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Reikalauja tuojau 
pakelti taksus

Prezidentas reikalauja, kad kongresas dar 
šiame posėdyje priimtų jo pasiūlymą pa

kelti taksus didiesiems turtuoliams

Prasidėjo advokato 
Waitches byla

N. Radis prisipažino prie kaltės ir liudijo 
prieš kaltinamąjį

WASHINGTON, birž. 24. — 
Nežiūrint protestų jo šalininkų 
kongrese, prezidentas Roosevel- 
tas šiandie pareikalavo, kad 
kongresas dar Šiame posėdyje 
priimtų jo pasiūlytų pakėlimų 
taksų ant paveldėto turto, do
vanų ir labai didelių pajamų.

Sugryžęs iš trumpų atostogų 
Hyde Park, N. Y., prezidentas 
tuojaus pasitarė su kongreso 
vadais ir pranešė jiems, kad jo 
pasiūlymai taksų klausime turi 
būti priimti dar šiame kongre 
so posėdyje, nors jei kongresu* 
tektų posėdžiauti ir visų vasarą.

Konferencijoje dalyvavo at 
stovų buto pirmininkas Byrns, 
atstovų buto finansų komiteto 
pirmininkas Doughton, senato

V. RAČKAUSKAS 
NUTEISTAS KA

LĖJIMAN
V. Račkauskas antroje byloje 

nubaustas 3 metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo“* ~

* ■' -.r:-.. • -

KAUNAS.—Šeštadienį Kauno 
apyg. teismas sprendė antrų 
V. K. Račkausko bylų, kurioje 
jis buvo kaltinamas už savo vei 
ksmus P. Afrikoje.

Račkauskui patiekti 4 kalti
nimai: a) paėmęs 2000 lt. pro
pagandos reikalams, b) paėmęs 
4,531 lt. avanso, c) priėmęs iš 
Goldino 29,250 lt. persiųsti į 
Lietuvą persiuntęs tik 19,500 
lt., d) Segalio palikimų 51,513 
lt. paėmęs persiųsti ir visuose 
keturiuose punktuose suminė
tus pinigus pasisavinęs.

Svarbiausiais liudytojais šio
je byloje buvo už. reik, admin. 
dep. dir. p. Bizauskas ir buv. 
konsulo sekr. Dudzinskas.

Bizauskas antroje Račkausko 
byloje pareiškė nepalankių tei
gimų dėl teisiamojo: Račkaus
kas piniginiuose dalykuose bu 
davęs nepatikimas, netvarkin
gas ir dėl to konsulato atskai
tomybė buvus pavesta jo sek
retoriui.

Dudzinskas pasakojo teisme 
apie piniginius konsulato reika
lus P. Afrikoje. Liudytojas sa
ko P. Afrikoje gaudavęs algos 
mėn. 42 svarus ir gyvendavęs 
pusbadžiai. Konsulas Rač
kauskas gaudavęs 58 sv. Kon
sului reikdavę iš tų pinigų da 
ryt priėmimus ir kt. išlaidas. 
Tai neįmanoma buvę išsiversti.

Kai dėl konsulo prasiskolini
mo, tai buvę taip: Račkauskas 
savo vardu išnuomavęs butų ir 
pasirašęs sutartį. Kai reikėję 
pamokėt kompensacijų, tai kre
ditoriai kibę prie konsulo ir, 
einant vietos įstatymais, Rač-

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

Galbūt lietus; biskį šilčiau.
Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:- 

29.

demokratų vadas Robinson ir 
senato finansų komiteto pirmi
ninkas Harrison. Pastarasis 
norėjo, kad prezidento pasiūly
mai butų studijuojami visų va
sarų ir rudenį ir kad butų svars 
tomi tik ateinančiame kongreso 
posėdyje.

Pasak šen. Harrison, prezi
dento pasiūlymai yra tokie* re
voliucingi, kad reikėtų juos ge
rai apsvarstyti.

Tečiaus prezidentas su tokia 
nuomone nesutiko ir pareika 
lavo tuojaus taksų pakėlimą 
turtuoliams priimti.

Galima tikėtis rimtų susikir 
timų, nes kongresas pastaruoju 
laiku pradėjo vis labiau truk
dyti prezidento programų.

kauskas varu buvęs pristatytas 
į teismų u*ž užsienio reikalų mi
nisterijos skolas...

Račkauskas paaiškino, kad 
Segalio palikimų iš jo pavogę 
ar kitaip kaip tie pinigai ,din
gę. Jis sako tai vis tiek, nes 
aš atsakau ir noriu atsiskai
tyti. (Račkauskas yra susitaręs 
su ui. reik, min-ja .įr/Vųlsh kon- 
trole trukumus padengti ir 3 
ratas jau sumokėjo). Blogos 
valios neturėjęs prašo išteisin
ti.

Jo gynėjas adv. Tornau taip 
pat neįžiūri blogos valios Rač
kausko veiksmuose, čia esąs 
civil. dalykas. Pagaliau kodėl 
keliama byla Račkauskui.

(Cenzūros išbraukta)
Prašo teisiamąjį išteisinti. 14 

vai. teismas paskelbė rezoliuci
jų: Račkauskas prpiažintas kal
tu ir nubaustas 3 metus sunk, 
darbų kalėjimo. Be to, iš Rač
kausko priteistas valst. iždui 
civil. ieškinys 58,000 lt.

Teisimo salėje Račkauskas 
buvo suimtas ir nugabentas į 
kalėjimų.

Teko girdėti, kad jo gynėjas 
nepatenkintas apyg. teismo 
sprendimu, kai tik bus parašy
ti sprendimo motyvai, duos 
apel. skundų rūmams. Be to, 
duodamas skundas dėl kardo
mosios priemonės pakeitimo.

Bandys sudaryti koa
licinį Jugoslavijos 

kabinetą
BELGRADAS, b. 24. — Mi- 

lan Stojadinovič apsiėmė ban
dyti sudaryti naujų kabinetų, 
vieton rezignavusio premiero 
Jevtič kabineto. Tame kabine
te Stojadinovič buvo finansų 
ministeriu.

Jis tuojaus pasišaukė pasita
rimui visų partijų vadaus ir, 
išrodo, bandys sudaryti koali
cinį kabinetų, užleisdamas ke
lias vietas ir opozicijai.

10 žuvo susidūrus 
lėktuvams

CALI, Colombia, b. 24. —10 
žmonių, jų tarpe Carlos Gardel, 
garsus Argentinos tango daini
ninkas, liko užmušti susidūrus 
ore dviems pasažieriniams lėk
tuvams.

TVENKINIAI, KURIE TURĖS ELEKTRIFIKUOTI AMERIKOS UKIUS

• ’ . ... . .

Vienas iš trijų Tennessee Valley Autority direktorių, David E. Lihenthal, sako, kad vyriausias 
TVA tikslas yra parūpinti pigių elektrų ūkininkams. Pradedant nuo pietinių valstijų, kur yra 
statomi dideli tvenkiniai ir elektros generatoriai, norima, kad iki 1945 m. bent pusė visos šalies 

*\

ūkių butų elektrifikuoti. Ilgainiui gi norima elektrifikuoti ir visos šalies ukius. Tas suteiktų dar
bo kitiems darbininkams ir kartu žymiai pagerintų būklę pačių ūkininkų, nes jiems suteiktų
miesto patogumus.
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Beturtis lietuvis sun

kiai sužeistas 
automobilio

CHICAGO.—Neturtingas sku
durų rinkėjas Frank Katkaus- 
kas, 43 m., 125 S. Halsted St., 
kuris su savo vežimėliu važia
vo prie Madison ir. baeramento 
gatvių, gal mirtinai liko suva
žinėtas pravažiuojančio aUto- 
mobilio.

Automobilistas Marvin La- 
pin, 30 m., 13 S. Central Park 
Avė., bandė pabėgti, bet po il
go vijimosi, liko pagautas kitų 
automobilistų ir atiduotas po
licijai.

Sužeistas Katkauskas gi liko 
nuvežtas į kauntės ligoninę.

Pereitų sekmadienį Chicago j e 
automobiliai užmušė keturius 
žmones ir kelis sunkiai sužei
dė.

Du žmonės liko užmušti kai 
jų automobilių užgavo trijų 
vaikėzų vairuojamas vogtas au
tomobilius. Vaikėzai irgi pa
kliuvo.

Milicija pasiųsta 
prieš lentpiuvių 

streikierius
OLYMPIA, Wash., birž. 24. 

—Californijos ir Washingtono 
valstijų milicijos liko pa
siųstos j Tacoma, Wash., ir Eu
reka, Cal., į svarbiuosius lent
piuvių miestus, kad suvaldyti 
streikuojančius lentpiuvių dar- 

i bininkus.
Į Tacoma milicija liko pasiųs

ta merui pranešus valstijos vy
riausybei, kad miestas ir vals
tijos policija nebeįstengia su
valdyti streikierius.

Į Eureka milicija liko pasiųs
ta po kruvino streikierių susi
rėmimo su policija, laike kurio 
policija nušovė vieną žmogų ir 
dešimtį sužeidė.

Nusižudė^bedarbis
-------------------- I

CHICAGO. —Iš nusiminimo, 
kad septyni menesiai atgal pra
rado darbą, prie kurio jis dirbo 
per 17 metų, vakar savo lo
voje diržu* pasismaugė Frank 
Wisniewski, 53 m., 4543 S. Pau
lina St. Jis buvo tėvas penkių 
vaikų. v

Žmogvagio Waley 
žmona bus teisia

ma atskirai

TACOMA, Wash., birž. 23.— 
Federalinis teisėjas Cushman 
antrą kartą atmetė Mrs. Mar- 
garet Waley, 19 m., prisipa
žinimų dalyvavime pagrobime 
9 metų vaiko George Weyer«- 
haeuser ir išreikalavime iš jo 
tėvų $200,000 išpirkimo. Tei
sėjas įsakė pažymėti, kad ji 
prie kaltės neprisipažysta ir 
kad todėl turi būti teisiama 
atskirai.

Teismo paskirtas jai advo
katas sako, kad ji negali būti 
nuteista pasiremiant dabarti
niu apkaltinimu ir turėtų būti 
išteisinta.

Jos 24 m. vyras Harmon M. 
Waley liko nuteistas 45 metams 
kalėjiman. Jis teismo nuo
sprendžiu yra pilnai patenkin
tas, nes tikėjosi dar aštresnės 
bausmes.

3 pasmerkti mirčiai 
Ispanijoje

OVIEDO, Ispanijoj, b. 24.— 
Karo tribunolas, kuris teisė 63 
žmones už dalyvavimą pereito 
spalio sukilime, tris teisiamų
jų pasmerkė mirčiai.

36 teisiamųjų liko nuteisti 
kalėjiman iki gyvos galvos, 7 
gi liko nuteisti 12 metų kalė
jiman. 16 tapo išteisinti.

„M"'?;

Paskelbė lokautą 
CIevelando duonke- 
pyklų darbininkams

CLEVELAND, Ohio., birž. 
24.—18 didelių duonkepyklų, 
kuriose dirbo apie 2,600 darbi
ninkų, užsidarė, joms paskel
bus lokautą savo darbininkams.

Lokautas liko paskelbtas ir 
visos duonkepyklos liko užda
rytos tuoj po to, kai duonos iš- 
vežiotojų unija—Bakery Driv 
ers Union—paskelbė streiką tn 
jose duonkepyklose.

Kompanijos savo apgarsini
muose tvirtina, kad išvežiotojų 
unijos komitetas reikalavo paša
linti iš darbo tuos unijos darbi
ninkus darbininkus, kurie ne
moka savo duoklių, pabaudų ir 
asesmentų.

Laikėsi įsikibusios į 
valtį 7 valandas, 

išgelbėtos

•SPRIT LAKE, Iowa, birž. 24. 
—Dvi merginos liko išgelbėtos 
iš audringo Spirit ežero po to, 
kai jos net septynias valandas 
laikėsi įsikybusios apvirttfsio 
luotelio.

Jos su dviem kitais jaunuo
liais buvo išplaukusios pasiirs
tyti luoteliu, bet užėjusi aud
ra luotelį apvertė. Abu vai
kinai paliko luotelį ir nuplaukė 
į krantą ieškoti pagelbos. Bet 
tik vienas z pasiekė krantų; ki
tas gi, Eddie Wenner, prigėrė 
neįstengęs išplaukti į krantą.

LONDONAS, b. 24. — Iš- 
parduodant iš licitacijos J. P. 
Morgano miniaturų kolekcija už 
“Mrs. Pembert portretų”, ku
rį Hans Holbein viešpataujant 
karaliui Henry VIII nupiešė ant 
užpakalio kozyros, liko užmo
kėta $30,600.

CHICAGO.—Vakar prieš tei- 
sėją Miller kriminaliniame teis
me' prasidėjo nagrinėjimas by
los advokato Julius P. Waitches, 
kuris kartu su Bagdonu, Birt- 
maniene ir kitais yra kaltina
mas už suklastavimų turtingo 
pabustos Kelly testamento.

Adv. Waitclies laimėjo atski
rų bylos nagrinėjimą ir todėl 
yra teisiamas atskirai nuo kitų 
kaltinamųjų toje byloje.

Vienas iš kaltinamųjų toje 
byloje, graboriaus J. J. Bagdo
no pagelbininkas Nikodemas 
Radis prisipažino prie kaltės už 
suklastavimą testamento ir vai
kai- liudijo prieš adv. Waitchį.

N. Radžio liudijimu, visi už- 
interesuoti pasisavinimu didelio 
pabustos Kelly turto, susirinko 
po Kelly mirties graboriaus 
Bagdono raštinėje.

