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Deportuoja esančius 
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Komunistai jau sto
ja už rėmimą ‘buržu
azinės’ demokratijos

Prezidentas paskelbė 
Jungtinių Valstijų 
taikos programą

Felikso Vaitkaus išskridimą ir 
eigą žinios bus paduodamos per

Plienašalmių organi
zacija uždaryta visoj 

Rytų Prūsijoj

Duane IIoward

Žaibas nudraskė vai 
ko drabužius

. Apie 
skridimo 
radio.

.Jom turtiiH konfiMkuotos. Tarp 
nacių eina savitarpinė srin- 
vlų kova

Uždraudė maudytis 
Dės Plaines 
tvenkiniuose

Lietus neišleidžia 
rusų lakūnų

Senatas atmetė stei 
girną valdžios 
vaidmuo banko

Jau prasidėjo liūdi 
jimai Gerald Thomp 

son byloje

CHICAGO— Miškų taryba 
uždraudė maudytis Dės Plaines 
upes tvenkiniuose—Dam No. 1 
ir Dam No. 2, nes pasirodė, 
kad vanduo ten yra užterštas 
ir galima apsikrėsti ligomis.

CHICAGO.— Theresa Kraj- 
tar, 2 metų, 3302 Pamell Avė., 
liko suvažinėta ir užmušta neg
ro Edward Doty, kuris važiavo 
12 metų senumo automobiliu.

Kun. Coughlin laimė
jo kovą už Soldiers 

Field

į darbų, o 
pasivaikščiojimai. Tai

Karalienė Wilhelmina pa
kvietė katalikų partijos vadų 
Aalberse bandyti sudaryti nau
jų kabinetų.

QUINCY, H!., liepos 26. — 
—Trenkęs į namus žaibas nu
draskė visus 3 metų vaiko Leo- 
nard Capper drabužius, bet 
šiaip vaikų tik lengvai sužalo
jo. Namas gi gerokai nuo žai
bo nukentėjo.

CHICAGO.— Teisėjas Fisher 
nuteisė 60 dienų kalėjiman Ed- 
ward A. Fink, prezidentų ne
priklausomos drabužių valytojų 
grandinės Peacock Cleaners and 
Dyers už nesilaikymų teismo 
nustatytų kainų už drabužių 
valymų ir prosinimų.

Dar keli kiti drabužių valy
tojai, kurie bandė kapoti kai
nas, liko pašaukti teisman pa
siaiškinti.

LONDONAS, liepos 26 
kar užsibaigė 
liaus sidabrinio jubiliejaus se
zonas. Užbaigtuvėms buvo su
rengtos • iškilmės karaliaus* rū
mų sodne, kuriose dalyvavo 
apie 12,000 žmonių.

CHICAGO 
skraidymo instruktorius, pasi
kvietė viešnių Virginia Thomas, 
16 m. iš Berwin, Pa., paskrai
dyti ir ėmė krėsti šposus ore 
virš Curtis-Reynolds airporto 
Glenview priemiesty. Bet jis 
visų laikų skraidžiojo perdaug 
žemai ir įvyko neišvengtina ne
laimė. Lėktuvas susidaužė ir 
abu jie žuvo.

Inspektoriai sako, kad Ho- 
ward sulaužė tris svarbiausias 
taisykles: stimtino žemiau 1,- 
500 pėdų augštumos, stuntino 
virš airporto ir stuntino netu
rėdami parašiutų.

CHICAGO.— Plėšikai vakar 
smuklėje nušovė smuklininkų 
Constantine Pentaris, graiką, 
744 'S. Halsted St. Jis atsinešė 
iš banko $250, kuriuos plėšikai 
ir bandė atimti. Bet kai j’S 
plėšikams pasipriešino ir plėši
kai jį nušovė, tai jie užmiršo 
pinigui ir skubiai nubėgo prie 
savo automobiliaus.

2 Filipinų legislatu 
ros nariai nuteisti 

kalėjiman
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Kadongi išskridimas priklauso nuo oro stovio, tai šioje va
landoje nei lakūnas, nei niekas kitas negali pilnai užtikrinti, 
kad skridimas Imtinai įvyks liepos 28 d. Tai bus patirta galu
tinai, tik kai lėktuvas pakils | orų.

Leit. Vaitkus ketina pakilti Floyd Hennett lauke 5 vai. ry
to. New Yorko “dienos šviesos taupymo" laiku, t. y. 4 vai. ryto 
pagal Chicagos laikų. Per sekmadienį Žinios apie skridimų bus 
teikiamos Chicagai ir aplinkiniems miestams per radio, stotis, 
kadangi “Naujienos" sekmadienį neišeina... O pirmadienį mu
sų skaitytojai bus painformuoti per "Naujienas".

Nuskristi iš New Yorko į Kaunu ims apie 28 vai. Todėl, 
jei įeit. Vaitkus išlėks, kaip numatyta, sekmadienį 5 vai. ryto, 
tai jisai pasieks laikinųjų Lietuvos sostinę apie 9 vai. ryto pir
madienį.

Bet dar negreit jį gaus, nes 
parkų taryba veikiausia tei
sėjo nuosprendį apeliuos

H A AG A, liepos 26.— Holan- 
dijoj iškilo aštrus pųlitinis ir 
finansinis krizis, guldenui 
ėmus 
atsidūrus pavojuje.

Kad išsilaikyti aukso pa
grindo Uolandijos bankas pa 
kėlė diskonto ratas, o kabino 
tas, išvengimu4! tolimesnių ki 
vųirčių, buvo priverstas rezi^

MASKVA 
smarkaus lietaus tarp Mask
vos ir tolimos šiaurės, negali 
išskristi rusai lakūnai, kurie 
per1 Šiaurės polių nori pasiekti 
San ’Francisco.

MANILA, P. I., liepos 26.— 
Mariano Univero ir Aurelio 
Almazan, du sikdalistai Fili
pinų salų legislaturos nariai, li
ko nuteisti nuo 4 iki 10 metų 
kalėjiman už dalyvavimų 
2 d. sikdalistų sukilime 
girna provincijoj, kuriame 
60 žmonių. Jie apeliuos.

Sikdalistai buvo sukilę 
pasiūlytų Filipinams konstitu
cijų, kuri vėliau gyventojų bu
vo priimta didele balsų didžiu
ma.

PEORIA, III., liepos 26. — 
Trys plėšikai bandė pulti ban
ko pasiuntinį, kuris nešėsi 
$1,000 išmokėjimui algų Em- 
pire sankrovos darbininkams. 
Jį lydėjo sargas Jos. Backaf. 
Plėšikai pašovė sargų ir jau 
buvo paštvėrę pinigus, bet su
žeistas Beckaf vistiek dar spė
jo išsitraukti revolverį ir pa
leisti šūvį pirm be pąmonės su
krito ant šalygatvio. Jo kiliką 
sužeidė plėšikų, kuris tapo su
imtas ir pinigai atgauti. Kiti 
du plėšikai pabėgo.

pripažino, kad 
valstybėse pro- 
teisę organizuo

tis ir ginti savo reikalus, kuo
met fašistinėse šalyse darbi
ninkai neturi jokių teisių.

Komunistai dagi privalo daly 
vauti buržuazinės šalies ka 
re su fašistine šalimi

Keturi plėšikai, 
prisistatę, federaliniais narkoti
kų agentais, Arlington Heights 
namuose atėmė iš New Yorko 
milionieriaus George W. Leeds 
$5,000 pinigais ir $15,000 
brangmenimis.

PEORIA, III., liepos 26. — 
Užsibaigus jury rinkimui, šian
die prasidėjo liudijimai byloje 
Gerald Thompson, kaltinamo 
išgėdinus ir nužudžius 19 metų 
n?lrgjnų, iMildred Ifajlmlark.

Pirmoji liudijo nužudytosios 
sesuo Ruby, su kuria abi išsi
rengė eiti, Mildred 
Ruby 
buvo paskutinis abiejų seserų 
pasimatymas, nes kada kitų 
kartų ji pamatė Mildred, pas
taroji buvo jau nebegyva.

Ji pažino ir visus drabužius, 
kuriuos dėvėjo nužudytoji mer
gaitė. Drabužiai buvo sudras
kyti, kruvini, vietomis sukar
pyti žirklėmis, kurias Thomp
son nešiodavosi su savim, kad 
lengviau butų išgėdinti mergi
nas ar moteris.

APIE VAITKAUS SKRIDIMĄ KLAUST 
KITOS PER RADIO

• • i • • T TFinansinis kizis Ho 
landi jo j; kabinetas 

rezignavo

Leit. Feliksas Vaitkus stovi prie "Lituanicos II”, pasirengęs skristi iš New Yorko airporto dauginus kaip puspenkto įtukstnn 
Čio mylių be sustojimo j Kaunu. (Kelionės planų (žiur. 5 pusi.)

Peršautas sargas išgelbėjo 
pinigus

WASIIINGTON, liepos 26.- 
Prezidentas Rooseveltas atmai
nė bausmę 151 sėdinčiam fede 
ratiniuose kalėjimuose svetini 
šalini kaliniui, < kad juos pa 
liuosavus galima butų depor
tuoti j jų gini tusias šalis.

Tas daroma sumažinimui su
sigrūdimo federaliniuose kalėj i 
muose.

karo 
mažas Europos demokra- 
valstybes, Pieck pareiš- 

Tų šalių tautinės buržua
zijos karas bus teisingas ka
ras, kuriame komunistai priva
lo dalyvauti".

Jis taipjau 
demokratinėse 
letariatas turi

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

Giedra
Saulė teka 5:37, leidžiasi 8

NEVY YORK, liepos 26 d. — (Telegrama) Pasire
miant gautu iš oro biuro pranešimu, yra numatoma, kad 
įeit. Feliksas Vaitkus pasikels sekmadienio ryte.

Oras eina geryn, liet rytoj (šeštadieni) dar nebus 
palankus. Bet tikimasi, kad sekmadienį oras bus geras.

CHICAGO.—Superior teismo 
teisėjas Kelly po ilgo nagrinė
jimo bylos, įsakė Chicagos par
kų tarybai išduoti leidimų kun. 
Coughlin laikyti savo- susirin
kimų Soldiers Field stadione.

Tečiaus kaip išrodo, tam ku
nigui neteks šiemet kalbėti to
je aikštėje, nes parkų taryba 
veikiausia apeliuos teisėjo nuo
sprendį, kas užtęs bylų iki vė
laus rudens.

Teisėjas savo 11 puslapių 
nuosprendy aštriai pasmerkia 
parkų tarybą, kad ji buk ne
duodanti aikštės jai nepatinka
miems žmonėms.

Byloje, kun. Coughlin, kurį 
jie skaito “tyriausiu fašistu”, 
gelbėjo ir komunistai.

BERLYNAS, liepos 26. — 
sijos gubernatorius ICmil K<x !i 
visoje Rytų Prūsijoje uždarė 
karo veteranų plienašalmių or
ganizacijų ir konfiskavo jos tur
tų. Savo įsakyme uždaryti 
pi i įnašai m i u s, Koch suko, kad 
jų vyriausias vadas Seldte yra 
“išdavikas”.

Seldte buvo asmeniškai atsi
kreipęs į Hitlerį, prašydamas 
sulaikyti plienašalmių uždarinė
jimų, bet matyt, kad tas jo žy
gis nieko negelbėjo ir uždari
nėjimas plienašalmių tęsiasi, na
ciams ir toliau4 tęsiant kovų 
prieš žydus, “politinį katalikiz- 
mų” ir “reakcingus” karo ve
teranus.

Yra aišku, kad tarp pačių 
nacių eina įtempta vidurine ko
vo, nors apie tai tylima laik
raščiuose, o ir visi vadai reiš
kia ištikimybę Hitleriui.

Kaip numatoma, vyriausia 
koVKja dvi srioves: “nuosaikių-

2. Dės visas diplomatines pa
stangas neįsivelti j kivirčius, 
kurie neliečia Jungt. Valstijų.

3. Karinis prisiruošimas.
Tas reiškia, kad Jungt. Vals

tijos nesimaišys į Italijos-Aby- 
sinijos kivirčų ir nebandys abi 
šalis sutaikinti, nes tas kivir
čas neliečia Jungt. Valstijų.

Kongreso daylvauja ir du 
Amerikos komunistų vadai — 
Kari Rrovvder ir William Z Fos- 
ter. Jie įeina ir į 42 žmonių 
prezidiumą, į kurį taipjau įei
na Stalinas ir Bulgarijos komu
nistas Dimitrov, kuris bu*vo tei
siamas Vokietijoj sąryšy su 
reichstago rūmų padegimu, bet 
liko išteisintas.
Komunistai nori darbo partijos

Komunistai atmainę savo 
nusistatymų linkui “buržuazi
nės” demokratijos, nuėjo dar 
toliau. Kongresas nutarė orga
nizuoti visose šalyse Darbo 
partijų, į kurių įeitų visokiau
sių pažvalgų žmonės, net ir li
beralai.

Prie tokio žingsnio komunis
tus verčia didėjąs fašizmo pa
vojus. Ypač pavojingas yra 
Vokietijos nacizmas, kuris gre
sia Rusijai karu. Todėl komu
nistai ir sutinka vienytis dagi 
ir su buržuazija, kad bendro
mis jėgomis kovoti fašistinį 
pavojų.

Taigi pasaulinė revoliucija li
ko užmiršta ir nustumta į kam
pų. Vieton revoliucijos, pasau
lis susilaukė fašizmo ir todėl 
komunistams vėl tenka mainyti 
savo frontą.

MASKVA, liepos 26. —Ko
munistai vėl griežtai apsisuko 
ir pasisakė už dėmimą “bur
žuazinės" demokratijos, kada 
jai gręsia fašizmo pavojus.

Daugiau to, jei tarp demo
kratines valstybės iškiltų ka
ras su fašistine, tai komunis
tai privalo tame kare dalyvau
ti ir ginti demokratiją.

Tokį naują komunistų nusi
statymą išdėstė atidarant ko
munistų internacionalo kongre
są Vokietijos komunistų vadas 
VVilhdm Pieck, kuris pasakė 
svarbiausių į vados kalbą 
gresui.

Kaltindamas Vokietijos 
cius už ruošimąsi prie 
prie 
tinę

VVASHTNGTON, liepos 26.— 
Prezidentas Rooseveltas šiandie 
paskelbė trijų punktų progra
mą. kurio Jungį. Valstijom lai« 
kyšis išvengimui įsimaišymo j 
busiančius karus.

Programas tokis:
1. Laikysis “gero kaimyno” 

politikos ir palaikys draugiš
kus santykius su visomis šali
mis.

WASHINGT0N, liepos 26.— 
Senatas šiandie 59 balsais prieš 
10 atmetė senatoriaus Nye pa
siūlymų įsteigti valdžios kon
troliuojamų “Jungt. Valstijų 
bankų”, kuris turėtų teisę leis
ti pinigus, reguliuoti jų vertę 
ir veiktų kaipo kongreso at
stovas.

Šen. Nye pasiūlymas buvo 
paduotas kaip substitutas ban
kų biliaus, kuris paveda šalies 
kreditų kontrolę į federalinių 
rezervo bankų rankas.

Šen. Nye savo pasiūlymų pa
ruošė bendrai su paskilbusiu 
kun. Coughlin.
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Iš stoties WGN, 720 kil. tik angliškai.
Iš stoties WAAF, 920 kil. angliškai ir 

lietuviškai.
Apie išskridimą bus pranešta iš stoties 

WAAF tarp 9 ir 10 vai. ryto. Taipgi iš Pro- 
gress programo 11 vaL ryto iš stoties WGES, 
1360 kilocycles..

Toliaus žinios bus paduodamos iš sto
ties WAAF kas dvi valandas: 12 vai., 2 vai., 
4 vai. ir 6 vai. . -

Panedėly žinias apie skridimą išgirsite 
8:30 vai. ryto iš Naujienų programo, WGES, 
1360 kilocycles.

kristi ir šalies pinigams AMU* “radikalų”.
Prie “nuosaikiųjų” priklauso 

aviacijos ministeris gen. Goc- 
ring, reichsbanko prezidentas 
Schacht, užsienio reikalų m i 
nisteris Neurath, karo minis
teris gen. Blomberg ir vidaus 
reikalų ministeris Frick.

