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Tikisi karščiu
Nužudė dentistą

Keli šim

sako

Prigėrė 2 vienuolės

KAUNAS kad

rasinį pažemini
Gau

32 sužeisti Francijoj

Nusižudė princas

svaru

pasi

leidžiasi tapo

Keli šimtai žmonių 
žuvo Chinijoj tyfune

Areštavo ministerį 
už šmugeliavimą

Milicija saugo Ken 
tucky nominacijas

Atstovų butas pri 
ėmė taksų pakė
limą turtuoliams

lietus po 
tempera-

3 žuvo Vokietijos ak 
menų laužykloje

Susivienijo dvi gele 
žies kompanijos

Kilius priimtas 282 balsais prieš 
96. Išdidins valstybės paja 
mas $250,000,000.

Alytus-Varėna dar 
bininkų streikas 

likviduotas

Japonija sakosi ne 
pardavinėjanti gin 

klų Abysinijai

laivu/i 
burtus

Inland Steel

TOKIO, rugp

PORTO ALEGRE, Brazilijoj, 
Policija areštavo

rugp. o. 
kad valstija sa- 
1 d. grynais pi- 
$61,547,446, ar- 

daugiau, negu

viską
puses

Stettin barzdaskučiai atsisa
kė teikti patarnavimą žydams.

Gladbeck, Westfalijoj, miesto 
taryba uždraudė žydams nau
dotis miesto pirtimi, pirktis 
žemes ar namus ir lankyti žy
dų vaikams bendras mokyk-

pnadeda persekiot 
kaip paprastai 

žydus.

BRYAN, Tex., rugp. 5. — 
Advokatas Riedel, 36 m., pri
sipažino nušovęs buvusj teisė
ją Broadway, 40 m., kurį jis 
užtiko hotely su savo žmona.

Pikietuoja Oglesby, 
III., siuvyklą

Italai patenkinti tau 
tų sąjungos nusi

leidimu

Aiegnitz, Silezijoj, miesto ta
ryba nutarė uždrausti žydams 
pirktis žemę ir prigrūmojo pa
šalinti iš darbo tuos “arijomis”, 
kurie nepaliaus draugavę su žy
dais. Visi pirkimai žydų san
krovose bus skaitomi “išdavy-

Tačiau įsikišus Gelež. valdy
bai, streikas likviduotas ir dar
bininkai dirba toliau. Skirtumas 
200 lt. darbininkams bus išmo
kėtas.

SPRINGFIELD, III
— Paskelbta, 
vo ižde rugp. 
nigais turėjo 
ba $5,822,974 
turėjo liepos 1 d.

BUVO TIKĖTASI, KAI) ANTRADIENI VAITKUS 
GAUBS SKRISTI

Graikija malšina 
darbininkus; 30 

sužeista

uzve- 
bylą,

Audros tarp Bostono 
ir Newfoundlando

Draudimas žydams naudotis 
miesto pirtimis yra plačiai iš
siplatinęs.

Kari Frenkel, gyvulių pirk
lys, kuris tapo suimtas už “ra
sinį pažeminimą”, nusižudė iš
šokdamas per kalėjimo langą.

NEW YORK, N. Y., rugpjūčio 5 d. — (Te
legrama) Audros išsivystė plote nuo Bostono 
iki Newfoundlando ir iki atdaros juros. Dr. 
Kimball įspėja, kad rytoj dar nekiltų.

MASKVA, rugp. 5. — 
skelbta, kad rusų lakūnai 
trą sykį bandys skristi j 
Francisco per šiaurės polių.

Pirmas skridimas nepavyko 
ir lakūnai iš kelio turėjo gryš- 
ti j Leningradą sugedus alie
jaus pervadoms.

Butas priėmė 
taksų bilių

, priėmė bilių 
pakels taksus stam

Mrs. Louise Bauer, žmona 
Dr. Walter J. Bauer, kuris ne
senai buvo nuožmiai supiausty- 
tas automobily Chicągoję. Jis 
su puoliku atvažiavo iš Ann 
Arbor, Mich. Po nuožmios ope- 

jis pasimirė ligoninėj.

CALHOUN CITY, Miss., r. 
5. —< Govcda vakar užpuolė 
Pittsboro kalėjimą ir pakorė 
negrą, kuris buvo kaltinamas 
bandęs išgėdinti baltą moterį.

Jis buk bandęs įsilaužti į 
jos kambarį, bet pabėgęs kai 
ji pradėjusi šaukti. Kalinys 
buvo pakartas ant tilto, bet 
tik šiandie surasta jo lavoną.

DENVER, Colo., rugp. 5. — 
Gia pereitą šeštadienį pasimi
rė labai suskurdęs karo vete
ranas Wįlliam J. Keough is 
Brooklyn, N. Y. Betgi atida
rius jo pigią skrynią joje ra
sta $10,000 grynais pinigais.

biesiems turtuoliams. Ypač 
bus pakelti taksai ant didelių 
palikimų ir dovanų, taipgi ant 
didelių pajamų.

Turtuoliai tam biliui labai 
priešinosi, nes jis skaudžiai už
gaus jų kišenius. Metines val
stybes pajamas jis IpadSdins 
$250,000,000.

Už bilių balsavo 254 demo
kratai, 18 republikonų, 7 pro- 
g^esistai ir 3 farmer-laboristai. 
Prieš bilių balsavo 18 demo
kratų ir 78 repu‘blikonai.

Dabar bilius pasiųstas sena
tui svarstyti.

narį
“šalies iždą 

bandymą organizuo

jokia firma dar *nėra 
leidimą ginklus par-

Rusai lakūnai vėl 
bandys skristi

VIENNA, rugp 
tomis žiniomis, Albanijos ka
ralius Zog suėmė viešųjų dar
bų ministerį Saraktchi už 
šmugeliavimą cigaretų popie 
ros. Ta popiera yra valstybė} 
monopolis ir ministeris ją
slapta gabendavo iš Austrijos 
ir paskui pardavinėdavo ją
perkupačiams.

Kartu Goebbels ir niekurie 
kiti nacių ministeriai laiko la
bai karingas kalbas prieš ka
talikus, žydus ir ypač prieš jjž-

CIIICAGO. — Oro biuras sa
ko, kad iš Meksikos įlankos 
ateina karščių banga ir kad 
todėl šiandie Chicagoje galima 
tikėtis tokių karščių, kokių dar 
nebuvo šią vasarą. Bet kartu 
galima tikėtis ir lietaus.

HANNA, Altą, rugp.
Bėgyje vienos valandos 
mirė trys Keibel šeimynos na
riai. Pirmiausia mirė naujagb 
mis kūdikis, už kelių minučių 
staigiai mirė jo močiutė, o pa
skui mirė ir kūdikio motina.

BERLYNAS, rugp. 5. — 
Nacių propagandos ministerija, 
kuriai vadovauja Goebbels, vi
same Berlyne iškabinėjo labai 
didelius raudonus plakatus, ku
riuose aštriai puolami katali-

OSAGO, la., rugp. 5. — Mar- 
shall (Shorty) Bacomb, nyk
štukas, liko nuteistas 30 me
tų kalėj iman už peršovimą re
storano patarnautojos, kuri 
laimėjo grožio kontestą ir ku
ri atmetė jo meilę.

Goveda nulinčiavo 
kalinį

ATHENAI, rugp. 5. — 30 
žmonių, jų tarpe penki poli- 
cistai, liko sužeista prasidėjus 
sukilimiri Candia, Crete saloj.

Valdžia į neramumų vietą 
pasiuntė du torpedinius 
ir didelius kariuomenės 
malšinti “sukilimą”.

Oficialia pranešimas 
kad sukilimas ten prasidėjęs 
dide^mis riaušėmis, kurias su-

LOUISVILLE, Ky., rugp. 5. 
Harlan kauntėj buvo taip pik
ta nominacijų kampanija, jog 
valstija pasiuntė į ten miliciją 
saugoti balsavimus ir nepri
leisti kruvinų muštynių, ko
kios būdavo kitais rinkimais.

rugp
50 narių rusų-ukraaniečių drau
gijos, už jų komunistinį vei
kimą sulig instrukcijomis iš 
Rusijos legacijos Uruguay.

Augšti 
valdininkai užsienio reikalų mi
nisterijoje nuginčijo kaip vi
sai be pamato Addis Ababa 
žinias, kad Japonija sutikusi 
parduoti ginklų Abysinijai.

Esą klausimas pardavimo 
ginklų dar nebuvo visai ir ki
lęs ir 
gavusi 
duoti.

NEW YORK, rugp. 5. — 
Apsivylęs meilėje Times Square 
hotely nusižudė Arabijos prin 
cas Abdul Kerim, 31 m., narys 
karališkos šeimynos, kuri val
dė Turkiją per 700 metų.

Spėjama, kad jis buvo įsi
mylėjęs į vedusią moterį, ku 
r i jo meilę atmetė.

Vokietija pasmerkė 
mirčiai buv. reich

stago narį

VVASHINGTON, rugp. 5. - 
Atstovų butas Šiandie didele 
balsų didžiuma, 282 balsais 
prieš 96, priėmė bilių. kuris 
žymiai

NANGY, Francijoj, rugp. 5 
— 32 žmonės liko sužeisti, 8 
jų gal mirtinai, pasažieriniam 
traukiniui ties Neufchatel įva
žiavus į tavorinį traukinį.

racijos
Ji buvo vedusi su daktaru tik 
dvi savaitės ir neužilgo puošėsi 
važiuoti “medaus menesiui”, 
{tariamas jos buvęs laikinas 
Mandeville Zenge, kuris 
suimtas Chicagoje. , •

persekiojimus smerkia.
Naciai grūmoja su jais at

siskaityti.
Bet kolkas visi tie grūmo

jimai pasilieka tik žodžiais, nes 
atsiranda kili nacių vadai, ku
rie jų straksėjimą norėtų su
stabdyti, kaipo kenkiantį Vo
kietijai.

Kuomet tie vadai dabar ta
riasi su pačiu Hitleriu4 Bava
rijos kalnuose, tai Goebbels ir 
kiti naudojasi proga pastrek- 
seti ir pasakyti eilę triukšmin
gų kalbų.

‘u TeČiflU# ' Graikijos Gieneralb 
nė Darbo Federacija užprotes
tavo valdžiai ir sako, kad su
mišimai iškilo dėlei policijos ir 
valdžios bandymo nuožmiomis 
priemonėmis patrempti darbi 
ninkus, užpuolant manifestaci 
ją, suruoštą 
darbininkų teises

LONDONAS, rugp. 5. - 
Francijos vienintelis stratosfe
ros lėktuvas susidaužė ties 
Mantes, sako Paryžiaus žinia. 
Lakūnas užsimušė, o ir lėktu
vas liko visai sudaužytas.

CH1CAGO
Co. ir Joseph T. Ryerson & 
Son, dvi žymiausios Chicagos 
geležies kompanijos, susivieni
jo. Bendras abiejų kompanijų 
Inrtas sieks virš $1.16,000,000.

NICE, Francijoj, r. 5. — 
Keturi žmonės liko areštuot 
už šnipinėjimą Vokietijos nau

CHICAGO. — Vakar 
teisėją ITarrington prasidėjo 
nagrinėjimas bylos Mrs. Blan- 
che Dunkell, kuri įsimylėjusi 
į savo žentą Ervin Lang, pa
samdė kitą moterį , jį nužudy
ti, kada Lang paketino apsi
vesti su kita mergina. Kartu 
yra teisiama ir jos draugė, Mrs. 
Evelyn Smith, kuri tą žmog
žudystę atliko už $100, pa
smaugdama Lang, nuplauda
ma jo kojas ir palikdama jo 
lavoną Hammond pelkėse.

Byla nagrinėjama be jury. 
Prokuroras paskelbė, kad jis 
reikalaus mirties bausmes. Kal
tinamąsias gina viešas gynėjas 
Bachrach, nes jos neturi lėšų 
pasisamdyti savo advokatą.

AMO Y, rugp. 5 
tai žmonių liko užmušti ar pri
gėrė labai smarkiame tyfirtie, 
kuris perėjo pietinės Chinijos 
pakraščiu.

Skelbiama, kad ir kita pa
naši audra artinasi.

Sekmadienį popiet buvo gauta telegrama (“Niaujienon” jau 
buvo spausdinamos, kadangi dėl pikniko darbininkai norėjo i
anksčiau apsidirbti), kuri skambėjo taip:

BROOKLYN, N. Y. rugpiučio 4 d. — Pakilimas antradie
nį. Lėktuvas Miuigojamas k uo«t r opiausiai, Aptvertas virve. Vis
kas tvarkoje.

