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KAUNAS DAR NEATSAKe

Kata
Nuo vakar die-

taka

pinigų

Kata-

Potvynis Ohio valst

10 žuvo buse

6 žuvo lėktuve

mir-

Abysinija vėl atmetė 
Italijos kaltinimus

Senasis premieras 
bandys sudaryti Ho- 
landijos kabinetą

Tikimąsi, kad gini dar šių savai
tę atstovų butas tų bilių priims

Taksų pakėlimo tur
tuoliams kilius jau 
paduotas kongresui

Pakėlė algas skal
byklą darbininkėms

Apnuodijo 55, pa 
smerktas mirčiai

jose 
buv.

10,000,000 žmonių Ii 
ko be pastogės Chi 

nijos potvyniuose

Calles sūnūs pralai 
mėjo rinkimuose

Londone streikuoja 
busų darbininkai

LONDONAS, 1. 29____ Či>
sustreikavo dalis busų darbiniu

Pirmiau tokia pasiūlymas bu 
vo atmestas atstovų bute, o du 
bar j j atmetu ir senatas.

HUNTINGTON, W. Va., 1. 29. 
—Motina ir sūnūs liko užmuš* 
ti ir šeši žmonės sužeisti paša* 
žieriniam traukiniui užgavus jų 
automobilių.

Viršininkams dide 
lis pelnas, bet še- 
rininkams nieko

Vokietaitės dažosi 
plaukus ir apgau

dinėja nacius

Advokatas nuteistas 
10 metų kalėjiman

Paukščiai nugalėjo 
karo lėktuvą

siskirti nuo “arijonų

40 lovanų rasta gnu 
vėsiuose Italijos 

dirbtuvės

HAVANA, Kuboj, 1- 29. — 
10 žmonių liko užmušta ir 17 
sužeista tavoriniam traukiniui 
sudaužius busų.

5 žuvo susidūrus 
tomobiliams

Nacių taryba, nu/dglinduri 
Hmeikimo iš užsienio, Nustab
dė persekiojimus žydų, kata
likų ir kitų “valstybės prie-

Naciai nuteisė kalė 
jiman kunigą

Italijos ' dblėgaciji išvažiavo 
ženevon

BĘOOKLYN, N 
(Telegrama) F. Vaitkus rytoj dar nekils, kadangi aud
ros anapus okeano nepraeina. Pranešimo iš Lietuvos 
dar nėra.

Dėl tokių pat audrų laukia ir rusų lakūnai, kurie 
rengėsi skristi per šiaurinį poliusų iš Maskvos.

Mongolijos banditai 
pastvėrė Ameri
kos korespondentą

WASII1NGTON. liepos 29. — 
Atstovų buto finansų komite
tas pa ruošė ir jau padavė at
stovų butui prezidento Roosevel- 
to rekomenduotų bilių, kūrinti 
siūloma pakelti taksus didelėms 
pajamoms, dideliems paveldėji
mams ir dovanoms.

Komitetas gal rytoj rapor
tuos apie tų bilių, bet jie ko
miteto buvo didelėj mažumoj.

Manoma, kad gal dar prieš 
ketvirtadieni atstovų butas 
pradės bilių svarstyti ir j j pri
ims iki šeštadienio.

Apskaičiuojama, kad pakėlus 
taksus, valdžios pajamos padi
dės apie $250,000,000 j metus.

Diliaus priešininkai bando 
sutrukdyti biliatto svarstymų 
siūlydami baigti kongreso po-

Indianos valstijos milicija marguoja j Terreį Haute, kai ten ištiko generalinis streikas. Streikas 
tęsėsi dvi dienas ir parodė didelj'darbininkų solidarumų, taipgi privertė valdžių bandyti taikinti 
cnamelio darbininkų streikų, dėl kurio ir kilo generalinis streikas.

BERLYNAS, liepos 29. —Na
cių vyriausoiji taryba sustabdė 
persekiojimų žydų, katalikų, 
plienašahnių ir kitų “valstybės 
priešų“.

Tai padaryti nacius privertė 
užsienio opinija, kuri labai ne- 
palankiai pasitiko naujus nuož
mius nacių pradėtus persekio
jimus.

Išdidžiai paskelbęs kovų “po
litiškam katalikizmui“, Goering 
buvo priverstas vykti pas Ilit- 
lerj ir patarti jam tų kovų su
stabdyti. Hitleris gi visų laikų 
buvo pasislėpęs Bavarijos kal
nuose ir niekur nesirodė. Dagi 
jo patarėjai negalėjo prie jo 
prieiti. 'Pečiaus pasaulio opi
nija privertė nacių vadus j j 
surasti ir jo pagelba liautis per
sekiojus kitus žmones.

BERLYNAS, 1. 29 
likų kunigas Both iš Dietges 
liko nuteistas 8 mčn. kalėjiman 
už smerkimų nacių savo pamo
ksluose.

Delei didelių suvaržymų ka
talikų laikraščiams, žymiausių 
katalikų laikraštis pietinėj Vo
kietijoj, Post-Zeitung iš Augs- 
burg, paliaus eiti nito rugp. 1 
d. Jis ėjo nuo 1686 m., taigi 
beveik 250 metų.

TAINO, Italijoj, 1. 29— Ka
sinėjant griuvėsius eksplozijos 
sugriautos Bickford-Smith amu
nicijos dirbtuvės, rasta 40 la
vonų. Lavonai tiek sudrasky
ti, kad juos identifikuoti nega
lima.

LANCASTER, O., 1. 29. — 
Hocking upės klony ištiko pot
vynis, kuriame žuvo mažiausia 
vienas žmogito ir kuris pridarė 
nemažai nuostolių.

Organizuoja trans 
atlantinę liniją

BOGOTA, Colombia, liepos 
29.— 6 žmonės liko, užmušti 
susidaužius Junkers lėktuvui 
ties Ei Retiro.

Tarp žuvusių yra ir Colom
bia aviacijos viršininkas.

TEGUCIGALPA, Hondūras, 
1. 28.—Pranešimas iš Trinidad 
sako, kad 2,000 gyventojų Bar
bara distrikte susirgo nuo ne
žinomos ligos, kuri tarp gy
ventojų iššaukė panikų. Vakar 
12 susirgusių jų buvo arti 
ties.

Naciai nusigando 
užsienio: sustabdė 

persekiojimus

HAAGA, liepos 29 
likų vadui nepasisekus suda
ryti kabinetų, karalienė pakvie
tė senąjį premierą Dryk Colijn 
ir pavedė jam sudaryti naujų 
kabinėta, vieton prieš kelias 
dienas rezignavusio jo kabine-

BUCHARESTAS, 1. 29—Pa
sirodo, kad paukščiai yra galin
gesni Už lėktuvus ir gali leng
vais juos nugalėti, jei veikia 
sutartinai.

Didelis bolševikų karo lėktu
vas bomboms mėtyti skraidė 
Rumunijos pasieny, kai staiga 
jį apipulė dideli paukščiai. Už
pykę ,kad kokis tai naujas 
keistas paukštis atskrido j jų 
karaliją, paukščiai taip smar
kiai puolė lėktuvų, jog tasis, 
nebegalėdamas apsiginti ir no
rėdamas išvengti avarijos, tū
rėjo skubiai leistis žemėn kur 
papuolė. Nesileido jis Rumu
nijos pirtsėj. O kadangi karo 
lėktuvai per sienų be leidimo 
negali skraidyti, tai rumunai 
tuojaus rusų lakūnus suėmė. 
Tečiaus išsiaiškinus ,kad lakū
nai ne savo valia atsidūrė Ru
munijoj, bet atvaryti piktų pau
kščių, lakūnai liko paliuosuoti. 
Jie išskrido atgal gerai pir
miau apsižiūrėję, kad išnaujo 
nepakliūti į paukščių nagus.

BOVVLING GREEN, O., lie 
pos 29.—Penki žmonės liko už 
mušti ir du sunkiai sužeisti su
sidūrus dviems automobiliams.

Tarp užmuštųjų yra du Cle 
velando detektyvai ir jų veža
mas kalinys.

Gauto-
Mongolijos ban-

John Goette
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ROSTOV-NA-DONU, Rusijoj, 
1. 29.—N. Ivanov, buvęs caro 
sargybos narys, liko pasmerk
tas mirčiai už išdalinimų kolek
tyvo nariams nuodingo sūrio ir 
apnuodijimų 55 žmonių. Jis 
prižiūrėjo maisto išdalinimų.

Kolektyvo vedėjas Varonje 
liko nuteistas 7 metams kalėji
man už leidimą dirbti kolekty
ve buvusiam caro sargui. 10 
metų kalėjimo gavo ir sūrio 
gamintojas už gaminimų kolek
tyvui sūrio be leidimo. Jo žmo
na gavo 3 metus kalėjimo.

žmones.
gietė, 
žeisti tavoriniam traukiniui už
gavus jų automobilių.

ADDIS ABABA, liepos 29— 
Abysinijos karalius pasiuntė 
Italijai naują notą, kurioj at
sisakė priimti atsakomybę už 
pakrikimų diplomatinių derybų 
ir atsisakė atšaukti reikalavi
mą, kad tautų sąjunga Įsimai
šytų išvengimui karo su Ita-

OKLAHOMA CITY, Okla., 1. 
29.—Denver advokatas Ben B. 
Laska, kuris gynė Charles F. 
Urschell žmogvagiUs, išreika
lavusius $200,000 už jo paliuo- 
savimą, kurių dalis teko ir ad
vokatams, liko nuteistas 10 
metų kalėjiman už suokalbį 
sutrukdyti teisingumų ir suži- 
nų priėmimų išpirkimo pinigų.

liepos 29 d., 4:50 popiet

LOMIRA, Wis., I. 29. — Du 
jų tarpe viena chiea- 

liko užmušti ir 4 si?-

NANKING, liepos 29— Pir
mininkas valdžios šelpimo ko
misijos apskaito, kad dabarti
niuose potvyniuose Chinijoje 
10,000,()QO žmonių liko be pa
stogės. - Potvyniai pridarė nuo
stolių Už $190,000,000.

Jis nė nebando apskaičiuoti 
potvyniuose žuvusių žmonių 
skaičių.

Colijn yra griežtas šalininkas 
išlaikymo Holandijos 
ant aukso pagrindo.

CHICAGO
nos liko pakeltos algos mote
rims ir vaikams, dirbantiems 
skalbyklose, iki 28c į vai. mi- 
nimum algos, su atskiru mo
kesniu už viršlaikį. Darbo va
landos nustatytos 44 vai. į sa
vaitę.

Algas ir darbo valandas nu
statė Illinois darbo departa
mentas. Už nemokėjimų mini- 
mum algų numatoma bausmė 
nuo $25 iki $100.

NEW CASTLE, Del., 1. 29— 
Amerikiečiai ir anglai organi
zuoja kompaniją, kuri siekiasi 
įsteigti reguliarę oro liniją per 
Atlantiką, kuri nešiotų paštų 
ir pasažierius. Skridimui per 
Atlantikų projektuojama nau
doti labai didelius lėktuvus.

Motina gins teisia 
mąjį Gerald 

Thompson

RYMAS, liepos 29 
delegacija jau išvažiavo į Ge- 
nevų, kur įvyks tautų sąjungos 
tarybos posėdis svarstyti Ita
lijos-Abysinijos kivirčų.

Italijos delegacija išsivežė 
pluoštus dokumentų, kurie pa
rodo, kad Abysinija “sulaužė“ 
savo tarptautines obligacijas, 
kuomet Italija jas ištikimai 
“pildžiusi.“

TOKIO, liepos 29 
mis žiniomis, 
d i tai pastvėrė 
viršininkų Hcarsto Internatio
nal Nows Service biuro Peiping, 
Chinijoj. Banditai reikalauja 
$100,000 išpirkimo Už jo pa- 
liuosavimą. *

(Goette yra išgyvenęs Chi
nijoj apie 10 metų ir nesenai 
ruošėsi aplankyti Japonijos 
okupuotus kraštus šiaurinėj 
Chinijoj. Spėjama, kad toj ke
lionėj jis ir buvo pastvertas.)

Kitos žinios sako, kad kitoj 
vietoj Mongolijoj banditai pa
stvėrė Manchester Guardian 
korespondentų Jonės, buvusį 
Lloyd George sekretorių ir vo
kiečių korespondentų Muelier. 
Už jų paliuosavimų reikalauja
ma $40,000.

WASHINGTON, liepos 29— 
Senato lobby komitetui, kuris 
jokiu budu . nesuranda H. C. 
Hopson, viršininko Associated 
Gąs and Electric Go,, kuri išlei
do virš $700,000 kovojimui bi- 
llaus, kuris' siekiasi panaikinti 
holding kompanijas, šiandie bu
vo paliudyta, kad tas ieškoma
sis Hopson depresijos metais iš 
tos kompanijos, neskaitant ai 
gos, pelnė net $2,855,106. Te
čiaus tuo pačiu laiku ta kompa
nija nemokėjo savo šerinin- 
kams jokių dividendų.

MEXICO CITY, 1. 29
Gen. Zuazua milžiniška didžiu
ma balsų tapo išrinktas Nuevo 
Leon gubernatorium, nors jis 
ir buvo pralaimėjęs nominaci- 

Jo priešininkas buvo 
prezidento Calles sūnūs, 
to spėjama, kad Calles į- 
Meksikoj sparčiai nyksta.

BERLYNAS, liepos 29. — 
Plaukų dažytojos varo nepa
prastai gerą biznį, naciams 
kvailio j ant dėl arijonų ir ve
dant smarkių kampaniją prieš 
žydus.

Nacių supratimu, arijonai tu
ri būti geltonplaukiai ir mė- 
linakiai. Tamsiaplaukiai yra 
nužiurėtini kaipo negryni ari
jonai ir gali būti kilę iš žydų. 
(Pastebėtina, kad didelė di
džiuma pačių žymiausių nacių 
vadų yra juodplaukiai su aiš
kiomis žydiškomis žymėmis. 
Tokiu yra ir pats Hitleris).

Tos geltonplaukės vokietai
tės, kurios yra vedusios žydus 
ar su jais draugauja ir nori tų 
draugiškumų palaikyti, dažosi 
tamsiai savo plaukus, kad ne
siskirti daug nuo žydų. Žy- 
delkaitės gi, kurios yra vedu
sios ar draugauja su vokiečiais, 
daro kaip tik priešingai—dažo kų—2,493 konduktoriai ir šofe- 
savo plaukus šviesiai, kad ne- riai. Streikas labiausia palie

tė niekurius priemiesčius.

Audros Anapus Okeano 
Dar Nepraėjo

PEORIA, III., liepos 29. — 
šiandie užsibaigė prokuroro liu
dijimai Gerald Thompson by
loje, kurioj jis yra kaltinamas 
išgėdinęs ir nužudęs 19 metų 
mergaitę. Svarbiausias prieš jį 
įrodymas buvo jo paties ilgas 
ir smulkmeniškas ‘ prisipažini
mas kaip jis tų mergaitę išsi
vežė j kapines, kaip jis ją su
mušė ir išgėdino ir jau negy
vą išmetė griovin, kur jų ir 
paliko.

Daugelis prokuroro lipdytojų 
liko nešaukti, ypač ekspertai, 
kurie piktadarį susekė, nes 
prokuroras jaučiasi, kad kalti
nimas pilnai yra įrodytas.

Kaltinamojo advokatas pasa
kė tik savo įžanginę kalbų ir 
tuo teismo posėdis šiandie bai
gėsi, nes jis nesitikėjo taip 
greito prokuroro bylos užbaigi
mo ir nebuvo pašaukęs savo liu
dytojų.

Pasak kaltinamojo advokato, 
svarbiausiu liudytoju bus pa
ties kaltinamojo motina, kuri 
įrodys, kad kaltinamojo tėvas 
irgi buvo lytinis pamišėlis, ne- 
nusivokiųs apie dorovę lytiniuo
se dalykuose ir tas lytinis pa
mišimas persidavė vaikams, nes 
ir antras vaikas sėdi kalėjime 
ir laukia teismo už lytinį nusi
kaltimą.