Prie “radikalų” priklauso 
propagandos ministeris Goeb- 
bels, agrikultūros ministeris 
Darre ir nacių unijų vadas Ley. 
Vieni kitiems stengiasi pakišti 
kojų ir pravesti savo sumany
mus.

Hitleris gi tuo tarpu sėdi Ba
varijos kalnuose ir niekuo ne
sirūpina.

'.M..
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NAUJIENOS, Chicago, 111. šeštadienis, liepos 27, 1935
r

Lietuvos Naujienos
Pabaltijo miestų 

kongresas
Liepos 7 d. Birštono kuror

te pasibaigė III Pabaltijo mie
stų sąjungų kongresas. Kon
grese dalyvavo apie 80 atsto
vų (po 25 iš Latvijos ir iš Es
tijos, o apie 30 iš Lietuvos), 
tarp kurių buvo apie 60 m. 
burmistrų. Iš Lietuvos daly
vavo 22 burmistrai. šešta
dienį tesuspeta padaryti pra
nešimus apie teisinę miestų 
konstrukciją Lietuvoj ir Esti
joj (iŠ Latvijos nebuvo tuo 
reikalu referato) ir kaikurių 
nuomonių pasikeitimas. Re
feravo Kauno burmistras A. 
Merkys ir Estijos atstovas p. 
Sinetanin. Tiek referentai, 
tiek ir Rygos m. galva p. Cel- 
minš, dalyvavęs nuomonių pa
sikeitime dėl pranešimuose iš
keltų minčių laikėsi “naujo
viškoj” jų t. v. autoritarizmo 
dvasioje, nes konstatuoja, 
kad visų 3-jų Pabaltijo valsty
bių vidujiniai sutvarkymai 
yra jau susivienodinę autori
tarinės santvorkos kryptyje 
ir reiškė nuomonę, kad ateity 
miestų valdyme burmistrams 
teks dar stipresne valdžia. Iš

gelevičius yra baigęs musų 
universiteto net du fakulte
tus ir tarnavo vienoje Kauno 
įmonėje. Policijos jis ir ank
sčiau buvo sekamas ir kariais 
sulaikomas. Kratos metu pas 
jį nieko nerasdavo. Suimtas 
Fogelevičius sakydavo, kad jo 
areštas yra koks nors nesusi
pratimas. Kaip, sako, aš ga
liu būti komunistas gyvenda
mas tokiose buržuazinėse sąly
gose: gaunu per mėn. apie 
1000 lt. algos, laikau 2—3 tar
naites ir t. a. Argi komunis
tai taip gyvena?! Ir Foge
levičius būdavo paleidžiamas. 
Bet Sudikui grįžus, policija 
padare kratą kontoroje, kur 
Fogelevičius dirba ir jo stale 
rado pundą nelegalių dalykų.

valsčių savival-

m. soc. globą
m. vyr. burmi-

Jis labiausia

Iš GENERALINIO STREIKO TERRE RAUTE

apsodinant medeliais, tuo ap
saugoti šią istorinę liekaną 
nuo sunykimo. J.—P. K,

Kilus generaliniam streikui Terre Taute, Ind., sankrovininkas 
uždaro sankrovą, prie streiko prisidėjus ir jo darbininkams.

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

ADVOKATAI
K.P. G ŪGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 Iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Telephone: Boulevard 2800
JOSEPH J. GRISK

ir
Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashland Avenue, 
Res. 6515 S. Rockwe!l St. 
Telephone; Republic 9723.

Kės. 1227 S. 50 Avė., Cicero 
Telephone: Cicero 5395.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pčtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. RockweH Street 

Telefonas Republic 9600

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakarti. 

Seredoj pagal sutarti.

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL Progpect 1980

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARGHER AVENUE 
Telefonas VirginiaOOBB 

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

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas nn i? cirni tntgjvtg

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER A V.. Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 3650; res. Virg. 0669

Tik 12 Centu 
I DIENA 

išmokėsite ir busite 
savininkai šio puikaus 

Naujo, 1935 metų 
mados

FRIGIUAIRE
PEOPLES 

FURNITURE 
KRAUTUVIŲ

O O

imti sudarė Estijos miesto Vi- 
liandi burmistras, p. Marmaa, 
kuris nurodė, kad vis dėlto na
cių Vokietijos ir pan. diktatū
ros negali būti pavyzdžiais. 
Dar buvo išrinktos 2 komisijos 
rezoliucijoms ir soc. globos kl.

Po bendrų pietų visi kongre
so dalyviai autobusais vyko ap
žiūrėti m. įmones, “Maistą” ir 
kit. Po to dar apvažinėjo Kau
no apylinkes.

Sekmadienį iš ryto rotušės 
salėj įvyko antras kongreso 
posėdis, kuris buvo pašvęstas 
m. soc. globos klausimams. Tuo 

^klausimu buvo padaryta 3 pra
nešimai. Pirmas laike prane
šimą p. Viksminš apie Latvi
jos m. soc. globą. Savo išva
dose referentas pasisakė už soc. 
globos standartizavimą, soc 
globos priklausomybės pratęsi
mą ir už prieglaudų iškėlimą 
už miestų bendradarbiaujant 
tuo reikalu su 
dybėmis.

Apie Estijos 
referavo Talino 
stras p. Suit.
pasisakė už uždarą soc. globą ir 
tai tiktai individualiniu princi
pu. Globotinus vaikui reikėtų 
geriau atiduoti globoti šei
moms. Be to, jis dar iškėlė 
reikalą steigti miestuose dar
bo namus. 
i

Paskutinis laikė savo prane
šimą apie soc. globą Lietuvos 
miestuose buv. Kauno m. saviv. 
soc. globos sk. vedėjas P. Ru- 
seckas.

Jis labiau rekomendavo pre- 
ventyvinę soc. globą ir tuo rei
kalu pagal referantą reikėtų 
dirbti kontakte su privačiomis 
labdaringomis organizacijomis, 
suorganizuoti juridinę pagalbą 
vargstantiems, ypatingai moti
noms alimentus ieškoti iš vy
rų. Taip pat reikėtų stengtis 
sustiprinti kovą su džiovos li
ga steigiant daugiau sanatori 
jų, ligoninių, o kas liečia ne
darbo dar išplėsti viešųjų darbų 
sistemą.

Po pranešimų įvyko gana gy 
vas nuomonių pasikeitimas. Po 
±o, Kauno burmistro pakviesti 
visi kongreso dalyviai išvyko į 
Birštono kurortą vaišėms.

Ten pat įvyko ir 3-čias pas
kutinis kongreso posėdis, kur 
buvo priimtos rezoliucijos pa
darytų pranešimų dvasioje. 
Vakar vakare dalis kongreso 
dalyvių išvyko atgal, o dalis 
kartu su Lietuvos atstovais ir 
Kauno burmistru išvyko j Klai
pėdos pajūrį.

stovėjusį vaiką, pervažiavo 
per jo kojas ir nudūmė nesu
stojęs. Laimė, kad vaikui 
nesulaužė kojų, o tik lengvai 
sužeidė. Sako, automobiliu 
važiavo vienas garsus Šiaulių 
“patriotas” — dešrininkas.

Nubaudė už pinigų pa 
sisavinimą

KaunoKAUNAS.
teismas sprendė bylą buvusio 
Kauno apygardos žemės tvar
kytojo įstaigos buhalterio J. 
Meškausko. Jis būdamas bu
halteriu pasisivines 17,000 It., 
bet bylai kilus 6000 It. grąži
nęs. Apyg. teismas Meškaus
ką nubaudė 2’Za metų sunk, 
darbų kalėjimu, bet įskaitė li
gi teismo iškalėtą laiką ir jam 
liko kalėti tik 11 mėnesiu. C

Traukinys užmušė
vaik^,KiMuw

1S

Bevažiu-

ŠIAULIAI. — VI. 25 d 
Šiaulių į Šilėnus važiavo au- 
tomatrica iešmininkas Krivic
kas su savo 5-kių metų sū
numi, kurį buvo atvežęs į 
Šiaulius skiepyti
jaut vaikas iškišo pro langą 
galvą ir užkliuvo už netvar
kingai stovėjusio pusvagonio, 
kurio atsikišusi dalis nuskėlė 
vaikui pusę galvos ir vieloj 
užmušė.

Kur nakvoja miesto be 
namiai

Paskirta Sudiko ir Fo 
gelevičiaus byla

(VEDŲ AMERIKOS LINIJA
NEW YORK — KLAIPĖDA

AKIU SPECIALISTAI

d.KAUNAS. — Liepos 9 
Kariuomenės teismas paskyrė 
Sudiko. ir Fogelevičiaus bylą, 
kurioje juodu kaltinami už 
komunistinę veiklą.

Sudikas, prisiskaitęs ir pri
siklausęs apie komunistų ro
jų, slapta pabėgo į SSSR, bet 
ten buvo šaltai sutiktas, net 
įtartas esant šnipu, kontrrevo- 
liucionierium, arešuotas, pa
tampytas po “rojaus” kalėji
mus, o paskui iš SSSR ištrem
tas. Sudikas visiškai nusivy
lė komunizmu ir komunistine 
santvarka. Nusivylęs komu
nizmu Sudikas ir savo buvu
sių idėjos draugų atveju tapo 
šnekesnis, kai ką papasakojo 
kas - W luo W 
suimtas ir Fogelevičius. Fo-

Per Gothenburgų, Švediją
Laivakorčių kainos Trečiąja klase

Ten----------------------- -  $97.50
Ten ir atgal —- --------- 167.00

J. A. V. mokesčiai atskirai —
Laivų Išplaukimai iš New Yorko 

KUNGSHOLM, Rugpiučio “
Rugsėjo
Rugsėjo

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

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

17
5

KUNGSHOLM,
GRIPSHOLM,
KUNGSHOLM, 
DROTTNINGHOLM Rūgs.
Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
,1934 m. statytas moderniškas laivas 
“MARIEHOLM.” Platesnes informa
cijas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musų autorizuoti agentai, taip
gi visi musu skyriai.

Swedish American Line
181 N. Michigan Avė., Chicago, III.

AKUŠERĖS

24

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2519 West 43rd St

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
tiki 3 po piet. nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

TeL LAFAYETTE 8051.8

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

_ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, jnervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia. teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreipiam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo '10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phnne Rnulevard R4RS

Tel. Boulevard 5914 Dieną 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

Mrš.” AneMa '-Kf Jarusz
Physical Therapy 

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

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir mapie* 
tie blankets ir tt
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos
Lengvais Išmokejimaįs

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue Garsinkitės “N-nose

Laidotuvių Direktoriai

DR P. IAGMIN 
DENTISTAS 

3147 S. Halsted St
Utarn. ir Ketv. nuo 10 iki 8 v. v. 

1616 ATTO BOULEVARD
Pan. Ser. Petn. Sub. 10-8 vai. vak. 

Tel. Chicago Heights 1131

LIETIMAI
Gydytojai ir Dentistai

KITATAUČIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 88 
metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

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

2400 VVest Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 0597

kas

Dr. Charles Segal

Apleista istorinė vieta

Žiaurus automobilistas
VI. 23 d.- Bu-

MASTI H 655

1297
1401

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2848

Dr. Bertash 
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1401

Ofiso TeL Calumet 6898 
Rez. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir viii

arti 81st Street.
Blandos: 2—4, 7—9 vaL vak. N< 
diliomis ir iventadianiaia 10—12 

diena.

Phone Canal 6174
A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

TeL Kenvrood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

L J. ZQLP
1646 West 4 6th Street Phones Boulevard 5203-8413

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

2 lubos 
CHICAGO. ILL. 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 11d 8:80 vaL 
vakaro. Nediliomiz nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

8319 Lituanica Avenue ' Phone Yards 1138

J. LIŲLĖVIČIUS
Phone Lafayette 8572

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue

Galite visai nieko ne- 
jmokėti ir iš Peoples 
Krautuvės nusipirkti 
ši geriausi refrigera- 
torj taip mažais mo
kesčiais, kurie parei
tų tik $3.50 į mėnesi 

arba
. CENTŲ

| 4z diena
Ir šis naujos mados

GENERAL MOTORS 
FRIGIDAIRE 
Bus Tamstų

Ateikite pasiteirauti. Nepra
leiskite šio pasiūlymo ir ge
riausios progos įsigyti refri- 
geratorį.
Matykite juos šiose krautu
vėse, pirkite ir taupykite

2536-40 W. 63rd St 
Corner Maplewood Avė. 

Hemlock 8400
4179-83 Archer Avė. 
Corner Richmond Street 

Lafayette 3171

Kasdien Nemune ir Ne
ry maudosi po 15— 

16,000 žmonių

KAUNAS. — Dideli karščiai 
varo kauniečius į upes mau
dytis; kasdien jų maudosi Ne
mune ir Nery po 15—16,000.

Skendimų daug. Per visą 
laiką jau išgelbėta 30, nusken
do 15. Maudyklėse ne vienas 
nenuskendo, nuskendo tik už
draustose vietose.

Vakar Šančiuose uždraustoj 
vietoj nuskendo kariškis ir ci
vilis žmogus.

Aleksoto pliaže skendo 7 
melų Jcmeitaitis ir 13 m. Gh. 
Lcchovičius. Lcchovičius jau 
buvo pagautas sroves, tat val
tininkas šoko iš valties, pa
griebė už plaukų ir ištraukė. 
Tai buvo nepaprastas, nustebi
nęs publiką momentas.

Karmelitų pliaže už liūnų 
užkliuvo Petrauskaitės Elenos 
lavonas.

ŠIAULIAI.
biuose įvyko didele šaulių ge
gužini. Žmonių susirinko la
bai daug ir stovinėjo bei vaik
ščiojo plentu ties įėjimu į ge
gužinę .ir apie pardavėjų pa
lapines. Plentu iš Šiaulių 
Tauragės link važiavo automo
bilis ir, parvertęs ant plento

KAUNAS. — Visiems 
lik neturi pastogės, leidžiama 
nakvoti K. M. savivaldybės na
kvynės namuose, Ukmergės pi. 
69 nr., kur už nakvynę ima
ma 20 ir 50 et. Nežiūrint, 
kad nakvynės namuose griež
ta disciplina ir tvarka, nakvo
tojų, kurie jokios pastogės ne
turi, yra labai daug. Daugiau
siai šalčiausiaiai-s žiemos mė
nesiais. Sausio mėn. nakvo
jo 1076 vyrai, vasario m. — 
1106 vyrai, kovo m. 
vyrai, balandžio m.
vyrai, nes Šiemet labai šaltas 
pavasaris užtęsė darbus ir šil
tą gamtos prieglobstį. Gegu
žės mėnesį nakvojo 1278 vy
rai. Atšilus ir darbams pra
sidėjus nakvotojų skaičius su
mažėjo. Viso šiemet iki bir
želio m. 1 d. nakvynės na
muose nakvojo 6153 asmenys. 
Vidutiniškai per vieną naktį 
nakvoja 40 vyrų.

PUNIA. — Punios bažnyt- 
kaimis garsus visoje Dzūkijoj, 
kaip istorine vieta, nes čia 
prie pat Nemuno stovi plačiai 
žinomas Margio piliakalnis. 
Bet vieta nesutvarkyta: pilia
kalnis visai apleistas, šlaitai 
lietaus išgriauti ir laikui bė
gant ruošias visai sunykti.