“Waitches atsisėdo prie rašo
mosios mašinėlės ir parašė tes

Liepia italams ap
leisti Ethiopią

ADDIS ABABA, birž. 24. — 
Italijos legacija pakvietė visus 
italus apleisti Ethiopią bėgyje 
ateinančių 10 dienų.

Tas . “pakvietimas” { italams 
sunudino visus Ethiopijoj gy
venančius svetimšalius, nes tai 
reikštų, kad Italija ruošiasi 
greitu laiku pradėti pulti Ethio
pią.
Italija nori Ethiopią mandato

RYMAS, birž. 24. — Angli
jos užsienio reikalų ministerio 
pagelbininkas kapt. Eden atvy
ko į Rymą ir pradėjo svarstyti 
su Mussolini Ethiopią ir kitus 
bendrus klausimus.

Užsienio reikalų ministerijoj 
pareikšta, kad Italija sutiktų 
palankiai svarstyti suteikimą 
Italijai mandato ant Ethiopią.

Tarptautinė darbo 
konferencija už 40 
valandų savaitę

GENEVA, birž. 23. —Tarp-
tautinė darbo konferencija pri- ambasadą 
ėmė darbo statutą, kuris sie- 
kiasi visose šalyse įvesti 40 vai. 
darbo savaitę. Pasiūlymas li
ko priimtas 79 balsais prieš 30. 
Už 40 vai. darbo savaitę vien
balsiai balsavo visa Jungt. 
Valstijų delegacija.

VALENTINE, Neb., James 
Mansour, 50 m., prezidentas vie
tos prekybos buto, išvilko iš 
traukinio savo žmoną, matyt, 
prieš jo valią važiavusių į ki
tų miestą. Bet tuo tarpu trau
kinys pradėjo eiti ir abu jie nu
krito tarp traukinio ir plat
formos. Abu liko traukinio už
mušti.

Specialė Naujienų laidą, pašvęsta lakūnui 
Feliksui Vaitkui, išeis trečiadieny, birželio 26 
dieną. Tai bus istorinis Naujienų numeris. 
Jame tilps daug įvairių straipsnių ir paveiks
lų. Įsigykit tą Naujienų numerį ir laikykit 
atminčiai. Susidės iš 24 puslapių.

tamentą”, liudijo N. Radis.
Ant rytojaus N. Radis tų 

“testamentų” nuvežęs pas ne
priklausomųjų pralotų kun. P. 
P. Zulink, kuris tą testamentą 
pasirašė kaipo “liudytojas”. 
Tada Radis nuvežęs Joną Dai- 
lydę į Butmanienės namus ir 
Dailydė irgi pasirašė kaipo “liu
dytojas”.

Kvočiamas Waitclies advoka
to McDonnell Badis buvo pa
klaustas kame jis prisipažino 
prie kaltes. Badis naiviškai at
sakė:

“Why, aš manau, kad prie 
nešiojimosi tos popieros su sa
vim”.

Kiti kaltinamieji toje byloje: 
Bagdonas, Butmanienė, jos su
nūs, kun. Zalink ir Dailyde bus 
teisiami vėliau. N. Radis irgi 
yra apkaltintas, bet kadangi jis 
prisipažino prie kaltės, tai bus 
nuteistas atskirai.

Metė bomba Jungi. 
Valstijų ambasa

dai Meksikoje
4* ' - ...

Bomba didelių nuostolių nepa
darė, bet dabar ambasada 
yra stropiai saugoma polici
jos

EXbCO CITY, birž. 24. — 
Dideli policijos būriai stropiai 
saugo Jungt. Valstijų ambasa
dų, į kurios sodną vakar buvo 
mesta bomba.

Dinamito bomba buvo mesta 
vakar iš pravažiuojančio auto
mobilio į ambasados sodną. 
Bomba betgi didelių nuostolių 
nepadarė. Eksplozija pramušė 
skylę sodno sienoje ir išmušė 
langą privatinėje ambasado
riaus Josephus Daniels rašti
nėje.

Ambasadorius sakosi nežinąs 
priežasties metimo bombos, nes 
ambasada nebuvo gavusi jokių 
grūmojančių laiškų ir tas įvy
kis jokios svarbos neturys. Jis 
atsisakė skųstis .valdžiai dėl 
mestos bombos, bet saugująs 

policistas pasiėmė 
bombos likučius ir pranešė po
licijos viršininkui.

Einantis užsienio reikalų mi
nisterio pareigas Ceniceros ap
silankė ambasadoje atsiprašyti 
už nemalonų įvykį ir pastatė 
daugiau policijos saugoti amba
sadą.

Polciija sakosi užtikusi pėd
sakus metusių bombą ir tikisi 
piktadarius neužilgo suimti.

SIOUX CITY, la., b. 24. — 
Arthur S. Hanford, Jr., 45 m., 
sūnūs Hanford Air Lines prezi
dento, užsimušė susidaužius jo 
lėktuvui netoli vietos airporto.
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gi pasižymėjo naujų narių įra
šyme. Įrašė savo žmonų p-nių 
Uršulę širmulienę ir giminaitį 
Petrų Rapševičių.

P-nas N. Širmulis u4ž įrašy
mų dviejų naujų narių Chica
gos Lietuvių Draugijon gaus 
2 tikietus į Draugijos Jubile- 
jinį Bankietų, kuris atsibus 
Lapkričio-Nov. 2 , d. Lietuvių 
Auditorijoj.

Kiti Draugijos nariai turė
tų sekti p, Širmulio pavyzdžiu 
ir įrašyti nors po vienų nau 
jų narį, kad gavus tikietų ver
tės $2.00 į Draugijos Jubilie 
jinį Bankietų.

rių gaus dykai po įžangos ti
kietų į Draugijos Jubiliejinį 
Bankietų. Kas daugiau ?

Jonas Kučin
Musų konkursantas Juozas 

A. Jankus įrašė Draugijon jau
nų, gerų narį p. Jonų Kučin. 
Daugiau tokių narių įrašyk 
Draugijon, Juozai!

Frank Žičkus

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGI-A 
VALDYBA: P. MILLER, finansų sek.storius

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

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

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

Ad. Maskaliimas irgi 
gaus tikietų į Dr-jos 
Jubiliejinį Bankieta

Musų geras draugas Frank 
Valaitis įrašė Draugijon kitų 
gerų savo draugų Frank žičkn. 
P-nas F. Valaitis už įrašymų 
naujo nario gaus tikietų į Chi
cagos Lietuvių Draugijos Ju
biliejinį Bankietų dykai. Gerų 
darbų atlikai, Frank, daugiau* 
tokių narių įrašyk Draugijon, 
bus daugiau tikietų.

Sėkmingam darbui 
einant

Musų konkursantų darbu 
galima . didžiuotis. Tiesa, kai 
kurie konkursantų veikia silp
niau, o dalis jų nerodo visai 
žymesnio veiklumo, taeiaus 
abelnai imant, visi dirba su
lig esamų jų darbuotes sųly-

Ne visi gali prilygti įrašy
me naujų narių musų kon- 
kursantui Kaziui Steponavi-i 
čiui, jis turi plačių pažintį ir 
yra nepaprastai energingas. 
P-no Steponavičiaus nusista
tymas yra gauti į savaitę 
Draugijai (nė daugiau, nė ma
žiau) dešimtį naujų narių. 
Jis savo tikslą iki šiam laikui

einant išsisems. Bet jeigu iš 
tikrųjų jis tų galės ištęseti, 
tai pabaigoje konkurso prisi
pažįstu, kad klydau.

Į sekamų kategorijų konkur
santų įeina: V. B. Ambrose, 
Frank Bulaw, P. Galskis ir 
Senas Petras (Martinkaitis). 
šitos kategorijos konkursantai 
stovi arti viens antro savo 
darbo rezultatais. Pirmiau 
konkurso darbo eilėse ėjo V. 
B. Ambrose ir Frank Bulaw, 
bet dabar pradėję nepapras
tai sėkmingai progresuoti P. 
Galskis ir Senas Petras; atro
do, kad jiedu greitu laiku pra
lenks Bulaw ir Ambrose.

Į trečia kategorijų įskaito
mi sekami konkursantai: 
Louis Antanavičius, Agnės 
Grakauskienė, Marė Kemešie- 
nė, Arthur Montvidas, Zigmas

musų konkursantų darbo re
zultatai. Daugiau apie tai ki
tų kartų.

Konkursanto Zigmo 
S. Mickevičiaus įra

šyti nauji nariai
John Mickeviče

Jaunuolis iš Marquette Par
ko apielinkės; musų naujas 
konkursantas p. Zigmas S. 
Mickevičia jį įrašė Draugi
jon.

Joseph Gelda
čia irgi musų naujo konkur

santo dovana Chicagos Lietu
vių Draugijai. Gerai, Zigmai,

pilnai atsiekė — gavo po de- S. Mickeviče, B. Vaitekūnas ir kad sėkmingai darbuojatės.
šilutį naujų narių savaitėje. 
Jis yra nusitaręs, kad taip

Waiter Neffas. L. Antanavi
čius pradžioje konkurso dar- Juozas Žekonis

jam darbas turi eiti iki kon
kurso užbaigos. Pats šitų žo
džių rašėjas nemano, kad p. 
Steponavičius tų galės pada
ryti, prospektų aruodas laikui 
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bavosi gana sėkmingai, bet 
dabar stovi penktoj vietoj, pa
skutiniu laiku pusėtinai aptin
go' darbuotis. Kemešienė ir 
Grakauskienė stovi lygiomis^ 
Montvidas, ' Neffas, J Vaitėku-' 
nas ir Mickeviče irgi lygio
mis. Laukiam, kuris iš jų pra
dės sėkmingiau progresuoti.

Prie mažiau sėkmingų dar
buotojų priklauso: Ona Mitts- 
kienė, Alex Ambrose, A. Skrc- 
levičius, Joseph A. Jankus, 
Magdalena Ratkevičienė, Pet
ronėlė šliužas, Petras Rasalis, 
Petras Rozgus, Anton Kunge- 
vičius, Antanas Krasauskas ir 
.keletas kitų.

Tai taip maž-daug stovi i

Kitas Marguette Parko gy
ventojas, Z. :S. Mickevičiaus įra
šytas Chicagos Lietuvių Drau
gi j on, yra p-nas J. Žekonis. 
TaL senas i šitos apielinkės gy
ventojas, malonaus budo žmo
gus.

P-nas N. Širmulis ir-
k 

gi pasidarbavo Drau
gijos naudai
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Musų Draugijos narys, p. 
Nikodemas Širmulis, nėra Drau 
gijos konkursantas, bet jis ir-

Automobilio Radios po

’19.50
IT. Midget Radios po

”7.50
Philco Radios po

14.50
Zenith 8 Tubc

M 8.00
24.00

Jos. F. Budrikę
3417-21 S. Halsted St

SUDRIK
Furniture Mart

3345-47 S. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705—8167 

CHICAGO. ILL.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

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

CHAS. SYREWICZE
1344 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

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

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

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

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742

Kitas Draugijos geras na
rys, Adomas Maskaliunas, įra
šė Draugijon savo gerų drau 
gų p. Mikų Gusčių, Cicero, III 
Adomas turi tikietų “šiur”, 
bet jeigu dar nori gauti ir ki
tų tikietų savo merginai, tai 
būtinai reikia gauti dar vienų 
naujų narį —- bus du tikietai. 
Bankiete galės dalyvauti n s 
viena, bet dvi asabos, taip sa 
kant pilnas žmogus.

Šitie Draugijos na
riai prirašė po viena
nauja narį Draugi
jon, kad gavus tikie- 
tą į Draugijos Jubi

liejinį Rankiotą: 
——..

Paul Marinas, j

Jonas Virdis, <
John Maslau'skas,
Louise 6|ralJ;huškas,

W tStanley :«OmWberga s, 
^Juozas N^bereza,
Marė Viškoška,
Edvard Mallis,
Alex Milašauskas,
Ona. Žostautienė,
John Vainavičia,
Frank Valaitis. .........

Visi, čia pažymėti Draugijos
bariai už įrašymų naujų na-
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AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
Tai. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieni.

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokių akių

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:80 
Iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
OjOO iki 18’00 Kalbama lietuviška*

LIETUVIS 
Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių (tempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptepsimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso: 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimi akys atitaiso- 
' ! mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

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

ADVOKATAI
Anthony A. Dobbs

(Antanas Dubickas)
ADVOKATAS

Perkraustė savo ofisą i naują 
vietą, adresu:

139 N. Clark St.
Suite 1209

Tel. Central 5566

Rez. 7018 S. Artesian Avė.
/ Tel. Republic 2566

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800 

Rez.. 6515 So. RockweH St.
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlio*, Seredos ir \ 
Pėtnyčios 6 -iki 9 * ' 

Telefonas Canal 1175
Namai: £459 S. Rockwell Screet 

Telefonas Republic 9600

Mrs. Nainis ir duktė 
Theodora įsirašė 

Draugijon
Musų Draugijos narės tai 

p-nia Theodora Nainis ir jos 
jaunute, apsukri, malonaus bu
do dukrelė, p-iė Theodora F. 
Nainiutė. P-lė Nainiutė yra 
mokinė, paskutinį metų lanko 
High School. Kalba gražiai lie 
tėviškai, tarsi butų gimusi Lie
tuvoj. Tai nuopelnas motinos, 
kad galėjo grynai lietuvių dva 
šioje savo dukrelę išauginti.

Velionis Pranas Nainis, ku
ris neperseniai mirė, irgi buvo 
Draugijos narys. Dabar moti 
na ir jauna duktė įstojo Chi
cagos Lietuvių Draugijon. P- 
nia Nainienė gyvena adresu 
1248 W. 59th St.

