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Visos
3 žuvo Vokietijos dirbtuvėj miške

Miške

Laimėjo boikotą

nupiginti nuo 8 iki 10 nuoš

Išrinko jury teisti 
Peoria užmušėją

Anglija Paskelbė 
Ginklų Embargo

Reikalauja sušaukti tautų są 
jungos tarybos posėdj ir iš 
spręsti jos ginčų su Italija

Suėmė Amerikoj 
Francijos bankierių

Suėmė “jaunikį”, lie
pė apsivilkti sijoną

Negras pateks į Ken 
tucky legislaturą

Tuo tarpu ji per tautų sąjungų 
temdys sutaikinti abi besiki
virčijančias valstybes

paštininkas A. Ma- 
jo pusbrolis. Vedama

Anglija nepardavi 
nes ginklų nė Itali 
jai, nė Abysinijai

1,998 mylios. Tre- 
* nuo Liverpoolio 
1,330 mylių.

CALCUTTA, Indijoj, 1. 25.— 
33 žmonės liko užmušti ir 43 
sužeisti nelaimėj Joktiabad ka
sykloj prie Giridih miesto.

Vidudienį apiplėšė 
Žemaičių Kalva

rijos paštą

Ethiopia reikalauja 
tautų sąjungos Ta
rybos įsimaišymo

11 metų vaikas nu 
teistas kalėjiman 

žmogžudystę

goma 
riams 
linkės

nieko dary 
labiau pa

Indianos milicija vėl 
puola streikierius 

dujų bombomis

COUNCIL BLUFFS, la., lie
pos 24.—Du vietos jaunuoliai 
liko užmušti ir trys jų drau
gai sunkiai sužeisti, jų automo
biliui susidūrus su troku.

Vokietija išvarys 
amerikietį

dento Gailies šalininkai.
Valdžia atėjo sukilėliams pa 

gelbon ir pašalino Tabasco gu
bernatorių Canabal, jo vieton 
pastatydama ištikimų karininku 
ir įsteigdama valstijoje pusiau 
karinę valdžią.

Spėjama, kad tas pats bus 
padaryta ir Tamaulipas valsti-

BR II'SĖLIS, liepos 
Premjeras van Zeeland

Siekias! sunaikinti visų 
li'kų spaudų

Svorio Bandymai

Ir Ispanija pradeda 
ginklavimąsi

COLUMBUS, Kas., liepos 25 
— “George” Hayes, 20 m., ap
sivedė su? Margaret Fowler, 14 
m. šliubą jiems davė teisė- FRANKFORT, Vokietijoj, 1. 

24.—Trys darbininkai liko už
mušti ir 8 sužeisti sprogus ka
tilui Vokietijos dažylo dirbtu
vėj. Visas namas sudegė. Nuo
stoliai siekia $600,000.

33 žuvo Indijos 
kasykloj

Pagrobė 6,000 litų “Pieno Cent 
ro” pinigų

Cbicagai ir apielinkd tederė
ti© oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Dalinai apsiniaukę, tarpais 
gal lietus; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 5:36, leidžiasi 8:-

Meksikos valstiečiai 
sukilo prieš gu

bernatorius

Pranešimai Apie 
Orą Nepalankus

Ir bolševikai pradeda 
puoštis

BERLYNAS, liepos 24. — 
Amerikietis Harbeek, leidėjas 
vokiško religinio (biblistų) žur
nalo Berne, Šveicarijoj, kuris 
buvo Vokietijoje kalinamas 
daugiau mėnesio laiko, bus iš
varytas užsienin su sąlyga, jei 
jis nebepalaikys ryšių su Vo
kietijos biblistais, kurių orga 
nizaciją naciai yra uždarę.

vežimas 
žmonių

MEXIC() CITY, liepos 25,- 
Dviejų valstijų valstiečiai, ku
rie remia dabartinį prezidentų 
Cardenas, sukįlo prieš savo vals
tijų gubernatorius, kurie pasi
darė tikrais' diktatoriais ir ne
siskaito su centraline valdžia.

Sukilimas prasidėjo Tabasco 
ir Tamaulipas valstijoj, kur

EAST VIEW, N. Y., liepos 
25.—Garsi scenos, mūviu ir ra- 
dio aktorė Elsie Janis liko sun- 
kaii sužeista nelaimėj su auto
mobiliu. Važiuojant kartu su 
savo vyru iš vasarnamio j New 
Yorką, automobilis įvažiavo į 
sustojusį ant kelio troką. Tro- 
kb savininkas ir dii jo pagel- 
bininkai liko suimti. Ji vedė Gil- 
bert Wilson trys metai atgal 
būdama 42 m. amžiaus, kuo
met jis buvo tik 26 m. amžiaus. 
Vyras Xik lengvai sužeistas.

SANTA MARIA, Cal., 1. ?4. 
—L. E. (“Lucky”) Andrews 
užsimušė susidaužius lėktuvui 
baigus dulkinti laukus apsau
gai nuo vabzdžių. Spėjama — 
sugedo lėktuvo motoras.

MILWAUKEE, Wis., 1. 24.- 
Staigus smarkus lietus prida 
rė miestui $100,000 nuostolių 
užliedamas gatves ir rusiu.

ROCKFORD, III., liepos 25. 
Atstumtas meilėje, Robert 

Mutimer, 22 m., nušovė Gueni- 
vere Fisher, 20 m. ir tada pats 
nusišovė.

MASKVA, 1. 24 
kai, kurie ikišiol į gražius rubuc 
ir papuošalus žiurėjo su panie
ka, dabar pakeitė savo nuomo
nę ir ėmė gyventojus raginti 
gražiau rėdytis. Pati valdžia 
Maskvos parke suruošė madų 
parodą, kurioj išstatė vėliausios 
mados brangius moterų rubufe.

VIENNA, liepos 25. — Po
licija Viennoje liko padvigu
binta šaliai besiruošiant minė
ti metines sukaktuves užmuši
mo kanclerio Dollfuss.

Kad naciai nebandytų ruoš
ti savo demonstracijų, daromi 
masiniai nacių areštai ir iki 
vidurnakčio buvo areštuota vi
soj šaly 210 nacių. Jie bus 
laikomi kalėjime bent iki rugp.

LOUISVILLE, Ky., liepos 
24.— Pirmą kartą Kentucky 
valstijos istorijoje į valstijos 
legislaturą bus išrinktas neg
ras atstovas. O tai todėl, kad 
Louisville negrų distriktė visi 
išstatytieji abiejų partijų kan
didatai yra negrai.

NEW YORK, 1. 25.— Ameri
kietis Coles Neidecker liko su
imtas ryšy su ba n kruti j imu jo 
banko Paryžiuje, kurio depozi- 
toriai pražudys bent $6,000,000.

Vėliau betgi jis liko paliuo- 
suotas iki bus gautas formalia 
Francijos prašymas jį sulaiky-

BROOKLYN, N. Y. llepoN 24 d. — (Telegrama) Iftakrintl 
ketvlrtadien) nebus galima, nes uūdros virš Newfoundland<> ir 
bendruti blogas oras virš Aiaurės Atlantiku. Penktadienis, at
rodo, bus geras.

Baigiamas gesinti gaisras Hiram Walker degtinės sondinimo sandčlyj Peoria, III., kuriamo 
sudegė 6,000,000 gal. degtinės. Gaisras pridarė nuostolių už $2,500,000.

ST. LOUIS, Mo., 1. 25.—šei
mininkės, kurios šešios savai
tės atgal paskelbė boikotą ko- 
šer mėsai, delei jos augštų kai
nų, savo kovą laimėjo, košer

Enamelio dirbtuvė stipriai sau 
milicijos, bet streikiė 
nėra vietos ir npie 
miesteliuose

PEORIA, llf./ liepos 25. — 
Jury byloje Gerald Thompson, 
kaltinamo išgėdinus ir nužud
žius 19 metų mergaitę, jau ta
po išrinktas. Buvo renkami tik 
tokie žmonės, kurie nesiprieši
no mirties bausmei.

Kuomet prokuroras reika* 
taus mirties bausmės, ta: 
Thompsono advokatai bandys 
jį ginti lytine beprotybe.

MADRIDAS, 1. 25 
besivaidijančios valdžios parti
jos susivienijo už šalies apsi
ginklavimą. Ispanijos ginklavi
mąsi bandoma pateisinti tuo, 
kad ir kitos valstybės ginkluo
jasi. Norima įsteigti didelę ka
riuomenę ir »didelį karo lai
vyną.

pranešė 
senato užsienio reikalų komi
tetui, kad Belgijos valdžia su
stabdė ginklų siuntimą j Aby- 
siniją. Tai padaryta praktiškais 
sumetimais atsižvelgiant į da
lia r tinę padėtį.

Suimti 
čiuka ir 
stropi kvota.

Apie pinigų siuntimą esą 
buvę žinoma iš anksto.

Galutiniuose Felikso Vaitkaus 
pasiruošimuose skridimui per 
okeaną svarbią vietą užėmė va
dinamieji SVORIO BANDY
MAI. Jiems įteko pašvęsti gania 
daug laiko — daug daugiau, 
negu kad lakūnas buvo numa
tęs — ir tai daugiausia sutruk
dė Išskridimą.

Retas kuris iš publikos su* 
pranta, ką tie svorio bandymai 
reiškia ir kiam Vaitkus “gaiši 
no” jais savo laiką beveik nuo 
liepos mėnesio pradžios iki po 
dvidešimtos dienos. Daugelis 
mano, kad visais jų tikslas tai 
tik pamėginti, kaip lėktuvas 
bėga žeme, prikrautas' gazolinu, 
ir ar lakūnas gali su tuo svo
riu pakilti j orą. Jeigu tie ban
dymai tęsiasi ilgai, tai “gudruo
liai”, kurie jaučiasi viską žiną, 
padaro “išvadą”, kad lakumą 
vis bando ir bando — ir nedrįs
ta lėkti.

Bot tikrumoje tie svorio ban
dymai turi daug didesnę ir pai
nesnę reikšmę, negu paprastai 
įsivaizduojama. Jie turėjo ne 
tik parodyti, kaip veikia aero
planas, bėgdamas taku ir kil
damas j orą su nepaprastu svo
riu, bet ir duoti tam tikras 
SKAITLINES LAKŪNO NAVI
GACIJAI, t. y. krypties išlai
kymui ir kelio suradimui skren-

Bandoma išimti Lu 
sitania auksą

WARTBURG, Tenn., liepos 
25.—11 metų vaikas George 
Snow liko nuteistas penkiems 
metams kalėjiman už nudurimą 
peiliu savo mokyklos draugo 
Johnnie Holt, 16 m. '

SCHWERIN, Vokietijoj, lie
pos 25. —Politinė policija už
darė plienšalmįų kuopas tri
juose vakarinio Mecklenburg- 
Parchim, Ludvviglust ir War- 

distriktuose.
Kartu naciai eidami prie nu

galėjimo “politinio katalikiz- 
nio’r pradėjo siek'tls sunaikinti 
visą katalikų spaudą.

Pradžią tam vajui davė par
tijos oficialia organas Badene, 
pasisakęs už visišką sutriuški
nimą katalikų laikraščių.

SOUTHAMTON, N. Y., liepos 
25.—Vietos ligoninėj po ilgos 
ligos pasimirė pulk. Henry Hud- 
dleston Rogers, stambus fabri
kantas ir įpėdinis Standard O’J 
Co. milionų. Jis buvo 55 m. 
amžiau’s. Jo tėvas savo laiku 
buvo Standard Oil Co. vice-pre- 
zidentas ir vyriausias senio 
Roekefellerio, pagalbininkas.

NKW YORK, liepos 25 <1. — (Telegrama) Rytoj, t. y. 
penktadieni, F. Vaitkui išskristi dar nėra progos, nes per šią 
dieną oras nepasitaisė.

KINSDALE, Airijoj, 1. 25. 
— Jau kelinta savaitė tam tik
ras laivas daro pasiruošimui 
prieiti prie vokiečių paskan
dinto laivo Lusitania ir išimti 
jame esantį auksą. Su tuo lai
vu žuvo virš 1,000 žmonių, 
kai jį Airijos pakraščiuose pa
skandino vokiečių submarinos 
torpeda.

Naciai uždarė plien 
šalinius trijuose 

distriktuose

Kad butų aišku, kam Felik
sui Vaitkui bus reikalingos 
skaitlinės jo oro kelionėje, pa
kanka tik žvilgterėti | Uos ke
lionėn žemėlapi. Linija iš New 
Yorko | Kauną yra netoli 4,500 
angliškų mylių. Ji susideda iš 
trijų nelygių galų.

Vienas galas (“flrst leg”, 
kaip sako amerikonai) tai ke
lias nuo New Yorko iki New- 
foundlando sostinės St. John’s 
— 1,151. mylia. Antras gabus — 
nuo St. John’s iki Liverpoolio, 
Anglijoje, 
čias galas 
iki Kiaune

Kad Vaitkus nepaklystų sa
vo ilgoje kelionėje, jisai turi 
pataikyti pirmiausia i New- 
foundlando sostinę ir iš tenai 
pasukti kiek reikiant, leidžian
tis į atvirą jurą. Paskui jisai 
turi, anapus Athantiko, patai
kyti j Liverpoolj ir tenai vėl pa
sukti tiek, kiek reikia, idant 
“Lituanica II” pasiektų Klaipė
dą, o ne atsidurtų šiaurėje ar
ba pietuose nuo Lietuvos uosto.

Vaitkus ym apskaičiavęs ir 
susižymėjęs, kiek laipsnių tie 
pasukimai turės būti. Bet suk
ti lėktuvą jam reikės ne tiktai 
tuose dviejuose punktuose.

