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ITALIJOS KAREIVIAI RYTŲ AFRIKOJE

nagus

Žmonių smalsumas

SKRIS SU VYRU

Gautomis

Mo-

asme-

Ruši

CLEVELAND, 1

gaisre jų apartmente

kas pateko į teismą, 
skandžiai apsivilti,

Policistas suvažinėjo 
berniukų ir mergaitę

Franci jos pasiųsti 
kulkosvadžiai pa
virto akmenimis

Oro Sąlygos Anapus 
Okeano Nepasikeitė

Dar nebuvo pašaukta liudyti 
ir kaltinamojo motina, kuri tuf- 
ri paliudyti, kad ir jo tėvas bu
vo lytinis pamišėlis.

Tečiaus po piet kaltinamoji 
pusė staigiai užbaigė savo įro
dymus, motinos nešaukusi.

Pabaigoj prokroro liudytojas 
paliudijo, kad kaltinamasis yra 
protiškai sveikas.

Rytoj prasidės advokatų kal
bos ir bylaįbus atiduota jury 
nuosprendžiui.

Kompanijos iždiniu 
kas, bet nežino nė 

jos viršininkų

Chicagos skerdyklos per teismų 
reikalauja panaikinti kiaulių 
proceso taksus

Naciai reikalauja nu 
bausti nuplėšusius 

laivo vėliava

Sukilimas Italijos 
kolonijoj rytų 

Afrikoj?

Chiniečiai paliuosavo 
vokietį, bet tebe

laiko anglą

Valdžia finansuos 
bedarbių aktorių 
trupių maršrutus

žydų, ka- 
“valstybės 
laikraščiai 
puola žy-

išsiuntt 
su kul

Skerdyklos patraukė 
teisman AAA; nenori 

kiaulių taksų

nukentėjo didelėje

Chicago, III., Trečiadienis, Liepos-July 31 d., 1935

piet. — (Telegrama) Dr. Kimball pranešimu, oro 
sąlygos kitoje pusėje Atlantiko dar nepasikeis 
ligi ryto ryto.

Atsakymas iš Kauno i konsulo žadeikio pa
klausimą iki šiol nebuvo atėjęs. Jeigu bus kas 
naujo vėliau, pranešiu.

BRESLAU, Vokietijoj, 1. 30. 
Laike vajaus prieš žydus čia 
tapo areštuota 224 žmonės.

Dabar vėl tapo areštuoti ke
li žydai ir vokietaitės už san
tykiavimą.

FREDONIA, Ariz., liepos 30. 
—Septyni žmonės liko užmušti 
automobiliui nuvažiavus nuo 
Houserock Hill kelio ir nusiri
tus j 75 pėdų gilumo kanianą.

TOKIO
moša salą, kuri pavasary skau
džiai nukentėjo nuo žemės dre
bėjimo, kuriame žuvo apie 3,0(J0 
žmonių, dabar jau trečią sykį 
perėjo tyfunas, pridaręs salai 
milžiniškų nuostolių. JERUZOLIMAS, 1. 28. —Po 

komunistų demonstracijos, lai
ke kurios buvo daug šaudo
mo ir vienas policistas liko su
žeistas, prasidėjo medžiojimas 
Palestinos komunistų ir tuojaus 
liko areštuota 10 įtartų

Manchukuo banditai 
puolė traukinį

Karas Afrikoj, bet 
karo aukos krin

ta Bostone

COPENHAGEN, liepos 30.— 
Mink ir Sherman, kurie sakosi 
esą amerikiečiai, liko nuteisti 
18 mėn. kalėjiman už šnipinė
jimą prieš Daniją. Abu jie ir 
6 kiti žmonės buvo kovo 6 d. 
suimti už turėjimą falsifikuo
tų pasų.

Smulkmenų bylos nežinoma.

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

Veikiausia lietus ryte, paskui 
giedra ir biskj

Saulė teka 
8:11.

Senato komitetas 
jau svarsto pakė
limo taksų bilių

BIG BA 
Henry Fdję< 
žiaus. Savo 
atšventė 
“namely 
perior ežerą, kur jo negali 
pasiekti ne telefonas, nė te
legrafas.

Wiley Post žmona
Garsus lakūnas Wiley Post 

ketina vežtis savo aeroplane ii 
savo žmoną, kada jis skris į 
Rusiją per Alaską. Su jais 
taipgi skris Mrs. Fay Gillis 
Wells, garsi moteris lakūnė.

Du amerikiečiai nu 
teisti Danijoj

HORNICK, la., 1. 30 
tina ir jos kūdikis žuvo gais
re, kuris sunaikino tris biznio 
namifs.
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KALGAN, Mongolijoj, 1. 30. 
— Vokiečių korespondentas 
Mueller, kurį buvo pastvėrę 
Mongolijos banditai, liko pa- 
liuosuotas ir atvyko j Paochang 
visiškai nuogas.

Bet Manchester Guardian 
korespondentas ir buvęs Lloyd 
George sekretorius Jonės te
bėra banditų naguose. Jo gy
vastis (pavojuje, kadangi lai
kas jo išpirkimui jau išsibai
gė. Anglijos valdžia daro vis
ką, kad susižinoti su žmogva- 
giais.

7 žmonės žuvo auto 
mobiliui nusiritus 

nuo kalno

teisman 
injunc- 
Ipaulių

ADDIS ABABA, liepos 30.-— 
Gautomis patvirtintomis žinio
mis, Italijos Samoli žemėj. 
Abysinijos pasiei^y, prasidėjo 
čiabuvių sukilimas prieš italus.

Smulkesnių žinių apie suki
limą trūksta.

Tuo tarpu 10,000 moderniš
kai apginkluotų Abysinijos ka
reivių išžygiavo į neskelbiamą 
vietą, veikiausia j Italijos Erit- 
rea pasienį. /

vėsiau. < 
5:41, leidžiasi

H0LLYW00D, Cal., 1. 30.— 
12 metų atgal lošdamas po
kerį, mūviu studijų policistas 
Tom Young laimėjo 40 akrų 
žemės “kur tai Montanoje”. 
Žemė buvo skaitoma neturinti 
jokios vertės. Bet štai dabar 
jis gavo pranešimą, kad jo 
išloštoj žemės liko surastas 
aliejus ir aliejaus šulinys jau 
duoda 300 statinių aliejaus į 
dieną.

Ruošiasi streikui 
neorganizuoti siu
vyklų darbininkai

CHICAGO.— 17 didesnių ir 
mažesnių gyvulių skerdyklų 
kompanijų patraukė 
AAA, reikalaudamos 
tiono ir panaikinimo 
proceso taksų.

Tuos taksus 
kiaulių pirkėjai, 
taksais surinktų 
galėtų atmokėti 
kam s, kurie išžudė savo kiaulių 
perviršį, einant valdžios pro
gramų sumažinti ūkio produk
tų perviršį.

Prieš kiek laiko teismas pa
naikino tokius pat proceso tak
sus kviečiams.

Dabar Detroito teismas už
draudė kolektuoti proceso tak
sus ant kviečių, kiaulių, med
vilnės ir tabako.

Bet galutiną nuosprendį, ži
noma, turės išnešti augščiausias 
teismas.

ROSTOV-NA-DONU
joj, 1. 30. — Bolševikų teismas 
pasmerkė mirčiai moterį ir jos 
motiną, kurios nužudė pirmo
sios vyrą.

WA'SHINGTON, liepos 30.— 
Senato lobby komitetui pasise
kė išgauti, kad Associated Gas 
and Electric System, kuri yra 
pati holding kompanija ir kon
troliuoja daugelį kitų elektros 
kompanijų, besipriešindama bi- 
liui panaikinimui holding kom
panijų, išleido Washingtone 
lobby prieš tą bilių reikalams 
$791,000. Iš tų pinigų $25,000 
teko Hu'rley, buvusiam karo 
sekretoriui Hooverio adminis
tracijoje.

Tečiaus komitetui nepasisekė 
patirti jokių platesnių žinių 
apie tą kompaniją, nors buvo 
pašauktas liudyti kompanijos 
iždininkas Martin. Jis pasisa
kė nieko nežinąs apie kompa
nijos finansinį stovį, nežinąs 
kokios kompanijos jai priklau
so ir dagi nežinąs kas yra kom
panijos viršininkai.

. Jau vakar paaiškėjo, kad 
vienas tos kompanijos viršinin
kų, Hopson, dagi depresijos 
laikais, iš kompanijos pelnė, 
neskaitant algos, virš $2,000,- 
000, kuomet per tą laiką šeri- 
ninkams nebuvo mokama jokių 
dividendų.

Senatoriai vis dar nesuranda 
Hopson.

NEW YOfcK, liepos 30. — 
Rosebank, Staten Island prie
miesty, berniukas ir mergaitė 
liko suvažinėti automobilio, ku
rį valdė policistas Elvano iš 
Manhattan. Policistas liko 
areštuotas. Abu* užmuštieji 
vaikai važiavo dviračiu.

Bet socialistai spėja, kad jie 
bus . patekę į fašistų
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NEW YORK, liepos 30. — 
Ladies Apparel Shipping Clerks 
unija, 3,600 balsų prieš 214, 
nutapė paskelbti generalinį 
streiką klerkų, , push boys. 
floor boys, porterių ir kitų 
ikišiol neorganizuotų darbinin
kų, kurie dirba 3,000 moterų 
rūbų siuvyklose.

Streikieriai reikalaus mini- 
mum algų, pripažinimo tfnijos, 
sugrąžinimo į darbą tų darbi
ninkų ,ku*rie buvo pašalinti už 
veikimą unijos naudai įr įvedi
mo 35 vai. darbo savaitės.

LONDONAS, liepos 30. - 
Gautomis iš Istanbul žiniomis, 
30 policistų ir daug civilių 
žmonių liko užmušta Mešede, 
rytiniame Irane (Persijoj), kur 
kunigai sukurstė minią prieš 
valdžios įsakymą nešioti mo
derniškas srybėles, vieton tra
dicinių feskų. 600 žmonių li
ko areštuoti.

WASHINGTON, liepos 30.— 
Senato finansų komitetas jau 
pradėjo svarstyti atstovų buto 
paruoštą taksų pakėlimo tur
tuoliams bilių.

Patys demokratai tą bilių kri
tikavo, nes jis prasilenkia su 
prezidento Roosevelto pasiūly
mais.

Atstovų, bųto kpmitetas vis 
dar svarsto tą biliį, jį taiso 
ir tariasi su valdžios taksų 
ekspertais.

JUAN LES PINS, Franci- 
joj, 1. 28. — Norėdama prisi
dėti prie nupiginimo “pragy
venimo” ir paremti valdžios 
ekonomijos programą, Franci- 
jos džigolų unija nutarė su
mažinti kainas 10 nuoš. už sa
vo patamAvimą.

TOKIO, 1 
žiniomis, Manchukuo banditai 
netoli sostinės užpublė nakti
nį ekspresinį traukinį, jį nu
šokdino nuo bėgių ir gal 12 
žmonių, daugiausia japonų, už
mušė. Dar nenustatytas žmo
nių skaičius liko sužeistas. 15 
sargų liko pastverta.

Italijos kareivių stovykla laike karo Eritrea 1926 m. Karo sąlygos rytų Afrikoj nepasikeitė 
dabar.

turėjo mokėti 
kad paskui iš 
pinigų valdžia 
tiems ukinin-

, Mich., 1. 30. — 
sulaukė 72 m. am- 

gimtadienį jis 
savo 16 kambarių 
miškuose palei Su- 

kur

— (Telegrama) šiandie popiet atėjo pranešimas iš Kau
no. Patvirtinta Dr. Kimball (Oro Biuro viršininko) 
spėjimą. Oras dar vis blogas, bet rodo žymių, kad tai
sosi.

Taigi skridimas rytoj rytą dar neįvyks.

30 policistų žuvo 
riaušėse Pesijoj 
dėl skrybėlių

BOSTON, Mass., 1. 30. — 
Gręsiantis Afrikoj karas rado 
atbalsį Bostone.