Dar pravartu priminti, kad 
p-nia Nainienė yra sesuo p-nios 
Firantienės, žymios “Sandarie- 
čių” darbuotojos. Nainiui mi

rus, p-nia Nainienė pasikvietė 
savo seserį pas save bendrai 
gyventi, kad nebūtų nuobodu. 
Dabar abi šeimynos bendrai 
gyvena.

Arthur Montvido įra
šyti nauji nariai—
P-lės Mary ir Martha Lentz
Musų veiklus darbuotojas- 

konkursantas Arthur Montvi
das įrašė šitas dvi jaunutes 
paneles, Mary ir Martha Lentz. 
Tėvas, p. Lentz, jau seniai 
priklauso Draugijai, o dabar ir 
dukterys čia atėjo. Puiku!

Marcelė Zokienė
čia vėl musų jauno konkur

santo darbo rezultatai — įra
šė ponių’ Marcelę Zokienę
Draugijon.

(Tąsa pusi. 3-čiam)

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu valysi namus! Pašauk mus dėl dykai apskaitliavimy. 

25 metai patyrimo. — Blekorius ir Štogius.

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

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir drasko* vanos.

«wimming
Rusiška ir

Moterim*

.■ ■; I <)ANS and 'INSURANCE ; ■
Teų/i r’4kU.-u’ji-pirdg'ų a.nt Pirmo Moyjėio arba 

'apdraudo.s nuo ugnies..vėjo, ctc., at.ušauk:
840 Wcst 33rd Street 

TELEFONAS; YARds 2790 arba'2791 

KEISTUČIO skolinimo ir būoavojimo b-vės

GYDYTOJ AI IR DENTISTAI
»    i   i ■ ■■■■<■ ■.'■l- i ■■■■!— ■ J   11 1 1 ■

LIETUVIAI | LIETUVIAI
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St, 
TeL Boulavard 1401

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 7330
Namų telefonas Brunswick 6597

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nedėliomis pagal sutarti.

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. California Avenue 

Telefonas Rejsblic 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 6880 
Bez. Hyde Perk 8396 

Dr. Susanna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

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

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Serądoj pagal sutarti.

Dr. StrikoFis
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisu 4645 So. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

Ik. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER AV., Cor. Francisco 
Tel. office Laf. 8650; res. Virg. 0669

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas ,

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

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St. 

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
liki8 po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tet LAFAYETTE 8051.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted SL 

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

Šventadieniai* nuo 10 iki 13
Phone Boulevard 8688

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 8b 

metus kaipo patyrė* gydytoja* chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6755 ar Central 7464

Dr, Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MJDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 South Ashland Avenae 

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

7 iki 8 vai Nedėl. nuo 10 iki 12 
Res. Telephone Plasa 2400

Ofiso Tel. Celumet 6898 
Res. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusa* Gydytoja* ir Chirurge* 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų Ilgu.

Ofisas 8102 Sa. Hehted St. 
arti Slet Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ne* 
diliomis ir šventadianiala 10—12



Chicagos Lietuvių 
Draugija

(Tusu t* pusi. 2-r<»
Anttonota Stupnr

čia vėl nuopelnai jaunu 
Montvhlo |rnžynn> p-nhm Ant- 
tonotoM Sliųmr. Jom aunua įal- 
rnAė per kitų musų žymų kon< 
kursantų p. K. Steponavičių, 
na o motina per Montvhlų. B- 
nų Stuporų Aohnynn, tai jhv 
žangus Žmonės. Gerai, kad jie 
norą dabar prisidėjo Chlcairoa 
Lietuvių Draugijos.

Konkursantės A. 
Grakauskienės 

gauti nauji 
nariai:

John Spitlis
Chicagos Lietuvių Draugi

jos nnujns narys p. John Spll- 
lis yrn žymus Rrighhm Parko 
hiznicrius, užlniko puikini 
jrvugtų gnsoŲnn stot) prie 
Archer ir Cnlifornhi Avė. Ge
rui pndnrC p-nin Grakauskie
nė, kini šitokių stambių Bri- 
ghlon Parko žuvį pasigavo j 
Draugijų.

Marė Rcdccko

pudnrė, kad išvykdamas j 
formas įsirašė į Chicagos Lie
tuvių Draugijų.

Kazimiera KnzukniiNkienė
P-nia Kazimieru Kazukaus- 

klenė, rimta, intvlogcntlška 
moteris. Gerai, kad Ji įsirašė 
Chicagos Lietuvių Draugijom

Georgo Brunetai
Naujus Chicagos Lietuvių 

Draugijos nurys, p. Geo. Brun- 
(Imu, iš amato yra Stutlonery 
Engineer, priklauso prie in
žinierių unijos. Rimto, man
dagaus budo žmogus, gerbian
tis kitų žmonių nuomone.

Jonas Nemani s
Musų naujus nurys Jonas 

Ncmunis sunkaus darbo žmo
gus. Myli skaityt knygas ir 
laikraščius, rimtas, pažangaus 
nusistatymo svarbesniais gy
venimo klausimais.

Veronika Žilinskienė
P-nia Veronika Žilinskienė, 

vaistininko J. Žilinsko žmo
na. P-nas Žilinskas yrn senas 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narys. Jo vaistinės viela, 2300 
So. Lcavitt SI, Dabar abu pp. 
Žilinskai bus Draugijos na
riai.

Pasimirė Andrius 
Bendoravičius

Praeitų ketvirtadienį mirė 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narys Audrius Bendoravičius. 
Velionis buvo senas organiza
cijos narys, bei amžių dar 
gana Jaunas, keturių dešim
čių vienų melų. Velionis bu
vo palaidotus praeitų šešta
dienį šv. Kazimiero kapinėse. 
Paliko milimlusias žmonų ir 
dukterį. Gailisi šeimyna ne
tekusi savo šeimynos narto, 
apgailestauja C.hicagos Lietu
vių Draugija netekusi gero or
ganizacijos nario.

Albort PnjmiMknN
'l'nl “Naujienų” darbiniu- 

kan, I luotai pyni aa, raidžių rin
kėjai. Nora p. A. PajaunkaN 
yra činghniH, liet lletuvIškaH 
raidoH moka geriau rinkli, ne
gu dauguma ateivių lietuvių, 
Yru vIcmiH Iš geriauNių lietu
vių linotalpyalų. Reiškiu, ChE 
cugoH Lietuvių Draugija huhI- 
luukė Į novo cIIch gero umat- 
nlnko.

Nauja narė ir Jaunu |>nln 
Marė Bederk v. taipgi nuisų 
konkursnntės darbo vaisius.

Marės Kemėšienės 
įrašyti nauji nariai:

Eugene Strazdas
Musų jaunas ir naujas na

rys Eugene Strazdas yra sū
nūs pp. Marės ir SL Strazdų, 
Jo tėvas Steponas Strnzdns 
yrn žymus rašytojas, aktyvus 
darbuotojas musų kultūrinia
me gyvenime, o motina vMarė 
Strnsdiėhė irgi ‘Sena veikėja 
ypačiai lietuvių darbininkų 
judėjime. Jaunasis Strnzdns, 
matomai, eis savo tėvų pėdo
mis. Yrn aktyvus narys “Nnu- 
jos Gadynės" chore, dabar jsi- 
rnšč Chicagos Lietuvių Drau
gijom Kreditas konkursantei 
Kemešienci ui įrašymų jau
nuolio Strazdo.

Enancva Nevedom^kienč

Aitu p-nia, musų nnujn na
rė, yrn brighlonparkietė. Mu
sų spėkos čia nuolatos eina 
skaitlingi n.

XXX
Taip sakant, musų konkur- 

santas P. Galskis pasižymėjo. 
I trumpų laikų gavo net de
vynis naujus narius. Puiku!

Vincus Senkus
čia irgi eina kreditas kon

kursantei Kemešienci už įra
šymų p. Vinco Senkaus. Nc- 
abejojam p. Senkus bus ak
tyvus narys Chicagos Lietu
vių Draugijoje.

Amelija Pievienė

Sergantys Draugi
jos nariai

August Lentz, Juozas Bak- 
tys, Anna Jakštienė, Aiųclia 
Kundrotlenė, Juozas Miciunns, 
Rozalija Naikolienė, Bronlsla- 
va Skurkienė, Mary Radienė, 
Geo. Gulbinas, Anna Bagdo
nienė, Stanley Veselis, Pauli
na Vcčern, Marė Šilkus, Pelei* 
Maslauskns, Wnllic Slacį, Ed- 
vard Rvlzda, Anton Krasaus
kas, Antanas Arminas, Joseph 
While.

Kadangi Draugija turi virš 
dviejų tūkstančių narių, o ser
gančių yra devyniolika, tai iš
eina mažiau negu vienas sor
gus narys ant kiekvieno šim
to.

Veli jam visiems Draugijos 
nariams pasveikti, pasveikus 
darbuotis bendrai su visais ki
tais Draugijos nariais organi
zacijos labui.

Pasveiko Augustas 
Žilė

Senas Chicagos Lietuvių 
Draugijos nurys, Augustus Ži
lė, buvo rimtai apsirgęs, Sma
gu pažymėti, kad dabar pil
nai yra pasveikęs, pradėjo ei
ti kasdieninį užsiėmimų.

Konkursanto Frank 
Bulaw įrašyti nauji 

nariai:
Frances Sakalauskienė

Chicagos Lietuvių Draugijos 
nauja narė, p-nia Frances Sa
kalauskienė, yra žmona Pra
no Sakalausko, seno musų 
Draugijos nario. P-nai Saka
lauskai užlaiko rūbų siuvyk
lų, taipgi valo ir taiso senas 
drapanas. Biznis randasi ad
resu 3212 So. Halsted Street. 
Draugijos nariai Bridgoporte, 
nepamirškite, kad p-nai Saka
lauskai yra jūsų bendros or
ganizacijos nariai.

Stanley IhitkuN
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Draugijom iuiuJun •nuryN p. 
Stanley Bulkua, DurlauN ir Gi
rėno Ponio nurys, geras žmo
gus, rainus Hrlghton Parko 
gyventojas. Kreditus konkur- 
santui Biilasv už p. Butkaus 
įrašymų Draugijom

FrancoN RaNlnkietviez
P-nia Frances Buslnklevviez, 

nauju musų Draugijos narė, 
yru inteligentišku, malonaus 
budo moteriškė, Smagu su to
kiu leido sueiti, pasikalbėt 1, 
čia irgi plusus musų konkur- 
sunlui Frank Bula\v už p-nios 
Baslnklewlcz įrašymų.

Frank LinkawNkl

P-nas Frank Llnkawskl, 
naujas Draugijos narys, taip
gi ir naujas jaunavedis ap
sivedė su musų gera Draugi
jos nare p-nia Karolina Ka
zoku unkiene. P-nin Kazokaus- 
kienė užlaiko puikiai įrengtų 
tavernos biznį, 5d 13 South 
Wontworlh Avė, Dabar p-nia 
Kazokauskienė vi|rto p-nia 
UnkawskienC; abu su vyru 
sėkmingai bizniavoja ir sal
daus mėnesio šventę švenčia.

Gero Jiems pasisekimo ženy- 
biniume gyvenime.

MktMM

Konkursanto V. B. 
Ambrose įrašyti 
nauji nariai Drau

gijom
Albort Belsk!m

Musų jaunas, naujas narys 
p, Albort Belskis, gimęs ir au
gęs Amerikoje Jaunlkailis. 
Nors dar Jaunas, bet žymus 
biznierius, savininkus Yankee 
Food Products Co„ 3645 So. 
Wnllace St. Gaminu visokius 
užkandžius tavernoms: Prct- 
zels, Pop Corn ir Po t n to Chips.

Margarot Stankus
P-nhi M, Slankus yra žmo

na dženitorlaus Stankaus, ku
ris prižiūri didelį teatro na
mų prie Easl 79th St. Alni 
pp, Slankai yru labai drau
giški žmonės,

Dorothy Esposlto
šita jauna p-nia yra duktė 

p-nios Margarelos Stankienės, 
Amerikoje gimusi Jaunuolė, 
dalyvauja bendrai lietuvių gy
venime.

ja Jokubiiuskienė yra žmonų 
dženilorlaiis Jokubmisko, pla
čiai pažįstamo Chicagos lie
tuviams.

Visus Aituos keturis narius 
įrašė konkursiinlas V. B. Am
brose.

Naujas konkursan- 
tas

Antanus Marcinkevičius
•W>4«l4N>«» TMM

Smagu pažymėti, kad musų 
naujus konkursanliiN p, An- 
ianiis MiircinkcvIČiiis yru nu
sitaręs Draugijon surašyti vi
sus dzūkus, ypačiai nuo Mer
kinės, P-nas Marcinkevičius, 
puls būdamas dzūkas, dzūkų 
dvasinius reikalus pilimi su
pranta. Neabejojam, kad p. 
Marcinkevičiui pasekmės nau
jų narių įrašymo bus tikrai

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

1AHINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LJETUVAITP.S

“MISS NAUJIENOS 
1985”

RlRUTftS DARŽE 
Rugpiučio-August 4, 

1935 m.
Liciuvaitės norinčios įstoti | 

Gražuolių Konlvstų, tuojau 
siųskite savo fotografijas į 
“N u u J lenas”.

Gražuolėms bus duodamos 
trys dovanos:
PIRMA DOVANA — $50.00 
ANTRA DOVANA * - $25.00 
TREČIA DOVANA $10.00

Stefanija Jokubautfdenė

Chicagos Lietuvių Draugi
jos nauja narė p-nla Stefani

JUOKAI
ŠKOTIJOJE

— Kų? Tamsta dedi kaulus 
ant veidrodžio?