(Tas biaurybe oras, iš tiesų, užsitarnauja to, kad Feliksas 
Vaitkus jam, kaip žadėjo, uždrožtų per galvą!)

NEW YORK, r. 5. — Mrs. 
Adelaide Antebi, 33 m., atėjo 
į policijos stotį nešina vieną 
kūdikį, du kiti vaikai sekė ją 
įsikibę.

Dvi dienas ji neturėjo jo
kios pastogės, išmesta . iš na
mų, nes jos vyras serga ir yra 
ligoninėj.

“Kq aš dabar turiu dary
ti?” paklausė ji maldaujančiai. 
Ir dar ką tai pridūrė, kas su
judino ir nerangią policiją. 
Skubiai tapo pašauktas ambu- 
lansas ir ji liko išvežta į li
goninę, kur tuojaus pagimdė 
ketvirtą vaiką 
sūnų.

LEGNITZ, Vokietijoje, rugp. 
5. — Trys darbininkai liko už
mušti, 30 tapo sužeisti ir 6 
darbininkų pasigendama pč 
{griuvimo vietos bazalto ak? 
menų laužykloje.

Nacių straksčjimai 
prieš užsienio laik

raščiusHANSAS CITY, Kam, r. 5 
—- Clarence Edwards, 35 m. 
jau kartą buvęs beprotnamy 
prisipažino policijai, kad jis iš' 
sivežė j 
Rodgers 
Išpradžių jis dentistą sumušė 
ir kada tasis parkrito, ėmė jį 
kojomis mindžioti, sulaužyda
mas šešis šonkaulius, kuTių 
vienas pervėrė kankinamojo 
Širdį.

Teisia užmušėjas 
reikalaus mirties 

bausmes

Patyrėme, 
Alytus-Varėna geležinkelių 
gius Geležinkelių Valdyba 
manė išardyti, kadangi jau vi
sa eilė metų kaip šia linija 
nepalaikomas joks geležinkebo 
susisiekimas. Ardymo darbai 
pavesti rangovui Karpanui, ku
ris šiems darbams pasamdė 50 
vietos darbininkų.

Suėjus mėnesiui rangovas 
Karpanas neišmokėjo darbi
ninkams viso atlyginimo ir dėl 
to darbininkai buvo sustreika-
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BERLYNAS, rugp. 5. — Lig 
pritardamas nacių pradėtam 
persekiojimui žydų, katalikų ir 
kitų “valstybės priešų”, neken
čiamas kruvinasis “liaudies 
teismas” pasmerkė mirčiai bu
vusį reichstago narį Alberl 
Kayser, 36 m. už 
vystę 
ti komunistų kuopeles.

Kuomet augštesnieji nacių 
vadai tik žodžiu skelbia kovą 
visiems “priešininkams”, tai 
visuomet trokštantys pasižy
mėti mažesnieji vadukai vis 
smarkiau 
pirmiai/sia, 
silpnesniuosius

Breslau policija pasiuntė 4 
žydus ir 4 vokietaites į kon
centracijos stovyklą UŽ santy
kiavimą

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

Apsiniaukę, galbūt 
piet; maža permaina 
turoje.

Saulė teka 5:48, 
8:04.

Automobilis, kuriame Dr. Waltor J. Bauer Iš Kirksville, Mo„ chemijos instruktorius 
kolegijoj, liko atvežtas nešinamo piktadario iš Ann Arbor, Mich. j Chicago ir čia liko laip su
žalotas, kad neužilgo pasimirė ligoninėj. Suimtas buvęs Dr. Bauer žmonos vaikinas, Mandeville 
Zenge, kuris labai pavydėjos daktarui.

300 siuvėjų iš 
api ei inkėą^i u vyklų pįkiet uo j a 
Lipson Drcssos, Ine., siuvyklą 
Oglesby, III., kad neleisti dar
bininkams dirbti iki bus išpil
dyti unijos reikalavimai. Ne
žiūrint pikieti/otojų, 45 darbi
ninkai įsigavo j dirbtuvę, bet 
ir jie atsisakė dirbti.

International Ladies’ 
ment Workers unija yra 
dusi prieš tą kompaniją 
reikalaudama sumokėti darbi
ninkams $6,000 nedamokėtų 
pinigų, nes ji visą laiką nemo
kėjo valdžios nustatytų mini- 
mum algų.

Unija pasiūlo tą klausimą 
arbitruoti, bet kompanija at
sisakė.

COLUSA, Cal., rugp. 5. — 
Nepažystama mergina visai 
nuoga penkiems jaunuoliams 
pašoko “mirties šokį” ir tada 
šoko į Sacramento upę ir pri- 
sigirdė.

EAST MORISCHES, N. Y., 
ru*gp. 5. — Vietos vienuolyno 
dvi jaunuolės bebraidydamos 
savo privatinėse maudyklose 
juroje, pateko į gilų vandeny 
ir prigėrė. Abi jos buvo mo
kytojos Brooklyno parapijinėse 
mokyklose.

RYMAS, rugp. 5. — Italijos 
delegacija sugryžo iš Genevos 
labai patenkinta tautų sąjun
gos tarybos susirinkimu, ku
riame italai aplaikė 
mėjimą.

Italai išgavo jame 
jie norėjo ir iŠ savo 
davė jokių pasižadėjimų.

Taryba pasKirs neutralį pir
mininką arbitracijos komisijai, 
kuri betgi nieko kito nesvar
stys, vien pasienio incidentus, 
visai neliečiant kam priklauso 
ta teritorija, kurioj tie inci
dentai įvyko. To kaip tik rei
kalavo italai ir dėlei tokio ita
lų užsispirimo ir buvo pakri
kęs komisijos veikimas. Dabar 
tautų sąjunga tą komisiją at
gaivino ir tai italų nustatytose 
rybose.

Be to sekamos tautų sąjun
gos tarybos posėdis tapo ati
dėtas iki rugsėjo 4 d., tuo duo
dant Italijai dar daugiau lai
ko pasiruošti karui, nes Itali
ja karinio pasiruošimo ne tik 
nesustabdys, liet dar smarkiau 
jam ruošis. Atvirai kalbama, 
kad kada taryba susirinks rūgs. 
4 d., karas Afrikoj jau bus 
prasidėjęs.
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Povilas Banis

CHICXIGO£
Barbora Kassen

i/€lv£seniai

ADVOKATAI

Joseph Merkis John J. Norkus

AKIU SPECIALISTAIJohn S cibulis

Liudvikas J. Lapins

Laidotuvių Direktoriai

Bertha Oksas

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Nariai Chičagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

Sekami konkursan 
tai dirba bijodami:

įrašyti 
reikia 
kredi-

Nariai įsirašę Chica- 
gos Lietuvių Draugi- 
jon liepos mėnesyje

Musų konkursantės 
Petronėlės Šiužąs 

įrašyti nauji nariai:

“Kas 
klausia

Julia Shinkunas 
Matthew Bertash 
Josephine Bertash 
Barbora Pečeliūnas 
Antanas Shakcnas 
Jonas Janusas 
Eva Wallcr 
John Maehulis 
Stanley Barshas 
John Carobus 
Peter P. Kazwell 
Stclla B. Bartkus 
Bernice Senulis 
Anna Matuzevičienė 
Petronėle Povilionis 
Cicilia Maehulis 
Mary Daugiela 
Beatriče Bony 
Peter Rakauskas 
Pranė Indriliunas 
Irene Kazinauskas 
Olga Runkis 
Bessie Pakansky 
Grace Kuchin 
Eleonora Lapinskas 
Alice Lukas 
Eva Lukas 
Joseph F. Budrik 
John Wilkus 
Joseph Gunther 
Rose šeštokas 
Paul Banis 
Barbora Kassen 
George Paukštys 
Vincenta Slažas 
John J. Norkus 
Josephine ‘Kartaski 
Valerija Jagmin 
Joseph Evinskas

Konkursanto V. B 
Ambrose įrašyti 

nauji nariai:

VARKALA, Draugijos Auditorius,

Draugi- 
Josepli 

Chičagos Uni- 
Draugijon jį įrašė

Čia konkursanto W. Neffo 
darbo produktas. Jaunuolis J.

Ofiso Tel. Boulevard 6918 
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 

Nedėliomia pagal sutarti.

LIETIMAI
Gydytojai ir Dentistai

Chičagos Lietuvių 
jos naujas narys p 
Merkis dirba 
versi tetų i 
Alex Ambrazevičius.

2 iki 8 po pietį 
_____ _ _______ nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plaz* 2400

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

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

Geo. Paukštys.
Naujas musų Draugijos na

rys, p. G. Paukštys, užlajai) 
tavernos biznį 6614 So. West- 
ern avė. Jis seniau turėjo biz
nį kitoj vietoj, bet po didžio
jo Stock Yards gaisro atsikėlė 
į Marųuette Parko kolonijų. 
P-nas Paukštys yra švogeris

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
Namų telefonas Brunswlck 0697

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8343 South Halsted St, 
TeL Boulevard 1401

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 Boulevard

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St 

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
Ilki3 po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 8051.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

J. Norkus, westsidietis čiagi- 
mis jaunikaitis. Gerai padarė 
p. Neffas, kad šį jaunuolį įra
šė Chičagos Lietuvių Draugi

ja F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitąge Avenue Phones Yards 1741-1742

na- 
vie- 
18-s 

vieta 
Halsted st. Dabartį-

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

L J. ZOLP
1646 Wegt 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

Chičagos Lietuvių 
Draugijos konkurso 
ofisas ieško sekamu 

konkursantų:

Antradienis, rugp. 6, 1935

Ofiso TeL Calumet 8898 
Rez. TeL Drezel 9191 

Dr. A. Roth
Rusas Gyd

Moteriškų. V_ ____
chronišku ligų.

Ofisas 8102 So. Hilsted St. 
arti 81at Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak Ne
daliomis Ir šventadieniais 10—19 

diena.

aras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas

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

jauna, darbšti moteriškė 
brightonparkietė, p-nia

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 magne- 
tie blankets ir tt
Moterims ir mer« 

ginoms patari
mai dovanai

Frank Neprikas.
P-nas Frank Neprikas, 4451 

So. Halsted st., plačiai chica- 
giečiams pažįstamas biznie
rius. P-nas Neprikas jau šeši 
metai kaip užlaiko valgomų 
daiktų krautuvę. Taipgi čia 
galima gauti cigarų, cigaretų 
ir aiskrymo. P-nų F. Neprikų 
įrašė Chičagos Lietuvių Drau
gi jon konkursai!tas V. B. Am
brose.

kartu mėsos, pieno, alaus ir 
degtinės. P-nas Seibutis čia 
biznį užlaiko per daugelį me
tų. Jį Chičagos Lietuvių Drau- 
gijon įraše V. B. Ambrose.

P-n o Ba- 
tudija puikiai įrengta, 

draugiškas,

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

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Callfomia Avenue 

Telefonas Repnblic 7868

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

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

Musų Draugijos nauja narė, 
p-nia. R. Šeštokienė, Melrosc 
Park gyventoja. P-nas šešto
kas, p-nios Šeštokienės vyras, 
yra žymus darbuotojas Melro
sc Parke, narių gana mažai 
turi* Gal būt laikui einant ir 
čia mes dirvų užkariausime.

Gerai butų, kad p-nia Šeš
tokienė tuoj imtųsi darbo pri
rašymui naujų narių Dfaugi- 
jon Melrose Parke ir May- 
woode.

Ona Vilionė
Ona Simonaitienė
James Sholteman
Kazys Mačiukas
Frank Klikno
Antanas Marcinkevičius.

Laike rugpiučio mėnesio 
musų akyvieji nariai ieško 
prapuolusių konkursantų. Jei
gu pasiseks surasti, tai džiau
gsmingai pranešime lietuviš
kam svietui, kad jie dar gyvi 
ir sveiki, o jei nesurasime, 
pradžioj rugsėjo mėnesio ant 
jų kapo statysime ašarų pa
minklo.

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL

This delicious cheese food is 

DIGESTIBLE AS M ILK 
1TSELFI

advokato Chas P. Kai; pasta 
rasis irgi yra Chičagos Lietu 
vių Draugijos narys.

Vincenta Sliazas

yra 
sekus lietuvių 

ir jis pats 
nuo laiko
musų pa- 
vakaruose.

Antanas Lungevičius 
Petras Rasalis 
Joseph A. Jankus 
K. G. Unnežis 
Ona Mittskienė 
Inž. K. Matckonis 
Petras Rozgus.

