $5.50, 
čevoryku UŽhiilčial Gross 35c. 'Pūk
štančiai bargonu. Dykai 116 puslapiu 
katalogas. Mills Salos, 27 S. Wclls 
St„ Cnlcago.

REIKALINGAS porteris | taver
na. Husitaiklnslin su užmokesčiu 
ant vietos. 3405 S. Morgan St,

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA patyrusiu moterų dėl 
oortavimo maišytų skuduru junk 
šapOj. , flėrgor Bros., 2248 Weat 
Lake $t.

For Itcnt
RENDON pigiai saliunas su visais 

įtaisymais Ir flatas; taipogi yra ru
siška Ir turkiška pirtis. Biznis iš
dirbtus. Našlė moteris negaliu du 
bizniu išlaikyti.

3322 So. M ari™ n Rt.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

DIXIE BAR B. Q.

8444 Archer Avė.

; Business Service 
Bitinio Patarnavimas

STOGAI
Pilnus patarnavimus stogu dengimo 
Ir laisvino — bizniu namams Ir ro- 
zideheijoms,

Asfaltiniai stogai 
Asbesto šlngollal 
Asfalto Šlngollai 

uro šonai 
žvyro stogai 
Perdengi mus stogų 
Pataisymus 
Šonu sutvirtinimus 
Metalines jungės Ir tt.

Ilk eksportai dirbs ant jusu stogo, 
Veltui apskalčluvlinas Ir paturimas, 
Darbus

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avc. 
LAFAYF/ITK 5990

^n^urnfturr & Flxturc» 

liskandsl-ltalsal

IŠPARDUODAME BARŲ F1KfW 
rlus. visokio didžio su Coli liuksais 
Ir Kinkom, Taipgi štoru flkčorlus 
dol bvlo kurio biznio įskaitant svar
styk los, ragis to rlus (r Iro bnksus 
Cnsh arba ant Išmokėjimo, Pama
tykite mus nlrm nagu pirksiu ki
tur. fl, E. SOHTHEIM A RONP 
Htore Flxtiiros, 1990 8. Hiato Ht , 
CALumot 5290

B