(Niikelta į 3 pusi.)
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TERRE RAUTE, Ind., liepos 
25.—Valstijos milicija vėl su
sikirto su streikuojančiais dar
bininkais ir vėl visu griežtumu 
pradėjo vykinti karo stovį, drau
džiantį visokius darbįnnikų su
sirinkimus. * -r . , . . . .

CohAnbian Enameling and 
Stamping Co. dirbtuvės apie- 
linkėje padėtis yra labai įtemp
ta. Nors generalinis streikas 
ir liko atšauktas, bet streikas 
toje dirbtuvėje tebesitęsia iki 
jį sutaikys federaliniai taikin
tojai.

Dirbtuvė yra saugoma 323
milicininkų,' kurie neprileidžia'gubernatoriau ja buvusio prezi 
streikierių nė artyn prie dirb
tuvės. Tebėra dirbtuvėj ir pri
vatiniai mušeikos.

Bet streikieriams nėra vietos 
ir apielhikės miesteliuose. Apie 
3,000 žmonių susirinko neto
limam Twelve Points miest., kur 
juos tuo jaus užpuolė milicija 
vaikyti. \Jiems pasiptriešimtfs, 
milicija pradėjo mėtyti vemdi- 
nančias dujų bombas ir minia 
buvo priversta išsiskirstyti.

Viena moteris liko sužeista 
ir 11 žmonių liko areštuota. 
Skaičius areštuotų nuo streiko 
pradžios pasiekė jau 180 žmo
nių. Milicija tuojaufe uždarė 
visas smukles ir uždraudė bet 
kokius susirinkimus. Miestelį 
saugo 600 milicininkų.

Bet ant rytojaus po vedybų 
“jaunasis” tapo areštuotas, nes 
pasirodė, kad jis yra ne 
“George”, bet Alice Doloires, 
mergina. Vedybos liko panai
kintos ir paskelbtos nejvyku- 
siomis. “Jauną j am” liko įsa
kyta apsivilkti moteriškais ru- 
bais ir daugiau vyriškų rūbų 
nenešioti. Jis-ji nešiojo vyriš
kus rubus per 17 metų —- nuo 
pat kūdikystės ir taip prie jų 
priprato, kad ėmė save skaity
ti “vyru”.

Austrija areštuoja 
nacius

LONDONAS, liepos 25.—An
glijos valdžia bent laikinai ne
leis nė vienai Anglijos firmai 
eksportuoti ginklus ne į Itali
ją, nė į Ethiopia.

Apie tai paskelbė atstovų bu
te užsienio reikalų niinisteris 
Hoare.

Hoare pareiškė, kad valdžia 
deda visas pastangas kaip nors 
sutaikinti besikivirčijančias val
stybes ir ji nenori 
ti kas galėtų dar 
bloginti ]>adčt|.

TeČiaus Anglija 
savo teritoriją 'kitų valstybių 
siunčiamus ginklui j Abysiniją.

Manoma, kad šis uždraudi
mas ginklų eksporto yra tik 
laikinis, iki susirinks tautų są
jungos taryba ir galutinai iš
spręs Italijos ir Abysinijos 
ginčą.

Be to Anglija, viena nenori 
veikti ir palauks ką kitos vals
tybės pasakys dėt‘ginklų pre
kybos.

Belgija irgi paskelbė 
embargo

Iš žemaičių Kal
varijos praneša, kad šeštadie
nį, liepos 6 dieną, vidudienį, 
apie 13 valandą, važiuojant 
žemaičių Kalvarijos paštui iš 
Sėdos, ties miškeliu pastojo 
jam kelią suodžiais išsitepęs 
žmogus ir grasindamas revol
veriu atėmė iš vežusio paštą 
6,000 litų, kurie buvo siunčia
mi “Pienocentro” žemaičių 
Kalvarijos pieninei.

Piktadaris pasislėpė
Įdomu, kad pašto 

važiavo tarp kaimo 
vežimų, kurių buvo gana daug 

rasti piktadario ru-
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VATIKANAS, liepos 25. r- 
Jugoslavija formaliai pasirašė 
konkordatą su Vatikanu.

PARYŽIUS, liepos 25.—Et
hiopia šiandie pareikalavo tuo- 
jaus sušaukti nepaprastą tautų 
sąjungos tarybos susirinkimą 
ir išspręsti jos ginčą su Itali
ja, kad neprileisti gręsiančio 
karo.

Veikdamas karaliaus vardu, 
Ethiopijos pasiuntinys Franci- 
joj ir tautų sąjungos delegatas 
Havvariat telegrafavo tautų są
jungos seki'etoriatui reikalauda
mas susirinkimo, pasiremiant 
XV punktu tautų sąjungos sta
tuto.

Susirinkimo reikalaujama 
dėlto, kad jau baigiasi laikas 
bendrai Italijos-Ethopia taiky
mo komisijai pasisikirti neut
rali pirmininką, bet komisija 
yra išsiskirščiusi ir nieko nevei
kia, tad privalo veikti pati tau
tų sąjungos taryba.

Spėjama, kad tarybos susirin
kimas įvyks liepos 29 d. , . * 0 »•.•• • ' t
Anglija rems tautų sąjungą

LONDONAS, 1. 25.—Premje
ras Baldwin ir kiti žymesni ka
bineto nariai pilnai pritaria tau
tų sąjungos veikimid, jei ir ki
tos valstybės prisidės prie pa
šalinimo Italijos-Ethiopia karo 
pavojaus.

Niekuriuose rateliuose kalba
ma, kad kapt. Eden atvyks į 
tautų sąjungos tarybos susirin
kimą su pilnu įgaliojimu pa
skelbti, jei nebus kitos išeities, 
jog Anglija laikysis visų sta
tuto numatytų obligacijų.
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ADVOKATAI

Kaip ir Tautų Lygoje

HM

Mrs. Anelia K. Jarusz

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

kad

Reporteris.

pasirodo, kad lenkų 
labai žemai nupuo-

prušė j) nei Ii pas skvairų, Ža
dėdamas nuo savęs duoti jum

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

kad jus 
į veld-

| Dan- 
rengia 
Sodno,

viešojo 
hicagos

Po ilgų 
balsavimo 
pasiūlytos

Lietuvių Mokslo Draugystė 
rengia savo antrų piknikų lie
pos 28 d., Lietuvių tikės Dar
že. Husas veš pasaŽierius nuo 
LM1). namo, 142 Orr st., kaip 
12 vai. dienos ir kaip 2 vai. po 
pietų. Kelionė busu nuvažiuo
ti ir parvažiuoti tik 25 centui 
y pa tai.

Rusas 
Moterišku

Ofisas 8102So. Habtod St

Valandos ___
diliomis ir tventadioniaū 1®—12

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARGHKR AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St, 
TaL Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. TeL Victory 2348

Dr. Bertash
756 West 35th St

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

Nedaliomis pagal * sutarti

Kiti Lietuviai Daktarai
Dr. Margeris 

3325 So. Halsted St
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pistu 

ir nuo 6 Iki 8 vakaro.
Aventadieniais nuo 10 1H 19

Phnnr Rouleverd 2482

Liepos 21 d. slavokų svetai
nėj, netoli \Villiam Penn vieš
bučio, 
cen tralinės 
sirinkimas, 
d or šuo j aini 
čio rudens 
rimui

of Allegheny County, 
Tų balsuotojų lygų tik- 

yra dalyvauti politikoj.

LIETUVAI
Gydytojai ir Dentistai

gal, lygoms 
ir indorsavus

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

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

Tel. Seeley 7880
Namu telefonas Brunswick 0597

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

tarptautinio susirinkimo 
Kaip lietuviai kovojo su len
kais.

metų laikotar- 
lenkų domina- 
ir lenkai labai 
teturi netik

Draugijos Užsienio Lietuviams 
Remti šaukiamam kongrese 
ji atstovaus ALTASS Pitts- 
burgho įkyrių ir kitas lietu
vių draugijas. Pasitiks lakū
ną Vaitkų Kaune kaipo Pitts- 
burgho lietuvių delegatė ir 
pasveikins varde Pittsbur- 
gho lietuvių antrojo skridi* 
mo rėmėjų.

batai už h' prieš. Lenkų dele
gacija skaito rezoliuciją ir iš
didžiai pareiškia, kad lenkų esu 
50 nuošimčių iš visų slavų bal
suotojų. Toks lenkų pareiški
mas tai kaip koki smirdanti 
bomba sujudina visų tautų de
legatus. Pasigirsta protestai ir 
baubimas, nelyginant kaip ir 
SLA. Chicagos seime. Tačiau 
tvarkos vedėjas muša plaktu
ku j stulų, nuramina ūžimų ir 
labai gražiai paprašo lenkų de
legacijos atsistoti, kad susirin
kimas galėtų matyti kokių re
prezentacijų lenkai turi šiame 
susirinkime, jei taip išdidžiai 
kalba. Atsistoja apie 20 lenkų 
iš apie 400 visų susirinkimo 
esančių delegatų. Pasigirsta 
juokas ir plojimas. Reiškia, be 
policijos pagelbos delegatai bu
vo nuraminti ir atsteigta tvar

Tdophono: Boulovard 2800 
TACJVDU T flHCn

žinoma ir nenuilstanti darbuo
toja ir nuoširdi antrojo skri
dimo rėmėja Dr. J. T. Baltru
šaitienė dalyvauti Pasmdio Lie
tuvių Kongreso, kailio delega
tė nuo ALTASS. Pittsburgho 
skyriaus ir nuo kilų lietuvių 
draugijų.

Daktarė suko, kad nuvykus 
į Lietuvų pasveikinsianti lakū
nų F. Vaitkų varde Pittsbur- 
gho lietuvių antrojo skridimo 
rėmėjų. Tuipput dalyvaus .‘r 
Pasaulio Lietuvių Kongrese.

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

dim
Juk tas bolševikas buvo be
einąs pas skvairų patraukti 
visą bolševikų štabų į valdiš
ką teismų. Jus tą žmogų pa
sigavo! prie skvairo durų ir 
perkalbėjote. Pats Gasiunas

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
oriau 4845 80. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vnl.: Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 
vak. Nodllioj pagal suturime 

Ofiao T«L: Boulevard 7820 
Namu Tok Proioect 1980

Parapijos Komitetas ir kle 
bonus kun. Misius kviečia vi 
sus lietuvius dalyvauti pikni

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Reeablic 7868

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofliaa Ir Rezidencijas 
2519 West 43rd St

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

1U LAFAYETTE 8051.

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

llMkuliiuklt buvo kiomit- 
įlinko KOI'IiIIIhIo lillllt—-to llllllt' 
kui lN telkiu ultKiiJilkllHlmi) |i«r 
vImiih invtlIH—KO-iuis. miihtlii- 

.VISADA ihikMoh rijMes 
Dino Itlbbon Miilt.

© 1036, l’roinlor-l’itbst Coi-p.

Dr. J. T. Baltrušai 
tienė išvyko i 

Lietuva

Viešnia iš Chicagos 
Pittsburgho. žinoma, < 
lietuvių darbuotoja, 
Kcmešiene, viešėjo Pittsburgho 
šiomis dienomis. Buvo apsisto
jus pas SLA. vice-prezidenta 
J. K. Mažuknų. Gerb. Mažuk- 
na viešniai parodė Pittsburgho 
žymesnes vietas.

Drg. Kemešiene liepos 22 iš
vyko j Nevv Yorkų dalyvauti 
pasitikime ekskursijos iš-^ĮJe- 
tuvos.

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

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

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams tinomas per 88 
metus kaipo patyrė® gydytojas chi
rurgas ir akušeris. _

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan 8$ 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 67*5 ar Central 7464

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8895

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

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

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

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

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

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

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. WcHtern 
Avė., 2nd floor 

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

ginoms patari
mai dovanai

J. MULEVIČIUS
4092 Archer AVenųe Phone Lafayette 3572

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 

Reredoj pagal sutarti.

buvo apdaužęs — ar ne tas 
pats komitetus, kuris pasira
šo po atviru laišku “Naujie
noms”?

Jus sukote, kad kili Šmeižia 
jus. Tuo tarpu jus palys ne 
tik šmeižtui kitus visus, kurie 
(ik nešoku pūgai jūsų dūdų, 
bet ir kumščių pavartojai. Tai 
oi kokia yra jūsų komunis
tiška teisybė.

Kai jus sueinate Į tų savo 
neva mokyklų, (ai komitetas 
pirmiausia užklausiu kliubo 
gaspadorlaus, ar šis daug tu
ri arielkos ir alaus. Kai pa
sirodo ant stalo pilnos bon
kos, tai jus tada pradedat stu
dijuoti ne liek Lenino te
orijas, kiek bonkų skystimėlį. 
O kai bonkos lieka tuščios 
nuo tokių “studijų”, lai jus 
sakot, kad los bonkos durnos 
ir mažai jose tebuvo “mok-

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vilka Hilu: Panodėlio. Sorodoz ir 
PltnydioM 6 iki 9 

Telefonus Cunul 1175
Namai i 6459 S. Rockvoll Scroet 

Telofonna Republic 9600

savy kalbasi lietuviškai, aptar
dami kokios pozicijos jie turi 
laikytis. Žinoma, nutaria laiky
tis tokios, kad nugalėjus len 
kus.

Susirinkimo tvarką veda 
Karpatų rubinas adv. Gregory 
Zatkovkh, ir reikia pasakyti, 
kad tai labai gabus tvarkos 
vedėjas. Ant pagrindų sėdi vi
sa centralinė valdyba, kuri su 
sideda iš visokių tautų. Reiš
kia, lietuviai irgi turi porą sa 
vo žmonių ant pagrindų.

* Politinis , komitetas patiekia 
savo raportą ir rekomendaci
jas. Lenkų delegacija ir vie
nas lietuvis delegatas iš Home- 
stead, Pa., republikonas, nesu
tinka su politinio komiteto re
komendacijomis. Prasideda de-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių SpeciaHztM.
Palengvina akių (tempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir tollregystą Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
dai. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Aslilund Avenue, 
Hvn. 6515 S. llo(-kwoll St, 
Tokiphonoi llopubHc 9723.