— Matai, šuva mano, kad 
jis gauna dvigubų porcijų...

Meškeriotojas (žingoidžiam 
stebėtojui):

— Malonėkite man palikti 
jūsų pavardę ir adresų, kad aš 
galėčiau Jums parašyti, kai su
gausiu kokių žuv|?

This delidoui cheeie food Ii 
DIOESTIBLE AS MILK

ni4d«n to VetroeU’a riditr mUd 
Cl>ed<lar CImnmo flavor are baaltn- 
proUotivo elemente of many f nmU.

Il’a wondnrful fočohildren. Serve 
Kraft Velveeta—to Miulwtobee, to 
ouokod diobee,.. o/iunl

Musų nauja nare p-nia Pie- 
viene bus musų bendro dar
bo dalyvė. Chicagos Lietuvių 
Draugija kasdien skaitlėja 
darbščiais nariais. Puiku!

AKUŠERĖS

Didžiausia Išpardavimas 
Gautu Atgal Automobilių Chlcagojo 

150 Automobilių Pasirinkimui, 
Dodgo, 1032,’ sodnu, kaip nau

jas, tik ...........................  $295.00
Buick Inte, 1930, sodan, tik .... 110.00 
Fard, 1934, sodan, kaip nau

jas, tik 365.00
Hupmobilo, 1932, sodan, garan

tuotas, tik ...............   285,00
Studobaker, 1931, Doluxe, tik 195.00 
Chryslor, 1932, Loluxo sodan,

tik 205.00
Essox, 1930, sodan, tik ............ 45.00
Chryslor Coupe, tik .................... 35,00

Ir daug kitų autmobilių nuo $25 
ir brangesnių, Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienų ir galit pasi
važinėti dol bandymo 7 dienas. Jūsų 
sena karų priimsim i mainus. Li
kusia suma užmokėsit mažais mė- 
nosiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobilių kainos 
yra pigiausios Chicagoje. Musų 
krautuvė yra atdara vakarais ir no- 
dėliotais iki 9 vai. vakaro.

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

Stop 
Itching
Skin

Nlošfljlino, lAbOrlmų Ir DodorvhM—. 
Romo trinlt pnlonirviim Nkiuimnui nuo 
muAvolnlnu IrltAdlJa nuo Komoinoit, »puo- 
irų Ir pnnnklų odon noavdkumų. ati 
niotUN Stanio vnrtojninnn Ir irlrlnniM 
milijonų k ui po įvarui Ir NnuiruH vata* 
taa prnAiUlnlnnii odoa irltnoljų, Ulirlr- 
ttin Oood Hounokooplnir lluronu. No, 
4H74, Mo, OOo, Ir $1. ViHl vulHtlnln* 
Imi ullnlko.

žemo
P OH *. I\ IN I I I I 1 M I I O |xj S

M '

Atsakant į Klausimą

KIEK IŠTIKRO G ASO ŠILUMA KAINUOJA?
Tikrų kaštų rekordas už praėjusį sezoną ant 
šių ir kitų namų prašalina visas abejones

* '■ <

GASO ŠILUMA PRIIMA KAŠTŲ IŠŠAUKIMĄ!

Konkursanto P. Gal- 
skio įrašyti nauji 

nariai
Antanas ir Rozalija Litvinai
P-nai Litvinai užlaiko gra

žiai įrengtų tavernų, 733 W. 
18th St. P-nia Litvin veda ta
vernos biznį, o pats p. Litvin 
dirba tunely formanu. Abu 
yra pažangus žmonės, abu įsi
rašė Chicagos Lietuvių Drau
gijom

Anna Waxcele
Jauna lietuvaitė, amatu siu

vėja, rimta, mandagi. Dau
giau tokių merginų į musų 
Draugijų. Gerai musų fconkur- 
santas P. Galskis padarė, kad 
šitų jaunų p-lę čia įrašė.

Adomas Zablockis
Musų naujas narys p. Ado

mas Zablockis rengiasi aplei
sti Chicago, važiuos farmė- 
riautt Gero jam pasisekimo 
jo naujame amate. Protingai

Mrs. Anelia K. Jarusz
Phyaical Therapj 

and Midwife
6109 S. Albany 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat* 
mept ir magne* 
tie blanketsirtt 
Moterims ir mer

ginome patari* 
mai dovanai

PULLVACK
NOSLACK 
FIULING

ALVVAYS UNIFORM 
... dependable

25ounceslbr35t
MILLIONS OF POUNDS HAVF BEEN 

USED BYOUR GOVERNMENT

Užsiprenumeruokit 
"GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 

. * * . 
I

Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautas būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoj a

"GIMTĄJĮ JKRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

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

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

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

esame įrodyti iš aktualių kėsų rekordų, kad 
gaso apšildymo kaštai nėra tas, ką delei perdė
tų kalbų ir neakuratiškų tvirtinimų kai kurie 
linkę manyti. Mes prašome jus priimti ši mu
sų įrodymą, ne kaipo gandą, bet kaipo nuo
dugnų fštirimą, kiek ištikrųjų gaso apšildymas 
kaštuoja. Virš 30,000 užganėdintų gaso šilumos 
vartotojų stovi užpakaly musų ištirimų.

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

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE
CHICAGO

djai. Rašykite arba pašaukite artimiausi Jums 
Gaso Kompanijos Ofisą ir klauskite šių įrody
mų, kurie yra sutalpinti folderyj su 50 kėsų 
Iš šimtų gaso apšildymo kaštų rekordų. Tiktai 
išpildykite ši kuponą ir tuojaus pasiųskite paš
tu arba telefonuokite Wabash 6000.

Pasiųskite šj Kuponų dėl 
Įrodymų apie Gaso 
Apšildymo Kaštus—

PAŠAUNKIT ABEJONĘ!

CO

I

THE PEOPIJES^GAŠ LIGHT& COKe"cO~I 
CHICAGO, ILL.

Prašau prisiųsti man kopiją jūsų brošiūros 1 
apie “Gas Cost Records.” |
Vardas ..............

Adresas

Miestas Valst,

PETER PEN



NAUJIENOS, Chloro, ffl. AntriullunlH, bH. 25, 1036

NAUJIENOS
The Lllhunnlnn Daily Nbwm 

Publbhed Daily Kxeept fiunday hy 
The Lllhuanhin New« Pub., (to., Ine.

17811 South IVnlNted Hlreet 
Ttlephone CANal 8M0

bl iin—-Nim i.... .. ................................................... ......

Subaerlpllon natom
18.00 per ycnr In (tonadn
17.00 per yvrtr outNhte of Chlcago
48.00 per y ra r i n C.hlcngt) 
3c per eopy.

Kntercd ne Socond (»Iumh Maitot 
Marvh 7lh 1014 nt tho Pont Office 
of Chleagn, III, under tho net of 
Mareli 8rd 1870,

Naujienos eina kasdien, lAsklrlnnl 
nekmadlcnlus. Lotdftln Naujienų Brit- 
tlrovė, 1780 S. Ilalsted St.. Chlcago, 
III, Telefonai) (tonai 8000.

DRDR SAMAS BANKINIAME BIZNYJE

UžOjus finansiniam krizini, Amerikos valdžia buvo 
priversta teikti pageliu) bizniui. Ji įsteigė Rekonstruk- 

į rijos Finansų Korporacijų, kuri skolino pinigus ban- 
kainat geležinkeliams ir kitokioms įmonėms Ir tokiu bil
du daugeli Jų Išgelbėjo nuo bankruto. Duodama pasko
las bankams, ta valdžios įstaiga imdavo jų ščrus, taip 
knd per jų valdžia darėsi bankų dalininkas.

Iš 100 didždiusiųjų bankų Jungtinėse Valstijose 
33-se valdžia šiandie turi Šerus (akcijas). Penkiolikoje 
iš jų valdžia yra stambiausias dalininkas, ir kai kuriuo
se ji net turi absoliučių daugumų šflrų. Re to, valdžia 
yra investavusi daug pinigų j 0,300 kitų, mažesnių ban
kų. Viso j bankus valdžia turi įdėjusi per Rekonstruk
cijos Finansų Korporacijų vienų bilionų dolerių. Daugelį 
iš tų bankų ji visiškai kontroliuoja.

Tokiu budu Dėdė Šamas pasidarė stambus banki
ninkas. J šitų biznį jisai pradėjo eiti dar prie Hooverlo, 
kuris nuolatos kartojo, kad valdžia j biznį neprivalanti 
kištis, nes jos kišimąsi slopintų privatinę iniciatyvų. Ve 
dėlko Hooveris paliko apie savo administracijų tokių 
prastų atmintį žmonėse. Jisai tik šnekėjo apie biznio 
“laisvę", o tikrumoje jisai biznį gelbėjo kiek galėdamas 
ir visai nepasitikėjo "privatine iniciatyva".

Bet tuo pačiu laiku, kada Hooverio administracija 
dėjo milionus dolerių j bankus, tai ji sakė pamokslus 
apie tai, kad Amerikos darbininkui butų sarmata imti 
pašalpų ("dolc”) iš valdžios. Vadinasi, beturtis, netekęs 
uždarbio fabrike, turėjo dėl savo "amerikoniškos puiky
bės” kęsti badų, kuomet bankieriams valdžia saugojo 
ne tik jų biznius, bet ir pelnus. Darbo žmogaus panie
kinimas ir kapitalo protegavimas čia pasireiškė aiškiau
sioje formoje.

Bet, deja, kaip ilgai Amerikos darbininkai neštengė 
šitos politikos perprasti. Jų vadai nenorėjo girdėti apie' 
tai, kad butų įvesta valstybinė apdrauda nuo nedarbo 
arba kad valdžia bedarbius šelptų. Tik kai jau badas 
visai prispaudė minias, tai ir tie lyderiai ėmė suprasti, 
kad valdžia turi tani tikras pareigas prieš žmones, ne 
tik prieš pinigų maišus.

Kada Dėdė Šamas turi tiek daug pinigų įdėjęs j 
bankus, tai jo balsas daug sveria ir kituose bizniuose, 
nes finansai šiandie valdo viskų. Per bankus valdžia, 
jeigu norėtų, paimtų savo kontrolė!) visų pramonę ir 
susisiekimų — be jokio triukšmo.

Apžvalga
NE TAS AKLAS, KURIS NE
MATO, BET KURIS NENORI 

MATYTI

Vienas partyviškas leidinys 
rašo, kad per metus laiko po 
Detroito seimo Susivienijime 
"absoliučiai nieko“ neatlikta, 
nors, girdi, “socialistų-komu- 
nistų koalicija turėjo laisvas 
rankas daryti kas jai tinkama. 
Niekas jų nelaikė už skverno 
ir niekas netrukdė jiems vy
kinti savo programų.”

Nuostabu, kodėl žmonės, ku
rie pretenduoja prie visuomenės 
vadų ir švietėjų vardo, šitaip 
rašo. Visi žino, kad SLA. Pild. 
Taryboje nėra nė vieno komu
nisto. Argi jau ir Vinikas su 
Mockum pateko j “socialistų- 
komunistų” eiles?

Kas Susivienijime atlikta, ro
do gana aiškiai tas faktas, kad 
pernai Šiuo laiku SLA. neturė
jo “laisnio” daryti biznį New 
Yorkc valstijoje, o šiemet jau 
seniai turi.

O kad niekas netrukdė da
bartinės Pild. Tarybos, tai irgi 
melas. Buvo grasinimų bylomis zuperį bandė padaryti “katali- 
teisme ir buvo net skundų teis- kiškų” (kurį jų partijos žmo-

Uieakymo kalnai
C.hlcngnjo — paltui

Matams ...........................    48.00
PunoI melų       4,0(
Trinia mėnesiams .................... U.Oi 
Dviem mėnesiams i .00
Vienam mėnesiui .................... .70

Chlengoj per Išnešiotojus i
Viena kopija ........................  8o
Savaitei ....................................... 18e
Mėnesiui .................................... 70c

Suvienytose Valstijose, ne UhleagoJ, 
paltui

Metama ..........$7.00
Pusei motų .... . 8.00
Trinia mėnesiams .... ......... . 1.70
Dviem mėnesinius .... .....i...... 1 .JO
Vienam mėnesiui ................... 70c

Lietuvon Ir kitur uhdenliioao 
(Atpiginta)

Metama .............. . $8.00
Pusei metų ................................ 4.00 
Trims mėnesiams .................... 00 
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su ulankymu.

nie. Buvo piktų protesto rezo
liucijų kuopose ir apskričiuose, 
ir t. (.

O to leidinio redaktorius ši
taip rašo ir tuo pačiu laiku va
dina kitus žmones “akiplė
šoms“ I

“TAM RUSSKIJ DUCH, TAM 
RUSJU PACHNET”

Brooklyno stalincų lietuviš
kas organas gėrisi, kad

“Sovietų lakūnas Kozulia 
Charkovo orlaivių lauke nu
šoko iš 7,226 metrų (23,474 
p.) aukščio su parašiutu, ne
naudodamas jokių prietaisų 
apsaugojimui kvėpavimo, ko
zulia jau yra atlikęs 154 nu- 
šokimus, ir keli metai laiko 
pasaulinį rekordą.”

Na, ir gerai, kad laiko. Bet 
kuomet Amerikos lietuvių Vait
kus ruošiasi rekordinio tolio 
skridimui virš okeano, tai ko
munistai niekina jį susiriesda
mi ir šmeižia tuos, kurie jį re
mia.

Sakytumei, kad čia partijų 
klausimas įveltas. Bet jhk ne 
Lenino teziuose nėra nieko apie 
šokimą su parašiutu arba skri
dimą aeroplanu.

