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Maisto Riaušės
LITUANICOS” TRAGEDIJA PAVEIKSLUOSE

San Francisco Užsie

Miškų depar

Iš visų valstijų
esą

3 žmonės prigėrė

Rusija šaudo “kulokups

KAUNAS

tik 19 tėra atdari Vakar

žmonių

4 prigėrė ežere

Elgetos prieglaudose

Užsienis nori pirkti miš
ko medžiagos Lietuvoje

Ikišiol jau penki žmones 
vo kivirčuose dėl tų rinkimų

PARYŽIUS, 1. 15. — : 
durių vėžio pasimirė 
ambasadorius Franci jo j, 
rian Dovgolevski, 49 m

Trys negrai streiklaužiai *li£o 
nušauti ir vienas unistas su
žeistas, kai vienas streiklaužių 
šovė j Streikuojančių dokų ir 
laivų darbininkų pikietuotojus.

as Darius ir lak. Stasys Girėnas, (žiur. No. 2)

Lietuvos Naujienos

Griežtesnė kontrolė 
Kauno įmonėse

Klaipėdos 
nutarimu, 

Bremer iŠ 
500 litų

4 žuvo automobily

Chicagai ir apielinkei federa* 
lio oro biuras šiai dienai prana* 
šauja:

Apsiniaukę, galbūt lietaus; 
nedidelė permaina temperatu-

MASKVA, 1. 16.— Anglija ir 
sovietų Rusija nutarė apsimai
nyti karo ir orb attaches, kurių 
abi šalys neturėjo nuo Kerens
kio laikų.

Nuo vi- 
Rusijos 
, Vale-

Unijos prižada, kad maisto trukumo nebus 
75,000 darbininkų streikuoja ir strei
kas vis plečiasi. Mobilizuoja milicijų

prie 
užmu- 

sker-

Klaipėdos komendanto 
pabaudos

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 
Phone CANal 8500

GENEVA, 1. 15. —Eina gan
dų, kad sovietų Rusija greitu 
laiku4 formaliai paprašysianti 
priimti ją tautų sąjungom

Chinijos karščiai nai 
kiną pasėlius, žu- 

do žmones

Studentai pradeda 
kelti maištus prieš 

„ Hitlerį
HWAIKING, Chinijoj, 1. 15. 

—Centralinė Chinijos lyguma, 
kuri sudaro Chinijos aruodą, 
jau kur j laiką kenčia nuo dar 
negirdėtos kaitroą.

Karščių paliestoji apygarda 
apimh kelias provincijas — į 
vakarus iki Shenci provincijos, 
į pietus—už Yangtze upės, j 
ryti.

VIENNA, 1. 16. —Apie 1,000 
socialistų laikė slaptą susirin
kimą miške netoli Viennos. Su
sirinkimą pastebėjo du fašistai. 
Jie liko nugalėti, bet susikirti
mas atkreipė žandarų domę, 
kurie puolė mišką, žandarai 
liko apsupti, bet jie pradėjo 
šaudyti ir tris žmones nušovė. 
Susirinkimas greitai išsiskirstė, 
bet valdžiai vistiek pavyko bū
rį dalyvių suimti.

Vienna pereitą naktį buvo at
sidūrusi tamsoj, o ir gatve- 
kariai buvo sustoję vaikščioti, 
išsprogdinus tolimą elektros 
stotį.

leista. operi
nes jie atll
lingą darbą

Gubernatorius 
si”, kad miestui

Kaunu apygar
dos darbo inspektorius Grabau
skas pareikalavo iš visų Kauno 
apygardoje esančių įmonių iki 
birželio 30 d. pranešti inspek
cijai įmonės pavadinimą, rųŠį, 
adresą, įmonės laikytojų pa
vardes, adresus, * nurodyti įmo
nės juridinį asmenį, vedėją. 
Taip pat visos įmonės turi in
spekcijai pranešti, kiek pas jas 
yra darbininkų, kurią valandą 
pradedamas ir baigiamas dar
bas, kada daromos ir kokios 
pertraukos, kelios dirba darbi* 
ninku pamainos. Visos įmonės 
iki liepos 30 d. turi inspekci
jai pateikti patikrinimui baudų 
knygas, nors knygose nebūtų 
jokių baudų užrašyta. Griežtai 
reikalaujama, kad įmonėse bu
tų įtaisytos mažos vaistinėlės, 
kuriose butų būtiniausi vaistai, 
tvarstai įr kitokios gydymo 
priemonės, kad, pasitaikius ne
laimingam atsitikimui, darbi
ninkas vietoje turėtų pirmą
ją pagelbą.

4 žmonės žuvo lėktų 
vui nukritus

RED BIRD Ky., ?. 16. — 
Ginčuose dėl pavieto mokyklų 
tarybų rinkimų dar 3 žmonės 
liko užmušti ir vienas sužeis-

BRIGHTON, Anglijoj, 1. 16. 
—Prieš kiek laiko stoty skry
nioj rastas liemuo nužudytos 
moteries. Dabar vienuose na
muose rastas lavonas kitos mo
teries ir taipjau galva ir ran
kos anos moteries. Bandoma' 
abi žmogžudystes surišti su pra
puolimu Amerikos advokatės 
Agnės Tufverson, kuri apsive
dė su kapt. Ivan Poderžai ir 
prapuolė be jokios žinios. Po
deržai tebelaikomas Viennos ka
lėjime. ■

MUENCHEN, Vokietijoj, 1. 
15.—45 žmonės liko areštuoti 
Nuremburgę už kritikavimą 
Hitlerio suruoštų skerdynių.

Išrinko Tammany 
Hali vada

HAVANA, 1. 16 
policija užklupo 2,000 elgetų— 
vyrų, moterų ir vaikų, kūne* 
kasmet išprašydavo $500,000 iš 
Amerikos, turistų ir dieyuotų 
havaniečių—irv .vigus juos iš
gabeno į įvairias prieglaudas.

PARYŽIUS, 1. 16 
nio reikalų ministeris Barthou 
savo kalboj Bayonne, kurios 
klausėsi ir Lenki j ęs ambasado
rius Chlapowski, įspėjo Lenki
ją, kad jos susiartinimas - su 
Vokietija, nepakrikdytų jau se
nai gyvuojančios Franci jos- 
Lenkijos sąjungos ir ypač ne
sutrukdytų priėmimą Francijos 
siūlomos apsaugos sutarties Ry
tų Europai.

Iš Barthou kalbos buvo aiš- 
ku, kad jis yra nepatenkintas 
Lenkijos nusistatymu ir ypač 
svyravimu priimti “Rytų Locar- 
no sutartį’, .kurią priima ir An
glija su Italija.

Spėjama, kad Barthou ir at
skirai tarėsi su Chlopowski ir 
išdėstė jam Francijos nepasiten
kinimą Lenkijos susiartinimu 
su Vokietija ir pastarosios 
kurstymą prješ Rusiją.

CHICAGO.— Užvakar besi 
maudydami Michigan ežere pri 
gėrė trys chicagiečiai.

DOVER, Del., 1. 16. — Ketu- 
philadelphiečiai liko užmušti 
automobiliui užkabinus tro-

MINSK, Rusijoj, 1. 16. — 
Baltgudijos augščiausias teis 
mas pasmerkė mirčiai dų “ku 
lokus” (neprisidėjusiuš 
kolchozų valstiečius) už 
Šimą kolektyvio Ūkio 
džiaus.

PHILADELPHIA, Pa., 1. 16. 
—Smarki audra ir perkūnija 
užbaigė « miestą kankinusius 
karščius. Bet už tai audroje 
žuvo penki žmones.

Franci ja įspėja Len 
kiją neardyti 

sąjungos

Prisibijant, kad galį 
maisto, prasidėjus

Kruvini rinkiniai 
Kentucky; dar 

3 užmušti
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NEW YORK, 1. 16. — James 
J. Dooling vienbalsiai liko iš
rinktas Tammany Hali vadu, 
vieton pasitraukusio Curry, ku
ris liko nuverstas Tammany 
Hali pralaimėjus pereitus mies
to rinkimus.

Dooling išrinkimas yra Roose 
velto demdkratų laimėjimas.

iki juros ir į šiaurę— 
beveik iki Chinijos Sienos. 

Ten temperatūra kąsdie siekia 
nuo'100 iki 115 laipsnių dieną 
ir naktį. nepakenčiame
kafščio jau daug žmonių mirė. 

Pasėliai irgi - išdegė laukuo
se, nežiūrint desperatiškų vals
tiečių pastangų'palaikyti iriga- 
ciją iš c-sumenkėj usių' vandens 
išteklių. Tai reiškia, .kad at
einančią žiemą daug 
mirs badu.

