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D r. Kimball Patarė Palaukti, 
Iki Audros Praeis

F. Vaitkus ramus, laukdamas palankaus 
skridimui oro. Bet dar ir šiandie nesitiki-Į 
ma oro pasikeitimo Airijoj ir Anglijoj,

BROOOKLYN, N. Y., liepos 28 (Telegrama 
Naujienoms). — Pasikeitimo oro virš Airijos ir 
Anglijos nenumatoma ir rytoj (pirmadienio) ry
tui. Nekantriai laukiame to oro pagerėjimo.

CONEY ISLAND, N. Y. Liepos 27 d., 4:13 vai. po- 
piet. — (Telegrama) Nusivylimas ir vlH. Stiprus žemo 
spaudimo plotas (“strong low presure am”) su aud
roms ir lietum gula ant Airijos, Anglijos ir šiaurės Ju
ros ir palengva slenka IJctuvos kryptimi. Dr. Kimball 
(oro Biuro viršininkas) pataria rytoj neskristi ir pa
laukti, iki tas plotas praeis pro kelių arba išsisklaidys. 
Jisai žinosiąs rytoj.

Garsusis lėktuvų gamintojas Igor Sikovsky, Įkūrėjas Sikorsky Aircraft Co., Bridgeporl, Coim.,

Italija nori apryboti 
tautų sąjungos 

svarstymus
Grūmoja piiNitnuu'ldl iš tautų 

sąjungos,1 jei Joh reikalu v i- 
mias nebus išpildytas

Vokietija dūksta ant 
Amerikos dėl nu
draskytos vėliavos

Vėliava liko nuplėšta nuo vo 
kiečių laivo Brernen. Vokie
čiui skaito, kad Ir prekybos 
NiitnrtiM liko pnnuikinta

projektuoja milžiniškus pasažierinius lėktuvus skraidymui per Atlantiką. Jis jau pagamino ko
letų tų( lėktuvų modelių. Pasak jo, 50 tonų lėktuvai su trimis motorais, skrendantys greitumu 
200 mylių j valandų ir galintys vežti 80—40 pusažierių neužilgo skraidys virš Atlantiko. tarp

LAKŪNAS NENUSTOJA VILTIES

BROOKLYN. N. Y„ liepos 27 d. 11:57 vai. nakties. 
— (Telegrama) Išskridimo valandai prisiartinus, Felik
sas Vaitkus nerodo ne mažiausio nervų j tempimo ir ne 
mažiausio svyravimo. Jeigu Dr. Kimball nebūtų įspėjęs, 
kad oras yra pavojingas, tai lakūnas butų pakilęs Floyd 
Bennett airporte Šį rytų ir sekmadienį butų skridęs link 
N ewf oundlando.

Vaitkus vėl tarsis su Dr. Kimball ir visu rimtumu 
tikisi, kad raportas apie orų bus geras, taip kad jisai 
galės išskristi rytoj (pirmadienį) ryte ir atlikti žygį, 
kuriam jisai yra pasiruošęs. Lakūnas laukia progos iš
skristi su pilnu pasitikėjimu. Kuomet lėktuvo sargai ir 
airporto tarnautojai nervinasi, tai Vaitkus yra ramus.

Jvairųs asmens, daugiausia reporteriai, skambina 
dienų ir naktį ir savo klausinėjimais per telefonų ne
duoda ramybės.

Amerikos ir Europos. Bot pasak jo, už daugelio moty gal atsiras dar didesni, 500 tonų lėktuvai, 
aprūpinti šokių salėmis, pasivaikščiojimų aikštėmis ir kitais dar nesančiais dabar lėktuvuose 
patogumais. Bet tai’ yra tik tolima svajonė.
C...' .... ..Ii.iįfe.'i'ii i Ii,i I n..Įįi>............................. -m................. ....... I ... 77*8 «'l!!'■ Iii! i ........  ■■ ..... i'm ■■..iJiii   .. . u............. " —■*~ . n s j
New Yorke Siičmegau-

Lietuva prie benzino 
maišys nevalytą 

spiritą
Tuo tikisi padidinti spirito ga

mybų ir sunaudoti atliekamus 
’ukio produktus—bulves ir ru
gius

KAUNAS.— Ministerių kabi
netas priėmė dehitruotam spi
ritui prie benzino primaišyti 
įstatymų. Pagal šitų naujų j- 
statymą įpareiguojami visi bųjj- 
zinir varomųjų motorų savi
ninkai naudoti tik benzino ir 
dehidruoto spirito mišinį iš 75% 
benzino ir 25% dehidr. spirito. 
Numatoma atidaryti visoje te
ritorijoje 4 punktus benzinui 
su spiritu maišyti. Už nusi
žengimų šiam įstatymui numa
toma bausmė ligi 5,000 litų pi
nigais, arba ligi 3 mėn. kalėji-

mo. Įstatymas pradeda veikti 
nuo 1936 m. kovo mėn. 31 d.

Tuo pačiu įstatymu numaty
ta taip pat benzino vartojimo 
tvarka užsienio - automobilis
tams. Pagal j Į užsienio auto
mobilistai, atvykdami j Lietu
vą. gali atsivežti savo reika
lams ne daugiau 50 klg. ben
zino. Pačioje Lietuvoje jie tu
ri pirktis tik dehidr. spirito ir 
benzino mišinį. Tačiau jiems 
leidžiama pirkti Lietuvoje sa
vo motorams varyti ir grynų 
benzinų, bet tik sumokėjus ir 
už ketvirtų dalį savo perkamo 
benzino kiekio dehidruotų spi
ritų.

Finansų ministerijos apskait- 
liavimu dėl privalomojo dehidr. 
spirito primaišymo prie benzi
no numatoma, kad spirito ga
myba Lietuvoje bus padadinta 
2 mil. litrų. Tam padidinimui 
esu reikės suvartoti krašte dau
giau 500 tukst. centnerių bul
vių ir 12—13. tūkstančių cent
nerių rugių.

Chieagai ir apylinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana-

Visur karšta
CHICAGO—Chicagieiiai dai 

negali skųstis perdaug dide
lius karščiu, nes Chicagoje yra 
vėsu, palyginus su karščiais, 
kurie siaučia toliai/ j vakarus. 
Kansas, Nebraska, Iowa, abie
jose Dakota valstijose karščiai 
siekia virš 100 laipsnių, net ir 
vėsioj Minnesotoj karštis sie
kia virš 98 laipsnių.

domą chicagiečio
■ užmušėją

CHCAG.O.—Gauta žinių, kad 
New Yorke liko suimta Eve- 
lyn B. Smith, 45 m., skalbėja 
ir buvusi burleskų šokėja. Ji 
buvo stropiai ieškoma nuo lie
pos 9 d., kada Hammond pel
kėse buvo rastas lavonas Ervin 
Lang, 28 m., su nuplautomis 
kojomis.

Užmuštojo uošvė Blanche 
Dunkel, 45 m., prisipažino, kad 
ji buvo įsimylėjusi į savo žen
tų ir nuftare jį nužudyti kai 
jis paketino apsivesti - su kita 
mergina. Pagelbon pasisiūlė jos 
draugė Evelyn Smith, kuri gy
veno tame pačiame name su 
tulu chiniečiu. Ji sutikusi nu
žudyti Lang už $500 ir abi 
jos nuvyliojo Lang į Smith 
apartmentų ir ten Smith nu
žudė ir viena, ar pagelba chi 
niečio, lavonų nuvežė ir pame
tė Hammond pelkėse, o jo ko
jas pametė kitoj vietoj, ties 
Munster, Ind. Dtfndėl, sumo
kėjusi Smith $100 ir vėliau 
prižadėjusi sumokėti likusius 
pinigus. Taip pasakojo uošve 
Dunkel.

New Yorke Evelyn Smith gy
veno po svetimu vardu, bet 
jų suėmus veikiai prisipažino 
prie savo asmenybes. Tečiaus 
ji užsigynė visų Dunkel iškel
tų prieš jų kaltinimų. Ji sa
kosi nieko apie žmogžudystę ne
žinojusi ir Chicago apleidusi 
liepos 8 d., kai Dunkel gulėjo 
ligoninėje po tonsilų operaci
jos. Taipjau ji prisipažino, kad 
ji nėra vedusi chinietį ir su 
juo nesimatė jau kurį laikų.

Evelyn Smith sutiko nesi
priešinti jos pargabenimui Chi- 
cagon ir gal dar šiandie ji, 
lydima detektyvų, parskris lėk
tuvu į Chicago duoti savo pa
rodymus.

Kruvinos Jonines 
Vilkavišky

VILKAVIŠKIS. — Vilkaviš
kio šaulių būrys suruošė Jo
ninių išvakarėms gegužynę 
pušynėlyje. Į gegužynę susi
rinko nemažas būrelis žmonių. 
Vietos šaulių choras padaina
vo keletu gražių dainelių, gi 
moters parode keletu plasti
nes gimnastikos numerių. Be 
to, buvo Šaudoma į taikinį ir 
vietos šauliai rodė savo bud
rumų.

Gegužynčs nuotaika buvo 
puiki. Ypač ji pakilo užkurus 
tradicinį laužų.

; , s
Pavakare pradėjo rodytis 

girtų vaikinų, kurie mėgino 
pradėti peštynes. Vietos šau
liai, palaiką tvarkų, laiku spė
davo tokius karštagalvius per
skirti, bet apie vidunaktį, ne
toli orkestro, susikibo keletas 
vyrukų ir nežiūrint pastangų 
juos 'skirti — įvyko peštynės, 
kurių rezultate vienas primuš
tas atsidūrė po bufeto stalu, 
o antras, p. Bujauskas, sun
kiai sužeistas peiliu, turėjo 
skubėti į ligoninę. Sužeistas 
smarkiai.

33 darbininkai žuvo Ita
lijos amunicijos dirb- 

. tuvėj
VABF.SE, Italijoj, liepos 28. 

-- Smarki eksplozija ištiko Bick- 
ford-Smith amunicijos dirbtu
vėj, Tairio miestely, kurioj žu
vo mažiausia 33 darbininkų ir 
17 liko sužeisti. Spėjama, kad 
sužeistųjų skaičius pasirodys 
daug didesnis.

Po kelių valandų kasinėjimas 
griuvėsiu liko sustabdytas pri- 
sibijant naujų eksplozijų.

Apiplėšė lietuvio taver
ną; sumušė dukterj

Pasimirė paskutinis iš 
Afrikos atgabentas 

vergas
V

MOBILE, Ala., liepos 28. — 
čia vakar pasimirė negras 
“Uncle” Cudjo Lewis, mano
ma paskutinis iš gyvųjų iš Af
rikos į Ameriką atgabentų ver
gų. Jis buvęs 105 m. amžiais.

Jis kilęs iš darbščios ir tai
kios Tarkar gentčs, Congo apy
gardoj. Jis buvo sugautas ver
gų pirklių ir 1859 m. liko at
gabentas į Jungt. Valstijas. Iš 
vergijos pasiliuosavo tik po ci
vilio karo, kada Jungt. Vals
tijose liko panaikinta vergija. 
Bet jis ir toliau pasiliko gy
venti šioje apielinkėje.

RYMAS, liepos 28. — Ita
lija atvirai prigrūmojo pasi
traukti iš tautų sąjungos, jei 
pastarosios taryba, kuri susi
renka nepaprastam posėdžiui 
ateinanti trečiadieni, panorės 
perdaug plačiai svarstyti Itali
jos ir Abysinljos ginčą ir iš
kels Italijai nemalonių dalykų, 

Italijos telegrama tautų są
jungos sekretoriui sako, kad 
Italijai bus sunku dalyvauti 
posėdyje, jei taryba svarstys 
budus kaip galima butų atnau
jinti taikymo komisijos veiki
mą.

Ginčas dėl klausimų, kuriuos 
gali svarstyti tu taikymo ko 
misij ir įšaukė komisijos dar
bo pakrikimų, nes Italija ne
nori kad komisija ar 
tautų sąjungos taryba 
svarstytų 'kitus {klausi
mus, išėmus pasienio susirėmi
mą gruodžio mėn., kuriamų 
žuvo 80 italų ir 110 abyslnte- 
čių, nors tas klausimas dabar 
pasidarė vienas menkiausių vi
same Italijos-Abysinijoa ginče
Paskelbė karo stovį Abysini- 

jos pasieny
Tuo tarpu Italijos karinis 

pasiruošimas yra tęsiamas vi
su smarkumu*.

Abysnijos pasienyje Italija 
paskelbė karo stovj, kas sa- 
vaimi sudaro pirmą žingsnj 
prie karo.
Abysnija atsidecki tik ant tau* 

tų sąjungos
ADDIS ABABA, liepos 28. 

—Abysnija atstume visus Ita
lijos bandymus “taikintis”, kad 
tuo sutrukdyti tautų sąjungos 
tarybos veikimą ir dabar atsi- 
deda vien ant tatftų sąjungos, 
kaip savo išgelbėtojos. Tą aiš
kiai pasakė ir Abysinijos ka
ralius savo viešame pareiški
me:

“Dabar nuo pačios tautų 
sąjungos tarybos priklauso pa
sakyti, ar tos sąjungos narys 
turi teisę atvirai užpulti teri- 
torialę neliečiamybę kitos vals
tybės ir grūmoti jos nepri
klausomybei.”

CHICAGO.— Keturi plėšikai 
užpuolė Walter Sharkus taver
nų, 1247 W. 103 St. ir atėmė 
$800. Tuos pinigus Sharkus 
buvo parsinešęs iš banko mai
nymui darbininkų čekių.

Piešimo laiku Sharkus buvo 
rūsy. Už baro dirbo jo 21 m. 
duktė StelĮa, kuri atsisakė ati
duoti plėšikams pinigus. Plėši
kai skaudžiai revolveriais su
mušė mergaitę ir vistiek pi
nigus atėmė.