Tūlas verbuotojas kareivių į 
Abysinijos armiją atėjo j neg
rų distriktą ir ėmė du negrus 
kalbinti stoti Abysinijos sve
timšalių legionan. Tie pasi
priešino. žodis po žodžio — 
prasidėjo tikras karas. Bet 
verbuotojas buvo geriau pasi
ruošęs karui ir vieną negrą gal 
mirtinai supjaustė peiliu, o kitą 
sunkiai sužeidė. Dabar policija 
ieško to “verbuotojo”.

WASHINGTON, liepos 30.— 
Vokietijos valdžia įteikė vals
tybės departamentui protestą 
prieš j iuplėšftmą fraežų vėlia
vos nuo laivo Bremen laikę ko
munistų demonstracijos ' New 
Yorke.

Atsiprašymo Vokietija nerei
kalauja, bet reikalauja, kad kal
tininkai ,kurie nitfplėšė vėliavą, 
butų suimti ir nubausti.

PEORIA, III., liepos 30.- — 
Paėjus gandams, kad teisme 
bus skaitomi Gerald Thompson 
pikantiški užrašai apie tai, kaip 
jis išgėdino savo specialiai į- 
rengtame automobiliu j e 16 mo
terų ir merginų, kurias jis iš
sivežė pasivažinėti ir kaip dar 
kelis .dęsętkųą mptęrų ir mergi
nų jam * nepasisekė išgėdinti,, 
prie teismo rūmų sifsirinko 
tūkstančiai žmonių, daugiausia 
moterų ,kurie veržte veržėsi į 
teismą pasiklausyti bylos.

Jiems besiveržiant kilo tik
ros riaušės. Teismo kambario 
durys liko išlaužtos, daugelio 
drabužiai sudraskyti, o ir fiatys 
skaudžiai 
spūstyje.

Tečiaus 
tam teko 
nes užrašai nebuvo skaitomi.

Liudijo tik daktaras, kad kal
tinamasis buvęs susirgęs švel
nia forma džiovos, kuri betgi 
liko apmalšinta ir keli kalti
namojo pažystami, kurie pa
liudijo, kad jis nors ir buvęs 
labai geras darbininkas ir me
chanikas, apie nieką kitą ne
galėjęs kalbėtis, kaip vien apie 
merginas ir lytį ir gyrėsi, kad 
jis yra nusitaręs išgėdinti ma
žiausia po vieną moterį į savai-

MONROE, Mich., 1. 30. — 
Paul McLeod, 21 m., nukrito į 
Erie ežerą ir prigėrė šokdamas 
parašiutu dėl 10,000 piknikuo- tina ir dtf jos maži vaikai žuvo 
jaučių

WASHINGTON, liepos 30.— 
Valdžia mano išleisti $4,000,- 
000 suteikimui Amerikos mies
teliams tinkamo teatro, kuris 
šiaip jiems yra neprieinamas. 
Tuo tikslu valdžia organizuos 
bedarbius aktorius, sudarys jų 
trupes ir sumokinusi veika
lus, pasiųs juos vaidinti į ma
žesnius miesteliui, kur jokis 
teatras neužklysta.

Tas planas jau buvo išban
dytas ir pasirodė sėkmingas. 
Bandymai buvo padaryti New 
Yorke ir dabar tokias trupes 
norima organizuoti kituose did
miesčiuose. Ikišiol vaidinimai 
būdavo duodami daugiausia 
CCG stovyklose. Aktoriams 
mokama po $15 į savaitę.

Busiąs suorganizuotas ir be
darbių muzikantų orkestras.

Kartu* mus stengiamąsi parū
pinti darbą ir kitiems Ameri
kos artistams.

BERLYNAS, liepos 30. — 
Nacių laikraščiai pasmerkė kai
po neteisingas žinias Amerikos 
laikraščiuose, kad buk naciai 
nutarė sustabdyti savo nuož
mius persekiojimus 
talikų ir visų kitų 
priešininkų”. Nacių 
visi iki vieno piktai 
dus.

Žydų persekiojimas, kuriam 
vadovauja paskilbęs žydų po- 
grom^čikas Julids Streicher, 
tęsiamas visu smarkumu.

Streicherio organas prižada 
paskelbti didelę sensaciją apie 
Magdeburgo bylą, kurioj dau
gelis žydų liko nuteisti už “ra
sinį pažeminimą”, dėl jų san
tykiavimo su grynomis vokietai
tėmis.

Visoje šalyje eina > masiniai 
žydų areštai ir tęsiamas boi
kotas žydų snkrovoms.

224 areštuoti

Vokietijos naciai tę 
šia nuožmų perse- 

klojimą žydų
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PARYŽIUS, liepos 
Francija sausio mėn. 
į Paraguay 310 dėžių 
kosvaidžiais, amunicija, tran
šėjų mortaromis ir kitais gink
lais. Paraguay dėl nežinomos 
priežas|ies atsisakė priimti 
ginklus ir jie liko sugrąžinti 
atgal Francijon.

Bet įvyko tikras stebuklas: 
atidarius dėžės, vieton ginklų 
rasta tik smėlis ir akmenys— 
ir tai tokios rųšies, kokią ran
dama Paryžiaus apielinkėj.

Kas dabar išėmė ginklus ir 
juos pakeitė smėliu ir akme
nimis? Ar tą padarė Para
guay? O gal tai buvo padaryta 
pačioj Franci jo j ir vieton gink
lų į Paraguay buvo pasiųsti 
tik akmenys ir smėlis? Ir kur 
dingo tie ginklai?

Valdžia nesirūpina išrišti tą 
paslaptį, nes ji, matyt, žino 
kur tie ginklai dingo, tik ne
nori pasakyti.

Slaptoji policija tvirtina, kad 
pakeitimas buvo padarytas Pie
tų Amerikoj, bet kaip tada 
Frąncijos smėlis ir akmenys 
galėjo atsidurti dėžėse?

Išrišti tą ginklų dingimo pa
slaptį labiausia rūpinasi socia
listai. Jie ’rflria, kad ginklai 
IftiVo išimti pačioj Franci jo j. Jų 
siuntėjas buvo Brandt, karš
tas fašistų rėmėjas.

Iš to socialistai spėja, kad 
’ tie ginklai yra patekę į fašistų 

rankas, kurie jau senai gink-
• luojasi kovai su respublika.
• Jie nurodo, kad tie ginklai yra 
■ paslėpti Melun, netoli Pary

žiaus ir apie tai žino policija.
• bet ji nieno nedaro konfiskavi

mui privatinių arsenalų.
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ENGLISH SECT1ON
THE WORLD AT 

AGLANCE
by Dr. E. G. Peters

Hearts Starved for Romance 
Don’t Love a Musician 
Queen of the Bullfight 
Chess Across the Scu

Hearts starved for romance — 
how many thousands there mušt be 
beating beneath a sorious or a happy 
esterior. Thousands of boys dream 
that they are sbarers i n roinances 
of battle in far off landa, or that 
they are daring birdmen, Guyemey- 
ers and Lindberghs, sailing tho 
svven seas of tho skies. Thousands 
of girls dream of doing great 
dee<fs, of winnlng their Princo Cbar- 
ming!

Būt adulthood merely eloaks, it 
does not hido this longing for 
romance. The seemingly happy 
wife, apparently wrapped up in her 
husband and children, longs for the 
glamour of dancing the “Bhie 
Danube”, or for the thrill of canoe- 
ing on moonlit waters while her 
svveetheart strums a guitar, sings 
love songs, tolis her that she is tho 
most beautiful vvoman in the vvorld. 
For her, her husband, staid, unsha- 
ven, busy with “making a living”, 
is the graveyard of romance. So 
she has a dream-love — radio crooner 
likę Rudy Vallee, or a movie actor 
liko the la(e Rudolph Valentino.

The heart of the husband, too, era- 
ves romance. Wistfully he notices that 
his wife’s girlish figure is gone, that 
her hands aro ūgly frotn housework, 
her hair silvered and perhaps strag- 
gly, her time and love given to her 
children, or worse, to u poodle. So 
he turns to his business or profes- 
sion for relief, or he cast a longing 
eye u po n sweet sixteen. Likę hers, 
his heart is starved for romance.

The Troubadour’s “Court of lx>ve” 
in the Middle Ages solemnly decreed 
that husbands and wives could not 
love each other, since eaeh constantly 
saw the other in everyday prose. Old 
French society allovved every smart 
married woman to have a lover to 
furnish the little attentions omitted 
by her husband. Būt the English- 
speaking world, weighed down by 
the Puritan tradition which makes 
flirting and flattery sinful, has rob- 
bed married folk of one of the great 
needs of lifle — romance. So it 
sacrifices annually to the Moloch of 
familism the inward joy and glow 
that comes from the harmless sex 
interplay so natūrai between man 
and woman.

American married men, great sin- 
ners of ommission in the little arts 
and attentions that spell happiness 
for \vomen, should šit at the feet of 
their Continental brethercn, more 
nearly mastei* handlers of the fair 
ones. If our 1 Benedicts do this 
attentively, our Beatričės will bless 
them abundantly.

i breakors, for he combined with a 
, born gift for handling his instru- 
ment, an almost irresistible person
ality. Yielding to the ravishing 
strains from his stringa, and to tho 
half-hyptonic glanco of his black 
eye, Princess De Chimay, stately 
and rich wlth American mlllions, 
threw rank and wealth, family and 
honors into the lap of this small, 
low-born wizard of the stringa. With 
both her gypsy husband and money 
soon gone, she died in poverty. Rigo 
then fascinated Kathryn Hadloy, 
American cousin of the Princess, 
married her, “broke” her, and sent 
her to a gravo in poverty-land.

Michol Piastro, concort-master of 
the Philharmonic-Symphony, won 
Mile Maria Reskin, brilliant beauty 
of the Old Russian court. When he 
left her upon making a succoss in 
New York, she collapsed at tho end 
of a meal with a friend. “Toli Piastro 
T am dyingl” she cried huskily. “1 
have taken poison. It is nearly 
over.” In a few minutes sho vvas 
dead from strychnine taken in a 
dainty li(|uer glass.

So, if wo aro wise, we will love 
nnisic as much as we can. Būt wo 
will beware of loving musicians.

Quoen of tho bullring — that is 
tho proud and uniųue title given 
by Mexieo, classic land of bull- 
fighting, to Miss Portia Portar, 18- 
yearod American giri from San An- 
tonio, Toxas. Setting out to learn 
certain steps nf the ring for her 
“toreador danco”, sho shovved such 
skili that she svviftly became femi- 
nino rulcr of Moxico’s king of 
sports.

Modern Amazons givo their sis- 
ters of former days a good run for 
their money. Štili, among (|ueens, 
Cleopatra and Zenobia, Esthor and 
her of Sheba aro pcerless, so far 
at least as time has surrounded 
them vvith a halo or romance. 
George Sands outdid Gertrude Stein 
in love and letters. Mary Queen of 
tho Scots and “Good Queen Bess,” 
really not so good, Catherine tho 
Great and Empress Josephine, tho 
little mulatto — they all eut a good 
caper in their day.

Būt they left it to their modern 
sisters to conųuer the English chan- 
nel, to vvin tho vvoman’s vvorld ten- 
nis title, to fly the Pacific, and 'cs- 
pecially to storm tho ramparts of 
the lašt malė stronghold, and to 
<iueen it over the bullring of 
Mexico.

If you are a lover of chess, the 
game reputed to be so good for

doveloping tho reason, and if you 
can find no follovv enthusiasts in 
your community or clty, don’t be 
do'vnhonrted. For you may play 
this princo of gamo by telephono, 
or oven by letter across the soa, 
as Huxloy St. John Brooks is do- 
ing.

Secretary o f tho Sou th African 
Chess Associatlon, he is now play- 
ing oighty gamos of chess by lot- 
ter vvith pooplo in Now Zoaland and 
tho United Statos, i n Icoland and 
England. Making from four to slx 
movės annually, he oxpects somo 
contests to last.fivo or more yoars. 
Eight of theso gamos aro vvith W. 
Prevvett, Auburn, Californla; ono, 
started throo yoars ago vvith M. 
Schnackberg of Hoboken, N. J. is 
novv a tie. Slovvest of Brooks’ con
tests is that vvith Don Fltch, Bluo 
Eurth, Mlnn., ro(|uiring slxty days 
for a roply on movos, and presum- 
ably until at loast 1940 to finish.