šie visi konkursantai šiek 
tiek yra dirbę, gavę naujų na
rių, bet jie dirbtų kur kas sėk
mingiau, jeigu nesibijotų 
karštos saules spindulių. Kon
kurso vedėjas dar vis turi vil
tį, kad su oro permaina ir 
šių konkursantų baimė išnyks. 
Kad jie pradės veikiau dar
buotis konkurse, kai jų grieš- 
nų kūnų kaitrios saulės spin
duliai nebevargins.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARGHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

P-nia Vincenta Sliazas 
sų Draugijos nauja narė, yra 
močiutė plačiai žinomos akro
batiškos
P-lė Valerija dar tik 11 metų, 
bet turi nepaprastų gabumų 
akrobatiškuose šokiuose. Ji 
lanko šokimo ir muzikos mo
kyklų, ateityje iš jos gali išei
ti didelis talentas.

Apsukrumas-Vik 
rūmas

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenae
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieni
7 iki 8 vai Nedi

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

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashland Avenue, 
Res. 6515 S. Rockwell St. 
Telephone: Republic 9723.

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

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

P-ia Barbora Kassen 
gyvena Marųuelte Parko apie- 
linkėje nuosavame name, yra 
sumani moteriškė. Augina 
porų sūnų; laikui bėgant ir 
jie žada įsirašyti Draugijom

Joseph Gunther.
Čiagimis, bet geras lietuvis 

patriotas. Įrašė Chičagos Lie
tuvių Draugijon V. B. Ambro-

Praeitų savaitę šiame sky
riuje Draugijos buvo pažy
mėta, kad įsirašė Draugijon 
p-lė Elenora Lapinskaitė. Da
bar smagu pranešti, kad ir 
jos tėvas p. L. Lapinskas jau 
čia. Ateityje lauksime į Drau
gijos narių skaičių kitų pp. 
Lapinskų šeimos narių.

Pravartu priminti, kad p. L. 
J. Lapinskas yra pažangus 
žmogus, gyvai 
kultūrinį gyvenimų 
ir šeimyna laikas 
aktyviai dalyvauja 
rengimuose, musų

P-nas L. J. Lapinskas se
niau gyveno Northsidėje, o 
dabar yra Marųuette koloni
jos pilietis,—gyvena 6635 So. 
Sacramento avė. Turi puikius 
namus, augina gražių šeimynų 
galima sakyti, gyvena tikrai 
bajoriškai. Į Chičagos Lietu
vių Draugijų jį įrašė K. Ste
ponavičius.

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

Silvester Beiner ' 
John Russell 
Heicn Lekiotas 
Antanas Prokol 
Paulina Gutauskas 
Jusliu Žirinski, 
Antanina Kubiliūnas 
Stanley Yuraitis 
John Jokubonis 
Mary Pažarskas 
Joseph K. Sharkcy 
Jusliu Matkievičia 
Emma Beiner 
Victor Petrauskas 
Anna Adomaitis 
Josephine B. 
Irene Gregai 
Helen Gregai 
Paul Mazenas 
Peter Kilchas 
Vera Nekrash 
Elaine Lėkis 
Casper Danta 
Roy 
Boleslovas Lidikevičius 
Pins Zalnis 
Vi' ior Bagdonas 
Raymond Mažeika 
John C. Miller 
Juozas Markus 
Petras J. Daujotas 
Mare Bergis 
Paulina Russell 
Stelių Butėnas 
Eva Namavičius 
Anna Žemaitis 
\Villiam Sinkus 
Dorata Adams 
Stefanija Marazas 
John Behivich 
Leoną Jaunis 
Michael Masiliūnas 
Tadas Stanevičius 
John J. Brazaitis 
Benediktas Vaitkus 
Dr. Charles Z. Vezelis 
Filima Nezelskis 
Marta Zalelis 
Jonas šeštokas 
Antanas Maziliauskas 
Sofija Balčiūnas 
Julijona Rozgus 
Stella Petrošius 
Josefa Vikanis 
Rose Barauskas 
Al bert Korsak 
Helen Karpis 
Petronėlė Budreckienė 
Eugenia Pląrpa 
Mary Adomaitis 
Adam Bukauskis

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė, 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakare.

Seredoj nagai autartL

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Petnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

mus ir 
mių mintį pareiškė 
franeuzų rašžjas Viktor’as Hu- 
go. Pareikšta mintis visai 
teisinga. Apsukrumas, vikru
mas yra kur kas galingesnis, 
negu stiprumas.

Pasisekimas bije darbe glu
di ne spėkoje, bet apsukrume; 
Tų įrodė musų Draugijos kon- 
kursantai. Apsukrieji, vikrie- 
jie sėkmingai eina prekyn, jų 
darbas našus, pasisekimas 
sveikintinas.

Bridgeporto lietuviai gerai 
pažįsta fotografų Povilų Banį, 
3200 So. Halsted st 
nio 
pataimjaMnias 
darbas atliekamas kuopuikiau 
šia. Dabar abu geriausia lie
tuvių fotografai Bridgcporle 
yra Draugijos nariai •—tai Ba
nis ir Stankūnas.

Beje, fotografų Banį Chica- 
gos Lietuvių Draugijon įrašė 
musų geras konkursantas p. 
Frank Bulaw.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

„Td. Yardg 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvl
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

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

Hidden in Vclvccta’s richly mild 
Chcddar ChceB© flavor are nealth- 
proteetive elementą of many fooda.

It’s wondcrful for children. Servo 
Kraft Velvceta—in 8andwiches, in 
cooked diahes . . . ojtenl

Nors oras ir karštas, bet 
musų darbšti konkursantė p- 
nia P. Šiužąs darbuojasi visai 
sėkmingai. Jeigu šitokiame 
karštame ore p-nia Šiužąs tu
ri pakankamai spėkų 
net du naujus narius, 
jai pripažinti stambus

DR P. JAGMIN 
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

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 3 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedšliomli nuo 10 iki 11 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Bertha Oksas, kuri užlaiko 
gerai įrengtų tavernų 2649 W. 
43rd st. Gerų darbų atliko p-ia 
Šiužąs įrašydama šitų jaunų, 
sumanių narę į Chičagos Lie
tuvių Draugijų.

Josephine Goodas.
Čia irgi p-nios Šiužąs nuo

pelnas už p-nios Goodas įra
šymų Chičagos Lietuvių Drau
gijon. P-nia Goodas yra geras 
priedas įnašų organizacijai.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

DR. J. E. SIEDLINSKIS 
DR.W8ŠfEDL]KsKIS 

GAS DENTISTAS X-KAY 
4143 ARCHER AV., Cor. Francisęo 
Tel. office Laf. 3650; res. Virg. 0669

yra stipresnis už ftave?” 
Brahma Pajėgos, o 

atsako: “Apsukru-
Vikrumas”. Šitų įdo- 

garsusis

K.P. GUGIS
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— 

4 pagal sutarties.

Musų naujas Draugijos 
rys p. John Seibutis yra 
nas stambiausių I^iznierių 
apielinkėje. Jo įjjznio 
1840 So 
niu laiku jis pądidino savo 
biznio sandėlį, Pirma buvo 
vien grosernė ir butone, o 
dabar pridėta naujas biznis, 
būtent degtinės sandėlis. Tai 
yra vienatinė tokia ypatinga 
įstaiga, kurioje/ galima gauti

Dr J. Shinghnan 
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 3656 

Office 4930 W. 13 St 
Cicero 49 . _ _ . j

jon.

(Tąsa nijfd. 8-čiarn)

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 86 

metus kaipo patyręs gydytojas chi« 
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18tli St„ netoli Morgan Sa 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7454

YRA PAŠALPOS LIGOJE. POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
VALDYBA: P. MILLER, finansų sek.utorius

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

DR. MONTV1DAS, Dr-jos Pa
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitėje —p.anedėliais ir ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti istoti Chičagos Lietuvių Draugijon, malonėkite pribūti i Draugijos ofisą 

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

r .m
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Chicagos Lietuvių 
Draugija

(Tasa iš pusi. 2-ro

Seno Petro įrašyti 
nauji nariai Drau- 

gijon;

Boleslovas Pužauskas

Chicagos Lietuvių Draugijos 
naujas narys p. Boleslovas 
Pužauskas, 645 W. 18th St. 
P-nas Pužauskas yra senas 18 
apielinkes gyventojas, drau
giškas žmogus, užlaiko tinka
mai įrengtų tavernos biznį per 
daug metų čia pažymėtoje 
vietoje ir apielinkėje. Gerai 
padųrė Senas Petras, kad 
Draugijon įrašė p. Pužauskų, 
jis buvo senai pageidaujamas 
į šeimynos narius Chicagos 
Lietuvių Draugijoje.

Antanas Stukas.
P-nas Antanas Stukas, 701 

W. 21st Place, plačiai pažįs
tamas Chicagos lietuviams, o 
ypačiai bridgcportięčiąms. Jis 
čia seniau užlaikė valgyklų ir 
buvo Bridgeporto gyventojas. 
Dabar p. Stukas virš pažymė
tu adresu užlaiko gražiai įren
gtų tavernų ir valgyklų. P-nia 
Stukienė yra prityrusi virėja, 
gamina gardžius lietuviškus ir 
amerikoniškus valgius. Kredi
tas Senam Petrui už p. Stuko 
įrašymų Draugijon.

Marė Juškienė.
Senas Petras apeina visus 

plačios Chicagos kampus ir 
kampelius. Jis suranda lietu
vius ir mažai žinomose kolo
nijose. Jam eina nuopelnas ir 
už įrašymų p-nios Marės Juš
kienės, 6241 So. State st. P-ia 
Juškienė yra žmona Stanislo
vo Juškos, kuris užlaiko gra- 

( žiai įrengtų tavernų per daug 
metų. P-ia Juškienė yra inte
ligentiška moteriškė, taipgi 
pats p. Juška yra plačiai pa
žįstamas Chicagos lietuviams. 
Abu pp. Juškai yra gero, ma
lonaus budo žmonės. P-ia Juš
kienė nauja narė Chicagos 
Lietuvių Draugijoje; o dabar 
Senas Petras turi pasirūpinti, 
kad ir Juška čia įrašius. Lauk
sime.

Juozapas Evinskas.
Kuo toliau eini į miškų, tuo 

randi daugiau medžių, yra
žmonių sakoma. Tas pats ir 
su Senu Petru—kuo daugiau 
jis po plačių Chicago vaikš
čioja, tuo daugiau Chicagos 
Lietuvių Draugijai gerų narių 
suranda. Pavyzdžiu yra J. 
Evinskas, 3430 So. Halsted st., 
kuris užlaiko tinkamai įreng
tų tavernų čia pažymėtu adre
su. Jis yra plačiai pažįstamas 
bridgeportiečiams, draugiškas 
žmogus, teikiųs gerų patarna
vimų savo kostumeriams.

Valerija Yagmin.
P-Jė Valerija Yagmin, 6108 

So. State st., yra jauna lietu
vaitė; nors gimusi šioje šalyje, 
bet aktyviai dalyvauja lietu
vių gyvenime. Gerai padalę 
Senąs Petras, kad šių jaunų 
panelę įrašė Chicagos Lietu
vių Draugijon.

Adeleen Gedvilas,
čia kita jauna p-lė Adeleen 

Gedvilas, 1701 So. Canal St. 
Jos tėvas užlaiko tavernų čia 
pažymėtu adresu, seniau dir
bęs Halsted Ex?hange banke,’jon.

Kelionė į New York’
(Kanadiečiai New Yorke ir 

Brooklync).

(Galas) 
belandžiojant tarp žmo-Man 

nių ir beieškinat pamatyti ką 
nors naujo, Žiūriu prieina du 
kunigai prie alaus bačkelės sto
vinčios ant stalo. Vienas ma
žo ūgio, bet matyt dar miklus. 
O antras jau posenis, bot ne
mažas vyras. Bačkelės savi
ninkas pavaišina juos vienu ki
tu alaus stiklu. Prieina prie 
manęs vienas žmogus ir klau
sia : “Ar Kanadoj taipgi ku
nigų rankos dreba, kaip kad 
musų kunigų?” Aš atsakiau, kad 
ir pas mus yra tokių ir pasižiu 
rėjau į geriančius. Tiesa, to 
p&senio kunigo rankoje laiko
mas alaus stiklas taip juda, kad 
alutis per kraštus teka žemėn.

