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Kongresas pneme 
a mni B e 'taksų pakėlimą

Bilių vakar priėmė ir senatas ir dabar ei 
na abiejų butų konferencijai. Mažieji 

taksų mokėtojai nebus paliesti
\VASIUNGTON, rugp. 15.— 

Senatas šiandie vakare priėmė 
prezidento Roosevelto pasiidy- 
tų taksų pakėlimo turtuoliams 
bilių.

Kadangi atstovų butas Jau 
pirmiau priėmė panašų bilių, 
tai jis eina abiejų butų kon
ferencijai išlyginti visus skib 
tumus biliuose ir tada dar sy 
kj perbalsuoli, galutinai j| prb 
imant abiejų butų konferenci
jos sutartoj formoj.

Renatas bilių priėmė 57 bal
sais prieš 22.

Senato finansų komitetas bu
vo paruošęs tok j bilių, kad jis 
butų pakėlęs taksus veik vi
siems gyventojams, pradedant 
m.v $800 metinio uždarbio. 'rė
čiaus tokia pasiūlymas susHnu- 
kė tokių griežtų protestų, jog 
tas pats komitetas tuoj aus at

Anglija pasiūlė Ita
lijai naujas taikos 

sąlygas
PARYŽIUS, hjrp.' 15.-^Sian-

die Anglija įteikė Italijai nau
jus pasiūlymus išlaikymui tai
kos rytų Afrikoj. Tikimasi ry
toj sulaukti Mussolini atsaky
mo dėl to pasiūlymo.

Anglijos pasiūlymų įteikė 
Anthony Eden, galva Anglijos 
delegacijos Franci jos-Anglijos- 
Italijos konferencijoje, ktfri for
maliai prasidės rytoj. Pasiūly
mas tapo įteiktas Italijos de
legatui baronui Aloisi, kuris 
tuojaus jį persiuntė Mussoli
ni.

Šen. Long kandida
tuosiąs i prezidentus

NEW YORK, rugp. 15. - 
Paskilbęs rėksmingomis kalbo
mis ir savo demagogija sena
torius Huey Long paskelbė, 
kad jei demokratai nominuos 
savo kandidatu dabartinį pre
zidentą Roosevelta, o republi- 
konai nominuos Hooverį ir ne
bus kito liberališko kandidato, 
tai jis kandidatuos į preziden
tus kaipo nepriklausomas kan
didatas.

BENTON IIARBOR. Mich.. 
rugp. 15. — Dienos laiku plė
šikai užpuolė sankrovą pačia
me vidurmiestyje ir išnešė už 
$800 drabužių ir $200 pini
gais.

LA PAZ, Bolivijoj, r. 15. —• 
Bolivijos kabinetas rezignavo 
tikslu leisti prezidentui suda
ryti naują kabinetą.

Chicagai ir apieHnkd federa- 
fio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Apsiniaukę, gal nepastovus; 
biskj karščiau*.

Saulė teka 5:58, leidžiasi 
7i5L

mainė savo pirmesni sprendi
mų ir pataisė bilių tnip, kaip 
buvo prezidento Hoosevelto pa
siūlyta — žymiai pakelti tak
sus tik nuo milioninių paja
mų, pakelti taksus ant dide
lių jmveldėjimų ir dovanų.

Senato priimtas bilius padi
dins valdžios metines pajamas 
$254,(KM),000.

Atstovų buto priimtus bilius 
tiek skiriasi, kad jis pakelia 
taksus pradedant nuo $50,000 
metinių pajamų. Yra dar skir
tumų dėl paveldėjimų taksų ir 
dovanų.

Hepublikonai ir kiti to bi- 
liatte priešininkai visaip tarėsi 
biliaus priėmimų trukdyti, dė 
ti prie jo visokias pataisas, bet 
nepasisekė. Visos pataisos li
ko atmestos be svarstymo ir 
pats bilius tapo priimtas.

New Yorkas atsisa
ko šelpti streikuojan

čius darbininkus
NEW YORK,'Tugp. 15. —

Mėras I41 Guardia paskelbė, 
kad miestas neis prieš fede- 
ralinę valdžių ir neprisidės prie 
šelpimo tų streikuojančių dar
bininkų, kurie sustreikavo prie 
pašelpų darbų, reikalaudami 
prie tų darbų uninių algų.

Amatninkų streikas visai su
smuko ir dabar streikuoja tik 
apie 400 darbininkų.

Jaunasis Rockefel- 
leris išdalino 

$25,000,000
WASHINGTON, rugp- 15.— 

Securities komisija paskelbė, 
kad birželio mėn. jaunasis 
John D. Rockefeller, Jr. išda
lino neįvardytiems atskiriems 
asmenims ir labdarybės orga
nizacijoms apie $25,000,000, 
daugiausia įvairių kompanijų 
Šerais.

Visos dovanos datuotos birž. 
28 d. Prezidentas gi Roosevel- 
tas padavė kongresui pasiūly
mų apdėti augštais taksais do
vanas birželio 19 d.

Plėšikai apiplėšė 
plėšiką

NEW YORK, rugp. 15. — 
Tūlas Hill apiplėšė Brooklyne 
gasolino stotį ir pelnė $41. Bet 
neilgai jis tais pinigais džiau
gėsi, kadangi neužilgo jį patį 
užpuolė du plėšikai ir pinigus 
atėmė.

Hill taip pasipiktino tų dvie
jų neteisingų plėšikų apiplėši
mu jo, teisingo plėšiko, kad 
jis atėjo pasiskųsti policijai. 
Bet policija kitaip pažiurėjo ; 
dalyką ir jį patį pasodino ka
lėjimam

SOUTH BEND, Ind., r. 15. 
— Mrs. Samuels iš Mishawa- 
ka, Ind., pagimdė poeiliui jau 
trečią porą dvynukų. Be šešių 
dvynukų Samuelsai turi ir pen
kis kitus vaikus, nuo 8 iki 14 
metų amžiau*-

rosi' m ROGERS SKRENDA PER ALASKA

Garsus lakūnas Wiley Post (dešinėje) ir žinomas humo
ristas Will Rogers pasirengę kelionėn skristi j Alaskų, o iš ten 
j Sovietų Rusiją. Viršuj jo aeroplano paveikslas,

Kanada paskelbė naujus 
parliamento rinkimus

Senasis parliamentas paleistas. Naujo 
parliamento rinkimai įvyks spalio 14 d.

OTTAWA, Ont., rugp. 15.— 
Premieras Bennett po pasita
rimo su1 Kanados general-gubev- 
natorium šiandie paleido dabar
tinį Kanados parliamentą ir pa
skelbė rinkimus spalio 14 d., 
kada bus išrinktas naujas par
liamentas ir galbūt visai nau
ja Kanados valdžia.

Opozicijos partijos jau kurį 
laikų reikalavo paleisti dabar
tinį parliamentą ir paskelbti 
naujus rinkimus, nes dabarti
nis parliamentas nebesu tinkąs 
su krašto nusistatymu.

Kartu premieras Bennett pa
grindiniai reorganizavo visa 
savo kabinetą, kuris eis parei
gas iki po ateinančių rinkimų.

Ikišiol Kanadą per daugelį 
metų valdė konservatoriai, kiv- 
rie parliamente turėjo didžiu
mą vietų, nes čia, kaip ir Jungt.

Nušauti Albanijos 
armijos vadas ir 

jo šoferis
TIRANA, Albanijoj, r. 15. 

— Arti Fieri, Velona apielin- 
kėj liko nušauti Albanijos ar
mijos inspektorius gen. Leon 
Deghilardi ir jo šoferis.

Po užmušimo kilusios riau
šės liko patremptos ir riaušių 
vadai liko areštuoti.

Nebeleis smulkių 
pinigų

WASHINGTON, rugp 15— 
Atstovų buto pinigų <kalinro 
komitetas atmetė pasiūlymą 
lieti smulkius pinigėlius, po pu
sę cento ar dar smulkesnius, 
kad žmonės galėtų lygiais pi
nigais užmokėti įvairiose val
stijose įvestus prekių taksus.

Valstijose, veikia dviejų parti
jų sistema.

Naujus rinkimus tikisi lai
mėti liberalai, kurie laimėje 
visus ikišiol įvykusius provin
cijų rinkimus. Iš lo sprendžia
ma, kad ir nacionaliuose rin
kimuose liberalai aplaikys di
delę pergalę ir išstums iš val
džios konservatorius.

(Kanadoje Darbo partijos nė
ra. Nesenai susikurusi socia
listinė Commonvvealth partija 
kol-kas tebėra silpna, nors ji 
nuolatos ir stiprėja. Taigi var
žytines rinkimuose bus tik 
tarp konservatorių ir liberalų, 
tarp kurių didelio skirtumo nė
ra, nes ir konservatorius Ben
nett šiame parlamento posėdy
je buvo pasiūlęs radikalių re
formų, jų tarpe ir įvedimų la
bai aprybotos nedarbo apdrau- 
dos, kurios ikišiol Kanadoje 
visai nebuvo).

Vokietijoj nelaimėj 
žuvo Anglijos eko

nomistas
GIESSEN, Vokietijoj, rugp. 

15. — Traukiniui užgavus jo 
automobilį liko užmuštas Sir 
Basil Phillott Blackett, Angli
jos autoritetas aukso ir ekono
miniais klausimais. Kartu sir 
juo važiavusi mokytoja iš Mar- 
burg, sena jo pažystama, liko 
sunkiai sužeista.

4 žuvo susidaužius 
lėktuvui

DALLAS, Tex., rugp. 15.— 
Delta Airlines paskelbė, kad 
du lakūnai ir du pasažieriai 
žuvo susidaužius ir sudegus 
jos pasažieriniam lėktuvui ties 
Gilmer, Tex.

Lėktuvas^ skrido iš Dalias j 
Atlanta, Ga.

Atstovų butas visgi 
išdavė Hopsoną 

senatui
WASIIINGTON, rugp. 15.— 

Ahtovų butas visgi nusileido 
senatui ir sutiko išduoti visuo
menės įmonių holding kompa
nijos, Associated Gas and 
Electric System, magnatų lĮop- 
son senato komitetui.

Ilopsoo tuojaus liko suim
tas ir pristatytus senato ko 
mitalui, kuris tuojaus pradėjo 
J| kvosti dėl jo slapstymos nuo 
senato.

llopson prisipažino, kad Jis 
per porą dienų tarėsi su atstos 
vų buto komiteto advokatu 
Collins tie kitų komiteto na
rių žinios ir kad Jo pasidavi
mas atstovų butui buvo iškal
iu) sutartas, turbut tuo pn»K 
tikint išsisukti nuo senato ko
miteto kvotimo.

liet iki atstovų butas išda
vė Hopsoną senatui, padėtis 
buvo neaiški ir tarp abiejų 
kongreso butų ėjo aštri kovn 
Buvo manoma, kad Hopsonu'i 
pasiseks pasprukti nuo sena
to kvotimo, bot atstovų butui 
llopsonų nepasisekė išgelbėti ir 
Jis buvo priverstas nusileisti 
semitui.

Senatas galbūt nusi
leis slidaus Hopson 

byloje
15— 

Senato vadai yra jau rodo pa
linkimų atsižadėti gaudymo sli
daus Associated Gas and Elec
tric System galvos Hovvard 
llopson, ir palikti pačiam at
stovų butui nuspręsti, ar tas 
holding kompanijos galva turi 
išsisukti nuo senato komiteto 
kvotimo dėl jo kompanijos iš
leidimo daugiau miliono doi 
pastangoms nepraleisti kongre
se biliaus, kuris panaikintų 
holding kompanijas.

Gaudymas Hopsono dabar 
pasidarė tiek painus, kad se
natui reikėtų atiduoti teismui 
atstovų buto komiteto pirmi
ninką O’Connor, ko senatoriai 
nenori daryti.

Hopsonui pagelbon eina ir 
kiti atstovų buto vadai, jų tar
pe pats pirmininkas Byrns ir 
republikonų vadas Shnell.

Taigi senatui gaudant Hop> 
šonų tektų susikirsti su visu 
atstovu butu. Todėl veikiausia 
jo nebebus gaudoma ir bus pa
likta pačiam atstovų butui ji 
išduoti senatui, jei butas pano
rės tų padaryti. Iki to laiko ne
bus liečiamas ir Hopsono ad
vokatas Hill.

Pasamdė mušeikas 
sumušti savo 

vaikus
BAY SHORE, N. Y., r. 15. 

—. Brooklyn graborius Frank 
E. White, 53 m., liko nuteis* 
taą 39 dienų kalėj ima n ir Už
simokėti $50 pabaudos už tai. 
kad jis pasamdė septynias mu
šeikas sumušti savo dukterį ii 
sūnų. Trys mušeikų liko suim
ti kai jie sumušė jo vaikus jų 
namuose. Skundų prieš jį pa
davė jo žmona.

MINNEAPOLIS, Minn., rugp. 
15. — 51 m. Hans Nelson pa
galba chirurgo peilio prarado 
perdaug netiksliai veikusią 
liauką, dėlei kurios jo ūgis per 
13 metų susitraukė net 10V& 
colių.

“Ryti! Fronte” ■ ■nieko naujo
“Naujienos” kasdien gauna trumpus pranešimus iš 

Now Yorko apie oro raportus, kuriuos valdžios Oro 
Biuras teikia Įeit, F, Vaitkui, bet jie iki šiol buvo to
kios rųšies, kad padėtis skridimo reikalo nepasikeitė. 
Todėl per kelias paskutines dienas jie nebuvo skelbia
mi. Kokia prasmė kartoti kasdien vis beveik tų patį.

Feliksas Vaitkus išskris, kai tik leis oro sąlygos, p 
jos guli pasitaisyti bet kurių dienų. Iki šiol jos buvo 
)logos. Bendrai tačiau galima pasakyti, kad rugpjūtis 

atrodo žymiai geresnis, negu kad buvo liepos mėnesis.
Liepos mėnesj koki nors blogumai — miglos, aud

ros, lietus, priešingi vėjai — buvo kone išilgai visų ke
lių, kuriuo Vaitkus turės skristi. Tuo tarpu rugpiutyje 
pavojingi plotai (nors, tiesa, dar gana dideli) paliko 
dažniausia tik atskirose vietose: ties Newfoundlandu, 
viduryje okeano, virš Anglijos ir t. t.

Taigi dabar yra daug daugiau pamato tikėtis, kad 
palankus oras gali, susidaryti bet kurių dienų, negu kad 
Juvo pereitų mėnesj, Faktinai dabar yra tokia situaci
ja, kad beveik kasdien iki kokios 10 vai. vakaro lakūnas 
nežino, ar ateinantį rytų jisai dar bus New Yorke, ar 
jau kelionėje Newfoundlando link.

Yra klaidu manyti, kad jeigu atėjo vidurys rug- 
piučio, tai skridimui progos jau nebus. Kaip tik prie
šingai: šiemet buvo nepaprastai audringas pavasaris ir 
pirmoji vasaros dalis, o vasaros pabaiga gali būt visai 
£era. (Čia eina kalba, žinoma, apie orus virš Atlantiko 
ir šiaur-vakariniame Europos kampe, o.ne Chicagos 
Bridgeporte arba prie Grand Street Brooklyne.)

F. VAITKAUS PASIRYŽIMAS TVIRTAS 
' M i JUhi

Yra "skleidžiama puikiausių gandų apie lakūnų: 
kad jisai buk neskrisiųs ir net niekuomet rimtai nema
nęs skristi, ir t. t. Bet tai yra tuščios pasakos, kuriomis 
nė vienas sveikai protaująs žmogus negali tikėti. Jeigu 
Vaitkus nebūtų manęs skristi, tai kam gi jisai butų tiek 
daug dirbęs, įrengdamas lėktuvą, ir taip rūpestingai 
atlikęs visokius bandymus?

“Lituanicą II” matė daugelis pasižymėjusių lakū
nų, inžinierių ir ekspertų aviacijos dalykuose, ir visi 
pripažįsta, kad tai yra puikiai įrengtas lėktuvas. Dide
lis skaičius žmonių matė taip pat, kai Vaitkus per ke
liolika sekundų pakilo su “Lituanica II” j orą, pavarto
jęs vos apie pusę cementinio tako, kai jisai darė pasku
tinį svorio bandymą aerodrome. Matė tai Floyd Ben
nett lauko viršininkai, pulkas mechanikų ir kitokių 
žmonių, ir daugelis jų pareiškė, kad tai buvo gražiau
siai atliktas pakilimas su pilnu kroviu, kokį jiems ka
da nors tekę tame airporte matyti.

Šitie faktai, rodos, aiškiausiai liudija ir apie didelį 
Vaitkaus gabumą, ir apie nuoširdų jo atsidavimą savo 
sumanymui. Kas neturi ištvermės ir tik taip sau “mon- 
kiuojasi”, tas nepadarys savo darbo taip nuosakiai ir 
rūpestingai, kaip jį padarė F. Vaitkus.

Taigi neturėkime jokių abejonių apie lakūną. Jo 
pasiryžimas skristi yra tvirtas. Jisai savo žodžio ne
laužys.

Karo stovis prieš
streikierius

G.RIGGS, Idaho, rugp. 15. — 
Į čia atvyko Idaho milicija ir 
gubernatorius paskelbė karo 
stovį iš priežasties meksikie
čių žirnių raškyto jų streiko 
pietrytinėj daly valstijos.