Savivaldybei ar atatinka
moms organizacijoms reiktų 
piliakalnio šlaitus sutvirtinti,

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

LACHAWICZ ir SŲNŲS
2314 Wėst 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

4092 Archer Avenue '

S. P. MAŽEIKA

Phone Boulevard 4189

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

668 West 18th Street
J. F. KADŽIUS

718 VVest 18th Street
S. M. SKUDAS

Phone Monroe 8877

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedBL pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Repzblie 7866

Tel. Ofice Wentworth 6880
Rez. Hyde Park 8895 e

Dr. Sušauna Slakis
Motera ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak.
įdomia ir subatomis

Telefonas Yardz 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

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

Rez. Telephone Plaza 2400

Dr J. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybė

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

1638 So. 50 Avė. 
Phone Cicero 8656 

Office 4930 W. 13 St 
Cicero 49
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PADAUŽŲ FILOSOFDA

Tautiški piragai

gerasis

visk
Svarbus klausimas

pasigerti kiekviemes

mergi

kad butunorime

RENTAUSKAS
MARY PESKER

IDA KAIRIS

WENCKUSGRAZUOLES-KANDIDATES I “MISS NAUJIENOS 1935
MILDRED BUTKUS

NAUJIENŲ DIDYSIS PIKNIKAS
Ir Gražuoliu^ Kontestas

BIRUTES DARŽE

M
Gerbiamieji

Adresas

Miestas

Mano amžius
JUL1JANA GUREVIČIŪTEMARTHA JUCIUSRŪTA KARTANASBERNICE GUREVIČIŪTE

norime
norime

telegra 
butų ne

reikalo; 
kada ga

Padaužų Filosofijos Kandys 
tę pasiekė

Brooklyno 
kas negerai, 
j “Vienybę”

kunigo kesone nepraeis
— ženn.iičiu Jonas.

nugalėjo galingų rabi 
pergalėto

: — aš noru būti kandidate į “Miss Naujienos 1935 
ČIA PRISIUNČIU SAVO FOTOGRAFIJĄ.

lai, mat 
pašventintu duodame ii 
atsieit, pa

mylėtis amžinai

minkštos 
šilkinių

už pinigui 
Reiškia, visam 
k u, kad namų 
kjla ir puola, 
ninkai skolina 
Susivienijimo, 
kainos labai augštos.

Neveltui dabar ir sandaria

Panašus dalykai kartojasi ir 
mi.Vų vieros avinyčioje. Ar ir 
šiuo sykiu Jehovė išeis nuga* 
lūtoju, sunku pasakyti, bet tu
rint galvoje dolerio galybę ii 
kunigų su juo pasirašytų tai
kos paktų, tenka abejoti; bi
jau, jie gali jį net ir nukry- 
žiavoti. štai faktai, kurie liu
dija musų nenaudai, delko ir 
Jehovė turi susirūpinti.

Viešpaties metų, liepos 9 d., 
marijonų slankas savo telcpan-

fašistai paškudina d:»- 
Pildomosios Tarybos 

didžiumų, nes ji pinigų jau ne
dalija patriotiškai ir tautinin
kiškai nusiteikusiems žmonėms, 
laikraščiams ir bendrovėms.

Pikta. Ar ne?
Padaužos sako, kad depresi

ja nesibaigs ir narnų kainos ne 
kils, kol Susivienijimo valdyti 
nepaims vieni taurininkai.

kad buvęs pakly- 
avinėlis “inžinieriui” su- 
jog musų skerdžius pa 

kokį nekošerną misteiką, 
pavartojo zakristijono

Iš to seka 
dūlis 
rado, 
darė 
arba 
šventintų vandeni, ką dabar tu
rės atitaisyti ne savas ir gal 
dar barzdotas vyskupas.

Tiems dienos nubėgusiam 
klausimam apsvarstyti mes 
avelės vėl bandėme susirinkti,

Ta šventa tiesa jau išsipildė. 
Kada Jehovė nebegalėjo suval
dyti nepaklusnių jam rabinų, 
jis atėmė iš jų protų. Tada 
rabinai sukilo prieš Jehovos 
galybę, pasistatė pilį, ku’ris iš
sikišo toli virš debesų ir atsi
rėmė j dangaus skliautų. Ir 
jau rengėsi rabinai patį Jehova 
nuo sosto nuversti. Jehovė," 
baisiai užsirūstinęs, apsuko jų 
liežuvius taip, kad tariami ap
sivyniodavo apie liežuvį ir pa
silikdavo burnoje. Tokiu budu 
Jehovė 
nu sukilimą

morgyčius apie tris 
penkis šimtui 
liktų užkabi n- 
avinyčios kai-

“Vienybėje” jau nuo seniai 
sielvartaujama, kad kokia tai 
S. L. A. ku*opa nesumokėjusi 
kokių tai penktukų, ir kad kuo
pa suspenduota. Taip atsitin
ka su draugijomis; no, o ką 
daro su tais, kurie privačiai 
paskęsta skolose ligi ausų?

Atsakymas: Ieškoma kvailių, 
kurie juos iš skolų ištrauktų 
ir patys į jas nugrimslų.

Kol Susivienijimų valde tau
tiškai, tautininkiškai ir patrio
tiškai nusiteikę žmones, tol 
naudos iš jo buvo kiekvienam 
tautiškai, tautininkiškai ir pa
triotiškai nusiteikusiam lietu
viui ir įstaigai.

Devenis buvo didelis patrio 
Uis, todėl gavo 25 tūkstančius 
dolerių paskolos, už namelį; 
kuris jau buvo praskolintas. 
Visi Susivienijimo pinigai žu
vo ir da reikėjo pridėti tak
soms, forklozavimui ir kilnaus 
lietuvio Do velnio ieškojimui.

'Tautiškas, tautininkiškas ii 
patriotiškas laikraštis “Vieny
bė” pasiskolino 23 tūkstančius 
dolerių ir per metų metus ne 
procentų, nė taksų nemokėjo. 
Dabartine Pildomoji Taryba, 
kurios didžiuma nėra patriotiš
kai nusiteikusi, atrado, kad 
“Vienybes” namas yra labai 
mažai vertas. Nors priversta 
buvo jį forklozuoti, bet kų su 
juo darysi: reikia griauti arba 
daug tūkstančių dolerių įdėli į 
remontų, kad kam nors tiktų.

Į tautiškai, tautininkiškai ir 
patriotiškai nusistačiusių ir nu
siteikusių lietuvių įsteigtų Lie
tuvos Atstatymo Bendrovę. Su
sivienijimas drėbtelėjo 40 tūks
tančių dolerių. Ta Bendrovė 
jokiu budu nebepajėgia nė su
sirinkti, nū nutarti, ar gyvuoti 
ar likviduotis. Kiek ir kada 
Susivienijimas iš jos gaus, tai 
ir čigone neišspūtų.

Ant kelių tūkstančių vertės 
dolerių verto Juozo Makavecko 
namelio „Thompsonville, Conn.,

mes norime būti karaliais, 
prezidentais, diktatoriais, mana- 
džeriais, sekretoriais, iždiniu 
kais, ponais, kapitalistais, bur
žujais, valdytojais, resyveriais, 
majorais, dykaduoniais, vysku
pais, popiežiais, raketieriais, 
laimėtojais, čempionais, operos 
dainininkais, redaktoriais, mi- 
nisteriais, komisarais, genero
lais, saliunčikais, artistais, mi- 
niškų užvaizdomis. pirmais ba- 
rabanščikais, ir kad visi kiti 
butų tik niekis prieš mus.

Taigi tokie yra musų norai. 
Lai gyvuoja musų norai! Lai

jie renka, o mes 
statome jau per 

dvejus metus ir nepastatome. 
Ir taip tad dangus ir žemė pra
eis

visi viską 
noro, nors 

nežinom ko

mes
kada yra šalta

mes norime,
kada yra šilta

mes norime važiuoti 100 my 
lių į valanda be jokio

mes norime skristi, 
Įima pėsčiam nueiti;

mes norime siųsti 
mas, kada ir laiškas 
reikalingas;

Babelio bokštas ar 
ha revoliucija 

avinyčioje

Kelkim revoliuciją už 
musų norų išsipil

dymą
jaudinančios žinios! 

“Vienybėje” kaž- 
Sakoma, tik duris 
pravėrus, tuojaus 

pirmame pilioriuje, arba brook 
lyniškai sakant kolonoje, pur- 

kii.|vini nagai vaidinasi; o vėliaus 
net... net mėšlas pasirodė...

Kadangi, “Vienybė” yra li<s 
t aviškai - partiotinis spaudos 
rūmai, tai Padaužos labai susi
rūpino ir deda visas pastangas 
kuogreičiausiai apvalyti tų pir
mąjį piliorių, kad jis nesuputų 
ir nesugriautų Vienybės rūmų.musų Dievas, 

matyti, viena akimi nemiega ir 
seka musų avelių pėdomis, per
sergėdamas nuo pagundos ir 
kurstymų. Andai tas pats bro- 
liukiškas šlankas, liepos 17 d., 
vėl paskelbė per savo lelepan- 
taplinę, kad liepos 28 d. bus 
ansai pudamentas peršventin 
tas ir kad tas darbas turįs bu. 
ti atliktas tolimos žemes vy
skupo, kurio parvešti išvažia
vęs į New Yorkų koks tai per
krikštas inžinierius Susimokai-

taplineje skelbė visoms. aviny- bet neatėjus skerdžiaus pa 
čios avelėms labai svarbią i^.piočnikui pabugome ir išsiskir 
skubotų žinią, kaip jų skeręV stūmė, 
žius iš Cicerus avinės labai ge 
ra i ir su tikrai 
vandeniu -pašlakšlė 
sėkmingai atmušė šėtono pra
keiktojo baisųjį Dariaus ir Gi
rėno pudamento antpuolį. Ta 
da mes aveles, avinyčioje, la
bai žemai nusilenkusios, pa
siuntėme Viešpačiui padėkave- 
nes gromatų. Tik apdųmokite 
kokie baisus eudai atsitiktų, 
jei karas su šėtonu butų ne
pasisekęs. Aišku kaip ant del
no, kad tada šėtonas butų pa
sivertęs j didelę rupužę ar gy
vatę ir, palindęs po musų tų 
didžiausių vyrų pudamenlais, 
visai nugriaužtų šaknis to dai 
nepabudavolo pęmnyko. žino
ma, kad to mes negeidžiamo 
ir musų artimui, tolabiau, kad 
to pomnyko 
tuksiančius 
velnio abrozelių 
tas ant visos

Mes norime musų norų iš
pildymo.

Mes norim, kad viskas butų 
taip kaip mes norim.

Kad musų norai išsipildytų, 
mes norime kelti didžiausias 
revoliucijas.

O kad žinotume ko mes no
rim, mes čia surašom savo no 
rus. (lai čia dar bus ne visi 
musų norai, bet jeigu* per re
voliuciją nors tuos išpildysim, 
tai jau bus didesnė pusė lai
mėta.

Ko mes norime?
Mes norime dangau: 

norime milijono dolerių 
mes norime naujo automob’

gyvuoja revoliucija už musų 
norų išsipildymų!

Velnio SJcretorlus.

•mes norime vieni prieiti prie 
lovio paėsti;

mes norime gražios
nos;

mes
mes

šventas padavimas sake, 
ateis ta diena, kai pasaulio 
dis prižels piktžolių, jo kuDas 
apaugs piktaisiais šašais, o jo 
vaikai bus akli kaip šunyčiai 
ir bus luoši ir kurti kaip uba
gai; šventa teisybė amžinai žus 
tamsybėse ir todėl neteks pro
to ta žemės dulkė, kuri išdrys 
jos ieškoti. O Dievo tarnas ir 
jo padėjėjai tarnaus šėtono ka
ralystei, nes jie bus piktos dva
sios vergai ir kuproti kaip gy
vuliai.

KO MES NORIM? | da ir vienos yra perdaug;
I mes norime valgyti sviestų, 
kada ir savęs nesusivaldom;

mes norime sulaukti šimto 
nors skubinam pergyventi šim
tą metų į vienus metus;

mes norime sykiu pariebėti 
r poplonėti;

mes norime nieko 
visko turėti;

mes norime kad 
darytų pagal musų 
dažnai mes patys 
mes norim;

mes norim ilgai baliavoti i 
ilgai miegoti;

mes norim viską gauti, o nie 
ko neduoti;

mes norim valgyti lik nuhip 
tą kiaušinį;

mes norim 
sinorim;

mes norim 
na diena;

mes norim 
per vieną vakarą;
mes norim, kad visuomet butų 
musu teisybė;

Nedėliok Rugpiučio-August 4, 1935
GRAŽUOLĖMS BUS DUOTOS TRYS DOVANOS:

PIRMA DOVANA - $50.00. ANTRA DOVANA - $25.00. j 
TRECIA DOVANA - $10.00.

Susivienijimo senoji valdyba į čiai ir 
paskolino 18 tūkstančių dolerių,1 baltinės 
les jis patriotiškas lietuvis si. 
tautišku nusistatymu. Už tai - 
jų, procentų ir sumos nemok č- 
,ima namelis tapo atimtas, bet 
už $18,000 tokių namų galima 
nupirkti daugiau negu vienui.

Patriotiškas, tautiškas ir tau- 
Jninkiškas Viktoras Kamttrau- 
ikas, kuris pats buvo Pildomo- 
"oj Taryboj, pasiskolino iš Su
sivienijimo tik $8,000 ant savo 
vieno namuko ir s uitoj o pro
centus ir taksus mokėti. Susi
vienijimo naujoji valdyba, ku
rios didžiuma nėra tautininkiš
kai nusiteikusi, priversta buvo 
lamelį paimli už skolą.

Padaužų detektivai galėtų at
giedoti visą litaniją patriotiš
kai nusiteikusių lietuvių 
•lems tai.‘tininkiškoji Pildomoji 
Taryba teikė malones.

Net ir Chicagoj, jeigu su- 
skaitliuoti visus tuos, kurie va
dinami progresistais, socialis
tais, naujieniečiais, kuriems Su 
d vieni j imas skolino, visa pas
kolos suma nesiekia daugiau 
|>30,000. Ir jei Susivienijimui 
prisiėjo ir prisieis iš jų namus 
atimti už skolą, nuostolių arba 
nebi/s, arba bus menki. Gi tau
tiškai, tautininkiškai ir patrio
tiškai nusiteikusieji Chicagos 
lietuviai gaudavo tokias pasko
las, kad ir atėmus iš jų (sko
lintus namus nebus galima be 
žymių nuostolių apsieiti.

Musų pinionzų ministerija ži
no, kad užeina laikai, kuomet 
namo niekas ir už dyką neimtų, 
pa v., kada jis dega, kada mi
sionieriai jame šposus daro ar
ba kada jame blakių privysta. 
Bet yra laikai, kada žmogus ir 

namo neparduotų.
svietui yra aiš- 
kainos keičiasi; 
Bet kada tauti- 
tautininkanis iš 

tuomet namu
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SENATAS PRIEŠ VALSTYBES BANKĄ

Apžvalga

Pcnkiasdešlint-devynlais balsais prieš dešimt} Jung
tinių Valstijų senatas atmeta sumanymų Įsteigti cent- 
ralinj valstybinį bankų, kuris turėtų galių leisti pinigus 
ir reguliuoti jų vertę, kaipo kongreso įrankis. Tam ban
kui buvo siūloma vardas “Bank o C tho United Statos of 
America“. Jo sumanytojai buvo senatorius Nyo iŠ 
North Dakotos ir kunigas Coughlin iš Detroito.

Kodėl senatas šitam sumanymui pasipriešino? Ar 
dėl to, kad jisai yra “nekonstitucinis”? Negali būti, uos 
Jungtinių Valstijų konstitucija įsakmiai suteikia galių 
kongresui tvarkyti pinigų leidimų ir reguliavimų, o tas 
bankas turėjo būti kongreso įrankis. Patys kongresma- 
nai, aišku, negali pinigų leisti, šitam reikalui turi būti 
sudaryta tam tikra įstaiga. Monetoms (metaliniems pi
nigams) mušti valdžia turi specialę dirbtuvę (“mint”), 
kuri yra federalinio iždo žinioje. O popieriniems pini
gams leisti galėtų būt įsteigtas bankus.

Jeigu toks bankas butų, tai valdžia galėtų iš jo im
ti, kiek jai reikia, pinigų. O dabar, kada valdžiai pri
trūksta “ęash”, tai ji eina skolintis į privatinius ban
kus ir, suprantama, moka už paskolas nuošimčius. Bet 
teisę leisti pinigus bankai vistiek turi iš valdžios.

Kada mes kalbame apie' privatinius bankus, tai mes 
turime galvoje ir tuos bankus, kuriuos prižiūri federa
linė valdžia ir šteitų valdžios. Yra vadinamų “nacioniv 
lių” bankų ir “valstijų” bankų (statė banks), bet jie 
priklauso ne krašto valdžiai arba Šteitų valdžioms. Jie 
priklauso privatiniems kapitalistams, o valdžios juos tik 
prižiūri. Ta “priežiūra” dažnai yra tokia, kad valdžįos 
inspektoriai ateina pažiūrėti, kuomet banko gaspadp- 
riai jau yra prašvilpę arba į kokių nors pelkę sukišę 
visas žmonių sudėtas sutaupąs.

Argi nebūtų geriau, kad pati valdžia tuos bankus 
valdytų ir butų atsakominga už jų saugumų?

