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SENATORIAI, KURIE RUOŠIA TURTUOLIŲ AI’TAKSAVIMO ĮSTATYMĄ

padeda

Marriabn

Prezidento

Vait

Važiuoja Europon

•Vykd. Komitetas.

Bušo nelaime

šeši žmonės Ii

250 sužeista sugru- 
vus šokių pavilionui

GAUTA AUKŲ SKRI
DIMO REIKALAMS

galės per visą Aero- 
perbėgti ir užkliudyti

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

Galbūt lietus su perkūnija; 
maža permaina temperatūroj.

Saulė teka 5:18, leidžiasi 8:-

Streikuojantys cinos 
kasėjai kovoja 

streiklaužius

VVASHINGTON, b. 30. —Re- 
publikonai senatoriai tikisi, kad 
dar šią vasarą buvęs preziden
tas Hoover formaliai paskelbs, 
jog jis daugiau nebenkandida- 
tuos j prezidentus.

Per visą Europą perėjo didelė 
karščių banga. Daug žmonių 
žuvo ir aplaikyta didelių nuo
stolių

TIENTSIN, b. 28 
nai ruošiasi visą šiaurinę Chi 
niją paversti j milžinišką med 
vilnės lauką.

75 žmonės žuvo pot 
vyny Japonijoj

posėdžiavimo laiką 
priėmė 375 biliu's, 
visai nesvarbius ir
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TOKIO, birž

MELBOURNE, b. 30. —Po 
kelių metų depresijos, Austra
lija pradeda atgauti pasitikėji* 
mą ir mano tuojau* pradėti rū
pintis išplėsti dvi dideles in
dustrijas—oro transportaciją ir 
krutamuosius paveikslus.

CASA BLANCA, Morokko, b. 
30.— 13 žmonių pasigendama 
ir 8 žmonės liko sužeiti apvir
tus ir užsidegus busiri ant vieš
kelio iš Rabat į Meknes. Busas 
visai sudegė.

Europą užklupo di 
deli karščiai, aud
ros ir potvyniai

iMK

Latvijos diplomatai 
tariasi dėl užsie

nio politikos

ADDIS ABABA, Ethiopia, b. 
30.—Jau keturios Europos vals
tybės—Belgija Franci j a ir če- 
choslovakija—atsisakė parduo
ti ginklus Ethiopiai. Jos pir
miau ginklus pardavinėjo ir da
lį užsakymų pristatė, bet pas
kui urnai gabenimą užsakytų 
ginklų sulaikė. Ethiopia skai
to, kad tai yra pataikavimas 
Italijai.

Europa atsisako 
parduoti ginklus 

Ethiopiai

nes 
kur 
bus

atsi-
Aero

Illinois legislatura 
išsiskirstė, priėmu

si 375 bilius

Kaip bus pranešta apie F. Vait 
kiaus išskridimą

Šiemet automobiliai 
Chcagoje užmušė 

360 žmonų

WASHINGTON, b. 30. — 
Kongresas priėmė Wagnerio bi- 
lių, {kuriantį Amerikos Nacio- 
nalį Teatrą ir Akademiją, ku
rios tikslas bus ruošti geriau
sius vaidinimus su geriausiais 
artistais ir mokinti žmones ge
riau pažinti teatrą ir jį pamy-

Streikas jau buvo paskelbtas, bet preziden 
tui įsimaišius dabartinė sutartis liko 

prailginta iki liepos 31 d.

Apie 250 žmonių liko sužeis
ta, bet tik 4 jų yra sužeisti 
sunkiai.

Nelaimė įvyko delei didelio 
prisigrudimo paviliono, nes vi
si piknikuotojai bandė jamepar 
sislėpti nuo smarkaus lietaus. 
Piknikas btfvo rengtas dėl be
darbių angliakasių ir jų šeimy-

MONCALVO, Italijoj; b|rž. 
30.—Penki vaikai liko užmušti 
ir 120 žmonių liko sužeista eks
kursiniam autobusui nušokus 
nuo kelio.

Angliakasių Streikas 
Vėl Atidėtas

GREENVILLE, N. Y., b. 28. 
—Helen Glen, 9 metų, rasta 
apielinkės pelkėse išgėdinta ir 
nužudyta.

TARANTO, Italijoj, b. 30.— 
šeši jurininkai liko užmušti ir 
daugelis liko sužeisti susidūrus 
dviems torpėdiniams laivams, 
sako oficialia pranešimas.

DETROIT, Mich., I 
Wiliam Ferris, 26 m

su ai r 
užtrun

CHICAGO.—Per pirmąjį šių 
metų pusmetį automobiliai Chi- 
cagos gatvėse užmušė 360 žmo
nių, neskaitant tūkstančių 
sunkiai sukeistų. Tai parodo gy
vą reikalą važinėti atsargiau ir 
lėkiau, nes didelė didžiuma ne
laimių įvyksta dėl perdaug grei
to ir neatsargaus važiavimo.

Potvy
niuose vakarinėj Japonijoj žu
vo 75 žmonės. Bet susižinoji
mas yra sutrukdytas ir mano
ma, kad kada bus surinktos vi
sos žinios, skaičius žuvusių pa
didės.

Potvyniai pradeda atslūgti, 
bet dėl smarkių liūčių pradėjo 
kilti Chikugo upė, kuri prade
da užlieti ištisus miestus. Nuo
stoliai nuo audrų ir potvynių 
siekia apie $12,000,000. šimtai 
tūkstančių žmonių liko be pa
stogės, nes buvo užlieta apie 
15,000 namų.

NEW YORK, b. 30. — Va
kar prieplaukose su*irinko apie 
30,000 žmonių išlydėti tą pačią 
dieną išplaukusius į Europą 25 
laivus. Visi laivai buvo per
pildyti pasažierių. Sako, kad 
tokio važiavimo užjurin nebuvo 
jau nuo 1929 m..

5 vaikai žuvo autobuso nelai 
mėj Italijoj

RYGA, birž. 30. —Latvija 
pasišaukė visus 13 savo atstovų 
Europos šalyse, kurie sudaro 
visą Latvijos diplomatinį šta
bą ir tariasi su jai apie padė
tį Europoj, kad tinkamiau nu
statyti Latvijos užsienio poli-

NANTICOKE, Pa., birž. 30. 
—Apie 400 piknikitfotojų, dauge
lis jų moterų ir vaikų, nukrito 
iš 30 pėdų augštumos į negilų 
upelį, įlužus šokių pavilionui, 
kuris buvo pastatytas virš upe-

Henry Ford
Jis nesenai tapo teisių dakta

ru. Jam garbės daktaro titulą 
suteikė Colgate universitetas, 
Hamiltou, N. Y.

biau padidino ledų krušos ir 
perkūnijos.

9 žmonės mirė nuo karščių 
visuomet vėsioj šiaurinėj Itali
joj. Ten karštis buvo pasie
kęs virš 100 laipsnių. Tokių 
karščių ten nebuvo jau per 120 
metų. Francijoj karštis vieto
mis buvo pasiekęs 120 laips
nių. Daug žmonių mirė nuo 
karščių Viennoj. Dideli karš
čiai siautė Lenkijoj, vietomis 
siekę apie 100 laipsnių.

NEW YORK, b. 30. —Dvie
jose visai skirtingose vietose 
rasti nužudyti du Žmonės. Jų 
lavonai buvo įmesti | vandenį.

TAGIL, Uralo kalnuose, Ru 
sijoj, b. 30. 
ko pasmerkti mirčiai už užmu
šimą bolševikų rašytojo Gri- 
gori Rykov. Tarp pasmerktų
jų yra ir buvęs miesto sovietų 
viršininkas Pestov. 9 kiti, jų 
tarpe 2 moterys, liko nuteisti 
katorgom

Chicago, III., Pirmadienis, Liepoš-July 1 d., 1935

GALENA, Kas., birž. 30.— 
Milicijai atsteigus tvarką Kan- 
sas cinos kasyklų laukuose, da
bar streikierių kovos su streik
laužiais ir mušeikomis prasi
dėjo Oklahoma valstijoje, kur 
jau įvyko smarkių susirėmimų 
su mušeikomis.

CHICAGO.—Vakar įėjo įga
lią įstatymai, kurie draudžia 
kelti bylas dėl pavyliojimo, ar 
sulaužymo prižadų vesti. Prieš 
įeinant tam uždraudimui į ga
lią, daugelis stengėsi užvesti 
panašias bylas. Vien šeštadieny 
tapo užvestos 8 bylos, kuriose 
reikalaujama viso $500,000 atly
ginimo.

William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
kurs darbuojasi Washingtone 
už darbininkų reikalus.

kasių ir kasyklų atstovų pasi
tarimas su darbo sekretore, 
kuris betgi prie nieko nepri
vedė.

Nesant kitokios išeities, dar
bo sekretorė, prezidento vardu*, 
pasiūlė prailginti dabartinę su
tartį dar vienam mėnesiui ir 
streiką atidėti. Abi pusės tą 
pasiūlymą priėmė, dabartinę su
tartį prailgino iki liepos 31 d. 
ir unijos viršininkai tada pa
skelbtąjį streiką atšaukė, pasi
tikint, kad iki to laiko bus pri
imtas Guffey bilius.

Dalis kasyklų savininkų karš
tai pritaria Guffey biliui, nes 
jis įvestų šiokią tokią tvarką 
kasyklose ir pašalintų žalingą 
kompeticiją. Bet didesnės ka
syklos, ir kasyklos, kurios pri
klauso įvairioms industrinėms 
kompanijoms, kurios kasa ang
lis ne pardavimui, tam biliui 
griežtai priešinasi, nes jis taip
jau įvestų valdžios kontrolę al
gų ir darbo slygų kasyklose. O 
to stambieji kasyklų savininkai 
nenori, nes jie, atėjus patogiam

pasi- 
atlikti visuo- 
butino reika- 
neskambinti, 

prisilaikyti 
griežtos tvarkos, nes nutupiant 
lėktuvas 
dromą 
publiką.

Prisipažino nušovęs 
advokatą

Lietuvos pasiruoši 
mai F. Vaitkui 

susitikti BROOKLYN, N. Y., birželio 
29 d. 1935 m. (Laiškas Naujie
noms) Įvairus dalykai čia de
dasi New Yorke. Kun. N. Pa
kalnis paaukojo trans-atlanti- 
niam skridimui $50. Pamink- 
inis D-G fondas paskyrė $25. 
<tiek ir teturi ižde). Lietuvių 
Socialistų Sąjungos 19 kuopa, 
Jrooklyne, davė $35.00.

Labai nuoširdžiai 
consulas P. žadeikis.

Pašto komunikacija 
portu arba su hoteliu 
ca mažiausia vieną dieną. Pa- 
yriau, kad New Yorko cent- 

ralinis paštas arba Ne*warko 
airportas gauna laišką, išsiųs
tą Coney Island’e, bept už pa
ros laiko. Susisiekimas su Chi- 
caga greitu laiku turės page
rėti, nes keleiviniai ir pašto 
lėktuvai leisis ne Newarke, kaip 
dabar, bet Nėw Yorke—Floyd 
Bennett airporte, kurį dabar 
baigia remontuoti.

Apie Floyd Bennett airportą 
reikia pasakyti, kad į jį nelei
džia nė vieno pašalinio žmo
gaus. Įsigauti pašaliniam žmo
gui labai sunku, ypatingai prie 
liangarų. Kartą pasitaikė, kad 
sargai nenorėjo įleisti į airpor
tą net Vaitkų, kai jisai gryžo 
atgal, pavalgęs pietų. Iš to ga- 
ima matyti, kad “Lituanica II” 
yra labai saugojama, atsiminus 
dar^kad ir Vaitkus turi du sa
va sargu.
*'• Kai d& Išskridimo dienos, tai 
New Yorkas “sėdi, kaip ant 
adatą”. Visi nekantriai laukia 
galutinos žinios. Bet bėgti už 
akių įvykiams nėra reikalo. 
Juk čia ne lenktynės. Po to, 
kas atsitiko su kitais neatsar
giais lakūnais, atrodo, kad rei
kia nesiskubinti, atliekant pas
kutinius žinksnius.
— “Naujienų” korespondentas.

VVASHINGTON, birž. 30. — 
Angliakasių streikas minkštųjų 
anglių kasyklose, kuris turėjo 
prasidėti šį pirmadienį, prezi
dentui Rooseveltui įsimaišius, 
tapo vėl atidėtas po to, kaip 
angliakasių unijos, United Mine 
VVorkers of Am., viršininkai 
buvo streiką jau paskelbę.

Nesusitaikant su kasyklų sa
vininkais dėl algų ir darbo va
landų, o Guffey biliid, kuris į- 
vestų valdžios kontrolę kasyk
lų, esant kongrese sukliuvu- 
siam, unijos viršininkai vakar 
ryte susirinko ir po ilgo svars
tymo paskelbė 450,000 anglia
kasių streiką, kuris turėjo pra
sidėti pirmadieny.

Visiems distriktų viršinin
kams liko išsiuntinėtos telegra
mos apie streiko paskelbimą ir 
įsakymai streikieriams laikytis 
tvarkiai, nesiduoti kompanijų 
provokatoriants išprovokuoti 
sumišimus.