SCHUYLER, Neb., 1. 28. — 
Tėvas ir sūnūs padavė aplika
cijas gavimui senatvės pensi
jų, nes abu jų pilnai užsitar
nauja. Tėvas yra 103 m. am
žiaus, o sūnūs—67 m.

21 metų karo pradžios 
sukaktuvės

Vakar sukako lygiai 21 me
tai, kaip liepos 28 d., 1914 m. 
Austro-Vengrija paskelbė karų 
Serbijai. Tai buvo pradžia pa
saulinio karo.

7 žuvo Turkijoj
ANKARA, Turkijoj, 1. 28.— 

Turkijos cenzūra, pagalios, pra
leido žinių apie žuvimų 7 ka
reivių dviejų amunicijos san
dėlių eksplozijoj ties Ismidt. 
Eksplozijos ištikusios dėl nu
mesto į žolę degančio cigareto.

Lėktuvo nelaimėj žuvo 
keturi chicagiečiai

,CHICAGO. —Keturi jauni ir 
pasiturintys chicagiečffai, 'jų 
tarpe lakūnas Henschen, suta
rė skristi į Mackinac salas, tur
tuolių rezortą, praleisti šven 
tęs.

Pasisamdę lėktuvų Curtis- 
Reynolds airporte jie išskrido 
linkui Milwaukee. Tečiaus vi
sai arti Curtiss-Wright airpor 
to, netoli Milwaukee, ar tai lėk
tuvas pradėjo gesti, ar kas ki
ta atsitiko, bet jiems bandant 
ten nusileisti, lėktuvas nukri
to ir susidaužė laukuose ir vi
si keturi liko užmušti vietoj.

žuvo advokatas Ennis, lakū
nas Henschen, Burkhard, Teng- 
berg. Pastarieji trys dirbo 
elektros kompanijai.

BERLYNAS ,liepos 28. — 
Vokiečių lnIkraščial šaukia, kad 
Vokietijos prekybos sutartis 
su Amerika liko panaikinta, 
^ow Yorko miestui atsisakius 
eisti vokiečiui operuoti grožės 
salioną. Tai esą diskriminaci
ja prieš vokiečius.

Bet New Yorko mėras La 
Guardia atsako, kad tą sutar
ti jau senai patys vokiečiai pa
naikino, vartodami diskrimina
ciją prieš Amerikos žydus.

Tečiaus dar labiau nacių 
laikraščiai dūksta už nuplėšimą 
Vokietijos vėliavos New Yorke 
nuo vokiečių laivo Bremen, ku
riam išplaukiant komunistai bu
vo suruošę demonstraciją.

Nacių laikraščiai reikalauja, 
kad Amerika atsiprašytų Vo
kietijos už tokį Vokietijos vė
liavos įžeidimą.

Palaidojo Seną vi
suomenės darbuo- 

toją
VIEŠINTOS. — Birželio 26 

Padvariiykų km. Viešintų val
sčiuje laisvamanių kapinėse, 
greta Čia palaidotų visuome
nininkų Didžiulių supiltas 
naujas kapas—palaidota šiau- 
Čiunienė-Nitaitė, 64 m. ainž. 
Mirė vėžio liga.

Velionė buvo ūkininke, ar
tojo žmona, laukų darbinin
kė, bet jos mirtis iš plačios 
apylinkės visuomenės išrovė 
nuoširdžią, artimą, mylimą 
netolimos praeities didelę lie
tuvybės kovotoją.

Apylinkes pažangioji visuo
mene neteko didelės savo nu
sistatymų gcrbejos4>endrinin- 
kės. Velionė gyva būdama sa
vo pažiūras gerbė, mirštant 
atsiranda “į kelią” vedėjai, 
pasiūlo kunigą, bet paskuti
niai gyvenimo žodžiai suskam
ba neigiamu atsakymu...

Į velionės laidotuves susi
rinko būriai jos draugų, ku
rie dideliu liūdesiu palydėjo 
ją į amžino poilsio vietą. At
sirado ir tamsaus gaivalo, ku
ris netruko jausmų paleisti 
burną į “laisvę”.

Prie velionies kapo jos gy
venimą ir darbuotę apibudi
nančias kalbas pasakė dr. Di
džiulis, dant. gyd. Didžiulytė- 
Albrechtienė ir velionės vy
ras knygnešys šaučiunas.

Šiauliai pradeda ka
nalizacijos darbus
ŠIAULIAI.—Iš Kauno į Šiau

lius šiomis dienomis atvyko du 
technikai pradėti kanalizacijos 
darbų. Gauti jau ir reikalingi 
kanalizacijai vamzdžiai. Darbas 
bus pradėtas tuojau, kai tik 
baigs kanalizacijos tyrinėjimus 
prof. Šimkus, kuris dabartiniu 
metu yra Šiauliuose.

MANCHESTER, Mass., 1. 26. 
—Pulk. E. M. House, artimiau
sias prezidento Wilsono pata
rėjas, sulaukė 77 metų amžiaus. 
Jis yra pilnai sveikas.

VABF.SE
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Lietuvos Naujienos
NAUJIENOS, Chicago, III.

•mmm
Pirmadienis, liepos 20, 1035

Metinis “Maisto1’ ak
cininkų susirinkimas
Nnujn kryptis "Mnfafo” vndn- 

vybGJ, kuri dnhnr bus be p. 
lApčno.

KAUNAS. — BiVŽ. 2(1 d. Zo- 
mfa ūkio rūmų mdčju buvo me
tinis ’*M«i8to” akcininkų suvo- 
Žtavimiu. Dalyvavo apie 20 nk- 
cinlnkų. Kadangi pirm’, ir dlr. 
|x taipėnaa dnlmr Romoje, tai 
suvažiavimų atidarė valdybos 
vicepirm. Žemės ūkio dep. dlr. 
A. Vienožinskis Ir plVOdniOkau- 
ti pakvietė stambiausi akcinin
ką finansų vicemln. J. Indrišita 
ną. Sekretorium iNikviestas V. 
Rudvalis. Paprašą žodžio v-bos 
vicvpirm. Vienodžinskis pareiš
kė, kad “Maisto“ valdyba, tu
rėdama galvojo b-vės imsunkė- 
jusių garnylx>s ir pivkylnm buk
lų, mananti, kad gal akcininkų 
susirinkinuts rasiąs reikalo 
kiaulių supirkimo ir okstiortc 
srityje tedaryti esminių pakei
timų ir kitaip susirinkimas gn^ 
lįs pasisakyti, tai valdytai nu
tarus in corpore atsistatydinti.

P. Vienožinskio imiviškimui 
niekas neprieštarauja ir valdy
bos įsitraukimas priimamas. 
Tada teko darbų tvarką papil
dyti nauju punktu - valdybos 
rinkimais.

Unpėnns iš Italijos suvažiavi
mui atsiuntė sveikinimo tele
gramą ir gailis negalįs padary
ti pranešimo. (Birželio I I d. 
sušauktą akcininkų susirinki
mą pats taųvėnas atidėjo, o da- 
tair sušauktas susirinkimas La
tėnui esant užsienyje).

įdomų pranešimą
apie “Maisto“ 1934 m. veiklą 

padarė d i r. A. Vienožinskis.
1931 m., sako p. Vienįptins- 

ki*, mėsos rinkai buvo nepatan- 
kųs. Rinkos dar labiau susiau
rėjo. Musų gaminiams rinkos 
visiškai uždarytos Italijoje ir 
Vokietijoje, susiaurėjo Pram 
euzijoje, Belgijoje, Austrijoje 
ir Čekoslovakijoje, taip jiat ge
rokai sumažėjo ta'kono ekspor
tas ir j Angliją.

Svarbiausia buvo ir tokia pa
silieka Anglijos rinka, kur mes 
eksportuojame beveik visą be
koną, žymius kiekius konser 
vų, paukštienos ir triušieną.

1934 m. bekonų eksportuota 
už 27 milijonus litų (1933 m. 
už 32 mil. lt.), šiemet Angli- 
jon bus įvežta 164,000 kiaulių 
arba 75.000 mažiau, negu 1933 
m. Rusijon išvežamos lašininės 
ir bekoninės kiaulės, šiemet į 
SSSR numatoma išgabenti apie 
100,000 kiaulių. Sovietams kiau
lės Įiarduodamos ne aukšta, bet 
suderėta kaina. Nemaža būda
vo mėsos parduodama į Vokie- 
liją ir per mažąjį pasienio su
sisiekimą, bet nuo pernai metų

vidurio visoks gyvulių ir mė
sos eksportas Vok ietį joh su«to > 
jo. Vokietija no tik kad neisi- 
leidžia mėsos Ir gyvulių ekspor
tą; bot nė tranzito pov savo te
ritoriją nepraleidžia.

<>koslovakljon ir Aųstrijon 
būdavo gabenamos lašininės 
klatdės, bet Vokietijai uždarius 
ttanzllą ir | šia# valstybes eks
portai tturėjo sustoti. Tranzito 
uldaVynuis j Austriją ir Čeko
slovakiją mums yra Žalingus, 
nes per metus ton galėtumo 
eksportuoti iki 30,006 kiaulių.

Mažesniais kiekiais buvo oks- 
įsirtiiota avienos, veršienos, 
paukštienos, apdirbtų gyvulių 
žarnų ir skerdyklų liekanų į 
Švediją; žarnų ir skerdienos lie
kanų — Į Daniją, arklių kiau
lių žarnų Į Latviją, kiaulienos 
ir kmhpių j Prancūziją, sūdyto 
ta'kono ir kumpių Į Belgiją, 
šiek tiek lašininių ir bekoninės 
kiaulienos į Italiją.

Reoksportuojamas
Lietuvon liekonaa pa tenka j In
diją, Afrikos kraštus, Australi

ją, Maltą
ir kitur, kur daugiau anglų gy
vena. Darant mdyginimus eks
portas tai atrodo: visų “Maisto” 
skerdyklų oksĮX)rtuota: 193-1 m. 
už 31,879,752 lt., 1933 m. 42.- 
328,165 lt., 1932 m. 42,81 1,493 
lt. Taigi, pernai metais "Mais
to“ skerdyklų eksportas krito 
8 mil. lt.

| SSSR pernai eksportuota 
už 5,360,471 lt., 1934 m. rūši
mis eksportas taip atrodo: 
kiaulių eksiantuota už 33,028,- 
308 lt, galvijų — 756,249 lt., 
skerdyklų liekanų — 326.513 
lt., apdirbtų žarnų — 245,519 
lt„ arklių — 272,916 lt., paukšA 
čių — 93.943 lt, konservų — 
67,689 lt., parengtų gaminių - - 
§7,647 lt., veršienos —- 4,371 lt., 
triušienos — 648 lt., avienos ■— 
1,941 lt.

Pernai motais SSSR buvo su
pirkta 816 arklių, lai nauja 
“Maisto“ eksporto šaka, šiemet 
arkliai |x'rkami T ^atvijai.

Bendra “Maisto” Įmonių apy
varta, kartu su eksportu ir vi
daus rinka 1934 m. siekė 46,- 
009.482 lt. (1933 m. 47,456,287 
lt., 1932 m. 62,767,150 lt).

Baigdamas pranešimą p. Vie
nožinskis pabrėžė, kad mėsos 
atsarga labai didelė, paV., sau
sio 1 d. skerdyklose buvo at
sargos už 3,034,990 lt. Pirmąjį 
šių metų ketvirtį atsargos dar 
padidėjo, nes daug atlikusių 
nuo eksporto kiaulių reikėjo 
perdibti į gailinius ir pasūdyti 
vasarai. Kur dabar parduoti 
gaminių atsargas — Skerdyk
loms sudaro didelių rūpesčių.

Vidaus rinkoje “Maisto” b-ve 
turi įsteigusi apie 50 parduotu
vių ir jose parduodama kas 
mėn. už 600 tuk»t. litų prekių.

'»f< ■

Indiana valstijos milicininkai patruliuoja Torro Mauto gnt 
laiko ton buvusio generalinio streiko. Milicija dmigėlĮ km*ves

tų strelklorlus ptfolč dujų bombombls.

Pelno gauta 73,805 lt. Pelnu 
ir nuostolių sųakalton balananH 
7,824,090 lt.

Už eksportuotas prekes už
sienin gauta valiutos: a) iš 
Kauno skerdyklų 6,637,006 lt., 
10 Klnipčdos — 8,754,818 lt., 
c) Panevėžio • • 6,407,772 lt., d) 
Tau rages — 7,617,515 U.

Kitas klausia, kas bus iš tų' 
penkličių, už kuriuos “Maislaa” 
verčia bekono statytojus imti 
akcijas. Dar kitas teiraujasi 
dčl arklių eksporto, dčl bekono 
perspektyvų ir t. t.

Ka« kaltas, kad taip IšplCHtii 
bekono gamyba

P. Vionožiųškis sako, kad ak
cininkai gali susidaryti Įspū
džio, jog "Maistas” skatino 
ūkininkus bekonus auginti, • o 
kai priaugo — neilnn. Vieno
žinskis išreiškia, kad lokio nu
tarimo “Maisto” valdyba nėra 
padariusi.

1932 m. eksportuota per (),l> 
mil. bekono, o tarnai tjfc apie 
380,000 kiaulių. Tik V4i. kiaulių

dviem trečd. kiaulių tenka ki
tur ieškoti rinkų. Gabenamos 
kiaulčs j SSSR, bet prie kiek
vienos ten gabenamos kiaules 
reik primokyti 20—22 lt., t. y. 
tiek yra nuostolių. Į SSSR ei
nąs trečdalis “Maisto” supirk
tų kiaulių, trečdalis reikia ki
tur kur realizuoti. Prie šios 
kiekvienos kiaules reik pridėt 
45—50 n., o kol realizuojama 
lašinines kiaules — tenka pri
dėti net iki 70 litų. Tai tokios 
operacijos.
Dabar vyriausybė svarsto du 

galimumus:
pirkti iš ūkininkų tieka) ... ..

kiaulių, kiek užtikrinta Anglijos 
rinkoje. Ėef kitą metą toji rin
ka gali susiaurėti, o SSSR rin
ka irgi netikra, atsitiktine. Ta
čiau niekas negali atspėti, kuT 
bus rinkų ir kokia kaina bus ga* 
Įima bekoną parduoti. Jei jad 
tokią rinką turėtume, tai apiė 
200,000 kiaulių per metus gali
ma butų supirkti, bet ūkinin
kai užaugina daugiau kaip 300- 
000 bekonų; b) sumažinti pri
mokė j imus, numušt bekonų kai
ną.
šiandien ūkininkai kiaulių pri

stato dusyk daigiau, negu 
‘‘Maistas” gali paintti.

