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Mlu McKIn

sumažėjo

Ervin Lnn

Nušovė 2 policistus
Wash

100 chiniečių prigėrė
-Amerikiete

kentėjusių nuo potvynio šelpimo stoty.

Italija mobilizuoja 
didesnę armiją 
karui Afrikoj

Šelpiamų bedarbių 
skaičius miesuose

TEHERAN,-Irane, liepos 15. 
-^■Kad galima butų sutrumpinti 
verstinų kareiviavimų, švietimo 
ministerija įvedė verstinų ka
rinį lavinimąsi visose Persijos 
mokyklose.

Desėtkai tūkstančių 
žmonių žuvo Chini* 

jos potvyniuose

Mussolini pašaukė prie gink
lo dar 30,000 atsargos kareivių 
ir įsakė pradėti statyti dešim
tį naujų submarinų.

Chieagai ir apielinkei f edex> 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra; biskj šilčiau po piet.

Sakosi mobilizuoja savo kurines 
Jėgas dėlto, kad mobilizuoja 
ir Ethiopia

Visos demokratinis'partijas da
lyvavo miliiniSkof demonstra
cijoj pasrtterkimui fašistinio 
judėjimo

žuvo Japonijos 
kasykloj

VVASIHNGTON, liepos 1(>.— 
Prezidento Roosevelto adminis
tracija sutiko atidėti svarstymų 
kongrese pakėlimo taksų tur
tuoliams iki sausio mėn. Tai 
buvo sutarta prezidento pasita
rimuose su kongreso vadais, ku
rie nori greičiau baigti kongre
so posėdžius.

6 žuvo susidaužius 
dideliam lėktuvui

žaismė pavirto žmogžudyste

Teismo nuosprendis 
gali sutrukdyti visa 

namų statybą

liet visgi šių metų nelaimė toli 
negili lygintis 1931 m. nelai
mei

Siekiasi naujo 
rekordo

Hankow praneša, kad 10,000 
žmonių Žuvo Hanyang miesto, 
kurį užliejo patvynusi llan upė, 
kuri įteka j Yangtze upę.

Nelaimė įvyko pratrukus už
tvankai ir vandeniui staigiai 
užliejus miestų.

VVASIHNGTON, 1. 15. -šel
pimo administracija paskelbė, 
kad miestuose šelpiamų bedar
bių Šeimynųx skaičius sumažėjo 
birželio mčn. 249,897. Dalei to 
ir šelpimo išlaidos sumažėjo 
$4,450,459. Sumažėjimas pasi
reiškė daugiausia delei page
rėjimo darbų.

Tyčia susižalojo, kad 
galėtų karo prievo

lės išvengti

Ir Persija neatsilieka 
nuo didžiųjų vals

tybių

10.000 ŽMONIŲ ŽUVO 
POTVYNY

Matus, kad Jau perdaug giliai 
įklimpęs ir norėtų priimti 
kompromisų

Mussolini buk jau 
traukiasi ir darosi 

taikesnis

COLŲMBUiS, Miss., liepos 15. 
—Įdupkusi dėl išgėdinimo bal
tos mergaitės ir pasikėsinimo 
išgėdinti vedusių moterį, go- 
veda atėmė iš šerifo du suim
tus negrus farmerius ir abu juos 
pakorė bažnyčios šventoriuje.

Trečių gi negrų nusivijo iki 
Arkansas sienos, bet jam pasi
sekė pasprukti, nes už valstijos 
sienos goveda bijojosi gaudyti.

Išėmė iš paskendusio 
laivo už $280,000 

aukso

RYMAS
Mrs. Thompson iš New Yorkc 
ir anglas Scott rasti negyvi 
sieros maudynėse, matyt, nu- 
troškę nuo dujų.

Tetamai suko, kad federalinė 
valdžia negali priversti Žmo- 
ncM parduoti >aivo buomuvy-

Baltųjų goveda šven 
toriuje nulinčiavo 

du negrus

N1CE, Francijoj, liepos 15. 
■— Gautieji Milano ir Turino 
laikraščiui duoda suprasti, kad 
Mussolini Jau atsižadėjęs savo 
karingų 
vamzdžių apie būtinumų kuru 
Afrikoj.

Jie taipjau duodu suprasti, 
kad Mussolini priimtų tinkamų 
kompromisų, kud tik geruoju 
išsisukti nuo pavojingos avan
tiūros. Diktatorius mažinus ir 
savo reikalavimus.
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FUKUOKA, Japonijoj, 1. 15. 
—Mitsui anglių kasykloj ištiko 
ekplozija, po kurios 14 anglia
kasių liko išgelbėta ir išimti 
trys lavonai. Kasykloj yra dar 
63 angliakasiai, bet nebėra 
mažiausios vilties nors vieną jų 
rasti gyvą.

AMSTERDAM, Holandijoj, 1. 
15. — šeši žmones žuvo lieps
nose susidaužius dideliam Ho- 
landijos lėktuvui, kuriuo 14 pa- 
sažierių ir 6 įgulos nariai skri
do į Švediją. Nelaime ištiko 
tuoj lėktuvui pasikėlus.

12 žmonių liko išgelbėta ačiū 
drąsai ir pasiaukojimui airpor- 
to darbininkų, kurie nebodami 
savo saugumo, gelbėjo liepsnų 
užkluptus žmones. Trys išgel
bėtųjų yra sunkiai sužeisti.

TACOMA
Manoma, kad Mahan, kuris yra 
ieškomas sąryšy su pagrobimu 
Weyerhaeuser vaiko, nušovė 
Puyallup miestelio policijos vir
šininką Chadwick ir policistą 
Storem. Susišaudymas įvyko 
plėšikui bėgant per miestel 
poOrting, Wash., banko apiplė
šimo.

Pennsylvania re»ort stricken

LONDONAS. 1. 15. — Gaub
tomis iš Shanghai žiniomis, 1OO 
iš 500 pasažierių prigėrė ap
virtus chiniečių laivui ties Ting- 
hai, Chekiang provincijoj.

Atslūgę New Yorko valstijoj potvyniai, kur jie pridarė mil
žiniškų nuostolių ir kuriuose žuvo apie 50 žmonių, nuslinko j 
Pennsylvania valst., kur irgi užliejo didelius plotus. Viršuj — 
užlieti vasarnamiai prie Perkiomen upes. Apačioj

.kur tikisi bu 
Jei jiems pa

SHANGHAI, liepos 15. —P»b 
sak amerikiečio žinovo John 
Earl Baker, kurta vadovu/u 
daugelio šelpimų darbų ('hipi 
joj, Yangtae ir Geltonosios 
upių potvyniuose šiemet žuvo 
jau tūkstančiai žmonių. Pot
vyniai pridarė milžiniškų eko
nominių nuostolių ir atnešė mi- 
lionams žmonių didelį vargą.

Bet visgi šių metų potvyniai 
toli negali lygintis 1981 m. pob 
vyniams. Tada potvyniuose iu 
vo apie 166,000 žmonių, šiemet 
vien Yangtze upės potvyniuo
se žuvo 2,000 ar 8,000 Žmonių.

Mrs. Blanche Dunkel, 43 m. našlė, prisipažino pngelba sam
dytų žųdoikų nužudžiusi savo žentą Ervin Lang, su kuriuo ji 
gyveno jos dukterei mirus, kadangi jis ketino apsivesti su ki
lta mergina, Miss Josephine McKinley. Užmušėja buvo įprašiu
si savo giminaitį Anderson sekioti savo buvusį žentų. Paskui jį 
įviliojo į savo draugės namus, kur Lang liko apnuodytas ir pas
kui jos draugės ir pastarosios vyro chiniečio nužudytas lavo
nas pamestai Hammond pelkėse.. Kąd JęugvJay lĄyopą iš
gabenti, jam liko nupjautos abi kojos.

Dešimtys tūkstančių žmo 
nių žuvo Minijoj

BOSTON, Mass., liepos 15.— 
Porast R. Wells, 80 m., aklas 
armbnistas, prisipažino “iš pa- 
slįailėjima’’ išmėtęs «per langų 
ir nužudęs savo taipjau pusiau 
aklų partnerę Hazel Martin, 25 
metų.

Jiedu' susitiko Columbus, O. 
r du metai atgal jis jų atsive

žė į Bostoną kaipo savo seserį. 
Jis vaigščiodavo gatvėmis gro
damas armoniką, o ji dainuo
davo. Praeivių aukomis jiedu 
ir gyvendavo. Bet dabar jų 
uždarbis sumažėjo, jis atsidūrė 
be pinigų ir prisibijodamas, kad 
ir jai teks vargą kęsti, išmetė 
jų ir jos šunį per langų.

BERLYNAS, 1. 14. — Finan
sų ministerija įsakė visiems 
ūkininkams stropiai vesti savo 
pajamų ir išlaidų knygas.

Sutarta atidėti pake 
limą taksų iki 
sausio mėn.

BELVIDERE, III., 1. 15. — 
Policija ieško dviejų vaikinų ir 
dviejų merginų, kurie, gal ir 
bejuokaudami užmušė Clifford 
Smith iš Rockfordo. Smith su 
savo draugu ir dviem mergi
nom sutsojo vietos parke. Pri
važiavo kitas automobilius ir 
paleido į juos šviesą. Taip jis 
ilgą laiką juos kankino. Smith 
nebeiškentė ir nuėjo juos su
drausti. Užpakalinėj sėdynėj 
sėdėjęs vaikinas pastvėrė jo 
ranką, o kitas paleido automo
bilių ir ėmė Smith vilkti iki 
stiklai giliai supjaustė jo ran
ką. Paleidę Smith vaikinai 
nuvažiavo, bet Smith pasimirė 
dėl kraujo nubėgimo.

CAPE T0W^, Pietų Afrikoj, 
1. 15.—Danijos konsulas Ottu 
Thaning įr jo žmona išskrido 
iš čia į London 
ti penktadieny, 
vyks padaryti kelionę j nu
skirtą laiką Jie bus sumušę vi
sus greitumo skridimo rekor
dus tarj Pietų Afrikos ir Ang
lijo. Dabar tą rekordą laiko

1931 m. potvyniai pridarė 
nuostolių už $2,000,000,000. šių 
metų potvynių nuostoliai siokin 
$1,000,000,000, jei vanduo grei
tai atslūgs. Bet tai yra dide
lis klausimas.

Nuo 10,000,000 iki 25,000,000 
žmonių Ikio be pastogės vien 
Yangtze upės apielinkėj 1931 
m. šiemet gal jau 2,000,000 
žmonių turėjo apleisti savo 
namus. Jie neturi nė maisto 
taip kad turės badauti iki ga
lės sugryšti j savo namus, kur 
irgi galbūt ras tik plikų Žemę, 
vandeniui išnešus visus pašė*

RYMAS, liepos 15. — llalij’i 
nutarė padidinti savo karinos 
jėgas—sausumos, oro ir Jurų 
—vien tik dėl “Ethiopia minta- 
rinių prisiruošimų”,

(Pasidaro užburtas ratas: 
Italija mobilizuoja kariuomenę 
dėlto, kad jų mobilizuoja Ethio
pia, o Ethiopia mobilizuoja vien 
dėlto kad mobilizuoja Ir Itali-

CINCINNATJ, ’O.I'liopoK 15. 
—Federalinis apeliacijų teismas 
išnešė nuosprendį, kad federa
linė valdžia negali priversti 
žmones parduoti savo, iiuosn 
vybes, tikslu lūšnas nugraiuti 
Ir Jų vieton pastatyti tinkamus 
gyvenamus namus.

'Teismo nuosprendis tiesiogi
niai paliečia $1,618,000 federa
linės valdžios statybos projek 
tų ,bet netiesioginiai Jis palie
čia visų $160,0’00,000 statybos 
programų daugely Amerikos 
miestų.

Jeigu ir augščiausiame teisme 
valdžia pralaimės, tai valdžiai 
gal teks išsižadėti viso lūšnų 
griovimo ir naujų namų sta
tymo programų, kuris butų da
vęs darbo desetkams tūkstan
čių žmonių, o darbininkams bir 
tų suteikęs pigius, bet patogius 
gyvenamuosius namus.

Aklas muzikas prisi 
pažino nužudęs 

merginą

O virš Paryžiaus skraidė ka
ro lėktuvai. Bet jie nebežadi
no nė neapykantos, nė baimės, 
kadangi Franci ja pamaži da
rosi militaristine valstybe. Tarp 
žmonių auga įsitikinimas, kad 
dar kartų teks pergyventi bai
sų karą ir kadangi karas da
rosi neišvengtinas, tai ir reikia 
gerai prie jo prisinfošti. Tad 
ir Bastilijos dienų neapsieita 
be kariuomenes, nes visos iš
kilmės prasidėjo dideliu kariuo
menės paradu Champs Elysees 
laukuose,' kuriuose dalyvavo ii 
pats prezidentas Lebrun.

Kitoj miesto daly savo de
monstracijų buvo suruošę ir fa
šistai. Jie nebuvo skaitlingi, 
bet disciplinuoti ir suorgani
zuoti buvusių karininkų kariuo
menės pagrindais. Taip dis
ciplinuota ir ginkluota mažuma 
yra visuomet pavojinga. Fašis
tus seka pasiturinčioji miesčio
ni ja, kurios likimas dabar nė
ra tikras ir kuri todėl ieško 
būdų kaip nors sustiprinti sa
vo poziciją ir užtikrinti sau 
berupestingų ateitį.

Bet nė Vokietijoje, nė Itali
joje tai išlepintai miesčionijai 
fašizmas nesuteikė taip pagei
daujamo ramumo ir prabangos, 
bet kartu ir ją pavergė, kaip 
pavergė ir visus kitus gyven
tojus.

Francijoj buriasi didelei ko
vai dvi jėgos. Milžiniška, bet 
neorganizuota ir dagi susiskal
džiusi demokratine didžiuma ir 
fašistinė mažuma, kuri betgi 
yra gerai organizuota, discipli
nuota, ir svarbiausia, ginkluo
ta. Kuri tų dviejų jėgų lai
mės, gal netolima ateitis paro-

BREST, Francijoj, 1. 15. — 
Italai narai laike pastarųjų 
dviejų savaičių išėmė iš pa
skendusio laivo Egypt už $280,- 
00 aukso. Laive jau mažai be
lijo aukso. Prisirengimas prie 
šio darbo truko šešis metus.