Streikuoja 75,000 darbininkai. 
Šviežios mėsos, vaisių ir dar
žovių negalima gauti, bet kitų 
reikmenų dar galima , pirkti. 
Restoranai 
kuriuos leido streiko komitetas. 
Taksikabų ir gatvekariai nevei
kia. Laidotuvės nebus streiko 
trukdomos. Nebus trukdomas 
ir šiukšlių išgabenimas. Tik 
trys gasolino stotys atdaros an 
tarnavimui policijos ir daktarų 
automobilių. BąrzdaskUtyklois 
uždarytos. Taipjau uždaryti 
teatrai ir smuklės.

GLASG0W, Mont., 1. 16.* — 
Keturi žmonės žuvo lėktuvui 
atsimušus į kalną ir nusiritus 
pakalnėn, kUr jis sudegė.

KAUNAS
tamentas šiomis dienomis gaVo 
du užklausimus iš dviejų Ho- 
landijoš miškų prekybos firmų, 
kurios nori pirkti' pas mus 
ąžuolinės miško medžiagos, ir 
du užklausimus' iš Egipto med
žio prekybos firmų, kurios pra
šo artimiausiu laiku pranešai 
joms miško medžiagos kainas 
ir nurodyti tiekimo sąlygas.

Žandarai puolė Aus 
trijos socialistus;

3 nušovė

BERLYNAS, 1. 16 
įvyko reikšmingas įvykis. Stu
dentai, kurie daugiausia rėmė 
nacius, urnai pradėjo kelti maiš
tą prieš Hitlerį.

Apie 1,000 Goettingen stu
dentų pakėlė maištą ir susirė
mė su kitais rudmarškiniais 
studentais. Buvo pašaukti ug
niagesiai, bet ir jie neįstengė 
įveikti studentus. Tik atvykusi 
policija numalšino maištą ir va
dus areštavo.

ST. LOUIS, Mo, 1. 16. —Di 
pasažieriai žuvo sudegus lėk 
tuvui.

rimas gelbėjo ir generalinį 
streiką iššąukti.

Yra pavojaus, kad streikas 
persimes ir į kitus pajūrio 
miestus. Portland, Ore., dar
bininkai irgi ruošiasi paskelbti 
generalinį streiką, kad pagel
bėti streikuojantiems dokų ir 
laivų darbininkams. Į ten iš 
Washingtono išskrido senatorius 
Wagner, pirmininkas naciona- 
Įės darbo tarybos.

Į San Franciscu skrenda gi 
NRA administratorius Johnson.

Kalbama ir apie parkvietimą 
prezideto Roosevelto iš Hawaii 
salų, kad jis gryštų iš atostogų 
ir pagelbėtų streiką sutaikinti. 
Bef'-if-WzidinUrW‘ ir jo 
sukurtosios darbo santykių ta
rybos galios taikinti streikus 
yra labai aprybotos, ypač tuo
se atvejuose, kur nėra paliesta 
tarpvalstijinė prekyba.

Tečiaus tikimąsi, kad strei
kas bus sutaikintas prieš prezi
dentui sugryštant rugp. 3 d. 
' . .
Iš San Fnancisco gegneralinio 

streiko

BUFFALO, N. Y., 1. 16. — 
Trys merginos ir vienas vaiki
nas 4 prigėrė besimaudydami 

Havanos Erie ežere, kai juos panėrė vil
nis ir sriovė nunešė į ežefo gi
lumą.

KLAIPĖDA. — 
krašto komendanto 
mėsininkas Johan 
Viešvilės nubaustas 
pabaudos ar vienu mėnesiu ka
lėjimo už tai, kad Viešvilės per
einamame punkte nepaklausė 
pasienio policijos valdininko ir 
pasienio policijos vachmistro 
teisėtų reikalavimų.

Herrmann Bajoras iš Rimšų, 
Šilutės apskr., nubaustas 300 
litų ar vienu mėnesiu kalėji
mo už dėvėjimą be leidimo už
sienių organizacijos ženklų.

Darbininkas Martin Posin- 
gis iš Pangesų, Klaipėdos 
apskr., kirpėjas Wilhelmas Lu 
kisas ir darbininkas Henrikas 
Millkorbas, abu4 iš Klaipėdos, 
nubausti po 300 litų ar vieną 
mėnesį kalėjimo už vienos gy
ventojų dalies kiršinimą prieš 
kitą ir už dainavimą uždrau
stų dainų.

Be to Klaipėdos krašto ko
mendantas nubaudė “Memei- 
laendische Rundschau” atsa
kingą redaktorių Zimmerj 1,000 
litų piniginės pabaudos arba 
vienu mėnesiu kalėjimo. Zim- 
meris nubaustas už tai, kad 
savo laikraščio 122 numeryje 
įdėjo tendencingų žinių ir tuo 
nusižėhgė valstybės apsaugos 

komendan
tas to laikraščio redakciją bū
vą jau dėl panašių nusižengi 
mų įspėjęs raštu.rupina- 

nepritruktų 
maisto. Tuo tikslu jis įsakė 
sumobilizuoti visos valstijos 
miliciją, kuri pagelbėsianti ga
benti į miestą maistą. Jau da
bar San Francisco yra 4,000 
milicininkų. Siunčiamos net 
ir tankos kovoti streikierius.

Generalinis streikas supara- 
ližavo veik visą judėjimą, šiuo 
laiku streikuoja jau 75,000 
darbininkų. Bet tai tik pra
džia, nes rytoj prie streiko pri
sidės dar daugiau darbininkų.

Nė vienas gatvekaris visame 
mieste nevaigšto ir žmonės tu
ri eiti pėsti, ar prašyti, kad 
kas juos pavežtų. Trokų irgi 
mažai gatvėse, nes važinėja tik 
tie trokai, kuriuos yra leidęs 
streikierių komitetas.

Pasažieriniai automobiliai 4 
gauna gasolino tik už miesto 
rybų. Ten prie kiekvienos ga
solino stoties laukia ilgiausios 
automobilių linijos.

Valgyklos ir alinės uždarytos. 
Koteliai irgi teikia patarnavi
mą tik savo gyventojams. Tik 
19 streikierių leistos valgyklos 
tėra atdaros.

Streiką sutaikinti vis dar ne
vyksta. San Francisco kapita
listai, kurie visuomet buvo ar
šus organizutų darbininkų 
piešininkai ir nesidrovėjo stver
tis nuožmiausių priemonių, kad 
tik darbininkus nugalėti (tą 
liudija ir laikymas kalėjime 
nekaltų Tom Mooney ir Bill- 
ings) ir dabar yra pasiryžę 
kaip nors sutriuškinti 'Organi
zuotus darbinikus. Jų užsispy-

Francijos socialistai 
šii komunistais ko

vos fašizmą

No. 1. Liepos 17 d., 1933 metais visus Amerikos lietuvius sukratė 
skaudi žinia, kad “LITUANICA” neištesėjo. Ji žuvo, nunešda- 
ma dvi gyvybes, po to kai Chicagos lietuviai džiaugėsi pasise
kimu, kai gavo žinią iš Airijos, kad lakūnai ten buvo pastebėti 
ir laimfhgai tėsė kelionę toliau, štai “LITUANICOS”’.vairuoto
jai, kap.

SAN FRANCISCO, Cal., liepos 16 
lių būriai milicininkų traukia į San Francisco. Mieste jau 
pįpie 6,000 milicininkų, bet vis dar atvyksta nauji būriai, 
gabenti tankai, kulkosaidžiai ir lengvosios kanuolės. Matyt, 
bernatorius yra pasiryžęs ginklu laužyti streiką.

Didesnių sumišimų ikišiol nebuvo. Vienoj vietoj liko 
pulta komunistų raštine, rakandai liko sulaužyti ir sumušti du 
komunistai. '

Vietomis pasireiškė maisto riaušės ir plėšimai maisto san
krovų. Del tos priežasties daugelis maisto sankrovų užsidarė. 
Didesnio trukumo maisto dar nėra. Streikieriai įsakė užsidary
ti visoms smuklėms.

SAN FRANCISCO, Cal 
pos 16.— 
pritrukti 
generaliniam streikui ir visam 
miesto judėjimui veik visai ap
sistojus, jau kilo maisto riaušių. 
Minios puolė sankrovas, išdau
žė langus ir grobė maistą.

Tečiaus maisto trukumo ne
bus. Tą prižadėjo patys strei
kieriai. Jie sako, kad bus duo
ti speciali leidimai įgabenti 
maistą, groserius, daržoves ir 
mėsą. Tokie trokai turės spe
cialius ženklus, kaip dabar tu
ri niekurie kiti trokai, kuriems 

ti streike—laikrt; 
ca ^Buįtiaai reika-

Portland gręsia streikas
PORTLAND, Ore., 1. 16. — 

Portland darbininkų unijos da
vė iki trečiadienio laivų savi
ninkams priimti arbitraciją, ki
taip bus paskelbtas generalis 
streikas.