Ohess across tho soa — not by 
airplano, television, nor oven by 
ocoan cable; būt by that humblo 
method of communication old oven 
vvhcn Cacsar died at tho foot of 
Pompey’s statuto — by tho lovvly 
letter.

E. Y. S. 
Courier

Preparniions for the Folk 
(lance feslival lo be hehl in 
lluinboldt park on Augusi the 
1 llh is the main thing \vhieh 
occupies us novv. Praetices are 
hehl a fevv linies a vveek to 
perfeet a delighlful presenta- 
lion conipeting wilh other 
nations.

Lašt Thursday in our Tri
būne trip we inissed Mar- 
cpiette Park. llovv eonie? Did 
Tomniy cheal you out of the 
tiekėts? We will have to Ipok 
into that mattei^,’Vpnus, on 
the other hand, l^^gid her 
third visit WitKin<^uie two 
vvccks, each time carrying a 
part of the Tribūne plaut 
along for a souvenir. She has 
also obtained three thermo- 
meters that will keep her cool

and busy watohing them rise 
by degroes....... “Waz you
over” at Kitty Kate’s? It’s airi 
eonditioned. Somo of our 
crovvd paid Ihere an imprompu 
tu visit, cntering through ono 
door and out through thd' 
other, coming to the conclus- 
sion that “Ihere is no place 
likę, good old Jucius” and that 
vvas the finui landing place..... 
We see vvhero the great (?) 
A.C.B. (Tony See Rutkauskas- 
to you), is very much interest- 
ed in tho ambilious and fair 
maidens from Harvey, III....
We have heard that one of 
our dear members is planning 
to forsakc us and enler a 
school for nursing. Novv vve 
vvill be able to be siek for 
nolhing, vvhal do you sity Do- 
rothy Rakštis?..., Mary Pu
činskas! vve mišsed you lašt 
Monday, hope to see you 
Wednesday.... Could anybody 
deiiver to us some regards 
from Julia Shatkus? or vvould 
she prefer to pay a personai 
visit lo McKinley Park?.... 
The šame goes for the other 
Roselandiles .... Birute K., vve 
have heard that you are 
vvorking for a Casket Com- 
pany.... The members ad- 
mire your valour or shall vve 
call it /‘p'luck0?.... Most of 
the members dread the idea 
of being near one, leave ulone, 
vvorking on them....

Tonight; all such members 
that are frce are invited to 
attend the Moon-light pienic 
a t Liepos Grove, Willow 
Springs, sponsored by Naujie
nos for the benefit of Mr. J. 
Žukas, the tennis Champion, 
to be sent lo Lilhuania. Ad- 
mission is free and the place 
is nice and veręiant and vve 
are confident Ihat you vvill 
enjoy yolirsel?eįį there lo- 
night. | XYZ.

O ■ Mi? -į.

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS

2158
Poros

ATSIMINK 
SAVO 

.PINIGINĘ

ADVOKATAI

TAKE IT FROM ir TĖVAS

CEVERYKŲ\
Ketverge, \ 

Pčtnyčioj, Subatoj\

1 SHOE
■c SALE

Nusi pirkit 
na poru 
99c čevorykus, 
nupiginto mis S 
kainomis /f 
nuo $3.00 
vertSs ir 
mos duo- 
simo 
antra poru Čeverykų 
Atsiveskite savo motina, sesute, 
kaiminu arba draugu, Mes turimo 
parduoti tuos čovorykus greitai. 
Todėl atvažiuokit anksti!
Style Čeverykal—flatoes—aukšto
mis, žemomis ir flat kulnimis. 
Juodi, pilki, rudi, patent. Maišy
tu lines. Mieros nuo 2*/a iki 9. 
Atsiminkit—jus pirkaite antru po
ru čeveryku už 1 centu.

vie- 
už

lc<

C HAT
SALE

14'67 Skrybėlės 
Pirkit viena 
skrybėlė už 
musu papras
tas kalnas — 
29c - 49c - 69c 
- 99c IR JUS 
G A U'»S I 'f E
ANTRA SKRYBĖLĘ UŽ ....... lc.
Valiausiu braids, nauju pastel 
spalvų. Atsiveskit savo motina, 
kaimynu, sesutę arba drauga.

DRESS SALE
Gay, fresh, nauji 
froeks. Styliai kiekvie- 

r* nai moteroi. Pirkit vie- 
na drese už 79c ir gau
site antra dresę už lc. 
Atsiveskit savo moti
nu, kaimynu, sesute 

draugu. Tai yra sonsacin-arba 
glausis išpardavimas šiame sezo
ne. Atvažiuokit anksti!

THE BARGAIN 
OUTLET

Chicago Mail Order Company
511 SOUTH PAULINA STREET
Vl.irshFivlil ”1.’' and Street ( .ir lo Door

Atdara Ketvergais ir Subatoms 
iki 8:30 vai. vak..

AKUŠERES

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kainb. 1481-1484—Tol. Central 4411-2 
Namu ofisas—3328 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Telophone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK
ir e

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashland Avenue, 
Ros. 6515 S. Rockwell St. 
Telephono: Republic 9723.

Res. 1227 S. 50 Avė., Cicero 
Telephono: Cicero 5395.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PCtnyčlos 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS 
Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akinių Dirbtuvl

Tai.

Phons Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vežei is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj Dagai sutarti

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

I

56 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos uo 10—4, nuo 6 iki

LIETUVIS
Optometrlcally Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudSjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias kiai- 
dar. SpeęiaU atyda atkreiptam 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 Av.
Phone Boulevard 7589

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARGHER AVENUE 
Telefonas Virginia0086 

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

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY.
4148 ARCHER A V., Cor. Francisco 
Tel. office Luf. 8650; res. Virg. 0669

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

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

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

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

Tel LAFAYE'rrE 8061.

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 

Phone Rnalarard SŪRI

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. NedM. nuo 10 iki 12 a. m.

. Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS *

■r. Ofisas-ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICJiGO. ILL.

Don’t love a musician, if you vvant 
to be happy. This vvarning applies 
vvhether the maker of sweet melo- 
dies is a crooner likę Bing Crosby or 
a popular orchestra leader likę 
Wayne King, a great composer likę 
Richard VVagner, of a famous 
prima-donna likę Mine. Matzenauer. 
Almost invariably the musician’s 
svveetheart is dashęd to pieces on 
the roeks of artistic temperament, 
inconstancy, or selfishness.

The Matzenauer-Glotzback mari- 
tal fiasco illustrates this. Sudden- 
ly gone primitive, the prima donna 
developed a flare for the nativo 
sayage, and wed Floyd Glotzbach, 
her handsome chauffeur. Him she 
turned into her maid, throvving 
things at him when her imperial 
temperament was beset by the 
stormy northvvest trade winds, 
tinti) he svvore that being her hus
band was far harder than being a 
chauffeur. In her divorce suit she 
added insult to injury by stating, 
“I picked Glotzbach out of the gut- 
ter. clothed and fed him, and owned 
every stiteh of clothes he had in 
the world, and kicked him out of 
my h o Ūse because he was untrue to 
me”. When he rcbelled at her 
owning him body and soul, she 
divorced him in white-hot fury.

Geraldine Farrar, famous singer, 
faccinated Lou Tellegen the perfect 
lover, won him, būt soon sent him 
down the highway that ended in 
poverty and suicide.

Būt men musicians have broken 
more hearts and filled more suicide’s 
graves than their sister i n the muse, 
partly because there are more malė 
musicians and - orchestra leaders, 
and partly because the female 
heart vibrates more dangerously to 
the irreaistible combination of 
melody and a magnetic personality.

Jansci Rigo, a greasy, black-eyed, 
amiling, insinuating gypsy violinist, 
heads the list of malė musical heart-

Take the word of men who have painted many homes wlth many 
kinds of paint. They will tell you that LOWE BROTHERS HIGH 
STANDARD House Paint is the enduring and economical paint 
to ūse on your home.

For painters the country over find that HIGH STANDARD 
outlasts ordinary paint t s ; that it keeps its beauty for a very 
long time, thus eliminating freųuent repainting, and lowering tho 
average cost per year.*

Come in andsee the PICTORIAL COLOR CHART—shovving 
color auggęstions executed in actual paint.

Kainos sumažintos ant malevos 
galionas ..........................................

Greitai džiunantis varnišas 
galionas ...... ........... ................................

97c
97c

DYKAI kenas malevos kiekvienam 
pirkėjui.

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

Tek Boulevard 4705

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Thorapj 

and Midwife
6630 S. VVestern 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninise, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
mept ir magne
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari 
ynai dovanai

DR P. IAGMIN 
DENTISTAS 

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

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

Tel. Chicago Heights 1131

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

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

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

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

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

"■■Į""".....  ........... ... ..................... .... iii i ............................................................ „

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

UETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

KITATAUČIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

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

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

Tel. Seeley 7380
Namu telefonas Brunswick 0597

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. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348 

Dr. Bertash
756 West 35th St

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

Nedaliomis pagal sutarti

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest 22nd Street

Seredomis ir nedei. pagal sutarti 
Rez, 6631 So. Californla Avenue 

Telefonas Repnblie 7868

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.

Tel Ofice Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 8395 #

Dr. Susanna Slakis
W S? BafiteOi"
išskyrus seredomis ir subatomis

Dr. Herzman /
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chL 
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 ild 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienu, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai Nedil. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephono Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rez. Tek Dmel 9191 

Dr. A. A. Roth

Ofisas 8102 So. Halai 
arti 81st Street. 

Valandos: 2—4, 7—9 vai
10—12

Dr J. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialyM

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

1638 So. 50 Avė.
Phone Cicero 3656 

Office 4930 W. 13 St 
Cicero 49 ______
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UTE
IITS OF 1935

A. M. on Sun-
Birute'' meni-

.......... ■ ■■!■—■»

sami tturfuco to mark the 
of hunger, Populnrlty wuh

Hlupplng poaky mok
ti nturry aky nortmly 
vvhtdo neono, 
northivoHt gront blnek 

roHt.loH.sly, We, \vbo

pilHHIlgO 
rumpunl.

A sharp who’d vainly Irled 
to woo

Onr heroine, Ihe Ingenne; 
Bnt no\v an onlensl rebel, 
One nlght Avllhin Ihe mnslc 

e ase
Ho elimbed Into Ihe highor 

s pu e,e
And pnlled onr hero from his 

plaeo
Up in Ihe linkling Ireble.

And Ihero Ihe bass nole buše
ly slayed

Hnlil ai hist tho simple niaid 
VVhose eoldness hadn’l ehased 

him,
Her lovely visngo Inrned lo me
Wilh oyes Ihat begged so 

earnoslly
ThaI, tho ii spoiled my 

molody.
I rnlhlessly orased him.

Then all Ihe uolos bnrsl Into 
vlew,

The ones of nol from note’s 
“Who’N Who,”

'Tho sad uolos and Ihe droll 
uolos,

I placed onr hero by her slde, 
Al oneo Ihe marringe knot 

wns lieti,
And noiv Ihe balf-noles, groom 

and brido,
Hnvo jolned Ihe happy wbole 

nolos,

H. IV.

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

Sti IIhiI u yynlval \vorkl 
\Vlth curling Up 
Shotild iTiul and 
Dlsbellevel

Btil 1 ihuhI \vidlo, bocBUHa—
I liavc no beeaimo, only a 

Mti.sl.

\Vvll llivn, wby ovvn conHlder 
il»

b'NcepI llinl I know U’h Htteb a 
Qtiver Ibiam lo do.