NAUJIENOS
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Entored nu aocond-cluM mattor Mareli 7, 1914 iit tbo Pont Oftico at Chlcngo, III., 
under th« Act of Mareli 3, 1879

piet — (Telegrama) Dr. Kimball — Oro Biuro virši
ninkas — sako, kad audrų plotas virš Airijos ir Angli
jos dar nepraėjo, bet išsiplėtė Rusijon ir palietė Lietu
vę. Jisai mano, kad šitokia padėtis tęsis kokias dvi die
nas.

Nenustodamas vilties, kad audros gal nėra taip rūs
čios, kaip jam sakoma, Feliksas Vaitkus prašė gen. kon
sulų žadeikį užklausti smulkių informacijų iš Lietuvos 
ir tikisi gauti atsakymų popiet. Ir jeigu audros nėra 
rimto pobūdžio arba atrodys, kad jos gali netrukus iš
siblaškyti, tai pakils rytoj rytų.

Dr. Kimball dabar pataria neskristi iki trečiadie
nio. Yra audrų šiaur-ryčiuose nuų New Yorko, bet jos 
ne tokios didelės, kad sulaikytų skridimų.

Vaitkus skris, apsivilkęs odiniu švarku ir darbiniais 
rūbais. Pasiims ir eilę išeiginių dėvėti Kaune, šiandie 
siunčia J Kaunu dėžę su instrumentais ir medžiaga lėk
tuvo taisymui.

Nežiūrint atidėliojimų ir laukimo, Feliksas ramus 
ir nesinerviua. Morta (p-ia Vaitkienė), kai būna viena, 
žymu, kad dėl tų atidėliojimų jos nervai vis labiau 
įtempti; bet prie lakūno ji neparodo mažiausio susirū
pinimo ženklo, būna smagi.

PUBLIKOS SUJUDIMAS SEKMADIENJ
Radio Spaudos biuras ir stotis W0R šeštadienį ir 

sekmadienį paskelbė, kad lakūnas pakils sekmadienį, 
bet paskui tų žirtių atšaukė, paaiškindami, kad dėl ne
palankaus oro skridimas atidėtas. Bet ta žinia iššaukė 
sujudimų ir sekmadienį vos švintant minios žmonių su- 
surinko airportųn pažiūrėti, kaip “Lituanica II” pakils. 
Pasirodo, kad . laikraščių reporteriai, nuo kurių Vaitkus 
slėpė savo planus, kiekvienų naktį praleisdavo airporte, 
tėmydami kas dedasi hangare. Jie, tur būt, ir paskleidė 
tų žinių.

“Litui nicos” sargai pastebėjo kai kuriuos žmones 
mėginant visokių daiktų įdėti į lėktuvų “pavėžinimui” 
į Lietuvę, taip pat suvenyrų medžiotojų, kurie bandė 
nutverti kokį šriubų ar kitokį daiktelį. Jie buvo nuva
ryti šalin, pirma negu lėktuvui buvo padaryta žala.

Jeigu Vaitkus gaus palankesnių pranešimų, jisai 
gali nutarti skristi rytoj. Patirsime šiandie vėliau.

Chicagai ir apylinkei federa- 
1m> oro biuras žiai dienai prana
šauja:

Giedra ir gal karščiau ryte.
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NAUJIENOS* ChicagOį III.

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
VALDYBA: P. MILLER, finansų sek. Jtorhis

J. MICKEVIČIUS, preildontai J. DEGUTIS, iždininkas
K, KAI RIS, vico-proiidonUm P. GALSKIS, trustlsas
V. MANKUS, sekretorius P, MILASAUSKAS, trustlsus,

Malijonn Diiugiėla Rosc JpiMU'hušlcįepė
P-nia Bose. Jnvnrnuskienė,

, ,, Antradienis, liepos 30, 1935

ADVOKATAI

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatus, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitfijo —pancdOllnis ir ketvorgais nuo 9 vai, ryto iki 8 viii, 
vakaro. Konkurso dalyvini arba norinti įstoti Chicagos Lietuviu Draugijon, nudonOkito pribūti | Draugijos ofisu 

čia pažymfttu laiku.
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street, Telefonas Ganai 0117

Remkime savuosius
('hiengos Lietuvių Draugi

jai priklauso virš dvieju tuk
siančių narių. Visi mes savo 
ghnlhni, kilme arba knlba 
priklausome lietuvių tautai. 
Sies vienos tanios žmonės, 
bendros organizacijos nariai. 
Draugijai priklausome bend
ru tikslu, būtent dėl pašalpos. 
Bet be pašalpos pas mus yra 
ir kitas liksiąs, tai rūpintis 
musų kultūriniais reikalais. 
Dar ir din ne viskas. Mums 
taipgi svarbu, kad musų biz
nieriai augtų sėkmingai biz
nyje. kad musų profesiona
lams sektųsi jų praktikoje, 
musų organizacijos ir kultū
rines įstaigos augtų, bujotų, 
intelekiualėmis spėkomis.

Mes. būdami bendros orga
nizacijos nariai, vieni kitus 
privalome paremti. Spėriau 
augsime savo gyvenimo tiks
luose. Chicagos Lietuvių 
Draugija priklauso didelis 
skaičius profesionalų -— dak
tarų, advokatų, taipgi daug 
biznio ir amalo žmonių. Mu
sų biznieriai, profesionalai, 
amatininkai yra dar geresni, 
negu kai svetimtaučiai. Tai 
kode! neremti savuosius?

Mes bendros organizacijos 
nariai vieni antriems pr i gel
bėdami kasdieninio gyvenimo 
užsiėmime atliksime naudingų 
darba sau ir savo bendros or
ganizacijos nariams. Jeigu 
mes vieni kitiems tinkamai 
pagelbėjom ligos nelaimėj, 
jeigu mes vieni antriems pa
sitarnaujant mirties nelaimė
je. tai mes vieni antriems ga
lime pasitarnauti kol esam 
sveiki.

Musų profesionalų mokslo 
cenzas yra lygus kitų profesio
nalu cenzui, kurie nėra na
riai; musų biznierių prekės 
lygios kitų biznierių pre
kėms; musų amatininkų dar
bas atliekamas gerai, musų 
darbininkų spėkos produkty- 
vės. Jeigu taip, tai mes savo 
žinojimu, savo įvairiomis pre
kėmis galime ir privalome, 
kaipo organizacijos nariai, 
niainvlis. Atliksime naudin
ga darbą patys sau, savo or
ganizacijai. o svarbiausia, 
kad organizacijos svarba, ku
riai priklausome, bus pilnai 
įvertinta.

Remdami savo organizaci
jos narius, remsime patys sa
ve — remkime savuosius.

— J. Lukas.

Vienas žymiausių lie
tuvių biznierių įsira
šė Chicagos Lietuvių 

Draugijon

Jos. F, nudrik
Visa plati lietuviška Chica- 

ga, taipgi didelė dalis. Ame
rikos lietuvių žino ir pažįs
ta vieną iš žymiausių lietuvių 
biznierių p*. Jos. F. Budrik. 
Visi mes klausomės p. Jos. F. 
Budrik įdomių radio progra
mų valandų, dalyvaujam jo 
šauniuose parengimuose, o da
bar mes susitinkam jį Chi
cagos Lietuvių Draugijoje — 
stambiausioji lietuvių pašal
pos ir kultūros organizacijoje 
Cbicagoje.

Nėra reikalo plačiau aiškin
ti, mes visi žinome, kad p. 
Joseph F. Budrik yra savi
ninkas šių trijų krautuvių — 
muzikos ir namų rakandų, 
3117 So. Halsted SL, ir auksi
nių prekių krautuves, 3313 S. 
Halsted St. ir 33-15-47 South 
Halsted St.

įvairių profesijų žmonės, 
visokių amatų žmonės, viso
kiausių užsieni imu ir darbų 
žmonės yra nariai Chicagos 
Lietuvių Draugijos. Organi
zacija didelė, jos rybos pla
čios, jos augimui eina į svei
katą kada ji susilaukia į sa
vo eiles gerų narių. Dar pra
vartu priminti, kad p. Budrik
įrašė Chicagos Lietuvių Drau
gijon musų darbštus konkur- 
santas Senas Petras.

Koilkursaiitė p-nia M. Rnt-

tuvių Draugijon savo draugę 
p-nią Marijonų Daugielą. 
Wėll, butų gbrai iš p’-hlbs Rat
kevičienės daugiau tokių na
rių susilaukti.

nauja narė, yra žmona M. 
•lavaraiiško, RboScvell Furni
tūra Co. vedėjo. Pats p. Java- 
rrtUskaS įsirašė Draugijon pra
eitais melais, o |>nia .lavaraus- 
kienė. šiame jubiiėjiniame

Buy gloves with what 
it savęs

. ratkeH •<*«*•» •»

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

Konkursanto Kazio 
Steponavičiaus įra

šyti liauji nariai
Eva ir Alice Lukas — 

Lokošiutės
šitos dvi sesutės, Eva ir 

Alice Lokošiutės, yra žymios 
darbuotojos musų kultūrinia
me lietuvių gyvenime. Alice 
yra slaugė šv. Kryžiaus ligon- 
butyje, o Eva yra stenografė 
Ir Lietuvių Ūkininkų Draugi
jos sekretore. Jų įsirašymas 
Draugijon padidina skaičių 
jaunais žymiais nariais. Kre-

Extra! - Naujas 
Konkursantas

Ciceroje

Jozefa Vikonis
įrašė

musų konkursnntC p-nia Gra
kauskienė. Daugiau lokių na-

Phone Boulevard 704Ž
Dr. C. Z. Vezel’i*

K. P. GUGIS I 4M5 SoD “tta Avė. 
a ihvfktz* a w a u I z. ftrtl 47th Stroct

t m i n, Vulttridos nuo 9 iki 8 vakaro;
Miešto ofisus—127 N. Donrborn St. Sensdoj pagal sutarti. 
Kamb. 1431-1434—Tol. Centrui 4411-2
Namu ofisas—3323 So. Halsted Hti -------------------------- ------------------------
Valandos vakarais nuo (l Iki 8'.80.

Tol. Boulevard 1810 TA**
KotvlrtadioiilalH Ir Sekmadieniais— JL/L» >5 Ii J KO J 18

murai Kuturtiu,. | gydytojas jr chirurgas
oriau 4645 So. ASHLAND AVK.

Ofiso yni.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedilioj pagal bu turim* 

Ofiso Tol.: BoUloviUrd 7820 
Namh Tel. Pro*tfhct 1980

(litas p. Steponavičiui už šilų 
dviejų panelių įrašymą.

Ele n oru La pins kaiI ė
Musų jauna narė p-lė Kie

no ra Lapinskaitė yra mokinė 
aukštesnės mokyklos ir “Pir
myn” choro dalyvė. Jos le
vas p. Louis Lapinskas irgi 
greitu laiku bus narys Chica
gos Lietuvių Draugijos. Nea
bejoju, kad laikui einat K. Ste
ponavičius įrašys j Draugiją 
ir Elenoros moliną Barborą 
Lapinskienę.

Grace Kuehin
P-nia Grace Kuehin (Ručin

skienė), žmona roselandiečio 
Petro Kučinsko. Pats p. Ku
činskas dar nėra narys Drau
gijos, bet jo žmona jau čia. 
Neabejoju, kad Petras irgi 
greitu laiku įsirašys Draugi
jon. Konkursantas Stepona
vičius turi pasirūpinti, kad 
abu Kučinskai rastųsi musų 
organizacijoje.

Ressie Pakansky
Čia kita nauja Draugijos 

narė iš rožių žemes, tai p-nia 
B. Pakanskienė. Musų darb
štus konkursantas p. K. Ste
ponavičius sėkmingai laužo 
ledus rožių žemėje. Roselande 
yra daug lietuvių, bet Chica
gos Lietuvių Draugijai pri
klauso ne daugiausia. Dabar 
Steponavičius ir Senas Pet
ras pradėjo gauti čia gerų na
rių Draugijai.

Olga Ruokis
ši jaunuolė, p-lė Olga Run- 

kis, yra marąuelleparkietė; jų 
irgi įrašė Draugijon p. K. Ste
ponavičius.

Irenė Kazinauskas
Čia vėl kita p-lė Irenė ka

zinauskas, jaunuolė ir darbšti 
mergaitė. Taipgi įrašyta 
Draugijon konkursanto Stepo
navičiaus.

Pranė Indriliiinas
P-nia Pranė Indriliiinas, 

bridgeporlielė, nauja Draugi
jos narė, konkursantas Stepo
navičiaus įrašyta Draugijon.

Petras Rakauskas
Brighton Park gyventojas, 

p. Steponavičiaus kaimynas. 
Nėra nei klausimo — jį Drau
gijon įrašė p. Steponavičius.

P-nia Beatriče Bony
Musų Draugijon nauja na

rė p-nia Beatriče Bony (Ba- 
nis), žmona John Bony, ku
ris užlaiko moderniškų val
gomų daiktų krautuvę adresu 
6000 So. Hermitage Avė. Šita 
krautuvė yra amerikonų ap- 
gyventoj kolonijoje, bet pp. 
Baniai čia varo biznį sėkmin
gai laike 14 metų. Pats p-nas 
Bony yra ex-kareivis, priklau
so keletui amerikonų organi
zacijų. Musų kon kursantai 
p. V. Ambrose įraše Draugi
jon p-nių Beatriče Bony, inte
ligentiškų moteriškę; dabar 
konkursantas Ambrose turi 
pasirūpinti, kad įrašius p. 
Bony.

Mums reikėjo gero konkur
su n I o Ciceroje, dabar jį jau 
turime. Cicero lietuviai pa
žįsta p. Robertą Ketvirtį. Jis 
dabar (Chicagos Lietuvių 
Draugijon konkursantas Cicc- 
roje. Tiesa, jam darba dir
va no vien Ciceroje, bet visa 
plati Chieaga, bet svarbiau
sia, kad p. Ketvirtis darbuo
tųsi Ciceroje ir apielinkėje; 
čia daugiausia dirva apleista, 
reikia daugiau naujų narių 
gaut Draugijai.

Neabejojam, kad p. Ketvir
tis, jeigu netingės, turės puikų 
pasisekimą konkurso darbe.

Ciceroje, bet ir visoj Chlcngo- 
je. P-nas Ketvirtis ir jo žmo
na yra seni Draugijos nariai, 
dabar p. Ketvirtis nusitarė pa
sidarbuoti ChicugOs Lietuvių 
Draugijos labui.

P-itia A. Grakauskie
nė, I)r-jos konkUr- 
šafttej turėjo gražu 

pasisekimą
Laike prAeilOs savaitės mU- 

sų darbšti konkusahte p-nia 
Agnės Grakauskiene įrašė du 
naujus narius Chicagos Lie
tuvių Dragijon; abu nariai 
yra jauno amžiaus.

Siuvėjas ir Šventieji
Vieną kartą kaimietis atsi

nešęs ritinį milo pas siuvėją, 
paprašė pasiūti visiems šven
tiems molinį ir paltą.

Siuvėjas, skubiai apžiūrėjęs 
medžiagą, dar kiek paabejojęs 
ar pakaks jos, tarė:

■ - Gerai, gal Ir padarysiu.
Kada atėjo sutarta diena, 

kaimietis atsilankė atsiimti 
drabužių, bet vielojo molino ir 
palto, siuvėjas jam atnešė

šėtono! — sušuko
tu

... O tu
didžiu balsu kaimietis 
sunaikinai visą mano medžia
gų-

— Visai ne, tamsia prašiai 
Visiems šventiesiems, bet, kaip 
ir Itiomėl nianihu, šv. Marti
nui neliko ir skiautelės - 
miai paaiškino siuvėjas.

bernaičiu Jonis.