Kad nepritruktų laike strei
ko maisto, šeimininkės jau da
bar bando apsirūpinti maistu 
didesniame kiekyje ir maisto 
sankroos yra apgultos pirkėjų. 
Gasolino jau trūksta ir įvestos 
porcijos. •

čia lankėsi gen Johnson, ku 
ris jau išskrido į San Francisco 
taikinti streiką. Jis sako, kad 
streiko sujtaikymą apsunkina 
tai, kad laivai nėra NRA prie
žiūroje.

Streikai, sako Johnson, kaip 
ir karai, niekam neneša naudos. 
Bęt jie yra neišvengtini, jei 
samdytojai nesutinka tartis su 
darbininkais. Tokis samdyto
jų nusistatymas yra tik barba
rizmo palaikai.

3 strėiklaužiai užmušti
HOUSTON, Tex., 1. 16. —
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PARYŽIUS, 1. 16. •— Socia
listų partija nepaprastame kon
grese 3,471 balsu prieš 366, 
nutarė susidėti su komunistais 
ir bendrai kovoti “fašizmą ir 
karą’”

Įrodymui vienybės socialistai 
pakvietė ,<ltofhimiUus surengti 
bendrą '^^ėffionstraęiją paminė
jimui pradžios pasaulinio karo 
rugp. 4 d. komunistai liepos 
31 d. ruošia paminėjimą užmu
šimo socialistų vado Jean Jau- 
reš.

<
%
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CHICAGOS IIETUVIU RAUGIJA

PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
KOM

Rašo Petras Bedalis

Elena Izbickas
p-ia Ele

visi

LviiizinisKame Liepos nargenų
KARNAVALE

Moteris

kurios

didelio

saizo

š

■rara

locfe*1

DRAUGIJOS VALDYBA
J. MICKEVIČIUS
P. GALSKIS
K. KAIRIS

J. DEGUTIS
V. MANKUS
P. milašEvičiA
P. MILLER

AmĖfbse 
švėntimu, kad 
piknikas butų sėkmingas

KONTESTO GARBĖS

J. ASCILLA
J. gALŠKIENė
V. PAČKAUSKAS.

No. 3
ku, laike audros, griaustinio, staigiai sutikti mirtį 
dinų, Vokietijoj ė, tik 300 mylių nuč sostinės Kauno. Ryto 
tu atėję smalsuoliai pamatė

Komisijon, Dr. A
— Apšvietos Komi 
Šimkus

jų did- 
svarbiausiu tikslu

dirba su paši- 
šekmadiėnior

Draugijos pikniko 
darbininkai .

Bruožai iš Musų P 
šalpos Draugijų 

Istorijos

žemės gyventoja 
Kreditas už įra- 
A. Povilaitienės

tai yra 

jūsų proga!

Pasifiau-

dokite!

■■■H |

Hpstt Usa

Chicagos Liėtuv i u 
Draugijon laike pra
eitos savaitės Įsira

šė sekami nauji 
nariai:

Karnavalo Spe
niais

2000 DRESIŲ
Tik ką- gautos iš Mail 

Order Divizijos 
ŠIOS DRESĖS JŪS 

, NUSTEBINS — 
♦IŠĖJIMUI DRESĖS 

♦NAUJOVIŠKOS 
„ . , *SjPORTO .

DRAUGIJOS DAKTARAS 
Dr. A. Montvidas^ ...

DRAUGUOS ADVOKATAS
DfcAŪGlJOŠ* AUDITORIUS

* J. P. Varkala

Karolina Kišonas.
f Musų nauja narė, p-nia Ki
šonas, stambi darbuotoja baž; 
nytinėse organizacijose North 
sidėje. P-nui Milleriui kredi 
tas už jos įrašymą musų Dr 
gijom \

No. 2. Liepos 15 d. laimingai pakilo ‘Lituanica’ iš Floyd Bennett lauko, New Yorke, ir pasileido 
į rytus per Atlantiko platybes, štai jie, sako paskutinj “Sudiev” New Yofkui, kad —

• (Žiur. Nd. 3)

Is Cnicagos Lietuvių 
Draugijos šitfsirin- 

kimo

Chicagos Lietuviu Draugijos ofisas ątidaras pirmadienis 
4 iki 7 vakaro. Norintys įstoti Draugijon i

1739 SO. HALSTED STREET;

Dreses dėl Kiek
vienos Progos

Naujos ir šviežios Jus no
rėsite keletą jų. nusipirkti 
už šią žemą kainą!! Atsi
ras kiekvieno saizo ir šty- 
liaus kiekvienai.
* GRAŽIOS-
JOS
NĖS
NĖS 
$5,98,

Town of Lake, kolonija vie
na tirščiausia apgyventų lie
tuviais, visi gyventojai prie 
vietos, čia prganizacijų buvo 
pridigę daugiau, negu kitose 
Chicagos miesto dalyse. Pasi
sekė surinkti vardus 87 pašai1-

IVfaudimoši Kos
tiumai

Pasirinkite iš viso mūsą sta- 
ko vilnonius maudimosi kos
tiumus dėl vyrų, moterų ir 
kūdikių .Šie kostiumai yra 
verti 3 ir 4 sykius daugiau 
šios sensacingos 
žemos kainos ....... V’w

Na, o kiti musų Draugijos na
riai SLA. seime buvo išrinkti 
į svarbias komisijas: J. P. 
Varkala ir G. Stungis — FL 
nansų 
Montvidas 
sįjon, Dr. Šimkus —- Sveika 
tos Komisijon, A. Zalatoris — 
Skundų ir Apeliacijų .Komisi
jon.

■ųųųj’šfiRfsiis

Tai rožių 
— Roseland. 
šviną p-nios 
priklauso p. Milleriui.

Anna Kerdulis.
čia jau musų darbštuoliui 

p. Galskiui tenka kreditas už 
įrašymą Chicagos Lietuvių 
Draugijon p-nios A. Kirduliš, 
Brightonparkietės. Musų nauji 
narė, p-ia Kirduliš, yra veikli 
ir gyvybės pilna moteriškė. 
Daugiau tokių narių iš Brigh- 
ton Parko.

rinkti 
šiek 
Northsidė viena mažesnių lie
tuvių kolonijų palyginus su 
Town of Lake, Bridgeport, 
18-ta ar Westside, bet ir tai 
Čia būvo net devynios pašal
pos draugijos ir septynios į- 
vairioš kuopos bei rateliai. 
Norihsidėje skaičius draugijų 
1910 matais1 sieke viso šešioli-

ras pirmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 7 vakaro ir ketvirtadieniais nuo 
malonėkite'atvykti čia pažymėtu .laiku arba telefonuokite. , 
“ ----------- • TEL. CANAL 0117.

25; V. Ęriėdiš,
26. Joe Jdnltus,
27. M. Vdliilria^
28. Ą. Vaisicis’ ,.
29. J. Kemėšis,
M W. J. Bfiedis, 
31'.. JuftŠ jftlft’lŠKUS,
32. K. Navickas,
33. Jonas Ascilla.

KOMBINACI- 
*PIQUES., *VOALI- 
♦RAYONS *ŠILKI- 

IRGI VERTĖS IKI

1. Chicagos Lietuvių Drau
gijos piknikas Liepos-July 22, 
Justicė Park, kampas Archer 
ir.Kean Avė. (Pradžia 10 vai1, 
ryto, užbaiga 10 vakaro.

2. Piknike ^a'rsiakalibį — 
“laudspykcrį” Įrengs Roose- 
velt Furniture kompanija pa
dengia nariams laiškų ir tikie- 
tij pasiuntimo išlaidas.

4. Justice Parko savininkas 
p. Liepa duoda dykai Draugi
jos piknikui daržą, o Draugi
jos Gerovės komitetas — M.

pos draugijų. Didžiuma jų 
buv6 bažnytinės krypties ir 
apie 30 įvairių kuopų, kliu- 
bų ii1 ratelių. Kiek kitose Chi
cagos dalyse buvo lietuvių 
organizacijų sunku pasakyti, 
bet jų buvo devynios galybės. 
Galima spėti, kad Chicagoje 
lietuvių organizacijų buvo 
nemažiau, kaip keturi šimtai. / ■

šitoksai milžiniškas skai
čius lietuvių Organizacijų, jei
gu savo darbo spėkas būtų 
bendrinęs, galėjo atlikti dide
lius darbus — švietimo, kul
tūros ir politiniame lietuvių 
gyvenime Chicagos mieste. 
Tiesa, daug tais laikais lietu
vių organizacijų buvo pažan
gių, bet ir jos nesugebėjo nie
ko svarbesnio subudavoti, 
apart narių aprūpinimo pašal
pą, surengimo vieno kito te
atro, prakalbų, vakarų su pro 
gramu ir tt. Bažnytines drau
gijos ir šiokia darbuotė daug

Liepos 10 d, Masonic Temple 
svetainėje, 1547 N. Leavitt St., L 
Įvyko' Chicagos Lietuvių Drau . 
gijos sūširinkiiųas, Svarbiau
sias tarimas buvo prisidėti 
prie Pasaulinės Parodos Lie-1 
tuvių Dienos surengimo. Ko
mitetai! išrinkti J. Kemėšis, 
M. Kasparaitis, J. Račiūnas.