Nors rimtesnių sumišimų ir 
nebuvo, bet žirnių augintojai 
ėmė skųstis valdžiai, kad dė
lei meksikiečių streiko ameri
kiečių gyvastys esą atsidūrė 
pavojuje.

NEW YORK, rugp. 15. — 
Mrs. Etta Reisman savo na
mų kieme nušovė savo vyro 
Arthur, grožio salionų grandi
nės savininko, sekretorę Vir- 
ginia Seigh, 23 m., kuri jau 
šešis metus gyveno jų namuo* 
se.

Priežastis: pavydas, nes vy-

Naciai 'prikaišioja 
Amerikai linčia- 

vimus
BERLYNAS, rugp. 15. — 

Nacių anti-semitų vadas Ju
lius Streicher pradėdamas kam
paniją prieš žydus Berlyne, vie 
šose prakalbose užsigynė nuo
žmių persekiojimų žydų. Esą 
niekas nebuvo užmuštas, o jei 
kuri vokietė moteris, kuri tvir- 
kavo su žydais ir buvo vedžio
jama gatvėmis, arba jei ku
riam žydui ir buvo užkabintas 
užrašas “Aš esu išdavikas“, tai 
nesąs didelis nusikaltimas, dė
lei kurio užsienis turėtų pik 
tintis, ypač Amerika.

Amerikai jis prikišę nėgių 
linčiavimą. Esą “mes nekrei
piam domės į žudymą negru, 
todėl ir tie žmonės (amerikie
čiai) neturėtų rūpintis tuo 
kad mes vedžiojame rasinius 
nusikaltėlius gatvėmis,” šaukė 
žydų ėdikas Streicher.
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PITTSBURGH O NAUJIENOS
REPORTERIO
PRIETYKIAI

Lyg ir apsiuidimds. Tur
būt dėl vasaros karščių pasi* 
reiškia lyg ir apsnūdimas 
Pittsburgho “Naujienų” ben- 
dradarbiUUse. Visai nesigir
di apie AUtaną, R. K. ŠiurUiai- 
tienę, apie Sehj iš Sohūv N. 
Sidvs Magdę, Carnegies Elž
bietą ir ketetą kitų, kurie lai
kas nuo laiko Sį-lą paraŠyda- 
Vo. Tur bul jie yra kur iš
važiavę ir atosVdgauja.

Vasara jau baigiasi, tai gal 
ir musų bendradarbiai grįš iš 
atostogų ir prūdeš rašyti.

Yrū apslnulimo ir kitur. 
Pittsburgho Lietuvių DrilUgijų 
Komitetas yra pasiėmęs didelį 
darbą į savo rankas sprengi
mui lietuvių ekskursijos lai
vu, kad suteikti lėšų Pitls- 
burgho lietuvių išrinktam de
legatui į Pasaulio Lietuvių 
Kongresą. Darbūs buvo pra
dėtas plačia skale ir energin
gai. kad regiamą rugpiučio 27 
d. ekskursiją padarius sėk
mingą.

Ekskursijos laikas jau viūai 
netoli, bet apiė komiteto vei
kimų mažai kas girdėti. Reiš
kia, ir čia yra apsnūdimo.

siūlomas bendras frontas SLA. 
reikalais yra niekas kitas, 
kaip tik . tam tikras skymas 
pakenkti pačiam SLA. ir pa
sidarbuoti savo susUmkū^iAi 
pArtijai ib savam sušivieniji- 
mūl. GūsiŪnas ir jo draugai 
turi savo APLA. ir savo susi
vienijimą, itai tenai turėtų ir 
dnbbuotis, o ne sitybuis vari
nėti kilome organlžabij'Psb.

Reporteris.

21 menesio mergaitė 
padare rekordą 

kalboje
AaiŠkiai ištaria 100 žodžių 

dincJose kalbose

Dievas yra su "bedieviais". 
Pittsburgho taip vadinamos 
“bedieviškos” draugijos visai 
negali nigoli arti Dievo dėl jų 
rengiamų piknikų. Rengiant 
piknikus. daugiausia dienos 
buvo gražios, apseila be lie
taus. Bet katalikiškoj drau
gijos, rengdamos savo pikni
kus. negavo tokių malonių iš 
Dievo. Žymesnieji katalikių 
piknikai daug nukentėjo dėl 
lietaus. Daugiausia lUfbUl 
nukentėjo vienuolių kazitoic- 

; piečių piknikas, kurs buvo 
rengiamas liepos 4 d. kaipo 
“Lietuvių Diena”.

hldn'ešscn, t>a. Rugpiūčio 
10 <1. MVs. Capuaho gyvenanti 
225 McKėe Avė., skaitydama 
laiktaščius pamatė-, kad Stan- 
ford Universitete vaikų psy- 
chologai yra suradę, jogei 23 
nlėnėsių kudlkiš gali ištarti 
500 žodžių. Tat ji pradėjo 
daryli baluly mūš su savo 21 
mėnesio dūk tore Elise.

PasiYodė, kad jos mergaitė 
21 mėriesio šėiuhiio gali labai 
gražiai ir iškiai ištarti dvie
jose kalbose — anglų ir italų 
— 400 žodžių. Vaikų psycho- 
logai Pittsburghe sutinka, kad 
kūdikis 2 mėtų Senumo ir tin
kamai auklėjamas gali ištarti 
apie 300 žodžių, bet abelnai 
imant, tai tik apie 20 žodžių 
to amžiaus kūdikiai tegali iš
tarti.

Minėta mergaitė jokių kito
kių kūdikiškų “gehiališku- 
mų” neparodo, kaip tik išta
rime žodžių. — X.

Vaikų psycho-

dėjo darbas įrengimui kalba
mo parko. Pirmiausia yra sta
tomos patalpos CCČ (Civil 
Conservation Corps) darbinta- 
kūiYis. Ir kaip tik bus pasta
tytos patalpos, tai busią atga
benta 400 CČC darbininkų. Ki
tą mėnesį jie pradėsią dirbti, 
ir 2 metus bus dirbama, iki 
parkas taps įrėngtas. Tvehkinis 
blis pabūdavotas, kad padarius 
25 akėrių dirbtinį (artilicial) 
ežerą, Šaltiniui ir upeliai bus 
apvalyti, keliai išvadžioti, pa
talpos piknikams ir stovykloms 
pabudavdtos.

Kalbami apylinkė yra gausi 
miškais ir upeliais, btt žem
dirbystei bėra tikis. Tad val
džios tikslūs) yra ne vien įreng
ti šioje tirštai apgyventoje 
apylinkėje gražų parką, bet ii 
išihiti iš žeindirbysteš nėpro- 
duktyves farmaš. Farnibse Ap
link KilcObn Creek fAl;meriai 
daugiausia versdavosi aūgihi- 
inu pardavimui šieūo ir šiAu- 
dU» ir tokiu budū farhids labai 
nusigyveno, fa'rnių savininkai 
atsidūrė kritiškoj padėty.

Toje apylinkėje yra ir lietu
vių farmerių. Tačiau kol kas 
neteko girdėti, kad valdžia bu
tų ūūpi'rkūs lietuvių farmhs. 
Lietuvių faVrpos yra gana gėa- 
žibs ir lietuviai turbut geriau 
verčiasi, negu amerikonai.

S. Bakanas;

Radit) piknikas
Šekaiitis lietuvių radio pik

nikas įvyksta šj mShėsj Aug.- 
Rugp. 25 diehą Ahi'šojads iiky- 
je (farmoje) tuoj už McKees 
Rocks, Mčon Riin Road važiuo
jant. t

šiame piknike gros Jono Vai
nausko oi’keštre, kurią lietuviai 
girdi kiekvieną sekmadienį per 
radio stditį WWŠW.

Tikimasi širtlnc piknike tu
rėti ukrrtiniečių j alinimo cho-

li’tiniiį giū'čų. Mūslį priedermė 
garšinR tlibs, kūrib Už garsi- 
bihiUs ŪŽšihibkū. Todėl, ku
nige, pirm hegū rašysi bet ku
rį kaltinimą, 
VaŠai libsą.

fesu tikbaš, 
sykių rašai 
darąs, lodei 
liiUA tik tiek pasakyti:,

“Atleisk jam (jums kunige) 
Viešpatie, nes jis nežino ką 
darąs.”

EsŪ įsitikinęs, jog kunigas 
Vaišnora, kuris minėtą sky
rių redaguoja, nesužiniai 
Bridgcvillės kunigo raštą 
“Drauge” talpino.

—o—

phsahidyti autobusai. Vienas 
autobusas važiuos ihio Lietu
viu Mokslo Dr-jos namo, So
lio, kitas nuo Ukrainiečių sve
tainės, McKėes Ročks^ Ella st.

Visi esate kviečiami šiame

įieprakti-

“Pittsbur- 
ir, reikia

buk liktas, jog

jog tamsta daug 
nežinodamas ką 
apie tamstų ga-

Advokatas F, Bagočius 
Pittsburghe

SLA. prezidentas adv. F. J. 
BagoČiuš jau antra savaite su 
savo šeimynėle vieši Pills- 
biirgh’o apylinkėje — Marš, 
Pa., pas savo uošvį J. Kazlau
ską. Teko p. BagoČių aplanky
tu jis ir jo šeimynėlė jaučiasi 
gerai ir jau šios savaitės gale 
jie išvyksta atgal j Bostoną.

Balsuotojų Lygų pa
rengimas turėjo ge
riausio pasisekimo

Publika nesutilpo į Lietuvių 
Piliečių svetainę.

K MUSU PADANGĖS
P. Dargis

Daug nelaimingų at 
sitikittuį šit alib- 

mobiliais
išdavė išpažinties paslaptis. 

Kunigų “Drauge” teko pū^tė- 
beti, kad tūlas prabaštėlis, ra
šydamas apie Poviliuko sūsiti- 
kimą kokiame ten piknike su 
Pittsburgho prabaščiais ir 
apie jų ypatišką pasikalbėji
mą. ėmė ir “išdavė išpažinties 
paslaptis”.

Ten rašoma, kad Poviliūkas 
jiems, kunigams, sakeSh jogei 
jis jau yra “pasi pro vijęs” it 
jau dabar esąs toks geras ka
talikas, kaip ir patys kunigai. 
Ir kad Poviliukas jiems pasi
sakęs. jogei jisai jau yk*a sų- 
sipikęs su Bakanu ir l. t.

Mes nežinome, ar Poviliukas 
pasakojosi prabaščiams taip, 
kaip kunigų “Drauge” rašo
ma, ar ne. Čia, žinoma, pri
klausys pačiam Poviliukui žo
dis. kaip ten ištikrujų daly
kai buvo tamė pasikalbėjime. 
Tačiau iš to dvasiško rašyto
jo pusės yra nelabai džentel- 
moniška rašyti apie ypatiškus 
pasikalbėjimus, ypač tokiiiš 
pasikalbėjimus, kur šnekama 
apie “pasi pro vijimą”, susipy
kimus, ba toks pasikalbėji
mas yra lygus “išpažinčiai”. 
O išpažinties išdavimas yra 
ne kunigiškas darbas.

Trgs užmušti ir daug sūžeistų

Pillsburgh, Pa. — Rūgpiučio 
11 ir 12 d., praeitą šeštadienį 
ir sekmadienį, įvyko daug ne
laimingų atsitikimų su auto
mobiliais. Trys Užmušti ir 
keletas desėtkų sužėšhį'. Tai 
tik oficialiais pbličijOs prane
šimais. Kibk žiū omą iš paty
rimo, ne apie visus nelaimin
gus atsitikimus su automobi
liais policijai tenka sužinoti;

Priežastis nelaimingų atsi
tikimų sii aUlohiobiliais yra 
drai vėrių neatsargumas, ir 
daugiausia pasižymi jaunuo
liai. Ir sužeistų sąraše dau
giausia figūruoja tokie, kurie 
turi 19-20 metų amžiaus. Už
muštų sąraše nesimato lietu
viškų pavardžių, tai gal iš lie
tuvių nieką ir neištiko nelai
mė. — Rep.

Prasidėjo darbas į- 
rengimui nacionalio 

parko

Pittsburgho bolševikai ne- 
nustoja vilties dėl bendro [roh- 
to. Teko girdėti, kad Pitts
burgho bolševikai yra susirū
pinę dėl sudarymo “bendro 
fronto” SLA. reikalais, ir buk 
buvus atlaikyta konferencija 
su nekuriais SLA. darbuoto
jais. Bet kas toje kbhferen- 
/ijbje i buvo nutarta, tai dar 
tikrų žinių neturiu.

Jau ne kartą yra pastebėta, 
kad 40 kuopoj, kai sabdarie- 
čiai šturmuoja SLA. Pildomą
ją Tarybą, tai bolševikai visa
dos jiems pribūva j tatv-

Praeitais metais esame 
Pittsburgho Naujienose, 
tederate valdžia apipirko didė
lį žemės plotą (4,579 akeriUs) 
tik 27 mylių toly nuo PiVtS- 
burgho, prie Lincoln (30) ke
lio, tikslu įrėhgli čia nOčionalį 
parką. Pradžioje valdžia norė
jo nupirkti 14,000 akerių, bet 
žemės spėkUliahtai, pajutę apie 
valdžios sumanymą ir norėda
mi pasipelnyti, pradėjo supir
kinėti iš farmerių žemę. Tad 
valdžia susilaikė nuo supirkinė
jimo visos žemės, pasitenkino 
tik puspenktų tuksiančiu skė
rių.

Šiomis dienomis jau prasi-

kad

Lietuvių ukrainiečių radio 
progrruma^-.:,

• Nuo senų laikų, dar Lietuvą 
valdant musų didiesiems ku
nigaikščiams, ukrainiečių tauta 
mums .buvo drauginga ir per 
ilgą laikotarpį tų pačių kuni
gaikščių buvo valdoma. Tie 
draugingi abiejų tautų ryšiai 
dar ir šiandien pasireiškia.

šį draugiškumą mė's išeiviai 
turihYe džiaugsmingai priimti ir 
kilniems tikslams išnaudoti. 
Mes pittsburghiečiai bandome 
su jais sueiti į glaudesnius 
santikius, bendrai dirbant tau
tinį kultūrinį darbą.

Priėš keletą metų Lietūvių 
Radio kliubŪs pirmasis pasi
kvietė Ukrainiečius minilit Vil
niaus užgrobimo pamiiiėjimą.

Ukrainiečių choras sudaina
vo ištisą eilę liaudies dainų, o 
jų kalbėtojai išreiškė dau£ 
simpatijų lietuvių tautai, pa
geidaudami glaudesnio bendra
darbiavimo tarpe abiejų tautų.

Dabartiniu laiku tapo suor
ganizuota ir pradėta veikti Lie
tuvių-Ukrainiečių Radio prog
rama iš radio stoties WWSW. 
Programos teikiamos kiekvie
ną sekmadienį po pusę valan
dos nuo 12 vai. 30 min. po pie
tų.* Pirmąsias 15 minučių išpil
do lietuviai, o sekančias 15 
mln. ukrainiečiai.

RUgpiličio-Aug. 4 Ad. įvyko 
bendras liet.-ukrainiečių pikni
kas, kuriame lietuviai ir Uk
rainiečiai bendrai linksminosi 
ir dalyVAvo bendrose prakal
bose.

Esu įsitikinus, jog šios liet.- 
ukr. radio programos žymiai 
prisidės prie šių dviejų drau
gingų tautų glaudesnio bendra
darbiavimo kultūrinio ir tauti
nio pobūdžio darbuose.

"Viešpatie, atleisk jiems, nes 
jie nežino ką darą"

Tankini nntšų R. bažnyčiose 
kunigai savo pamoksluose 
šaukia Kristaus vardu ir mo
kina žmonės doros, tačiau pa
tys to, ką mokina, 
kuoja.

Vietiniai lietuvių 
“Drauge” yra įvedę 
glio žinių” skyrių
pasakyti, kad šis jų skyrius 
atvejų atvejais yra pcrpildy- 
taš h'eapykantos ir melagysčių 
straipsniais.

Tų melagysčių autorium yra 
niekas kitas, kūip lik Bridgė- 
villės kunigas.

Praeitame Pittsburgho Ži
nių skyriuje šis nepraustabur
nis, pasislėpęs' po slapyVAVd- 
žiii “Pyk Nepyk”, bi Auriai 
falsifikuoja žįįįįas jr šmeižia 
Liet. Radio pi'ičrgramų vČdeją. 
Iš jo ra^što'matyti, jog jis vi 
sai nesiklauso radio progra
mų, o apie ptogramūs sužino 
tik iš savųjų pliotkiniūkų. 
Bridgeviliės kunigas rašo, jog 
aš rugp. 4
gūrsihęs L. Tautinės jSaVapijos 
pikniką ir jų naiiją kunigų.

Kunige, turėk nors kibk , gė
dos*. Aš ne tautinei parapijos, 
bet Lietuvių BadiO pikniką 
garsinaū, kuris tą dieną įvyko 
Amšėjdūs ūkyje.

Turiu pareikšti, jog Liet. 
Radio programUosė iries ne
maišome riėi rėligimų, nei po-

S. S. PITTSBURGII, PA. — 
Rugpjūčio 11 d. Slavų ir Lie
tuvių Balsuotojų Lygos buvo 
surengtos prakalbos su muzi
kaliu programų, ir btivo už
baigta šokiais Lietuvių Pilie
čių svetainėje.

