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Generalinis Streikas 
Terre Haute, Ind.

Užuojautos streikas suparaližavo visą 
miestą; gręsia maisto trukumas

PASKELBĖ KARO STOVĮ

TERRE HAUTE, Ind., liepos 21. — Gubernatorius Mc- 
Nutt prisiuntė kelias kuopas valstijos milicijos ir paskelbė ka
ro stovj ne tik Terre Haute mieste, kur generalinis streikas su
paraližavo veik visą miesto biznį, bet ir visoje Vigo kauntėje. 
Karo stovis paskelbtas neva palaikymui tvarkos, nors ikišiol 
mažiausios netvaikos niekur nepasireiškė.

TERRE HAUTE, Ind., liepos 
22.— Užuojautos generalinis 
streikas, paskelbtas parėmimui 
streikuojančių 600 enamelio 
darbininkų, suparaližavo visą 
miestą ir miestui gręsia mais
to trukumas, jei streikas užsi
tęs dar 24 valandas.

Maisto pristatymas liko su
laikytas ir sankrovos užsidarė, 
streiko vadams pervažiavus per 
visą miestą, raginant darbinin
kus dėtis prie streiko.

Dar negalima nustatyti kiek 
darbininkų dalyvauja streike.

Centralinė unijų taryba ir 
valstijos Darbo Federacija at
sisakė pasisakyti dėl streiko, 
nes unijų taryba jau pirmiau 
atsisakė generaliniam streikiri 
pritarti ir jį skelbti.

Labiausia miestą palietė 
teamsterių ir trokų darbinin
kų streikas, nes jiems sustrei
kavus apsistojo ’ ^pristatymas 
duonos, mėsos, pieno; ledo ir

Naciai uždarinėja 
katalikų jaunimo 

organizacijas
BERLYNAS, liepos 22. — 

Nacių kampanija prieš savo 
priešininkus vis plačiau vysto
si. Ji ypač yra atkreipta prieš 
protestonų opoziciją ir kata
likus, pi. .■ < - ■ ■ ■ i. ■ t

Yra ženklų, kad persekiojami 
opozicijos protestonai ir kata
likai gali susivienyti ir bend
rai ginti bažnyčios laisvę.

Katalikų kunigai veik visur 
nusilenkė naciams ir savo pa
moksluose nieko neminėjo apie 
nacių paskelbtą katalikams ko
vą. Išimtis yra tik Freiburgo 
diecezija, kur kunigai perskai
tė pareiškimą, kad nacių truk
dymas katalikų jaunimo orga
nizacijų veikimo yra laužymas 
konkordato.

Paskatinti centralinės val
džios, lokaliai viršininkai vis 
drąsiau puola opoziciją.

Osnabrueck liko paskelbta, 
kad bus baudžiami tie protes
tonų opozicijos ir katalikų ku
nigai, kurie nacionalėse šven
tėse neiškeis nacių vėliavos.

Duisburge miesto meras įsa
kė visiems valdininkams tūtoj aus 
pasitraukti iš religinių, darbo 
ir profesinių organizacijų, o sa
vo vaikus ištraukti iš bažnyti
nių ir jaunimo draugijų.

Osana, Pareiny, uždraudė žy-

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Galbūt lietus su perkūnija: 
maža permaina temperatūroje.

Saulė teka 5:34. leidžiasi 8:- 
19.

visų kitų gyvenimo reikme
nų. Trys didelės ledo dirbtu
vės užsidarė.

Urmo groserių firma irgi tu
rėjo užsidaryti, negalėdama 
pristatyti užsakymus, sustrei
kavus jos darbininkams.

Oakley, savininkas 25 groser- 
nių, sako, kad jo sankrovos tu
ri užtektinai groserių 3 ar 4 
dienoms, bet šviežios mėsos nė
ra.
Penki areštuoti po susirėmimo 

su policija
CLEVELAND, O., liepos 22. 

—Penki žmonės liko areštuoti 
po riaušių, kurios ištiko didelei 
Industrial Rayon Corp. bandant 
atidaryti savo dirbtuvę, kurios 
darbininkai streikuoja jau nuo 
gegužės 20 d.

Policijai teko susiremti su 
500 pikietuotojų, kurie bandė 
pastoti kelią streiklaužiams. 
Bet dirbtuvę atidaryti nepasi
sekė. ;

dams pirkti namus ir žemę ir 
paskelbė boikotą tiems vokie
čiams, kurie pirkliaus pas žy
dus.

Stetinas uždraudė žydams 
naudotis byčiais, o Neusterlitz 
uždraudė koteliams ir viešna
miams duoti kokią nors prie
glaudą žydams.

Katalikų jaunimo organizaci
jos liko uždarytos Sttetino, Ko- 
eslin ir Schneidemul apielinkė- 
se. Manoma, kad jos bus už
darytos ir visoje Vokietijoje.

Keli katalikų kunigai liko 
atiduoti teismui už šmugeliavi- 
mą per sieną pinigų.

Kaltina, kad dėl mer
ginos prigirdė 
savo žmoną

WORCESTER, Mass., liepos 
22.— Newall P. Sherman, 26 
m., Sutton choro dainininkas, 
skautų vadas ir pionierių ai- 
nys, liko suimtas už prigirdy- 
mą savo žmonos, apverčiant 
luotelį Singletary ežere.

Teisme jis atsisakė prisipa
žinti prie kaltės ir tapo iki 
teismo uždarytas kalėjiman.

Bet pasak policijos, jis jai 
prisipažino prigirdęs savo žmo
ną tikslu “padaryti įtaką” į 17 
metų merginą, su kuria jis dir 
bo Whitinsville dirbtuvėj ir 
prie kurios jis meilinosi.

Dėl bitės susidūrė 
automobiliai

EFFINGHAM, I1L. 1. 22. — 
Bitė įsigavo į automobilisto če- 
veryką ir delei to ištiko auto
mobilių susidūrimas, kuriame 
trys žmonės liko sužeisti.

Pajutęs bitę savo čeveryke 
Ollie Coulter iš Carbondale. 
H!., pametė kontrolę savo auto
mobilio, kuris įvažiavo j kitą 
automobilių.

EUROPA SUJUDUSI DEL GALIMYBĖS HAPSBURGŲ MONARCHIJOS ATSTEIGIMO

Visa Europa yra sujudinsi dėl pastangų į atsteigti Austrijoje monarchiją, pasodinant į sos
tą erzhercogą Otto, kuris dabar gyvena Belgijoje. Tuo labiausia rūpinasi ex-karalienė Zita, jo 
motina. Jis jau atgavo konfiskuotus Austrijoje turtus. Monarchijos atsteigimui pritaria ir 
kancleris Schuschnigg, bet tam buk priešinusi dabartinis Austrijos valdovas, vice-kancleris 
princas von Starhemberg, fašistinio reichsweliro vadas, kutis pats norėtų likti regentu. Labiau
sia susirupinusi yra mažoji entente, kuri grūmoja paskelbti mobilizaciją, jei Otto bandytų atsi
sėsti į Austrijos sostą.

Sesuo žuvo nelaimėj; 
brolis prapuolė

GRAND HAVEN, Mieli., lie, 
pos 22.—-Deanė Winslow, 27 m. 
ir jo seserei Helen, 20 m. gryš- 
tant naktį į savo namus 'Spring 
Lake iš šokių Grand Haven nak
tiniame kliube, įvyko nelaimė 
su automobiliu, kurioje auto
mobilis nuvažiavo į griovį ir 
susidaužė. 

. i . ' ♦
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Nelaimėj sesuo Helen liko 
užmušta, bet nesurandama ir 
jos brolio, kuris irgi po nelai
mės kažkur prapuolė.

Spėjama, kad nelaimėj ji li
ko išmesta iš automobilio ir 
nukrito ant kelio. Jis ją nuo 
kelio nuvilko į griovį ir pats 
kažkur nuklydo. Jo tėvas, fe
deralinis bedarbių šelpimo ad
ministratorius Mason kauntėj, 
spėja, kad ir sūnūs veikiausia 
liko pritrenktas, ar ir sunkiai 
sužeistas nelaimėj ir kad jis 
dabar klaidžioja po netolimas 
kopas. O gal jau yra ir negy
vas. Taipgi pamišęs dėl įvyku
sios nelaimės ir susijaudinimo 
galėjo pasiskandinti ir netoli- 
m j Grand upėj.

i '>

Nušokęs nuo bėgių, apvirtęs ir susidaužęs greitasis Liberty Limited garvežys ir traukinys. Ne
laimė įvyko viduryje Upper Sandusky, O., miesto, kai 60 mylių j valandą greitumu ėjęs trauki
nys užgavo skersai bėgius važiavusį troką su traileriu. Devyni vagonai apvirto, o garvežys 
eksplodavo. Nelaimėj 17 pasažierių liko sužeista.

Užpuolę nudistus
BARCELONA, Ispanijoj, lie

pos 22.-— 10 plėšikų įsigavo į 
nudistų stovyklą ties Gava ir 
grūmodami /.ginklais privertė 
juos atidaryti drabužių spintas. 
Iškraustę drabužius ir pasiėmę 
iš jų apie $7,000 pinigais ii 
brangmenimis, - plėšikai drabu 
žius sudegiho „kad nudistai ne
galėtų juos1 vytis.

Japonų karo laivas 
apšaudė amerikie

čių misiją
HANK0W, Chinijoj, liepos 

22. —Amerikos misionieriai iš 
Amerikos misijos mokyklos ir 
kolegijos Hunan provincijoj 
praneša, kad Japonijos kanuo
linis laivas liepos 18 d. iš 
Tungtin ežero apšaudė kulko
svaidžiais misiją ir mokyklą, 
pastatydamas visų misijoje bu
vusių žmonių gyvastis didelin 
pavojun.

ST. LOUIŠ, Mo., 1. 22. — 
John Pawlowski, 23 m., buvęs 
kalinys, liko nušautas einant iš 
smuklės, kurioj jis iš žmonių 
atėmė 90c.

3 metų, bet sveria
142 svarus

RAMSGATE, Anglijoj, liepos 
22.—Anglijoj didžiausias vaikas 
yra Leslie Bowels, kuris yra 
nors tik 3 metų 4 mėn. am
žiaus, bet sveria jau 142 sva
rus. Per pastarąjį mėnesį jis 
priaugo 14 svarų. Išėmus ne
tiksliai veikiančias liaukas, vai
kas šiaip yra pilnai sveikas.

Nė kalėjime nėra 
vietos nuo vagilių
JOLIET, III., liepos 22. — 

John Kickles surado, kad ne 
kalėjime nėra vietos nuo plė
šikų, kad jie ir ten gali įsi
gauti.

Jis yra kalėjimo ūkio vedė
jas, kur dirba patikimi kaliniai 
Vakar jis surado ,kad vagiliai 
įsilaužė i jo namelį ir išsinešė 
daugelį rakandų.

INDEPENDENCE, Kas., 1. 22. 
—Higgenbottom, 30 m., kuris 
pirmiau dirbo Kansas kolegijoj 
prie televizijos pasimirė nuo 
ligos, kuri kilo dėl jo darbo 
prie X-spindulių. ’

Anglija vėl bandys 
taikinti Italiją 

ir Ethiopia
LONDONAS, liepos 22. — 

Anglijos kabinetas specialiame 
susirinkime nutarė įsakyti sa
vo ambasadoriui Italijoje Si r 
Drummond atnaujinti savo pa
stangas rasti pagrindą sutai
kymui Italijos ir Ethiopia.

Tuo pačiu laiku valdžia išreiš
kė pasitenkinimo Jungt. Vals
tijų pastangomis pašalinti ka
ro pavojų.

Sir Drummond liko įsakyta, 
kad jei nebus rasta pagrindo 
sutaikymui, tai kad jis paragin
tų Mussolini paduoti visus įro
dymus tautų sąjungos tary
bai, kuri susirinks liepos 29 d. 
To paties bus paprašyta ir Et
hiopia.
Ethiopia priims tik garbingą 

taiką
ADDIS ABABA, liepos 22.— 

Iš Ethiopia atsakymo Italijai 
matyt, kad Ethiopia sutiks pri
imti tiktai garbiną taiką su 
Italija.

Mussolini, kuris nuolatos nuo 
kanuolių vamzdžių laiko labai 
karingas prakalbas ir skelbia 
karą Ethiopia, užprotestavo kai 
Ethiopia karalius pasakė savo 
parlamentui, kad Ethiopia, jei 
bus Italijos užpulta, ginsis iki 
paskutinio žmogaus ir kaltino 
Italiją dėl karinių pasiruošimų.

