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Išėmė 7 lavonus

kad
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Anglai šaukias Ame
rikos pagelbos išlai
kyti taiką Afrikoje
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darbieėių valdžioj

Cechoslovakija per 
gyvena aštrų eko

nominį krizį

L1TUANICA H” 6,500 SVARU SVERDAMA 
DARO 173 MYLIU PER VALANDA

iškelta, kad

Goering grūmoja uždaryti vi 
Eim katalikų orguinizacijus 

urioN nėra grynai religinė*

Ethiopia kviečia vi 
sus gyventojus ko* 

voti Italiją
ADDIS ABABA, liepos 18.— 

Ethiopia karalius Haile Selas- 
sie šiandie atsišaukė į visus 
savo šalies gyventojus, vyrus ir 
moteris, šaukdamas juos prisi
ruošti karui ir stoti petis j pe
tį kad atmušti Italiją ir apgin
ti savo šalies nepriklausomy-

šalies tokiais 
ar reikmenų

NKW YORK, liepos 18 d.—(Telegrama) “Reuter”, anglų 
telegramų agentūra Londone buvo iš kur (ai guvus! Žinių, kad 
Feliksas Vaitkus sudaužęs lėktuvų, darydamas bandomuosius 
svorio skraidymus. Kablegrama užklausė Floyd Rennett alr- 
(Mirtų, nr tiesa, i&Viukdama nemenkų sujudimų Čionai. Gavusi 
atsakymų, kad ne, žadėjo atšaukti telegramas, kuriose mini
ma tas neteisingas gandas.

apie darytus 
Jungt. Vals- 

kad čia

Enterad nu Mceond-ctaHM nmttnr 
įimtai'

Pakilo su pilnoms didžioms tankoms per 8 
sekundas. Kopia aukštyn 1,000 pėdų 

kas minutę

Mussolini vyksiąs 
Afrikon

Sunaikino visus hold 
ing komp. “lobby” 

rekordus

HANK0W, Chinijoj, liepos 
18.—Atvykstantys j čia misio
nieriai praneša, kad tokių ža
lingų potvynių šiaurinėj Chi
nijoj nebuvo jau per 800 metų.

Iš Isinanfu pranešama, 
Geltonosios upės klony 
potvynių 1,000,000 žmonių 
be pastogės.

Pasimirė garsus Ai 
rijos poetas ir 

rašytojas

Nedalyvaus tarybos posėdyje, 
Jei bus šaukiamas vien po 
smerkimui Italijos už jot 
avantiūrų Afrikoje

PASCO, Wash., liepos 18.— 
Inžinierius ir mažiausia trys 
pabostos liko užmušti North
ern Pacific pasažieriniam trau
kiniui susidūrus su tavoriniu 
traukiniu.

Į Chicago at
slinko karščių banga ir vakar 
buvo karščiausia Šiemet diena, 
nes karštis buvo pasiekęs 94 
laipsnius.

NICE, Franci joj, 1. 18. — 
Gauti italų laikraščiai sako, kad 
Mussolini ruošiasi vykti į Af
riką padrąsinti savo kareivius, 
kurių ūpas, delei nepaprastų 
karščių ir tropinių ligų, spar
čiai smunka.

Jau daugiau kaip 3,000 Ita
lijos kareivių liko sugrąžinta iš 
Afrikos atgal j Italjią.

COLUMBUS, O., liepos 18.— 
William C. Robertson iš Min- 
neapolis, Minn, kuris pereitą 
antradienį konvencijoj tapo iš
rinktas Order of Eikš centro 
iždininku ir šiandie turėjo būti 
įšventintas ir užimti vietą, šį
ryt rastas negyvas lovoj ho- 
tely. Spėjama, kad jis miegant 
pasimirė nuo širdies ligos.

dorių 811)1 modelio, motoru, 
kuris arti žemės (okeano lygnm 
lės aukštumjo) išvysto virš 600 
arklio jėgų. Vaitkus skris tarp 
10,000 ir 12,000 pėdų aukštu
moje. Tokioje aukštumoje mo
toras išvysto iki 520 arklio 
gų maksi mum, bet lygiam skri
dimui pakaks vartoti tik pusę 
tos pajėgos, t. y. 260 arklio j ė-

4 žuvo traukiniams 
susidūrus

nesisekti, jis bu* 
priverstas rezig*

WASH1NGT()N, liepos 18. - 
šiemet per metus laiko, užsi
baigusius liepos 6 d., automo
biliai užmušė 9,013 žmonių, ar
ba virš 24 žmonių ant 100,000 
gyventojų. Tai yrti 3 nuoš. 
padidėjimas, palyginus su per
eitais metais.

Jis prisiminė 
panašius tyrimus 
tijose ir nusiskundė 
negalima taip nuodugniai tiri- 
mus atlikti, nes organizacija 
negali prieiti prie amunicijos 
fabrikantų knygų. Kitaip galima 
butų iškelti įdomių dalykų.

Bet vistiek organizacija iš
kėlė aikštėn kaip vienos šalies 
amunicijos fabrikantai yra su
sirišę su kitos 
pat fabrikantais 
gamintojais.

Buvo taipjau 
Anglijos firmos pardavė Vokie
tijai tūlų lėktuvų dalių dėl 3,000 
lėktuvų.

Didelę sensaciją sukėlė iškė
limas aikštėn, jog pats komisi
jos pirmininkas Bankes yra 
tampriai susirišęs su amunici
jos ir nuodingų dujų gamyba.

užmušė virs 
9,000 žmonių

stuksėjimą 
blogėjanti 

ekonominė padėtis Vokietijoje. 
Blogėjant padėčiai, didėja gy
ventojų nepasitenkinimas, tad 
reiškia ieškoti įsivaizduotų 
priešininkų ir kurstyti prieš 
juos žmones, kad taip kursto
mi žmonės nematytų tikrųjų 
padėties kaltininkų.

Todėl tai pastaruoju laiku vė! 
atsįnaujino kurstymai prieš 
Žydus ir prasidėjo žydų pogro
mai, o dabar prasideda krusty- 
mąs ir prieš katalikus.

BERLYNAS, liepos 18. — 
Vokietijoje prasidėjo ilgui lauk 
tu kova tarp katalikų Ir nacių.

Nacių valdžia Išleido įsakymą 
policijai stvertis griežtų prie
monių prieš visus katalikus ir 
kunigus, kurie, kulp numano
ma, priešinusi nacių valdžiai.

Prūsijos gi premjeras Goering 
viešai pasmerkė katalikus, kū
rins jis kaltina už veikimą prieš 
nacius ir įsakė prokurorams ir 
teismams aštriai tokius nusi
kaltėlius bausti. Jis sako, kad 
katalikų priešinimąsis naciams 
yra plačiai Išsiplėtojęs, bent 
daug plačiau, negu yra viešai 
skelbiama.

Goering sagos! nenorys ko
voti pačią katalikų božnyčią. 
bet tik tos bažnyčios politini 
veikimą ir jos opoziciją na
ciams.

Kad to pasiekti, Goering grū
moję * uždaryti visas katalikų 
organizacijas, kurios nėra gry
nai religinės. Katalikų orga- 
nąf. kurle rūpinasi ne 
Ilginiais dalykais ,irgi 
daryti.

Goering išsišokimas 
sai netikėtas, nes jis 
religinius kivirčius 
visai nesimaišė.

Galbūt tok j nacių 
verčia ir nuolatos

Organizacijos bylą pristatė 
teisininkas Sir Jowitt, 
teisingumo ministeris 

1929-1932 m.

LA PAZ, Bolivijoj, 1. 18.— 
Nuo širdies ligos savo dvare 
pasimirė Dr. Daniel Salamanca, 
66 m., buvęs Bolivijos preziden
tas Gran Chaco karo laiku. Kai 
Bolivijai ėmė 
vo opozicijos 
nuoti.

VVashingtono valat. milicija dujų bombomis ir durtuvais puola streikuojančius lontpluvlų 
ninkus Tacoma, Wash., gatvėse. Skrituly — strolkioris bėga nuo dujų bombos.

kordi/s 
panijos

Nacių valdžia skel- 
bia kovą Vokietijos 

katalikams

pareikalavo 
ginklų ir 

amunicijos pramonę ir dagi 
paimti valdžios kontrolėn visą 
reikalingą tai pramonei žaliavą.

Demokratinės organizacijos rei
kalauja nacionalizuoti visą 
ginklų industriją
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buvo vi- 
ikišiol į 

Vokietijoje

Taipjau reikalavo kontro
liuoti visą ginklų prekybą ir 
nacionalizuoti 
dustrijas, taip 
tų kontroliuoti 
menų gamybą.

Italija jau nusista 
čiusi linkui tautų 

sąjungos

Chlcttiro, III., PenktiulleniN, LiopoH-July 1D d., 1935 m

Bandymai jau buvo parodę, 
kad toje aukštumoje “Lltua- 
nica U” su normaliu svoriu, 
vartojant 260 arklio jėgų, 
skranda greitumu 175 mylių 
per valandą. O paleidžiant vi
są motoro jėgą, ji daro per 
valandą dntigihi.^200 mylių.

Didelis klausimas tačiau la
kūnui buvo, kaip sparčiai skris 
lėktuvas, kada bus pripilti vi
si gąsdino bakai, į kuriuos 
telpa 700 galionų. Kiekvienus 
galionas sveria 6 svarus, todėl 
pilnas gąsdino krovinys svers 
4,200 svarų 
tonas I

Liet. Feliksas Vaitkus yra Vega lėktuvas su Wasp 9 cilln 
pasiryžęs suhnušti du pasaulio 
aviacijos rekordu: tolio ir greta

VAN LEER, Ky., 1. 18. — 
Iš Consolidated Coal Co. kasyk
los, kurioj vakar ištiko eks* 
plozija, išimti 7 
liakasių lavonai, 
kasykloj yra dar

WASHING<TON, liepos 18.— 
R. P. Herron, jaunas Warren, 
Pa., visuomenės aptarnavimo 
kompanijų (bonų pardavėjas, 
paliudijo senato komitetui, ku
ris tiria “lobyy” veikimą kon
gresui svarstant holding kom
panijų panaikinimo bilių, kad 
jis sunaikino visus rekordus, 
liečiančius daugiau 1,000 tele
gramų, kurias jis vie
nas pasiuntė kongresma- 
nams, protestuojančias prieš tą

Ir visi abysiniečiai išreiškė 
karštą pritarimą tai kalbai.

Pasižadėjo savo pagelbą ir 
keturi mahometonų vadai, da
gi iš tų kraštų, kuriuos dabar 
valdo Italija. Tas parodo, kad 
Italijai nepasisekė mahometo
nus sukrustyti prieš krikščio 
niškąją Aibysiniją*

MANCHESTEH, Anglijoj, 1. 
18.— žmonės papildo žmogžu
dystes iš neapykantos, pavydo, 
piktumo, bot čia dvi seserys 
nužudė- savo . brolį iŠ meilės. 
Brolis buvo pamišėlis, bot jos 
j| stropiai globojo ir niekur iš 
akių nepaleido. Taip jos ji 
globojo per 20 motų, nes buvo 
prižadėjusios tą savo mirusiai 
motinai. Kad sumažinti jo 
kančias, jos jį nužudė. Abi jos 
liko nuteistos į silpnapročių 
prieglaudą. i

Bet jei posėdis bus šaukiamas 
tolimeniam taikymu* ir arbi- 
tracijai, tai Italija dalyvaus.

TeČiaus jei Italija ir dalyvaus 
posėdyje, tai ji vistiek neko
operuos su tautų sąjunga.

RYMAS, liepos 18.' — Ifclta 
Jos pozicija linkui tauty sąjun
gos, jei bus bandoma sušaukti 
nepaprastą tautų sąjungos tą- 
!<y.bos susirinkimą pabaigoje 
liepos mėn., jau galutinai ta 
po nustatyta.

Ar Italija dalyvaus tame po
sėdyje, priklausys nuo to ko
kiam tikslui jis bus šaukiamas.

Jei jis bus šaukiamas išnešti 
nuosprendį prieš Italiją ii 
Mussolini avantiūrą Afrikoje, 
tai Italija posėdyje nedalys 
vaus.

Jis tą atsišaukimą padarė 
kalbėdamas parlamentui ir gen
čių vadams.

“Mes niekad nepriimsime jo
kios svetimos šalies protekto
rato. Mes verčiau mirsime, ne 
gu atiduosime nors colį musų 
žemės“, kalbėjo “karalių* kąra-

NAUJIENOS 
The Lithuanian Daily News 

roli 7, 1014 «t tho Pont Offira ui Chlongo, III., 
Aut of Mūreli 8, 1870

Herron atstovavo Associated 
Gas and Electric Co., kuri iš
leido $700,000 kovai prieš tą 
bilių, prisipažino pats siuntęs 
įvairiais parašais protesto te
legramas. Vardus žmonių pa- 
imdavęs tiesiai iš miesto gy
ventojų sąrašo, visai tų žmo
nių neatsiklausęs. Už telegra
mas užmokėjo pati kompanija.

Visus rekordus jis sunaikino 
kai kongresas pradėjo tyrinėti 
tokį kompanijų veikimą. Re- 

sunaikinti įsakė kom- 
viršininkai.

BOURNEMOlWlL Anglijoj. 
lieix)S 18? — Aiaridlb'imimirė 
garsus Airijoj Žurnalistas, poe
tas, rašytojas ir dailininkas 
Georgo William Kussell, kuris 
po savo raštais pasirašydavo 
trumpiausia slapyvarde— AE. 
Jis buvo 68 m. amžiaus. Palai
dotas bus Dublino.

Keli mėnesiai atgal jis buvo 
Jungt. Valstijose ir iš ton su- 
gryžo jau sirgdamas. Buvo pa- 
sveikstąs, bet užėjus karščiams 
vėl atkrito.

Visa Anglijos spauda plačiai 
jį atžymėjo ir priskaito prio 
didžiųjų rašytojų.

Jis buvo ne tik rašytojas it 
poetas, bet ir kovotojas už Ai
rijos laisvę ir ypač už darbi
ninkų būklės pagerinimą. Pats 
be galo daug dirbęš, jis prieši
nosi visokiam bereikalingam 
darbui ir stojo už tai, kad žmo
nės juomažiausia dirbtų.

Pirmą eilių knygą išleido 
1894 m., bedamas apie 20 m. 
amžiaus ir tuojšus paskilbo sa
vo kitokiomis pažiūromis, savo 
ypatinga dvasia, savo jautru
mu.

LONDONAS, liepos 18. —Ka
rališkoji komisija, kuri tirįą 
ginklų ir amunicijos gamybą, 
išklausė “Union of Democratic 
Control” įrodymus ir reikalavi
mus. Tai yra socialistinė tai
kos organizacija, kurioj pir
miau daug veikė premieras 
MacDonald ir kuri ikišiol ne
paliauja kelti ginklų prakybos 
klausimo ir judinti 
opiniją.

Ta organizacija 
nacionalizuoti visą

Jo žygis iš pat pradžių buvo 
planuojamas, kaipo rekordinio 
tolio skridimas be sustojimo, 
nes trumpiausia linija oru iš 
New Yorko j Kauną yra beveik 
•1,500 mylių ilgio. Joks lakū
nas, lėkdamas vienas, taip to
li dar nėra nuskridęs.

Bet dabar yra beveik užtik
rintas galimumas šiuo Žygiu 
(išdaryti ir didžiausio tolimos 
distancijos greitumo rekordą. 
Apie šitos rųšies Rekordą la
kūnas Vaitkus iki Šiol tik sva
jojo. Tačiau “Lituanieos II“ 
išbandymai su pllhoms didžioms 
tankoms, apie ką praneša AL- 
TASS sekretoriaus A. S. Vai
vados telegrama, rodo, kad tai 
yra jau nebe svajonė, bet rim
tai (išmatuotas ir prie viduti
niškai patogių oro sąlygų pil
nai pasiekiamas tikslas.
Nepaprastas lėktuvo smarkib 

mas
“Lituanica 11“ yra Lockheed

YIENNA^ liepos 18; Cecho- 
Slovakija, pažangiausias kraštas 
contralinėj Europoj, susilaukė 
aštraus okopominio krizio.

Jį yra ūkininkų kraštas. Kad 
pagelbėti ūkininkams ji įvedė 
grudų monopoli, bet dabar pats 
valdžios monopolis neturi kur 
dėti grudų. Dar iŠ pereitų 
metų derliaus stovi neparduoti) 
57,000 vagnų kviečių. Tas pats 
yra ir su tabaku. O kur rei
kės dėti Šių metų derlių?

Delei to valdžios pajamos 
žymiai sumažėjo. O tuo tarpu 
išlaidos, ypač apsiginklavimui 
padidėjo.

Ūkininkai, reikalauja pagel
bos, bet valdžia jos negali su
teikti.

Kursto prieš žydus
žydų pogromai apsistojo, bet 

visokie žydų priešininkai dabar 
stvėrėsi už plunksnos ir siūlo 
aštriausias bausmes žydams.

Priėjo prie to, kad tūli na
ciai ėmė siūlyti net mirties 
bausmę tiems žydams, kurie 
išnomuos savo namus “arijo
nams”, samdysis “arijones” 
tarnaites, ar priėminės “arijo
nus” klientus, jau nekalbant 
apie žydų lytinį santykiavimą 
su “arijonėmis”.

Naciai panaikinsią konkordatą

VVURZBERG, Vokietijoj, 1. 
18.—Katalikų rateliai sakosi 
patyrę, kad nacių partija pla
nuoja paskelbti panaikinimą 
Vokietijos konkordato su Va
tikanu.

LONDONAS, liepos 18. - 
Anglį Jom valdžiai, nopaataekuM 
prikalbinti Italiją priimti ko
ki nors kompromisą, o ir ne
gaunant Franci jos paramos, 
dabar šaukiasi Jungi. Valstijų 
pagelbos, kad išlaikyti taiką 
Afrikoj ir bendromis jėgomis 
priversti Italiją taikintis su 
Abysinlja.