Kcn, 1227 S. 50 A ve., Cicero 
Telophono: Cicero 5895,

Tel. Boulevard 5914 Diena Ir Nakti 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedai, nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So, Halsted St 

CHTCAGO, ILL.

įvyko balsuotojų lygų 
tarybos svarbus su
kuriame buvo in- 
kandidatai ateinan- 
rinkimams ir apta- 

kokio nusistatymo bal
suotoji: lygos turėtų laikytis.

Tame susirinkime teko būti 
ir jūsų reporteriai ir gerai vi
so ko prisižiūrėti. ] susirinki
mų buvo įleidžiami tik akredi
tuoti delegatai ir visų vardai 
buvo ixitikrinti knygose. Sve
tainėje buvo susirinkę apie 400 
delegatų, ir kiekvienos tautos 
delegatai susėdę į tam tikrus 
bariukus. Lenkų delegacija su
sėdus pačiame priešakyje prie 
pat pagrindų, lietuvių pačiam 
užpakaliniam kampe, bet skait
linga ir jaukiasi, kad ji turi 
draugų kitose tautose. Kitų 
tautų delegacijos irgi savuose 
būreliuose, tai vienoj, tai ki
toj svetainės dalyje.

Susirinkimo oficialu kalba 
yra anglų. Ta kalba vieni su 
antrais susikalba, nors kai .ka
da teko girdėti slavokišką spy- 
čių ir protestų prieš tai, kad 
ne slavokiška oficialė kalba.

Dr J. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybė

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

1638 So. 50 Avė. 
Phone Cicero 3656

Office 4930 W. 13 St 
Cicero 49 _

N. S. PITTSBURGH, Pa. —- 
Lietuvių Darbininkų Kliubo 
štabas, “na karau!“ I Ba Par
kų Pilietis pradėjo “kontrare
voliucijų“ kelti? Net ir “Nau
jienų“ redakcijai nusiskun
džiama, kad per du melus bu
vusi vedama sisteniatiška ata
ka per “Pittsburgho Naujie
nas“ prieš kliubų.

Tačiau kas buvo teisybė, tai 
Darbininkų Kliubo štabas va
dina ataka ir šmeižtais. Ar 
tai yra šmeižtai, kad “Nau
jienose“ buvo pažymėta apie 
Gasiuno vestuves su Norkiu- 
te, kad bolševikai savo vie
ną draugų apdaužė, suspardė 
taip, jogei jis kelias dienas net 
iš lovos negalėjo'atsikelti (apie 
sumušimų ir suspardymą ne
buvo “Naujienose” rašyta ir 
apie tai tik pirmų kartų gir- 

Pgh. Naujienų Red.) ?

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

Didžiausis Išpardavimas 
Gautu 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. 1981, Deluxe, tik 195.00 
Chrysler, 1932, Leluxe sedan, 

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

Ir datų? kitu autmobiliu nuo $25 
ir brangesniu. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienu ir galit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jusu 
sena karo priimsim i mainus. Li
kusia suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te. kad pas mus automobiliu kainos 
yra pigiausios Chicagoje. M u.<9 
krautuvė yra atdara vakarais ir ne
daliomis iki 9 vai. vakaro.

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

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

TeL Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

$1.50 pnŠiilpoH, būdamas 0 m. 
bedarbių eilėse ir dar vis sa
vo šlubelės nepragerdamas. 
OI, čia tai štabo didelė, krei
vu “teisybė” (ikrai bolše
vikišku teisybė.

Jus nei neturit gėdos pru- 
šylls Nuujienose pagelbos. Jus 
tų (lienrašlj vadinat didžiau
siu darbininkų priešu ir šmei
žiku, o dabar, kai Įkllmpolu 
j didelį liugynų iki ausų 
ir savo priešo pagelbos 
kiatės. Mat, skęslųs ir 
vos griebiasi.

Jus kitus vadinat 
liais, bet Imlų gerai, 
patys pasižiurėlumėl

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOSi 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 6 
vaL po pietų ir nuo 7 Ud 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomiz nuo 10 iki 11 
valandai diem.

Phone MTDWAY 2880

Dčliai jaunuolių šlubas ra
šo, kad lai neteisybė. O aš dar 
kurtų pasakau, kad tikra tei
sybe buvo rašyta.

Jus reikalaujate iš Parkų 
Piliečio gražinti junis $13.51. 
Gcraį jus man grąžinkit $30, 
ladtęnš jums atiduosiu $13.51. 
J ųs visus mokina t, kad už dy
kų nereikia dirbti, tat ir aš 
jums už dykų nedirbau. Jus 
sakot, kad jūsų protokolas lie
pia nemokėti. Tai aš jūsų pro
tokolo nežiūriu, pildau savo 
protokolų, kuris man liepia 
iš jūsų reikalauti atlyginimo 
už mano darbą.kad jus

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistaa

Valandom nuo 9-9
2420 West Marąuettc Road
arti We«tern Avo. Hemlock 7828

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 vaL vak. 

Tol. Chicago Heights 1131

Lenkam vis dar besispyriant, 
atsikelia vienas iš jų delegatų 
ir pareiškia, kad lenkų bal
suotojų lyga neatstovauja visų 
lenkų. Dėl tokio nemalonaus 
lenkams pranešimo jie prade
da rėkti, bei kiti delegatai plo
ja, ir vėl 
“honoras”

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofizo valaiklos:

Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vaL NedSL nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone Plaza 2400

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisus-—127 N. Denrbom St. 
Kunib. 1481-1434—Tol. Centrui 4411-2 
Niunu ofisus—3323 So, Hulstcd St, 
Vuhuidos viiknruis nuo (I iki 8:80.

Tol. Boulovurd 1810
Kolvlrtudlunluis ir Sokmudioniuls— 

pngul sutarties.

Pittsburgho Y>’a susiorgani
zavusios 8 tautų slavų kilmės 
balsuotojų lygos; taipat ir lie
tusiai turi savo balsuotojų ly
gų, nors ir nesiskaitydami sla
vų kilmės tauta. Tos 9 tautų 
balsuotojų lygos sudaro viena 
bendrų tarybų ir angliškai va
dinasi : “The Central Council 
of the Slavic and Allied Lea- 
glA'S 
Penn 
slas 
kad bendromis spėkomis iško 
vajus tinkamų vietą ir pripa 
žinimų ateiviams emerikoniš 
koj politikoj.

Porų metų 
susiorganizavus 
lenkų tautos kandidatų j teisė
jo urėdų, kylu lietuviuose ir 
ukrainuose nepasitenkinimas. 
Išrodė, kad tos balsuotojų ly
gos bus lenkų dominuojamos 
ir veiks lenkų naudai.

Tačiau dviejų 
pis parodė, kad 
vimas susmuko 
mažai draugų 
tarpe lietuvių, bet ir tarpe pa
čių slavų. Ir lenkų įtekmės 
puolimui daugiausia pagelbėjo 
imčių lenkų imsiputimas ir di
delė arogancija linkui kitų tau
tų. Kilų (autų balsuotojų lygų 
delegatai galėtų bcndradnrbiau 
ti su lenkais kaipo lygus su 
lygiais. Jie nieko neturi prieš 
lenkus kaipo žmones, tik jiems 
yra nepakenčiamas lenkiškas 
pasiputimas ir jų atžagareiviš- 
kas politinis nusistatymas.

Kaip ir Tautų Lygos susi
rinkimas

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
___ Tel. Yarde 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akie 

Ištaizo,
OfiMUB ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St 

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

Nedėliomhi nuo 10 iki 12 vai, diena,

" "*  m

AKUŠERĖS

debatų einama prie 
politinio komiteto 

proĮKizicijos. Varto- 
1, kožnas delegatas 

pasisako taip, kaip jis yra įsi
tikinęs. Pasirodo, kad čia len
kai dar daugiau pralaimi, jų 
pozicijų palaiko tik 19 balsų, 
kiti visi pasisakė už pasiūlytų 
proiMiziciją.

Dabar prieinama, kad reikia 
parinkti viena žmogų iš bal
suotojų lygų šiame susirinki- 
mej kurį demokratų partija sta
tytų ant savo tikieto vienam 
iš didesniųjų ofisų ir gerai a ki
mokam a i vietai.

Padaroma pertrauka pen
kioms minutėms ii* tarpe visų 
tautinių grupių eina didžiau
sias bruzdėjimas, taipjau ir 
lietuvių tarpe. Kaip girdėti, 
dauguma tautinių grupių yra 
susirupinus, kad lenkų žmogus 
nebūtų išrinktas. Vėl praside
da susirinkimas, eina nomina
cijos kandidatų. Nominuojama 
net 4 kandidatai, tame tarpe 
ir lietuvis Antanas Lelionis.

Klausiant kandidatų, kas pa
laiko kandidatūrų, o kas ne
palaiko, Antanas Lelionis iš
traukia savo kandidatūrų ir 
prašo savo draugus balsuoti už 
slavokų kandidati} John P. La- 
dosicą; pasigirsta didelis plo
jimas.

Rinkimuose pasirodė 
lietuvių remiamas kandidatas 
laimėjo didžiumą balsų, o len
kų kandidatas tesurinko tik 
apie 30 balsų.

Lietuvių delegacija jautėsi 
pasitenkinus, kad lenkai buvo 
sumušti visais frontais. Tik 
pribijoma, kad lenkai, prara
dę savo poniškų “honorų“, gal 
pasitrauks iš šios “tautų ly
gos“, kaip Hitleris iš Tautų Sa 
jungos.

“neglrl noki lai” csnto. Tai ge 
ritinsią jums pumdys jūsų pu 
čių nosys.

— I^irkų PilietiH.

DR. J. E. SIEDLINSKIS 
DR.°et’siEl5LiWlS 

(JAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER A V., Cor. Franclhco 
Tol. offico Laf. 8650; ros. Virg. 0669

ir TĖVAS
1 Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Bu, tai kur jis nWds girtuok
lis, gaudamas per savaitę po

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEiKIS

BLUE
RIBBDN MALT

rALVVAYr 
THE IAMF. 

HICH 
k OUALITY.
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Svorio Bandymai
(Atkelta iš 1 pusi.)

Ilgiausioji ir navigacijos at
žvilgiu sunkiausioji jo kelionės 
dalis bus tarp Newfoundlando 
ir Anglijos, viršum atviro oke
ano. Tuos du tūkstančiu mylių 
jisai skris ne tiesia linija, bet 
į lanką.

» » »
Daugelis žmonių dar vis už

miršta, kad žemė yra kamuolys, 
o ne blynas. Kada plaukia lai
vai per okeaną arba lekia aero
planai virš okeano, jie daro 
lenktą, o ne tiesią liniją. Koks 
•tas išlenkimas, tai priklauso, 
iš kurio punkto į kurį keliauja
ma. Feliksas Vaitkus visa tai, 
suprantama, yra apskaičiavęs. 
Skrisdamas vienas, jisai turės 
būti kartu ir lakūnas, ir navi
gatorius.

Bet kaip padaryti oru 2,000 
mylių ilgio lanką, nenukryps
tant nuo užsibriežtos linijos nei 
į vieną, nei į kitą pusę? Lėkti, 
visą laiką iš palengvo sukant 
lėktuvą, per 11 arba 12 valan
dų, yra fiziškai neįmanomas už
davinys.

Vienintelis būdas taip toli ke
liaujant laikytis kaip galint ar
čiau prie užbriežto žemėlapyje 
lanko tai — lėkti tiesiai tam 
tikrą tolį, paskui truputį pasuk
ti; po to vėl lėkti tiesiai tokį 
pat tolį ir vėl truputį pasukti, 
ir t. t. žodžiu, kelias, kurį “Li- 
tuaniea II’ padarys ore virš oke
ano, bus ne viena lygiai išlenk
ta linija, bet serija tiesių lini
jų, daug-maž vienokio ilgio, ir 
sudurtų galais taip, kad tarp 
dviejų susisiekiančių linijų bus 
tam tikro laipsnio kertės.

Kiekviename linijų sudurime 
lėktuvas bus šiek-tiek pasuka
mas. Lakūnas turės žiūrėti, kad 
tie pasukimai butų ne per dide
li ir ne per maži, čia jisai vado
vausis įvairiais kompasais.

Bet jam bus labai svarbu 
taip pat, kad tie pasukimai bu
tų atlikti tuose punktuose, km 
reikia, o ne arčiau ir ne toliau. 

» » »
Sakysime, kad visą dviejų 

tūkstančių mylių tarpą nuo 
Nevvfoundlando iki Anglijos la
kūnas bus padalinęs j 6 dalis. 
Tai kiekviena dalis bus apie 
838 mylių ilgio.

Vadinasi, po kiekvienų 333 
mylių tiesaus skridimo lakūnas 
turės lėktuvą pasukti — vieną 
laipsnį, du laipsniu ar kiek ten 
jam reikės, sulig iš anksto pa
darytais jo apskaičiavimais. 
Bet kaip jisai galės žinoti, kad 
jisai nulėkė 333 mylias, o no 
daugiau arba mažiau? Jeigu ji
sai suktų lėktuvą, nuskridęs, 
pavyzdžiui, tik 270, vietoje 333, 
tai po keleto tokių pasukimų 
lėktuvas atsidurtų toli į pietus 
nuo to punkto, į kurį lakūnas 
taikė; ir, perskridęs okeaną, 
lakūnas butų ne ties Anglijos 
Liverpooliu, bet kur nors virš 
Franci jos.

Kad lakūnas šitokios klaidos 
nepadarytų, jisai turi tiksliai 
žinoti, kokiu greitumu lėktuvas 
skrendia. O lėktuvo greitį gali
ma patirti, tiktai jį išbandžius, 
skrendant nuo vieno punkto 
iki kito, tarpe kurių yra žino
mas tolis.