- ra-

Tolophono: Boulovatrd 2HOO

JOSEPH J. GRISK
ir

Norbert Tumavick. m „
Lietuviai Advokatai Dr. T. Dundulis

4631 South Anhland Avcnuo. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rvh. 6515 S. Rockwoll St. 4157 A RGB E R AVENUE
Tolcphono: Ropubltc 9723. Telefonai Virginla 0086

Rvm. 1227 S. 50 Ayc., Cicero Ofiso valandų* nuo ,2-4 Ir nuo 
lolophono: Cicero 6305. 6.8 v, NedlUoj pSghl ■utarti

JOHN B. BORDEN dr. j. e. siedunskis
.... «.“ssa«s“,<om.
Ofiso valandos: Kąsdion nuo 9 iki 5. GAS DENT1STAS X-RAY 

Vakarais: Panedaįlo, Seredos ir 4143 ARCHER A V., Cor. Franclsco 
U’ętnyčios 6 Iki 9 ’iu offlco Laf. 8660; tos. Virg. 0669

Telefonas Canal .1176
Namai 1 6459 S. Rockvcll Street -------------—; ---------------------

Telefonus Ropubllc 9600
---------------------- — Dr. C. K. Kliauga
AKIU SPECIALISTAI J

DU G. ŠĖliNER vroHUrtr Avo. Hemloc 7828 

LIETUVIS 
Tai. Yard* 1826

Pritaiko Akinįus 
Kreivas Aki* 

IŠtnišO.
jOfisas ir Akiniu Dirbtuvl
756 West 35th St

kumpas Halptcd St, .
Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena. kiti Lietuviai DaictaruL

Dh Mdrgeris 
3325 Šd. Halstėd St

Valandos: touo, 10 r. iki 2 fid tMetu 
ir nuo 6 iki 8 vakaro. 

hventAdrentel*. nuo 10 iki 12 
Phnne ftnuTnvArd JUMS

AKUŠERES

Dr. Ai Ji Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisą* ir Rezidencija: 
Ž519 WėSt 43rd St;

VALANDOS: NUO 9 iki 16 jtto, Puo 
Ilki 8 po piet, puo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Neimliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

TeL LAFAYETTE 8051.

laidotuvių direktoriai 
JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
ii- TĖVAS

. Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais IšmokSjimais

REPublic 8346
5340 So. Kedziė Avenue

Mrfc Anėlia K. Jarus/ 
Physlcal Therapy 

and Mldwife.
6630 S. Westęrh 

Avė., 2nd floor 
llemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne> 
tie blankets ir tt 
, Moterims ir mer
ginoms patari- 
mai doVaPbi

Laidotuvių Direktoriai
o. R _ ____________________  11! O IV n

Nariai Chicagos, Cicėros Lietuvių 
LaiddttiVių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS. t>IENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. F. EUDEIKIS
4'005-07 S, Hėrmitagę Avenue Phones Yards 1741-1742

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place JPhones, Cana] 2515—Cicero 5927

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituahici Avėntie Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

S. M. SKUDAS
718 Wešt 18th Street Phone Monroe 8377

I. J. ZOLP ' ~
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

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

blt VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometricaliy Aldų Specialistas,
Palengvins akiu įtempimu, kori* 

esti priežastimi galvos skąydSji įrto, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- ino. Braudama Akiu karlt], ttltkhio 
trumparegyste ir toliregystę. ( Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas (teroras su 
elektra, parodančia mažiausias klal- 

kykloT^ vatkus?tyKrefvQS aky* ■«»? Dr p. iagmins “ • -• H ""t Ją™™" „
Daugely atsitikimų aky* atitaiso-ŪKS Plti’" Ut"r”'6W AT?b BOULEVARD "

Pan. Ser. PGtn. Sob. 10-8 vai. Vak.4712 South Ashland Ar. ’ Tel.’ Chicago Heights 1131
Phohe Boulevard 7589 : -— *

Tėl. Boulevard 6914 Diena ir Naktį 
Ofiso Valatidoi ftuo 2 Iki 4. nflo 7 
iki 8:00 v<Nedėl. nuo.10 iki 12 a. m.

Dt. S. Saikelis

3335 So; Halsted St
CHICAGO. ILL.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistal

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

A. Mbhtvid, M. D.
We*t Town Statė Bafik Bldg.

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

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

8343 South Halsted St, 
TaL Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Bez. Tel jVictory 2348

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Šts, 
Ofiso valandos nuo 1-3 duq6 180-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomi* ir nedšl. pagal sutarti 

Rez.6631 So. California Avenue 
Telefonas Resablic 7866

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.
... .. TeL Kenwbod 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.
• - t ‘ *’ A ‘ « » »

Tel. Ofice Wentworth 6330 
_ Rez. Hyde Park 8896 e 
Dr. Susanna Slakis

Moteri} ir vaiku Ilgu gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po piety, 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
Dt Hėrzman /

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 88 

mętus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. .
.. dydo.st4i^ k.
jausiu* mėtoclus „ii; srte

1034 W. 18th SU netoli Morgan S*
Valandos nuo. 10—12 pietį ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vikare.

Tel. Canal 8U0.
Režidendjo* telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
4729 So. Ashlaiid Avė.

2 lubo* 
CHICAGO. ILL.

OFISO VALAHDQSi r.
Ntto 10 iki 12 vhl. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki . 8:80 vaL 
vakaro. Nediliomi* nuo 10 iki 11 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

, Telefonas Yards 0994
Dr. Maufice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 Vai Nedil. ntio 10 iki 12 

Rez. Telephohe Plast 2400

Dt A. A. Roth
Moterišku. Vyrišku, Vaiku ir viii 

chronišku ligų.
Ofbaa 8102 So. Halsted St.

arti 81st Street. t
Valandoi; 2—4. 7—0 vii. vak. No- 

diliomis ir kventadtaiiaii 10—12

Dr J. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybž

Valandos 11-12 A.M. 2-4. 7-8 PJf. 
, Gyvenimo vieta 
1638 So. 50 Avė.

Phone Cicero 3656 
Office 4930 W. 13 St 

Cicero <# _ .. .
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praneša, kad surinko 
kitą sumą, bet prane- 
banko tuo tarpu

Lietuvoje Renkamos Aukos F 
Vaitkui Sutikti ir Dovanoms

činskis, Marijampolė 100, 48) 
L. banko' Jurbarko sk. tani. 
11, 49) Al. Dauginio, Vaiguva 
10, 50) Kelmės paštas 10, 51) 
Seinų not. B. Jucevičius 30, 52) 
S. Tijūnaitis, Kėdainiai 5, 53) 
Šiaulių m. dr. Kudirkos pr. 
mok. 12, 54) Tauragės miškų 

Leonas 10, 3) B. Mickevičius1 urėd. 14, 55) A. Naujokaitis,1 
3, 4) Tauragė, Šiauliai, Rasei
niai plento n.’ožo autob. savi
ninkai 50, 5) Šileika 10, 6) V. 
Petravičius 5, 7) N. Šmitas, 
Kupiškis 10, 8) Janulevičius
68,74, 9) Sald. fab. “Rūta’’ 
100, 10) Prof. P. Jokubėnas
10, 11) Bernotas A. 5, 12) L. 
Advokatų taryba 50, 13) Bra 
zaitis P. 25, 14) Pabedinskis A. 
20, 15) Vilkaviškio ap. v-ba
250, 16) Raseinių apyg. ir aps 
agronomai 24,50, 17) Dir.
Sachs, Klaipėdoje 20, 19) Klai
pėdos bankas 50, 20) Biržų aps. 
virš. 10, 21) Vilkaviškio aps. 
virš., polic. vadas ir apskr. p-jos 
tarn. 50, 22) Volpertas M. 10,
23) Gelež. polic. virš. 35,50,
24) St. Vazbis 10, 25) Balošerio 
bibl. 10, 26) Br. Tilmansai 50, 
27) Kleiza K. 39,65, 28) P. Bak
šys 10, 29) “Gelvakan” 25, 30) 
Dr. 
lav. 
čius 
Dr. 
čius 
37) B. Barnelis ir A. Balčiaus- 
kas, Ev. ref. kunigai, Biržai 
10, 38) Kėdainių ap. apr. įst. 
5, 39) Raguvos pieno p. b-vė 
15, 40) “Nemunas” 50, 41) J. 
Abramavičius 20, 42) M. Suru- 
žaitis 10, 43) J.Zabielskis 10, 44) 
L. Kar. kur. sav. s-ga 200, 45) 
“Pluoštas” 95, 46) Vasarevi- 
čius Grinkiškis 65, 47) J. Ku-

Pakeisdamas ir papildyda
mas savo ankstyvesnį praneši
mą komitetas F. Vaitkui su
tikti skelbia sekantį sąrašą or
ganizacijų bei asmenų, kurni 
aukos jau įplaukė į banką bei 
į Aero kliubo kasą. Gauta li
tais: 1) P. Leonas 10, 2) Al.

ar
10,
50.
VI

Pogodinas 10, 31) L. Fiz. 
s-ga 50, 32) A. Sidaravi- 
5, 33) Čepas M. 20, 34) 

Ippas 10, 35) M. Ragevi- 
10, 36) J. Vaitiekūnas 10,

Bartininkai 10, 56) V. Natke
vičius, Anykščiai 5, 57) L. i..* 
Kauno vaist. d-ja 250, 58)
Valst. saug.’ir krim. polic. Ma
rijampolės apyg. 50, 59) A.Bie- 
liauskas, Kruonis 40,25, 60)
Marijamp. Valdž. mergaičių 
gimn. 18, 61) Kėdainių
nam. v-kas 14, 62) Braudė
63) Polic. sp. kl. Tauragė
64) Utenos ap. pas. polic.
r. v-kas 14, 65) Viekšnių sav. 
gaisr. d-ja 10, 66) Tau’ragė St. 
Jacnevičius 10, 67) Seredžiaus 
pašto v-kas 1,65, 68) Klaipė
dos akc. bravoras 30, 69) Ma
rijampolės marijonų gimn. 50, 
70) Ig. čeglakovo, Marijam
polė 10, 71) Konsulas W. Fal- 
kas, Klaipėda 20, 72) Muska
tas S. 20, 73) Mažeikių gelž. 
sav. ugn. d-ja 20, 74) Šiaulių 
V. vidur, amatų m-la 14, 75) 
Ypat. ir apyg. tard. raštinė 
57,50, 76) Klaipėdos uosto 
muit. virš. 92,15, 77) Aglonėnų 
pštt. ap. 10, 78) Ukmergės pšt. 
tarnaut. 10, 79) Mažeikių ap. 
virš. 25, 80) Karin. šeimų mot. 
d-ja, Marijampolė skyr. 50, 81) 
Firma Nafthal ir Co. 50, 82) 
Vai. draud. įst. 82, 83) Pane- 
nevėžio kai. tarn. 20,55, 83) Dr. 
žilinskis, Marijampolė 5, 85)
Prof. Jucaitis, Donuva 5, 86) 
Kalvarijos m. burm. 80,50, 87) 
L. Moterų seklyčia 15, 88) Er. 
Vaitulevičiirs, Alytus 10, 89)
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BERN1CE GUREVICIUTE

pažadėjo duoti komiteto dis
pozicijon reikalingų automo
biliu skaičių.

7. Kauno m. saviv. skolina 
suolų aerodrome sėdimoms 
vieloms paruošti, duoda gėlių 
automobiliams ir aero stočiai 
papuošti, skiria atskirą F. 
Vaitkui dovaną.

8. Žemės ūkio rūmai ir įgu
los bažnyčia paskolins suolų 
į aerodromą.

9. Karo Aviacija nutarė pa
gerbti F. Vaitkų suruošiant 
jam savo Ramovėje priėmimą 
— balių ir įteikiant jam 
skirą dovaną.

Visiems paaukavusiems 
mitetas reiškia nuoširdžią

L. T. J. Žiežmarių ap. 63,75, 
90) Girkalnio v. virš. 9,60, 91) 
Juodupės audinių fabr. tarnaut. 
43, 92) žasliečiai 72,25, 93)
Gelžk. v-ba 369,95, 94) Pulk. 
Liormantas 10, 95) Kretingon 
ap. virš. 6,15, 96) Tauragės 
mok. insp. 30,45, 97) Kėdainių 
ap. I. r. mok. insp. 51, 98) Šul
cas, Belgijos konsulas, Klaipė
doje 20, 99) Marijampolės kai. 
45,25, 100) Krištolaitis V
pilė 18, 101) Prek. ir Pram. rū
mai 100, 102) Derbutas 
53,15, 103) Mažeikių ap. virš. 
29,70.

Kai kurios organizacijos bei 
Įstaigos, 
vieną 
Šimo 
nėra.

Be piniginių aukų kai 
prie sutikimo prisidėjo ir 
budu, būtent:

1. L. Raudonasis Kryžius pa
siūlė F. Vaitkui pailsėti Biršto
no kurorte teikiant jam visą 
išlaikymą ir, reikalui 'esant, 
gydymą tiek laiko, kiek F. 
Vaitkus panorės.

2. Klaipėdos lietuviškųjų or
ganizacijų komitetas kviečia F. 
Vaitkų į Klaipėdą ir žada su
ruošti iškilmingą priėmimą pa
jūryje ir įteikti jam gintaro 
dovaną.

3. Joniškio burmistras pra
šo pranešti, kad lakūnas yra 
numatęs aplankyti Žagarės 
miestą. Kai jis važiuos per 
Joniškį, miestas lakūnui pa
gerbti numato suruošti Joniš
ky sutikimą.

Klaipėdos “Santara” pasi
žada tinkamai atžymėti ir pa
gerbti F. Vaitkaus atskridimą 
visame Klaipėdos krašte ir 
prie visų sumanymų ir paren
gimų, kurie komiteto many
mu bus reikalingi.

5. Krašto aps. m-ja pažadė
jo duoti geriausią savo auto
mobilį F. Vaitkui iš aerodro
mo į viešbutį nuvežti.

G. L. Automobilių kliubas ras ir patikėtinas investmen

Neskubėkite su bo
• 1 v •

Kaipo buvęs 1920 metais Lie
tuvos Finansinės Misijos na
rys, skaitau savo pareiga pa
raginti ir patarti visiems ger
biamiems Lietuvos Laisvės 
Paskolos bonus pirkusiems 
nesiskubinti bonus keisti į do
lerius būtinai šiais metais:

1. Kai Lietuvos Laisvės Pa
skolos lakštų (bonų) pirkimas 
buvo skaitomas patrijotingas 
darbas, kada Lietuvos nepri
klausomybei dar grąsino aiš
kus pavojus 1920 metais, tai 
dabar 1935 metais, nors Lie
tuvos politinė padėtis yra aiš
kiai užtikrinta, bet, kad Lie
tuvos Respublikos Iždui šiuo 
tarpu tenka atlikti didelės 
svarbos saugumo ir ekonomi
nės konstrukcijos darbus, su
silaikymas nuo reikalavimo 
bonus tučtuojau apmokėti ir
gi yra sąmoningo lietuvio pa- 
trijoto darbas.

2. Jei 1920 metais, kada Lie
tuvos ekonominė būklė buvo 
dar silpnutė, Lietuvos bonų 
pirkimas buvo skaitomas ge-

tas, tai šiais metais, kada Lie-j 
tuva yra padariusi milžiniš
ką ekonominį progresą, tas 
investmentas į Lietuvos bonus 
yra nesulyginamai patikimos-; 
nis, o 5% šiais depresijos lai
kais yra net riebus pelnas.

3. Jei k»s 1920 metais, pirk
damas^ Lietuvos Laisvės Pa-^ 
skolos bonus, sakydavo: “per-i 
ku ir dovanoju, nes nesitikiu j 
pinigų atgauti,” tai tam šiais 
melais netenka jau beabejo- 
ti, nes Lietuva per savo Pa
siuntinybę Washington, D. G. 
reguliariai moka nuošimčius, 
taipgi ir pačius bonus apmo
ka; šios kategorijos bonų sa
vininkams dabar nereikia nei' 
pirkti, nei dovanoti, o tik pa-, 
silaikyti sau tą brangų boną ■ 
dar bent keliems metams ir 
už tai kasinėtą paimti penkius 
nuošimčius ir galop paimti 
pilną bono sumą.