Pasiturimai tarp Anglijos ir 
Jungt. Valstijų eina kusdle di
plomatiniais keliais ir manoma, 
kad Jungt. Valstijos sutiko ne
oficialiai dalyvauti tautų są
jungos tarybos nepaprastame 
susirinkimo, kuris |vyks apie lie
pos 25 d.
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Goering grūmoja uždaryti vi- 
Eus katalikų organizacija*, 

urloN nėra grynai religinė*.

VAN LEER, Ky., 1. 18. — 
Iš Consolidated Coal Co. kasyk
los, kurioj vakar ištiko eks* 
plozija, išimti 7 žuvusių ang- 

Manoma, kad 
kasykloj yra dar du lavonai.

Ethiopia kviečia vi 
sus gyventojus ko

voti Italiją

apie darytus 
Jungt. Vals- 

kad čia

NEW YORK, liepos 18 d.—(Telegrama) “Reuter”, anglų 
telegramų agentūra Londone buvo iš kur tai gavusi žinių, kad 
Feliksas Vaitkus sudaužęs lėktuvų, darydamas bandomuosius 
svorio skraidymus. Kablegruma užkhiusė Floyd Rennett alr* 
portą, ar tiesa, i&l įtikdama nemenkų sujudimų Čionai. Gavusi 
atsakymų, kad ne, žadėjo atšaukti telegramas, kuriose mini
ma tas neteisingas gandas.

Pakilo su pilnoms, didžioms tankoms per 8 
sekundas. Kopia aukštyn 1,000 pėdų 

kas minutę

Mussolini vyksiąs
Afrikon

Į Chicago at
slinko karščių banga ir vakar 
buvo karščiausia šiemet diena, 
nes karštis buvo pasiekęs 94 
laipsnius.

Sunaikino visus hold 
ing komp. “lobby” 

rekordus

NICE, Francijoj, 1. 18. — 
Gauti italų laikraščiai sako, kad 
Mussolini ruošiasi vykti į Af
riką padrąsinti savo kareivius, 
kurių ūpas, delei nepaprastų 
karščių ir tropinių ligų, spar
čiai smunka.

Jau daugiau kaip 3,000 Ita
lijos kareivių liko sugrąžinta iš 
Afrikos atgal į Italjią.

Nacių valdžia skel
bia kovą Vokietijos 

katalikams

LA PAZ, Bolivijoj, 1. 18.— 
Nuo širdies ligos savo dvare 
pasimirė Dr. Daniel ČSalamanca, 
66 m., buvęs Bolivijos preziden
tas Gran Chaco karo laiku. Kai 
Bolivijai ėmė nesisekti, jis bu
vo opozicijos priverstas rezig
nuoti.

PASCO, Wash., liepos 18.— 
Inžinierius ir mažiausia trys 
pabastos liko užmušti North
ern Pacific pasažieriniam trau
kiniui susidūrus su tavoriniu 
traukiniu.

BERLYNAS, liepos 18. — 
Vokietijoje prasidėjo Ilgui Inuk - 
tu kova tarp katalikų ir nacių.

Nacių valdžia išleido įsakymų 
policijai stvertis griežtų prie
monių prieš visus katalikus ir 
kunigus, kurie, kaip numano
ma, priešinasi nacių valdžiai.

Pribijos gi premjeras Goering 
viešai pasmerkė katalikus, ku
rios jis kaltina už veikimų prieš 
nacius ir jsakė prokurorams ir 
teismams aštriai tokius nusi
kaltėlius bausti. Jis sako, kad 
katalikų priešinimųsis naciams 
yra plačiai išsiplėtojęs, bent 
daug plačiau, negu yra viešai 
skelbiama.

Goering sagos! nenorys ko
voti pačių katalikų bažnyčių, 
bet tik tos bažnyčios politinį 
veikimų ir jos opozicijų na
ciams.

Kad to pasiekti, Goering grū
moję • išdaryti visas katalikų 
organizacijas, kurios nėra gry
nai religinės. Katalikų orga- 
nų^ Rurie rūpinasi ne vien re
liginiais dalykais Jrgi bus už
daryti.

Goering išsišokimas buvo vi
sai netikėtas, nes jis ikišiol j 
religinius kivirčius Vokietijoje 
visai nesimaišė.

Galbūt tokį nacių staksėjimų 
verčia ir nuolatos blogėjanti 
ekonominė padėtis Vokietijoje. 
Blogėjant padėčiai, didėja gy
ventojų nepasitenkinimas, tad 
reiškia ieškoti Įsivaizduotų 
priešininkų ir kurstyti prieš 
juos žmones, kad taip kursto
mi žmonės nematytų tikrųjų 
padėties kaltininkų.

Todėl tai pastaruoju laiku vė*. 
atsinaujino kurstymai prieš 
žydus ir prasidėjo žydų pogro
mai, o dabar prasideda krusty- 
mas ir prieš katalikus.

LONDONAS, liepos 18. - 
Anglijos valdžiai, nepasisekus 
prikalbinti Italiją priimti ko
ki nors kompromisų, o ir ne
gaunant Franci jos paramos, 
dabar šaukiasi Jungt. Valstijų 
pagelbos, kad išlaikyti talkų 
Afrikoj ir bendromis jėgomis 
priversti Italiją taikintis su 
Abysinlja.

Pasitarimai tarp Anglijos ir 
Jungt. Valstijų eina kusdie di
plomatiniais keliais ir manoma, 
kad Jungt. Valstijos sutiko ne* 
oficialiai dalyvauti tautų są
jungos tarybos nepaprastame 
susirinkimo, kuris {vyks apie lie
pos 25 d.

derlų SI 1)1 modelio, motoru, 
kuris arti žemės (okeano lygina 
lės aukštumje) išvysto virš 600 
arklio jėgų. Vaitkus skris tarp 
10,000 ir 12,000 pėdų aukštu
moje. Tokioje aukštumoje mo
toras išvysto iki 520 arklio jė* 
gų maksimum, bet lygiam skri
dimui pakaks vartoti tik pusę 
tos pajėgos, t. y. 260 arklio jė-

ADDIS ABABA, liepos 18.— 
Ethiopia karalius Haile Selas- 
sie šiandie atsišaukė į visus 
savo šalies gyventojus, vyrus ir 
moteris, šaukdamas juos prisi
ruošti karui ir stoti petis į pe
tį kad atmušti Italiją ir apgin
ti savo Šalies nepriklausomy-

WASHINGTON, liepos 18. — 
šiemet per metus laiko, užsi
baigusius liepos 6 d., automo
biliai užmušė 9,013 žmonių, ar
ba virš 24 žmonių ant 100,000 
gyventojų. Tai yrh 3 nuoš. 
padidėjimas, palyginus su per
eitais metais.

si rišę su kitos 
pat fabrikantais 
gamintojais.

Buvo taipjau
Anglijos firmos pardavė Vokie
tijai tūlų lėktuvų dalių dėl 3,000 
lėktuvų.

Didelę sensaciją sukėlė iškė
limas aikštėn, jog pats komisi
jos pirmininkas Bankes yra 
tampriai susirišęs su amunici
jos ir nuodingų dujų gamyba.

Nedalyvaus tarybos posėdyje, 
jei bus šaukiamas 
smerkimui Italijos 
avantiūrų Afrikoje

4 žuvo traukiniams 
susidūrus

užmušė virs 
9,000 žmonių

COLUMBUS, O., liepos 18.— 
William C. Robertson iš Min- 
neapolis, Minn, kuris pereitą 
antradienį konvencijoj tapo iš
rinktas Order of Eikš centro 
iždininku ir šiandie turėjo būti 
įšventintas ir užimti vietą, šį
ryt rastas negyvas lovoj ko
tely. Spėjama, kad jis miegant 
pasimirė nuo širdies ligos.

MANCHESTER, Anglijoj, 1. 
18.— žmonės papildo žmogžu
dystes iš neapykantos, pavydo, 
piktumo, bot čia dvi seserys 
nužudė - savo - brolį iš meilės. 
Brolis bv?vo pamišėlis, bet jos 
jį stropiai globojo ir niekur iš 
akių nepaleido. Taip jos j j 
globojo per 20 metų, nes buvo 
prižadėjusios tą savo mirusiai 
motinai. Kad sumažinti jo 
kančias, jos jį nužudė. Abi jos 
liko nuteistos į ..silpnapročių 
prieglaudą. i

Taipjau reikalavo kontro
liuoti visą ginklų prekybą ir 
nacionalizuoti pagelbines in
dustrijas, taip kad galima bu
tų kontroliuoti visų karo reik
menų gamyba.

.Jis prisiminė 
panašius tyrimus 
tijose ir nusiskundė, 
negalima taip nuodugniai tiri- 
mus atlikti, nes organizacija 
negali prieiti prie amunicijos 
fabrikantų knygų. Kitaip galima 
butų iškelti įdomių, dalykų.

Bet vistiek organizacija iš
kėlė aikštėn kaip vienos šalies 
amunicijos fabrikantai yra su- 

šalies tokiais 
ar reikmenų

Organizacijos bylą pristatė 
teisininkas Sir Jowitt, 
teisingumo ministeris 

1929-1932 m.

VVashingtono valsit. milicija dujų bombomis ir durtuvais puola streikuojančius lentpjūvių 
ninkus Tacoma, Wash., gatvėse. Skrituly — stroikieris bėga nuo dujų bombos.

Demokratinės organizacijos rei 
k alau ja nacionalizuoti 
ginklų industriją
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Italija jau nusista 
čiusi linkui tautų 

sąjungos
Bandymai jau buvo parodę, 

kad toje aukštumoje “Litua- 
nica 11” su normaliu svoriu, 
vartojant 260 arklio jėgų, 
skrenda greitumu 175 mylių 
per valandą. O paleidžiant vi
są motoro jėga, ji daro per 
valandą dnūįihtnžOO mylių.

Didelis klausimas tačiau la
kūnui buvo, kaip sparčiai skris 
lėktuvas, kada bus pripilti vi
si gasolino bakai, j kuriuos 
telpa 700 galionų. Kiekvienas 
galionas sveria 6 svarus, todėl 
pilnas gasolino krovinys svers 
4,200 svarų—daugiau kaip dvi 
tonas!

HANK0W, Chinijoj, liepos 
18.—Atvykstantys j čia misio
nieriai praneša, kad tokių ža
lingų potvynių šiaurinėj Chi- 
nijoj nebuvo jau per 800 melų.

Iš Isinanfu pranešama, kad 
Geltonosios upės klony dėl 
potvynių 1,000,000 žmonių likoĮliakasių lavonai, 
be pastogės.
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Herron atstovavo Associated 
Gas and Electric Co., kuri iš
leido $700,000 kovai prieš tą 
bilių, prisipažino pats siuntęs 
įvairiais parašais protesto te
legramas. Vardus žmonių pa- 
imdavęs tiesiai iš miesto gy
ventojų sąrašo, visai tų žmo
nių neatsiklausęs. Už telegra
mas užmokėjo pati kompanija.

Visus rekordus jis sunaikino 
kai kongresas pradėjo tyrinėti 
tokį kompanijų veikimą. Re
kordus sunaikinti jsakė kom
panijos viršininkai.

Ir visi abysiniečiai išreiškė 
karštą pritarimą tai kalbai.

Pasižadėjo savo pagelbą ir 
keturi mahometonų vadai, da
gi iš tų kraštų, kuriuos dabar 
valdo Italija. Tas parodo, kad 
Italijai nepasisekė mahometo
nui sukrustyti prieš krikščio 
niškąją Abysiniją.

Liet. Feliksas Vaitkus yra Vega lėktuvas su Wasp 9 ėllin 
juisiryžęs sumušti du pasaulio 
aviacijos rekordu: tolio ir grei-

bilių, kad 
rekordus, 

1,000 tele- 
jis vie- 

kongresma- 
nams, protestuojančias prieš tą

WASHINGTON, liepos 18— 
R. P. Herron, jaunas Warren, 
Pa., visuomenes aptarnavimo 
kompartijų (bonų pardavėjas, 
paliudijo senato komitetui, ku
ris tiria “lobyy” veikimą kon
gresui svarstant holding kom
panijų panaikinimo 
jis sunaikino visus 
liečiančius daugiau 
gramų, kurias 
nas pasiuntė

Bet jei posėdis bus šaukiamas 
tolimeniam taikymui ir arbi* 
tracijai, tai Italija dalyvaus.

Tečiaus jei Italija ir dalyvaus 
posėdyje, tai ji vistiek neko
operuos su tautų sąjunga.

Jis tą atsišaukimą padarė 
kalbėdamas parlamentui ir gen
čių vadams.

“Mes niekad nepriimsime jo
kios svetimos šalies protekto
rato. Mes verčiau mirsime, ne 
gu atiduosime nors colį musų 
Žemės“, kalbėjo “karalių, kara-
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LONDONAS, liepos 18. —Ka
rališkoji komisija, kuri tirįa 
ginklų ir amunicijos gamybą, 
išklausė “Union of Democratic 
Control” įrodymus ir reikalavi
mus. Tai yra socialistinė tai
kos organizacija, kurioj pir
miau dai^gf veikė premjeras 
MacDonald ir kuri ikišiol ne
paliauja kelti ginklų prekybos 
klausimo ir judinti visuomenės 
opiniją.

Ta organizacija pareikalavo 
nacionalizuoti visą ginklų ir 
amunicijos pramonę ir dagi 
paimti valdžios kontrolėn visą 
reikalingą tai pramonei žaliavą.

Jo žygis iš pat pradžių buvo 
planuojamas, kaipo rekordinio 
tolio skridimas bo sustojimo, 
nes trumpiausia linija oru iš 
New Yorko j Kauną yra beveik 
4.500 mylių ilgio. Joks lakū
nas, lėkdamas vienas, taip to
li dar nėra nuskridęs.

Bet dabar yra beveik užtik
rintas galimumas šiuo žygiu 
Išdaryti ir didžiausio tolimos 
distancijos greitumo rekordą. 
Apie šitos rųšies Rekordą la
kūnas Vaitkus iki Šiol tik sva
jojo. Tiičiau “Lituaoh'os II“ 
išbandymai su piltoms didžioms 
tankoms, apie ką praneša AL* 
TASS sekretoriaus A. S. Vai
vados telegrama, rodo, kad tai 
yra jau nebe svajonė, bet rim
tai išmatuotas ir prie viduti
niškai patogių oro sąlygų pil
nai pasiekiamas tikslas.
Nepaprastas lėktuvo smarku

mas
“Lituanica 11” vra Lockheed

RYMAS, liepos 18.‘ — ItglL 
jos pozicija linkui tauty sąjun
gos, jei bus bandomu sušauk# 
nepaprastą tai/tų sąjungos t*i- 
jįybos susirinkimą pabaigoje 
liepos mėn,, jau galutinai ta 
po nustatyta.

Ar Italija dalyvaus tame po
sėdyje, priklausys nuo to ko
kiam tikslui jis bus šaukiamas.

Jei jis bus šaukiamas išnešti 
nuosprendį prieš Italiją ii 
Mussolini avantiūrą Afrikoje, 
tai Italija posėdyje nedaiy» 
vaus.

Kursto prieš žydus
Žydų pogromai apsistojo, bet 

visokie žydų priešininkai dabar 
stvėrėsi už plunksnos ir siūlo 
aštriausias bausmes žydams.

Priėjo prie to, kad tūli na
ciai ėmė siūlyti net mirties 
bausmę tiems žydams, kurie 
išnomuos savo namus “arijo- 
nams“, samdysis “arijones“ 
tarnaites, ar priėminės “arijo- 
nus“ klientus, jair nekalbant 
apie žydų lytinį santykiavimą 
su “arijonėmis“.

Naciai panaikinsią konkordatą

WURZBERG, Vokietijoj, 1. 
18.—Katalikų rateliai sakosi 
patyrę, kad nacių partija pla
nuoja paskelbti panaikinimą 
Vokietijos konkordato su Va
tikanu.

BOURNEMOIMTI, Anglijoj, 
liei)os 18? —‘ šiartdl^’imsimii’ė 
garsus Airijoj Žurnalistas, poe
tas, rašytojas ir dailininkas 
Gieorge William Russell, kuris 
po savo raštais pasirašydavo 
trumpiausia, slapyvarde— AE. 
Jis buvo 68 m. amžiaus. Palai
dotas bus Dubline.

Keli mėnesiai atgal jis buvo 
Jungt. Valstijose ir iš ten su- 
gryžo jau sirgdamas. Buvo pa- 
sveikstąs, bet užėjus karščiams 
vėl atkrito.

Visa Anglijos spauda plačiai 
jį atžymėjo ir priskaitė prie 
didžiųjų rašytojų.

Jis buvo ne tik rašytojas it 
poetas, bet ir kovotojas už Ai
rijos laisvę ir ypač už darbi
ninkų būklės pagerinimą. Pats 
be galo daug dirbęš, jis prieši
nosi visokiam bereikalingam 
darbui ir stojo už tai, kad žmo
nės juomažiausia dirbtų.

Pirmą eilių knygą išleido 
1894 m., būdamas apie 20 m. 
amžiaus ir tuojėus paskilbo sa
vo kitokiomis pažiūromis, savo 
ypatinga dvasia, savo jautru
mu.

V,IENNAr liepos 18; čecho- 
slovakiją< pažangiausias kraštus 
centralinėj Europoj, susilaukė 
aštraus ekopominio krizio.

Ji, yra ūkininkų kraštas. Kad 
pagelbėti ūkininkams ji įvedė 
grudų monopoli, bet dabar pats 
valdžios monopolis neturi kur 
dėti grudų. Dar iš pereitų 
metų derliaus stovi neparduotų 
57,000 vagnų kviečių. Tas pats 
yra ir su tabaku1. O kur rei
kės dėti šių metų derlių?

Delei to valdžios pajamos 
žymiai sumažėjo. O tuo tarpu 
išlaidos, ypač apsiginklavimui 
padidėjo.

Ūkininkai ( reikalauja pagel
bos, bet valdžia jos negali su
teikti.