Angliakasiams paskelbus 
streiką, darbo sekretorė Per- 
kins nuvyko pas prezidentą 
Rooseveltą pasitarti. | laikui, norėtų algas nukapoti ir

Paskiau įvyko -ilgas .anglia- pabloginti darbo sąlygas.

6 pasmerkti mirčiai 
už užmušimą 

rašytojo

Roosevelto'pasiūlytas įstatymas turtuoliams aptaksuoti yra pavestas prirengti 'čia 
nufotografuotiems senatoriams: iš kairės į dešinę stovi: senatorius Walter George iš Georgia, 
šen, Robert La Folle'lte iš VVisconsin; sėdi: sęn. Wm. King iš Utah, šen. Pat Harrison iš Missi- 
ssippi ir šen. Henry Keyes iš New Hampshirę. Del turtuolių itnksavimo įstatymo laukiama dide
lių ginčų tarp liberalų ir konservatorių. -

SPRINGFIELD, III., birž. 30. 
—Vakar baigė savo posėdį ir 
išsiskirstė valstijos legislatura. 
Išsiskirstė ji atmetusi pasiūly
mą’ Įvesti. 8 "vai. darbo dieną 
moterims.

Per visą 
legislatura 
daugiausia 
nereikšmingus. Bet yra pri
imta ir visus gyventojus palie
čiančių bilių. Tarp pastarųjų 
yra pakėlimas prekių taksų iki 
3 nuoš., kurie pradės veikti nuo 
liepos 1 d. ir senatvės pensijų 
bilius, kuris įveda Illinois vals
tijoje pensijas 65 m. seneliams. 
Tokie seneliai, jei jie yra išgy
venę valstijoje be paliovos 10 
metų ir neturi kitokių pragy
venimo šaltinių, galės gauti iki 
$1 į dieną pensijos.

Nors pensijų klausimas 
nėra galutinai išspręstas, 
nėra numatyta šaltinių, iš 
pinigai toms pensijoms 
imami, tečiaus gubernatorius 
Horner tą bilių pasirašė, kad 
parodyti savo pritarimą senat
vės pensijoms.

Nors legislatura labai daug 
bilių priėmė, tečiaus vistiekdar 
daugelis svarbių klausimų pa
liko neišspręsta ir spėjama;, kad 
legislatura vėl bus sušaukta šį 
.rudenį.

pasižy
mėjęs smulkus kriminalistas, 
kuris tapo suimtas Fort Way- 
ne, Įnd., kartu su trimis mer- 
ginm$te.4# liko ^tgąbentas J 
Detroitą i-Mrdymifi, prisipažino, 
kad tai jis nušovė garsų New 
Yorko advokatą Howard Car- 
ter Dickinson, augščiausiojo 
teismo pirmininko Hughes sū
nėną.

Ferris sako, kad jiedu su su
imtomis trimis merginomis, bu
vo išvykę girtauti ir jau ge
rokai įsigėrę, važiuodami auto
mobiliu susibarę. Muštynėse 
advokatas ir likęs ’ nušautas. 
Bet Ferris labai tankiai maino 
savo pasakojimu*.

KAUNAS.—Gavus žinią apie 
išskridimą bus išleista ekstro 
pranešimas, nurodant kad* 
maždaug reikia laukti F, Vait
kų atskrendant. Jeigu skris 
per* Klaipėdą ir lėktuvas bus 
ten pastebėtas, apie tai bus 
pranešta į Kauną. Tada pakils 
virš Kau‘no Karo Aviacijos lėk- 
tuvas su sirena. Tas bus ženk
las, kad per J/2 vai. F. Vaitkus 
gali būti Kaune.

Į aerodromą įėjimas bus vi 
siems laisvas. ‘Vyriausybei, 
aukštiems valdininkams, orga
nizacijų vadams, užsienio at
stovams ir žurnalistams bus 
rezervuotos vietos su pakvieti 
mais.

Organizacijos norį organizuo
tai dalyvauti, prašomi įsiregis
truoti Šiaulių S-goj pas Vyr. 
tvarkdarį p. Daudzvardą.

Nariams L. A. K. rėmėjams 
bus rezervuota vieta kartu su 
kitom organizacijom, bet kiek
vienas ateina pavieniai.

Tikrieji nariai prašomi 
imti kvietmus Letuvos 
Klube patys.

Lėktuvui nusileidus, F. 
kų trumpai pasveikins tik 4 
asmenys, jis atviru automobi
liu pravąžiųoą pro susirinktf- 
Šius ir v nuvažiuos' Į viešbuty 
ilsėti. Viešos iškilmės bus 
tik trečią dieną 19 vai. Valstyb. 
teatre ir 22 vai. rautas Rotu
šės salėje.

Nuo Apygardos teismo į 
aerodromą eis papildomi auto
busai.

Kad telefono susisiekimas ir 
žmones : butų laisvesni 
ruošimo darbams 
menė prašoma be 
lo Aero Kluban 
gi AerodoromeLONDONAS, birž. 30.— Eu

ropoje siaučia audros, potvy
niai. perkūnijos ir nepaprasti 
karščiai. Daug žmonių žuvo ir 
aplaikyta didelių nuostolių.

Portugalijoj siaučia viesulos 
ir debesų pratrukimai. Nelai
mėse žuvo dar nenustatytas 
žmonių skaičius.

12 žmonių mirė Francijoj ir 
Italijoj nuo deginančio libec- 
cio—pietvakarių vėjo, kuris at
nešė nepaprastu* karščius.

6. žmonės užmušė žaibas
Smarkios perkūnijos Vokie

tijoj ir Austrijoj kiek sušvel
nino didelių karščių bangą, ku
rioj žuvo keli žmonės, žaibas 
užmušė šešis žmones Rytų Prū
sijoj ir daug gyvulių. Nepapras
tų karščių banga siaučia visoj 
Europoj, neaplenkiant ir Lietu
vos.

Moncorbo miestelis, Portuga
lijoj, liko apsemtas vandens ir 
kelių vaikų pasigendama. Vian- 
na do Castello liko veik visai 
palaidotas smilčių audros. Kai
muose potvyniai sunaikino pa
sėlius ir pridarė milžiniškų 
nuostolių. Nuostolius dar la-

NAUJIENOS
THK LITHUANIAN DAILY NlWB

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC 
1739 South Hahted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Entered as sccond-class niatter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III., 
under Jhe Act of Mareli 8, 1879

NAUJIENOS
THČ LITHUANIAN DAILY NKW>

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Hahted Street, Chicago, Illinoh

Phone CANal 8500

S



NAUJIENOS, Chicago, III

COINNECTICUT VALSTIJA ecticut

dalinai

Miegamo kambario setai po

Gražus Parlor Setai po

Garsinkitės Naujienose

ADVOKATAINEW CANAAN

JOS. F. SUDRIK, Ine 
T

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAILIETUVIAI

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

Phone

ir vaikų ligų gydytoja pietų

išskyrus seredojni?

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Mat 
kas

(Tęsinys)
FAIRFIELD

VENUE 
i ' 

2-4 ir nuo

GAS
4143 ARCHĘR AV,

Jeigu jums reikia MALEVOS, 
jus gausite geros malevos už 
prieinamą kainą.

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Dr. T, Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER , ' .
Telefonas Virgiųia 0036

Ofiso valandos nuo
6-8 v. v. Nedalioj pagal sutarty

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. 11d 2 po pietų 
' ir nuo 6 iki 8 vakaro, 
tventadienlais nuo 10 fld 12

Phone Boulevard 8482

3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

Ofiso Tel. Boųleyard 5918
Rez. Tel. Victory 2343

Dr. Bertash 
756 West 35th St. 

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 

Nęd&iqmia pagal sutarti.

ąervuptu- 
, atitaiso 
0. Priren-

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Seeley 7380
Namų telefonas Brunswick 8597

4631 South Ashland Avenna 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieni
7 iki 8 vaL Nedi

Ras. Telephon

Kampas 18 St.
Valandos nuo 9:30 
iki 8:00 va. vakaro. 
0:00 iki H2:0ft ~

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
'rak. Nedelioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tol. Prospoct 1930

BUDRIK FURNITURE MART
3345 So. Hąlsted St.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos. kampas Halsted St.

Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 
NędeliomĮę nuo 10 iki 12 vai. dįęąą.

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

Tel. Ęenwood 5107
VALAnuį°9‘iki 11 valandai ryte 

nuo 6 iki 8 valandai vakare. 
Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

JOSEPH J. GRISH 
lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 2800

Rez.. 6515 So. Rockwel| St.
' Tel. Republic 9723

Dus. Grygaivnera gėlės, bet jie 
irgi augą tik tąlose vietose 
prie tam tikrų aplinkybių. 
Baravykas, grybų, giminęs ka
ralius, auga apie New Britam. 
Tautiškos lepšes ąuga apie 
Waterbury. Raudonikes auga 
visoje Connecticut valstijoje. 
Prisimenu apie grybus dėl to, 
kad aš žinau, jogei lietuviai 
grybus ipeg3ti(. Connecticut 
valstijoje yra auginama ir 
vynuogės, iš kuriu daromas 
naminis vynas. Rodos, dau
giausia vynuogių rąndasi apie 
Mcriden ir Beacons Falls.

Bet dar grįžkime pąic gėlių. 
Jurginai tai musų lietuviškos 
gėlės. Gražiausių jurginų gali
ma pamatyti Beąrdsley Parke, 
Bridgeporte.

(Bus daugiau)
Nuo čia 

dikto-

DENTISTAS X-RAY 
", Cor. Francisco

office Laf. 8650; res. Virg. 0669

lietuvių visai 
nemanau, kad jų 

1$ dirbtuvių čia ran- 
Yale 
Yale 

kurios yra gerįąusĮos 
Randasi ir 
dirbtuvėlės, 

skursta paprasti dar- 
Vietinius lietuvius 

je- politikoje 
Laikraščiuose

Išpardavimas ant vartotų Elek- Qrt 
trikinių Ledaųnių po...........

Skalbiamos mašinos perdirbtos, $1Q E A 
keturkampės, aliumininės po • ■ **

Perdirbti dulkių valytojai $E QE

J, LIULEVIČIUS
4092 Arctyer Avenue Phone Lafayette 35J2

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

LACHAWIC? ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Gana] 2515—Cicero 5927

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue , Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

Ir ve tarpe nedidelių kalnų 
užtinkame Port. Turbut 
nerasi ir mažiausio kaimelio 
Connecticut valstijoje, kur ne
būtų apsigyvenęs ir musų bro
lis lietuvis. Tad ir šiaipe ma
žame miestelyje jų yra. Atro
do, kad be musų tautiečio ir 
miestas arba kaimas nebūtų

Dentistas
4645 So. Ashland Avė, 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarty.

6122 

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

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

Telefonas ReyabUe 7868

visi 
žmones gyvena 
valstija yra 
lietuviais. Kur 
kad ir 
surasi lietuvių, 
yra apsamanoję 
kujnu, kad 
esą lietuvių 

Traukiant 
New Yorkų, 
stoti

pirmiau/

4712 South Ashland Av 
Phone Boulevard 7589

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 8b 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 16—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6755 ar Centrąl 7464

Dentistas
Valandos nuo 9-9

2420 yVest Marąuette Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

kaimu bei miestu. Kur tik ne
pasisuksi, vis susitiksi lietuvį

Daugelis lietuvių 
yra jau suamerikonėję, ir ųe- 
ręįkią stebėtis tuo, bą per 
daugelį metų begyvendami 
tarpe ameąikonų dalinai už
miršta, kad yra lietuviai. Vie
nok prakalbėk į juos lietuvių 
kalba ir tuoj pastebėsi, kad 
musų brolio lietuvio veide pa
sirodo lietuviška šypsą. Kur 
tijc nesustosi, jokiame kai
melyje ar didesniam mieste, 
visur surasi lietuvius apsigy
venusius vis prastesnėje mie
sto dalyje. Ir lietuvis kuone 
visur turi savo bakūžę ir jis 
jų puošia taip, kaip geriau
sia supranta. Pirmiausia pas
tebėsi gėlių darželį ir nitų 
prisodinta ten, kur ameriko
niškų skonį žinant, žalia pie
va turėtų būti. Žinant lietu
viškų skonį lengva atskirti 
lietuvio bakūžę nuo kitų.