4. Lietuvos Vyriausybė, iš
leisdama naują įstatymą apie 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo-

; nu išpirkimo termino pratę
simą, geisdama palengvinti 
Lietuvos Iždo naštą, tuo pa
čiu, lyg atsidėkodama, teikia 
bonų savininkams pelningą 
progą ir toliau naudotis bonų 
aukštais nuošimčiais; aišku, 
kad toks Lietuvos Vyriausy
bės žingsnis yra abipusiai 
naudingas ir Lietuvai ir Ame
rikos lietuviams, — todėl ne
praleiskite progos nepasinau
doję: reikalaukite prinoku
sius nuošimčius apmokėti, bet 
pačius bonus sali pasilaikyki
te, kad galėtumėt už juos 
gauti nuošimčius ir toliau — 
net iki dešimts metų.

P. Žadeikis, 
Buvęs Lietuvos Misijos Vice

pirmininkas.

GERB. Naujienų įkaityto
jo* ir gkaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.
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E. RENTAUSKAS H. GELAŽIS
IDA KAIRIS

EXPERIENCED
PAINTERS

Take the word of men who have painted many homes with many 
kinds of paint. They will tell you that LOWfc BROTHERS HIGH 
STANDARD House Paint is the enduring and economicai paint 
to ūse on your Home.

For painters the country over find that HIGH STANDARD 
outlasts ordinary paint < s s that it keeps its beauty for a very 
long time, thus eliminating £requent repainting, and lowering the 
average cost per year;

Come in and see the PICTORIAL COLOR CHART—showing 
color suggestions executed in actual paint.

Kainos sumažintos ant malcvos 
galionas .......................  ...

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

97 c
97 c

DYKAI kenas malcvos kiekvienam 
pirkėjui.

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
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MARY PESKER

GRAŽUOLES-KANDIDATES Į “MISS NAUJIENOS 1935” C. WENCKUS

n,./";;' PIKNIKAS
Ir Gražuolių. Kontestas

MILDRED BUTKUS

«

BIRUTES DARŽE

RŪTA KARTANAS

1
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Nedėliok Rugpiučio-August 4, 1935
GRAŽUOLĖMS BUS DUOTOS TRYS DOVANOS:

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

‘ “.... ■ • ....... ■ ■ “ -L

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

ČIA PRISIUNČIU SAVO FOTOGRAFIJĄ.

Vardas ir pavardė

Adresas

Miestas

Mano amžius
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i NAUJIENOS, CMcagfi, Ui. Antradienis, liepos 30, 1935
naujienos

The Lithuanian Daily Newa 
Published Daily Except SuOday by 
The Lithuanian Newg Pub.» Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscrlption Ratas: 

18.00 per year in Canada * 
$7.00 per year outslde of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
I1L Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams -------------------    $8.00
Pusei metų »<•••••••••••••••••••••••••••••• 4.00 
Trims mėnesiams________ __  2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui _________.... .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ......_____ _______3c
Savaitei____ _________ ....____ 18c
Mėnesiui___________________— 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paštai

Metams $7.00
Pusei metų ......___ ____ __ — 3.50
Trims mėnesiams ------------------- 1.75
Dviem mėnesiams _________ 1.25
Vienam mėnesiui -______   75c

Lietuvon ir kitnr užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ___ _________ —_____  $8.00
Pusei metų ........................_____ 4.00
Trims mėnesiams •••••••••••••••• W 2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga
ŠVEDIJOS SOCIALDEMOKRA

TŲ JĖGOS

KARO PRADŽIA?

Vienas Amerikos laikraštis gavo pranešimą nuo 
savo korespondento iš Addis Ababa (Ethiopijos sosti
nės)! kad šiaur-vakarinėjo to krašto dalyje {vyko gink
luotas susirėmimas tarpe būrio italų kareivių ir ethio- 
pų. Italai, sako jisai, buvo jmaršavę į ethiopų teritoriją 
ir šie juos užpuolė. •

Tame susirėmime italai buvo sumušti ir turėjo bėgti, 
palikdami 40 užmuštų. O ethiopų žuvo 20. Tai yra pa
našu į karo pradžią.

Ethiopai, matyt, pasitiks Mussolmio armiją ne tuš
čiomis rankomis.

Jau treti metai, kai Švedijos valdžia yra socialdemokratų rankose. To neveizint', partija nesiliauja dėjusi pastangas, kad jos jėgos butų sustiprintos.Per rinkimus į parlamentą socialdemokratai gavo 1,040,680 balsų. Bet partija narių turi “tik” 815,811. Taigi du trečdaliu balsuotojų dar nėra organi- žuoti. Sodžiaus darbininkų partijai priklauso tik 11,494. Moterų tik 46,1Š8.Partija dabar daugiausia darbuojasi, kad butų suorganizuoti šitie atsilikusieji proletariato sluoksniai.Iš 650,000 profesinių sąjungų (unijų) narių partijai priklauso apie 240,000: vieni per savo sąjungas, kiti kaipo pavieniai. Čia, vadinasi, da irgi yra plati dirva partijos augimui.
“Masinis veikimas” ir 

SMuėtas

VALDŽIA MAITINA 22 MILIŪNU ŽMONIŲ

Apskaičiuojama, kad Jungtinėse Valstijose dabar 
gyvena arba gauna paramą iš valdžios iždo netoli 22 mi- 
lionai žmonių. Į šitą skaičių įeina valdininkai, armijos 
ir karo laivyno tarnautojai, kurių skaičius šiandie yra 
daug-maž toks pat, kaip kad buvo prie Hooverio.

Bet Roosevelto “naujoji dalyba” dabar teikia pašal
pą milionams žmonių, kurie pirmiaus iš federalinės val
džios negaudavo nieko: daugiau, kaip penkiolikai milio- 
nų bedarbių ir jų šeimynų, trims su puse milionams far- 
merių ir t t. Tokių valdžios šelpiamų žmonių viso yra 
apie 20 milionų.

Sunku įsivaizduoti, kas dėtųsi šioje šalyje, jeigu tie 
dvidešimt milionų žmonių butų palikti. “Dievo apveiz- 
dai°. Konservatyviškieji repųblikonai, kurie smerkia 
dabartinę valdžią dėl jos “išlaidumo”, apie šitą klausimų 
nepagalvoja. O tačiau, jeigu valdžia butų jų rankose, 
tai ir jie' negalėtų tokiam dideliam skaičiui žmonių leis
ti mirti badu.

KOVOJA Už “BURŽUAZINES DEMOKRATIJOS 
LIKUČIUS”

Už “buržuazinę demokratiją” kovoti nereikia, — 
skelbė bolševikai per 18 metų. Ne tik jie ne kovojo už 
ją, bet jie kovojo prieš ją. Jie sakė, kad “buržuazinė 
demokratija” nėra nieku geresnė, kaip fašizmas, arba' 
net dar blogesnė, negu fašizmas. Nes ji apdumia akis 
darbininkams, migdo jų sąmonę, silpnina jų “kovingu
mą”, tuo tarpu kai fašizmas’ yra atviras, jokiomis 
skraistėmis nepridengtas datbininkų pavergimas.

Todėl komunistai atkakliau kovodavo prieš demo
kratiją, negu prieš fašižmą. Neretai jie net eidavo su 
fašistais kartu prieš demokratiją — pavyzdžiui, Vokie
tijoje, kur Thaelmann’o Sekėjai dažnai balsuodavo už 
hitlerininkų įnešimus, o hitlerininkai — už komunistų 
sumanymus. Ačiū Šitokiam komunistų “pasidarbavi
mui”, demokratija visoje eilėje šalių pralaimėjo. Kai 
kur ji yra visai sunaikinta, o kai kur ji tapo apgriauta.

Bet dabar Rusijos bolševikai ir paskui juos visas 
komunistų internacionalas jau šaukia, kad demokratiją 
reikia gelbėti nuo galutinos pražūties. Kominterno kon
greso atidarymo proga, Rusijos komunistų centro orga
nas “Pravda” parašė:

“Bet komunistai negali šaltai ar bešališkai žiū
rėti į budus, kuriais buržuazija palaiko savo Vieš
patavimą. Jie todėl, be mažiausių savanaudiškų iš- 
rokavimu, kovoja, idant butų išlaikyti buržuazinės 
demokratijos likučiai, ir prieš puolimus, daromus iš 
fašistų pusės.”
Tai ve jums komunistų, “pasaulio proletariato va

dų”, taktika: demokratiją jie atmeta, bet demokratijos 
likučius jie gina!

Iš to aišku, kad bolševizmas da ir šiandie yra de
mokratijos priešas, nežiūrint ką jo apaštalai Maskvoje 
deklamuoja. Gyvos, sveikos demokratijos jie nepaken
čia. Jie pasidaro jos “draugai” tiktai tada, kada ji yra 
pusgyvė. , <

Vienas mandročius aiškina “Laisvėje”, kad Amerikos socialistų partija padarė labai “paiką” nutarimą, pasisakydama prieš priėmimą į partiją “komunizmo ir smurto pritarėjų”. Šitoks sugretinimas) komunizmo ir smurto esąs “paikas” dėl to, kad “komunistai juk visuomet kovoja prieš smurtą”:“jie stoja už masinį veikimą, už sočiai ę revoliuciją, kaip Marksas mokino”, rašo tasai mandras socialistų kritikas.čia įdomi komunistiška “logika”: mes, girdi, todėl nepritariame smurtui, kad mes “stojame už masinį veikimą, už socialę revoliuciją”! Bet ar Hitleris nestoja “už masinį veikimą” ? Kas tik skaito laikraščius, žino, kad Hitleris ir jo pakalikai nuolatos daro “masinį veikimą”: tai milžiniškus paradus gatvėse, tai milžiniškus masinius mitingus, tai visokius “kongresus” — valstiečių kongresus, “darbo fronto” kongresus ir t. t.O ar .Hitleris yra priešingas smurtui ?Taip pat Italijos Mussolini yra didžiausias “masinio veikimo” mėgėjas. Kas savaitę, o kai kada ir dažniau, jį^ai sako kalbas skaitlingoms minioms. Paveiksluose jisai visuomet yra parodomas didelių masių priešakyje. Masės jam ploja, ovacijas kelia ir karštai pritaria jo karingiems Šukiams.Tai argi dėl to, kad Italijos juodmarškinių viršila išsijuosęs praktikuoja “masinį veikimą”, tai jį reikia laikyti smurto priešu?Tas “Laisvės” bimbininkas, kuris šitaip argumentuoja, užmiršta net tą paprastą dalyką, kad didžiausio smurto pavyzdys yra kiaras, kuris kaip tik ir pasireiškia milžiniškoą skalės masiniam veikime. Pasaulio kare valstybės buvo pastačiusios mi- lidnus vyrų po ginklu. Toms milžiniškoms armijoms vadovavo generolai ir oficieriai. Kelių šalių armijos buvo dar sujungtos po’ viena bendra vadovybe, taip kad dešimtys milionų vyrų vienoje pusėje veikė prieš dešimtis milionų antroje pusėje. Didesnį “masinį veikimą” sunku ir įsivaizduoti.Taigi yra vaikiškas argumentas sakyti, kad “masinis veikimas” reiškiąs priešingumą smurtui.
KOMUNIZMAS IR SMURTAS 4---------- '“ščyrasis” Stalino diktatūros garbintojas iš “Laisvės” pašiūrės bando įtikinti publiką, kad dabartiniai bolševikiškieji komunistai kovoja taip, kaip mo
kino Marksas. Bet Marksas

niekuomet nesakė, kad reikia panaikinti demokratiją ir įvesti tokį despotizmą, kuriame liaudis neturi jokių politinių ii pilietinių teisių. Priešingai, jisai mokino, kad demokratijos iškovojimas tai pirmas darbininkiškos revoliucijos Uždavinys.Tai buvb pabrėžta jau Markso ir Engelso parašytame “Komunistų Manifeste”, kuris pasirodė 1848 m. O paskui tą mintį, kad darbininkai turi kovoti už demokratiją, Marksas skleidė per Internacionalo skyrius visose šalyse, kur tik buvo tie skyriai įsteigti. Marksui mirus, darbininkų judėjimo vadovybė perėjo į Engelso rankas. Engelsui padedant, buvo įsteigtos įvairiuose pramoninguose kraštuose sOčiial-demckra- tų partijos^ ir kiekviena tų partijų į savo programą įrašė reikalavimą demokratinės tvarkos.O šių dienų vadinamieji ko- munistai-bolšėvikai demokratiją sutrempė ir prakeikė. Per 18 metų jie ne tik valdo Rusiją aršiausios tironijos priemonėmis, bet ir stengiasi sugriauti demokratiją kitose šalyse (tik dabar Maskva jau ėmė atsipeikėti ir skelbti, kad bent demokratijos likučius reikia apsaugoti!).Todėl sakyti, kad bolševikai taip daro, kaip mokino Marksas, tai sąmoninga apgavystė.Bolševikų humbugas yra dengdamas tuo, kad jie save vadina “komunistais”, kaip kad vadino save kurį laiką ir Marksas jei jo bendradarbiai. Bet tas komunizmas, kurį skelbė Marksas, buvo visai kitokios rųšies. Jisai buvo tikrumoje tas pat,

kas yra šių dienų demokratinis socializmas.Savo smurtui pateisinti bolševikai dar vartoja žodžius “proletariato diktatūra”, kuriuos vieną-kitą kartą yra pavartojęs savo raštuose Marksas arba Engelsas. Po “proletariato diktatūros” priedanga Stalinas vartoja tokį kruviną terorą, kokio pasaulis nebuvo matęs huo Robespierre’o (Franci- jos diktatoriaus) Mikų. O tuo tarpu Marksas terorą griežčiausiu budu smerkė ir sakė, kad tai “persigandusių buržuipalai- kių” įrankis žmones valdyti.Antra Vertus, Markso draugas Engelsas nurodė, kaip į “proletariato diktatūros” pavyzdį, į Paryžiaus Komuną (1871 m.); o toje Komunoje viešpatavo pilniausia demokratija: visuotinas balsavimas, spaudos laisvė, žodžio laisvė ii t. t.Tegu Stalinas duoda Rusijos žmonėms bent pusę tos laisvės, kutia naudojasi Paryžiaus gyventojai po Komunos valdžia, ir tegu jisai leidžia jiems laisvai nūspr*ęsti, ar jie pritaria jo diktatūrai. Jeigu jie nubalsuos (slaptai, žvalgybininkų negąsdinami), kad dabartiniai jų valdovai ir jų įvesta “tvarka” yra OK, tai mes pripažinsime, kad jie hera smurtininkai.Bet kol Stalinas ir jo budeliai galabija kiekvieną žmogų, kuris tik drįsta prieš jtioš išsižioti; kol jie Valdo kraštų, neduodami liaudžiai pasisakyti, ar ji tokiai valdžiai pritaria, tol negalima juos, laikyti kuo kitu, kaip despotais. Gi despotizmas yra valdžia paremta smurtu, o ne teisėtumu.
Didelį Darbą Užbaigus

ras oras, jam pačiam teko at- ikti kone visas darbas, ir nuolat rūpintis, kad tas arba kitas įtaisas kuogeriausiai veiktų.Pavyzdžiui, po kiekvieno jandymo su didėsiliu svoriu reikėdavo peržiūrėti motorą, ar kilimas su didesniu įkrovimu, tam tikru greičiu arba pajėgos sunaudojimu, nepadarė jam žalos.Reikėjo dažnai peržiūrėti ir propelerį, 'kad patirti, ar jo smarkus sukimas (po 2,100 sykių į minutę) nenusilpnino geležčių ir propelerio svarbiausios dalies — centro, kuriame randasi šeštarnės.Buvo daug visokių kitų darbų - darbelių, kuriuos reikėdavo atlikt po kiekvieno bandymo. Visi darbai daugiausiai lietė motorą ir įvairas jo dalis, nes motoras ir bandymuose daugiausiai figūruodavo..Pakilęs su lėktuvu, Vaitkus tyčia motorą kankinte kankindavo, išvystydavo jo pajėgą iki maksimumo, įkaitindavo iki 500 laipsnių, jį visai sustabdydavo ore, vėl paleisdavo, lėkdavo galvotrukčioms visai peliai žemę, kur oras tirštesnis ir šiltesnis, negu aug- štai, žodžiu, darydavo tokius dalykus, kokių paprastai nebandoma daryti su motoru. Tų bandymų tikslas būdavo patirti, ar motoras gali daug tų “kankynių” panešti ir ar kartais •> audroje, skrendant virš okeano, motoras “nepa- ils”. Reikėjo nustatyti, kiek įvairiose aplinkybėse ir yisQ-» kiais greičiais skrendant motoras sunaudoja gazolino; ar kartais, jį bekaitinant ir “bekankinant”, neriusilpsta kokia nors dalis. Po kiekvieno tų bandymų motorą reikėdavo peržiūrėti.