Yra tačiau da ir tokių bankų Amerikoje, kurių pę 
tik valdžia nekontroliuoja, bet ir neprižiūri. Didžiaų- 
sias Amerikoje bankas, Morgano bankas, priklauso prie 
šitokios bankų rųšies. Jį valdo keletas partnerių, o ne 
korporacija. Taigi jisai neturi nė čarterio. Jisai todėl 
neprivalo skelbti jokių atskaitų (jeigu skelbia, tai savo 
noru) ir neprivalo rodyti savo knygų valdžios inspek
toriams. Kų jisai daro su pinigais, kam jisai skolina ir 
kiek palūkanų ima už paskolas, tai absoliučiai privati- 
nis jo partnerių dalykas.

O betgi ta milžiniška finansų įstaiga kontroliuoja 
daugybę industrijos įmonių, prekybos kompanijų, gele
žinkelių, kasyklų iv taįp toliaųs.

Suprantama, kad tokie finansieviai piestu stoja 
prieš kiekvienų sumanymų apie bankinių biznio perėmi
mų į valstybės rankas. Įy, kaip matęme, nė Jungtinių 
Valstijų senatas nedrystą eitį prieš jų valių. Roosevel- 
tas atrodo kai kam baisus revoliųęionięyius, bet banki
nio kapitalo galybę ir jisai neturį drįsęs pajudinti.

^OMINTPĘNĄS Ųį - TIK
NE MASKVOJE

Komunistų internacionalas jau pradėjo Maskvoje 
savo kongresų. Po ilgų derybų ir ginčų už uždangos 
kominterno vadai, matyt, susitarė bent pąmątiniais 
bendraisiais klausimais. Jie dabar išėjo viešųį kabėti 
už demokrątįją “bigžu^inėsę Šąįyųę’K

Vokiečių komumstų vadas, ^įįhekų ?įock, 
sui atsidarius, pareiškę, kąd demokratiją”
turi būt ginamą nuo fašizmo, kadangi ji sutęikąą pro
letariatui laisvę organizuotis gipti sąvp reikalus.

Tai yra taip sena tięsa, kaip senas yrą modernįs-. 
kas socialistinis judėjimąs. Soci^ląį nurodi
nėjo, kad darbininkai privalo ginti demokratijų, nes ji 
duo<įa jiems teisę organizuotis ir kovoti dėl sąyo, 
pagerinimo. Bet komunistai šitų paprastų tįęąų pieš
davo, kaip “buržuaziškų pvįetąrų’3, iy pęr inetų ipętųs 
jie apsiputoję keįkė “soęisd-buržujus” už darbimpkų 
“mulkinimų”.

Q dabar staiga “kamarotas” Pieck viso ko.mįntęrno 
vardu sako tų pat, ką visuomet sakė socialistui.

To ne ganą. “Kovingasąi” vokiečių komunistų lyde

Užsakymo kalnai
Chlc^gojo — paštui

Metanui •aaaaaaaaaaoataaaoi 

Pūna! molų aaattaaaaee 

Trinu mOnoaiaius 
Dyiom mOnoslams 
Vienom mOnesiul

ChicagoJ per HnoMotojuat
Vienu kopija Meaeeeeteeeeeeaeaaaei

Savaitei woeooeeaooeoMo*oMMOOOoeoMoeee«oea*o 18ę
MOuesiui Mtaaaeeaaaaaaaataaattataaaaetaaaaae 76c

Suvilnytose VaUUjoaa, no Chlcw»J» 
pąltpi

Metama taaaaeaaaaaaeaatasaotteaMMaaatoaao $7.00
Pusei inotu ..................... 3.60
Trim* mOnosioma MOteeeeeeeaeaeaseae 1.75 
Dviem mCnMlmni MaeeMaeeeaaeee 1.25 
Vienam mCneelui •MeeeeeeoeMMee *«" 76c

Lietuvon Ir kitur ulalonluoae 
(Atpiginta)

|8,0Q
4.00

i.no
.76

Metams 88.00
Pusei melu eteaaaeeeeeeeeeeoeeeuoeeeaeeeeet 4i00

Trims mOneslams 60
Pinigus reiklu siųatl palto Money

Orderiu kartu au ulsakymu.

rį Maskvoje pnvoiškč, kad jeigu hitleriškoji VokloVJ0 
užpultų kurių nors demokratiškų Snlj ir tos šalies bur
žuazija stotų su ginklu rankose prieš užpuolikų, tai 
šitoks karas butų teisingas ir jame turėtų dalyvauti ko
munistai.

Vadinasi, tgs kominterno Sulas pripažįstą, kad iy 
karas yra pateisinamas, kuomet reikia ginti “buržuazi
nę demokratijų”, Ir kad komunistams yra net pareigu 
tokiame karo dalyvauti kartu su buržuazija!

Taigi dar vienas didelis komunizmo ^principas” nu
ėjo velniop: tas principas, kad dąrbininkai nieku bųdu 
negali remti “buržuazinį” karų, ir kąs jį remia, tas yra 
“social-patriotas”, “soclal-pardavlkąs”, “judoŠlus”, “In
ternacionalizmo priešas”, “niekšas”, “kraujagorys” ir 
t. tM iy t. t.

Kodėl komuųistų internacionalas dabar ėmė laidoti 
visų “revoliucinį” Lenino “mokslų”?

Daugiausia todėl, kad Hitleris, su kurio gaujomis 
komunistai išvien kovojo prieš demokratinę Vokietijos 
respublikų, iki ji buvo sugriauta, dabar komymistams 
(kurie dar nėra Hitleriui parsidavę) kapoja galvas.

Dabar ėmė praregėti “proletariato vadai” Maskvo
je. Bet ar jie pilnai praregėjo?

Jie stoja už demokratijų — bet tik kitose šalyse, q 
no Rusijoje. Sovietų Rusijai kominternas dar demokra
tijos nereikalauja. Tonai dar turi viešpatauti Stalino 
diktatūra.

Kodėl taip mano komunistų internacionalas? To
dėl, kad jam taip liepia Stąlinas.

c
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MIRK SCmUMANN, O NR 
NlįĮJMANN

Prieš kiek laiko 1 lavas (pran
cūzų) Žinių ngenluvn Buvo pra
nešusi, kad numirė kalėjime 
vienas nuitcistųju Klaipėdos 
hitlerininkų lyderių, Npumauu. 
Bet pasirodo, kad ta žinia buvo 
netiksli. Mirė no Noumann, bet 
Schirmann.
“Liet, žinios” rašo apie 

Schirmamu), kad tai buvo mo
kytojas. Jo mirties priežastis: 
pilvo plCvčs uždegimas kaipo 
apendicito ligos liekna. Jisai 
susirgę
o iš tenai buVOWW atgaben
tus i kalėjiąip ligoninę, 
kur iv mirč.

NUAUNA ąRTĮNfiS ■
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Vįęąus iš artimų Bostono 
sąudąrięčįąms žmonių vąšo “Ke- 
ięiyyję”, |cad sanadricčiai, kurie 
rinko savo piknike gražuolę ir 
žadėjo jUfi dųpli $100.00 kelio
nei į Chicągų, apvylė merginą, 
kuri laimėjo konteste. Jie pa
sielgę taip dėl to, kad buvusi 
išrinkta i>lė Ona Pasteliutė, o 
ne kitą mergina, už kurių sto
jo sandariečių vadovybė, žibio
je skaitome:

“ši mergaitė (Ona Paste
liutė) pradėjo ruoštis Chica- 
gon ir laukė žadęto šimto do
lerių arba gelžkelio tikicto. 
Bet nesulaukė ir iki šiai die
nai. Tuo tarpu jau praėjo ir 
tas Chicagos piknikas, kur 
turėjo būt renkaam ‘Miss 
Lithuania of Ameriką’.

“Ona Pasteliutė dabar jau
čiasi labai apvilta, kad san- 
dariečiai neištesėjo viešai pa
skelbto savo prižado.”

VITAITIS VALIUOJA Į 
KAUNĄ

įię kitų riąktų iy savanorių 
delegatų, keliąųjąnįių į lietu
sių kongresą Kaune, išvažiuoja 
įr p. S. E. Vitaitis, “Tėvynės” 
redaktorius. Kitas SLA. Pild. 
Tarybos paskirtas delegatas, 
:ądv. F. J. Bagočius, atsisakė 
yažiuoti.

Redaktoriui išvažiavus, SLA. 
pagano redagavimą prižiūrėsiąs 
pįr. M. J. Vinikas su pagelbą 
“Rinkamų Centro darbininkų”, 
dįrbaničų dabar tik pusę laiko. 
Tokiu budu, girdi, busią sutau
pyta $13.000 savaitėje.

Gana nąiviška “ekonomija”. 
Išleidžiama 500 dolerių vąžia- 
vįmui, o sutaupoma po 13 do
lerių savaitei.

to r i u i n. J o I g u rodą k to rlus n I s I - 
trankia nuo buvo pareigų, tnl 
aplo Jo pavaduotoją pirmus žo
dis tarti priklauso ApŠvietos 
Komisijai. Pasiteiravus, ar Ap
švietus Komisija rekomendavo. 
kad p. Vinikui butų pavesta 
“Tėvynės” redagavimas, paty
rėme, kad komisija nieko pa
našaus nerekomendavo. Taip 
pat, kiek mums žinoma, nė Pild. 
'Karyba nėra nutarusi, kad p. 
Vinikas eitų per du ar tris mė
nesius dvejopas pareigas.

DAR VIENAS “FRONTAS” 
FRANCI JOJE

♦ ' >'

Franeiją gyvena nenormąlią 
padėti ir joję (įąrosi nepripras
tos kombinąeijps polįtikoflo.

Kaip žlhdmįį, jau apie me
tai laiko Via šudąrę “bendrą

soci^siiur. įv W-
stabas TO įjad tas
"fro.uti^” tųp t^Ų
kai YV
sai lUsi^i ferįis su kun|,i- 
uist^s i'vontij”
FravęiJįoiS ^4 lijatyi;, 
gavę faąfcytpą.Ui Mftsįvos, stęn- 
gįasl bątt lojalus (ištikimi) 
tam bęądvąin' -'frpnjĮli įy susi
laiko nuo aky plėši šk ų atakų 
prieš socialistus.

Liepos m. 14 d. (per Bastili
jos sugriovimo šventę) prie tos 
dviejų kairiųjų partijų sutar
ties prisidėjo da ir Francijos 
liberalai, kurie yra žinomi po 
vardu “radikalų socialistų”, ši
tos trys partijos minėtoje šven
tėje surengė' bendrą demon
straciją Paryžiaus gatvėse, ku
rioje dalyvavo milžiniškos mi
nios žmonių. Visų trijų partijų 
vadai, neišskiriant ir komunis
tų, prie tos progos padarė vie
šą iškilmingų priesaiką laikytis 
vienybėję ir ginti nuo fašizmo, 
demokratines kiiašto laisves.

Tačiau dabar, kaip praneša 
Europos laikraščiai, susidarė 
Francijojc dar vienas “bendras 
frontas” respublikai ginti nuo 
fašizmo, būtent, “Respublikonų 
Frontas”. Į jį įeina srovės, ku
rios yra lyąiąi griežtąi nusista- 
čįusįos prieį fašizmų* Mip 
prieš komunizmų.

šios organizacijos priešakyje 
stovi kai kurie parląmeąto na
riai. Pirmininku išrinktas 
Franklin Bouillon.

Jeigu komunistai viešai neat
sisakys nuo diktatūros idėjos, 
tai šis “Respublikonų Frontas” 
gali atitraukti daugelį ąukš- 
čiaus paminėtojo “bendro fron
to” šalininkų. Nes juk yra ab
surdas, kada įcomunistai daly
vauja “demokratinių laisvių” 
gynime ir kartu kovoja prieš 
demokratiją.

Gali būti tokių situacijų, kad 
žmogus, gindamasis nuo plėši
ko, iš bėdos pasikviečia talkon

Ignazlo SUoiio Vortč V. Kuuncckas

Kelionė | Paryžių
Novclū

(Tęsinys)

Cin gdžludiclls žipojo vie
ną gudrybę, kurią JImJiui daug 
kuriu buvo Nokmlngnl pavar
tojęs. Gudrybė buvo lokiu: 
Jlysll | narvą, kuris pritaisy
tas kampe, prie senų bagažo 
yagonų. 'ruošė narvuose pir
miau vežiodavo šunis Ir lodei 
Jie vadinosi šunų narvais, 
įlysti j šunų narvą gulima 
buvo Iš lauko pusės Ir vagono 
tarnautojui viduje buduinl, 
nIČ nieko negalėjo matyli. Iš 
ląiiko pusės jis buvo aptvertas 
geležiniais virbalais, pro ku
riuos ėjo oras Ir šviesu. Iš 
reikalo, nnl hj virbalų gulimu 
Buvo dar užstumti medinės 
durelės su skyle aklins, taip 
kad Ir Iš oro nelabai puinaly- 
sl, ar narve kas yru. Gelžke- 
liells Beniui visai tai paaiški
no Ir pažadėjo sužinoti, su 
kuriuo traukiniu patogiausia 
Ims planas įvykdyti.

. Lapkričio 1 dieną, apie Iru
čių valandą naktį, Benius įsi
rengė į šunų narvą prie ba
gažo vagono, kuris aušlunl tu
rėjo išvyki! sn traukiniu Bo- 
nia-Pa ryžius,

VažiavlinuH šunų narve turį 
tiek panašumo su važinvii 
inlegamąjnm vagone, kad ke
leivis čia nesėdi, kaip kad 
pirmoj, anlrpj uę trečioj kla
sėj, bet guli. Tačiau ne
gulimą hutų sakyti, kad vis 
vien, ar lp važljiojl nar
ve, ar miegamajam vagone! 
Neą visai penoriiue lok} įglin- 
lą nusikaltėli, kaip musų ne
laimingasis Benius, stalyti vie
name lųĮpynyJc su herojais <1,1- 
džiųjų rašytojų romanuose ir 
novelėse, kurie (ir didieji ra
šytojai, Ir jų hebojųi) keliau
ja visuomet , tik miegamuo
siuose. šuns narvp iš tikrųjų 
ne pr i ly gi nsi m iegmnaj a m I Jau

:šklętįuga. U to, — pęgą- 
įimą ne^ušyiąėlį — iš ląivga- 
ląpjo YggW vcgiuiąki 
mejJulygliVBRi
lis, UclcąijĮ) iŠ šąąų ąavvp. Tą>M 
:Įvirliuiiąųį pącęąMi’ nųvo,dysi- 
iiąe fąkią. ką$l tdV^lui Ir jau
na vedžiąi yą^inejusi paprastai

“Kur yra Clvllavckija?” 
klausė jis save, “Iki rube- 
žlaus, ar už? Ar traukinys 
jau ilgai važiuoja?.,, ^iųrėk, 
traukinys gal jau buvo Pary
žiuj, o dabar važiuoja atgal į 
Roinų?“

Benius Jautėsi lyg butų sti- 
plmtsiylas į keturias dalis ir 
sukrautas į keturias valizas, 
hįaž kurlps kūno dalys, kaž 
kurie kaulai ėmė gelti, bet pa 
judėti nebuvo galima, Sąna
riai iictuęėjo vienas su kitu 
nieko bendru. Keliai buvo po 
smakru, o kulnys palvi pustui* 
galį. ApH'ivci'sll negulima. 
Negalimu net krustelėti, Iš 
vienos sienos, puiri Jo giilvą, 