Tiesa, Lietuvos klerikalai ir 

nėM pardavinėjo savo krautuvė
se*) . Del Ui Juk faimtlzmaM.

BURŽUAZIJA IR KOVA 
PRIMA JĄ

t* - - ■ -'.-4

BrooklynlŠklM komuniatų laik
raštis, trisludainasta dėl savo 
nepamatuotų burnojimų prieš 
trans-atlantjido skridimo rėmė- 
Jum, sako:

“Vienon dalykas yra Sovie
tų Sąjungos valdžia ( ir Jom 
diplomatija, o visai kitus Ko- 
numintų Internacionalus, Jo 
SekelJoH ir jų uArlat, Fugai 
Grigaičio supralliną, jeigu 
Sovietai (kaipo šalin apsupta 
kapitalistinių Ir Mintinių 
valstybių) privemti daryti 
blnhį Ir sutartis nu kapitalis
tinėmis šalimis, tai Ir tų ša
lių darbininkai turi nustoti 
:kovoti prieš savo buržuazi
jų.”
Cla pasakyta dvi nesąmonės. 

Viena, Grigaitis tokio ‘•suprati
mo” niekur neskelbė, kad dar
bininkai turi nustot kovot prieš 
buržuazijų. Tik kova kovai ne
lygu. Labai dažnai tas, kuris 
smnrklauidal skerečlojasl, yra 
visai prastas kovotojas, Tikra 
(Ir rimta) kova gali būti Iš pa
viršiaus rami, o betgi būt daug 
valMlngesnė, negu bolševikiški 
metodai.

Imkime Marksų, kurio auto
ritetu komunlsitnl mėgsta "trlo- 
puoli“, bei kurio idėjų Jie visai 
nesupranta. Jisai rnglhO Vokie
tijos darbininkus eiti kartu su 
važnnglųja buržuazija kovoje už 
demokratijų. Jisai viso Interna- 
elpnalo vardu sveikino Ameri- 
ios prezidentų Llheomų, kuris 

, uk buvo buržuazinės republlko- 
ių partijos balsais išrinktas. 
Ar tai reiškia, knd Marksas bu
vo “buržuazijos garbintojas” ?

Antra, “Laisvės” rašytojas 
sako, kad reikia skirti kouui- 
nistlnę Rusijos valdžių nuo ko- 
nlivtorno Ir komunistų partijų, 
iel ar pačioje Rusijoje yra da- 
'omas las skirtumas? Jule no. 
Komuniniai yra vionlntėlū piu*- 
tija Rusijoje, kuri lurl gyva
vimo teises. Komunistų .spauda 
yra vlonintėlė legalč spauda 
Uisijoje. Reiškia, tonai partija 
ičrn atskirta nuo valstybės. Ji 
lėni laisvins piliečių susivioniji- 
nas. bot yra valdžios įstaiga 
(taip, kaip katalikiška valdžiai 
viduramžio valstybėse). Tai ko
kiu budu įtuomel gali, komunis
tines valdžios atstovas elgtis 
<itaip, negu kad elgiasi komu
nistų partijos narys?

Tačiau didžiausia Brooklyno 
stalincų nesųmonč yra ta, kad 
jie vienaip šneka, o kitaip da
ro. Jie kartu su “buržujais” 
dalyvauja visokiose draugijose 
ir kliubuose (balsuoja net už 
mišių užpirkimą kartu su para- 
pijonais); jie tariasi siųsti de
legatus j Kauno kongresų, ku
rį pats p. Smetona apsiėmė 
“globdti” (o jeigu jie neketina 
tenai atstovų Siųsti, tai kam 
jie mulkina savo publiką, kal
bėdami apie tai?). Bet iŠ kitų 
jie reikalauja “kovos prieš bur
žuaziją” net tokiuose dalykuo
se, kurie neturi nieko bendro 
nei su klasėmis, nei su politika.

PASTABOS
Apie Sovietų Sąjungos rojų 

“Laisvė” No. 110 rašo: Gi pa
čiame Magnitostrojaus darbe 
nėra ne dienos, ne nakties pa 
vadinimo. Darbas yra vedamas 
betarpiškai, ir dienos ir nak
ties pakaitomis, darbas ir po
ilsis — pamainomis.

Mums nesuprantama, kuo 
čia komunistai didžiuojasi. Juk 
tokios darbo sąlygos nieko ne
siskiria nuo privatinių kapita
listiškų kompanijų. Paryžiaus 
komuna net btfvo panaikinus 
naktinį darbą duonos kepyk
lose. » » »

“Laisvė” No. 103 rašo: Jei 
Smetona nesibijotų rinkimų, 
nesibijotų seimo, nesibijotų 
duoti žmonėms išreikšt savo 
nuomonę, ką jie mano apie jo 
režimą. Smetona valdo Lietu-

chiHilŠkn širdim”, pilnai ntnako 
to Žodžio RraMniel.

RandyimiM JauiiamIm mokMil- 
nlnluiM Ir l)r. Oarrd darė New 
Yorko RockvITuIvrlo mvdlelnoM 
liiMtltuto, kur LlndlKirghAM dar- 
bavoMl per IwIIm mvtiiN, iižmIIii- 
tarvMavęM blologljoa niuksiu,

IšrarianlM aparatas yra tam 
tikras Mtlklo padaras, su įvai
riais komplikuotais Išvedžiotais 
vamzdeliais Ir dūdelėmis, 1’ie 
vamzdeliai yra pilni dirbtino 
kraujo Ir dirbtino oro kvėpavi
mui. | tą stiklo padarų, nu vi
sais Išnarpliotais vamzdžiais, 
[dedama širdis, plaučiai ar klla 
kimo dalis. Alrdlcs ar kitko ar
terijos Ir vienos yra sujungia^ 
mos su vamzdeliais Ir aparatas 
pradeda dirbti, Gyvybės palai
ky imi I | mechaniškos Širdies 
kraujų yra [lašinami Ir |valrųs 
maistingi syvai, kuriu randasi 
Ir normaliame, gyvo Žmogaus 
organizme, Aparatas pumpuoja 
kraujų | [dėtąsias dalis, Ir ben
drai veikla taip, kaip Ir Širdis 
žmogaus kimo,

Savo raportu apie Išradimų 
D r, Carrel Ir Llndberghas sako, 
kad Jie aparatų Išbandė naudo
dami paprasitą kačių ir suaugu
sią paukščių kūną dalis ir kad 
Jiems paslsokė palaikyti gyvy
bę net iki mėnesio laiko.

Bandymai buvę nei tiek pa
sekmingi, kad kai kurios kimo 
dalys, kaip ovarljos (?) no vien 
gyveno, bot ėmė augti Ir por 
kelias savaites padidėjo penke
riopai.

Kokių naudų Išradimas duos 
mvdlclniil, chirurgijai Ir bend
rai žmonijai, dar sunku pasa
kyti, Havo raporto rašo moksli
ninkai. Bei Jie numano, kad 
atHldaro Mokamos galimybės:

1, Ją mechaniška širdis galės 
pagaminti mechanišku budo 
įvairins hormonus, Hyvus, ku
rio reguliuoja Žmogaus augimą, 
prothi| Ir lylln| vystymąsi, Ir 
kuriuos Iklšlol topagnmlndavo 
[vairios liaukoM kūno;

2. Į mechanišką širdį įdėtus 
organus bus galima užkrėsti 
įvairiomis ligomis ir gyva aki
mi matyti klok įtos ligos atslll'e- 
pla | drganus ir ką daryti, i<ad 
ilgos sustabdyti. Yra manoma, 
kad Išradimas sutelks galimybę 
medikams patirti tikrų infor
macijų apie vėž|., cukrinę ligą, 
džiovą, širdies ligą, arterijų su
kietėjimą ir kitas pavojingas 
ligas, apie kurias nopordaugiau-

vų ininnšhil, kaip llitlorlH Vo
kietiją.

Oln lietuviški blmbliilnknl 
kortu mau per kaklą lyg bota
gu. O kaip yra mu Sovlotą Ru- 
mIJu -•« ar ton ŽinouėM gali Iš
reikšt kavo nuomonę, ką Jie 
mano apie Stalino neklaidingu
mų? Nei

Kl M M
RnudoniiM AriojhM rašo: :100h 

motalk balandžio 2h d. įvyko 
III R.S.D.I). partijos anvažia* 
vilnas Londono. Ilolšovlknl tvir
tino, kad savo Hoolallnlu cha- 
raktorlų artėjanti rovolluclja 
yni buržuazinė, tiksliau, bur- 
Žanriniai —• valstietiška, nes 
Jos uždavinys yni — rovollu 
vinis piinalklnlmas feodalizmo 
liekaną: dvarininką, ženivaldy- 
stės Ir carizmo. Rot Šita revo
liucija vyksta nugštal Išvysty
to kapitalizmo visame pasau
lyje sąlygose Ir palyginamai 
nugštal išvystyto kapitalizmo 
Rusijoj.

Z. Angnrlečlo kontndhiojn- 
mnH orgiinhs savo kvailystė
mis pralenkė Ir mūsiškius BlOi- 
blidnkus, tvirtindamas, kad 
100h m. Rusijoj buvo aukštai 
išsivystęs kapitalizmas. Bloga, 
kai fanatikai Imasi vadovsut 
darbininką Judėjimui,

N W
“Naujojoj Gadynėj” Subatė- 

nas rašos Moterys Maskvoj 
dirba prie įvairią darbų: prie 
geložlnkollų tiesimo, namą sta
tymo, operuoja gatvčknrlus.

Žlbgoldu butų matyt kas al- 
Hltlktą, Jei amerikoniškas ko- 
niunlštcs moteris pristatytų 
geležinkelių tiesimo “darblnlh- 
kų” valdomoj Rusijoj. AŠ mn- 
mui, bolšcvlzhnis išdulkėtų iŠ 
Jų galvą per vieną valandą lai
ko.

MnrkNiHitns. 
i - 

................... ...Ii.... .................. . .......—".i".... .

Sensacija Medicinos 
Moksle

NEW YOllKi, — Slinku yni 
įsivaizduoti, kad širdis, plau
čiai ar koponoN, išluptos iš vi- 
dui'lų, gali sau gražini gyventi 
Ir bujoti ir už.dešimts metų po 
Žmogaus mirties, kada jau Jo 
kūnas bus sutrūnijęs ir pavir
tęs J dulkes. Sunku Įsivaizdub- 
ti, kad už gontkarčlų, kada ir 
retas iš ghninių mus beatslmins 
ik vabalai bus jau senai apsi
dirbę su musų liekanomis, mu
sų širdis kur nors tebeplaks, o 
musų kilos kūno dalys gamins 
Įvairius syvus ii* skištimus rei
kalingus kitų žmonių gyvybių 
palaikymui.

Bet tokio šposai Su m ilsų 
griešno kūno dalimis, nors Stih- 
kiai įsivaizduojami, jhu virto 
tikrenybe, tad galime pradėti 
rengtis visokiems keistiems Įvy
kiams ir ramintis, kad nors mu
sų kartais zgrabhųs, kartais 
šleivi pavidalai gulėk Tautiškuo
se Kapuose, mes (tebebusime gy
vi, n.cs musų širdys tėbepum- 
puos kraują įdėtos į butelį ko
kio nors daktaro laboratorijoje.

Tokiu maž daug dalykų gali
ma tikėtis iš naujo išradimo, 
kurio paskelbimas publikai su
kėlė nemažą furorą ne vien pas 
paprastus nuodėmingus žmone- 
lius, bet ir pas didelius dakta
rus ir universitetų išminčius, 
žinia apie išradimą pasirodė 
spaudoje penktadienj, nušllio- 
dama nuo pirmųjų puslapių net 
ir vėliausias sensacijas apie 
Sweitzerio skandalą ir apie 
turtuolių smaugimą, kurį ban
dąs suruošti prezidentas Roose- 
Veltas. •

Tam pamatą greičiausiai da
vė faktas, kad vienas iš nepa
prasto išradimo autorių yra ne 
kas kitas kaiį) lakūnas Charles 
A. Lindbergh’as. Tas pats Lind- 
berghas, kuris paliko herojum 
8 metus atgal, perskrisdamas 
Atlantiką iš New Yorko j Pa
ryžių.

Dirbdamas kartu su garsiu 
chirurgu, Nobelio premijos lai
mėtoju, Dr. Alexis Carrel, Lind- 
berghas išrado ir ištobulino 
aparatą, kuris^ vadinamas “me- 

slal Žinoma, Ir mu kurlomlM mo- 
dlclna vIm da nopejėgė iki šiol 
pasekmingai kovoti,

3. Aparatas parodys kaip vie
na kūno dalis veikla | kitą Ir 
gal mu laiku pasiseks nioludl- 
nlnkams prieiti su to pagalba 
Ir prie Išaiškinimo pačios gy
vybės paslapties, nes, Jie mano, 
kad |valrl<nns organams vei
kiant sutartinai su vienas kitu 
Ir | vienas kitą Ir susidaro gy
vas kūnas, toks kūnas, kok| 
luH kiekvienas žmogus, kuris 
valgo, miega Ir juda Ir šią žinių 
dabar '‘Naujienose" skaito.

Kad Llndborgh'o-Carroro Iš
radimas turės nepaprastai dide
lės svarbos mokslininkai nea

Vienutinė Tokia
KNYGA

Anglų Kalboj

The Dama
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 knygą j 

Gausite NAUJIENŲ ofise, j

I

J31 ’

bejoja - - bet suskaičiuoti vi
sas galimybes Ir progas, kurion 
Jis atidaro niokHlnl — dar var
giai galima. Het yra pamato ti
kėtis tokią dalyką, kokią sun
ku [slvalzduotl, taip kaip yra 
runku pakol kas [slvalzduotl, 
kad nuims mirus, musą kimo 
dalys galės sau be musą kuo 
gražinusiai gyventi, kad Ir įdė
tos | buteli pas blle barzdotą 
profesorių. —X.