Orai sutrukdė bandymusVisokie bandymai buvo at- ikti ir su radio, instrumentais, lankomis, važiuokle (landing gear) etc.Patys bandymai užimdavo laiką. Reikėdavo ištisas valandas rengtis prie jų, reikėdavo valandų ir valandų bandymų duotas skaitlines suklasifikuoti ir išstudijuoti. Reikėdavo paskui daug laiko peržiūrėti lėktuvo dalis po visų tų “varginimų”.Pats Vaitkus turėjo viską padaryti, tik menkesni darbeliai tekdavo dviem “Lituani- coS” sargams. Patarimais ir vienu kitu darbu pagelbėdavo ir ihž. A. Brotz, kuris praleido su Vaitkum New Yorkc kelias savaites laiko.Nežiūrint kad tų darbų buvo begalės, Vaitkus be pertraukos dirbdamas ir perdaug nesiskubindamas butų juos užbaigęs, per kelias savaites; bet labai daug laiko sugaišino ir daugiausiai pačiam lakūnui nervų sugadino blogas oras. Pasitaikydavo, kad ištisomis dienomis lydavo, kaip iš kibiro. Miglos užguldavo airpor- tą, taip kad nebūdavo galima matyti ir pačiam airporte bestovint kai kurių jo triobėsių.Motoro reikalais kartą Vaitkus išlėkė į Hartfordą. Planavo ten praleisti dvi, daugiausiai tris dienas. Bet užklupo jį ten blogi orai, ir jisai buvo priverstas išsėdėti Hartfordo airporte ištisą savaitę. Kai, pagaliau, Vaitkus sugryžo į New Yorką, tai negalėjo nusileisti Bennett airporte, nes per miglas nebuvo matyt žemės; turėjo skristi į kitą airportą. Todėl buvo tiek daug sutrukdymų. Bet dabar belieka tik palūkėti, iki atsidarys kelias per okeaną. Reikia tikėtis, kad laukti nereikės ilgai.
NEW YORK, liepos 28 (Specialiai “Naujienoms”) Dabar, kada bet kurią valandą “Lituanicos II” ir lakūno Vaitkaus trdiisatlaiitiiiiš skridimas gali virsti faktu, prisimena milžiniškas darbas, kurį reikėjo atlikti, kad žygiui tinkamai prisiruošti.Nekalbant apie tai, kiek laiko turėjo pašvęsti darbštus lietuviai, kad skridimą suorganizuoti ir sukelti reikalingus pinigus, pažiūrėkime, kiek reikėjo dirbti pačiam lakūnui, kad lėktuvą tinkamai priruošti, ir save prirengti kelionei per atlantiką..Kad geriau įvertintume Vaitkaus darbą, atliktą pirm išskridimo, paimkime vieną atsitikimą, kurį nesenai mačiau Floyd Bennett airporte. " S ■Iš New Jėrsey valstijos aną dieną atskrido lakūnas Clyde Pangborn, kuris rengiasi į kelionę aplink pasaulį. Jis atskrido su brangiu, specialės konstrukcijos lėktuvu, kuris kaštuoja apie $150,000.Vos spėjo lakūnas nusileisti, lėktuvą tuoj apspito visas pulkas mechanikų. Jie paėmė oro laivą į savo rankas, jį įstūmė į hangarą, tuoj jį nuodugniai apžiurėjo, išegzamina- vo visas dalis, pripildė tankus gazolinu, pripylė alyvos.Vienas mechanikas apžiurėjo motorą, antras su keliais pagelbininkais peržiurėjo ir niiČekiavo instrumentus. Trečias pabandė lėktuvo vairus, apčiupinėjo vairų* kabelius, persitikrindamas, ar kur nors jie nepasitryns. Prie kiekvienos svarbesnės lėktuvo dalies buvo spccialis mechanikas, o kiekvienas mechanikas turėjo po keletą pagclbininkų, kurie atlikinėjo “juodąjį darbą” arba bėginėjo po hangarą rinkdami ir paduodami savo vyršinjnkui įvairius įrankius ir ’šriubus ir* kitą medžiagą pataisymams.O per visą tą laiką patsai lakūnas prie lėktuvo nepridėjo nei piršto, tik paklausęs mechanikų, ar viskas tvarkoje, įsėdo ir nuskrido. Pagel-

—<■■■■■■■ t • i T-ir i bihinkams bedirbant, jis huė- jo pavalgyti, surukę kelis ci- garetus ir su įvairiais draugais pasikalbėjo, pajuokavo. Prieš eisiaht valgyti jis davė hiečlidiiikdttis iilstrukčijas, kurias jie visas išpildė.Finaiisuojamaš tUrtihgb fabrikanto. Pahghornas nesirūpina pinigais, jam nereikia varžytis, kad sutaupyti dolerį vienur, kitur. Jis turi pasamdęs ekspertus mechanikus, kurie darbą atlieka. Ne Vien kad jam nereikia (rūpintis mechaniką darbu prie lėktuvo, jam nereikėjo nei dirbti, kad koks standartinis lėktuvas butų pritaikytas kelionei. Lėktuvų dirbtuvė Pang- hornui pastatydino specialį lėktuvą, nors tai kaštavo daugiau negu šimtą tūkstančių dolerių.
F. Vaitkus atliko kone visą 

darbą patsVisai kitaip su Vaitkum. Jis neturėjo pulko mechanikų, nes negalėjo jiems mokėti tūkstančius dolerių algos. Negalėjo jis pasamdyti būrio pa- gelbininkų tiems mechanikams, kad “juodąjį darbą” atliktų. Neturėjo nei Altass nei Vaitkus šimto tūkstančių dolerių, kad pastatyti kelionei specialės konstrukcijos lėktuvą, kad nereikėtų rūpintis apie jo pritaikymą trans-atlahtf- niam žygiui.Vaitkui beveik vienam teko atlikti visas lėktuvo įrengi
mo ir prirengimo darbas. Laiks nuo laiko jis pasamdydavo dienai - kitai pagelbfttfft* ką, bet jį tuojau atleisddvb, kad neišeitų perdaug pinigų. Su inž. Brotzu Vaitkus paah- rė planus ir pagamino “Lituanikai II” specialius tankus ir jups sudėjo į lėktuvą. taukai ir visas darbas kainavo $680. O jeigu tankus butų gaminusi kokia firma ir jubs butų sudėję į lėktuvą mechanikai, visas dalykas butų kainavęs mažiausia $1,500.

Taipgi Vaikui bebūnant 
New Yorke ir besiruošiant iš
skristi, kai tik pasitaikys gri-

Ighrizio Silorie Verte V. Kauneckas

Kelione j Paryžių
Novele

(Tęsinys)Sargas Benių atvedė prie didelės lydinamos krosnies. Jam liepė imti po vieną javų maišą ir kas minutę mesti jį krosnin, kad sudegtų. $iais metais buvęs, mat, pxer didelis derlius, taip jam paaiškino uniformuotasis, o pet geras derlius galįs numušti kalnas. Kad neduotą kainoms nukristi, javų gamintoją šindikrittts nutarus tam tikrą kiekį javą sudeginti.— Gerai! — tarė BėniUs, kuriam toksai darbas pasirodė visai nesunkus. Jis buvo, jau beiinųs pirmąjį maišą ir besviedžiąs Ognin, tik štai jis ant jo pastebėjo užrašąl
“JAVAI Iš FUČINO*.Benius nesuspėjo laiku prispausti kelią prie Širdies ir tuoj aus pasileido skambėti Budnikas. Išgirdęs Budniką, uniformuotasis žmogus paleido kakarinę:šalin! šalin! Po velnią iš čia!Nespėjo jis kaip reikiant sušukti ir jau dingo iŠ akių su visais sandėliais.Benius atsidūrė didelėj 

aikštėj. Jis tupėjo pasirepėč- 
kinęs palei kaz kokį pamin
klą ir dėjo nežmoniškas pas
tangas, kad jam galvą henu- 
slinktą nuo kelią, O svarbiau
siai, kad nepadėtą Čirkšti 
Budnikas.

Netikėtai pro kalt praėjo 
kriminalinės policijos valdi
ninkas, tas pats, kuris tardė 
Benių Romoje laike arešto.

— Ką tu čia darai? — už
klausė jį valdžios atstovas.

— Aš ieškau darbo...
— Ar viską Sutinki dirbti?

— klausė anas toliau.
~ Viską, kad tik nereikėtų 

fčjžti atgal į Fohtamarą!...
— Ėsi priimtas! — tarė jam 

visagalis. Benius buvo lai
mingas, kad komisaras nepa- 
siteiravd jį paso. Vietoj t<s

anas jam paaiškino koks bus jo darbas:— Kasdien čia vyksta bedarbių demonstracijos. Jie Šaukia darbo. Tos demonstracijos trukdo visuotinąjį pietą poilsį — sijestą. Tam poilsiui apsaugoti vyriausybė išleido specialą parėdymą. Nes aišku, kad garbingi valdžios organai negali pakęsti, kad butą daromi susibūrimai, kuriuose Žmonės šauktų: “Mes norim dirbti! Mes reikalaujame darbo”, šis pietų poilsiui saugoti įstatymas leidžia pavartoti ginklą prieš visus, kurie valgio virškinimo valandomis išdrįs prasitarti ką nors apie darbą...
(Bus daugiau)

KA ŽMONĖS MANO
SARMATANesakysiu* nei žodžio apie Dariaus-Girėno paminklą; nesakysiu nei žodžio apie išpildymą programo prie atidengimo paminklo. Apie tai tegul kiti rašo.Pasakysiu betgi gerbiami 

“Draugas Publishing Co.”, kad 
programas buvo atspausdintas 
be jokio atsižvelgimo į meną; 
programas atspausdintas taip 
primityviai, kad, prie dabarti
nio spaudos technikos išsivys
tymo, daugiau nei dešimtį sy
kių sarmata.

žemiau pasirašęs įsigijo 10 
programo kopijų ir pasiuntė jas 
Lietuvon. Vieną kopiją specia
liai pasiuntė Vytauto Didžiojo 
MUzejUi. Lai pamato Lietuvos 
piliečiai, kaip mes, kai kurie 
chicagiečiai, įvertiname spaudos meną.

—Dr. A. L. Graičunas, 
3310 S. Halsted SL, Chicago, III.



1'080

RALJlO

Sii popiežiaus vėliava
SPORTAS

(i//(F(y to —Advokatui

3750 VVallace Street

PADBKAVONfi

AVINGS

Gerkit ir Reikalaukit

susirasti

jums reikia
Lietuviškos

Degtinės

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon

$12.00 
$45.00 
$15.00 

$1.00

kliubas rengia
Wildwood miš-

bnndi- 
Liggct

$3,00 laimėjo
10530 Indiana

FIKČERIAI 
STORE FIXTURES

LIGONINĖS
HOSPITALS

dovani) - 
J. Martuza

kurie savo 
patarnavi-

vininko dcparlmontin&s krau
tuvės adresu 2f()00 Wcst 35th 
st., trys banditai atėmė .$700, 
kai Jis vežė | banką $700.

Redaktorius P. BUgnlllŠ- 
kis. Adresas:

aušros Muziejus
ŠIAULIAI, LIETUVA.

EiuA pasitarimai tarpo 
landiečių, kad surengti 
parengimų sUšelphnui

Seną Karą Padarau Kaip Naują
Raportus .mechanikas per 25 motus 
į naują vlottį, 810 W. 34th St., 
Brldffopoi't 
nebrangiai

Ndsižudč policijos 
stoty

SIUSKITPER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėšr 
&įp {pataria Lietuves badai

opcruolojas, su- 
prarado 

taipgi vienas banditų, 
Snm Mano, 25 metų, 
Marshfield Avc.

— Sckmadie- 
SLA. 130 kuo- 

parengus piknikų 
miškely,

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai- 

tymo? Pašaukite mus ir mes paaa* 
kyšime Įdek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikorystte 
darbe.

8216 So. Halsted Street.
TeL VICtorv 4965.

Paul Mtidrak, 40 ihetų, 1304 
Ridgelhnd Avė., RcrWyn, pir
madienio rytmetį pasikorė 
kameroj policijos stoty. Mud- 
Vnk tapo (WeAtuoias sulig wu- 
riintu, kurį buvo išėmęs prieš 
jj Henry Wežcman. Pastarasis 
kaltido MudrUkų nusižengimu 
jo 5 melų duklerci.

Areštuotas Caslmir Davlik, 
32 melų, 13213 Brandon nvc. 
Policija jj suėmė, kai jis bė
gt) nuo namo, kuriame atsi
skyrusi jo puti gyveno (13051 
Brandon avė.) ir kurį jis pa
degė. Namų, kur gyveno pa
ti, Davlik padegė todėl, kat 
pati atsisakė taikytis su juo.

fcaglos nlkštO, dlrvoiUd.
Važiuojant į GUh-iiaftTos 

Čoiintry Club reikia yažiudti 
Southvvost ll,ighwny iki Me- 
Carthy road. McCarthy road 
yra iškeltas ir eina tiltas per 
Southwe«t IIighway. Tai, užuot 
važiuoti po tiltu4, reikia pasuk
ti dešinėn vakarų pusėn, į Mc- 
Carthy road ir važiuoti J vaka- 
Vuš iki surAftlto dirvohų—aikštę 
kairėje pusėje. Platesnių žinių 
norėdami gauti pašaukite vienų 
iš šių asmenų: adv. Vaslel, adv. 
()1|, Dr. Blcžį, arba Dr. Blož|.

MbtdŽin ’nušivėluoti, būti lai
ku, t. y. dvylikių Valanda, lie
pos 81. d lėlių, Gleii-lCagles 
Country Club Aikštėje.

—Dr. Blbžls.

Draugystės L.D.K. Vytauto 
No. 2 taipgi įvyko piknikas 
ta pačia dienų ir tame pačia
me miškely. Irgi turėjo nema
žai publikos. Atrodo, kad abie
jų organizacijų tą dieną bu
vo pasekmingi parengimai.

šiandie 7-tų valandų vakaro 
bus tikrai gražus ir įdomus 
radio programas, nes jo išpil- 
dyino dalyvauja operos daini
ninkė Ilelen Bartush, p-lė O. 
Skeveriutė, A. čiapas, garsu
sis “Peoples Rndin” kvartetas, 
duetas ir kiti. Prie to, bus 
gražios muzikos ir labai įdo
mių pranešimų. Todėl, kad 
smagiai laikų praleidus, nepa
mirškite šio programų pasiklau
syti.—Kep. xxx.

Vincas Ambrose ĮMsakf yra 
iių kalbų kviesdamas ra$y 
lis prie SLA,

Liūdna žinia iš Lie 
tuvos

3 dovana — $2.00 laimėjo 
J. Shatkus. 10531 Wabasli Av.

4 dovaną, staltiesę laimėjo 
J. Stoškus, 65 E. 101 St.

Pati nepriėmė, jis pa 
degė jos namą

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEYELT ROAD <Irti St. Loulu Av.TkKedaėMOž
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

awimming pool. ’.
Rusiška,„Ir turkiška pirtis „

Moterims soredomls Iki 7 v. v.______ '

ROSELAND. 
nį, liepos 21 d 
pa turėjo 
\Vnshinglou Hcight 
prie 107 ir So. May Street J 
pikniką atsilankė nemažas bū
rys lietuvių ir gražini laikų 
praleido prie geros Felikso 
Sluilknusko garsiakalbio mu
zikos. nes buvo grojama viso
kios dainos ir šokiai iš lietu-

Užsiprcnumeruokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoja r

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotu žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina bertnininls antri me
tai. 04 pust Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10

j buvo dirbtuvę 
St. ScptriiiHiiiš 

, _________ Darbą ritlloku greitai k
Kviečiu atsilankyti sonua ir naujus koatunioriuM.