Laivas Egypt paskendo su 
siduręs su kitu laivu 1922 m.

Visa demokratinė
Francija susivienijo 

Bastilijos dienai

Klaipėdiškis Fricas Lecas 
tarnavo artilerijos pulke. Bū
damas sargyboje jis tyčia per
sišovęs ranką ir sužeįdęs ko
ją, kad dėl1 to butų galima ka
ro prievolės išvengti. Lecas 
buvo patrauktas kaltinamuoju 
ir kariuomenės teismas jį nu
baudė 5 met. sunk, darbų ka
lėjimo ir išmetė iš kariuome
nės.

PARYŽIUS, liepos 15. —Dar 
niekad Paryžius nebuvo taip iš
kilmingai šventęs Bastilijos 
dieną, kaip ji buvo švenčiama 
vakar.

Bastilijos diena reiškia Fran
ciai laisvės dienų, nes tai yni 
paminėjimas sugriovimo bai
saus Bastilijos kalėjimo, ku
riame būdavo kankinami poli
tiniai kaliniai. Tų kalėjimą su
griovė revoliucija ir jo sugrio
vimo diena yra švenčiama kai
po laisvės atvadavimo diena.

Bet ypatingų reikšmę ta die
na turėjo vakar. Fašizmas 
Francijoj vis labiau pradeda 
keiti galvą ir vis pikčiau grū
moja demokratijai.

Fašizmo pavojų pradeda nu
matyti ir dešinesnes demokra
tinės partijos. Tad vakar gal 
pirmų kartą Francijos istori
joje susivienijo visos demokra
tinės partijos ir surengė bendrų 
demonstracijų prieš fašizmą. 
Demonstracijoj dalyvavo netik 
socialistai, bet taipjau komu
nistai, radikalai, liberalai ir de
mokratai.

Milžiniška gal 250,000 žmo
nių minia, vadovaujama de
mokratinių atstovų, pažangių 
inteligentų ir mokslininkų, per
ėjo “revoliucinio Paryžiaus" 
gatvėmis. Visur viešpatavo ta 
pati dvasia, kuri sugriovė Bas
tiliją ir visur matėsi naujas 
pasiryžimas atremti naujų pa
vojų laisvei, jei kas grąsintų 
ją sunaikinti.

Minios entuziazmas, nežiū
rint nepakenčiamo karščio, bu
vo laimi didelis. Didžiausios mi
nios buvo buvo nusėjusios ša- 
lygatvius ir karštai plojo mab 
šuotojams. Visur vyravo di
džiausia tvarka, nors niekui 
nesimatė policijos.

Panašios demonstracijos įvy
ko ir kituose Francijos miestuo*
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POTVYNIAI PENNSYLVANIJOJ

11 žmonių prigėrė 
buse

Italai mobilizuos už
sienio fašistus

TURNHOUT, Belgijoj, 1. 15. 
—11 Belgijos turistų prigėrė 
busui nušokus į kanalų ir ap
virtus. 10 kitų pasažierių iš- 
mu'šė langus ir išplaukė.

RYMAS, 1. 15.—Užsieny gy
venantys fašistai bus mobili
zuojami karui Afrikoj į spe
cialius legionus. Esą jau daug 
savanorių atsišaukė norinčių 
tarnauti tuose legionuose.
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užlaiko gerai įi’engtą tavernos 
biznį, 3500 N. Člark St.

Musų darbšti narė p-iiia 
Antanetta Dauniene įrašyda
ma narius Draugijon pasitar
navo organizacijai ir pati už 
savo pasitarnavimą gauna 2 
tikietus į Draugijos batikietą.

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
VALDYBA: , p. MILLER, finansų sek.storius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. K AIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠAUSKAS, trustisas.

Musą Konkursanto 
K. Steponavičiaus į- 
rašyti naiijis nariai į 

Draugiją
> f'.t ■

inė su įi. John C. Miiler iš 
Evanstono. Dabai* gi čia įdė
ta paveikslas jo dukrelės Jo- 
sephine B. Miiler. P-lė Jose- 
phine B. Miiler yra inteligen
tiška mči’gailė, gera pianistė, 
aktyvi “Naujos Gadynės” cho- 
ro narė. O dabar bus narė ir 
Chicagos Lietuvių Draugijos. 
Pažangus jaunimas į Chicagos 
Lietuvių Draugiją gausai ra
šosi. Musų jaunuolių orgaiii-

za torius 
įrašė 
taipgi

p. K. Steponavičius 
Draugijon p-]ę. Miiler, 
daug kitų jaunuolių, į

John Russell
kitas, irgi jaunuolis, iš 
žemes (Roseland), da-

Čia 
rožių 
bar naujas narys Chicagos 
Lietuvių Draugijoje.

Juozas Markus.
Tai senas musų kultūrinio

darbo dalyvis. Jis jau seniau 
yra buvęs Chicagos Lietuvių 
Draugijos narys, bet per kokį 
laiką buvo išpuolęs. Dabar, 
tarsi tas “ipatnatraunas” sū
nūs, vėl sugrįžo organizacijoj!.

Stanislovas Barshas.
P-nas Stanislovas Barshas, 

buvęs Town of Lake gyven
tojas, dabar gyvena West

(Tąsa pusi. 3-čiąm). I. .......... . ,

M

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius. 
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje —panedėliais ir ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti jstoti Chicagos Lietuvių Draugijon, malonėkite pribūti i Draugijos ofisą 

čia pažymėtu laiku.
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street, Telefonas Canal 0117

IŠ CHICAGOS LIETU 
VIŲ DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMO

netik neauga nariais, bet dar 
piniginiai smunka.

Kiti valdybos nariai nieko 
ypatingo savo raportuose ne
pasakė.
Delegatas į Lietuvių Pasaulinį

Chicagos 
susirinki- 
ir kadan- 
jogei bus

Dra ii- 
nau j o 
rcika-

Liepos 9 d. Masonic Temp
le svetainėje įvyko 
Lietuvių Draugijos 
mas. Dėliai šilto oro 
gi nebuvo skelbta,
programas, susirinkime narių 
dalyvavo ne daugiausia, gal 
pusantro šimto.

Iš svarbesnio šiame susirin
kime galime pažymėti tai 
valdybos raportus.

Prezidento J. MicJcedfčiaus 
raportas.

Praeitame pusmetyje 
gijos gyvenime nieko 
nenutiko, organizacijos
lai eina normalėmis vėžėmis. 
Laipsniškai auga, narių skai
čiumi padidėjome virš trijų 
šimtų, piniginiai irgi pakilo
me.

Draugijos konkursas eina 
sėkmingai. Konkursantai įdir
ba gerai naujų narių ĮrggįV- 
me. Be konkursantų dar fim- 
buojasi ir kai kurie pavieniai 
Draugijos nariai, kad organi
zaciją paskaitlinus nariais ir 
sykiu gavus tikietą dykai į 
Draugijos Jubiliejinį Bankie
tą. Tokių pavienių narių, ku
rie gavo po vieną arba du 
naujus narius, jau yra 30. 
Draugijos prezidentas ragins 
visus narius darbuotis naujų 
narių įrašyme ir gauti tikie- 
tus dykai į Draugijos Jubilie
jinį Bankietą, kuris įvyks

Draugijos susirinkimas 
tarė įgalioti p-nią Juliją 
gustinavičienę, Draugijos 
rę, kuri dabar randasi Lietu
voje, atstovauti Chicagos Lie< 
tuvių Draugiją Lietuvių Pa
sauliniame Kongrese, Kaune.

Kai kurie nariai norėjo, 
kad susirinkimas priimtų ata
tinkamą rezoliuciją, kuri ra
gintų Lietuvos valdžią sušau
kti seimą, taipgi kai kuriais 
kitais 'klausimais, bet šiame 
klausi/ue nieko nebuvo nutar
ta.

Įstatų taisymo klausime.
Valdyba pranešė, kad yra 

pataisiusi Įstatų keturis para
grafus,' ir jeigu susirinkimas 
nėra priešingas, tai jie busią, 
spausdinant naujus Įstatus, 
įtalpinu. Įstatų pataisęs yra 
sekamose -Bizjitc^- Komitete

IUI-
Alb
na-

MM

nariai; valdyba bus renkama 
iš trigubo skaičiaus kandida
tų, Balsavimo Komitetas nepa
tvarko kur balsavimo balotai 
grįš—į paštą arba ofisą, ir 
Laidotuvių Komitetą valdyba 
rekomenduos metiniam Drau
gijos susirinkimui užtvirtinti.

Taipgi kai 'kurie paragrafai 
yra naujai perredaguoti. Se
nųjų Įstatų knygutes yra iš
sibaigusios, pabaigoje šio mė
nesio bus atspausdinta naujos 
Įstatų knygutes.

Tai tiek galima pasakyti iš 
praeito Draugijos susirinkimo.

—Petras Bedalis.

P-ia Antanetta Dau
nienė gauna du tikie- 
tus į Draugijos Jubi

liejinį Bankietą
Gerą darbą atliko p-nia A. 

Daunienė įrašydama Chicagos 
Lietuvių Draugimn p-nią Ein
amą Beifter ir jauną sūrų 

J
mą Reincr ir j

vietoj penkių buš^A tik&i trys Sytveštfer Bein£$?P-nai Beincį’

BARGENAS NO. 1
Pardavimui Panedelyj, Liepos 15 

iki Subatos, Liepos 20
Nemalevotas baltas krėslas, kieto medžio, 7Qa 
garantuotas. Special šią savaitę .................  ■ wV

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

Dabokit šią vietą musų skelbiamų savaitinių 
sutupymo bargenų.

JOHN B. BOBDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cerntak Ėįoad (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5 

Vakarais: Panedęlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Cdnal 1175 
Namai: 6459 S. Rockrcell Street

Telefonas RepUblic 9600

AKUŠERĖS

Atsakant į Klausimą
1

KIEK IŠTIKRO GASO ŠILUMA KAINUOJA?
U 1'

Tikrų kaštų rekordas už praėjusį sezoną ant 
šių ir kitų namų prašalina visas abejones

GASO ŠILUMA PRIIMA KAŠTŲ IŠŠAUKIMĄ!

I

Josephine B. Miiler
Praeitą savaitę mes šiame 

Draugijos skyriuje susipažino-

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborjn St. 
Kamb. 1431-1484—Tpl Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St, 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. BouįpYftrd
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.
>w ... ................M ■ I * .1 inwrri ........ ........ rijo§EPft re®

.ir.> ■.
Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai 

4631 South Ashlš.Hė Avenue, 
Res.,', 651.5, ;& Roęfcw^| įį. 
Tefephone: Republįp 9723.

Res. 1227 S. 59 Avies, Cfcėto 
Telepho^e: Cicerą 5395,

""■S-
V

ŠIS pasiūlymas prašalina visas abejones kas , 
link gaso apšildymo kaštų. Mes prisirengę 

esame jrodyti iš aktualių kėsų rekordų, kad 
gaso apšildymo kaštai nėra tas, ką delei perdė
tų kalbų ir neakuratiškų tvirtinimų kai kurie 
linkę -manyti. Mes prašome jus priimti ši mū
sų įrodymą, ne kaipo jęąndą, bet kaipo nuo
dugnų ištirimą, kiek ištikrųjų gaso apšildymas 
kaštuoja. Virš 80,009 užganėdintų gaso šilumos 
vartotojų stoyi užpakaly musų ištirimų.

Reikalaukite Tikrų įrodymų!
Mes nebuvome užganėdinti parodyti tik dalinai 
Užbaigtas skaitlines. Mes nebuvome užganėdin
ti paskelbti kaštus tik apie kaikuriuos atsitiki
mus, Mes laukėme iki mes surinkome pilnus 
rekordus apie gaso apšildymo kaštus daugelio 
visokios rųšies namų skirtinguose distriktuose. 
Dabar visi šie rekordai yra atdari jūsų inspek-

THE PEOPLES: GAS LIGHT AND COKE CO

Į INljlll

■t
■* ' > * T J ' A \
Hil I I I i I1 .į'.IIUI M iii

Rašykite arba pašaukite ar.timiausj Jums 
Kompanijos Ofisą ir klauskite šių (rody-

cijai.
Gaso _ ____  ____ _ ...
mų, kurie yra sutalpinti folderyj su 50 kęsų 
iš šimtų gaso apšildymo kaštų. rekordų. Tiktai 
išpildykite ši kuponą ir tuojatis pasiųskite paš
tu arba telefonųokite Wabash 6000.

Pasiųskite 6L Kuponų dėl 
Įrodymų apie Gaso 
Apšildymo Kaštus— 

PAŠALINKIT ABEJONE!
THE PEOPLES GAS LIGHT & COKE CO. I 

I CHICAGOj ILL. |
I Prašau prisiųsti man kopiją jūsų brošiūros 
a apie “Gas Cost Records.” |

' Adresas _
I r

G Y D Y TOJAI IR DENT1STAI
M

T

LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuvių Daktaru Draugijos Nariai

Tpl. Boulevard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8<30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai*. Nedėliomis nuo W iki 12 

3343 South Halsted St, 
7UL Roulavard 1401

9Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Th'erapy 

and Midwife; , 
6630 S. Western 
Avė., 2nd . floor 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo nampc 
se ar ligoninėse 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blanksta ir tt 
(Moterims dr mejr- 
^Tiomė patari* 
taal dovanai. ;,

Laidotuvių Direktoriai CHICAGO. ill.

elektros prietaisu.

Phone Boulevard 8481

Kiti Lietuviai Daktarai,

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St, 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietai

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn 
4831 South Ashland Avenu

KITATAUČIAI
■ '

^HIMIM**^^^*******^******^*^****-*-

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

-u--....

Phone Ganai 6122

Dentistas 
Valandos nuo 9-9

2420 West Marųuette Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

IAIDOTUVIU DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sulygęs

DR. J. E. SIEDLINSKIS
DB.’CT’&fflOins

GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER AVM Cor. Francisco 
TeJ, Office Laf. 3650; res. Virg. 0669

Dr.; Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams tinomaa per 86 
metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Ofiso Tol. Boulevard 5913 
Rez. Tdl. Victoiy 2843 

Dr.Bertash
756 West 35th St.