* v • • t e e •• e e e k • e •

SENOJI IEVYNE JUS LAUKIA
Indu.s! rlously 
tpiltoen, ivhllo 
onvelopod tho 

Fu r In the 
clonda rolletl
rmnulnod, gurglotl lusurlously ovor 
tho prolmblllly of tho onrly-louvora 

i bolng mimpetl net otdy by Irufflc,
Į IHH U,V m»’ H|>pniVHI> nivui, 
I bvlght. Ilghtnlng fbishOH,

The group ivun by no motinu un- 
offieltil, for In lt įvore threo Birutė 
ofllcei'H and n 
Misa Secrt'lary, 
Transportation 
conrao, tho corroNpondent ivho on- 
Joyed hlmst'lf Immonaoly in porl’onn- 
Ing hla ne\va-galherlng tlutiea, 

lloivover, gotai Urnos hnvo n \vay 
of emllng too t|idekly na wtiH provotl 
oneo nuiro ivhon oloven o’olock ivun 
nearly upon tho olght nuturo-lovora, 
They cllmbod ivoarlly Into thelr 
Iransporlatlon faollltloa and sol out 
for homo, Afler bolng losi Nevaru! 
tlnioa, or mosi of the Urna, (I ui III 
tlon’t know \vldeh), after runnlng 
out of gaa, antį after truvolllng ndloa 
and inlloa ovor atrango, humpy 
roiula, \ve flnally fountl tho groat 
cit,v of Chleago, fandllar atmeta and 
mueh nuiro fandllar honitiN.

Ali paaaongor.s \voro tiuly tlopo- 
sited aceonllng to atreot antį num- 
ber apeclfleutlona untll tho Trana-

................. ... ■ ■ i neing hivu tupėti mn uiuy uy umnv, 
over th» fotui aprimti ovor n plento hu( bv (he nppHl.ent Hlorm JUHI Ita
tablo in Kttčeruuaktia' apol.

IhiHebull folloivod tho ropuat. En- 
thualuHtle pluyera thig up ti prlml- 
tlve bat from out of tho sami — 
Ihe šamo Imt ivhlvh the coriwpond- 
ent hml ftitthlonod from n tlond treo 
llmb on n provlouH visit. pro- 
ducetl a mare motiem Imli, imti pro- 
eeotletl tn pound lt įnamiui In an im- 
provlsotl ba.sebull floltl,

In the mounivhilo, nuiro sėdate 
rovollers, out of respeet for t heli' 
tllgostlvo organu, ant- on tho aido- 
llnea aini choored thelr favorltoH. 

į Othoru nngugod In n sl»/llng gama
- • • • ( Intorruptod ocoanlonally

8:30 
wheti 
bogun to gather in

i Hali for tho plan- 
the Indlnim Suntl 
M. nearly ull \vere

Is ivritor avIui am- 
i» later to be greet- 
of threuts, tartness 
ipon he alunk Into 
nd prot’lnimed lomi- 
tll aet to lemo, 
torai nssortment of of brltlge, 
etl tho 9:15 nmrkjby mammdlng alupa on arms, Ings 
t diatributed them-!»”‘l bačka ospoaetl to tho eavortlnga 
leverttl ears ivhlch "f aundry fliea 
rd Street, and rodo 
tndtl n vėlumo of 
antį varly mornlng

ty avus Imlvetl by 
ratleully every ono 
hlng about In the 
of Luke Miehigun, 
*r the fine... boneh 
voro pnrked in Kn- 

\vhich nešt les In 
the lako slidre antį 
ilng Imven for th«|Mon<|av 

\vho f imi tieenslon mintis.
lUunra,
v aun boamed ap- 
II the Biruti' folk 
d, yelled, s\vam, 
dmsetl Naturo \vas 
for lurking durk 

g rain, sotin dla- 
ho horiMon. 
s

nilMchlevous mon- 
tpiitnes and othvr fun-lovlng bugn.

Tho afternoon iviih thus punetuat- 
od by. btiNobtilI, brltlge, lake sphiuhos, 
įveiks, tinti othor actlvUies Intend- 
ed to 
t Imi.

\Vhon

mukt' potipio hungry nnd
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Ufsakymo kalnai
Chieagojo — paltui

Metama
Pusti metų
Trims mOnoslams
Dviem menesiams
Vienam mCncsiui

CNcagoj per iineilotojuai
Viena kopija 
Savaitei 
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj, 
paltui

Metams ueea0eeuuw0UM0*0M»»<MoeOea»e«»«ai •7.00 
Pusei metų .... ••••••••••eoteaeeeeeoertl 3.60 
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Lietuvon Ir kitur uislenluoso 
(Atpiginta)

rų asmenų balsai, bet visuomene savo balso nepareiškė.
Reikia, deja, pasakyt, kad nesugebėjo iššaukti dis

kusijų ir pats amerikiečių kvietėjas į tą kongresą, 
DULK pirmininkas p. R. Skipitis. Viešuose susirinki
muose jisai kalbėdavo, tik apie Lietuvos reikalus — koks 
Lietuvos plotas, kiek žmonių Lietuvoje gyvena, kiek 
paršų ir kiaulių jie užaugina ir t. t. Bot tuo pačiu laiku 
jisai šakė, kad amerikiečiai, nuvažiavę į Lietuvą, turės 
kalbėti tik apie savo ir kitų išeivių reikalus. Tokiu bū
du susikalbėti nepavyko. *

Tai ką gi kongresas svarstys, jeigu tenai iš viso 
bus kokių svarstymų?

Naujtonoa eina kaadlon, llaldriant 
Mkmadlenlu*. Leidlla Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halatad SU Chkago, 
J U. Telefono Cinai 8500.

Apžvalga
DARBIKCIŲ LAIMĖJIMAS

Metams ............____ 88.00
Ihisoi motų ..... ••• •oovo«ooeeooMb»« ••••••*• 4.00 
Trims mėnesiams 2.60
Pinigus reikia siųsti palto Monoy 

Orderiu kartu su uisakymu.

AFRIKIEČIŲ MAIŠTAS PRIEŠ ITALUS
> 1 " >""" 1 >

Kuomet diktatorius Mussolini rengiasi užkariauti 
Ethiopiją, tai jo paties valdomojo kolonijoje, Somali 
žemėje, prasidėjo maištai prieš jį. Somaliečiai, kaip 
praneša telegramos iš Addis Ababa, kyla prieš Italijos 
valdžią ii' pulkais eina į Ethiopiją, siūlydamiesi impera
toriui -Baile Selassie padėt kariaut prieš italus.

Atrodo, kad Mussolini bando apžioti daugiau, negu 
kad galės nukąsti. Užuot įgijęs naujų žemių Afrikoje, 
jisai gali prarasti ir tas, kurias turi dabar.

VARGAS IR SU “SAVIŠKIAIS”

Italijos valdžia turi bėdos ir su savo kareiviais, 
pasiųstais į Afriką. Europoje gauta žinių, kad italų ko 
lonijoje Eritrėjoje, kuri guli paltai Ethiopiją, gen. Emi
lio de Bono jau įsteigė speciali karo tribunolą valstybes 
gynimui.

Toks nepaprastas tribunolas gyvuoja ir pačioje Ita
lijoje. Jį įsteigė Mussolini kovai su savo priešais.

Iš tos žinios apie specialį karo teismą Eritrėjoje 
galima numanyt, kad “valstybės priešų” atsirado jau ir 
toje Afrikos kolonijoje. Europoje manoma, kad Šitais 
teismais Mussolinio komisionierius nori sulaikyti italų 
kareivių bėgimą iš armijos ir nuslopinti bruzdėjimą 
tarpe italų darbininkų, kuriuos fašistų valdžia nugabe
no į Afriką kelius tiesti ir trobas statyti kariuomenei.

PO FAŠIZMO JUNGU

Britanijos Darbo Partija laimė
jo dar vienų mandatų parlamen
to. VVost Toxtoth distrikto bu
vo rinkimai j parlamentų užpil
dymui pasidariusios vakamiijos. 
Darbo Partijos kandidatas J. 
Gibbins gavo 1*1,908 balsus, o 
jo oponentas J. \V. J. Cremlyn 
(konservatorius) 9,5(15 b. 
Darbietis laimėjo 5,343 balsų 
dauguma. t

Visuotinuose parlamento rin
kiniuose 1931 m. tame distrik
to buvo išrinktas konservato
rius, kuris sukirto Darbo Par
tijos kandidatų (tų patĮ Gib- 
binsų) 5,(135 balsų dauguma. 
Vadinasi, per keturis metus 
11,000 balsų pasikeitė darbio- 
čių naudai.

Informacijų biuras, kurį įsteigė Amerikos Darbo 
Federacija ir kitos darbininkų organizacijos, kovojan
čios prieš fašizmą, paduoda žinių apie žiaurius valdžios 
priešų persekiojimus Italijoje.

Per pirmuosius 5 mėnesius šiemet Italijoje buvo nu
teista 225 valdžios priešai. Jų bausmių suma sudaro vi
so 1,225 metus kalėjimo.

Salose Ponza ir Ventoteno, kur yra koncentracijos 
stovyklos politiniems kaliniams, kalinių tiek daug, kad 
jiems nėra vietos gulėti. Kuomet kaliniai užprotestuo
ja prieš nuožmų "sargų apsiėjimą su> jais, tai vyriausybė 
protestuojančius nežmoniškai baudžia.

Per devynis fašistų diktatūros metus specialiai tri
bunolai Italijoje nuteisė 3,500 fašizmo priešų trylikai 
tūkstančių metų kalėjimo.

MARIJONIŠKAS MELAS 
_i

Brolių Marijonų organo koks 
tai apsimetęs “Vaitkaus Drau
gu” prabaščius pasakoja, knd 
antrojo trans-atlantinio skrldi 
mo organizacijų buvę norėta 
pradžioje inkorporuoti “ne 
American Lith. Aero Korpora
cija, beit Naujienos Aero Kor
poracija”, tik, girdi, šimutis pri
vertęs “pakeisti antgalvį”.

ši pasaka yra grynas melas. 
Niekuomet nebuvo sumanymo 
duoti skridimo organizacijai ko
kį nors “Aero Korporacijos” 
vardą ir niekuomet toks vardas 
nebuvo duotas. Nuo pat pra
džios buvo parinktas vardas 
Amerikos Lietuvių Trans-At- 
lantinio Skridimo Sąjunga (su
trumpintai ALTASS), o angliš
kai - “American Lithuanian 
Trans-Atlantic Flight Associa 
tion”. šitą vardą niekas nesiūlė 
keisti ir jisai nebuvo keičiamas. 
Jisai taip, kaip čia paduota, 
yra užrašytas ir čarteryje.

Iš to aišku, kad tas Marijonų 
prabaščius niekus pasakoja it 
apie kokį ten šimučio nuopel
ną, kad buvęs pakeistas “ąnt- 
galvis”.

“nusidėjimus” ir ypntlngni >to- 
kiuosd dalykuose, kurio liečia 
visuomenės turtų, tai jisai pri
valo savo kaltinimus paremti 
faktais. Jau bus nebe “Jurgis 
durnelis”, bot labai žcmios rų- 
Alės Šmeižiką^, tas, kuris, drė
bęs žmogui priekaištą dėl nau
dojimosi visuomenės turtu, | 
šio žmogaus protestų atsakys: 
“Nu-gi tu pats Žinai, kur savo 
kaltės (rodymus.gali susirasti! 
Ne mano dalykas po faktus 
knistis!”

Ar p. Tysliaval patiks, ar no, 
bet jisai turės pasakyti be jo
kių Išsisukinėjimų, iš kur jisai 
paėmė tų “štofą”, kuriuo jisai 
drapstosi musų adresu. Jisai 
rašė, kad “Naujienų” Žmonės 
Chieagojo naudojasi trijų Alintų 
tūkstančių dolerių vertės turtu, 
priklausančiu Susivienijimui. 
Mes Jau minėjome, kad “Nau
jienos” niekuomet nėra gavu
sios arba prašiusios bent vieną 
skatikų iš SLA. Mes nurodėme 
taip pat, jogo! mums iki šiol 
dar neteko girdėti, kad kokio 
tai “Naujienų” žmonės butų 
gavę iš SLA. kiek nors panašią

Jeigu p. Tysliava sako, knd 
Jisai savo prlokaištus gali, pa
rom! i tuo, kas buvo rašyta 
SLA. organo, Iždininko, iždo 
globėjų ir sokroloriaus rapor
tuose, tai tegu jisai nurodo, 
kuriuose organo numorluoso Ji
sai tuos dalykus užtiko, Ir togu 
pakartoja raportų žodžius Ir 
skaitliuos, kuriais Jisai operuo
ja.