JONAS MIKStS
810 W. 34th Si., kahipas Halsted St.

United Litliuanian American 
Political Club of thc 9th 
Ward pusmetinis susirinkimas 
įvyks liepos 30 d., antradienį 
Balchuno svetainėj. Tame su
sirinkime. be kitų dalykų, sa
koma. kad kliubiečianis busią 
išdalinti tikietai į šeiminišką 
pikniką, kurį 
rugsėjo 11 d.,

Sekantj trečiadienį bitš tur- 
namentas. Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijos nariai loš 
galfo turnyrų prieš Amerikos 
Lietuvių Advokatų Draugijos 
narius. Lošimas prasidės dvy
liktų valandų. Vieta: Glen-

Golden Star kliubo pusme
tinis susirinkimas įvyko lie
pos 26 d. kliubo kambariuo
se. Tai buvo vienas iš gyviau
sių susirinkimų, arba, kitaip 
sakant, buvo susičmimas se
nesnių narių su forty-four 
jaunuoliais.

Dalykas buvo toks. Depre
sijos laikai verčia visus ieš
koti ekonomijos. Ir Golden 
Star kliubas yra priverstas 
ekonomiškiau gyvent. Bet 
kaip? Reikia uždaryti kliub- 
ruimis, kuris perdaug kainuo-

nėrn, tu i mums 
kliubo.

kurie mažinti 
lankos, argumeti-

GraborhiH RžersklH, laikęs 
algų hddotuvėms adresu 

(H'shi’ield Avė., per-

P. CONRAD | 
HTUDIO 

420 W. 63rd St
Knglvwoo<l 5HH3*5840 I 

)ur grnšiuu, moderniš
ki u u bengta.

VLADISLOVĄ 
IVANAUSKAITE

kuri mirė liepos 20 d. ir tapo 
palaidota liepos 24 d„ o dabar 
ilsis šy. Kazimiero kapinėse 
amžinai nutilus ir negalėdama 
atidėkoti tiems, kurie suteikė 
jai paskutini patarnavimu ir 
palydėjo ja i neišvengiamą 
amžinybės vieta.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinima iš mu
su tarpo dėkojame musu dva
siškam tėvui kun. kleb. J. Ma- 
čiulioniui. kunigams A. Jeske- 
vičiui ir J. Vosyliui, kurie at
laikė įspūdingas pamaldas už 
jos siela ir kleb. kun. MaČiu- 
lionui už pritaikintus pamoks
lus bažnyčioje ir kapinėse.

Dėkojame šv. Mišių auko
tojams, geliu, aukotojams, var
žtui. J. Brazaičiui. K. Sabo
niui ir A. Skainarienei už gra
žu giedojimą, seserim Kazi- 
mierietėm iš Aušros Vartų 
parap. už atlankyma vėlionės 
namuose ir palydėjimą i ka
pines. Dėkojame ciocei Pike- 
lienei. dėdei Pikeliui ir pus
seserėm Antaninai ir Teklei už 
budėjimą prie karsto, gražu 
pasidarbavima ir išreikšta už
uojauta. Dėkojame ciocei Mi
sevičienei už parupinima lai
dotuvių pranešimo “Margučio” 
radio valandoj. Dėkojame 
kvietkininkui Loveikiui už pa
rupinima gėlių.

Dėkojame graboriui Lacha- 
wicz ir Sunams. f 
Keru Ję mandagiu 
mu garbingai nuly, _ 
amžinasti. o mums palengvi
no perkesti nuliūdima ir rū
pesčius. Dėkojame grabne- 
šiams ir visiems, kurie paguo
dė mus musu nubudimo. va
landoje ir pagalios, dėkojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse: o tau a. a. yiadislava. 
lai Dievas suteikia amžina at
ilsi. -Nubudę lieka. .

Motina, Tėvas ir Broliai.

A NTHON Y P ETK E WICH
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 28 diehą, 1935 m., su
laukęs 49 metu amžiaus, gi
męs Kurkliu kaime, Lietuvo
je. Paliko dideliame nubudimo 
mylima motori Cecolia, seserų 
Arnui ir 4 brolius, podukro 
Mrs. A. Oestorevich ir posū
ni Walter, Švogeri Antaną, 
sesers vaikus Antaną ir Juo
zapą, mylimą draugą ir dėde 
John Januška. Ir Onos sunu. 
Runas pašarvotas randasi .142 
East Kensington Avo.

Laidotuvės ivyks Seredoj, 
Liepos 3.1 dieną, 9:00 vai. ry
to iš namu i Visu šventųjų 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ton bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Antano Petke- 
wich giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudo liekame.
Moteris, Sesuo, Broliai, 
švogeris, Dėdė ir Gimi
nės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Dalloy Funeral Chapel, 
101 W. lllth St. Tel. Pullman 
5767.

4603 So 
kčlč jų luiųjon vieton, bulchl 
iuIi’chu 10734 Mlchlgan Avė., 
hoHclnnd. 'telefonus — Pull- 
innn 5703.

P-nuš EžcrskliH dubiu’ J nu 
yni nulijo] vieloj, ir čiu JIh 
teiks tokį gerų pnturnnvhnų, 
kokį yni 
to, Town of Luko. Nulludlnio 
re kūle pušnukile nuują vielų 
— PiilirtuUl 5703. •

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄftAAAS 
ALFABETO TVARKOJE

lis įkyrius yra vedamas tikslu pagelbsti mmty skaitytojamd ra- 
atrasti, kur galima nusipirkti įvairia paprastą ir nepaprastą 
daiktą, intateą ir reikmeną. Jeigu ifi telpančiu čia skelbimą ne
galite susirasti ko jieškot, pajaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jąs gausite informaciją, jeigu tik 
ją bus galima gauti. .

BARGENAS NO. 3
Visą savaitę nuo liepos 29 d.

DIlESSER’IS riešuto medžio, puikiu! išmurglntu* 
frontus, Hii dideliu vonctlun veidrodžiu, £1 A 
pąpruHta kuiną $29,50, už pusę kainos ■ avv

Ceiitrd District Furniture Co.
JOS. JOZA1TIS, Mgr.

3621-23-25 S. Halsted St

Sekinndienio vnkiirc 
tui pudiirč holdupą 
kompunijoH nptiekni, kuri yru 
Nori h WvHlcrn stoty. Bandi
tui ulCniČ $125, Laike holdupo 
jyyko šaudymus. Nušautas 
eieviiloriiius 
žeistus policininkus 
gyvastį 
būtent 
825 So,

KANSTANTINAS 
ŽILEVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 28 dieną. 3:40 valandą 
po piet 1935 m., sulaukęs 48 
metų amžiaus, gimęs Rubežai- 
čiu kaime, Telšių apsk., Liep
laukės parap. Priklausė prie 
Keistučio Pašalpos Kliubo. 
Amerikoj išgyveno 28 metus. 
Paliko dideliame nubudime 
draugus ir pažystamus. Kū
nas pašarvotas randasi J. Lių- 
levičiaus koplyčioje, 4092 Ar
cher Avė.

Laidotuvės ivyks Seredoj, 
Liepos 31 diena, 8:30 vai. ry
te iš koplyčios i Nekalto Pra
sidėjimo Panelės šv. parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gcdulihgos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Kastantino Ži
levičiaus giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvės ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atąisveikihimą.

Nuliude liekame.
Draugai ir Pažystami.

Patarnauja, laidotuvių direk
torius J. Liulevičius. telefonas 
Lafayette 3572.

A’>pataisy'mais.
RrtšydniUnš anų dienų apie 

Balchuno ir Baužos biznio par
davimų ĮiamihčJau, kad Bau- 
žiohč ir Balchuntenč alidarč 
biznį prie 107 ir h'dbrook av. 
'I'ikrumojc turčjo būti pasa
kyta — BaužitmČ ir BiUčiu- 
naitč. Taigi šiuo tų klaidi) ati- 
tnisdu

Dr. A. Montvidas, kuris bu
vo pasižadėjęs kalbčti pikni
ke, dčl kokios tai priežasties 
nvgnlčjo atvykti Jį pavadavo 
Vincas Ambrose pasakyda
mas gražią agitatyvę kalbų 
už SLA„ kaipo vieną iš did
žiausių lietuviškų organizaci
jų Ainerikojė, kviesdamas 
jaunimą rašytis prie jos.

iš vietinių biznierių pikni
ke dalyvavo A. Balchiunns, A. 
Bauža, M. G. Valiukas ir Ka
zimieras Gira, kurie gerai pa- 
baliavojo su savo draugais 
kaipo jų biznio rėmėjais.

Prisiminęs apie Kazimierą 
Girą, kuris užlaiko alinę ad
resu 10701 So. State. St., turiu 
pasakyti, kad jis yra gana pa
sekmingas musų biznierius ir 
pasižymėjęs savo duosnumu 
paramai parengimų. Jis, ma
tyti, turi plačią pažintį su ki
tų Chicngos miesto dalių lie
tuviais. nes, pamenu, perei
tam "Naujienų" piknike aš, 
kaipo roselandietis, turėjau 
parūpinti Girai gėrimus. JLIai 
musų K. Gira ateina prie ba
ro su buriu roselandiečių. štai 
jis šaukia: “scrvicc!’* Dudk 
mums išsigert visiems, K. Gi
ra vėl stovi būry ToWn of Lci- 
kiečių. Ir vėl šaukia “serviev!’*, 
stovėdamas būry bridgepor- 
tieėių.

Taipgi įir pereitame SLA. 
139 kuopos parengime K. Gi
ra suteikė kuopai gerą dova
ną ir gerokai baliavojo su vie
tiniais lietuviais, pavaišinda
mas juos.

Be šokių, prakalbų ir viso
kių i.asilinksminimų, piknike 
buvo laimėjimų, kuriuos kuo
pa leido.

1 dovaną $5.00 laimėjo 
B. Gailevičius, 10500 Prospeet

kun. 
Mockaus. Tilo dalyku rūpina
si Mažiliauskas. Ar jo tų su
manymų purėms Roselando 
veikėjai, tai pamatysime vė
liau.

FIKčERIAI KRAUTUVĖMS.
Rara! ir kiti krautuvėms fikčeriai 
nauji arba vartoti. Cash arba leng 
vais išmokėjimais.

GARF1ELD STORE F1XTURE

. 5300-5314 So. Halsted SU

Kely j banką neteko 
$700

Du asmenys užmušti 
holdapc

SLA. 139 kuopos pa 
rengimas pavyko 

gerai

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu valyki barnus I Pašauk mus dol dykai apškaitliuvlmų.

"R00F1NG
tėl. Boulevard 0250

Bet visus 
nas oratorius 
tik pabučiavo

Dainuos Mih. H, Bartiisli, O. 
SkovorhitČ, A. Čiupus Ir kiti

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0803___

W CHICAOO
2324 So. Leavitt Street 

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas 

V - » z , ■ ’ . . v- . «>► X u, ■ ■- «»*■■ U p.

Pordtiį ponkladlohĮ, liepos 
26 d., AplaiklAu liudnį žihių IŠ 
Lietuvos, kad pasimirė mrtno 
tėvelis, Rokas Ahtanas šnlu- 
kas, Karvelių km., G^iizdŽių 
VAI., nmžiaiVs turėjo 80 metų, 
ftuvo pasiturintis Ūkininkas ir 
laimingai gyveno, mylėjo varg
šus ir juos tankiai sušelpdavo. 
Buvo apsukrus, stiptus, atkak
lus ir taupus žmogus,

Praėjusį motų, mah pamy
kus j tėviškę, pamatas mano 
labai pradžiugo ir norėjo kel
tis iš lovos, bet pajėgų nebe
turėjo; Skundės, kad papuolęs 
j blogos valios žmonių rankas, 
pražudys amžiais užgyventų sa
vo tėvynę, thippnt Ir turtų, ko
kį turėjo. Gegužės 25 d. S. m. 
Išvažiuodamas atsisveikinau SO 
skaudžiama širdimi, o liepos 7 
d., 5:80 vnl. po pietų, jo gyvy
bės laikrodis sustojo ėjęs.

Brangus tėvo, gimini, n ugnį 
ir gyvenai savo tėvų Šaly ir jo
je savo galvų paguldei. Tebū
na tau lengva Gruzdžių žeme1- 
le tame kalnely, kur ilsis ra
miai užbaigęs šio svieto val
gus.—Sinuis Rokas.

švcnlinAnl Dariaus-Girėiio 
paminklų Marųueltc parke pe
reitą Sekmadienį, tų ceremo
nijų vedėjai padarė iš jų gry
nai bažnytines apeigas. Vy
skupas Matulionis atliko svar
biausią rolę. Jam asistavo bū
rys 
krūtinių. O politikieriai, 
ki ir lietuviški, bučiavo 
klaupdami vyskupui rankas.

nleUke vie- 
kuris ne 

vyskupui į 
įteikė jam 

popiežiaus vėliavą. Chica- 
gos miesto valdininkui jisai 
įteikė Jungtinių Valstijų vė
liavą, konsului Kalvaičiui — 
Lietuvos vėliavą, o vyskupui 
— popiežiaus vėliavą. Vadi
nasi, tris valdžias sujungė į 
daiktą.

įsikarščiavęs Šimulis šaukė 
visa gerkle, kad dabar “mes 
atvertėme naują istorijos la
pą". Naujas lapas, lur būt, dėl 
to, kad laisvamaniai ir maso
nai. kurie dalyvavo rengimo 
komitete, ‘‘afieravojo“ jas Ro
mus papai. Kažin ką butų pa-

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams ____
Palagas ligoni

nėje
Akušerija na

muose «...----- -
Medikalė egzami-

nacija ______
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

STOGAI
ROOFING

Antradtenis, Itepfls 30, 1935______________________
Ja kliubtU, hutbnt virš $300.(10 
dolerių per metus. Tam su- 
nihnymui phslprlcšina musij 
forty-four jaunuoliui sakyda
mi, knd luikyklmo kllubrui- 
mį kol turėsimo pinigų; o kad 
kliubruimiu 
nereikia nė 

^eilolioji, 
klhibrulmy 
tavo, kad mums svarbiau yru 
turėti kliubas, negu klhibvie- 
tė. Nn, ir balsnvhnuošo paėmė 
viršų žvnotžmogial. Relškhi, 
Golden Star kliubas padiirė 
klhiho finansuose didelę eko
nomijų. ’i'iiip reikėjo jau se
niai padaryti.

SIŪČIO SKOLINIMO

'OI IV i>. > \X A1: >
o.d :i

' ■ ' . - : 7: vi, \' J* •'-'•I ' ! ” ’ ■ ’'

■ Jei;-1; ■ reikPirniU;Mer‘

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

l B » 4 v t • 4 t- f ___ J

» j t t M VI l‘1 >• ■> *> 4 .i »■<. m m t. u a * m . »

D ; • •.. 1
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Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj
S U. S. Government Įstaigoj, F.

S. and L. Ins. Corp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie- 

rSrifnF no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

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

Reikalau darni 
visada galite 

' < gauti savo Su
taupytus pini
gu s. Įstojimo 
mokėti nereikia.

-r—TS 
91 iTl'A "



■tfAAU. ,RADIO

vaiSu popiežiaus vėliava
SPORTAS

3750 Wallace Street

PADĖKAVONfi

susirasti

jums reikia
NATHAN 
KANTER

Lietuviškos
Degtinės

Gtaborius Ežerskis 
persikėle į nauja

$12.00 
$45.00 
$15.00 

$1.00

Visose Alinšse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių
Kentucky 
Bourbon

LIGONINĖS
HOSPITALS

FIKČERIAI 
STORE FIXTURES

dovani)
J. Markizas, 10530 Indiana

, I IIM
Redaktorius P. Bugnillš- 

kis, Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

vlnlnko deparlmtmlinės krau
tuvės adresu 32000 Wcsl 35th 
hI„ trys banditai atėmė $700, 
kai Jis vežė į bankų $700.