• Čia suminėtuose miesčiu
kuose lietuviai gyvena, bet 
jų gyvenimas visai negirdžia- 
mas, ir, rodos, čia lietuvių 
kaip ir negyventų. Mes, Ame
rikos lietuviai, skaitome, kad 
musų brolių ir sesučių gyve
na dėdės Šamo žemėje apie 
vieną milijonų, ir dar mes 
skaitopie, kad organizuotų lie
tuvių Amerikoje yra tik ke
turios dešimtys nuošimčių; gi 
neorganizuotų lietuvių liekasi 
šešiosdešipitys nuošimčių. Vi
si toki maži miestukai pasilie
ka neorganizuoti, nes čia kiek 
apsišvietęs lįetuvis nesutiks 
ilgesniam laikui apsistoti. Jis 
trauks artyn ppie didesnio 
būrio savųjų, į didesnius mie
stus, kur lietuviška dvasia 
suranda sau dirvų jausmams 
;patenkinti. J

NORWALK.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermąk Road (W. 22 St.)
Ofiso valandos: Kasdi&i nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedelidj > Seredos ir 
Petnyčios 6 iki 9 •

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 96Q0

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

Geros perdirbtos radios gra- E A
žiuose kabinetuose po ............... vewv

Naujos automobilių radios po g

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

Dr. S. Naikelis
GYPYTQJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 
” CHICAGO. ILL.

dr: vaitush, opt 
LIETUVIS 

Optometrically A|dą Specialistas 
Palengvins aki 

esti priežastimi 
svaigimo, ąkiu ą 
mo, skaudamą ai 
trumparegyste ir. , _
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 

paas daromas su 
mažiausias klai* 

i rto-

pa. Ar yra čia daugiau kokių 
jiętuviŠkų orgaųizącijų, ųętp- 
ko patirti. Mąn Šio miesto lieu 
tuviai gana patinka. Yrą ma
lonus ir draugiški. Lietuviš
ka politiką jie savo pripčių 
nedrumsčia. Vargiai čia ra
si lietuvį, kuris save skaitytų 
žymesniu, negu jo kaimynas 
yra. čia, rodos, nėra nė pa
tentuoto tautininko, nė karšto 
komunisto. Visi yra tik pap
rasti lietuviai. Čia nėra nė 
dūšių gąnyojo, ir neapykantos 
tarpe brolių lietuvių nėra 
kam kelti. Lietuviai čia gyve
na kiekvienas savo gyvenimu, 
ir jų politiniai įsitikinimai 
kaimynų nekankina. Sutiki
mas tarpe jų yra broliškas. 
Jie čia susieina ir pasikalba 
apie savo gerus ir blogus gy
venimo nuotikius 
kiek į vakarus randasi 
kas kaimas vadinamas

z Lietuvių čią yrą gerokus 
Jjųrys. Čia randąsi ir SCA. 
kuopa ir, rodos, apįę, pora 
pašalpįpįų drąufiijy. Liątąvįš- 
kų biznierių Čia yra nedaug, 
profesionalų 
negirdėti, ir 
čia yra 
dasi vieną iš garsiųjų 
and Tow:n, išdirbanti 
spynas 
visoje Amerikoje 
kelios mažesnės 
kuriose 
bininkai 
musų lietuviškoj 
įbažai girdėsi.
apie šio miesto, lietuvių veiki
mų niekas nerašo. Rodosi, čia 
trūksta veiklesnių lietuvių. Iš 
politikierių randasi vienas 
sandarietis, tąi ir viskas. Bet 
ir tas sandarietis čia audros 
nekelia. O, beje,^bučiau ir už
miršęs: nugi čia ant vienos 
rankos pirštų suskaitytai lie
tuvius komunistus, ir dar trys 
pirštai atliktų. Atrodo, kad 
bent koki politika Stamfordc 
negali sau lizdų susisukti. Iš 
laikraščių daugiausia pareina 
SLA. organo “Tėvynės 
“Tėvynė” cipa, ar ji 
skaito, ar ne.

Kalbant apie SLA. organų 
turiu pasakyti ve 

yra žinoma, kad po 
SLA. seimo, kai ko- 
pasitraukė iš Susi- 

“Tėyynėje” dar ir da

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 Sę. Ashland Avė. 
2 lubos 

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOS]

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, riup 2 iki 4 
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 ilty 12 
valandai dieną.

' Phone MJDWAY 2880

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTĄS

' shland Avė.
phone Canal 0528 
ikj 12 ir niio 1:30 

_ J. Nedalioms nuo 
Kalbama Ii etų vilkai

Anthony A. Dobbs 
(Antanas Dubickas) 

ADVOKATAS
Perkraustė savo ofisą i naują 

vietą, adresu:
139 N. Clark St, 

Suitę 1209 
Tel. Central 5566

Ręz. 7Q18 S. Artesian Avė, 
Tel. Republic 2566

AKIU SPECIALISTAS 
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko ąkiniUą^ėl visokiu
V ‘a. w

K.P, G ŪG IS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 44Į1-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted ‘ St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. 

Tel. Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
Ir TBVĄS 

LaJdoUvią Sąlyga* Uugval* Umokftjimąia 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

Ofiso Tel Calumet 6898 
Res. TeL Drazel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas GythFtojaa Ir Chirurgas Moterišku. Vyrišku, Vaiku U visi

OflM. St
' arti 81st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. N* 
diliomis Ir iventadienlais 10—12

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

3343 South Halsted St, 
Tai. Boulevard 1401

Didęlis pasirinkimas: PEČIŲ 
DAUNIŲ, KARPETŲ

STAMFORIYE.
Šitas miestas randasi 25 

mylių tolumoj nuo New Yor- 
ko. Gyventojų turi apie 65.U00 
ir guli prie Long Island Sound 
vandenyno. Visoje šitoje apie- 
linkėje gyvena daugelis inw- 
yorkiečių, kurie turi Ne>v 
Yorke visokios rųšies biznius. 
Gyvena jie šioje gražioje ąpię- 
linkėje ypatingai vasaras pie
tų. Daugelis New Yorįto tur- 

vasarų praleidžia Conn-

Iš čįa kiek artyn į New 
Yorkų randame truputį dides
nį miestų Norivolk. šitas mie
stas guli gražiame klonyje. 
Miestas atrodo gana svetingas 
ir erdvus. Dideli ir seni med
žiai liudija ilgokų praeitį. 
Trobesiai kuone visi yrą seno 
styliaus, moderniškų namų 
mažai.

Čia lietuvių rąndasi kiek 
daugiau ir čia yra SLA. kuo- čių

AMBULĄNCE PATARNAVIMAS PIENĄ IR NAKTJ 
YARds 1741-1742 
J. F. EUDEIKIS

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

Tel LAFAYETTE 8051.

J. F. RĄDŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174
................... . ; ..........i1 111............. ."■?..r................ 1..... ~

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

L J. ZOLP
1646 West 46th Street phones Boulevard 5203-84Į3

Rašo Rytietis

AKIU SPECIALISTAI
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DR.G.ŠĖRNER
LIETUVIS

____ Tel. Yardf 1829
Pritąiko Akinius

j Ištaiso.
Ofisas ir Alinių Dirbtuvė

Čia irgi randasi kelios lie
tuviškos šeimynos, bet organi
zuotame lietuviškame gyveni
me jie jokios reikšmės neturi. 
Lietuviai gyvena tik dėlto, 
kad yra gyvi, bet prie jokio 
lietuviško veikimo nepriside
da. Žinoma, žmogaus gyveni
mo aplinkybės labai dažnai 
taip jį apkausto, kad jis ir ne
pajunta, kaip ji§ atsiduria pa
čiame savo gyvenimo gale, ir 
labai tankiai nė sau, nė visuo
menei nieko pavyzdingo ne
užgyvenęs prašosi Petro, kad 
jį įleistų pas Abraomų, ir tuo 
met visos jo gyvenimo laimės 
ir nelaimės pasilieka čia, kur 

priešui nkai — biedpi 
Connecticut

• I 

gana turtinga 
tik nesustosi, 

mažame kaimelyje, vis
Tūli jų taip 

amerikoniš- 
beveik nesiskaito 
kilmes žmonės. ♦ • • K . • h
vis artyn į didįjį 
tenka kiek apsi-

A * f

Vąžiųojate iš Bridgeporto 
Boston post keliu, ^pris einą 
jš Boston, Mass., per Connec
ticut valstijų iki New York, 
per New Jersey valstijų jki 

. PhijadęĮphijos. Tuo keliu va
žiuojant pervažiuojama ir 
miestas Fairfield, t. y. kauntės 
miestukas, čia yra apsigyve
nę ir keli lietuviai, bet jie 
čia neturi jokių organizaciįų. 
Visi čia gyvenantys lietuviai 
draugijoms priklauso Bridge- 
portė. Teko čia užtikti keletu 
lietuviškų ūkininkų, bet jų 
padėtis nėra pergeriausja. 
Tūli jų iš ūkių negali gyveni
mo pelnytis, tai eina į dirbtu
ves dirbti, kiti ūkį palieka 
moterims tvarkyti, o patys kur 
šinkųoja gintarinį skystipiėlį. 
Nprs ir už gana mažų pelnų, 
vięnok lengviau laikų praleid
žia, ne kad žemę kuisant. Ro
dos, musų lietuvis turi dideles 
ambicijas, visame ir visokiais 
budais bando sau gyvenimų 
sukurti.

šitas Fairfield miestukas, 
geriau sakant kaimas, turi ne
mažai ir turtuolių, prie kurių 
turi užsiėmimo ir keli lietu
viai. čia yra didelės maudy
nės, nes miestukas stovi prie 
suraus vandenyno. Todėl va
sarų čia privažiuoja daug 
Uewjorkieeių pasimaudyti ju
rose.

SOUTHPfflT-
Vos kelios mylios nuo Faįr- 

fiejd randasi nedidelis kai
melis Southport. Čia irgi ran
dasi kelios šeimynos lietuvių, 
bet jų visai negirdėti. * Dau
giausia jie čia dirba .prie ‘ tur
čių ir yrą visai neorganizuoti. 
Apielinkės čia gana gražios. 
Toki maži ipįesčiukaį, rodos, 
pasineria medžių žalumyne. 
Gegužės mėnuo yra visokių 
medžių žydėjimo mėnuo, ir 
reikia pripažinti, kad gamta 
begalo misteriška. Rodos, vos 
vakar žiemos šaltis svilina 
žmogaus ausis, medžiai buvo 
pliki, sniegas tirštai laukus 
užklojęs laikė, rodos, viskas 
buvo mirtinam miege pasken
dęs, gyvybė, rodos, visa žu
vus, tik žmogus beliko to vis
ko liudininku* Šiandie gi, pa
vasario metu, vėl viskas atgi
jo. Lankos, medžiai sužalia
vo, gėlės sužydo ir viskas 
urnai pasikeitė. Kur nemesi 
akį, visur regis mąloni jau
nystė.

Važiuojant per tokius ma
žus kaimelius, galimą paste
bėti, kad žmogus kiek dau
giau jungiasi su gamta. Did
miesčio žmogus yra kitokis 
negu kaimo ar mažo mieste
lio gyventojas. Didelis skirtu
mas musų moterų gyvenime. 
Kaimo moterys yra daug ma
lonesnė, jautresnė ir nuošir
desnė, nęgu didmiesčio. Visgi 
apie moterį čia daug kalbėti 
nė vieta, todėl ir keliaujame 
tolyn, artyn prie New Yorko.

WEST PORT

kų: Man 
Chicagos 
m u įrištai 
vienijimo 
bar yra siuntinėjama tūliems 
komunistams Conneclicut val
stijoje. Na, o kiek metų pra
bėgo nuo Chicagos seimo? 
Bet tiek to, palikime Stam- 
fprdų, nes čia jokių įdpprių 
ypatybių negąįima surasti.
Gėlės Connęcįicpt valstijoje.

Abelnai imant, Connecticut 
valstija savo gąmtą gražiai 
atrodo, ypątįn^ąi pąyąsario 
metų. Sodriąir|ąu visi peržy
dėjo. Man labai patiko alyvas 
įr jų skaniai kvepiantį žiedai. 
It čia t jiį ' netrūksta. Birželio 
mėnesio prądžioj bijūnai su
žydo, gi jų patogumas džiugi
na kiekvienų. J pabaigų Įrir- 
želio rožės sužydės, ir kas 
myli rožių skaistumų, tas pri
valėtų atlankyti Elžbietps 
Parkų Hąrtforde, ir rožių dar
žų New Havenb.

Kalbėdamas apie gėles no
rėčiau prisiminti ir apie gry-

LIETIMAI
Amerikos Lietuviu Daktarą Draugijos Nąriai

Neptunite
VrtrnKh
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Lietuvoj Amerikonas 
visur pažįstamas

f

KARTUVĖS ;>MOGVAGIUI

Lietuvos piliečiai, ypač biz* 
nieriai, yra labai dėkingi ame
rikonam. Kur amerikonas nepa- 
risuks, visur jį. priims 10—20 
nuošimčių brangiau, negu vie
tinius gyventojus. Pavyzdžiui, 
nueisi į kirpyklų barzdą nusi
skusti, plaukus nusikirpti, tai 
žinok, kad kokius 20 centų už
mokėsi daugiau, negu namiškis. 
Tiesa, kai kuriuose miestuose 
yra nustatyta kaina, tai ten 
neatims brangiau. O kaip ma
žesniuose miesteliuose, tai jokių 
nustatytų kainų nerasi. Labiau- 

į šiai žydeliai, jie iš tikro yra 
r praktiški bizniavotojai.