Lašinių kiaulių SSSR dabaf 
visai nenori imti, per karšta, 
reik laukt rudens. Taigi, dviem 
trečd. kiaulių nežinoma nei kai
nų, nei rinkų.

1934 m. apyskaita su pelno 
ir nuostolių sąskaita patvirtin-

Lietuva pastatė Ru 
sijai laivu

' Klltlpėdojo yra garidOH laivų 
dirbtuves — — Lindhmin. .los

vlso pasnidlo vandenimis. Lio 
pos pradžioje Llndonau dirbtu 
Vės pastate ir | vandeni nulet 
do naujų ledlauži, skirtų So 
vietų Rusijai. .Tsb

Ndikfitai mirG Pr. J.
CeponiH

)—HMf niiiiirMOMilMwht i

KLAIPĖDA. — Plrmudienj 
KlnlpčdoN Raudonojo Kryžiumi 
ligoninėj cliirurgiiH d r. Čepo
nis operavo vienų ligoni Ir 
beopoimodiihmN jHldurė pirš
tų. jHldurtaniH tiek buvo ne-

ADVOKATAI
K.P. GUGIS

advokaTah
Mlontb oflHttM—127 N» Dcnrbbta Ht. 
Knnib. 1431-1434—Tol, Centrui 4411-2 
Niumj oflMHN—3323 Ho, Ha ntcd Ht. 
VuIoiiHom, ynkarnlN nuo 0 , kl 8:80.

Tai. Jlddltivuril OTO 
KotvIrtadionlalM Ir Hokmat loninlM— 

Dagai NutnrlioM.

Dentistas
4645 So. Ashlartd Avo

arti 4tth Sth>ol
ValtuidoN nuo 0 iki H vakaro.

Rfirw<loi Dumi autarti

Sitmuritf Lev«n«ff»ky
Rusijai tarnaujantis garsus lakūnas lenkas Zigmas Leva- 

nėvski, kuris su kito lakunu ir navigatorium ruošiasi neužilgo 
iš Maskvos skristi j San Francisėo per šiaurės polių. Levanevs- 
ki yra išgelbėjęs Sibėrijos sniego tyruose Amerikos lakūną Mat- 
tern, kai tasis skrisdamas apie pasaulį susidaužė tolimoj Siberi- 
jos šiaurėj.

1935 m. sąmata 8,145,048 lt. 
priimta. Svarstant sąmatą bu
vo padaryta pastabų, kad be
kono eksportas mažėja, bet są 
mata didesne, negu pernykštė 
(1934 m. sąmata 7,865,530 lt.).

Paskui buvo valdybos rin
kimai.

Pirmininkaująs pareiškė, kad 
yfa gautas kandidatų j valdy
bą sąrašas: Apol. Vienožinskis, 
Jonas Tallat-Kelpša, Povilas

Toldphnnoi BoUlfiVttrd 2800

JOSEPH J. GRISU
ir

! Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 Hotith AmIiIuiuI Avcnuo, 
IloM. 0515 H, Rock^oll Mt, 
ToloplioutH luMHihllc 9723.

lira. 1227 8. 50 Avo., Cicero 
Toltnihoncn Ule oro 530o,

Dr. StnkoHs
Gydytojas h* Chirurgas
OflHM 4C4B Ho. ASHLAND AVH.

Ofiso vmI.i Nuo 2 iki 4 ir nuo 0 iki H 
vak. Nodfllloj pagal aulartm* 

Oflao Tol.i BouinvaM 7«20 
Namų Tel, Prcnipoot 1980

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAH IR CHIRURGAI 

4157 AllGHKR AVENUE 
Tolofonua Virglnia 0080 

OfiaO vaiundoz nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v, V. Ncdllioj pagal Bulaiti

Hepčys (ūkininkas). IŠ vietų 
dar buvo pasiūlyta ir pritašyta 
koletas kandidatų, tačiau iš
rinki l, kuriuos pasiūlė vyriau
sias akcininkas —— p. Indrl- 
šiunas. Bejč, lig šiol būdavo 
renkami valdybon 7 asmenys, 
dabar išrinkti G. Liipėrto PO 
kandidatūra nebuvo pastatyta.

Revizijos komis!joti1 išrinkta: 
P. šalčius, K. SrUbga ir p. Dhh- 
ta.

Priimta rekbtiueija, ku^llv 
valdyba įgaliojama vidaus Ir 
užsienio rinkose kreditubtis li
gi 20 m 11. lt,

Grynus pelnas paskirty tas
.i 

taip: 40,000 akcltiinkų diVIdbm 
mokėti ,(vyr. akvinin- 

valstybčs iždas nuo di-

ki‘M6 h‘ birželio 2(1 d. JIh jau 
inlrč.

Daktaras čcpohlH yra kilęa 
Iš Vabalninko vuImč,, Biržų ap, 
Baigęs ID15 metills gimnazijų,

ftltadoflją. Didžiojo kuro motu 
velionis, knip incdlcinos siū
dintas, ilgų hiiUųl Išbuvo fron
te, dirbdmnns kuVhiouienčs II- 
gonliieso. Kurui pnalbnlgUM, 
d. n. Čeponis gvĮžo j idcndcml- 
jų. 1010 mohds JIS grjžo | 
jidehivų li‘ dh‘bb kni‘o ligoni
nėje. Včllmi |1H buvo Išrink
tus Vytauto Didžiojo univer- 
S'ltalO chirurgl|bs kuledros 
uisisfenlu. 1033 metais jis bu

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVoRaTaS 

2201 W. Cormak įlomi (W. 22 
O/Imo vhIhikIon: KiiNdlon nuo 0 iki 6. 

Vakarais: PanodOllo, Sorodoa Ir 
Mtayčlba 0 iki 0 

lolofonna Canal 1175 
Nnmnli 64R0 H., Rockwell Acrost 

Tolofonna llopuhlic 9000

DR. J. E. SIEDL1NSKIS 
Dn.WWfcis 

(1AH D1CNT1STAH X-KAY 
4148 ARCHER A V., (’or. Frandltce 
Tol. offloo J4if. 80001 ros. Vlrg. 0009

AKIU SPECIALISTAI

'donbjo Kryžlirns 
cbirut‘gljos skyrlnus 
tBc savo tibštaglnio

ibis 
videiido yra atsisakęs ir nei
ma) 10,(160 lt, Į Rosp. Priiž. 
Snlbt'onos stipendijų fondų, 
2,000' lt. jaunųjų Ūkininkų ra
teliams' eta.

Tuo suvažiavųnas ir baigės.

GARSI^KlTfeS 
NAUJIENOSE

IlgonlncH 
vcdčjir. 
daktare) 

dhvhb, dnkt’m‘nM' č0|7Dnh, kiell 
nlllkdhninH, dirbo Ir vlHUOmc- 
nČH darbų, HkaitydamaH Įvai
rias iš savo srities paskaitas 
viešuosiuose susirinkiinuosO 
bei kiii’fmOše. Tar0 ’lcilko, dak
taras Čcpohls buvo neseniai 
pAsibniguMiy piTčfiduJiiiflš1 ap- 
sn ilgos kursų vedčju.

Giminėms p a go i d a u j a n I1,
daktai'as Cepoiil^^ palaidos
iąs savo gimtoje parapijoje.

“TSRtšERŠŠ
A»'« •»I111I W—»w»». ii—IWW iilBįj* «WMMk

DR. G. SERNER
LIETUVIS

^.Tal. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Krolviis Akli
Ištaiso.

Ofisas Jr, Akiniu Dlrbtuvl 
756 VVcst 35th St 

kampas llnlstod St, 
Valandos uo 1Q——4, nuo 6 Jkl 8 

NCdRllomls nuo 10 Iki 12 Vai, dlouti

Dr. C. K. Kliauga
Donttotas

Valandos nuo 0-9
2420 Wesl Marųuettc Iload
arti WosU)rn Avo. Homlock 7828

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OfiNUN Ir Rdzldcncllu: 
2519 Wcst 43rd St.

VALANDOS: Nuo » Iki 10 ryto, nuo 
1 iki 8 po plot, nuo 6 iki 8:80 vuk. 
kundion. Ncdlliomiz nuo 11 Iki 1 p.p. 

T61. LAFAYKTTE 8061.
—........ r, '..... .. i .

LIETUVIS
Optometrkttlly Aldų Specialistą*.
Pulongvlns akių įtempimu kuri* 

esti prlbžsHtlml galvos dknudfljiiho, 
H'vaigfmo. akių adtdmimd. noryUolu
mo, skaudamo akla knrltl, atitaiso 
trumparegysto ir tollregystų. Prirem 
gis teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose ogžamindviihas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias klnh dar. Špmli atyda otknMplartl i mo^ 
kyklos valktis. KroiVos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v, Ne- 
dilioj nuo 10 Iki 12.
Ddnfcfciy atsitikimų akys atJtalsb- 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.*

4712 South Ashland Av.
Phone AoUlevard tf&89

Kiti Lietuviai Daktarai.
Dr. Margeris

3325 So. Halsted St 
Valandos: nuo. 10 r. Iki 2 po pietų 

ir mio 4 iki 8 vakaro.
Aventadietolafa nuo 10^ Iki 

PKrtdK Knulavard SAMI

Tol. BoUloVartJ 5914 Dienų Ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedil. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. N ai keli s
Gydytojas ir chirurgai <

Cl^CAGO. ILL.

LAlboTUVItr DtaMTOlftAI 

JUOZAPAS 
ei inrii/ici

ir TĖVAS
Lnldothvių Sąlygos 

Lengvais Išriidkėjimate

REPubfit 8340
l>346 So. Kedžie Avenue

Mrs. Andid K. Jarusz
i ........................... ■ PhyslcdlThorapy
. antj Mldwifo

6630 S. WrHtern
■I AVv., 2ii<l floor 

EĮMMMĮi llemlock 9252 
HKNhŠJml Patarnauju prie 
'HSTu.' ’ JhH gimdymo namub HEMc*'H0 ar li^oainėiie,OB™ duodu muRKuge 

Olėctrlc trėsti- 
meht ir magno- 

Įj^foBBU tie blankotsirtt 
Moterims ir mer- HBMhBBHBI (finoms patari- 

mal dovanot.

DR P. IAGMIN
DENTI8TAS

3147 S. Halsted St.
Uturn. ir Ketv, nuo 10 iki K v. v.

1618 ATTO BOULEVARD
Pan. Scr. Pfitn, Sub. 10-8 vai. vak.

Tol. Chicago Hdghts 1131
> ■■■■■—.. Į

r-

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Giceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J.F.ĖUDE1KIS
4605-07 S. Hermitage AvenUd PhoneS Yardį 1'741-1742:

LACHAtVICZ ir S'UNŲS
2314 West 2Šrd Place Phbnes Canal 2515—Cicero 5927

_________ • _________ ■ « » ■ ■ . • •

J. LI ULEVIČIŲ S
4092 Archer Avenue Phohe Lafayette 3572

&- P. MAŽEIKA
8319' Lituanica AVertūe Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Pilone Boulevard 4139
• J t 4• « * * . *• ■ • • v *y' **, į *. **■ 1 M 1 . , > . ■ 4 \ 2. ' x,‘ * -

A, PETKUS
1410 South 49th Čourt Cicėne. Phone Cicero 210d

le F. KADŽIUS
668 West 18th Street - Phone Canal 6174

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

1646 West 46th Street ’honeš Boulevard 5203-8413

AMBULANCE

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

K1TATAUC1A.
Dr. Herzman

IŠ RUSUOS

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

2400 West Madisori Street 
VU1. 1 iki 8 po pietų, 4 iki 8 vak.

TeL Sedley 7880
Namų telefonai Branswick 0597

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8843 -South Halsted St, 
Tel. Boulevard 14Č1

Gerai lietuviams Žinomas per 88 
metus kaipo pa. 
rurgas ir akuserii 

Gydo staigias i 
vyru, moterų ir 
jauslus metodus . 
elektros prietaisus.

Ofisas ii> Laboratorija: 
1084 W. 18tk SU netoli Morgan Si 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

tyrei gydytojas chi- 

ir chroniniai Ilgiu, 
vaikų pagal tmu- 

X-Ray ir kitokiai

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

Ofiso Tel. Boulėva’rd 5918 
Rez. TeLVictory 2848 

Dr. Bertash
756 West 35th St 

. Cor. df 3ūth and Halsted Sts, 
Ofiso valandos nuo 1-9 nuo 6valandos nuo 1-& nuo 6:30-8:80 

Nedėliosią pagal atitarti

Pkone Canal 4122

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

Sereddmis ir nedeL pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Reiablic 7866

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

Tėt Keriw<xxi 5107 
VALANDOS:

nuo 9 Hd 11 valandai ryta 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart iventadienio ir ketvirtadienio.

TeL Ofice Wentworth 6380 
M Hyde Park 8896 

Dr. Sušauna Slakis 
Motera ir vaiku ligų gydytoja

Nuo 10 iki 12 vat ryto, nuo 2 iki 4 
vak PO Plotų ir nuo 7 iki 9:80 vai 
vakaro. Nedfliomia nuo' 10 iM 12 
valandai diena. . .... A .