Saulei leidžiantis publikos 
ūpas dar labiau pakilo. Vie
toj choro, dabar jau traukia 
linksmas dainas susikabinu
sios į ratų, gerai išsigerusios 
“kūmutės”, o joms pritaria 
storas balsas, vos ant kojų be
stovįs. Vienų vyrukų ar tai 
karšti saulės spinduliai, ar di
delis kiekis alučio nuvertė 
nuo kojų ir jis išsitiesė žalioj 
pievoj. Antras, dar nesenas 
vyras, sėdi pasirėmęs ranka 
galvų prie tuščio stalo ir snau
džia. Jo scilės varva, matyt, 
sepnavo apie nebaigtų bačke
lę ar kokių gražių šešiolikinę. 
Nors jau vakaras, bet patarnau
tojui su alum dar . didesnė 
“bize”. Vargšas sušilęs stu
mia vienratį (vilbarų) su pil
nom bačkom alaus.

S. L. A. Centre
Užeinu į raštynę

dvi jaunas paneles besidar
buojant. Paklausiu, ar aš ga
liu matyt p. Vinikų. Jos nu
rodo į antrų aukštų. Einu nu
rodytoji vieton ir randu p. 
Vinikų apsikrovusį darbu. Su
sipažįstame. Po malonaus ir 
draugiško pasikalbėjimo atli
kau man paskirtų 236 S. L. A. 
kuopos reikalų ir rengiuos ei
ti pasimatyti ir susipažinti su 
p. Vitaičiu. Bet mano nelai
mei buvo jau vėlus laikas ir 
gal tik kelios minutes kaip ra
dau jį išėjusį.

Maudynėse
šeštadienį nutariame aplan

kyti Coney Island maudynes. 
O šventas Jackau, kiek ten 
žmonių! Jurose žmonių, ne- 
lygiant kaip žolėtoje baloje, 
baigiančioje vandeniui išsekti, 
varlių — knibždėte knibžda. 
O smėly taip prisikimšę no
rinčių saulėje kaitintis, kad 
norint pereiti iš vienos vietos 
į kitų, turi lipti per kitų gal
vas. Čia galima rasti įvai
riausio užsiėmimo žmonių, 
kokių tik visame pasauly yra.

ir randu

loja s. I
te, bet apsukri mergaite. Ge
rai, kad Senas Petras darbuo
jasi jaunimų įrašyti Draugi-
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IŠ LIETUVOS kėjo, kad tai bus prieš 12 me
tų dingusio Nausėdos kaulai. 
Dabar ieškomi užmušimo kal
tininkai.

Sensacija Birštone

sinimų per radio apie musų 
atvykimų Brooklyn’an, kas 
pagelbėjo mums surasti kai 
kuriuos pažįstamus asmenis. 
Tik turiu p. Mačiulio praneši
mų pataisyt, kur buvo praneš
ta, kad mes atvažiavę iš Ka
nados specialiai į rengiamų 
parapijų piknikų. Mes atva
žiavom į Brooklyn’ų visai ne
tikėtai kitokiais reikalais ir

Saulės gaivinanti spinduliai ir j<eI10 nebūtų buvęs rengiamas 
malonus jurų vanduo visus1 piknikas, mes 
lygiai priima, teikia pasiten- mėm atsilankę; 
kinimų taip bedarbiui, taip ir Jč mums buvo 

politikierių tyli tenykščių 
ir jie parengimų. 
------- Beieškant

turčiui. Net < 
įkarštis čia “atvėsta”, ’ 
jaučiasi, lyg įvykdę visame 
pasauly “bendrų frontų”.

Kiek ton aplinkui visokių 
“monkey biznių”. Kiekvienas 
savaip praeivius šaukia, vi
lioja.

Mano giminaitis norėjo 
mums suteikt “siurpryzų”. 
Mus susodino į traukinėlį po 
du ir išvažiuojam į orų. Pra
dėjo mus įranky t, tai nuo kal
no, tai prieš kalnų. Lekiant 
nuo kalno aš atsisukau pa
žiūrėti kaip mano “prisiega” 
jaučiasi. O ji, kaip žiūriu 
jau , nusigandusi, pikta, — ir 
nenepasi jutau kaip į savo 
žvilgsnį gavau atsakymų: “Da 
tas velnias žiuri juokdamas”.

Bendrai
, . .. .. ’ : ■ ■ .. .. t L ■

Gaila, kad mes neturėjom 
daugiau laiko aplankyti žy
mesnes New York’o vietas. 
Dalį laiko pravertom pakol 
mano žmona surado savo kai

giminių teko 
mums užeiti, į pašaipiuos 
draugijos kliubų (pavadinimų 
pamiršau) ir pasiteirauti, ar 
kartais jie negalėtų mums su
teikt žinių apie ieškomus as
menis. Už baro darbavosi du 
vyrukai, iš kurių vienų Alek. 
Deikų buvo mums rekomen
davę kaipo los dr-jos sekre
torių. Paklausėme, ar jis 
mums negalėtų duoti reikalin
gus adresus. Jis užsiėmęs če
kių mainymu laikų vilkino. Aš 
iš nuobodumo išgėriau stiklų 
alaus ir vis laukiu. Mano žmo
na jau beveik supykus man 
pastebėti, kad jis avižiniai laikų 
vilkina ir nieko neatsako. Jo 
bendradarbis j j paragino, o jis 
jam; atkerta, kad ne jo “biz
nis”. Po ilgo laukimo aš pri
einu arčiau ir tikrai paklau
siu, ar jis gali musų prašymų 
patenkinti. Tuomet lyg tai 
keno verčiamas per dantis iŠ-

koše: “Aš jokių adresų su sa
vim neturiu, adresų sąrašas yra 
namie”. Ir kas jam buvo at
sakyt iŠ karto? Nežinia ko jis 
iš musų norėjo? Gal pageida
vo, kad mes belaukdami jam 
padarytumėm gerų biznį prie 
baro? Nestebėtina. Ne pas 
vier.ų komunizmo garbintojų 
mandagumo negalima tikėtis.

Prie užbaigos
Reiškiame širdingiausių ačiū 

p. Vaicekauskam už tokį ma
lonų musų priėmimų ir nuo
širdų vaišinimų. Reikia pri
minti, kad p. Vaicekausckai iš 
savo sunkaus darbo sutaupų į- 
sigijo nuosavų gražų namų. 
Taipgi gražiai išauklėję tris 
dukreles. Linkime jiems gero 
pasisekimo.

Musų buvo sutarta šeštadie
nio naktį grįžti Torontan, nes 
pirmadieny reikia stoti darban. 
Gaila ir gerai. Gaila dėl to, 
kad negalėjom pamatyt “Lais
vės” pikniko ir pasimaudyt 
alaus upeliuose. Gerai dėl to, 
kad mes šeštadienio naktį iš
važiavom ir negavom pasimau
dyt įvykusiuose N. Y. provin
cijoj potvyniuose, kurie kaip 
tik tuokart įvyko, kai mes jau 
buvom pervažiavę. Taipgi vi
sos musų pervažiuotos vietos 
buvo vandens užsemtos.

—Vict. Dagilis.

Lietuva turės radio 
fabriką

KAUNAS. — Patyrime, kad 
Kauno pirklių grupė, didėjant 
radio aparatų užpirkimui arti
miausiu laiku numato Kaune 
pasistatyti radio aparatų fa
brikų, kuris galėtų aptarnau
ti Lietuvos gyventojus ir už
sienį. Radio aparatų fabriko 
statymu yra susirūpinusi ir 
vyriausybė.

Už 30 et. per valandą 
dirba vandenyje

PETRAŠIŪNAI. — Stam
biam prekybininkui Gudinskui 
atplukdė sielius, prie kurių 
dirba keliolikų darbininkų, 
gaudami po 30 et. per valan
dų. Dirbama 10—12 vai.; tų 
laikų darbininkai su drabu
žiais mirksta vandenyje, todėl 
kiek ilgiau padirbus yra pa
vojaus susirgti.

Rasti dingusio žmogaus 
griaučiai

VAINUTAS. — šiomis dic- 
nomis Girininkų km. vežant 
žvyrių rasti žmogaus griau
čiai. Pravedus kvotų, paaiš

ELEKTRIKINIAI
REFRIGERATORIAI

DIDUMO IKI 6 PĖDŲ IR DIDESNI 
TIKRA JŲ VERTYBE $150.00, PO

*99.50
VISŲ ŽINOMŲ IŠDIRBYSČIŲ

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

Tel. Boulevard 4705

PETER-PEN

Dr. Zubovas perėmė lai
kraštį

KLAIPĖDA. — Klaipėdoje 
išeinantį dienraštį “Ostsec Beo- 
bacbter” iš “Ostseeverlag” pe
rėmė leisti dr. Zubovas. Dr. 
Zubovas bus ir šio dienraščio 
faktiškasis redaktorius. Pir
mame savo suredaguotame nu
meryje dr. Zubovas pareiškia, 
kad perima dienraštį leisti, 
norėdamas siekti Klaipėdos 
krašto gyventojų, lietuvių ir 
vokiečių, taikaus sugyvenimo 
ir darbo krašto gyventojų bei 
bendros valstybės gerovei.

BIRŠTONAS. — Birštone di- 
dėlę sensacijų vasarotojų tar
pe sukėlė dvi stambios vagy
stės, kurios ten įvyko vienu 
metu šiomis dienomis. Pirma 
vagys įsiveržė į Birštono vai
kštynę, išplėšė kasų ir paėmė 
beveik visų pudrų ir kvepalus. 
Po to tie ar kiti vagys įsiver
žė į klebonijos patalpas, kur 
iškraustė Birštono klebono 
kumpius, lašinius, dešras, uo
gas ir kita.

EXTRA DIDUMAS
be extra mokesčio
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< Tik

69-50
. $6 i mokėti 

kitus mėnesi
niais išmokė

jimais su 
elektros

< bilomis

x<į>oe

Priimsim į Mainus Jūsų se
nų plovyklų ir nurokuosim 
nuo bilos atsižvelgiant į se

numų ir gerumų jos.

Specialiai ABC
• ši didelė ABC plovykla talpina sa
vyje nuo 8 iki 9 svarų skalbinių vienų 
sykį. Kitos plovyklos ta pačia kaina 
tūri įtalpos tik 6 svarus skalbinių. Už 
tuos pačius pinigus jus gaunate extra 
didumų; reiškia greičiau išskalbsite 
savo skalbinius. Tub turi naujausį 
“corrugated” išmarginimų. Skalbinių

Prie paminėtų kainų musų skelbimuo
se it pažymėtų ant musų tavorų, pa
prastai turės būti dadėta 3% dėl tak
sų išlaidų., Klauskit musų apie leng
vų išmokėjimų planą. Tik biskį rei
kia įmokėti, o kitus lengvais mėne
siniais išmokėjimais prie elektros bi
tų. Kad padengus interest ir kitas iš
laidas, yra šokuojama biskį augėles
nės kainos už tavorus parduodamus 
lengvais išmokėjimais.

B D E R A L C

Kiti ABC Modeliai taip 
pigiai kaip

$4950

Plovykla
gręžikas turi “touch release,” ir apsau
gotas nuo pirštų įkliuvimo. Stipriai 
padaryta, ilgai devėsis. Pamatykite Šį 
modelį artimiausioj elektrikinėj krau- 
tuvėj. Jus galit pabandyti ABC pio- 
vyklų savo namuose be jokios atsako
mybės.

COMMONWEALTH EDISON

Electric Shops
Downtown—72 West Adams St. —132 So. Dearbora St

Telepbone RANdolph 1200, Local 535
4562 Broadway 4231 W. Madison St. 11116 S. Midi.Are.
2618 Milwauke« Avė. 4834 So. Ashland Ava. 852 W. 63rd St.
3460 So. State St. 4833 Irving Pask Blvd. 2950 E. 92od Su
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I1L Telefonas Cinai 8300.

NUO “BENDRO FRONTO" PRIE “LIAUDIES 
FRONTO”

Komunistų internacionalas, kuris dabar laikų savo 
neva kongresų už užrakintų durų Maskvos Kremliuje, 
daro nutarimus, kurio leninizmo tezinis prikimštoms 
bolševizmo garbintojų galvoms turi atrodytu kaip bai
siausios °herezijosM. No be reikalo Stalinas taip ilgai 
tų °kongresųM atidėliojo, ir no be reikalo jo posėdžių 
pažiūrėti negauna net “susipratusieji” Maskvos gyven
tojai

Kongresas paskelbė pareiškimų, kad darbininkai ir 
komunistai ne tik gali, bet ir privalo* ginti “buržuazinės 
demokratijos likučius” nuo fašizmo. Paskui jisai pareiš
kė, kad tų demokratijos kikučių gynimui darbininkai 
ir komunistai privalą eiti ir į karą, jeigu fašizmas už
pultų šalį su “buržuazinės demokratijos likučiais”.