Arba užeisi į kkrautuvę. Pasi
taikė man pirkti kepurę, skry
bėlę, mekstinj kaklaraištį, ka- 
liošius, kojines ir kitokius ma
žesnius daiktelius. Vėliau suži-j 
nojau, kad aš brangiau turėjau 
už viską užmokėti. Nors pusė
tinai mokėjau derėtis, bet vis- 
tiek negalėjau išsisukti, turėjau 
brangiau mokėti, ne kad vieti
niai gyventojai moka. Mat bu
vau “amerikonas”. O jei esi I 
“amerikonas”, tai skaito “ba- 
gotu”, ba iš turtingos šalies 
esi parvykęs! žinoma, į tuos 
amerikonus, kurie jau apsigy
veno Lietuvoje, visai mažai do
mės bekreipiama, nes jie yra 
skaitomi tokie pat, kaip ir visi riaušių javų ūkininkas negali 
kiti. nusipirkti kilogramo saklai-

Bet leiskit prie progos paša- nių.
Lyti, kad daugeliui amerikonų, Už taboko “Klaipėdos” pa- 
kurie parvyksta iš Amerikos ir kinkų reikia mokėti litas; pa- 
įsigyja kokią nuosavybę Lietu- pierosai prasčiausi — 25 cen- 
voje, ne geriausiai sekasi gy- lai, barankų tuzino nenori 
venti — ypač tiems, kurie gy- duoti už pusę lito. Už žuvelių 
vena ūkiuose. Jie sakosi dirbą džiovintų šimtų reikia mokėti 
taip pat, kaip ir tie, kurie visą 2 litus. Nagi už alaus bavars- 
laiką gyvendami Lietuvoje ūki- ko bonkų tenka mokėti 65 

* lankauja, žemė toki pat, kaip ir centai, o už pilsino 75 centai, 
kitų, bet kiekvieną metų po Už šnapso literį—skaidriosios 
tūkstančiukų litų būtinai reikia Plitai 95 centai. Silkių dešim- 
pridėti. Lygiomis jokiu budu rl nenori duoti už litų, 
negalima išeiti. Aš paklausiau: |. Nors kviečiai pigus,

Arthur Gooch federalio teismo Muskogee mieste Oklaho- 
moj tapo nuteistas pakorimui už kidnapinimą dviejų policislų 
Texas valstijoj. Tai pirmas žrr.ogvagis nuteistas pakorimui pa
gal Lindbergo įstatymo, čia jis nutrauktas po teismo vedamas 
į kalėjimą pakorimui.

centnerį 8 litų nenori duoti. 
Taigi pardavęs centnerį ge-

kai 
* o kas toliau bus, kai parvežti |iuos reikia parduoti, bet kai 

iš Amerikos doleriai išsibaigs? lcn^a krautuvės pir-
□ “komarotas” tai Jau turi mok5ti 40 
pakaušį kasyda- centl* kilogramę. Muilo pa- 

’ prasto šmočiukas puse lito; 
geresnio 1 litas 20 centų ir 
augščiau. Batukai moteriški 
pigiausia 6 litai, geresni 15 
litų ir aukščiau. Šilkinės koji
nės 6 litai ir aukš., šilko met
ras Lietuvos išdirbystės nuo 
8 iki 12 litų už metrų; pasiu
vimas suknelės 10 litų. Vyriš
ki batai 25 litai, skrybėlė 12 
litų, paltas nuo 35 litų iki 65 
litų; paprasčiausias kostiu
mas 75 litai; geresnis 150-200 
litų ir aukščiau.

Čia padaviau nekuriu dai
ktų kainas paviršutiniai, bet 
tikrenybėje jie kainuoja daug 
daugiau, o litų nėra iš kur 
paimti. — R. Šniukas.

čia jau mano 
amerikonas, i 
mas atsakė: čiort znajet kas 
reiks daryti. Sugrįžti į Ameri
ką nebegaliu, q doleriai tikrai 
jau baigiasi.

Tiesa, amerikono arkliai gra
žus, bekonai vėl yra ko pažiū
rėti, padarinės taip pat geros. 
Bet budinkai — daržinė, kūtes, 
klojimas, klėtis, troba, (tai lyg 
ta daina specialiai turėtų jas 
omenėj sakydama: “Susiedo 
trobos, seklyčios, visos gražios 
kaip sklenyčios, o pas mane 
baig’ jau griūti ir atramščiai 
baig jau puti.” O prisieina kel
tis į viensėdžius, daug priside
da darbo ir lėšų kol persikels) 
ir susistatysi visus pašalius 
trobesio. Lietuvos miškai kuo
ne visi išterioti. Medžiagos vi
sai mažai bėra.

Nors keliantiems į sklipus 
valdžia mėgina šiek tiek pagel
bėti, bot ta pagelba visai ma-i 
žos reikšmės teturi. Jei, sulig 
žemės didumu, pav. ukiui iš 28 j 
hektarų šimtą litų iš anksto su
moki, tai gauni medžiagos (bal
kių) už 4 šimtus ir pusę litų. 
Balansą vėliau turėsi dalimis 
kiekvieną metą užmokėti. Bet 
juk daugelis ūkininkų ir dabar 
skolų turi užtektinai. Geras 
nuošimtis jų ir dabar nėra už
mokėjęs skolos už 1928 metus, 
kurią buvo išėmęs iš valdžios 
tai grūdais, tai pinigais.

Teko pastebėti kaip valdinin
kų žmonos, įėjusios į krautuvę 
paklausia, kiek kainuoja kilo
gramas saldainių. Krautuvinin
kas pasako: štai šitos, poniute, 
kainuoja 5 lit, anos 7 lit., o 
geriausios 8 lit. kilogramas. 
Pajuokiančiai valdininko žmo 
na atsako, kad ji ne ūkininkė 
ir kad nori gauti tikrai gerų 
saldainių. Ūkininkui saldai
niai jokiu budu neprieinami ir 
jis per visus metus nemato 
kilogramo saldainių. Mat jam 
už centneri miežių teduoda 4 
litus, už rugių nenori 6 litų 
duoti, taip pat ir už kviečių

Gamins garsines 
filmas

Lietuvoje jau yra kelios 
garsdnės lietuviškų apžvalgų 
filmos. Tačiau dauguma jų 
buvo pagaminta užsieniuose. 
Lietuvos filmuotojai ligšiol 
dar neturėjo garsinėms fii- 
inoms gaminti tinkamo apa
rato. Dabar tokį aparatų lie-

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

BIRUTĖS DARŽE
Rugpiučio-August 4, 

1935 m.
Lietuvaitės norinčios įstoti į 

Gražuolių Kontestų, tuojau 
siųskite savo fotografijas į 
“Naujienas”.

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

z |S i O.UN ! 
DOMINO I HlDfrII!

$50.00

PETERrPEN

-

i
>

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITĖS 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

NAUJIENOS, Chicago, III.
suėjus pagal kuponus nepa
ėmė, lai juos gali gauti bet 
kada (iki 1945 metų liepos 1 
dienos). Neseniai Lietuvos vy
riausybė priėmė dar naujų 
įstatymų šiuo reikalu, juo nu
statyta, kad visi Laisvės Pa
skolos bonų savininkai, kurie 
bonų apmokėjimų alidės 1, 2, 
3 ar daugiau melų (iki 1945 
VII. 1), tai už tų laikų taip 
pat bus mokami 5 procentai 
metinių palūkanų.

Pasirėmęs įstatymais, Finan
sų ministeris J. Tūbelis pa
tvirtino taisykles, kaip turi bū
ti apmokami Laisves Pasko
los bonai ir procentai. Lietu
vos Paskolos bonus, kartu su 
1935 metų palūkanomis, nuo 
1935 metų liepos mėn. 1 d. 
iki 1945 metų liepos mėn. 1 
d. apmoka Bonuose nurodyta 
kaina —Amerikojei —-Lietuvos 
Pasiuntinybė Washingtone U. 
S. A. doleriais; Lietuvoje — 
Lietuvos Banko skyriai litais 
išpirkimo dienos U. S. A. do
lerio kursu. Pristatant bonus 
išpirkti, pratęsti ir gauti 1935 
metų palūkanas, reikia užpil
dyti nustatytos formos pareiš
kimus. Bonų turėtojai, kurie 
nori formališkai pratęsti bo-

luviškų apžvalgų gamintojai 
jau nusipirko. Jie mano nuo 
ateinančių metų pradžios pra
dėti gaminti garsines lietuviš
kas filmas. Tsb.

nūs laikui nuo 1 iki 10 metų, 
bonus paštu ar asmeniškai 
pristato Pasiuntinybei Wash- 
ingtone, kuri ant bonų užde
da štampus, — iki kuriam lai
kui bonus pratęsiamas. Bot 
kas to nenori daryti, gali lai
kyti bonus pas save taip, kaip 
jie dabar yra, ir jie nenustos 
galios iki 1945 metų liepos 1 
d. Juo galima bet kada pri
statyti a pin okėji m ui.

Kaip matyli, Lietuvos vy
riausybė padarė, kų galėjo, 
kad Laisvės Paskolos bonų tu
rėtojai, kurie norės bonų ap
mokėjimų atidėti, galėtų tatai 
padaryti be didelių rūpesčių 
ir be nuostolių, nes už vėliau 
apmokamus bonus bus moka
mi ir 5 procentai. Taigi visi 
bonų turėtojai, turėtų nesi
skubinti bonus patiekti apmo
kėjimui, nes šiemet musų Tė
vynė Lietuva gyvena ypatin
gai sunkų laikų, 
sli sunkų ekonominį karų su 
Vokietija ir turi stiprinti savo 
saugumu, didinti ir geriau ap
ginkluoti savo kariuomenę bei 
šaulius. Taigi kas atideda bo
nų apmokėjimų ir tuo budu 
tuojau neatsiima iš Lietuvos 
iždo savo pinigus, tas sutei-

ji turi ve-

Kaip bus išperkami 
Laisvės Paskolos 

bonai
Yra keli įstatymai ankščiau 

ar vėliau išleisti Laisvės Pa
skolos reikalais. Tais įstaty
mais yra nustatyta, kad Lais
vės Paskolos bonus . Lietuvos 
valstybės izdas'iŠperka per de
šimtį metų, pradedamas 1935 
m. liepos 1 d. ii’ baigdamas 
1945 metų liepos 1 dienų. Yra 
nustatyta, kad ir nuo tų bonų 
nukerpami kuponai palūka
noms gauti taip pat apmoka
mi iki 1945 metų liepos 1 die
nos. Vadinasi, kas terminui

Dėkos žodis
nuo

Buehler Brothers,mc
1400W.46thSt.

Phone Yards 1445

Dėkojame visiems savo kos- 
tumeriams už taip gausų atsi
lankymą į musų didelį mėsos iš
pardavimą pereitos savaitės už
baigoj. Taipgi šiuomi užprašom 
visus atsilankyti ir nusipirkti 
visokios rūkytos mėsos labai nu
pigintomis kainomis dėl ketver
ge ir nedėlios. Taipgi ir švie 
ža mėsa persiduos labai pigiai.

MARTINAS BALČIŪNAS, 
Biznio Vedėjas

LUCKl

952330

vVOW/

lai

3

kia savo Tėvynei lyg ir nau
jų paskolų, kuri Lietuvai da
bar taip labai yra reikalinga 
— kovoti su ūkiškais sunku
mais ir tvirčiau saugoti Lais
vę bei Nepriklausomybę, ku
riai atgauti buvo užtraukta 
1919-1921 melais ši Laisves 
Paskola. Tsb.

dentai, kurie Kasperj sulaikė 
nuo bjauraus darbo. Pasikė- 
sintojas suimtas ir perduotas 
teismo organams.—Tsb.

?a r si n k i t * s N i i en ose

AKUŠERES

Norėjo nužudyti
Prof. J. Žilinską

Birželio 13 d. Vytauto Di
džiojo universiteto studentas 
Dovydas Kasperis mėgino pei
liu nužudyti medicinos profe
sorių Jurgį Žilinskų. Tačiaus 
profesoriui greitai pagelbon at
skubėjo jo asistentai ir stu-

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and MMw1fe 
6630 S. Western 
Avė.. 2nd floor 

Hemiuck trzbz
Patarnauju prie 
gimdymo namuu 
ae ar ligonini**, 
duodu maasage 
eh-etrie treat- 
ment ir magne* 
tie blankete ir tt 
Moterim* ir mer

ginom* patari
mai dovanai,

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

25 metai patyrimo. — Blekorius ir Stogius. 

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

Užtikrintas akinių pnnnkimas.
Šią savaitę specialės kainos.

Akiniai tolimam ir artimam regėjimui, vė
liausiuose rėmuose, geltonos ir baltos spal
vų su pilnu akių išegzaminavimu

už ...............................   ■ **
Jeigu norite galite mokėti po $1.00 j savaitę

Akis egzaminuojant kiekvieną dieną

BUDRIK OPTICAL 
ir JEWELRY CO.

3343 SO. HALSTED STREET 
Tel. Boulevard 6630

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

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

swimming pooL 
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredomis iki 7 v. v.

COMB

IN A 
įT] MINUTE;

AND
TH&N
WMAT
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Apžvalga
PHASIMANO.