Iš finansų sekretoriaus P. 
Miilcrio raporto paaiškėjo, 
kad Draugija pilnai užsimo
kėjusių narių tūri T,400; Nau
jų narių gauna apščiai, ypa
čiai lietuvių jaunimas skait- 
lingai rašosi. Laike pusmečio 
Draugijoje mirė trys nariai, 
apsirgimų buvo 52 — ifioterų 
27 ir vyrų — 25, dabar ser
gančių yra 11 narių.

Prežidentas' J. Mickevičius 
trumpai pažymėjo, kad Chi
cagos Lietuvių Draugija4 pir
mą sykį savo Istorijoje susi
laukė tokio didelio skaičiaus 
narių, ir Draugijos nariais du 
girnas eina pirmyn. Chiėagos 
Lietuvių Draugija yra viena 
didžiausių lietuvių pašalpos 
organizacijų Chicagoje. Pašal
pos ir pomirtinės visiems iš-1 
mokėtos iki centui. Draugijos 
reikalai vedami pavyzdingai, 1 
iš narių jokių nusiskundimų 
nėra. 11

Draugijos auditorius p. J. P. 
Varkala pasivėlavo pribūti su 
pusmetiniu raportu — atvyko 
kada susirinkimas buvo jau 
uždarytas. Jo 'raportas palik
tas kitam kartai.

, Draugijos pikniko’ klausi
mu’ referavo drg. J. Grigaitis, 
pabrėždamas;1 kad piknikds 
buš sekmadieny; rugpįučio 22, 
Justice Park^ iKtcher ir Kean 
avė. netoli Lietuvių Tautiškų 
kapinių. Daugftikiėtų esą par
duota < iš anksto;- komitetas 
darbuojasi sutikime ir ener
giškai, kad piknikas- butų sek- 
rh'ing^j. Kviėt& narius, jų1 šČi- 
iriyriaš ir pdžĮštamud slcaitliin- 
gai dalyVaiiti ^iknikč. Kiti.du 
komisijos nariai — ČepUkas’ 
ir Ambrose — apibudino ren
giamą pikniką, ’ kad darbas

■ eina sklandžiai,, biznieriai re
mia įvairiais budais busiantį 
pikniką. Komisi j oš pirmihin- 
kas M. Kasparaitis pasivėldvO 
su raportu pribūti, o kitas 
komisijos narys J. K. Kaulinas

■ dėl tūlų priežasčių visai ne- 
įgalėjo į susirinkimą atvykti. 
Susirinkimas užsibaigė kaip 
9:15 vakaro. Susirinkimo nuo
taika buvo labai gera. — P.

Ateinantį sekmadienį 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai bukite Justice Park, 
Archer ir Kean avė. Pikniko 
pradžia 10 vai. ryte, piknikas 
tęsis iki 10 vai. vakaro. Muzi
ka, šokiai, programas.

Visiems Draugijos nariams 
yra pasiųsti laiškai ir pakvie
timai ir sykiu tikietas liuesai 
įžengai. Jeigu bent kuris Dr- 
jos narys laišką bei tikietą 
įžangai. Jeigu bent kuris Dr- 
jOs ofisą, 1739 So. Halsted st., 
ketvirtadienio vakare — bus 
aprūpintas tikietu.

Jeigu važiuosite gatyėka- 
riais, imkite Archer-Cicero 
karą iki linijos užsibaigs arba 
63-čios karą iki ’ Argo,- o nuo 
čai- bu’sai nuveš* aki- vietos.

< * 4Nedelioj, Liepos-July 22 d., 
lauksime jūsų piknike.

—Senas Narys.

Čhicdįjos Ličttiviiį Beaugi jos 
Piknikas / 

Nedelioj, Liepos-July 22 d. 
Viši Draugijos naridi kviečia
mi Imti savo organizacijos 

piknike.

39c
_ - 11.00
Krėmai, loiibns, ąstrin- 
Daugelis jų žinomą iŠ- 
— Karnavalo 29c 

Del moterų. Sun-
Specialė 57d

39c
_ t ŪŽDĄN-

Tikras special

E u phr ošinę M ikužiute.
“Naujienų” mini. 144-t'ame 

biivau parašęs apie mūšų nau 
ją Draugijos natę p-lę E. Mi- 
kužiutę sekamai: “Dar reikia 
pažymėti, kad p-lė Mikužiutė 
yra aktyvi lietuvių visuome
niniame gyvenime. Darbuoja
si ne tiktai Chicagoje įvairio
se lietuvių organizacijose, bet 
ir SLA. yra Jaunuolių Komisi
jos pirmininkė ir šiais metais 
keliasi į SLA. iždo globėjus. 
Neabejotina, kad Detroito 
seime p-lė Mikužiutė bus iš
rinkta.”

Well, man smagu pažymėti, 
kad mano pranašystė išsipil
dė. P-lė E. Mikužiutė SLA. 
seime buvo išrinkta į iždo glo
bėjus — gavo daugiau balsų, 
negu kuris kitas kandidatas į 
Pildomąją Tarybą.

Ne tiktai p-lė E. Mikužiutė, 
musų Draugijos narė, yra iš
rinkta į SLA. Pildomą Tary
bą, bet musų Draugijos senas 
nafys ir legalis patarėjas K. 
P. Gugis jau trečiu terminu iš
renkamas SLA. iždininku.

mažiau pasižymėjo 
žiausiu
buvo remti ir išlaikyti para
pijas*. Bet Anuomet lietuvių 
orgAnižacijos, nors ir skirtin
gų krypčių, dar didelio anti- 
gOnizmo viena kitai nerodė. 
Sugyveno vidutiniškai geruo
se santykiuose. Didžiausius 
kivirčus įnešė į lietuvių orga
nizacijas tai sumanymas stei
gti lietuvių tautines kapines. 
Katalikai kaip vienas pasi
priešino minėtam sumanymui 
netiktai savose, bet ir tose or
ganizacijose, kurios buvo lai
svo pobūdžio ir jie buvo ma
žumoje.

(Bus dangau)

Musų nauja narė 
na Izbickienė, yra ; 
na gyventoja . P-nas Izbickas 
seniau mums chicagiečiams 
buvo .žinomas kaipo vienas 
žymiausių darbuotojų; jo žmo 
na Elena jam daug ptigelbė- 
davo jo darbuotėje. P-ia Iz- 
bickienė ne tiktai įsirašė Dr- 
jonrpet pasižadėjo ir daugiau 
nauta narių prikalbinti Har- 
vey’joje. Čia lietuvių pusėti
nai skaitlinga kolonija.

Loliise (ieraltatiskas.
Nauja Draugijos narė p-nia 

Gcraltauskienė, Marųūette 
apiciinkės pilietė, jau čia. P- 
naš Sholtėman pasirūpino, 
kad šitą jauną, inteligentišką 
moteriškę įrašius Chicagos 
Lietuvių Draugijon.

Andrius Mosteika.
Andrius Mosteika jaunas 

čiagimis vaikinas; musų Chi
cagos Lietuvių Draugiipn jį 
įrašė Senas Petras, getrai, 
duok mums daugiau™.tokių
jaunų apsukrių narių — Dr- 
gija bus tau dėkinga. Kuo 
daugiau pas mus jaunimo, 
tuo musų, kaipo Draugijos, 
ateitis sveikiau budavojasi.

Povilaitis.

Regis 1910
vau pakviestas viėno lietuvių 
vietinio laikraščio surinkti 
žinias, Liek yra Chicagoje įvai 
rioš krypties draugijų, kliubų, 
kuopų ir tt. Sąlygos mano gy
venimo taip susidėjo, kad 

| pradėto darbo negalėjau bai- 
; gti;'tufejau apleisti tūlam lai
kui Čhicagą. Pasisekė vien su

trinkti žinias Northsidėje ir 
tiek Town of Lake.