G1CRIL Naujienų skaityto
jos k skally tojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti I tas 
krautuves, kurios skelbias) 
Naujienose.
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RADIOGražuolių Kontestas

BIRUTĖS DARŽE

West Side

4131

THE DAILY

Čia prisiunčiu savo fotografiją.
Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas

Mano amžius

ANTANAS MARGIS

susirasit

jums reikia

NATHAN KANTER

Distributoriai

5300—-5314 Halsted St.

GARS1NKITES 
NAUJIENOSE

1557 Milvvaukee av. 2274 Elston av.
6836 S.Halsted st, teLArmitage 1440

$50.00
$25.00
$10.00

Kaip dvi merginos “kankinosi 
pririjusios save prie stulpo

išgv- 
dide- 

Julių 
Pitts-

♦12.00 
♦45.00 
♦15.00 

♦1.00

Statom 
namus.

LIGONINES 
HOSPITALS

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

STOGAI 
jžoofjlngFIKČERIAI

STORE FIXTURES

1W5 W| | I,.
kanoną* Marahfiald

3220*30 Archer Avenue
Phone Lafayette 1090

na lengva šios šalies žemč, o aš 
puošiu tavo kapą iki ateisiu pas 
tave. GRAŽUOLIŲ 

KONTESTAS

Roselando Kliubų ir 
Draugijų Susivieniji

mo susirinkimas

Prano Skamarako 
keturių metų mir

ties atminčiai

Ona Skamarakiene-
Kondrotiene

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

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj

Patarnauja laidotuvių direktorius 
telefonas Yards 1138.

Po naujų savininkų
Masažai—

SWIMMING POOL

Gerbiamieji: — Aš noriu būti kandidatė į 
“Miss Naujienos 1935”

Tūlas laikas atgal čia pasimi
rė geras Westsides pilietis A. 
S. Velionis priklausė parapi
jai per 25 metus, bet, deja, dėl 
tam tikrų susidėjusių gyvenimo 
sąlygų laike mirties nebuvo pa
rapijai užsimokėjęs. Tėvui mi
rus, sūnūs kreipės į vietinę pa
rapiją, kad velionis butų palai
dotas su bažnytinėmis apeigo-

Pats sūnūs yra praktikuojąs 
katalikas, bent tėkš buvo iki 
šio laiko, Bet pamatęs kunigų 
akiplėšiškumą pertraukė ry
šius su* katalikų bažnyčia. Dar 
sūnūs pridūrė: “žinau vieno pi
liečio vaiką, kuris buvo nukau
tas, kad ėjo appilėšti kaimyną, 
bet kunigai j j mielai palaidojo 
šv. Kazimiero kapinėse vien to
dėl, kad buvo gerai kunigams 
ir broliukams patepta. Pikta, 
kad ir už menkiausius parapi
jinius nereguliarumus tuoj ieš
koma piniginio išlyginimo”.

—P. G.

PEOPLES KRAUTUVES DUOS 
SPECIALI GRAŽŲ IR ĮDOMŲ 

RADIO PROGRAMĄ

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Rarai ir kiti krautuvams fikčeriai 
nauji arba vartoti. Cash arba Jeng 
vais išmokėjimais.

GARFIELI) STORE FIXTUBĘ

KOLEKTAVIMAI
COLLECTIONS

KONTRAKTORIAI
B. Shukis & Co.
naujus ir taisom senus 

Patyrimas 15 metų. Dar
bas garantuotas
SO. FRANCISCO AVĖ.

Phone Lafayette 5824.

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITĖS 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

mis šv. Kazimiero kapinėse.
Broliukai negalėjo surasti ve

lionio rekordo, kad jis yra bu
vęs kada parapijos narys, o 
kun. M. pareiškė ,jogei esant 
neaiŠkiVmui reikia sumokėti 
$25.00, kad neaiškumą išlygin
ti. Sūnūs Bruno pasipiktino 
kunigo pareiškimu, atsisakė tė
vą laidoti šv. Kazimiero kapi
nėse.

Išrinkimas gražiausios lietuvaitės 
“MISS NAUJIENOS 1935”

Ar Reikia Pagelbėti?
Mes padarome duplikatus dėl jūsų 
karo senų dalių. Atvešk juos čionai. 
Mes turim dalis dėl visu karų. 
Perkame ir parduodame senus ka
rus. Taipgi tajerus, tūbas ir bat- 
teries.

Ar Yra Kas Jums Skolingas Pinigų? 
MES IŠKOLEKTUOJAME 

Neiškolektuosim — nieko nerokuo- 
sim. Mes perkame Accountus, 
Notas. Morgičius už cash. 

UNIVERSAL COLLECTION 
SERVICE

39 Si La Šalie Street 
Central 8982

BIRUTĖS DARŽE
Rugpiučio-August 4, 

1935 m.

šiandie vakare kaip 7-ta va
landa iš stoties WGES. įvyksta 
reguliaris antradienio radip 
programas. Išpildymui šio 
programo yra stropiai prisi
rengta patiekti naujų dainų, 
gražios muzikos ir įdomių kal
bų. Dainuos harmoningas ir 
visų laukiamas Peoples Radio 
Kvartetas. Dainuos operos dai- 
mininkė Helen Bartush, Ona 
Skeveriutė ir kiti. Bus gera 
orkestros muzika, dalyvaus 
juokdaris Galis Kepurė. Kalbės 
Dr. Pilsudskis, M. D. Prie to 
bus plačiau pranešta apie 
“Peoples” rengimą dieną 30tą 
birželio Birutės darže: koks 
programas, kokie įspūdžiai, ir 
taip toliau. Todėl nepamirškite 
pasiklausyti šio programo.

Kad paliuosuoti svie
tą, komunistai save 

pančioja

miške. Kadangi šiemet mažai 
buvo išvažiavimų minėtame miš
kelyje, tai žole dar nėra nu 
minta, bus gerai pirmiesiems 
smagiai laiką praleisti.

Sekantis Susivienijimo susi
rinkimas bus pusmetinis. Jame 
bus svarbių reikalų svarsto 
ma. Visų narių pareiga atsilan 
kyti i jį.

Susirinkimas buvo neskaitlin- 
gas ir ramus. Nariai turėtų 
nepamiršt Susivienijimo susi
rinkimus lankyti, nors ir vasa
rą. Jo susirinkimai yru trum
pi ir nenuobodus. Tad kiekvie
nas narys ir narė privalo lan 
kytis j susirinkimus ir toliau.

—Korespondentas.

THE HAMBURGER O 
ik SINCE1660 .

Chicagos kotnunisių grupė, 
kurių sostinė randasi prie pat 
stokjardų, birželio 22 dieną su
rengė demonstraciją prieš ka
rą ir fašizmą. Kai ta komunis
tų grupė jau buvo susirykia- 
vus prie 83-čios ir South Park 
gatvių, tai komandierius davė 
įsakymą, kad būrys maršuotų 
prie Italijos konsulo raštinės. 
Vyriausio komandieriaus pa
klausę visi komunistai leidosi 
pirmyn. Vieni* jų ėjo pėsti, kiti 
važiavo gatvekariais, o turtin
gieji sekė pėstininkus susėdę į 
brangius automobilius.

Kai jie nuvyko prie konsulo 
raštinės, tai pamalė, kad prie 
stulpo buvo pririštos dvi mer
ginos, vardu Lillian ir Eloise 
Robinson. Tuojau pradėjo visi 
komunistai grūstis prie tų mer
ginų. Policija, pastebėjus tą ko
mediją, išvaikė demonstrantus 
ir atrišus merginas nusivežė 
jas į nuovadą.

Policijos nuovadoj paaiškėjo, 
kad tos merginos buvo labai 
įpykusios ant Italijos vyriausy
bės, kuri varžo negrų teises 
Ethiopijoj, Afrikos kontinente. 
Ir merginos, norėdamos pa
reikšti protestą prieš italų sau
valių, prisirišo pačios save prie 
stulpo. O visi Chicagos komu
nistai subėgo žiūrėti kaip jos 
ten stovi.

Kai komunistus policija par-

Automobilių Dalys
AUTO PARTS

ROSELAND.—Pereitą penk 
tądien į įvyko Kliubų ir Drau 
gijų Susivienijimo susirinki 
mas. Tarifai buvo perskaityti 
ir priimti su mažais pataisy
mais.

Du nariu sirgo, bet tie du jau 
pasveiko; šiuo laiku Susivieni
jimas neturi ligonių.

Mirusio nario pomirtinė bus 
svarstoma pusmetiniame susi
rinkime. Taipgi tame susirin 
kime bus svarstoma klausimas 
Lietuvos paskolos bonų, kurie 
yra pasibaigę su liepos 1 diena.

Komisija, kuri buvo išrinkta 
suvienyti vietines draugijas, 
pranešė, kad didelio pavojaus 
draugijoms iš valdžios pusės 
nėra, bet kadangi Vytauto drau
gija ir Golden Star Kliubas tiA 
ri išsirinkę komisijas tuo pa
čiu tikslu, tai su tų dviejų drau
gijų komisijom teks sueiti, iš
dirbti planus vietinėms draugi
joms ir paskui reiks pasitei
rauti, kokie įstatymai yra drau
gijoms.

Išrinkta komisija knygoms 
peržiūrėti ir išvažiavimui su
rengti. Jos nuožiūrai pavesta 
visas išvažiavimo darbas. Ma
noma, kad išvažiavimas bu< 
surengtas Washington Heights

vijo namo, tai jie papasakojo 
savo gazietos redaktoriui apie 
tą nepasisekimą. Redaktorius 
sužinojęs, kad karas, fašizmas 
ir negrų persekiojimas Ethiopi
joj dar nesunaikintas, išpiškino 
ilgą straipsnj apie tai, kaip “su
sipratusios” darbininkes save 
kankina dėl įto nelemto karo, 
fašizmo ir negrų persekiojimo.

Taip atrodo, kad visi komu
nistai turėtų pasekti tų dviejų 
merginų pavyzdžiu. O kai jie 
visi save prisiriš prie stulpų, 
tai, žinoma, tuomet ir visi “tro- 
beliai” pasibaigs sviete.

Frank Bulaw.

dienų. 9:10 vai 
ginies Ežere 

Dūkštų parap., Pa 
kaime. Amerikoj iš 
23 metus. Paliko di

Lietuvaites norinčios įstoti į 
Gražuolių Kontcstą, tuojau 
siųskite savo fotografijas į 
“Naujienas”.

Gražuolėms bus duodamos 
trys dovanos:
PIRMA DOVANA
ANTRA DOVANA
TREČIA DOVANA

Lietuvaitės norinčios įstoti į Gražuolių — 
“MISS NAUJIENOS 1935” — Kontestą, tuojau 
siųskite savo fotografijas į “Naujienas”.

Gražuolėms bus duodamos trys dovanos:
PIRMA DOVANA — $50.00
ANTRA DOVANA — $25.00
TREČIA DOVANA — $10.00

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprast* ir nepaprastų 
daiktų, Intais* ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
^bus galima gauti.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th Street 
Moterų diena seredomis. 
nežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 
tiropodistai—Atdara dieną ir naktj.— 

, PHONE CANAL 9560

šiandie, birželio 25 d., su
kanka lygiai 4 metai, kai mano 
mylimas ir brangus vyras Pra
nas Skamarakas persiskyrė su 
šiuo pasauliu, o taipgi ir su 
manim, ir dabar ilsisi Lietuvių 
Tautiškose kapinėse. Nors jau 
prabėgo keturi metai, bet ma
no širdyje tebėra tie patys 
skausmai, kuriuos man padarė 
negailestinga mirtis, perskir- 
dama mus be laiko.

Taigi ilsėkis, brangus mano 
Drau*ge, amžinai. Tegul tau bu-

STASYS VELIČKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 22 dieną, 11:30 vai. 
vak. 1985 m., sulaukės 68 me
tu amžiaus, ginies Vegerių 
mieste, Akmens parap., 
žeikiu apskr. Amerikoj 
veno 29 metus. Paliko 
liame nuliudime broli 
seserį Terese Vienuolyne 
burghe, o Lietuvoje 2 seseris 
Emilija ir Oną, broli Petrą ir 
daug kitu giminiu. Kūnas pa
šarvotas randasi Paulavičiaus 
ir Mitchell koplyčioj, 6823 S,o. 
Western Avenue.

Laidotuvės įvyks Ketvirta
dieni, birželio 27 dieną, 9 vąl. 
ryto iš koplyčios i Gimimo 
Panelės šv. parapijos bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas j šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Stasio Veličkos 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Aš. brolis Julius, prašau sa
vo draugus dalyvauti.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Paulavičius ir Mitcheell. 
Tel. Prospect 3242.