Tolinus, kominterno kongresas nutarė, kad komu
nistų jaunuomenė privalo dėtis j buržuazines kultūros 
ir sporto organizacijas ir net į bažnytines organizaci
jas, — kas savo keliu reiškia, kad kom-jaunuoliai turi 
rašytis ir prie parapijų, nes bažnytines organizacijos 
“nepraktikuojančivj” katalikų arba protestonų nepriima.

šitaip toli nudardėję “social-patriotizmo”, “oportu
nizmo” ir “sociaLklerikalizmo” pakalnėn, kominterno 
šulai nutarė visiškai pakeisti savo nusistatymą ir par
tinių blokų, arba koalicijų klausimu. Pirmiau jie, kaip 
gramofonas, vis kartodavo ir kartodavo: “bendras fron
tas”. Bet buvo suprantama, kad tai reiškia tik darbi
ninkų organizacijų susitarimą. O dabai* kominternas 
siūlo jau ir “prieš-fasistinį liaudies fi*ontą”, t. y. tokį 
partijų susitarimą, kuriame dalyvautų ne tik profesi
nės organizacijos, bet ir buržuazinės demokratinės par
tijos.

Komunistų internacionalas sako dabar, kad komu
nistai j?ali įeiti ir į “bendro liaudies fronto” valdžią, ki
taip sakant, komunistai gali būti ministeriai koalicinėse 

E valdžiose kartu su buržuazinių partijų atstovais. Anot 
Dimitrovo, pagarsėjusio reichstago gaisro byloje bulga
ro komunisto, toks komunistų dalyvavimas koalicinėje 
valdžioje esąs ne tik leistinas, bet tam tikrose aplinky
bėse net neišvengiamas. Tokioje padėtyje, kur grasina 
pavojus iš fašizmo pusės, “mes”, sako Dimitrovas, “be 
svyravimo stotume už tokios valdžios sudarymą”!

Pažymėtina yra tai, kad visus šituos pareiškimus 
kominterno vardu daro arba Vokietijos komunistų ly
deris Pieck, arba bulgaras Dimitrovas. Juodu abu gy
vena “ant loskavos duonos” pas Staliną. I savo, tėviškes 
juodu sugrįžti negali. Ką jiem dviem Kremlio diktato
rius paliepia, tą juodu ir kalba. Daug keblesnė yra pa 
dėtis tu komunistų, kurie atvažiavo j Maskvą laikinai 
ir turės, pagryžę namo, duoti raportus toms partijoms, 
kurias jie atstovauja.

Galų gale, visiems kominterno delegatams teks nu
ryti tą “dvasios peną”, kuris yra pagamintas Maskvos 
diktatūros virtuvėje, nes Maskva visas komunistų par
tijas užlaiko, ir pasišiaušti prieš Stalino valią nė viena 
jų negali.

Bet visa tai, ką kominterno kongresas dabai' skel
bia, yra skiriama tik užsieniui, o ne sovietų Rusijai. 
“Demokratijos likučiai”, “bendras proletariato frontas” 
ir “bendras liaudies frontas” geri yra Francijai, Ang
lijai, Amerikai, Čekoslovakijai, Lietuvai ir t. t. Bet Ru
sijai — ne. Rusijoje socialdemokratai ir socialistai- re
voliucionieriai tebėra laikomi kalėjimuose ir koncentra
cijos stovyklose. Rusijoje, jeigu drįstų kas nors viešai 
pareikalauti žodžio, spaudos ir organizacijų laisvę, tai 
Stalino žvalgybininkai tokį “kontr-revoliucionierių” kaip 
bematant pasiųstų į “aną svietą”.

Kol Maskvoje nebus panaikintas teroras ir atsteig- 
ta laisvė darbo žmonėms, tol Europos arba Amerikos 
darbininkai nelaikys Maskvą kompetentiška davinėti 
patarimus, kaip ginti demokratiją. Jie apie tai išmano 
daug geriau, negu Stalinas ir jo' klapčiukai. v t
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klaida manyti, kad Lietuvos 
žmonas nesupranta tų kliūčių, 
kurias toko lakūnui nugalėti, 
ir kad jie (panašiai, kaip mū
siškiai bolševikai ir klerikalai) 
Šmeižia Vaitkų ir skridimo or-

Rimtieji Lietuvos laikraščiai 
žiuri J dalyką visai blaivai ir 
informuoja savo skaitytojus 
protingai ir bešališkai. “Pav. 
“Liet, žinios” liepos 20 d. šitaip 
rašo aido Vaitkaus skridimą:

“Tūli piliečiai pas mus sie
lojasi, kad neišskrenda F. 
Vaitkus, laukdami iš to žygio 
lyg romantikos, lyg nepa
prasto heroizmo, kai Ino tar
pu patys J lėktuvą net Įlipti 
bijo.

“ •transatlantinis skridimas 
ruošiamas no kokiai pramo
gai bei smalsuolių patenkini
mui, bot kaip rimtas žygis, 
kuris turi patarnauti no tik 
Lietuvos vardui išgarsinti, 
bot ir kultūros pažangai duo
ti naują atsiek imą.

“F. Vaitkus savo lėkimu 
sieks rekordo. Jo tikslas Now 
Yorkas — Kaunas dlstanck 
joj pasiekti greitumo rekor
dą. Tam tikslui pritaikytas 
ir jo lėktuvo motoras. To 
tikslo siekdamas, jis lėks 
8”4 kilometrų aukštyje, 
kuriame motoras galės iš
vystyti visą groitĮ, panaudo
damas visą jėgą. Todėl tele
gramoje kalbama apie skridL 
mą puse jėgos, nes Vaitkus 
lekiojo žemai, (čia reikia pa
stebėti, kad pusės jėgos pa
kaks lygiam vidutiniško grei
čio — “eruising spoed” — 
skridimui, tiek aukštai, tiek 
arti žemės. Visos motoro jė
gos lėktuvui reikės, tiktai 
kylant j aukštį arba lekiant 
labai smarkiai, 200 mylių 
greitumu. — “N.” Red.)

To
šim-

yra šalta. Jei bus šiauriniai 
vėjai stiprus, tai lėktuvas 
gali apšalti. Su tuo reikia 
skaitytis.

Be to, F; Vaitkus stengsis 
nustatyti per Atlantikų nau
jų kelią. Tai taipgi mokslinis 
jo skridimo uždavinys.

“Vaitkus skrenda be auto
matinio piloto. Vadinasi, vi
sų laikų jis turės sėdėti prie 
motoro, prie vairo, sekti ste
bėti instrumentus ir padary 
ti visa, kas bus reikalinga.

“Verta žinoti, kad didelia
me kaip 3y-4000 metrų 
tyje, oras'gymiai retas, 
gina, migdo.

O skrenda jis vienas, 
dėl jo uždavinys itin
kus, reikalingas didelės iš- 

* tvermės.
“Nesąžiningi ir politinio 

žlibumo pagauti kaikurie 
amerikiečiai uja, puola lakū
nų ir skridimo komitetų. 
Mažne taip buvo užsipulta 
Darius su Girėnu, kurie ne
pakėlė to nežmoniško užsi
puolimo, išlėkė gerai nepasL 
ruošę ir ne be to, kad jie žu
vo, kad katastrofa juos išti* 
ko. Daugeliu atžvilgių dėl 
Dariaus ii* Girėno katastro
fos kalti tie, kurie juos ujo< 
puolė.

“F. Vaitkus negali tam pa
siduoti. Jo skridimas rimtai 
organizuojamas ir rimtai tu- 
ri būti įvykdytas.” 

«

Rimti žmonės šitaip protau
ja ir Amerikoje. O j tai, kų 
skalija nesąžiningi arba politi
nio žlibumo pagauti gaivalai, 
lakūnas nekreipia dėmesio.

SAKO APIE SKRIDIMĄ 
LIETUVOJE

Lietuvoje taip pat, kaip ir 
Amerikoje, publika nekantrau
ja, laukdama įeit. F. Vaitkaus 
skridimo. Yru tonai, žinoma,

....................... ——————........... ■■■■I
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PAVYZDYS

kllmOa", 
svarbu.
Maskvoje, tai šventai o kas to
nai nėra palaiminta, lai pra
keikta.

Girdėjau. ka<| 
piknike renkamu 
Laimėjusi mergai- 

dovanų 25 dolerius 
Tai, kiek man žino

mu, Detroite mergaitėms pir
mus atsilikimus patekti j gra
žuoles Ir laimėti minėtų do- 
vunų. — R Ii.

MARIJONAI “VISKĄ GABIA 
NA ROMON”

“The Daina”

Visi žino, kaip šlykščiai nuo
latos atakuoja F. Vaitkų Ir Jo 
rėmėjus musų komunistai. Bet 
kada sumanė skristi trys rusų 
lakūnai, tai komunistai luojmis 
ėmė Juos kelti | padangos. 
“Laisvė” (dėjo apie juos dideli 
straipsni pirmam puslapyje su 

ja, koks be galo svarbus bu
siąs Lovanevsklo, Baldukovo Ir 
Lovčvnko žygis, Ir paduodu 
kiekvieno jų blogralljų. “ 
trys* lakūnai”, girdi, “yru dar
bininkiškos kilmės”.

Bet kad Feliksas Vaitkus 
yra taip pat “darbininkiškos 

tai komunistams no- 
Kas yru palaiminta

“Draugas” perspausdino iš 
Lietuvos laikraščių, ką chlca- 
glelis Dr. Račkiui papasakojo 
apie Amerikos lietuvius Kauno. 
Bot jisai praleido tą vietą iš 
l)r. RaČkaus intervlovv su “Liet. 
Žinių” korespondentu, kur sa
koma:

“vienuoliai marijonai visa 
gabena Romon; jloina no Lie 
tuva rupi; jie turi savo iii- 
tornaciomUinę sostinę — Ro
mą, Vatikaną.”
Po marijonų Įtaka, net ir Da

riaus-Girėno parniūksiąs, kuris 
yra pastatytas lietuvių atiko-

tas*’ Romos popiežiui.

AR KONGRESO DALYVIAI 
VAŽIUOS IR Į BERLYNĄ?

- “N,” Red.), kaip

“N.” Red.)

Skaitant “Tėvynės” redakci
jos linkėjimus amerikiečių de
legatams, vykstantiems j viso 
pasaulio lietuviai kongresų, at
rodo, kad tns kongresas bus no 
tik Kaune, bot ir Berlyne, štai 
kas tenai rašoma:

“Jus važiuojat, kad savo 
senai močiutei-Lietuvai pasi
skųsti (?
milionai (? “N.” Red.) lie
tuviškų sielų svetimame kra
šte dvasiniai alksta ir ken
čia; kaip musų priaugantis 
jaunimas j plataus* gyvenimo 
nasrus puola ir kaipo lietu- 

A viai žųsta. Važiuojate jus ten 
atsiklausti (?
pasiieškoti būdų, kaip tos 
pražūties gelbėtis, kaip susi- 
stiprinti, idant tolimiausiuose 
kraštuose gyvenanti kilnios 
arionų giminės žmonės^ nežū
tų” musų pabrėžta. — “N.” 
Red.).
Dar niekas iki šiol nebuvo 

sugalvojęs' tokio dalyko, kad 
busimam Kauno kongrese dele
gatai “ieškosis” būdų, kaip iš
gelbėti nuo pražūties” arionų 
giminę”. Nei p. Skipitis, lahky- 
damasis Amerikoje, niekuomet 
apie tai nekalbėjo, nei DULR 
pranešimuose nebuvo apie tai 
nieko sakyta.

Be to, yra žinoma, kad kū
dikiškos rasizmo teorijos visai 
nėra madoje Lietuvoje (jų, pa
vyzdžiui, pasmerkė ir pats p. 
Smetona savo ilgoje kalboje, 
Lietuvos nepriklausomybės su
kakties proga).

Jeigu tam kongresui rūpėtų 
svarstyti klausimą apie arionų 
veislės gelbėjimų, tai jisai turė
tų perkelti savo posėdžius j 
Berlyną, kur yra didelis to 
klausimo “autoritetas”, hitleri
ninkų dvasios vadas Rosenberg.