AKUŠERĖS

r,”

Laido tuvi

LAIDOftfvtV DIREKTORIAI 

JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
ir TĖVAS 

Laidoturfo Sulygo* 
Lengvais IŠfaokijimaUi 

REPuNic 8340 
5340 So. Kedzie Avenue

Kalbėtojai buvo žymus de
mokratų partijos darbuotojai 
ir kandidatai į įvairias valdiš
kas vietas, kaip tai: John J. 
Kabe ir Georgė Rahkiii, ku
rie kandidatuoja į kailntės 
komisionierius; Carl D. Smilli 
—kandidatės į District Attor- 
ney; Balsuotojų Lygų kandi
datas į Recorder of Dceds 
John P. Ladcsic; John M. 
Huston, geras lietuvių drau
gas, kandidatuojąs į Registcr 
of Wills; Pęn. valstijos vy
riausias prokuroras Charles 
Margiolc. Muzikalį programą 
pildė 9 tanių artistai; lietu
vius reprezentavo p-lė Regi
na Griniūtė.

Programą vedė ir kalbėto
jus perstatinėjo Lygų Centra- 
linis Tarybos prezidentas 
GregoVy Zatkovich. Publikos 
visokių tautų galėjo būti dau
giau, kaip 2,000. Žmonių buvo 
vhmY kaip kalte prikalta, ne
paisant nė to, kad diena buvo 
karšta. Žmonės tokiame stisi- 
grudime nemažai ir prakaito 
iŠliėjo, bet gražiai užsilaikė.

Man rodos, kad ne vieną 
“100-la-procentinį amerikoną 
ėmė pavydas žiūrint į tokią 
skaitlingą ateivių kilmės pub
liką ir kad ateiviai jau pradė
jo reikalauti sau tinkamo pri
pažinimo politikoje.

— Balsuotojas.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3843. South Hhlsted St, 
Tat Bouievard 1401

Tel Oflrt Wentworth »«0 
Rak. Perk 889S

Dr. Susanna Slakis
t valE% tįita gydytoja

6900 So. Halsted St
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 

Išskyrus seredomis ir subatomis

dytoja

Rhone Bėulevard 7042.Dr. ft Z. Vežei is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė,
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Šaradoj Dagai sutarti,

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj naftai šutsųma 

Ofiso lęi.: Bouievard 7bZu 
Naftai lai. Troipact ivsu

Dt T. Dundulis
GYDXTOJAS IR CHIRURGAS 

4X57 AKgIHER AVENUE 
l'eletonas Virgima 0036 

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

DR. J, E. SIEDLINSKIS 
Gydytojas ir Chirurgas.

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER A V., Cor. Vrancioco 
Tel. Office Laf. 8650; res. Virg. 0669

ADVOKATAI
K.P. C ŪGIS

Advokatas >
ftfiesto ofisas—127 N. Dėarborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais fttfo G iki 8:30.

Tel. Bouievard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Dentistas 
Valandos nuo 9-9

2420 Wešt Marcįuette Road
arti Wėstern Avė. Hemlock 7828

Mrs. Anelia K. Janisz

6630 S. Westęrn 
Ave.» 2nd floor

Hemlock 925$
Patąmanju prie 
gimdymo namuogimdymo namuo 4( 
se ar ligoninėse, R 
duodti massage T
eleetrie treat- 
imant ir magne- 
tie bl'ankėts it tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

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

——————

Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos^

PATARNAVIMAS . DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Vi&ose Miesto Dalyse.

J. LIŪLEVIČIUS
4092 ArcheV A^ėttbe . T>hohe Lafayėtte 8572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica AvėnUe Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
8307 LituaničA Avenue Phone Bouievard 4189

; A. PETKUS 7
1410 South 49th CJourt Cicero Phone Cicero 2109

Į J; F. KADŽIUS
f 668 West 18th Street Phone Canal 6174

, . \ I l i RUllMI...^

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

ZOLP
Phones Bouievard 5203-84181646 Wėst 46th

: J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Tartis 1741-1742
______ '1____ ' ' 1-___________ ._____ C________________________________________________ •' '■ ?

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
. YARds 1741—1742 
J. F. E UDEKIS

Telephdne; Bouievard £800

JOSEPH J. GKISH
Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai 

4631 South Ashland Avenue, 
:es. 6515 S. Rockwell ,St. 
’elephon'e: Rėpublic 9723.

Res. 1227 S. 50 Ave^ Cicero 
Telephone: Cicero 5395.

Dr. A. J. Matukas
GVDYtOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija:
2519 West 43rd St

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
Ilki8 0o piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 Iki 1 d.p. 

l'eL LAFAYETTE 8051.

Kiti Lietuviai Daktarai.
v Dr. Margeris
3325 SO. Halsted Ši' ------------ .

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

JOHN B. BORDEN
, ir LIETUVIS ADVOKATAS 

2261 W. Cermak. Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien huo 9 iki 5

Vakarais: Panedėlio, Seredos h* 
PStnyčibs 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Namai: 6459 S. ROCkvrell Street 

Telefonas Rejuiblic 9660

Tėl. Bouievard 5914 Dieną it Naktį 
Ofiso Valandos .nuo 2. iki 4, nuo 7 
iki 8:30 t. Ned6l nub 10 Iki 12 h. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRŪRGAS 

Ofisas ir Reridendja 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

AKIU SPEUĮAUSTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
_L,Tal. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

IStaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

DR P. IAGMIN 
DENTISTAS 

3147 S. Halsted St.
Utarn. ir Retv. Tilto 10 iki 8 v. v. 

1816 ATTO BOULEVARD 
Pan. Ser. Pėtn. Spb. 10-8 va|. vak.

Tel. Chicago Heights 1131

KITATAUČIAI

LIETUVIAI
Gydytojai it Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

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

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

Tel. Seeley 7830 
Namų telefenaa Brunsvick 0597

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Getai lietuviams fanomas per 8h 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akūiėrii.

Gydo staigias ir dmmiikal Rgaa. 
wyrų, moterį ir vaikų pagal _ nau
jausius metodu*, X-Ray IT kitokius 
elektros prietaisus.

.Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU ŪeCoH Morka® 85 

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

Tel. Canal 8110
Re

Byde Pi 7U4

Ofiso Tel. Bouievard 5918
Rez. Tel Victory 2348

Dr. Bertash 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis pagal sutarti

Dr. Charles Sega!
4729 So. »nd Avė.

2 lubos
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 8 Ud 4 
vaL po pietų ir nuo 7 Iki 8:80 vai 
vakaro. NedHiomis nuo 16 Hd 11 
valandai dieaų. .

Phone MlDWAY 2886

Phone Canal 6122

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

Šaradomis ir ned«l. pagal sutarti

AJLDavidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

TeL Kenwood 5107
VALANDOS:

nuo 9 Iki'11 valandai ryto 
nuo 6 Iki 8 valandai vakare.

Telefonas Yardi 0994 
Dr. MHiiricc Kulnį 

4631 South Ashland Avehtea

8 vai. Ned*L nuo 10 Od 12

Dr. A. A Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyrišku. Vaiku ir t 
chroi 

Ofisas 8162
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NAUJIENOSE

Kiek Lietuvoje gai
srai sunaikina miškų

Nors oras 
patogus: 

ir protar- 
lašai, bet

8 unc. 
pūkelis

Jus gausiui 
iš gorinu* 

reikalausite 
Malt.

turi ap- 
konku- 
kepėjai 

15 et., o 
kilogrn-

įsteigė ugniagesių ko 
mandų Liudvinave

Penktadienis, rugp. 16, ’35

savo verpyklai patalpas išnuo 
mnvo iš valsčiaus savivaldy 
bės, jos muro name, kuris iki 
šiol stovėjo nenaudojamas.

Paskuti** 
pradėjus liepsnos 

lai k i-

Didelė tiltų statyba 
Lietuvoje

jau nuo 
gyvuoja lietuvių 

Draugijai priklauso 
Valdyba sudaro: 

Bauža—pirmininkas, 
Vedrinaitis—Iždininkas

Degtinės bravoras 
miške

Vilniaus gyventojai 
labai gaudo Lietu

vos litus

Didžiųjų Alvito šv. Onos 
atlaidų proga, keliomis dieno
mis prieš juos ir keliomis dė
tomis po jų, Vilkaviškio mies- 
ų “vizituoja” didžiausi būriai 

elgetų, dėl kurių krautuvių, 
staigų ir privačių butų durys 
tespėja užsidaryti nuo jų lan
kymosi. Tai vienkartiniai, iš

VILKAVIŠKIS. -- 
rugiapiulei ir nėra 
pučia stiprus vejai 
piais kerta lietaus 
kadangi rugių varpose grūda 
jau yru visai pribrendę, tai 
nuo liepos 29 dienos Vilkaviš
kio apylinkėse rugiapiutė jau 
prasidėjo ir dabar eina visu 
smarkumu.

Rugiai daugumoje yra visai 
geri. Šiemet juose skalsių ma
ža tesimato 
labai daug. Rugiapiutė žieme 
kokia 10-čia dienų pasivėlavo

Paskutiniuoju metu Lietuvo
je yra labai susirūpintas su
sisiekimo pagerinimu, nes ge
ras susisiekimas yra krašto vis
pusiško kultūrinio ir medžia
ginio kilimo pagrindas. Greta 
naujai tiesiamų kelių plentų 
ir tobulinamų geležinkelių, va
roma ir didelė naujų tiltų sta
tyba. Šiemet naujų tiltų staty
ba ir senų atnaujinimas kaš
tuos 760,000 litų. Didžiausias 
šiemet tiltas statomas ties Uk
merge, per šventosios;, upę. Jis 
bus 125 metrų ilgumo ir kaš
tuos* 243,000 litų. Iš Šiemet 
statomų didesnių tiltų yra pa
minėtini: Padubysio, Merkio, 
Stakių. Nemaža tiltų reikės pa
statyti ir tiesiant Kauno — 
Klaipėdos plentų. Visi Šie til
tai statomi iš gelžbetono. Be 
to, apie 100 mažesnių, seniau 
statytų tiltų yra atnaujinama. 
Įpuvusios ar medžio grybo pa
liestos dalys tuojau pakeičia
mos naujomis. — Tsb.

Lietuvos aero klubas Nidoje 
(Klaipėdos krašte) jau antri 
metai turi įsteigęs bemotori- 
nio skraidymo (sklandymo) 
mokyklų. Ir pernai ir šiemet 
šios mokyklos viršininkas la
kūnas Jonas Pyragius labai pa
sižymėjo sklandyme. Jo sklan 
dymas plačiai nuskambėjo vi- 

Dabar Nidos 
labai susi- 

Lietuvos 
gauna pa- 
praneuzų, 

čekoslo-

Kaip žinoma, dabar Lietuva 
su lenkų okupuotu Vilniaus 
kraštu jokių prekybinių ryšių 
neturi. Bet nežiūrint to, Vil
niaus lenkai ir žydai paskuti
niuoju metu pradėjo labai 
branginti ir gaudyti Lietuvos 
litus. Neseniai vienas Vil
niaus bankas paskelbė litų su
pirkinėjimų, o nuo šių metų 
pavasario Vilniaus birža kas
dien skelbia ir Lietuvos lito 
kursų. Vilniuje net kalbamu, 
kad okupuotos Lietuvos tur
tingesni gyventojai didesnes 
pinigų sumas laiko litais, o ne 
Lenkijos zlotais, kurių tvirtu
mu, matyti, mažai pasitiki.

Tsb.—

SUV. KALVARIJA. — Kal
varija pasižymi įvairiausiais 
netikėtumais. Todėl nieko nuo 
stabaus, kad šiandien Kalva
rijoje yra tik penkiolika... 
kepyklų, nors miestas neturi

Atidarymas Naujos Alinės Jim’s Tavern 
ŠEŠTADIENY, RUGPIUČIO 17 D.

Atidarau NAUJĄ BIZNI, kviečiu visus draugus ir pažystamus atsi
lankyti ir praleisti laiką su manim, už ką busiu dėkingas. Bus gera 
muzika ir smagus pasilinksminimas.

KVIEČIA,
J. PAURAZAS, 2942 W. Pershing Road

Sudegi1. 5 gyventojų turtas.
PLUNGĖ. — TrečiadienĮ 14 

vai. Plungėje sudegė Llaudan
okio dešrų dirbtuvėje tvartas. 
Vistovo tvartas ir sandėlis su 
linais, GauČio 2 tvartai, Aro- 
novičiaus kalvė su įrankiais, 
Domorkaites gyven. trobos. 
Ugnis kilo iš Liaudanskio deš
rų dirbtuvės. Padaryta daug 
nuostolių. Gesinti buvo atvykę 
Plungės miesto, kariuomenės 
ir geležinkelių ugniagesiai. 
Telšių ugniagesiai atvyko, kai 
gaisras jau buvo likviduotas.ūkininkai 

apsaugos. 1 
rys buvo 
komandų, 
mimo ta 
merdėjimo 
dienomis mokytojo Akelaičio 
iniciatyva suorganizuota ug
niagesių komanda, kuri jau iŠ 
pirmų jsikurimo dienų ener
gingai jsitraukė j darbų. Ko
mandų sudaro 49 žmones. Val
sčiaus savivaldybė davė ko
mandai sklypų žemės, kuria
me ugniagesiai pasistatys sau 
namus. Namuose tilps gara
žas, salė ir kt. Rugpiučio 25 d. 
rengiama jrankių įsigijimo ti
kslu didelė rinkliava ir loteri-

Vilkavišky jau ru 
giapjutė

Lietuvos sklandymo 
mokykla domisi ir 

užsienis

PIKNIKAS SU DOVANOMIS
Rengia

Teisybės Mylėtojų Draugystė
Nedėlioj, Rugpiučio 18 d., 1935

J. Spaičio Darže
Priešais “O! Henry Park” WiUow Springs, III.
Ant Archer Avė. apie 2 mylios j vakarus nuo Kean Avė.

Šiame piknike bus išdalinta už $300 
vertės dovanų

Nuvažiuoti galima automobiliais, trokais, kurie išeis nuo 
Lietuvių Auditorijos 11 vai. ryto ir 1 vai. po pietų. Gat- 
vekariais reikia važiuoti 63 iki Argo, III., iš ten imkite 
busų iki O! Henry Park, Willow Springs, III.

Pasarga Pikniko Darbininkams
Visi pikniko darbininkai meldžiami susirinkti prie 

Lietuvių Auditorijos nevėliaus 10 vai. ryto. *

LUKŠIAI
me, Lukšių valsč. policija už
klupo miške puikiai įtaisytų 
slaptų degtinės bravorų, kuris 
priklausė 4-to kaimo gyven- 
jams: Krivinskiui V., Guzulai- 
čiui A., širvaičiui Br., ir Gai- 
liunui J. Bravoras esu veikęs 
daugiau per 10 metų. Prie 
bravoro surasta ir daug jau 
pagamintos degtinės. Be Kri- 
vinsko, kuriam pasisekė pas
prukti ir pasislėpti, visi kiti 
degtindariai suimti ir perduo
dami teismui.

$ $ $ TAUPYKIT $ $ $ 
Plumbing and Heating Supply Company 
5641-47 S. Halsted Street, Eng. 2025

PILNAI ĮRENGTAS MAUDYNES OUTFIT’AS

UKMERGE. — Septyniolika 
kilometrų nuo Ukmergės yra 
Taujėnų miestelis, o apie pusę 
kilometro nuo Taujėnų yra 
kunigaiŠČio Konstantino Rad
vilos dvaras. Seniau, maždaug 
prieš 130 metų, tas dvaras 
buvęs bajoro Marikonio. Dva
re yra šiurpulingų baudžiavos 
palaikų, žiūrint į dvaro sodų 
atrodo, kad tenka tik pasigė
rėti gražiu gamtos vaizdu, o 
tuo tarpu po sodu yra vieta, 
kur būdavo kankinami baud
žiauninkai. Tų seniau žmones 
vadino, o kai kurie dar dabar 
tebevadina dvaro “pekla”, 
kankynių vieta, velnio duobe. 
Po visu dvaro sodu išvedžiota 
apie keletu šimtų metrų urvai, 
panašus į tuhelj plytų skliau
tais ir plytinėmis grindimis. 
Tie urvai tamsus, vienas su 
kitu sujungti. įeiti iŠ vieno j 
kitų tegalima tik pro geležines 
duris. Įėjimas iš lauko yra 
tik vienas. Ir čia durys geleži
nės. Tie urvai buvę padaryti 
tada, kai dvarų valdęs bajoras 
Marikonis. Marikonis buvęs 
žiaurus žmogus, žiauriai elg- 
davęsis su baudžiauninkais. 
Darbo dienomis ir per papras
tas Šventes duonų duodavęs 
pusiau su pelais maišytų, o 
per didžiųsias šventes duonų 
duodavęs be pelų. Žiauresnis 
negu Marikonis buvęs jo dva
ro užvaizdą. ( Nusikaltę baud
žiauninkai buvę kišami į mi
nėtuosius urvus, ten būdavę 
pririšami pijo spyruoklių ir

LIUDVINAVAS 
niu laiku 
liežuviams tai vienoj 
toj vietoj laižyti ūkininkų tro
bas, Liudvinavo apylinkės 

pasijuto be jokios 
Tiesa, 8 šaulių bu- 
įsteigęs ugniagesių 
tačiau nuo pat gi- 
komanda pasijuto 

• stadijoj. Šiomis

šame pasaulyje 
sklandymo mokykla 
domėjo ir užsienis 
aero klubas dažnai 
klausimų iš italų 
latvių, estų, suomių 
vakų ir kitų. Jie klausia, ar 
negalima jstoti mokiniais j Ni
dos sklandymo mokyklų. Lietu
vos aero klubas kelis iš užsie
nio j mokyklų jau priėmė. Jie 
sako, kad Nidos sklandymo mo
kykla yra viena geriausių vi
soje Europoje. Lietuvos jau
nuomenė jaja irgi labai domi
si. Ligšiol jų baigė jau kelias
dešimt asmenų. — Tsb.