P.oliMuizuodunuiH nu F. Lu- 
vlnsku, P. Bajorus prasimano,, 
kad Brooklyno komllulus, ku
ris rengė piknikų Iruns-nllun- 
thiio skridimo naudai gegu
žės 30 d., tų dienų parinko 
tyčūf, norėt hunu n pnkę.nkll p. 
Matusevičiaus piknikui, kuris

KUN. COUGHLIN SULAUŽEI KANONŲ ĮSTATYMUS 
' t*““""

Aukštieji katalikų dvaiiškijos viršininkai — kardi
nolai ir vyskupai — yra konservatyvus žmonės. Jie 
draugauja su stambiais kapitalistais ir bankininkais. 
Todėl jiems negalėjo patikti smarkus Detroito kunigo 
Coughlino pamokslai per radio, atkreipti prieš Wall- 
strytj ir kapitalizmo sistemų. Jie raukėsi ir niurnėjo. 
Pagalios, ėmė bartis ir grasinti.

Vienas mokyklos kunigas, Dr. E. V. Dargiu, para
šė bažnytiniam žurnalo “American Ecelesiastical Ro- 
vievv” kad Detroito pamokslininkas laužus kanonų tei- 
aes, būtent: kalba per radio, negavęs visų >(?) vyskupų 
leidimo ir kišasi į politikų.

Jdomu čia pastebėti, kad kanonai (bažnytiniai Įsta
tymai) kunigams Amerikoje draudžia užsiimti politika. 
Kad tai jie butų pritaikyti tokioms šalims, kaip Lietu
vą, kur kunigai ne tik .organizuoja politines partijas ir 
joms vadovauja, bet ir, pasilipę ant bačkos, agitacines 
prakalbas sako.

Vienas lietuvių kunigų laikraštis dabar praneša, 
kad. Coughlinas buvo apskųstas net Romos papai. Bet 
“šventas tėvas” yra gudrus politikas. Jisai pabūgo už
kabinti pagarsėjusį “radio kunigų” ir nusprendė, kad 
tas klausimas priklauso Detroito vyskupo kompetenci
jai. O Detroito vyskupas iki šiol kun. Coughlinų užtar
davo. Todėl Coughlinas veikiausia ir, tolinus galės orga
nizuoti savo “Socialinio Teisingumo Sujungę” ir rėžti 
politinius pamokslus per radio.

Detroito vyskupija, kaip girdėt, daugiausia dėl to 
leidžia tam kunigui atakuųti bankininkus, kad ji su jais 
susipyko. Kai reikėjo atmokėti “mortgage-ius” ant kaž
kurių bažnyčių ir kitokio diecezijos turto ir vyskupas 
neturėjo pinigų, tai jisai bandė gauti paskolų iš bankų; 
bet bankai nedavė. Nuo. tada Coughlinas ir pradėjo savo 
"šventų, karų” prieš piniguočius.

tų. Buv. "Tėvynės” rodukto
ri m i s pudčj ėjas rašo:

“Knd aviacijos dienos 
(pikniko l)vxtei’ parke. 
“/V.” /?<•</.) rengėjai stengėsi 
•trilypei tautininkų sąjun
gai* kenkti, tai tiesa. Juk 
Jei nebūtų norėję to padu-' 
ryti, lai aviacijos dienų bu
tų surengę kitų dienų.” 
Pirma negu Bajoras suma

nė šitaip 'kaltinti rengėjus, 
reikėjo Jam pasiteirauti, ar 
rengėjai galėjo kilų dienų pa
sirinkti. Faktas yra, knd ne
galėjo, nes po to, kai susior
ganizavo rengimo komitetas, 
laiko buvo palikę mažai. La
kūnas Vaitkus buvo nusistatęs 
po gegužės mėnesio Jokiuose 
parengimuose su lėktuvu ne
dalyvauti, idant nebūtų truk
domas lėktuvo instrumentų ir 
įtaisų patikrinimo darbas.

Tiesa, buvo nemalonu, knd

dos” parengimu

kirti kitų dienų, 
tų nupuolęs su

'nulio valmi

ni! jisai bu-

Bet ve kame dalykas. Ko
mitetas, kuris rengė piknikų, 
lakūnui paremti, aieagituvo 
prieš Matusevičiaus (ir jo 
partnerio Bajęrp) biznį. ,0 
Matusevičius per savo radio 
pnigranių draskėsi ir plūdosi, 
stengdamasis atgrasinti pub
likų nuo aviacijos parengi
mo. Ar nebūtų buvę padoriau

Chicaga, beje, irgi tapo dalinai įvelta į tuos dvasiš
kuos kivirčius dėl Coughlino.

.“Radio kunigas” užsimanė gauti milžiniškų “Karei
vio Laukų” (Soldier Field) mitingui. Bet pietinių daržų 
komisionieriai atsisakė jį kun. Coughlinui išnuomuoti. 
Atsisakė po tuo pretekstu, kad Soldier Field esąs pa
skirtas pramogoms, o ne politikos mitingams. Bet tik
rumoje tie komisionieriai pasipriešino Detroito kunigo 
mitingui, tur būt, dėl to, kad jie norėjo įtikti kardinolui 
Mundelein’ui, kuris labai nemėgsta “radikališkų” 
Coughlino “spyčių”. Chicaęos valdžioje šiandie didelės 
įtakos turi klerikalizmas. Vyriaujančioji klerikalų frak
cija čia šoka pagal Mundeleino dūdelę.
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KETINĄ STEIGT LAIKIUS 

Tį EHOOKU'NE,

li. Sidabras

LENKIJOS VALDOVAI LAIDOJA DEMOKRATIJĄ

Lenkijos seimas priėmė 216 balsų prieš 89 naujų 
rinkimų įstatymų, kuris atima balsavimo teisę milžiniš
kai daugumai piliečių. Pagal tų įstatymų seimas susi
dės iš 200 narių, kurie bus išrenkami 100 distriktų. Kan
didatų sųrašus darys ne politinės partijos arba balsuo
tojų grupės, bet miestų ir apskričių tarybos, pramoni
ninkų susivienijimai, prekybos, žemdirbystės ir profe
sijų tarybos ir unijos.

Socialistai, kritikuodami tų įstatymų, sako, kad 12 
milionų Lenkijos balsuotojų iš 13 milionų palieka be 
balso. Jie sako, kad valdžia tuo įstatymu steigia naujų 
valdančiųjų privilegijuotų klasę ir griauja parlamenta-1 
rizmų, grąžindama Lenkijų 175 metus atgal, kuomet 
Lenkija taip pat valdė privilegijuoti ponai, kurie jų, 
galų gale, privedė prie žuvimo.

, Naujas įstatymas, numato, kad Lenkijos seimas 
susidės iš seimo ir senato. Trečdalį senato narių skirs 
valstybės prezidentas, o kitu du trečdaliu rinks apskri
čių rinkikų sueigos, kuriose dalyvaus asmens, gavę įvai
rius ordenus iš valdžios, vietinių valdžios įstaigų tar
nautojai ir universiteto mokslų gavusieji žmonės.

Tai šitaip velionio Pilsudskio įpėdiniai laidoja de
mokratijų Lenkijoje. Jie irgi taip pat, kaip Rusijos Sta
linas, Italijos Mussolini ir Vokietijos Hitleris, mano, 
kad demokratija yra labai blogas dalykas. Blogas jiems 
— kurie nori valdyti ir išnaudoti žmones.

rašo 
“Nauj. Gadynėje”, kad Brook
lyno dešinieji tautini nikai, t.' 
y. Ginkaus-Valaičio-Klingos- 
Venciaus grupė, ketiną steigtij 
savo organų, nes nuo “Vieny
bes” jie yra nustumti, o įeito’ 
laikraščio, kuriame jie galėtų 
visai laisvai skelbti savo "idė
jas”, jie nerandu. Redakto
rium to fašistiško leidinio jie 
numatę bedarbį Petrų Jurge
lę (na, fai paisjrinkoi).

"... dešiniųjų tautininkų 
šulai,” skaitome JC Sidabro 
straipsnyje, “visai rimtai 
svarsto steigimų savo (ar 
savo vado) laikraščio. Pe
reitų savaitę jie turėjo pa
sitarimų ir, sakoma, sukė
lė $2,000. Taigi pradžia jau 
yra.”
Na, tai dar, žinoma, ne ka

žin kas. Pasižadčt porų tūks
tančių duot yra daug leng
viau, negu juos sudėt. Jeigu 
pas tautininkus tūkstančiai 
butų taip pigus, tai jie pcbu- 
tų prilcidę prie bankroto 
“Vienybės”—arba bent, kai ji 
suban)(rotavo, hutų vpasiėmę 
jos palaikus.

sienos jau nebijo Hobius iš- 
plaujanioH. liet ištisos medinės 
Hienos iš gulsčių ręstų atsira
do no visur Iš karto. Gulsčių 
rųstų sienas žmogus galėjo rę
sti tik tada, kai jis Jau turėjo 
metalini klrv|. Ilgų laikų me
dinės sienos buvo statomos JA 
stačių | žemę sukastų rųstų, 
kurių tarpai buvo užtaisyti sa
manomis, moliu, ar stačiai ve
lėnomis. Tokių statinių sienų 
išpintų Aukomis Ir iškrėstų mo
liu dar ir dabar gulimo rasti 
Ukrainoje, Besarabijoje ir kai 
kur kitur.

Kad apsigintų nuo priešų ir 
žvėrių užpuolimų, nuo potvy
nių žmonės jau giliojo seno
vėje Išmoko statytis trlobeslus 
vandenyje ant polių. Pelinių

Žmogaus gyvemi- 
pastoglų šiandien 
gana daug Klnuo- 
ir kai kur kitur.
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esanti savitarpines pasu pos oi- . ifik,,6sU „ T kloĮ)i 
gamzneijn tai čin ne vism ta u t -s 8lat g(!. 
sa jnmkyta Sus.vm.umnas yra uovi.,s B () j
<a u .vietinei h kultuios.or-. sutįnkiuna Aitrlkoj ir kiltose 
gmdzacijn, kas yra n.Skim I lj() (1(Uyac 
pabrėžta ir jo konstitucijoje ,, , , . . . . •
(žiur. Skyriil I, 1, 2, d, 5 - daugiau ymlos,
apie SLA. tikslą). Ignoruoti e>
<ulturinius ,^LA. , uždavinius 1M“ vl.duje ^mc;
reikštų netei&mai siaurinti io Jo ,duo^/“*vf‘ * 
reikšmę, šios organizacijos is- 8alv‘!.s pu^rytl «?-
torija rodo, kad idėjiniai ir kul- fc 1^yalonų.’ 18 ukmen* ?r 
turiiiini italai dažnai jos na- f6tl 8t*pre8"l 8tTl ai>den«l,i 
rimus hudavo nei svarbesni, ne- pat vel®"°,m'8 “tata 

. 3al tų žemėmis. Tokia pastoge jau
. . . . . . ir vėjo nebijo.Klausimas apie tai, ar daly- )1VJ .. x. . . . . .

vauti Kauno kongrese bus ’? 18 *,nfn!8 ,pl?ekin buvo
•■naudos", žinoma, yra svm-sly- k8‘fm.‘1>KU8
tinas. Kolkas niekas negali tik- .fi n y.18 e,ĮlrcamP*^s•
rai'pasakyti, koks tas kongre- ,S r‘l8tų- Med,mU namų Palestinoj išliko Ištisi senovės GarsmkltSS Naujienose
sąs tbus ir kų jisai atliks. Gal = 
būt, jisai bus sėkmingas, gdl ne J 
Tačiau iš anksto spręsti, kad 
jame nieko gero nebus atlikta, 
nėra pagrindo. Atrodo, kad Lie
tuvos išeivijos suvažiavime vi- . 
sa.i nedalyyauti ir savo baisoj 
nepareikšti tokiai stambiai or
ganizacijai, Kąjp SLA., butų 
apsileidimas.

J. MARCINKEVIČIUI PRIĘš 
DALYVAVIMĄ KAUNO 

KONGRESE

SLA. Finansų Komisijos na
rys, J. Marcinkevičius iš Ke- 
noslia, Wis., rašo "Tėvynėje”, 
kad jisai esąs priešingas SLA. 
delegatų siuntimui į pasaulio 
lietuvių kongresų Kaune. Jo 
nuomone, naudos iŠ to nebus 
jokios “išimant pasivažinėji
mų", o pinigų reikėsią išleisti 
daug. Sako: i

entuziazmu? — 
bot jausdami, knd organlziv 
,clja stovi prastoj padėty, su
tiko mokėti tas duokles. JM

dmna Avoicurijos ežeruose. Da
bar pelinių trlobeslų statosi 
Malajų salyno ir kai kurių 1)1- 

vmidonyno salų gyvon-
tojai.