Jei p. Vipikas apsiėmė pri
žiūrėti “Tėvynės” redagavimų, 
p. Vitaičiui išvažiavus, tai jisai 
turėtų žiūrėti, kad bent redak
cijos straipsniuose nebūtų rašo
ma tokių nesąmonių. Ir taip 
pat butų ne pro šalį, kad koks 
“gramotnas” žmogus ištaisytų 
jų kalbų ir gramatiką prieš de
dant juos j laikraštį. Kas gi 
taip sako: '“pasiieškoti būdų”, 
“gelbėtis pražūties”* 
ti žmonės” ? <*•

“gyvenau

Coininaiider Rym-Momell
Anglijos karo laivyno koman- 

duotojas, kuris paskelbi!, kad 
Anglija iki 1042 m. pagrindi
niai pertaisys ir žymiai padi
dins savo karo laivynų, tam 
tikslui Išleisdama $750,000,000. 
Smulkmeniškus planus jis alsl- 
sakO paskelbti, nes tai esu bu
tų žalinga įtaikai Ir šalies inte
resams.

Iš Lietuvių Socialia 
tų 116 kuopos 

veikimo
DETHOIT, Mieli. .... Nors

LSS. 110 kuopa nėra skaitlin
ga nariais, tačiau veikime ne
atsilieka nuo kilų miestų di
džiųjų kuopų. Porelių žiemos 
sezonų rengė koncertus Ir šo
klus, o pavasariui nlėjiis taip
gi nesnaudė. Gegužės 12 d. 
buvo surengus draugiškų išva
žiavimų pp. O-zerevičių ukčj, 
ir dėka gero pasidarbavimo 

ges Keblaitienės, draugo Straz
do ir draugo Kolesiaus, išva
žiavimas buvo sėkmingas vi
sais atžvilgiais. Ir šiaip vi
sokį darbininkiškų veikimų 
socializmo idėjai mes part
iniam, Jei negalim kur darbo 
pagelbėti asmeniškai, (ai pri
sidedam finansiškai.

Dabar vėl Lietuvių Socialis
tų Sųjungos 116 kp. I’cnglą*

Parke. Pradžia bus pirmų vai. 
po pietų. Daržas labai gra
žus, apaugęs gražiais med
žiais; svetaine šokiams didelė 
ir švari. Savininkas yra lie
tuvis Bankevičius. Bus šauni 

orkestru, kuri gros lietuviškus 
ir amerikoniškus šoklus. Bus 
įtaisyta garslnlnkus (lomi 
speaker), lai muziku Ims guli
mu girdėti visame darže. Dai
nuos Alex Vusilluuskas, kuris 
yru visiems drlrolllcėlums ge
rui žinomas ir gerbiamus ne
lik lietuvių tarpo, bet ir ame
rikonų. Taipgi programų iš
pildyme dalyvaus Juozus Ir. 
Allmrl Vasiliauskui, irgi gerai 
žinomi dainininkui. Bus ir 
žaismių lenktynės mote
rims, merginoms, vyrams Ir 
vaikinams, virvės traukimai 
ir lt. Visi laimėtojui gaus 
dovanų gružių knygų. Vai
kams duodamu klioktų dova
nų. Bus Ir iš maišo kas grieb
ti. Dar prie to bus gardžių

Vienutinė Tokia
KNYGA 

Anglų Kalboj

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautines dva
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

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

Kaina $2.00.
Tėvai, nupirkite dovanų savo 

vaikams šitų knygų.
Gausite NAUJIENŲ ofise.

ii

*■■■■11'1 *< ■ iii ........ .

VAIVORYKŠTE
— .H I I I ii 

gėrimų ir užkandžių. Kviečia 
visus ulsllankyll Rengimu K<»- 
inlh’las. Mes užlikriiinm. kad 
visi husito patenkinti.

Detroito Lietuvių Dailės cho
rus, kuris yra vienas populiu- 
rlškiauslų chorų Detroite, 

toj, t. y. Liberty Parke. Be 
abejonės, čia Irgi bus kas nors 
žingoldaus. 
bus lame 
gražuoli*. 
15 gaus

//7/' *7.
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RADIO
svei

CHICAGOS ŽINIOS

mene

susirasti
vo

jums reikia

Lietuviškos
Degtinės

NATHAN 
KANTER

kotvirtadie- 
8 vai. ryto. 
4182 South 
velionis bus

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių
Kentucky 
Bourbon

$12.00 
$45.00 
$15.00 

$1.00

STOGAI 
ROOFING

LIGONINĖS
HOSPITALS

mir
kai p

Redaktorius P. Bugailifi- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

Prasidėjo p-nios 
Butmanienės 

teismas

Mirė Stanislovas 
Kuchinskas

bmnmmm mhmnmmh 
TAMAULIPAS

sis imi

edakto- 
I, deja, 

progos pilnai iš- 
. Negalėjau ar- 

didesne dalis 
kalbos, bot

labai patiko Justinui 
kurs tokį čekį 

Standard Fcdcra-

kick populiarumo 
Gražios mergaites,

Vyriausio kriminalio teismo 
teisėjo Cornelius J. Harring- 
ton kameroj pirmadienį, rugp.

DAINUOS RADIO GRENA 
DIERIAl, BUS SVARBIŲ 

PRANEŠIMŲ.

*

. Jų interesus gymi 
paskirtas advokatas 
. Šio advokato pa

gali ii
Užgirdę šūvius, 

šeimos 
moteris

nį buvo prisigrūdęs publikos. 
Ir didžiumų publikos sudarė, 
moterys. •

Šokėjai 30 dienų kalėti 
perinažai drabužių dė

vėjo šokdama

Žengė yra kaltinamas 
pirmo laipsnio gal- 

važudyste

Dvi Meksikos valstijos, ku
riose ištiko valstiečių sukilimas 
prieš tų valstijų diktatorius- 
gubornntorius. Tnbasco 'valsti
jos gubernatorių valdžia pašali
no iš vietos ir tasls, bijodamas 
kriminalių kaltinimų, bėga j 
Argentiną. Tokio pat likimo ga
li susilaukti ir Tamaulipas val
stijos gubernatorius.

Ir tai ne pirmas čekis ir 
tokių čekių gali gaut 
kada tik reikia—pas
koloms ant namų.

Felix Smorowskl, 
500(1 So. Callforniii 
pirmadienį (rugp. 5 
ve savo 
<ln. kuris

Prasidėjo byla dviejų 
moterų ryšy su nužu

dymu vyro
žinoma, p-nia Butmaniene yra 
patraukta teisman ryšy su tes
tamentu tūlo Kelly, kurs 
damas paliko daugiau 
$100,000 turtą.

Politikieriai kovoja ne 
tik balotais, bet ir 

kumščiomis

čekius po $79,000 ir 
jeigu tik tų pinigų 

paskolinimui savo 
statymui ar

JUSTINAS MACKE
VIČIUS GAVO $79,000 
ČEKĮ IŠ FEDERALES 

VALDŽIOS

5 d 
bylos iškeltos p-niai Blanche 
Dunkel ir p-nlai Evelyn Sniith. 
Abi moterys yra teisiamos ry
šy su nužudymu grosernės 
klerko Ervlno Lang.

Kaltinamosios neturi savo 
advokatų 
teismo 
Bncbrneh 
tariama p-nia Smith atsisakė 
nuo džiurės teismo. Reiškia, 
ji įsutiko teisėjo nuosprendį 
priimti. O p-nia Dunkel iš
karto pareiškė, kad ji norėtų, 
idant džiurė. jų teistų, paskui 
paprašė duoti jai laiko pamą
styti, pagalios ir ji nuo (įžiu
rus teisino atsisakė.

Kaip jau kart kartimis bu
vo minima, p-nia Dunkel yra 
kaltinamu, kad už $500 ji pa- 
samdžįusl Eveiynų Smitli nu
žudyti Ervinų Lang, o Smith 
papildžiusi galvažudystę.

jums patiklų gauti 
federnlės valdžios iž- 
parašu sumai $79,-

“Standard 
and Loan 

o jos

susižiedavęs, 
kamantinėjimai

Žengę prisiimti 
kaltę. Tačiau 

Avarantas prieš ji ir

Mandevillo Žengė lapo areš
tuotas ryšy su nužudymu ko
legijos mokytojo, D-ro Wnlter 
.1, Bauer’io, apsivedusiu slau
gę, su kuria Zenge keletu me
lų buvo susižiedavęs. Visi 
policijos 
šiol nepriverl 
galvažudysles 
išduota 
grand džiurė pradėjo 
neli Zengės bylų.

gražumo, 
kon testas 
bet daugiau populiais už kitas 
savo drauges, liekas publikos 
pripažintos gražuolėmis. Pirma 
laimė teko p-lei Lattio Survila. 
Ji pripažinta gražinusia; seka
ma laimė teko p-lei Martini Ju
cius, o trečioji gražumo laips
nį gavo tai p-lė Julijona Gure
vičiūtė. t

Tiesa, buvo daug gražių mer
gelių, faktinai visos jos buvo

Angliškai šios 
lietuvių finansinė 
vardas skamba: 
Fe d erai Savings 
Association of Chicago 
ofisas randasi adresu 2321 So 
Lcavitt St.

Charle* H. Wc.t
buvęs Ohio kongresmanas, da
bar numatomas vidaus reikalų 
sekretoriaus pagalbininku.

STANISLOVAS KUČINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiučio 4 diena, 7:05 valan
da ryte 1935 m., sulaukės pu
sės amžiaus, gimęs Šiaulių ap.» 
Kuršėnų parap.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

mylima seserį Petronėle, švo- 
geri Wm. Domark ir iu šei
myna. 4 pusbrolius. William ir 
Adolfą Kučinskus ir Jurgi ir 
Juozapa Vaitkus, pusesere Ona 
Sadauskienė ir giminės, o Lie
tuvoje dvi seseris, Elena Yo- 
vaišienė ir Bronislava Rup
šienė.

Kūnas pašarvotas randasi 
4432 S. Washtenaw Avė.

Laidotuvės ivyks ketverge, 
Rugp. 8 diena. 8:00 vai. ryto 
iš namu i Nekalto Prasidėjimo 
Panelės šv. parapijos bažny
čia. kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio siela, o 
iš ten bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Kučin
sko giminės, draugai ir pažys
tami ęsat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi- 
ma ir atsisveikinimu.

Nuliude liekame.
Seserys, švogeris. 
Pusbroliai. Pusseserys 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.______________

Mokam dividendą 
kas 6 menesiai. Pra
eityje išmok ėjom 4% 
o kurie moka 
sinę — 5%.

ris
tvarko jas

Laidotuvės bus 
nį, rugpiučio 8 d,. 
Iš sesers namų, 
\Vashtennw Avo., 
palydėtas j Nekalto Prasidėji
mo Pan. Švenč. bažnyčių, o iš 
čia į Šv. Kazimiero kapines.

Užsiprcnumeruokit 
“GIMTOJI KRAŠTĄ”
Kas gerbiu senovę, nori pa
dėti suvo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę, geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoja
“CTMTATT KRAUTA”
kraštotyros iliustruotą žur
nalų, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

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

dininko
000.00?

() tas
Mackevičiui 
vakar gavo 
lei spulkai kaipo jos vedėjas.

Standard Federale spulka 
yra didžiausia lietuvių spul
ka, ir turi iš valdžios beveik 
neapribotą kreditą. Ši spulka

Sonorita Vidrn

Ispanijos mėgiamiausia kruta 
rnųjų paveikslų aktorė

lėmis išrinkti nėra galima; 
galima buvo išrinkti tik tris. 
Sulig publikos skoniu jos buvo 
parinktos. Publika pasitenkino, 
ji buvo sprendėja. Reikia ^įsa
kyti, kad Šiame piknike ir buvo 
gražaus jaunimo. Malonu, kad 
lietuvių tautoje, o ypač Chica- 
goje, turim tokio gražaus* jau
nimo. Jaunimas no tik gražus, 
bet svarbiausia — kultūriškas. 
Nei peštynių, nei vaidų — visi 
gražini, linksmai leido laikų 
“slauniame” Brulės darže.

Kalbėjo “Naujienų 
rius P. Grigaitis, 
man nebuvo 
girsti jo kalbų 
čiau prisigrūsti; 
publikos klausės 
man nebuvo lemta pilnai gir- 
dėti. Žinau įtik tiek, kad kalbė
jo apie įeit. Vaitkaus skridimų, 
skaitė Vaitkaus laiškų 
kinimą “Naujienų“ pikniko da
lyviams.

Gana apie pikniką pasakoti. 
Aš pats nuo saulės spindulių 
dar tebesu įkaitintas. Kurie bu
vo piknike, tie mate, kad lai 
buvo milžiniškas piknikas. Taip
gi galima sakyti, kad piknikas

senui 
tokią 
šioj 
tiek daug jaunimo 
kiek kad buvo šiame 
nų“ piknike.