Australijoje, Sydney mies 
te, iš kur laiškas Lietuvų pa 
siekia per 30 dienų 
1929 metu 
draugija.
26 nariai. 
Antanas 
Jonas 
ir Aksevcras Skėrys—sekreto
rius. Draugija turi savo kny
gynų ir gauna iš Lietuvos įvai
rių laikraščių.

Spėjama, kad pirmas lietu
vis, kuris apsigyveno čia, bu
vo Jonas Mickevičius, atvykęs 
j Čia šio šimtmečio pradžioje. 
Jis kilęs iš Kalvarijos, dabar 
jau miręs. Vienas iš čionykš
čių lietuvių, Jonas Zeman- 
t ra vilius, kilęs iš Mariampo- 
lės dabar gyvena Naujoje Ze
landijoje. Tačiau ir ten gyven
damas, su lietuviais palaiko 
ryšius.

Sydney lietuviai visuomet 
iškilmingai mini visas Lietu* 
vos valstybės šventes, o šiais 
metais vasario 16 dienų ypa
tingai gražiai ašventė. Jaunu
tė lietuvaitė. 4 metų Irenutė 
Baužytė, tautiškais rūbais pa
sipuošus, įspūdingai deklama
vo eiles—“Aš lietuvaitė, darb
šti mergaitė”. Vietos Australi
jos spauda labai gražiai šj jvy- 
kį aprašė ir pastebėjo, kad 
pirmų kartų čia matė lietuvių 
tautiškus rubus.

TIK TIK

S22.45 S22.45
PILNAI ĮRENGTAS PILNAI ĮRENGTAS

Mes turime tik 100 Šių biskl vartotu outfit’ų. 11 priežasties 
musų nepaprasto pirkimo, mes galime juos taip pigiai parduoti 
Nepraleiskite šios progos; pirkit ir sutaupykit pinigų.

Musų krautuvė atdara, Pirmadieni, Trečiadieni ir Penktadieni 
iki 6:30 vai. vakaro. Antradieni, Ketvirtadieni ir šeštadienį iki 
9 valandai vakaro.

Įvyks RYTOJ, RUGPIUČIO 17 D.
Kviečiame visus tautiečius, pažystamus ir draugus į musų užeigos 
iškilmingą (atidarymą. Bus skanių užkandžių, gera muzika prie ku
rios linksmai laiką praleisime iki ankstyvo ryto.

KVIEČIA SAVININKAI:

WM. F. BUISHAS ir LEO ASTRAUSKAS 
6818 So. Ashland Avenue

nai apibiaurodavo. Dabar 
Taujėnų kapuose ant jo kapo 
yra paminklas su lenkišku už
rašu, o žmonės jo kapo jau 
neliečia. Minėtieji urvai, dva
ro pekla dabar jau baigia už
griūti. Juose gyvena varlės ir 
kai kur dar yra žmonių kau
lų. Vaikščioti po urvus jau ne
galima, nes vielomis jau visai

GRAND OPENING
KINGSBURY GARDENS

, ( ĮVYKSTA

šeštadienio Vakare, Rugpiučio 17 d.
Kviečiu atsilankyti visus tautiečius, draugus ir pažįstamus į atida
rymą naujos alines. Bus skanus užkandžiai, gera orkestrą gros; visi 
linksininsimCa iki ankstyvo ryto.

KVIEČIA SAVININKAS,

ANTON BALCHUNAS 
10314 So. Michigan Avenue

KlnipFdos uoste kas vns.'irn 
studentai ir Kauno aukAt. 
tcvhn. mokyklos mokiniai at
lieka praktikos darbus, šių va
sarų uoste jau praktikuoja iA 
viso 10 asmenų. Praktikos dar
bams prasėsi du suomių stu
dentai, kurie šiomis dienomis 
turi atvykti.* — Tsb.

pilnai 5,000 gyventojų. Kiek 
tos kepyklos atitinka kepyklų 
reikalavimus, užmigusios sa
nitarinės priežiūros reikalas. 
Tačiau kalvarlj iečiai džiau
giasi, kad iš to jie 
čiuopiamos naudos 
ruodaml tarp savęs 

apskr. duonų atpigino iki 
Jura

"Pieno Sampanas
—Pieno perd. b-vė “Gerovė” 

savo pieninėj pradėjo gaminti

nksto numatyti, “svečiai

SPECIALIS ^PADAVIMAS 
t

Ir Geriausios Ryšies Maistas 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS!

Pėtnyčioj ir Subatoj, Rugpiučio 16 ir 17 d. d

Ūkininkai stato vilnų 
verpyklų

Svaras 17« 
Svaras 230 
pakelis 150

L1AKUVA, Šiaulių 
Linkuviečini ūkininkai 
šiunas ir Balodis paskutiniu 
laiku Linkuvoje pradėjo sta
tyti didžiulį pastatų, kuriame 
jie įrengsiu moderniškų vilnų 
verpyklų. Statybos darbai ei
na sparčiai ir verpykla dar,pieno šampanų. Pieno Šampa- 
šiemet busianti įrengta, Be nas baigia išstumti iš rinkos 
šitos ūkininkų rengiamos Ver-'vaisvandenius, kurie žymiai 
pyklos, įtaisė naujų verpyklų brangesni: pieno Šampano bu- 
clektros stoties savininkas, šis telis—15 et., o vaisvandenių 

25 centai.

kas nuostolingesni padegimai tol būdavę kratomi, kol nu- 
Iš blogos valios, keršijant gi- kankinti mirdavo. Minėtam 
rininkui, eiguliui ar net vald- užveizdai mirus, žmonės ker- 
žiai. Padegimai keršto tikslais šydami už jo žiaurų elgesĮ su 
dažniausiu įvyksta atskirose, baudžiauninkais jo kapų daž- 
miško dalyse, kur greitai ne
pastebima, dar keliose vietose 
ir dėlto atneša didelių nuosto
liu. Tsb.—

Tikrai reikalaukit Lena’a 
gero aeno Blue Ribbon— 
tol yra Htandardas malt 
grynumo, maistingumo ir 
rąšieH. Supiltas pilnut po 
3 svarus *— 
"daugiausiai 
šią" kada 
Blue Ribbon

Lietuvoje kiekvienais me
tais gaisrai sunaikina gana 
daug miškų ir pridaro nema
žų nuostolių. Apskaičiuoja
ma, kad nuo 1930 nu ligi 1935 
metų pradžios gaisrai Lietu
voje sunaikino apie 2,860 hek
tarų miško, kuris yra įkainuo
tas 442,400 litų. Yl)ač daug 
gaisrų miškuose buvo 1934 
metais. Tada išdegė 1483 hek
tarai miško,' įkainuoto 243,000 
litų sumai. Gaunama žinių, 
kad ir šiemet Lietuvoje jau 
buvo keli didesni miškų gais
rai-

Ne visus gaisrus pasiseka 
išaiškinti. Yra patirta, kad 
maždaug 70 nuoš. miškų gai
srų įvyksta dėl padegimų ir 
tik apie 30 nuoš. dėl kitų 
priežasčių. Padegimų būna 
keršto tikslais—tyčia ir per 
apsirikimų—netyčia, kada nu
metama miške neužgesintų 
degtukų ar nuorūkų, šie gais
rai dažniau kyla prie kelių, 
takų, aplamai, žmonių lanko
mose vietose. Bet jie labai di
delių nuostolių nepadaro. Kur

kenas 29c
i 3 svarų EQm 
’ kenai

“POST TOASTIES 
rr ava “MIDWĖST” DE LUXE 
KAVA PUIKIAUSIOS KOKYBES 
“COMET” RYŽIAI .........................

Cukrus ■£= 10 52c

svaro O E a 
____kenai fcDC 
pak. 2 už 190

j “tuzTl 00

“SNO-DOE” SHORTENING ....................... sv. pak. 150
“MIDWEST” FRUIT SALAI) No. 1 aukšti kenai 160
DVZ.f’iG! “M1DWEST” O No. 1 aukšti O 7
jriCfcj© RIEKUTES Californijos kenai___
“CORAL SEA” PINĖAPPLE ..........  No. 2 kenai 170
“Campbell’s” TOMATO JUICE 14 unc. kenai 3~^*~250

8 unc. pak. 2 už 150

bagetai ar
KrjlJ IKUSO MAKARONAI

“Del Monte” KAVA s
Digestible sv. O

UvlOLV SHORTENING ken£

VIEN MĖSOS FRANKFURTS ... 
“Mickelberry’s” MINCED HANT 
“PABST” CHEESE (Suris) ......
mcnriird šviežiai kepti
VVVIYIIIiO MARSHMALLOW_ Svaras ■
“Hawk” MUSię~MŪŠIKAI (Fly Swatters) vienas
“Roxey” ŠUNŲ, KAČIŲ MAISTAS

TOILET TISSUE R0LES* ut .-v
NAUJAS OCTAGON K O NT ESTAS—$13,000 CASH PRIZŲ!

OCTAGON MUILAS milž. šmotai 5 už 23c
OCTAGON P0WDER.................... 3 pak. 10c
OCTAGON VEIDO MUILAS 3 už 14c
O"CT1TGI)N^ 2 už 9c

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

“PATRIOTĄ” BUTTER COOKIES
"PRESTO” GLASS TOP■ ■ l^vi ■ Kvortos Tuz. 790Mastui Dziarai
“Mi<lwest” DŽIARŲ ROBERIAI 12 pakely 2 už 90 
“Mi<lwest” CUT BEETS (Burokai) No7Ž ken. 2~ūž~Į70 
KARO SYRUP Blue Lubcl .............. l'A sv. kenai
“JUSTICE” ŽIRNIAI No. 1 kenai 2 už 9c 
“Royal” BAKING POWDER‘' "l..'.. 4 unc. kenas 140 
“TENDER LEAF” ARBATA 7 uc. pk. 29c 3* uc. pk. 16c 
2World-0ver” RIPE OLIVES....... 4% unc. kenai 90
“Midwest'* ISPANIŠKOS ALYVOS"k?5rt7~<lžiįrag~330 
ORANŽIAI vlknrk Vid. didžio Tuz. 19c 
BANANAI Rinktiniai ..................  3 sv. 14c



NERIMTA KRITIKA

"MIRTIES PIRKLIAI’
18.00

VIENUOLIŲ BYLOS VOKIETIJOJE

KOALICIJA SUSIVIENIJIME

siti

prie

yra

kito

gaivinančio

18.00
4.00 
2.00

Vie 
kar

jty lobius. Todėl apie tas bylas plačiai rašo Vokietijos 
laikraščiai ir viešuose mitinguose arba prakalbose per

pradėjo 
prisiėjo

Reikalaukite -NAUJIENAS' 
ant bile kampo, kur parduoda* 
mi lai k rožytei. Pardavėjas lai* 
kraSSų bus gatavas Jums pa- 
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato-

JUOS 
taip

karas 
jiems 
MMir-

Vi«i 
šimts 

Chica- 
Gugis 
vietoj

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė >7$9 S. Halatad St, Cfelcago, 
Iii, Telefonas Ganai 8600.

šiuos
prekiauja. Pir- 

garsus pasauliniovisai ki- 
šone.

pavyzdys 
kelione.

Subscrfptlon Ratas i
88.00 per year ta Canada
87.00 per year outslde. of CNcago
88.00 per year ta Chicago

NAUJIENOS
The LHhuanlen Daily Nevra 

pųblisbecĮ Daily Except Sunday by 
Tbe Litbuanjan Nęws Pub., Co., Ine.

1738 South Helated Street 
lUepbono CANul 8300

obadsiu: “Gvab nagrablennoję” 
. Rezultatas bus,, žinoma, pana-

EnteredL as Second Gasa Mattel 
March 7th 1014 at tbe Post Office 
of Chicago, 111, under tbe got of 
March 8rd 1879*.

pirklių” veiklai.
metu atvaiz-

Norwood, Mass
Lietuvis daktaras atidarė 

ofisą.

malonaus 
budo, tai mes

Prieš- įvyksiant/$LA. -10 ap
skričio piki^kųi, * kur ,tik ėjau, 
yfaur .- girdėjau kąįbant« apie

Savo esme tai ta patį kova, kuri ėjo Rusijoje, 
kai “didysis” Leninas vykimo Pugačiovo “socialistinės 
lygybės” idėją po 
(grębk kas pagrobta) 
šus: dar didesnis nuskurdimas visų, išimant tuos, kurie 
stovi grobikų priešakyje.

džios įstaiga) rodo, jogei aud
ros arba vėtros apima pusantro 
tūkstančio Kirba dviejų tukstąn* 
čiy mylių plotą tame ruožte, 
kuriuo Vaitkus turi skristi. O 
tokios oro sąlygos kaip tik iki 
Šiol ir buvo diena iš dienos.

Argi tai butų didvyriškumas 
■ jeigu Vaitkus tokiuose oruose 
bandytai perskristi okeaną? Tai 
butų ne didvyriškumas, bet 
saužudystė.. Ii* pasaulio opinija 
tokio jp žygio visai nepagirtų. 
Ji sakytų: “Kam gi jisai nepa
klausė rimtos valdžios įstaigos 
patarimo ir skrido, kuorųct, 
skristi nebuvo galima?

Kai kas. apie SLA. 10 apskri 
čioi Paniką

Dr. Anthony W. Gasson, 
kurs atidarė ofisą praktikai 
adresu 937 Washington St.

Pagaliau ir Norwoodicčiai 
susijaukenjc lietuvio gydytojo. 
Pereitą savaitę čia pradėjo 
praktikuoti Dr. Anthony W. 
Gasson, kurs atidarė ofisą ad
resu 937 Washjngtęn st.
1 Dr. Antanas W. Gvazdikas 
• (Gasson) yra South Bostone 
'gimęs, augęs * ir pradinius ir 
aukštesnius mokslus ėjęs. Jo 
tėvai, Antanas ir Marija Gva
zdikai,. ir dabar gyvena Dor- 
chestcryje, Bostono, priemies-

Ląbai dažnai būna žinių laikraščiuose apie katali
kiškų minykų ir miniškų bylas Vokietijoje, Jų pama
tąs visuomet tas pats:* ąųkso. slėpimas arba “šmugelia- 
vimas” j užsienį, šiomis dienomis, pavyzdžiui, “nacių” 
teismas nubaudė septyniais tūkstančiais dolerių kelias 
minyškas ir viena jų gavo dar 4 mėnesius- kalėjimo. Jos 
buvo kaltinamos pasiuntiųsios $125 vienam vienuolynui 
netoli Dancigo ir mėginusios pasiųsti $9,000 kitam vie
nuolynui Frąncijoje.

Be jų* buvo apkaltintos toje pačioje byloje dar dvi 
vienuolės* bet jos mirė, nesulaukusios teismo: viena, 
kada policiją buvo atėjusi ją areštuoti, o antra jau ka
lėjime.

Yra patraukti tieson ir trys minykai, Mielaįsirdin-. 
gų Brolių Draugijos nariai. Ir vis už tokius pat nusi
kaltimus. Jie slaptai siuntę į Holandiją ir į kitas šalis 
įvairias sumas pinigų, viso apie $54,000, ir bandę kitus 
pinigus paslėpti nuo valdžios.

Negirdėt, kad už tokius “nusikaltimus”, vienuoliai 
butų baudžiami kitose šalyse. Amerikoje, Anglijoje, 
Holandijoje ir kitur religinėms brolijoms ir jų nariams 
nėra draudžiama daryti su savo pinigais kas jiems pa 
tinka. Bet Hitlerio valdžiai labai riesta su pinigais, to
dėl ji įvedė tokius aštrius suvaržymus pinigų išgabe
nimui į užsienį.

Šitie vienuolių persekiojimai Vokietijoje tačiau ne
tikėtai iškėlė aikštėn tą faktą, kad “broliai” ir “sesers”, 
pasižadėję gyventi neturte, visai nėra toki biedni, kaip 
galėjo atrodyti. Finansiniai nusususioje, baigiančioje 
nusigyventi Vokietijoje jie dar stengia “sukrapštyti” 
tūkstančius dolerių ir siuntinėti į užsienį. Matyt, kad 
vienuoliai ir vienuolės daro tai pagal kieno tai paduotą 
jiems planą. Vienuolynų auksas yra gabenamas į sveti 
maa šalis* tur būt, tuo tikslu, kad jį butų galima sau
giau padėti.

Vokietijoje katalikų bažnyčios turtams pasidarė 
nesaugu. Hitlerio gangsteriai gali juos vieną gražią 
dieną pasigrobti, — kaip jie kad pagrobė socialdemo 
kratų partijos ir darbininkų sąjungų namus, spaustu
ves ir iždus. Visai nebus nuostabu, jeigu, galų gale, pa
aiškės, kad visa dabartinė “nacių” kampanijai prieš “po
litišką katalikizmą” yra tik dirvos paruošimas vienuo
lynų ir bažnyčių turtų ekspropriacijai.