PhOhe lftDWAY 2880

Telefonas YardM 0994
Dr. Manrice Kahn

4681 South' Ashland Avtoto

7 fld 8 vnt Nedil. nuo 10 fld 12 
Rez. Telephone PUm 2400

Dr. A. A. Roth

chroniiku Ilgo.
Ofisas 8102 So. Halsted St. 

arti 81st Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak.

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
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FROMTAREI
nebegali EXPERIENCEDENERGIJA

PAINTERS
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97c
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JOS. F. BUDRIK, Ine

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Bfigl

MARY PESKER
F. ŽVIRBLIS IDA KAIRIS

WENCKUSGRAŽUOlES-KANDIDATES Į “MISS NAUJIENOS 1935E. SCHULTZ

M1LDRED BUTKUS

NAUJIENŲ DIDYSIS PIKNIKAS
Ir Gražuolių Kontestas

BIRUTES DARŽE
M. MITCHEL

J. YOGMINDARGIS

$25.00

Gerbiamiej

Vardas ir pavarde

Adresas

Miestas

Mano amžius
JULIJANA GUREVIČIŪTĖM ART H A JUCIUSRŪTA KARTANASBERNICE GUREVIČIŪTĖ

Kur šio- 
energija

slenkant 
dar Žo

n ui 
liūdnas likimas veda

Energija yra nesutvorhunn 
nusunaikinamn

šiluma, v r 
saules 

energiją

Vienodos temperatūros 
reikšmė

Greitai džiunantis varnišas
galionas ................................

Kainos sumažintos ant malcvos 
galionus ..........................................

: — Aš noru būti kandidatė į “Miss Naujienos 1935’ 
ČIA PRISIUNČIU SAVO FOTOGRAFIJĄ.

gali pasibaigti, bet žmonija 
yra bejėgė juos atstelgti. Nors 
energija yra nesunaikinama., 
bot ji gali likti nebepasomia- 

Pažiūrėkime, prie ko Šis

Take thc word of men who hnvo painioti many homci wlth many 
klntla of palnt. Thcy will toli you that Lowii BKOTHKRS HIGH 
STANDARD Houno Palnt i« thc eniluring and tconomicdl palnt 
to uac on your hoine.

l’or painiota thc country over find that HIGH STANDARD 
outinata ordlnary palnt t i k that lt kecpa Ita beauty for a very 
long time, thua cllmlnatlhg froqucnt ropalntlng, and iowerlng tho 
nverage cost per ycan

Come in and aoo tho PICTORI AL COLOR CHART—ahowlng 
color auggeationa oxccutcd in actual palnt.

Temperatūros stfsivlenuodlni- 
mas gamtoje lemia liūdnų atei
tį. Prie vienodos temperatū
ros nebebus galima išnaudoti 
energijos. To laiko susilau
kęs, pasaulis nebegalės būti 
toks, koks jis yra dabar. Pa-

SIUSKIT PER.
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

daugelį Šimtmečių
žmonės matydavo, 
kalnų puola akmenys, kaip de
ginant medį arba anglį gami
nasi energija, bet jie negalėjo

Mokslas, tuo bu‘du, numato 
pasaulio galų. Išsigolbėj’mo
iš tos nelaimės nenumatoma 
Saulė, žemė ir visos kitos pla
netos saulės sistemoje eikvo
jusi, jų temperatūra vienodinu
si su ta aplinkuma, kurioje jos 
randasi, t. y. erdvo. Ateis lai
kas, kuomet saulė su savo pla
netomis ir planetų palydovais 
sustings amžinam šalty ir, mu
sų supratimu, pasiliks be pras
mės. Bot (lėliai to mums nėra 
mažiausio reikalo susirūpinti. 
Iki to įvykio mus skiria nesu
skaitomų milijonų metų laikas.

J. Lapaitis.

įvairiose formose energija 
buvo matoma ir žinoma per 

praeity, 
in nuo

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

saulis sęsta ir eikvojusi. Ateis 
laikas, kada temperatūra visoj 
saulės sistemoj suvienuodės. 
Nors molekulų judėjimas dar 
nebus sustojęs, bet energijos 
pnnniAlojimas bus 
mas.

Milijonams motų 
temperatūra nukris 
minu. Mokslininkai yra ištyrę, 
kad sustojus molekulų judėji
mui medžiagoje, ta medžiaga 
pasiekia absoliutinio tempera
tūros nulio. Absoliutinis nulis 
yra 273°G. žeminu nulio, že
mesnės temperatūros negali 
bu Ii.

DYKAI kenas inalevos kiekvienam 
pirkėjui.

Vienas svarbiausių ir pama
tinių dalykų visatoje yra me
džiaga. Be medžiagos pasauly 
nebūtų nieko. Antras ne ma
žiau svarbus dalykas yra ener
gija. Be jos gyvenimas butų 
neįmanomas. Gyvybė ir kiH 
pasaulio reiškiniai priklaus 
nuo energijos. Kaip negalima 
sutverti arba sunaikinti me
džiagos, taip negalima sutverti 
bei sunaikinti energijos.

Jeigu anglių sandėliai že
mėje urnai pasibaigtų, tai prie 
dabartinio Žmogaus mokslo ir 
patyrimo turėtų' žlugti visa 
musų civilizacija. Tiesa, be 
anglies yra ir kitokių enegijos 
šaltinių, čionai galima sumi
nėti vandonpuolių jėgų, mėnu
lio traukos jėgų ir tiesioginę 
saulės spindulių energijų. Ta
čiau išėmus vandonpuolių jėgų 
ir netiesioginę saulės energijų 
(pavidale anglies, vėjo ir t. p.), 
visų kitų energijų išnaudoti 
žmogus nėra išmokęs.

Nepanaudojaimi energija
Įkaitinus geležį iki raudonu

mo ir užgesinus Ugnį, iš lėto 
geležis atvės iki tokio laipsnio, 
kokia yra aplinkuma, 
ji Šilumos pavidalo 
dingo? Ji šiek-tiok apšildė ap
linkinius daiktus ir, galų gale, 
Išėjo į erdvę. Ji prisidėjo prie 
negalimo panaudoti, šilumos re
zervo. šiluma, tuo budu, su 
sivienodina. Jeigu visi daiktai 
turėtų vienodų temperatūrų, to 
kio dalyko, kaip šiluma nega
lėtų bu'd. Mat, šiluma eina iš 
vieno daikto j kitų tiktai tuo
met, kuomet tie daiktai nėra 
vienodos temperatūros. Kada 
du kūnai pasiekia vienodų tem
peratūrų, nors juodu dar turi 
Šilumos energijos, bet ta ener
gija pasidaro nebepanaudoja- 
ma. Besiekusi vienodų tempe
ratūrų, visata gali turėti didelį 
rezervų šilumos energijos, bet 
Šios energijos nebūtų galima 
vartoti.

kalnėn ritasi akmuo, bėga vau- 
|duo ir t. I. Tokia energija yra 
judanti. Paslėptu energija ga
li būti kokiame nors kūne. Sa
kysime, ji randasi akmeny, 
kurs guli ant kalno kranto.

Energija gali turėti skirtin
gas formas. Viena energijom 

I rųšis tiesioginiai ir netiesiogi- 
! niai gali būti paversta į kito
kių formų . Kūrenama anglis 
gnli būti paversta j Šilimų, o 
iš šilumos galima padaryti me
chaniškų energijų. Tokia ener
gija naudojasi laivai ir trauki
niai. Nepaprastai daug cner- 

. gijos yra dideliuose vanden- 
| puoliuose. Niagaros vanden- 

Medžiaga randasi visokiuose puolis yra naudojamas gamini- 
pavidahiose. Taip yra ir su mui elektros, kuri gali būti nu- 
energija. Nuo pat civilizacijos vesta ir į tolimas vietas, 
pradžios mokslo žmones dirbo 
ir stengėsi išaiškinti energijos 
paslaptis. Dalį energijos žmo
nija išmoko |>avergti savo nau-

Nedėlioj, Rugpiučio-August 4, 1935
GRAŽUOLĖMS BUS DUOTOS TRYS DOVANOS: i

yra priverčiamos smarkiau ju
dėti, kas sukelia erdvėj ban
gas, ir mes pajuntame Žilumų 
ir regime šviesų. Smarkiame 
molekulų judėjime energija pa
sireiškia šilumos formoje.

Kuomet energija nustoja sa
vo vienos formos, tai ir priima 
kitų formų. Rodos, Jaule bu
vo pirmutinis žmogus, kurs

Mokslininkai jau dabai’ gal
voja, kaip panaudoti žmonių 
naudai žemės vidaus 
mėnulio traukos jėgų 
spindulius ir atomo 
Bet Šie klausimai kol kas tebė
ra teorijomis ir praktiškos nau
dos žmonijai neduoda.

Anglių energijos rezervai

E. RENTAUSKAS

: Apie Įvairius Dalyk

Seną Karą Padarau Kaip Naują
Raportas mechanikas por 25 motus. Dabar perkėliau savo dirbtuvę 
i naują vietą, 810 W. 84th St., kampas Haistod St. Seniausias 
Bridgoporto automobilių mechanikas. Darbą atlieku greitai ir 
nebrangiai. Kviečiu atsilankyti senus ir naujus kostumorlus.

JONAS MIKŠIS
810 W. 34th St., kampas Halsted St.

gija, tai nėra lengva atsakyti 
net aukšto mokslo vyrams.

Energijos pavidalai

Energija yra linkusi priimti 
šilumos formų. Iš aukštai pu'o- 

bet kas iš tiesų yra ener-1 jantis akmuo įkaista, aukštų 
vandonpuolių vanduo sušyla, 
chemiški pakeitimai padaromi 
su karščio pagalba. Energija 
gali ramini miegoti medžio rų 
ste neribotų laikų, bet užkuru? 
rąstų, ta energija pažadinama 
ir rezultatas yra šiluma, šilu 
ma yra molekulų judėjimas 
Kiekvieno daikto molekules be 
paliovos juda. Jut) smarkiau 
kokio nors daikto molekulė* 

energijos nei suprasti, nei jos'juda, juo tas daiktas šiltesnis, 
įvertinti. Kad energija yra ne- Į Deginamo medžio molekules 
apsieinamas dalykas, knd ji 
yra nesutveriama ir nešimai- 
kinama, mokslo žmonės supra
to ir išaiškino tiktai devynio
liktam šimtmety.

Energija galima skirstyti į 
dvi rųšis: judančių ir paslėp
tų. Mums geriausiai pastebima 
energija yra judanti. Pavyz
džiui, mes matome, kaip pa-

įrodė, kad mechaniška energija 
pasikeičia į šilumos energijų.

Anglies rezervas
Svarbiausias energijos Šalti

nis musų civilizacijoje yra an 
gils. žemės evoliucijoje* buvo 
tam tikras laikotarpis, kuomet 
puikiai augo miškai. Amžiams 
slenkant, klimatas pasikeitė, tie 
milžiniški miškai susmuko ir 
tapo žemėjo palaidoti. IŠ tų lie
kanų pasidaro anglis. Kūren
dami anglį, mes gauname ener
gijų, nuo kurios priklauso vi
sa musų civilizacija. Bot iš 
kur energija pateko j anglis? 
Iš Šaldės. Milijonais motų sau
lė siuntė savo šviesos energijų 
j Žemę, knd galėtų augti ir bu
joti miškai. Tie miškai, sau
lės šviesos energijos pastango
mis išauginti, vėliau liko pa
laidoti . žemėje, idant ramiai 
sau miegotų. Kovodama už bū
vį žmonija šiai snaudančiai 
energijai nenori dubti ramy
bės. Ji stengiasi pavergti jų 
savo naudai.

3417-21 So. Halsted St.
Tel, Boulcvard 4705

'/&/"%

ss
Sb

H
m



Ignazio Silone kaman IiVerte V. Kauneckas

Apžvalga

atsakė
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Skaitytojų Baisai

mumzmo

18.00
4.00

$8.00
4.00
2.00

Skelbimai Naujienose 
duoda nau

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted SU Chicago, 
UL Telefonas Canal 8500.

$7.0Q
3.50
1.75Entered as Second C3ass Mattel 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, Iii. under the act of 
March 3rd 1879.

Išvada iš to viso yra ta, kad pinigus turi kontro
liuoti ne bankįeriai, bet valdžios, Ir tarpe valdžių turį 
būt susitarimas dėl valiutų reguliavimo visose šalyse.

VAIKUI “CACA

Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa- 
vp smagumui, bet Jūsų pato
gumo deteL

tuomet, kuomet

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Uthuanian News Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

— Na, o tėvas?
nėjo Benius.

— Nešnekėkim vergiau apie 
nutraukė jį vargšė, ąt-

Mes čia sustojome ties defliacijos klausimu džl to, 
kad tai yra viena painiausiųjų ir opiausiųjų problemų, 
su kuriomis tenka susidurti pasauliui po didžiojo karo. 
Dėl defliacijos buvo nuversta daugiau valdžių, negu dėl 
kurios nors kitos priežasties. Ji ne vienoje šalyje prive
dė ir prie stambių perversmų politikoje. į

Dėl defliacijos anąmet nuvirto Darbo Partijos val
džia Anglijoje. Defliacija sugriovė Vokietijos respubli
kų ir iškėlė j viršų Hitlerį. Defliacija dabar stumia į 
karų su Ęthiopija Italijos fašistų valdžių.

Defliacija padarė labai nepopulerišku Hooverj ir 
paruošė dirvų Roosevelto "naujosios dalybos” erai. Jei
gu Rooseveltas nebūtų nupiginęs dolerio, tai nežinia ko
kių audrų butų Amerika susilaukusi.

BIJO, KAD GRIGAITIS NE
PASIDARYTŲ MILIONIERIUS

— Darbą gali gaut, 
atsakyta.

(Bus daugiau)

IR Aš SAKAU, KAD NEGALI 
MA TYLĖTI!