štai dėl ko Vaitkus tuos ban 
dymus darė. Jisai bandė skrai
dyti su įvairiais svoriais, ka
dangi kelionėje lėktuvo svoris 
keisis. Pradžioje lėktuvas svers 
7,800 svarų; paskui, kai vis 
daugiau ir daugiau gasolino bus 
sudeginta, svoris mažės.

Atlikęs eilę svorio bandymų 
su įvairiu gasolino įkrovimu.. 
Įeit. Vaitkus gavo skaitlines, 
rodančias, kiek mylių per va
landą lėktuvas nuskrenda pilnai 
prikrautas; kiek mylių lėktų- 

vas daro, kada jo tankos yra 
pripildytos iki trijų ketvirtada-1 
lių, iki pusės ir t. t. Taipgi į vai-' 
riose aukštumose.

Aukščiaus paduotame pavyz
dyje, jeigu lak imas turės skris
ti 333 mylių tiesiai, prieš pa
sukant lėktuvą, o lėktuvo grei
tis bus 165 mylios per valandą, 
•tat lakūnas žinos, kad jisai turi 
lėkti dvi valandas ir sukti.

Jeigu Įeit. Vaitkus tų bandy
mų nebūtų padaręs, tai jisai 
lėktų per okeaną akių plotu. O 
akys nedaug tepagelbsti, kada 
reikia susirasti kelią nakties 
tamsoje arba miglose.

» » $
Reikia čia pastebėti, kad 

Vaitkaus navigacija bus pa
remta ne vien lik kompasu. Jis 
vartos specialį radio priimtuvą. 
Jeigu šis aparatas gerai veiks, 
tai kompasas bus tik pagelbinis 
instrumentas. Bet radio apara
tas gali sugesti. Juo vienu la
kūnas negali atsidėti.

Dabar bus aiškiu, kodėl tie 
svorio bandymai buvo labai 
svarbus dalykas lakūno pasi
ruošime. Paskutinis bandymas
— su pilnu gasolino įkrovimu
— buvo reikalingas da ir tam, 
kad lakūnas žinotų, kaip “Litu- 
anica II” balansuojasi, įsibėgė
dama taku ir pakilusi į orą, 
kaip traukia tą milžinišką svorį 
propelleris ir t. t/

Gaila, kad dėl airporto ko- 
misionierių patvarkymo, drau
džiančio su dideliu svoriu kilti į 
vakarus, ir dėl nepastovių orų 
tie bandymai užsitęsė kone tris 
savaites, kuomet prie gerų apy- 
stovų jie galėjo būti atlikti per 
dvi-tris dienas. Bet tai juk bu
vo ne lakūno ir ne jo rėmėjų 
kaltė.

O betgi visokie “gudruoliai” 
per šitą laiką kvailiausius “juo
kus” krėtė iš lakūno ir visaip

NAUJIENOSE 
GARSINKITĖS

.'v „L 4. f’/' i 

kandžiojo ALTASS valdybą <JC1 
to, kad F. aitkiąj “dar vis tebe
sėdi Nevv Yorke”. Jie tuo paro
dė, kad jie neturi nei senso, 
nei žmoniškumo.

Nesistebime iš komunistų, 
nes tai gaivalas, kuriam pado
rumas ir sveikas protas yra sve
timi dalykai. Didžiausią džiaug
smą jie turi, kuomet jie gauna 
progos ką nors chamiškai iš
niekinti. Bet toje bukaprotiško
je kampanijoje prieš lakūną vi
są laiką lenktyniavo su bimbi- 
niūkais klerikalai ir “patriotai”, 
kurie dedasi, kad jie gerbia žu
vusiųjų Dariaus ir Girėno at
mint’. O ar ne tokiais pat siun- 
dymais buvo priversti Darius 
ir Girėnas išskristi, pirma negu 
juodu buvo suspėję kaip rei
kiant pasiruošti?

Feliksas Vaitkus ruošėsi ir 
pasiruošė, nežiūrint kiek ambri- 
jo apie “visuomenės suvilioji
mus” šimuti^, Andriulis, Kar
pius ir kiti panašus besarma
čiai. Todėl reikia tikėtis, kad 
Vaitkus ne tik skris, bet ir nu
skris !

------ MUSŲ KAINOS ŽEMIAUSIOS ------
____ _ Musu Darbus Geriausius
DE LUXE UPHOLSTERING
AND FURNITURE COMPANY 

2053 West 35th Street. Lafayette 9841

Davenportai užden- KRĖSLAI E A
giami taip pigiai kaip I ww jr brangiau .............  U«vU

PADARYSIM, KAD JŪSŲ RAKANDAI IŠRODYS KAIP NAUJI 
. . . Jei jūsų parlor setas jau yra nęmoderniškas Jai 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 telefonų. Arba atvažiukit.

Turime visokių rakandų. Parlor setus darome ant orderio ir ap
dengiame. Pėrtaisom ir permalevojam. Matracus darome ir atnaujinam.

“Pirmyn” Choras 
važiuoja į Indianos 

kopas
Chicagos Lietuvių Choras 

“Pirmyn” ateinantį sekmadienį, 
liepos 28 d., ruošia savo narių, 
draugų ir rėmėjų linksmą išva
žiavimą. Išvažiavimas įvyks 
gražiausioj tokioms pramogoms 
vietoj—Indiana kopose— Sand 
Dunes.

1 •

Nuvažiavimas automobiliais
Dalyvaujantys išvažiavime 

renkasi 7 vai. ryte prie p.p. 
Steponavičių namų, 4142 Ar
cher Avė. Iš ten visi didele 
gurguole važiuos j kopas mau
dytis, žaisti ir linksmintis visą 
dieną gražiame smiltyne.

Kas neturi automobilio irgi 
prašomas atvykti paskirtu lai
ku prie p.p. Steponavičių namų 
—gal susiras ir jam vieta.

Kas negali karti? važiuoti, 
arba pavėluotų, tai važiuokite 

iš Chicagos visą kelią Routo 
No. 12 keliu (senuoju Sand 
Dunes keliu). Pravažiavus 
State Park (Vaverly Beach) 
važiuokite dar 6 mylias iki Be- 
verly Shores kelio. Pastaruoju 
keliu važiuokite iki ežero. Pa
ežerių gi važiuokite pusantros 
mylios iki kito keliuko, kuTiuo 
pasukite blokų nuo ežero, kur 
rasite niaują numalevotų na 
mą. Tai p.p. Kačerauskų-Zabu- 
kų namas, čia ir įvyks suva
žiavimas.

Atsiveškite savo valgius. Le
dų ir papso bus galima gauti 
vietoj. Už parkinimą automo
bilio bus imama mažas mokes
nis.

Kam patinka tokie išvažiavi
mai, kviečiami dalyvauti, ddd.

UGDYKIT GERĄ 
SVEIKATĄ

GERKIT PIENĄ kasdien
Šviesinu pienus ntvožlM 
kiekvienų dienų per jimų 
plonių yrn pudnryhm pa
gal nugAiMiiuidoH i'uAIoh ulini- 
dardu. Motery* vlmir reikn* 
Julija jo dėl giinluiiH na- 
(.urulio akinto. Vartoki t 
oungiau tvieltlo plano ir 
ailtaiipyklt pinigų.

MILE FOUNDATION—(lilcngo

GRAND OPENING 21st PLACE 
TAVERN & RESTAURANT

• J^ykata

Liepos 27 ir 28, Šeštadienį ir Sekmadienį 
Kviečiamo visus tautiečius, draugus ir pažjstainus i musų naujos 
Užeigos ir Valgyklos atidarymų. Bus skanus užkandžiai, gera mu
zika. Visi linksminsimos per porų dienų. Kviečia savininkai

ANTANAS ir AGNĖS STUKAS
701 WEST 21st PLACE

PAT-RA-COLA 
BEVERAGE 00.

įsteigta 15 metų 

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

Išvažiojame pirmos rųšics alų iš savo bravarnės.
Reikale esant prašome kreiptis pas mus arba pa

šaukite telefonu

BOULEVARD 2846
Remkitc savo draugus.

•f

F. ŽVIRBLIS IDA KAIRIS

E. SCHULTZ

E. KENT AUS KAS II. GELAŽIS
MARY PESKER

GRAŽUOLĖS-KANDIDATĖS Į “MISS NAUJIENOS 1935” C. WENCKUS

NAUJIENŲ DIDYSIS PIKNIKAS
JULIA YANKAUSKAS M1LDRED BUTKUS

M. MITCHELNedelioj, Rugpiučio-August 4, 1935J. DARGIS

Gerbiamieji

Miestas

Mano amžius
MARTHA JUCIUS JULIJANA GUREVIČIŪTERŪTA KARTANASBERNICE GUREVIČIŪTE

Vardas ir pavardė

Adresas ..................

Ir Gražuolių Kontestas
IRUTES darže

KUPONAS
; — Aš noru būti kandidate į “Miss Naujienos 1935’ 
ČIA PRISIUNČIU SAVO FOTOGRAFIJĄ.

GRAŽUOLĖMS BUS DUOTOS TRYS DOVANOS:

PIRMA DOVANA - $50.00. ANTRA DOVANA - $25.00 
TREČIA DOVANA - $10.00. .

. J-.



jis sudainavo latvis

(Iš praeities)
Ignazio Silone Vertė V. Kauneckas

Novelė

nom

RELIGINĖS RIAUŠĖS AIRIJOJE

šoko

dar daugiau

tarė jis jam

dėl to, kad vienas artimas

Liepos 14

■paklausiau, ir ne

LYGUS SAIKAS

visus politiš- 
duotų.. jiems 
Laisvę”, “Vii-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St, Chicago, 
UL Telefonas Canal 8500.

Entered as Second Qasa Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

87.00
3.50

88.00
4.00
2.00

dabartinių 
džioję pc 
murglyną, 
tuvių.

Ji turi juos importuoti iš svetimų šalių.
Bet Anglija pavartojo vienodų priemonę “taikai

nemažai 
pabrai- 
teorijų 

prie lie

su jais 
ba buvo 
draugų.

Philadelphijos 
pastabos

čia vienas hudorinių mulkin
tojas jskundė “Vytauto Parko” 
savininkus už tai, kad jie ne
atiduoda dykai visą arba jo da
li jam. Geg. 4 d. komunistams 
surengus pirmų piknikų 1935, 
Valdžios agentai užklupo pikni
kų pardavinėjant svaigius gė
rimus, kas Penn. valstijoje sek
madieniais uždrausta. Suarešta 
yo pikniko gaspadorių ir par
ko vienų savininkų. Daugiau
siai nukentėjo pikniko gaspado- 
rius, kurį, sako, nubaudė net 
$500! Nežiūrint kam teko šis 
nesmagumas ir kaštai kliuvo, 
visvięn papildyta nejsaležninko 
išdavystė. Tas mulkintojas pa
darė ne tik komunistams daug 
žalos, bet ir kitiems lietuviams. 
$is darbas pakenkė nemažai ir 
lak. F. Vaitkui parengtame pik
nike. Kažin kaip ilgai Philadel- 
phijos lietuviai toleruos tokį 
asmenį savo tarpe?

ir kitaip, idant Įsigauti 
jei ne balsavi- 

Lais-

Benius 
prisivalgiau majiso košės...

., — sakė jam
kad tavo foto-

NAUJIENOS
The Lithusnlan Daily News 

published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub.» Co., Ine, 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

aiški nauda italams.
Anglijos pareiga, kaipo Tautų Sąjungos nario, tu 

retų būti stoti už tai, kad Tautų Sąjunga gintų užpul 
tąją silpnesniąją šalį.

rokavo toliau 
na, bet jau ne-

Subscrlption Rates:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

sako: “Važiuojam”. Manau, 
kad ne tik mes, bet ir visi ki
ti šio parengimo dalyviai lauki 
kitų panašių netikėtų parių.

— C. K. Braze.

stalų. Stalai 
valgiais ii 

Pranas Stan-

namo. Gaila, 
prie alučio ir

Suvirš du mėnesiu atgal vie
name New Yorko laikrašty bu
vo paskelbta, kad 20,000 “kom- 
somolcų” nenorėjo ar pabijojo 
užsiregistruoti Relięf fondui. 
Pas mus tokių irgi buvų atsi
radę. 20,000 buvę atsisakę pa
siaiškinti, dėlko jie gauna pa- 
šalpų. “Dead line” jau praėjo. 
Sako, čia irgi nemažai surasta 
“čizlerių”, kurių moterys dirba 
ir vyrus peni; turi automobi
lius, stubas ir net po tūkstan
čius kapitalistiškų dolerių pasa
kavo j ę. Buvę manoma sukelti 
“pasaulinę revoliucijų” prieš 
tokį Ręlief Fondo registravi
mų, bet... iki šiol jos negirdėt.

vo — net ir lenkiškai, ir ru 
siškai. Gi p. VI. Piepal visus su 
bytijo
kai. Jau trečiai išmušus tariau 
švogeriui, kaip Lietuvoj kad

Geg. 26 d. “Vytauto Parke” 
pas mus atsibuvo labai sėkmin
gas piknikas lak, F. Vaitkui, 
Brooklyno “Laisve” apsiverkė 
raudonomis ašaromis, kad ge- 
gužinen daug pruseikinių atsi
lankė. Girdi, žiūrėkit, draugu 
čiai, štai kiek turėta musų tar
pe kontr-revoliucionierių, kurie 
išdavė mus ir nuėjo Smetonos 
buržuaziškų prestyžų remti. 
Gerai, kad “perečystka” darosi, 
Nėra abejonės, kad 

laisviečių, 
pasaulinių 

gryš atgal

Beje, musų komunistų partL 
ja šiais metais, suko, parinko 
du čia gimusiu lietuvių jaunuo
lių, kuriuos siųs darbininkų 
“tėviški” pasimokinti, kaip 
darbininkai gali badaudami gy
venti, Išmokę tų '-principų”, 
jie gryš Amerikon ir čia pradės 
tuos “principus” skleisti “iš vi
daus 
Vašingtonan, 
mę budy, tai prievarta 
vė” rinko tam fondui pinigus, 
o lietuviai lengvatikiai davė. 
Žiūrėsim dabar kas atsitiks, 
kai (tie jaunuoliai pargrjš iš.... 
Kažin ar jie nepavartos 
“patyrimus” prieš pačius 
tėjus?