, : Cor. of 85th apd Haląted Sts, 
Ofiho valandos nuo 1-3 nup 6:30-8:80 

NėdMioinis pastai sutarti.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 8 Hd 4 
vai* po Rkfa k iki $:$9 vaL 
Vakaro. Nedaliomis nuo 10 m 11

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

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

Tel. Seeley 7880 
Namų telefonas Brunswlck 0597

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

Tel. CanaJ 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7484

Dr. Charles Segei 
, OFISAS * ’ 

4729 So. Ashlattd Are.

Valandos: nuo 1—8 Ir i—8 
Spredomis ir nedfiL pagal sutarti 

Rez. 6631 So, Califomia Arenu 
Telefonas Repablie 7868 

■! .> . •

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
ypk. Nedėiioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.s Boulevard 7820 
Namų Tol. Prpspoct 1930

■ '}

Išanksto esą pasižadėję apie 
dešimts biznierių. Draugijos 
narių, aprūpinti bankietą gė
rimais ir valgiais. ^Minėtų biz
nierių vardai bus paskelbti 
vėliau “Naujenose”, Draugijos 
skyriuje, taipgi sekamame 
Draugijos susirinkime.
Finansų Sekretoriaus P. Mib 

lerio raportas.
Laike praeitų šešių mėnesių 

buvo 83 aį/sirgimai—50 vyrų 
ir 33 moterys. Pašalpų išmo
kėta $3,493.05. Naujų narių 
prisirašė 363, išsibraukė sy
kiu su mirusiais 25 nariai. 
Pilnai gerame stovyje narių 
Draugijoje yra 2039. Pomirti
nių išmokėta $1,720. Dabar 
sergančų narių yra 17-ka.
Iždininko J. Degučio raportas

Laike praeitų šešių mėne- 
* šių turėjome įplaukų $12,519.- 

88; išmokėjimų—$9,092.92, at
liko Draugijos ižde per pus
metį $3,417.30.

Reiškia, Chicagos Lietuvių 
Draugija auga netik narais, 
bei ir piniginiu turiu, kuomet 
kitos pašalpos organizacijos

REPublie 8340
5340 So. Kedzie Avenue!

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

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

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

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

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

s. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
7 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tai. Yards 1829
Pritaiko Akiniiis 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Aklųjų Dirbtuvi756 Wfcst ^5th St
kampas Ualsted St.

Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis bud *10 iki 12 vai. dieną.

A

DR. VAITUSH, 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavfahas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
iar, Spėtini* atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 W « 4. Ne- 
iėHoj duo 10 iki 22^ *

A.LDavidonis, M.D*
4910 S. Michigan Avė.

Tat Kemarood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.
.. ......   I IM-»I , B į ■ I »■! 4 1 I........... .. , . f .. ......   « « ■ I

Tfcl. Ofice Wentworth 6880 
. Hyd« Purk 8895 _ # l

Dr. Susanną Slakis

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

■ Mini —utį . IB I » H»»**II ii-

Phone Boulevard 7042

- lai* dItmm*

Phone BoulOrd 7689

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

5 ųrti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki B vakaro. 

Šaradoj pagal sutarti.

Dr. A. J, Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

»riwisr«t 
VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto. nuo 
1 ilo8 po piet, nuo 6 Ik! 8:80 vak. 
kasdien* Netoliomis nuo 11 Ud 1 p.p.

Ofiso TeL Oatanet MM

Rusas Gydyto 
Moteriškų. Vy

Valandos:



NAUJIENOS, Chicago, III.Antradienis, Liepos 16,1935

CRflŽUOLES-KANDIDATES Į “MISS NAUJIENOS 1935

IDA K AIRIS MARY PESKERŽVIRBLIS

laidotuves

vie

Petras J. Daujotas E. RE NT AUS KASM. MITCHEL

RŪTA KARTANAS

NAUJIENŲ DIDYSIS
Boleslovas Lidekevičius

Mlisų konkursante
. 4 v

dėjo darbuotis

IR GRAŽUOLIŲ KONTESTAS

BIRUTES DARŽE
NEDELIOJ,

August 4,1935
GRAŽUS KARPETAI 9x12 GRAŽUOLĖMS BUS DUOTOS TRYS DOVANOS

yardas

Gerbiamieji

Miestas

Mano amžius

biznie- 
ir Jo- 
South

narė bridge- 
Marė Visko!*

Juo- 
nors 
bus

Musų Draugijos gera dar
buotoja p-nia M. Ratkevičienė 
įrašė vieną jauną, gerą narę, 
p-nią Evą Namavičienę.

P-nia Agota Vapštas 
Dalyvaus Jubilieji

niame Bankiete

Palaidotos Domicėlė 
Milašienė ir Ona

* ■ •. i A • • ■ . t*

Masiulionienė

Vardas ir pavardė

Adrcšas................. .

Musų jaunuolis konkursam 
tas inž. K. Matekonis stojo j 
konkurso darbą 
daryta 
p-nią Stellą Butėnienę. Tiki
mės susilaukti daugiau naujų 
narių iš musų jauno konkur- 
santo inž. K. Matekonio.

Konkursante M.
Ratkevičienė da 

ro progresą

Konkursantas Z. S 
Mickevičia sėkmin

gai darbuojasi

Juozas Repšis irgi 
gauna tikietą Į Dr- 

jos Jubiliejini 
Bankietą

Rugpiučio

Visos gražuolės-kandidatės bus iškilmingai ir maloniai priimtos. 
Tūkstančiai susirinkusių žmonių turės progų pasigerėti Lietuvaitė- 
mis-Gražuolėmis. Ir dalyvauti išrinkime “MISS NAUJIENOS 1935.”

Musų Konkursantas 
inž. K. Matekonis 
pradėjo darbuotis 

jrašyme naujų narių

Barshas 
Garsaus 

turi du su- 
dukterį. .Vienas sūnūs 

dalyvauja Stephens Revelers 
orkestre, yra narys Chicagos 
Lietuvių Draugijos.

(Tąsa iš pusi. 2-ro

Pullman. P-nas St 
buvo prezidentu 
Vardo Letuvių 
nūs

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514.1® W. R008EVELT ROADCJ
arti St. Louii Av. Tek Kedrie 8908
Vanos, lietam

Busllka ir
Moteriam šen

Leoną Jaunis, 3324 So. Hals- 
ted St. Musų naują narė p-te 
L. Jaunis yra suknių siuvėja. 
Tokiu budu p-ia Viskoškienč 
jau turi įdirbusi 2 tikietus i 
busiantį bankietą. Puiku!

PIRMA DOVANA - $50.00. ANTRA DOVANA 
TREČIA DOVANA — $10.00.

Tai nuopelnas musų gero, 
naujo konkursante p. B. Vai
tekūno. Jis yra davęs garbės 
iodį, kad viso Cicero biznie
rius Ghicagon Lietuvių Drau
gijai! surašys. “Ali right”, 
Vaitekūnai, ( lauksime pažado 
išpildau t. Daugiau gauk tokių 
naujų narių į musų Draugiją, 
kaip šie buferiai.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Pradžia pa- 
įrašė ' Draugijon

Draugijos 
- 1747 So. 

Halsted St. P-ną P. J. Daujo
tą Draugijon įrašė konkur- 
santas Alex Ambrose.

EXTRA! SVARBI 
NAUJIENA IŠ

CICERO

Senas Petras irgi 
kruta

Valio! Jonas Kauli
nas stojo į konkurso 

darba.

KUPONAS
: — Aš noru būti kandidatė į “Miss Naujienos 1935’ 
ČIA PRISIVNČIU SAVO FOTOGRAFIJĄ.

1645 So.' Ashland avė. Cliica- 
gos Lietuvių Draugijos narai 
reikale prisimins, kad Dr, C. 
Z. Vezelis yra musų Organiza
cijos narys, ir jis jiems vi
suomet, kaipo bendros organi
zacijos narys, tinkamai patar
naus.

Konkursante V. B. 
Ambrose įrašyti 

nauji nariai:

Musų darbšti 
portietė, p-nia 
kienė, vėl įrašė vieną naują

Matheiv ir Josėphine Bertash
Well, taip sakant, musų ge

ras draugas, Draugijos akty
vus darbuotojas Jonas Kauli
nas, stojo į konkurso darbą su 
syk įrašydamas Draugijon du 
naujus, jaunus, plūs 
rius narius — Mathew, 
sephine Bertash, 3239 
Halsted St.

Musų konkursantui 
Kaolinui reikia tik gero noro, 
o ’kap įrašyti naujus narius jis 
žino taip gerai, kaip savo pen
kis pirštus. Jonai, paspausk, o 
iŠ tavo sėkmingo paspaudimo 
tikrai išdigs bent tuzinas nau
jų narių. Lauksime.

Justin Matkevičia.
Musų naujas narys, kurį į- 

rašė Z. S. Mickevičia Draugi-, 
jon, yra Justinas Matkevičia. 
Užlaiko gražiai įrengtą taver
nos biznį, 6915 So. Western 
avė. P-nas Matkevičia yra 
simpatiško, malonaus budo 
žmogus. Gerą darbą atliko 
musų konkursantas Z. S. Mic
kevičia įrašydamas Draugijon 
p. Justiną Matkevičią.

VVell, mažai kas iš southsi- 
diečių nepažįsta Petrą J. Dau
jotą. Jis Čia senas gyventojas, 
savo teikti buvęs aktyvus kul- 
tufroš darbe. Dabar p-nas 
Daujotas yra Truck Painting 
bizhyjė, reiškia, mūrinių na
mų dekoratorius. Reikale 
Draugijos nariai, mūrinių na
mų saviiiįiikai nepamirškite, 
kad p. P. J. Daujotas yra mu
sų betidrbs organizacijos na
rys. Musų naujo 
narte adresas yra

Į Seną Petrą turbut paveikė 
paskutinių dienų karščiai, o 
gal stambus laimėjimai “Nau
jienų” konteste, nes Draugijo
je jo veikimas atrodo silpno
kas. Na, visgi geriau negu 
nieko neveiktų. Štai ve Senas 
Petras įrašė nors vieną, bet 
gerą narę Draugijon, tai p-ią 
Pauliną Russell.

Well, Petrai, kaip dėl 
vęs, tai truputį permažai 
ke dviejų savaičių tiktai 
nas naujas narys!

Tai senas musų pažįstamas, 
ilgus teikus buvęs biznyje 
Northsidėje, o dabar Westsi- 
dietis, p. B. Lidekevičius įsi
rašė Chicagos Lietuvių Drau
gijom P-nas B. Lidekevičius 
dabar yra tavernos biznio ve
dėju, 2235 West 22nd St. P-as 
Lidekevičius yra rimtas, inte
ligentiškas žmogus, jo sūnūs 
adv. Leddy praktikuoja advo
katūrą.

Paulina Gutauskas.
Šią narę irgi įrašė musų 

darbštus konkursantas p. P. 
Galskis. P-nia Gutauskienė, 
1408 So. Union Avė., užlaiko 
smulkių reikmenų biznį. P-ios 
Gutauskienės duktė irgi įsira
šė Chicagos Letuvių Draugi
jon. Apie ją buvo rašyta šia
me skyriuje praeitą savaitę. 
Musų nauja narė p-nia Gutau
skienė yra sumani, rimta mo
teriškė. Gerai padarė p. Gals
kis, kad ją įrašė Draugijon.

Anna Adomaitienė.
Čia irgi p. Galskio įrašyta 

nauja narė p-nia Anna Ado
maitienė, 7 West 65th st. Ji 
čia užlaiko groserio biznį. 
Bizniška, malonaus budo mo
teris.

William Sinkus.
Jaunutis, ambitingas vyru

kas, mėgiąs dalyvauti lietuvių 
organizacijose. Kreditas mu
sų konkursantui p. V. B. 
Ambrosui už jaunuolio W. 
Sinkaus įrašymą Chicagos 
Lietuvių Draugjon.

Anna Žemaitis.
Musų nauja Draugijos nare 

p-nia Anna žemaitis, tai bu
vusi žmona nesenai mirusio 
velionio Žemaičio. Velionis 
Žemaitis buvo pažangos mylė
tojas, aktyvus darbininkiškų 
organizacijų rėmėjas. Musų 
nauja narė p-nia žemaitis irgi 
yra kultūriška moteris, gyvai 
seka lietuvių gyvenime kultū
rinę eigą.

Dorota Adams.
Kita pažangi moteris, musų 

Draugijos naują narė, tai p-ia 
Dorata Adams. Kreditas ten
ka irgi musų darbščiam kon- 
kursantuį V. B. Ambrose už 
p-nios Ddams įrašymą Chica
gos Lietuvių Draugijom

Z>r. Charles Z. Vezelis.
Dr. Charles Z. Vezelis, žy

mus darbuotojas Chicagos 
Lietuvių gyvenime, yra den- 
tiitu; jo ofisas randasi —

KĖNOSHA, WIS. -r Pasta 
moju laiku turėjom du liūd
imą atsitikimus 
dviejų plačaPįžinomų moterų. 
Abi mirė dar palyginant jau
nos, o sirgo širdies liga. 1

Pirmos laidotuvės buvo lie
pos 9 d., tai Domicėlės Mila
šienės, 4(į m.i kuri per kelio- 
liką metų gyv.ėho farmoj. Pa- 
ėjo ji iš Stulgių para pi j os, 
Barzdžių kaimo, Tauragės ap. 
Paliko liūdėti vyraš Juozas it 
duktė Ona, taipgi brolis Jo
nas Trąkšėlis, žinomas vietinis 
darbuotojas, o Lietuvoj brolis 
Antanas ir sesuo Marcijona 
Balandienė. Domicėlė Mila
šienė mirė staigiai liepos 7 d. 
Palaidota ji Green Ridge ka
pinėse, kur atsisveikinimo žo
dį pasakė H. Labanauskas.