Ethiopia savo atsakyme Ita
lijai atsisakė atsiprašyti, ar 
pasiteisint tik nusistebėjo,, kad 
Italija bando apginti Jimtna 
valstijos sultoną. Toj valstj- 
joj buvo stipriausia įsigalėjusi 
vergų prekyba, kuri dabar bai
giama naikinti. Jos sultonas 
liko pašalintas ir suimtas už 
tą vergų prekybą, o jo sūnūs 
nuo sultono vietos atsisakė.

Teisia merginos 
užmušėją

PEORIA, III., liepos 22. — 
šiandie čia prasidėjo byla Ge- 
rald Thompson, kuris yra kal
tinamas išgėdinęs ir nužudęs 
Mildred Hallmark, 19 m.

Jis buvo atvestas j teismą 
po labai didele sargyba, kad 
minia nesikėsintų jį nulinčiuo- 
ti.

Manoma, kad kaltinamąjį bus 
bandoma ginti pasiremiant be
protybe.

11 paskendo luotelyj
BERLYNAS, liepos 22. —De

lei paėmimo perdaug didelio 
skaičiaus žmonių, luotelis, kuris 
buvo naudojamas kaipo keltu
vas per Darethen ežerą, Rytų 
Prūsijoj, paskendo. Kartu pa
skendo ir 11 žmonių. 10 žmo
nių betgi išsigelbėjo.

Pasigailėjo buliaus
LA LINE A, Ispanijoj, liepos 

22.— Pirmą kartą atsikito tai, 
kad po imtinių su bulium, bu
lius išliko gyvas ir tai dar pa
čiai publikai prašant.

Jaunas ir stiprus bulius, spe
cialiai užaugintas imtinėms, bu 
vo pasiųstas kautis su Ortega. 
Bulius taip gražiai pasirodė ir 
publikai taip patiko, kad kada 
Ortega ruošėsi užduoti pasku
tinį ir mirtiną buliui smūgį, 
publika ėmė maldauti pasigai
lėti gyvulį. Ortega patenkino 
publikos reikalavimą ir bulius 
liko sugrąžintas atgal j ūkį.

Chicagoje šį rudeni 
bus įvesti bendri 

transferiai
Galima bus tuo pačiu transfe- 

riu važiuoti gatvekariais ir 
elevatoriais

CHICAGO. — Gatvekarių 
kompanija sutiko nuto rugsė
jo 22 d. įvesti bendrus trans- 
ferius, kuriais butų galima va
žinėtis ir elevatoriais ir gatve
kariais. Bendri transferiai bus 
įvesti Illinois prekybos komi
sijos įsakymu vieniems metams.

Mainanties iš gatvekarių į 
elevatorius betgi reikės primo
kėti 3 c.

Anglai kovoja riau
šes Indijoj ir Ulstery

LONDONAS, liepos 22.—An
glijai tenka dėti didelių pastan
gų sulaikyti religines riaušes 
dviejose totlimose vietose—In
dijoj ir Ulstery.

Riaušės Indijoj kilo maho
metonams pasipriešinus sichų 
griovimui jų maldnamio Maler- 
kotla mieste, Lahore provinci
joj. Anglija į ten siunčia dau
giau kariuomenės ir šarvuotus 
automobilius riaušes sulaikyti. 
Riaušės kiek apsistojo, bet jos 
gali vėl atsinaujinti. Riaušėse. 
10 mahometonų liko užmušta.

Ulstery (šiaurinėj Airijoj) 
.rįaušės prasidėjo kelios dienos 
atgal protestonams apvaikščio
jant savo/metinę šventę. Jos 
vis dar tebesitęsia, nors jose 
žuvo devyni žmonės. Dabar 
riaušėse pradeda persimesti į 
pietinę Airiją, kur katalikai 
pradėjo pulti protestonų mažu
mą, daužyti jų namus, biznius 
ir bažnyčias.

Paslaptis dengia ru
sų skridimą per 

šiaurės * polių
MASKVA, liepos 22. — Trys 

rusai turėjo šiandie “misteriš
ku” lėktuvu išskristi iš Mask
vos į San Francisco per šiaurės 
polių.

6,250 mylių skridimas turė
jo prasidėti šįryt. Bet skridi
mas neįvyko ir žinios apie ruo
šiamą skridimą staigiai nutru
ko.

Dingo iš aerodromo ir pats 
lėktuvas.

Daug žuvo riaušėse 
dėl skrybėlių 

Persijoj
MASKVA, liepos 22. — Per

sijos valdžiai įsakius gyvento
jams pakeisti savo feskas nau
jomis europiškomis skrybėlėmis, 
Meshed, Persijoj, kilo rimtų 
riaušių, kuriose daug žmonių 
liko užmušta ir sužeista.

Minios pradėjo pulti nešio
jančius naujoviškas skrybėles, 
delei ko ištiko smarkios muš
tynės, kuriose daug žmonių 
krito.

NEW YORK, liepos 22. — 
Jaunas Kanados kasyklų milio- 
nierius Duncan McMartin ne* 
tikėtai “elopino” su LiUian 
Kenton, pozuotoja cigaretų ap
garsinimuose ir po vedybų ke
tina išvažiuoti tolimon kelio
nėn. Ji yra jo trečia žmona.



ADVOKATAI

mar
CHIC/AG O£ uo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8

Senas Peteas-Martinkaitis

creet

AKIU SPECIALISTAI

Peter Kazwell

Jonas šeštokas

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

Ofiso Tol. Boulevard 6918

Ofiso Tel. Calumet 6893

IR NAKTĮ 
iesto Dalyse.

Jubilėjinio bankieto 
tikietus gauna seka
mi Draugijos nariai:

Ar rengiatės būti 
Draugijos jubileji- 

niatne bukiete?

jauslus 
elektros

Tel. Ofice Wentworth 6330 
R««. Hyde Park 8396

savo gimines, draugus, 
ir gauti tikietą į 

jubilejinį bankietą.

Phone Boulevard 7042

Žodis naujiems drau 
gijos nariams

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South, Halsted St, 
Tai. Boulėvard 1401

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

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

Tel. Seeley 7380
Namų telefonas Brunswičk 0597

Konkufsante p-iiia 
n šliužas sėkmin

gai progresuoja '

Amerikos . Lietuviu Daktarų 
Draugijos Nariai

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia0086 

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

, Tolephone: Boulevard 2800

JOSEPII J. GRISK

Žiūrėkit! PirKit!
Gaukit Kairihši

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laiddtilvitį Direktorių Asociacijos.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 AVest 22nd Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomia ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefoną* Regablic 7868

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

Ofiso vai. . . —__ _____  .
vak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2519 West 43rd St

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
lik!8 po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Netoliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tek LAFAYETTE 8061.

rius 
pažįstamus 
Draugijos 
Musų atsakymas visiems nau
jiems nariams yra sekamas: 
Taip, už kiekvieną įrašytą nau
ją narį gausite tikietą į Drau
gijos jubilejinį bankietą. Drau
gijai bus kaip tik malonu ma
tyti, kad nauji nariai darbuo
jasi organizacijos labui, yra 
aktyvus nariai- iš pat pirmų 
dienų savo įsirašymo Draugi
jom

$29.50 
ir brangesnių.

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS ARBA CASH.

Daugelis naujų narių atsi
kreipia į Draugijos valdybą 
klausdami, ar jie, kaip nauji 
organizacijos nariai, gali įra
šyti Draugijon naujus na-

Musiį koiikiirsantuš P. kaiš
ius dar iie visai sutingo, bet 
fellun pripažinti, kad vasaros 
karščiai ant j 6 iidhlKžHi $tVei- 
ke. Laike ^isbs $it9riitCs gadtl 
tiktai vieną narį, ypačiai p. 
Galskiui, tai truputį permažai. 
Nu, dar gerai, kad jis nors ge
rą narę jraSS Draugijon, būtent 
p-hią M. Adohiaiiiehį. Jis 
greitu laiku Ir jos Jiuiniį duk
relę Marijoną įrašys. Lauksi
me.

TKiti 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 12 
Phnne Rnulovnrd R4R1

azultatų šiaife konkurso 
saule nematys, bet buvo 

Jai dar-

Kas sake, kad mūsų konkur- 
sante p-nia Ratkevičiene niekė 
konkurse neveikia? Tas gry
na netiesa, jos darbas pats UŽ 
save kalba 
jon p. A. Bukauską

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

darbą, draugai ir drauges, Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos na
riai.

Lapkričio 2 d. Draugijos 
jubilijiniame bankiete galėsi
me pasididžiuoti savo Sėkmin
gu darbu organizacijos labui.

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

Anhii MatužbvičienČ
P-nią Anhą liiatuzoviČienę 

taipgi jrašč Dbduftljoii liiusų 
darbšti koiikiirsantė p-nia P. 
Šliužas. Daugiau tokių gerų 
riariij gaukite drahgijon — 
Draugija tikrai pasižymės skai
čiumi ir veikla.

J. F. R ADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

4631 South Ashland A venų 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų. 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vai NediĮ. nuo 10-iŪ 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

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

A.L.Davidoms, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

, ,, TeL Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phyšical Thėrapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė., 2nd flbor 

Hemlock 9262 
Patarnauju .prie 
gimdymo barnu? 
se ar ligoninėse, 
duodu massagC 
ėlectrlc treat- 
tnent ir magne- 
tic blankets ir įt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai

Dentįstas
4645 So. Ashland A v 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal nutarti.

756 West 35th St 
... Cor. df 85th and Halsted 9ts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedėliomii pagal sutarti.

Konkurso vedėjas iki šiam 
laikui mane1, kad tiktai musų 
darbštus konkūrsantaš Kazys 
Steponavičius tegali 
dešimtį naujų narių 
bet ve, atsirado ir 
jotas Seno Petro

Seno Petro gyvenimo nusis
tatymas yra: “Jeigu dirbi, tai 
dirbk, o jeigu snaudi, tai 
Snausk”. Senas Petras per ii 
gą laiką snauduliavo Draugi
jos konkurse, bet tiesą pasa
kius, jis tuo laiku darbavosi 
“Naujienų” konkurse, o da
bar kiek pailsėjęs po stam
bių laimėjimų “Naujienfe” kon
kurse, pradėjo aktyviai veikti 
Draugijos konkurse. Senas 
Petras laike praeitos savaites 
įraše Draugijon 10 nab’jų na
rių. Well, tai reikia pripažin
ti, kad jis net konkurso vedėją 
nustebino savo dideliu pasise
kimu.

Rusas Gydyto; 
Moteriškų, Vyriš 

chroniškų ligų.
Ofisą* 3102 So. Halai 

arti 81st Street. 
Valandos: 2—4, 7—9 vaL 

diliomis ir iventadioniali

Dr J. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdie* ligos jo 
specialybė

Valandos 11-12 A.M. 2-4, 7-8 P.M. 
Gyvenimo vieta’ 

1638 So. 50 Avė.
Phone Cicero 3656 

Office 4930 W. 13 St 
Cicero 49

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashland Avenue, 
Ros. 6515 S. Rockwell St. 
Telephone: Republic 9728.’

Re*. 1227 S. 50 Avė., Cicero 
Telephone: Cicero 5895,

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

J. LIULĖVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Averiuė Phone Yards 1138

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

.Ofisas ir.Rezidencija ..
8835 So. Halsted St

CHICAGO. ILL. -

SETAI, iki $35.00 vertės, 
MlEGRUIMfo*’sjĖTAT,‘’$987dd’vertėą

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cerrnak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pfitnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwell

Dr; Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam^ žinomas pėr 85 
metus kaipo patyręs gydytoja* chb 
rurgąs ir akuieria.

Gydo staigias ir chroniškas liga*, 
vyrų, moterų, ir vaikų pagal nąu- 

letodus X-Ray ir kitokiai 
irietaisus.
Sas ir Laboratorija: 

1034 W. .18tii SU nei

nūo 611d 7:80 vaL vakare.
. M, Cąnal 8110 

Rezidencijos -telefonai:
Hyde Park 6755 šr Central 7464

Julia Shimkunas
MuŠtį nauja nritė p-nia Julia 

Shimkunas, 22QQ’West 23rd st., 
išlaiko gražiai įi^ngtą biičernę 
ir grošeriiį, yra Sumani mote
riške biznyje į^abelnamc lietu
vių gyYenime.?^C

Frank Kremer
Taip sakant, p. Ėrank Kre

mer gau4n« tikietą į Draugijos 
jubilejinį bankietą, kurs įvyks 
lapkričio 2 d. Lietuvių Audito
rijoje. Jis prirašė Draugijon 
p-nią Helen Karpis.