Draugijos Piknikas 
Nedelioj, Rugpiučid 

22 dieną

Kurių yardaį čia randasi— 
visi maldnėkitū atvykti į Chi
cagos LietuVitjfDraugijos pik
niką, Justice park, kampas 
Archer ir Kean Avės., LieposJ- 
July 22 d. kąjįp 10 vai. rytd. 
Čia paminėtiįiįąiku prasidėš 
pik n il<o. d arį aš, ’

1. P. ^Gaiškis;
2. P. ]Vfar(ihkaitis,

; 3:. P. Miller;
4. J. Ascilla,
5. J. Sinkevičius,
6. August žlile,
7. J!. Milaševičius,
8. * V. Jašmontas,
9. V. Mahkdš,

10. V. Galskiš, Jr.,
11. M. Kemošiėnė,
12. Mrs. Adomaitienė,
13. O. Vįlicne,
14. Jonas Katilius,
15. A. Mickėvičius, Jr.,
T6. J. GiiihaūsLaš,
17. J. Sholteman,

• 18. Kraučiunas,
19! J. Vilis, >
2Ū. k<\čepulevišiuš,
21. J. Bačiunąs,
22. J&rš; Ktingiėnė,
23. X. šaikuš. "
24; liFrs. šAiktlš,

DYKAI!
GRAŽUS 3 ŠMOTU SETAS —

Cukrui indas, grietinei indas, ir tača. — Su kiek 
viėnU pirkiriiū už $2.50 ar daugiau. Tai yra do 
.yąną,, k,ąrią u kiekyiępa t §eįmą, gali vartoti. ............

;i*jį,»

DresėsI!
4000 Orėsiu

PAPRASTOS IR

NAUJIENOS, Chicago, HL
i ' ■ . ’>

KaspAraitiį J. Grigaitis, fc.

_r■ -* I-J"" I

DAUGIAU PERVIRŠlOf
Tai yra jūsų proga sutaupyti Tikrus Pinigus ant 
šio sezono madhiaUsitj ir gražiausių aprėdalų. 
Mums paliepta išparduoti, nežiūrint i jų kaina. Bū
tinai atsilankykite. Atsiveskite savo visa šeima 
ir..drauirųa.,. .Ateikite ahkstįl , r

pėrskrišti laimingai per pavojingąją jurą ir nakties lai- 
ties Sol- 

me- 
(žiur. No. 4)

Preforacijos / ■11-4S
Spikė ir Kubai! JL 
• - Užkulnis. ■■ ------ r-
SPECIALĮS PASIULIJFMAS 
Jūs nūsiperkate viena pora če- 
batukų už išpardavimo kainą* 
ir jūsų kvitą vefta 5bc. dėl ki
tos poros per visą šį mėnesį. 
Tai liečia čebatukų nuo $1.49 
ir virš. Atsiveskite savo motu
tę, sesutę, kaiminką arba 
draugę z

KARNAVALO STE
BUKLAI!! 

MOTERŲ BALTI KAUTAI — 
Šanfonzuotą skalbiamas išbaigi
mas — iŠrddo kaip vilnbhė fla
nelę. Vęrteš iki $2.00 4 (J
Pakol, 20QQ išteks .......* I . I □
MOTERIMS NUO' LIETAUS 
PELERINOS — pakol 
M^TĖRIMS GRYNO ŠILKO OĖ- 

ROS CH1FFON NAUJOVIŠKOS 
PANOJ AKOS — Visų saijų —• 
Pasirinkimas spalvų — 
Sarnavalo special. ..........

AŽULĖLIŲ DRESĖS - 
Vertės, iki $1.00 ..............
TOILETO PREPARATAI 
Vertes — 
gents —' 
dirbysčių 
special .. 
PAJAMAS 
back 
Kaina ________ ______
KŪDIKIAMS 
PAJAMAS .....................
CLOPAY LANGAMS 
■GOS — Tikras special 
2 už .............................

KARNAVALO
PARDAVIMAS

, BALTŲ IR šVlESIŪ KiD 
ČĖBATUKŲ TIK KĄ PRIDĖJO

ME 4000 PORU NAUJŲ 
ČEBATUKŲ

įwnil

SARGAI N OŲTLET
511 South Paulina Street^~Marshfield "L” and Street Car to Door 

. Hours' 8 to 6—Thursday ancŲ<Saturday Ėyesl -toį 8:30 P. M?



Ačiū ir sudiev

Prapuolė lietuvis

PHILCO
ItNt

vavo

Dienos įspūdžiai Naujos SKALBYKLOSRašo F. BULAW '

WESTINGHOUSE

vakarie

R. šniukas.

Už mažiau negu

Willow Springs, III

JOS. F. SUDRIK,

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI

būrys jo 
ir links-

Taip pat ačiuoju saviesiems 
Antanui ir Frances, ypač duk- 
tėrei už pasižadėjimą siuntinė-, 
ti Naujienas ir kitus laikraš
čius būnant man Lietuvoje.

Dabar, gi sudiev, visi Chica- 
gos lietuviai, ir iki laimingo pa-

Prapuolė Stanley Markes 
(Margevičius). Birželio 28 d.

nos 
puikią deklamaciją.

Drg. R. šniukas savo kalboj 
nuoširdžiai dėkavo- 
čiams už surengimą 
žaus bankiėto, 
pasižadėj 
Lietuvos 
darbuotis Joniškiečiu Labda 
rybės ir Kult.uros Klubo nau

Piktadarių kerštas.
' ' ' ' r . >

Sekmadienį >4 vai. nakties 
prie Maplewood ir 49 gatvės 
kampo nežinomi piktadariai 
išdaužė valgomų daiktų krau
tuvės langus.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <j|
arti St. Louig Av. Tel. Kedzie 8902 ^m|
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

swimminsr pool.
Rusiška ir turkiška pirtis •

Moterims seredomis iki 7 v. ▼. x

Kadangi prisirengimas skri • 
dimui eina visu smarkumu ir 
jau tik kelios savaitės teliko 
iki pabaigos, tai mes, finansų 
komisija, taipgi stengiamės pa
sekmingai baigti finansiniuos 
reikalus, kiek musų užduotį lie-

_ “LU IR MOTERŲ PER 28 METUS
KAIP UŽSISENfiJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 

Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių ir pūslės. užnuo-

Tarp Ghicagos 
Lietuvių

TAPKITE ALTASS 
NARIAIS

knyga? Beje, jeigu kieno au
kos ar vardai nepasimatė at
skaitose per laikraščius, mel
džiame greitai atsišaukti i fi
nansų komisijos pirmininką 
Wm. J. Kareivą, 4644 So. Pau
lina, Chicago, Ilk

•šis Modelis V Kelvinator yra 
specialiai padarytas dėl šeimynos 
su mažom įplaukom. Bet jokiu bu- 
du tai nėra mažas refrigeratorius. 
Jis yra pilno didumo, pilnos—pa
jėgos. Pamatinis piešinys, konst
rukcija ir kokybė ' yra tokie pat 
kaip ir augštos kainos modeliuose.

šis Kelvinator yra labai pigus. Jus 
galite jį turėti už mažiau negu 14c 
į dieną sulig musų, liberališko pir- 
kimo plano. Pašaukite arba atsi
lankykite į Electric Shops dėl pil
nių informacijų.

joniškfė- 
to gra- 

dovanas ir 
kad sugryžęs iš 

daugiau stengsis

taipgi Centro 
Vaivadai. Tai- 

laikas trum- 
toliaus, nes 

užvilkdytų. 
tapti tokios 

nariu

Svečiai Chicagoje.
Drg. Gust Grigai gryžt&nt iš 

atostogų J Chicagą, kartu su 
juo atvyko iš Oglesby žymus 
biznieriai Gėdraičiai.

P-ai Gėdraičiai mano at
lankyti Pasaulinę parodą ir 
dalyvauti Lietuvių Dienoj. Jie 
yra seni natijieniečiai, veiklus 
visuomenės darbuotojai ir pla 
čai žinomi tarp Oglesby lietų-

Atsilankė didelis 
artimiausi^ draugų 
minosi iki pat-ryto.

Bankieto dalyviai 
nes laiku pasakė atsisveikini
mo kalbas. P-lė A. Ančiutė ir 
kitos dainininkės solistės pa
dainavo keletą pritaikytų įvy
kiui dainelių. Joniškiečų klu
bo narių pirktu dovaną — gra
žų laikrodėlį 
kui p. Baltas. J. J. Bagdonas 
komentavo vertingumą dova-

Joniškiečių Kliubo darbuoto
jų, pp. Baltų ir Gasparaičių ini
ciatyva, buvo surengtas išva
žiuojant man Lietuvon išleistu
vių — atsisveikinimo vakarė- 

kad / aš 
nesu turėjęs tokios

Natijo Modelio V Kelvinator 
Sudėjimui vietos yra 4.22 kubišku 
pėdų.. 4 Lentynų paviršius—8.35 
kvadratinės pėdos... Sušaldo 3.4 
svarus lėab išsykio... Turi dau
geli nauju Kelvinator' ypatybių, 
kurie randasi tik musų branges
nio padarymo modeliuose.