Subscrlptlon Ratas t
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

j ienose
“nepatemįjo
to, kad Maskvoje 
mato “eudus” ir slaptai meldžia
si Lenino “moščoms”. Jie nori, 
kad ir mes prieš Kremlių pri
klauptume, ir jiems skauda šir
dį, kad mes, užuot garbinę ko- 

šventovę, kalbame

Ir “Dirvos” Karpiukas gavo 
medalį. Nors tas medalis viso 
labo tik kokio ten ketvirto laip
snio, bet Kazelis jaučiasi kaip 
devintam danguje.

Ypač jisai yra laimingas dėl 
to, kad ta “caca” jam tapo su
teikta “netikėtai”. Dabartinis 
Kurpiaus pavaduotojas, p. Ras
tenis, kuris jam davė titulą 
“plunksnininko”, sako, kad “ne
tikėta pagarba dukart garbin
gesnė”.

Tačiau — kodėl netikėta? 
Juk medalių eksportas iš Lietu
vos per pastaruosius metus taip 
padidėjo, kad nors vienas jų 
turėjo patekti ir j Oevelandą.

Brooklyniškis Juozas jau ke
lintu kartu šaukia, kad jis ne
gali tylėti, kad jis už teisybę 
galvą guldo ir t. t., ir t. t. Aš, 
žinoma, su tuo pilniausiai sutin
ku. Paduodu tau, Juozeli, deši
nę ir eisim teisybės ieškoti! 
Bet pirmiau, negu pradėsime 
ieškoti ko nepametę, turime pa
tys būti švarus... Taigi aš reko
menduoju Tamstai (Tamstos 
paties išreikštais žodžiais jūsų 
“kolumnoje”) nusiplauk “purvi
nus nagus” ir tuomet už darbo!

Įnamius be davatkiškos pašėna- 
vonės.

Aš manau, Tamsta puikiau
siai atsimeni aferą su V-čiu. 
Tas žmogus ir dabar rauda sa
vo šimtelio. Tiesa, mačiau vie
name laikraštyje labai “žemą 
padėkavonę” (už suteiktą para
mą) adv. Bagočiui. Perskaitęs 
ir sakau: Matai, kur inteligen
tas, tai vis inteligentas; moka 
“gražiai'1 ir atsilyginti. Plačiau 
kitą kart, jei bus reikalo.

J, Jokubynas.
Toronto, Canada.

Vienas 
rašo “N. 
jienoms” 
sijos ir Lietuvos 15 metų drau
gingumo sukaktuves.

“šis įvykis ‘Naujienoms’ 
išrodo trefnas”, pasakoja Jo
kūbas. “Jų redakcijos virtu
vėje iškeptas editorialas apie 
imperialistines svieto mar- 
nastis ir apie Sovietų Rusi
jos piktas intencijas.

“Mes patėmijom, kad tik 
viename išimtiname atsitiki
me ‘Naujienos’ simpatizuoja 
Rusijai 
ten sudužta koks didelis or 
laivis.”

kaip budnikas. Tas budnikas 
buvo jo didžiausias rupesnis. 
“Jei budnikas pradės čirkšti”, 
galvojo Benius, “ateis policija 
ir sužinos, kad pas mane nė
ra paso”.

Galų gale jis atropojo prie 
terasos kaž kokios išmirusios 
kavinės. Jį pasitiko negrė,

— Prašau juodos kavos! — 
užsakė Benius. Negrė atsi
sagstė antį ir pakišo Beniui 
savo kairiąją krūtį, stangrią 
ir juodą, it ožkos tešmuo. Be
nius ėmė žįsti, lyg ožiukas. 
Kava buvo šilta ir saldi.

.Defliacija smaugte smaugia biznį. Dėl jos darosi 
vis sunkesni ir sunkesni finansiniai valdžios keblumai. 
Galų gale, ateina momentas, kada valdžia būna privers
ta imtis griežtų priemonių. Ji pradeda kapoti tarnauto
jų algas ir atitarnavusių valdininkų pensijas. Ji atlei- 
dinėja tarnautojus ir kelia mokesčius žmonėms.

•Jokios priemonės padaro valdžią labai nepopuliari^ 
ka. Parlamentas atsisako už jos sumanymus balsuoti, 
žmonės kelia protestus. Kai valdžia rezignuoja ir susi
daro jos vietoje kita, tai neilgai trukus prasideda ta 
pati istorija: žmonės protestuoja, o jų atstovai parla
mente rėžia smarkias kalbas ir balsuoja prieš valdžią. 
Nes valdžia, nežiūrint kiek kartų jos sąstatas keičiasi, 
negali nieko kito daryti, kol tęsiasi defliacija, kaip tik 
mažinti savo išlaidas algų kapojimu ir didinti mokes
čius, žmonėms.

Šitokias bėdas dabar pergyvena Holandija.
• Premjero Hendryk Colijn kabinetas buvo privertas 

atsistatydinti, kada jisai sumanė vykinti “ekonomiją”, 
ir karalienė Wilhalmina pasiūlė katalikų vadui Aalberse 
sudaryti naują kabinetą, Pastarasis, kaip praneša laik
raščiai, tarėsi su įvairią partijų lyderiais, tarp jų ir su 
socialdemokratų vadu Albarda. Bet paskutinės žinios 
sako, kad jo pastangos nuėjo niekais. Sudaryti tokią 
valdžią, kuriai butų užtikrintas daugumos pasitikėjimas 
parlamente, katalikų lyderiui nepavyko.

O nepavyko, matyt, daugiausia dėl to, kad paskir- 
tasai ministeris pirmininkas buvo pasiryžęs ginti, kaip 
ir jo pirmtakas, auksinį guldeną. To reikalauja Holan- 
dijos bankininkai, kurie, kaip ir visų kitų šalių banki
ninkai, nenori, kad pinigo vertė butų mažinama, nes 
jiems rupi atgauti savo paskolas tokiais pat gerais pi
nigais, kokius jie skolino,, ir dar gauti palūkanų.

Finansinės bėdos Holandijoje
Ir Holandijos valiutai pasidarė striuka. Holandija 

yra viena iš tų nedaugelio šalių, kurios dar laikosi auk
sinio standardo. Ji taip pat, kaip ir Francija, Belgija ir 
Šveicarija (ir Lietuva) pergyvena dabar defliaciją.

Defliacija reiškia, kad pinigai darosi vis brangesni 
ir brangesni. To rezultate eina( pigyn prekės. Kada pre
kių kainos nuolatos smunka žemyn, tai biznis laipsniš
kai apmiršta. Nes pramonininkas, nupirkęs materiolą ir 
pagaminęs prekes, negali jų parduoti su pelnu. Taip 
pat nepadaro pelno ir pirklys.

Bet kodėl pinigai brangsta? Jie ima brangi tada, 
kada jų ima pritrukti. O pinigų ima pritrukti, kuomet 
dėl kokių nors priežasčių ęusitraukia kreditas.

Kada privatiniai žmonės nepasitiki bankais ir nede
da į bankus savo sutaupų, tai bankai negali skolinti 
žmonėms ir bizniams. Biznis tuomet turi eiti vien 
“cash” pagrindu.

Tokia pat padėtis susidaro, kuomet bankai nepasi
tiki bizniais ir atsisako jiems duoti paskolas.

Pinigų kiekvienoje šalyje yra kelis kartus mažiau, 
negu kad jų reikia pirkimams ir pardavimams. Daugu
ma biznio apyvartų yra atliekama su pagelba kredito, 
t. y. arba pirkikas moka pasiskolintais pinigais, arba 
pardavėjas duoda prekes į bargą.

Todėl, kuomet kreditas susitraukia, tai tuojaus pa* 
sireiškia pinigų trukumas ir pinigo vertė ima kilti, o 
prekių kąinos pulti.'

Šitokia padėtis ir yra vadinama defliacija.

sklokiškas Jokūbas 
Gadynėje”, kad “Nau- 
nepatiko sovietų Ru-

KADA JIE IŠMOKS 
SKAITYTI?

trau- 
buvo 
Oras 

siera, 
antrą 

bedugnėn 
“Dabar tai jau galas”

Jeigu tikėti komunistų “pra
nešimais”, tai gręsia didelis pa
vojus, kad neilgai trukus Gri
gaitis gali pavirsti tikru kapi
talistu. Visa, ko reikia, tai tik 
—- kad dar šiek-tiek ilgiau ne-r 
išskristų Feliksas Vaitkus.

Šitą paslaptį iškelia aikštėn 
brooklynjškiain bimbininkų or
gane vienas Komunaras. Jisai 
rašo:

“Grigaitis, kaip mums pra
neša iŠ kolonijų, ima penkias 
dešimtines bei šimtines už 
savo prakalbas apie Vaitkaus 
lėkdinimą j Lietuvą. *

“Tatai bene bus vieną iš 
priežasčių, kodėl Grigaitis, to 
skridimo bosas, vis dar ne
prisirengia išsiųst Vaitkų pas 
Smetoną...”
Tokiu bųdu klausimas vįsai 

lengvai “išsirišo”. Dabar aišku, 
kodėl lakūnas jaukia: jo neiš
leidžia “bosaš^ ^iįaitis”, kuris 
dar nori pasišienauti. Kiekvie
nas gali lengvai suprasti, kokia 
puiki proga dabar yra Grigai
čiui: pasako prakalbą — ir 
šmąkšt penkias dešimtines ar
ba net penkias šimtines j kiše
nių! Kas norėtų įtokią progą 
nuo savęs nustumti?

Seniąus konįunistai turėjo 
“pranešimus”, ■ kad Grigaitis 
gaunąs didelį “džabą” Lietuvo
je. Buvę jam, girdi, pasiūlytą 
kokio tai valdžios departamen? 
to direktoriaus vieta, bet jisai v, 
tuo nepasitenkinęs ir parašęs 
Smetonai: “Dudk man vyriau
siojo prokuroro, vietą, — tai ir 
alga bus didesnė, ir galėsiu vi
sus proletariato vadus Lietuvo
je sukišti į katorgą!” Už kiek 
laiko atėjo atsakymas (taip sa
ko komunistų “pranešimai”): 
“AJ1 right! Gausi vyriausiojo 
prokuroro ‘džabą’, Tik tegu 
Vaitkus negaišųodamaą lekia.”

Kol Smetona su savo minis- 
teriais apsvarstė, ar duoti Gri
gaičiui vyriausiojo prokuroro 
vietą, ar neduoti, tai, žinoma, 
praėjo tam .tikras laikas. Tokiu 
budu skridimas buvo atidėlioja* 
mas. Bet dabar jau, rodos, jo
kių kliūčių nebėra. Tai kodėl 
Grigaitis dar vis “neleidžia” 
Vaitkui skristi?

Iki šiol tai buvo paslaptis, 
kurios negalėjo suprasti nei ši
mutis, nei Simokaitis, nei Cle- 
velando Mickey Mouse. Bet, ga
lų gale, viskas paaiškėjo, ačiū 
komunistų “prąnešimąms”.

Tai dabar, reiškia, Grigaitis 
turi užtikrintą tarnybą Lietu
voje ir, kai tik jisai pabaigs 
prisikimšti kišenius penkdešim- 
tinėmis ir penkšimtinėmis*, tai 
Feliksas Vaitkus išskris. Tuo
met Grigaitis važiuos sau švil
paudamas į Lietuvą “proleta
riato vadų” medžioti.

taip pat, kaip ir ki
tos valdžios). Paskui “Naujie
nos” gyrė Maskvą už tai, kad 
ji įstojo į Tautų Sąjungą. Jos 
gyrė ją už tai, kad ji vengė 
ginkluoto konflikto su Japonija 
ir sutiko geriau už pusdykę ati
duoti japonams savo geležinke
lį Mandžurijoje, užuot dėl įto 
turto ėjus į karą.

“Naujienos” pripažino geru 
dalyku ir tai, kad sovietai lio
vėsi sėbravę su Vokietijos mi- 
litaristais ir susiartino su Fran
cija (nors ir čia jie daugiaus 
patarnauja militaristams, negu 
demokratijai). “Naujienos”, pa
galios, gyrė Staliną — o sovie
tų valdžia juk yra niekas kita, 
kaip “didysis” Josif Vissariono- 
vič! — net ir už tokį menką 
dalyką, kaip pažadėjimas įves
ti Rusijoje slaptą beravimą. 
Dar jisai tik pažadėjo ir neži
nia, kada jisai savo prižadą iš
pildys (jeigu išpildys kada 
nors!), o mes jau nurodėme, 
kad Rusijos diktatorius rodo 
gerą palinkimą grįžti į civiliza
ciją.

Bet musų sklokininkai tų 
visų teigiamų atsiliepimų “Nau- 

apie sovietų Rusiją 
O nepatėmijo dėl 

jie dar vis

jis stovėjo pale 
Ana
sau

Gaila, kad “sklokininkai” 
tiktai tiek tepatčmija. Pirmiau
sia, juk netiesa, kad “Naujie
nos” laikė blogu dalyku Rusi
jos ir Lietuvos draugingumą 
arba tto draugingumo sukaktu
ves. Priešingai, “Naujienos” 
tuos santykius tarpe Maskvos 
ir Kauno visuomet įvertindavo, 
kaipo teigiamą reiškinį tarptau-- 
tinėje Europos politikoje. Ta
čiau jos nurodydavo kartu ir 
“antrąją medalio pusę”.

“Naujienos” nurodydavo, kad 
draugingumas tarpe sovietų 
Rusijos ir Lietuvos yra parem
tas ne bolševikų meile Lietuvai 
arba Lietuvos meile bolševiz
mui ir ne kokiais nors idealiais 
motyvais, bet labai prozaiškais 
praktiškos politikos sumetimais. 
Bolševikai užtaria Lietuvą ne 
dėl to, kad jie yra silpnųjų tau
tų gynėjai (kaip kad skelbia 
Maskva ir jos d^Aiftdlės), bet1 
dėl to, kad Lietuva jiems yra 
patogus įrankis kovoje prieš 
kitų valstybių (pav. Lenkijos) 
machinacijas Rytų Europoje ir 
ypatingai Pabaltijo kraštuose.