— Neužmiršk 
anas toliau, — 
grafija buvo įdėta laikraš
čiuose. Jei tu pasiliksi Romo
je ir tave pažins gatvėje koks 
nors zakristijonas, smuklinin
kas ar barzdaskutis, minia ta
ve sudraskys, tai mažių ma
žiausia... Bet galbūt tu galė
tum pakliut į Prancūziją.,, 

Beniaus veidas nušvito.
— Tu neturi paso. Tas tai 

sunkiau, 
gelžkelietis
vienas italas pateko į Prancū
ziją ir neturėdamas paso. Be 
to, Prancūzija, tai vienintelė 
šalis, kur karts nuo karto dar 
galima gauti darbas...

— Na, o bilietas?... Kas man 
užmokės už bilietų?... Ir kaip 
aš pereisiu rubežių be paso? 
— paklausė Benius.

(Bus daugiau)

Lukaut, p. Skipiti! Lukaut! 
šaukiamas Lietuvių Pasaulinis 
Kongresas Kaune. Musų revo
liucionieriai buvo sušaukę “vi
sų Amerikos lietuvių kongre
sų” Clevelande, Ohio, prieš ka
rų, bedarbę ir fašizmų. Ten jie 
išrinko delegatus Kaupo kon- 
gresan ir įsakė jiems pareika
lauti, kad prez. Smetopos vai? 
džia pajiuosuotų 
kus kankinius, 
laisvę skaityti 
nį” ir panašių spaudų;' taipgi, 
kad jie taptų nepaliečiami, ge
rai juos šelptų Lietuvos Rejief 
Fondas, o jie galėtų gręžti “iš 
vidaus” Smetonos valdžių. Dar 
daugiau: kad užtikrinti paliuo* 
savimų, musų komunistai rinko 
parašus nuo 16 metų ir “up” 
Čia gimusio jaunimo, kurs dau
gumoje nežinojo nė kam Pasi
rašė, neigi kur Lietuva randa
si. Baisu, kad visa ta “amuni
cija’' neuždegtų Lietuvoj revo
liucijos,

Didžiosios Britanijos valdžia nutarė uždrausti 
ginklų gabenimą j Italiją ir Ethiopiją. Atrodo, kad ji 
neva lygų saiką pritaikė abiem pusėm, bet ar jisai iš 
tiesų lygus?

Italija turi didelių amunicijos dirbtuvių, kur ji ga
li pasigaminti kanuolių, šautuvų, kulkosvydžių, nuodin
gųjų gazų, tankų, karinių aeroplanų ir kitokių žudymo 
pabūklų, kiek tik jai reikia.

O. Ethiopiją pramonės beveik neturi. Todėl moder
niškų karo pabūklų — tokių, kaip nuodingieji gagai, 
tankos, mašininės kanuolės ir bombas svaidantieji aero-

savo 
siun-

tenka paminėti ypatos. 
sumanė ir tokį sunkų 

atlikti, tai yra gaspadi-

KENOSHA, WIS
d. įvyko S.L.R.K.A. Wisconsino 
apskričio piknikas Center Par
ke. žmonių dalyvavo pusėtinas 
būrys. Man būnant ten, kai 
kurie parapijonai įsikarščiavo 
ir ėmė pikti ant p. J. Martino, 
kodėl jis nepasistengė, kad butų 
surengta Lietuvių Diena Ke- 
noshoj rūšy su šio miesto 100 
metų sukaktuvių apvaikščioji- 
mu. Aš jiems paaiškinau, kad 
deliai to p. Martino negalima 
kaltinti, ba ne jo ta užduotis 
yra. Jis yra miesto tarybos 
narys, taip—bet į jo pareigas 
neįeina ruošimas parengimų*

—Na, o kodėl jus patys ne- 
surengėt
gavau patenkinančio atsakymo.

O dalykas štai koks. Buvo 
kilęs sumanymas Lietuvių Die
ną surengti, Bet norinčių prį 
sidėti prie surengimo teatsira
do tik trys asmenys.

p. A. Lauraitis prabylo, 
kad... tegul Kaz. Brazevičius 
tą padaro. Jam atsakyta, kad 
jau pervėlu. Taip ir paliko 
ginčas neišspręstas.

Tarp visų tų šnekų užsipulta 
ir ant “Naujienų”, kad Vaitkus 
neišskrenda, žinoma, buvo mu
sų tarpe ir tojyų žmonių, ku
rie supranta dalyką kitaip. Aš 
gi, savo eile, tariau: pamatysi
me.

Bet tuo tarpu kun. Urbana
vičius pastebėjo: esą, Martinas 
ateina. Martin prisiartino. Vi
si tuojaus apspito j j. Duota or
deris išsigerti, taip musų kal
bos užsibaigė. Vien su ta Lie

tau, kaip policija šimtus dar
bininkų iš Cicilijos, Kalabri
jos, Sardinijos, Abruco kalnų 
kemša į vagonus ir prievarta 
gabena juos iš Romos. Valdžia 
vadina tai grąžinimu prie že
mės...

— Aš verčiau pulsiu po trau
kiniu, negu grįšiu į Fonlama- 
rą, — pareiškė gelžkclininkui

Aš jau užtektinai

mų, kad ją surengti, bet paaiš
kinus p. Martinui, klausimas 
taip ir palikta.

Kas toliau kalbėta, nežinau. 
Ba atvažiavo vaikai ir turėjau 

važiuoti 
linksma

kurios 
darbą 
nes, būtent p. Vai. Stankienė, 
p. Kat. Staponkienė ir p. Br. 
Vaičeliunierife.v Jau ne viename 
panašiame1 parengime esu bu
vęs. Bet šis, galima drąsiai 
sakyti, jiralertkė visus; lypąč 
tokius valgius pagaminti tega
li tik ekspertai.

Visi buvo patenkinti. Kai ku
rie atvyko jau apie 3 vai. ryto; 
jie irgi buvo priimti kaip ir 
mes pirmieji. Q. prie baro p. 
VI, Jakutis įvairias dainas dai
navo, p. T, Bagdonas ir kiti

Visai netikėtai iškilo žiaurios, kruvinos religinės 
riaušės šiaurinės Airijos mieste, Belfast. Devyni žmo
nės jau užmušti; iš jų septyni protestonai ir du katali
kai. Apie šimtas žmonių sužeista, daug-maž po lygų 
skaičių kiekvienoje pusėje. Sudeginta daugybė namų, 
ir šimtai šeimynų paliko be pastogės.

Kas galėjo tikėtis, kad toks žiaurus fanatizmas 
staigiai išsiverš kultūringos Airijos didmiestyje? Ka
talikai ir protestonai, kurie tenai vieni kitus dabar žu
do, yra vienos tautos žmonės. Kodėl jis negalėjo gyven
ti taikoje?

Riaušių priežastis yra ta, kad katalikai airiai boL 
kotavo Anglijos karaliaus Jurgio jubiliejų, kurį protes
tonai minėjo didelėmis iškilmėmis. Šiaurinės . Airijos 
(Ulsterio) protestonai yra labai atsidavę Anglijai ir 
jos karaliui. Todėl šiaurinė Airija atsisakė dėtis prie 
pietinės Airijos, kurioje didžiuma gyventojų yra kata
likiška. ;

Savo prisirišimą Anglijos karaliui šiaurinės Airijos 
protestonai dabar “įrodė”, surengdami pogromą savo 
viengenčiams katalikams.

Vienas Amerikos korespondentas sako, kad Belfast 
mieste airiai dar yra taip religingi, kad dėl Dievo jie 
yra pasiryžę žudyti kits kitą. Keistas ir sunkiai supran
tamas dalykas yra tas religingumas! Rodos, žmonės, 
kurie tiki į Dievą, turėtų vengti piktų darbų, nes tįke^ 
jimas mokina, kad po mirties piktadarys bus .abudžia- 
mas “per amžių amžius” pragare.

Be to, tikėjimas mokina, kad Dievas vienas. Jeigu 
visi žmonės vieno Dievo sutverti, tai jie turėtų kits ki’ 
tą mylėti ir kits kitą gerbti. Bet, vietoje to, mes mato
me, krikščioniškos tautos vienos prieš kitas kariaują, 
krikščioniški tos pačios tautos nariai kits kitą galabiją,

Pagalios, argi jau nieko nereiškia tas per dvejetą 
tūkstančių metų skelbtas krikščioniškos “artimo mei
lės” prisakymas? Mylėk artimą, kaip pats save!.. Q čia 
artimas artimą užmuša 
nori pagerbti karalių, o kitas artimas to karaliaus ne
mėgsta.

Kasdien mes pastebime panašius dalykus ir pas lie
tuvius. Kas pas mus daugiausia neapykantos savo arti
mui parodo, jei ne tie, kurių pareiga yra mokinti žmo
nes meilės ir sutikimo? Dėl religijos musų kunigai se- 
niaus kurstydavo parapijonus mušti “bedievius”. Dabar 
ginčai dėl “bedievybės” baigia eiti iš mados, ir mušty
nės jau pasidarė nepopuliarus dalykas. Bet kiek dar 
pagiežos kunigai ir jų aklieji klapčiukai išlieja diena iš 
dienos prieš socialistus!

Taigi kyla klausimas, ar religija daro žmones do
rais?

Karštąi tikintieji Belfasto protestonai negali būt 
laikomi dorais, jeigu jie šaudo katalikus ir degina jų 
namus vien tik už tai, kad šie nemyli Anglijos kara
liaus. Taip pat negali būt pripažinti dorais tie katalikai, 
kurie panašiai elgiasi prieš kitokių įsitikinimų žmones,

. 88.Q0
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Beje, musų “Balandėlis” 24 
nr. “A. Lietuvio” ųžburkayo; 
girdi, tautininkų VVS skyrius 
pereitais metais ir šiais pasiun
tė Vilniaus reikalams viso 
$13*25; tuo tarpu Katalikų 
Draugijų Sanrišys per tą patį 
laiką pasiuntė $59.25. Nelabai 
koks musų rymiečių Vilniaus 
vadavimui pasidarbavimas. Jei 
“Balandėlis’' pamiršo, tai pri
minsiu, kad 1932 m, VVS sky
rius viename įtik piknik.e padarė 
pelno ir pasiuntė Vilniaus reį 
kalams net $400! Jei į du me
tu K. D. Sanrišys galėjo tik 
tiek surinkti, tai kiek metų jis 
dar turės darbuotis; kad pavyti 
VVS skyriaus sumą? Be to, 
VVS skyrius pirmam skridimui 
(Dariaus-Girėno) pasiuntė $726. 
35; antram 
$2310,81! Ir visi surinkti VVS 
skyriaus pinigai pasiųsta tik
riems lietuvių reikalams; ne vie
nas ceptas Romon nepateko. 
Na, “Balandėli”, kur jūsų pik
nikų ir kitų pąrengimų pini
gai dėjosi? Juk jus kiekvieną 
sykį VVS skyriui už akių už- 
lysdavoit, vieną dieną parengi
mus visos trys parapijos ren
gė; girdąvętės daug publikos 
ir pelnų- turėję* ' Kur, kiek ir 
kam tuos pelnus pasiuntėt? 
Visiems norėtųs linoti, Jei tik 
tiek, kiek pasigiria), tai rymiš
kas °b|a”. —Tarkainis.

Greta su liudininkes paro
dymu laikraštis įdėjo ir jos fo
tografiją, kurioj ta garbinga ir 
pasigailėjimo verta panelė bu
vo atvaizduota pirmosios ko
munijos laikais. Tatai Ro
mos viešąją nuomonę privedė 
prie aukščiausio pasipiktinimo 
laipsnio. Pasipiktino visi Ro
mos zakristijonai, karčiamnin- 
kai ir barzdaskučiai.

Už kokio mėnesio, kai mi
nėtasis visuomenės pasipikti
nimas jau lyg ir aprimo, kai 
pasipiktinimo audra zakristi
jonų, karčiamninkų ir barz
daskučių tarpe atslūgo, ir lai
kraščiai pasiūlė, kad dabar, po 
tokio uolaus policijos pasidar
bavimo, nusikaltėlis butų ati
duotas į teisingumo rankas — 
Benius tapo paleistas. Jam 
buvo patarta iš Romos tuč tuo
jaus išsinešdinti ir grįžti į 
Fontamarą.

— Verčiau pulsiu į bedugnę, 
bet namo nevažiuosiu, — pri
siekė Benius savo širdyje.

Metalistas, kuris jį arešto me
tu pažino ir pamėgo, davė jam 
adresą vieno gelžkelininko, 
kad jis į jį kreiptųsi patari
mo, kaip darbą gauti. Gelžke- 
lio tarnautojas nepasakė Be
niui nieko smagaus.