WCFL 970 K. nedaliomis nuo 1:00 iki 1:80 vaL 
WAAF 920 K. nedėliomis nuo 1:80 iki 2:00 vaL 
WHFC 1420 K. ketvergais nuo 7:30 iki 8:80 vat

Priėjus prie paskutinių pa
tvarkymų, pasirodo, kad dar 
daugumas viens po kitam pri
siunčia aukas'ir yra daugelis 
pavienių norinčių prisidėti prie 
šio garbingo darbo. Taigi, šiuo- 
mi norime pareikšti, kad laiką 
dar pailginome keliomis savai
tėmis idant visiems suteikus 
progą įrašyti savo vardą į gar
bės knygą, kurią lakūnas lei
tenantas Feliksas Vaitkus, 
skrisdamas nuvež į Kauno mu
ziejų, .kaipo dokumentą nuo 
amerikiečių. Į knygą įeis vien 
tik vardai aukotojų ir tų, ku
rie kuo nors yra prisidėję. Ten 
bus viskas eilinei surašyta, 
idant būt aiškiai parodyta mi- 
lionams žiūrėtojų per amžius, 
ktfrie tuo interesuosis, kur jų 
giminaičių ar artimesnių drau
gų vardai. Taigi, gerbiamieji, 
kurie lik šiolei neturėjot pro
gos įstoti i .eiles šių garbingų 
narių; šiandien dar yra lai
kas kiekvienam tuo susiintere- 
savusiam prisiųsti savo auką. 
Jos yra sekamos: Nariai $2.00; 
Nariai rėmėjai $5.00; ir Garbės 
Nariai $25.00. Aukas z galima 
įteikti kolonijų sub-komitetų 
nariaths, arba siųsti stačiai į 
Centro iždą, J. Mackievich, 2324 
S. Leavitt St., 
Sekretoriui A. 
gi, gerbiamieji 
pas, neatidėliokit 
tas musų darbą 
šiandien galima 
prakilnios organizacijos 
su labai maža auka. O darbui 
pasibaigus, kada knyga pasieks 
Kauno muziejų, tai jau nei su 
tūkstančiu dolerių negalėsi ten 
savo vardo įrašyti. Ar tai ne 
garbė turėti savo vardą tokioj 
knygoj ? Ar tai ne garbing?.

Jią yra 5 pėdų 6 colių aukš
čio, sveria 208 svarus, 54 metų 
amžiaus, tamsių plaukų, dė
vėjo pilką siutą, tamsiai rudą 
skrybėlę.

Turi seserį Friziną Ciceroj, 
brolį Milwaukee, Wis. 
kas žinote tokį žmogų 
prašau pranešti man, arba jis 
pats prašomas yra atsiliepti.

Mrs. P: Markes, 
3500 Union avė., Chicago, III.

jus galite turėti šį
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Juozapas Darachu 
has grįžta iš Lietu- 

" vos.

VINEW00D BEER GARDENS
Randasi ant Archer Avė., 6 blokai už Kean Avė.

Yra graži vieta dėl piknikų, išvažiavimų ar kitų parengimų; dar
žas duodamas veltui. Yra gera vieta dėl automobilių sustojimo. 

Užlaikome pirmos rūšies skanius gėrimus ir užkandžius. .
Savininkas

WM. DAMBRAUSKAS

KRAUTUVE RAKANDŲ — ELEKTRIKI- 
NIŲ REFRIGERATORIŲ 

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVE 
3343 So. Halsted St.

Budriko Krautuvės Atdaros Sekančiai:
Nedėliomis nuo 10 iki 2 vai. po pietų. x
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 7 v. vak. 
Utarninkais, Ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 
Subatomis huo 9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

INCORPORATED

3417-21 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 8167-4705

Setai, Miegamojo
Setai, Valgomojo

Setai verti iki $150,
.............. $29.95

Gavome pranešimą iš 
Frėricli American Linijos, kad 
laivu “Paris,” kuris . pribus 
New Yorkan liepos 17 d., 
grįžta Juozas Daracliunas iš 
Lietuvos.

Sekmadienį svečiams bttvo 
surengtas šaunus < vakarėlis 
Grigal’ių namuose, kur daly- 

nemažas būrys jų drau-

GYDO VISAS LIGAS VYR
NEŽIŪRINT J
dijimą kraujo.~odos, iTgas^ žaizdas." reumatizmą,' galvos skausmus, 
skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas 
ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite 
ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugel j metų ir ijKVd* 
tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie 
nuo 10 valandos ryto iki 1 valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. .
4200 West 26 St. Kampas Keeler A Ve. Tel. Crawford 5573

Klauskite apie musų lengvų išmokėjimų planą. Mažas 
{mokėjimas, likusi kąs menes} su jūsų elektrikos patar
navimo sąskaita. Padengimui nuošimčių ir« kitų išlaidų, 
truput} daugiau paskaitoma už reikmenis perkamus ant 
išmokėjimo.

Lietuviui nudistai.
Lietuviai stengiasi išbandy

ti kiekvieną naują sumanymą, 
tad jie ir nudistų gyvenimu 
susidomėjo. Nudistai, kur pa
ranku, nedėvi drabužių, o vi
sai nuogiems nėra leistina 
miesto gatvėmis klampinę!. 
Tad jie grupuojasi prie eže
rų ir. upių. 

•r

Panašią koloniją ir musų 
tautiečiai norėjo įsteigti prie 
Kankakee upės kranto. Praei
tą sekmadienį gerokas būrys 
jų ten susirinko, pašveitė dra
bužius į šalį ir pradėjo njidis- 
tišką “extrasiz” daryti. Tie 
manevrai tęsėsi iki bulis pa
matė, kad jo karalystėn pri
sirinko kokių tai keistų dvi
kojų gyvūnų, Bulis nieko ne
laukdamas pradėjo artintis 
rodydamas nudistams savo ra 
gus. Nudistai-nebuvo prisiren
gę kovai su/buliu, o laukt ir
gi nebuvo- lišrokavįimo iki 
bulis ragą katrai įgrųs į pil
vą. ?Tad Inekurie,, ' hęsuspėję 
nė drabužių pasiimti^ leidosi 
bėgti kiek katras galėjo, kad 
išvengti bulio atakos.

Viepas greitesnis iš nudistų 
atskuBino į Chicagą ir papa
sakojo, kad bandymas nudis- simatymo 
tiškai gyvent nepavyko.

WISSIG,
Specialistas Ii 

Rusijos

Su daug pagerinimų ir patogumų, dėl pa 
lengvinimo plovymo drapanų 

kajnos po *40 5Q »’69.50

Daktaras
Kapitonas 

Pakuliniame kare

ši nauja WESTINGHOUSE skalbykla su dubeltavu 
Thermostat tub užlaiko visados šiltą vandenį. Tai yra 

naujas Išradimas Century of Progrėss 1934 metų. z
Pamatykite Budriko krautuvėje.

Parduodama lengvais išmokėjimais. Sena skalbykla 
priimama mainais.

eležies, audeklo, stiklų, sparnų ir tarp jų, skaudžiai sužalotus kunus laku- 
(žiur. No. 5)

Pas Joniškiečius.
Liepos 14 d. įvyko drg. R. 

šniuko išleistuvių į Lietuvą 
bankietas p-nų Baltų namuo
se, kurį rengė Joniškiečių 
Klubas.

Vjr Downtown—12 W. Adams St.—132 So. Dearborn St. 
®K TeUphon^ RANdolph 1200, Local 155 ®

4562 Broadway 4231 W. Madison St. 852 W. 63rd St.
2618 Mllwaukee Avė. 4834 8o. Ashland Avė. 2050 E. 92nd St.
4833 Irvins Park Blvd. 8460 So. State St. 11118 S. Michiran Avė.

DUODAME FEDERALIUS KUPONUS

Klausykite kasdien WCFL 12:25 v. p* p. 5 

"SERGANTI 
VYRAI IR MOTERIS
Mes nepaisomo kaip Ugrai Jus sergate, 
nei kas suklido jusi) ilgoje. Jeigu jus 
rimtai norite būt išgydyti, jus pasitei
raukite. Varicur gydymo metodas, at- 
steigė tūkstančiams urnomis ir kroni
komis ligomis sergančius i sveikatą.

SUŽINOKITE PRIEŽASTĮ
Tiktai nuodugnus fizikas išegzaminavl- 
mas gali parodyti, su tikrumu, kokia 
yra jūsų ligos priežastis.

EGZAMINACIJA DYKAI
Mos esame prieftingi avgStom ratom, ku
rias ima kaikurie gydytojai ir specia
listai. Varicur Institute, kaip turtingi, 
taip ir biednuomenč, gali pilnai pasinau
doti musų pasekmingu gydymu.
Ar jus sergate RHEUMATISMU, INKS
TU, KEPENŲ. KRAUJO. SKILVIO, 
NERVŲ, ODOS. VARICOCE GISLOM, 
PILĖS, PROSTATIC — arba bile ku
ria Šių ūmių arba kroniškų ligų, vyrų 
arba moterų? Tai ateikite j Varicur 
Institutą dėl sėkmingų pasekmių.

REIKALAUKITE DYKAI KNYGUTES

VARICUR 
INSTITUTE
64 W. Randolph St.

4tos lubos—Garrick Theatre Bldg.
Ofiso valandos: 10 iki 8 v. vak. kas
dien: Antrad. ir Penkt. 10 iki 6 v. v.