Antros laidotuvės tai Onos 
Masiulionienės, 38 metų, kuri 
gyveno Kehpsha mieste. Ma- 
siulonienė paėjo iš Pumpėnų 
parapijos, Miktų kaimo. Pali
ko vyrą Antaną ir dukterį 
Bronislavą, brolius Juozą ir 
Motiejų Mitkus, o Lietuvoj 
brolį Adomą ir seserį Ievą. 
Velionė 
Pilietiško

Antras Jubiliejinio 
Bankiete tikietas 
p-iai Marei Viskoš- 

kienei.

P-nia >Petronelė šliužas, 
konkursahtė, įrašė Chicagos 
Lietuvių Draugijon p-nią Ma- 
rie Be'rgis. Musų nauja narė 
p-riia Bergis yra jauna, inteli
gentiška moteriškė. Gerai, kad 
ją Draugijon p-nia šliužienė 
įrašė.

Konkursante P. Gal 
skio įrašyti nauji 

nariai:

Musų geras organizasijos 
narys p. Juozas Repšis irgi 
gauna tikietą bankietan. Jis 
įrašė Draugijon savo draugą 
Jobą Belauch, iš amato 
siuvį. Gerą darbą atlikai, 
zai. Laukšime, kad dar 
vieną daugiau įrašytum, 
du tikietąi bankietan.

bučeriai vienu sykiu įsi
rašė Draugijon.

Jonas J., Brazaitis, 1523 ~
5Oth Avenue, <

Tadas Stankevičius,.. 4828
W. 15th Street, i .

Michael Masiliūnas, 48Ž8
•West 15th Street. \ '

Mūsų darbšti narė p-ia Ago
ta Vapštds įrašė, Chicagos 
Lietuvą Dfaugijon savo drau
gę Stefaniją Marazienę. N\ 
tokiu būdų p-ia Vąpšlas gau
na tikietą į Draugijos bankie-

AUKŠTOS RŪŠIES KARPE- 
TAI po .  ..... ww» U v

VARDINIAI KARPETAI po

buvo narė Lietuvių 
lUjįujbo. Palaidota 

liepos 10 d.^Hill Crest kapi
nėse.

Velionės btivo plačiai žino
mos ne tik Kenoshos apielin- 
kėj, bet ir kituose miestuose. 
Masiolonai pirmiau gyveno S. 
Mihvaukeė, Wis. Laidotuvėse 
dalyvavo daug giminių, drau
gų ir pažįstamų, Prie grabo 
ir ant kapo'shdėta daug gėlių, 
y'iši apgailestauja, kad mirtis 
išplėšė iš musų tarpo dvi pi
lietes. — H. L.

KORESPONDENCIJOS

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

' . ’ ■ į t; .v . ■

Tel. Boulevard 4705
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GRAŽUOLES-KANDIDATES Į “MISS NAUJIENOS 1935

mm

KORESPONDENCIJOS

IDA K AIRI S MARY PEŠ K Eli

Pasta

Petras J. Daujotas E. RENTAUSKAS

RŪTA KARTANASMathew. ir .Jo

NAUJIENŲ DIDYSIS
nariai

Boleslovas Lidekevičius

įrašė konkur

Mttstį konkursante

dėjo darbuotis

IR GRAŽUOLIŲ KONTESTAS

BIRUTES DARŽE
NEDELIOJ,nauji nariai

William Sinkus.
Anna Adomaitiene

GRAŽUS KARPETAI 9x12 GRAŽUOLĖMS BUS DUOTOS TRYS DOVANOS

PIRMA DOVANA $50.00. ANTRA DOVANA $25.00Anna Žemaitis.

TREČIA DOVANA - $10.00

JOS. F. SUDRIK, Ine
Dorota Adams. 3417*21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

Miestas

Mano amžius

bučeriai vienu sykiu 
rašė Draugijon.

Kita pažangi moteris, musų 
Draugijos nauja narė, tai p-ia 
Dora ta Adams. Kreditas ten-

Musų jaunuolis konkursan- 
tas inž. K. Matekonis stojo j 
konkurso darbų 
daryta

Musų Draugijos gera dar
buotoja p-nia M. Ratkevičienė 
įrašė vienų jaunų, gerų narę, 
p-nių Evų Namavičicnę.

Rugpiučio-August 4,1935

Leonų Jaunis, 3324 So. Hnls- 
ted St. Musų nauju narė p-ia 
L. Jaunis yru suknių siuvėja. 
Tokiu budu p-ia Viskoškicnč 
jau turi (dirbusi 2 tikietus j 
busianti bankietų. Puiku I

Juozas Repšis irgi 
gauna tikietą į Dr- 

jos Jubiliejinį 
Bankietą

Senas Petras irgi 
kruta

Antras Jubiliejinio 
Bankieto tikietas 
p-iai Marei Viskoš- 

kienei.

Tai nuopelnas niūkų gero, 
naujo konkursai!to p. B. Vai
tekūno. Jis yra davęs garbės 
;od|, kad viso Cicero biznie
rius Chieagon Lietuvių Drau
gi jon surašys. “Ali rigbt”, 
Vaitekūnai, t lauksime pažado 
išpildau!. Dauginu gauk lokių 
naujų narių į musų Draugijų, 
kaip šie bučeriai.

Mtisų darbšti narė p-ia Ago
ta Vapštiis įrašė Chicagos 
Lietuvų Dfaugijon savo drau
gę Stefaniją Maruzienę. N\ 
lokiu bildu p-ia Vųpštas gau
na tlkietų | Draugijos bankie-

mua darbuotojas Chicagos 
Lietuvių gyvenime, yra den- 
tistaa; jo ofisas randasi —

P-nia Agota Vapštas 
Dalyvaus Jubilieji

niame Bankiete

Konkursantas Z. S 
Mickevičia sėkmin

gai darbuojasi

Musų darbšti narė bridge- 
portietė, p-nia Marė Viskoš- 
kienė, vėl įrašė vieną naują

I Senų Petrų turbut paveikė 
paskutinių dienų karščiai, o 
gal stambus laimėjimai “Nau
jienų" konteste, nes Draugijo
je jo veikimas atrodo silpno
kas. Na, visgi geriau negu 
nieko neveiktų. Štai ve Senus 
Petras j rašė nors vienų, bet 
gerų narę Draugijom tai p-ių 
Paulinų Russell.

AVvil, Petrai, kaip dėl ta
vęs, tai truputį perinažai: lai
ke dviejų savaičių tiktai vie
nas naujas narysI

Gerbiamieji: — Aš noru būti kandidatė į “Misa Naujienos 1935’ 
ČIA PRISIUNCIU SAVO FOTOGRAFIJĄ.

nūs 
dalyvauja 
orkestre, yra narys Chicagos 
Lietuvių Draugijos.

Musų nauja Draugijos nare 
p-nia Anna Žemaitis, tai bu
vusi žmona nesenai mirusio 
velionio Žemaičio. Velionis 
Žemaitis buvo pažangos mylė
tojas, aktyvus darbininkiškų 
organizacijų rėmėjas. Musų 
nauja narė p-nia žemaitis irgi 
yra kultūriška moteris, gyvai 
seka lietuvių gyvenime kultū
rinę eigą.

Jonas J. Brazaitis, 1523 
50th Avenue, 
. Tadas Stankevičius 
W. 15th Street,

Michael Masiliūnas, 
West 15th Street.'

Musų geras organiznsijos 
narys p. Juozas Repšis h’g! 
gauna tikietų bankietan. Jis 
įrašė Draugijon savo draugų 
Johų Bolauch, iš amato 
siuvį. Gerų darbų atlikai, 
zai. Lauksime, kad dar 
vienų daugiau įrašytum, 
du tikiehii bankietan.

Jaunutis, ambitingas vyru
kas, mėgiųs dalyvauti lietuvių 
organizacijose. Kreditas mu
sų konkursantui p. V. B. 
Ambrasui už jaunuolio AV. 
Sinkaus įrašymų Chicagos 
Lietuvių Draugjon.

Konkursanto V. B. 
Ambrose įrašyti

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Tai senas musų pažįstamas, 
ilgus laikus buvęs biznyje 
Nortbsidėje, o dabar AVestsi- 
dietis, p. B. Lidekevičius įsi
rašė Chicagos Lietuvių Drau
gijom P-nas B. Lidekevičius 
dabar yra tavernos biznio ve
dėju, 2235 Wcst 22nd St. P-as 
Lidekevičius yra rimtas, inte
ligentiškas žmogus, jo sūnūs 
adv. Leddy praktikuoja advo
katūrų.

Valio! Jonas Kauli
nas stojo į konkurso 

darba.

1645 So. Ashland avė. Clflcn- 
gos Lietuvių Draugijos narai 
reikale prisimins, kad Dr. C. 
Z. Vezelis yra musų organiza
cijos narys, ir jis jiems vi
suomet, kaipo bendros organi
zacijos narys, tinkamai patar
naus.

Musų Konkursantas 
inž. K. Matekonis 
pradėjo darbuotis 

įrašyme naujų narių

P-nia iPetronelė šliužas, 
konkursahtė, įraše Chicagos 
Lietuvių Draugijon p-nių Ma
rle Bergis. Musų nauja nare 
p-nia Bergis yra jauna, inteli
gentiška moteriškė. Gerai, kad 
jų Draugijon p-nia šliužienė 
įrašė.

AVell, mažai kas iš southsl- 
diečių nepažįsta Petrų J. Dau
jotu. Jis čia senas gyventojas, 
savo laiku buvęs aktyvus kul
tūros darbe. Dabar p-nas 
Daujotas yra Truck Painting 
bizhyje, reiškia, mūrinių na
mų dekoratorius. Reikale 
Draugijos nariai, mūrinių na
mų 'saviiilhkai nepamirškite, 
kad p. P. J. Daujotas yra mu
sų beridrbs organizacijos na
rys. Musų naujo Draugijos 
nario adresas yra — 1747 So. 
Halsted St P-nų P. J. Daujo
tą Dra 
santas Alex Ambrose

i ■ ■

J uo
liom

čia irgi p. Galskio įrašyta 
nauja nare p-nia Anna Ado
maitienė, 7 AVest 65th st. Ji 
čia užlaiko groserio biznį. 
Bizniška, malonaus budo mo
teris.

AVell, taip sakant, musų ge
ras draugas, Draugijos akty
vus darbuotojas Jonas Kauli
nas, stojo J konkurso darbų su 
syk įrašydamas Draugijon du 
naujus, jaunus, plūs biznie
rius narius 
sepbine Bertash, 3239 South 
Halsted St.

Musų konkursantui p. J. 
Kauliniu reikia lik gero noro, 
o kap įrašyti naujus narius jis 
žino taip gerai, kaip savo pen
kis pirštus. Jonai, paspausk, o 
iš tavo sėkmingo paspaudimo 
tikrai iŠdigs bent tuzinas nau
jų narių. Lauksime.

Pradžia pa- 
įraše Draugijon 

p-nių Stelių Butėnienę. Tiki
mės susilaukti daugiau naujų 
narių iš musų jauno konkur
santo inž. K. Matekonio.

X

Konkursanto P. Gal 
skio įrašyti nauji

EXTRA! SVARBI 
NAUJIENA i§ 

CICERO

KENOSI1A, AVIS 
moju laiku turėjom du liūd
nus atsilikimus — laidotuves 
dviejų phičalpžinomų moterų. 
Abi mirė drtr palyginant jau
nos, o sirgo Širdies liga. 1

Pirmos laidotuvės buvo lie
pos 9 d., tai Domicėlės Mila
šienės, 4(| 1H4. kuri per kelio- 
likų metų gyveno farmoj. Pai 
ėjo ji iš Stulgių parapijos* 
Barzdžių kilimo, Tauragės ap. 
Paliko lindėti vyras Juozas ir 
duktė Ona, taipgi brolis Jo
nas Trakšelis, žinomas vielinis 
darbuotojas, o Lietuvoj brolis 
Antanas ir sesuo Marcijona 
Balandienė. Domicėlė Mila
šienė mirė staigiai liepos 7 d. 
Palaidota ji Green Ridgc ka
pinėse, kur atsisveikinimo žo
dį pasakė II. Labanauskas.

Antros laidotuvės lai Onos 
Masiulionienės, 38 metų, kuri 
gyveno Kenoshu mieste. Ma- 
siulonienė paėjo iš Pumpėnų 
parapijos, Miklų kaimo. Pali
ko vyrų Antanų ir dukterį 
Bronislovų, brolius Juozų ir 
Motiejų Mitkus, o Lietuvoj 
brolį Adomų ir seserį Ievų. 
Velionė buvo nare Lietuvių 
Pilietiško Kliudo. Palaidota 
liepos 10 d.^Hill Crcst kapi
nėse.

Veliones bhvo plačiai žino
mos ne lik Kenoshos apielin- 
kej, bet ir kituose miestuosė. 
Masiolonai pirmiau gyveno S. 
Milwaukeė, AVis. Laidotuvėse; 
dalyvavo daug giminių, drau-Į 
gif ir pažįstamų, Prie grabo; 
ir‘ ant kapo'shdėta daug gėlių.t 
iyiši apgailestauja, kad mirtis 
išpiešė iš musų tarpo dvi pi
lietes

Milašienė ir Ona 
Masiūlionienė

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

8514-16 W. ROO8EVELT ROAD
arti SL Louia Av. Tel. Kedrie 8902

p-nios Ddams įrašymą Chica 
gos Lietuvių Draugijom

Z)r. Charles 2. Vezelis.

(Tena H pusi. 2-ro
Pullman. P-nas St. Barshas 
buvo prezidentu “Garsaus 
Vardo Letuvių", turi du su- 

dirkterį. ^Vienas sunūs 
Rcvclers

AUKŠTOS RŪŠIES KARPE- $3gBQ0

VARDINIAI KARPETAI po

Vardas ir pavarde

Adrcšas________ _

Paulina Gutauskas.
šių narę irgi įrašė musų 

darbštus konkursantas p. P. 
Galskis. P-nia Gutauskienc, 
1408 So. Union Avė., užlaiko 
smulkių reikmenų biznį. P-ios 
Gutauskienės duktė irgi įsira
šė Chicagos Letuvių Draugi
jon. Apie jų buvo rašyta šia
me skyriuje praeitų savaitę. 
Musų nauja narė p*nia Gutau- 
skienė yra sumani, rimta mo
teriškė. Gerai padarė p. Gals
kis, kad jų įrašė Draugijon.