Netiesa yra ir tai, kad, kaip 
sklokininkų Jokūbas teigia, 
kad “Naujienos” pritarusios 
Rusijai tiktai “viename išimti
name atsitikime”, kai sudužo 
milžiniškas orlaivis “Maksim 
Gorkij”. “Naujienos” gyrė Ma
skvą už tai, kad ji įstojo į tarp
tautinę nusiginklavimo konfe
renciją (nors, deja, toje konfe
rencijoje . bolševikai nieko ne
nuveikė

egzaminacija
H.IJ J U

tai! — i 
sidususi

Benius pasislinko arčiau ir 
ėmė glostyti jai galvą. Staiga 
pradėjo čirkšti budnikas. Čia 
Madona visa persigando, su
kliko nesavu balsu ir dingo.

Urnai Benius atsidūrė visai 
kur kitur 
aukštą medinę tvorą, 
pus tvoros matėsi laivų 
dėliai —- dokai. Pro plyšiu; 
tvoroje matėsi didelės rukstan 
čios mašinos. Prie vartų sto 
vėjo uniformuotas žmogus.

— Ko čia vaikštai? — pa 
klausė sargas.

— Ieškau darbo! 
Benius, čia jį pagavo baimė, 
kad tik sargas nepklaustų pa-

— Vieną guziką! 
kalavo juodoji kelnerė, kai 
Benius baigė gerti ir buvo be
krapštąs piniginę. Benius nu
drėskė nuo kelnių guziką ir 
padavė jį mergaitei 
išnyko.

Benius tačiau pasiliko ka
vinėj. Jis nežinojo, kur jam 
eiti. Jei trauksi toliau — ri
zikuoji pakliūti į nagus poli
cijos, o čia tai jis turėjo bent 
pažįstamą.

Taip jam besėdint, atsirado 
šviesiaplaukė kelnerė su kūdi
kiu ant rankų. Kelnerei ap
link galvą švitėjo karūna, ly
gu švenčiausiai panelei Fonta- 
maros bažnyčioje. O kųdy- 
kis, lygiai kaip Jezusiukas, 
laikė apgniaužęs dešiniąją 
rankutę žemės skritulį, nedi
delio kamuoliuko pavidale.

— Ar ponui patarnavo jau? 
— pasiteiravo šviesiaplaukė 
Madona.

— Ar negalėčiau gauti tru
putį pieno?...

Madona atsisagstė užantį ir 
pakišo Beniui kairiąją krūtį. 
Krūtis buvo švelni, nedidukė 
ir apvali, lyg avies tešmuo. 
Benius, pažindo, kaip ėriukas, 
šiltas ir sąįdus buvo pienas.

Staiga kūdikis sukliko ir 
pradėjo verkti,

— Duok jam guziką! pan 
prašė Madona. Benius pada
vė guziką ir vaikas nuščiuvo. 
Bepius paprašė kelenerę, kad 
atsisėstų šalia jo. Jis jautę 
didelį švelnumą širdyje.

— Ar tai tavo vaikas? — 
pąklausė Benius,

-r-» Manasis! 
dona.

Uftakymo kafnt't
Chicagoje — paštu:

Metanui ------------------
Pusei metų ----------------
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija__________
Savaitei 
Mėnesiui_________ ____

Suvienytose Valstijose, ne Chicago) 
paštai 

Metams ........... ..
Pusei metų ____ _
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams
Pusei metų_ —
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

- m?*.

(Tęsinys)
Bet tas roplys nežinojo nuo

vargio. Ta prakeikta gyvatė 
buvo vis čia. Benius užmerkė 
akis, manydamas sau: “ši
taip ji manęs nematys, gal pa
sitrauks tuomet.” Jis palaukė 
užsimerkęs keletą minučių. 
Paskui atsargiai ėmė atmerkti 
kairiąją akį, kad pats matytų, 
o nebūtų matomas. Tačiau ne
laimė čia jau ir įvyko! Gyva
tė nepasišalino, kur tau! Ji 
pasinaudojo, kad Benius už
merkė akis, puolė ant trauki
nio, apsiraitė aplink jį stipriai 
ir ėmė smaugti, štai: stapt! 
traukinys sustojo. Vieną aki
mirksnį—baiminga tyla. Pas
kui—šiurpus tratėjimas: po 
traukiniu atsivėrė žemė ir 
štai jis ėmė garinėti į žemės 
vidurius. Aklina tamsa, spen
giantis cypimas ir siaubas, 
nuo kurio Benius virpėjo,— 
neleido jam suskaityti, kiek 
tūkstančių kilomeįrų trauki
nys bus nusmegęs į žemės vi
durius 
puolimas truko bent keletą 
minučių. Toj vietoj, kur 
kinys pagaliau atsidūrė, 
nepakenčiamai karšta, 
buvo troškus ir dvokė 
Staiga žemė atsivėrė 
kartą. Riedėjimas 
tęsėsi 
spėjo dar pagalvoti Benius ir 
—apalpo.

Kai Benius atsikvotejo, jis 
buvo įsimaišęs didžiulėje mi
nioje prie kaž kokios gelžke- 
lio stoties, Ant rūmų pryšakio 
styrojo didžiulėm švįtančiom 
raidėm stoties pavadinimas, 
kuris pašėlusiai mirgėjo. Tai 
čia buvo Raudonom raidėm: 
PRAGARAS, tai žaliom PA
RYŽIUS, paskui vėl PRAGA
RAS, paskui vėl PARYŽIUS ir 
taip, be paliovos. Didelis lu
pelis ties stoties auga rijo 
žmtyes. Kai Benius, nusika
mavęs pradėjo eiti užpakaly 
minios ir jau buvo bežengiąs 
į tamsų urvą, geležiniai var
tai užtvėrė jąm kelią, Priešais 
stoties rumus, palei aukštą 
mūrą ėjo ilga tuščia gatve. 
Benius visom keturiom ropojo 
prisiglaudęs prie muro ir da
bojo savo galvą tarp kelių. 
Po keliais jo širdis tvaksėjo,

4 t K
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yra duodami Grarit

Vaikas užmuštas troko

PADĖKAVONĖ

Vienutinė Tokia
KNYGA

■

Gerkit ir Reikalaukit

susirasti

Kaina $2.00 jums reikia

Gausite NAUJIENŲ ofise

Lietuviškos
Degiinšs

NATHAN 
KANTER

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 

žvaigždžių

Kentucky 

Bourbon

*12 JO 
*46.410 
*1&0O 

*1-00

FIKČERIAI
STORE FIXTUKES

o, dailės 
estio {s-

LIGONINES 
HOSPITALS

NAUJIENOS, Chlcag®, HI. ‘ 
JOMS DRAUDŽIA ŠOKTI KOTELIUOSE

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautines dva 
sios istorija.

Puikiausia knyga- visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

kas, Roman Wagrier,' prapuo
lė ir, kai^ iriarioma, tapo pa
laidotas po nupuolusiomis 
grindimis.

CHICAGOŠ 
ŽINIOS

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

Surado pagalios ieško 
tą porą savaičių 

moterį

Aeroplanui nukritus už 
simušė keturi

'fubš; tokiais priešais VaržyfinE-' 
se, kad juodu pradėjo bylinė
tis riet teismuose. Įckririiausia 
tačiau yra tai, kad musų slau- 
nioj Airi'erikoj galima* iš visko' 
padaryti biznis, žinoma turini 
pakrinkamai apsukrumo.

Atėmė $15,000 vertės 
branginenų

Illinois valstija tegu 
liuos skalbyklų darbi 
ninku darbo' sąly&aš

Jie irgi bizny ir varo 
varžytines

Antra nelaimė valdžios 
šandėly

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero,' 1 
muziejaus ir visų 
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklės ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.50 i savaitę. Valgis prie vietos 
kas nori,

South Central Hotel
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Michlgan Av. Victoty 4686

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

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj 
U. S. Government Įstaigoj, F. r,S. and L. Ins. Corp., Washing- VK3iJL ton, D. C. Apdraustas kiekvie- 

a TSst no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

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

Reikalau darni 
visada galite 
gauti savo šu
tau pytus pini- 
g u s. Įstojimo 
mokėti nereikia.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves,- kurios skelbiasi 
Naujienose.

Apiplėšė iietūvio 
taverną

Muzikos mylėtojų 
dėmesiui

SIUSKITPEK 
NAUJIENAS 
PINIGUSLIETUVON
Teprašo Lietuvos žmonės* 
Rfp3Uridljewhnhi

JUOZAPAS REKASĖIŪS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liejos 27 diena. 1:15 valanda 
po piet 1935 m., sulaukės 13 
metų amžiaus, gimęs Chicago- 
je, 111. Paliko dideliame nu
liūdime motina Albertina, tėvą 
Antanu, seseri Aleksandra. 4 
tetos: Marijona Janulevičiertė, 
Helen Strelkauskienė, Rozalija 
Gimbutienė, Barbora šeštokie: 
nė, ir daug kitų giminiu.

Kūnas pašarvotas randasi 
Butkaus koplyčioje, 710 W. 
18th St

Laidotuvės ivyks antradieni, 
liepos 30 diena. 8:30 vai. ryte 
iš namu i Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčia, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten btis nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Juozapo Rekashio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvės ir suteikti 
jam paskutini patamavima ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Motina, Tėvas, Sesuo, Tetos 
ir Giminės.
Patarnauja graboriu direk

torius Butkus and Co.. Tel. 
Canal 3161.

metų. Dabar jis planuojama 
vykinti ir drabužių plovimo 
šakose.

l^rišak p-leš Kate O’Gonnor, 
'kurios priežiūroj yra kalba
mo įstatymo pildymas, valsti
jos reguliavimas darbo sąly
gų, yriač motčrimš .ir nepilna
mečiams, pasidarė juo labiau 
reikalingas, kai vyriausias ša
lies teisinas pripažino NRA 
ešan t riekons t ituciniu.

THE BRIDGEPORT ROOFfNG ČO.
Ar jūsų stogai reikalauja patai* 

symo? Palaukite mus ir md» riadk* 
kyšima Įdek kaltuos pataisyti. Mes 
taipgi daroma visokį blfirorystte 
darbą.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtorv 4966.

New Yorke tapo areštuota 
p-nia Evelyn B. Siriith 
cagos ir kitų mieštų 
ieškojo jos per porų 
ryšy . su ^nužudymu 
Lang, 28 m. grocčrio 
ves klerko. Lango

Keletas dienų atgal sugriu
vo siena trėbesio adresu 1101 
Ghėrry, kur būvo laikoma vaiz
džiai priklausanti provizija 
(maisto reikmenes). šeštadie
nį, kai būrys darbininkų trri- 
sesi, kad sustiprinti trobesį, 
įdubo penkto aukšto grindys 
ir krisdamos žemyn pramušė 
ketvirtojo aukšto grindis. Tre
tysis aukštas atsilaikė. Bet šio
je nelaimėje vienas darbinin-

Illinois valstijos lėgishitura 
išleido įstatymų liepos mėne
sį 1933 m., įgaliojantį vaistė 
j Oš darbo departamentų n už
sakyti algaš ii4 kitokias darbo 
sąlygas moterims ir nepilna1- 
meČialns (miriors) kai kiirio- 
se pramonės šakose.

Pirmiausia šis įstatymas imL 
ta vykinti gyveriiman makri- 
ronti išdirbyštėj. Jis čia imta 
vykinti riuo ‘vasario 11 d. šių

Jie pavyzdžiui pasitinka 
traukinį arba bilsų. Nužiūri, 
turėdami jau patyrimo, kad 
ta ar kita jauna pora atvyko 
čia, taip sakyti, yedybų su
metimais. Taigi jie tuoj pasi
siūlo nuvežti porų pas kunigą 
arba taikos teisėjų reikia
moms ceremonijoms atlikti. 
Už tai kunigas arba teisėjas, 
žinoma, dalinasi uždarbiu. 
Nakties šliubo uždarbis dali
namasi, kaip sakoma, 50-50.

Iki šiol Huff ir Bergcwin 
turėję kuone lygaus pasiseki
mo. O tas lygumas padarė

Keturi banditai šėštadi'ėriį 
padarė holdapų Walter Shar- 
kus tavernoj adresu 1247 W. 
103 St. Banditai sumušė ta
vernos savininko dukterį Stel
ių ir atėmė $800. Pinigus pats 
Sharilus buvo vOš keletą mi- 
riučių pirmiau prii‘Vež^š iš ban
ko čekiams išmainyti.

šeštadienį po pietų, aeropla
nui nukritus žemėn, žuvo ke
turi asmenys. Nelaimė atsiti
ko arti CUriis-VVright aerodro
mo, daug-maž dešimties my
lių tobumoj nuo Mihvaukcč.

žuvusieji asmėriys yra: Ro- 
bert M. Henschcn, 30 metų, 
725 VValden road, VVinnetka, 
kurs operavo aeroplanų; Wil- 
liam H. Ennis, 30 metų, 2600 
Lake Vicw Avė., George Burk- 
hard, 22 m., 6150 So. Wood 
St., ir Eliner B. Tenberg, 25 
metų, 2060 Aubert Avė.

Šios amerikietės mergaitės, Joyce, Grey, Knight ir Crowell, yra šokikės, kurios sirtiianė 
į šokti Londono koteliuose. Labai daug* žmonių pradėjo eiti į kotelius pažiūrėti jų šokių. Teat
rų artistai pradėjo skųstis, kad jos atitraukia publikų nuo teatrų, ir tuomet Anglijos darbo 
ministerija patvarkė, kad šokiams koteliuose nevieta. Jos dabar neteks darbo.