Antanas Povilonis
Antanas Povilonis taipgi ne

patingėjo pasidarbuoti, kad ga
lėjus gauti tikietą į Draugijos 
jubilėjinį bankietą dykai. Įra
šė Draugijon savo giminaitę 
p-nią Petronėlę Povilonienę.

Petronėlė Bukauskienė
P-nia P. Bukauskiene buvo 

seniai nusitarusi, kad įrašyti 
Vieną narį Draugijon, na ir da
bar įrašė savo draugę Petronė
lę Budreskienę. Tikietas j 
Draugijos jubilejinį bankietą 
jai užtikrintas. Puiku!

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTĮSTAS X-RAY
4143 ARCHER AV., Cor. Francisco
Tol. offico Laf. 8650; res, Virg. 0669

Smagu pažymėti, kad kon- 
kursantC p-nia 5 Šhuužas kon
kurso darbe pradeda pilnai įsi
siūbuoti, darbas -jai pradėjo vi
sai gerai sektis, Pradžioie 
konkurso atrodą įsRhd jos dar
bo n 
šviesi 
skaudžiai apsirikta 
bas pradėjo visai gėrai sektis, 
laike vienos savaites ji gafe 
du naujus nariitis, ir neabejo
ju, kad ji nemažiau gaus nau
jų narių ir sękahią savaitę 
P-nios šliužas įrašyti nauji na
riai :

Musų naujas narys p. J. 
šeštokas, 5652 West 64th pi., 
yra “Liųiibr and Bėer \Vhole- 
salė’----- biznyje. Jo žmona,
p-nia Šeštokienė, pirmiau įsi
rašė Chicagos Lietuvių Drau
gijon, o dabar ir p. šeštokas 
pašėke savo žmonos geru pa
vyzdžiu, įsirašė Draugijon. Ge
rai padarė musų konkursan- 
tas F. Bulaw įrašydamas p. 
šeštoką Chicagos Lietuvių 
Draugijon.

Dr. C. K. Kliauga
Dentistos 

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistą*.
Palengvins akių itempim*, kuri* 

esti priežastimi galvos, skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
So, skaudamų akių karšti, atitaiso 

umparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose • egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klai
dai. Specialė atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akyi atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

____ Tel. Yardi 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akli 
'' Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

DR P. IAGMIN
t DENTĮSTAS

3147 S. Halsted St.
Utarn. ir Ketv. nuo 10 iki 6 v. v, 

1616 ATTO BOULEVARD
Pan. Šer. Pėtn. Sub. 10-8 vai. vak, 

Tel. ChicagO Heights 1131

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Denrborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų Ofisas—3323 So. Halsted St* 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tol. Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Tiesa, iki Draugijos jubilėji
nio bankieto dar virš trijų mė
nesių laiko. Bankietas įvyks 
lapkričio (November) 2 d. Lie
tuvių Auditorijoje. Galima sa
kyt iš anksto, kad tai bus pil
noj to žodžio prasmėje bankie
tas. Vieta erdvi, paimtos di
džioji ir mažosios svetaines, 
kad atsilankiusi publika ne
vargtų dėl didelio susigrūdimo.

Programas bus įdomus, val
gių ir gėrimų iki sočiai. Ti- 
kieto į Draugijos jubilejinį ban- 
kietų kaina $2.00. Bet visiems 
konkursantams ir visiems tiems 
Draugijos nariams, kurie bus 
įrašę Draugijon vieną naują 
narį laiku šito jubilėjinio kon
kurso, įžangos tikietas bus su
teikiamas veltui.

Visi Draugijos nariai esate 
kviečiami darbuotis iš anksto, 
kad įrašytumet, jei nedaugiau, 
tai nors po vieną naują narį 
Draugijon, o už savo gerą dar
bą organizacijos labui mielai 
jums Draugija suteiks į savo 
jubilejinį bankietą įžangos ti
kietą veltui.

Gauti vieną naują narį kiek
vienam Draugijos nariui nėra 
sunkus darbas. Mes visi turim 
pažįstamų, turim draugų, tu
rim giminių ----- kodėl mes ne
galime padaryti juos Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariais? 

‘ Galime, reikia vien kilnaus no- 
, ro, kad prisidėti nors šapeliu 
savo darbo organizacijos buda- 

’ vojime.
Iš dviejų tūkstančių narių 

dar tik apie penkias dešimtys 
narių pasidarbavo prirašyme 
po vieną naują narį. Na, o 
kur kiti Draugijos nariai? Kur 
jų darbo rezultatai? Tiesa, 
yra dar nemažas skaičius narių, 
kurie rengiasi gauti naują na
rių, bet vien rengiasi. Mes 
daug prie ko rengiamės, tačiau 
tas musų rengimosi vien ren
gimus) ir pasilieka. Ne rengi
mosi reikia, bet aktyvaus dar
bo, darbo rezultatų.

Draugai, Draugijos nariai, 
nelaukite, kad organizaciją su- 
budavotų vien konkursantai, 
lygiai turite prisidėti ir jus vi
si įkalbindami naujus narius 
Draugijon. Imkitės darbo 
tuoj, įrašykite Draugijon savo 
gimines, savo draugus, savo pa
žįstamus. Įrašyme naujo na
rio darbą neatidčliokite toliau*, 
dabar yra kaip tik laikas dė
ti savo darbą auką į Chicagos 
Lietuvių Draugijos aukurą.

Įkalbinę naują narį Draugi
jon, atvykite su juo kartu į 
Draugijos ofisą bile ketvirta
dienio vakare apie 8 vai., čia 
kiekvieną ketvirtadienio vaka
rą yra daktaras, jūsų gautas 
naujas narys bus pilnai priim
tas Draugijon.

Laukiam jūsų nuoširdaus pa
sidarbavimo įrašyme naujų na
rių Draugijon. Pasitikim, kad 
kiekvienas Draugijos narys sa
vo darbu prisidės organizacijos 
sėkmingam auginimui. Tad j

Dr, Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Af tu
2 labos

CHICAGO, ILK ...
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 Iki 4 
vaL po pietų ir nup, 7 iki 8:80 vaL 
vakaro, Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieha.

Phone MJDWAY 2880

Musų konkuTsantas V. B. 
Ambrose, karščiams užėjus, 
truputį sutingo, bet praeitos sa
vaitės laiku visgi vieną naują 
narį įraše Draugijon, tai jau
nuolį Feter Kazwell. ! Jaunuo
lis P. Kazvvell, baigęs M t. Car
inei School, įstojo į Loyola uni
versitetą mokytis advokatūros.

Jo tėvas, p. Kazvvell, plačiai 
pažįstamas tovvnleikiečiams, 
buvęs auksorius ir realstatinin- 
kas ,dabar užlaiko moderniškai 
įrengta taverna .aęįresu, 2548 
W. 71 j

Ir paskiau atsilankykit i CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO. 
ir PALYGINKIT kainas ir rųšj tavorų. Mes turime nustatę NAU" 
JAS PASTOVIAS VERTYBES dėl ihusų Liepos menesio apvalyirio 
išpardavimo.

Mes garantuojame, kad jus negalite g a ii t i geresnes rųšies tayorų, 
geresniu išmarginimų arba geresnio patarnavimo bile kur kitur 
Chicagoje. . -

Pirkite dabar pirm Infliacijos.
•49.00PARLOR SETAI, $129.00 vertės, galutinam

išpardavimui
PUSRYČIAMS

specialiai po
MODERNIŠKI

sampeliai po
VALGOMO KAMBARIO SETAI, $85.00 vertės, 

riešuto medžio baigti, po ....................................
9x12 AMERICAN ORIENTAL KAURAI, 

gražių pattern’ų po ..... .......................................
9x12 VAILOKINIAI PATIESALAI, $5.00 vertės

specialiai po .1................................... ......................... .
32 ŠMOTŲ INDŲ SETAS, Gaugit sau dabar .....

GESINIAI PEČIAI, $49.00 vertės, visi porceliniai $29.50
$3.50 vertės maži KAURAI, labai specialiai ........ .

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

CENTRAI DISTRICT
FURNITURE CU.

JėSEPH JOZAITIS, Mgr. 

3621-25 SO. HALSTED STREET

NAUJIENOS,- Chicągo, 111, 

Mary Addihttitieiiė

įrašyti po 
į savaitę, 

kitas gali- 
asmenyje. 

Jei kokios, tai Senas Petras 
pasivyti Stephavičių. Butų 

skabaus juoko, ar ne?
Seno Petro įrašyti nauji na

riai:
(Tasa1 ritJhl. 3-čiam)

PATARNAVIMAS DIEN
Turime Koplyčias Visose
~ I, 1 ^OLP

1646 West 4šth. Street , Phones Boulevard 5203-841Š

LAIDOTUViV .^REKTORIAI 

JUOZAM

EUDEKIS 
ir TĖVAS 

i*** • ' n

. Laidotuvių Sąlygos 
L’efyvidii

REPtiblic 8340 
5340 So. Kėdziė Avenue

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
VALDYBA: P. MILLĖR, finansų sek.storius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KA1R1S, vice-ptezidentas P. GALSKIS. truštisas

___________________ V. MANKUS, sekretorius__________________P. MILĄ SAUSRAS, trustisas,___________ < : 
DR. MONTV1DAS, 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 įstoti Chicagos Lietuvių Draugijon, malonėkite pribūti j Draugijos ofisų 

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



NAUJIENOS, Chlcago, IIIAntradienis, liepos 23, 1935

CRAŽUOLES-KANDIDATĖS Į MISS NAUJIENOS 1935

KAI RISIDA MIKULIS

Dabar Sezoninis

FEDELCO
Vacuum Valytuvas E. RENTAUSKASM. MITCHEI,DAUGIS

TIKRAI NAUJAS

TIK $1 ĮMOKĖTI

Ji) H A YANKAUSKASHUTĄ KARTANAS

NAUJIENŲ DIDYSIS
PIKNIKAS

Vienatinė Tokia IR GRAŽUOLIU KONTESTAS
BIRUTES DARŽEAnglų Kalboj

The Daina

Gerbiamieji

Kaina $2.00

Miestas

Mano amžius

Konkursanto Kazio 
Steponavičiaus įra
šyti nauji nariai:

a-n» 
Albertas

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

Vardas ir pavarde

Adresas

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

taipgi kitoms pa< 
lietuvių organizaci

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

NEDEUOJ,

■ August 4,1935

ant tnusų tavortį, pa 

apie tona 
biskį roi 

hitui lengvais mino 
'inltis prie elektros bi 
ftis intorsst it kitas ii 
įuojama biskį augltos-

narys Ir Pirmyn choro “sočiai 
cbalrman“.

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

Chicagos Lietuvių 
Draugija

Piliponis
Musų naujas Draugijos na

rys yra jaunuolis Iš Lietuvos

Jauna
“Naujos Gadynės Choro“. Da
bar narė Chicagos Lietuvių

Jonas Jonušas
v

Musų Draugijos naujas na
rys p. Jonas Janušas, amatu 
mašinistas, yra geras lietuvis, 
priklauso 
žangioms 
joms.

G A Hm . A ■
HIENOSE

Barbora Pečeliūnas
Nauja Draugijos narė, p-nia 

Barbora Pečeliūnas, 8446 So. 
Vincennes avė., užlaiko groser- 
nę ir įvairių smulkių daiktų 
krautuvę, kaip lai saldainių, ci
garų ir Lt. Yra gera tautie
te, “Naujienų“ ir kitų laikraš
čių skaitytoja.

čia visi sužymėti nauji na
riai yra Seno Petro įrašyti 
Draugi jon.

šis 
2119 
nūs p-nios Julės Korsak 
Julė Korsak virš pažymėtu ad
resu užlaiko tavernos biznį.

Eugenia Plarpa
Nauja Draugijos nare, p-lė 

Eugenia Plarpa, yra jaunuolė 
moksleivė, rengiasi ateinantį 
sezonų įstotį į universitetų, kad 
atsiekti aukštesnį mokslą.

Josephine Karčiauskiene
P-nia Josephine Karčiauskie

nė, Chicagos Lietuvių Draugi
jos nauja narė, yra žmona p, 
M. Karčiausko, kurs užlaiko 
barzdaskutyklų prie 51-mos ir 
Wentworth Avė. P-nai Kar
čiauskai yra draugiški žmonės, 
Altass nariai, stambus skridimo 
rėmėjai

Praėjusį anlradlvn) šiame 
skyriuje buvo pažymėta, Jo
gai musų Draugijon Išlojo p. 
P. Daujotas. Tarp kilko nu
rodytu, kad Jis yra “Iruck 
p-aintlng“ bizny.