Nedčlioj, 10 iki 1 v. po piet.

lis. Tyrių pasisakyti 
tur būt 
linksmios valandėlės ir tokio ’ rytmetį jis išėjo darbo ieškoti 
džiaugsmo, kiek suteikė man ir nebegrįžo. Nežinau kas su 
šis nuoširdžių mano draugų-ių juo atsitiko, 
išreiškimas simpatijos. Broliai 
ir seserys, joniškiečiai, žagarie- 
čiai, gruzdiečiai, meškuitiečiai 
įr kiti, kurių daugelis šioj pui-. 
kioj sueigoje buvote, reiškiu 
jums giliausią padėką už gra
žias prakalbėles. Ačių K. Bal
tui, Jul. Adomaičiui, Naujienų 
bendradarbiui Pranui Bulawai, 
dramos tėvui B. Vaitekūnui, J.
J. Bagdonui, Joniškiečių Kliu
bo pirmininkui B. Barniškiui, 
Melroseparkietiei M. Empolie- 
nėi, p-ui Deiwes, joniškietėms 
dainininkėms Akvilei Ančiutei 
įr Anėlei Dočkienei, Marytei 
Jorkman už jos darbą laike va
karienės; ypatingą dėkingumą 
reiškiu Akvilinai ir Kaziui Bal
tams, Jonui ir Jėvai Gasparai- 
(hąms. O didžiausj ačiū reiškiu 
už įteiktą man malonią dova
ną. Pavykęs į Lietuvą didžiuo
sius šiuo gražiu atminimu.

Sugryžęs į Lietuvą mėginsiu 
suteikti jums žinelių netik iš 
Joniškiečių padangės, bet ir 
abelnai dalinsiu su jumis ma
loniais, ir nemaloniais įspūdžiais 
iš Lietuvos.

CENTRAL’S DIDŽIAUSIS LIEPOS MĖNESIO PRATUŠT1NIM0 
IŠPARDAVIMAS. TOKIU BARGENU NIEKUOMET IR NIEKUR 

DAUGIAU NEBEBUS.
Seklyčios 
kambario 
kambario 
dabar tik
Užbaigimas išpardavimo

ledaunių .............. $13.95
9x12 kaurai, ve!ti $49,

special  ............ $19.75
9x12 Felt Base Rūgs $3.98
Pusryčiams Setas ....... $9.95
Gasiniai Pečiai, porce-

liniai  ....................  $29.50
$50 Lounging krėslai $14.95
Karpetų Šlavykai ..... $1.79
Floor Llamįios, Bridge

Liampos arba Table
Liampos po ..............  $1.98

Kortoms lošti staliukai
po    ........... . 59£

Mes turime pilną pasirinkimą 
ATWATER KENT

RADIOS
Taipgi Norge, Leonard ir kitų 
elektrikinių. Refrigeratorių pi
giausiomis kainomis. Cash ar
ba lengvais išmokėjimais.

J. JOZAITIS, Mgr.

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25 So. Halsted 
Street

No. 4. Baisią krūvą
nų, kurie nors ir nepasiekė tikslo, bet paliko Lietuvos herojiais ir
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M. ARCIBAŠEVAS

visi naudotis. O

kur nors.
PĄRIĄŲS-GĮIReNO ŽYGIS

ji lietuvių tranzatlantiniai lakūnai
juokingai skai

KAUNE

udijoti socialiu

CHICAGOJE

Apžvalga
TAS “KAIRUMAS’

’̂ įįįį^įį^

KORESPOHŪENCIJOS

baigdamas savo 
.. .mario yra did-

DERYBOS TARPE LIE 
TUVOS IR LENKIJOS.

$8,00 
4.00

NAUJA BRAZILIJOS 
KONSTITUCIJA.

įtur^ užsieniuose

$8.00 
4.00 
2.50

jaudinančiai 
užsimąstęs rusų mergaitės pa
veikslas, kuri turėjo puikias 
kasas, neatsidžiaugiantį gyve
nimą ir išpustas rankoves, ku
riomis pasislėpus 
pavasarį, prie papludusio van
denio, Šluostėsi savo akis. Ir 
tai, kad šitas senas sugabaus 
dailininko nupieštas paveiks
las, buvo visai nepanašus į ši
tą Lydiją, su jos madingai su
šukuotais plaukais ir gražiu 
supynimu, drabužiais, ypatin
gai buvo jaudinančiu ir gai
lestingu.

—N a, kus gi tau 
Saninas

nulenksime prieš

VOKIETIJOS IR AUSTRI 
JOS KOMUNISTAI REI 
KALAUJA DEMOKRA

TIJOS.

troli,uojąpioje Lenkijoje parla- 
meritas nėra galutinai pašalin
tas, ir toliau tęsė:

“Fąs> ftius sakoma, kad 
tautininkų sąjungai pasitįki 
visi gyventojai. Jei taip yra, 
tegul bus išrinkta tautos at
stovybė konstitucijos nusta
tyta tvarka, ir jei joję tąu- 
tįpinkąi gaus (jicįžįumą, mes 
pirmieji 
juos savo galvas

Laimingos kelio
Lvovičiau, neuž

.Kaip rašo “Deutsche Fręi- 
heit” (dienraštis, einąs Sąąro 
^listriktę),' neseniai įvyka.Hąįri- 
burge įdpjmus incidentas. Vai
dinant teatre didžiąją isto^įnę 
Schilleriol dramą “Don CarlQs’,„ 
kąjdąjniyo prieitą prie tos scę- 
nos< kur -niąrkizas De Pqsa su
šunką karajiųi Pilypui i “Vieš
patie, duok mums minties ląis- 
vę”, tai publika ėmė smarkiai 
PloH ir : - J ’ 1
demonstraciją, kuri tęsėsi ke-

numano, kad nepakąn

Šiandie sukanka lygiai metai laiko, kai žuvo pirmie
ji lietuvių tranzatlantiniai lakūnai •— Darius ir Girėnas. 
Jų dviejų mirtis buvo skaudus uięralią smūgis ne tjk 
tiems, kurie jų žygį rėmė, bęt įr šimtams tūkstančių ki
tų, kurie pradžioje nedrįso tikėti, kad juodu skris, ta
čiau paskui, jiem pasileidus skersai Atlantiko, karštai 
troško, kad “Lituanica” laimingai pasiektų Lietuvą.

Dąbar yra sunku pasakyti, kas labiau sujaudino tas 
mases žmonių Amerikoje ir Lietuvoje, kada jas pasiekė 
žinia apie tragingą Dariaus ir Girėno žuvinių: liūdesys 
dėl jų mirties, pasigerėjimas jų nepaprasta drąsa ar ap- 
gaileętąyimas, kąd jįem nebuvo suteikta pakankamos pa- 
gelbos. Tiek mažai tetruko 
šimtų mylių 
— mirtis!

Buvo įvairių spėliojimų apie jų žuvimo priežastį. 
Daugelis dar ir Šiandie mario, kad jei ne piktų“Lietuvos 
priešų kerštingos pinklės, tai skridimas butų pasisekęs. 
Šalčiau protaują žmonės tačiau 
karnas lėktuvo; įrengimas galėjo būti visos nelaimės pa
grindas. Iš New Yorko į Kauną oru yra nepaprastai il
gas kelias, kokį atlikti be sustojimo iki šioj negalėjo be
veik niekas (išimant du Francijos valdžios finansuotu 
lakunu, kurių milžiniška mašina kaštavo daugiau kaip 
šimtą tūkstančių dolerių!).

Jeigu Darius ir Girėnas su savo sunkia ir lėta Ęęl- 
lanca butų nuskridę iki Kauno, tai butų buvęs stebuk
las. Bet technikos srityje stebuklais pasitikėti negaliipa. 
Tam tikram tikslui reikia tam tikrų įrankių. Jeigu tie 
įrankiai yra, dar ir tuomet tikrai nežinia, ar tikslas bus 
pasiektas, nes įrankis gaji netikėtai sugesti arba gali 
staigiai iškilti kita kokia uepramatyta kliūtis. Kas skran
da per okeaną, tas rizikuoja savo gyvybe, nors jo lėk
tuvas butų ir dar taip tobulai įtaisytas.

Darius ir Girėnas, be abejonės, žinojo, kad jų dvie
jų uždavinys buvo beveik neįveikiamas. O betgi juodų 
skrido, norėdami išlaikyti duotąjį visuomenei'žodį. Juor 
du paaukojo save tai idėjai, kurios vardu juodu prašė 
paramos iš visuomenės. Už tą pasiaukojimą jų dviejų 
vardai niekuomet nębus užmiršti.

Jiem bus statomi paminklai ir jų tragingai drąsus 
žygis bus užrašytas istorijos puslapiuose. Bet geriau
sias būdas paminėti jų ątriiintį bus išrengti kitą lėktu
vą, kurte tą kelionę oru atliktų sėkmingai.