Klok mes suspėjome patirti 
apie p. Tysliavos “keliamus i 
nikšitę” dalykus, tai atrodo, kad 
Jisai Čia suvaidino no “Jurgio 
durnelio”, bot tikro durniaus 
rolę, paklausydamas kokio nors 
melaginuN, kuris j| norėjo pa
vartoti savo nešvarioms tiks
lams. 1’iok “forklozuotlnų” 
mortgačių, kiek p.» Tysliava mi
nėjo, SLA. iŠ viso neturi Chi
cagoje.

Pasiteiravę SLA. Iždininko 
raštinė,(o, mos patyrėme, kad 
Susivienijimas nutarė “forklo- 
zuotl“ Chieagojo mortgačių vi
so už $171,500; Ir tie visi mort- 
gačlal jau yra “forklozuoti”.

Taigi p. Tysllavos informuo- 
tojas (Jeigu ne Jisai pats) pa
melavo keleriopai: no tik kone 
padvigubindamas mortgačių su
mą ir sakydamas, kad itlo mort- 
gačini dar nesą “forklozuoti”, 
bot. taip pat ir prikišdamas 
juos “Naujienų žmonėms”. Nes 
visi juk žino, kad mortgačių 
yra gavę visokio asmens — 
daugelis lokių, kurio su “nau- 
jioniočiais” neturi nieko bend
ro. Bo to, apie pusę ($78,000) 
tų mortgačių buvo duota dar 
net tais laikais, kada dabartinis 
iždininkas nebuvo pradėjęs eiti

Dvi pamatinės apkrovė siū
lų kuo JvnlriauslulN valgiais: 
žuviena, paukšt lemi, vlšlicmi, 
daržovėmis, vaisiais.,, Net sei
lės ėmė varvėti bežiūrint.

— Ar kasdien jus Čia tnip 
gerui valgo!? «- pakluunė Be
nius smagiai,

Kasdien 1 • MA, alsakė did
žioji klnstlnlnkė.

Benius pirmiausiai ketino 
paragauti vištos šlaunies, bet 
vos tik paėmė Jų dunlysna, 
kai nu išgąsčiu pamalė, kad 
šlaunis tik pažiūrėti buvo viš
tiena, o iŠ tikrųjų JI tebuvo Iš 
paprasčiausios imijiso košės, 
Tai pastebėjęs, Jis Išspjovė 
dvokiantį ėdalų ant grindų. 
Kad atsilygintų, Jis pasiklojo 
ant lėkštės patj gražiausių ka
rosų, atsargiai, vikriai Išnar
stė Jam ašakas, užlašino tru
putį citrinos sunkos Ir pliūp
telėjo Šalia žiupsnelį majone
zo, Bet ir karosas, ir citri
nas, ir majonezas — viskas be 
išimties buvo iš majlso, Be
nius nusispjovė ant grindų ir 
nusviedė viskų šalin. Del pa
guodos, jis pasirinko pat) gra
žinusių persikų, Jis nunėrė 
jum atsargiai odų, išlupo bran
duolį ir įsikišo persikų bur
nom Bet ir persikus, ir tas 
buvo iš mnjisol O gyvulė tuo 
tarpu ramiai sau žliaugė, j 
Beniu nė akles nekreipė. Be
niui širdis prisipildė liūdesio. 
Pirmąkart gyvenime atėjo Jam 
į galvų m i ntis pasidaryti sau 
gulą.

(Bus daugiau)

čių, Hmiancrlo (kuris užsimu
šė Detroite) ir brolių Adomo- 
vvlczlų lėktuvas.

Novlen lėktuvas gražesnis, 
bet Jis atrodo ir goriau (rong 
tas, Jie aiškino. “Tai Lockheed 
Vega, o no Bellancn, kaip llaus- 
ncrlo buvęs “Maršalas Pilsuds
kis ar Adnmowiczlų lėktuvas?”

Ilgai jie kalbėjosi su Vait
kum, linkėjo Jum viso gero ii 
laimingos kelionės, »1io norėjo 
kad Vaitkui atliktų geresni Ir 
|spudlngesn| skridimų, negu 
kad Jų tautiečiai Adamovvi- 
ežiai.

Atsisveikindami su Vaitku
mi ir smarkiai spausdami ran
kų svečiui kanadiečiai (sprau
dė jam | delnų po mcdalikčl|— 
Ir palinkėjo, kad jie atneštų 
Jam laimę Ir pasisekimų.

Tuodu kanadiečiai apleido 
nirportą, nepalikę Vaitkui sa
vo pavardžių. Jie tik prašė 
prisiminti kelionės pabaigoje 
du lenkus,^ kurie Jani, lak. 
VaitktH — lietuviui — linkėjo 
savo Žyg| atlikti .garbingai ii 
su lėktuvu Kauną laimingai pa
siekti.

LA GUARDIA PRIEŠ “NACIUS”

New Yorko meras La Guardia atsisakė duoti vie
nam Vokietijos piliečiui leidimą (“laisnį”) daryti biznį 
New Yorke, pasiremdamas tuo, kad Vokietija neleidžia 
užsiimti profesija arba prekyba Amerikos piliečiams žy
dams. Berlynas dėl to pakėlė didelį riksmą. Toks New 
Yorko mero diskriminavimas vokiečių esąs priešingas 
prekybos sutarčiai, kurią Jungtinės Valstijos yra pasi
rašiusios su Vokietija.

Tiesa, kad prekybos sutarčiai tatai prieštarauja. 
Bet ar laikosi sutarties Hitleris? Jisai pirmutinis pra
dėjo ją laužyti. Amerikos sutartyje su Vokietija yra 
nustatyta, kad kiekvienam Amerikos piliečiui, nežiūrint 
kokios jisai yra kilmės arba tikybos, turi būt užtikrin
ta Vokietijoje asmens neliečiamybė ir teisė gyventi. O 
“nacių” galvažudžiai jau daugelį amerikiečių yra ne
kaltai suareštavę arba sumušę.

Jeigu Hitlerio valdžia nepasidarys žmoniškesnė, 
tai ilgainiui visos kultūringosios šalys nutrauks su ja 
ryšius.

KALBANT APIE “JURGIUS 
DURNELIUS**

KOKIE AMERIKIEČIŲ SUMANYMAI KAUNO 
KONGRESUI?

Kurios amerikiečių organizacijos norėjo siųsti de
legatus j pirmąjį viso pasaulio lietuvių kongresą Kaune, 
tos pasiuntė arba parašė mandatus. Bet iki šiol dar ne
buvo girdėt, kokių sumanymų amerikiečiai ketina tam 
kongresui duoti.

“Naujienose” buvo kelis kartus paliesta įvairus 
klausimai, bet nebuvo matyt, kad tuos arba kitus klau
pus diskusuotų plačioji visuomenė. Buvo girdėt atski-

“Vienybės” redaktorius dar 
vis nenustygsta. Prirašęs ke
lias špaltas apie kokį tai “nau
dojimąsi SLA. turto” Chicago- 
je ir apie tai, kad tie, kurie 
taip daro, esą “Naujienų” žmo
nes ir kad “Naujienos” juos 
teisinančios, jisai dabar duoda 
mums Visą eilę “patarimų”, 
kad mes turį skaityti SLA. or
ganą ir studijuoti įvairių SLA. 
viršininkų raportus, o taip pat 
kaip kur mes turį ieškoti tų, 
kurie parūpina medžiagą jo 
“smirdančioms bomboms”.

Be reikalo! p. Tysliava išsisu
kinėja. Jisai išėjo viešai kaltin
ti “Naujienas”, Grigaiti ir ko
kius ten “Naujienų” žmones 
Chicagoje, kad jie darą didelę 
finansinę skriaudą Susivieniji
mui, “naudodamiesi” jo $800,- 
000 vertes turtu. Kada mes 
jam atsakėme, kad <tai yra ne
švari insinuacija, ir pareikala
vome, kad jisai parodytų, iš 
kur jisai tuos “faktus” gavo, 
tai jisai pataria mums neapsi
mesti “Jurgiu durneliu” ir žiū
rėti į “Tėvynę” ir raportus!

Su rimtais kaltinimais tarp 
kultūringų žmonių nėra pri
prasta Šitaip elgtis. Jeigu kas 
turi drąsos kelti aikštėn kitų

sumų į tris šimtus tūkstančių, savo pareigas.
j... ...... .................................................................................... n

Ignazlo Silono Verte V. Kauneckas

Kelione į Paryžių
Novcte

(Tęsinys)

Komisaras da(r greit įbruko 
Beniui į rankas šautuvų ir pa
state j j sargybai prie to pat 
paminklo, palei kurį Benius 
buvo pasįrepiįičjiinęs. Alai, 
netoliese, bažnyčios bokšte lai
krodis išmušė dvi. šventoji 
sijcslos valanda prasidėjo, 
švelnus vėjelis atpūtė saldų 
žydinčių aguonų kvapų ir pa
sigirdo raminanti daina, lop
šinės motyvu: :

“čiūčia, liūlia, gerasis pie- 
lieti, miegok saldžiai!

Valstybe' tavim pasirūpins, 
o bažnyčia-močiute tave 
išganys!”

Nespėjo nuskambėti dainos 
žodžiai, kai aikštės gale pasi
rodė juodos žmonių minios — 
darbininkai. Jie dainavo dai
ną, kurioje vis kartojosi pos
mas :

“Mes norim darbo! Mes no
rim darbo!”

Gretimoje namo balkone iš
sitiesusi ilgoje, audeklinėje 
kėdėj ilsėjosi naktinį nuoine- 
tą apsivilkusi dama. Ji krei
pėsi į policijos valdininką::

— Ko nori tie plebėjai? Ko 
jie čia nerimsta?...

— Gerbiamoji ponia, — at
sakė valdininkas, — tai susi
rinko, mat, tokie nenormalus 
žmonės, kurie nori dirbti...

— Aš savo gyvenime niekuo
met nedirbau, o visai nesis
kundžiu! — pareiškė pasipik
tinusi dama.

— Maloni poniute, tamsta 
patriotė! — tarė policininkas 
ir su pagarba nusilenkė.

Tuo tarpu bedarbių mases 
atslinko ties aikštės viduriu.

— šauki — suriko tvarkos 
ir ramybės saugotojas. Be
nius patogiaus įspraudė tarp 
kelių galvą, paskui pridėjo 
žandą prie šautuvo buožės ir 
cine taikinti. Jis norėjo at
gauti policijos valdininko pa
garbą, norėjo įrodyti jam, kad 
jis moka gerai taikyti ir gerai 
šauti. Jis nutaikė stačiai į 
krutinę tam žmogui, kuris ėjo 
demonstrantų pryšaky. Jis 
įsmeigė į jį akis, stengdamasis 
jokiu budu nepataikinti pro

šalį. Staiga jis pažino tame 
žmoMfc' «tiž-
kelletĮ iš Romos. Budnikas 
skaudžiai truktelėjo ir pasilei
do čirkšti.

Niekšo tu! Tėvynės išda
vike! — spėjo dar subaubti 
policijos komisaras ir — vis
kas dingo.