Justin Matkevičin.
Musų naujas narys, kurį į- 

rašė Z. S. Mickevičia Draugi
jon, yra Justinas Matkevičin. 
Užlaiko gražiai įrengtų taver
nos biznį, 6915 So. AVestern 
nve. P-nas Matkevičin yra 
simpntiško, mnlonnus budo 
žmogus. Gerų darbų atliko 
musų konkursantas Z. S. Mic
kevičia įrašydamas Draugijon 
p. Justinų Mntkevičių.

Konkursante M.
Ratkevičienė da 

ro progresą

Visos gražuolės-kandidatės bus iškilmingai ir maloniai priimtos. 
Tūkstančiai susirinkusių žmonių turės progų pasigerėti Iletuvaitė- 
mis-Gražuolėmis. Ir dalyvauti išrinkime “MISS NAUJIENOS 1935.”
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Uisakymo kalnai *
Chicngojo — paltui

Metama oeemiraoeueeeeeeooo«eeewoeeuea^«Oa 18.00
“ 4.00

8.00
1.50 

.75
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Naujienos eina kasdien, iiiklrlftul 
•ekmadlonlua. Leidžia Naujienų Ben
drovė 17W Sk lUUtod SU Chleago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Puaoi motų .......ie«etmeeeoo«meooeeoMe 

Trims minėsianti oaeeeeeaeaeoeteeaees 

Dviem mėnesiams ooooeeeeeeeeeeee 

Vienam mOnosiul ooooeeeeeeeeeeeeeeoe 

Chlcngoj per iinoSiotoluai
Viena kopija 3e
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n ooooooooooovoeeoooooeoooooooooooeooa 75c
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Pusei metų oeeoooooeoovoeooeoeooeoooooe 8.50 
Trims manosioms umeeeeOMoooooooooe 1.75 
Dviem mlneaiams nęteeeeeeeeeoooo 1.25 
Vienam menesiui —— 75c

Lietuvon ir kitur ulsieniuoao 
(AtpUrinta)

Metama 18.00
Puasi motų 4.00
Trims menesiams ................... 2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Monoy

Orderiu kartu su ulsakymu.

dotojų ginasi. Jisai vadina' juos 
“kruvina žvėrim’’I

Jeigu pas tą misionierių (tė
ra tik šitiek “krikščioniškos 
meilės” ir Išminties, tai jisai sa- 
vo pamokslais nieko neatsiųs,

GIMUSI ŠLIUPO “ATSIVER
TIMU”.

dar toli šaukia!), bet par tuos 
“piatilietkos” metus Rusijos ūki
ninkų skurdas padidėjo be ga
lo. Gamtos moksluose tenai da
roma pažanga, bet visuomenės 
moksluose visiškas merdėjimas, 
kadangi t mokslo žmonės negali 
skelbti savo nuomones, bet tu
ri aklai laikytis oficlalės dog
mos.

BASTILfiS DIENOS DEMONSTRACIJOS.
i r^1111.'»

Sekmadienj, liepos 14 d., Francija minėja BastjlOs 
Daėmima.

Bastilč (Bastille) buvo kalėjimas-tvirtovė, kurioje 
* buvo laikomi Karališkos valdžios belaisviai prieš-revo- 

Uucfačje Francijoje. 1789 metais Paryžiaus žmonas tą 
tvirtovę paėmė, paleisdami kalinius. Ta Bastilžs palmi
nio <Uena buvo Didžiosios francuzų revoliucijos prad-

JYancijos respublika tą istorijos įvyki mint kasmet, 
kaip visos tautos šventę. Ji buvo švenčiama ir užvakar, 
tik dar įspūdingiau, negu kitais metais. Revoliucijos 
pradžios sukaktuves Francuos demokratija šį kartą pa
vartojo milžiniškoms demonstracijoms prieš fašizmą. 
Jos įvyko dviejose dešimtyse tūkstančių Francijos mie
stų ir miestelių, bet didžiausia dempnatrąciją buvo Pa
ryžiuje.

Amerikos korespondentai praneša, kad anti-fašisti- 
nėje Paryžiaus demonstracijoje dalyvavo tarpe 150,000 
ir 200,000 žmonių, ir demonstrantų eisenas gatvėse svei
kino entuziastiškos minios. Tuo pačiu laiku kitoje mie
sto dalyje maršavo keletas dešimčių tūkstančių (tarp 

: 20,000 ir 50,000) fašistų. Taigi fašizmo priešai pasirodė 
esą kelis kartus stipresni, negu fašistai.

Bet kas yrą dar reikšmingiau, tąi — kąd šitose de
mokratijos gynėją demonstracijose susijungė visos kai
resniosios partijos: socialistai, komunistai, socialistai 
radikalai, demokratai ir respublikonai. Tokios kairiųjų 
partijų vienybės Francija nėra mačiusi nuo to laiko, kai 
joje atsirado komunistai, kurie 14 metų ątgal Suskaldė 
socialistų pąrtiją ir darbininkų unijas, o taip pat suskal
dė liaudies jėgas, išeidami prieš demokratiją.

Dabar Francijos komunistai jau pradeda suprasti, 
kad eidami prieš demokratiją jie patarnautų tik fašis
tams. Todėl šį sekmadienį jie kartu su kitomis kairio
mis partijomis Paryžiuje davė štai kokią priesaiką:

“Mes iškilmingai prisiekiame būti susivieniję su 
tikslu nuginkluoti ir uždaryti maištininkiškas (t.y. 
fašistiškas sąjungas, apginti ir išplėtoti demokrati
nę laisvę ir sustiprinti žmonijos taiką.”
Kaip matome, Francijos komunistai jau net iškil

mingai prisiekė ginti demokratinę laisvę, tuo tarpų kai 
seniaus jie iš demokratijos tyčiodavosi ir skelbdavo, kad 
kapitalizmo sistemoje kalbos apie demokratiją ir laisvę 
tai tik “darbininkų mulkinimas.”

Be to,- yra pastebėtina ir tai, kad komunistai Pary
žiuje maršavo kartu ir su buržuazinių demokratinių 
partijų atstovais. Tokiu budu jie atsižadėjo ir kito sa
vo neva “revoliucinio”, o tikrumoje atžagareiviško 
“principo”, kad visos buržuazinės partijos esančios 
“kontr-revoliucinės”, arba fašistiškos.

Tos demonstracijos Bastilės sugriovimo šventėje pa
rodė, kad Francijos žmonės yra pasiryžę nepasiduoti fa
šizmui. Tenai stoją už laisvę ne tik darbininkų klasė, 
bet taip pat dauguma valstiečių sodžiuje ir smulkiosios 
buržuazijos miestuose. Jeigu taip sutartinai butų gynu
sį demokratiją Vokietijos liaudis, tai Hitleris nebūtų ga
vęs progos įsigalėti.

KUN. BRLŽIKO ŠAUKSMAS.

ir piktžodžiavimais mėtyti. 
Dabar jau po laiko. Dejuok 
nedejavęs, kada baisioji ir 
kruvinoji žvėris uždėjo savo 
leteną ant brangiausių kata
liko širdžiai dalykų.” .

Smarkus misionieriui kun. J. 
Bružikas “Darbininke” šaukia: 
“Katalike, už ginklo P Jisai gąs
dina katalikus Meksikos, Ispa
nijos ir Rusijos pavyzdžiais. 
Sako:

“Tokiose katalikiškose šaly
se, kaip Meksikoj ar Ispani
joj (85% kataliką!) ar ne 
kataliką kaltė, kad leido žvė
ries (! — “N.” Red.) nas
rams taip plačiai prasižioti ir 
Dievo įsteigtą Bažnyčią ir

Tas kunigas, matyt, nieko ne
pasimokino iš Meksikos ir Is
panijos istorijos. Svarbiausia 
priežastis, delko Meksikoje ir 
Ispanijoje žmonės sukilo prieš 
kataliką bažnyčią ir dvasiŠkiją, 
buvo ta, kad katalikų kunigai 
buvo žiaurus su žmonėmis, ne
gailestingai žmones išnaudojo ir 
ėjo ranka už rankos su kitais 
žmonių išnaudotojais — aristo
kratais, dvarininkais ir kapita
listais. Bet misionierius BruŽi-
kas neturi jokios simpatijos

dvasilkiją visokiais purvais [žmonėms, kurio nuo tą išnau-

Rokas Mizara gėrisi ir nega
li atsigėrėti Dr. J. šliupo konv 
plimentftis sovietų “progresui” 
Seniaus, girdi, šliupas laikęs 
rusus barbarais ir azijatais, o 
dabar jau jisai pripažįstą, kad 
sovietų žemėje darąs pažangą 
mokslas — tuo pačiu laiku, ka
da Vakarų Europos inteligenti
ja krypstanti | mistiką ir spi
ritizmą.

“Tiems, kurio dr. Joną 
šliupą pažino Amerikoje ir 
su juo turėjo reikalų (ypa
čiai po Spalių revoliucijos), 
Šitie žodžiai, išplaukę iš dr. 
šliupo plunksnos, bus tarsi 
stebuklas”, sako Mizara 
“Žmogus, kuris tiek daug bu
vo kadaise įsitikėjęs j kapi
talizmą (? — “N.” Red,), 
žmogus, kuris tiek atakavo 
Sovietus, šiandien pripažinta, 
kad jis klydo, nes kapitaliz
mas smunka, o komunizmas 
nuga.”
Bimbos bendradarbis perdaug 

lengvai puola | entuziazmą. Jei
gu jisai sekė Dr. šliupo visuo
meninę karjerą, tai jisai galė
tų žinoti, kad buvusiam Ame
rikos lietuvių laisvamanių va
dui keikti savo pažvalgas ne 
pirmiena. Klausimas, kaip ilgai 
p. šliupas laikysis dabartinio 
savo “nusistatymo” ?

Neperseniai mums patiems 
teko pažymėti staigų šliupo 
“pakaimėjimą” (jo straipsnyje, 
tilpusiam “Laisv. Mintyje”): jo 
nepalankų atsiliepimą apie fa
šizmą, jo pritarimą darbininkų, 
judėjimui ir t.t. šį pakrypimą 
į kairę iššaukė daugiausia, ma
tyt, hitlerizmo dūkimas Vokie
tijoje. “uk/

Dr. šliupas pįrmiaus ne tik 
nebuvo fašistų priešas, bet ką- 

:rį laiką jiems net atvirai sim
patizavo. Visi atsimena, kaį ji
sai anąmet sake, jogei Lietuvos 
žmonėms valdyti reikią “bizū
no”. Tačiau Mizara niekus pa
sakoja apie šliupo “jsitikejimą 
j kapitalizmą”. Kapitalizmo gar
bintojas tasai laisvamanybes 
skelbėjas, tur būt, nebuvo nie
kuomet.

Savo jaunystėje šliupas agi
tavo už socializmą^ paskui, su
sipykęs su Sirvydu, jisai pąsį- 
darė atkaklus soęialistų priešas 
ir ypatingai niekindavo juos UŽ 
internacionalizmą. Netekęs pa
sekėjų pažangiojoje visuomenė
je, jisai buvo susiartinęs su kle
rikalais, bet vėliaus jisai ir su 
jais susipyko. Lietuvoje jisai 
buvo kultūrininkas ir socialis
tų simpatizatorius; toljaus jisai 
pasidarė tautininkų rėmėjas ir 
demokratinės tvarkos priešas, 
O dabar jisai vėl krypsta į kai
rę-

Mizara mato “stebuklą”, o 
męs matome — švytuoklės Švy
tavimą.

Nežiūrint, kiek Dr. šliupas 
sakys komplimentų sovietų 
“progresui”, faktas vistiek pa
liks faktu, kad sovietų valdžia 
yra viena despotiškiąųsjųjųį 
(jeigu ne pati despotiškiausia) 
pasaulyje. Klaidinga butų tvir
tinti, kad despotizmo šalyse ne
galimas progresas nė vienoje; 
gyvenimo srityje. Juk ir prie 
carizmo Rusija darė progresą 
(sakysime, literatūroje, teatre, 
gamtos moksluose ir net prą- 
naonęje). Bet, viena, tas progre
sas buvo per lėtas; antra, jisąi 
buvo perkamas perdaug bran
gia kaina;, trečią, daugelyje, sri
čių, vietoje progreso, buvo dgf 
romą regresas.

Taip ir dabartinėje sovietų 
Rusijoje. Kai kurie dalykai ei*- 
na geryn, kuomet kiti dalykai 
tuo pačiu laiku eina blogyn. 
Sakysime, “piatilietka” žymiai 
sustiprino Rusijos pramonę 
(nors iki Amerikos “pavijimo.”

AR NUSIGYVENO 
DEMOKRATIJA? 

. I '

Tie, kuriems demokratiškas 
valstybės valdymo būdas nepa
tinka, mėgina įrodinėti, kad de
mokratija Jau j visiškai nusigy
veno, kad valstybėms tvarky
ti esą Ji netinka. Girdi demo
kratinėje tvarkoje negalima 
sudaryti pastovios valdžios, 
valdžia turinti būti paklusni 
parlamento (seimo) ar net par
tijų tarnaitė, per daug įsivy
raujančios partinės rietenos ir 
t, t. Demokratijos priešinin
kai, įvairiais budais neigdami 
demokratiją, vis tik nieko go
resnio sugalvoti negali. Ir de
šinieji (fašistai) ir kairioji 
(komunistai) demokratijos 
priešininkai, bėgdami n,uo de 
mokratijos, atsimuša j dikta- 

’turą, į tautos vadus, prieina 
tokią valdymo formą, kuriai 

1 palaikyti reikalingi piliečių su
varžymai, karo stoviai ir pap.