Ilgų laikų vienintelė, anga 
žmogaus pastogėje buvo du
rys, arba tikriau Įeinamoji an
ga. šviesai įHllolstl angos arba 
langai atsiranda Jau daug vė
linu. liet stiklo langui, paly
ginti vėlesnių laikų Išradimas. 
Dar ir dabar daugely vietų vie
toj stiklo vartojama gyvulių 
pūslės, o šaltuose kraštuose net 
jodas, žymiai žmogus patobu
lino savo butų, kai jo viduje 
Išmoko pasistatyti ugniakurų 
arba krosnj, tik kažin kodėl 
žmogus ilgų laikų nesugalvojo 
dūmams Išleisti padaryti kami
nų. Net stebėtis tenka, kad net 
Lietuvoj ir šiandien yra dūmi
nių pirkių, šaltų kraštų tau
tos, gyvenančios palapinėse, 
krosnių visai nešinto, ugn| kū
rena stačiai palapinės ųsloje, 
o dūmams išeiti viršuje yra tik 
skylė,

Medinių triobosių tipai įvai
riais laikąis ir (vairiose tauto
se nepaprastai įvairus. Ne ma
žiau (vairus ir nemažiau yra 
išsiplatinę molio ir akmenų 
trio^esiai. Medinė palapine ar 
trjoba yra lengviau pastatyti 
kaip mūrinė akmeninė, todėl 
kai kurių mokslininkų many
mu murino statyba turėjo at
sirasti vėliau, tačiau tvirtinti, 
kad pirm utines žmogaus pa
stogės buvo vien tik medinės, 
negalima.

Mos jau minėjome, kad pir
mykščio žmogaus pastogė bu
vo ir natūraliniai urvai. Vėliau 
tokių gyvenamųjų urvų nekie
tose kalnų uolose pradėta da
rytis ir savo rankomis. Pietų

uolose Iškirsti urviniai mies
tai.

Dirbtinių 
mų urvinių 
galimo rasti 
so, Afrikoje
Bet tokios pastogės ntslranda 
tik apribotose vietose, ton, kur 
tam yra tinklinių sąlygų, kur 
žmogus jau yra pasiekęs ganu 
aukštos technikos.

Pirmasis mūrinis akmenų 
trlobosys, matyti, buvo toks, 
kokių mos galimo rasti statant 
austruHoMus Ir kai kur kitur. 
Australločial akmenines triobe- 
los statosi Iš po ranka pakliu
vusių akmenų, krauju iš jų 
sienas niekuo Jų nosurišdiimi. 
Ir kalbingi no visur galimu ra
sti statybai tinkamų šonuotų 
akmenų, tai žmogus apvalius 
akmenis pradėjo sulipyti moliu. 
Apvalių iš netašytų akmenų su 
moliu pastatytų triobelių šian
dien dar galima rasti šiauri
nėj Sirijoj. Iš šitos primityvl- 
nės murinės statybos laikui bė
gant pradėjo, vystytis Jau to
bulesnė muro statyba. Kad ak
mens prie vienas kito goriau 
susidėtų, juos pradėjo tašyti. 
Didelis laimėjimas čia buvo nu
tašytos taisyklingais šonais ak
mens plytos, Aukščiausio to
bulumo tašyti akmenys buvo 
pasiekta senovės Egipto. Ak
menų plytomis surišti cemen
tas ilgai nebuvo vartojamas, 
nes jis ir nereikalingas buvo, 
kadangi didelės plytos sukrau
tos ir taip gerai laikėsi. Ta
čiau cementas, nors ir ne toks, 
kaip šių dienų, buvo žinomas 
ir senovėje. Romėnui vartojo 
ne tik paprastų smėlio ir kal
kių cementų, bet ir vandeniui 
atsparų cementų, j kurį (dėda
vo ugnikalnio pelenų.

(Bus daugiau)

KULTŪRA No. 5,—45c
Gaunama Naujienose

Ko. tik gautas No. 5 Kultams nu
meris. Tai yru guriausis žurnalas 
ifi Lietuvos. Kas mfigstu gerus ir 
pamokinančius straipsnius, tos turė
tu skaityti Kultūra.

Turinys:
Europos iškilimas ir sunykimo simp

tomai—P. Kopustinskas.
Kur pažanga, o kur progresas—Dr. 

J. Šliupus.
Iš australiečių gyvenimo—Prof. P. 

Leonus.
Smukimo Ideologija—Edg. filllers. 
| akademija ar i liaudį?—J, Kadž- 

vilas.
Lyrišku širdis—A. Biliūnas.
Antras pono Chanzike užgimimus— 

Lion Feuchtvanger.
Senai motinai—A. Biliūnas.
Dabartinė chirurgija—Prof. A. Za- 

bludovskis.
Apžvalga: Knygos. Literatūra, Po

litika. Skaitytoju tribūna ir Jvai- 
renybės.

ŽMONIŲ NAMAI
Mokslininkas Taylor savo 

“Antropologijoj” sako, kad at-! 
siminus paukščių lizdus, įvai
rių kitokių gyvių pasidaromas 
šiokias tokias prieglaudas, nė
ra įmanoma spėti apie tai, kadi 
žmogus kada nors nebūtų mo
kėjęs pasidaryti sau pastogės, 
žmogus neginčijamai yra rei
kalingas nuolatinės ar laikinos 
prieglaudos ar pastogės miego
ti, pasilsėti, apsisaugoti nuo 
neoro, nuo žvėrių arba kitų 
žmonių užpuolimo. Todėl pa
stogės reikalas \vertė susirūpin
ti jau pirmykštį žmogų. Jau 
akmens gadynėje žmogaus pa 
stoge buvo ne tik urvai, uolų 
plyšiai, išpuvę medžiai, drevės, 
bet ir jo rankomis pasidary
tos įvairiausių tipų pastogės, 
kurių mes , galime matyti ir 
šiandien pirmykštės 
žmonių gyvenamuose

kulturos 
kraštuo-

pirmykŠ-Manoma yra, kad 
čio žmogaus tėvynė buvo ato-

Matanuska valley pioneer*.

Nesutikdamas su valdžios steigiamais mažais ūkiais ir numatydamas jų nepasisekimą, nes jie 
yra steigiami toli nuo didžiųjų miestų ir pramonės centrų, kuomet tų ūkių savininkai, kad pra
gyventi, turi dirbti dalį laiko ir dirbtuvėse, senatorius Couzen* iš Michigano, steigia savo ko
loniją prie Flint, Mich. Ten ūkininkai galėsią savo produktus parduoti mieste, o žiemos laiku 
galėsią dirbti automobilių dirbtuvėse. Jis įsteigimui 1,0x90 akrų kolonijos padovanojo $550,000, 
valdžia pridėjo dar $300,000 ir darbas prie kolonijos kūrimo jau pradėtas. Šen. Couzens nuomo
nę lyg patvirtina žmonių bėgimas iŠ valdžios kolonijų, negalint jose išsiversti.
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Šiandie teisėjų rinkiniai

NATHAN KANTER

Distributoriai

KUPONAS

čia prigiunčiu sąvo fotografiją

Vardas ir pavardė

Mano amžius

PIRMA DOVANA - 
ANTRA DOVANA 
TREČIA DOVANA

šiandie, pirmadienį, yra rin
kimai teisėjų. Bus išrinkti 21 
teisėjas i Supcrior court ir vie
nas j valstijos Supremc Court*

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

STOGAI 
ROOFING

Radiatoriai ir E
RADIATORS & BO1

vė man dimg malonumo iv dva. 
jėgo«.

LIGONINES
HOSPITALS

FIKČĘRIAI 
STORE FIXTURES

Cllll. .
racija 
mali regėjimų 
sisvkimas 
paaiškesių

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

Dąr 1 ceųtų pardavimų 
taksos padidintos

Reikalauja apsaugoti 
ežero pakrante

.Veteranai reikalauja 
pašalinimo dviejų 

profesorių

VADRKAVONB
STANISLAVA 

JANČAIISKIENE 
* tėvuin Dansiiuiitė

Jauk Cuslpnorv. 22 melų, (VI3 
Mill court, \Vnukegun, randa
si kritiškoj padėly. Maudyda
masi Round Lake jisai nuo 
P'latformės nėrė į vandenį ir 
galva atsimušė į dugnų. Įsi
laužė sprandų.

THE HAMBŲRGER O 
K. SINCE 1860 .

34 Melnu Vi(iurnil<’ntyj«
Mcn NpodnllKiioįiitnte padaryme 

PlntCN, Gold CrownN. X IUy.
J’rlolnutnoM Kulno*.

Vįdundu*: 8:80 lk| 8:80 v. v.
Tol. HARHINON 0761

CHICAGOS 
ŽINIOS

Illinois pardavimų taksos 
(sales taxes), kurios buvo iki 
šiol 2 centai, nuo ŠIOS dienos, 
t.y. nuo liepos Vmos, bus pa
didinti dar vienu centu.

BIRUTES DARŽE 
Rugpjučio-August 4,1935

Vajus, kad dviračiams 
takus paisytų

Nėrė j vaųdeni, įsilaužė 
sprandų

Tt'tiMu Ir pithkutlnO hiivhIIC IOVIiItU hOhIJOH TRIUMFAS 
The Youth of Maxim’

JA1UNK1MAS GRASIAUSIOS 
LIKTU V AITAS 

"MISS NAUJIENOS 
1935”

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

THE BRIDGEPORT ROO 
Ar josu stogai reikalą 

symo? Palaukite mm ir 
kyšima kiek kaltuos pate 
taipgi daromą riauki 1

Svetimos akies medega 
perkelta kiton

FRANK BALSIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 29 dienų, 4:00 valan
da ryto 1935 m., sulaukės pu
sės amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
Žagariu mieste, Šiaulių apskr. 
Amerikoj išgyveno 35 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime my
lima moteri Julia, po tėvais 
Matkaitė, 3 dukteris: Julia, 
Frances ir Bernice; seseri Su- 
zanna Danta, broli Stanley Bal
sis ir gimines, o Lietuvoje dvi 
seseres Emilija ir Ona ir gi
minės. Kūnas pašarvotas ran
dasi 7401 South Chicago Avė., 
tel. Midway 4850.

Laidotuvės ivyks antradieni, 
Liepos 2 diena, 1:30 vai. po 
piet iš namu bus nulydėtas i 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Frank Balsio gi
minės. draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Dukterys, Sesuo, 
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja lai
dotuvių direktorius I. J. Zolp, 
telefonas Boulevard 5203.

Gerbiamieji: — Aš poriu būti Ji 
“Miss Naujienos 1935

Nožlųrlnt visų imvmuuj Mlmiliudų smarkių dulkių midi 
kurios giųsė vIh.uh vakarus pnvorHll j tyrus, derlius šlornot v 
kurinėse valstijose esųs i u.ų m p rasini gorns. štai Okhdmmos ui 
niūkūs Jau plauna! kviečius ir snko, kad lokio gero derliaus r 
buvo Jau per dešimtį metų.

Išrinkimas gražiausios lietuvaites 
“MISS NAUJIENOS 1935”

HIHUTftS DARŽE
Rugpiučio-August 4 

1935 m.

Automobilių Dalys
AUTO PARTS

• A dlffcrcnt, dcHclous 
fluvorl Tlnro-honorcd In- 
grcdlcnU of mayonnulac 
and ofd-fuHhloncd bollcd 
drcailng, comblncd In n 
nuw wuy. Try UI

Bet Illinois legislalura pri
ėmė Julių. kuris leidžia pu- 

) naudoti Burnham parkų lokiai 
biznio vielai, koki yra Coney 
kianti Brooklyne.

1 lėliai šio biliaus grupė chi- 
eagiečių užprotestavo guber
natoriui Horneriui, kad kalba
mo biliaus jis nepasirašytų. 
Protestų pasiuntė grupė pilie
čių, žinoma kaip Park De- 
fcnec Coiuinittep.

\Var Veteran's Association 
.3,3 divizija šeštadienį, konven
cijoj lai komoj Morrison vieš
buty priėmė rezoliucijų reika
laujančių, kad butų prašalin
ti iš Chicagos universiteto pro
fesoriai Bobert Morss Lovctt 
ir Fredcrick L, Schuman. Ve
teranams mat atrodo, kad tie 
du profesoriai nėra pakanka
mai “patriotiški’*.

MES I6KOLEKTUOJAMĘ T 
Neifikolektuosim — nieko nerokuo- 
sim. Mes perkame Accounfus, 
Notas, Morgičius už cash, 

UNIVERSAL COLLECTION 
SERVICE

39 f k La Šalie Street 
Central 8982 '

(ys centų, o su kiekvienu 11- 
kolu stiklas alaus bus dykai. 
NopainlĮrilkJto • IroilįlatĮioiiyi 
liepos 3 d., pusė dvvinlos vai. 
vakaro. —*

Pereitų Šeštadienį gavau 
laiškų nuo A. Lechavlčiaus Iš 
Oak Forosl, kuriame Jis pra
neša, kad iš naujo yru padė
tas į llospilal No. 10 ir dak
tarai žada plauti Ir kitų kojų. 
Prašo
Prašo D r. Monlvldų nlvažluo 
U, gal galės kų pagelbėti.

Iki šiol lai į Jo Šelpimo fon 
dų yra įplaukę nuo

F. Žavinto ......
A. Hudlnsko ..
P. Daubaro ...
V. Petrausko ..
T. Bypkevlčius

Lietuvaitės norinčios įstoti i Gražuolių 
“MISS NAUJIENOS 1935” — Kontestų, tuo. 
siųskite savo fotografijas i “Naujienas”.

Gražuolėms bus duodamos trys dovanos:
$50.00
$25.00

- $10.00

1985 ir palaidotu Birželio 25 
diena, o,dabar ilsis švonto Ka
zimiero kapinėse, nutilus aįn- 
iinal ir nogalCduma atsidėka- 
vot tiems, kurio suteikė jai 
paskutini patarnavimu ir pa
lydėjo ja i ta neišvengiamu 
amžinybės vieta.