Benius buvo tiek susijaudi
nęs, kad ilgai negalėjo atsipei
kėti. Pagaliau Jis atsidūrė 
kaž kokiuose tyrlaukiuose, ant 
kurių vos-ne-vos švietė apte
musi saulė, čia augo nema
tyti, pelenų spalvos augalai. 
Iš visų šalių baisiai plcrpda- 
mos į Benių šokinėjo didelės, 
kaip veršiai, rupūžės. Nuo 
rupūžių besigelbėdamas, jisai 
smuko į kažin kokią olą ir pa
sileido ja bėgti gilyn. Kelias 
darėsi vis platesnis ir paga
liau jis atvedė prie nedidelio 
ežero geltonu vandeniu. Be
nius puolė kniūpsčias ant 
kranto, kad atsikvėptų. Čia 
geltonasis vanduo palengva 
ėmė skirtis, ir iš gelmių išsi
nėrė, durnus ir liepsną spjau
dydama, milžiniška juoda gy
vatė. Benius norėjo paspruk
ti, bet pragaras užsidarė. Neiš
eisi. Gyvatė pažvelgė jam aš
triai į akis ir sušnypštė:

— AŠ tavęs jau senai lau
kiu !...

— Kodėl tu manęs lauki? 
Kas tu esi?... — švebeldžiavo 
siaubo paimtas Benius.

— Aš esu Didysis Belzebu
bas, — atsakė jam gyvatė. — 
O tu esi pragare. Kiek sykiu 
tu sakei Fontamaroje: “Ver
čiau eisiu į pragarą, bet čia 
nebusiu”. Štai ir atėjai!...

Gyvatė prislinko prie Be
niaus, o iš geltono vandens 
gelmių išsirepėčkino dvi pa
matinės ir įstūmė jį jųdviejų 
tarpą apdengtą stalą.

— Ką, ar valgysim? — f/a- 
klausė Benius, baisiai nudžiu
gęs.

— Taip, valgysim! — atsilie
pė pragaro gyvatė.

Benius išplėšė iš kelnių pa
skutinę jam likusią sagą ir at
kišo ją galingajam Belzebubui.

— Nereikia! — numojo gy
vatė

Kanadiečių lenkų 
atsilankymas

NEW YORK, liepos 28 - 
(Specialiai “Naujienoms”) — 
Užvakar lakūną Vaitkų Floyd 
Bennett airporte aplankė du 
lenkai kunigai iŠ Toronto, Ka
nados.

Besilankydami New Yorke 
Ir nukirti apie Vdltkų pas vie
tinius lenkus, jie tuoj nutrau* 
k 6 j airportą pamatyti lėktuvų 
ir drąsiam lakūnui atiduoti lin
kėjimus.

Civiliniais rūbais apsivilkę 
jie sukinėjosi apie lėktuvą ir jį 
apžiūrinėjo su dideliu smalsu
mu. “Lituanica II” jiems ge
riau atrodanti, negu jų tautie-

MAŽIAU JURAS

LIETUVON
Cnnndlan Pacific Laivais

Važiuokit šįmet i viso Pa
saulio Lietuvių Kongresą, ku
ris įvyks rugplučlo mCncsy, 
Kauno. Bus didelės iškilmės, 
ir daugelis įdomių įvykių. 
Sustokit Pasaulio Parodoj 
Brussely ir pamatyklt Lietu
vos Gaminius! Išnlaukit iš 
Montreal (tiktai 21 valanda 
traukiniu iš Chicagos) pa-
garsėjualais laivais! Jokių keblumų 
keliaujant per Kanadą, žemos rū
tos visose kliasoso.

D"
1730 0. Ilsl«t«d Mt.. Chlcago, III. 

W0LF MARCOVICH,
3710 M itin Nt„ K, C'IiIcmko, Ind, nrba 
K. A. COOR, NtrAmNhlp General A Kent, 
71 M. JuolcNon lllvd., ChicuKo, Iii.

Tel. WAUim.Ii 1004.

CarUužlaM (Pacigic

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

TAUPYMO PINIGŲ SKYRIUS
MOKA 4% Už TAUPOMUS PINIGUS

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

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

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

N........................... ........... ... ................ ................................................... ......................... .............................. '

SKOLINAM 
PINIGUS 
ANT PIRMŲ 
MORGICIŲ ANO LOAN ASIOC1ATION 

OF CHICAGO

Šlifuoti} aklnl'i Bpardavte,as

Prastąjį regėjimą, 
silpnas ir kreivas akis galima 

dažnai atitaisyti su naujai išrastais
ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akiu nuo- 
varei lr ąąjvos Jų« g.l»>ite su j»i« skaityti mažas raides,
siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829
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cius

Chicago Mail

Dr. K. Draugelis

10 Metu Mirties Sukaktuvės

Gerkit ir Reikalaukit

STRAIGHTK* susirasti
Nuliude lieka.

NATHAN
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentucky 
Bourbon

Moterims čeverykų 
pora už vieną centą

Lietuviškos
Degtinės

>12.00
>45.00
>15.00

>1.00

STOGAI 
ROOFING

Lai gy
Valio

Nušautas kai vogtu ka 
ru mėgino pabėgti

Dukterys. Sūnūs, Žentai. 
Brolis ir Giminės.

— pasigirdo 
Tuoj p. Bud-

Patarnauja laidotuvių direk
torius Dalloy Funeral Chapel, 
101 W. lllth Si. Tel. Pullman 
5767.

400 žmonių padėta 
žolėms piauti

Ketverge, pėtnyčioj ir suba- 
toj, šių savaitę, duos kiekvie
nai pirk Ojai čeverykų poros 
už 99c, dar kitų porų tik už 
1c. Tie čcverykai yra nepa
prastas bargenas. Paprasta tų 
čeverykų verte yra $3.00. Tai
gi pasinaudokit šiais barge- 
nais. — A.

nacija
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 S. Kedzie Avė.

something pass be 
legs”, pasakojo vie

pakaušį. Gal porų valan- 
vaikščiojo nesava. Dvie- 
apatiniuose kambariuose, 
tarpe eina kaminas, su

Bostoniete p. Kubi 
liene Chicagoj

Vos spėjau atsisėst prie sta
lo ir paimt plunksnų rankon— 
pykšt! Maniau, koks milžinas 
krito man dešinėn ausin. Sukly
kė moterys, sudejavo vyriš-

Aptiekorius pašovė 
banditų

CHICAGOS
ŽINIOS

Troko šoferis ir pade 
jėjas sudegė

.. visko pasi- 
Gal tai buvo 

Tat jaunoms 
pamoka būti

Perkūnas trenkė
(Siurprizas aflostogininkams 

Woodboro, Wis.)

čioje, prie airtomobiliaus, triu- 
sesi Dr. Lauraitis. Jeigu mes 
būtumėm buvę užmušti, tai tik 
vienas Dr. Lauraitis butų pa
likęs— “to tell the story”. Mat, 
nelaimės laiku, jo nebūta stu-

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogai reikalauja patai* 

■ymo? Pašaukite mua ir mea pasa
kysime Įdek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blškorystie 
darbų.

CHICAGO
Ordcr Outlct, 511 S. Paulina
St., šios dienos “Naujienose” 
skelbia sensacijų tūkstančiams 
savo kostuinerių.

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

Kova eina su Common 
wealth Edison kom

panija

Vyras užmuštas, mergi 
na sužeista

Pašauktas Insurance agentas 
nuostolius nustatė Sumoje 
$300.00.

SLA. 226 kuopos su 
sirinkimas

Robert Kerlin, 50 m? tų, 
1822 \Vest Lako Street, rasta 
negyvas. Kerlin mirė nuo gu
zo. Manoma, kad jis papildęs 
saužudystę.

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

iš ten keliaus atgal j
— O. E

James Scanlon, 25 motų, 
7053 Yalc Avė., ir jo padėjė
jas Joseph Krojci, 28 m.. 10348 
\Ventworth Avė., sudegė, kai 
jų operuojamas trokas staiga 
pasuko į šalį nuo vieškelio. 
Liepsnos iššoko taip urnai, 
kad juodu nespėjo pasiliuo- 
suoti iš kamaraitės, kurioj sė
dėjo užsidarę. Netoliese buvęs 
farmeris mėgino suteikti pa- 
gelbos, bet dėl karščio nega
lėjo prisiartinti prie troko. 
Nelaimė atsitiko ant vieškelio 
No. 5, į vakarus nuo Bartlett.

IrĖPERAkSAVINGS taupytus 
ANO "

Nežiūrint vasaros karščių, ne 
visi gali išvažiuoti į miškus, 
parkus arba maudines. Todėl 
nieko nėra malonesnio, kaip 
pasiklausyti radio programų, 
ypatingai savo prigimtoje kal
boje. Tad pereitų sekmadienį 
tokį malonumų mums suteikė 
Budriko krautuves radio pro
gramas nito 5 iki 5:30 po pietų 
iš WAAF radio stoties. Rink
tinos ir gražios dainos bei mu
zika teikė mums nepaprastų 
malonumų ir už tai reiškiame 
didelį dėkingumų leidėjui p. 
Budrikui.

Kitas Budriko puikus radio 
programas būna ketvergais iš 
stoties WHFC nuo 8 vai. va
kare. Visi klausykimės.

—Kaimynas.

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

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

Reikalau darni
■ visada galite

gauti savo su-
i pini- 

g u s. Įstojimo 
’op chicago"' mokėti nereikia.

2324 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

“Aš visuomet tikėjau, kad 
Santa Clauss ateina per kami
nų, bet jo nelaukiau vasaros 
metu”, pareiškė p. Budginienū.

SLA. 226 kuopos susirinki
mas įvyks antradienį, 6 d. rug- 
piuČio, 7:30 vai. vakaro J. Gri
gaičio svetainėj, 3804 W. Armi- 
tage avė.

Visi nariai malonėkite būti, 
susirinkime. Turime daug svar
bių kuopos gerovei reikalų ap
tarti. Visiems nariams taip
gi pavartų su nauja vieta — 
svetaine susirinkimams sifsipa- 
žinti. Tai graži svetainė. Mes 
galime joje ne tik susirinkimus 
laikyti, bet ir parengimus tu
rėti, kaip pav. šokius arba vai
dinimus.

Taigi kviečiu visus gerb, 
226 k p. narius atsilankyti į šį 
susirinkimų ir apsvarstyti nau
jus sumanymus musų kuopos 
ir viso Susivienijimo gerovei.

— Ben Aluzas, užr. rašt.

Plėšikas pirmadienio vaka
re įėjo į aptiekų adresu 1758 
West 63rd SI. Ažuot iškelti 
rankas, aptiekos savininkas 
Waller Johanuos nusitvėrė re
volverį ir šovė j plėšikų. Pa
starasis, pasak aptiekoriaus, 
susilenkęs, suėmęs pilvų ran
komis ir išbėgęs iš aptiekos. 
Manoma, kad plėšikas tapo 
pašautas.

Illinois pirklybos komisija 
nužiūri, kad the Common- 
wealth Edison kompanija tu
rėtų numušti kainas elektrai. 
Komisijos advokatai įrodinėja, 
jogei kompanija dariusi net 
po 9 nuošimčius pelno dau
giau kaip per 15 melų. Savo 
keliu kompanijos ekspertai 
įrodinėja, kad kompanija te
uždirbanti 
bildu negalinti pampinti elek
trų suvartotojams pigiau, lie
pi dabar kad parūpinama

MARIJONA KUPSTIENĖ 
persiskyrė su šiuo pasauliu 31 
diena, liepos mėn. 1925 metų. 
Buvo palaidota rugpiučio 3 d.. 
Šv. Kazimiero kapinėse, grimus 
Lietuvoj. Šiaulių apskr.. Papi
lės parap. Paliko dideliame 
nubudime 3 dukteris. Ona. 
Stella ir Marijona, viena sunu 
Steponą ir žentus Frank Dy- 
bala ir Vincenta Rupši ir bro
li Leoną šurku ir jo šeimyna. 
Mes Tave Musu brangusioji 
motina ir sesele niekuomet 
neužmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugriši. bet mes anksčiaus 
ar vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinant!