Kiekvienų vakarų, nuo Jie 
pos 1 d 
Parke koncertai. Tūkstančiai 
ir desėtkai tūkstančių žmonių 
susirenka klausytis tų koncer
tų. Koncertus duoda geriausi 
benai ir geriausios orkestros, 
kokius tik Chicaga turi. Net 
Chicagoš simfonijos orkestrą, 
vadovaujama Eric De Lamar- 

i terio, yra davusi programų šių 
koncertų eilėj. Koncertai bus 
duodami iki Darbo Dienos 

I (Labor Day).
Chicagoš parkų taryba apL 

laikė tukstančiuš prašymų, 
kad pnriašųs koncertai, nors 
ir mažesne skale, butų duo
dami kai kuriuose kituose 
parkuose, kaip ColumbuS, 
Douglas, Gaffield ir Lincoln.

Trokas užmušė Joseph Rv- 
kasl'l, 13 riietų, 547 W. Čuller- 
ton St. Nelaimė vaikų ištiko 
priė 21 ir Fi'sk gatvių. Trokų 
operavo Albcrt Millcr, 35 mė
tį, 2147 Wešt 23rd Št.

Nelaimės liu’dinirikiį nebu* 
vo'. Millcr, troko šoferis, pats 
prahėšė policijai apiė įvykį ir 
paaiškirio, kad jis' Užgirdęs ko
kį tai duslų bildesį jo troko 
šone. Siistabdys trokų ir ra
dęs vaikų negyvą. KĖllcr su
laikytas tardymui.

Viso, iki praėjusio šeštadie
nio', COok kauntėj1 žuvo auto
mobilių ir trokų nelaimėse 572 
asmenys, i§ jų 415 asmenų 
Chicagoš ribose. Srižeistų per 
tų laikų buvo, irgi Chicagoš 
ribose, 9,124 asmenys.

Banditai atėmė iš Dcnnis E. 
Sullivan, .Ir. ir jo žmonos 
(3500 Lake Shorc drive) $15,- 
000 vertės gražnų ii1 $75.00 pi
nigais. Sullivanai vėlai vakarė 
sugrįžo namo ir holdapas pa
daryta jiems prie jų garažo 
durų. Sullivan yra sūnūs bu
vusio vyriausio kriminalio tei
smo teisėjo Dcnnis E. Sulli
van.

Robcrt Iluff1, 28 m., gyvena 
Waukeganc. Frėd Bergewin, 
30 metų, irgi gyvena Waukc- 
ganc. Juodu yra ypatingame

A. A. Marijona Lekavičaitė, 
kuri mirė Liepos 19 dieną, 
1935 ir palaidota tapo Liepos 
24 d., o dabar ilsis šv. Kazi
miero kapinėse, amžinai nuti
lus ir negalėdama atsidėkavot; 
tiems, kurie suteikė jai pasku
tini patarnavimą ir palydėjo 
ją i tą neišvengiamą amžiny
bės vieta. i

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimą iš. mu-. 
su tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams. „ į

Dėkavojame musu dvasiš
kam tėviii, Kun. Statkui,-kurs 
atlaikė isėUdingas pamaldas už 
jos sielą; dėkavojame graboriui 
J. F. Eudeikiiii, 4605 S. -Her- 
mitage AVe., kuris savu geru 
ir mandagiu patarnavimu gar
bingai’ nulydėjo jai i amžinasti, 
o mums palengvino perkęsti 
nuliūdimą1 ir rūpesčius, dėkavo
jame gėlių aukotojams., .gėlių 
nešėjams, grabnešiams, “Pets”, 
Mirgaičiu Kliubui ir 6 pane
lėms garbės palydovėmis if pa
galios dėkavojame visiems da
lyvavusiems žmonėms; o tau 
musu mylimas sakome: ilsė
kis šaltoj žemėje.

Nuliude lieka.
-L^itąyičių.,

P. CONRADI
STUDIO

420 W. 63rd St 
Englewood 5883-5840 I 

Dar gražiau, moderniš- 
kiau {rengta.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 ’M
Vandą, lietaus Ir draikos vanos.

. štffrtaming pOol. ‘
Rusiška ir turkiška pirtis

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
AUTABETO TVARKOJ®

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti mosi skaitytojaihri su« 
sirastį kur galima nusipirkti (vairif paprasti ir nepripMhl 
daiktų, lutais? ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
galite susirasti ko jieSkot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

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

GARFIELD STORE FIXTURE
X 6800-68UC So^uLted St

Chi- 
policija 
savaičių 

Ervino 
krak t u- 
lavonas, 

nukirstomis kojomis, buvo ra
stas liepos 9 d. . pelkėse neto
li Hamiliond, Ind. Areštuota 
dėl tos galvažudystes Lango 
uošve pranešė policijai, kad 
jai užmokėjus, galvažudystę 
papildžiusi Evelyn B. Smith.

BARGENAŠ NO. 3
Visą1 savaitę fino liepos 29 d.

DRESSER’IS riešuto medžio, pūikiai i šnj argi n ta s 
frontas, su dideliu venetian veidrodžiu, $1 X 
paprasta kaina $29.50, už pusę kainos I

Central Dištrict Furniture Co.
JOS. JOŽAITIS- Mgr. 

3621-23-25 S. Halsted St.

PATAISYK STOGĄ IR RYKAS DABAR
Pirm negu valysi ,namus! Pašauk mus dėl dykai apškaitliavimij. 

25 riiėtai patyrimo. — Blekoriūs ir Stogiuš. 

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

ĘgrEDERAUSAVINGS 
'LOAN Sas t O CIATION 

OF CąiČAOd.

2324 Šo. Leavitt Street
Telefonas CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
HELEN KUCHlNSKASį Raštininkas

imTrrr rr.rr..itn VFi.b.ai.ąįi^Ti i. u jhhū

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS D803 . ,

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams .—
Palagas ligoni

nėje _______
Akušerija na

muose —
Medikalė egzami- 

nacija ---- .

DOUGLAS PARK HOSPfTAL
1900 S. Kedzie Ave^

STOGAI
ROOFING

RtCOMMf NOtO 
FOR 40 YIARSOUICKLY • 
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For RentPadarome Visiems Greitai

Onos Varduves

Chicago. III1739 South Halsted Street,

Norinčių gauti vald
žios darbų dėmesni

S.LA. 178 kuopa ren 
gia antrą pikniką

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

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

Boston Slioe Store 
turi įdomių žinių

skirtis, 
draugei 
ir tt.
D-nė.

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardariaiai

Ch lenuos
Alonao 

a'tlvtikos

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

J. Munl' 
,2510 W

Atsišaukimus
Lapelius
Korteles
Programos 
Tikietus

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

Real Estate For Sale 
Na*nai-Ž*mė Pardavimui

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Kepublic 8402

Vakar popiet, dalyvaujant skaitlingai miniai žmonių, (vy- 
Marųuotto Parko atidarymas ir pašventinimas DnriauH-GIrė- 
pnminklo. Iškilmėms duobi aiški religinė spalva, nors volio- 
Darius buvo laisvų pažvalgų žmogus ir tarpo aukavusių pa-

FARMA pardavimui, 65 akrai že
mės arba mainysiu i narna mieste, 
nrivati ar su krautuve, su čeveryku 
taisymo bizniu. ' C. Kiebart. R 3, 
Hart. Mich.

’liigi ir tamsta Ir tamsta bu- 
•tinai atvykite atrodo] j Liepos 
rodau^v prie Archer ir Kva n 
netoli tautiškų kapinių.

liūs smagu, vėsu, linksma.
(talOalmo būti ir avėtainC]o 

kur artistai mus linksmina iv 
daržo, kur žvaigždes | mus mlr- 
g>ėa,   aos.

3188 S. halstec 
vakare.

ln Matomai and 
$3,200 a yoar.

Matomai and 
$2,000 a year.

VARTOTAS NAMU MATERIO- 
LAS—plytos ir t.t. Goldman Wreck- 
Ing, 2501 Roosevolt Rd. Seeley 1518

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

PARDAVIMUI pigiai gėlės. Olean- 
ders, 4 skirtingu spalvų. M. Filipiak 
5235 S. Sangamon St.

PARSIDUODA bučernės ir gro- 
sernfis ko Ros šaldytuvas ir visi 
kiti įrankiui. Parduosiu pigiai, 

11853 So, Mlchlgan Ave.

Orkestras pikniko gros bo su
stojimo, laimėjimui bus gražių 
dovanų, bus užkandžių, bus 
traukiami pikniko dalyvių pa
veikslai. |Žanga visiems voltui.

Ik Wal.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė. daromas geras cash biznis. Yra 
modernižki fikčeriai, ledo mažina, 
refrigeratonus, kaunteris, atakas ir 
kampinis namas. Parduosime su na
mu arba be namo. Pigiai. 2633 W. 
43rd St.

BRIDGEPOKTAS. — P-nnH 
llarry Potlcha, savininkas ge
rai žinomos čeverykų kraUituvCs 
Boston Shoo Storo, 3485 So. 
Ilnlsted St., kų tik sugrįžo iš 
rytinių valstijų, kur jis atlankė 
čevorykų išdlrbėjų konvencijų 
Bostono, o taipgi atlankė įvai
rius centrus, kur čoveryknl su
perkami didesniu kiekiu. P-as 
Potlehn praneša, kad jis aplph'- 
kęs nepaprastai gražios išvalo 
dos ir geriausios kokybės čeve- 
rykus ateinančiam rudens se
zonui; ir kad dar kartų jis pa
jėgs pilnai patarnauti ir pilnai 
patenkinti norus savo skaitlin
gų draugų Bridgeporto apivlin- 
kėj vėliausios išdlrbyslės ir vė
liausių madų čevorykais -.kaip
kad jis patenkino juos per dau
geli motų praeity.

Ir tamsta ir tamsta 
būtinai bukit

Miscellaneous tor Sale 
įvairų* Pardavimai

SeredoH vakare Uepos rodauzčj 
Žuko išleistuvėse

Jungtinių Valstijų CivilCs 
Tarnybos Komisija (U. S. Civil 
Service Commission) praneša 
apie šiuos kvotimus, aplikacijos 
kuriems turi būti paduotos ne 
vėliau, kaip rugpiučio 15 d.

Principal Specialist in Malor- 
nal and Child Health, $5.600 a 
year,

Senior Specialist in Matomai 
and Child Health, $4.600 a 
year.

Specialist i n Maternal and 
Child Health, $3,800 a year.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STfi RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencel, 2539 West 
43rd St.. Chicago. III.; Pirm, pa- 
gelb. C. Chaplinskas, 8627 South 
Halsted St., Chicago, Iii.; Nut. 
rašt. F. Opulskas, 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, I1L; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 8441

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAM, Suv.

Locul and Ixing Dlstnncn 
l,’ipnlturp and Plano Movlng 

.1406 S. liiilsh’d Street
Phone Vardu 3408

SLA 178 kuopa rengia antrų 
gražų Išvažiavimų sekmadieni, 
rugpiučlo II d. Pikniko vieta 
V. Valantino Daržas, | pietus 
nuo I loma n avenuo ir 114 gat
vės. Geraširdžiai Mt. Green- 
wood kultūringo darbo rėmėjai 
bu kilę prisiruoš^ tų dienų da
lyvauti SLA 178 kuopos pikni-

GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 

Į krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

savo sportininkui bent tris šim
tus. kurie reikalingi kelionei.

Su Žuku mes padarysim ge
riausių |spud| Lietuvoje, nes 
jis yra pirmaeilis ton n leistas 
Chicagojo, o ton n U yra myli
miausias Lietuvos sportas.

AMERICAN LITHUANIAN ČIU
ŽENS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1935 m.: J. švitarius. pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Tumer. 
pirm.-pag., 3118 W. 44 St.. tel 
Virginia 1153; Paul J. Petraitis, 
nut rašt., 3131 S. Emerald Avė.. 
tel.Columbus 10272; J.Naudžiūnas, 
fin. rašt. 1500 S. 48th Court Ci
cero, I1L; J. Manikas. kontrolės

Dabar davatkos Lietuvoje 
puikiai bujuoja: rengia labai 
dažnai vakarus, vienuolynai 
dygsta kaip grybai po lietaus, 
paskaitos, kongresai, |congrese-

Personai 
Akmenų Ieško

PA IEŠKĄ U Antano Ir Povilo Bal- 
chlkonls iš Očlasninkų, TroAkuvos 
parapijos. Kas žino, atsišaukite. Im
liai svarbu. Veronika Žukauskienė, 
2148 W. 23r<l St, Chicago. III.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1985 metų. 
Jonas Bijankas, pirm,. 984 W. 
Marcjuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis 
nut. rašt 8842 S. Union Ave., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St. J. Adomaitis h 
J, Janušauskčas, iždo globėjai, D 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kužną mėne

si pirma penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 
St.. 7:80 vai

REIKIA darbininkų ant formos 
kad butu nevede, .Stanley. 423 E 
64 th St., 1 lubos.

Amerikos Legiono Dnrhuis-Girėno Postiis Clilcngojo parų 
pino ir siunčia į Lletuvų šių toblyčlų per A 
vų Jonų Yuškų, kad padėti jų ant kapo traglngai žuvusių la
kūnų Dariaus ir Girėno.

ši toblyčia padaryta iŠ bronzos, yra 25 colių pločio, 86 co
lių aukščio ir sveria 100 svarų, .los padarymas kainavo $400.

Kai toblyčia bus nugabenta j Lletuvų, jų priims Amerikos 
konsulas ir Lietuvos vyriausybė ir pritaikytomis iškilmėmis 
padės, atminčiai ant žuvusių lakūnų kapo. —F. Ihilnvv.

Draugijų Atydai
VInom draugi Jom, kliubiil, m- 

tolini,’ kuopoH rengia |valrluM iš- 
važiavimus. Kreipiasi | Naujie
nas, kad jų vieši isvnžlavhnal- 
pnrengimai butų paskelbti Nau
jienose.