Demokratija—tai pačių žmo
nių renkamosios valdžios tvar
ka. Čia visi krašto piliečiai val
džią renka, ją kontroliuoja, j,ų 
Šalina. Tiesioginė demokratija 
taip ir supraptapia. kad visi 
krašto piliečiai yra valdžia, jie 
visi net jstatymus leidžia. Bet 
kadangi šių laikų didelėse val
stybėse nėra jokio galimumo 
visiems piliečiams tiesiogiųąi 
dalyvauti aukščiausios valdžios 
veiksmų yykd.ypie, tai piliečiai 
vąldžiąi vykdyti išsirenka at
stovus, seimus,} kuTie išpildo 
sąvo rinkėjų valių. Valstybėje 
visi piliečiai negali būtį, vieno
kio politinio Atsistatymo, lo
dei ir demokratijoje atsiranda 
įvairių partijųd Atrodytų, kad 
ir demokratijoj valdo ne vi
si piliečiai, betį tie, kurie turi 
seimuose daugdmą. Bet šitaip 
manyti yra klaidinga. Jeigu 
vykdomąją valdžią sudaro tik 
daugumos partija, jeigu įsta
tymų leidime tjri vyraujančios 
reikšmės daugumos partija, tai, 
vis tik dar nereiškia, kad ma
žumos partija krašto valdymu 
.nedalyvautų^

Juk ir mažumos partijos s.eL 
muose turi vienodas teises, j^ 
dalyvauja įstatymus svarstant, 
pro jų akis nepraeina nepa
stebėtas nė vienas daugumos 
daromas žingsnis, jos turi pro
gos nuolatos žymėti daugumos 
daromas klaidas, bendrai sa
kant, mažumos partijos 
daugumos partijoms akylitu- 
sia kontrolė. Iš daugumos ir 
mažumos ’ susidūrimą krašto 
piliečiai lengvai gali daryti iŠ- 
vadų> ar valdanti dauguma tin- 
kainai; valdo, ar ne.

Taigi demokratijoje valdy
me dalyvauja per savo, atsto
vus visi krašto piliečiai, vai 
džia nuolatos verčiama elgtis 
taip, kad išlaikytų savb pusė> 
j e daugumą, .į1 X* elgtis taip, 
kad tinkamai *, butų rūpinami 
reikalai' mažių mažiausiai di> 
/dosnės gyventojų dalies. Se
nesniųjų demokratinių kraštų 
praktika parodė, kad demo
kratinės valdžios dažniausiai 
turi beveik visų gyventoją P»“ 
si tikėjimo.

šitaip dalykams esant, argi 
galima kalbėtą kajd demokrar 
tinė tvarka gali nuvesti kraš
tą j pražūtį? Pirmiausiai kiek
vienas krašto ptoetis, kad ir 
tamsiausias, sugeba suprasti 
įkas valstybei gera, kas ne, o 
savo įgaliotiniais piliečiai ren
ka gabiausius žmones. Valsty
bės reikalus -tvarko ne koks 
vienas žmogus, kuris galį grei
čiu suklysti, negu visas rink
tas Seimas. Kad ir gabiausias 
žmogus, vis tiek dviejų galvų 
neturi.

Dabar pažiūrėkime kas ga
lima turėti vietoj demokrati
jos? '

Monarchijų (karalių, carų), 
lullcal jau amžinai praėjo. Apie 
juos gal tik slaptai svajoja tik 
didžiausi demokratijos prieši
ninkai. Todėl šiandien, kur at
siranda daug demokratijos 
priešininkų, kur jie paima į 
savo rankas ginklą, atsiranda 
partijų arba vadinamų tautos 
vadų diktatūra. Diktatūra, kaip 
aukščiau pažymėjome, gali bū
ti iš dešinės ir iš kairės, Ru
sija, — pavyzdys komunisti
nės kairiosios diktatūros, Ita
lija ir Vokietija, —- fašistinės 
dešiniosios diktatūros. Dar kai 
kuriose kitose valstybėse, vieš
patauja kuro, tikriau* pasakius, 
kariškosios aristokratijos (po
nijos) diktatūra,

Ir ką mos matome?
Nė viena šalis, kur viešpa

tauja -diktatūra, negali gyven
ti ramiu, normaliu gyvenimu. 
Antai Rusijoj komunistai jau 
septyniolika motų valdo, o sa
vo valdžiai sustiprinti vartoja 
negirdėtą terorą, jau septynio
lika motų be pasigailėjimo 
Šaudo nepaklusniuosius, ir vis 
tik tų nepaklusniųjų atsiran
da. Ir atsiras tol, kol viešpa
tauk komunistų diktatūra. Tas 
pat ir kitose diktatūrų valsty
bėse. Diktatūrose tarp valdžios 
ir gyventojų nuolatos eina ka
ras, ginklo karas, kruvinas ka
ras. To karo negali būti de
mokratinėse valstybėse, kur 
gyventojai be jokio karo, bal
suodami gali valdžią pakeisti.

šis valdžios su gyventojais 
karas atsiranda iš to, kad dik
tatūrose paprastai valdo tik 
maža žmonių saujelė, kuriai 
jeigu ir pritaria, tai tik ma
ža gyventojų dalis, o .šiaip 
dauguma gyventojų pepritarią. 
Antai Rusijoj 150 milijonų gy
ventojų valdo 100 tūkstančių 
komunistų, kuilių didžiuma su
daro baudžiamąją kariuomenę. 
Kitur diktatorių būna-ir visai 
menka saujęlv-. <>((

Diktatoriąi, ndrę ir sakosi 
tik jie vieni išmaną kaip kra
štą valdyti, bet vis tik mėgi
na sudaryti neva šiokią tokią 
žmonių atstovybę. Italijos dik 
tątorius Mussolipi išsirinko net, 
parlamentą. Išsirinko ne l^as 
kitas, kaip Mussolini, nes rin
kimų (statymą tąip sutvarkė,; 
kad butų išrinkti tik jo šali
ninkai. Kitur diktatoriai, da*

rydami rinkimus, j rinkimų 
komisijas pastato tik savo val
dininkus, jokių visuomenės at
stovų neprilelsdąmi. Tada/kad 
ir kdžin kaip gyventojai bal
suoja, valdininkai rinkimui pa
daro diktatoriaus naudai,

Taigi matome, kad demokrn 
tinč tvarka jokiu budu nėra 
nusigyvenusi. Ir yra tokia tvar
ka, kuri užtikrina žmonių tei
sę patiems savo reikalus tvar
kyti. Demokratinei tvarkai nė
ra reikalingi įvairus suvaržy
mai, per rinkimus žmonių ap
gaudinėjimai ir t. t, Demokra
tinėse valstybėse mes šiandien 
matome puikiausią tvarką, o 
diktatūrų kraštuose amžiniai 
sukilimus, piovynes.

Jeigu kai kur demokratija 
išstumiama, tai tik <161 to, kad 
ten demokratijos žmonės dar 
nemoka branginti, dėl to, kad 
ten piliečiai nemoka ginti savo 
teisių. Ir iš viso, jei demokra
tiją kai kur turi nepasiseki
mų, tai dėl t6, kad ton ji dar 
nėra stipriai įsigyvenusi, o ne

Pratęsti ar nepra- 
tęsti L. L Paskolos 

bonus?

to, kad ji yra nusigyvenu- 
si.

Gal būt, kad demokratija 
kai kur , per daug pasitikėda
ma, leldžU savo priešams ne
gailestingai savo niekinti, kom
promituoti. Pasaulio demokra
tijos vadai, akivaizdoje vis 
dažniau atsirandančių diktatu- 
rų, gal turės pakeisti savo tak
tiką savo priešų atžvilgiu. Kam 
demokratine tvarka nepatinka, 
kas jos nenori, tam ir negali
ma leisti laisvai naudotis de
mokratijos laisvėmis, kad to
mis laisvėmis pasinaudodami, 
tie priešai gulėtų kasti duobę 
pačiai demokratijai ir turėtų 
galimumo progai pasilaikius 
užnerti virvę doro piliečio lais
vei.

Ten, kur piliečiai išmoksta 
(vertinti ir ginti savo teises, 
demokratŲos priešininkai bijo 
ir pasirodyti.

Kiekvienas mokąs savo tei
ses vertinti valstybėj pilietis, 
negali duotis Įkalbamas, kad 
demokratija yra nusigyvenusi.

[“L. U."] V-as.

WASHINGTON, D. C., lie
pos mėn. 18 d.— šiuo atveju 
nekalbama apie tuos bonų tu
rėtojus,, kurie, sunkių, aplinky
bių verčiami, neišgali bonus 
pratęsti. Taip pat nekalbama 
ir apie tuos kitataučius, kurie, 
įvairiomis progomis pasinąudo- 
damb už pusdykį supirko bonų 
tikslų lengvai pašip^lpyti, šiuo 
atvyto kaibaiųa tik apie tuos 
bonų savininkus, kurie atbejo- 
ja, ąr geriau butų bonus pra
tęsti ar, šiaipjau be pratęsi
mo, juos pasilaikyti Ųgesniam 
laikui.

i Mat, esama daug bonų turėto
jų, kurie pageidautų bonus pra
tęsti. Bef-ji^taip įlat-itlfri bai
mės, kad bei kuriuo laiku jiems 
prireiks pinigų. Tod61 jie no- 

i rėtų pratęsti bonus, nenuro
dant bonų išpirkimo, termino, 
arba kad bortai butų apmokė
ti, taip sakant,, “ant kiekvieno 
pąreikąlavimo,”

, Tokios rųšies bonų turėto
jams išeitis yra labai lengva. 
L.L^ Paskolos bonų apmokėji
mo taisykles numato, kad bo^

nūs galima pasilaikyti ir jų 
nepratęsus, arba, kaip vienas 
bono savininkas išsireiškė, “ne
užregistravus”. Dėl to jų rei
kalai nei kiek nenukentės. To
kiems pasilaikiusiems pratęsi
mo bonų turėtojams bus apmo
kėti bonai drauge su palūkano
mis už praėjusį laiką, bet ku- 
iriuo laiku ligi 1945 m. liepos 
mėn, 1 d. Taigi, bono turėto
jas, patiekęs apmokėti bonų, 
sakysime, 1937 metais liepos 
jmėn. 1 d. ar vėliau gaus pini
gus už pilną bono vertę drauge 
su palūkanomis už 1935, 1936 
ir 1987 metus. Be to, taip pat 
bus apmokėti dar ir ankstyves
ni bono kuponai.

Bonų pratęsimas ir perštani- 
pavimas reikalaujamas tik iš tų 
bonų turėtojų, kurie dabartiniu 

-laiku nori atsiimti palūkanas 
už 1935 metus, šiaipjau bonų 
savininkams, kurie kol kas ne- 
reikalafjajf palūkanų už šiuos 
metus, riėra reikalo siųsti bo
rtų Pasiuntinybei perštampuoti.

Iš to kas yra pasakyta, ut- 
rodo, turėtų budi aišku, kad, a t 
bonai bus prtęsti ar nepratęsti 
—vienu ar kitų atveju bonų tu
rėtojams nuostolių nebus.

—Lietuvos Pasiuntinybė.

Garsinkitės “N-nose”
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Gausite NAUJIENŲ ofise

Lietuviškos
Degtinės

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

1934 mc- 
.1 arachi 
išrinktu

>12.00
*45.00
*15,00
’IJO

Vėliausios mados, 
Prirenkami per paty 
rusj lietuvi Dr. Bru 

no Wainorj, Opt.
Tol. Boulevard 6630

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

LIGONINES 
HOSPITALS

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

“The Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Kaina $2.^0.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

už Gal.
Kahomino 
25 sv_______ ______
Visa Maleva 100% Garaetueia—

Arba Sugražinsime Pinigus
Pamt Exchange of Chicago 
1557 Milwaukee av. 2274 Ehton M. 

6830 S.Halsted rt. telArmitage 1440

Miiaidoniėję kimo gerove, negu 
(illŠlON
urėtų kreipti dėinČH) j žino 
ilų kimo gerovę pirmiau, ne 

gu | iIumIoh, Bu, kui žino 
nėma reiklu mukto, tnl men 
ką vertę teturi knlboN apie ule 
los garbingumų urbti Jom IŠgel

GburleH Kurlh, 22 metų, 
ckniiidlcnlo vilkam pnakvndo 

Mlchlgiin ežere netoli Wtmkv- 
gnno. <Mh buvo nuphiukęM alo
dai! nuo krimto Ir pradėjo 
Šuiiktla pngelboN. Tačiau pirm 
tegu pngelbu pribuvo jin din

go vandeny.

Plėšikai nušovė krautu 
vės kostumerį

NATHAN 
KANTER

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

Kap. Gilbert valstybės 
gynėjo ofise Atrodo, knd Dr. Townncnd 

teisi ugnį plutukė.

20 balandžių Įvertina 
ma $2,500

Teisėjas reikalauja iš 
miesto $37,286

Policininko sūnūs 
žeistas

CHICAGOS 
ŽINIOS

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

lopr^Lietu^ifflmBir

Užsimušė iššokdamas iš 
17 aukšto

Polidjou kūpi tunus Dantei 
Gvlhcrt vėl pradėjo dirbti 
kaip vyriausias investiguoto- 
jas vatslybCs gynėjo Coulr- 
ncy ofise. Jis sugrįžo čia np- 
Hvdęs uniformuotų Chleagos 
policininkų viršininko vietų. 
Gandai eina, knd valstybes gy
nėjas ('ourtney prašęs niėrų 
Kelly paskirti Gilbertų polici
jos kornisionieriumi. Ir ka
dangi mčrns nesutikęs šį pra
šymų išpildyti, tai Gilbert 
persikėlęs j valstybės gynėjo

Žiūrėkit! Pirkit!
Gaukit Kainas!

Holdaperial pasipelnė 
$650

BUIUTflS DA.BZE 
Rugpiučio-August 4 

1935 m.

William Staplehm, 20 tuvių, 
policijos kapitono Sluplctono 
sūnūs, tapo sOhkiai sužeistas, 
kai jis šoko j vandenį gelbėti 
10 metų skęstantį vaikų. Vaikų 
jis išgelbėjo, bet pats nerda
mas į vandenį susižeidė.

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Rarai ir kiti krautuvėms fikčeriai 
nauji arba vartoti, 
vais išmokėjimais.

Trys plėšikai darė holdapų 
grosernei adresu 2229 Taytor 
st. Tuo laiku krautuvėj buvo 
Anthony Banetta, 49 metų, 901 
So. Irvitig avė. Matyli, nesu- 
prasdamas kas darosi krau
tuvėj, Baiiclta mėgino išeiti iš 
jos laike holriapo. Piktada
riai jį sulaikė ir nuvarė į kitų 
kambarį. Už poros minučių

kad kiekvienam Jung. Viilsll- 
Jų gyventojui autrihukluMhim 
00 melų amžiaus butų duoda
ma pensijos $200 mėnesiui, 
vakar kalbėjo ('blcngos Baž
nyčių Federacijos susirinki
mui Grent Northern viešbuty.