Mes atmindami o ir apgailė
dami jos prasišalTnimų iš mu
su tarpo, reiškiame giliausiu 
padėka dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms Ir suteikusioms 
gėlių vainikus giminėms ir 
draugams.

Dftkayo.ia'"1' eu<lo* nyiu direk
toriui A. Petkui, kuris savo 
geru ir mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo ja i 
amžinasti, o mums palengvino 
perkošti nuliūdima ir rūpes
čius.

Dėkavojame šv. Augustino 
parapijos bažnyčios kunigui 
Charles, kuriš atlaikė Įspūdin
gas paipuldas už jos siela. 
Dėkavojame grabnešiams iš 
Keistučio Draugystės ir šv. 
Petronėlės Draugystės. Ir tau 
mylima moteris ir motinėle sa
kome: ilsėkis šaltoj žemelėje. 
Lauk musu ateinant. Mišios 
bus laikomos Liepos-July 18, 
7 vai. ryto, šv. Augustino pa
rapijos bažnyčioj. 5045 South 
Laflin St. Užprašome visus gi
mines. draugus ir pažystamus 
dalyvauti. Dėkavojame tiems, 
kurie užpirko mišias už musų 
motinėlės siela.

Nuliūdę liekanie,
Vyras, Sunai ir Dukterys.

Lietuvių Jaunimo Draugijos 
penktas skyrius rengia nepa
prastų šokį liepos 3 d. “Hpl- 
lywopd” svetainėje.

Čia bus taippat kontestas 
gražiausių yalsininfcų, ir lai
mėtojas gaus pinigiškų dova
nų. Visi esate nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti. Tikėtų 
kaina labai pigi, tik trysdešipi-

HĮUGUTON PARK—Noriu 
čia išreikšti .savo gilinusį iršir- 
dinginu8j ačiū visionm tiems, 
kurio aplankė mano, man bū
nant apskričio ligoninėje, Cook 
(Jo. llospilal. 'I'aviu ačiū vi
siems savo draugams ir |>až|s- 
tamiems.

KOLEKTAVIMAJ 
COLLECTIONS

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kairios dabar numažintos25<^ *» 35%

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
minėsiu. Kreipkitšs visuomet į

LEVINTHAL PLUMBIN® 
SUPPLY CO.

1635 W. Diviaion SL 
kampas Manhfield

Passavnnt ligoninėj 12 metų 
bernaičiui šeštadienį padaryta 
nepaprasta operacija. Iš akies 
moteriškes. kuriai daktarų 
manymu vis vien lemta apak
ti. paimta tam tikra dalis ir 
priskiepyta 12 metų bernai- 

i pasekminga, ši ope- 
uteiks bernaičiui nor- 

Opvracijos pa- 
nepasisekimas 

tik už keleto die-

Miehigano ežero pakrante 
keleto mylių Ilgio plotu yrn 
viena gražiausių vielų Cldea- 
goj ir visoj Amerikoj. Tik re
tai kur vienoj kitoj vietoj ma
tylis visuomeninio pobūdžio 
Irobesis muzejus, dailės gn- 
lereja, akvariumas ir keletas

95 automobiliai apdegė — 
kai kurie jų visai tapo suga
dinti. kai gaisras kilo Melrosc 
garaže adresu .3218 Broadway, 
Gaisras kilo anksti sekmadie
nį rylų.

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

C & J. Auto Parts Co, 
3220-30 Archer Avenue

Phone Lafayette 1090

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $12 00
Palagas ligoni- $45 00
Akušerija na- $15 00
Medikais egzami- gįl AQ

nacija - ------------------- r f“W
DOUGLA8 PARK HOSpiTAIi

1900 S. Kedzie Avė.

\Vhcelmm kariu
Bov l'nlrol Association ir Dvi
račių Klubu šiuo laiku varo 
intensyvų vajų. Vajaus tikslas 
vra išreikalauti iš Cook kaitu
lės, kad Forest Preservuose ir 
miesto parkuose butų įtaisyti 
takeliai dviračiais važinėtis.

Alice Place, giminės 
nį atsišaukė vipšai į 
šydami merginų sugrįžti na
mo. Merginos inotiųa serga. 
Patj gi p-K' rąųtęrU dingo ge
gužės mėn. 21 d. šių melų, ir 
nežinia kur ji dabar randu-

Mutual Liauor
4707 So. Halsted Street 

Te|. YARDS 0803

sės imtnrčiau lietuviams susi
pažinti arčiau su p-nu C. b\ 
Flteim,

'Palpgi tariu ačiū p-nu| J. 
Vuslikui, savininkui llollywood 
hm svetainės, kuris net kole
tų kartų aplankė mano ir dėjo 
pastangų mano gerovei, man 
burnini ligoninėje.

P-nas .1. Yu'shka negailėjo 
savo brangaus laiko, ličius jam!

Tariu ačiui ponams S. Po
veikis ir \S. Urba, kviotkinin- 
kams. Jie prisiuntė man taip 
gražias kviotkas, kurios prida-

Ypatingai tariu širdingų ačiū 
p-md C. F. Fasan. Nors jis ii 
yra svetimtautis, bot jis daug 
pasidarbavo ir prisidėjo pria 
mano reikalo. Aš iš savo pu-

Ačiū dienraščiui “Naujie
noms” už sųtoikhpų vietos 
“Naujienų” špaltoso.

—S. Jakuvičlcpč.

Viso ........   .$5.00
Kurie iš jo draugų galite Jį 

nllnnkyli, lai nepatingėkite.
— 7’. K//p/crm’čm.

P. CONRADI
STUD1O 

420 W. 63r4 St
Eng|owood 5883-5840. 

>ur gražinu, moderni!' 
kinu Įrengta.

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

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE

5300—5314 So. Halsted St

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTJI STREET BATH HOUSE 

908-910 Wcst 14t(i Street 
Moterų diena sorodomls.

Po naujų savininkų nrleŽlurn, naujai išremontuote Iš Išmalevota. — 
Masažui—ChiropOdistai—Atdara dienų ir nakt|.— 

SVV1MMING PDOL PHONE C ANA L 9500

Liet u vu I lės norinčios įsloll į 
Grnžuollų KontcMli). tuojau 
Nlųnklte huvo fotogrnf ij u* į 
“NiiuJIcmiM”,

Gružuolėms bun duodnmos 
trys (Ioviiiiom:
PIBMA DOVANA — $50.00 
ANTRA DOVANA — $25.(X) 
THEČIA DOVANA — $10.00

Prašo dukterj sugrįžti 
namo

.. . ...........i........ i ... . ... . ... .""į..........

Duodam Paskolas Ant Morgičiu 
Milinis ’ MčncHiniai* IšiuolcSjiniuis nuo 5 Iki 20 Metų

Taupykit Pinigus Užtjkiintoj Vietoj
U. S. Government Įstaigoj, F.
S. and L. Ins.' Cdtp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas Įdękvįe- 

ZŽįjiMĮ* no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

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

Reikalau darni 
____ visada galite 

gauti savo su- 
WUederalSavings ‘a„uy£u,s-,. įstojimo 

r PI cjucąoo mokėti nereikią, 
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1879
JUSTIN MACKIĘNVICH, Prezidentas.
HELEN ĘUCHINSKAS, Raštininkas

i .. ......... ■------------------—------------- --

»... -v, MfiMM. 4 .<■ — uMkMMKiU

A. Lecliavičlus vėl 
ligoninėje

. 1,1 , n»l. ....... ...... III !*■'■■■■■

BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 

ALFABETO TVARKOJE

Bis skyrius yra vedamas tikslą pagelbsti mus* skaitytojam* aa- 
sirasti, kur galima nusipirkti |vairi« paprasti ir nepaprept* 
daiktų, Intais? ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų pe- 
galite susirasti ko jieškot, pajaukite Naujienas, Canal 850Q« ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti. __________________________

BOURBON
Distiilėd in
KENTUCKY

32 6 S STATE ST.

' JOHN P. t WALD - ' J
■ LOANS:iNĮSLįRAN 

leigAt < eji pinigų a^tV^ir^b^o'u'u^ęijp- <t> /

•'.'f 7'1'. -• '..“l!: -h.’-’i . . ' . . * •“ . d . '■'Jk.-a*,. i_į--J*!,-

TEL^FOJ^S: YARdš 2790 arba 27tli l į

ĮSIŪČIO SKOLINIMO IR BUDAVO l:Mt) 8-VĖ<

M A L E V A 
už % kiliuosI 

Vyi’lniiMlu Viętn .Bimkruto Steko 
AlHllniikyklt 1 bllo kurio Iš musu 
8 krautuvių Ir piudžlurfiklt—jus 
Čln rusllo Idokvltuut žinomo molo- 
vom ru*l ui nupigintos lutlnos, 
$2.00 Unitu žlbnnll M u- $4 AE 
levo, už (lid. ........m........ .j, J
$2.25 Unite Flnt Mo- <4 J)A 
lovn, už Gnį. .........a..... ■
$1.25 Slotoliiuns Mnlovo, CHei 
už Gnl. .......................... x
knlMUinlno *1.00
Visit Mnlovii 100% Gitriintuotn— 

Arba Sugražinsimo Pinigus 
1*111111 rkcnnitge of Chicago 
1557 Mlltfniikeo av. 3874 Elslon nv. 

OHIIO M.llitlsiod si. toLArmltego 1440

b Preferred,by
l-
1- millions
n- to mayonnaise
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CLASSIFIEDADS

Motinai užuojauta PRANEŠIMAI

Draugijų Atydai

For Rent

Padarome Visiems Greitai

&&&

ir jų Vedamos Knygos yra

Chicago, UI.

$50.00
$25.00
$10.00

užuot at
puvo j ingo* 
j j tai ko-

muzi 
a dre

RESTAURANTAS ant pardavimo 
geroj vietoj, gera transportacija. ne
brangiai.
Tel. Hemlock 9416.

priklauso nuo 
motinos jtakn 
vaidmenį vai-

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Visos draugijos, kliubai, ra* 
toliai, 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, pažymčkit, 
kiek užimti vietos laikraštyje.

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lones prisilaikyti.

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Atsišaukimus
Lapelius
Korteles
Programus
Tikietus

GRAŽUOLIŲ 
KONTESTAS

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

Automobilio gazo 
dujomis nusižudė 

Pranas Balsis

ZING! GO THE STR1NGS OF HIS 
the prize

III.; Korespondentas S 
6804 So. Perry Avenue

aukščiau,
3802

Taipgi štonj fikčeriub 

registerius ir ice baksus __ __  _  17.„_17“_  __ i* 
tykite mus pirm_negu pirkaite ki
tur. S/. E. C, 
Store Fixtures 
CALumet 6269

JAUNA mergaite užbaigus biznio 
kursą High SchoolSj, kalba ir rašo 
lietuviškai, ieško darbo ofise. Rašy
kite Bok 279, 1739 So. Halsted St.

O kad kompanijos biznis 
sparčiai auga, liudija tas fak
tas, jogei ji dabar žymiai pra
plėtė taip materiolo kiekybę 
ir kokybę, taip patarnavimą 
darbu. Ryšy gi su tuo praplė-

nedavė, kad jam nusibodę gy 
venti, ar kų nors panašaus.

— Senas Petras,

REIKIA patyrusiu moterų sorta- 
virnui popierų ^atkarpų. Sangamon 
Paper Grading Co., 1731 W. Cermak 
Road.

Saužudystės priežastis ne
aiški. Bet atrodo, kad jau iš 
vakaro Balsis buvo padaręs 
planus mirti, ba išvažiuoda
mas paliko virtuvėje ant sta
lo raštelį, kad esu jį ras gnra-

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

miestą ir einu i kita bizni. 1605 W. 
43rd St. Dėl informacijų 2-ros lubos 
užpakaly.

HAGGERMAN bARN CABARET 
parsiduoda — pusė arba visa. Biz
nis išdirbtas per ilgus metus. Ren- 
da pigi. Lysas ant 10 metu. Prie
žastis pardavimo, nesutikimas part
nerių. 13415 Brandon Avė., Hedge- 
wick. III.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

Velionis buvo vedęs, 
moterį ir tris dukteris 
nns Balsis gyveno pasiturin
čiai, daugelį metų buvo taver
nos bizny, o ir pastaruoju lai
ku turėjo tavernų nuosavam 
name.

2608 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. JunušauskčuH, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kulną mine- 

•d pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 8188 S. halsted 
St.. 7:80 vai. vnknre.

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

6747 So. Westem Avė.

Ramygalos Aido Klubas laikys sa- 
vo pusmetini susirinkimą antradie 
nio vakare, Liepos 2 d. pas A. Žala- 
toris, 2822 So. Leavitt St. Bus svar 
bu.' ' į ■ »■ .

Kviečiame visų aJvykti
Ramygalietis.

TAVERNAS pardavimui už ma
žą suma pinigu. Savininkas serga 
ir negali biznio varyti.