O turėjo liuli pasakyta, kad 
Jis yra Turit Poinlinu bizny 
arba Turk Polnllng konlrak- 
torius,

Musų Draugijos naujas na
rys Antanas Maziliauskas, 5702 
W. 65th St., yni draugiškas 
žmogus, mylintis skaitymų kny
gų ir laikraščių, aktyvus kul
tūrinio darbo dalyvis. Dirba 
tavernoje patarnautoju.

Stella Petrošius

P-nia Stella Petrošius, 1684 
W. 69th St., yra tavernos savi
ninkė. Draugiška moteris. Sa
nai biznyje; abu p-nai Petro
šiai yra draugingi žmones. Da
bar p-nia Stella Petrošius įsi
rašė Chicagos Lietuvių Draugi
jon.

Prie paminitų kainų musų skolbimuo 
so ir naiymitų ant musų t a Voru, pa 
prastai turis bųti dadita 2% dil tak 
iti| illaidų, JpaujrAit musų apie long 
vų iimokijimų pląng, 
kia įmokėti 
ainiais iimo 
tų. Kad pati 
laidas, yra , .
nis kainos už tavorus parduodamus 
lengvais ilmokijimais,

Albert Korsak
jaunuolis, Albert Korsak,
S. Halsted St, yra su-

P-nia

Karikus

yra duktė Žino
Parko biznio

TIKTAI
TZlTir TCUTI A G I jlu JL /I C)

LIKO!
Užbaigiamu 1984 
modeliui plglomlN 

Iculnomlu 
PREMIER
EUREKA

FEDERAL
Labai Nuicminlomis

> Kainomis!
DomoiiNtratorluI, Kumpe
liui |r užbaigiami mode
liai bnrgonų kainomis. 
Atvažiuokit anksti dėl go- 
romdo pasirinkimo.

Na, o čia vėl rožių žemės 
gyventoja, p-nios Nazelskienes 
ir p-nų Balčiūnų kaiminka, 
Martha Zalelis, 135 E. 107th 
st., įsirašė Chicagos Lietuvių 
Draugijon. P-nia Martha Za
lelis ir P. Bužienė užlaiko ge
rai įrengtų tavernų adresu* 135 
E. 107 st. Reiškia, Sanam Pet
rui pasisekė įrašyti visas tris 
Žymias kaiminkas į Chicagos 
Lituvių Draugijų.

Antanas Maziliauskas

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

John ir Cicilija Mačiuliai
P-nai John ir Cicilija Ma

čiuliai užlaiko gerai įrengtų 
bučernes ir grosernės biznį, 
8856 So. Lowe Avė. Pažangus 
žmonės, dalyvauja visuose 
musų parengimuose. Dabar 
įsirašė Chicagos Lietuvių 
Draugijon.

Antanas Shakėnis
Čia kitas geras, pažangus 

žmogus įsirašė Chicagos Lie
tuvių Draugijon. Jo duktė da
lyvauja Pirmyn chore. P-nas 
Šakenis iš amato yra rubsiu-

• Nepaprastas Pavasariniam JKy 
apsivalymui bargenas! Tik- 
rai naujas Fedelco Vacuum 
Valytuvas, su juo galima bi- 
le ka valyti, reikalingas šia- 
me sezono laike. O kaina tik
$18.95—garantuotas. Pasižiūrėkite par
davimui visose ELECTRIC Krautuvėse

COMMONVBALTH' EDISON
Electric (|||

72 West Adams St.
Telepbofte RANdolpb raoo, 6 6

4)62 Broadsrar . 
26t«MUwaur *— 
4154 So. Aahl

FEDERAL

) Shops 
152 So. Dcarborn St.

_______________
Ava. 2950 B. 92 ad Sc. 11116 So.Mkhigaū Ava.

C O U P O N S GIVEN

Kva Wallcr
P-lė Eva \Valler, Pe< 

Furnlture Co. knygvedė, 
vusi Altass sekretoriaus 
gelblnlnkė.

Slrlla

P-lė Sieliu 
mo Brlghton 
riaus p. Bartkaus. P-nas Bart
kus užlaiko bučernės biznį, 
3825 South Kedzle Avė. Taip
gi musų jauna narė p-lė Slvl- 

1 ia Harlkiutė yru aktyvi choro 
narė.

. . . I čia Irgi darbštus Jaunuolis,
jolm Lttromis dabar narys Chicagos Lietu-

Kitas jaunuolis Draugijos vlų Draugijos.

Rugpiučio
GRAŽUOLĖMS BUS DUOTOS TRYS DOVANOS

(Tunu I* pusi.
Julijona ir sūnūs 

Ruzgai
P-nas Buzgus Jau 

klauso Chicagos Lietuvių Drau
gijai, taipgi penios Buzglonės 
hvsuo p-nia V. \Valush yru 
Draugijoje nnrė, nu, o dabar 
įsirašė |>niu Julijona Ruzgus 
Ir jos jaunas sum.u moksleivis 
Albertas Ruzgus. P-nai Ruz
gai ir p-nia Walush užlaiko 
gražiai įrengtų tavernų adresu 
6227 So. Ashland Avė.

Filimcna Nazelsklcnč
Tai rožių žemes gyventoja 

(Hoseland) p-nia Fihnana Nn- 
zvlskienč, buvusi Juozo Nazel- 
skio žmona. Velionis Nnzels- 
kis buvo automobilio užmuštas 
birželei mėnesyje. P-nia Na- 
zelskivnė užlaiko gražiai įreng
tų tavernų 157 E. 107 St. Gra
ži vieta, aplinkui medžiai puo
šia ir gėlės dabina p-nlos Na- 
zelskienčs namų.

Sofija Balčiūnas
Daug kas yru girdėjų Stru

mila svetainę. Dabar šitos sve
tainės užlaikytojni yra pp. 
Balčiūnai. P-nia Sofija Bal
čiūnienė įsirašė Chicagos Lie
tuvių Draugijon, o pats ponas 
Balčiūnas įsirašys kiek vėliau. 
Senas Petras yra tikras, kad 
nei vienas geras žmogus, kaip 
kad Balčiūnas, neišliks rožių 
žemėjo neįsirašęs j Chicagos 
Lietuvių Draugijų. Chicagos 
Lietuvių Draugija yra gerų, pa
dorių, inteligentiškų žmonių 
Draugija. P-nia P-nia Balčiū
nienė yra kilnus pavyzdys sa
vo vyrui, kad reikia būtinai 
rašytis Draugijon.

Beje, p. Balčiūno tavernos 
ir svetainės adresas yra seka
mas: 158 E. 107 St. Nepamirš
kite.

Martha Zalelis

- i-■■■s: i
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MAISTAS PRIEŠ SKRYBĖLĖS

Pranešama, kad viename Persijos mieste, Męšed, 
kunigų sukurstyta minia užmuSč daug žmonių, nešioju
sių europiškas skrybėles. Tas skrybėles nešiųti Jsakė 
savo valdiniams Persijos šachas (karalius), kuris nori, 
kad jo kraštas pasidarytų daugiau panašus j Vakarų 
Europos šalis. Sostinėje Teherane ši skrybėlių reforma 
buvo įvesta be pasipriešinimo.

Persija, kaip ir dauguma kitų šalių Azijoje, yra la
bai konservatyviška. Jos gyventojai gerbia senus papro
čius, kurių dauguma yra “pašventinti” religija. Kuni
gai jiems pasako no tik kaip melstis, bet ir kaip reng
tis, ką valgyti ir t t Kokio nors įsigyvenusio, seno pa
pročio pakeitimas yra laikomas “nuodėme”, ndrs su 
“dūšios išganymu” tas paprotys, rodos, nieko bendro 
neturi.

“KONTRREVOLIUCIJA” KOMINTERNE

Stalinas, galų gale, tur būt, leis susirinkti komunis
tų internacionalo (kominterno) kongresui. Nuo 1928 
metų koininterno kongreso nebuvo, nors jo konstituci* 
ja sako, kad kongresai turi įvykti kas antri metai.

Po ilgų atidėliojimų kongresas buvo nutarta su
šaukti Šių metų gegužės 1 d.; bet dabar sakomą, kad 
jisai prasidėsiąs apie rugpiučio pabaigų. Nors įvairių 
šalių komunistų lyderiai jau yra susirinkę Maskvoje, 
tačiau jie dar turi laukti.

Kai kurie tų lyderhy^au sėdi Maskvoje nuo balan
džio mėn. Pasirodo, kad jų tarpe Stalinas užtiko “kontr- 
revoliuciją”. Vieni jų — “trockininkai”, kiti — kokie 
nors kitokie “nukrypėliai”. Sovietų diktatorius, kaip 
pranvša Londono “Morning Post”, nutarė, pirma negu 
prasidės kongresas, apvalyti komunistų internacionalą 
nuo tų “baisių” elementų.

Kai kurie jų esą jau suimti ir ištremti į Sibirą. Jie 
ten galės Lenino težins studijuoti kartu su šuvašais, zį- 
rianais ir somojiedais — ir su “kulokais”, kurie buvo 
ištremti iš europinės Rusijos laike pirmosios “piatiliet- 
kos”.

Tai, matote, kokia ta pasaulio proletariato vadovy
bė! 

■ ■■■I I .UI ■ ■!
JAU Už “TREČIĄ PARTIJĄ”

Susirinkę Maskvoje įvairių šalių komunistų šulai 
tariasi, kokį programą pagaminti kongresui, kuris, gal 
būt, prasidės (jei vėl nebus atidėtas) antroje pusėje 
ateinančio mėnesio. Iš tų žinių, kurios iki šiol pasiekė 
užsienių spaudą, galima numanyti, kad “pasaulio revo
liucijos” obalsį kominternas galutinai išmes lauk. Vie
toje revoliucijos, Maskvai dabar rupi užmegsti kaip ga
lint artimesnius ryšius su Europos buržuazija. Todėl ir 
vadinamas komunistų internacionalas dabar stengiasi 
buržuazijos negąsdinti.

Amerikos komunistai, matyt, diškusuoja Maskvoje 
klausimą, ar ne verta jiems prisidėti prie suorganiza
vimo Amerikoje “trečios partijos”. Fosteris parašė ko
minterno organe straipsnį, kuriame jisai už tą idėją 
stoja. Jisai sako, kad Amerikos darbininkai privalą ęr- 
ganizuotis į didelę “masinę partiją”, ir mano, kad ko
munistai tpkią partiją remtų, net jeigu ją įsteigtų “ąt- 
žagareiviškoji” Amerikos Darbo Federacija. Fosteris 
numato, kad Federacija nesutiktų į tokią partiją įsileis
ti komunistų, bet jisai vistiek nenusimena. Jeigu — sa
ko jisai — komunistai nebūtų priimti į darbininkų par
tiją, kaipo organizacija, tai jie turėtų skverbtis į ją per 
atskiras unijas ir turėtų joje energingai darbuotis 
(“gręžti iš vidaus”) ir stiprinti savo įtaką.

Kitokios išeities komunistams, žinoma, ir nebeliks. 
Bet klausimas, ar atskiros unijos juos toleruos? Bet 
jeigu komunistai šiandie viešai pripažįsta naudingumą 
tokios masinės darbininkų partijos, kurioje vadovaus 
Amerikos Darbo Federacija, tai ar nebuvo kvailyste jų 
pusėje per metų metus prieš Darbo Federaciją kovoti, 
ir ją visaip niekinti?

Kur dingo tas “revoliucinis” komunistų principas, 
kad kapitalizmą negalima “lopyti” jokiomis reformo

Uisakymo kalnai
Chtcagojo — paltui

Metama
Ihisel metų aaeaeetteeeteeeeeooMetMeaeeeM 

Trims mOnoalams aeeaeaaaoooeeeameee 

Dviem mėnesiams matotės eoenaeea 

Vienam mOnoslul ....................
CtacagoJ per Unoilotojuai

Viena kopija
Savaitei 18o
MOnoslul tttMtaeattttoetttetettttattttttttM 75o 

Suvienytose Valstijose, no Chlcagoj, 
paltai

Motmua ttttteatttttttaistttteeteaaeattHttt

Pusei motų aa»»tttttt»tttttttatteetaate

Trims mėnesiams Mtttteeetttttttette 

Dviem mOnoatama •••nttMttttttee 

Vienam mOnoslul amt aetMtota et mmm

Lietuvon ir kitur ulslontuoso 
(Atpiginta)

Metama tat taatteett ••atetMetemtMatt tooe •8.00 
Ihuel metų •««teattteottttwptmteeoMtons 4.00 
Trims mlnoslams tatmttttttttatiaet U*50 
Pinigus reikta siųsti palto Monoy 

Orderiu kartu su uiaakymu.