Hitleriui, kaip sakėme, pinigų trūksta, ir nėra abe
jonės, kad jo rudosios ir juodosios plėšikų gaujos se
niai varvina seilę, žiūrėdamos į didelius klioštorių mū
rus ir puikius vyskupų palocius. “Nacių” godumas prie 
svetimo turto yra tikrasis pamatas ir tos barbariškos 
kampanijos prieš žydus, kuri eina Vokietijoje. Kad bu? 
tų “garbinga” plėšti žydus, Hitlerio “mokslinčiai” su
galvojo teoriją apie “arijų” veislės tyrumą: žydai yrą 
naikinami, kaipo “žemesnės” rasės tauta. O norint pa- 
liuosuoti nuo “svieto marnasčių” kataliku dvasiškiją, 
reikia ją diskredituoti kitaip.

Šitam tikslui tarnauja, viena, “germaniškos religi
jos” idejsų sulig kuria katalikų tikėjimas esąs niekam 
netikęs (taigi netikę ir jo skelbėjai); antra, dvasiškių 
persekiojimai, kaipo “šmugelninkų”. Juo daugiau ka
talikiškų vienuolių bus nubausta už aukso slėpimą ir 
gabenimą į užsienį, juo plačiau bus žmonyse paskleisr 
ta mintis, kad vienuolynai — tai —»tautos parazitų liz-

A. P. Čechovas. 
Jonas Pladis.

lėlis krinta
- Antanas Venclova, 
poetas ir pilietis •—

- Agr. K. P
- J. Pladis 
tvas.
’eatras. Sitai-

“Mirties pirkliams** 
buvo nebaisus. Karas 
nešė milžinišką pelną* 
ties, pirkliams** buvo baisi tai-1 
ka. Kiekvieną kartą, kai lik 
pasklisdavo gandai, apie tai
kos derybas karo fabrikų ak
cijų verte. krisdavo nuo 5 iki 
40 nuoš. Taiką “mirties pirk
lių** bizniui pranašavo galą. |

Toki dalykai aprašomi šioj 
įdomoj knygoj. Knyga, nors 
neperseniausiai išleista, jau 
išversta į kelias svetimas‘kal
bas. *

breigą važiuoti į* savo orgąni- 
ząpijps parengimą ’ ir, pasima
tyti su draugais ir pažįsta
mais. ' '

Išgtųmįau geležinį'; Arklį iŠ 
“stąjalos.”, įr leidai^ R,ąciae 

I linkui. Bet pirmiau atgaivinau 
nuvargusį. dėl karščio kūną 

i Michigan ežere.
l^eųųąivylįau. . , nuvažiavęs. 

Piknike radau kaimynus ir kū
mus, o taipgi draugus, kurių 
nemačiau per desėtką metų. 

[Pirmiausią pastebėjo mane ve
teranas C. Braze. Na, žinoma, 
pasisveikinome mudu lietuviš
ku bučkiu. O pirmas pasima
tymas juk veda ir prie bufe
to. Taigi sustojome prie bufe
to, kur dirbo sušilę F. Jankau
skas, F. Jurkus, S. Mockus ir 
J. Mačiulis. Pastarasis, nors ii* 
šluostydamas prakaitą, tik že
ria pinigus į cigarų dėžę ir 
žeria.

Kai išgėrėm 
alaus, tai gaspadinė, kuri ten 
pat darbavosi, pagamino ska
pų “hamburger”. Pasisotinęs 
ėjau toliau pažiūrėti, kas de
dasi darže. Nagi šiuriu, atei
na kūmas F. Povilanskis. Jis 

i tuoj pasiūlo man pirkti pusę 
dolerio už penktuką. Kadangi 
buvau nusvilęs nagus Bishoff o 

ItoinaialmUoko tai nenorėjau jč

virš Atlantiko iki šiol buvo 
nepalankus tokiam žygiui, koki 
yra pasiruošęs atlikti Vaitkus

Jau ne kartą buvo minėta, 
kad musų lakūnas visai nelau
kia “idealio” arba “visai gero’’ 
oro. Jisai nepaisys, jeigu vie
tomis jo kelionėje pasitaikytų 
miglų ir audrų. Bei visai kitas 
dalykas, kada oro raportai (ku
riuos duoda kompetentiška val-

1 Tokiu pavadinimu neperse- 
nai du žynius Amerikos paci
fistai Engelbrechtas ir Ham- 
genas išleido savo kolektyvi
nio darbo knygą apie tuos vi
so pasaulio kapitalistus, kurie 
gamina pabūklus ir mašinas 
Žmonėms žudyti.

Savo knygoje autoriai duo
da plačią karo ginklų pramo
nės išsiplėtojimo apžvalgą. 
Aprašydami didžiausius gink
lų ir parako fabrikus: Krupo 

I (vokiečių), Vikerso (anglų), 
’šneider-Krejfo (prancūzų), 
Reiningtono ir Maksimo (ame 
rikiočių), Diupono (prancū
zų), knygos autoriai pabrėžia 
ir tą vaidmenį, kurį karo pra- 

smonės išvystyme yra atlikę 
šių mirties gamyklų savinin
kai. Tačiau prie “mirties pir- 

sklių*’’ knygoje priskiriami ne 
jien ginklų gamintojai, bet ir 
cie, kurie šiuos “guminius” 
platina, jais 
inon eilėn— 
masto ginklų spekuliantus 13a- 

,,žilius Zacha.rovas, kurio duota 
plati biografija.

Didelė knygos dalis pašvęs
ta “mirties 
'Didžiojo karo
Iduoti. 0 ta veikla įdomi iri 
verta plačiųjų masių atydos. 
Jau pačioje karo išvakarėse 
'‘‘mirties pirkliai” skubėjo'ap
ginkluoti aiškėjančius priešus. 
Vokiečiai ginklavo Belgiją, ir 
vokiečių armija, įžengusi į 
'Belgiją buvo sutikta šūviais 
iivokiečių gamybos patrankų.
i> '. Ii Vokiečių ginklų pramoni
ninkai, įr pirkliai padėjo taip 
pąt apsiginkluoti ir rusams. 
'Vokiečių pagęlba prieš, pat 
karą Rusijoj buvo reorgaųi- 
Z.ųo.ta dalis arlilerijjos ų* juros 
pabųklų fabrikų. Rusai į vo
kiečius taip pat šaudė pačių
vokiečių gamybos patranko-1 
niis. ,

'f 1 ■ ' ■

i Krųpas tiekė šarvus ir ap
ginklavimą karo laivams visų 
šalių, nepaisydamas “priešąs* 

► ar ‘draugas” ir vokiečių karo 
laivynas kiekvienose kautynė
se juroj susidurdavo, su šar-1 
Ivuočiais, pastatydintais, pačių 
vokiečių ar pagal jų patentus.

Ginklų ir karo medžiagos 
gamyba bei prekyba buvo to
kio “tarptautinio” pobūdžio 
ne tiktai karo išvakarėse, bet 
ir visą karo laiką- Svarbias 
karo reikalams medžiagas: 
nikelį, varį ir šviną prancūzų 
ir anglų pramonininkai karo 
metu pardavinėjo vokiečiams, 
o vokiečių kapitalistai rusams 
pardavinėjo geležies rudą, žo
džiu, kai tautos plovėsi ir 
skerdė viena kitą karo lau
kuose, nežinodamos, už ką, 
kariaujančių šalių kapitalistai 
gražiai ir draugiškai bendra
darbiavo.

Kai jau saulė 
tis, tada ir man 
sveikinti. Nes jeigu ima 
ar keturias valandas pasisvei
kinti, tai tiek pat turi imti lai
ko ir atsisveikinti. Tad apie 9 
valandą apleidau daržą ir pa
traukiau namo, bet jau ne vie
nas, nes su savim turėjau sę- 
keleivę.

— Reporterio pagelbininkas.

Dėl to, kad blogi orai ilgai 
sulaikė F. Vaitkų New Yorke, 
tai publika nerimsta. Tą ne
kantrumą galima suprasti, bet, 
negerai, kad kai kurie žmonės 
jį, bereikalingai didina, daryda
mi lakūnui neapgalvotus prie
kaištus. “Vienybėje”, pav. Juo
zas Tysliava rašo:

“Norvegų lakūnai jau se
niai išlėkė. Pan American 

v Clipper, nulėkęs 5,300 mylių 
(? _. “N.” Red;)* nusileido 

, vidury Ramiojo vandenyno, 
Havajų salose, Wiley Post 
ir Will Rogers jau Alaskoj, 
pakeliui į Sovietų Sąjungą, 

t tuo tarpu Lituanica II dar 
< vis Floyd Bennett aerodro

me.” |
Šitais sakiniais bandoma su

kelti publikoje nuomone, kad 
tik vienas Vaitkus bijo blogų 
orų, o kitiems lakūnams orai 
geri. Bet tai/ yra visai neteisin
ga kritika. Jeigu Ramiajame 
vandenyne yra geras oras skri
dimui, tai nereiškia, kad toks 
pat oras yra ir virš Atlantiko, 
nes šis okeanas yra 
tame žemes kamuolio

Visai nevykęs yra 
ir su Wiley Post’o

Rogers jau, antra 
žvejoja Alaskoje. 
tenai skrido, lai 

buvo pranešta, 
Post iš Alaskos

Juk Post ir 
savaitė, kai 
Kada, juodu 
laikraščiuose 
kad Wiley 
trauks tiesiog į Sibirą ir pas
kui per Sęvietų Sąjungą skrip 
link Atlantiko iFV Ameriką* 
Bet Alaskoje jį sulaikė lietus, 
ir paskiausios žinios sako, kad 
dabar jau nežinia,- ar Wiley 
Post dar vykins savo planą ap-. 
skristi aplink pasaulį iš rytų į 
vakarus, ar nevykins.

O kai dėl norvegų lakūnų, 
tai dar pereitą savaitę buvo 
žinia sapudoje, kad juodu ban
dė iš Islandijos pasiekti Nor
vegiją, bet audros privertu juo
du grįžti atgal. Tuo tarpu nor
vegų lakūnai jau yra apleidę 
New Yorką prieš kokį mėnesį 
laiko. Pirma negu juodu nulė
kė į Islandiją, juodu buvo su
stoję Grenlandijoje (sulig “El
tos” pranešimų, liepos 28 d.). 
O prieš tai juodu buvo padarę 
dar kelis sustojimus — Kana
doje, Newfounlandc ir t. t.

Vienas tų lakūnų, beje,, 
norvegas — Thol Solberg 
antras, rodos, armėnas), 
lėktuvas yra hydroplanas, 
ris nusileidžia ant vandens ir 
gali plaukti, kaip laivas.

Kaip žinoma, originalis jų 
planas buvo skristi iš New 
Yorko be sustojimo į Norvegi
ją, bet kai lėktuvas pakilo su 
pilnu gazolino kroviu New 
Yorko uoste, tai pasirodė, kad 
jisai per sunkus ir jo negalima 
kontroliuoti. Tuomet lakūnai 
sumanė skristi “šuoliais”, 
čiau, ir šitaip skrendant, 
nuolatos trukdė audros, 
kad ėmė kelias savaites.
juodu atsidūrė anoje pusėje 
vandenyno. Na, ar tai šitokį jų 
keliavimą galima statyti pa
vyzdžiu Teit. Vaitkui, kurio 
planas yra be sustojimo lėkti 
iš New Yorko ligi Kauno?

siūlomu stebuklu tikėti. Galų 
j fale visgi daviau nikelį, ta
čiau pusdoloris mun neteko, 
nes ratas negeroj vietoj su
stojo.

Nubraukęs ašarą žinksnia- 
vau tolyn, Ogi matau sėdin
čias po dideliu ąžuolu p-nias 
£. Martin ir Povilanskienę, 
Yušką iš Milwaukee. Gi kai 
pratryniau .akis geriau, tai pa
mačiau seniai nematytim Pauk- 
či.us iš drand Rapids, Midi., 

kurie leidžia atostogas musų 
apielinkėj. Aišku, negalėjau 
praleisti progos pasisveikinti 
SU pp. Gigais iš Mihvaukee, 
Jociais iš Racine ir kitais. Ke* 
loshos gi piliečių buvo pilnas 

daržas. Kad visus juos sumi
nėti, tai reikėtų jaučio sku- 
ros, o ne popieros lakšto. 

I
Dar toliau eidamas pamačiau 

po medžiu sėdintį ir ką liūd
nai “dumojantį” H. Labanau
ską. Sakau jam: “Kas tau yra, 
žmogau? Juk atvykai į pikni
ką, tai kodėl neini šokti, pa
sirinkęs gražią panelę?

Jis, vyras, papurtė galvą ii 
tarė: “Blogai, Baltrau 
musų planai nuėjo pc 
peibalių. Kalbėtojo iš 
gos nėra, nes adv. K. 
negalėjo atvažiuoti. Jo 
turėjo būti Dr. Montvidas, bet 
ir jo nėra. Ristikas Karabet- 
zos išsinarino koją besirisda
mas šeštadienį ir nepranešė iki 
kokių 15 minučių atgal. P-nas 
Swoboda irgi nebus, bet į jo 
vietą atsiųstas p. J. Harvey. 
Ir dabar šimtaprocentiniai į 
rankovę juokiasi.” 

t Patariau Labanauskui nenie- 
siminti perdaug, kadangi sve
čių, ypač kenoshiečių ir mil- 
waukiečių, nuotaika yra gera. 
O kur dar waukeganiečiai! Tai 
tur būt nereikės morgičiaus 
traukti, kaip kad buvo prana
šaujama.

; Turėjau malonumo, dėka J. 
.Martino lįarpininkystės, susipa
žinti <814 .Racine ? miesto , tary
bos nariu J. Harvey, taipgi su 
Lulevičiu iš Chicagos, kurs už
laiko laidotuvių įstaigą, ir jo 
broliu, kurs Racine yra radio 
krautuvės savininkas. Teko su
sipažinti taipgi su pp. Gaiga
lais iš Kenosha, užeigos savi
ninkais.

Po. kiek laiko, matau, iš ry 
tų pusės kyla dulkių stulpas. 
Pamaniau1: tai dabar užteks 
piknikauti, nes tur būt šerrifas 
veš mane j kalabuzę už per- 
greitą važiavimą mana j a 1925 
metų mašina.

Tačiau, kai privažiavo ar
čiau, tai pamačiau,, kad atvy
ko laukiami chicagiečiai, Dr. 
A. Montvidas ir p. čepukas. O 
kai dar kartą pažvelgiau, tai 

. jau ir kaklaraištę pasitaisiau, 
ba pažinau p-Jes E. Mikužiutę 
ir seseris J. ir E. Rašinskai- 
tes. Nors ir klausiaus daktaro 
pasakojimo apie flat tire ir 
kaip jis mėgino nu^ieluoti 
minkštu pjūklu kietą geležį, 
bet mano galvoj mintys skra
jojo kur kitur. Galų gale vis
gi pavedžiau svečius rengėjų 
globai, a pats nuėjau žiūrėti

—- kaip milwaukiečiai nugalė
jo kenoshiečius virvę traukda
mi. Tačiau tur būt nė Salia
monas neišrištų klausimą, ku
rie išėjo pergalėtojais 
nintėlis išrišimas

Mcdięinoa mokslą Dr. Gas- 
'son pradėjo siekti Tufts kole
gijoj^. Mokslą baigęs 1931 iųe- 

[tais, jis iki šio laiko praktika
vosi MiddlęsseK ligoninėje, šv. 

fšeimos ligoninėje, N,cw Yorke, 
ir Bostono miesto ligoninėje. 
Baigęs praktikos mokslus, jis 
įstojo į Jungtinių Valstijų 

Į medtkalį korpusą ir 15 mCoc- 
buvo vyriausiu, gydytoju 

191 kuopoje CCC stovykloje, 
Watcrbury, Vcrniont.

Pagaliau pilnai pasiruošęs, 
,Dr. Gasson nutarė, tarnauti 
savo tautiečiams ir dirvą šiai 
tarnybai-pasirinko musų mie-. 
Stclyje.

Mes džiaugiamės susilaukę 
savo tarpe lietuvį gydytoją ir 
pajėgą mųsų inteligentų eilė
se. Kadangi Dr. Gasson yra 
rimtąs gydytojas 
ir darbšjąūs 

[daug iš jo laukiame ir linki- 
finc jam pgsllikti musų tarpe 
Įkuoitgiaųsia..

—Norivoodietis.