Mutual Liauor Co
4707 So. Halsted Street 

TeL YARDS 0803

A.+ A.
TAMOŠIUS RUDIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 24 diena, 8:00 vai, po 
pietų 1935 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Kauno rčd., 
Panevėžio apskr., Meškiu pa
rai)., Bugališkių kaime. Ame
rikoj išgyveno 35 metus. Pa
liko dideliame nuliudime mo
terį Marijoną, po tėvais Že
maityte. 4 sūnūs: Povilą, Juo
zapą, Tamošių ir Kazimierą, 
ir dukterį Eleną; 2 brolius: 
Petrą ir Motiejų ir brolių vai
kus, krikšto-dukteri Oną Mar- 
tinkiene ir gimines, o Lietu
voje broli Joną, seserį Nata
lija ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi 2352 So. Oakley 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Penktadie
ni, birželio 28 diena, 8:30 vai. 
ryto iš namų į Aušros Vartų 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Tamošiaus Rud
žio giminės, draugai ir pažy
stami esat; nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

. Nuliudė liekame,
Moteris. Sūnūs, Dukterys, Bro
liai, Krikšto Duktė ir Gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Lachawicz ip Sūnūs, te
lefonas Canal 2515,

Persiskyrė su šiuo pasau- 
liu birželio 23 dieną, 1:10 
valanda ryto 1935 m., su
laukės 40 metų amžiaus, gi- 

^=====-———==^====1 mes Mažeikiu apskr., Viek-
šnių parap., Padvareliu kai
me. Paliko dideliame nuliū
dime moterį Eleną, po te- 
yais Lužytė, sūnų Antaną 4 
metu, 2 seseris Jievą šala- 
veia. švogeri Kazimiera ir 
.iu šeimyna. Uršule žibolis, 

-----  švogeri Joną ir iu šeimyną, 
jjjič Į Dominika Margi, bro- 

I liene ir ju šeimyna ir daug 
kitu giminių. o Lietuvoje 

B motiną Ona. 2 broliu Pran-
„ ciškų ir Vincenta. 2 seseris
Į Ona ir Antose ir daug kitų

giminių. Kūnas pašarvotas 
[fi&F koplyčioj 6823 South West-

L'*’ ern Avenue.
Laidotuvės įvyks ketvirta- 

dieni, birželio 27 diena. 2
■ vai. po pietų iš koplyčios i

"" 'Jautiškas kapines.

A- A. Antano Margio 
- ------------------—------------- giminės, draugai ir pažysta

mi esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikininuą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sūnus, Seserys, Suogeris ir Giminės.

Mažeika,

VINCENTAS 
VARDINGAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 
vakare 1935 m 
nų apskr, 
žimiškų 
gyveno ž 
deliame nuliudime mylimas 3 
dukteris. Helen, Josephine ir 
Bernice. sūnų Vincentą, du 
pusbrolius. Andrejų ir Antaną 
Vaikėnus ir gimines, o Lietu
voje broli Juozapą ir seserį 
Agota. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4605 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės ivyks Trečiadie
ni. Birželio 26 dieną. 8:00 vai. 
ryto iš J. F. Eudeikio koply
čios i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Vardin- 
gausko giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame. 
Dukterys, Sūnūs, Pusbroliai 
ir Giminės.
Patarnauja laidotuvių direk

torius J. F. Eudeikis. telefo
nas Yards 1741.

Tik Chicagoi lošia Ši sezoną 
SOVIETU RUSIJOS TRIUMFAS 
‘The Youth of Maxim’ 

25c iki 2 vai. po pietų 

Sonotone Teatras
66 E. Van Buren St.

P. CONRAD
STUDIO 

420 W, 63rdSt
Englewood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš 
kiau įrengta.

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams ______
Palagas ligoni

nėje —
Akušerija na

muose .................
Mediką!? pgpami-

nacija ---- --------

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė.

KAZIMIERAS PAPLAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 28 dieną, 12 valandą 
dieną 1935 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Luokės para
pijoj. Skrusdynos kaime. Ame
rikoj išgyveno 85 metus. Pa
liko dideliame nuliudime sese
rį Izabelę Taškuniene, Racine, 
Wis., broli Bronislova Chica- 
goj, brolį Gabrielių Rochester, 
N. Y., pusseseres ir gimines, 
o Lietuvoje broli Antaną ir gi
mines. Kūnas pašarvotas ran
dasi 4458 So. Wood St.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni, birželio 27 dieną, 9 vai. 
ryto iš namų i St. Rose of 
Lima, 48th ir Ashland Avė. 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Kazimiero Pa
plausko giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutini 
patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
i Seserys, Broliai 

ir Gimines.
Patarnauja laidotuvių direk

torius Ežerskis, telefonas Blvd. 
9277.

Laidotuvėmis rūpinasi Dora 
Paplauskienė._______________ _

M A L E V A 
už Va kainos! 

Vyriausia Vieta Bankruto Stako 
Atsilankykit i bile kurią iš musų 
3 krautuvių ir pasižiūrėkit—jus 
čia rasite kiekviena žinoma male- 
vos ruši už nupigintas kainas. 
$2.00 Balta žibanti Ma- AE 
Ieva, už Gal...................... ■ ■Vw
$2.25 Balta Fiat Ma- $4 A A 
ieva, už Gal................. ■
$1.25 Sieteliams Maleva, EAf* 
už Gal........................  UUU
2kb“!............. >1.00
Visa Maleva 100% Garantuota—

I—IJ!■■■ ■ .,x -.j................................m i iii.............  W

BUSINESS DIRECTORY

ton, D. C. Apdraustas kiekvie- 
įBt n0 žmogaus investmentas iki 

$5,000.00,
Mes mokam už kiekvieną 

dolerį dividendus, pagal už- 
darbio. Praeityje išmokėjome 
4 nuošimčius.

f Reikalau darni
_______ visada galite 

gauti savo su-
IlderauSavings 1^ yt
and (loan I'.a.s s o c iation S’ U s. Įstojimo

op chigago^ mokėti nereikia,
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679 

JUSTIN MACKIEWICft Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

BOURBON
7T)istillcdin
KENTUCKY



NAUJIENOS, Chicago, III,

CLASSIFIEDADS

PRANEŠIMAI

Draugijų Atydai

šalti

Meet to Start July 6, 1&35

For Rent

2633 W 43 St.

CLASSIFIEDADS

Mažas Aeroplanas Sujungtas su Automobilio Inžinu

guberna
jau

Westsides ‘Naujienų’ 
skaitytojams svarbu

Napoleonas Chinick 
Amerikos lietuvių 
golfo čampionas

.$50.00
$25.00
$10.00

House, 
vakare 
atsilan- 
reikalų

Blind Bogey” laimėtojas bu 
Frank Blosh iŠ Indianos.

Automobilis užmušė 
Vincą Vardingauska

— Naktį iš 
pirmadienį, 

piktadaris

Bronius Kalkins, 
muzikos mokytojas

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

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

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

GRAŽUOLIŲ 
KONTESTAS

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

Tari) lošusių geriausiu golfų 
daine turnamente, apart paini 
nėtų, atsižymėjo sekami:

Bill Koranes, 36 skyles į 161 
Tom Yukon, 36 skyles į 163 
Ziggie Troy, 36 skyles j 163 
Jonas Gudauskas, 36 skyles j

Bruno Yukon, 36 skyles j 156 
Stanley Tranus, 36 skyles į

Antradienis, birž. 25, 1935

Klimaitis ir Antanas 
- smuikoriai. Be dau- 

gros or

namente. šiais metais šis tur 
namentas įvyks Detroite ir Na 
poleonas ketina ten vykti. Nu 
poleonas taipgi yra geras snuri 
kininkas.

MARŲUETTE PARKE mažas na
mas su mažu morgičiu. Parduosiu 
arba mainysiu ant bile ko: ant auto
mobilio arba inpruvinto loto. Frank 
Simona, 6602 S. Fairfield Avė.. 2-ros 
lubos, t jaMtaai

3204 S. Hal- 
aukščio kam- 
iki Cliernau- 
viršaus. Kai

III.; Sudžios rašt. F. Žu- 
3314 So. Morgan Street, 
III.; Korespondentas S, 

6804 So. Perry Avenue,

REIKALINGAS šaučiaus pagalbi 
įlinkas. 2455 North Lnramce Avė. 
5200 Wost.

RENDON Storas tinkamas dėl Ta- 
verno. yra barai, arba kitam ko
kiam bizniui. 1737 So. Union Avė 
Atsišaukite 4102 So. Artesian Avė.

PARDAVIMUI arba rendon West 
Side Tavern — Pilnai irengtas. At
sišaukite Antanas Brazauskas. 2158 
W. 23rd St.

PARDAVIMUI 2 flatu muro na
mas, netoli McKinlev Parko. Pečium 
Šildomas, kaina $4500.

Republblic 4283

REIKIA vyro dirbti ant farmos. 
Kambarys ir valgis ir nedidelė al
ga. Atsišaukite po 5 vai. vakare. 
A. Ancher, 2858 W. 63rd Street, 
Republic 4599.

TAVERNAS, biznis išdirbtas nuo 
alaus sugryžimo. Nauji rakandai 
6 kambariai viršuj, 4 prie taverno. 
Du garadžiai išrenduoti. Ilgas ly- 
sas, renda pigi.

6747 So. Western Avė.

Sumušė tavernos 
savininka

Todėl, 
prie 
šiuo 
2122 
beis-

Winner To Go Abroad 
. For Lithuanian 

Olympics

PARSIDUODA Tavern biznis ii 
dirbtas perdaug metu, turiu du biz
nius. vienai perdaug darbo.

5617 W. 63 Place.

Furniture & Fixtures 
Rakandal-įtaisai

pianistas ii 
tenoras. Iš Kai

REIKIA merginos prie namų dar 
bo. Mokėsime $5.00 i savaite. Atsi
šaukite, Mrs. I. Fleisher, 3523 W 
13th Place, Crawford 2722.

RENDON 3 kambariai, naujai de
koruoti $10; 5 kamb. su maudyne 
$16. Kreipkitės pas savininka 3121 
So. Mprgan St.

Naujienos will «tagc a ten- 
nis tournament to decide thc 
best player aniong thc Lilh- 
uanian fellows in thc city and 
cnvirons. The vHnnbr will go 
to Lithuania with ’all cxpcns-

Help Wanted—Mate 
Darbininku reikia

IETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STĖ RŪTOS NO. I Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencel, 2539 West 
43rd St„ Chicago. III.; Pirm, pa
gelb. C. Chaplinskas, 3627 South 
Halsted St., Chicago, III.; 
rašt; F. Opulskas, 3218 So 
St., Chicago, 
Zlabes, 740 E

Draugijos šv. Petronėlės mi
rė narė Stanislava Jančiauskie
nė, gyvenusi antrašu 4204 So. 
Maplevvood avė. Narės gyvenan
čios Brighton Bark apielinkėj 
malonėkite susirinkti prie velio
nės namų antradienį, birželio 
25 d., 8 vai. ryto ir. suteikti jai 
paskutinį patarnaVimį bei at
sisveikinimų.

O. Kliučinskaitė, našt.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metu. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marcfuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nu t rašt 3842 S. Union Avė, 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St, J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožna mėne

si pirma penktadienv, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 8133 S. - Halsted 
St.. 7:30 vai. vakare.

Naujienos An- 
notmces City Tennis 

Tournament

PARDAVIMUI delicatessen ir 
grosernė. Uždarbio $50.00 i savaite. 
Yra 4 kambariai gyvenimui. Tinka 
vedusiai porai. Yards 5021.

BIRUTES DARŽE
Rugpjūčio-August 

1935 m.

Anyonc. of Lithuanian de- 
scont is cligiblo to compete 
in this tournament which 
premisos to be a thriller.

XVatch for furlncr Inform
ation and entry blank.

Personai 
Asmenų Ieško

IEŠKAU Jono Gailiaus arba jo 
brolių Antano arba Pranciškaus. 
1914 metais jie gyveno Easton, Pu. 
Jie paeinu iš Kauno rėdybos, An- 
drejuvo parapijos. Prašau jų pačių 
arba kas žinote, praneškite, turiu 
svarbu reikalu. Juozapas Jankaus- 
kis, 491 Broadway St., St. Paul, Minn.

BRIDGEPORT 
sekmadienio j 
apie pirmų vai 
jsibriove j A. Chernausko, 
vininko aludės 
sted St., antro 
barius ir laukė 
skas užeis ant 
Chernauskas uždaręs aludę 
įėjo i savo kambarius, tai pik
tadaris užpuolė jį, sumušė ir 
atėmęs $30 pabėgo.

Dabar Chernauskas randasi 
St. Paul ligonbuty.

— Frank Bulaiv.

Mirė Stanislava Jan 
čiauskienė

REIKALINGAS patyręs šaučius 
21117 So. Halsted St.

Nebraska valstijos 
torius Roy L. Cochran, kuris 
privertė Omahos gatvekarių 
kompanijų taikintis su strei
kuojančiais darbininkais. Jis 
pasiūlė arbitracijų ir kada kom
panija ėmė delsti, tai jis su
stabdė visus gatvekarius ir pri
grūmojo pats paskirti arbitra- 
torių.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Automobilio šoferis yra poli
cijos sulaikytas. Tyrinėjimas 
įvyks ketvirtadienį New Uity 
Police Station, prie 47 ir PaiN 
lina sts.

Laidotuvės bus trečiadienį j 
šv. Kazimiero kapines.

Jonas Deksnis yru Tilden 
High school mokinys ir tos mo 
kyklos golfo Čampionas.

Moterų skyriuje, kurs buvo 
labai neskaitlingas, laimėtoja 
liko naujieniečiams gerai pažys 
tania Ksavera NaglėviČiiAČ.

2 STORAI RENDON
Vienas su Tavern fikčeriais. ku

riuos galima vartoti. Biznis išdirb
tas per daugeli metų — Antras Sto
ras tinkamas dėl šaitano ir who- 
lesale liųuors, nes vietos užtektinai 
dėl 2 bizniu.

3341 S. Halsted St.

IŠPARDUODAME BARU F1KČE 
riti N, visokio didžio nu Coli Buknaln 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčcrlu* 
dėl byle kurio biznio įskaitant svar
stykles, registeriuN ir ico boksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm nogu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixturės, 1900 S. State St. 
CALumet 5269.