■vrimmlng 
v Rusiška „ ir turki 
Moterims sorsdomis

To prašo Lietuvos žmonėšr 
pataria lietuves badai

NtisižiidC policijos 
stdty

šaudymus
operuoto] uh 

poltcInlnkUH 
taipgi vienas banditų 
Sam Mano, 25 metų 
Marslifleld Avo.

Ibiui Mndrak, 40 hieių, 1301 
Rldgelhnd Avė., BerWyn, pir- 
Ibadienio rytmetį pasikorė 
kamoroj policijos stoty. Mud- 
hlk lapo AVešlu'Olrts sulig wn- 
rdhlu, kur| buvo išėmęs prieš 
jj Henry Wežemnn. Pastarasis 
kallhio MudrAkų nusižengliPu 
jo 5 melų dukl'eroi.

Du asmenys užmušti 
holdape

THE BRIDGEPORT BOOFING CO.
Ar jurų stogas reikalauja patai- 

tymo T Pašaukite mus ir met pasa- 
kyšima įdek kaštuos pataisyti. Mm 
taipgi daromo visokį blškorystie 
dariu* -

8216 So. Halsted Street.
TeL VICtorv 4965.

stoskit.per 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

Engiąs idkšiĄ dlrvoM.
Važiuojant j Glon-Eaglos 

Couniry Club reikia yažludti 
Southvvost lUghway iki Me- 
Carlhy romi. MeCarthy road 
yra iškeltas Ir eina tiltas pbv 
Southwest lllghway. Tol, užuot 
važiuoti po Hilu4, veikla pasuk
ti dešinėn vakarų pusėn, j Me- 
Carthy road Ir važiuoti j vakn- 
htš Iki surAšlto dirvohų—aikštę 
kairėje pusėje. Platesnių žinių 
norėdami gauti pašaukite vienų 
iš šių asmenų: adv. Vaslol, adv. 
O1Į, l)r. BložĮ, arba l)r. BložJ.

Mbldžiu nuslvėtuotl, būti lai
ku, t. y. dvylikių Valandų, lie
pos 81 dienų, Gleb-Eagles 
Gounthy Club aikštėje.

—l>r. llložis.

Graborlus Ežerskis, Įnikęs
[algų laidotuvėms adresu 

darsld’loid Avė., per-
Užsiprenumeruokit 

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
KnA gerbta senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bet praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoja t 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotiį žur
nalų, pašvęstų Lietuvos et
nografijai, archeologijai Ir 
turizmui.

Eina bcrtalninis nntri me
tai. 04 pust Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10

Sekmadienio vakaro bandi
tai padarė holdapų Ligget 
kompanijos aptieknl, kuri yra 
Nori ii Wvslern stoty. Bandi
tai atėmė $125. Laike boldnpo 
Kyko šaudymas. Nušautas 
elevatoriaus 
žeistas 
gyviiHlį 
būtent 
825 So,

Liūdna žinia iŠ Lie 
tuvos

ekame.
ir Pažystami, 

laidotuvių direk- 
evičius, telefonas

Vi’nrcrs Atnbro.tr pasaka yra 
žiu kalbų kinratlamas rady 
lis prie SLA.

Sekantį trečiadienį bUš tul’- 
namentas. Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijos narini loš 
galio turnyrų prieš Amerikos 
Lietuvių Advokatų Draugijos 
narius. Lošimas prasidės dvy
liktų valandų. Vieta: Glen-

l’nitcd Litlmanian American 
Political Club of thc 9tli 
Ward pusmetinis susirinkimas 
įvyks liepos 30 d., antradienį, 
Balcliuno svetainėj. Tame su
sirinkime, be kitų dalykų, sa
koma. kad kliubiečiams busią 
išdalinti tikietai į šeiminišką 
piknikų, kurį kliubas rengia 
rugsėjo 11 d., Wildwood niiš-

ANTHONY PETKEW1CII
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepos 28 dienu, 1935 m„ su
laukės 4!) motu amžiaus, gi
męs Kurkliu kaime, Lietuvo
je. Paliko dideliame nuliūdimo 
mylimu moteri Cecelia, seserų 
Anna ir 4 brolius, podukrų 
Mrs. A. Oestorevich ir posū
ni VValter, švogori Antanu, 
sesers vaikus Antanų ir Juo
zapu. mylimu draugu ir dėde 
John Januškų, Ir Onos sunu. 
Kimus pašarvotas randasi 142 
East Kensington Avė.

Laidotuvės i vyks Serodoj, 
Liepos 31 dienu, 9:00 viii, ry
to iš namu i Visų šventųjų 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtus į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Antano Petke- 
wich giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimu ir atsisveikinimu.

Nuliūdo liekame,
Moteris, Sesuo, Broliai, 
švogėris, Dėdė ir Gimi
nės.

Patarnauja laidotuvių diręk- 
torius Dalloy Funeral Chapel, 
101 W. lllth St. Tel. Pullman 
5767.

4(103 So
kėlė jų iuuįJoii vieton, būtent 
adresu 10731 Mlchlgftn Avė., 
Hosdand,
innn 5703

P-miH EžėrSkls dabar J nu 
yrn naujoj vieloj, ir čia jin 
telks lokį 8<tu phlarnavimų, 
kokį yra telkęs senojoj vie
loj To\vn oi' Lakė. Nuliudlino 
reikalo pašaukite naujų vietų

Piilbhrtn 5700. *

šiandie 7-tų valandų vakaro 
bus tikrai gražus ir įdomus 
radio programas, uos jo išpil
dymo dalyvauja operos daini
ninkė llolen Bartush, p-lė O. 
Skovorlulė, A. čiupus, garsu
sis “Peoples Rndla” kvartetas, 
duotas ir kiti. Prie lo, bus 
gražios muzikos ir labai įdo
mių pranešimų. Todėl, kad 
smagiai laikų praleidus, nepa
mirškite šio programo pasiklau
syti.—Kep. xxx.

ROSELAND. — Sekmadie
nį. liepos 2t d., SLA. 139 kuo
pa turėjo parengus piknikų 
\Vnshington llclghts miškely, 
prie 107 tr So. May Street. J 
piknikų nlsitankė nemažas bū
rys lietuvių ir gražini laikų 
praleido prie geros Felikso 
Shalknusko garsiakalbio mu
zikos. nes buvo grojama viso
kios dainos ir šokiai iš lietu-

EiuA pasitarimai tarpe rose- 
lundicčlų, kad shrengli kokj 
parengimų sušelpiami kun. 
Mockauš. Tuo dalyku rūpina
si Mnžilinuskas. Ar jo tų su
manymų parems BoselandO 
veikėjai, tai pamatysime vė
linu.

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS. ' 
Rara! ir kiti krautuvėms fikčeriai 
nauji arba vartoti. Cash arba leng 
vais išmokėjimais.

GARF1ELD STORE FIXTURE 
ETCHANGE

. 5300-5314 So. Halsted St

popiežiaus 
gos miesto 
įteikė Jungtinių Valstijų

kad 
nėrn, tai mums 

kliubo.
kurte mažiau 

lankos, nrgumeii-

Arešluotus CuNlmir Davlik, 
32 metų, 13213 Brnndon n ve. 
Policija jį suėmė, kai jis Lė
go nuo namo, kuriame atsi
skyrusi jo pati gyveno (13051 
Brnndon uvc.) ir kurį jis pa
degė. Namų, kur gyveno pa
ti, Dnvllk padegė todėl, kad 
pnti atsisakė taikytis su juo.

Gerkit ir Reikalaukit

VLADISLOVĄ 
IVANAUSKAITĖ

kuri mirė liepos 20 d. ir tapo 
palaidota liepos 24 d., o dabar 
ilsis šv. Kazimiero kapinėse 
amžinai nutilus ir negalėdama 
atidėkoti tiems, kurie suteikė 
jai paskutini patarnavimų ir 
palydėjo ia i neišvengiamų 
amžinybės vietų.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišalinimų iš mu
su tarpo dėkojame musu dva
siškam tėvui kun. kleb. J. Ma- 
čiulioniui. kunigams A. Jeske- 
vičiui ir J. Vosyliui, kurie at
laikė įspūdingas pamaldas už 
jos sielų ir kleb. kun. MaČiu- 
iionui už pritaikintus pamoks
lus bažnyčioje ir Kūninėse.

Dėkojame šv. Mišių auko
tojams, gėlių aukotojams, var- 
yon. J. Brazaičiui. K. Sabo
niui ir A. Skamarienei už gra
žu giedojimą, seserim Kazi- 
mierietėm iš Aušros Vartų 
parap. už atlankyma vėlionės 
namuose ir palydėjimų i ka
pines. Dėkojame ciocei Pike- 
lienei. dėdei Pikeliui ir pus- 
seseriin Antaninai ir Teklei už 
budėjimą prie karsto, gražų 
pasidarbavimų ir išreikšta už
uojauta. Dėkojame ciocei Mi
sevičienei už parupinima lai
dotuvių pranešimo “Margučio” 
radio valandoj. , Dėkojame 
kvietkininkui Loveikiui už pa
rupinima geliu.

Dėkojame graboriui Lacna- 
wicz ir Sunams. kurie savo 
geru , įę mandagiu patarnavi
mu garbingai nulydėjo ja i 
amžinasti. o mums palengvi
no perkesti nuliūdima ir ru
pesnius. Dėkojame grabne- 
šiams ir visiems, kurie paguo
dė mus musu nubudimo va
landoje ir pagalios, dėkojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse: o tau a. a. Vladislava. 
lai Dievas suteikia amžina at
ilsi. .

. Nuliūdę lieka. .
Motina. Tėvas ir Broliai.

l)r. A. MvntvidaK kuris bu
vo pnsižiuivjęs knlbčti pikui- 
kc, <IF1 kokios Ini priežasties 
negalėjo atvykti Jį pnvadųvo 
Vincas Ambrose pasakyda
mas gražių agilatyvę kalbų 
už SLA.. kaipo vienų iŠ did
žiausių lietuviškų organizaci
jų Amerikoje, kviesdamas 
jaunimų rašytis prie jos.

Iš vietinių biznierių pikni
ke dalyvavo A, Balchiunas, A. 
Batua, M. (». Valaskas ir Ka
zimieras Gira, kurie gerai pa- 
baliavojo su savo draugais 
kaipo jų biznio rvmčjais.

Prisiminęs apie Kazimierų 
Girų, kuris užlaiko alinę ad
resu 10701 So. Stale St„ turiu 
pasakyti, kad jis yra gana pa
sekmingas musų biznierius ir 
pasižymėjęs savo duosnumu 
paramai parengimų. Jis, ma
tyti, turi plačių pažintį su ki
tų Chicagos miesto dalių lie
tuviais. nes. pamenu, perei
tam “Naujienų" piknike aš, 
kaipo rosel and Ietis, turėjau 
parūpinti Girai gėrimus, štai 
musų K. Gira ateina prie ba
ro su buriu rosclandicčių. štai 
jis šaukia: “scrvii'c!" Dudk 
mums išsigert visiems. K. Gi
ra vėl stovi būry Totvn of Led
kirčių. Ir vėl šaukia "scrvicvl”, 
stovėdamas būry bridgepor- 
t iečių.

Taipgi į r pereitame SLA. 
139 kuopm parengime K. Gi
ra suteikė kuopai gerų dova
nų ir gerokai bąli avo j o su vie
tiniais lietuviais, pavaišinda
mas juos.

Be šokių, prakalbų ir viso
kių pasilinksminimų, piknike 
buvo laimėjimų, kuriuos kuo
pa leido.

1 dovanų - - $5.(X) laimėjo 
B. Gailevičius, 10500 Prospcct

Vytauto 
piknikas 

ta pačią dienų ir tame pačia
me miškely. Irgi turėjo nema
žai publikos. Atrodo, kad abie
jų organizacijų tą dieną bu
vo pasekmingi parengimai.

P. CONRAD | 
8TUD1O 

420 W. (>3rd St
KnKlrw(M><l 0HH3-5H40 I 

)nr griižliiu, niodornll- 
kluu įrengtu,

KANSTANTINAS 
ŽILEVIČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Liepos 28 diena, 3:40 valanda 
po piet 1935 m., sulaukęs 48 
metu amžiaus, gimęs Rubežai- 
Čiu kaime, Telšių apsk., Liep
laukės parap. Priklausė prie 
Keistučio Pašalpos Kliubo. 
Amerikoj išgyveno 28 metus. 
Paliko dideliame nubudime 
draugus ir pažystamus. Kū
nas pašarvotas randasi J. Liu- 
levičiaus koplyčioje, 4092 Ar
cher Avė.

Laidotuvės i vyks Seredoj, 
Liepos 31 diena, 8:30 vai. ry
te iš koplyčios i Nekalto Pra
sidėjimo Panelės šv. parapi
jos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siela, o iš ten bus nuly
dėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Kastantino Ži
levičiaus giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvės ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimu ir atsisveikinimą.

Nubudę |
Draugą

Patarnaują 
torius J. Liuj 
Lafayette 3572.

Goldcn Star kliubo pusme
tinis susirinkimas įvyko lie
pos 26 d. kliubo kambariuo
se. Tai buvo vienas iš gy viau
sių susirinkimų, arba, kitaip 
sakant, buvo susiėmimas se
nesnių narių su forty-four 
jaunuoliais.

Dalykas buvo toks. Depre
sijos laikai verčia visus ieš
koti ekonomijos. Ir Golden 
Star kliubas yra priverstas 
ekonomiškiau gyvent. Bet 
kaip? Reikia uždaryti Hiub- 
ruimis, kuris perdaug kainuo-

3 dovaną — $2.00 laimėjo 
J. Shatkus, 10531 Wabnsli Av.

4 dovaną, staltiesę laimėjo 
J. Stąškus, 65 E. 101 St.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

J514-1G W. ROOSEYELT
irti St. LouIb Av. Tėl. Kedzle RMž W
Vanos, lietime ir druako* vanoa.

pirtis „

BARGENAS NO. 3
Visų savaitę nuo liepos 29 d.

DRESSI'lR’iS riešuto medžio, puikiai iŠmarglntna 
frontiia, hii dideliu vonotlim veidrodžiu, A 
papruHtn kaina $20.50, už pum<j IuiIiiom ■ "f■O**

Cehtrd District Furniture Co J
JOS. JOZAITIS, Mgr.

3021-23-25 S. Halsted St.

SLA. 139 kuopos pa 
rengimas pavyto) 

gerai

Lietuvos vėliavą, o vyskupui 
- popiežiaus vėliavą. Vadi

nasi, tris valdžias sujungė į 
daiktą.

įsikarščiavęs šimutis Šaukė 
visa gerkle, kad dabar “mes 
atvertėme naują istorijos la
pą". Naujas lapas, tur būt, dėl 
lo, kad laisvamaniai ir iliaso- 
nai, kurie dalyvavo rengimo 
komiteto, “afieravojo” jhs Ro
mos papai. Kažin ką butų pa

jam asistavo bu- 
kryžinis ant 

riai, airiŠ- 
bučiavo pri- 

yskupui rankas.
tilehkė vie- 

kuris ne 
vyskupui į 
įteikė jam 
vą. Chica- 

valdininkui jisai

Dahniom Mik. H. Bartush, O, 
Skeverlutė, A. čiapiiH ir kiti

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY 

KASDIENINIS BIZNIO SĄftAŽAS 
ALFABETO TVARKOMI

lis Skyrius yra vedamas tikslu p&gelbCti mus| skaitytojamA su
prasti, kur galima nusipirkti |vairi< paprasti ir nepaprastą 
daiktp, intalsp ir reikmenų. Jeigu ffi telpančiu čia skelbimu ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarčjo. čia jus gausite informaciją jeigu tik 
ją bus galima gauti. ______________

Šventinant Darinus-Girėho 
paminklų Marąuclte parke pe- 
rvih) šVkmadienį, tų ceremo
nijų vedėjai padarė iš jų gry
nai bažnytines apeigas. Vy
skupas Maldlionis atliko žvar
biausių rolę 
rys kunigų su 
krūtinių. O politikic 
k i ir lietuviški 
klaupdami v 

Bot visus 
nas oratorius 
tik pabučiavo

Seną Karą Padarau Kaip Naują
V'sportns mechanikas por 25 molus. Dabiu* iiorkOliim hiivo dirbtuvę 
Į naują vietą, 810 W. 34th St.. Ipimįm.H ImlRted St. Seniausias 
Bridąepoi’te automobiliu moelianlkas, Darbą rttlloku greitai Ir 
nebrangiai. Kviečiu atsilankyti senus ir naujus kostumorlus.