< y šojo turimi, vinis; Ji brulžė 
gnlvą, lindo į gnivų, smigo į 
Jų vis gilyn ir gilyn, J štilį gul- 
vos nepusuksl: ji pri^le^hi 
prie kelių, Ant sprundo gal
vos nebuvo, Paguliau, kur 
dingo ir patsai sprandas? Jo 
neliko nė ženklo, Po keliais 
buvo Širdis, Ji plukė be palio
vos, lyg budnikas. “Jei Bud
nikus ipis čirkšti, traukinys 
sustos ir policija mane suims” 
slankiojo Beniaus galvoj, lo
dei Jis spaudė keliais šlnlį, 
kad užslopintų garsų, Jei bud- 
nikiis pasileistų skambėti. Bet 
Jis nenustojo rūpinęsis Ir gal
va, Ji# mėgino neduoti Jai nu
kristi, laikė ją prispaudęs prie 
kelių! Bet (laugiutisiti Jis krlm 
losi dėl budniko, Kad nereikė
tų per daug tiplę Jį galvoti, 
Benius ėmė dairytis pro durų 
plyšį. Čia jis vos nesukliko: 
palei put traukinį nepaprastu 
greitumu vingiavosi milžiniš
ka gyvatė, Ji nors, tiesa, buvo 
panaši į gelžkelio bėgį, bet iš 
tikrųjų (ai buvo, be abejonės, 
tikrų tikra gyvatė. J r kaip ji 
Čia galėjo nujausti, kad Be
nius pasislėpęs Iraukinyjc? 
Stačiai nesuprantama, iš kur 
gyvatė laitų galėjusi tai suži
noti, Ko ji nori, ta prakeikta 
gyvatė? Sunku atspėti, ko ta 
biaurybū nuo jo nori. Neabe
jotinas faktiiH lik (us, kad gy
vulė ęjdujgluvvsi, ■'4up|cjo palei 
t r miknų, lai prųmirlindaŲiu, 
m «ir
siipcsdaiug. lyg ji poęėtų pą- 
silruukli visai, pųskųi gi. vėl 
staigų pplduinu pįęąlu prie 
(ruu^iuįo, UęuĮųą, galvojo: 
“Galų gule įl ppvųrgs. Nega|i 
Būt* katį gyvatė įtvertų tiek, 
kiek gųęveįys. Kaęį Ilk; ji uų- 
,vurgtų. kol Iruukįįiys ulėm j 
Pųryįiųl” (B. <L)

SLA. seimas tačiau rinko p. kitą plėšiką.' Bet tokia talka ii- 
Viniką sekretorium, o ne redak- Igaį tverti negali.

ne šunų narvuose, bet Ihill- 
mano vagonuose, Pagalinu 
faktas Ir las, kad šuns myve 
vielos tėra vos vienam žmo
gui, o miegamajam vagone ke
leivis be jokio vargų gali vež
tis savo Jįmoną arba mylimąją 
Ir tarp monotoniško ratų sluk- 
sėjlino vešli imilonhis pašne
kesius, Nuo kokio nors kn- 
fonl lėčiau tokių scntlmenla- 
liškų gyvenimo j|,ročių nega
lima norėti — na o Benius ir 
buvo kafonl, Jis važiavo ne 
gamtos reginiais gėrėtis, bet 
darbo Ieškoti. šunų narvas 
tebuvo, vos vieno metro ilgio 
ir truputį daugiau negu pusės 
netro pločio, Benius lacl įsi
lėkti jame tegalėjo atsigulęs 
ant šono Ir kelius prie pilvo 
prlrlvlęs. Bet jis jautėsi vis 
dollo, laimingas, nes lindėjo 
traukinyje, važiuojančiame į 
Paryžių. 'J'ačian dviem va
landom praslinkus, jam pasi
rodė, lyg jis šuns narve gu
lėtų Jau ištisus amžius, o trau
kinys neinivo dar nė krustelė
jęs, Beniaus kambario sie
nos dvokė šuns šlapumu, Ke
lini ir alkūnės ėmė skaudėti.

Abejonė pagavo jį: “O gal 
geižkelielis ąpsirlko? Gal Jis 
įkišo mane pe J lą traukinį, 
eurie eina į Paryžių, bet kuris 
niekur neina?,..”

Benius jau buvo nuvargęs ir 
viskam aiiejingas, kai trauki
ny# pagaliau sujudo; bet va
žiuoti jis dar nevažiavo; buvo 
tik manevrtiojaimts. Begales 
kartų vagoną stumdė tai pir
myn, lai atgal, Galų gale jis 
ėmė važiuoti. Benius buvo 
visai nusikamavęs, o be. to jh 
neturėjo jokio supratimo, kiek 
laiko traukinys važiuoja iš Ro
mos į Paryžių. Jo nežinoji
mą i)logino dar tas, kad jis 
savo narve valandos ir minu
tes netrukus visai nustojo jau
sti. Kai traukinys pasiįkė Cl- 
vįląveikijų, pirmųjų stotį nuo 

(Ropjos, Benius nežinojo, ur 
ijįs/čia jąu bus atvykęs j Pury- 
Šįų, a.r ko gera jį net jau y,rą- 
važįąvęs.-

Benius savo narve gilėjo 
šaukiant: “Čivituveikijal*\ įie, 
ta^ žodis jo orientacijai nė 
kięk nepagelbėjo. ■»,
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GARSINKITE *NAUJENOSE*
Jook at the heading and then 
at the lašt sentence and re-

CNICA&O

Kainos sumažintos a^t mąlevos
gąlįęnaą ....... ..................................

PIRMYN
SIIARPS and FLATS

Beniu
Heli —

How is a good free-poeti 
fo sipg wi,ti\9ųt bęaiyg?

8. X FRllDĖlflK'Vili,
D01 vietų kreipHlUjM | NAUJIENAS arba Lietuvių Laivakorčių

DY^ĄĮ kenas mąlevos kiękvienąm 
pirkėjui

Greitąi džiunantis vąrnįšas
galionas ................................

1MAGISM —

Thervfore
TVhnt’s an aiiarchist 
WiU\out u rhapsody?

y^^at’s a ^uipsody 
If it ha ve a meaning?

Thercforo this.

įtyĄGISM —

to KxmQw.ę, 
Metabolic
The broken atars in 

the outer space, 
s««^M

Foreveę, 
Foręyer 
^'orever 
The eup and saucer 
And silver spoon 
Lošt in the milįįy wąy,. 
įlungry, hungrį,' htyngry 
And never a handout. .
/

1MAGISM —

Beans

Šlifuotų akini’*ardavin'as

Į YYyndor xvhelhcr many 
\viil rateli the drift of 
ląmeųt. perhaps the ineaniųg 
will be obvious afler n fexv 
xveeks.

Plumbing and Heąting Supply Co 
21G ą. STATE STREET, CHICAGO, ILL

- Calųmet 5366

EXPĘJtlĘNęzEp 
PAINTERS

I have donc aboųtį
ęverything bųt ^įptįice įny- 
sęlf, vvhicli upon finąl coi^ąį- 
derątion I deėm usęįęss. 
bar<| has said “YyhaVą įn a, 
name?”

Wlįenevęr I talk to 
vpri^e ąųthor about ^ęsę

^euus
Bęans

Ąnd a littįe pork
Dow^ to a i

Jft NEW YORKO,

Ruffpių^ą-Ąųgųst 3, H y, ę 
S, S. EREDERIK VIII 

Nuvažiuos | Lietuva laike Pasaulinio 
^o^gresp,

Geriausi namų apšildymo jręngimai (Plants) nereikia 
cash įmokėti. Išmokėjimais per 3 metus.

Rudenine Ekskursija!
»mn NAUJIENŲ ir oficialiai prlpa- 

J^tuviu. Vidvnkorčlų Ąįępturd AaHą-čljbs'. Visukdlonb vandeniu nor, (Uto,

Prastoji regėjimą 
silpnas ir kreivas i 

dažnai atitaisyti 
ŠLIFUOTAIS AKINIAI# 
vargi ię gal’ 
siūti ir *^

T^kg Uie. word ofįmeo who ha^e palųted ®W bx>O»$a with man* 
kinds ?f pjupt. Thcy will teH yop Brothę^
STANDARD House Paintia $e( tąfyfyĮ f 
to ūse on your home.

For painters the country over find dhtt HIGH STANDARD, 
.w *•' ’.* *??* J“. ^?sr t?t

very nnich to kuow who ov 
xvhat was the reason for this 
cohimn. Some werc puzzled 
about the “xvc". And so on. 
\Vell, “we” went into confer- 
ence and finally the “I” of the 
duo was decided upon to in- 
troduee himself i n a few weU 
chosen words.

I would have had this type of 
column published a long timę 
ago except for the fact and 
difficulty of having only one 
summer a year, and1 of finding 
someope free during <that sum
mer to write them. Finalb’ I 
submitted the job to my favor
ite author who readily agreed 
to write and edit this piUar. I 
t h ink he has done very well 
indeetL

Būt, .iierhaps, I am prejudiced 
in his favor. It would be plaus- 
ible for I have known him ever 
since we xvere children toge- 
ther. What a clever, precocious 
child he was! At the age of 
10 he could just about wade 
thru the primer and coųpt up 
to seven with almost pprfect 
ease.

When he was 15 he could 
make change, būt since then 
he has had little opportunity 
to make ūse of this valuable 
knowledge.

He celebrated his žįst birth- 
day by completing a corres- 
pondence school course in 
checkers. lt was an easy step 
from Chat to writing columns.

It is useless for me to at
tempt to enumerate the many 
remarkable features of these 
columns, therefore .1 shall do 
so. In the first place, you have 
noticed how each sentence 
follows the preęediug opės. This 
is planned so you can skip

LĮTUANICOS -IĮ SKIUOIMO KET4AS 
NEW YORK-KAUNAS 

Lakūnas LE1T\ FELIKSAS VAITKUS
ųmrk, ”welĮ xyrilk'U." %ę0,,Mr 
įv» these ę$)įuiųns con|ųįu 
penrly nll the .punetuntion 
pmrks nnxy uscd iii l)esA 
"dese” and MdoseM soeiety. 
Gompnre t^e PYVU'tųnĮipn 
Uiarks noxv used in tipą ęo- 
lumn xvilh Ihose any place 
yiru out thę pap\'i\ mtd- 
|er xvhal the ^viee.

Ąpp.Uu'V ^plvtuUd Ccuiuvu U 
of each sentence ending xvilh 
a perinai, ’į'hi^ pa^er jx to į>e 
congratuĮated (or ii\si^ting 
upon suffieient pvriods despite 
the fael thnl the eost pjf first 
elnss periods has inervased 

per cent. And do ypu 
knoxv of that young Indy 
xvhose name xvas Dorothy. 
Many of thę feUoxvs, hpxv- 
ever. called her Doh for they 
came to see her afler cvcry 
period.

Sometiuies yon hąvę no
ticed that 1 includc soipc of 
mv verse. Please understand, 
thvy have no,t appcaęęd M1 Ul.9 
uumerous papers and maga- 
7,ines of the copntry; nll tįię 
xvorsc for them. Cannol men- 
tion the rcjcctors here be- 
ęause of the obnoxious pub- 
licity xvhich xvould accrue to 
them thęreby.

Acknoxvlcdgcments ąęę madę 
to NVcbstc^ and ą chąp knoxyn 
a$ Roget foę the usę of sop^ę

Visas oro kelio ilgis iš Nexv Yorko į Kauna yra 4/179 niy 
lis, nuo

< <>*•»<»( »’♦ ««•»<> 
100,0001! 

KOSTUMERIŲ
NĘGAL PADARYT 

KLAIPAU
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New Yorko .šaltkalyis Ąbraham Starr su si\yo didgle šeimy
na. Jis itųnplų paveldėti $2,()(>(>,000 iš savo dėdės turto. Jo dėdė, 
neturtingas Lenkijos žydas, išvykę į Pietų Afriką ir. ten ne
paprastai pralobo. Jis palikęs <$17,000,000 turtą. Bet Starr są- 

v * ’ • « <

kosi nenorys to, turto, nes nežinotų ką su juo daryti. Tečiaus 
gal ir visas paliktasis turtąą yra tik pasaka, nes ikišioj nepasi
sekė tą didelį turtą užtikti.
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Švento Antano Pra
nesejas

CICERO.— Keletu motų ne
darbo kamuojamas bhiškiaus 
Šen ir ten. Ir tik pastaruoju 
laiku grĮžau atgal į Cicero, ne
suradęs kitur nė aukso, nė mil
tų kalnų. Buvau ir pasilikau 
taip biednas, kaip bažnyčios 
žiurkė, taip biednas, kaip ir 
daugelis kitų čia gyvenančių 
lietuvių, mano brolių Kristuje.

Bet, kaip geras parūpi jonas, 
sugrįžęs visųpirma paėmiau j 
rankas “šento Antano Prane
šėjų”, kuris leidžiama didesnei 
Dievo garbei ir aršesnei šėtono 
paniekai. Paėmiau ir skaitau:

“Muzika A t. Metricks Or
chestra. Be geros muzikos bus 
visokių sporto žaislų ir Kome
dijų, štukų.”

Skaitau ir mąstau: štukorius 
tas musų šv. Antanas. Jau ži 
lų plaukų iš galvos nebepajėgia 
išrautį^-o-ųirauešimuose štukor 
ir komedijos jam pirmesnėj 
vietoj, negu Dievo žodis.

Ir atkreipkite dėmėsi į žo
džius 
jos”.
kaip “orkestrą”, “komedijos 
kinio vidury rašosi mažaja rai
de. čia gi jie rašomi didžiąją, 
sakytum, kaip žodžiai ‘'Dievas’’ 
arba “Kristus”, Nejaugi or
kestrą ir komedijos pasidarė 
šventam Antanui lygios Dievui 
ir Kristn'i?

O gid jis virto bolšdviku ii 
pradėjo 
domis sekti? Ba keletas metų 
atgal, kai komunistai vienoj sa
vo konferencijoj ėmė atakuoti 
Rimbų, kad “Laisvėj” perdaug 
yra gramatinių klaidų, Bimba 
pareiškė: “Draugai, nežiūrėkit 
gramatikos, nes gramatika re
voliucijos nesukels”. Taigi sa
kau, gal ir šventas Antanai 
priėjo išvadų, kad lietuviška 
gramatika spausdintam;j^Jžiui 
nereikalinga. Kad į dtfngų’ ’j’ 
eiti labiau reikalinga orkestrą 
ir komedijos.

Bet 
nešėjų 
kau:

‘Orchestra” ir “Komedi- 
Paprastai tokie žodžiui, 

” sa-

draugo” Bimbos pė-

skaitau šv. Antano 
toliau ir štai kų

Pra
sti-

Vidur-Vasarinis ir Onų“šis
Piknikas bus tikrai įvarius ir 
visokių KOMEDIJŲ pilnas”.

Na, ir vėl šv. Antanui kome
dijos vaizduojasi. Tikrai keis
ta: “žilė galvon, o biesas uode
gon!’’ Kas pasidarė su musų 
Antanu ?

Ale skaitau dar toliau:
“Bulvariškiai žada šiame at

einančiame par. piknike pasiro
dyti 100 procentą. “A hundred 
per cent”... Ir naujame para
grafe sakoma:

“Bulvariškių klebonas nauja
sis ponas... ir senas p. Pet
ras...”

Na, užteks—toliau nebegaliu 
skaityti. Tik atsiminkite, jei
gu jums teko buvoti Kaune, 
Rygoje, Peterburge ar Odesoj, 
ką reiškė žodžiai “bulvarnajs 
dama”, “bulvarnyi molodec”. Ne
jaugi šventas Antanas nuėjo 
taip toli, kad bulvariškiams ii 
bulvariškėms net klebonus pa
skyrė? Ir ka sako dėliai te 
musų klebonas? Veikiausia ty
li. Ir kaip netylės— ba jis yra 
tik klebonas, o Antanas priklau
so šventiesiems, reiškia, kur 
kas aukštesnei eilei.

Beje, dar šventas Antanas 
primena, kad piknike bus ati
duoti “praisai” didžiausiam vy
rui, smagiausiai motinai ii 
draugiškiausiai mot erei. Tik j- 
si vaizduokite: piknike bus 
“bulvariškiai”, “smagiausia mo
tina” ir “draugiškiausia mote
ris”, o aš turiu sėdėti namie, 
ba esu suvargęs bedarbis. Ak, 
šventas Antane, kodėl nepapra
šai Dievo, kad darbus išjudintų, 
kad ir man tektų geriau gy
venti? Juk be Dievo valios nė 
plaukas nuo galvos nenukrinta.

—Cicerietis.

kad

ABYSINI.IOS IMPERATORIUS IR .JO KAREIVIAI

čia matote Abysinijos imperatorių Baile Selassio, kurs vadinamas yra Judo Levu ir Karalių Karalium, ant kovo sosto 
dis^Ababo^Dešinėje^Abysinijos kareiviai pasirengę kar iauti prieš Italijų.

A d

Linksma susižadeju 
siems puota

don, Mrs. Peg Svvooiioy, Mrs. 
A. Benisiunas, Mrs. A. Ali
šauskas.—R. K.