žymi dainininkė, p-nia Ona 
Kubiliene, iš Bostono šiomis 
dienomis lankosi Chicagoj. Ji 
vieši pas savo tėvus pp. Ruk- 
šienus Lake Vilią, III., ukej, 
ir yra atvažiavusi praleisti ke-1 DidŽiaUSlS Išpardavimas 
lias dienas į Chicagų. Clrica- 
goj apsistojo pas pp. Lauric- 
kius, savo giminaičius, West- 
sidėj. Paviešėjusi čia, kelias 
dienas vėl grįš į ūkę pas savo 
tėvus, c 
Bostonų

Žukas
daržų prie Archer ir Kean gat
vių, kur turėsime puikų pasi
linksminimų, šokius, mužikų 
dainas, perstatymus, vešų va
karų ir žvaigždes. Keli šim
tai gerų lietuvių jau pasiketi 
no atvažiuoti, ir jei visi išpil 
dys savo pažadų, turėsime pui 
kiaušių kompaniją, 
vuoja musų jaunimas 
Visi į Liepos daržų.

ros srove 
orą.

“I felt 
tween my 
na iš šių panelių. Taippat ir Al. 
pajuto tą srovę arti savo kojų.

Iš čia srovės įeita i “dish 
eloset”, kur vėliau, užgavus 
ugnį rasta kelios kepimui 
blekinčs kaip revolverio kulka 
pervertos. Visi negalėjome at-

- Joseph Cernik, 26 metų, 
2740 So. Ridgeland Avė., Ber- 
\vyn, užmuštas automobilio 
nelaimėj. P-lė Ruth Smith, 22 
nietų, 3728 So. Highland Avė., 
Berxvyn. važiavusi kartu su 
Cerniku, sunkiai sužeista. Ne
laimė atsitiko, kada jų auto
mobilis susidaužė su troku, 
kurį operavo John Corrier, 25 
m., 821 Nori h Cicero A ve.

Juozas 
šį jaunuolį, musų tenniso 

čampionų, išlydykime šiandien 
Lietuvon, kur vienuolika kitų 
jaunuolių važiuoja. Tenniso lo
šime lietuviai Amerikoj neturi 
lygaus Žukui. Tai yra užtek- 
kanti tenniso žvaigžde.

šiandien vakare pasilinks
mindami jo išleistuvėse, padė
sim jam laivakortę įsigyti.

Važiuokime visi

sistebčti, kaip mes išlikome ne
tik gyvi, bet ir nesužeisti.

Jau nusiraminant vėl paju
tome durnų prieangy.

—-Stogas dega 
balsas iš laukoj 
ginas griebėAbpečias, vandens 
ir čia tuoj ugnį užgesino. Nu
nešęs kopėčias prie tvarto su
grįžo su liūdna žinia. Belau
kianti mažiukų gulėjo tvarte 
negyva didžiausia kiaule. Ir lig 
šiol negalime išašikint kaip tas 
atsitiko. Bene ten butą ant
ros elektros šrovės.

Netoli šio tvarto, kluono apa-

FRANčIšKUS ZALAGĖNAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

antradieni, liepos 30 dieną. 9:80 
valanda ryte 1935 m„ sulau
kės pusės amžiaus, gimęs Kau
no rėd., Ragovos vaisė., šilu 
parap., Kunigiškių kaime. Pri
gulėjo prie DraugySčiu Chica- 
gos Lietuviu Savitarpinės, L.D. 
Susivienijimo 53 kuopa. Susi
vienijimo Broliu ir Seserų Lie
tuviu. Aukščiausios Prieglau
dos Dr-stė ir Lietuviu Piliečiu 
Brolybės Kliubo. Amerikoj iš
gyveno 29 metus. Paliko di
deliame nuliudime brolio sunu 
Antana Zalagėna ir jo moterį 
Stanislava ir anukus Juozapa 
ir Antanina, pusbroli Daktara 
Antana Smith ir gimines. O 
Lietuvoje broli Petrą ir brolio 
duktere Juzefą ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 7132 
So. Racine Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
rugpiučio 2 diena. 1:00 vai. po 
pietų iš namu i Tautiškas ka
pines.

Visi A. A. Frančiškaus Za- 
lagėno giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie- 
iiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Brolio Sūnūs ir jo šeimyna 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. M. Skudas. telefonas 
Monroe 3377.

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

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

ANTHONY PETKEVVICH
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 28 dieną. 1935 m., su
laukęs 49 metu amžiaus, gi
męs Kurkliu kaime, Lietuvo
je. Paliko dideliame nuliudime 
mylima moterį Anna. seserę 
Cecilia ir 4 brolius, podukrą 
Mrs. A. Oesterevich ir posūni 
Walter Stachmus. švogeri Anta
na. sesers vaikus Antaną ir Juo
zapą. mylimą draugą ir dėdę 
John Januška. Ir Onos sunu. 
Kūnas pašarvotas randasi 142 
East Kensington Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Liepos 31 dieną, 9:00 vai. ry
to iš namu i Visų šventųjų 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio siela, o iš ten bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Antano Petke- 
wich giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris. Sesuo. Broliai, 
švogėris. Dėdė ir Gimi-

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ąUTABETO TVARKOn

Bis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti mus* skaitytojams bu- 
sirasti, kur galima nusipirkti (vairig paprastu ir nepaprasti 
daiktu, intaisg ir reikmeng. Jeigu ii telpan&i čia skelbimg ne
galite susirasti ko jiečkot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarčjo. Čia jqs gausite infonnadjg, Jeigu tik 
jų bus galima gauti.___________________

Einil Conrad, 4852 Jusline 
SI., tapo pašautas žemiau šir
dies ir gali mirti. Jį pašovė 
policininkai prie 41 gatves ir 
Ashland Avo.» kai vogtu auto
mobiliu jis mėgino pabėgti. 
Mašina, kuria Conrad važia
vo, buvo pavogta iš Edgaro 
H. Ohlcmdarso, 619 East 
Street.

Visą savaitę nuo liepos 29 d.
DRESSER’IS riešuto medžio, puikiai išmargintas 
frontas, su dideliu venetian veidrodžiu, $1 A Ql% 
paprasta kaina $29.50, už pusę kainos

Central District Furniture Co.
JOS. JOZAITIS, Mgr.

3621-23-25 S. Halsted St

Miss Elizabcth Rothas, 17 
metų, 6121 Grcenvie\v Avė., 
papasakojo policijai štai kų: 
Ji, Rothas, važiavusi Clark 
gatvės karu. Staiga pajutusi 
aštrų skausmų, lyg adatos įbe- 
dimų į jos juosmenį. Tuoj po 
to mergaitė pajutusi galvos 
sukimųsi ir jų išvedus iš gat- 
vekario moteris sėdėjusi šalia 
jos. Ta moteris nuvedus jų į 
alėjų, kur du vyrai mėginę 
jų, t. y. Rothas, įsisodinti į sa
vo automobilį. Ji tačiau pa
bėgusi nuo jų. 
taiko Chicagoj. 
tikras įvykis, 
merginoms yra 
atsargioms.

P. CONRAD I
STUDIO 

420 W. 63rd St 
Englewood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš-
Itiau irengta. I

Idai. Momentaliai akys prisi
pildo liepsna. Kas atsitiko, 
pamaniau kiek atsipeikėjęs?

Fire, fire! girdėjosi iš visų 
kampų. Kas gyvas griebė 
viedrų, bliudą ar samtį su van
deniu ir bėgiojo po kambarius. 
Veik kiekvienas kurnors rado 
ugnį. Visi namiškiai šaukė p. 
Budgynų,

Penktadienio įjaktį gerokai 
lijo ir žaibavo. Rytmety, pus
ryčių metu, truputį linojo. Mo
teriškes trusesi virtuvėje be! 
puošėsi savo kambariuose. 
Laukdami laiškanešio rašėme 
laiškelius ir žadėjome eit lauk. 
Nieks negalėjo pamanyt, kad 
“iš tyro dangaus” į pp. Bud
gynų namų trenku perkūnas.

Apsidirbę su ugnimi pradė
jome apžiurinėti kur ir kas at
sitiko. Atsipeikėjusios mote
rys pradėjo pasakoti savo pa
tyrimus. Visi nusprendėme, 
kad mažos elektros sroves įeita 
per kaminų. Einant žemyn, 
viršutiniuose kambariuose su- 
skaldytu sienoje lenta, sude
ginta drabužių ir kitkas. Su di
deliu smarkumu ištrenkta kam
bario skyle kamine dengianti 
bletinė pataiko p. Kaledinskie-' 
nei į 
dų ji 
juose 
kurių 
abiem kamino blekinem ištrenk
ta daug suodžių, biauriai už- 
teršiant abu kambariu. Trečia
me kambary, kur butą p. Al. 
Neckrash, jo sesutes Veros ir 
p-lės Korsak, praeinanti elekt- 

sniarkiai sutrenkę

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams ____
Palagas ligoni

nėje ___ _____
Akušerija na

muose

Gautu Atgal Automobiliu Chicagoje 
150 Automobiliu Pasirinkimui 

Dodge, 1982, sedan, kaip nau
jas, tik ................................  $295.00

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

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

tuotas. tik ......................... 285.00
Studebaker, 1981, Deluxe, tik 195.00 
Chrysler, 1932, Leluxe sedan,

tik ........................................ 295.00
Essex, 1980, sedan, tik ..........  45.00
Chrysler Coupe, tik .................. 35.00

Ir daug kitu autmobiliu nuo $25 
ir brangesniu. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienu ir galit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jusu 
seną karą priimsim i mainus. Li
kusią sumą užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobiliu kainos 
yra pigiausios Chicagoje. Musų 
krautuvė yra atdara vakarais ir ne- 
dėliomis iki 9 vai. vakaro.

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

STANISLOVAS SKLIORIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

Liepos 29 dieną, 5:00 valandą 
vak. 1935 m„ sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap
skr., Smilgių parap., Pagaič- 
pilių kaimas. Amerikoj išgy
veno 28 metus. Paliko dide
liame nuliudime moterį Oną, 
po tėvais Jakševičiutė, posū
nį Antana Kasparą, dvi sese
ris, Tekle Yurplus. Juliją Jur
gaitiene ir jų šeimynas, broli 
Mykolą Sklioris ir broliene ir 
gimines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 6912 So. Green St., tel. 
Normai 5041.

Laidotuvės ivyks pėtnyčioj, 
rugsėjo 2 dieną, 9:00 vai. ryto 
iš namu i Gimimo Panelės šv. 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Stanislovo Sklio- 
rio giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris. Posūnis, Seserys, 
Brolis ir Giminės..

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

Mutual Liąuor Co
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0803

KAZIMIERAS ANDRIJUNAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 28 diena. 10:00 valan
da vakare 1935 m., sulaukęs 
57 metų amžiaus, gimęs Jo
niškio parap.. Šiaulių apskr. 
Amerikoj išgyveno 25 metus. 
Paliko dideliame nuliudime 
pusbroli Anicetas Rimdžius ir 
gimines, o Lietuvoj moterj 
Julijona. duku-ri Bronislavą 
Petraitiene. žentą Petraiti ir 
gimines. Kūnas pašarvotas ran
dasi Petkaus koplyčioj. 1410 
So. 49th Court

Laidotuvės ivyks Subatoj, 
rugpiučio 3 dieną. 8:00 vai. 
ryte iš koplyčios i šv. Anta
no parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už vėlionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Kazimiero An- 
d riju no riminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Pusbrolis ir Gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Petkus, Tel. Cicero 2109.

Artinantis šienlygės (hay 
fever) laikotarpiui. Illinois 
Emergency Relief Commission 
paskyrė 400 žmonių žolei 
piauti.
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PRANEŠIMAI
CLASSIFIEDADSEXTRA

VISOS GRAŽUOLES IR VISA PUBLIKA
SUSI

Laiškai Pašte

10 Skrupskelaitė Emilija

tancio

CLASSIFIEDADS

NAUJIENŲ PIKNIKE BUS NUTRAUKTA 
Į SPALVUOTUS KRUTAMUS PAVEIKSLUS

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

aromatiško turkiško tabako, kuris auga 
Turkijos ir Graikijos saulėtose pakalnėse, 
Chesterfield nebūtų Chesterfield .,,

jau antra draugija likvi 
duojanra Burnsidej

Chesterfield... cigaretas, kuris LENGVESNIS 

Chesterfield... cigarete GERESNIO SKONIO

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Nnmai-Žem? Pardavimui

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

Paveikslas turkiškų pa- 
džiovinimo vietelių kur 
turkiško tabako mažutė
liai lapeliai suverti ant 
ilgų siūlų ir iškabinti 
nunokti.