JONAS MIKštS
810 W. 34th St., kdtttpas MMštėd St.

Mutual Liduor Co
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS 0803___

Pondtų pėnkindionĮ, ilopon 
26 d., ApInikiAu liūdnų žiltiiį Iš 
Lietuvos, kad pAsimirO mano 
tėvelis, Rokas Ahtanas šniu- 
kas, Karvėlių km., Gi’dzdžlų 
vai, Amžinti turėjo 80 motų. 
Buvo pAsiturintls ūkininkas ir 
laimintai gyveno, mylėjo vnVg- 
šus ir juos tankiai sušdpdAVo. 
Buvo apsukrus, atipinis, atkak
lus ir taupus žmogus.

Praėjusį motų, man yiarVy- 
kus j tėviškę, pamatyk mano 
labai prAdžiuįo ir norėjo kel
tis iš lovos, bot pajėgų nebe
turėjo. Skundės, kad papuolęs 
j blogos valios Žmonių rankas, 
pražudęs amžiais užgyventų sa
vo tėvynę, tiiippat ir turtų, ko
kį turėjo. Gegužės 25 d. Š. m. 
išvažiuodamas atsisveikinau šd 
skaudžiama širdimi, o liepos 7 
d., 5:80 vnl. po pietų, jo gyvy- 
bės laikrodis sustojo ėjęs,

Brangus tėvo, gimini, augai 
ir gyvenai savo tėvų šaly ir jo
je savo galvų paguldei. Tebū
na tau lengva Gruzdžių žeme
lė tame kalnely, kur ilsis ra
miai užbaigęs šio svieto 
gus.—Sumiš Rokas.

Antradienis, Kepus M, 1935_______________________ _

Ja kllubul, bulčnt virš $300.00 
dolerių per metus. Tani su- 
niįVnymui phsiptlešina mu«Q 
forty-fobr jaunuoliai sakyda
mi, kad laikykime kllul)rul- 
m| kol turėsime pinigų 
kliubruimk) 
nereikia nė

Ėeikitieji, 
kliubruliny 
tavo, kdd mums svarbiau yra 
turėti kliubas, negu kliubvle- 
tė. Na, ir balsavimuose paėmė 
viršų žVnolžnmgiai. Reiškia, 
Goldcn Star kliubas padarė 
kliubo finansuose didelę eko
nomijų. T'nip reikėjo Jau se
niai padaryti.

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- 

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

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

Reikalau darni 
visada galite 
gauti savo su- 

ederadSavings 4“N.ftoAimsioęuTioN K u s. Įstojimo 
op chicaoo ^ mokėti nereikia.

2324 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 1679 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

I' ' .j. r- y

A‘laufaKs i ptihiysĮ/'nuiis.
Rašydamas anų dienų apie 

Balehuno ir Baužos biznio par
davimų paminėjau, kad Bau- 
žiedė ir Batchunlcnė atidarė 
biznį prie 107 ir b'.dbrook av. 
Tikrumoje turėjo būti pasa
kyta — BaužiVnė ir Balčiū
naitė. Taigi šiuo tą klaidų ati- 
laisAn. — Ihitanaa,

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsllai išimami 

vaikams ——
Palagas ligoni- 

nžje
Akušerija na

muose —____
Medikais egzaml

nacija______
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

STOGAI
ROOFING

■

TF.I.El ONAS VAi-.d-. ..Hm ,:7

KEISTUČIOSKOLINIMO II?BŪDA VOTIM 0

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm hogu valyki hiunųsl Pašauk mujs dol dykų! fi^škditliuvlmų.

2.5 .motai patyrimo, —- BlokorlgH ir Stogluš.

* 1 V • v ♦ « r ___________ J
’* • * • ■ <t i ■ '** » • .........*

U1 . > II l . I v . 4 »'*• MO M VI M 1, . M W • »

Atnbro.tr


Antradienis, liepos 30, 1935NAUJIENOS, Chicago, III.

svetuincj prie 29 ir so. iiuht- Linksmins per radio n/I thnvni * CLASSIFIEDŪDS ]

PRANEŠIMAI

radio

Fcllow

For Rent

Furnished Rooms

padai 
lietu’

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Business Service 
Biznio Patarnavimas

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
rius, visokio didžio su Coli Baksais 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčerius 
dėl byle kurio biznio įskaitant 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.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Izocal and Tx>ng Distnnce 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

PAIEŠKAU Antano ir Povilo Bal- 
chikonis iš Očiasninkų, TroŠkuvos 
parapijos. Kas žino, atsišaukite. La
bai svarbu. Veronika Žukauskienė. 
2148 W. 23rd St., Chicago. III.

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė. 

Tel. Kepublic 8402

Rytoj Florence ketina 
nuoti keletu klasiškų ir 
vių kompozitorių dainelių. Jos 
malonui radio balsas bus mie
la ir vėl išgirsti.

Klausykitės rytoj Naujienų 
radio programo iš stoties 
WSBC, 1210 kilocycles, 9:00 
vai. vak.

Furniture & Fixtures 
Raka n d ai-įtaisai

Personai 
įsmenų Ieško

REIKALINGA moteris prie na
mų darbo. Atsišaukite 5101 South 
Union Avė. Boulevard 6696.

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

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė. 
LAFAYETTE 5900

Sekmadienį, liepos 28 d., 
Chicagon atvyko p-nia Dar
gienė, žinomo Pillsburgho 
darbuotojo Povilo

gyvenimų ir išbudo rų savaičių. Bus taipgi 
jienų” piknike Birules 
rugpjūčio 4 dienų.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia_______

REIKIA merginos virš 20 metu 
amžiaus prie namų darbo. Gali, gy
venti namie. $4.00 i savaite. Tele
fonas Normai 4300.

1

f.'k
Y

Registracija Kandidačių Į “Miss W J

D1 iugCpul IvNaujienos 1935” Užsibaigs 
Rytoj, Liepos 31 d. Daugelis lietuvių, lenkų, če

kų ir kitų tautų žmonių suge
bėjo išlaikyti kvotimus piliety
bei dėka to. kų jie išmoko 
klasėse pilietybei ir ameriko- 
nizacijai, kurios yra vedamos 
sulig Emergency Educational 
Progrnm. Nors ir taip dar 
mažai žmogus žino anglų kal
bų, tačiau, jeigu lanko šias 
klases reguliariai, jis greitai 
pramoksta skaityti ir rašyti 
angliškai ir įgija faktus reika
lingus valdžios kvotimams iš
laikyti. Bet jeigu jis atidėlio
ja ir atidėlioja šių klasių lan
kymų, tai pasidaro panašus 
žmogui, kuris pramiegojo vi
sų savo 
tik mirties patale gulėdamas.

Ar jus norite, išmokti anglų 
kalbos? Arba išmokti geriau 
kolbėti ir rašyti angliškai? 
Juk daugeliui iš musų yra rei
kalinga anglų kalbų geriau 
vartoti, ne kad mes vartoja
me jų dabar. Ar jųsnorite pa
tirti daugiau apie šios šalies 
valdžių, istorijų, geografijų?

Tapti šios šalies piliečiu ar 
piliete; kalbėti ir rašyti gerai 
angliškai yra taip svarbu, kad 
ir federale ir valstijos valdžia 
teikia už dykų pamokas po
piečiais ir vakarais. Pamo
kos duodama 'iš istorijos ir 
geografijos ir kad prisiruošti 
ateivius šios šalies pilietybei.

Šitokios klasės yra dabar 
laikomos Bridgcportc seka
mose vietose: šv. Jurgio baž
nyčios svetainėj, prie 33 gat
ves ir Lituanica a ve. 
ship House patalpose, 831 W. 
33 place, Šv. Marijos bažny
čios salėj, 1039 W. 32 st., ir 
Mark Whitc Square parko 

Lietuvaitės kandidatės Į “Miss Naujie
nos 1935“ turi pasiskubinti prisiųsti savo 
fotografijas iki rytojaus denos, liepos 31. 
Po liepos 31 dienos negalėsime daugiau pri
imti kandidačių.

Mat, mes turime atspausdinti kiekvie
nos kandidatės vardą ir pavardę ant gra
žaus kaspino. Mums reikalinga kelios die-1 
nos, kad tuos parašus atspausdinti.

Mums taipgi reikalinga yra pora die
nų atspausdinimui BALSAVIMO BLAN
KŲ. Kiekvienas atvažiuodamas arba atei
damas i Birutės daržą, SEKMADIENY.!, 
RUGPIUCIO 4 DIENĄ, prie vartų gaus 
tiek balsavimo blankų, kiek bus žmonių 
autamobiliuje arba grupėje—kiekvienas 
svečias ar viešnia po vieną blanką. Ant 
balsavimo blankos bus surašyta visų kan
didačių vardai ir pavardės. Balsuoti rei
kės tik už VIENĄ KANDIDATĘ. Gavusi 
daugiausiai balsų bus išrinkta “MISS 
NAUJIENOS 1935”.

Kitos dvi iš eilės gavusios daugiausia 
balsų bus jos palydovės.

“MISS NAUJIENOS 1935” gaus dova
nų—$50.00. Pirmoji jos palydovė—$25.00, 
o antroji—$10.00.

Balsavimą prižiūrės “N-ų” komisija.

ed gatvių.
Jei įdomaujate šiomis pa

mokomis, tai užsiregistruokite 
joms nurodytose aukščiau vie
tose arba pas l)-rų Edward G. 
Punke, Tilden aukštesnėj mo
kykloj, 4747 S. Union avė.

P-nia Dargienė vie 
ši Chicagoj

pus savo tėvus.
P-nia Dargiene pirmadienį 

aplankė “Naujienas”. Ji ma
no paviešėti Chięagoj apie, po-

“Nau-
Daržo

Ciceros Lietuviu L 
N. Bendroves dali

ninkų dėmesiui
Gerbiami daliuinkai-ūs, —
Lietuvių y Liuosybės Bendro

vės pusmetinis dalininkų susi
rinkimas įvyks rytoj, liepos 31 
d., kaip 7:30 vai. vakaro savoj 
svetainėj, 1401 So. 49th Ct.; 
Ciero, III.

Visi dalininkai esate širdin
gai kviečiami dalyvauti susirin
kime, išgirsti pranešimų apie 
finansinį bendroves stovį, taip
gi pateikti naudingų sumany
mų bendroves labui, ir jeigu 
yra kas taisytino, tai pageidau
jama draugiškų patarimų.

Nuoširdžiai kviečia bendroves 
direkija.—Sekr.

Florence Balsiute
ši jaunutė dainininke, dai

nuodama pereitų seredą, sutei
kė dau’g šmagumo Naujienų ra
dio klausytojams. Jos daina
vimas visuomet buvo malonus, 
o dabar ji ir daug tobuliau dai
nuoja.

Florence Balsiute todėl yra 
pakviesta ir šių seredų dainuo
ti Naujienų radio programe. 
Yra pageidaujama, kad ji tap
tų nuolatinė Naujienų 
programų dainininke.

Steponavičiai išva
žiavo atostogoms į 

rytines valstijas
Kazys Steponavičius, Chica

gos Lietuvių Choro “Pirmyn” 
ir Chiagos Lietuvių Simfonijos 
Orkestro vedėjas, jo žmona dai
nininkė Anelė 'Salavaičikii/tė- 
Steponavičiene ir jo brolis Jur
gis Steponavičius, “Naujosios 
Gadynės” Choro ir garsaus šo
kių orkestro “Stephens Reve- 
lers” vedėjas, pereitų sekma
dienį automobiliu išvažiavo ato
stogoms j rytines valstijas, kur 
visi trys yra augę. P.p. Ste
ponavičių tėvai ir dabar gyvo 
na Brocklon, Mass.

Atostogininkai tikisi sugryš- 
ti j Chicago už kokių trijų sa
vaičių.

Draugijų Atydai
Visos draugijos, kliubai, ra* 

teliai, kuopos rengia įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi j Naujie
nas, kad jų vieši išvažiavimai- 
parengimai butų paskelbti Nau
jienose.

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

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

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

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

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

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

Chicagos Lietuvių Draugija. 
1739 So. Halsted St.

(‘Naujienų” name — 2-ros lubos)

Universal Grocery Co. mitingas 
atsibus 30 diena Liepos, antradie
ni, 7:30 valanda vakare, Pulaski 
salėj, 1715 So. Ashland Avė. Visi 
tos organizacijos nariai būtinai esat 
reikalingi lankytis ant šio mitingo. 
Bus svarstyta kaip užbaigti orga
nizacijos darba. Bus žymus kalbė
tojas iš South Bend, Ind. Išaiškins 
organizacijos reikalingumą. Užprašo 
Direktorija Universal Grocery Co.

Moterų Piliečių Lygos susirinki
mas ivyks trečiadieni, liepos 31 d., 
Fellowship House, 831 W. 33rd PI.. 
8:00 vai. vak. Visos narės kviečia
mos atsilankyti.

Stella Wodman, Rašt.

VISI NAUJI RAKANDAI
žiūrėkite, žmonės! KHi gali kopi- 

joti musų skelbimą, bet ne musų 
vertybes. Prieš pirkimą, apžiūrėkite 
rakandus. Kam mokėti vidurmiesčio 
kainas? Mes turime nuosava na
rna. Musu kainos nėra tokios, kad 
prigaudinėjus publika. Nėra didelio 
siūlymo pardavime. 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 Avė.

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

mis iki 5 vai. po pietų.

Pocahontas mine run tonas $7.00
FARMA pardavimui, 65 akrai že

mės arba mainysiu i narna mieste, 
privati ar su krautuve, su čeveryku 
taisymo bizniu. C. Kiebart. R 3. 
Kart. Mich.

Miscellaneous tor Sale 
{vairus Pardavimai

PARDAVIMUI ožka, išeinu kitur 
gyventi; ten nėra vietos laikyti.

5811 W. 64th Place

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

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

ekspertai dirbs ant jūsų, stogo.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai, vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU °F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1G42 West Division St.

Tel, Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

ESU ūkininkaitė, neturtinga, la
bai graži mergaitė, amžiaus 22 me
tu. Ieškau Amerikono apsivesti. 
Vincė Naujokaitė, Geisių kaimas, 
Raseinių apskrities, Jurbarko paš
tas. Lietuva-Lithuania.

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

3322 So. Morgan St.

PADORUS vyras nori gauti ne
brangu kambari prie angliškai kal
bančios lietuviu šeimynos 18 ir Hal- 
sted gatvių apielinkėj. Box 297. 1739 
S. Halsted St.

Business Chances
_______ Pardavi muj Bi zniai__

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

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė. daromas geras cash biznis. Yra 
modemiški fikčeriai. ledo mašina, 
refrigeratonus, kaunteris, stakas ir 
kampinis namas. Parduosime su na
mu arba be namo. Pigiai. 2633 W. 
43r<l St.

GROSERNfi ir BUČERNfi parda
vimui, yra elektros refrigeration. 
1213 W. 51st St. Tel. Blvd. 1255.

TAVERN ir restaurantas parda
vimui arba priimsiu partneri. Vie
nam yra perdaug darbo. 

540 W. 63rd St.

ANT pardavimo Road House 
“Red Top Inn”. Biznis išdirbtas. 
Priežastį pardavimo patirsite ant 
vietos. Joe August, 90th ir Archer 
Avė., Willow Springs 47.

Real Estate For Sale 
. ,Naw»sl»isiwi Pardavimo i

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

1625 S. Jefferson St