— Romoje
— darbo tu negausi jokiu bu- 
du. Pačių Romos gyventojų 
yra tūkstančiai bedarbių. Va
kar kaip tik jie buvo surengę 
demonstraciją ties raštininių 
sindikatų centru. Keletą šim
tų suomę* .taįjie. skaičiuje pet 
keletą fašistų. Visa policija 
dąbdr sukeltą ant kojų, šią
nakt ji apsiautė ištisus darbi
ninkų kvartalus ir daugybę 
namų nuo apačios iki viršaus 
iškrėtė, ieškodama tų slaptųjų 
spaustuvių, kurios savo pražū
tingu darbu sukursto bedar
bius riaušėms. Miestui sveti
mi gaivalai busią ištremti į 
savo gyvenamąsias vietas. Aš 

irgi nemažai dainelių padaina- kasdien pats savo akimis ma-

liepos apie 10:30 vai. 
vakaro su švogeriu VI. Piepal 
nuvažiavom į Kaz. Kasparo na
mą ,kur buvo surengta Sur- 
prise Party pp. F. Stankams. 
Priėję prie namo, oro pusėj su
tikom būrį žmonių. Pasisveiki- 

Tuoj mumis į skiepą, ži
noma, ten baras, ten ir valsty
binė su aluTn. Bet mes neri
maujame, norime tą “kaltinin
ką” surasti. Pagalios vos, vos 
suradome. Palinkėję jam ir jo 
žmonai ilgiausių metų, žinoma, 
“lietuviškai pasibučiavome”.

čia, kaip tėmijau, buvo įvai
rių pažiūrų žmonių, bet visi 
gražiai laiką leido prie stikle
lių, dainų, o kai kurie, gerai 
muzikai grojant,

Pakvietė prie 
apkrauti įvairiais 
valstybine, čia p. 
kus prabylo išreikšdamas šir
dingą ačiū visiems už parengi
mą. Pakvietė Brazevičią pasa
kyti kelis žodžius. Netikėtai 
užkluptas, velijau pp. Stan
kams ilgiausią metų ir kad ir 
toliau p. Stankus linksmintų 
mumis savo konstantinka. Kai 
bėjo p. J. šimanauskas, p. F. 
Račius ir daug kitų.

Taip slinko laikas maloniai, 
kad nesinorėjo ne skirtis. Kaip 
tėmijau, buvo 6 stalai, o prie 
kiekvieno po 48 ypątas valgė. 
Taigi dalyvavo šioj paroj 180 
žmonių. Pp. Stankams dovanų 
nupirkta valgomojo kambario 
setas.
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KAM ATOSTOGOS, O KAM SUNKUS DARBAS

Surengtame geg. 27 d. lak. 
F. Vaitkui ir adv, Skipičiui va
kare* Saut-saidės Lietuvių Tau
tiškoj svetainėj, musų komu
nistai padavė Skipičiui kelis pa
klausimus. Tie klausimai, kaip 
klausimai, jie buvo spaudoj jau 
minėti. Bet p. Skipičiui juos at
sakius, komunistai tarp savęs 
ąysipiovė. Vienas mat jų buvo 
nuvažiavęs 4'rojun” pasižiūrėti, 
kaip Adomo ir Ievos vaikai gy
vena. Praleidęs metą laiko jis 
iš “rojaus” gryžo. šis ir už
puolė komunistus ir sako: “To
kie komunistai, kaip jus čia 
esate, seniai jau rojuje badu iš
mirė, o kurie buvo palikę, tai 
tuos komisarai sušaudė”. Dau
giau nė klausimų, nė ginčų ne
reikėjo.

Gaunama Naujienose
Ka tik Rautas No. 5 Kultūros nu

meris. Tai yra geriausia žurnalas 
iš Lietuvos. Kas mėgsta gerus ir 
pamokinančius straipsnius, tas turė
tų skaityti Kultūrą.

Turinys:
Europos iškilimas ir sunykimo simp

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

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

Leonas. •
Smukimo ideologija—Edg. šillers.
I akademiją ar i liaudį?—J. Radž- 

vilas.
Lyriška širdis—A. Biliūnas.
Antras pono Chanzike užgimimas— 

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

bludovskis.
Apžvalga: Knygos, Literatūra, Po

litika, Skaitytoju tribūna ir įvai
renybės.

Uiąąkym® kąlMl 
Chicagoje —. paštu:

Metama —.
Pusei metų _____ ...........____
Trims mėnesiams
Dviem mSpesiams
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopiją ------------- ,
Savaitei __________________
Mėnesiui_________ _____ __

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštai

Metamą
Pusei metų __ _—
Trims mėnesiams •••••••
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ....... ....... —

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams__
Pusei metų
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikja siųsti pąšjo Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
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Išleistuvių Vakaras 
Tanais čempionui

Strumila svetainės I 
ir alinės biznis par
eina į italų rankas

Visi kviečiami 
Visi ketina atvykti 
Įžanga dykai 
Muzika dykai 
Nuolatinis palinks
minimas, dainos, šo
kiai, šposai - dykai. 

Visiems meilužiams 
geras laikas ir vie
ta pasilinksminti.

Liepos darže, 
Seredos vakare 
Liepos mėnesio 31 d. 
Atvažiuokite 
anksti ar vėlai 
kaip jums patinka. 
Tik atvažiuokite 
Prasivėdinti, 
Pasišokti 
Pasijuokti 
Pasilinksminti 
Musų tennis 
čampiono 
išleistuvių 
vakarėly. 
Liepos darže 
prie Archer ir Kean 
Seredoj.

Antanas Balchunas ir Adol
fas Bauža, kurie rendavojo 
Strumilo svetainę ir alinę, par
davė biznį italams. A. Balchu
nas atidaro biznį ant Miehigan 
avė., adresu 10814 So. Miehi
gan avė., buvusioj Kukuraičio 
biznio vietoj.

Reiškia, roselandiečiai netom 
ko svarbios įstaigos. Atrodo, 
kad iš/svetaines negalima pa 
daryti biznio. Yra tekę nugirs
ti iš Balchifno draugų, kad sve
taine duodavus nuostolių. Boto, 
reikia pasakyti, kad kur Stru
milos svetaine randasi, prie 
107 ir Indiana avo., tojo vietoje 
viename bloko yra 7 alines, vi
sos lietuviškos. Na, ir padaryk 
biznį, kad nori.

Naujoji A. Balchuno biznio 
vieta laimi puiki ir gerojo vie
tojo, didesnėj biznio gatvėj, 
daugiau publikos pro jų praei
na.

Kuo užsiims A. Bauža, nete
ko nugirsti. Jo moteris su M. 
Balehtfniene atidarė aludę prie 
107 ir Edbrooke avė., tai gal ir 
jis prie jų prisidės.—U n tanas.

J. Janeliunas praplė 
tė savo biznį

P. Janeliunas, kuris yra sa
vininkas Auditorium Recreation 
Center, Ine., antrašu 3133 So.

Iškilmingos Pamaldos

ROSE JUCIUS
Persiskyrė su 
šiuo pasauliu 
birželio 25 d„ 
5:80 valanda 
00 piet 1935 
•n.. sulaukus 
17 metu am
žiaus. gimus 
Chicago ie. 1U.. 
Rugsėjo 4 d.. 
1917. 
Užbaigė 
glewo:xi High 
>chool. Paliko 
dideliame nu
liūdime moti

na ir sesutė.
Šeštadieni, liepos 27. 8:00 

vai. rvte šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje ivyks iškilmingos 
pamaldos už vėlionies siela. 
Kviečiame gimines, draugus ir 
pažistamus atsilankyti i pa- 
makias.

Tu. Musu Brangioji Dukrelė 
ir Sesutė, jau ilsiesi kapuose, 
ramiai, taip tyliai...Tavo miego 
niekas mU'trukdo. Bet atsi
mink. Brangioji. kad kiekviena 
praslenkanti valanda, kiekvie
na diena, mus neša vis arčiau 
prie Tavęs, ir ateis laikas, ka
da mus šalę Tavęs paguldys.

Tavo malonus veidas tebe
stovi prieš musu akis. Tavo žo
džiai. Tavo skanius juokas te
beskamba musu ausyse. Mes 
tebejaučiame ta meile, kuria 
mumyse sužadinai, kai tebebu
vai tarp musu. Mes neužmir
šime Tavęs ir gyvensime Tavo 
atsiminimais, iki ateis diena, 
kada ir mums reikės užmerkti 
akis.

Motina ir Sesutė.

šįmet
En-

Halsted St., šiomis dienomis 
praplOtC savo biznį didesniu maš
tabu1. Dabar jis turės nuolatinę 
orchestrų kasdien, išimant pir
madienius, ir duos įvairius pro
gramos trečiadieniais, šeštadie
niais ir sekmadieniais. Pereitų 
trečiadienį įvyko pirmas pro
gramas, kuris labai gerai pa
vyko. Ypatingai publikai išti
ko toji akrobatiška Sošikė. Pa- 
tėmykilo p. Janeliuno skelbimų 
Naujienose.—V. B, A.

C. Kriščiūnui rengia 
bankieta

ALTASS garbės narys Char
les Kriščiūnas liepos 31 d. lai
vu Normandio išplauks iš Now 
Yorko į Lietuvą. Jis dalyvaus 
Lietuvių Pasauliniam Kongre
so. Be to, atlankyitųs visus 
savo gimines, draugus ir pa- 
žystamuta Panevėžio apielinkėj.

O dabar ponui C. Kriščiū
nui jo draugai čikagiečiai roa 
gia išleistuvių bankietų liepo? 
28 dienų jo nuosavoj užeigoj 
4501 So. Ashland Avo. ir kvi“ 
čia visus atsilankyti. Tai bur 
šaunus bankieti'.s, kur visi sma
giai laikų, praleis.—Fb.

RADIO
Progresą Furnitūra Krautu

ves praeito sekmadienio pro
gramas, kaip ir visada, labai 
sėkmingai buvo išpildytas. Kai
miečių kvartetas po vadovyste 
p-nios A. Steponavičienčs 
skambiai sudainavo keletu nau

TaupyK.it Pinigus
Pirkit valgius pas “Midwest Stores” 

Išpardavimas petn. ir sub. liepos 26 ir

KIAUŠINIAI'' ”''i

27

“Midxvest” geriausios rųšies kiaušiniai in Carlon tuz. 3ie
RED CROSS" spaghetti ir makaronai .... 2 pk. 11$ 
M1D\VEST° PORK AND BEANS ..........   komis .... 5$

ŠVIEŽI ŽIRNIAI 3 lž25c
PET MILKAS ........................... Aukšti kenai 4 už7250
“CHASE and SANBORN'S” KAVA 1 sv kenas 280 
“DR. PRICE’Š” BAKING PONVDĖR 12 unc. kenas 170 
“COMET” Ryžių Flakes ..........................  pakelis 100
“SWANS DONVN” Keksų Miltai 2% sv. pakelis 270 
"MIDNVEST” Supjaustyti Agurkai 11 uncijų džeras 150 
“WHITE SWAN” VIŠNIOS ....... 2 uncijos stiklas 50

~3~p£~250 
3 pk. 140 

2 už 25c

JELL-O” ICE GREAM PAUDERIS 
MIDWEST” GELATINE DESSERT

TOMATOES "In<,ian« KinR’’ 
“JUSTICE” Tomato Catsup didelis butelis 120 
“\VORLD OVER” Prinokę Olivcs 4H uncijos kenas 90 
SPANISH QUEEN OLIVES ......... kvorta džeras 33^
“BLUE LABEL” KARO SYRUP 1^4 sv. kenas 2 už 230 
“ARGO" GLOSS KRAKMOLAS 1 sv. pakelis 2 už 150

DRUSKA lodized, 2 sv, pak. 2 pk,Į 3C

READERS VIEWS

Thls dolicloui cheeie food Is
DIGESTIBLE AsTmILK
ITSELFI

NUTEISTAS VISAM AMŽIUI KALEJIMAN

u

KĖS*

Slnco tho Bluc Ribbon Malt Syrup 
h bot n g advortlRod In our papor, we 
luvo rocvlvcd many cominondutions 

oi* thi.s UHofuI urticlo from n num- 
wr oi’ houHovvivoH who aro oxpert 
n cooklng nnd homo bukinu.

Ona of tho lottors which wo htivo 
rocoivod Hays, “1 hftvo uho<I many

ITiddcn in Vclvoctn’it rlchlv mlld 
Choddiir ChooM) lluvor aro ficnlth- 
proteetivo elementu of many fooda.

It’a won<lerful for oliildrcn. Servo 
Kruft Vclvoeta—in Hiindwicbo«, in 
ouokod ditthca... ojum!

Merton Goodrich (vidury) tarp savo advokatų. Savo byloj 
nužudymo Detroito 11 motų mergaites Lilian Gallahor, jisdėl nužudymo Detroito 11 motų mergaites Lilian Gallahor, jis 

urnai prisipažino prie kaltes ir tapo nuteistas visam amžiui 
kalėjimai!. Jis yra pirmiau buvęs Ohio beprotnamy už išgedi- 
nimų jaunoą mergaites Youngstown, O. Suimtas irgi tapo New 
Yorko tik dėl užkabinėjimo jaunų mergaičių.

p-nas J. Romanas, tvarkingai
• • -« A

jų, melodingų dainų. Adv. K.
G ūgis naudingais patarimais ir įspūdingai papasakojo apie 
praplatino mu’sų žinias teisių šios 
srityje. Progresą- announceris,

krautuvės ekonomiškas 
prekes.—Zose.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”
bargenas NO. 2

šis yra vienas goriausių spocial bargonų kokius mos 
esame pardavę.
9x12 Folt Bnso,» Art Sųunres, QO
congolouni tiktai ...............................................
Gulima vartoti bilo kokiame kambaryje stubojo. 
šis bargonas išpardavimui šių savaitę, nuo liepos 22 
dienos. i „j

Central District Furniture Co.
• JOS. JOZAITIS, Mgr.

3621-23-25 S. Halsted St.

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Plnn negti Vdlysi namus! Pašauk mus '(Jei'dykai apakaitliavimų.

25 motai patyrimo. — Blokorius ir Stogius.

LEONAS ROOFING C0.
3750 Wallace Street, Tel. Boulevard 0250

*

malt oxtractR and malt syrups, būt 
tho Bluo Ribbon Malt In tho bent 
of thcm all. Tho fino flavor i n tho 
Bluo Ribbon Ls somethlng of u dis* 
tlnct unhiuenoKH that creatos a fino 
t osto i n your baking. J have u sėd 
it i n plos, blscuits and bread, and 
find it adaptablo to all.