Diena pasitaikė nepaprastai 
karšta. Saulė kepino be pasi
gailėjimo. Susirinkusios publi
kos veidai buvo prausiami 
Stambiais prakaito lašais, ra
čiau nuoširdi naujieniečių pub
lika kentėjo karštų orą 
siskirstė. Baras visą dieną bu
vo apgultas. Visi ieškojo savo 
sielai pastiprinimo. Baras tar
si tas dievnamis — visi ėjo ati
duoti jam pagarbą, išgeriate 
stiprybės oleksiro.

Du barni, keturiolika barten- 
derių negali spėti įleisti į stik
lus "Dievo dovanos“. Bartende- 
rini skuba, sušilę, j pavakarį ir 
visai pavargsta. O minia iš jų 
reikalauja vis didesnio ir di
desnio apsukrumo, smarkesnio 
darbo. Baro programas pasibai
gė. Apskaitoma, kad virš 20 
bačkų alaus ir virš šimto skry
nių minkštų gėrimų suvartota. 
Rengėjai sako, kad tai buvęs 
tikrai didelis baro programas 
“Naujienų” piknikų istorijoje. 
Bet eikime toliau.

Dabar apie gražiosios lyties 
konteslą. Kur tik eini, visur 
matai kaspinuotas gražuoles. 
Gražuolių draugai ir draugės 
ieško gražuolėms paramos, ieš
ko balsų. Juk reikia savo drau
ges išrinkti į gražuoles, reikia 
kad publika jas pripažintų to
kiomis. čia, žinoma, ne tiek

Perkėlė biznį kiton 
vieton

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

Taupyki t pinigus užtikrintoj vietoj, 
U. S. Government įstaigoj, F. S. and 
L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos 
ypalos iki $5,000.00.

BARGENAS NO 4 
Visą savaitę nuo rugp.'‘5 <1. 
SPRINGSAI exlra stiprios konstruk
cijos. Padaryti iš geriausio drato Garantuojame, ingei jie suteiks už- 
ganėdininia. Tikra iu vėre $104)0 
Specialiai šiai < QC
savaitei ............................

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.
JOS. JOZAITIS. Mur. 

3621-23-25 S. Halsted St.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS .
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musg skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairiu paprasti ir nepaprasti 
daiktų, intaisi ir reikmeni. Jeigu ifi telpančii čia skelbtam ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacija, jeigu tik 
jų bus galima gauti. ___________

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rdSt.
Englewood 5883-5840

Dar gražiau, moderniš-
kiau įrengta.____

'Teisėjus Edgnr A. Jonus pu- 
skyrė bnusmės 30 dienų knie
ti pnlnisos numuoHc ir $25 pi
nigais šuniokėli p-lei Rence 
Villon, 23 melų umžhiUH šokė
jui. 'I'enlrų cenzoriiius ofiso 
soržuiihiH L. S. White liudijo, 
kud šokėju nieko nedėvėjusi 
nukščiuu juostos; bet, girdi, 
neduug kų dėvėjusi ir kitur. 
Merginu pnleko bėdon (lėliui 
šokio Orienhil teatro.

šiandie 7-tų valandų vakaro 
įvyksta roguiiuris antradienio 
nulio programas, kuriuos nuo
lat leidžia Peoples rakandų iš- 
dirbystės krautuves, 4183 Ar
cher Avonue ir 2586 W. 68rd 
Street. 'Teko patirti, kad šį va
karą dainuos “Bndio Grena
dieriai”, kvartetus, trio ir t.t., 
kurie, kaip visuomet, taip ir 
šį sykį sudainuos keletu nau
jų ir gružių dainelių. Prie to, 
duos malonumo graži muzika, 
visoki pranešimai, ir smagus 
“čalio Kepurėš”' juokai. Todėl 
nepamirškite pasiklausyti.

valdžios i 
daugiau, 
jai reikia 
nariams namu 
taisymui.

Standard Fcderales spulkos 
augimas yra pastebėtinas. Į 
devyni u s mėnesius jos turtas 
pasidvigubino ir dabar siekia 
$649,000.00.

Bet ne 
spulkoj. Auga taip pat ir pel
nas. Apie mėnesį atgal Stand
ard spulka išmokėjo savo na
riams keturios procentus divi
dendo. Reiškia, visi, kurie tu
rėjo pasidėję šioj spulkoj 
pinigus, uždirbo 4 nuošimčius 
ant savo pinigų. Niekur kitur 
už padėtus pinigus dabar ne
galima gauti daugiau. Tuo tar
pu Standard federalėje spulkoje 
padėti pinigai yra valdžios ap
saugoti.

Galima pasakyti, kad šioj 
Standard Federal spulkoj rei
kalai eina taip puikiai, la
biausia ačiū jos vedėjo Justi
no Mackevičiaus darbštumui 
ir bizniukam sumanymui. Vi
si, kurie skolina pinigus iš 
šios suplkos, yra visuomet pa
tenkinti. Standard Federale 
•pulką paskutiniais šešiais 
mėnesiais davė 77 paskolas

T0WN OF LAKE. — An
tanas Kalikas, visiems žino
mas kaip geras kriaučius, ilgų 
laiką turėjo šapą adresu 1629 
VVest 46 S t. Dabar jis biznį 
perkėlė naujon vieton, bū
tent adresu 4554 So. Paulina 
St. Kviečia visus draugus ir 
kostumeriams atsilankyti.

Tėvas nušovė savo ( 
metų sūnų; mėgino 

pats nusižudyti

Gerkit ir Reikalaukit!

Sekmadienis, rugpiučio 4 d. 
“Birutės“ daržas kifpinas Žmo
nių ir automobilių. Senai “Bi
rutės” daržas buvo regėjęs to
kią skaitlingą Žmonių minių, 

bebuvo šis daržas matęs 
gerų nuotaiką susi rink u- 
publikoj, senai čia buvo 

ir senimo, 
Naujie-

daugiausia naujų namų staty
mui arba senų taisymui. Iš 
kitos puses, žmones vis dau
giau ir daugiau deda savo pi
nigus į šių spulką, nes čia už
dirba didžiausių procentų.

didžiausios

STRAIfiHT KEHTUOl 
»°'IW

Pirmadienį, rugpiučio 5 d., 
teisėjo Walter J. La Buy kam
bariuose, prasidėjo rinkimas 
džiurės byloj, kuri yra iškelta

40 metų, 
iivenuc, 

d.) nušo- 
6 iiH'tų sūnų Rnymon- 

gulėjo lovoj. Nušo- 
levns atkreipė re

volverį j save ir persišovė kru
tinę arti širdies. Ši žaizda 

jum kaštuoti gyvastį.
penki kili 

vaikai ir ,Smorow>skio 
atbėgo į šūvių vielų, 

ki vaikai buvo tos pa
čios nioloinos, bet kilo levo, 
o Raymond J>inoroxvski() su
nūs. Vyresniajam posūniui, 
21 melų vaikinui, Smorow«ki 
dar spėjo pasakyti: “Man gai
la. AVilIiiun, kad taip pada
riau, liet aš ęsu niekam neli
kęs”. Po to jis apalpo ir be 
sąmonės lapo nugabentas 
Bi’idvvel ligoninę.

SmoroNVskio moteris, nudė
vėta suvargusia išvaizda, pa
pasakojo policijai, kad visa 
šeimyna jau daugelį .menesių 
gyvena ant bado kranto. Pats 
SmoroNvski eilę melų mėgin
davo verstis genibleriaviniii, 
boluodamas besbolo lošius. 
Vyresnysis sūnūs, Williani,

Sekmadienio rytą, rugpiučio 
4 d., po trumpos ligos Stanis
lovas Kuthinskas mirė Liale 
ligoninėje, Battle Creek, Mieli.

sesuo, Petronėlė Domarkie- 
sekmadienio rytą nuvažia- 

aplankyti jį ir rado miru- 
Pašaukė J. F. Eudeikj, ku- 
ir rūpinasi laidotuvėmis ir

Didžiausis Išpardavimas 
Gautu Atgal Automobiliu Chicagoju 

150 Automobiliu PaNirlnklmul 
Dodgo, 1932, Hodan, kaip nau-

Jn.s. tik ......................   $295.00
Bulck lute, 1030, Hcdaii, tik .... 110.00 
Ford, 1934, Hcdun, kaip nnu-

jiiH, tik ...........    365.00
llupmobllo, J 932. acdan, gurun-

tuotiiH, tik ................   285.00
Studobakor. 1981, Doluxc, tik 195.00 
Chrysler, .1932, Leluxo sodan,

tik ...................   205.00
Ehhcx, .1030, Hodun, tik .......... 45.00
Chryslor Coupo, tik .............  35.00

Ir daug kitu autniobiliu nuo $25 
ir brangesniu. Kiekvienas karus 
garantuotus 90 dienu ir galit pusi* 
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jusij 
sena kara priimsim I mainus. Li
kusia suma užmokSsit mažais m6- 
nesinials ifimokč.llmals. Atsiminki
te, kad pas mus automobilių kainos 
yra pigiausios Chicagoje. Musų 
krautuvo yra atdara vakarais ir ne
daliomis iki 9 vai. vakaro.

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

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams -------
Palagaa ligoni

nėje _______
Akušerija na

muose ______
Medikais egzami*

nacija_______
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

Dr. A. L. (Jmielinas.
3310 So. Halsted St.

Chicago, 111

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mos pasan 
kyšime Įdek kaltuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį bMtooryaUa 
darbi.

8218 So. Haloted Stnot.
T«L Vieton 8M& ...J

fEDERALdAVINGS
ANOtLOANfAIIOCIATION 

OF CHICAGO ^

2324 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

(’ook kauntės mokyklų su
perintendento ofisuose pirma
dienį įvyko muštines. Mušis 
kylo tarp šalininkų superin- 
lendenlo Ollo F. Aken, kurio 
terminas išsibaigė, bet kuris

Mutual Liquor Cu
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0803

nenori su ofisu persiskirti, ir 
Nobel J. Puffer, kuris tapo 
šiam ofisui praėjusiuose rin
kimuose išrinktas, bet 
įleidžiamas į ofisų.

Nežinia kiek aukų 
šis Imlų kaštavęs, 
daug. 'Taikos betgi inleresuo- 
H<1 įsimaišė šerifo padėjėjas 
Josepli I,<‘livelt ir perskyrė
karinguosius politikierius.

Buvo pakvituota atsiųstų au
kų iš Montreal per Kovoliu- 
ną $2.35.

štai Petras Juozapavičius 
aukojo $1.00.

Tai jau $3.35.
Laisv. Et. Kult. Draugijos 

Kupiškio skyriui.
\Vho’s next?

■ ■

arba
a pdr amdos nuo. ugnies ų ve jo; ete.. a-M iiauk: *

. 8,40 ,West 33 rd Street : 
TELEFONAS:.YAJlds 2790 arba 2791

FISTUcIO SKOLINIMO IR BliOAVOJIMO B-VĖS



NAUJIENOS, Chicago, III
ir Ona Svarbus priminimas

CLASSIFIEDADS
Automobilesmalonus

JULIJAU A GUREVIČIŪTE

PRANEŠIMAI

Draugijų Atydai

NE VIENO NUOBODAUS MOMENTO

CML

NE VIENO NUOBODAUS MOMENTO

AŠ ESU JŪSŲ GERIAUSIAS DRAU

GAS. AŠ ESU JOSU LUCKY STRIKE,

CcRrrifbl 1 936, n* AjmHcm Tobacco Cpmpany

Vaitkus 
dar vis 
laukda-

TAVERN pardavimui, nebrangiai. 
Visi moderniški fikčeriai. Biznis ge
rai isteijrtas. 5404 S. Wentworth av,

1935” 
Jučai- 
o Ju 
prizų Westsidės Lietuviu 

Piliečių Darbininku 
Pašalpinis Kliubas

Širdies 
mėnesini 
1935 m.

sergan- 
raportą

Visos kitos 
saldainių.

Po Miss 
žmonės dar

Vincentas Ivanauskas 
Kirdirlis.

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

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

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

Martinas KadziaUskas, koresp

buvo kalbama 
ir kaip nekan-

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

Antradienis, rugp. 6, 1935

REIKALINGAS virėjas i restau- 
ranta, nevedes, reikės gvventi ant 
vietos. 3641 S. Morgan St.