Išrinko iždininku 
ir pasimirė

f ■ * * .
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NAtimoS, Chleago, Iii,

Taikos teisėjo mote
ris nužudyta1

Neranda žmogžudžio; gal važu- 
dystės priežastis neišąiški- 
nama; laike 3-4 metų ket
virtas asmuo žuvo 
volverio šūvio toje 
šeimynoje.

nuo re- 
pačioje

nužiūrikaip paliktas laike 
žmogžudystės. papildymo.? Bet 
pats skvairas f Weštwood < ir jo 
konštebelis Drexler turi liudy
tojus;- kad žmogžudystes'laiku, 
juodu buvo su dviciji sveti
mom moterimis rodhauzėj.

Ęuo pasibaigs šios žmogžu
dystės tyrinėjimas ir kas bus 
apkaltintas, kol kas sunku pa
sakyti. — Reporteris.

McKEĘS ROCKS, PA. — 
Liepos 10 d. taikos teisėjo 

ir žinomo republikonų politi- 
kieriaus James J. Wėstw’ood 
namuose, 103 Ella St., apie 2 
vai. nakties rasta nušauta 
trim šūviais jo moteris Mar- 
tha 36 metų amžiaus. Tuo lai
ku paties skvairo Westwoodo 
nebuvo namie. Duktė Ber- 
tha, 19 metų, miegodama ki
tam kambary išgirdo tris šu- 

- rius. Išbudus ji atbėgo į mo
tinos miegamąjį kambarį pa
žadinti ją, kad žiūrėtų kur čia 
yra šaudoma. Ji rado motiną 
kraujuose paplūdusią, jau ne
gyvą.

Tuojau buvo pašaukta poli
cija, netrukus parvažiavo ir 
pats skvairas, bet žmogžudžio 
kitokių pėsakų nerado, kaip 
tik išmuštą langą, per kurį ir 
žmogžudystė buvo papildyta.

Ši žmogžudystė tai tikra mi
sterija, ir kol ’kas nėra išaiš
kinta, dcl kokios priežasties 
skvairo moteris buvo nužudy
ta. Pats skvairas žmogžudys
tės laiku buvo išvažiavęs į 
rodhauzę, ir liudininkai liu
dija, kad jisai tuo laiku buvo 
tenai. Kauntės detektyvai, ku
rie tyrinėjo žmogžudystę, jo
kių davinių nesuranda, kad 
galėjus suprasti delko VVest* 
woodo moteris buvo nužudytą.

Skvairo AVest^voodp šeimy
noj jau ketvirta gyvastis yra 
žuvus nuo revolverio šūvio 
laike trijų metų. Štai tos ne
laimės: Liepos 10 d. 1935 m. 
naktį apie 2 vai. rasta nužu
dyta Westwoodo moteris 
Martha. , Vasario 2 d. 1932 m. 
Westwoodo 14 metų duktė 
Clara su tėvo revolveriu per
sišovė ir Ohio Valley ligoni
nėn nuvežta mirė. Mirtis 
koronerio rekorduose pažymė
ta kaip nelaimingas atsitiki
mas (accident). Rugpiučio 
23 d. 1932 m. skvairo moters 
tėvas John Winkler ir jo mo
teris Josephine (pamotė Mrs. 
Westwood) abu rasti negyvi 
nuo šautuvo šūvio. Korone
rio rekorduose pažymėta, kad 
tai buvo žmogžudystė ir sau- 
žudystė, reiškia, kad Winkle- 
ris nužudė savo 
nusižudė.

Pats skvairsa 
nuteistas kalėti 
lybėmis balsavimuose (rinki
muose). Bet jis yra apelia
vęs j augščiausiajį teisiną, ir 
kol 
ra 
Jis 
po

Pittsburgho ir ąpie- 
Įiųhės lietuvių žiniai

tiek kapitalo, kad netik p. Pi- 
varono kelionės lėšas apiho- 
l<ėti (t. y. <$30()j, bet tuoj Užsi
mojimu pabąigti ■ ir Lietuvių 
Kambario įreiigimo darbą 
Pittsburgho universitete. Nes 
ten irgi jau ne daugiausia 
trūksta užbaigimui darbo.

Todėl komisijos planas yra 
surengti vieną nepaprastą iš
važiavimą laivu Washington, 
arba amerikoniškai sakant — 
MOONLIGHT EXCURSION 
rugpiučio (August) 27 d. Tai 
bus antradieno vakaras, ir jai-

moterį ir pats

Westwood yra 
ryšy su suk-

augščiausias teismas nė* 
išnešęs nuosprendžio, tai 
tebeina savo pareigas kai- 
taikos teisėjas.

žinios skelbia, 
James J. West- 

konštebelis Tini 
atgabenti į dist-

Paskiausios 
kad skvairas 
wood ir jo 
Drexler yra
rikto prokuroro Andrew T. 
Park ofisą, kamantinėjimui ir 
nuėmimui jų pirštų antspau
dų, idant sulyginus juos su 
tomis žymėmis, kurias detek
tyvai rado prie Westwoodo 
žmonos kambario ir kurias

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

EUDEKIS 
ir TBVAS 

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Igmokijimais 

REPublic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

Kaip jau pirmiau buvo pra
nešta, Pittsburgho lietuviai su
sidomėjo įvykstančiu Lietu
voj Pasaulio Lietuvių Kongre
su. SLA. 3 apskričiui atsi
šaukus tuo reikalu įvyko susi
rinkimas, kur dalyvavo 23 
draugijos su daugiau kaip 50 
delegatų. Atstovais buvo iš 
visokių pakraipų draugijų, to
dėl kai kurie žmonės buvo 
pradėję manyti kad išrinkus 
Petrą Piyaroną, kuris yra įžy
mus sąndarįetjs, gal kitokių 
pakraipų žmonės pasitrauks 
iš veikimo.

Tačiau faktai parodė visai 
ką kitą. Nors paskubomis, 
bet jau buvo surengtas pikni
kas liepos 7 d. Lietuvių Ūkės 
Larže. Ir pasirodė, kad visų 
pakraipų atstovai darbuojasi 
pilnoj santaikoj tikslu sukelti 
pažadėtą sumą delegato ke
lionės lėšoms.
Visos žymiausios draugijos da
lyvauja tame sukėlime lėšų, 
bet atsižvelgdama į dabartinę 
padėtį draugijų, kurios irgi 
pergyveno depresijos laikus, 
komisija lėšų sukėlimui, susi
dedanti iš įžymiausią veikėjų 
adsų partijų; nutari' sukelti 
*1.---- - ---- Z__ Ik—

c'k- 
įsi- 
yra

vai. vakare nuo Wpod St. prie
plaukos, Mononghahela upėj. 
Upės pakrašty galima apie 10 
tūkstančių automobilių pasta
tyti. Tad sunkumo jokio ne
bus grįžus iš laivo sėsti į sa
vo mašinas ir važiuoti mimo.

Tai pirmas atsitikimas Pitt- 
sburgho lietuvių istorijoj, kad 
visas laivas bus vien lietuvių 
—lietuvių išvažiavimas gra
žiąja Ohio upe mėnulio švie
soje.

šiai nepaprastai lietuvių 
skursi jai tikėtus reikia 
gyti iš anksto, nes tokia
tvarka. Laivo savininkams 
reikia apmokėti pirm, negu 
laivas pradės plaukti iš prie- 
plaukoks. Nekurie komisijos 
nariai jau yra sudėję po $50, 
kad gavus laivą lietuviams 
viršminėtą dieną. Todėl Pitts- 
bųrgho ir apieiinkės lietuvių 
pareiga yra dalyvauti šioje 
ekskursijoje. Tikėtas tik 50 
centų asmeniui.

Laike ekskursijos laive 
grieš puiki muzika ir Diegian
tys šokti galės pasišokti tiek, 
kiek tik norės.

Tikėtus galima gauti iš an
ksto pas komisiją.narius:

BARGENAS NO. 1
Pardavimui Pąnedėlyj, Liepos 15 

iki Subatos, Liepos 20
Nematevotas baltas krėslas, kieto medžio, >7Qf* 
garantuotas. Special šią savaitę ................... I

Central District Furniture Co.
3621-25 S. Halsted St.

Dabokit šią vietą musų skelbiamų savaitinių 
sutupymo bargenų.

Laidotuvių Direktoriai
• ’ •»*•»■*•» > _______

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

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

J. F. EUDĘIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phbne^ Yards 1741-1742

...... - ' ---- - 1 - - ’ ‘

LĄCHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Placę Phones Ganai 2515—Cicero 5927

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

s. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituani.ca Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

— ■ ........ . - , ■- a ....9 ........... ..

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742

’) 4 • f , t į 7 :*■ « • '

bicką, K. Stravinską, S. Ba- 
kaną, Ed. Baltriišhįtį, S. Ski- 
Jnią, J.-Rųslainigį; ^Or<Ją, K. 
Šinkūną, ir J. Bit^ielą. Pas,se
kamus ; lietuviui '/'biznierius, 
galima gauti: Du^iicsne, Pa., 
—pas Stulginšką ir Kbndrot,ą; 
llomeslead, Pa,,;—pas J. Pus* 
kunigį, Grebliuną ir Norjmtą.

Northsidės daly—pas J. K. 
Mažukną, U. Plukį, Pivaroną, 
J. Janulevičių/ J. Urboną, S. 
Ordą, J. Gasiuną, F. Dargį ir 
kitus. s

Solio daly —LMD. fjame, 
pas A. Kaulakj, Joną Kazlaus
ką, J. A. Kazlauską, K. Šin
kūną, S. Martinionį, J. Rad
žiu ir J. Maskeliūną.

Soutbsides daly—pas S. Si
manavičių, J. Petraitį, F. Ge
drimą, K. J. VaiSnorių, J. 
Čiubį, J. Retaitį; ir Carrick’e 
—pas Žiužį. v
, Kastantas Stravinskas, 1908 
Carson St., čevėrykų krautu
ves savininkas, duos visiems 
tikėtus dykai, kas tik pas jį 
pirks porą čeverykų. Stravins
kas pardavinėja geriausių iš-

(Ųrhysčjų. čeverykus; tuo gali
ma pasinaudoti.

Tai bus nepaprastas lietu
vių i^vąžiavimas.

—Juozas Virbickas.
* ; \ ■/'; ■■ 1 :■
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Balsuotojų Lygos
Piknikas gerai

v j I •

pavyko
, \yiLLOCK, PA. - Liepos 
14 d. Lietuvių Ūkės darže bu
vo surengtas Lietuvių Balsuo
tojų Lygų bendras piknikas, 
kitaip .sakant, metinis pikni
kas.

Diena pasilaikė graži ir 
piknikas pavyko visais atžvil
giais. Publikos- buvo suva- 
vusios daugybė ne tik iš Pitt- 
sburgho, bet ir iš visų plačių 
apylinkių, ir visi smagiai lin
ksminosi gerai Jono Vainaus
ko orkestrai grojant.

Surengta ir prakalbų pro
gramas, 1 Kalbėjo žymieji de
mokratų partijos darbuotojai 
ir pora lietuvių. Prakalbas ati-

Penktadien., Liepos 19, 1935
......... .................. .................................. ■ ............................ *

darė Balsuotojų Lygų prezi
dentas Antanas Janulevičius ir 
perstatė prakalbų programai 
vesti sekretorių J. Narauską. 
Kalbėtojai buvo: Carl D.
Sihith demokratų partijos 
kandidatas. į District. Attor- 
ney; adv. James O’Toole, de
mokratų partijos darbuoto
jas; Pittsburgho Post Mastcr 
Wm. Turner; teisėjas Mal-

(Tasa niifd. 3-čiam)

ADVOKATĄ!
K.P. G U GIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn Sjt. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais litio 6 iki 8:30.

.....Tel. ’ BouTeyaM 1310 " / ' 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—

; • < pagal sutarties.1' ' 1

Telephone: B.oulevard 2300

JOSEPH J. GRISK
ir' 1

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai 

4631 Šouth Ashland Avenue, 
ReS. 6515 S. RocktfėH 1 St. 
Telephone: Republic 9723.

R,es. 1227 S. 50 Ąve., Cicero 
Telephone; Cicero 5395.

JOHN B.BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pptnyčios 0 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai:' 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

AKUŠERES
. V •. } u J ■ ' ■ .._______________________

Mrs, Anelią K. Jarusz
_____ Ęhysical Therapy 

> ahd Midwife
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 

Remlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
sę ar ligonijĮis^ 
duodu masšage 
elėctric trėat' 
ment ir magnę- 
tic blanlęets ir tt 
Moterims ir mer- 

I Rinoms ' patari- 
mai dovanai.

AKJU SPECIALISTAI

LIETUVIS
Tel. Yardz 1829
Bjįfc Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

< i > "T*- m.
kampąs Halsted St.

Valandos ud 10-^4, nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vąl. dieni.

Optometrically Aldų Specialistas*
Palengvins akių įtempim^. kuris 

esti priežastimi galvos * skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminayjmas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai- 
dar. Speciali atydą atkreiptam į mo-

deltoj nuo 10 fld 12.
Daugely atsitikimi akys atitaiso- 

’mpi'be akinių. Kainos pigiau •

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7089

TIKTAI ŠVIEŽIAS 
PASTEURIZED PIENAS 

YRA

“Pirmo Piasinnfcimo”
■ i1 * I * ■.’ Pienas

Gydytojui patariu Idokvio- 
nuni gorti ploni, knudion. 
GryntiH natūraliu ukoniu švie
žio pantourizuoto piano nu
daro JĮ “pirmu pasirinki
mu” (161 kiokvionoH pro- 
koh. Prod6kit Šiandien var
toti daugiau plono ir ug- 
dykit goresnę sveikai!}.

MILK FOUNDATION—Ohlcago

FULLPACK 

NO SLACK
FII^LING

ALWAYS UHIFORM 
... DEPENDABLE

Šame rnce lodau 
A s 44 A^o
^5puncesfor25t

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BY OUR GOVERNMENT

Hnb'lIHCB **!■ Pcr<V<X’"’ R- •v?

OLIMPIJADOS
Sportininkų ir Amerikos Legiono 

Dariaus-Girėno Posto

Ekskursija Lietuviu
Kongresan

JOHN YUŠKA vadovaus kaipo pirmininkas ekskursijos

Didžiausiu Francuzų Linijos laivu

NORMANDIE
, *'•»>)> •• • - * ’* ’ •' ‘ *

•m;

LAIVAS IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

Liepos 31 d., 1935
Dėl šios ekskursijos spccialę sutartį su laivų kompanija 

padarė B. B. Pietkicwicz, nuvykęs New Yorkan.
Tuoj aus kreipkitės į

B. R. PIETKIEWICZ
Olimpijados Komiteto Transportacijos Pirmininkas.

. MV -fe.. - Ę.aiy^orčių Agciitura.
2608 W. 47th St. ’ Tel. Lafayeite 1083

GYDYTOJAI IR PENTISTAI
UETmiAI LIETUVI AI

... .. , - 4 ... J » N

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

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

240Q Węst Madison Street 
VaL 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.Tel> s^y 7830 

Namų telefonus Brunswlck 0597

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ# 

Vaiaildos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
’ vai., NedSliomis'nuo 10 iki 12 

3343. South Halsted St, 
Tat ’ Boulevard 1401

9

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343

756 Wt 35th St.
Opi*, of U5th and, Halsted Sts. 

Ofiso" valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80
1 Nedaliomis pagal sutarti

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
22V1 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir uedėL pagal sutarti 
Kez. 6631 So. Cąlifornia Avenue 

Telefonas Reaablic 7868

A.L.Davidonis, M J).
4910 S. Michigan Avė.

’ TeL Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395 

Dr. Susanna Slakis
6900 So. Halsted St 

Valandps 1—4 po pietų, 7—8 vah vai. 
išskyrus seredomls Ir subatomis

Phone Boulevard 7042 e
Dr. C. Z. Vęzeris.

Dentistas
4645 So, Ashland Avė.

u arti 47th Street
Valandos' nuo 9 iki 8 vakaro. 

Saiųdoj pagal sutarti

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 464? So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
iak. Nedėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4157 ARGHER AVĖNUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 8b 

metus kaipo patyrus gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER AV., Cor. Francisco 
Tel. office Laf. 3650; res. Virg. 0669

Dentistas r1 ■ 
Valandos nuo 9-9 

2420 West Marųuette Road 
arti Western Avė. Hemlock 7828

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Ud < 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 11 
valandai dieną.

Phone MJDWAY 2880

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St 

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
ilki8 po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedfiliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tel. LAFAYETTE 8051.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenaa 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 Ud 8 po pietų 
7 iki 8 vaL Nedll. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400
» ______ * •____ ......... • " * J

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So, Halsted St

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

ftventadieniais nuo 10 iki 12 
P^one Boulevard 8U8B

Tei Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedai, nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

Ofiso Tek Calumet 6898 
Rez. Tek Drezel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Valkų ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 8102 So. Halsted St. 
arti 81st Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. N«r 
diliomis ir šventadieniais 10—12

Dr J. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybė

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

1638 So. 50 Avė.
Phone Cicero 8656

Office 4930 W. 13 St
Cicero 49 _ ,



NAUJIENOS, Chicago, IIIPenktadien., Liepos 19, 1935

Pittsburgh’o Naujienos CRAŽ90LES-KANDIDATES Į “MISS NAUJIENOS 1935

IDA K AIRI S F. ŽVIRBLIS MARY PESKER

darbo

• ■ -

E. RENTAUSKASM. MITCHEL

RŪTA KARTANAS

NAUJIENŲ DIDYSIS

IR GRAŽUOLIŲ KONTESTAS

BIRUTES DARŽES. Bakams

laiminga

NEDĖLIOJ,Karo biudžetas

3000

GRAŽUOLĖMS BUS DUOTOS TRYS DOVANOS

PIRMA DOVANA $25.00ar kas kitas susini

Gerbiamieji

Vardas ir pavarde

Adresas

Miestas

Mano amžius

iš Michi 
ir Bene

(farmoje), 
tuojau už 
važiuojant

District 
Park, ir 
ameriko-

Ne mažiau 
Huston. 
yra pa

raus- 
Malonu 

Musman- 
žnionių

SAVO 
.pini iii n

Visos gražuolės-kandidatės bus iškilmingai ir maloniai priimtos 
Tūkstančiai susirinkusių žmonių turės progų pasigerėti Lietuvaitė- 
mis-Gražuolėmis. Ir dalyvauti išrinkime “MISS NAUJIENOS 1935.’