P. CONRAD
STUDIO 

420 W. 63rd St. 
Englewood 5883-5840

Dar gražiau, moderniš- 
kiuu įrengta,

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero, knygyno, dailės 
muziejaus ir visų didmiesčio iš
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau- 
dyJjlėH ir Hhowor. Nuo $1.50 iki 
$4.50 I savaite. Valgis prie vietos 
kas nori.

• t

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Miehigan A v. Victory 4686

Panelės Onos Kiauda Varduvių Parė
Įvyksta

Liepos 27 d. 1935 šeštadienyje
Juozas Kinuda, Biamark Tuvern savininkua ir dukrelė Onu 

Klnuda, kviečja vIhuh draugus ir pažystamus j panelės Onos Var
duvių Purę. čia bus skanus užkandžiai, gera muzika, prie kurios 
linksminsimas visi iki ankstybo ryto,

KVIEČIA SAVININKAI

J. ir A. KIAUDA
6101 S. State St.

Rusiška ir Turkiška Pirtis I
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis A v, Tel. Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

■wimming pool.
Rusiška ir turkiška pirtis

Moterims seredorois iki 7 v. v.

1 'i i' ■

■ JOI-1N P. 'AVA!!)
■ !AMNS and . ' Si i< V
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, TELEFONAS: YAR is 279(1 .ui>a 270! '

SĖiSTUŽlO SKOLINIMO IR BiiDAVOJIMO B-VĖS
A"' 
 "   ' . ' . ■ į «  ■

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

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj
U. S. Government Įstaigoj, F.
S. and L. Ins. Corp., Washing- 
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.

Reikalau darni 
visada galite 
gauti savo šu
tau pytus pini
gus. Įstojimo 
mokėti nereikia.

R

EDERAUdAVINGS

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS .
AUABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu id telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jiečkot, pašaukite Naujienas, Caual 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
iv

2 maži pakeliai 17c didelis pk. 210

NES PldAu

LIGONINĖS
HOSP1TALS

PASTABA — Dauguma **Midwwt Stora?' tari ir mint tkytiuį, kur /qa 
galita pirkti garg mhg, paukitiang ir tt. ai žamiauriu kainas!

OP CHICAOO
2324 So. Leavitt Street

i Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas. 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

$12.00 
M5.00 
*15.00 

nacija ... ....................... ^1.00
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S, Kedzie Avė.

STOGAI ~
ROOFING

sv..........15c

jums reikia
T?Tir AITOT A T r HkCiLAvl Al

STORE FIXTURES

THE BRIDGEPORT BOOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes paša** 
kyšime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi daroma visokį blškorystis 
darbe.

3216 So. Halsted Stroet.
Tek VICtorv 4965.

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams .. —
Palagas ligoni

nėje -----—
Akušerija na

muose •••••••••••••.

jiEGIS JOZAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 25 diena. 6:00 valanda 
ryte 1935 nu sulaukės pusės 
amžiaus, gimęs Panevėžio ap- 
skr.. Naujamiesčio parap.. Mit- 
skvmiu kaime. -Amerikoj išgy
veno 35 metus. Paliko didelia
me nubudime moterį Ona. po 
tėvais Petrukaitė. sunu Pran
ciškų. anūke Frances. dvi bro
liu dukteres Mikose Churiene 
ir Barbora Briedeliene. ir ju 
šeimynas ir gimines, o Lietu
voj broli Joną ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi Mažei
kos koplyčioj. 3319 Lituanica 
Avenue.

Laidotuvės ivyks panedėlj. 
liepos 29 diena. 8:00 vai. ryte 
iš koplyčios i šv. Jurgio pą- 
rapijo.' bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Jurgio Jozaičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutrrrr patamavima ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris. Sūnūs. A nokė. Brolių 
Dukterys. Brolis ir Giminės.

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

WISGONSIN SURIS American arba Gream .... sv 19£ 
“NASIUS” MUSTARD ........  12 uncijų džeras 90
Žalios Cibulės, Fancy Burokai, Fancy Ridikai 3bunč. 50 
MICHIGAN CELERY ........... dideli Gunčiai 3 už 100
SALDUS CAL1FORNIA “TRAGEDY” SLYVAI sv. 100 

ORANGES ............. tuz..........35Č
“MICKELBERRYS” Baskcd Meat Loaf ........... sv. 290
DEL LUNČIAUS Iš LIEŽUVIŲ DEŠRUKES sv.' 310 
T7T> A NTlZI?TTT>rrQ. Visokios mėsos r K ATM IV r U It 10 Milveaukee styliaus___________ ____________
“Midwest” Soda, Root Beer, Ginger Ale 3 už 250 ir dep. 
"*MID\VEST” TOILET TIŠSUE ........... 3 roleliai 170
“SUNSHINE” MARSHMALLONV COOKIES 10 už 100 
“R1PPLED NVHEAT” PUSRYČIAMS VALGIS pk. 120

“PROCTER and GAMBLE"
Vasarinis Muilo Išpardavimas

IVORY MUILAS.................... vidutinio didumo 3 už 17^
CAMAY MUILAS ..............................................  3~už~140
“AMERICAN FAMILY” MUILAS ................... S už 290
“AMERICAN FAMILY” MUILO FLAKES ....... pk. 210
“OXYDOL

Mes priimam visos Pašalpos Groserio Orderius.

PIRK NUO

JWESTfflSTORES

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių,
Kentucky 
Bourbon 

ir
Lietuviškos 

Degtinės

NATHAN 
KANTEK

Mutual Liųuor Co.
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803

Čia 
susirasit 
ko

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Rarai ir kiti krautuvėms fikčeriai; 
nauji arba vartoti. Cash arba leng- 

išmokėjimais.
RFIELD STORE FIXTURE 

EKCHANGE
5300-5314 So. Halsted St

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
tepataria Lietuvosbanloi

TaupyK.it


«' NAUJIENOS, Chlcago, III. Penktadienis, Hep. 26, 1935 
w Į If—inw------------------------— •mma* aMMMMHmt-

Su Žuku puikiausia 
pasirodysim 

Lietuvoj
Tcnnis Lietuvoj yra pla

čiausia žinomas ir 
sekamas

Chicairločių Olimpijados ko- 
nulotas, gavęs iš Lietuvos 
$11)00 ir imrlnkęs aukų Chlen 
gojo, išrinko koletų jaunuolių 
sportininkų ir siunčia juos Lie
tuvon dalyvauti viso imsaulio 
lietuvių olimpijndoj,

Naujienos davė didžiausių 
paramų pasiuntimui nu.vų ten* 
nis čempiono J. J. Žuko j Lie
tuvą.

Tat yra puikus dalykas. Ir 
reikia tmsidžiaugtl, kad Chiea- 
ims lietuviai tokius si.'manymus 
parėmė.

Kas dėl olimpijados standų 
reikia | mankyti, kad siuntimas 
Lietuvon lemtis čempiono yra 
tiksliausias. Kitų sportininke 
grupč neatstovauja tokių spor
tų, kurie butų plačiai žinomi 
Lietuvoje. Ten nuutii žino
mas Ivaskelbolns, visai nežino
mas haselsilas ir futbolas. Taip
gi su Aitais sportais musų 
jaunuoliams bevelk nebus kur 
jmsirodyti Lietuvoje.

Kas kita ym su tennisu. 
Lietuvoje tenniso klubai gy
vuoja beveik kiekvienam mies
tely. Kaune daugylie žmonių 
lošia tennis, ir kada mūsiškis 
J. .1. Žukas loš su Kauno čam- 
plonais tai be abejo tuksian
čiai žmonių sueis to lošimo te
žiūrėti.

Iš kitų sportų tai plaukimas 
Lietuvoje yra visiems ži
nomas. Todėl jeigu musų 
plaukikė Emma šemaičiute yra 
siunčiama, tai ji taip pat kaip 
ir J. J. Žukas įsigytų Lietuvoj 
daug garbčs.

Į^UOMET JUS IŠVAŽIUOJATE, jus norite vežtis su savim jauny min- 
^^g^Eiy/Stai todėl Old Golds yra linksmas kelionėj draugas • • • ar 

jys važiuojate' 'skersai kontinento arba tik aplink savo žolyno. Puikus 
itabakasTsiUeikia mlony pajautimą ir sustiprina dvasią. Ir rūkydami 

.Old Gold ji)s gaunate geriausį gamtoje tabako lapą.

Chicagiočiai turi dar pngob 
bčtl sukelti pilnų fondų J. J, 
Žukui pasiųsti Į Lietuvų.

Seredoj bus jo išleistuvių va 
knrčlis ir čia kiekvienas sporto 
mylčlojas, jaunimo mylėtojas 
lietuvybės rėmėjas turi atsilan
kyti. Tai bus liepos 81 d. po
no Liepos daržo svetainėje, prie 
Archer ir Kernu įžanga veltui.

—Su.

CHKAGOlilNIOS
Socialistų partijos 

piknikas
C.ook kauulčs socialistų par

tija rengia piknikų šeštadienį, 
rugpiučio 21 d. Pikniko viela

Pilam Parkus* prie 2(1 gat- 
včs ir Albany A ve., arti Kėd
ute. Piknikas prasidės 3 vai. 
po pietų.

Piknike bus žaismės, lenk
tynės, darbininkų sporto rate
lių numeriai.

Kulbės B. C. Vludek, Sey- 
mour Slvdmnn Ir Maynnrd 
Kroger.

Orkestru ir šokiai. įžangos 
tikintai lik 30 centų asme
niui.

Paskendo upčj
Bay Marš, \Vashinglon gat

vės tilto prižiūrėtojas, prane
šė policijai, jogei trečiadienio 
naktį nuo to tilto nušoko žmo
gus j upę ir dingo joje. Mara 
negalįs tikrai pasakyti, ar vy
ras ar moteris papildė sau- 
žudyslę. Policija betgi užtiko 
kišenėje švarko, kurį nusižu
džiusi ypnla paliko ant kran
to, keletu iškarpų apie tūlo 
Lango užmušimų. Langu la
vonas, su nukapotomis kojo
mis, neseniai rasta pelkėse ar
ti llammond, Ind. Kadangi 
ieškoma ryšy su ta galvažu- 
dyste moteris, Evclyn Smilh, 
buvo pratusi karinis dėvėti

Ilslsn Vlnson Frsd
Eina gnndų, kad nmvių ir gyvosloH scenos aktorė greitai 

imskollm savo sužieduotuves su Amerikos ir Anglijos lonnis 
čempionu Fred Perry. Abu dabar randasi Londono.

vyriškus drabužius, tai poli
cija nužiūri, bene bus nuno
kusi nuo tilto ypatų ta ieSko- 
ma Evclyn Smilh.

Svarbus Cook kauntčs 
socialistų susirinkimas

Trečiadienį, liepos 31 d., 
Workmen*s Girele Labor Ly- 
ccunfe įvyks svarbus Cook 
kaunlės socialistų partijos na
rių susirinkimas.

Vyriausioji diskusijų lema 

bus: Dabartinė padėtis socia
listų partijoj,

ši tema dabartiniu momen
tu Amerikos socialistams yra 
gan opi, kadangi partijos vi
duj pasireiškia nemažai gin
čų tarp vadinamų kairiosios 
ir .dešiniosios srovių.

J susirinkimų bus įleidžia
mi tik tie nariai, kurie yru 
pilnai užslmol^ię duokles. Su
sirinkimas prasidės 8 vai. va
karo.

Lincoln Parko lankyto
jąžiniai

Iki liepos 15 Hienos Lincoln 
Parko zoologinis sodnas bu
vo atdaras nuo t) vai. ryto iki 
5 vai. po pietų. Dabar jis yra 
atdaras nuo 10( ‘vai. ryto iki 
7:30 vai. vakarį.

Prisipažino nušovęs 
žniogŲ

William Kramei’, 35 melų, 
savininkas tavernos adresu 
194 Norlh Clark St., prisipa
žino policijai, kad jis nušo
vęs yVilliamų Cunning, kuris 
mėginęs išgauti iš jo, Kreme
rio, pinigų grūmojimais.

Panaikins bylą dėl ne
mokėjimo taksų

Kaltinimai George L. Cham- 
berlainui už nepiokčjimų pa
jamų taksų suma $213,577.24 
bus panaikinti teisme. Vald
žios advokatai sutiko priimti 
Chambcrlaino pasižadėjimą 
užmokėti $175,000.

————————r———’

Neilgai darbavosi
Joseph Meyers, 721 Rush 

St., ir Edward Korth, 2862 
Burlington St., trečiadienį pa
darė vieną holdapą vidurmies- 
čio valgykloj. Anksti ketvirta
dienio rytą jie ( padarė kitą 
holdapą — taipgi vidurmies- 
čio valgykloj; po to trečią. 
Tikėdamasi, kad holdaperiai 
mėgins ir daugiau holdapų 
padaryti tą patį ketvirtadie
nio rytą, policija įvairiose 
valgyklose pastatė daboto
jus.

Well, Meyers ir Korth įėjo 
į Ricketto valgyklą adresu 
1004 North Clark įėjo tie
siai į laukusių čia . policinin
kų glėbį.

Holdaperiai pasidavė poli
cininkams be menkiausio pa- 
siprįęšinimo. Meyers ir Korth 
sako, kad jie holdapais mė
ginę pasidaryti pinigų kelio
nei į kviečių laukus, idant 
gauti ten darbą.^

PnlengvinlmaH taksų 
mokėtojams

Kaip žinomu, (lėliai 1931 
molų luksų buvo keliama daug 
protestų Cook kiiunlėjo. Pa
galios kuunlČM IoImčJun .hiroe- 
kl išnešė nuosprendį Numa
žini! tų melų UvkNiiN 15 nuo
šimčių. Protestuotojui, reiškiu, 
laimėjo 15 nuošimčių luksų 
Numos.