Dar karių tariame visiems 
ačiū ir už tų didelę, puikių do
vanų, kurių jus mum suteikėt. 
—Jonas ir Marei jonu Lnuigic.

Nelaime automobi 
listams

tas automobilius jvužinvo į 
Poškų automobilių, Sužeidė p. 
Poškienę ir smarkiai sudaužė 
jų automobilių. Kaltininkas 
bandė pabėgti, bet buvo su
laikytas policijos. Automobi- 
liaus sutaisynuis kaštavo 
$300.00. . —■

Rytoj linksmas Pir 
myn choro išvažia 

vimas į kopas

prie vėsaus Michigim 
kur visi gidės mmidy- 

ii r vėd lū
žu isl i ir 
jų širdis

dalyvini

SPECIALIS

Išpardavimas
Maytag

DRABUŽIAM 
PLOVYKLIŲ

PROGRESS
RAKANDŲ 

KRAUTUVES

Piliečių Brolybes 
kliubas

šios apielinkes
Panele Vaitkiu-

Sekmadienį, liepos m. 21 
dienų, buvo surengta puota, 
“Bridal Shovver” panelės Bar
tus namuose, 7139 S. Rock- 
well St., pagerbimui panelės 
Antonetės Vaitkiutės, kuri yra 
susižadėjusi su daktaru Rus- 
sell’iu (Baslavičium). Jų dvie
jų vestuvės busiu rugpiučio 
menesį. Laimingoji porelė yra 
gerai žinomi 
gyventojams.
tė yra gimusi Chicagoje ir Čia 
mokslus ėjusi. Keletu metų 
atgal ji gyveno Marquette Par
ke. Daktaras Russell yra sėk
mingas profesionalas.

Puota buvo labai maloni. Ga
vusi daug gražių dovanų, pa 
nelė Vaitkiutė buvo labai gerai 
nusiteikusi. žinoma ir vieš
nios užsikrėtė jos džiaunamu ii 
visos linksmai praleido keletu 
valandų. Apart panelės A. 
Vaitkiutės, iš Mihvaukee buvo 
ir jos motina, A. Vaitkiene. 
Panelės A. Vaitkiutės brolis, 
Įeit. F. Vaitkus, dabar laukia 
ramesnio 
tuvų iš 
d romo.

Pusmetinis Piliečių Brolybes 
kliubo susirinkimas įvyko 21 d. 
šio mėnesio Garbumo svetainėj, 
8743 So. Halsted St. Kliubas 
turi nemažų skaičių narių ii 
posėdžiauja gan tvarkiai, tik 
visas “trubelis” pas kliubie- 
čius yra tas, kad jie turi “ste- 
davų” ligonių. Nėra to posė
džio, kad nebūtų išmokama pa
šalpa dviem arba trim. Taigi 
ligoniai sparčiai mažina kliubo

Kliubiečiai turėtų apsižiūrėti 
priimdami naujus narius; pri- 
sidaboti, kad nepriimtų palie1- 
gelių.

Praėjusiam susirinkime kliu- 
bas nugare surengti piknikų ir 
išrinko tam tikslui komitetų, 
kuris parūpins daržų. Tai bus 
antras iš 
kliubo piknikas šių vasarų 

—Kliubietis.

oro skridimui į Lie- 
Floyd Bennett aero-

daktaro
ir sesers

susirinkęs

Russell’io
Viole- 

burelis 
daktaro 

draugių

Apart 
motinos 
tės, buvo 
paneles Vaitkiutės ir 
Russell’io giminių bei 
Už atsilankymų į puotų ir už 
dovanas panelė A. VaitkivJtė 
dėkoja sekančioms viešnioms; 
Mrs. Anthony Petkus, Mrs. J. 
Sodžius, Miss Stella Miller. 
Mrs. A. Zalatoris, Mrs. C. Sta- 
siukaitis, Miss Eva Stasiukai- 
tis, Miss Lena Radžius, Miss 
Rūta Kartanas, Mrs. S. Kar
tams, Mrs. Bartus, Miss B. 
bartus, Miss M, Bartus, Mrs. 
C. Munchunski, Mrs. J. Lutkus. 
Mrs. Wm. Drigot, Miss J. Dri- 
got, Miss L. Travis, Mrs. Gi- 
rard, Mrs. John Šimkus, Mrs. 
Robert Conrad, Mrs. G. Lon-

SKOLINAM

p. Anna Leshkewitz 
po operacijos guli 
Holly Cross ligoninėj

Chns.Kiek laiko algol p.
Poškų ir p-nių Poškienę, 4525 
So. liėrmilage Avė., ištiko ne
laime. Bevažiuojant jiems 50 
gatve, prie S. Karlov Avė. ki

Sekmadienio ryte, liepos 28 
d., Pirmyn choro nariai, rėmė
jai ir draugai Išvažiuoja auto
mobiliais linksniui praleisti 
karštų sekmadienio dienų gra
žiose Indiana kopose Simd 
Dmies, 
ežero,
lis ir kailintiH saulėj, 
lis kur paunksny, 
linksmintis ki<»k (ik 
trokšta.

Visi išvažiavimo 
renkasi kaip 7 vai.
p.p. Steponavičių namų, 4142 
Archer Avė. Kaip surasti iš
važiavimo vietų, negalintiems 
važiuoti kartu, buvo nurodyta 
vnknr Naujienose.

Tik neužmirškite pasiimti 
valgių. Ledų gi ir p-apso bus 
galima gauti vietoj.

-—■•.s.s.s

ŠĮ MAYTAG 
sviete geriausią 

Plovyklą 
Galite įmokėti tik

GARSINKITE S 
NAUJIENOSE

Pereitų sekmadienj, liepos 21 
d., staiga apsirgo p-nia Anna 
Leshkewitz, kuri gyvena ant-| 
rašų 5533 Everelt St. Pašaukus' 
Dr. Strikolj, tapo nuvežta j 
Holy Cross ligoninę, kur buvo 
padaryta pasekminga operacija 
ant vidurių.

pp. Leshkevvitzciai pareina iš 
Detroit, Mich.į J<ur jie yra bu-| 
vę bizny per toilę metų, ir vė
liau parsikėlę ’įi Chieagų taipgi 
turėjo biznį 181 gatvės apielin- 
kgj.—VBA. ,J

Padaryta operacija
š eiles Piliečių Brolybes Planini firVIPlllC! Iv 
jiknikas šių vasarų. Vdlllul UliClUb, JI.

r

Ačiū!
šiuimi mes, Jonas ir Marci- 

jona Liangie, nuoširdžiai dė
kavojam visiems giminėms, 
draugams ir pažystamiems, ku
rie atsilankė pereitų subatos 
vakarų, liepos 20, 1935, j Hol- 
lywood svetainę ir 
mums tokia iškilmingų 
musų 25 metų vedybų 
tuvčse.

Labiausia dėkavojam

MARŲUETTE PARK. 
seniai padarytų operacija jau
nam Daniui Griciui, kuris bu
vo susirgęs aŲpendicitu (ak
losios žarnos uždegimu). Ope-1 
racija darė Dr. Yuška ir Dr. 
Biežis. Ligonis, dabar guli šv. TT _ V • 1 • • e . .Kryžiaus ligoninėj ir gerai jau 
čiasi. — j).

suteikti 
puotų 

sukak-

rengė
joms, poniom K. Malinauskie
nei, L. Merkelienei ir musų duk
relei Marijonai, už jų gražų 
surengtų balių ir nuoširdų dar
bų. Taippat dėkavojam gaspa- 
£iiĮčms, ponioms Virbickienei 
ir M. otalilionienei už tas gra
žias vaišes, taipgi Dr. T. Dirti- 
duliui už prakalbų ir visiems 
kitiems to vakaro dalyviams.

PINIGUS
ANT PIRMŲ BIFeDERALSaVINGS
MORGIČIŲ lo0afncha.”^,at,0N

Statymui arba taisymui namų ir atmokėjimo mor- 
gičių, lengvais mėnesiniais atmokojimais.

TAUPYMO PINIGŲ SKYRIUS
MOKA 4% UŽ TAUPOMUS PINIGUS

Pradėkit taupyt šiandien, padėkit savo pinigus į šių 
Federalę Bendrovę, kur Amerikos Valdžia taipgi laiko sa
vo pinigus. Pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per Fe- 
deral Savings and Loan Insurance Corporation, Wash- 
ington, D. C.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 5* vai. po pietų. Sere- 
domis ir subatomis nuo 9 ryto iki 8 vai. vak.

2242 West 23rd Place Phone Canal 8887
Ben J. Kazanauskas, Raitininkas.

OF CMICAGO

Seną Karą Padarau Kaip Naują
F'xportas mechanikas per 25 metus. Dabar perkėliau savo dirbtuvę 
i naują vietą, 810 W. 84th St., kumpas Halsted St. Seniausias 
Bridgeporto automobiliu mechanikas. Darbą atlieku greitai ir 
nebrangiai. Kviečiu atsilankyti senus ir naujus kostumerius.

JONAS MIKŠIS
810 W. 34th St., kampas Halsted St.

OPAS MOTOR SALES
Jstcigta 20 metų

5114-22 South Racine Avė.

NASH ir LAFAYETTE
Patarnavimas dieną ir naktį ir gaso stotis 

Reo karai ir trokai
Vartoti karai pardavimui.

Phone: YARDS 6877 — BOULEVARD 3395
MARYAN OPAS, Sav.

VISKAS UŽ 
■/. KAINOS
KAD PADARIUS VIETOS RUDENS 
SEZONO PREKĖMS, IŠPARDUOSIME 
TURIMĄ STAKA BE ATSIŽVELGIMO 
Į KAINAS.

Elektrinių refrigeratorių, flooi 
kainos numuštos nuo ............... 25%iki 50*5

fe

Radio, trumpoms ir Standard bangoms
— dabar .... ....................... A..* IX

$79.50 vertės $39.50
Parlor Setai 
garantuoti, WW aukštyn

[GERIAU^ PEČIAI
■ ■ •

Su kiekvienu pečium — 
| linoleumą u|»pYKĄ.

$29 00gausite virtuvei 9x12^^

“ROO8EVELT FURNITURE CO. vilA Jt’SV BALDU PIRKIMO VIETA”

ROOSEVELT FURNITURE CO., INC
M. P. JOVARAVSKAS ir J. P. RERTIHAS, Savininkai.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEley 8760 CHCAGO, D

■

ir bus pristatyta į 
Tamstų Namus 

O liekančius pinigus 
išmokėsite po $1.00 į 

savaitę.
Šis pasiūlymas apri

botam laikui —
Pasiskubinkite 

pasinaudoti!

3222-26 S. Halsted St.
Tcl. Victory 4226 

Vedėjas J. KALEDINSKAS

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

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

laitis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

Buy gloves with whot 
it savęs 

tiara ratkaM «o«4e
Ja&ctaa. kad cantt *«įi 
toteą Uatariaa Toott 
UdaMe tunai purtfataodi 
tfte a valo Ir apeauao 
ttr Be ta araMte euD 
M 40 kuriuo* rakite

■.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c



HH

Panelės Onos Kiauda Varduvių Parė
Įvyksta

nu

KVIEČIA SAVININKAI

AKLAS UŽMUŠĖJAS

Gerkit ir Reikalaukit

susirastiLituanica

jums reikia i

panedčlį, 
vai. ryte

NATHAN 
KANTER

Viešieji darbai bus ne
užilgo pradėti Chicagoj

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon

Lietuviškos
Degtinės

$12.00
$45.00
$15.00

$1.00

STOGAI 
ROOFING

LIGONINĖS 
HOSPITALS

o. dailės 
esčio įs-

FIKČERIAI 
STORE FIXTURES

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

Forrest \Vells, 30 m., aklas gatvės muzikai

Septyni sužeisti auto 
mobilių nelaimėj J. ir A. KIAUDA

6101 S. State St.

Moteris pavarė, jis 
siskandino

III.; Korespondentas S 
6804 So. Perry Avenue

kilusi. Jų išveš rugpiu-
17 d. Moteriške nepagei- 

šioj šaly todėl, kad

Van Buren 7861; P.
8415 So.

; M. Alkimavičius iž-

8254, Stanley Buncckis, fin. rašt. 
A. Zillius, kasierius, Tam Kubi 
liūs, maršalka.CHICAGOS 

ŽINIOS Avė.
Viršilas finansų rašt, 
Wallace St.; C.
dininkas, 4804 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontrolės rašt., 8415 So 
Wallace St.; M. Norbutas ir K. 
Batutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka. !

kuris pri
sipažino Bostono hotely išmetęs per langą ir užmušęs savo mei
lužę, taipjau aklą dainininkę Hazel May Ammons iš Columbus, 
O., su kuria jis gyveno ir abu kartu elgetaudavo. Jis sakosi 
nužudęs ją iŠ “pasigailėjimo”, nes pritrukęs lėšų pragyvenimui. 
Wells, buvęs detroitietis, liko apkaltintas už žmogžudystę.

Nužudęs policininką 
pats nusižudė

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLASBATHS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD <Į|
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 W|
Vanos, lietaus ir druskos vanos, 

svrimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis •

Moterims seredomis iki 7 v. v._______

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasan 
kyšime kiek kaštuos pataisyti Mes 
taipgi darome visokį bl*koryst*e 
darbų.

8216 So. Halsted Street.
Tel VICtorv 4965.

SHJSKITPEK 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Aeroplanas nukrito 
užmušti

Frank Bankes, kurs prisipa
žino užmušęs policininką Jerry 
Kelmą, pasikorė kauntės ka
lėjimo kamaroje, kurioje bu
vo uždarytas. Bankes ir du jo

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

si pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 8138 S. Halsted 
St., 7:80 vai. vakare.

apšildyti kambariai, mau- 
ir shower. Nuo $1.50 iki 
savaite. Valgis prie vietos

mas Arelano, užmušė poliui 
ninku darydami holdapą ta 
vernoj prie 20 gatvės ir So 
Ashland Avė.

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero, kny 
muziejaus ir visų di 
taigų.
švarus
dyklės
$4.50 i _. „ _
kas nori.

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Michigan Av. Victory 4686

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

1b prašo Lietuvos žmonėsr 
pataria Lietuvos banka

III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Avė., Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Mai’tinkienė, 8441 
So. Morgan St., Chicago, III.; Kas, 
pagelb. J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St., Chicago, 111.; Durų mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St.. Chicago, III.; Ligoniu apek. 
K. Keturakienė, 525 E. Oakwood 

Kasierius J. YuŠkienas, 2547 
Chicago, 111.; Sudžia

Automobilis, kurį 
Roland Rechcr, 2618 
ton Avė., ir kuriuo 
dar trys kiti asmeny 
šė su automobiliu

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STfi RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencel, 2539 West 
43rd St.. Chicago, III.; Pirm, pa
gelb. C. Chaplinskas. 3627 South 
Halsted St., Chicago, III.; Nut. 
rašt. F. Opulskas, 3218 So. Lime 
St.. Chicago, III.; Fin. rašt. W. 
Zlabes, 740 E. 90th PI., Chicago,

LIETUVIŲ ŽAGARIEčIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm., 656 Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm, pagelb., 8852 South 
California Avė., John Pukinskas 
nut. rašt.. 7125 S. Washtenaw 
Avė., M. Meravičienė fin. rašt. 
2589 W. 46 PI., A. Ramašauskienė 
fin. pagelb., 1218 Independence 
BĮ., Franciška Dvilaitis, kasierius, 
1342 W. 48 Avė., Cicero, D. Rad-

Savo laiku, kai tapo nušau
tas John Dillinger, daug kal
bėta apie pasirėdžiusią rau
donais drabužiais moteriškę 
(a woman in rcd), kuri išda
vusi Dillingcrį policijai. Jos 
vardas vėliau pasirodė esąs 
Auna Sage. Dabar valdžia de
portuoja ją į Rumaniją, iš kur 
ji yra 
čio 
dalijama 
užlaikė East Chicagoj betvar 
kį namą (disorderly housc). 827 West 35th Street 

Yards 6080

Blvd
W. 45th St,.........................
F. Aušra, 3439 So. Artesian Avė., 
Chicago. III.; Sudžios rašt. F. Žu
kauskas, 3314 So. Morgan Street, 
Chicago 
Wernis, 
Chicago, BARGENASNO.2

šis yra vienas geriausių special bargenų kokius mes 
esame pardavę.
9x12 Felt Base, Art Sąuares, QO
congoleum tiktai ...........................................
Galima vartoti . bile kokiame kambaryje stuboje. 
šis bargenas išpardavimui šią savaitę, nuo liepos 22 
dienos. , ■ • > n .J

Apiplėšė 3 gatvėkarių 
konduktorius

išvyti 
vyra iš minėto aukščiau 
sarnamio, kurs priklausė 
asmeniškai.