08.00 
4.00 
9.00
1.50
.75

87.00
8.50
1.75
1.95 
75c

mis, bot reikią j| tuojaus griauti? Juk aišku, kad tokia 
masinė partija, apie kokią kalba Fosteris, vargiai bus 
kairesnė už dabartinius pažangiuosius demokratus ar
ba republlkonus. Ji, be abejonės, bus daug dešinesnė už 
socialistų pjirtiją; o betgi socialistus komunistai keikė 
ir dar tebekeikia susiriesdami, kaip ^oportunistus”, “re- 
fprmistus” ir 11

Taip pasaulio komunizmas, kaip ir komunistų ju
dėjimas atskirose šalyse, prilipo liepto galą.

j Į- .---r- ■ ----------------------------,

Apžvalga
IšfiJO "DARBO 
VISUOMENE"

Išėjo iš spaudos 4—5 nume
ris “Darbo Visuomenės”, Lio« 
tavos socialdemokratų laikraš
čio. Viename straipsnyje rašo
ma apie vidujinę kovų vai. liau
dininkų tarpe. Tos kovos rezul
tato v. liaudininkai, pasirodo, 
pralaimėjo vieną savo ekonomi
nių tvirtovių, “Spaudos Foiv 
dą”. Jisai pateko į atskilėlių 
(Kvioskos, Žygelio ir k.) ran
kas.

Tie liaudininkų atskilėliai, 
bojo, leidžia dionrašt) su keis
toku vardu “lladikąldoinokra
tas“.

DEGTINDARIS KRITI- 
liUjCMA MBTUVOS

Dvarollškių spirito varyklos 
savininkas, p. Algirdas Smilga, 
išleido brošiūra “Mųaų Teis
mus“, kurioje jisai nurodinėja 
įvairius Lietuvos toiįnių ydas, 
pasireiškusius ‘ paminėtos spiri
to varyklos byloje.

VOLDEMARAS UTENOS

Panevėžio apygardos teismo 
^'okuraluva laido Pl Skardžiui 
kokiais tai moksliškais intere
sais aplankyti p. Auk- Volde
marą, laikomą Utenos kalėjime.

Voldemaras buvo Lietuvos 
ministeris pirmininkas po 1926 
metų perversmo ir bandė įsteig
ti savo diktatūrą, bet 'tapo iš
stumtas iš valdžios. Paskui ji
sai mėgino padaryti “pučą“ 
>ricš dabartinę valdžia ir atsi
dūrė kalėjime.

KO JIE ^KEREčIOJASI?

Jau antru kartu “Vienybe“ 
rašo apie kokį ten Chicagos 
žmonių “naudojimąsi SLA. tur
tu“ ir prikaišioja “Naujienoms’4 
ir Grigaičiui, kąd jįc ar tai pa
dedą tiems žmonoms SLA. tur
tu naudotis, ar tai stengiąsi ši
tą naudojimą pateisinti.

Savo pastabų Spaltoje p. Juo
zas Tysliąva sako, knd “P- Gri
gaitis, norėdamas savą žmopęs 
pateisinti, bando kitus apkaltin
ti” (?), ir nurodo,' kąd Chięą- 
goje esu nutarta “forklozuoti” 
“už 300 tūkstančių dolerių tur
tą“, bet SLA., girdi, to turto 
dar iki šiol negavęs.

Tai yra nešvarios msinuaci- 
jos. Jeigu p. Tysliava nori apr 
kaltinti asmenis, kurie “naudo
jasi SLA. turtu“, tai kodėl ji
sai nepasako, kas tie nusikaltė
liai ir kuriuo budu jie “naudo
jasi”? Chicagoje žmonių yra 
daug ir “protingų Chicagos 
žmonių” yra taip pat nemažas 
skaičius. Bet kad už jų vijų 
arba bent daugumos jų darbus 
turėtą atsakyti Grigaitis, kaip 
už ‘‘savo žmones”, tai yra šiek- 
tiek per didelis reikajavimas.

Ponas Tysliava mini sumas 
paskolą (“300 tukstančią dole- 
rią”), už kuriai girdi, buvę 
nutarta “forklozuoti” tam tik
ras nuosavybes Chicagoje. 
Mums neteko patirti, kad tiek 
paskolą butą buvę duota “mu
są žmonėms”, b juo labiau, kad 
tiek “musą žmonią” “mortge- 
čią” reiketą “forklozuoti”.

Gal p. Tysliava teiktąsi tuos 
skolininkus įvardinti — tuomet 
mes galėtume patikrinti, ar jo 
žodžiai tiesa, ar įkaitusios fan
tazijos produktas. Nors “Vię* 
nybės” redaktorius ar 

yra bent prisirašęs* prie SLA., 
bot pastaruoju laiku Jisai pa
rodė tiek “susirūpinimo” SLA. 
gėrovo ir tiek Įgijo “Žinojimo“ 
įvairių SLA, dalykų, apio ku
riuos nėra painformuoti nei ho- 
noHidoji Susivienijimo veikėjai, 
kad atrodo, jogo! jam telkiu ži
nias kas nors tiesiog iš centro 
sokrotoriuus raštinės.

Aną dieną, pavyzdžiui, Jisai 
rašė apie tai, kad vienu kuopa 
per pusę motų neužslinokėJiiHl 
penktukų | centrą. Tokio daly

Ignnzlo Sllono Verte V. Kuuneeknit

Kelionė į Paryžių
Novele

(Tęsinys)
.Ils pirmąkart buvo miežio. Jo 
geležim kaustyti batai garsia i 
taukšėjo asfaltu. Drąsiai žen
giantis, kaimiškos išvaizdos 
milžinas kreipė į save visų 
praeivių ąkj, o. ypatingai — 
moterų.

Gružių buvo moterų.
Gražių buvo krautuvių lau-

Gražių rūmų. Gražių resto
ranų, kurinio tikrai negausi 
majįso košės. Net už gryną 
auksą?

Todėl Benius žingsniavo iš
didžiai, lyg užkariautojas. Via 
Nazionule, Piazzu Venecia, 
Corso Umlerto, Piazza Colon- 
nu, piazza dėl Popolo...

I I .,<■* ' ■ :■ ' '

Staigu pasidarė vakaras. 
Staiga .sužibo elektros šviesos, 
ir čia Beniui atėjo j galvą jo 
ieškomoji Via Cola di Rien- 
zau pąro^ė tiltą per Ti- 
i>erį, o anapus tiltų jis rado 
ip bumą, ki(rio■'nd're&ą jis bu
vo gavęs. Jis pąjbgiau pasiki
šo po pažastim > savo ryšulį, 
luisibraukė nosine dulkes nuo 
batų ir įėjo į vidų. Tuojaus 
už vartų jis susidūrė su sena 
kiemšarge. Benius paklausė 
ją Pepino Boriano.

— Niekuomet •• tokio vardo 
negirdėjau! — atsake sene.

Toks striuka^ atsakymas 
Beniaus, aiškus daiktas, nepa
tenkino. Juk visos, jo viltys 
buvo — Pepinas^Goriano.,

— žmogus, kurio tu ieškai, 
niekuomet šitame name negy
veno, — pakartojo jam sene.

Benius nesijudino iŠ vįelųs.
— Jeigu jo čia nėra, tai pa

sakyk bent, kur jis dabar gy
vena. Pasakyk man, kur aš 
jį galiu rasti! — paprašė ge
nius. \

— Nieko aš nežinau! — at
sakė sene.

Benius nežinojo, ką sakyti, 
bet iš vietos nėjo. Priešingai, 
jis pasitraukė sau kėdę i? at
sisėdo, kad parodytų, jog jam 
būtinai reikalinga žinoti, kur 
gyvena Pępjįnąs, Goriano.

Kiemšarge suprato reikalą, 
pagalvojo ir jai atėjo mintis; 
ji ištraukė stalčių, pasikniso 
po krūvą popierių ir rądo ad
resą žmogaus, kuris buvo 
kiemsargiu tam naiųe prięš ją; 
adresas bUvo Portą San Pao- 
įo.

— Ten tu ji tikrai rasi, o 
dabar — Dieve tąą padėk! — 
tarė sene vaikinui. Kadangi 

1‘au buvo užėjus naktis, Benius 
:iek įkabindamas pasileido 

ieškoti antrojo namo. Mies
tas jam dabar nerūpėjo. Jis 
ėjo tiesiai į ęavę, tikslą. Ji£ 
tesustodavo paklausti praei
vius kelio. Portą Sa.n Paųjo 
vis nebuvo ir nebuvo; jį pra
dėjo imti nuovargis.': Tačiau 
nieko nepaisydamas jis milži
no žinksniais ėjo toliau, gena
mas godaus vilkiško pasirįži- 
mo įutiu^i mtogę

ko negulėjo žinoti niekus kL 
Iuh, kulp centro oIIhiah. Jeigu iš 
įtos |htaigos p. Tyslluvul telk lu
inu medžiaga insinuacijoms, 
kuriomis Jinai svaldonl | visas 
puses, tai aišku, jdgei tai nėra 
daroma švariais tikslais,

“Vienybė“ visą laiką darė Ir 
daro blzn| iš SLA. Seiliaus Ji 
per motų molus naudojosi SLA, 
pinigais. Dabar Ji už pigią ran
dą (kurią dngi novisuoinot lai
ku užsimoka) naudojasi SLA, 
namu Ir magaryčioms gavo dar 
stambų “džabą” — spausdinti 
“Tėvynę“, Taigi mažų mažinu 
siu yra nepadoru laikraščiui, 
kuris liek daug malonių yra pa
tyręs Iš tos organizacijos, kelti 
Jos nariuose ergelius Ir daryti 
priekaištus dėl tariamo “naudo
jimosi SLA, turtu” kitiems, 
kurio Iš jos dar niekuomet bė
ra ėmę arba prašę nė Vieno 
skatiko.

—• Kur mun gulimu btilų ra- 
sll darbą?...

Moteris fltipriilo Jį savaip.
Eikš, meiluti, galėsi tol 

dirbti, kol Inu net kvapas Iš
eisi...

Benius nlslslo,o ir Jau buvo 
neįrengiąs su ,a eiti, bot JI 
Htprnšė dešimts lyrų rankpl- 
ilglų. T(k dabar Jis daslpro- 
tėjo, Jis atsipeikėjo nuo to 
kditmenH. Jis teturėjo Idšo- 
tėje dešimta lyrų. Deftlmls 
yru buvo visus Jo ilurtus. 

Jlci moteris butų pnprnšliisi 
lenkloliką ar dvidešimts lyrų, 
pil Jis butų dar pagalvojęs, 
lar neatsakęs. Bet, kai jis 
šgirdo dešimts lyrų, tuojaus 
ilMakė — nei Benius padėko
ji motorini už pasiūlytą jos 
darbą Ir paprašė, kad nuro
dytų kur j/lglą nakvynę.

Ji nurodė kaž kok| abejo- 
Inai atrodantį namą, siaiirais, 

vingiuotais talpiais, kuriamo 
zujo J visas šalis moterys, ku- 
’civini ir girti, Benius gavo 
ainihariukų Ircčinmo aukšta, 
>o langų, kurį plona lentinė 

siena skyrė nuo kito, didesnio 
Gimberio. Ncsurcigzduinns nė 
vienos minties, visai apkvni- 
ęs, Benius pargriuvo ant Čiu

žinio. Jo dėmesys toslanklo- 
,o paviršinis. ftinip, nei vil
ios, nei pajėgų jis neturėjo.

(Bus daugiau)

Jonas Waliuszis, 
chemijos inžinie
rius, palaidotas 

liepos 15 d.
DAYTON, OlllO — Jonas 

Waiiuszjs Iš Dayton, O., tapo 
mlaldolus pereitą pirmadienį, 
iepos 15 d* Jin buvo šutau* 
<ęs vos 29 metus amžiaus. 
?luvo baigęs universitetą su 
chemijos inžinieriaus laipsniu 
r dirbo didelei amerikonu 
Irmai. Vietos anglų laikraš-l

mikčiui. Kul Benius atsiyrė 
prie naujojo Pepino Gorlano 
buto, Jmi buvo visai tamsuį 
Jis neužmiršo nusivalyti nosi
nę batus. Paskui jis įėjo į vi
dų ir paklausė fontainariečio.

— Niekuomet tokios pavar
dės negirdėjau! —• buvo jam 
atsakyta.