Tokių išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmokami po 70 centų 
UŽ eolĮ, Todėl prislųsdami išva
žiavimų pranešimus, pnžymCklt, 
kiek užimti vietos laikrnAlyJe.

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

TAVERN pardavimui, senas biz
nis; fikčeriai ir stakas—$500. 2349 
W. 63rd St. (Netoli Western Ave.)

Associnto 
Child Health

Asslstant In 
Child Health,

Taipgi,
Alphabetlc

chlno Operator, $1,440 a year.
(Applications l’or the nbovti 

mušt bo on fllo by Augusi 12)v
Asmenys su|<lomlnll šiais 

kvotimais turi kreiptis | Jung
tinių Valstijų Apskrities Civllės 
Tarnybos ofisų, kurio buveinė 
randasi naujajame pašto trobe
sy Chicagojo, kad gauti aplika
cijų blankas Ir smulkesnes In
formacijas.

VISI NAUJI RAKANDAI
žiurčkite, žmonėsl KUi gali kopi- 

joti musų skelbimą, bet ne musų 
vertybes. Prieš pirkimų, apžiūrėkite 
rakandus. Kam mokėti vidurmiesčio 
kainas? Mes turime nuosava na
rna. Musų kainos nėra tokios, kad 
prigaudinėjus publika. Nėra didelio 
siūlymo pardavimo. Musų rakandai 
visi nauji. Už mus nieks negali pi
giau parduoti. Parduodam lengvais 
išmokėjimais.

Nepirkit niekur kitur, kol sužino
sit musų kainas.

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

RIGHTWAY FURNITURE CO.
225 S. Ashland Ave.

i šiaure nuo Jackson Blvd. 
Atdara iki 9 vai. vakare. Nedėlio- 

mis iki 5 vai. po pietų.

Siminevičins dabar laukia 
teismo gana ramiai, kai mato 
užuojautų iš amerikiečių. Veik
ti mums laisvamaniams dabar 
labai sunku. Kalbėtojų šiuo lai
ku be'voik negalima gauti. K 
Augustas žadėjo atvykti į Ku
piški, hui' dnr nežinia ar iš'tę-

Sulmtoj j vyko Bvverly Tvnnis 
klubo lurnnmento svuil-fiiuds, 
kurių pnaiekė ir musų tcnniao 
žvaigždė J. J. Žukas.

Musų čamplonas turėjo lošti 
su vienu iš geriausių 
universiteto tennistų 
Stagg, to uni versi tol o 
direktoriaus sunum.

Tai buvo labai rimtas o|X>non 
tas musų mikliam jaunuoliui.

Negaliu praleisti neparašius 
apie šaunias p. Onos Mažeikie
nės varduves, kurios atsibuvo 
jų namuose antrašu 3151 So. 
Union ave. P-ia Ona Mažeikie
ne yra veikli nare Dr-jos Lietu
vos Dukterų, daug dirba drau
gijos labui, turi plačių pažintį, 
tad į jos varduves susirinko 
gražus būrelis inteligentiškų 
žmonių, pasveikino jų su jos 
vardo diena, jteike puikių dova
nų, kurių ji užsitarnavo nuo sa
vo gerų draugų. Paskui musų 
Onyte pagamino skanių vaka
rienę, visi svečiavome iki ryto. 
Laikas be galo greitai prabėgo 
ir nenoromis turėjome 
linkėdami savo gerai 
daug laimes, sveikatos

RENDON 10 karų garažas, didelės 
durys, geras dėl re pu i r shop; ne
brangiai. 3336 Lituanica Ave. Tel 
Yards 0955.

J. J. Žukas točlaus j| nugalė
jo, ir išrodo, kad jam nebuvo 
l^rdaug sunku j| nugalėti. Jis 
išlošė nuo jo pirmų setų, pra
lošė antrų, paskui laimi leng
vai išlošė trečių setų 6—0 ii 
dar ketvirtų setų.

Nvdčldieny J. J. Žukas turė
jo lošti su vienu iš dešimties 
geriausių visos Amerikos ten- 
nisi.stų. Rašant šių žinių, šilas 
lošimas dar nebuvo prasidėjęs

Dr. A. L. Graičunns gavo iš 
Lietuvos tokio turinio liaškų:

Gerb. Tamsta, —
šių metų liepos pradžioje gn 

vau per paštų iš Tamstos $10 
Liet. Laisv. Et. Kult. D-jos Ku
piškio sk. vardu. nuo
širdžiai dėkavoju Tamstai už 
nenuilstamų triūsų ir aukauto- 
jums už jų brangias aukas.

GROSERNfi ir BUČERNE parda
vimui, yra elektroa refrigeration 
1213 W. 51»t St. Tel. Blvd. 1255,

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
m.. Anton Volskis pirm., 3341 
Evergreen Ave.. tel. Belmont 1448 
John Kuprevičius, vice-pirm., An
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
Wabansia Ave.. tel.. Humboldt 
3254, Stanley Buneckiš, fin. rašt. 
A. Zillius, kasierius. Tam Kubi
lius, maršalka.

Universal Groeery Co. mitingas 
atsibus 80 dienu Liepos, antradie
ni. 7:30 valandų vakare, Pulaski 
Halėj, 1715 So. Ashland Ave. Visi 
tos organizacijoH nariai būtinai esat 
reikalingi lankytiH ant šio mitingo. 
Bus svarstyta kaip užbaigti orga
nizacijos darbų. Bus žymus kalbė
tojas iš South Bcnd, Ind. Išaiškins 
organizacijos reikalingumu. Užprašo 
Direktorija Universal Groeery Co.

So. Morgan St.. Chicago, III.; Kas. 
pagelb. J. YušIdcnienC, 2547 W. 
45th St., Chicago, III.; Durų mar
šalka S. Žukauskas, 251.5 W. 43r<l 
St., Chicago. III.; Ligonių anek. 
K. Koturaklonė, 525 E. Oakwood 
Blvd.; Kasierius J. Yuškienas, 2547 
\V, 45th St., Chicago, III.; SudŽia 
F Aušra, 3439 So. Artoslan Ava. 
Chicago, UI.; ŠudŽlos rašt. F. Žu
kauskas, 3314 So. Morgan Street, 
Chicago, III.; Korespondentas S 
Wernis, 6804 So, Porry Avonue, 
Chicago, III.

Žukas nugalėjo Chi- 
c a g o s universiteto 

geriausią lošėją ,

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBES 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas, 7132 So. Racine Ave., Tel. 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
pirm., 8317 So. Lituanica Ave.; 
M. Batutis, nut. rašt., 2627 Gladyž 
Ave., Tel. Van Burcn 7361; F. 
Viršilas finansų rašt., 8415 So, 
Wallace St.; M. Alkimavičius iž
dininkas, 4804 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontrolės rašt., 3415 So 
Wallace St.; M. Norbutas ir K. 
Batutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka.

nts 
minklui daugcliH-taip pal nėra bažnytininkai

šios išleistuves tikrai padės 
mums išleisti musų geriausių 
tennisislų J. J. Žukų j Lietuvų.

Ten jau jo laukia.
Kauno ir daugelio Lietuvos 

miestų tenniaistai jau rengiasi 
IH'rsiimti su musų čampionu.

Scredoj išleistuvėse muzika, 
šokiai, dainos, juokai linksmins 
jus visų vakarų. Viskas dykai. 
Tik iš alaus, kuri gersit, mes 
tikimės )wlno, kad iš jo nupir
kus Žukui laivakortę į Lietuvų 
ir atgal.

Kitiems sportininkams buvo 
sudėta dvejatas tūkstančių do
lerių. Neaivsileiskim. Sukelkim

RENDON pigiai saliunaa su visais 
Įtaisymais ir flatas; taipgi yra ru
siška ir turkiška pirtis. Biznis iš
dirbtas. Našlė moteris negaliu du 
bizniu išlaikyti.

8322 So. Morgan St,

ROOFING CO.
3802 S. Campbell Ave 

LAFAYHTTIC tlfflO

GARFIELD 1‘ARK LIE'I'UVIŲ VY
RU ir MOTERŲ F A ŠELPI N JO 
KLIUBO valdyba 1935 metams: 
Goo. Medalinskas, pirm., 238 So. 
Central Ave.; J. Garadauskas, 
piro, pag., 8812 W. Monroo St.; 
M. Medalinskas, nut. rašt., 233 
So. Central Ave.; Chas. Katula, 
fin. rašt., 4676 W. End Ave.; M. 
Kaziunas, ižd.. 3508 Gundcrsin Ave.. 
Bervvyn, III.; V. Manikas, D. Bra- 
žas ir M. Davidonis — iždo glo
bėjai; Dr. A. Davidonis, daktaras 
kvotėjas.
Susirinkimai atsibuna kožnų ant

ra nedėldieni — Lavvlcr Hali, 8929 
W. Madison St., 1 vai. po pietų.

rūšį., 2519 W, 411 Ht.t J, ikslunua. 
kasos globsiąs, 2440 W, 89 Mt.i 
II, GriuiionlhMiė, kHNlorhiN, 453a 
H. Rooksvall Ht.i Dr, A 
kas. daktaru skvol^jas 
43 St,, tol, laii'avptla 301 ...
lavloia, Muršurlut (llondsmunul) 
K. Gramonliis, 45115 S, Rockvval 
Si., tol. Lufiiyotla 2418| J. Bar 
Šunskus, 4156 Archer Avu.i A 
Kadlukas, 4038 Archer Ava., tai

, Lal'iivoltu 67IU 
Koailslla: Paul • fuwun. <h<h .
S, Einerahl Ava,, A, SaldukasJ 
41138 Arahur Ava., Dr, A. J, Mimi
kas, 2510 W. 43 St; Pilietiškų Pi), 
ideru Komisijai A, Haidukas, 40/8 
Archer Ava,, tel, LafayaUa 6710, 
II, Putrimas, 4536 Turnor Ava, 
Klhibo suslrlrddmul atsibuna kas 

Iručius (3) Hokinadionls klokvlono 
ničnoslo, Lnui vai. po platų K. 
(Irainoi)lo svetainių, 4535 South 
liockvvnl IHt,

■ .s*\ •
Pocahontas mine run tonas $7.00

LIETUVIU ZAGARIPZIŲ KLIUBO 
valdyba 1035 matams i P, Arlaus
kas pirm,, (loti įleidau Ave,, A. Ja- 
nnvh'o itirm. pugalb., 8852 South 
G'ulil'ornlii Ava, John Puklnskas 
nut, rofit., 7125 H, Washtonaw 
Ava., M, Manivlčlenfl fin, ruAt, 
25.19 W. 4(1 Pl„ A, Ramašausklonč 
fin, nagkdb,, I2IH Indopandunco 
III,, l|'i>uii(*lškn Dvllaltls, kiislurltis, 
1342 W. 4H A va,, Cicero, D, Rad» 
vilas maršalka, 712 W. 17 PI.. P. 
Arlauskas, J, Puklnskas kasos 
alobajal,
Kusirinldmal yru laikomi kas mfl- 

nuo trečia nadfihlItod I vai. po olai 
11 <>11vw(»o(l hm svetainėj, 2417 VVost 
43 Street,

Su aukšta pagarba,
P. Vaitiekūnas

Kupiškis, 
1935 m. liepos 9 d.

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

1626 S. Jeffenon St.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biurus siPelks patarimus mimų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendhunlnkals, Maža narinė mokes
tis, Atdara kasdien nuo 8 vai, ryto 
Iki K vai. vttk. šventadieniais nuo 
10 ryto lld įdėt, 

LANDLORDH BUREAU 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 Wast lllvlslon Ht.

Tol, Armltago 2951
Mes esama Imi Alno adresu virš 

50 mot.

Ar jau «sl nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nosį, tai kodėl ? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
torų yra narinis šitos didelės pašal
pos Ir kultūros organizacijos — atei
kit Ir Tamstų I skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuvių Draugijoje Il
gos pašalpa yra trijų skyrių; $6.00 
savaltyje, $10.00 suvaityio ir $16.00 
savaityjo. 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 veisti lo
jo. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 Iki 48 motų amžiaus.

Islrnšyt Draugljon galima per mu
su konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisu, 
pnnedčllais ir ketvergais ofisas atda
ras visa dienu, o nedėldionluls tiktu! 
nuo 9 ryto iki 1 po plot.

Chicagos Lietuvių Draugija. 
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų” namo — 2-ros lubos)

Furniture A Fixtures 
lUkandal-ltalMl

^PARDUODAME BARU FIKČE 
rhis. visokio didžio su Coli Buksals 
Ir Sinkom. Taipgi Atorų fikčorlus 
dėl bvlo kurio biznio (skaitant svar
stykles', rogistoriuN Ir ica baksus 
Cash arba ant lAmokėjlmo. Pama
tykite mus pirm nagu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEJM & SONS. 
Storo Fixturas, 1900 S. Stata 8L, 
CALumot 5269.

STOGAI
PolltlAko Skyriau'pilnas putarnavlmas stogų dengima 

i i>..i....niu utsi jr lainyma — biznio namams ir rw- 
sldanclloma,

Asfaltiniai stogai 
Asbesto Alngoliai 
Asfalto Alngollal 
Muro Aonai 
žvyro stogai 
perdanglrnus stogų 
Pataisymus 
šonu sutvirtinimas 
Metalinės jungės Ir tt.

Tik ekspertai dirbs ant jūsų stogo. 
Veltui apskaičiavimas ir patarimus. 
Darbas ant lAmokcsčIn,

Business Chances 
______  Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Tavern su nauju 
laisniu, pigiai. Priežastis — esu pri
verstas užimti nauja vieta — Fide- 
lity Life Association Distrikto ma- 
nadžeriaus darbą. Du bizniu nega
liu laikyti. Geo. Chemauskas, 7021 
Stony Island Ave.
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