,(M)0 mylių. Kelione vb 
netik

SAWEYER’S COKIES 
— Butter, Grabams — 
baksas ............   12 Ytc

Dr, Kerr, City Comptroller; jis 
kalbės Lietuvių Radio piknike 
liepos

NAUJOS CHICAGOJ 
KAINOS!

Klausikite musu kaip 
Brauti DYKAI RADIO 

SIDABRINIU 
Atvažiuokite pasižiūrėti

Žymus svečiai daly 
vauja Liet. Radio 

piknike

$50.00. ANTRA DOVANA 
TREČIA DOVANA - $10.00.

Rugpiučio-August 4,1935

Pete Bennett-Berno 
tas laimėjo Jungti 
nių Valstijų čam- 

pionata

J. Huston, City Councilman; jis 
pasakys prakalbą Lietuvių Ra 
dio piknike liepos 21 d.

KUPONAS *

: — Aš noru būti kandidatė j “Miss Naujienos 1935”
ČIA PRISIUNČIU SAVO FOTOGRAFIJĄ.

Trumpai sakant, piknikas 
buvo tikrai geras, linksmas, ir 
turbūt liks gražaus pelno.

Vertos iki $1.50 Pinuos, 
prints, ginghams, era- 
shes. Visu pageidauja
mų stylių. Mieros 14 iki 
24. Labai nupigintos to
dėl, kad yra perviršis 
stako 
SAM PELINĖS DRESĖS 

$2.48
Vertos iki $10.00, Origi
naliai modeliai, vienati
nes rūšies. Kai kurios 
biski suteptos nuo var
tojimo. Tos yra dresės 
nuo kuriu mes piešiame 
paveikslus katalogui. 
Dauguma mieru 16.

DYKAI! 
jus galite ..
— KRĖSLĄ
INDU.
bargenų Outleto ir pasinaudokit
musu pasiulymu,_____________ ;

Trumpai sakant, kovoje su 
depresija bus daug daugiau lai
mėta demokratijai, negu pasau
liniam kare. Kova su depresija 
ne tik būdavo j a ir atstato ša
lies gerbūvį, ji mokina mus ir 
kitų gerų dalykų, kaip tai, ko
voti už socialius įstatymus, už 
teisę darbininkams organizuo
tis, planuotą produkciją ir ki
tus naudingus sumanymus.

O pasaulinis karas atnešė 
žmonijai daugybę nelaimių, kaip 
bolševizmą, fašizmą, ekonomiš
ką bankrotą, jau nekalbant apie 
moralį bankrotą, apie žuvusius 
kare ir visus kentėjimus. Bet 
laike pasaulinio karo, kada bu
vo pilami bilionai dolerių karo 
dievaičio garbei ir destrukcijai, 
mes negirdėjom tų "“į krutinę 
mušančių” pohtškierių riksmo, 
kad “šalis brenda į skolas”.

— S. Bakanas.

The Pittsburgh Press sako: 
žiūrėkit, į krutinę mušdamiesi 
visokie politikieriai rėkia, kad 
federalio iždo deficitas sumušus 
visus taikos laikų rekordus.

Tačiau The Pititsburgh Press 
nurodo, “kad dabartiniai laikai 
nėra taikos normaliai laikai; 
Šalis karauja prieš depresiją 
taip, kaip 1917-18 m. kariavo 
pasauliniam kare”. Ir toliau tas 
laikraštis kalba:

“Fiskaliai metai neseniai yra 
pasibaigę. Leiskite mums paly
ginti šalies biudžetą ir skolas 
šiandie su 16 metų atgal.

“Tuose fiskaliuose metuose, 
kurie buvo pasibaigę birželio 30 
d. 1919 m., šalis išleido apie 18 
bilionų ir pusę, deficitas pašo
ko daugiau kaip 13 bilionų do
lerių ir metai pasibaigė su vie
šąją skola siekiančia netoli 25 
bilionus ir pusę.

“Fiskaliuose metuose, kurie 
dabar yra pasibaigę, tapo išlei
sta apie septynius bilionus, de
ficitas yra apie tris ir pusę bi- 
liono, ir paliko viešosios skolos 
apie 28 bilionus ir pusę.

“Tos raudonos biudžeto figū
ros 1919 m. geriausiai liudija 
pasekmes 19 menesių užjūrio 
kariškų avantiūrų, kurios pali
ko daugybę kapų, blogas užde-

ANKLETS—visų mie- 
rų — sport tops — 
15c vertės — tik — 9c 
WRISLEY’S ŽINOMI 
SKALBIMUI FLAKES 
— 2!4 svaro baksas—

nio skolas, pirklybą naikinan
čius muitus ir kilus visus eko
nomiškus blogumus teriojančius 
šalies gerbūvį. Prezidentas Coo 
lidge vieną kartą yra apskait- 
lia'vęs, kad Amerikos dalyvavi
mas pasauliniam kare kainavęs 
jai ne mažiau, kaip 100 bilio
nų dolerių.

“Raudonos figūros 1935 m. 
biudžeto gelbsti pasakyti isto
riją iš 6 metų lwvos su depre
sija. šalis dar tebeveda kovą, 
kad nugalėjus depresiją, alkį, 
ekonomišką nesaugumą (inse- 
eurity), bedarbę, ligas, infliaci
ją, farmų ir namų skolas, pre
kybos pakrikimą, ekonomišką 
suirutę, nepasitenkinimą ir vil
uos nustojimą; be to, laike šios 
kovos šalis buvo paliesta potvi- 
nių ir sausrų.

“Šitas karo vedimas yra sa
voj šaly ir viršminčli priešai 
pasiekiami; prisilaikant demo
kratiškų, išiengvo veikiančių 
metodų šiame kare. Kova su de
presija, be abejones, gan bran
giai kaštuoja. Tačiau, kai šis 
karas taps laimėtas, tai bus tik
ras laimėjimas ir jis paliks tei
singesnę, turtingesnę, geriau 
susitvarkiusią respubliką. Tai 
tikrai bus verta tų didelių le-

Mri. Dunkel
chieagiete, kuri prisipažino pa- 
gelba samdytų žudeikų nužu
džiusi savo žentą Ervin Lang, 
j kurį ji buk buvusi įsimylėju
si ir todėl labai pavydėjo kai 
jis ketino vesti kitą merginą.

BRIDGEVILLE, PA. —Lie
pos 15 d. sugrįžo lietuvis atle
tas ir Pittsburgho universite
to studentas iš Lincoln, Neb- 
raska, su dideliu laimėjimu, 
kaipo čempionas augšto šoki
mo. Lepos 4 d. jis dalyvavo 
konteste.

Petras Bernotas yra netur
tingas, gyvena su savo moti
na ir patėviu. Universitetas, 
kurį jis lanko, irgi neduoda 
lėšų dalyvavimui atletų kon- 
testuose ir draudžia savo stu
dentams, kaipo mėgėjams, da
lyvauti tokiuose parengimuo
se, kurie yra rengiami biznio 
sumetimais. Tat musų jaunas 
atletas, pats neturėdamas pi
nigų ir negaudamas iš niekur 
pagelbos, nusitarė su savo 
mokyklos draugu Burt Mazza, 
kuris jam gelbsti kaipo mene
džerius, eiti pėsti į tą tolimą 
kelionę — “hiteh-hiking.”

Per 18 dienų laiko padare 
apie 
sur buvo 
pasiekti Lincolną, Nebranską, 
ten laimėti čempionatą, bet ir 
sugrįžti.

Kitą kartą parašysim dau
giau apie kelionę ir apie tai, 
kaip buvo laimėtas aukšto šo
kimo čempionatas. Kitus me
tus jiems nereikės pėstiems 
eiti į Vokietiją, bet laivu ir 
gelžkeliais jie važiuos daly
vauti sporto ir atletikos olim- 
pijadoj.

Butų gerai, kad Pittsburgho 
lietuviai
pintų šį žymų lietuvį jaunuolį 
da šiais metais pasiųsti į Lie
tuvą dalyvauti ojimpijados 
sporte ir atletikos pasirodyme.

—S. Bakanas.

; nija yra pasirinkus visas civi
lizuotas priemones panaudoti.

i kad išvengti gresiančio konflik- 
• to. O Italija atsisako nuo kom
promisų arba arbitracijos ir yra 
pasirengus karanti iki galo (to 
the finish).

Abysinija yra atsišaukus j 
Tautų Sąjungą ir prašius, kad 
ši tautų draugija panaudotų tai
kos mašineriją esančią jos ga
lėję tikslu sulaikyti gresiantį 
karo pavoįų. Ji panaudojo, Kel- 
log-Briand Paktą, kur nurodo
ma pasižadėjimas nekariauti ir 
pasitarimais rišti nesusiprati
mus pirm karo paskelbimo. Pa
ti Italija yra padėjus savo pa
rašą po tuo garsiuoju Paktu.

Yra pasiūlyta ąębitracija, kad, 
neutralus valstybės nutartų, ku
ri yra kaltininkė-Italija ar Abi
sinija. Visi tie taikos gestai bu
vo padaryti tautos, kurią dik
tatorius Mussolirp be atodairos 
skiria prie “laukinių” ir “pri
mityvių”, kaipo netinkančią bū
ti tautų šeimoje, paleiskim, 
kad Abysinija ip yra necivili
zuota kai kuriuose dalykuose. 
Bet šituose kivįrčiuose ji pa
rode didžiausį pasiryžimą ir no
rą veikti kaipo tikrai civilizuo
ta tauta, kad išvengus' karo.

Tai yra liūdnas ir ironiškas 
nušvietimas baltosios civilizaci
jos, kurioj pridaryta visokių 
sutarčių, kad išvengus konflik
tų, bet kur griebamasi primity
vių ir laukinių žiaurių priemo
nių rišti nesusipratimus ginklu

vienas 
piknike 
ne tik paremsite

79c — $1.48
Puikios, tikros šilkinės 
dreses. Aukai nuotos pi
eniai, nes kai kurios yra 
suteptos ir biski suga
dintos. Visu mierų ir 
storoms. Virš 200 mo
delių. Jų tikroji parda
vimo kaina po $5.00. At
važiuokite anksti!
BOVELNINĖS DRESĖS

(Tasa iš pusi. 2-ro 
colm McDonald; Leo Ivory, 
demokratų valstijos komiti- 
manas; Pittsburgho miesto 
kaunsilmanas Thomas J. Gal- 
laglier, ir Gregory Zatkovich, 
Slavų Balsuotojų Lygų prezi
dentas. Iš lietuvių kalbėjo 
adv. Edwardas Šulcas ir Anta
nas Lelionis.

Piknike teko sutikti teisėją 
Lois Mary McBride, kuri yra 
gera lietuvių draugė ir daug 
gelbsti žmonėms šeimyniniuo
se nesusipratimuose, 
Attorney Andrew T. 
daugybę kitų žymių 
nu. C 

Teko sutikti svečių 
gano, tai p. p. Miką 
(liktą Dapkus, 5430 Harger St. 
East Deabron, Mieli., kurie 
yra atvykę į Pittsburghą vie
šėti pas p. p. Pivaronus. Pa
sak ponios Dapkienės, ji esan
ti pirmą kartą Pittsburghe ir 
jai tie kalnai labai keistai iš
rodo.

Seniai laukiamoji Lietuvių 
Radio programa prasidės su 
šio mėnesio (July-liepos) 21 
diena, 12 vai. .'M) min. po pietų 
iš stoties WWSW.

Palaikymui nuolatinių lietu
viškų programų per radio 
yra rengiamas didžiulis pik
nikas rugpiučio-August 4 d., 
Amšėjaus ūkyje 
Stowe Townshipt 
McKees Rocks, 
Moon Run Road.

Jono Vainausko

SENSACINIS 
DŽIAUGSMAS 

DVIGUBOS 
VERTĖS

ČEVERYKAI 
poru vasarinių čevery- 
kų. Visų mierų, bet 
“broken lines”, verti 
$2.95 — porai tik 99c 
1000 BALTŲ SKRY
BĖLIŲ, 45 skirtingų 
stylių — vertos iki 
$1.88 — specialiai 49c 
PASTEL SOFTIES — 
iš gražaus vasarinio 
crepe — visokių spal
vų — 75c vertės — 
kiekviena tik ....... 15c
VYRU SIUTAI —- 185 
tiktai — verti iki $12 
— mieros iki 42 —• 
specialiai po .... $5.00 
BOVELNINIAI MAU
DYNIŲ SIUTAI — 
moterims, ir vyrams— 
apribotu spalvų — tik 
po ..................   25c
GINGHAM SPORT 
SIUTAI — shorts, su
kneles ir džeketai — 
$1.50 vertės — tik

“The Pittsburgh Press” lie
pos 8 d. redakciniam straipsny 
kalba apie Italijos-Abysinijos 
kivirčius. Esą, “civilizuota” Ita
lija bando užkariauti “neci vili-1 karau j ant 
zuotą” Abisiniją. Tačiau Abysi-

Pėtnyčioj ir Subatoj X
2 DIDELES DIENOS

MES UŽSAKĖM 2000 DAUGIAU NAUJŲ

ŠILKINIU DRESIU

kestra gros įvairius šokius, o 
malonios ir prityrusios šeimi
ninkės visus valgydins šviežiais 
valgiais, nepamiršdamos ir 
lietuviškų gėrimų.

Jaunuoliai muzikantai mė- 
gėjai (amateurs) su įvairiais 
instrumentais dalyvaus k^n- 
teste. Laimėjusieji ne tik gaus 
dovanas, bet taip pat turės 
progą imti dalyvumą L. Radio 
programų pildyme.

Šiame piknike kalbės šie žy
mus kalbėtojai: Dr. J. P. Kerr, 
City Comptroller, kuris praei
tais metais pasakė puikią 
kalbą Liet. Aviacijos dienoje 
Pittsburghe, dalyvaujant la
kūnui F. Vaitkui, 
liet, yra žinomas 
City councilman;
rėmęs finansiniai II-jį T 
Atlantinį Skridimą.
bus matyti ir teisėją 
no, ištikimą 
draugą.

Visi kaip 
kitę šiame 
dieną. Tuo 
lietuvių radio programų pa 
laikymą, bet drauge ir links 
mai laiką praleisite.

—P. Dalgis
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“VISUOMENES OPINIJOS” FABRIKAVIMAS.
I 1 1 '——R—M

Roose velto priešai Jungtinių Valstijų kongrese lai
mėjo stambių pergalę, kuomet dauguma atstovų pasisa
kė prieš “mirties paragrafų” įstatyme apie viešojo ap
tarnavimo įmones. Tuo paragrafu buvo siūloma panai
kinti .vadinamąsias “holding” kompanijas.

Padrąsinta laimėjimu, opozicija sumanė uždrožti 
administracijai dar skaudžiau ir pareikalavo, kad butų 
ištirta, ar Rooseveltas nevartoja per savo agentus gra
sinimų arba kitokių priemonių prieš kongresmanus ir 
senatorius, nenorėjusius balsuoti už minėtąjį bilių.

Senatas nutarė padaryti tyrinėjimų, bet įsakė savo 
komisijai tyrinėti ne tik administracijos pusę, bet ir 
priešingąją. Ta komisija yra žinoma, kaipo “lobby com- 
mittee”. Eurppiečiai yadina “lobby” kuluarais, arba ko
ridoriais. Tai yra patalpos prie atstovų posėdžių salės, 
kur atstovai, išėję iš posėdžio, gali pasėdėti ir pasišne
kučiuoti su atėjusiais juos pamatyti pašaliniais asmeni
mis.

ši komisija, betirinėdama, ar nebuvo daromas paša
linio! spaudimo į kongreso narius, kuomet buvp svarsto
mas viešojo aptarnavimo įmonių bilius, susekė įdomų 
dalykų. Vienas stambios gaso ir elektrikos kompanijos 
agentas, R. P. Herron, pasirodo, pagamino apie dvyliką 
šimtų telegramų kongresmanams ir senatoriams, ragin
damas juos balsuoti prieš tų baisųjį “mirties paragra
fą” biliuje. O vardus parašams po telegramomis jisai iš
kopi javo iš telefono knygos!

Senatoriai ir kwg^smanai, gavę tas telegramas, 
manė, kad tai — plačios visuomenės balsas. Tuo gi tar
pu čia buvo viso tik vieno asmens “triksas”, kurį pasam
dė gaso ir elektrikos kompanija, išleidusi $700,000 tuo 
tikslu, kad kongresas atmestų negeistinų jai įstatymo 
punktų.

Tokiu budu visai netikėtai smūgį gavo tie, kurie pir
mutiniai to tyrinėjimo reikalavo.

Ši reveliacija bus gera pamoka ir kongresui, ir vi
suomenei. Dabar bus žinoma, kaip būna fabrikuojama 
“viešoji opinija”.

. ............. .... ■■■■■■■— .............. .....................*

Apžvalga
*

DĖL RAČKAUSKO NUBAU
DIMO.

Rašydama apie V. K. Račkau
sko nuteisimų trejiems metams 
sunkiųjų darbų kalėjimo, “Tė
vynė” įrodinėja, kad nuteistasis 
nesąs kriminalistas. Sako:

“Kriminalistu galima skai
tyti tik tokis nusikaltėlis, ku
ris svetimą turtą pasisavina 
tikslu pasinaudoti ir tą pasi
savinimą užslėpti. Tuo tarpu 
su nelaimingu Račkausku yra 
visai kitokia padėtis. Jis prie 
visų trukumų savo sąskaito
je prisipažįsta ir pasiteisina 
tuomi, kad jam vykstant iš 
Afrikos nelaimė atsitikus — 
nežinomi piktadariai jam pi
nigus pavogę ar pats juos pa
metęs. Pagaliau, jis sutinka 
atatinkamu laiku atsiteisti su 
valstybe, visus jo žinioj pa
vestus ir pražudytus pinigus 
sugrąžinti valstybės iždan.”
Todėl, esą, visai neteisinga 

buvę teisti Račkauską, kaipo 
piktadarį; jam galėjusi būt iš
kelta tik civilė byla, bet ne kri
minalinė.