L. Pruseika peikia, siaurą 
tautininkų partyviškumą Susi
vienijime ir išreiškia nuomonę, 
kad tpje fraternalėje organi
zacijoje tupėtų būti koalicinė 
valdžia. Sako:

“Tautininkai pradėjo mo- 
i- bilipnotis SLA. Kandidatais 
) į viršininkus jie stato tik 

vienos sriovūs žmones. Nei 
vieno svetimo, jokios koali-

; cijosi
' “‘Tas rodo, kad jie neturi 
i jokio atsakomybes jausmo, ir 

visiškai nesupranta to fakto^ 
kad SLA. sudėtis yra labai

* mišri.
, “Susivienijimo valdyba tu

ri būt koalicinė, arba paties 
Susivienijimo nebus. Laime- 
iti bataliją Clevelando seime 
gal ir lengva. Bet po laimė
tos batalijos gali prasidėti 
merdėjimas.”
Visai sveiką mintis. Mes 

jos pridursime' tiktai tiek, 
ir“koalicija” • itera idealas 
si vienijime., Fra te malė j c orga
nizacijoje pairti jų skirtumai 
turėtų išnykti visiškai. Piriųy- 
be turėtų būti duodama tik 
pagal gabumus ir nuopelnus 
organizacijos labui, o ne pagal 
tai, kas priklauso kuriai sro
vei. Tai yra principas, įrašy
tas ir į SLA. konstituciją,

Bet kolkas, deja, tatai; dar 
neįvykinama. Lietuvių party- 
yiškumas yra. labai akyplėšiš- 
kas, fanatiškas, — nežiūrint 
to, kad jisai yra labai pavirau? 
tiniškas, arba, gal būt, ka’p 
tik dėl tp, kad jisai yra pavir
šutiniškas. Savo idėjas musų 
srovės žmoniškai ginti nemo
ka (srovių lyderiai dažnai ųet 
nežino, kuo jų idėjos skiriasi 
nuo kitų srovių idėjų). Todęl 
kova paprastai eina dėl menk
niekių arba dėl “asmenišku
mų”, ir tie asmeniškumai 
niausią susiveda prie kits 
/‘intencijų” atakavimo.

Jeigu esi socialistas, tai 
ševikai tave būtinai apšauks 
“parsidavėliu”, “darbininkų 
mulkintoju” ir t. t. O tautimlv 
kas tave pieš “tautos išgama”, 
tuo tarpu kai katalikas nenorės 
tave, kaip “bedievį’*, pripažinti 
doru žmogum,

Kuomet skirtingų srovių 
žmones vieni kitus šitaip fa
natiškai niekina, tai sunku ti
kėtis, kad, susitikę fraternalė- 
je organizacijoje* jie žiūrėtų į

MĖNESINIS ŽUĘNALAS Iš 
LIETUVOS

Turinys:
Kultūros sutemos Ir pasaulėžiūros 

krizė — B. Amalvis.
Europos išlikimas ir sunykimo simp

tomai — P. Kopustinskas.
Taurieji metalai ir pinigai 
Vilčinskas.

žmogus futliare «NMV
Darbininku armija 
Ujamasis — St. Kapi 
Milžino Gargantua Š< 

musu laikus —
Victor Hugo

Prof. I. Nusinovas. 
Musu planetos likimas 
Paprastas gyvenimas 
Dvokiančio vandens, c 
Apžvalga: Literatūra, T 

tytoin tribūna. įvairenybės.

NAUJIENOS, Chfcaga* m .. .................................
'kits kitą, kaip J ^brolius” ir 
l“seseris”.
I šitokiose aplinkybėse koalici 
.ja? (t. y. sudarymas valdžios iš 
4vairių .srovių) jau reiškia, di* 
|de|įi progresą, nes ji veda prie 
i “karo sustąbdymo” tarpe sro- 
,vi)U._ Tegu karas eiųa tarpe 
partijų, bet jisai negali amži
nai tęstis vienos organizacijos 
viduje, —kiitaip ta organizaci
ja neišliks gyva.

Savo sumanymui “apvalyti” katalikų bažnyčias ir 
vienuolynus nuo jos lobių Hitleris turi gerą pavyzdį iš 
Vokietijos istorijos. Juk kas buvo, ekonominiu atžvil
giu, reformacija, jeigu ne bažnyčios turtų konfiskavi
mas? Vokietijos kunigaikščiai tiktai tuomet perėjo į 
Mąrtino Luther’io pusę* kai jisai juos įtikino, kad “šv. 
raštas” leidžia. pąsaulmema valdovams paimti į savo 
rankąs bažnyčių ir vienuolynų dvarus ir žemes.

Kataliku vieimaliaį ir vienuolės Vokietijoje jaučia, 
kad jų “sutaupomą” grasina pavojus, todėl jie bando 
jas paslėpti arba išgabenti į svetimas šalis. .0 valdžia

I UfMkyma kalnhi 
Chicagoje — pafttut

Puseį mętą 
Trims mOneaiams .

: Dviem inlDesiamg
, Vienaip mėnesiui
ChĮcag°j per linešiotojua:

Viena kopija ............— 
. Savaitei .

Mėnesiui .—
Šuvlonytose Valatljoact »• Chlcagoj» 

paltai
Me*ama ___ r-r-r-i___m-- - n 87.00
Pusei metų. 3.50
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam, mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ............ -
Pusei metų
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Apžvalga



Nori Būt AiiTlštEMiS

flatš

bunni

Courier
Pocahontas mine riin tonas $7.00

Gerkit ir Reikalaukit

Chicago

BIRUTE

susirasti

Lietuviškos
Degtinis

NATHAN 
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon

jNEAtt MAR^UfcTtE PAl^K 
RteLlGIO PASSlONATA

STOGAI 
ROOFING

Stare mnltiply in heavėn 
and sparkTe fa ailver bubbles 
to the lips of the iftooiu

M5.00
>15.00

>1.00

gohten vbtce 
darkness.

LIETUVIšfcA (TEATRALIŠKA 
STfi R

Coėl roads of ebon dust 
Aseetfd past sleeping guidens 
from th eerie lagoon 
teyond hinar-tipped gėtes.

Altar:
Vows kept 
Passion bridled
Christ and chastity

NVedhėsday, 
Al A Glancc” 
hls readers 
scntenoes of 
on happiness.

IHI

Grane Coal Co
5332 S. Long Avė 

Tel. Republic 8402

apšildyti kambariai, mau- 
ir shower. Nuo $1.50 iki 
savaitę. Valgis prie vietos

“The 
man di- 
\vith a 
Stoical

PIRMYN
SHARPS and FLATS

’round and

...... 365.00 
garan-, 
..... 285.00

Chicago, III.: 
Raufikas, 
Chlcėgo,

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
kas antrą rytą 
Panedėly, 
Seredoj ir 
Pėtnyčio j 
iš radio stoties 
WGES, 
1360 kilocycles. 
Girdėt visur 
100 mylių aplink 
Tūkstančiai 
klausytojų 
niekad. 
nepraleidžia 
šitų radio 
programų. 
Klausykitės 
ir jus.

DUODAM PASKOLAS

LIETUVIU ŽAGARIEčIŲ. KĮJUBC 
valdyba 1985^metanas: P. Ariau# 
kas pirm., 650 Belden Avė., A. Je

metams: A. ! 
kas. 7182 So. Racine Avė. 
Mcllffe 9899; K. L. 
pirm,. 8817 ____
M. Batutis, nut. rašt., 2627 Gladyrt 
Avė., Tol. “ 
Viršilas finansų rašt, 
Wallaco St.; L2. 1.......... ..
dininkaB, 4804 Sd. Lėflln St, 
Viri * 
Wai*UVU MV.į AVA. l’UlUUlHfl *r IX, 
Bėtutis iždo globėjui; J. Garbužaa 
maršalka.

ivyks subatoj
' J

L Šventos Opos 
je it-

Chicagoš Draugijų, 
Kliubij Valdybos 

1935 metams

kllubo susirinkimai atsibuna kož- 
ifa mėnesi kas pirmą sekmadieni, 
12 vai. d. Juškos svetainėj, 2417 W.

' ' •iiipuml vyrai ir mo- 
1 45 motu amžiaus, 

1>v.... ...................................;i-
ast. Wultor Sharka, ,4685 S.

tiNfis. Minties 
SUKAKTUVES

sodan, kaip nau-.
......... ..............  $295.00

_____ S.J .... 110.00
1084, sodan, kaip nau-

Well folks, you just gotta keep 
on the movė if you want tb keep 
up with Birutė ’caUse Birute is 
going places and doin’ things in a 
big way.

Yes, we*re planning another out- 
ing—a Beach Tarty at Beverly 
ShorCs, Ind. on Sunday, Aug. 25, 
1935.

The lašt time we had a Beach' 
Party very few people knew of thė 
affair and when they heard about 
it after it was all over they were 
vert disRppointed becaUse they mis-r 
šed a real “good time”. Now all bf 
you who read this tell your friends 
about it so that nobody will be 
left out this time. We’re planning to 
make this affair a bigger and bettei 
one than the lašt (which was good) 
so if you want to reaHy enjoy yoūfr- 
self on a small cėpita! of aix bito 
(75c) for a whole day just sehd 
your money order for 75c to Miss 
Mildred Butkus, 564 W. 18th St 
before Wėdhesday Aug. 21, 1935. 
Please write whether you are going 
is your own car or not so that Arv 
raUgėnrents can be mada for your 
thmšportaHoh. if you are drivipgin 
your own car write whether you

. 4408 ’S. 
Rūdgftlviutė, 

Avo., kasos globėja; 
įasiorius, 8888 So. 
J. žuriš teisių bata- 

4624 S. Francisco Avę.; 
Dundulis gydytojus, 4157 
AVo.; J. BėndekAltis ko

respondentas, 8116 S. Halstod St, 
Kllubo susirinkimai atsibuna kož- 

ifa mėnesiu kas pirmą sekmddleni,

48 St., nariais
to rys nuo 15 T T 
dėl įsirašymo galima kreiptis pas fi 
nansų ru.«. , 11 “ „
Wašhtenaw Avo., Shlcagč, III.

RU fa MOTI
KLIUBO valdy... ____ 
Geo. Medalinskas, birm 
Central 
pim. pag. .
M. Medalinskas, i
So. Central Avo.; 
fin. rššt., 4676 ,W. 
Kaziunas, ižd., 0508

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠĖLTOS 
Kliubo valdyba. 19M motų; F, Ja- 
kdVlčia pirm., Ž688 W. 40 St.; W. 
Buishas pirm, pagolb., 6818 So, 
Ashland Avo,; S. Nnrkis nut. rašt 
4358 S. Tklman AVo.; W. Sharka 
fin. rašt., 4685 s. Wnshte 
II. Chaputė kont ,rašt. 
Albifay AVo. J 
5382.8. Long 
K. warnis k 
Kedzle Avo.; . 
rėjas.

navlčo pirm, pagelb 
Califorma 
nutk rašt.
2539 W. 46 PI., A. Ramašausidenė 
fin. pagelb., 1218 Indėpendoncė 
BĮ., Pranciška Dvilaltis, knsicrlus, 
1342 W. 48 Avo., -
vilas maršalka, 71 
Arlauskas, J. Z 
globėjai.
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečią nodėldion| 1 vai. po piet 
Hollywobd Inh svetainėj, 2417 West 
43 Street.

Didžiausia Išpardavimas 
Gautu Atgal Automobilių Chicagoje 

150 Automobiliu Pasirinkimui 
Dodge, 1982 

jas, tik.............. ...........
Bulck lute, 1980, sedan, tik 
Fard, 1034, sedan, I 

jas, tik .. .................
Hupmobilo, 1982, sedan

tuotas, tik ............ ............ . .......
Studebakcr, 1981, Deluxe, tik 195.00 
Chrysler, 1932, Lcluxe sedan,.

tik ........................................ 295.00
Essex. 1930, sodan, tik ..........  4.5.00
Chrysler Coupe, tik .................. 35.00

Ir daug kitų autmobilhį nuo $25 
ir brangesnių. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienų ir galit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jusu 
seną karą priimsim i mainus. Li
kusią sumą užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobilių kainos 
yra pigiausios Chicagoje. Musų 
krautuvė yra atdara vakarais ir no- 
dėliomis iki 9 vai, vakaro.

G. M. Finance Corp.
2585 N. Crawford Avė,

SIUSKIT PER.
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Teprašo Lietuvosžmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Wine: 
stringa 
old wood resounds 
g lass and ice ti n k Ic.

Warrtt, dUMly Rtreels 
desc'end past gartfens 
to a cinema lagoon 
beytortd sėA-hpped gatės.

ėa!l
w(heD you 
love. \Vhcn 
Ųndcr the s 
phony wei! piayed. In gettiiig 
c’Ou'vvVVcd “Mcthodistically.“ 

alwnys another word 
Eshtiiratton. Ečstncy.

f. Ahd 
ehrncd

X as

DO YOU KNOW—
Who the armament kings of the 

wortd are?
Why they are moat interoationny 

minded?

Moonlight is golden. 
Moonlight is bnazeft. 
Who whistles abfdy 
beheath the wihdow? 
Who leans over 
a low balcony? 
Who whistlesfi 
Who leans?

Golden m o si c of chimeb, 
tMck ėnd lusciouft 
as wfae sippvd 
on a cafe tetrace.

FRANCkšKA 
GEDAMAVIČIUTE

Persiškyre su šiuo pasauliu 
rugpiučio 13 dieną, po 5 metų 
sunkios ligos 12:00 valandą 
po piėt, 1935 m., sulaukus 23 
m. amžiaus, gimus St. Charles, 
Illinois.

Paliko dideliame nubudime 
motina Oną, po tėvais Jurgė- 
laitė, paėjusi iš Jurbanrko mie
stelio. tėvą Antaną, paėjo iš 
Eržvilko kaimo, 2 seseris Ge- 
nevieve ir Oną, broli Edvardą, 
2 tetas Prancišką Kohdrotienę 
ir Jošefą MangiaUskiene, dėdes 
ir daug kitų giminių ir pa
žystamų.
4 Kūnas « pašarvotas randasi 
2B41 W. 38 St.

Laidotuvės ivyks subatoj 
rugpiučio 17 diena, 10;00 vai. 
fryto'iš Paiipų 1 L ‘.„.I 
parapijos bažnyčią, kur 
sibus gedulingos pamal___ _ 
velionės sielą, o iŠ ten bus nu
lydėto i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Franciškos Gėda- 
mavičiutės giminės, draugą! ir 
pažystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimą it atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Motina. Tėvas Seserys, 
Brolis, TetPa,

. Dėdės ir Giminės.
Patarnauja laidotuvių* Hirek- 

toriius Stanley J. Mitchell-

ApsigyVenk Mieste 
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY! 

Arti prie ežero, knygyhd, dailės 
muziejaus ir visų didmiesčio iš
taigų, 
švarus 
dyklės 
$4.50 i .. _
kas nori.

South Central Hotel 
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Michigan Av. Victory 4686

rašt, F,,žu- 
...^rgah Street, 

Chkago, 111.; Korespondentas S. 
Wernis, 6804 So, Perry Avenue, 
Chlchgd. iii.

UMBOLPt PAĖK LIETUVIŲ PQ- 
LIT1KOB KLIUBO valdyba 1935 
m.. Anton Vaiskia pirm., 8341 
EVefgreėn A*e„ tol. Bėlfaoht 1448. 
John Kuprevičius, vice-pirm., An
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
WabAnš|a AVe.. tol. Huniboldt 
8254, Stanley Buneckls, fin. rašt. 
A. Zillius,.. kasierius. Tam Kubi
lius, maršalką.

FrąnteU and Virginia Ptfaton
Šitioš dvi seUutČš Ftancės ir 

VirgihiA PaxtoiiiutČš iš Nėw 
Yorko phbėgo į Hbllywood no
rėdamas tafcti miivitj artistė
mis Jos šakoki, kad 121 vyrai 
prašė jų ApkiVcsti, ir jų riuo- 
hlohė taš geriausia pAiitidijA, 
kad j'oš yra tikl’oš Artistės.

can take anybne clse in yOur car.
Don’t forget tho date—Sundliy, 

Aug. 25, 19Š5. Meet in front of San
dara Hali, 814 W. 83rd St. At 8 A. 
M, - * ir.’Hln, -- Just Todts.

ibt P. S. Cofaė On all of you bė- 
eause vve’re jĮfoing to have two (2) 
svvell meals. . >

žnd P. Š. feoys, it’s supposed to 
be a šeerėt ’ sd 1’11 tell you —there 
are goihg to bė a dduple of bėhuti- 
ful blond bathlng beauties out there. 
Now you can’t stay away, can you?

3rd P. S. Girls, someone just whis- 
peted in my ear that aboht U half 
dozen tall, dark ’n’ hansome fellters 
are also ihčludėd in the party. 
Hurry and send in your dough. .

NO. 1 Valdyba 193S 
StenceI, 2539 Wes^ 

43td St., Chicago, 111.; Pirm. įpA' 
linskas, 8627 Sphti 
Chicag'o, Iii.; !Nut

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, 
U. S. Government įstaigoj, F. S. and 
L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos 
ypatos iki $5,000.00.

Kalstei ___ .. .
rašt. F. Opulskas, 3218 So.. Lime 

i F0?f ra§t- W. •Oth PI., Chi'cągo, 
L Razminas, 6101 

‘ leago, III.;
lenė, 3441 

Kas.

[ETUViV PILIEČIU BROLYBfiŠ 
Ktuho AMERIKOJ vėldyba 1985 

Zalagenas , pirminin- — * *
L Laucius* vlce- 
Lituanica „Avo.; 

Vah Burcn 7361; p! 
" , 8415 So.

M. Alkimavičius iž- 
- - _ _ —'.; B.

kontrolės rašt., 8415 So

BLUE RIBBON’S LEADERHSlHP
The Bluo Ribbon Malt has been 

the leader in the Malt field for 
years, and has outsold any other 
brand by millions of cans. Tho 
salos of this popular malt have so 
ihcreascd that today in is FAR- 
THER AHEAD THAN EVER 
BEFORE. In fact, sales of Bluo 
Ribbon Malt Extract exceed tho 
combined sales of any four compet- 
ing brandu.

Pure Barloy Malt is the only 
graln used i n tho manufacture of 
Bluo Ribbon Malt and it is fully 
guaranteed to contain no sUbstitutcs, 
fillers or adulterants. Bluo Ribbon 
is packed full 3 pounds to the can 
— the outstanding valtie in malt.