Bei Ino kilku, kul šis nuo
sprendis lupo Išnašius, rudo- 
sl nomužui lokių piliečių, ku
rio jau buvo užsimokėję (ak
stis tokiomis sumomis, kokių 
rolkuluvo iš jų luksų kilos. 
Holškln, Jie permokėjo 15 
nuošimčių.

Taigi dubur lelsėjus Jiirce- 
ki įsukė luksų koleklnvimo 
įstaigoms, kud permokėju
sioms nu 1931 motų taksomis

Pirmyn Chorus 
Plans Dunes

Outing
The oUicers of Pirmyn Cho

rus wish to convoy to ,ull meni- 
bors, thoir 1’aiiillioM and frlcnds, 
tidlngs of an outlng to be givon 
Sunday July 28dli u t the Indl- 
nim State Dunes. Transportui* 
tion will be via. automobiles 
itmdi all thoso attending the 
alTulr are advised to mee.t In 
f ront of M r. Charles Stephens’ 
honie, 4142 Archer Avė., at 7 
A. M. The location of the plėnie 
spol will be In the vieinlty of 
the KacerauwkiiM-Z(ibiikaH cot- 
tages in the pletiiresųue Bever- 
ly Shores.

PASTEU1HZEI) MILE IS
THE ‘‘FIRST CHOICE“

Thn noxt tlmo Komo frlondN <lrop 
In for u Miuno of brklgo. surprlso 
tliom bv Nervinu' n dolIcioiiH mllk 
juloi) nnd Romo tin.v i«o box eookloM. 
Youi’ fumo lis n IiohIonn wlll bo n«- 
HUl’Od. i ' u -

You II hnvo Ino HiitlMfuctlon of not 
only dolnuc Komethlnjc ruthor novol, 
būt of rIvIiir your ruonIh tho flncst 
food uoHHlblo for fronh piiNtourlzod 
mllk Ih “firHt cholco m 11 k” — tho 
hluiie.sl <|uullty mllk produeod.

VISI NAUJI RAKANDAI
Žlurflklte. žmonflHl K’tl gali kopl- 

Joti miiHij HkelbimiL bot no mu«u 
vortybos. Prieš pirkimų, apžiūrėkite 
rnkanduH. Kam mokėti vldurmloHČio 
kalnaH? Mos turimo nuoHuvn na
rna. Muku kulnoH nCra tokion, kad 
prigaudlnėjiiH publika. NCra didelio 
siūlymo pardavimo. Muku rakandai 
visi nauji. Už muH niokH negali pi
giau parduoti. Parduodam iengvaifl 
išmokėjimais.

Nepirkit niekur kitur, kol sužino
sit musų kainas.

Seklyčios setas .......... $10.75
Mlogruimio setas ....... 19.75
Valgomo kambario setas 19.75 
Kaurai 9x12 .................. 7.95
8 kambariu outfit ....... 69.00

RIGHTWAr FURNITURE CO.
225 S. Ashland Avc.

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

mis iki 5 vai. po pietų.

Bosses Won’t
Kire People witfi 
Halitosis ( BIHEATH )

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

?7ith the bet to chooeo from theae daya, em- 
ployen favor the person who is most attrao- 
tlve. In btuincM life m In the eoelal world, 
halitosis (unploasant breath) is consldered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody suffera from thte 
offensive conditlon at aome tlme or other— 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of fooa partlclea skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odora.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odora, and overcomee the odora themselvea. 
Your breath becomee swcet and agreeable. It 
■vOl not offend othera.

If you value your job and your friends. ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacai Company, St. Loub, Mo.

Don’t offend others • Check
halitosis with (ISTERINE

piIh'člimiN Imlų atlygintu tl<*| 
15 permokėtų nuošimčių, kai 

, it* mokČN 1931 melų tnkNiiN, 
šitaip Niiknnl, kad jlemn 1934 
melų hiloH Imlų padaryloN to
kia Niima inažcNiiėN, kokią jie 
permokėjo 1931 m, InkNomlM,

PRANEŠIMAI
—miiw -i—mnrri

Draugijų Atydai
Visos drnugiJoN, kllubnt, m* 

tolini, kuopom rengia |vairius iš* 
vnžinvimtiN. Krdpimd | Nmijlo- 
miN, kml jų vieši išvnžinvlmiii- 
paronglmai Imlų piiMkolbtl Nitu* 
jienoMh

'Vokiu išvažiavimų pranešimai 
turi būt iipmo’knmi i><> 70 centą 
už col|. todėl prlNiąsdami Ifiva* 
šlavimą pranešimus, pnžymėklt, 
kiek užimti vietos laikraštyje.

NnuJIonoNo tik draugiją su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prlsilnlkytl.

Ar litu «mI nariu ChlcagoN Lietuviu 
DraugljoM? Jeigu neal, tai kodšl 7 
Du lukatančlul lietuvių vyru ir mo
toru yra imrlala Alton dldolfln pašai- 
įjom Ir kulluroN organlzacljon — atei
kit Ir TamNlit I Nkaltllngoa Aolmy- 
noa nnrltiN.

CliicngoN Lietuvių Draugijoje II- 
goa pašalpa yra trijų Nkyrlųi $6.0(1 
Mavaltyjo, $10.00 Navaityje ir $10.00 
Navaityje, MokoNtla lwo„ $75. Ir 
$1.25 mAtieNyjo, Katra mokančiu 
nflrn, pomlrtinfla relkalamn Išmo
kama $250.00 Iš DriulgljoM iždo.

ChlcagoN Lietuvių Draugija yru 
logulfl organizacija IIHpoIn valatlJo
jo, Niirlala priimami vyrai Ir mo- 
torln nuo 15 iki 4H motu amžinua.

InIrašyt Draugljon gailina per mu- 
nu konktirNantUN arba malonfikltr 
krolptlN tieNluI I DruugilON oflaa, 
panodPUalN ir ketvergulN orlaua atda
rau viNa dienų, o LodAldlenlalN liktai 
nuo 0 ryto iki 1 po plot.

ChlcagoN Lietuvių Draugija, 
1731) So. llalatcd St.

(“Naujienų” namo — 2-roa luboa)

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

PocnhontnH mino run tona« $7.00

Business Service
______ BlznipPatarnMylmnN______

STOGAI
Pilnas patarnavimaR utogų dengime 
ir talHyme —• biznio namams ir re
zidencijoms.

Asfaltiniai stogai 
ANbeuto šingellai 
Asfalto šingellai 
Muro šonai 
žvyro utogai 
Perdengimas stogų 
Pataisymus 
Šonų sutvirtinimas 
Metalines jungčs ir tt.

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

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE 5900

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE 
rius, visokio didžio su Coil Baksab 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčeriu> 
dėl byle kurio biznio {skaitant 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.

PARSIDUODA bučernės ir gro- 
sernes Ice Box šaldytuvas ir visi 
kiti įrankiai, parduosiu pigiai.

11853 So. Michigan Avė.

Personai
Asmenų Ieško

KAS žinote kur gyvena Jonas 
Gailis, taipgi žinomas kaipo John 
Garris arba Anthony ar Francis 
Garris. kurie gyveno 1238 Chidsen 
St., Easton. Pa. 1908 metais. Iš Lie
tuvos paeina iš Andrejavo. Labai 
svarbus reikalas, praneškite tuojau, 
Joe Jenko, 491 Broadway St., St 
Paul. Minn.

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar našlės moteries apie 40 metu. 
Aš esu vaikinas, pusės amžiaus; tu
riu pastovų darbo. Rašykit laiškus 
Box 293. 1739 So. Halsted St.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko, priimsiu i 
Tavern bizni arba visa parduosiu; 
turiu laisnius ant visų metų. Man 
vienai perdaug darbo prižiūrėti ilgos 
valandos, gera vieta, geras biznis. 
Šiam bizniui mažai pinigu tereikia 
EMMA’S CASTLE CAFE. 544 N. 
Stote SU
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Help Wimtcd-Miilc 
Darbininkų ralkla

REIKIA AUICNTU
(alnos numažIntON dol didelio sulen 

dilve, 10110 bltuleA — $8.70, retMil
engval gauntimn $ i 0.00. HkutlmoN Ir 

dMiitu upiiiii Hhr. didumo g ros m $5.50. 
Čevoryku ušralMIai OroMN HlM Tuk* 
nImočImI bargonu. Dykai 11(1 puslapiu 
uitalogaN. Mills HmIon, 27 H. Wrlls 
St.. Chloago,

KEIKIA vyrų prie griovimo auto
mobilių. WarNbawhkv and CoM 1920 
S. Htute SI.

REIKALINGAM ŽmogUN namų 
darbui ant mažoN farmoN. (IuoIIn Ir 
valgia, A. WoNU»lovleN, 10H07 South 
Trumbull, (tedaromi 2620.

MlscelhincMHis for Šulo 
Ivalrųa Pardavimai

VARTOTAM NAMU MATERIO- 
LA M—nlytoN Ir t,t. Goldman Wrrrk- 
Ing, 2501 itoONevelt R«l. Heelcy 15)H.

For llent
ATOKAH Ir punA Atnro rendon — 

IhinA Atoro turi drualu — fhturoN, 
Iiion galima vartoti. Pllnaa Štorun 
vni gera viela dėl Naikino arba 
Ikiuor h()UNO. Yra užtektinai via* 
tON dėl dvieili bizniu, taipgi dėl bl- 
lakoklo biznio.

3341 No. Ilalatod St,

RENDON pigiai aalIunuN nu vInuIm 
ItalNymalN Ir flatan: taipgi yra ru- 
Kiška Ir turkiška plrllN. HIznlN Iš
dirbina. Nnšlfl moterių negailu du 
bizniu Išlaikyti,

3322 Ho. Morgan St,

"Furnlshed Rooms
RENDON kambarva orio tnnžoN 

šalmynON, nu ar ha valgiu, 4407 H, 
Mozart Ht„ 2-rou lubON užpakalyj.

REIKALINGOS našlflu. moterių uu 
valkalu. merglnoN, vaikinai, vyrui. 
Rcnduojam fornlšuotuu rulmuu pi
giai. Atvažiuokite, Mr. J. M„ K325 
Ho, llalNtod HtravL

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI viešbutis 24 kam
barių. rendft $50. Biznio dlstrlkte. 
Geros ipluiikoN.^515JN*Clnrk St.

PARDUOSIU arba mainysiu Ta
vom bizni nu namu labai blzniava 
vieta, priežastis, turiu du bizniu.

2119 So. Halsted St.
PARSIDUODA Barber Shon 2K04 

W, 45 St. ir Beauty Shop 4100 Ar
cher Avo., abudu biznius parduodu 
pigiai, einam 4 kita bizni, biznis iš
dirbtas per ilgus laikus labai geros 
vietos. Prie hbiejų biznių yra kam
bariai. 2804 W. 45 St.

NAALfi moteris nori pirkti puse 
tavernos arba kandžiu Ir aiskrymo 
štorukn. kas turite toki pardavime. 
Box 292^ 1739 S. Halsted St.

TAVERN PARDAVIMUI arba pri
imsiu partneri, yvra ar moterį. Yri 
Inlsnis, Biznis išdirbtas per daugeli 
metu. Priežastis pardavimo patirsi
te ant vietos. 4070 Archer Avenue.

PARSIDUODA Tavern su nauju 
lalsniu. pigiai. Priežastis — esu pri
verstas užimti nauja vieta — Flde- 
llty Life Association Dfstrikto ma- 
nadžeriaus darbu. Du bizniu nega
liu laikyti. Geo. Chemauskas, 7021 
Stony Isiand Avė.

TAVERN pardavimui, geroj vie
toj, Daromas geras biznis. Savinin
kas važiuoja i Europa.

5414 Archer Avė.

TAVERN pardavimui arba rendon. 
Atsišaukite pas dženitoriu.

733 W. 18th St.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nč, daromas geras cash biznis. Yra 
moderniški fikčeriai, ledo mašina, 
refrigeratonus, kaunteris. atakas ir 
kampinis namas. Parduosime su na
mu arba be namo. Pigiai. 2633 W. 
43r<i St.

APTIEKA turi būt greitai par
duota labai pigiai. Randasi lietuviu 
kolonijoj. Už cash dar pigiau par
duosiu. 1802 W. 47 St. Lafayette 5777

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimai

3 FARMOS pardavimui, labai gra
žioj vietoj prie zteitavo kelio. 2 po 
40 akru, viena 160 akru.

Taipgi reikalingas pusininkas ant 
paukščių farmos. Turi būt nevedes 
ir turi turėti bent kiek pinigų. Ra
šykit laišką. J. Dermaitis. R. 3. Box 
156. Caro. Mich.

PARSIDUODA ūkis Lietuvoje. 8 
hektarai (20 akru) su naujais ame
rikoniškais triobesiais. gyvuliais, pa
darais. ir furničiais. Gyvenamas na
mas su 8 kambariais. Viskas tik už 
$3,000. Gera proga važiuojantiems 
Lietuvoje apsigyventi. Ūkis randa
si prie geležinkelio stoties ir dvie
jų g»*ru vieškelių. Box 290, 1739 
So. Halsted St.

Rcal Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PARDUOSIU arba mainysiu, ma
žiau kaip puse kainos. 6 pagyveni
mu narna — 3 po penkis kamba
rius. ir 3 po 4 kambarius. Pirmo.i 
klesos su maudynėmis. Priimsiu i 
mainus narna nuo 1 iki 4 pagyve
nimu. Jeigu reikalas pridėsiu CASH. 
Box 291. Naujienos.

UŽ 3 augštu murini narna kaina 
tik $3500. Busiu Chicagoj 5 dienas. 

1825 S. Jefferson St.
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