Šitoks nusikaltėlio teisinimas 
neišlaiko jokios kritikos. Gali- 

Račkausko pasigailėti ir į 
nusikaltimą žiūrėti dalinai, 

j nelaimingų apystovų pa- 
Bet nėra logiška sakyti,

88.00 
4.00 
2.00
1.50

.75

3c į 
MM 18c 
>• 75c

Ufaakymo kaina:
Chicngojo — paštu:

Metanui
Pusei metą
Trims mėnesiams •••••••••••••••(■••M
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicago] per išnešiotojus:
Viena kopija
Savaitei
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose^ no Chicagoj, 
paltai

Metama 87.00
Pusei metų ----------------- ..... 3.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams ••••••••••••••M 1.25
Vienam mėnesiui --------------  75c

Lietuvon ir kitur uisienluoso
, (Atpiginta)

Metama
Pusei metų »T
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

98.00
.... 4.00

prie kaltės, 
negalima jos iš*

teisinosi, kad ji- 
jo žinioje sveti-

kad, jeigu nusikaltėlis prisipa
žįsta. prie kaltės ir žada “ata
tinkamu laiku” atsiteisti, tai 
jo darbas nėra kriminališkas.

Kiekvienas valdininkas, su
gautas pinigų išeikvojime, ža
dės atsiteisti, jeigu tik jam bus 
dovanota; ir kiekvienas nusikal
tėlis prisipažins 
kuomet nebus 
si ginti.

Račkauskas 
sai buvusius
mus pinigus pametęs arba kad 
jam pavogę juos “nežinomi pik
tadariai”. Bet teismas tokiais 
jo pasiteisinimais nepatikėjo. 
Jie, iš tiesų, yra pigiausios pu
šies. ' \

Nėra reikalo geisti, kad Rač
kauskas butų nubaustas. “Nau
jienos”, kalbėdamos apie teismo 
sprendimą jo byloje, išreiškė 
apgailestavimą, kad tą rašytoją 
ir buvusį visuomenės darbuoto
ją ištiko toks skaudus likimas. 
Bet teisingumo reikalavimai 
Račkauskui neprivalo būti kito
kie, negu kitiems žmonėms.

Valdininko išeikvojimas pa
vestų jo žiniai valstybes ir pri
vatinių pinigų yra vienas pik
čiausių nusikaltimų, kokius nu
mato baudžiamieji įstatyčiai. 
Jeigu tokias piktadarybes vi
suomenė toleruotų, tai ji susi
lauktų baisiausios korupcijos 
valstybės įstaigose. v

Iš KOMUNISTIŠKŲ KLAI
DŽIOJIMŲ.

Sklokos “čyfas” daro Šitokių 
pastebėjimų apie visų galų su-

irimą komunistų “generalinėje 
linijoje”:

‘^Clevelando priešfašistinia- 
me seime Siurbos ir Mizaros 
užfiksavo dokumentaliai, kad 
‘Tėvyne’, ‘Naujienos’, ‘Vieny
bė’, ‘Draugas’ ir tų laikraščių 
redaktoriai yra arba fašistai, 
arba jų pagelbininkai.

“Bet dabar aš skaitau ‘Lai
svėje’, kad Bimba su Mizarn 
siūlo VitaiČiui, Simučiui ir 
Aųgustinavičiui (kurie daly
vaus pasauliniam kongrese 
Kaune) sudaryti bendrą fron
tų su Abeku ir Abekiene. 
Taip ir rašo: ‘Musų nuomo
ne, šitie visi atstovai gali su
daryti bendrų frontą ir visi 
bendrai kovoti prieš 
(num. iš 15 d. liepos).

“Vakar buvo fašistai,. o 
šiandie jau ne tik Vitaitį, bet 
ir šimutį kviečia talkon.

“Ar jau pradėjot varijavo
te drauguČiai?”
Tai, Žinoma, ne varijayoji- 

mas, bet visai normalus! komu
nistiško “protavimo” pavyzdys. 
Komunistiškoje teologijoje (ku
rią jie vadina “teorija”) — 
taip, kaip ir davatkos “vieroje” 
— yra tik velniai ir angelai. 
Tik dvi spalvos: balta ir juoda 
(arba raudona ir balta}. Kas 
nėra velnias ąrba angelas, da
vatka to negali savo vieros ar
tikulais išaiškinti.

Taip pat ir komunistai. Kas 
nėra angelas (jų partijos žmo
gus), tas jiems yra velnias, t.y. 
fašistas. Ir tu gali Bimboms ar
ba Mizaroms kuolą ant galvos 
tašyti, o jie niekuomet nesu
pras, kad milžiniška dauguma 
žmonių tiek pas lietuvius, tiek

Kelionės įspūdžiai iš Wisconsino padangės
1.

Buvo dar tamsu, nejauku. 
Lietus vis daugiau ir daugiau 
šlakštė musų 
tum tyčia stengėsi 
musų gerai nuotaikai ir pa- 
krikdyti visas galimybes musų 
tikslui atsiekti, kuriam taip rū
pestingai jau nito vakar ruošė
mės. žmogus, rodos, užmiršęs 
kasdieninius rupesnius nusitari 
pasiliuosuoti nuo kasdieninio 
gyvenimo saito ir manai sau, 
kad tik greičiau, o greičiau 
patenkinti savo smalsumą, kų-, 
riam vargas lieka tik kūdikiu 
ir ištvermė pasidaro galinga 
kaip versme.

Taip supratę keleivio gyveni
mą, nors retkarčiais ir mesdami 
neapykantos žvilgsnį į žaibų 
nušviečiamą daugiaus skliautą 
ir tamsius, nieko gero nežadan
čius ' niūrius debesius, susėdo
me į automobilį. Dr. Gussen 
paėmė už vairo. Sužibo Kam
pos ir pasigirdo duslus moto
ro užimąs. Tada jau, rodos, 
reikėtų džiaugtis, bet širdis lyg 
burtininkė ką blogą pranašau
dama, nustojo ir tvaksėjusi. 
Bet tik trumpai valandėlei. 
Buickas pasijudino iš vietos ir 
jau... good-bye, Cicero. Važia
vome penkiese: vaistininkas 
Keserauskas su žmona, Dr. Gus
sen su žmona ir jų sūnus.

II.

Tai buvo trečiadienio rytas, 
liepos 3 d., ketvirta valanda. 
Lekia musų Buickas kaip vėjo 
nešamas lapas. Važiuojame. 
Visų mintys siekia tik vieno 
tikslo :* greičiau ir daugiau? nu-: 
važiuoti, nes gamta vis dar pa
vydi—klaiki tamsuma ir lietus. 
Ūpas visų prislėgtas, nebeliko 
nė pirmesnio džiaugsmo, ir ot, 
rodos, jau teks grįžti namo už 
dienos ar kitos, nepasotinus 
laisvės jausmo ir galvas nulei
dus, kaip po pakasynų.

• ♦ 'įl

Bet ne. Pavažiavus truputį 
daugiau kaip 50 mylių, visa 
gamta pradėjo netikėtai keis
ti savo veidą. Dangute prablai
vėjo. Debesiai pamažu slinko 
tolyn, užleisdami kelią linksmu-’ 
tei tekančiai saulei, o lietus, lyg 
nusimindamas tiek blogo mums 
padaręs, kažin kur dingo. Tai

apykakles, tai>
’ pakenkti

NAUJIENOS, Chicago, III.

kitose tautose, neturi nieko ben
dro nei su bolševikais, nei su 
fašistais.

Patį faktą, kad dauguma 
žmonių nėra nei fašistai, nei 
komunistai, jie kai kada pama
to. Ir tuomet jie ima kalbėti,, 
kaip blaivėjųs žaiogus. Bet kai 
tik juos vėl pagauna, “leniniz
mo dūkas”, tai jie ir vėl gryž- 
tą prie savo teologiškos formu
les: juodas — baltas, fašistas 
— komunistas.
• Kitąsyk rusų satyrikas šče- 
drinas-Saltlkovas juokėsi iš ru
siško mužiko, paklydusio “tar
pe trijų pušų”. Tarpo dviejų pu
šų mužikas nepaklysta; bet kur, 
trys pušys, tai jau miškas, ir 
jo galva apsisuka, ščedrinas 
tuos proto skurdžius praminė 
“golovotiapy”. .

Mūsiškiai komunistiški “go- 
‘ į I

lovotiapos” — Bimboj ir Miza- 
ros — dabai’, deja, dažnai pa
tenka tarp trijų pušų. Sakysi
me, lietuvių kongresas Kaune: 
ne komunistų šaukiamas ir ne 
fašistų. Na, tai kas čia per 
“sjezdas”?.. Velnias Žino!.. O 
važiuoti reikia, nes jokie “gry
nojo komunizmo” humbugai jau 
netraukia publikos.

Bet ką nuvažiavęs veiksi, jei
gu tarp kelių šimtų žmonių nė 
vienas su tavim nenorės kalbė
ti, visi nuo tavęs trauksis į ša
lį? Well, reikią Šaukti į “ben
drą frontą” šimutį ir Vitaitį.

Bet jie yra '— “fašistai”, nes 
pasaulis susideda tik iš fašistų 
ir komunistų. Tai kaip su jais 
gali daryti bendrą frontų? O 
šventas Leninas žino!

Jeigu butų tik dvi' pušys, tai 
butų bepigu. Bet dabar — trys. 
Visas miškas!' 

buvo tikra gamtos dovana ir 
tikrąs musų džiaugsmas; visų 
veidai pagyvėjo ir pati kelione* 
pasidarė daug smagesnei

JII. ' '
, i * 

žmogus nė^mašina. Pakitėjus 
oruii pasikeitė, rodos, gamtos 
vaizdai, atgimė ir vaidentuvė. 
Viskas, lyg iš sapno, netikėti
na ir įdomu. O Buickas lekia ir 
nesiginčyja, mat, dar naujas ir 
turi geros sveikatos.

Privažiavom Wisconsino val
stijos sieną. Gamta, mums be- 
regiant, ėmė įmainyti savo ru-! 
bą. čia, rodomi, važiuoji Lietu
voje. Taip pat kalnuota, tie pa-’ 
lys ir miškų vaizdeliai. Tas pats 
pušynų gąjusis šakų kvapas, 
eglių žaliavimas, ir berželiai- 
svyrūnėliai, nuleidę skarotas ša
kas, toli palydi keleivį.

Atvykę į Wisconsino sostinę 
Madison, mažai valandėliai su
stoję ir metę vieną kitą įdoma- 
vimo žvilgsnį į to didmiesčio ar
chitektūros pažibas, leidomės 
toliau, švarus ir gražus tas did
miestis. Tą patį butų galima pa
sakyti ir apie kitą šios valsti
jos didmiestį, kurį tęko aplan
kyti, tai Eau Claire, Wis.

■' IV. '
■

—Varna iš miško, į mišką 
ir žiuri — sako patarle. Daug 
yra įdomumo ir puikumo mie-' 
sto pažibose, bet kaimas ir jo 
gamta musų sielai artimesni. 
Čia jaunystę prisiminęs, pra
dedi mintimis, rodos, kur tai 
naują ir tolimą gyvenimą—’ 
Lietuvoje... bet, juk tai praei
tis, ji jau nebegrįš; taip ir 
slenki toliau*

į V.
5 vai. atvažiavom į Bruce, 

Wis., iš kur mums beliko tik* 
šešios mylios iki p. Vitkų 
ūkio, musų keliones vyriau-1 
šio tikslo. Miestelis nedidelis 
ir švarus. Truputį pasidairę 
ir leidę šiek tiek pasilsėti pa
vargusioms nuo ilgo sėdėjime 
šlaunims, išvykome.

Vaistininkas p. Kescr aus- 
kas jau gana ilgą laiką buvo 
sy savo sęsere nesimatęs, n 
todėl suprantamas buvo vi
siems judviejų pasiilgimas 
Ponas Witkus, sesers vyras 
yra draugiškas ir labai malo-

■'X

un
AKIS Į AKĮ SU KARDU

• ’

liaus budo žmogus; kuo bega
lėdamas jis stengėsi visiems 
pašilam,auti. Graži jų šeimy
na, sveika ir linksma, kurios 
trys sūnus ir keturios dukre
les nemažai padėjo mums lai
kinų musų gyvenimų paįvai
rinti.

Mums beviešint trečių die
nų, atsilankė iš Rridgeporlo 
p. Antanavyčiene su sunumi, 
o su ja p. Lo velkio, žinomo 
gėlininko, sūnūs ir Edv. Ger- 
cas (kuris šį pavasarį baigė 
su pasižymėjimu Englcwood 
aukštesniųjų mokyklų ir gavo 
Cbicngos universitete stipen
dijų) su savo šešure Zita. Ta- 

net iki devyniolikos asmenų. 
Na, lokiam būreliui, žinoma, 
pramogėles pasidaryti kad 
linksmiau laikas praleisti, sun 
kuino nesudaro: vienas sugal
voja, o kitas jau pradeda.

Prisiminus p. Witkų ūkį ten
ka pasakyti, kad tas ūkis ir 
ta aplinkuma yra verta kaimo 
mėgėjų dėmesio. Pats ūkis 
randasi ant kalnelio. Nuo šiau 
yės dengia gražus eglių miške
lis, ir kaitroje galima rasti 
sau prieglaudą. Per lauką te
ka graži ir žuvinga Chippawa 
upe, kurioje vaisi. Keseraus
kas su Dr. Gussen turėjo pui
kios progos žvejų laimę išmė
ginti. Jiedviem, tenka pasa
kyti, perdaug pavyko: sugavo 
net lokių žuvų, kurios svėre 
daugiau nei aštuonis svarus.

Pats ūkio savininkas p. 
Wilkus, mėgstąs svečius žmo
gus, pavyzdingas ūkininkas ir 
lodei pasiturįs. Jis ne lik ge
ras ūkininkas, bet taip pat 
geras ir lietuvis. Užklausus jo 
nuomones kai dėl laikraščių 
atsakč,—mėgstąs lietuvišką
raštą ir skaitąs daugiausia 
“Naujienas”, kurias jam siun
čia jo brolis iš Cliicagos.

Bendrui ūkininkai skund
žiasi perdideliu lietumi. Sako, 
esą, labai didelio derliaus ir 
pašarų, lik nelaimė, kad nu
pjovus šieną ir dobilus nesą 
galimybes;, išdžiovinti.

j. VI.
šeštadienį, kad ir nenoro

mis, teko tų linksmų kaimo 
gyvenimų apleisti ir sukti ma
šinų namų link. Buvome sus
toję Bhinelandorį. O Lake Pe- 
lican net ir apsinakvojome.

Bylų, gerokai pasikepę nau
jos energijos, nutarėme dar 
aplankyti Menomincc Indian.
Rescrvation, kuris randasi miesto .dalį tiek, kiek

Thomai Meighnn 
buvęs garsus dar tyliųjų mūviu 
aktorius, kuris sunkiai serga po 
operacijos New Yorko ligoninėj. 
Abejojama apie jo pasveikimą.

kiek atokiau nuo kelio. Tai 
yra verta aplankymo viela, 
kam aplinkybės leidžia. Čia 
pamatėme nors dalinai seno
sios kultūros perėjimo laiko
tarpį, ir kaip “stailė” žingsnis 
po žingsnio ima pozicijų už 
policijos. Tai “tikrųjų ameri
konų” arba prerijų v 
užsilikusius žymės. Dar 
uis, kitas — nebeliks jų ir

vieš( Privažiuojame gražiu 
keliu. Prie pat kelio didelis 
medinis trobėsis su iškaba: 
“Indian Scliool”. Kiek atokiau 
matosi wigwams, bet nebe
daug, daugiau jau yra moder
niškų medinių namelių. Čia 
stovi prie durų ir automobi
lius. Seniai dar tebenešioja ir 
margų plunksnų galvos papo- 
šalus ir kitus senovinės genl- 
kartės drabužių “margumy
nus”.

Aplankę “amerikonus” pa
sukome Lake Winnebago pa
kraščiais J Oshkdsh, oJ iš čia į 
Fond du Lac, ir tik MBwau- 
kee sustojome, kad gauti bent 
menkų supratimų, kaip atrodo 
tas socialistų tvarkomas did
miestis.

Išeidami iš to principo, kad 
miestų įžymybės būna visuo
met tvarkoje, mes nutarėme 
apžiūrėti neturtingiausius mie 
sto distriktus. Apvažiavę to

Penktadien., Liepos 19, 1935

mums laikas, mes su pasiten
kinimu su juo atsisveikinome 
ir su ta mintimi, kad ten mn-

* į I I ’ Ilosi darbščios rankos darbo 
vaisiai. Švarumas ir tvarka vi
same kame viešpatauja. Ap
leidę Milvvaukee, per Bacino 
ir Kenosba nuvykome į Wau- 
kegan, kur sustojome pas vi
siems žinomų biznierių vaisti
ninkų p. šeštokų. Draugiškas 
ir linksmutis budo žmogus, 
tenka pasakyti, tatai jam ir 
prekyboje daug pagelbsti. 
Paviešėję ir pasidalinę įspūd
žiais ir draugiškai palinkėję 
gerinusių pasekmių, atsisvei
kinome ir išvykome namo.

Taip- tad musų kelione ųo 
Wisconsinų baigėsi Ciceroje, 
prie 4817 W. 1 liti si., J. Kescr 
vaistinės. —Petre Keser.

IŠ LIETUVOS
Steigiamas Lietuvos 

tyrimo insitutas
Lietuvos tyrimo instituto 

sumanymų iškėlė Vytauto Di
džiojo universiteto humanita
rinių mokslų fakirltetas. Tas 
institutas turės tikslų — or
ganizuotai tirti visą Lietuvos 
kraštų, jo gyventojų medžiagi
nę ir dvasinę kultūrą. Taip 
pat jis organizuos mokslinės 
medžiagos tyrimų ir rinkimų 
jos radimo vielose. Lietuvos 
tyrimo instituto pavesta suor
ganizuoti šiems Vytauto Did
žiojo universiteto profeso
riams: Vincui Krevei-Mickevi- 
čiui, Ignui Jonynui, Mykolui 
Biržiškai ir tranui Skardžiui,

Tsb.