Ilarry L. Ilopkins, fcderalis 
viešųjų darbų administrato
rius, pareiškė, kad viešieji 
darbai neužilgo busią pradėti 
Chicagoj. Kaip planuojama, 
Chicagoj bus išleista šiems

AMERICAN LITHUANIAN 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 1158; Paul J. Petraitis, 
nut rašt., 8181 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. 39 St.; 
H. Gramontienė, kasierius. 4585 
S. Rockvvell St.; Dr. A. J. Mani
kas, daktara skvotėjas ,2519 W. 
48 St.. tel. Lafayette 3051; A. Va- 
lavičia, Maršarka (Bondsmanni); 
K. Gramontas, 4535 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A. 
Sadlukas, 4038 Archer Avė., tel. 

. Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija; Paul J. Petraitis. 8131 
S. Emerald Avė., A. Saldukas, 
4088 Archer Avė., Dr. A. J. Mani
kas, 2519 W. 48 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-mą vai. po pietų K. 
Gramonto svetainėj, 4535 South 
Rockwel ISt.

operavo 
Orring- 
važiavo 
siisiniu- 

kurio šo
feris buvo Adęlbert Blaszczak, 
•1131 So. Maplcvvood Avė. 
Blaszczak automobiliu važia
vo trys asmenys. Visi septyni 
sužeisti.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RU ir MOTERŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO valdyba 1935 metams: 
Geo. Medalinskas, pirm., 233 So. 
Central Avė.; J. Garadauskas, 
pim. pag., 3812 W. Monroe St.; 
M. Medalinskas, nut. rašt., 233 
So. Central Avė.; Chas. Katula, 
fin. rašt., 4676 W. End Avė.; M. 
Kaziunas, ižd., 3508 Gundersin Avė.. 
Bervvyn, III.; V. Manikas, D. Bra- 
žas ir M. Davidonis — iždo glo
bėjai; Dr. A. Davidonis, daktaras 
kvotėjas.
Susirinkimai atsibuna kožną ant

ra nedėldienj — La\vler Hali, 8929 
W. Madison St., 1 vai. po pietų.

JURGIS JOZAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 25 dieną, 6:00 valandą 
ryte 1935 m., sulaukės pusės 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap- 
skr., Naujamieščio parap., Mit- 
skemiu kaime. Amerikoj išgy
veno 35 metus. Paliko didelia
me nuliudime moterį Oną, po 
tėvais Petrukaitė, sūnų Pran
ciškų. anūke Frances, dvi bro
liu dukteres Mikose Churiene 
ir Barbora Briedelienę, ir jų 
šeimynas ir gimines, o Lietu
voj broli Joną ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi Mažei
kos koplyčioj. 3319 
Avenue.

Laidotuvės ivyks 
liepos 29 dieną, 8:00 
iš koplyčios i šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Jurgio Jozaičio 
giminės, draugai ir pažistami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Sūnūs, Anūkė. Brolių 
Dukterys, Brolis ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. Mažeika, telefonas 
Yards 1138.

vilas maršalka. 712 W. 17 PI.. P.
Arlauskas, J. Pukinskas kasos 
globėjai.
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečia nedėldienj 1 vai. po niet 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 West 
43 Street. •

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 198p 
m., Anton ; Vaiskia pirm., 8341 
Evergroen Avė., tel. Belmont 1448. 
John Kuprevičius, vice-pirm., An- 
ton Lungevicz,% nut. rašt., 1814 
Wabansia Ave.\ tel. Humboldt

• u < .»

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBES 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas. 7182 So. Racine Avė., Tek 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
pirm., 3317 So. Lituanica Avė.;

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu valysi namus! < Pa$aųk< mus, dėl < dykai apskaitliavimų. 

; 2^’pietai patyrimo. — Blekorius ir Stogius.

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

ederalSavings
N plt OAN | A S S O C1AT1ON 

\)F CHICAGO^

2324 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidęntas 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

r rys vyrai važi nėję mažą 
karą, apiplėšė tris gatvėkarių 
konduktorius/ Pirmiausia hok 
(lapas padaryta konduktoriui 
Homer Cahhvcll; iš jo prie 
Harrison St. ir Central Avė. 
atimta $7. Dvidešimt minučių 
vėliau tie palys plėšikai atė
mė $6 iš konduktoriaus Lc 
Claire prie 19 gatvės ir Ked
zie Avė. Dar pusę valandos 
vėliau jie padarė holdapą 
konduktoriui Ray Jankowski 
prie 44 gatvės ir Western avė.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelMti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti Įvairių paprasta ir nepaprasta 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančia čia skelbimą Be
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacija, jeigu tik 
jų bus galima gauti. ______________

Central District Furniture Co
JOS. JOZAITIS, Mgr. 

3621-23-25 S. Halsted St.

CHAS. JONAITIS
TURI JUMS BARGENŲ VARTOTU KARU!

Jus galite gauti naujus arba vartotus gerame stovyje automo
bilius ir trokus visokių išdirbyščių pas

B & W AUTO SALES Co. (Ford Dealer)
Lietuviškai paklauskite p-no CHAS. JONAIČIO

Arvid R. Wester, 38 m., nu
siskandino šuliny vasarnamio 
Lake Vilią, Lake kauntej. P- 
nia AVester neseniai 
teisme bylą ieškodama 
bų nuo savo vyro. Be 
Uavo iš teismo leidimą

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Rarai ir kiti krautuvėms fikčeriai: 
nauji arba vartoti Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE

5300-5314 So. Halsted St

Duanc Howard, 32 metųK 
mokytojas skraidyti aeropla
nu Sky Harbor aikštėj, ir jo 
pasažierius, 17 metų mergina 
Virginia Thomfis iš Pbiladel- 
phijos, užsimušė, kai jų aero
planas nukrito žemėn. Nelai
mė atsitiko virš Curtis aero
dromo Glcnvicw miestely. Ne
laimė llowardą ir p-lę Tho- 
inas ištiko, kai Howard įvai
rius vartaliojimus aeroplanu

A. A. SOFIJA JUNEVI
ČIENĖ, po tėvais Šlakiu- 
tė, kuri mirė liepos 10 
dieną, 4:20 vai. ryte, pa
laidota liepos 13 dieną, 
1935, o dabar ilsis Šv. Ka
zimiero kapinėse, amži
nai nutilus ir negalėdama 
atsidėkavot tiems, kurie 
suteikė jai paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo ją 
į tą neišvengiamą amži
nybes vietą.

Mes atmindami ir ap
gailėdami jos prasišalini- 
mą iš musų tarpo, reiš
kiame giliausią padėką 
dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms ir suteiku
siems vainikus draugams. 
Dėkavojame visiems, da

lyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms; o tau musų 
mylima moteris ir moti
na sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Nuliūdę lieka,
VYRAS ir SŪNŪS.

P. CONRAD |
STUDIO

420 W. 63rd St.j 
Englcwood 5883-5840

Dar gražiau, moderniš- 
kiau {rengta.

darbams nuo $50,000,000 iki 
$70,000,000. Daugiausia bus 
taisomos gatvės ir nuotakos 
onitams; žinoma, bus vykina
mi ir kiloki projektai.

U PADĖKAVON,

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams -------
Palagas ligoni

nėj e
Akušerija na

muose —
Medikalė egzami-

nacija ______
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

Liepos 27 d. 1935 šeštadienyje
Juozas Kiauda, Bisniark Tavern savininkas ir dukrelė Ona 

Kiauda, kviečia visus draugus ir pažystamus { panelės Onos Var
duvių Parę. čia bus skanus užkandžiai, gera muzika, prie kurios 
linksminsimės visi iki ankstybo ryto.

' .. ■ Martin Smith and fnmilv.
Viena iš šešių šeimynų, kuri apleido Matanuska klonio ko

loniją, Alaskoj, neradusi joje tinkamų gyvenimui sąlygų. Bet 
kiti išgabenti į tą koloniją Michigano ir Minnesota ūkininkai 
yra pasiryžę toje kolonijoje bandyti įsikurti, jei tik bus galima, 
nes nors šalta, bet žeme ten yra labai derlinga.

ton, D. C. Apdraustas kiekvie
no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

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

Reikalau darni 
________ visada galite 

gauti savo šu
tau pytus pini
gus. Įstojimo 
mokėti nereikia.

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

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

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St.

TeL YARDS 0803__________

i®.

LITHUANIANS 
THEy ARE 900,000 
STROMG OVER MERE

Are They Ealing Food, Wearing 
Clothes, or Hats or Shoes 

Made or Sold by YOU?
--------nu n imi murai n--------

NAUJIENOS
------------ IK UfflUANMN DALY IW$------------
The World'» Grcatert Lithuanhn Daily, 

The only Lithuanian “Want Ad" new»paper

FHONt C»H»l HOe

H39 SOUTH MLSTED STREET. CBCAGd, 11L

inc
Jei g n -i

\ LCptipaiK.'-1'ugnies; vėjo. etc.. a1 ■ šauk -
West Street

TELEFONAS: YARds 2790 arb:i 27!)! ' .

EISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJiMO B-VĖ



NAUJIENOS, Chicago, III

ČIA BUS SMAGU RADIO P R AiN ILSIMAI
C1LASSIFIED ADS

Draugijų Atydai
Furnishcd Roorns

Rakandai-ltaisai

kad jų vieši išvažiavimai
sve

viskas veltui

PIKNI

Chicago, III

žymėjo
APVEIKTI!

Cho

FRANK BULAW

l'CLVZ

For Reni
Golfo žaismės rytoj

CLASSIFIEDADS

Tavernos atida
rymas

Furnished Roorns

žinąs.

GARSINKITE* 
NAUJIENOSE

boksus 
Pama

Biznis išdirbtas nėr daugeli 
Priežastis pardavimo patirsi-

reigia- 
tennis

Persona!
Asmenų lošk

APTIEKA turi būt greitai par
duota labai pigiai. Randasi lietuvių 
kolonijoj. Už cash dar pigiau par
duosiu. 1802 W. 47 St. Lafayette 5777

rULI,MCK

HOSLACK 
PILLING

• A different, delicious 
flavorl Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it!

TAVERN PARDAVIMUI arba pri
imsiu pajrtneri, vyra ar moterį. Yra 
laisnis 
metu, 
te ant vietos. 4070 Archer Avenue

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

naktis.
kompanija.
geresnio negalima

kaitriai Naujienos* 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos

Siame 
pasiekė 
šiandien 
lošimas,

olimpijadoj ii 
chicagiečiai ge 
tekinis.

sau tą dienų

Grane Coal Co 
5332 S. Long Ave< 

Tel. Republic 8402

CHRYSLER 
kai naujas. 
1931 sedan

pasirinkimui.

*•? ct

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

TAVERN pardavimui arba rendon 
Atsišaukite pas dženitoriu.

733 W. 18th St.

KAMBARYS ant rendos 
giu, prie mažos šeimynos.

Yards 2527

FARMA pardavimui, 65 akrai že
mės arba mainysiu i narna mieste, 
privati ar su krautuve, su čeverykų 
taisymo bizniu. C. Kiebart, R 3, 
H art. Mich.

RENDON kambarys prie mažos 
šeimynos, su ar be valgiu. 4407 S. 
Mozart St., 2-ros lubos užpakalyj.

rendos.
už labai prieinama

nadžeriaus darbų, 
liu laikyti. Geo. 
Stony Island Avė,

PARDAVIMUI bučemė ir groser 
nė su namu arba atskirai. Arba pri
imsiu maža mainų. Arba ūke Lie 
tuvoj. 6001 S. Carpenter St.

tennis lošėjai
Illinois valsti-

REIKIA vyru prie griovimo auto
mobilių. Warshawsky and Co., 1920 
S. State S t.

3 FARMOS pardavimui, labai gra
žioj vietoj prie steitavo kelio, 2 po 
40 akrų, viena 160 akru.

Taipgi reikalingas pusininkas ant 
paukščių farmos. Turi būt nevedęs 
ir turi turėti bent kiek pinigų. Ra
šykit laiškų. J. Dermaitis, R. 3. Box 
156, Caro, Mich.

PARSIDUODA ii prievartos, la
bai pigiai geroje padėtyje mūrinis 
ir medinis cottage. Gražioje aoie- 
linkėje, cash arba išmokėjimais. Box 
296, 1789 So. Halsted St.

nariu Chicagos Lietuvių 
Jeigu nesi, tai kodėl ?

PARSIDUODA Barber Shon 2R04 
W. 45 St. ir Beauty Shop 4100 Ar
cher Avė., abudu biznius parduodu 
nigiai, einam i kita bizni, biznis iš
dirbtas per ilgus laikus labai geros 
vietos. Prie abiejų biznių yra kam
bariai. 2804 W. 45 St.

RENDON flatas 4 kambarių, 2 fl 
yra vana, elektra. Renda pigi.

3934 So. Rockvvell St.

PARSIDUODA grosemė ir bučer- 
nė. Per 18 metų biznis išdirbtas. La
bai gera1 vieta. Priežastis pardavimo 
— turiu du bizniu.

12300 Emerald Avė.

J. J. Žukas ir
Jis apgalėjo antrų geriausių 
Chicagos universiteto lošėją H. 
Mertz’ą, kurs nugalėjo Žuko 
mokytoją. B. Parkhill. Žukas 
su* juo atsilygino už savo mo
kytojų.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia •

PARSIDUODA ūkis Lietuvoje. 8 
hektarai (20 akru) su naujais ame
rikoniškais triobesiais, gyvuliais, pa
darais, ir furničiais. Gyvenamas na
mas su 8 kambariais. Viskas tik už 
$3,000. Gera proga važiuojantiems 
Lietuvoje apsigyventi. Ūkis randa
si prie geležinkelio stoties ir dvie
jų geru vieškelių. Box 290, 1739 
So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai gėlės. Olean- 
ders, 4 skirtingų spalvų. M. Filipiak 
5235 S. Sangamon St.

• Dedervines— 
skausmus nuo

Kun. S. LINKUS 
ir Komitetas.

PASIRENDUOJA flatai po 5 ir 
6 kambarius; naujai dekoruoti, yra 
maudynės ir langų užtraukos prie 
namo; renda nuo $15.00 ir aukštyn. 
2354 So. Oakley Avė. Tel. Canal 0936.

7 kambariu flatas ant 
3čias aukštas.
kaina parenduosiu tinkamiems žmo 
nėms. 2352 S. Oakley Avė.

Šiandien jv^ksta F, 
Bulaw išleistuvių 

bankietas

Preferred by 
millions 

to mayonnaise

PASTEURIZED MILK IS 
THE “FIRST CHOICE

RENDON ruimas molerei arba 
merginai, labai prieinama kaina. Ga
lima matyti sekmadieni prieš 1 vai 
po piet. 6802 So. Maplevvood Avė. 
2 fl.

Budriko programas 
sekmadieny 5 vai. 

po pietų

REIKALINGOS našlės, moteris su 
vaikais, merginos, vaikinai, vyrai. 
Renduojam forni&uotus ruimus pi
giai. Atvažiuokite. Mr. J. M., 8325 
So. Hahted Street

PAIEŠKAU Antano ir Povilo Bal- 
chikonis iš Očiasninkv, Troškuvos 
parapijos. Kas žino, atsišaukite. La
bai svarbu. Veronika Žukauskienė, 
2148 W. 23rd St.

Už 3 augštu murini narna kaina 
tik $3500. Busiu Chicagoj 5 dienas.

1625 S. Jefferson St

CHEVROLET — 1934 DeLuNe se
dan, tikrai kaip naujas. Mažai 
važinėtas. Taipgi 
1930 sedanai po .... ww

Nuolatinis linksminimas 
ų per visų vakarų.
Dainos ir šokiai.
Malonus pašnekesiai.
Vėsus oras.
Graži
Graži
Nieko

Hidden in Velveeta’s richly mild 
Cheddar Cheese flavor are health- 
proteetive elementą of many fooda.

It’s wonderful for children. Servo 
Kraft Velveeta—in sandvdėhee, in 
cooked dishea ... often!