Tarp kitko Jis pareiškė, knd 
dauguma žmonių yru labini

John Nidgley ♦ 3210 Wcst 
thiglon st., (Uties Cvrvlcv

Munlclpnlls teisėjus Chnrles 
F. McKInlcy iškėlė bylų Chlcn- 
gos miestui rcikiil nudilinau už
mokėti jam vigų už pusketvir
tų metų. Dalykus yru toks. 
Rinkimui buvo 1930 metuls. 
Bet tuo laiku, t. y. nuo gruo
džio 1 d. 1930 metų, teisėjo 
vietų užėmė Jo oponentas rin
kimuose George V, Mclntyrc. 
Jis Ir algų gavo. Tik 
tais knuntės teisėjas 
pripažino teisėtai 
esant McKInlvy, o

('Jilcagos delelyvnl šiomis 
dienomis turi pilnus runas 
darbo beieškodami tūlos F.vc- 
lynos Smith, kuri nužudžiusi 
bučernės tarnautojų Ervinų 
Lang, ir jos vyro ehlnivčio 
llarry Jung. Pirmadienį po
licijų areštavo Iris chinlečius, 
jų tarpe ieškomojo pusbrolį, 
irgi Uarry Jung, ir porų kitų 
giminių, 
areštuotiej 
da nesuprantu apie kų 
kalbu ir trumpai atsako 
sabcw — nežinau.

Grovcr Cleveland, M metų 
(sakomu, tolimus giminė bu
vusio J, V. prcaidvnto Clcve- 
lando) Iššoko iš 17 aukšto Y. 
M, C, A. viešbučio, kurs ran
dant prie South Wabash iive. 
ir 9 gatvės, Ir užsimušė. Clcve- 
land parašė krivių laiškų ir 
pasakė vienam IŠ viešbučio 
svečių, knd Jis ruošiasi nusi
žudyti. Ihistnrnnis pranešė 
nplc tai policijai. 1 viešbutį 
atsiskubino policininkas Žin
ia k, Clevvland iššoko per lan
gų tuo įniktu kada policinin
kas mėgino įsiveržti į jo kam
barį. Suužudls nukrito imt 
stogo vieno aukščio troliČuio 
esančio Šalia viešbučio.

FEDERALdAVINGS 
anMloan R ASSOCiAJION 

OF CHICAOO^

2324 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 1679

JUSTIN MACK!EWICH, Prezidentas
HELEN KUCHTNSKAS, Raštininkas

nigus korporacijos ofise adre
su 3200 S. \Vestvrn avė. Tuo 
laiku oflsun įėjo trys lioldnpo- 
riui ir atėmė iŠ Jo $050. šim
tų dolerių kelras, pamatęs ne- 
piišįstimius žmones įeinant vi- 
Mun, spėjo paslėpti.

pasigirdo keletas šūvių. Ban
ditai Išbėgo, o krautuvės suv.l- 
ninkai rudo Banelių nebegyvų 
nuvirins imi grindų.

JflS.F.Budrik,-<«
OPTICAL and 

JEWELRY CO.
3343 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

Henry Putlu, 21 melų, 1200 
North 22 st„ Melrose Purk, Ir 
jo draugus Tumes Curllno, 17 
metų, Iškėlė bylų Superlor 
teisme Ikhvurdui Schmldl'ul, 
reni vstulnlnkul, kuris gyvenu 
prie Wolf kelio, tirti Luke gnl- 
vCs. Vaikinui kultinu Sclunhl- 
tų nušovus Jų 20 buhmdžių. 
Jie relknluuju $2,500 nllyglni- 
mo už pnukšėius, bu jiems 
brangini kušluvę pnukščius 
įsigyti Ir ėmę kelčių metų Iš
mokinti Juos purskrlsll nnmo 
iš tolimų vielų.

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETU VAlTftS 

"MISS NAUJIENOS 
1935"

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Englevood 5888-5940 

„j ųražifu, modcrnll 
kinu įrengtu,

DOMICĖLĖ JANULEVIČIUS 
po tėvais Zaveckiutė

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
liepos 14 diena, 9.^00 valanda 
ryto 1935 m., sulaukus 40 me
tu amžiaus, gimus Ašpelju Jkai- 
m®. Kuntau&u parap., Telšių 
apskr

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nubudime 

vyra Antane. Sūnų Edvard ir 
daug pažystamų ir draugu, o 
Liętuyoje seserį.

Kūnas našarvots randasi 
4036 Brighton Place.

Laidotuvės ivyks ketversre, 
liepos 18 diena. 10;00 vai. ryte 
iš namu i Tautiškas kapines.

Visi a. n. Domicėlės Janule- 
vičienės giminės. draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutini patar
navime ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Vyras, Sūnūs. Draugai 
ir Pažystami.

Patarnauja laidotuvių direk
torius 6. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRASAS ( 
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamim ttladu pagelblti muši skaityto jam m 
sirasti, kw galima juripirkti Įvairia paprasta ir nepaimta 
daiktu, intaisa ir reikmena- telpančia skelMmf ne
galite susirasti ko jieškot, pakaukite Naujienas, Canal £510; ir

THE HRIDGETOBT ROOFIH <Xk
Ar jura Mo/cm reikalauja pm- 

symo? 
kyskąp kiek kaltuos pataisyti, 
taipgi daroma visokį blftaM 
darbą.

9218 So. Halsted Strrak 
TeL VTCtorr 4965,

Policijos kvočiami 
ehiiiicčlui nudiio- 

eiiui

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu vulysl nnnuto! Pašniik mus dpi dykai upskultlluvimu. 

25 motai patyrimo. — Dlokorius Ir StogluN.

LEONAS ROOFING C0.
3750 WaUacc Street, Tol. Boulevard 0250

Nusišovė Mes. Margaret Mo
lina, 19 metų, savo bule, 1440 
Norlh Wells st. SuužUdystčs 
priežastis, manoma, buvus 
menka sveikata ir finansinai 
sunkumai.

Dr J. Shinglman
Sugrįžo Ift vokucl.lu sonas violos 

gydytojus
25 motų praktika 

Gyvbnhno violų 
1688 Ko, 50 Ava, 

Phone Cicjoro 8056 
Office 4930 W. 13 St.

Ciooro 49
Dr. Francis'E. Townsvnd (iš 

Kali'ornijoH), autorius plano,
t....... ............  ...... .......

Lietuvaitės norinčios {stoti Į 
Gražuolių Kontcstų, tuojau 
siųskite savo fotografija* į 
“Naujlcnns”.

Gražuolėms bus duodamos 
trys dovanos:

PIRMA DOVANA —. $50.00 
ANTRA DOVANA — $25.00 
TRINIA DOVANA — $10.00

PARLOR SETAI, $129.00 vertės, galutinam 
išpardavimui p<> ...........................................................

PUSRYČIAMS SETAI, iki $35.0(1 vertės, 
specialiai po ........................... ............ ............... .

MODERNIŠKI MIKGRUIMIO SETAI, J9S.00 wrtės, 
sampotiai po ......................................-................ .........

VALGOMO KAMBARIO SETAI, $M5.1M) vertės, 
riešuto medžio baigti, po ........... ......... .............. .

Pxl2 AMERICAN ORIENTAl. KAURAI, 
gražių pattern’ų po ... ................................... . .........

PM2 VAILOKINIAI PATIESALAI, $5.00 vertės, 
specialiai po ........ ........................ ......... ............... ......

82 ŠMOTŲ INDŲ SĖTAS, Gaugit sau dabar ...........

GES1NIAI PEČIAI, $49.00 vertės, visi porceiiniai 
po ... ............ .................. ......... .....................

$3.50 vartės maži KAURAI, labai specialiai ........... .

Visų išdirbysėių elektrinių skalbimui mašinų, prosų 
ir Refrigcratorių, specialiai apkninuotų po .........

Duodam Paskolas Ant Morgičiu 
Mužids ^Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Metų 

Tuupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj 
•/**Štb U. S. Government; Įstaigoj, F.

S. and L. Ins. Corp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie- 

z5iw!y no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

JJdUck Mes mokam už kiekvieną 
dolerį dividendus, pagal už- 
darbio. Praeityje išmokėjome 

. 4 nuošimčius.
Reikalau darni 
visada galite KMMHHUBHHHf gauti savo šu
tą u p ytus pini- 
g u s. Įstojimo 
mokėti nereikia,

Mutual LiųuorCo
4707 So. Halsted St.

TeL YARDS 0803

k nukUu atailankykit I CENTRAL DISTRUT FURN1TURK (Q. 
ir PALYGINKIT kainas ir rųž| tnvarų. Mes turime nustatė NAU
JAS PASTOVIAS VERTYBES dėl, musų Liepos menesio apvalymo 
išpardavimo.

Mos garantuotame, kad iųa negalUo gauti geroanėa rųšios tavorų, 
geresniu išmarginlmų arba goresnio patarnavimo bito kur kitur

Pirkite dabar pirm Infliacijos.
*49.00 
*11.95 
*39.60 
*34.95 
*29.50 

*2.98 
*2.49 

*29.50 
*1.98

*29.50 
ir brangesnių.

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS ARBA CASH.

Inlyre, Ir nuo rug|Aiičio 15 <1 
1934 melų įvedė Jį į tciaėji 
oflaų. 1'ulgi dnbiir tolaėjiii 
McKInlcy nori guutl atlygini 
mų Ir už tų laikų, kurį JIn hu 
vo išrlnkliiN tclaėju, bet nvbu 
vo IcIdžInimiN telaėjo pareigiu 
eiti. Per tų hilkų jo algos rii 
Hldnrė $37,280,

Seane st Aberdsan
.Streikuojančių lontpiiivių darbininkų domonHtracija Abor 

dovių WaHh.» prokmtui prieš prlnluntimų prieš HtroiklorhiH vul 
HtijoM milicijos. į1 ’

CENTRAI DISTBICT
FURNITURE CO.

JOSEPH JOZAITIS. Mgr. 

3621-25 SO. HALSTED STREET

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams____
Palagas ligoni

nėje ------ —
Akušerija na

muose
Medikais egzami-

nacija _____ ....
DOUGLAS PARK HOSFTTAL

_______ 1909 8, Kedzie Ava.

STOGAI
HOOFING

MALEVA 
už % kainos!

Vyriausia Viola Bankruto Stabo 
Atstlankyklt į bile kuria į* musu 
8 krautuvių ir pMifciurildt—jus 
41a>Tasfta kiekvieną Žinoma maU- 
vos ruli už nupigintas kalnas, 
$2.00 Balta įibantl Ma- <4 A C 
lova, už GalTT............I' bU?
$2.25 Balta mat Ma- $ 4 OA 
Ieva, už
$1.25 Sieteliam* Maleva, COa

JOHN P. EWALD
. I.QA.;s’S and 1NSŪRAN<ŠE '■?

ap&rajmn ugnies, vėjo.
X lO \Vest 53rd Street

TELEF<MTA;Sb¥AR<is 2T®0 arba 2731 < ’
KEISTUČIO SKOLMW®8SDAVOJIMOB«

■SF“ H

ii
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PRANEŠIMAI

Draugijų Atydai CLASSIFIED AOS

rei

RADIO

Rep. xxx

Chicago

Racine Ave<

UEHLER
Padarome Visiems Greitai

PAS MUS GALITE NUSIPIRKTI TIKRAI For Rent

MĖSA DEL ZUPĖS svaras po

ROLL STEIKAS svaras po
Pocahontas mine run tonas $7.00

svaras po

geri

Chicago, III.
Biznio Vedėjas MARTYNAS BALČIŪNAS

Visi kviečiami pasvei
kinti ir išlydėti ji laivi
nėje ekskursijoj subatoj

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš-

Advokatas J. Grisk 
išvažiuoja Lietuvon

Dariaus-Girėno Pos 
to narių dėmesiui
Amerikos Legiono, Dariaus- 

Girėno Posto No. 271 Pildomojo

Kasier. glol 
So. Morgan

TAVERN i 
ru lotu Ir namu, 
brangiai.

TAVERN pardavimui, gera vieta. 
Pardavimo priežastį patirsit ant vie
tos. 6759 8. Halsted St

Atsišaukimus
Lapelius
Korteles

Visos draugijos, kliubai, ra* 
teliai, kuopos rengia įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi į Naujie
nas, kad jų vieši išvažiavimai- 
parengimai butų paskelbti Nau
jienose.

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

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

Chicagos Draugijų
Kliubtj Valdybos

1935 metams

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Redaktorius P. BugailiA- 
kis. Adresas:

Crane Coal Co 
5332 S. Long Avė 

Tel. Republic 8402

1985
8841 

tel. Belmont 1448 
, vice-pirm., An- 
rtut,

dėl bvle kurio
stykies
Cash u ... . .
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E, C------------- * -------
Store Fixtures
CALumet 5269.

REIKIA patyrusios merginos na
mu darbui. Reikia turėti, liudymas. 
Gyvenimas vietoje. B. Neihaus, 
3029% Edgewood Avė.

Yra užtektinai vietos dėl 
taipbi dėl kitokio
Halsted St.

REIKALINGAS senyvas vyras pa 
gelbėti virtuvėj ir apie namus. Kam 
barys, valgis ir alga.

5702 W, 65 St.

Personai 
užmenu lešk

RYTOJ NORA GUGIENE RADIO 
PROGRAME

Žymus dainininkai dai 
nuos per radio

lo atidaryme Marąuette Parke 
liepds 28 dieną. ,

—W. B. Sebastian.

A. Žillius, kasierius 
liūs, maršalka.

PARDAVIMUI namas su Storu ir 
4 dideliais k*mb#riais užpakali kar
štu vandeniu šildomas, 2 karų ga- 
radžiųs ui 15800. arba mainysiu ant 
Indiana fermos. 2448 W. 71 St Tek 
Republic 9557.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO 
LIT1KOS KLIUBO valdyba 
m., Anton Vaiskia pirm., 
Evergreen Avė 
John Kunrevičius 
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
Wabansiu Avė., tel. Humboldt 
8254, Stanley Buneckis, fin. rnšt.