Visus kliubo dalykus apsvar
sčius, vice-prez. Vin. Duoba pa- 
dčkavo maršalkai Ant. Vaicie- 
kauskui už gerų prižiūrėjimų 
tvarkos salėj ir taipgi nariams 
už skaitlingų atsilankymų ir 
gražų užsilaikymų. Susirinki
mų uždarė 4-tų valandų po pie-

Lietuvių Moterų Draugijos Aųšvie- 
tos mėnesinis susirinkimas jvyks ant
radieni rugpiučio 6 dienu. Sandaros 
svetainėje. 814 W. 33rd St., 8 v. v. 
Visos narės malonėkite atsilankyti.

Raštininkė.

šiais metais, kada Naujie 
ros kų rengia, tai ir saulė švie

PRALEIDOM TRAUKINĮ? NA, KAS 
ČIA TOKIO? NEBUS NUOBODUS 
LAUKIMAS. TURIME UŽTEKTINAI 

LUCKIES.

Furniture & Fixlures 
Rakandai-Itaisal

Tūkstančiai Rinktinės Publikos Linksmi 
nosi Naujienų Piknike

PARDAVIMUI tavernas, gera vie
ta. Priežasti pardavimo patirsite 
ant vietos. 6759 S. Halsted St.

Miss Naujienos” titulą laimėjo panelė 
L. SURVILIUTE

Naujienos rinkimų 
ilgai nenorėjo skir

stytis ir smagios vaišes tęsės; 
dar ir po sutemos.

Komisija parupinimo dovanų 
kliubo nariams neėmusiems pa
šalpos iš kliubo per 10 metų. 
Raportuoja, kad dovanos bu 
vo sukeikta 36-iems nariams, 
raportas priimtas.

Daugelis darbavosi rinkda
mi balsus i.l savo gražuoles. 
O tų gražuolių buvo tikrai gra
žus būrelis. Jos parodavo ir 
scenoje ir publikoje, ir dauge
liui įsidėmėjo ir jų veideliai 
ir jų vardai iš raudonų juo
stų. Butą ne mažai gražių mer
gaičių. Vienok iš vienos kitos 
mamos teko išgirsti žodžiai:

sustojimo pasiekti San Fran- 
cisco.

Draugas Andriulis, žinoma, 
pasidalino tuja didele žinia ir 
su savo radio programo klau
sytojais. Įsikarščiavęs, jisai 
pranašavo, kokį stebuklų pada
rys trys “proletariato tėvynes 
užauginti sūnus”, kurie savo 
žygiui pasiruošę viso tik per 
dvi savaites!

Sim. Pangonis

VISI NAUJI RAKANDAI
žiūrėkite, žmonės! Kiti gali kopi- 

joti musu skelbimą, bet ne musu 
vertybes. Prieš pirkimą, apžiūrėkite 
rakandus. Kam mokėti vidurmiesčio 
kainas? Mes turime nuosavą na
mą. Musu kainos nėra tokios, kad 
prigaudinėjus publiką. 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
8 kambarių outfit ....... 69.00

RIGHTWAY FURNITURE CO.
225 S. Ashland Avė.

i šiaure nuo Jackson Blvd. 
Atdara iki 9 vai. vakare. Nedalio

mis iki 5 vai. po pietų.

GROSERNĖ ir DELIKATESSEN. 
saldainiai, ice cream, notions. taba
kas ir mokykloms smulkmenos. Ge
ras biznis. Parduosiu pigiai, nes ap
leidžiu miestą, šaukite Yards 5021.

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Republic 8402

New Yorkas draugui Andriu
liui susimaišė su Kaunu, ir ji
sai, nabagas, nežinojo, kad tuo 
laiku, kai jisai rėžė savo karš
ta spyčių apie stebuklingų 
skridimų per šiaurinį poliusa. 
Maskvos lakūnai jau4 lėkė at
gal. Klausęs.

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.

REIKIA merginos namu darbui. 
Nėra vaikų. Gali būti vietoje arba 
važiuoti namo. A. Takiff, 1647 S. 
Lawndale Avė., Rockwell 1934.

KAS SVARBIAUSIA, TAI KOKS TABAKAS 
Niekur nėra puikesnio tabako kaip tas, kuris naudojamas Luckies

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

S. L. A. 129tos kuopos susirinki
mas ivyks trečiadieni rugpiučio 7 d. 
7:30 vai. vak. G. Chernausko svet., 
1900 S. Union Avė. Visi nariai 
malonėkit dalyvauti, nes turim daug 
svarbių reikalų aptarimui.

K. Batutis, prot. rašt.

gražiausia iš 
Eleonora šul- 
jau taipgi akį 

Gurevičiūtė, 
[I. Chesnai- 
na ir kon- 
Surviliulė.

PARDAVIMUI automobilius, Hup 
mobile Sedan, 1933 model, NO. ] 
conditibn. John Gricius, 3408 So 
Halsted St.

čia labiausia civi 
visuomenes da-

Vajaus ir pramonės komi
sija raportuoja, kad bus pa
rengta paminėjimas 20 metų 
kliubo gyvavimo ir didelis pik
nikas 1936-se metuose. Po il
gų svarstymų nutarta kliubo 
20 metų sukaktuves parengti 
su koncertu ir prakalbomis 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
o piknikų turėti Dambrausko 
darže su laimėjimais refrige- 
rator. $160.00 vertės, antra nyk
štukas radio, trečia $15.00 
cash ir $10.00 cash.

Kliubo kasieriuts Vlad. Iva
nauskas raportuoja, kad kliu
bo turtas randasi tvarkoje, ir 
pagal kliubo nutarimų pašal
pos, pomirtinės ir kitos są
skaitos išmokėta; raportas 
priimta. ,

PARSIDUODA RESTAURANTAS 
IR TAVERN, prie šapų su visais 
laisniais. Biznis geras, dieną it 
nakti, renda pigi. Storas ir 4 rui
mai pagyvenimui ant viršaus, tik 
25 doleriai mėnesiui. Lystas 3 me
tams. šitas Biznis tinka bile kam. 
Nereikia potyrinio. .

2408 W. 16 St. /

Tito tarpu, girdi, 
rengėsi “du metu” i 
“tebesėdi Kaune (!) 
mas gero oro.”

Pusmetinis kliubo susirinki
mas įvyko nedėlioję, 28-tų die
nų liepos, Meldažio salėje, 
2242 W. 23 Place.

Nepribuvus prezidentui, jo 
vietų užėmė vice-prezidentas 
Vin. Duoba. Atidarė susirinki
mų 1-mų valandų po pietų. 
Vice*-prez. šiam susirinkimui 
paskirta Kar. Aleksiunas.

Prot. sekr 
peršaukė vardus (viršininkų, to
liau perskaitė? ^iįotokolą iš pa
skutinio kliubo susirinkimo 
Protokolas priimtas.

Priimta j kliubų nauji na
riai^ Kastan’tinas Vcirke tas

Asmenys, kurie šiuo laiku 
įstoja į meno klases laikomas 
Cornell Square patalpose ir Mc 
Kinley Parke, bus ypač gerai 
priruošti ateinančiam rudens 
darbui dėka dabartinių vasa
ros klasių darbo. Ir tenka dar 
kartų priminti, kad už pamo
kas šiose klasėse mokėti ne
reikia.

Grupės susirenka Cornell 
SųiAire talpose, prie 51 ir Wood 
gatves, pirmadieniais ir penk
tadieniais nuo 3:30 iki 6 vai. 
popietų ir nuo 7:00 iki 9:30 
vai. vakaro. Gi McKinley Par
ke, prie 39 gatvės ir Archer 
Avė., grupes susirenka antra
dieniais ir ketvirtadieniais nuc 
3:30 iki 6:00 vai. po pietų ir 
nuo 7:00 iki 9:30 vai. vaka-

Pasikarščiavusios 
davatkos “spy- 

C1US

Komitetas lankymui;
Čių kliubo narių išdavė 
apie ligonius ir priežastį jų 
ligų. 'Raportas priimta ir nu
tarta pašalpa ligoje nariams 
išmokėti pagal kliubo įstatus.

Komisija surengimui kliubo 
pikniko išdavė raportų, kad 
piknikas gerai pavyko taip fi
nansiškai, taip prirašyme nau
jų narių į kliubų. Raportas 
priimta.

šeštadienį visas komunistų 
davatkynas Chicagoje buvo la
bai sujudęs. Ir kaip nebus su
judęs: iš Maskvos skrido trys 
sovietų lakūnai, kurių tikslas 
buvo per šiaurinį žemės ašies 
galų atlėkti Amerikon ir be

Draugyste Saldžiausios
Viešpaties Jėzaus laikys 
susirinkimą 6 d. rugpiučio 
7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj 3133 So. Halsted St. Malo
nėkite visi nariai atsilankyti, nes 
randas daug svarbių dalykų aptarti 
dėl draugijos labo. Valdyba.

MARTHA JUCIUS
Panelė Martha Jucius laimėjo antrų dovanų. O pa 

nelė Juliana Gurevičiūtė laimėjo trečių dovanų.
('"Miss Naujienos 1935” paveikslas tilps rytoj “Nau 

jienose”.)

REIKALINGA moteris prižiūrėti 
1 % m. vaiką. Pragyvenimas ant 
vietos ir mokestis. 924 W. 69 St.

OA 0M1JUAU.

ScUSluk

' Jos darbuojasi vadovauja
mos kompeten tiško mokytojo, 
kuris praeity yra mokytojavęs 
vienoj žymiausių meno moky
klų. Klasėj darbas susideda iš 
braižymo ir piešimo modelių. 
Pamokos duodama individua
liai, t. y. kiekvienam asmeniš
kai, ir atatinka suaugusio stu
dento reikalavimams.

Pamokos garsinimo mene 
taipjau yra di&damos. Pasi
naudokite jomis.

Laimėjo dovanas Naujienų piknike, rug 
piučio 4 dieną,

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.

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

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

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.0( 
savaityje. $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c„ $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

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

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

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

PARDAVIMUI kriaučiaus šapa 
pigiai. Pardavimo priežastis — mir
tis. 1360 W. 79 St.

Association of Lithuanian Porperty 
Owners of Bridgeport, laikys mėne
sini susirinkimą trečiadieni rugpiu
čio 7 d. 7:30 vai. vak. ęhieagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St. Visi nariai Namų Savininkai 
malonėkite laiku pribūti, nes ran
das daug svarbių reikalų.

S. Kunevičia rašt.

Taip buvo ir su Naujienų 
pikniku.

Gražioj dienoj ir gfražaus 
svietelio suvažiavo keli tūk
stančiai.

Tiek rties Chicagoje turime 
r>e paprastos, bet rinktinės pu
blikos.

Kur nepažiūrėsi 
veidai, mandagios kalbos, drau
giški linksmi pasveikinimai. 
Ličiuoliavimasis, juokai.

‘Sveikas!” “Sveikas” ir dar 
sykj “Sveikas!”

šiltoj dienoj daug alučio vi 
siems teko išgerti. Bet nei vie
nam tas alutis į galvų nėjo. 
Visų laika visi iki vieno bu
vo blaivus ir mandagus.

Tai mat 
lizuota lietuvių 
lis susirinko.

Visur daug 
apie F. Vaitkų 
triai yra laukiama jo išskri
dimo. Rusų skridimo nepasise
kimas irgi buvo plačiai apta
riamas. “Mat,” kiti sakė, “ge
rai Vaitkus daro, kad nesisku
bina. Užtai kada jis pasikels 
gal jam nereiks gryžti, kaip 
tiems rusams.”

Real Estate For Sale
NauMii-tetBėPardąvimuĮ_____

KAMPINIS 2 augštų mūrinis na
tas. krautuvė ir apartmentai, lotas 
50x125, su tavem fikčeriais. Barge- 
nas už cash. TeL Yards 2026.

“O, sako,.dabar jau mergaitės 
nebe tokios gražios kaip kitų 
syk būdavo.”

Mano skoniu, 
gražuolių buvo 
ciiAc. O po jos 
trauke Juliaių 
Birute Strazdaitė, 
te, C. VVenckiutė 
testo laimėtoja L

Tečiaus gražuolės išrinkimas 
į šių metų Miss Naujienas pri
klausė nuo publikos balsų, o 
ne kurio nors vieno žmogaus 
ar žmonos skonio. Nebuvo jo
kių teisėjų, tik publikos bal
sai, ir tie balsai nusprendė, 
kad panelė L. Surviliute turi 
būti “Miss Naujienos 
Tokiu pat budu panele 
tė laimėjo antrų prizą, 
liana Gurevičiūtė trečių

gavo po skrynutę

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 6900

Business Chances
_______ Pardavimui Bizniai_______

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