REIKALINGAS janltoriaus pngel- 
bininkas, unijistas. nevedės. Atsi
šaukite tiktai laišku. 1739 South 
Halsted St., Box 277.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
m.. Anton Vaiskia pirm., 3341 
Evergreen Avė., t^l. Belmont 1448. 
John Kuprevičius,, vice-pirm., An
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., • tel. Humboldt 
3254, Stanley Buneckis, fin. rašt. 
A. Zillius, kasierius, Tam Kubi
lius, maršalka. ;

kas. J. Pukinskas kasos globėjai.
Susirinkimai vra laikomi kas mė

nuo trečia nedėldieni 1 vai. po piet 
Hollvwood Inn svetainėj, 2417 Wost 
43 btroot.

LIETUVIŲ ŽAGARIECIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm.. 656 Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm, pagelb., 3852 South 
California Avė., John Pukinskas 
nut. rašt.. 7125 S. Washtenaw 
Avė., M. Meravičienė fin. rašt. 
2539 W. 46 PL. A. Ramašauskienė 
fin. pagelb., 1218 Independence 
BĮ.. A. Gadaminskienė kasierius. 
2650 W. 42 St, D. Radvilas mar
šalka, 712 W. 17 M. P. Arlaus-

RE1KIA LIKERIU PARDAVINĖ
TOJŲ. Geras komisas ir bonusai 
mokami, Pasimatykit su Mr. Motei, 
2038 West 51 st St.

Sekmadienį jaunuolis Napole
onas Cinikas liko laimėtojas 
pirmame Amerikos Lietuvių 
Golfo Klubo turnamente, kur>« 
įvyko Kinsman’s golfo kurse.

šitame ti.Tnamente dalyvavo 
tur būt kone visi goriausi lie
tuvių galfininkai jaunuoliai. O 
reikia pasakyti, kad daugiau
sia jaunuolių tarpe mes galimo 
rasti geriausių golfo lošėjų. Se
niai, kurie pradėjo golfų lošti 
dešimt ar daugiau metų atgal, 
toli gražu su jaunuoliais negali 
susilyginti. Daugelis iš tų jau
nuolių anais laikais dabarti- 
niems “seniams” lazdas nešio
jo, buvo “caddies”.

Kinsman’s kurse turnamentas 
buvo atviras (open). Buvo ii 
moterų skyrius. Dalyvavo tur 
būt apie šimtas golfininkų. 
Pradėta “darbuotis” apie 7 vai. 
ryto.

Kada visi turnamento daly
viai du syk apėjo kursų, muš
dami boles, pasirodė, kad trys 
vaikinai atsiekė visiškai lygaus 
žemiausio kirčių skaičiaus.
Tai buvo Napoleonas Cinikas, 
Jonas Deksnis ir Viktoras Sa 
vage. Kiekvienas jų turėjo po 
155 kirčius 36 skylėms. Per
sitikrinimui kuris iš jų yra 
čampionas visi tris turėjo su- 
lošt dar 9 skyles.

Lošimas tų ekstra devynių 
skylių buvo dabai intemptas ir 
taipgi labai “olose”. Prie antros 
skylės išrodė, kad Jonas Deks
nis buvo įsigijęs pirmenybę, 
nes jis tų skylę padare j du 
kirčius, kur “par” yra 4. Cini
kas tų skylę padarė Į 3. Trečių 
skylę abudu padare į 3, o Savage 
j 5. Ant šeštos skyles Deksnis 
turėjo 5 kirčius, o Cinikas 4. 
Septintų skylę Cinikas padarė 
į 2, o Deksnis į 3. Pabaigus de
vynias skyles Deksnis buvo 
pralaimėjęs Cinikui vienu kir
čiu Cinikas turėjo 37, Deks
nis 38, Savage 41.

Laimėtojas Napoleonas Cini
kas yra vienutinis sūnūs Anta
no ir Aleksandros Cinikų, ir 
abudu tėtušiai, kurie čia, pat 
buvo, turėjo daug džiaugsmo iš 
sunaus laimėjimo.

Napoleonas yra Calumet High 
school mokinys, ir yra tos mo
kyklos golfo čampionu. Per
eitais metais dalyvavo Ameri 
kos Westem Junior golfo tur

Lietuvaitės norinčios įstoti į 
Gražuolių Konleslų, luojuii 
siųskite savo fotografijas į 
“Naujienas”.

Gražuolėms bus duodamos 
trys dovanos:
PIRMA DOVANA
ANTRA DOVANA
TREČIA DOVANA

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, 13 metų toje pačioje vietoje. Da
romas geras cash biznis. Moderniš
ki fikčeriai ir šaldymas. Parduosiu 
'su namu arba be namo. Pi-

Kuric iš Westsidicčių nori
te gauti “Naujienas” anksti iš 
ryto, prašomi esate kreiptis 
į NVestsidės “Naujienų” išne
šiotojų žeminu nurodytu ad
resu. Jis yra pasiryžęs jums 
patarnauti, ir “Naujienas” at
neš taip anksti, kad jus turė
site pakankamai laiko jas per
skaityti dar prieš išeisiant į 
darbų ar darbo ieškoti.

Kadangi “Naujienose” pin
čiai rašoma apie įvairius lie
tuvių visuomenės gyviausius 
klausimus, ypač dabar, kuo
met desėtkai tūkstančių lietu
vių yra suįdominti Įeit. l’\ 
Vaitkaus skridimu Lietuvon, 
tai ir šiuo reikalu "Naujienas“ 
skaitydami rasite teisingus bei 
nuolatinius aprašymus.

Be to, dar labui svarbu kiek
vienam žinoti, kad "Naujie
nų“ specialė laida išeis tre
čiadienį. šio mėnesio 26-tų d. 
Manau, busite pilnai paten* 
kinti turėdami minėtos dienos 
dideles “Naujienas“, 
nieko nelaukę kreipkite 
“Naujienų“ išnešiotojo 
adresu: EthVard Jusas, 
W. 2lth Str. (neskaitant 
mento. antras aukštas).

Moterių Piliečiu Lygos pusmeti
nis susirinkimas jvyks trečiadieni 
Birželio 26 d., Fellowship 
831 W. 33rd Pi.. 7:30 vai. 
Visos narės yra kviečiamos 
kyti, nes yra daug svarbiu 
aptarti, kurie tik galima svarstyti 
ant pusmetinio susirinkimo.

S. Wodman, rašt., 
3253 So. Lime St.

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 Tamstų 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 
nėta, pomirtinės' reikdlams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

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

Jsirašyt Draugijon galima per mu
sų konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedčliais ir ketvergais ofisas atda
ras visų diena, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1789 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)
Rytoj, 26 d. birželio, 8-lų vai. 

vakaro Gage Park' svet., 55-ta 
ir So. Western ave^, įvyksta 
gražus koncertas. Programo iš
pildyme dalyvauja svečiai artis
tai Macevičius 
Romanas 
kiaus mokinių pažymėtini p-lč 
Bronisė 
Slunka 
gelio įvairių solistų 
kestras koncertavą kurinį “Sla
vų liaudies dainos”.

Po programo šokiai. Įžanga 
veltui.

Muzikos mylėtojai, praleiski
te šį trečiadienio vakarų su mu
mis

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBES 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1985 
metams: A. Znlagonas pirminin
kas, 7132 So. Racine Ave„ Tql. 
Rudcliffo 9399; K. Laucius vice- 
pirm., 3317 So, Lituanica Avė.; 
M. Batutis, nut. rašt., 2627 GladyS 
Avė.. Tol. Van Burcn 7861; P. 
Viršilas finansų rašt., 8415 So. 
Wallace St.; M. Alkimavlčius ižr 
dininkas, 4804 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontrolės rašt., 8415 So. 
Wallace St.; M. Norbutas ir K. 
Batutis iždo globėjai: J. Garbužas 
maršalka.

AMERICAN LITHUANIAN C1TI- 
ZENS CLUB OF 12th WARI) val
dyba 1935 m.: J. švitarius, pirm. 
4819 S. Tfipp Avė.; W. Turner. 
pirm.-pag., 313E; W. 44 St., tel. 
Virginia 1153; Paul J. Petraitis, 
nut rašt., 8131 S. Emerald Avė.. 
tel.Columbus 10272; J.Naudžiunas. 
fin. rašt., 1500 S. 48th Court, Ci
cero, III.; J. Manikas, kontrolės 
rašt., 2519 W. 43 St.; J. Jesiunas. 
kasos globėjas, 2440 W. 39 St.; 
H. Gramontiene. kasierius. 4535 
S. Rockvvell St.; Dr. A. J. Mani
kas, daktara skvotėjas ,2519 W. 
43 St., tel. Lafayette 3051; A. Va- 
lavičia, Maršarka (Bondsmanai); 
K. Gramontas, 4535 S. Rockvvell 
St., tel. Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A. 
Sadlukas, 4038 Archer Avė., tel, 

. Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul J. Petraitis, 3131 
S. Emerald Avė., A. Saldukas. 
4038 Archer Avė., Dr. A. J. Mani
kas. 2519 W. 43 St; Pilietiškų Po- 
pierų Komisija: A. Saldukas, 4038 
Archer Avo., tel. Lafayette 6719, 
B. Putrimas, 4536 Turner Avė.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

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

Wiloy Po.t
prie savo lėktuvo Winnie Mac, kuriuo jis du sykiu apskrido 
apie pasaulį, bet kuriuo jau ketvirtų sykį nepasisekė perskristi 
“stratosferoj” skersai kontinentų
Yorkų. Ketvirtų kartų skrendant suhižo pistonas ir lakūnas bu
vo priverstas nusileisti ties Wichita, Kas. Wiley Post ketina 
dar sykį bandyti atlikti tų žygį, bet jau kitu lėktuvu.

TAVERN fikčeriai pardavimui 
Parduosiu už goriausi pasiūlymų 

015 Wcat lOth Street

Nut. 
~ >. Lime 

Fin. rašt. W. 
i PI., Chicago, 

III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Avė., Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 3441 
So. Morgan St., Chicago, III.; Kas. 
pagelb. J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St., Chicago. III.; Duru mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.; Ligonių apek. 
K. Keturakienė. 525 E. Oakvvood 
Blvd.; Kasierius J. Yuškienas, 2547 
W. 45th St., Chicago, III.; Sudžia 
F. Aušra, 3439 So. Artesian Avė., 
Chicago, 
kauskas 
Chicago, 
Wernis. 
Chicago,

išrinkimas gražiausios 
LIETUVAITES 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

Al. Pivarunas 
183.

Ted Makar, 36 skyles į 185.
Iš senesnių lošėjų Napoleo

nas Poezulp, Zanio tėtušis ir šio 
khfbo organizatorius, sulošė 36 
skyles į 184, kiekvienų 18 sky
lių lygiai po 92. Povilas 
meris sulošė 18 skylių 
Dr. Jacobs į 95.

* v ;; ;; ' Mažas aeroplanas sujungtas su Plymouth automobilio inžinu
<""v,.- W yra padarytas ir pasekmingai išbandytas per Nicholas-Beazley Air-

^■1 .M , j y plane Co., Ine., Marshall, Mo. Tas Aeroplanas turi maksimam grei-
tarną 120 mylių ; valandą, o skristi vidutiniškai gali 100 mylių j 

’ BF* «valandą. Jis sveria 1,078 svarus. Inžinas (inset) yra Standard še-
• g >"•' šių cilinderių Plymouth automobilio inžinas. Jis yra parinktas to-

dėl, kad tinka jo jėga ir svoris ir pilnas pressure lubrication systema.
Jungtinių Valstijų Komercijos Departmentas užsakė ir antrą Plymouth-powered ship ir nori, jogei 

jis butų padarytas greitai. Užsakymas duotas per Amplex Division of Chrysler Motors.
Tas aeroplanas vadinami “Plymacoupe” ir yra padarytas per Nicholas-Beazley Airplane Co., Ine., Mar

shall, Mo. Planavimas dėl padarymo tokio aeroplano ėjo per keletą metų.
Prezidentas Russell Nicholas sakė, kad naujas aeroplanas bus apkainuotas daug pigiau, negu papras

tas aeroplanas. (Adv.).

Vincas Vardingauskas, 3508 
So. Maplewood avė., birželio 22 
d. tarp 8- 9 valandos vakaro 
ėjo per gatvę, prie 47 ir Rock- 
wdl. Automobilis užvažiavo 
ant jo ir vietoj jį užmušė.

Užmuštojo kūnų policija at
vežė į Jono Eudeikio koplyčių, 
4605-7 So. Hermitage avė.

Buy gloves with wh<rt 
it savęs

MOKStt Me M

Real Estate For Sale
- ______

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS AND INSURANCE 
4631 So. Ashland Avė.

2nd fl with lawyer J. J. Grish 
PERKAM! PARDUODAM IR 

MAINOM!
Namus, štorus, farmas ir tt. Turi
me extra bargenų. — Turime ant 
pardavimo namu, grosemių. bučer- 
niu ir saliunu (tavernų). Dabar yra 
laikas pirkti tavernus prieš license 
baigimą, June 30. Norintiems tavern 
pirkti, matykit mus. Labai gerų 
vietų turime ant South Side ant par
davimo. Saukit telefonu Boulevard 
2800 arba Lafayette 2235.w«re reikale

?£?“’n *?So tr 
-.11 Be Jo raute eotenptatf 
M itl kurtooe cattto Boeiptok- 
1 pMUeeltoe er k« kito 

vhensuMel Oe.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

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

SALOON ir namas pardavimui 
Nebrangi kaina.

4638 So. Rockwell St.

85$