Tam KubL

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams: Ąz Zalagenas pirminin
kas, 7132 So. Racine Avė., Tel;

J. J. ŽUKAS LAIME 
JO TENNIS ČAM- 

PIONATA

Krautuvė atdara tiktai iki 7-tos vai 
... vakaro subatoj.

Užsiprenumeruoki! 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 

lt
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoja

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina bertainlais antri me
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10

RENDON pigiai saliunas su visais 
įtaisymais ir flatąs; taipogi yra ru
siška ir turkiška pirtis. Biznis iš
dirbtas. Našlė moteris negaliu du 
bizniu išlaikyti.

8322 So. Morgan St.

REIKALINGAS vaikinas (appren 
tice) dirbti grosemėj ir bučernėj.

2589 W. 69 St.

RENDON 3 kambariai ■— $6.00. 4 
kambariai — 810.00 i mėnesi, šva
rus flatai, yra elektra, gagas, toile- 
tai. Lietuviu kolonijoj. 913 W. 
Cullerton SU (20th Street).

JAUTIENA MĖSA YRA PIGI 
IR LABAI GERA PAS

PAIEŠKAU Antano Lileikio ii 
Janapolės parap. ir Domininko Po 
ciaus, neina iš Luokės parap. Gy 
vena Utica, New York. Turiu svar 
bu reikalą, prašau atsišaukti. Juo 
'zapas Šimkus, , 3952 Daken St. 
Chicago, III,

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui skudurų, Ideal Junk Shdp, 
150") Austin Avė. .

Jau daugelis pasilgo musų Notos malonaus balso, ir todėl 
rytoj Naujienų radio programe bus vėl visiems smagumo išgir
sti jų dainuojant taip puikiai kaip ji tik viena moka. Dar neži
noma kokių kompozitorių dainas ji bus pasirinkus rytojaus pro- 
gramui, bet galima spėti, kad nors viena jų būtinai bus Petro 
Sarpaliaus. Petras rods yra parašęs dvejetą naujų dainelių, ku<- 
rios nepaprastai puikiai skamba.

Gabalų šeimynos gyvenimo vaizdai bus taipgi vaizduojami.
Nepamirškite rytoj, atsisukti savo radio 9 vai. vakare j sto

tį WSBC, 1210 kilocycles.

ir Ways & Means Komiteto 
susirinkime, įvykusiame liepos 
12 d., galutinai nutarta liepos 
17 d. jokios apvaikščiojimo 
McKinley Parke neturėti. Vie
toj to nutarta oficialiai daly
vauti Dariaus-Girėno pamink-

ŠTORAS RENDON su štymu ap
šildomas. Basemontas yra. Ga
rantuota vieta ant bizniavo streeto. 
Gera vieta dėl galiūno arba liąuor 
house 
abiejų, biznių 
biznio.

8341 S

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
Chicagos didžiausia rakandų krau

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

Seklyčios setas z.........  $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.

Business Chances 
________Pardavimui Bizniai

PĄRSIDŲODA per 10 metu gerai 
išdirbta buSemė ir grosernė, pir
mos klesos, gražiausioj lietuvių ko- 
lionijoj Marquette Parke. Pardavimo 
priežastis liga. Atsišaukit Box 284, 
1739 S. Halsted St.

šiandie 7tą ^Valhųdų vakare 
užsistatę savo radio ant stoties 
WGES. galėsime. pasiklausyti 
gražaus ir jdomdus programo, 
kuriuos nuolatai kas antradie
nis leidžia Peoples Rakandų 
Krautuves, šioš dienos pro- 
grame dainuos Genovaitė šidiš- 
kiutė-Giedraitionė, Akvile An- 
čitftė, A. čiapas ir kiti. Prie to 
bus gražios muzikos, svarbių 
pranešimų ir kjtokių įvairumų. 
Todėl reikia nepamiršti pasi
klausyti

LIETUVIŲ ŽAGARI EČIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm., 666 Belden Ave„ A. Je- 
naviče pirm, pagelb., 3852 South 
California Avė., John Pukinskąs 
nut, rašt, 7125 S. \Vashtenavv 
A ve., M. Mernvičienė fin. rašt. 
2589 W, 46 Pl„ A. Ramašauskienė 
fin. pagelb.. 1218 Independenco 
BĮ., Pranciška Dvilaitis, kasierius, 
1342 W. 48 Avė., Cicero, 1). Rad
vilas maršalka, 712 17 PI., P.
Arlauskas, J. Pukinskns kasos 
globėjai.
Susirinkimai vra laikomi kas mė

nuo trečia nedėldieni 1 yal. po piet 
Hollyvvood Inn svetainėj. 2417 West 
43 Street,

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

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Rakandai-Itaisai
w^V******^^ll*^^**^***l^lll-**^l**^*%***w*,,*>l****l****Rl,l*,—*M*******^*’-1* 
’ IŠPARDUODAME BARU FTKčE 
rius, visokio didžio su Coli Baksais 
ir Sinkbm. Taipgi Storų fikčerius 

„ „„ , znio iškaitant svar-
i, registerius ir ice baksus 
arba ant išmokėjimo. Pama-

■ _______ ‘j-

J. E, SOSTHEIM & SONS. 
1900 S. State St.

Suimtoje pasibaigė Naujie
nų tennis turnanientas.

Kaip ir buvo tikėtasi, musų 
Šauniausias temps lošėjas Juo
zas J. Žukas gana lengvai lai
mėto čanipionatų. ’

Iš Visų turnamento dalyvių 
kvalifikavo su juo lošti jau
nuolis Jankauskas. Su juo J. 
Žukas turėjo taip sakant “per- 
sinjti” už pirmenybę lietuvių 
tenniso viešpatijoj.

Išpradžių Žukas davė savo 
oponentui progos ir persmar- 
kiui jo nevarinėjo paskui ho- 
lių. • Bet įsikišus, Jankauskas 
jau nebepaspejo bėgti paskui 
Žuko bulių ir jų jam grąžinti. 
Išlošęs du lošimu pagrečiui 
Žukas tapo pasveikintas kaipo 
čairipionas.

* Iš Naujienų jis gauna pui
kią taurę, kuria padovanojo 
Įteikti čampionui ponas June- 
man, sporto reikmenų parda
vėjas. Jie to negana. J. Žu
kas taipgi bus pasiųstas į Lie
tuvą .persiimti ten su tennis 
čampionais viso pasaulio lie
tuviui olimpiadoj.

Sukėlimui fondo tenniso 
čempionui pasiųsti į Lietuvą 
yra rengiama pasveiknimų 
knyga ,o taipgi laivinė ekskur
sija subatos naktį, liepos 20 d.

Daugelis jaunimo jau turi 
tikietus važiuoti laivu šioj su
batoj, o dar daugiau rengasi. 
Visi yra prašomi pirkti tikie
tus išanksto, nes tik išanksto 
pirkti tikietai duoda pelno, 
kurs eina tennis čampono fon
dą n. \

Ant laivo čempionui bus 
inteikta taurė, kurią jis laimė
jo. Puiki dovana taip pat bus 
inteikta ir mergaičių turna- 
mento laimėtojai. , i

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STfi RŪTOS NCW Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. StdnCel, £589 West 
43rd St., Chicagtį. III.; Pirm, pa
gelb. C. Chapliriskas, 8627 South 
Halsted St., Chįcago, III.; Nut. 
rašt. F. Opulskas, 8218 So. Lime 
St., Chicago, likt Fin. rašt W. 
Zlabes, 740 E, 90th PI., Chicago, 
III.; Kont. rašt, J. Razminas, 6101 
So. • Racine Avh..' Chicago, III.; 

dartinkienė, 3441 
Ihicago, III,; Kas.

panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visa dienų, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagob Lietuviu Draugija, 
1789 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)
DLK, Vytauto Draugija laikys pu

smetini susirinkimų antradieny lie
pos 16 dienų 1935 m. Chicagos Lie
tuvių Auditorijos svetainėj, 3188 S. 
Halsted St. šiuomi visi nariai kvie- 
jiami būtinai pribūti, nes turime 
svarbių klausymų apsvarstyti.

P. K„ sekr.

puikioj vietoj su atsky 
amu, išdirbta vieta, ne 

Mainu nepriimsiu.
4683 So. Rockwell St

AMERICAN LITHUAN1AN CITI- 
ZENS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1935 m.: J. švitarius, pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Turner. 
pirm.-pag., 3118 W. 44 St., tel. 
Virginia 1153; Paul J. Petraitis, 
nut rašt., 3131 S. Emerald Avė., 
tel.Columbus 10272; J.Naudžiunas. 
fin. rašt., 1500 S. 48th Court, Ci* 
cero, III.; J. Manikas. kontrolės 
rašt., 2519 W. 43 St.; J. Jesiunas* 
kasos globėjas. 2440 W. 89 St; 
H. Gramontienė, kasierius, 4535 
S, Rockwėll St.; Dr. A. J. Mani
kas, daktara skvotėjos ,2519 W. 
43 St„ tel. Lafayette 8051; A. Va
lavičių, Maršarka (Bondsmanai); 
K. Gramontas, 4535 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A. 
Sadlukas, 4088 Archer Avė., tel. 

. Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul J; Petraitis, 8131 
S. Emerald Avė., A. Saldukas, 
4088 Archer Avė., Dr. A. J. Mani
kas. 2519 W. 43 St; Pilietiškų Po- 
pierų Komisija: A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
B. Putrimas, 4536 Turner Avė.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

trečias (3) sekmadienis kiekvieno 
mėnesio, 1-mų vai. po pietų K. 
Gramonto svetainėj, 4535 South 
Rockwel ISt. '

pagelb. J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St„ Chicago, 111.; Durų .mar
šalka S. Žukauskas. 2515 w. 4**r<’ 
St., Chicago, III.; Ligoniu arėk. 
K. Keturakienė, 525 E. Oakwood 
Blvd.; Kasierius J. Yuškienas, 2547 
W. 45th St., Chicago, III.; Sudžia 
F Aušra, 8489 So. Artesian Avė. 
Chicago, III.; Sudžios rašt. F. Žu
kauskas. 8814 So. Morgan Street, 
Chicago. III.: Korespondentas S, 
Wernis. 6804 So. Perry Avenue, 
Chicago, III.

Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
pirm.. 3317 So. Lituanica Avė.; 
M. Batutis, nut. rašt., 2627 Gladyfi 
Avė., Tel. Van Buren 7861; P. 
Viršilas finansų rašt., 8415 So. 
Wallace St.; M. Alkimavičius iž
dininkas, 4804 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontrolės rašt., 8415 So. 
VVallace St.; M. Norbutas ir K. 
Batutis iždo globėjui; J. Garbužas 
maršalka.

Didžiausis Išpardavimas 
Gautų Atgal Automipbilių Chicagoje 

150 Automobilių Pasirįnkimui 
Dodge, 1932, sedan/kaip nau

jas, tik ............. .....   $295.00
Buick late, 1930, sedan, tik .... 110.00 
Fard, 1934, sedan. kaip nau

jas, tik  ........... 365.00
HUpfnObile, 1932. sedan, garan

tuotas, tik    .....  285.00
Študebaker, 1931, Deluxe, tik 195.00 
Chrysler, 1932, Leluxe sedan, 

tik .... .................    295.00
Essėx, 1980, sedan, tik ............ 45.00 
Chrysler' Coupe, tik ..............:.... 85.00

Ir daug kitų autmobilių nuo $25 
ir brangesnių. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienų ir galit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jūsų 
sena karų priimsim j mainus. Li
kusia suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobilių kainos 
yra pigiausios Chicagoje. Musų 
krautuvė yra atdara vakarais ir ne
dėliomis iki 9 vai. vakaro.

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

Ar 1au esi nariu Chicagos Lietuvjj 
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 
legalė 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,

NAŠLft priversta išmainyti 2 
fintų muro narna South Sidėj ant 
bisnlo arba, pigesnio namo. Labai 
pigiai parsiduoda 5 flatų muro na
mas Bridgeports. Mainys Telefonas 
Yards 0145*

Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOGAI
Pilnas patarnavimas stogų dengime 
ir taisyme — bi?nio‘ namams ir re
zidencijoms.

Asfaltiniai stogai'
, Asbestd Jingelia! • ‘ 

Asfalto Šingeliai 
Muro šonai . <( , 
Žvyro stogai 
Perdengimas stogų 
Pataisymas „
šonu sutvirtinimas 
Metalinės jungės ir tt. '

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

LOUIS MEITUS 
ROOt'ING CO.

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE 6900

Adv. J. Grish ■ praėjusį šeš
tadienį Liet. Advokatų Dr-jos 
tapo išrinktas delegatų į Pa
saulio Lietinių Kohgresą. Adv. 
Grish išvažiuoja^ laivu “Nor- 
mandie” liepos 31 dieną, 
ofisas bus atdaras ir jo 
kalus ves advokatas N. 
mavick. Viskiu Reikalais pra 
šome kreiptis, j p. Tumavick.

z REIKIA AGENTŲ
Kainos numažintos dėl didelio sales 
drive. 1000 blades — $3.70, retail 
lengvai gaunama $10.00. Skutimpą.ir 
dantų creain 35c. didumo gross $5.60. 
Čevėrykų ų^rdiščiai Gross 35c. Tūk
stančiai bai-genu. Dykai 116 puslapių 
katalogas. Millą. Sales, 27 S. Wel|s 
St., Chicago?

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

SAVAITE ŠIOMIS KAINOMIS 
ROUND ŠTEIKAS labai geras 

ir didelis bargenas ....sv. po 
POT-ROAST arba čiokas tiktai po ■ 

svaras ......j......................  >.......

SIRLOIJ^, STEIKAS yra tikras
-bargenas

AVIENĄ nuo petuko specialiai 
šiam išpardavimui ... ;—rsv. po

ŠOLDERIUKAI rūkyti lab
svaras po......... ..... ....... —

ANTYS pavasarinės, bargenas
tarp 3 ir 5 svaru didumo

Taipgi turime visokios rųšies dešrų labai 
pigiomis kainomis.