Anglai nori eksploa
tuoti Lietuvos gipsą

šiaurūs Lietuvoje yra didžiu
liai gipso klodai. Dabar jais su
sidomėjo anglai. Viena jų stam
bi firma kreipėsi j tam tikras 
Lietuvos įstaigas, klausdama, 
kokiomis sąlygomis galėtų per
imti ir išplėsti Lietuvos gipso 
apdirbimą. Kol su anglais ne
susitarta, vertėtų piniginges- 
niems ir nusimanantiems lietu
viams susidomėti gipso apdir
bimu. Argi ir čia neapsieitume

Tsb.leido be svetimšalių.

■



NAUJIENOS, Chicago, III
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Lietuviški “kou

s neturi n

‘Midwest” De Luxe KAV A
lėktuvomažiausias

T—

BRAN FLAKES

Lafayette 9841

BULVĖS

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

PIRK NUO

y Įsoj e Lietu 
istorinių, m

ti verčiau knygas 
chuliganiokų dar 
augių, jie bijotų viešai 
Halų daužytis ir jei kas 
rimtai juos sudraustų ir i 
kytų.

kru- 
larp 

krūmus

Gal iš tą 
žmonės iš- 

su pei- 
i nors 
paino-

tukstanuių pėdų auk- 
vartojant 520 arklio 

kilo auk

Vaitkus pakils ke- 
kai tik gaus tinkamą

Kaip Lietuvoje iš 
spręstas dolerių 
paskolų ginčas

AND FUI
2053 West 351 h

iŠ kažin kur 
tieji ir po mį 
tieji vaikai ų4s 1 H *■ . .' . ■< /U. I 
maniją: vulk: 
prisi^abinig fin

lėktuvų pakylant. Nebuvo ma
žiausio avyrlnėjimo.

lakūnas sako, kad lėktuvas 
su pilnu svoriu skris, “kaip pa
tepta kulka” (likę a grdasod 
bullet).

Ame-
). Taigi tuo sprendimu 
Tribunolus lyg dalinai ii- 

• 7;’\ r Ri
mukams kilo . (kr nuosavybių

hiil 1‘LLMl’ld JLK V •

daugiau ne 
juos pūna 

sprendžia ir kit

Lietuvoje įsteigta 
ginkluotoms jėgoms 

remti organizacijų 
sąjunga

Lietuvoje ginklų fondo min
tis buvo iškelta dar 1922 mo
tais. Tuo laiku pats fondas ir 
buvo pradėtas kurti. Tačiau jo 
veikimas buvo menkas ir greit 
visai užmirštas. O ginklų fon
das Lietuvos valstybės saugu
mui yra labai reikalingas. J 
j j suplaukusios visuomenės au
kos bus panaudojamos Lietu
vos Laisvės gynimui bei ap 
saugai.

Ginklų fondų dabar pradėjo 
gaivinti Lietuvos kariuomenės 
kurėjai-saMUioriai, kurie patys 
1918. 1919 ir 1920 metais, bū
dami menkai ginkluoti, kovėsi 
su Lietuvos nepriklausomybės 
priedais Ir patys pajuto, ką 
reiškia gerai ir gausiai gink
luota kariuomenė. Tad kūrėjų- 
savanorių pastangomis Kaune 
birželio 15 d. buvo sušauktas 
visų Lietuvos organizacijų at
stovų bendras pasitarimas. Ja
me dalyvavo Rpie 120 organi
zacijų atstovų, šiame pasitari
me Luvo plačiai išdėstytas ir 
apsvarstytas ginklų fondo rei- 
k.dingumas. Visi organizacijų 
atstovai pripažino, kad toks 
fondas Lietuvai yra naudingas 
ir būtinai reikalingas. Atstovai 
pažymėjo, kad Lietuvos visuo
menė turi pati savo aukomis 
padėti kariuomenę tinkamiau 
apginkluoti, šį darbų reikia 
pradėti tuojau, nes kai prie
šas veršis į Uetuvos žemę, ta
da bus nelaikąs rūpintis gink-

Lietuvoje . yra 4,000 
istorinių jjaąHhkhj
šliA) metu jąų; bkĮftiama sii- 

rašyti, kiek Lietuvoje yra w- 
liakulnių, alkakalįių, švedukab 
hių, senkapių, pilkapių ir kitų 
senų, Lietuyos istorijai įdomių 
paminklų. Jau paaiškėjo, J<ad

,.. . » /.AllJj įdįAų
'.••H,'1 .)'!• ,V,

Tiktai rinktiniu! miežini yru 
vartoju mi dėl pu darymo gero 
Blue Ribbon Malt. Todėl jin 
yru grynas, muiutlngim, nug- 
ŠtON rųšieu ir noNikeičiųH. Dėl 
nudarymo tikron vertės—- 
Blue Ribbon Malt yru Nupil
tum po 8 pi Inu n svarus. Tik
ru!—Hn yru didelės vertės—

MIDWEST” 7
PUIKIAUSI 

k Golden Santos
Sv. maifi

PASTABA — Dauguma "MiduHit Stoni” turi ir matot tkgnut, hm įų* 
galiu pirkti gtrą mitą, paukititną ir H. ui itmiautiat kainai I

dimas yra teisingus, nes dabar 
už šešis litus |dctuvoje galima 
bot ko dųuginu nupirkti.
prieš keletu metų, už 16 litų. 
Panašiai 'ir su ,'Ll ’ 
riko j o 
Vyr. I, 
lygi na sk (iiujdas, k urios McoJJ

ti tol, kol bus mokslininkų iš
tirti. Manoma, kad juose bus 
gulimu rasti gana, daug Lietu
vos istorijos mokslui vertingos 
medžiagos. Tsb.

VASARINE 

NAUJIENŲ 
EKSKURSIJA 

LIETUVON

ja kartais ir padoresnių šei
mynų vaikai, kurioms jtakoi 
daro neglobojami gatvių “kou- 
bojai”, lioikėlų kur| vakarų to
kius “koubojus” sugaudyt! 
flnkas atimti ir jų vietojo duo

MUSU KAINOS ŽEMIAUSIOS
Darbas Geriausias • - - - • •Spholstering

fITURE COMPANY 
ftreet

lyvaujant žymiausioms Lietu'- 
vos advokatams, padarė pa
grindini nutarimų. O tas nu
tarimas yra toks: skolininkas 
savo skolintojui skolų gražina 
doleriais arba litais pagal kur
sų, koks buvo skolos grąžini
mo termino dienų. Vadinasi, 
jeigu skolinant pinigus buvo 
sudaryta sutartis, kad skola 
bus grąžinta doleriais, tai ji 
grąžinama doleriais arba litais,, 
mokant tiek litų, kiek mokėji
mo dienų reikią litų mokėti už 
dolerį.

šituo sprendimu Vyr. Tribu
nolas lyg ir . užbaigia į'inčuk 
dėl dolerinių paskolų, nes jos 
bus ir kitų leismų panašią! 
sprendžiamos. uLietuvoš teisi-, 
ninkai kalba, kad toks spren-

■p 
fiMB

Vistun Šiam dideliam 
vadovauja savanorių- 
sų j u ngos pi rmi n i 11 ka s 

Gužas.

F. Vaitkus sieks pa 
daryti greičio 

rekordą
balsimi nu• •VOS I 
tl brganbmčijų sųjungų, | ku
rių jais visos Lietuvoje vei
kusios organizacijos. Naujoji 
visų organizacijų sujungia kvie
čia visus lietuvius remti Lie
tuvos valstybės ^auguinų. Vi
suomenė kviečiama 1 nerengti 
įvairių, dažniausiai nereikalin
gų iškilmių, kurios išreikalau
ja gonikid pinigų, o šiuo pini
gus paaukoti ginklų fondui. Be 
to, fondo valdyba mano savo 
veikimų tuojau išĮilėsti apskri
tyse, valsčiuose, mlesleliuoso. 
’lVn ginklų fondo naudai kas
met bus suruoštos kelios rink
liavos, 
darbui 
kūrėjų 
ats. pulkininkas I

žydi Jabaį gružus alyvų 
mai, tik labai negruž’ ’ 
lie žmonės,, kurie tuos 
aplaužo. J kapines eina kaį> j 
kokį miškų ir dienos metu lau
žo alyvas visai nesivaržydami. 
Kapinių administracija ji urėtų 
pasirūpinti neprileisti prie to
kių “operacijų”. (a)

Kai dolerio kursas buvo ne- 
nukritęs, tai Lietuvoje daug 
kas, skolindamas pinigus, su
darydavo sutartį, kad paskola 
doleriais ir bus gražinta. Mat, 
tada visi tikėjo dolerio galin
gumu ir mažiau4 pasitikėjo lie
tuvišku litu, kuris Šiandien 
yra vienas stipriausių pinigų 
pasaulyje. Kai doleris nukrito, 
tai pinigų skolintojai pradėjo 
reikalauti, kad skolos butų gra
žintos litais 
skaitant doler 
Daugelis geruoju susitardavo. 
Lietuvos teismuose dėl to su 
sidarė gana dai.4g bylų; kelios 
bylos paleko ir į aukščiausių 
teiinsų-Vyriausiųj j Tribunolų.
Vyriausiojo Tribunolo nutari
mai yra galutinai lygus įsta
tymui, niekam daugiau ne- 
skundžiami 
šias byh^i 
Lietuvos teismai.

Taigi, ir dolerių ginčų bylo 
se Vyriausias Tribunolas, da

Davenportai užden- <>E KRĖSLAI $£* E f)
giami taip pigiai kaip I jr brąngiąų ...........   V«vU

PADARYSIM. KAD JUSU RAKANDAI 1ŠRODYS KAIP NAUJI 
... Jei jūsų parlor setas jau yra nemoderniškas ,tai labai, paprastas 
dalykas, reikia ji tuojau perdirbti ir jis išrodys madingai. Mes 
perdirbsime, išrodys kai naujas. Pasirinkimas geriausių materiolų. 
Aprokavimas DYKAI. Tik pašaukit mus per telefoną. Arba atvažiukit.

Turime visokių rakandų. Parlor setus darome ant orderio ir ap
dengiame. Pertaisoiu ir pcrmalevojam. Matracus darome irjatnaujinam.

h// O, A’. Enoclbroohl
i

John D. Rock»foll»r
šiomis dienomis muitiniilio- 

nicrius John D. llockefellor at
šventė 96 metų gimtadienį, bet 
jau nebegalėjo išeiti iš namų, 
jokių pasimatymų nedarė ir de
šimtukų nebedalino, kaip jis. 
darydavo kitais metais.

NE\V YORK, liepos 18 d.. 
12:19 nakties. /— (Telegrama) 
Bandomieji skraidymai su pil
nu svoriu atlikti vakar popiet 
4 valandą. Visas svoris su pri
pildytomis didžiomsiomis gaso- 
lino lankomis daug-maž 6,500 
svarų.

•‘Lrtuanica II” pakilo, bėgda
ma taku iš Šiaurės į pietus ir 
pučiant ištrižai pietvakariniam 
vėjui, per aštuones sekundas, 
įsibėgėti jai ėmė tik 1,200 pė
dų, tuo tarpu kąi viso tako il
gis yra 3.500 pėdų.

Pakylant buvo vartota 600 
arklio jėgų. Bėgimo greitis prieš 
pakylant 90 mylių per valan-

.“Econoniy” MINKŠTA SALAMI DEŠRA 
įilbELE BOLOGNA DĖSRA 

BEANS Red Kidney

LAIVU
. »» I, -X « -J' VĮ W 'A

FREDERIK VIII

teks padaryti viso 
mylių oru iki Kąu- 

kad ir trumpiausios Ii- 
yra apie 1.500 my 

yra 
vin-

Penkių 
šUnuoje. 
jėgų. “Lituanica II 
styri po 1.000 pėdų kiekvieną 
minutę.

Lygaus skridimo greitis 
(“eruising speed”) toje aukštu
moje, vartojant 260 arklio jė
gų, yra 160 mylių per valandą. 
O 10,000 pėdų aukštumoje su 
pilnu kroviniu, apskaičiuojama, 
kad “Lituanicos II” greitis, var
tojant 260 arklio jėgų, bus 173 
mybos.

Vaitkus lengvai kontroliavo

įlau'Sj ‘tr&k^mą. į’^yhįietina. 
kad tuose “kįruose” člalyvau

1 \ ,

ięjTJTlVAT A 99 Baltas skystimas batų valymui Qf*
f Dėl visokių. baltų čeverykų Bonkutė _ wU

SHINO1A” SHOE PAŠTE Blėk. 9c “2IN 1” ^HOE “PAŠTE 10c

LINKSMAS TAVERN ATIDARYMAS 
Suimtoj, Liepos-Juiy 2(1,1935

. 8 vai. vakare
,33uh..geri! muzika, skanios degtinės ir Šaltb alučio, taipgi visokių 
importuotu vynų. O užkandžiui bus duodami veltui. Šokiai bus 
migiumi kas subntos vakarų. Kviečia visus atsilankyti,

JONAS VAIŠVILAS ir SŪNŪS, URŠULĖ VAIŠVILIENĖ 
po pirmu vyru Lukoševičienė.

_ 4531 So. Paulina Ša.

f ’ ‘f '““. 4 ■ ■' “V '** f'**!—* * u I

ĘXTRA! ĘXTRA
Specialia Išpardavimas “Midwest Stores’ 
i’ėtnyčioj ir Subatoj, Liepos-July 19 ir 20

Svaras X50 
' " ” " wl“ 'H' ’ " " ■ " ■ f-J——4 

TENDER LEAF” unc. 4
7 unc. pak. 29c pak. ■ W

3 pak. 19*

PAT4A-C0U 
BEVERAGE 00. 

■ f ■ i ■ <v. •• .

* įsteigta 15 metų

511-13-15 West 43rd Street 
Išdirbinėtojai mineralinio vandens ir lengvų gėrimų 

Iš važioj ame pirmos rųsies alų iš savo bravarnes.

Reikale esant prašome kreiptis pas mūs arba pa
šaukite telefonu

BOULEVARD 2846 
Reinkite savo draugus.

ši ekskursija pasieks Lietuvą laike Lietuvių Pasaulinio KonŽ^o.
Laivakortės ant šios ekskursijos: , 

Trečia Mėsa i Vieną pusę kainuos $97.f»0 
Į abi puses . ......... $167.00
Laiko likė nedaug, todėl be jokio atidėlio- 
jimp kreipkite j Naujienų Laivakorčių 
Skyrių pasitarti apie dokumentus.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. TeL Canal 8500

(Tęsinys iš 1-mo pusi.)
Klausimas, kiek šis svoris su

mažins lėktuvo greitį? Lakūnas 
manė, kad su pilnais bakais lėk
tuvas darys, gal būt, apie 150 
mylių per valandų, kas butų 
visai nebloga, nes tuomet vidu
tiniškas skridimo greitis |xt vi
są kelią butų apie 160 mylių.

Bet užvakar popiet jvadaryti 
skraidymo bandymai su pilnu 
svoriu įrodė, kad lėktuvas 
skrenda daug greičiau, negu 
Va H k us tikėjosi.
| 8 sekundas pakilo nuo žemės.

Su pilnais gasolino bakais 
“IJtuanica II“ pakilo nuo že
mės per 8 sekundas, pasiritus! 
cemento taku viso lik 1,200 pė
dų, — kuomet tako ilgis yra 3,- 
500 pėdų!

Ir tai nežiūrint, kad putė 
pietvakarinis Vejas ištrižai ta
ko, kuriuo lėktuvas įsibėgėjo. 
IMuiuvs turėjo vartoti tą ta
ką, kuris eina iš šiaurės į pul
tus, nes neseniai padarytas Ne\v 
Yorko konūsionierių ^'tvarky
mas (|x> to, kai nukrito j gat
vę bniliųi Monteverdo lėktuvas) 
draudžia kilti sunkiems lėktu
vams iš rytų į vakarus.

Tekūnui, be abejonės, daug 
pagelbėjo “variable piteh“ (su 
pakreipiamoms geležtėms) pro 
pelleris.

Su gasolino kroviniu daugiau 
kaip dviejų tonų svorio. ”Li- 
tuanica 11“. vartodama visą sa
vo motoro iiajėgą, kilo į viršų 
1,000 pėdų kas minutę.

I«akunas aivskaičiavo, kad jos 
greitis 10,000 i>ėdų aukštumoje, 
vartojant tik pusę motom pa
jėgos, yra 
landų!

Vaitkui 
apie L8(X) 
no. nes 
n i jos ilgi 
lių. bet lekiant tokį 
neišvengiami zig-zagni 
g i ai.

Jeigu 
greitis (su pilnu gasolino kro
viniu) yra 173 mylios per va
landa, tai Vaitkus gali atlikti vi
są kelionę per kokias 27 arba 
28 valandas: o jeigu bus geras 
vėjas, tai dar greičiau.

Feliksą 
lionėn 
pranešimą iš valdžios oro biuro 
apie atmosferos sąlygas virš 
Atlantiko.