Remdamasis savo patyrimu, 
Benius nėjo šalin, o pasicCmė 
kędę ir atsisėdo. Kiemsargio 
bule laivo trys moterys. Jos 
plepėjo ir plepėdainos smalsiai 
žiurėjo į Benių.

—- Joks Popinąs Goriano” 
niekuomet čia nėra kyvępęsl 
--- buvo jum pakartota.

Benius huvo nepalaužjiunas. 
M 1 ’

Moteriškiems neatėjo mintis 
palaikyti jo vilti ir duoti jam 
iš mielaširdyStCs klaidingą adri 
resą. ‘xGali laideli, kiek nori; 
bet tavo pažįsUųųo čia ąerĄ 
pakartojo jos Jam tris keturlita 
kartus.

Galų gale Benius atsikėlę, 
išėjo ir sustojo gatvėje lyg 
sapnuodamas.

Roma dabar atrodė kitaip. 
Romos veidus pasikeitę. Nors 
galvose buvo daug žmonių, 
bet į jį niekas nekreipė dėme
sio. jį užpuolė šuo. J j vos 
nepervažiavo automobilis. Po
licininkas nutverė jam už pe
ties ir visai nešvelniai pastū
mė jį į Šaligatvį. Tas smū
gis Benių išjudino ir jis pra
dėjo žingsniuoti pirmyn, pats 
nežinodamas kur. Jis teklau
sė savo kojų ir praeivių kumš- 
čiavimų, nežinodamas, ką jis 
veiks rytoj, nesuvokdamas, 
kąs jum veikti net šį vakarą.

Beeidamas jis nuklydo į 
kaž kokią tuščią gatvę palei 
Tiberį, pasileido ta gatve to
liau, praėjo pro kaž kokį <li- 
|delį pastatą, ant kurio buvo 
parašytą: ftTarUomasis kalėji
mas Fegina Coeli”, praėjo pro. 
San Angelo tvirtovę, išvydo 
tolumoje didelės bažnyčios 
bokštą, paskui praėjo pro tei
smo gurnus, atėjo pas tą patį 
tiltą, kurį buvo perėjęs, be 
ieškodamas Via Cola di Rien,- 
zo ir perėjo dabar per jį prie-, 
šingą linkine. Paskui, nuo
vargio ir nusivylimo palauž
tas, atsisėdo ant suolo.

Jis užsnūdo. Jį pažadino 
kuaisiojimąsis po jo kelnių 
kišenes. Ant suolo, prie pat 
jo, ‘sėdėjo kąž kokia moteris. 
Gerai apsirėdžiusi. Toliau, 
gatvės tamsumoje buvo ma
tyti, kaip kitęs moterys vaikš
to pirmyn ir atgal šaligatviais, 
šalia jo sėdinčioj! paprašė ci
gare to; Jis mandagiai pagąi-. 
Įėjo neturįs. Tuomet nežino
moji pasislinko arčiau ir ap
glėbė jani rankomis kaklą. 
Jis tylėjo. Jis nesipriešino. 
Moteris pakuteno jam kaklą. 
Jis pradėjo juoktis. Moteris 
priglaudė savo kaklą prie jo 
peties. Benius nesipriešino, 
Paskui jis įsidrąsino ir pa
klausė: :

tls įdėjo. murusiojo paveiksią 
su ilgu aprašymu jo staigios 
mirties Ir kidp didele tėvam 
skriauda pasidarė netekus my
limo sumins, klirj užauginti Ir 
į mokslą Išleisti tėvai daug 
pastangų dėjo. Wnltisziiii 
Duytonc yra visiems plačiai 
žinomi Ir visų mylimi kaip pa
vyzdingai gyvenanti Šeimyna.

Chicagoje Jonas Wallu*zta 
paliko dėdę Mike WaUacc. 
West Sldėj, ir antrą dėdę V. 
B. Ambrose. Duytonc paliko 
brolį, seserį ir liūdnus tėvus.

Reiškiu likusioms didžiausios 
užuojatos liūdesio valandoje.

— V, /A Ambroje.

Brooklyn, N. Y.
Lietuvių Hudlo valandos, 

vadovaujant p. J. (Hnkui, di
džiulis molinis artistų paren
gimas bus spalių 6 d. 1930 m.. 
KliiŠčiatis Clinton salėj, Beits 
Ir Maspolh Avės., Maspcth’c. 
Kulp kitais metais, taip šį me
lą parengimus liūs didelis ir 
labui Įdomus. Dalyvaus visos 
apylinkės gerinusios lietuviš
kos artistų jėgos.

šis didžiulis pnrcnginuis- 
konccrlas bus ne kokio pu vie
nio asmens, bet lietuvių ar
tistų nuodui; tų lietuvių ar
tistų, kuriuos visuomet mato
me vienumoje, kuriuos girdi
me per rudio dainuojant, ku
rie yra papuošalus musų iš
eivijos darbuotėje. Jų tatai 
mindai rengiamas tas didžiu
lis metinis parcngimus-konccr- 
tus.

Taigi prašoma draugijų ir 
pavienių asmenų tą dieną nie
ko nerengti, o ruoštis daly
vauti spalių 6 dienos paren
gime p. KlašČiaus salėjo.

—• A. Kairiu, sek r.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudi) dėlto, 
kad pačias Naujienos 
yra naudingos. '

‘V. f .v

j yįępa pusę kainuos $97.50

y

VASARINE

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA 

LIETUVON
* . \ lifh' * * f * ' **

JLAIVŲ

FREDER1K VIII
• * % < « * 1 •

Ši ekskursija pasieks Lietuvą laike Lietu
• vių Pasaulinio Kongreso.

Laivakortei
Trečia klesą į ... 
j abi puses;.......
Laiko liko nedaug, todėl be jokio atidėliot 
jinio kreipkitės į Naujienų Laivakorčių. 
Skyrių pasitarti apie dokumentus.

NAUJIENOS 
1739 Sd. rfalsted & ' ” TeV tanai 8500
II ■■■III ■ I.,— —.      
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• iĮ "' • '



NAUJIENOS, OMcagtf, Iii
MALEVOS

ISpartlavimas
Blvd

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA I)R

Metinės Mirties Sukaktu Ves

Tel. Boulevard 02503750 Wallace Street

gimęs GARSINKITE “NAUJIENOSE

Seserys

Gerkit ir Reikalaukit

susirasit

RES

Lietuviškos
Degtinės

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių
Kentucky 
Bourbon

Aukštos rųšies malė- 
va už pusę kainos. M a 
levų sampeliai dykai

. Mea 
irystia

. .(ubu 
V B A.

Visuomenės organizaci 
jos priešingos mero 

Kelly sumanymui

STOGAI 
ROOFING

*45.00
$15.00

*1.00

Šiandie laidojamas 
William Francis

LIGONINES
HOSPITALS

Daboja galvažudį, kad 
jis pats nenusižtldytŲ

Redaktorius P. Buguiliš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

ims 
mus at-

Gera maleva Paint
Varnish, (J-J-
Galionas....... □ f v

Bet indras Kelly 
Cldcaga arti- 

plikacijiį 
daliai gauti iŠ kalbamų

Mary Kennaker, t metų, va
žiavo automobiliu šu savo tC 
vais M r. ir Mrs. Frank Ltisk 
vich iš Oglcsby, III. Arti Jo

Nuliude lieka
Moteris, Duktė, 
ir Gimines.

Ar Cliicagos lietu
vius yra reikalinga 

įsteigti alaus 
bravūras

Vagiliai pašlavė $280, 
000 saugriienų

Kazimiero kapines. - 
, A. Igifaco Galdiko 
draugai ir pažystami

Pavogė 3,000 porų 
kelnių

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

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

symo? Pašaukite mus ir ines pasa
kysime kiek kaštuos pats' 
taipgi darome visokį 1 
darbų,

8216 So. Halited Si 
Tel Vieton 4M

Mergaitė užmušta, 7 su 
žeisti automobilių 

nelaimėse

Vagiliai įsibriove į Andrew 
McAnsh ofisus, 180 N. Wells 
st., ir pavogė $280,000 vertės 
galimų parduoti saugmenų. 
Ik* to, jie dar pelnė $50 cash 
ir kai kurių kitų brangme- 
nių.

parenduoti Kareivių 
Soldiers Field) jo

SUkllk^S puse.' 
gimęs. Kretingos ap- 
Kartenos parapijoj

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Antradienis, liepos 23, 1935

CHICAGOS 
ŽINIOS

Chicagos tėtušiai prašys 
fondų iš federalės 

valdžios

GERB. Naujienų akfiity to
jo š ir šilaity tojai praSomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuvės, kurios skelbiasi 
Naujienose,

BUDRIK
FIIRNITURE MARI 
3347-29 S. Halsted St.

Kaip žinoma, fedcraliamš 
darbams fondas šiokia $1,800,- 
000,000. Ncxv Yorkas iŠ tų fon
dų jau yra gavęs viošiomsioms 
darbams $76,000,000. Tuo tar
pu Chicitga iki Šiol dar nie
ko negavo 
pareiškė, kad 
moj ateity paduos 
savo 
fondų

Pasimirė Vincas 
Samuolis

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu/ValysĮ namus! Pašauk mua j doludykal apskaitliavlmų.

SIUSKIT.PER 

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvosžmonesr 
taip pataria Lietuvos badai

BU- 
ir nepaprastų 
t skelbimų ■«-

Šitokiu klausimu yra rimtai 
šusirupinęs p. ( 
kuris išleidžia daug alaus sa
vo tavernoj prie 35tos ir Mor
gan galvių. Jis sako: “jeigu 
lenkai, bohimai ir vokiečiai 
gali turėti savo bravarus, tai

Praėjusį ketvirtadienį, lie
pos 18 d., 68 gatvėj, arti Fair- 
field avė., srutų nuotakos sky
lėj rasta apipuvęs Marian Coz- 
zo lavonas. Kamantinėjamas, 
tūlas Mills Rcdmond, 27 m., 
prisipažino, kad jis nužudęs 
merginą. Dabar policija pri
sibijo, kad Rcdmond gali kė
sintis pats nusižudyti, pirm 
negu teismas išneš savo nuo
sprendį. ir nepaliaujamai da
boja kalėjimo kamerą, kurioj 
Rcdmond yra uždarytas.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS filiui įimto 

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanoi, lietaus ir druskos vanos. ’ę.Y

evvimming pool. . , , ’
Rusiška Ir turkiška, pirtis 

Moterimi aeredomis iki 7 v. v.

cagieciai 
laikyti 
imtą komercinių įstaigų, iš
laikyti gražų pakrantės vaiz
dą. Žinoma, galima nužiūrėti 
ir praktiškesnių sumetimų 
mero Kelly plano priešingu
mui. Juo daugiau patraukimo 
publikai bus bazare, tuo dau
giau bus išvežama biznio iŠ 
tolimesnių nuo miesto centro 
vietų.

šiam mero Kelly planui chi 
cagirėių tarpe reiškiasi neina 
žai priešingumo. Ir pirmadie

lieto jų ąutoniobiils susimušė 
su kilu. Pasėkoj mergaitė už
muštu vietoj, o jos tėvai su
žeisti; taipjau sužeisti ir va
žiavusieji kitu automobiliu.

Mirtinai sužeistas Ąlbert 
Piorė, 48 metų, 1538 School 
št., kurtš valdė automobilį, 
nors ir buvo vienrankis. Fioro 
važiavo darban kai jį išliko 
nelaimė.

BARGENASNO.2
šis yru vienus goriausių spociul bargonų kokius mos 
esamo pardavę.
9x12 Folt Baso, Art S(|uaros, Cp QO
congplouiu liktai ...... .............. ....................
Galima vartoti Bilo kokiame kambaryje stubojo, 
šis bargonas išpardavimui šia savaitę, nuo liepos 22

’ * i L . I

šiandie bus laidotuves Wil- 
lianio Francis, kurs ėjo kele
tą metų Chicagos Y.M.C.A 
prezidento pareigas.

ST® RŪTOS NO, 1 Valdyba 1935 
m. s Pirm. C. Stoncol, 2580 Wost 
48rd Si.. Chicago. III.: Pirm, pa- 
Solb. C. Chanllnskas, 8627 South 

[alstod St., Chicago, 111.; Nut. 
rašt. F, Opulskas, 8218 So. Limo 
St., Chicago, III.: Fln. rašt. W. 
ZlaboH, 740 E. OOth PI., Chicago, 
Iii.; Konto rašt. J. Razminas, 6101 
So. Bucine Ava., Chicago, 111.; 
Kuslor, glob. P. Martinklonfl, 8441 
So. Morgan St., Chicago, III.; Kas. 
pagolb. J. YušklonionC, 2547 W. 
45th St., Chicago, III.; Duru inur- 
šulkn S. Žukauskus, 2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.; Ligoniu apek. 
K. Koturaklonfl, 525 E. Oakwood

Kantorius J. Yulkionas, 2547 
. _Jh St., Chicago, 111.; Budžiu 

F. Ausru, 8489 So. Artoslan Avo. 
Chicago, III.; Sudžios rašt, F. Žu
kauskus, 8814 So. Morgan Stroot, 
Chicago. III. t Korespondentas S. 
WornlB, 0804 So. Perry Avonue, 
Chicago, 111.