įtoro wą ąre with details eoheotn- 
ing our “Moon-light Beach Party” 
that is going to b'o heid this Satur- 
dUy„ Aliįtol 17.th, as dccidbd at 
lašt WėdnesdUy’š UieetihA*

A truck wil! faave from 3259 Sb. 
Haluted St. at 8:80 in tho eVonihg. 
Second stop toill be at 43rd and 
Westėrn—8:45, third ai 6919 South 
Talman —9:15 and tho finai stop 
at lOSrd and State in Roseland at 
9:8d. Frofa thėrė wp \vill go straight 
to the Calumet Park Beach vvhere 
(we hope) the good old moon wili 
be Nvalting for us vvith her over 
bert mi n g countenaheo. Bon fires wiH 
flicker and Wiener Wurst (hot 
dogs) wili be roasted. Everyone iš 
ihvitfcd to take prttt in the fun that 
will a\vait the guests. The price of 
the whdle round Irip, including the 
moon-shine (do h'ot get me wrong 
—the shining moon) will amount 
to only twenty flve cėnts, two bils 
or onė ųuarteh Ih case df rain the 
party will be held a week later.

Be surO to cdfae to the abOve de- 
signrtted pfaces and fa casė the 
truck shall be a few minutes Inte; 
do nbt got impatient.

SOCIETY NEWS
Mh and Mi-s. GtoVanhl htdnhrin, 

df Chtėn^d aifd Itdšėtai, hrtVe just 
retumed from a trip through \Vis- 
consin and ■ Northern Michigan, 
where they were inlertaided by their 
relatives in Ironwood> Mich. They 
brotight back many cdlored and uni- 
QUe p'ėbles from the shbres of Lake 
Sup'erioi’ and ore from thė minės 
(yours truly was also prėsenled 
with soine). Mh and Mrs. Munarin, 
who claini to have had rtn excėlent 
time, are now at the homė of thė 
parents of Mrs. Munarin, who was 
the fortber Miss Nšnėy žlibinąs. 
Both are officers of the LYS br. 
No. 2.

Mr. Stasys Yakas, like-wise re- 
tūrnėd frdfa a trip abroad the 
freight trafas, throUgh the North 
Western States as far as Colorado. 
Mr. Yakas claims that thė Swedfes 
in SbUth Dėkota — spėak funny— 
Mr. Yakas is a member of br. No. 3.

Miss Sofia Gilvidaitė, of branch 
No. 1, who is awaiting the arrivai 
of either a new bfother or sister 
during the end of this wėek, stated 
thėt she is anxibusly 10okin£ for- 
V>ard td the Corning yėėr. It will be 
a “Leap Year” and she will proposė 
to hVr “Big moment”. Who might he 
be, Sophie? —XYZ

GARFIELD PARK LIETUVIU VY- pASELP1NI0 
1935 metams: 

. . ' . 283 So.
Avo.; J. Garadauskas, 

3812 W. Monroe St.;
nskas, hut. rašt., 238 

Chas. Katala, 
End AVo.; M. 
jundersin Avė..

LIETUVIU RYTINES ŽVAIGŽDES 
PĄŠELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1985 m.: 
Aht. Walskis pirnL, 3841 Evor- 
green Avo., tol. Bolmont 7678; 
Izidor Daunis, pirm, pag., 2877 
Claiborn Avo.;, Mykolas Chopul, 
užrašų rašt., 8327 LeMoyno St.; 
Antanas • Butvltis, kasos globo
jąs, 1825 Wabahsia Avė.; Jonas 
Stalgaitis, marš.. 2089 St. Paul 
Avo.; John Raila, 4889 Winnomac 
Avo; Base Bali manedžorls Bruno 
Roger., , . , 
SuslriUkifaal htsibUna kas nhrtną 

kotvorgą, 2088 North Avė., kliub- 
houzėi. 8 vai. vakare.

III.; Kont rašt 
g o.. Racine Avn« Chįct 

asier. glob. P. Mattihki
So. Morgan St.., Chicago, IIL; 
pagelb. J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St., Chicago, III.; Dury mšr? 
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St.. ChičėKO. Iii.: .Ligotu .ąpek. 
K. Keturakienė, 525 E. Oakwbod 
Blvd.: KasferiUš J. Yuškienas, 2547 
W. 45th S t, Chicago, III.; Sudžla 
F. Aušra, 8439 So. Artesian AVe..

Nfežčjlmo, Iftbėrimų ~ ir Dedervlnė®^- 
Zerno greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina irltacijų nuo Eczemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo švarus ir saugus vais
tas prašalinimul odos Iritadją. Užgir- 
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 35c. 60c. tr $1. Vist vaistinin
kai užlaiko.

SjSfek Mokam dividendų
Ti'Mjl.į1!j.Mlbil f01—> kfls 6 menesiai. Pra- 

eityje iShiokejorti 4% 
ĘDERALoAVlNGS o kurie moka mėne

sinę — 5%.

P. CONRAD | 
STUDIO 

420 W. 63rd St.
Englevrood 588.3-5840 

)ar gražiau, moderniš- 
kiau {rengta.

In the dusk before the altar 
A sister of Lietuva 
i n agony crouchea 
marticulate.
One tėper aprėks 
Wfth ė 
fa the

Laši 
VVorld 
vcrlcd 
fėw 
nature

Lėt M’ė Vėli you aonvethihg 
that I kUow of htt^h'ess.

My trtėrtd BcltiUstelas is a 
hapfjy man, the only One I 
know.

He is matriėd to n nngglng, 
Shining, toothaching woman. 
Uis big brood of btats fight, 
snarl, wear out twicc as much 
clothing Aš they shohld, ahd 
keep Beinitstclns in a «tatc of 
perpčtiiat bartkVujyčy. He him- 
self sdttėtrš ffom hyp'cVačidity 
of tlic stomactų rheumalism, 
and a hbbs tvho daily frowhs 
thė ihtimatiėn that hė is sobiL 
to be fired.

Yct uty frietid Bclrutstelas 
is rt happy nitui, the only onė 
I know.

I went to him and asked 
for bis sėcrvt of happiness.

“There isn’t any,** he de- 
clntėd, “and there caiPt be 
any."

' STEFANIJA MATEIKA 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 16 
dieną rugpiučio mėn. 1934 m., 
sulaukus 10 metų amžiaus, gi
mus Chicago, III. '

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą motiną Oną ir tėvą 
Mykolą ir giminės.

Liūdnai atminčiai musų 
brangios dukrelės bus laikomos 
Šv. Mišios Gimimo Pan. šv. ant 
69 ir Washtenaw bažnyčioje 
17 d. rugpiučio m. 1935 m. 7 
vai. ryto. Kviečiame; visus} gi
mines, draugus ir pažistamus 
atsilankyti i pamaldas.

Mes Tave Blusų brangiausioji 
dukrele niekuomet neužmirši
me. Tu pas mus jau nebėsu- 
griši, bet mes ankščiau ar vė
liau pas Tave ateisime. Lauk 
mus ateinanti

NūHudė įlėkė.
Motina ir Tėvas.

“Whv not?*' I asked 
astoilYsnillciM.

“Bccause,*' he droned, 
isn’t any šuch thing as 
piness. The fietion of 
piness was crcated to 
idiotą likė yott from tomit- 
’ting suicide. Yes, there are 
oččasiOiial illusions that fools 

ss. For A niohient 
think you are in 

vou nre drunk, 
poli of a sym-

jums reikia

' žaą. ir ^M. DaVidonis — iždo glo
bėjai; Dr. A. Davidonis, daktaras 
kvotėjas. ..
Susirinkimai atsibuna kfožha ant

rą nėdėldieni — Lawler Hali, 8929 
W. Mėdison St1., 1 vai. po pietų.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame ūž Cash su Nėperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Ghapmaii and Go., Ino.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

Hbw they forhėnt Wars and Sabo- 
tage Peace?

Why their plnnts vter'e imfaune to 
gifa-flro duHng war-‘tlme?

Who is the power behind Hitler? 
Hovv much it costs to kili a single 

faėn?
Wlth Mėt vVeapons the next war 

wiU be fbught?
How an American was pald to 

sabotage to Dlsarmament Coh- 
feronco ?

Why kdvorMnėnl o^nolship oi 
thunitiohs is hb šbldtlon?

If not, then you šhould obtaih and 
read ‘Merchants of Death”. It is ė 
book - that any individus! with an 
lotė ot fatelliįehco šhobld girašp thb 
full signlfiėance of Ahd think about. 
It wlll h'elp you to sce behind tho 
big headlines of the big journals. 
You will know what makos the con- 
temporary sceno go 
’rojund.

—sharps and

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

Valkam m , __
Palagas ligoni

nėje —
Akušerija na

muose —-------
Medikalė egzami

nacija ______
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzle Avė.

Voices of nuns, 
each wiih a ųuaint fable, 
babble in softly diseordant helis 
aboVe thefr shrfaeš. Mutual LiguorCo

4707 So. Halsted St
TeL YARDS 0803

for it 
Cdnlvfttihent imbecili! 
othvrs. I.orig ago I 
that ihtfT is nd such thiilg as 
hAppincss and quit worrying 
abdutit.**

į My frivnd BbltrUlsthlrts is h 
hnį>py ntah, thė bhly one I 
know.

—sharps and flėls—
jOSĖPlii^ ^OLhACK- 

KARECKI 
staigia fairčiė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpidči'o 1'4 'dieną, 7:30 valan
da ryt6 1085 m. sulaukus pd- 
sės Amžiaus, gimus Lietuvoje.

Paliko didėliame nuliudime 
1 suirtų Walter Wolback, 1 duk
terį , Mrs. Helen Healy, broli, 
Louis Jagmin, broliene Matil
da Jagminiene, 2 anukus, Pa- 
tricia ir Rosemary Healy, ir 
gįminės.

Kūnas pašarvotas randasi
Doty’s Chapėl 214 E. 115 St.

Laidotuvės ivyks subatoj 
rugpiučio 17 dieną, 9:00 vai. 
Vyte iš koplyčios i Holy Rbsery 
•parapi.ids bažnyčią, kuHoje at
sibus gedulingos pamaldos už 
Veliones sielą, o iš tėh bus nu
lydėtą i Mount Olivet kapines.

Visi a. a. Josephine Wol- 
bėck-Kėrėcki’s giniinės, drau
gai ir, pažistAmi esat nliošit- 
dziai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskū- 
tini patarnavimą ir atsisveiki
nimą. Nuliude liekame,

Sifaiis, Duktė, Brolis, 
Broliene, Anūkės, 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius F, Doty ir Sūnūs, Tel. 
PiillmAh 0119. X -

OiP CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

Telefonu CANAL 1678
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.

THĖ DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BENIO SĄRAŠAS 4 
- ALFABETO TVABKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pa£eIHti mua| akaitytojamft au< 
sinisti, kur galima nusipirkti (vairig paprasti ir nepaFrustg 
daiktų, intaiau ir reikmenų. Jeigu ii telpanti^ Ha skelMmg ne- 
galite susirasti ko JieSkot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500. ir

'iKShE&v100 *****
STRAIGHTKEHTUCKY

BOURBON
• •

f «*•<><•
, MUTUAL LIOUOR COMPANT ‘

V<>. ..5; Iitz Zį JI

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jura stogas reikalauja patai* 

symot Pašaukite mus ir mti pasu* 
kyšima Įdek katame pataisyti. Mes 
taipgi darant visokį kMntyatte 
darbą.

82M So. Balstod 8tai< __ •

... . ... j.. 8852 South 
Avė., John Puklnskas 

7125 S. Washtonaw 
Moravlčionė fin. rašt.

1218 Independoncė

llcoro, D. Ilad- 
W. 17 PI., P. 

Pukinskas kasos

Itcįiing

OuiCkiY
RFCOMMf Nt>f 0

■ foo dnVfAoę.
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PRANEŠIMAI
CLASSIFIEDADS

lU'S

Vis dėl moterų
labai

mitinga

CHICAGOS ŽINIOS rufit

Kllubas

čia vėl bėda

A. Kuchinskas su 
grįžo į savo rod-

kiek užimti vietos laikraštyje.
Naujienose tik draugijų nu 

Nirlnkimni yra skelbiami dykai
Tokios tvarkos d raugi jos ma 

lonOs prisilaikyti.

Grand Opening Kin 
gsbury Gardelis

Piliečiu Brolybės Kllubo

1085 m. Jono Gurbuzo

Gembleriavimą pris 
inaugė Chicagoj

Moterų klubas ren 
gia išvažiavima

Graborius užmuštas au 
tomobilio nelaimėj

nebuvo 
Antrų 

kad 
nužudy- 
moteriš- 
vedęs ir

A. Gulbinienė sugry 
žo iš atostogų

nes randasi daug 
taipgi kurios dar 

serijas, 
ant Šio siisirininkiino at- 
Dudonienė, nut. rafit.

Kylo eksplozija Arihstrong 
Paini and Warnish kompani
jos IrobCsy adrešu 1318-42 Co. 
Kilbournc aVė'.'H Vienas dar
bininkas eksplozijoj sužeistas. 
Ugnegesis tapo sužeistas ge
sindamas gaisrų, kilusį dėl ek
splozijos. in )

Gardons, 10314 S. Ash 
P-nas A. Buleliu

specialį savo gerumą . • • draugišką, stimuliojautį gerumą. Jo tabakas 
rinktinis nežiūrint kiek kainuoja, yra nepaprastai lengvas. Jis yra 
sendinamas extra ilgai ... kad užtikrinus šaltumą ir malonų stimulio- 
jantį rūkymą.

Du banditai paliepė dnkla- 
ui Davld Lumbcrgul atiduoti 

namo iš teatro,'jiems pinigus, kai jis rengėsi

ROSELAND. — Rugpiučio 
1.7 d. jvyksta atidarymas King- 
sbur 
land avenue 
nas, kurs pirmiau užlaikė Stru
milų svetainę prie 107 gatvės 
ir Indiana avė., dabartiniu* lai
ku įrengė ir gražiai papuošė

šeštadienį jvyksta Atidary 
mo puota. Bus skanus užkand 
žiai, gros gera orkestrą, links 
minais visi iki ankstyvo ryto.

— Senas Petras.

tais įspūdžiais galbūt trumpoj 
ateity ji pasidalins su “Nau
jienų” skaitytojais. Atostogų 
kelionėj p-nia Gulbinienė pra
leido suvlrš porų savaičių.

Vaikas parpuolė ant 
upės kranto, įkrito van

denin ir prigėrė
James Kolstad, 8 m., 6245 

North Artesitth’ave., žaidė ant 
upes kranto prie Peterson ke
lio ir Lincoln avenue. Vaikas 
sugriuvo ir nuo stataus kran
to įkritęs į vandenį paskendo.

PARDAVIMUI murins bungalow 
tinka mažai šeimynai. Randasi ne
toli šv. Kazimiero akademijos. lai
bai pigiai.

6442 So. Maplewood Avė.

Tyrinėja politikieriaus 
nužudymų

Prieš porų dienų gryžo 
Chieagun Iš atostogų plačiai 
žinoma čikaglelė, p-nia Anelė 
Gulbinienė. JI 
Hayiųondu 
Pillsburgh’ų, 
keletu dienų pas 
žiavo į Ballimorę 
ingtonų.

Ponia A. Gulbinldnė atlan 
kius VVashlnglonc daugelį žy 
mių ir istorinių vietų ir įgy

PARDAVIMU! arba rendon Mo
ras tinkamas visokiam bizniui, taip
gi ir kita namą turiu parduot, taip
gi Ir bučernė yra pardavimui. Blznb 
išdirbtas per daug metu, tirštai ap
gyvento! lietuviu kollonljoj Cicero 
III. Priežastį pardavimo patirsite vie
toj, Matykite savininku, 1304 So 
49th Avė., Cicero, III.

GRAND OPENING TAVERN 
Subatoj August 17. Persikėlė nuo 
3445 W. 16 St. j nauja vietą 8231 
West North Avė. Bus gera muzika 
ir užkandžiai. JOE BRATENIS.

BIZNIO PRAPERTĖ pardavimui 
Tavern, išdirbtus, prie 2 gatvckarlu 
linijų, 2 uugšti; mumis, 2 kuru gn- 
radžas, beismentas. Nebrangiai. 

601 Root Street

PARSIDUODA grosernC ir delica- 
tessen — Visokiu tautu apgyventa 
— Parduosiu nebrangiai. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos.

Lafayette 0451

NAŠLĖ parduoda clgaretŲ, cigaru 
Ir ice crean? krautuvę, su namu, 
Priežastis pardavimo — išvažiuoju 
i Lietuva. 1609 S. Halsted St.

Parvežė žuvų iš 
Minnesotos

ROOMING MOUSE parsiduoda 18 
kambariu — Visi kambariai išren- 
diioti — Labai gera vieta. Parduo
siu pigiai. 17 W. Grand Avė.

PARSIDUODA Shoo Repalr Shop 
Ir groseris; biznis geras ant biznia
vęs gatvės. Visai pigiai. Priežastis 
— Ilga. 1735 W. 47 St.

UŽBAIGIMUI rokundos. turiu 
parduoti 2 flatu murini narna. 6-6 
kambariu, 2 karu garažas. 630 W. 48 
PI. Kaina $1975 cash. Harrel, 1212 
W. 63rd St. Phone Wentworth 1894.