Atvažiavau 
ded gatvių, 
užsidegę šv. 
kurie 
ir Erne r ai d Avė

FARM A pardavimui. 65 akrai že
mės arba mainysiu i narna mieste, 
privati ar su krautuve, su čeveryku 
taisymo bizniu. C. Kiebart, R 3. 
Hart. Mich.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

BARGENAS. Parsiduoda 4 kam
bariu medinė cottage Maruuette Park 
apielinkėj, cementuotas beizmentas. 
fu mace apšildomas. 2 karu era rod
žius, kaina $2.050. Atsišaukite Bok 
299. 1739 So. Halsted St.

JANITORIUS unijistas apleidžia 
miestą, kas pirks io rakandus gaus 
gerų darba. Box 298, 1739 S. Hal
sted St., Chicago.

REIKALINGAS senyvas darbinin
kas prižiūrėjimui ūkės. Darbas nuo
latinis. 4039 W. Madison St., Kedzie 
7073. šaukite nuo 7 iki 9 vakare.

REIKIA patyrusiu moterų sku
duru skirstytoju. Nuolat darbas 
Spector, 1425 S. Jefferson St.

PARDAVIMUI tavem, su laisniu, 
biznis išdirbtas. Parduosiu pigiai, 
priežastis pardavimo liga. Silver Leaf 
Inn, 5000 So. Ashland Avė.

W. J. Stankūnas, fotografas (3315 So. 
Halsted St.), atvažiuos su spalvuotų kru
tamu paveikslų kamera ir nuims Į spal
vuotus krutumus paveikslus visą progra
mą, maršavimus, gražuoles, “Miss Naujie
nas 1935”, jos palydoves, rinkimą “Miss 
Naujienos 1935” ir visą publiką.

Tie spalvuoti paveikslai vėliau bus ro
domi svetainėse. Čia bus proga kiekvie
nam atsilankiusiam j “Naujienų” iškilmes 
patekti Į jodžius (movies). Tokių progų 
retai tepasitaiko. Užtai patariame visiems 
ir kiekvienam būtinai atsilankyti Į Birutės 
daržą rugpiučio 4 dieną.

Old Timer Tavernos piknikui 
vieta permainyta

Moterų Piliečių Lygos susirinki 
mas jvyks trečiadieni, liepos 31 d. 
Fellowship House, 831 W. 33rd PI. 
8:00 vai. vak. Visos nares kviečia 
mos atsilankyti.

Stella Wodman. Rašt.

Čia pranešame malonią žinią, jogei vi 
sos gražuolės ir visa publika “Naujienų’ 
didžiuliame piknike, sekmadieny, rugpiu 
čio 4 dieną, Birutės darže bus NUTRAUK 
TA Į SPALVUOTUS KRUTAMUS PA 
VEIKSLUS.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDI/ORDS BUREAU "F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

ANT pardavimo Road House 
“Red Top Inn”. Biznis išdirbtas. 
Priežasti pardavimo patirsite ant 
vietos. Joe August, 90th ir Archer 
Avė., Willow Springs 47.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Pp. J. Mačiukevičiai, kurio 
užlaiko alinę adresu 1036 E. 93 
st., rengia pikniką rugpiučio 
11 d. Crown Point, Indiana, J. 
Orinio farmoje. Bet dėl ko
kios tai priežasties permainė

PARSIDUODA bučerne ir groser- 
nč, viskas įrengta moderniškai pagal 
naujos mados. Biznis išdirbtas per 
daugeli metų. Priežastis pardavimo 
— liga. Katrie ieškot tokios vietos 
telefonuokite

Lafayette 5499

Kada nuėjau gaisro pažiūrė
ti, lai jau ugnis buvo apge
sinta. Tiesa, dar keletas ug- 
nogėsiu vaikščiojo ant stogo 
Antro aukšto langai buvo iš
daužyti.

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Tel. Republic 8402

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
rius, visokio didžio su Coil Baksais 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčerius 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixtures, 1900 S. State St. 
CALumet 5269

BARGENAS — euuity — 6 kam
bariu mūrinis bungalovv, sun parlor 
fronte, karštu vandeniu šildoma, 
stikliniai užpakaliniai porčiai, gara
žas. gražus jardas. HOLC, 6125 So. 
Artesian Avė. Republic 6117.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

muzikantai bus geri. Nepamirš 
.kitę dalyvauti.—B. B.

$1200.00 CASH nupirkite mano 
eųuity. Grali cottage turi būt pa
matyta. kad ja įvertinus. Matykit 
po 5 vakare, 5922 S. Elizabeth St

vietą. Dabar kalbamas pikni
kas bus surengtas Tony Rai
bužio farmoje, prie 83 Street, 
toje pačioje dienoje, t. y. rugp. 
11 d. Plačiau apie pikniką bus 
pasakyta apgarsinime, kuris 
tilps “Naujienose” prieš pat 
pikniką. Temykite.—Untanas.

šie laiškai yra atėję iŠ Eu 
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausi j j paštą 
(Ganai ir Van Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advcrtised Window” 
klausia laiškų.

REIKALINGAS žmogus ant ūkės 
prie kito žmogaus už maža atlygi
nimų. Atsišaukite nuo 11 iki 1 po 
pietų. 19 North Latrobe Avė.

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

joti musu skelbimų, bet ne musų 
vertybes. Prieš pirkimų, apžiūrėkite 
rakandus. Kam mokėti vidurmiesčio 
kainas ? Mes turime nuosava na
mų. Musų kainos nėra tokios, kad 
prigaudinejus 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

RIGHTWAY FURNITURE CO.
225 S. Ashland Avė.

i šiaure nuo Jackson Blvd. 
Atdara iki 9 vai. vakare. Nedėlio- 

mis iki 5 vai. po pietų.

Draugijų Atydai
Visos draugijos, kliubai, ra

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

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

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma- 
'onės prisilaikyti.

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

Klausiu vieno, klausiu ki
lo, kaip atsitiko, iš ko ugnis 
kylo. Nežino. Pagalios vienas 
vaikinas paaiškino, kad sto
gas ėmęs degti, net ir labai 
smarkiai. Ir dar, lyg mąsty
damas sau vienas, vaikinas

BURNSIDE.— Liepos 11 d. 
J. Macikevičiai.’s svetainėj Ap- 
švietos ir Dailės draugija turė
jo pusmetinj susirinkimą, ku
riame nutarta likviduoti drau
giją ir proporcionaliai pasida
linti pinigus.

Kalbant* draugi j'a turėjo 
daugiau kaip astuonias dešimtis 
narių ir virš trjių tūkstančių 
dolerių pinigų. Rodosi, drau
gija galėjo dar gyvuoti, bet na
rių nesutikimas tarp savęs, 
privertė ją likviduotis.

Apšvielos ir Dailės draugija 
yra buvusi veikli. Joje daug 
yra veikę J. Mačiukevičių, 
Orintų, Kuosų šeimynos ir ki
ti. Beje, reikia pasakyti, kad 
paskutiniuoju laiku Roselando 
smarkieji komunistai buvo pri
sirašę prie šios draugijos, nes 
mat kasoje buvo daug pinigų. 
Ir jie “nepadarė klaidos” prisi
rašydami, ba yra gavę aukų. O 
dabar, jiems “pasidarbavus”, 
drugija likvidtfota.

PA1EŠKAU gaspadinės ir part- 
nerkos, kuri butu tinkama bizniui 
F. P., 2743 W. 47th St.. antros lubos

prie 31 ir Hal- 
Sužinojau, kad 
Dovido namai, 

randasi prie 32 gatvės

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

Morning Star Kliubas laikys mė
nesini susirinkimų rugpiučio 1 d., 
1935 m., 8 vai. vak., Kliubauzė 2038 
North Avė. Draugai, malonėkite at
silankyti ant susirinkimo ir nesi- 
vėloti, nes bus daug aptarimu tar
ti. M. ChepuI, Rašt.

GROSERNfi ir BUČERNĖ parda
vimui, yra elektros refrigeration 
1213 W. 51st St. Tel. Blvd. 1255.

savo namų neapsaugo, ir jei 
ne ugnėgesiai, tai gal butų vi
sas trobėsis sudegęs.

—'■ Andrius.

.. . tinkama dalis tinkamų 
rūšių turkiško tabako tavo 
cigarete jam duoda priimnesnį 
aromatą . . . kas prisideda prie 
geresnio skonio.

Joniškiečių L. Li Kubo 
rinkime 14 d. liepos tapo iš 
rinktas naujas nutarimų rašti
ninkas, dėdė B. Vaitekūnas, 
vieton atsisakiusios Mrs. A. 
Baltienės, kuri tarnavo kelis 
metus klubui. Aplinkybes su
sidėjo taip, kad ji toliau ne 
galėjo eiti šių įiąreigų. Labai 
ačiū Mrs. Baltięnei u*ž atliktu?? 
klubui darbus, ir mes lauksime 
ją grįžtant vėlį prie veikimo.

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

3322 So. Morgan St.

TAVERN rendon, pilnai įrengtas, 
įstaiga 12 metų senumo. Pigiai. Ran
dasi prie Canal St. ir Roosevelt 
Road. Phone Mr. Schiff, Cravvford 
5310 po 1 vai. po piet.

KEYSTONE TAVERN pardavi
mui. gerai įsteigtas biznis; nebran
giai greitam pardavimui. 33 East 
103rd St.

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

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

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

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

Chicagos Lietuvių Draugija.
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

Prisirašė nauji ds narys P. 
Pakštis. Pikniko dengimo ko
misija išdavė raportą, kad dar 
paliko ir pelno iš pikniko. Tai 
labai gerai. Kita komisija, ku
ri laidojo J. Butautj, nepridavė 
pilnos atskaitos. Daug viso
kių minčių išreikšta ir palikta 
iki ateinančio susirinkimo, kad 
komisija pagamintų pilną ra
portą ir priduotų jį susirinki
mui. •

Tapo išrinkta kita piknike 
komisija iš sekančių narių: M. 
Miliunienes, A. RimdžiįVs ir 
B. Barniškio. Kaip teko suži
noti, tai komisija turi vietą 
jau paėmusi piknikui—Big Tree 
Inn arba Grove, 6 blokai nuc 
Kean ir Archer avės. Parengi
mas įvyks šeštadieni, rugpiučic 
10 d. Tai bus naktinis pikni
kas. Jokios įžangos nebus, ta’ 
visus kviečiame atsilankyti. Ir

SKUBIAI reikalingas pusininkas i 
saliuna arba paliksiu geriems žmo
nėms su visais laisniais ir kas ran
dasi to i vietoj kol aš grjšiu iš Lie
tuvos. Veikit greit, nes skubiai tu
riu važiuoti. Kas norite gera vieta 
tai nepraleiskit progos, o geriausis 
kampas šitoj vietoj, nėra kito per 
kelius blokus.

10758 So. Edbrooke Avė.

TAVERN ir restaurantas parda 
vimui arba priimsiu partneri. Vie
nam vra perdaug darbo.

540 W. 63rd St.

PARSIDUODA Tavem su nauju 
laisniu. pigiai. Priežastis — esu pri
verstas užimti naujų vieta — Fide- 
lity Life Association Distrikto ma- 
nadžeriaus darba. Du bizniu nega
liu laikyti. Geo. Chernauskas, 7021 
Stony Island Avė.

Apšvietos ir Dailės 
pašelpinę draugiją 

nutarta likviduot 
pasidalinant pini

gus nariams Ką veikia Joniškie 
čių Kliubas

Pirmadienį, liepos 29 d., 
apie 2:30 vai. ugnėgesiai pra
dėjo važiuoti iš visų pusių į 
Bridgeportą. Bet nežinojau į 
kurią vietą.

I k -J* W
Pocahontas mine run tonas $7.00

Apdegė Šv. Dovido 
bažnyčia

Business Service
Biznio Patarnavimas______

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

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

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

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE 6M0
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