NAŠLE moteris nori pirkti puse 
tavernos arba kendžių ir aiskrymo 
štoruka, kas turite tok} pardavimų. 
Box 292, 1739 S. Halsted St.

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

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

3-JŲ pagyvenimų mūrinis namas 
po 4 kambarius pardavimui arba 
mainysiu ant ūkės. Pirmas aukštas 
karštu vandeniu šildomas. Lotas ir 
pusė pločio. 2 karu garažius.

4887 So. Honore St

VYRAS ieško apšildomo kamba
rio prie mažos šeimynos Marcjuette 
Parke, nepertoli nuo strytkarių li
nijos. Rašykite Box 295, 1739 So. 
Halsted St

IEŠKAU darbo prie dženitoriaus 
, pagelbininkų. Esu jaunas, unijis- 
s; gabus, negirtuoklis. šaukite

Republic 0988

The next time some friends drop 
in for a game of bridge, surprise 
them by serving a delicioUs milk 
julep and some tiny ice box cookies. 
Your fame as a hostess will be as- 
sured.

You’ll have the Ssatisfaction of not 
only doing something rather novel, 
būt of giving your guests the f i nešt 
food posšible fof^fresh pasteurized 
milk is “first chdičė mi i 1 k” — the 
highest (juality 'milk produced.

C. P. Suromskis uždėjo ta
vernų adresu 5407 So. Kedzia 
avenue. šios tavernos vardas 
yra—Charles Tavern. Jos oficia- 
lis atidarymas—Grand Opening 
—rengiame šeštadienį ir sek
madienį, liepos 27 ir 28 d.d. Bus 
muzika, skanus užkandžiai ii 
gėrimai. P-nas Suromskis kvie
čia visus draugus ir pažįstamus 
atsilankyti.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. daromas geras cash biznis. Yra 
modemiški fikčeriai, ledo mašina, 
refrigeratonus, kaunteris. stakas ir 
kampinis namas. Parduosime su na
mu arba be namo. Pigiai. 2633 W. 
43rd St.

Amerikos lietuvių golfo klu
bas nedėldieny, tai yra, rytoj 
rengia linksnių golfo lošimų 
“Frolic Day” Kingsman’s gol
fo kurse, 143čia ir Parker Rd.

Bus visiems veltui alus ir 
užkandžiai.

Bus duoti prizai už geriau
sių golfų.

Atvažiuokite linksmai pra
leisti dienų lošiant golfų ir pa
silinksminant atvirame ore.

Jžanga $1.50.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

LINCOLN 1931 DeLuxe sedan, 
Mažas ekonomiškas karas. Pui
kiausias visose dėta- 
liuose,' tik .... ..

RENDON 10 karų garažas, didelės 
durys, geras dėl repair shop; ne
brangiai. 3336 Lituanica Avė. Tel. 
Yards 0955.

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

M uju tennis čampijonas J. J 
Žukus dabar dalyvauja dar 
viename tennis turnamente, bu 
tent Beverly Ilills Tennis Kliu- 
bo turnamente. šiame turna
mente dalyvauja kone visi tie 
patys geriausi 
kurie dalyvavo 
jos turnamente

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar našlės moteries apie 40 melu. 
Aš esu vaikinas, pusės amžiaus; tu
riu pastovų darbų. Rašykit laiškus 
Box 293, 1739 So.' Halsted St.

VARTOTAS NAMU MATERIO- 
LAS—plytos ir t.t. Goldman Wreck- 
ing, 2501 Roosevelt Rd. Seeley 1518.

vėl atsižymėjo 
antrų

Harvey, III..— Chicagos Lietuvių 
Draugijos nariai Harvey turės , sa
vo draugiškų išvažiavimų paprasto
je vietoj 159th St. ir Torrence Avė. 
Visi nariai, kurie priklauso Chica
gos Lietuvių Draugijai privalo čia 
atsilankyti, turėsime smagu laika.

Kviečia visus Rengimo Komisija.

REIKALINGAS žmogus namų 
darbui ant mažos farmos. Guolis ir 
valgis. A. Westelevicz, 10807 South 
Trumbull, Cedarcrest 2620.

REIKIA LIKERIŲ PARDAVINĖ
TOJŲ. Geras komisas ii’ bonusai 
mokami. Pasimatykit su .M. Motei 
2038 West 51st St.

Pirmyn Chorus 
Plans Dunes 

Outing

Prie šios progos p. Bulawo 
draugai rengia jam išleistu
vių bankietų Hollywood sve
tainėj, 2417 W. 43rd St., ir 
kviečia visus atsilankyti ir at
sisveikinti su vienu iš veik
liausių “Naujienų” reporte-

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

REIKALINGA darbininkė prie na
mų darbo. Turės gyventi prie vie
tos. Atlyginimas pagal sutarimą 
Kreipkitės: 3465 So. Morgan St

Šiame bankiete ne tik bus 
skanios vaišės, bet gros ir Ste- 
phens* “Revclers” orkestrą. 
Dainuos ne vien Stasys Rim
kus ir Vytautas Tarutis, bet 
visi, kurie tik dalyvaus ban
kiete, galės dainuot, šokt ir 
linksmintis iki sekmadienio 
ryto.

Tai bus tikrai smagus ban
kietas ir kiekvienas atsilan
kęs negreit užmirš.

Šiandien kaip 8:00 vai. va
kare visi esat kviečiami atsi
lankyti smagiai laikų pra
leist. — 2V.

PARDAVIMUI arba rendon biz
niavau namas, su mažu groserio 
bizniu arba mainysiu ant rodhauzės 
gasolino stoties ar farmos — taip
gi pardavimui Tavern. Yra visi fik- 
čeriai. senovės styliaus ir pardavi
mui trokas 1929 model, tono ir pu
sės. 1828 Canalport Avė.

“Naujienų” reporteris Frank 
Bulaw neužilgo apleis Ameri
kos Suvienytas Valstijas. Ke
lionėj jis turbūt praleis su
virs porų mėnesių ir tuomet 
vėl gryš i Ameriką tęsti savo 
darbų tolinus.

VISI NAUJI RAKANDAI
Žiūrėkite. Žmonės! K’ti gali kopi- 

joti musų skelbimų, bet ne musų 
vertybes. Prieš pirkimų, apžiūrėkite 
rakandus. Kam mokėti vidurmiesčio 
kainas? Mes turime nuosavų na
mų* Musų kainos nėra tokios, kad 
prigaudinėjus publikų. Nėra didelio 
siūlymo pardavime. Musų rakandai 
visi nauji. Už mus nieks negali pi
giau parduoti. Parduodam lengvais 
išmokėjimais.

Nepirkit niekur kitur, kol sužino
sit musų kainas.

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

RIGHTVVAY FURNITURE CO.
225 S. Ashland Avė.

i šiaurę nuo Jackson Blvd. 
Atdara iki 9 vai. vakare. Nedėlįo- 

mis iki 5 vai. po pietų.

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

REIKIA vidutinio amžiųus vedu 
sios poros, kuri prižiūrėtų 2 apt. na 
mų. Duosime skiepe ruimus ir mo 
kėsime $10 i mėnesi už skalbimų ii 
apvalymų.

CHARLES A. ROSENSTEIN 
4741 Magnolia Avė.

• Longbeach 0349

TAVERN pardavimui, senas biz
nis; fikčeriai ir stakas—$500. 2349 
W. 63rd St. (Netoli Western Avė.)

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE 
rius. visokio didžio su Coil Baksait- 
ir Sinkom. Taiugi Storų fikčeriut 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerius ir ice 
Cash arba ant išmokėjimo, 
tykite mus pirm negu pirkaite ki 
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures, 1900 S. State St 
CALumet 5269

REIKALINGAS kriaučius prie 
abelno darbo, kuris moka su rankų 
ir mašina prosyti. Box 294, • 1739 
So. Halsted St.

The cfficers of Pirmyn 
rus wish to convey to ąll mem- 
bers, their families and triends, 
tidings of an outing to bb given 
Sunday July 28th at the Indi
ana State Dunes. Transporta
tion will be via automobiles 
and) all those attending the 
affair are advised to rneet in 
front of Mr. Charles Stephens’ 
home, 4142 Archer Avė., at 7 
A. M. The location of the pienie 
spcil will be in the vicinity of 
the Kacerauskas-Zabukas cot- 
tąges in the picturesųue Bever
ly Shores.

Niežėjimo, išbėrimų 
Žemo greit palengvina 
auSvelnina Irltacijų nuo Eczemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo švarus ir saugus vais
tas prašalinimui odos iritacijų. Užgir* 
tas Good Housekeeplng Bureau. No. 
4874. 35c, 60c. ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

This delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELF! .

TAVERN pardavimui, geroj vie 
toj. Daromas geras biznis. Savinin 
kah važiuoja i Europa.

5414 Archer Avė.

AUBURN—Vėliausios mados 1932 
sedan. Nepaprastai gražus 
karas ir suteiks jums daug 
metų ekonomijos, *295

FORD—1933 DėLuxe sodan ir coupe 
su “Rumble” sėdyne. 
Musų kaina tiktai

GROSERNĖ ir BUČERNĖ parda
vimui, yra elektros refrigerat’on 
1213 W. 51st St. Tel. Blvd. 1255,

Rytoj, nedėldienį, 11-tą va
landą prieš pietus eina regulia- 
ris sekmadienio lietinių radio 
programas. Tie programai lei
džiami pastangomis Progress 
Furniture Company krautuvės, 
3224 So. Halsted Street, kurie 
susideda iš žavėjančių liaudies 
lietuviškų dainų, gražios muzi
kos, įdomių kalbų ir praneši
mų. Jų išpildyme visuomet 
dalyvauja žymus dainininkai, 
muzikai ir įvairus ipenininkai. 
Taip pat ir ryt dienos progra
mas bus takio turinio. Todėl 
nepamirškite pasiklausyti.

•Ith the best to ehooee from theee daye, em- 
Sloyera favor the pereon who ia mest attrac- 

ve. In bualneaa life aa In the sočiai world, 
halitoaia (unpleaaant breath) la conaidered the 
worst of faulta.

Unfortunately everybody suffers from thto 
offenaive condition at aome time or other— 
many more regulariy than they thl..k. Fermen- 
tation of food parudęs skipped by the tooth 
brush ia the cauae of moat ėaaes. Decaying 
teeth and poor digeation also cauae odom.

The ųuick, pleaaant way to Improve your 
breath ia to uae Liaterine, the ųuick deodorant, 
cvery morning and e verv night.

Lfoterine balta fermentation, a major eause 
of odom, and overeomes the odom themaelves. 
Your breath becomes aweet and agreeabla. It 
-mm not offend othem.
_ If you value your job and your friendą, ūse 
Usterine, the safe antiseptic, regulariy. Lam- 
bert Pbarmacai Company, St. Louis. Mo.

Don’t offend others • Check

halitosis with USTERINE

PIERCE ARROW — 1932 Deluxo 
sedan. Gražiausias karas mie
ste. Turit pamatyti, 
kad įvertinus, tik .... “r” PARSIDUODA Tavern su nauju 

laisniu, pigiai. Priežastis — esu nri- 
verstas užimti nauja vieta — Fide- 
lity Life Association Distrikto ma- 

Du bizniu nega- 
Chernauskas, 7021

NASH — Mes turime 3, 1933
Deluxe sedan, ir du 1932 seda
nus. Visi geroj padėtyj ir ne
galimu atskirti nuo 
naujo. Musų kaina ....

REO — Vėliausios mados 1933 
Deluxe sedan. Nepaprastai gra
žus ir ekonomiškas karas. Tain 
išrodo kai iŠ dirbtu- 
vės. Musų kaina tiktai

RENDON pigiai galiūnas 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.

Ryt dieną, t. y. sekmadieny, 
nepraleiskite puikaus radio pro- 
gramo iš stoties WAAF, 920 
kil., nuo 5 iki 5:30 po pietų, 
kurį duoda Jos. F. Budriko hv 
dio ir rakandų krautuvė adre
su 3417 S. Halsted St. Išgirsi
te gražių liaudies dainų ir šau
nios muzikos bei naudingų pra
nešimų apie ateinančios savai
tės išpardavimus Budriko krau
tuvėje tam tikrų prekių nupi
gintomis kainomis.—k.

DODGE — Vėliausio^ mados 1931 
sedan, geroj padėtyj, mu
sų garantuotas kaip 
naujas, tik ..... . ImVU

STUDEBAKER — Sedan 1931,, kai 
naujas. Biskj vartotas, *195

Bosses Woif t 
Kire People with 
Halitosis ( breath) 
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

1932 DeLuxe sedan, 
’!',Vpgi *285

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 ▼. p. p. 

. ---------- - —----- --

TAUTIŠKOS PARAPIJOS
KAS SU DOVANOMIS
Rytoj, Julv 28 d.. 1935

Grybo darže, prie Tautiškų kapiniu 
Kviečiame visus, senus ir jaunus at
silankyti

Ar jau esi 
Draugijos? 
Du tūkstančiai lietuvių vyru ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos r- atei
kit ir Tamsta j 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, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visa diena, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

Pirmame lošime J. J. Žukas 
nugalėjo Illinois universiteto 
tennis žvaigždę Beckerį. Im
tynės su juo buvo ytin įtemptos. 
Vienu tarpu jie svaidė viens ki
tam bolę, nepaleisdami jos, net 
98 sykius.

turnamente Žukas vė1 
semi-finals laipsnio, 
įvyks tas semi-finals 

ir Žukas turės būti su 
Al. Stagg, kurs yra Chicagos 
universiteto atletikos direkto
riaus sūnūs.

Beverly Tennis Club randasi 
prie 91-mos ir Hamilton. Įžan
ga veltui. Kas norite pamatyt 
Žuką lošiant, ateikite pažiū
rėti šiandien 2 vai. po piet.

Seredoj, liepos 31 d 
Liepos daržo sve

tainėje

Ir daugeli kitu — virš 150 karų
ATSIMINKITE MUSŲ KAINAS NEGALIMA .

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

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

Pocahontas mine ruri tonas $7.00

O tas
Išsigerti ir užsikąsti kiekvie 

nas sau fundys, jeigu 
“Dutch treat”.

Šitas vakarėlis yra 
inas išleistuvėms musų 
čampiono J. J. Žuko j Lietuvą 
kad jis ten dalyvauti viso pa 
šaulio lietuvių 
parodytų kaip 
ra i moka lošti

l’žsižymėkite
liepos 31, ir būtinai dalyvaukit 
smagiame vakarėly Liepos dar 
že, Archer ir Kean. — SS.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARDUOSIU arba mainysiu, ma
žiau kaip puse kainos, 6 pagyveni
mų narna — 3 po penkis kamba
rius, ir 3 po 4 kambarius. Pirmos 
klesos su maudynėmis. Priimsiu i 
mainus narna nuo 1 iki 4 pagyve
nimų. Jeigu reikalas pridėsiu CASH. 
Box 291, Naujienos.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOGAI
Pilnas patarnavimas stogu 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 iry patarimas. 
Darbas ant išmokesčio.

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE 5900

Business Chances 
_____ Pąrdavimui Bizniai_____

PARDUOSIU arba mainysiu Ta
vern bizni su namu labai bizniava 
vieta, priežastis, turiu du bizniu.

2119 So. Halsted St.

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ
The G. M. DISCOUNT CORPORATION išparduos visus savo naujai 
Įgytus automobilius tiesiog žmonėms.
Pasinaudokit šia nepaprasta proga ir nusipirkit sau automobiliu dabar. 
Niekur kitur mieste jus negalite gauti panašius burgenus. ,

MES PILNAI GARANTUOJAME. KAD MUSŲ KAINOS YRA 
ŽEMIAUSIOS CHICAGOJE.

Kiekvienas karas turi musų neapribuotą '90 dienų garantiją ir septynias 
dienas dykai išbandymui pasivažinėjimą. Jūsų seną karą priimsime j 
mainus už pilną vertę ir 12 iki 18 mėnešių užmokėti balansą.
BUICK — Vėliausias 1935 DeLuxe

.sedan. Turi originale dirbtu
vės garantiją. Taipgi musų 90 
dienų garantiją. Turi knee 
action. Taipgi 1931 ir 1930 se- 
danui $285

Skin

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

ALV/AYS UNIFORM 
... DEPENDABLE

žemo
3 R $ K IN I R R I T M T I O rsj' S