PARDAVIMUI bizniavag namas, 
karštu garu apšildomas, 4 ir 6 
kambariai —• garadžius 2 karam — 
Mortgičiaus nėra arba mainysiu ant 
bungalow arba 2 flatu — Namas 
randasi South Sidėj ant Halsted St.

Atsišaukite
LAWRENCE

6141 S. Princeton Avė.
Tarp 11:00 ir 2:00 po piet 

Agentai nereikalingi

Draugijų Atydai
Visos draugijos, kliubai, m* 

tolini, kuopos rengia įvairius Iš* 
važiavimus, Kreipiasi | Naujie
nas, kad jų vieši išvažiavimai- 
parengimai butų paskelbti Nau
jienose.

Tokių Išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmokami po 70 centų 
už colį. Todėl prisiųsdami Iftva- Furnlshcd Rooms—NVanted” 

,_________jL<»__________________
PAVIENIS vyras Ieško apšlldom 

švaraus kambario Brldgeporto anl 
ilnkfil, Pranošklt laišku 1739 S 
Halsted St, Box No. 310.

Aštuoni areštuoti 
plėšikai

Keturi sužeisti; vienas 
atrodo lietuvis

Genibleriavhnų, ypatingai 
vietas, kur priimama betai 
arklių lenktinėms, pastaruoju 
laiku Chieagos policija gan 
stip'riai prismaugė. Pasirodo 
tačiau, kad gembleriavlmas 
Šiuo laiku Šauniai išbujojo ar
timuose Chieagos miesteliuose 
Gook kaulėje. Reiškia, anot 
to musų posakio, išvyk gamtų 
laukan per duris, tai ji su
grįš atgal per langų.

| Parkway viešbutį buvo pa 
šaukti policininkai James Po n 
ny ir Georgo Cleary. čii 
jie nutvėrė žmogų lipus) auk 
štili kopėčiomis 
gelbėtis nuo gaisro 
žmogaus vardas pasirodė esųs 
Joseph A. llathaway. Jo biz
nis — viršila akauntanlų (au
ditorių) firmos adresu 19 So. 
La Salio st.

Pas jį rasta virvė ir kele
tas įnagių (tulšių). Klausinė
jamus, kodėl jis raičiojasi ne
parankiomis lipti aukštin ko
pėčiom^, llathaway paaiškino, 
kad jis norėjo palipti iki šeš
to viešbučio aukšto, o nuo čia 
nusileisti virve iki lango kam
bario, kuriame gyvena p-lė 
Ann Fergus. ši mergina tar
navus pus jį ir jis norėjęs dar 
kartų jų pamatyti.

Pašaukia į policijos stotį 
mergina paaiškino, kad ji iš 
tikrųjų yra buvus Halhaway 
samdinė ir koletų kartų buvo 
išvažiavusi su Hathaway va
karieniauti. Tačiau, kai su
žinojusi, kad Hathaway yra 
vedęs ir aųgjpą tris vaikus, 
ji liovėsi draugavus su juo ir 
pasitraukus iš darbo.

Kai Halhaway bylos nagri
nėjimas ateis, tai policininkai 
sakosi reikalausiu, kad dakta
rai ištirtų jo protų.

PARDAVIMUI 5 kambarių mūri
nis bungalow, lotas 40 pėdu. 2 karų 
garažas. Randasi netoli 76 St. ir 
Emerald Avė. Barmenas — $4250. 
Atsišaukite prie savininko.

7336 S. Emerald Avė.

ANT PARDAVIMO 4 pagyvenimu 
4 kambarių kampinis namas. Steam 
Heat — Inner door beds — Parduo
siu pigiai. Priežastis pardavimo li
ga. 1501 W. 65 Si.

Alex 
senas "Naujienų” 
r rėmėjas, kurs 

buvo išnuo-

Viena 
dienų, 

Jis su savo 
žuvavo visų dienų, 

sugavo *apie 200 
ekų ir kitokių žuvų, 
apkrautas tas žuvis

A. Dobbs pagryžo 
praleidęs smagins 

Minnesotoje. Matyt,

TAVERN pardavimui — Gerojo 
vietoje — visokių tautų apgyventa 
— Biznis gerui Išdirbtas — Pigiai. 
2707 N. Sawyer A ve. arti Mllsvaukee 
Avė.

Lietuvių
Amerikoj / atsibus susirinkimus rug 
piučio 18 d , "
svetainei, 8749 S. Halsted St. 1 vai 
po pietų prašom susirinkt i 
visus narius.

Vincentas Didžiulis, prot.

Amerikos Lietuvių Piliečių 
12 wurdo laikys savo mėnesini su
sirinkimu sokmadeinyje rugpiučio 18 
d., 1 vai. po piet K. Gramonto svet., 
4585 So. Rockvvell St. Nariai skait
lingai utsilankykit ir atsiveskit nau
jų narių.

Paul J. Petraitis, rašt.

su snvo sūnum 
buvo Išvykus į 

PavėSėjus 
giltines vn- 

ir Wash-

Thomas H. Donohue, 2168 
North California avė., grabo
rius, važiavo savo karavanu iš 
laidotuvių. Prie Iowa gatves 
ir 15-tos avė., Melrose Parke, 
į karavanų kirto automobilis, 
kurį vairavo James C, Ma- 
cek, 1616 N. 15 avė., Melrose 
Purk. Donohue tapo užmuš

ei įmokėt
Įsisėskit dykai i 

Westem ir lll-kos 
anda valandoj) ir 

žiūrėt pavyzdingos 
Ant mažutės farmos 
daržovių ir galėsit laisvai 
Atsiuskit savo adresa. gausit veltui 
knygele. Ateikit pažiūrėt farmukės 
šiandien.

FRED J. WALSH CO.
134 N. LaSalle St.

Central 4327

RENDON kambarys pavieniui ar 
vedusiai porai, Su ar be valgio, 
Gera transportaclln — I blokas nuo 
traukiniu, 943(1 S, May St, Tol. 
Cmlurcrest 1686.

PARSIDUODA foreclosure medinis 
namas 6kambarių ant 2 lotų apilin- 
kėj 59 ir 63rd ir Kedzie Avė. Kai
na $1,300, cash arba išmokėjimais 
Musų kainos yra pigiausios. — Ka
zys Urnikis. Atsiliepkite laišku 
tiktai. Adresuokite Chas. Urnich, 
56 W. Wasthington St. Room 514.

MODERNIŠKAS 7 kambarių bun- 
galow, 9737 S. Peoria St., 50 pėdų 
lotas. Foreclouse bargenas $4500. 
Fred Bunker, 127 N. Dearbom 
Randolph 2447.

Ar tau osl neriu Chieagos Lloluvlii 
Draugijos? Jeigu nesi, ud kodėl 1 
Du tūkstančiai Hotuvlų vyrų Ir mo 
torų yra nariais šitos didelės palui 
uos Ir kultūros organlzncllos — atsL 
kit Ir 'J'umsta | skaitlingos šelmy 
nos narius, 

Chieagos _
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savai t y.jo, $10.00 savu" 
Navaityje. r.L‘.
$1.25 mėnesyJe, 
nėra, pomirtinės 
karna $250.00 iš L____ _ „

Chieagos Lietuvių Draugija p; 
logulfi organizacija Illinois vnlstilo 
je. Noriais pi “ 
toris nuo 15 .

Jslrašyt Draugljon galima per mu
sų konkursnntUN arba malonėkite 
kreiptis tiesiui 1 Draugijos ofisą, 
panodėlinis Ir kotvorgals ofisus atda
rus' visa dienų, o nodėldlenluis tiktai 
nuo 9 ryto Iki l,po plot.

Chieagos Lietuvių Draugija, 
1789 So. Halsted St. 

(•‘Naujienų” namo — 2-ros lubos)

Lietuvos Dukterų Draugija laikys 
savo susirinkimų šeštadieni rugpiu
čio 17 d. 7 vai. vok. Mark Whlte 
Parke paprastoj svet. Visos šios 
draugijos narės esate kviečiamos at
silankyti laiku, 
svarbiu reikalų, 
nesugrąžinote išvažiavimo 
malonėkite 
siteisti, A.

Lietuvių Draugijoje 11- 
j: $6.0(1 

ultyle ir $16.00 
Mokestis 50e„ $75. Ir 

Extra mokesčių 
reikalams llmo- 
ugijos Iždo.

rnuglja yra 

ritinami vyrai Ir mo- 
;l 48 metų amžiaus.

\VILLOW SPRINGS
Kuehinskns 
skaitytojus 
praeitų pavasarį 
mavęs savo alinę p. F. Gede- 
minui iš South Chieagos, da
bartiniu laiku vėl paėmė jų 
atgal iš p. Gedemino.

Reikalui esant visuomet su
rasite pp. Kuchinskų užeigų 
prie 82 gatvės ir Kean avė.

Drg. A. Kuchinskas dar įsi
rašė į Chieagos Lietuvių Dr-

Business Chances
PsMavimnl BiznisI

Gerinusiu 
pnr-

Kcnncth A. Morrison, Clii- 
cagos parkų distrikto komp- 
troleriaus padėjėjas, rasta jo 
automobily nušautas. Kadan
gi jau ilgokų laikų Morrison 
darė patikrinimus knygų ryšy 
su valstybes gynėjo ofiso ty
rinėjimais, tai kyla klausimas, 
ar kartais jo darbas 
jo mirties priežastimi, 
vertus, yra nužiūrima 
Mirrison galėjo būti 
tas dėl kokios nors 
kės, nors jis ir buvo 
augino šeimynų.

Trys policininkai skvado ka
ru vijosi du vyrus. Taip po
licininkai, taip jų vejami vy
rai važiavo 65 mylių valandoj 
greitumu. Besivydami polici
ninkai iššovė apie 70 šūvių. 
Lenktinės pasibaigė, kai abu 
automobiliu atsimušė į lempų 
stulpų ties numeriu 8029 Og- 
den avė.

Sužeisti tapo policininkai 
Charles Moore, Edward Sta- 
nunas (atrodo, kad lietuvis) 
ir Joseph Mc Cabe. Vienas ve
jamų vyrų, būtent George Li- 
vingston, 27 m., 3108 Warren

TAVERN pardavimui 
vieta Englowoode. Turi būt 
duotu šia Nuvultę, 

6058 S, Morgan St.
BUČERN® ant pardavimo 

gorol vintoI ant 68rd gatvėn. 
(IuonIu labai pigiai. AtniAauklto 

5512 S. Anhland Avė,

I A<lv. A. 
j Chicagų 
atostogas 
jam gerai sekėsi atostogų me
tu žvejoti, nes parsivežė žuvų 
ir namo. —Hcn.

daugiau valgyti.
Jis su savo draugais važia

vo automobiliu į vienų pusę 
15 valandų ir padare 600 
mylių. Kelione buvo smagi.

Reporteris 11 gali pridėti, 
kad ndv. A. A. Dobbs išbuvo 
atostogose 10 dienų. Vakarinėj 
daly Minnesotos, ten kur jis 
buvo nuvažiavęs yra. daug 
ežerų. Laivukais reikėjo va
žiuoti, kol dasigavo iki vietos, 
kur galima sugauti žuvų.

Ne visus sykiu leidžia žu
vauti, bet partijomis, 
partija žuvauja vienų 
kita, kitų dienų 
draugais 
Bet užtai 
svarų lyd 
Ledais 
parsivežė Chicagon. Teko jų 
Narvidams, Kartonams ir dar 
kitiems. O jau gardumėlis tų 
žuvu,—valgai ir dar norisi

Brighton Parko Motorų Kliu- 
bas rengia draugiškų išvalia* 
vimų, su savo užkandžiais. Be- 
verly Shores. Ind.

Vieta išvažiavimo pas J. A. 
Zabukus, prie Ijiko Shore 
County Road ir prie Michigan 
ožoi'o. Pamatysite iškabų, kur 
išvažiavimas įvyks. Vieta ga* 
na graži; kurio buvote, lai ži
note, o kurie nebuvoto, tai ma
lonėsite atsilankyti ir pamatu •

Vieta kiekvienam patiks, 
yra antras Holly\vwd. Tad 
Brighton Parko Moterų 

Klh.'bas imsirinko tų gamtom 
apdovanotų malonių vietų. Kuo
met nuvažiuoji pasimaudyt’,
lai nesinori greit apleisti, nes 
ežero kalnuota imk rantė ir
miškai viliote, vilioja.

Išvažiavimas įvyks nedėliojo, 
18 d. rugpiučio. Įžangos nebus.

Kviečia skaitlingai publikų 
atsilankyti

— Rengimo Komisija.

FORECLOCURE BARGENAI — 
Mūriniu namas, 2—5 kambariu flatai. 
ir 3 kambariu flatas. apšildomas. 2 
karu muro garažas, netoli 69 St. ir 
We«tern Avė. Kaina $6,500 cash 
$2,500, liti akrų žemės, 472 pėdu 
frontage ant Cicero Avė., netoli S. 
W. Highwav ir 95th St. kaina 
$4^50. A. N. Masulis & Co.. 6641 
W este ra Avė.

Eksplozija trobesy su 
žaidė samdini ir 

ugnėgesj

Trečiadienio naktį 
areštuoti 8 vyrai. Dviejų areš
tuotų vardus Melrose Parko 
policija pasakė. Juodu yra 
Mike Derrico ir George Bou- 
gadis. Areštuotieji yra nužiū
rimi kaip plėšikai padarę eilę 
holdapų rodhauzėse ir įreng
tose laukuose kliubvietėse.

iŠ metų ir sveriu drus pubėgo pėščhiH, Veju- 
Tul juk neblogai,'mum kare rasta dvi vadlna- 

Bel štai jos tėvas trečiadienio mos slot mašinos, 
naktį parsimetė jų ant kelių — .............
ir plaštakų išvanojo tų vietų, n
kuri tarnauja sėdėjimui. Tai Atėnifi $5.00} paliko $36 
jau visai biurui .

Kodelgl tėvas taip pasielgė? 
Atsakymas: duktė perdaug vė
lai sugrįžo i___  . ___ r
kur buvo Išėjusi su palydovu palikti jjav(j garaže prie 
vyriškiu.

Tėvo plaštakas taip sugrau
dino llelenų, kad ji išėjo 
namų 
tilto, nusimovė čever 
jau rengėsi šokti į upę. Pasi
painiojo tačiau i 
Artluir Eiberg ir nularahanijo 
jų į policijos stot). Jam mat 
pasirodė praktiškiau išklausy
ti visų bėdų IŠpažinlį stoty, ne
gu šokti į upę paskui merginų, 
kad Išgelbėti jų nuo mirties.

Furnished Rooms
MARCtUETTE I’K. kambary* ren- 

doii, yra AIIUin vanduo. Pavieniui ar
ia porai. 7015 S. WoHhtonuw Av<*.

NAUJIENOS, Chicngo, III, __________________
' ' ■ . Į

tikras vardas yra kitoks) ]$u avė., taipgi sužeitsas. Jo ben 
Išgyveno ’ 
175 svarus

Real Estate For Sale
Namąj-Žemė pardavimuĮ_____

MAŽUTI* FARMA IR 
LAISVĖ

.$1 į savaitę 
muaų bu»a prio 
gatvių, (kas va- 
nuvažiuokit pa- 

mažutČH farmoH. 
išsiauginsit 

gyvent.

atėjo ant Mlichlgan avė. nnl išpildyti, tai vienas Jų- 
Ikus ir <lviejų įkišo rankų į daktaro 

kišenę ir nutvėrė buvusių ten 
policininkas penkinę.' Pelnę penkinę ban

ditai nudūmė savais keliais nė 
nepastebėję, kad kitose kiše
nėse

j L0ANS and INSURANCE 
Jeigu reikalauji pinigu ant Pirmo Morgičio.

apdiatidos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišau

I 840 West 33rd Street
I FLEFON AS: YARds 2790,p arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VES
RAŠTINĖJE *

j

AM ERICA’S JOOTHfST CIG ARETTE

AEIKALINGA panelė baigusi 
Commercial Course in High School 
or Business Collage Ir mokanti lie
tuviškai rašyti. Kreipkitės šeštadie
ni (Aug. 17) nuo 2:00 iki 5:00 P.M. 
— raštinen J. P. Varkala 8241 So. 
Halsted St.

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
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 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Disiance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phoiro Yards 8408

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
rius, visokio didžio su Coil Baksaisir 
sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cach ar
ba ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur. S. E. 
SOSTHEIM & SONS. Store Fixtures, 
1900 S. State St. CALumet 5269.

3 PĖDU riešutinė iniegruimiui 
deska. taipgi daudonmedžio type- 
writer*is ir plokščiu viršų deska. Ne
brangiai. Beveriy 7998.

Lošt and Found 
Rasta Pamesta

PRAPUOLĖ ar kas pagavo Bos
ton Bull šunį Bridgeporte apie 34 
ir Emerald — rudas su baltu snu
kiu ir kaklu. — Kas pamatys. Atly
ginimas, prašome pranešti. 3423 S. 
Emerald Avė. Yards 2787.

Personai 
Asmenų Ieško

IEŠKAU draugo apsivedimui nuo 
40 metu iki 50 metu, be skirtumo 
pažvalgu. Esu našlė 87 metu. Gra
žiai atrodau — Linksmo budo. Tai
pogi dirbu. Naujienos, Box 309.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA patyrusiu moterų prie 
sortavimo skuduru. 5205 S. State St 
Kenwood 5109.