1130 So. Canal St.

REIKIA merginos arba moteries 
dėl pridabojimo kūdikio. Mrs. Albert, 

517 South Central Park Avenue 
Kedzie, 1191

Klausykite Naujienų rądio rytais 
ir vakarais

Puikiai Sugarbiniuoti. Mes varto
jam naujus Pads.

ATSIVE8K1T KŪDIKIUS
COMI PUT O> TMI MAttN MtH

ANT pardavimo Tavern. Biznis iš
dirbtas per daug metų. Greitam par
davimui parduosiu pigiai.

5617 W. 63rd Place

GROSERNfi IR BUČERNĖ PAR
DAVIMUI. 1213 W. 15th Street 
Boulevard 1255.

Birželio 29 d. nukali rytį 
parvažiavęs namo, savo gnra 
Žc. 7401 So. Chknųp Avė., au
tomobilio guze, dujomis nu 
sižudė Pranas Balsis, 63 mc

SLA. 178 kuopos su 
sirinkimas

BIRUTES DARŽE
Rugpiučio-August 4 

1935 m.

STORAS rendon, su Tavern fik- 
čeriais. Biznis išdirbtas per - dauge
li metų. Parduosiu arba mainysiu 
i mažesni namą. Atsišaukite 

3841 So. Halsted St

Gerbiami broliai ir seserys 
pabandykite savo giliukį nau
jiems nariams į kuopą JraŠy-

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STfi RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencel, 
43rd St., Chicago, III, 
gelb. C. ChapI 
Halsted SUj 

St., Chicago, 
. 740 E.

UI.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine
Kasier. glob. P. Martinkienė, 8441 
So. Morgan St.. Chicago, III 
pagelb. J. Yuškienienė, £7 
45th St„ Chicago. III .
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.; 7 
K. Keturakienė, 525 
Blvd .
W. 45th St,. ... .......................
F. Aušra, 3489 So. Artesian Avė, 
Chicago, III .
kauskas, 8314 So. Morgan Street, 
Chicago, 
Wernis, 
Chicago, III

Muzikos mokinių 
koncertas

Draugijoms Konstitucijos
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialiu užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1986 
m., Anton Valskis pirm., 8341 
Evergreen. Avė., tel. 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.

ILLINOIS LIETUVIU PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1985 metų. 
Jonas Bijankas, pirm,. 984 W. 
Marąuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd.

S. L. A. 226 Kuopos susirinkimas 
ivyks antradieni, Liepos-July 2 d., 
1935, 7:30 vakare, naujoje vietoje, 
John Grigaitis Hali, 3804 W. Ar- 
mitage Avė.

Ben Alužas, Užrašų Rašt,

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITES

“MISS NAUJIENOS
1935”

Birželio 26 d. 8 vai. vakaro 
Gage Parko salėje buvo su
rengtas p. B. Kalkinus muzi
kos mokinių koncertėlis už
baigimui šio sezono. Taigi vie
tos gyventojai muzikos mėgė
jai turėjo progos pasiklausy
ti ir pasigerėti jaunosios gent- 
kartes, vaikučių muzika.

Pats mokytojas atidarė pro
gramų ir 
mo 
keturiolika numerių pianu ir 
smuiku. Jaunuoliai gan gerai 
pasirodė. O ypač patiko klau
sytojoms šios dvi mergaitės, 
Brone Klimai lis smuikininke 
ir O. Berger pianiste.

Garbe prįklauso ir vaikučių 
tėvams už tokį jaunuolių gra
žų mokinimų.

Po koncertėlio buvo šokiai. 
Muzika buvo gera. Tai stygų 
orkestrą, vedama ir palaiko
ma to paties mokytojo p. B. 
Kalkinus. . K ’

Beje, šiame koncerte daina
vo taipgi p. J. Romanas. Man, 
gal būt ir visiems, geriausia

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

PARDAVIMUI rooming house. 17 
kambarių, yra elevatorius; renda 
$42.50. Visada išrenduota. Kaina 
$400.00. Geroj vietoj. 10 minučių ėji
mo nuo vidurmiesčio.

17 W. Grand Avė.

timu dar labiau sumažino kai
nas.

Kadangi dabar yra vasara 
ir laikas trobesiams taisyti, tai 
namų savininkams pasilaiko 
gera proga pasinaudoti Louis 
Metus Roofing Co. numažin
tomis kainomis taip materio- 
lui, taip ekspertų darbui

Kaip nurodyta 
kompanijos adresas yra 
So. Campbell St.

SALOON ir namas pardavimui 
Nebrangi kaina.

4633 So. Rockwell St.

Brighton Parke, vienoj stam
biausių lietuvių kolonijų Chi- 
cagoj, adresu 3802 So. Camp
bell St., randami Louis Metus 
Roofing Co. patalpos.

ši kompanija užlaiko trobe
sių stogams fleųgti, lopyti ir 
taisyti visokių jęųšių materio- 
lą. Ir ne tik ipateriolą — ji 
užlaiko ir darbininkus, eks
pertus stogų dengėjus ir tai
sytojus.

TAVERN fikČeriai pardavimui, 
Parduosiu už geriausi pasiūlymą 

615 West 16th Street

Knip pirmesniais ntvėjais, 
taip ir šį paskutinį kartų va
kare Balsis pasiėmęs automo
bilį išvažiavo pasivažinėti ir 
atlankyti draugus. Apie 9 vai, 
vakaro jis sustojo pas senų 
savo draugų St. Yuškų, 6241 
So. State St. čia jis buvo link
smas ir draugiškas. Niekas nė 
neįsivaizdavo, kad jis jau yra 
prisiruošęs apleisti šį linksmy
bių ir liudėsio pasaulį.

P-nia Balsienė, velionio mo
teris, jautusi, kad vyras par
važiavęs apie 12 vai. nakties, 
bet manius, jogei jis nuėjo gul
ti. Tiktai ryte, kai Balsis ne
atsikėlė atidaryti tavernos, mo
teris ėmė teirautis priežasties. 
Pasižiūrėjusi į miegamąjį kam
barį ji pamatė, kad vyras dar 
nėra grįžęs. Vėliau nuėjuc į 
virtuvę pastebėjo ant stalo ra
štelį su nurodymu, kad jį, Bal
sį, ras negyvų garaže.

Bet raštelis daugiau nieko 
nesakė ir neaiškino, koki bu
vus gyvybės nutraukimo prie
žastis.

Senam Petrui apie savaitę 
laiko atgal teko lankytis pp. 
Balsių tavernoj ir kalbėtis su 
velioniu. Pranas Balsis kalbė-

Mrl\ GREENNVOOD.- -SLA. 
178 kuopos pusmetinis susirin
kimas įvyks liepos 7 d. papra
stu laiku ir paprastoj vietoj. 
Kviečiami visi nariai be jokių 
ntsikalbėjimų būti susirinki
me ir savo mokesčius užsimo
kėti, kad neliktų suspenduo-

.oo
Pilnai raran- 
tuojam dėl 
dažytų arba 
baltintų plaukų

And
of mis heart go zing! He’s uracticing 
tournament because it means 
winner

Reiškiu gilios užuojautos 
poniai Vaitkienei išleidžiant sū
nų į pavojingų kelionę, kurių 
atlikti yra pasiryžęs Įeit. F. 

| Vaitkus. Nes kam daugiau ru- 
paliko pi jo likimas, kam Širdis da-u- 
. Pra- ginu skauda, jei ne motinai.

Jeigu vaikui gyvenime seka
si, tai dalis kredito u‘ž pasise
kimus priklauso ir motinai, nes 
vaiko gerumas 
auginimo, nes 
vaidina žymesnį 
kų išauklėjime.

Ponia Vaitkienė, 
kalbinėti sūnų nuo 
kelionės, palaimino 
lionei. Ji lauks, kaip mes visi, 
tik didesniu rupesniu tos va
landos, kada pas mus atskris 
žinia, jogei leitenantas Felik
sas Vaitkus laimingai pasiekė 
Kaunu. —Zuzana Čepulienė.

Namų savininkų de 
mėsini

Kombinacija stogams mate
riolo ir darbininkų darbui at
likti duoda galimybės Louis 
Metus Roofing kompanijai pa
tarnauti kostumeriams priei
namesne kaina ir geriau, ne 
kad patarnauja nepriklausą ši
tokiai kombinacijai asmenys.

Gi dėka žemesnių kainų ir 
geresnio patarnavimo kom
panijos biznis sparčiai auga. 
Tatai gi, savo keliu, liudija 
kostumerių pasitenkinimą ir 
perkama medžiaga, ir atlieka
mu darb i.

Lietuvaitės norinčios įstoti į 
Gražuolių Kontestą, tuojau 
siųskite savo fotografijas į 
“Naujienas”.

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

trip to Lithuania — also

Ketvirto Liepos Special 
PASIGRAŽINKIT SAVO 

VAKACIJOMS SU
Gražius $5 Olive Oil 
Permanent Wave

RACKET
m akės th e stringa 
Naujienos’s tennis 

much įto be the tops, the 
itį means honor and f ame.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Ar lau esi nariu ChicaKos Lietuvių 
Draugijos? Jeipru nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyru 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: $6.00 
savaityjo, $10.00 savaltyje ir $16.00 
savaityle. 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.

Jsirašyt Draugijon galima per mu
sų konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visą dieną, o nedėldieniala tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po plet.

Chicugoą Lietuvių Draugija, 
1789 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

Apsigyvenk Mieste 
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero, knygyno, dailės 
muziejaus ir visu didmiesčio iš
taigų, 
švarus 
dyklės 
$4.50 i „ _
kas nori.

South Central Hotel 
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Michigan A v. Victory 4686

Business Service 
Biznio Patgrnavimaą

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

Asfaltiniai stogai 
Asbesto šingoliai 
Asfalto šingellui 
Muro šonai 
žvyro stogai •*
Perdengimas stogų 
Pataisymas 
šonų sutvirtinimas 
Metalinės jungės ir tt.

Tik ekspertai dirbs ant jūsų stogo. 
Veltui apskaičiavimas ir paturimus. 
Darbas ant išmokesč’o.

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE S900

Prastas oras paken 
kė SLA. 178 kp. 

piknikui

karstai žuvusių, kurie žuvo kai sprogo amunicijos dirbtuvės 
* *. Reinsdorfe, Vokietijoj.

jo draugiškai, jokių pastabų mą. Ačiū pikniko darbiniu 
kam. Ačiū “Naujienom” ii 
Progresą Furniture Co. už gar 
ginimą musų pikniko.

— /i. Walantinas,

patiko jo išpildyta 
“Karvelėli”.

P-nas Bronis Kalkins, 
kos mokytojas, gyvena 
su 5606 So. Moznrt S t 
vams, kurie mano leisti savo 
vaikus mokintis muzikos, pa
tartina kreiptis pas jį.

— Reporteris, M. K,

L.KLEIN
HALSTED -14« A LIŠiltlY

Twa Ww aatAVIŠT tTOM

MT. GREENWOOD.~ SLA. 
178 kp. piknikas įvyko birže
lio 23 d. Kas turite numerį 66, 
tas laimėjote dovaną. Ateikite 
pasiimti ją iš kuopos pirmi
ninko B. NValantino.

Reikia pasakyti, kad oras 
pikniko dieną pasitaikė nema
lonus. Buvo drėgna ir vėsu; 
žmonės suvažiavę nerimauja, 
ugnis susikūrę šildos rankas. 
Skanaus alučio stiklo nenori 
išgerti ne ant lengvų išmokė
jimų. Publika mainosi, vieni 
atvažiuoja, kiti išvažiuoja.

Bendrai, tenka pasakyti, jo
gei parengimas praėjo be pa
sisekimo.

Visgi Piknikui Rengti Ko
misija svečiams ir viešnioms 
širdingai dėkoja už atsilanky-

Furniture & Fixture« 
Rakandal-jUiui

IŠPARDUODAME BARU FIKCE 
rius. visokio didžio su Coil Baksais 
Ir Sinkom. 
dėl byle kurio biznio Įskaitant svar
stykles 
Cąsh arba ant išmokėjimo. Pama*

ŠOŠTHĖIM & SONS* 
1900 S. State St.

Real Estete For Sale 
Namai-ŽemėPardavimui

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS AND INSURANCE 
4631 So. Ashland Avė.

2nd fl with lawyer J. J. Griah 
PERKAMI PARDUODAM IR 

MAINOMI
Namus. Storus, farmas Ir tt Turi
me extra bargenų. — Turime ant 
pardavimo namu, grosernių. buėer- 
niu ir saliunu (tavernų). Dabar yra 
laikas pirkti tavernų* prieš license 
baigimą. June 80. Norintiems tavern 
pirkti, matykit mua. Labai gerų 
vietų turime ant South Side ant par
davimo. šaukit telefonu Boulevard

Chicago

Kasierius J. Yuškienas, 2547 
Chicago, III.; Sudžia

Sudžios rašt. F. Žu

2539 West 
Pirm, pa- 

8627 South 
______  _ Jjago, Ill.{ Nut. 
rašt. F. Opulskas, 8218 So. Lime 
“_____________ ’L: Fin. “

90th PIZlabes
rašt. W.
Chicago,

Avė., Chicago

L; Kas. 
, 2547 W. 
Durų mar-

Ligoniu apek.
Oakwood

I 
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