Užsiprcnumcruokit 
“GIMTOJI KRAŠTĄ”

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

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotų žur
nalų, pašvęstų Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

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

Pirmadienio rytą, apie 5-6 
valandą, vagiliai išvežė 3,000 
porų kelnių vertes $7,00*0 iš 
firmos Ettelson and Co., 216 
West Van Burcn st.

Mes Tave Musu brangusis 
niekuomet neužmiršime, 
pas mus jau nebesugriši, 
mes anksčiaus ar vėliaus 
Tave ateisime. Lauk 
einant!

Didžiausia Išpardavimas 
Gautu Atgal Automobiliu Chlcagojo 

150 Automobiliu Pasirinkimui 
Dodgo, 1982, sodan, kaip nau

jas, tik ................................. $295.00
Bulck luto, 1980, sodan, tik .... 110.00 
Fard, 1934, sodan, kaip nau

jus, tik ................................ 365.00
Ilupmobllo, 1032, sodan, garan

tuotas, tik ......................... 285.00
Studobnkor, 1931, Doluxo, tik 195.00 
Chrysler, 1982, Lbluxo sodan.

tik ........................................ 205.00
Esscx, 1930, sodan, tik .......... 45.00
Chrysler Coupe, lik .................. 35.00

ir daug kitu uutmobiliu nuo $25
Ir brangesnių. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienų ir galit pasi
važinėti dol bandymo 7 dienus. Jūsų 
sena karų priimsim j mainus, Li
kusiu ąumų užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobilių kainos 
yra pigiausios Chicagojo. Musų 
krautuvo yra atdaru .vakarais ir no- 
dėlloinis Iki 9 vai. vakaro.

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

Kodėl meras Kelly ir jo 
bendri politikieriai nori pa
statyti šį bazarų? Atsakymas 
duodama, kad Chicagai rei
kalinga panaši pramogų vie
ta, kaip pav. Brooklyne Co- 
ney Island. Negalima tačiau 
užmiršti, kad pastačius tokį 
bazarų atsiras nemažai vietų 
įvairiems politikieriams; ir 
dar gal būt atsiras ekstra pa
jamų politikierių kišenėms.

Kodėl minėtos aukščiau pi
liečių organizacijos priešinasi 
mero Kelly pianui? Atsakymas 
yra toks, kad jau per koletų 

metų kai kurie chi- 
deda pastaugus pa- 

ežero pakrautą neuž-

Tam tikru biliumi Illinois 
valstijos legislaturn suteikė ga
lios merui Kelly pastatyti Mi- 
chigan ežero pakrantėj, Bur- 
ningbam parke ir jo npielin- 
kėj, nuolatinį bazarų arba 
°fa i r“. Tas bazaras, kaip nu
žiūrima, planuojama pastaty
ti komerciniais sumetimais.

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY 

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJ!

Bis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti muši skaitytojams 
sirasti, kur galima nusipirkti įvairiu paprast 
daiktų, Intais? ir reikmenų. Jeigu ifi telpanti?
galite susirasti ko jieškot; pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jųš gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti. _________

Mirė Vincas $aniu61ls, kurs 
sirgo kauntėš ligoninėj plau
čių uždegimu.

Velionis buvo narys Clįiea- 
gbš LielUN’ių braugijos ir Keis
tučio l’aŠaipinio Kliiibo. Dir
bo kaip dženitorius ir gyveno 
adresu 711 So. Albaiiy avė.

Vincas Samuolis mirė penk
tadienį, liojios 19 d. Kūnas pa
šarvotas A. Masalskio koply
čioj, 3307 Lituanica avė. Lai- 
dotuvėš buvo pitmadionĮ 1 vai. 
po pietų lietuvių Tautiškose 
kapinėse.

TėderalSavings
AND<LOAN « AS.OCIAT1ON 

OP CHICAGO"
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St.
Engl<iwo<)d 5883-5840 

)ur gražinu, modernlš- 
kluu Įrengta, i

Central District FUriiitiirė Co
... v.. JOS. JOZAITJS, Mgr. 

3621^-23-25 S. Halsted St.

katu asociacijos patalpose įvy
ko keleto įtakingų miesto or
ganizacijų konferencija tikslu 
pasitarti, kaip kovoti, jeigu 
meras Kelly mėgins savo pla
ną gyvenimai! vykinti. Pasi
tarime buvo reprezentuoja
mos šios organizacijos: Union 
League Club, (avie Fcdera- 
tion, Bureau of Public Fffi- 
ciency, VVomęn's City Club, 
League of \Vomen Voters, 
NVomcn’s Civic Committ?e, 
Juvenile Protcctive Associa- 
tion, C.ook County Federation 
of \Vomen’s Organizations, 
Kenwood Cbamber of Com- 
merce, YAV.C.A., Woodlnwn 
Businessmen's Association ir 
\Vest Central Association.

Priminlina radio klausyto
jam, kad šiandie 7-tą valan
dą viįkaro Įvyksta nuolatinis 
antradienio radio programas, 
kuriuos jau 6-lų metų pasto
viai leidžia Pcoples Rakandų 
Krauthvės, 2536 W. 63rd 
Street Ir 4183 Archer Avenuc. 
Patirta 
gramo 
Sabonis, Mrš. S. 
L. Sabonis, A.
“Pcoples Parlor” kvartetas 
duetas, taipgi juokdaris ča- 
lis Kepure.. Bus smagios mu
zikos ir daug kitokių Įdomy
bių, kokiomis šie programai 
pasižymi ir visiems patinka.

MARIJONA LEKAVIČAIT®
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 19 dieną, 1935 m., su
laukusi 18 metu amžiaus, gi
musi Chibago, UI. Paliko di
deliame nuliūdime savo myli
ma motinėlė Domicėlė, po tė
vais Parkskaudaitė, 3 seseris, 
Josephine, Stella ir Alice, ir 
broli Juozapą ir tris švoge- 
rius J. Ruddy,. p. Hakksworth, 
B. Burbą, pussęseri Alice Aw- 
gaitis, ir daug kitų giminių. 
Kūnas pašarvotas randasi kop
lyčioje 4605 So. Hermitage 
Avenue.

Laidotuvės ivyks trečiadieni, 
liepos 24 dieną. 8:00 valandą 
ryte iš koplyčios i šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Marijonos Leka- 
vičaitės giminės, draugai ir 
pažystai!)! esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Motina. Seserys, Ęrolis, 
švogeriai. Pusseserės ir 
Gitainės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, telefonas 
Yards 1741.

P. S.—Kas atsineš šį gar 
sinimą, gaus keną sam 
pelį Paint DYKAI.

JONAS KUNCIUS 
persiskyrė su šiuo pasauliu 25 
diena, liepos mėn. 1934 m 
laukęs pusės amžiaus, j 
Lietuvoj, Subačiaus parap 
kagaliu kaime. Paliko didėliame 
Suliudime moterį Elzbietą, ir 
ukteri Johanna, dvi seseris, 

Morta ir Ona ir gimines. Lie
tuvoj motina, seserį Kbštan- 
ciia ir broli Antaną. Liūdnai 
atminčiai musu brangaus vy
ro ir tėvo bUs laikomos, šv. 
Mišios Visu šventu pUrdiiijd^ 
bažnyčioje 24 dieną. liepos, 
1935 m., 7:30 vai. ryto. Kviė- 
čiame visus gimines, draugus 
ir pažjstamns atsilankyt i pa
maldas.

FIKčEfaAI KRAUTUVĖMS.
Rara! ir kiti krautuvėms fikčeriai 
nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.
:. GABFnsL£xg:

5300—5314 So, Halsted St.

kodėl lietuviai negali Įsteigti 
savo bravūrą”. Vien Brldge- 
porlo lietuviai išgeriu Ųek 
alaus, kad galėtų pusėtiną bra
vūrą užlaikyti. Prie to dar 
gulima pridėti, kad Lietuvos 
apyniai labai tiktų lietuviškam 
bravarui vartoti.

Kas šituo klausimu Įdomau
ja, tai atsikreipia Į p 
bonĮ. —

RADIO

Pirmadienj, liepos 22 d., 
pnškntines kalbas sakė it’ pa- 
skutitiius argumentus dėstė 
paškilbusio radio kalbėtojo, 
kūli. Coughlin, advokatas Et
telson ir parkų tarybos advo
katus Fleming. Teisėjas James 
Josepb Kelly pareiškė, kad 
ims keletą dienų iki jis iš
neš savo nuosprendį. Kunigas 
Coughlin iškėlė šią bylą Chi
cagos parkų tarybai, kad pri
versti jų 
Lauką 
šaukiamam masiniam ntitin

kad šios dienos pro- 
išpildyme dalyvaus K 

Sau ris, Mi’s

SVEIKATOS KLIJAI
Tonsilai išimami

vaikams _____
Palagas ligoni

ne jo
Akušerija na

muose
Medikais egzami-

nacija
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

IGNACAS GALDIKAS

Persiskyrė pu šiuo pasauliu 
Liepos 21 dieną. 11:45 valąndqį 
ryto 1935 Iri 
amžiaUs, 
skričioj, 
Asteikiu kaime. Amerikoj iš
gyveno 23 metus. Paliko dide
liame nuliūdime mylimą broli 
Juozapą ir dvi brolienes Ur
šulę ir Tekle ir j u Šeimynas 
ir gimines. Kūnas pašarvotas 
randasi 4605 S. Hermitage avė.

Laidotuves ivyks penktadie- 
ni. Liepos 26 dieną, 8:00 yąL 
ryto iš J. F. Eudeikio koply
čios i šv. Kryžiaus pMrab'ijds 
bažnyčią, kurioje atsibus- ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
i 6v^ 

Visi A 
giminės, 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir sutelkti 
jam paskutini patarnavimą It* 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame. 
Brolis. Brolienės ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, telefonas 
Yards 1741.

Kunigo Coughlin byla 
prieš Chicagos parkų 

taryba baigiasi

Mutual LiduorCo
4707 So; Halsted St.

TeL YARDS 0803__________

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

Taupykit Pinigus Užtikriiitoj Vietoj 
U. S. Government Įstaigoj, F. 
S. and L. Ins. Corp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie- 2S3gtįr no žmbgaus investmentas iki 
$5,000.00. ,

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

Reikalau darni 
visada galite 
gauti savo šu
tau pytus pini
gus. Įstojimo 
mokėti nereikia.

Vladislava 
IVANAUSKAITE

Persiskyrė , $u (Siuo pasauliu 
liepos 20 dienai 9:00 valanda 
vakaro |935 m., sulaukus 18 
motų amžiaus, gimus Chicago, 
UI. Priklausė prie Aušros Var
tų Parapijos Choro ir B. V. M. 
Paliko dideliame nuliūdime plo
tina Marijoną,. tėvą w.altor, 2 
broliu Vincentą ir Adolfą, dė
de ir dėdiene Plkeliūs 2 būs- 
seseres Antaniną ir Teklę Pi
kelius, pusbroli Walter Mise- 
viez, pusbroli ir krikštą tėvą 
Joną Atruskeviče, o Lietuvoj 
senelius > Jurgį ir Zofiją Žos
tautus. Kūnas pašarvotas ran
dasi 2252 W. Cermak Road.

Laidotuvės ivyks Seredoj, 
liepos 24, dieną, 8:00 vai. ry
te iš namu i Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Vladislovos Iva
nauskaitės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutini pa- 
tarnavinią ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Motina, Tėvas, Broliai, Dėdė, 
Dėdienė, Pusseserės, Pusbro
liai ir Krikšto Tėvas.

Patarnauja laidotuvių grabo- 
ria Lechaviz ir Sunai, telefo
nas Canal 2515, 

_______

•S?:: TELEFONAS: VAE'is 279C arba 271,! ■

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJiMO B-VĖS
, ;,i-1-Ti v.pjKr - ‘ ■ - J '■ 1 ?'
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CLASSIFIEDADS

PRAMUŠIMAI

Draugijų Atydai

kelios

VIENATVĖJ AŠ SUTEIKIU DRAUGYSTE

To prašo Lietuvos žmonėsrVIENATVĖJ AŠ SUTEIKIU

Pocahontas mine run tonas $7.00

CLASSIFIEDADS

Rakandal-Itaisai

KAS SVARBIAUSIA, TAI KOKS TABAKAS

DRAUGYSTĘ. AŠ ESU JŪSŲ 

GERIAUSIAS DRAUGAS. AŠ 

ESU JOSU LUCKY STRIKE.