Antano Vaivados pranešimas 
apie bandymus su pilnu svoriu 
skamba taip:

GALUTINIAI SVORIO 
BANDYMAI. RYŽIAI Baltagalviai 1 sv. pak. 2 už

Mid"west” TYRI PREZI-:ffVAI sV. džiaras 19C
IDAHO RUSSET O T'-

Puikios U. S. No. 1 Pckas Zi f C
NAUJrOBUOLIAI U. S. 1, Virti arba valgyli 5 sv. 170
Saldus PRAŪŽIAnŽairCValencia did. 150 Tuz. 350
ISPANIŠKOS ALYVOS Karalienės Rinktos Kvort. džiaras 33c
“Midwest” PURE SPICED HAM (Kumpis) *” Svaras 35c

6 uncijų kenas 29c
......................        "| ■■ 7 " ■ęu,— 

svaro kenai 3 už 25c
10% uncijų džiaras 19c

,‘OVAI/HNE” Swiss Food Drink
^BEEga-NUT” ŠPAGETAI Virti
^BEECH-NUTW PEANUT butter

“Midwest” , dideli
1 I Uum Puikios, Calif. Riekutes ar Pusės 2% ken. IOw 
“JELL-0" DEZORTAS Visų Skonių ....... 2 Į>ak.~TQ
“Caluinct” BAKING P0WDER 8 uncijų kenai~ljrę 
“POST” BRAN FLAKES ................... 10 unc. pakTYŽ^
'‘UNĘEDA” BISCUITS ~ "" L'
SUGAfi~XVAFER COOKIES

ARBATA Juoda
“Royal” DEZORTAI Visų Skonių
“Royal” BAKING POWDER ........... 4 unc. kenai 140
“Comet

..      »*■■■  i— ^4 
°Midwest” O 4
No. 2 kenai • ui ■ VI*

UŪCKY SAIL” CRAB MEAT YTa kenai ...................... ~19c
“NATFISCO” ŠVIESI JUĖSA TUNA_žUVlS______ '//s kenai 15c
“M.JtpyjEŠrr PUIKUS APRIČOTS ___  No. 1 aukšti kenai 15c
“MIĮiyVEST” PUIKUS GRAPEFRUIT No. 2 kenai 2 už 25c 
RArtT DVtP “Midwest” SODA
Ilvvi UlLEdl GINGER ALE

T>t a “Midwest” Kvortinė 4 flsa 2c bonkos
BALTINA DRABUŽIUS bonkaJ VU depozitas

UOLI) Dl (ST 2 maži 9c dtdeli pak. 17c 
“GOLD DUST” CLEANSER .....  2" kenai 9*

ųuantity

ąuality

RLUE RIBBON MALT

METU SUKAKTUVIŲ PARE 
įvyksta Liepos 20 d., šeštadienyje

Rus skanus užkandžiai veltui, gros geni muzika, visi linksmai pusi 
šoksime, kviečiame visus tautiečius draugus ir pažįstamus.

JUOZAS Ift MARIJONA EVINSKAI 
3430 So. Hajstęd SU

11 ' . "f" ............ ...

/? ' IJT*.' U/, _ j rII III t" J
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Paveikslai iš Milžiniško Chicagos Lietuvių Draugijos 
Pikniko Birželio 9 d., 1935 Birutės Darže

A. ANDREJEVO ŠOKIKES IR AKROBATES, vaikų gru
pe, padariusi didelį įspūdį Chicagos Lietuvių Draugijos pik

nike. *

M*

v** Jį

WXa

•TH*‘

BIRUTES CHORAS^CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI- 
jos piknike.

MILŽINIŠKOS MINIOS NARIŲ IR DRAUGŲ DALYVAVO Ų1 
Draugijos piknike, kurs įvyko birželio 9 d., 1935 m., Birules darže.

ALICE IR CHABLIE KAZYS STEPONAVIČIUS. mri- 
lingoj pozoj su savo žmona. Kazys Slcponavirius. Pirmyn 
choro vedėjas, yra Chicagos Licluvių Draugijos jaumiolių 
organizalorius.

NAUJOS GADYNES CHORAS, NUIMTAS BEDAINUO-

PIRMYN CHORAS SU SAVO VEDEJU K. STEPONĄ-

DAR VIENA DALIS MINIOS NARIŲ IR DRAUGŲ DALYVAVUSIŲ CHICAGOS LIE- 
luvių Draugijos piknike birželio 9 d., 1935 m. Birules darže.



SĖ MILŽINIŠKOS MINIOS NARIŲ IR DRAUGŲ, DALYVAVUSIŲ CHICA- 

Jraugijos piknike birželio 9 d., 1935 m., Birutės darže.

Chicagos Lietuvių Draugijai. Apie penki šimtai lietuvių jauni 
'hicagos Lietuvių Draugijoje eina Jubiliejinis Konkursas nau 
organizaciją, kurioje savišalpa ligoje ir pomirtinė bus tikrai



NAUJIENOS, Chicago, UiPenktadien., Liepos 19,1935
JEI NE MAN, TAI IR NE TAUPilkitės Tikėtus * vP 1 —J •

Naujie

iš Anksto

GERA NAUJIENA

Tel. Boulevard 0250

SUBATOJ Gerkit ir Reikalaukit
Liepos 20 dieną

susirasti
10:30 vakaro

TIKIETAI TIKJAI 50 CENTŲ Mutual Liquor Co
Tel. YARDS 0303

Lietuviškos
Degtinės

NATHAN 
KANTER

$50.00
$25.00
$10.00

LIGONINĖS
HOSITTALS

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon

>12.00
*45.00
*15.00

*1.00

Atsakomingos J. 
Yuškai pareigos

FIKČERIAI 
STORE FIXTURES

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

Frank Bulaw išleis 
» * . • u

tuvių bankietas

■.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

jums reikia

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

Pranešimas taksu 
mokėtojams

Lie-
Amerikos Legijono vals-

departamentas praneš

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. /Stei i

Teprašo Lietuvos žmonės’r 
tepataria Lietuvos baltai

Dar vienas žingeidus išpar
davimas yra darpmas ir šių sa 
vaitę, vtik pasižiūrėkite j “Mid- 
west Stores” skelbimų šios die
nos “Naujienose”. Pasinaudoki
te tomis siūlomomis progomis 
ir bargenais.

Žingeidus patyrimai 
apie selyklą

Visi, kurie važiuosite 
pasivažinėt laivu po Mi- 
chigano;ežerą subatoj, 
būtinai pirkitės išanks- 
to. Tikietus gausite 
Naujienų ofise, pas Bu- 
driką, Peoples krautu
vėse, A. Kartano aptie- 
koj ir pas Jaunuolių 
draugijos narius.

Subatoj Naujienų ofi
sas bus atdaras iki 9 v. 
vak. Taigi važiuodami 
j laivą užsukite i Nau
jienų ofisą ir nusipirki
te tikietus.

IšlĮdėkime musu čia m 
plonus i Lietuvą

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
. LIETUVAITES 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

Liepos 27 d., šeštadienio va
kare, Hollywood svetainėj, 2417 
West 43 st., įvyksta Frank 
Bulaw, “Naujienų” reporterio 
ir buyv&io kontestanto, išleistu
vių bankietas. > v
^yv^nddin^^ę^ągoj F. Bu- 

law dirbo “Naujienoms” ir yra 
daug rašęs į “Naujienas” pe^ 
pastaruosius keletu metų.

Ateinantį šeštadienį, liepos 
27 d., susirinkime1 Hollywooc 
svetainėj, gražiai pasilinksmin
sime ir palinkėsime geram drau
gui ir “Naujienų” darbuotojui. 
Frank Bulawui, laimingos ke
lionės.—Senas Petras.

BIRUTĖS DARŽE
Rugpiučio-August 4 

1935 m.

SIUSKIT.PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Olimpijados sportininkų eks
kursija pasieks Klaipėdą rug
pjūčio 7 dieną, kur juos pasi
tiks Lietuvos atstovybe.

Dabar Chicagoje prie šioat- 
sakomingo darbo eina spartus 
prisi rengimas. Tonas Yuška 
yra nuoširdžiai jam atsidavęs, 
ir tikimasi, kad jis sėkmingai 
jį atliks.—Fr. Bulaw.

Brolybės Klubui, Susivienijimui 
Lietuvių Amerikoj, Darbininkų 
Susivienijimui Amerikoj.

Nuo savęs veliju ligoniui 
greitai pasveikti.

—Senas Petras.

Vano>, lietaus ir druskos vanos, 
■vvimming pool.

Rusiška ir turkiška pirtis
Moterims seredomis iki 7 v. i

Zalagėnas, nors la- 
serga, yra gerai ap- 
nuo ligos nelaimės 

priklausydamas šioms draugi
joms: Chicagos Lietuvių Drau
gijai, Aukščiausios Prieglau
dos Draugijai, Lietuvių Piliečių

Daug žmonių teiraujasi, kada 
bus “Midwest Stores” pikni
kas. Mes turime informacijų 
ir galime pasakyti, jogei pikni
kas įvyks August 11, Oaks dar
že, Archer Avė. ir 119 St.

Tai bus 4-tas metinis pikni
kas Midwest;^tores organiką 
ei jos. Prisirengimas yra da 
romas toks, kad pilnai galima 
užtikrinti pasisekimų. Kaip 
paprastai, čia bus muzika, šo
kiai, žaidimai, ir daug dovanų

Be abejonės jus žinote, jogei 
“Midwest Stores” yra organi
zacija susidedanti iš virš 300 
grosernių. Ji užlaiko ne vien 
grosernes, bet ir didelį san-

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
. A.' • j,. įį-'-

Pirm negu v&lypi namus!. < pašauk>.inųą.t.deL.4ykai apskaitįiavimų.

dėlį-vėrauzę. šios organizaci 
jos skelbimai telpa
nose” sykį į savaitę jau pei 
keletu metų. “Midwest Stores” 
kainos įvairių valgio produktų 
yra pigios; o gal dar pigesnės, 
negu kitose panašiose kratuvė-

Bus specialia perstatymas, bet 
tai yra paslaptis ir dabar apie 
jį negalima kalbėti.
Įžanga į tų piknikų dykai. Ti- 
kietai bus išdalinti į visas 
“Midwest Stores” sekamą sa 
vaitę. Tik pareikalaukit iš' savo 
groserninko, jis ditos jums pik 
niko tikietų, kiek tik norėsi-

gyveno 25 metus krūvoje ir 
abii jaučiasi patenkinti.

i Pasirodo, juodu ir draugams 
patinka. Juodu patinka ir man. 
;Ir ot būrys draugų ir draugių 
jiemdviem ir juodviejų sunui 
Brunui, kuriam beveik tuo pa
čiu laiku sukanka 24 mętąi^ąų- 

; rengia šaunią puotų, pavaišina 
ir apdovanoja. Ir tų linksmų 
^pbsų^jifems iškirto r sekamos 
rypatbš : ponios Mašbn, t Gurąs, 
Povilonienė, Gedminienė, Kriš- 
čiunienė, Skusevičienė ir Bag
donienė.

Vadinasi, santaika gyvenime 
'ir geri, nuoširdus draugai at
nešė jiemdviem nepaprastą 
smagumą. Juodu sako, jog ši
to įvykio niekuomet nepamirš.

—J. S.

Blue Ribbon Malt Extract, 
tuo vardu’ vadinamas selyklas 
yra pirmos rųšies. Kurie išdir
binė j a tų selyklų, pereitų mėne
sį varė didelę kampanijų išpar
davimui kuodaugiausia to se- 
lyklo. Daviniai rodo visoj ša
ly, kad pasekmės buvo geros.

Kiti manė, kad panaikinus 
prohibiciją nieks nebenorės da
ryti alaus namie. Bet taip nė
ra. Blue Ribbon Selyklas kaip 
buvo, taip ir tebėra populiarus 
visoj šaly. Ir daugelis žmonių 
jo reikalauja.

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

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

Liepos 31 d. laivu Normandie 
išplauks iš New Yorko į Lie
tuva amerikos Legiono Da
riai’s-G,i ren o Posto ekskursija, 

šios ekskursijos vadovu yra 
išrinktas Jonas Yuška. Be to, 
p. Yuška ^olTmpijadoš'^komitetas 
įgaliavo būti sportininkų direk
torių, ir jis turės absoliučias 
teises nuo Amerikos lietuvių 
olimpijados tartis su Lietuvos 
ir užsienio sportininkų vadais 
apie sportininkų žygius Lietu- 

Pasauliniame Kongrese.
Be šių dviejų svarbių užduo

čių, Amerikos Legijono valsty 
bes departamentas p. Yuškai 
davę teisę atstovauti Lietuvių 
Pasauliniame Kongrese ne tik 
Dariaus-Girėno Postų, bet visą 
Amerikos Legionų.

Legijono atstovas, vykdamas 
į Lietuvą, veš atminties tob- 
lyčią ant žuvusių lakūnų Da
riaus-Girėno kapo padėti. Prieš 
išplauksiant ekskursijai 
tuvą, 
tybės 
Amerikos konsulini Lietuvoje, 
kad pastarasis praneštų Lietu
vos vyriausybei apie vertę ir 
prie įninką brangios dovlanos, 
kurią siunčia per savo atstovą 
tragingai žuvusiems lakūnams

Trys “Flying Eagles” orga
nizacijos nariai yra išrinkti 
važiuoti į Lietuvą * dalyvauti 
sportininkų olimpijadoj,f o tai 
Peter Barškis iš Dė Paul, Tony 
Lauraitis iš<De’ ir Ed 
Krause - (KrdučurtAs)^ iš * Notre 
i)ame. Jiems išlydėti brganizą 
cija rengia atsisveikinimo va 
karelį su šokiais liepos 2,0 d. 
8 vai. vak. Carpenter’s Hali, 
5441 S. Ashland avė. Gaila, kad 
jų vakarėlis įvyksta tuo pačiu 
laiku kaip ir Naujienų laivine 
ekskursija tennis čampionui 
išlydėti į Lietuvą.

4r«. Blanche Dunkel Josephine McKinley
Mrs. Dunkel, chicagietė, kuri įsimylėjo į savo žentą, naš

lį Ervin Lang ir iš didelio pavydo, kad jis ketina apsivesti su 
kita mergina, Josephine McKinley, pasamdė žudeikas ir žentą 
nužudė. Dabar Mrs. Dunkel sėdi kalėjime ir yra kankinama 
nuolatiniais policijos kvotimais, o p-lė McKinley giliai liūdi ne
tekusi savo vaikino, su kuriuo neužilgo ketino apsivesti.

Aš pastebėjau ir daugelis pa 
stebėjo, kad Jurgis ir Domicė
lė Baltušiai, 6845 S. Western 
avė., darbuojasi labai gerame 
irpe—atrodo nepaprastai links
mi. Pasirodo, jog ne bereika- 
lo. Juodu neseniai atšventė 
savo šeimyninio gyvenimo si 
dabrinį jubiliejų. Vadinasi, iš-

FEDERALoAVlNGS
ANnitoAN \association 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

P. CONRADI
STUDIO

420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840

Dar gražiau, moderniŠ- 
kiau įrengta.

Daug žmonių nukenčia dėlei 
to, kad jie neapžiuri savo rei
kalų. Daug žmonių nusiskun
džia, kad jų taksai yra didesni, 
negu jie turėtų būt. Taigi aš 
noriu paduot Šiuos faktus, kaip 
jus galite apsigint nuo tų ap
sunkinimų.

Katrie neužmokėjote, arba 
esate įmokėję tam tikrą sumų 
1933 metų taksų, tai galite raš
tu įteikti vadinamą “Objec- 
tion”. Laikas yra nuskirtas 
liepos 19 d. Tai yra labai 
trumpas laikas.

Jeigu jus tinkamai ir teisin
gai paduosite tų vądinąmų “Ob- 
jection”, tai jus visada laimė
site. Kitais žodžiais sakant, 
nieko nenustojant, o daug ga
lite laimėt. Taigi skubiai ruoš
kitės prie užvedimo “Objec- 
tion.” e

—Charles P. Kai, advokatas.

Pasivažinėkime “City of Grand Rapids 
puikiu laivu po Michigan ežerą.

Laivas išplauks iš Nąvy Pįer

Liepos 1 d. susirgo Pranas 
Zalagėnas, 7132 So. Racine 
avė. Jis ir dabar dar tebėra 
gydytojo priežiūroj.

Ligonis yra dėdė plačiai ži
nomo A. Zalagėno, kuris užlai
ko barzdaskutyklų ir tavernos 
biznį aukščiau pažymėtu ad
resu.

Drg. P. 
bai rimtai 
sisaugojęs

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams
Palagas ligoni

nėje ---------—
Akušerija na

muose
Medikais egzami.

nacija - ---------
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

DR P. IAGMIN 
DENTISTAS 

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

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

Tel. Chicago Heights 1131

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

j * , ■ . ■ *y 4’’ *

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

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

GAEFIELb STORE FIXTUBE 
EXCHANGE 

5300-5314 So. Halsted St.

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

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

Reikalai! darni 
______ ■ visada galite 
B^ĮĮMHMMMĮįr gauti savo su

taupytus pini- 
g u s. Įstojimo 
mokėti nereikia.

THE BBIOGEPOBT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasai 
kyšime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blėkorystta 
(jąjį)*

^8210 So. Halsted Stiaet
Buy gloves with wh.at 

it suves
SSre reikale MeBStf M? g

S5S* ta£y**par*dnod»Ty

J?’
M. ■! kurtuee gante

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

Šis skyrius yrą vedamas tikslu pagelbsti musą skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairią paprastą ir nepaprastą 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančią čia skelbimą Be
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausitę informaciją, jeigu tik 
jų bus galima gauti. ___ ________________ _

!O1 i\ P. i:\X ALD
tOANS.and jVSl. \XCE
•' i K m L i• j i '

puraįiuęaugiiię&'\fejc. ■■■-■

Aa’csV Brd Sirccr .
TELE EON Ą S. Y AEds 279d arba 2791 \ J'

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS

ii 4j



NAUJIENOS, Chicago, III Penktadien., Liepos 19, 1935

Užsibaigus paveikslų 
kontestui

Naujienų paveikslų var 
* dų kontesto laimėto 

jai gaus savo dova 
nas ant laivo.

Naujienų paveikslų vardų 
kontesto laimėtojų vardai jau 
buvo paskelbti seredoj per ra- 
dio.. Laimėtojui gaus jų lai
mi tas dovanas, kurios jiems 
bus inteiktos j raukus ant lai
vo, kada išvažiuosime pasiva-

Bridgeport Tavern 
apvaikščios dviejų 
metų sukaktuves

Liepos 20 d., t. y 
dienį, Bridgcport 

,3430 So. Halsted st 
puotą savo dviejų metų su
kaktuvėms atžymėti. Bridge- 
port Tavern savininkai yra 
Juozas ir Marijona Evinskai. I

Bus skanių užkandžių, gera: 
muzika, prie kurios visi sve
čiai galės linksmintis iki ank
styvo ryto. — Senas Petras.