8FIKČE 
Baksais 
fikčeriu*

Itant svar-

“Toks žavėtinas vakaras pasivėžinai, 
o Vincas turi dirbti. Atrodo, vargiala 
busiu vionut-viana per valandas."

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

Crane Coal Co
5332 S. Long Ave< 

Tel. Republic 8402

Visos draugijos, kliubai, ra
teliai, kuopos rengia įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi j 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.

RENDON KRAUTUVĖ, 2646 W. 
63 St. Tinka siuvėjo šapai. Beauty 
Parlor arba kitokiam bizniui, šau
kite Lietuviška Žydukų, Yards 0803.

REIKALINGA veiterka ir mote 
ris dirbti virtuvėje, patyrusios.

6236 So. Western Avė.

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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

SIUSKITPER v 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Maloniai praleistas 
sekmadienio vaka 
ras pas Dr. Al. Da 

vidonį

BBIDGEPORTAS. — Stan
ley Gapshis, 21 metų, 3326 So. 
Halsted St., dirba Capitol 
spaustuvėj ir yra tos įstaigos

Jei jau kur malonu viešėti, 
tai tik pas svetingus ir aukš
tos inteligencijos pp. Davido- 
nius. Dr. Al. Davidonis yra 
populiarus netik savo profe
sijoj, bet gerai žinomas ir 
kaipo uolus visuomenės dar
buotojas. — Vika.

Dėkingi Dr-rui V. A 
Šimkui

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Be to, pašalpos teikimo ty- 
Įrinėtojų direktoriaus H. A. 
Pearson nurodymu, bet dalį to 
laiko, kada gaudavo pašalpų, 
Norkus turėjo darbų priva
čiai korporacijoj ir čia uždirb
davo'$100 menesiui. Galų ga
le per visų kalbamų čia laikų 
Norkus imdavęs iš valdžios 
$12.00 menesiui kaip pensijų 
už karo tarnybų.

PEKARNĖ greitam pardavimui 
Europiško styliaus. Pigiai. Daro ge
ra bizni. Patys mala — patys kepa. 

841 W. 33rd St.

Gust JNorkus, kitaip — Gus 
Norkus, 4565 Wentworth avė., 
šeštadienį, liepos 20 d., tapo 
nubaustas šešius mėnesius ka
lėti pataisos namuose. Be to, 
teisėjas Eugene M. Mc Garry 
pasirašė įsakymų, kurs liepia 
Norkui sugrųžhiti pašalpos tei
kimo įstaigoms $1,503.04.

jai, p. M. T. Kežas ir p. Ne
krošius, teisingai susilaukė di
delio prielankumo.

Aš pats patyriau jų teisin
gumų. Nupirkęs už mažų su
mų prekių iš Pedples Furni- 
ture 'Co., 4183 Archer Avė., 
per p. Kežų ir gavęs kelius ti- 
kietus išlaimėjimui, nesitikė
jau nieko laimėti. O betgi lai
mėjau gražų radio “Majestic”, 
už kurį tariu širdingų ačiū 
tai lietuvių įstaigai.

Pasirodo, kad užsimoka da
ryti biznį su lietuviais biznie
riais, kaip Peoples Furniture 
kompanija, nes jie sanžinin- 
gai patarnauja.

PAIEŠKAU pusininko, priimsiu i 
Tavern bizni arba visa parduosiu; 
turiu laisnius ant visų metų. Man 
vienai perdaug darbo prižiūrėti ilgos 
valandos, gera vieta, geras biznis. 
Šiam bizniui mažai pinigu tereikia 
EMMA’S CASTLE CAFE. 644 N. 
State St.

TAVERN tikrai geras, parduosiu 
pigiai. Atsišaukit greitai.

6747 S. Western Avė.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
Chicagos didžiausia rakandų krau

tuvė. Visi rakandai nauji. Kiti 
gali nukopijoti musų skelbimų, bet 
ne musų kainas, 
randasi toliau nuo aukštų 
distrikto. "
Kam mokėti vidurmiesčio 
Mes parduodam lengvais 
mais.

Seklyčios setas ..........
Miegruimio setas ......
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
su kainas.

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

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

PARSIDUODA tavern už cash ar 
ba ant išmokėjimo. Kaina pigi. Biz 
nis geras; 4 kambariai pagyveni 
mui. Priežastis pardavimui, savinin 
kas turi kita bizni. Kreipkitės va 
karais.

5407 S. Kedzie Avė.

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

IŠPARDUODAME BARI 
rius, visokio didžio su Coi 
Ir Sinkom. Taipgi Itorų 
dėl byle kurio biznio lakai_______
stykles, registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures, 1900 S. State St 
CALumet 6269.

PARSIDUODA 80 akru farma. Že
mė No. 1 dėl kviečiu. Prie cemen
tinio kelio U. S. 31. Yra 6 karves. 
2 arkliai ir visos mašinos. Parduosiu 
su visais šių metų javais. 1% mylios 
nuo didelio turgauno miesto. Par
duosiu iš priežasties ligos. Pigiai, 
tik $4,500.00. Lietuviu apgyventa 
vieta. Steve Wajtalak, 1% N. 
Scottvile, Mich. R. 3.

Musų krautuvė 
___  . . rendų 
vienok lengva davažiuoti. 

kainas ? 
išmokėji-
$19.75 

19.75

STORAS ir pusė Storo rendon 
pusė Storo turi dresių — fixtures, 
juos galima vartoti. Pilnas Storas 
yra gera vieta dėl saliuno arba 
liquor house. Yra užtektinai vie
tos dėl dvieju bizniu, taipgi dėl bi- 
lekokio biznio.

3341 So. Halsted St.

RENDON pigiai saliunas su visais 
įtaisymais ir flatas: taipgi yra ru
siška ir turkiška pirtis. Biznis iš
dirbtas. Našlė moteris negaliu du 
bizniu išlaikyti.

3322 So. Morgan St.

REIKALINGAS žmogus dirbti ant 
farinos. Atsišaukite Gus Sakalas, 
1245 So. Crawford Avė., 3 fl.

Pasak valstybės gynėjo asi
stento William Brumlik, Nor
kus gaudavęs pašalpų priga- 
vingai ieškodamas jos įvairio
se stotyse. Pavartodamas pa
vardę Gust Narcus jis gavęs 
pašalpų iš vienos stotes laiko
tarpiu nuo ^gegužes menesio 
1930 m. iki spalių mėnesio 
1934 m. O pavartodamas pa
vardę. Gus Norkus jis išėmęs 
pašalpos iš Halsted Street sto
ties $1,503.04. Laikotarpiu gi 
nuo sausio men. 1932 m. iki 
spalių mėn. 1934 m. jis ėmęs 
pašalpų iš abiejų pašalpos sto-

vice-prezidentas. Kiek laiko 
atgal jis rimtai susirgo gal
vos ir akių liga.

Pirmiausia ligonis kreipėsi 
į svetimtautį gydytojų ieško
damas pagelbos. Ilgokų laikų 
gydėsi pas jį. Nesusilaukęs jo
kios pagelbos jis pagalios 
kreipėsi į Dr. V. A. Šimkų, 
3343 So. Halsted St. Ir dabar, 
su lietuvio daktaro pagelba, 
Stanley Gapshis yra jau pil
nai pasveikęs.

Taip jaunasis Gapshis as
meniškai, taip jo tėvai yra dė
kingi Dr-ui Šimkui už greitų 
sugrųžinimų sveikatos.

— Senas Petras.

Šiltame, gražiame vasaros 
vakarėlyje, birž. 21 d., puikiai 
įrengtoj pp. Davidonių rezi
dencijoje, prie Michigan Avė. 
ir 19, susirinko nemažas bū
rys svečių ir dar tokių rink
tinių ir įdomių, kad net ir ne- 
pasijutom, kaip jau pradėjo 
aušti mums besikalbant.

Musų apipelijusiame ameri
koniškame gyvenime inteli
gentiškų sueigų nepertankiau- 
sia turime, o čia jau buvo to
kių įdomių žmonių savo pa
žiūromis ir profesijomis, p. 
Grigaitis, “Naujienų** redakto
rius, pp. Kalvaičiai, p. Gugis, 
Dr. dentistas Juozaitis su žmo
na. pp. Stephens, pp. Mackie- 
vičiai iš Riverside, p. A. Nau
sėdienė, panelė Nausėdaitė, 
pp. Insodai, Dr. Rertash su 
savo jauna žmona, p. Žuris, 
pp. Voight, Arejas Vitkaus
kas, o taipgi atsižymėjęs pro
fesorius iš Chicagos Universi
teto. Mr. Taylor su žmona, po
nia Rakštis ir p. Bijanskas.

Kalbos buvo gyvos ir pras
mingos. Dr. Al. Davidonis pri
siminė savo mėgiamiausių 
žurnalistų, nabašninkų Puric- 
kų, kuris jo supratimu buvęs 
nepamainomas žurnalistas. 
Ponia A. Nausėdienė daug 
kalbėjo apie nabašninkų Vaiž
gantų, jo raštus ir nuopelnus 
Lietuvai. Nebuvo praleisti nė 
kiti įžymus Lietuvos veikėjai. 
O Arėjas Vitkauskas pridūrė, 
kad labai nevertingų darbų 
atliko Purickas ir Vaižgantas 
prasišalindami iš musų tar
po pergreit.

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

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

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

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

Chicagos Lietuvių Draugija. 
1789 So. Halsted St.

(“Naujienų” name ~ 2-ros lubos)

Milžiniškas laivas Leviathan, pirmiau buvęs vokiečių, bet po karo patekęs Amerikai 
jos vyriausias pasažierinis laivas, dabar stovi apleistas, numatytas sunaikinimui, nes jau pa
senęs, nebeatsakųs moderniniems laikams, todėl jau nebeapsimokantis operuoti. Eina gandų 
kad jį nori nupirkti Chinija ir padaryti j j savo vyriausiu laivu tarp Chinijos ir Amerikos. To 
kiu budu Leviathan plaukios gal ir po trečia vėliava. /

Nors jau praslinko 
savaites, kai Peoples Furni
ture Co. turėjo piknikų, bet 
iš musų minties piknikas dar 
neišnyko.

Vienas iš maloniausių ir 
sėkmingiausių piknikų buvo 
“Peoples Day”. Nors Peoples 
Furniture kompanijos nariai 
daug darbavosi, bet be žmo
nių pagelbos ir geros nuotai
kos nebūtų buvęs jų piknikas 
toks sėkmingas.

Iš tokios dideles minios ga
lima spręsti, kad Peoples Fur
niture Co. turi daug prielan
kių klijentų. Savo teisingumu 
ir nuoširdžiu patarnavimu 
Peoples Furniture Co. vedč-

G aslas Norkus nubaustas m 
tai, kad prigavirigai irnda 
vęs pašalpą.

"Lucky yra pagalbaus man pirmiai 
Garas uŽsirūkymas if g»ra knyg 
turžtų prašalinti nuobodumą."

Padėka Peoples Fur 
niture Co.

Lietuviui 6 mėnesiai 
kalėti

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

BARGENAS
Pardavimui 4 kambarių na

mas, karštu vandeniu šildo
mas, cementinių blokų pama
tas. Skiepas 8 pėdų aukštumo 
Parsiduoda už $3,000.00.

4736 S. Kolin Avė.
Atsišaukite,

V. P. PIERZINSKI 
4559 S. Paulina St 

Tel. Yards 0145

Business Service
Biznio■ Patarnavjmąa______

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

Asfaltiniai stogai ' 
Asbesto šingeliai 
Asfalto šingeliai 
Muro šonai 
Žvyro stogai 
Perdengimas stogų 
Pataisymas 
Šonų sutvirtinimas 
Metalinės jungės ir tt.

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

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE 6900

Personai
Asmt lęSko_______

PAIEŠKAU Petro Žansyčio, paei
na iš Švėkšnos parapijos. Pakalniš
kių kaimo, Kretingos apskr. Yra 
reikalas. Priduokit savo adresą 
Box 289. 1739 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai__

PARDAVIMUI Tavernas, gera vie 
ta, išdirbta per 2 metus. 160 sėdy
nių. Prieinama kaina.

6359 S. Ashland Avė.
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