šį šeštą- 
Tavern, 

rengia

£ 1 • A A £ « Musu čampionėrastis netoli tos srutų nuoto- *- r
kfti skylės, kur dabar užtikti 
apipuvęs lavonas, r Tada degi 
nimas pagalvių ir matracų pa 
sirodė joms keistas, bet ypa 
tingo dėmesio į tai jos neat 
kreipusios. Tik dabar, ka 
užtikta lavonas, joms prisimi 
nė anas įvykis.

kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
puneuciiais ir ketvergais ofisas atda
ras visą diena, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

[ CLASSIFIEDADS

Bronė Kalvaitienė
Lietuvos konsulo žmona. Nuo-baloj liepos 20 d.

mėtojai todėl turėtų dalyvauti širdi trans-atlantinio skridimo 
1 rėmėja. Ypač daug šiam reika
lui ji pasidarbavo Chicagos Lie
tuvių Moterų Kliube, kuris pa 
vnsarj surengė sėkmingą šokių 
vakarą ir davė stambią paramą 
ALTASS’ui.

laivinėje ekskursijoj musų 
čampionui išlydėti į Lietuvą.

šie kontesto dalyviai laimė
jo sr.kamas dovanas: :

Pirmą dovaną — Irene Vai- 
tekunaitė. 5211 S. Kildare avė.

Antrą dovaną — Auna Stan- 
kiutė, 111 \S. 12th avenue, 
Mavwood, III.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Klaikus radinys

14-1 ai dova-

Policininkns daktaro 
rolėj

1619 S. Her-

avė., North Riversidc,

Chesna, 839 W. 33 PI.
Petrulis, 2149 West

uos:
Einnia Ąscilla 

ving avė.
B. Kaminskas, 

m i bige avė.
Mrs. Bcrnice šūkis, 4131 St. 

Francisco avė.
Stephen Mesewicz, 2518 So. 

AVcstern 
Illinois. 
Katriutė

Jonas
Coulter st.

J. Kazakevičius, 6444 South 
Washtenaw avė.

J. Danauski, 7129 Rockwell 
street.

Auna Diskus, 729 W. 21 st.
Graces Mitka, 714% Mil- 

waukec avė., So. Mihvaukee, 
Wis.

Joe Markus, 2350 \V. Lake 
street.

Jurgis Valiukas, 8902 South 
Normai avė.

Tolesnes dovanas laimėjo:
Martha Shimkus, 2114 So.

Halsted st.
Aldona Adoma i tikę, 5650 S.

Bishop st.
Wm. Novik, 1712 N. Lincoln 
street.

Stella Vidugiris, 1936 Ganal- 
port avė.

Raymond Bakaitis, 2511 W. 
71st st.

D. Abelikis, 23 S. 19 avenue, 
Mayvvood, III.

Antosė Dambrauskaitė, 725 
W. 34 st.

Mortha Marcinkus, 811 W.
19 st.

M. Miller, 5711 Carpenter st.
Jonas Janulis, 1714 W. 44 

street.
A. Petkus, 7248 S. Talman 

avenue.
Domicėlė Rauba, 4149 South 

Fairficld avė.

Marųuette Parke' moters
| priėmė

Policininkas Williani Dag 
neit, iš Racine avo. polcijo 
stoties, kartu su Steve Brekie 
wicz atvažiavo į pp. Grimn 
namus, kad nuvežti p-nii 
Jean Grimmienę į ligoninę.

Įsodinę moteriškę į vežinu 
polieninkai išsiskubino į ligo 
ninę. Tačiau prie Ogden i 
Lako gatvių policininkas Dog 
neit davė ženklą policininku 
Brekicwicz sustabdyti mašiną

Kolone 
ninėn 
dviejų

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliubas 
12 Vvardo laikys savo mėnesini susi
rinkama nedėliojo 21 liepos, 1 vai. 
po piel K. Gramonto svet., 4535 So. 
Rockvvell St. 't aigi narių pareiga 
skaitlingai susirinkti.

Paul J. Petraitis, rašt.
Lietuvos Dukterų draugija laikys 

svarbu susirinkimą liepos 20 d. 7 
vai. vak. Mark White Park svet. 
Visos narės esate kviečiamos atsilan
kyti paskirtu laiku, išgirsite svar
biu raportu ir tarimu, o svarbiau
sia tai bus svarstymas įstojimas j 
Keistučio kliubą. Tad visų nariu 
pareiga atsilankyti ir rimtai svars
tyti — kurios neatsilankys, 
rčs sutikti su nutarimu.

A. Dudonienė, nut.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKIA patyrusiu moterų sorta- 
vimui skudurų. Nuolat darbas. Ge
ra mokestis.

1801 North Leavitt St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

tas tu-

sekr.
Dr-jos Lituvos Ūkininko 

tinis susirinkimus ateinanti 
dieni, liepos 21 d., buvusioj 
ko svet. 2244 W. 23rd Pi., 
svarbus dr-jos Lietuvos Ūkininko pu
sine.inis susirinkimas, 1 vai. po piet 
Bus svarstoma svarbus draugijos 
reikalai

Ieva Lukošiūte, fin. rašt.

pusme- 
sekma- 

Baraus- 
jvyks

REIKIA AGENTU
Kainos numažintos dėl didelio sales 
drive. 1000 blades — $3.70, retail 
lengvai gaunama $10.00. Skutimos ir 
dantų cream 35c. didumo gross $5.50. 
čeveryku užraiščiai Gross 35c. Tūk
stančiai bargenų. Dykai 116 puslapių 
katalogas. Mills Sales, 27 S. Wdls 
St., Chicago.

—O—

REIKALINGAS patyręs bučerys 
turi būt unijistas.

3631 S. Halsted St.

užsibaigė, kai ligo 
atvyko, be moters i 
policininkų, dar pon 
sūnų dvinukų, kurion

FRESH MILK GIVES
NATŪRAL FLAVOR

REIKALINGAS kriaušius prie se
no darbo, kad mokėtu prosyt ant 
Hoffman mašinos.

4309 W. 63 St

Homemakers have found 
fresh pasteurizcd inilk retains 
fresh, natūrai flavor in soups, 
šerta and cream vegetables.

that 
the 

des-
For Rent

68 gatvėj, į vakarus nuo Dagnett vietoj daktaro. 
Aust i n avenue, rasta srutų 
nuotakos skylėj moteriškės la
vonas. Kaip sprendžiama, la
vonas yra išbuvęs ten keletą 
menesių.

Lovonas atrodė taip supu
vęs, kad negalima ^pažinti, ar 
tai moteriškes ar vyro lavonaš. 
Tačiau drabužių užsilikę skur
liai liudija, kad tai moteriškės 
lavonas. Ir dar atrodė, lyg 
moteriškės rankos buvo suriš
tos užpakaly.

Tarp kitko, ryšy su šiuo ra
diniu, Švento Kryžiaus ligo
ninės minykė Deptillo polici
jai suteikė šitokių informa
cijų: : (

Apie tris mėnesius atgal ji 
ir ligoninės perdėtine (Mother 
superor) ėjusios rytmetį pa
vaikštinėti. Jos nemažai nu
stebusios, kai pamatė degant

Nusižudė biznierius
Gordon W. Bull, sviesto pir 

klys ir Chicago Mercantile Ex- 
change narys, mirė ketvirta
dienio ryte. Jisai persišovė 
praėjusį antradienį savo na
muose, 524 Maple avė., Wil- 
mette miestely. Bull paliko 
raštelį, kuriame sako, kad jį 
ištikę finansiniai sunkumai.

Nušovė paskilbusi sa 
vo laiku gengsterį

Ona Gregorow-Gregaraus- 
kaitė

1/jAuuki/fat Old C/old

Ketvirtadienio rytą, 10:45 
valandą tapo nušautas Louis 
Alterie. Savo laiku, prohibi- 
cijai veikiant, Alterie buvo 
skaitomas 7kaip1 vienas stam
biausių gengsterių, kurie žudė
si dėliai rinkos’ mUnšainei.

Alterie tapom nušautas iš 
apartmento ešąnčio' kitoj gat
vės pusėj ties namais, kuriuose 
gyveno jisu Gyveno pastaruo
ju laiku Alterie adresu 922 
Eastwood avė. Bet jis ir jo 
žmona čia ėjo vardu Mr ir 
Mrs. Vrain.

Atrodo, kad Alterie nušovi
mas yra kerštas iš praeitų 
munšainės laikų kovų.

Naujienų tennis turnamento 
mergaičių skyriaus laimėtoja 
yra ši puiki ir darbšti panelė 
Onytė Gregorauskaitė (Anne 
Gregorow), gyvenanti adresu 
5559 S. Washtenaw avė. Ji 
laimėjo tennis čampionatą ap
galėjusi sunkioj kovoj kitų šau
nią panelę Bee Survilaitę."

Apie savo laimėjimų panelė 
Gregarauskaitė pasakė tiek: 
‘Tai nebuvo taip lengva kaip 
išrodo”—“It was not as easy 
as it sounds. I would say it 
was a very hard mateh—in both 
sets, inspite of the one sided 
score.”

Musų čampionė su savo se
sele, kuri irgi yra puiki tennis 
lošėja, dalyvaus laivinėje eks
kursijoj subatos naktį ir čia ji 
gaus savo užpelnytą dovaną.

Didžiausis Išpardavimas 
Gautų Atgal Automobilių Chicagoje 

150 Automobilių Pasirinkimui 
Dodge, 1932, sedan, kaip nau

jas, tik ............................. $295.00
Buick late, 1930, sedan, tik .... 110.00 
Fard, 1934, sedan, kaip nau

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

tuotas, tik ......................... 285.00
Studebaker. 1931, Deluxe, tik 195.00 
Chrysler. 1932, Leluxe sedan,

tik ........................................ 295.00
Essex, 1930, sedan, tik ..........  45.00
Chrysler Coupe, tik .................. 35.00

Ir daug kitų autmobilių nuo $25 
ir brangesnių. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienų ir galit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jūsų 
sena karą priimsim i mainus. Li
kusią suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobilių kainos 
yra pigiausios Chicagoje. Musų 
krautuvė yrą atdara vakarais ir ne
dėliomis iki 9 vai. vakaro.

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

___z__________________________

STORAS ir pusė Storo rendon — 
pusė Storo turi dresių — fixtures, 
juos galima vartoti. Pilnas Storas 
yra gera vieta dėl saliuno arba 
liųuor house. Yra užtektinai vie
tos dėl dviejų biznių, taipgi dėl bi- 
lekokio biznio.

• 3341 So. Halsted St.

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

3322 So. Morgan St.
—o—

ru- 
iš- 
du

RENDON frontiniai 5 kambariai 
ant 2 ir 3 aukšto. Naujai dekoruoti, 
renda labai pigi.

1918 S. Halsted St.

ANT RENDOS Storas; yra saliu- 
nas su fikčeriais ir visais {taisymais, 

4515 Wentworth Avė.

‘jy’UOMET DRAUGAS duoda jums Old Gold su šypsena sakyda- 
mas: J6Imk naujų minčių!” jis nekrečia baiky. Jis surado į Old 

įGold malonų stimuliantą kuris pakelia dvasią. Old Gold nepadarys op- 
. timisto iš pesimisto. Bet jis suteiks jums malonumą. Pabandykit pa
kelį jus’dasižinosit ką musųt sakymas reiškia.,

©P.lorilhrd Co..Ina

PRAMUŠIMAI

ę-S"itfnit .. BET NIEKADOS NE ERZINA

Chicagos Draugijų.
Kliubų Valdybos

1935 metams

Draugijų Atydai

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
Chicagos didžiausia rakandų krau

tuvė. Visi rakandai nauji. Kiti 
gali nukopijoti musų skelbimą, bet 
ne musų kainas. Musų krautuvė 
randasi toliau nuo aukštu rendų 
distrikto, vienok lengva davažiuoti. 
Kam mokėti • vidurmiesčio kainas ? 
Mes parduodam lengvais išmokėji
mais.

Seklyčios setas ..........  $19.75
Miegruimio setas ....... 19.75
Valgomo kambario setas 24.50 
Kaurai 9x12 .................. 7.95
3 kambariu outfit ....... 69.00

vertes virš $100.00.
Niekas už mus pigiau negali par

duoti. Nepirkit kol nesužinosit mu
sų kainas.

Atdara vakarais iki 10, nedėliomis 
nuo 11 iki 7 vai. vak.
RIGHTWAY FURNITURE CO.

225 S. Ashland Avė.
i šiaure nuo Jackson Blvd.

Business Chances
Pardavimui Ęizniai

TAVERN pardavimui, gera vieta. 
Pardavimo priežastį patirsit ant vie
tos. 6759 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Tavernas, gera vie
ta, išdirbta per 2 metus, 160 sėdy
nių. Prieinama kaina.

6359 S. Ashland Avė.

PARSIDUODA Tavern ir Lunch- 
room, tarp didelių dirbtuvių, su vi
sais {rengimais, visai pigiai, nes tu
riu greitai apleisti vieta. 3729 So. 
Morgan St. Savininkė, 3428 South 
Halsted St.

TAVERN tikrai geras, parduosiu 
pigiai. Atsišaukit greitai.

6747 S. Western Avė.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir MOTERŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO valdyba 1985 metams: 
Geo. Medalinskas, pirm., 233 So. 
Central Avė.; J. Garadauskas, 
pim. pag., 8812 W. Monroe St.; 
M. Medalinskas, nut. rašt., 233 
So. Central Avė.; Chas. Katala, 
fin. rašt., 4676 W. End Avė.; M. 
Kaziunas, ižd., 3508 Gundersin Avė., 
Berwyn, III.; V. panikas, D. Bra- 
žas ir M. Davidonis — iždo glo
bėjai; Dr. A. Davidonis, daktaras 
kvotėjas.
Susirinkimai atsibuna kožną ant

rą nedėldieni — Lawler Hali, 3929 
W. Madison St., 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams; P. Arlaus
kas pirm., 656 Belden Ave„ A. Je- 
naviče pirm, pagelb., 3852 South 
California Avė.,t John Pukinskas 
nut. rašt., 7125 S. Washtenaw 
Avė., M. Meravičienė fin. rašt. 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskiene 
fin. pagelb., 1218 Independence 
BĮ., Franciška Dvilaitis, kasierius, 
1342 W. 48 Avė., Cicero, D. Rad
vilas maršalka, 712 W. 17 PI., P. 
Arlauskas, J. Pukinskas kasos 
globėjai.
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečia nedėldieni 1 vai. po piet 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 West 
43 Street.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STfi RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. StenceI, 2539 West 
43rd St.,- Chicago, III.; Pirm, pa
gelb. C. Chaplinskas, 3627 South 
Halsted Si., Chičago, III.; Nut. 
rašt. F. Opųlskas, 3218 So. Lime 
St. Chicago, III,: Fin. rašt W, 
Zlabes, 740 E. 90th PI., Chicago. 
III.: Kont. rašt J. Razminas, 6101 
So. Racine Ava.. Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 3441 
So. Morgan St. Chicago, III.: Kas. 
pagelb. J. Yuškienienė. 2547 W. 
45th St., Chicago, III.; Durų mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St. Chicago. III.; Ligoniu apek. 
K. Keturakienė, 525 E. Oakwood 
Blvd.: Kasierius J. Yuškienas. 2547 

45th St, Chicago, III.; Sudžia 
F Aušra, 8439 So. Artesian Avė. 
Chicago. III.: Sudžios rašt F. Žu
kauskas. 8314 So. Morgan Street.

Weroi«. 
Chicago,

6*04

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

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

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

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

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

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

Isirašyt Draugijon galima per mu
sų konkursantus arba malonėkite

Garsinkitės Naujienose

Apsigyvenk Mieste 
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY! 

Arti prie ežero, knygyno, dailės 
muziejaus ir visu didmiesčio iš
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklės ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.50 i savaite. Valgis prie vietos 
kas nori, ■ . • •

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav. 

1245 S. MIcMku Ar. Vletory4«8«

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Pocahontas mine run tonas $7.00

CLASSIFIEDADS
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Business Service
Biznio Patarnavimas

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

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

ekspertai dirbs ant jūsų

ir re-

stogo.Tik ....
Veltui apskaičiavimas ir patarimas. 
Darbas ant išmokesčio.

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO. ' 

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE 6900

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

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

bučernės ir gra
viai

PARSIDUODA 
sėmės Ice Box šaldytuvas ir 

: kiti trankiai, parduosiu pigiai.

GERA PROGA — nusipirkti gerą 
lunch room su tavern; prie didelių 
dirbtuvių, kurios dirba dieną ir nak
tį. Biznis išdirbtas per daugel} 
metu. Renda labai pigi — Storas 
su lisu ir 4 rūmai pagyvenimui 
Jeigu ieškot biznio pirkti, tai ne
praleiskite šios progos, nes parsi
duoda dėl didelės priežasties.

A. STANKUS
2408 W. 16 St

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

GERAS TAVERN pardavimui. 
Kreipkitės prie Lietuviško Žyduko. 
4707 S. Halsted St. Tel. Yards 0803.

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

2119 So. Halsted St.

PARSIDUODA Tavern ir Lunch- 
room, tarp didelių dirbtuvių, su vi
sais įrengimais, visai pigiai, nes tu
riu greitai apleisti vieta. 3729 So 
Morgan St. Savininkė, 8428 South 
Halsted St.

PIRMOS Klesos Meat Market —- 
Parduosiu pigiai. Su mažu kapita
lu galima pirkti bizni. Telefonas 
Prospect 8367.

Exchange—Mainai
MAINYSIU ant bizniavo namo ar 

gero biznio savo gražia rezidencija; 
randasi Justice Park apielinkėj, be
veik bę skolos. Box 288, 1739 So. 
Halsted St.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

BARGENAS — $3900, 4 flatai ir 
krautuvė, mūrinis namas, garu šil
domas, 550 W. 43rd St. Atsišau
kite. 3217 W. Cermak Rd.

NAŠLĖ priversta išmainyti 2 
flatų muro narna South Sidėj ant 
biznio arba pigesnio namo. Labai 
pigiai parsiduoda 5 flatų muro na
mas Bridgeporte. Mainys. Telefonas 
Yards 0145.

PARDAVIMUI 4 pagyvenimu 
namas po 4 kambarius, labai pigiai 
dėl ligos išvažiuoju Lietuvon. Savi-