Toks lėktuvas jau yra rengiamas, tai —- “LITUĄ- 
NICA II”. Lietuvių visuomenė ši kartą yra pasiryžusi 
išvengti klaidos, kokia buvo padaryta, ruošiant pirmą
jį tranza.tlantinį skridimą. Technikos atžvilgiu “Litua- 
nica II” turės būt aprūpinta taip, kaip dar nebuvo nė 
vienas lėktuvas, skridęs per Ątjantiką, idant Dariaus įr 
Girėno idėja butų apvainikuota pasįsekimu! 1

Komunistą interna c i o n a 1 ,o 
“Apžvalga” (Rundschau) savo, 
numeryje iš gegužės 27 d. įdė
jo bendrą Vokietijos ir Austri
jos komunistų partijų atsišau
kimą, kuriame tarp ko kita sa- 
koma: 1 . >

“Ęąrbinįnkąi, ūkininkai, 
amatininkai! Vykite fašistų 
gaujas ląuk, streikuokite 
prieš algų kapojimus įr dai*- 
bp sąlygų bįoginįmą... Kovo
kite už didesnes algas, už ąt- 
steigimą visų •įarbįpipk.ų tei
sių ir demokratinių įstatymų 
bei laisvių!” ' ' ’ • >,
JJ^ątote. Kada Hitleris ir Doll- 

fussąs jau dąrbįninkų mases 
spaudžia, tai kpmųąįsjbąi šaukia 
d.ąrblųinkųs koyoti dėl d,emo“ 
krątijps ir piliečių laisvių at- 
steigimo. Bet kol <įar Vokieti
joje ir Austrijoje gyvavo de
mokratine tvarką ir socialde
mokratai stengėsi ją apginti, 
tai tie patys komunistai sakė, 
kad demokratija yra tik “dar
bininkų mulkinipia§.” Jie ragi
no savo pasekėjus balsuoti iš
vien su hitlerininkais ir išmes
ti iš valdžios socialdemokratus. 
Girdi, socialdemokratai esą pa
vojingiausi revoliucijos priešai, 
nes jie klaidiną darbininkus de
mokratiniais obąlsiaįš.

lizmo sistemoj. Mašinerija ne 
tik nepalengvina darbininkų 
gyvenimo, bet dar labiau ap
sunkiną ir net patį žmogų pa
daro tos mašinerijos vergu.

Klausimas: kodėl žmonės ne
dirbą? Atsakymas: kad nėra 
ką dirbti. Kąd visko yra per
daug pridirbta. O darbininkams 
perdaug visko trūksta.

Kodėl taip yra? Todėl, kad 
musų ekonominėje sistemoje 
yra netvarką. Ji turėtų būti 
taip sutvarkyta, kad darbo vai
siais galėtų 
dabar yra visai kitaip. Vienoj 
.pusėj linksmybės, perteklius, o 
kitoj pusėj skurdas ir. ašaros. 
Kalbėtojas sakė: rn.es, socialis
tai, neprižadam jums keptų 
karvelių ir prancūziško vyno, 
bet mes kovojam, kad butų už
tikrintas žmoniškas gyvenimas. 
Su pagalba darbininkų tiktai 
tą visą galima atsiekti.

Kalbėtojas, 
kajbą, pasakė 
žiausias troškimas supąžinti vi
sus su socializmo idėja. Kad 
išmoktų visi laisvai protauti ir 
studijuotų socializmą.

Mes nėsikišam į jūsų tikėjį- 
miškus [reikalus, o darbininkų 
reikalai visų lygus. Tędėl, mie
li broliui ir seserys, sujungki- 
me jėgas, sud,raškykime vąrgo 
retežius, įr užplevėsuos socializ
mo vęliavą.

Antras kalbėtojas buvo drau
gas p. jGrigąitis.

Savo kalbą pasakė kaip už
tvirtindamas drg. F. J. .Bagę* 
čiaūs kalįą, ragindamas visus 
darbininkus prie vienybės, kad 
išmpkti vienas kitą pagerbti ir

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur paropodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių Įjįįis gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tįehai sįęyj įje savo sma
gumui, bet Jūsų pato- 
Tumo delei.

Pirmas kalbėjo ądv. F. J. 
pagoči.us- Jo kalba buvo rim- 
|a rr įspūdinga. Kalbėtojas pir- 
moj e kalbos daly labai aiškiai 
apibudino išsivystymą mašine
rijos ir kokią naudą turi įš jps 
-įarbįpįpkąi. jĮąbą$tin$ kąpitą-

Didžiausioji Pietų Amerikos 
respubįįka Brazilija priėmė 
naują konstituciją. Kai kurie 
jos patvarkymai yrą konsęrva- 
tyviski. Jį, pavyzduk .draud
žia perskyras (divorsųs) ir la
bai susiaurina ipiįgraciją ir at- 
eįvių teisęs. Ęėt naujoji kup
sti t uci ją jtųri įr palankią dąr- 
hininkąms paragrafų. Ji nustą- 
to, kad darbo diena butų ne 
iįgesnė, kaip 8 yąįąn/įos.

Tarpe Lietuvos ir Lenkijos 
ęiną slaptos derybos dėl išlygi
nimo tų ginčų, kurie kilo Len
kijai užgrobus Vilnių. Apie pa
baigą birželio mėnesio Kaupe 
lankėsi Lenkijos seimo vice-pir- 
mininkas ir labai artimas mar
šalo Pilsudskio draugas, A. 
Prystor. Nors jisai sakėsi, kad 
jo atsilankymas esąs privati-' 
nįo pobūdžio, bet niekai tuo 
netikėjo, gįsai Kaune mątėsi su 
žymiausiais dabartinės vyriau
sybės Šulais (pav. su p. Sme
toną ir ministeriu pirmininku 
Tabeliu); paskui, paviešėjęs sa
vaitę ląįko laikinoje Lietuvos 
sostinėje, jisai nuvyko pas *Pij- 
sudskj į Vilniaus kraštą.

Dabar lenkų spauda rašo, kad 
netrukus atvyksią į Varšuvą 
kai kurie stambus Lietuvos vi
suomenės ir politikos lyderiai.

Tomis lęnkų ir lietuvių' vi- 
zitomis labai susiinteresavo vo
kiečių spauda. Ji jaučia, kad 
tenai tariamasi ir dėl Klaipė
dos, kurią Vokietijos naciona
listai dar vis nori atgauti.

Viena kopija - 3c
Savaitei ......    18c
Mlnęaiu|  ---------75c

Suvienytose Valstijose, ne ĮChicafoj, 
‘ paitįi:

Metams____ $7.00
Pusei metų_______ _________ 8.50
Trims mėnesiams  _______ L 1.75
Dviem mėnesiams _____ - 1.25
Vienam mėnesiui____ _______ .75

ĮLĮetuyon ir

Metams _ „.
Pusei metų ...^...^.^.^.1__ 4-00
Trims mėnesiams _________  L.'7 2
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

įįfp. 6. Didžiai liūdėjo žuvusių drąsuolių Amerikos lietuviai, kurių centai padarė žygį galimu, bet 
kurių, deja, nepakako. Minėjo liūdnai amerikiečiai tragingą įvykį, ne vienas apsiverkdamas, ne 
yięnąs sau iširiėtinėdamas. štai, “Naujienų” redaktorius P. Grigaitis kalba Dariaus-Girėno 
miyHes paminėjime^ kurį surengė Legionieriai, McKinley Parke. Bet... (Žiur. No. 7)

kia norėti prievartą kitam savo 
mintį įbrukti. Diktatūros prįe- 
yaįrtą ’ vartoja tįstai fašįstaį, 
bąrįe skelbiami ^dąrą tai tautos 
labui. Pavyzdžiui, kaip Italijoj 
ią Vokietijoj yiėnas visus tyąr- 
įw. Žmonės turi išmąkti Jąięvąi 
protauti, pebąfeųoti už tokių 
pą,r:tįj,ų kandidatus, kurie iik 
rupinaąi kąipy palaikyti tvirtą 
kapįtąįįzmą. priespaųdū ir dik
tatūra negąįį ‘būtį pagerintas 
darbinį^kų bųvis. Kada darbo 
žiųopės'' išmoks laisvai protau
ti ir pąžįntį' s.%vo reikalus, ta
da jų( kova busr prįę pat laimė
jimo. Ęcikia seudijoti socializ
mą ir ątėjuš kitiems rinkimams 
reikia žinoti už ką atiduoti sa
vo bąįsą.

Laike prakalbų publika užsi
laikė labai ramiai. Tas parodo, 
kad žmonės socializmu intere- 
suęjasi. Taipgi turėjom nema
žai svečių, kurie buvo atvykę 
Detroitan į SLA. seimą.

Po prakalbų buvo pakviesti 
kalbėtojai, svečiai ir vietiniai 
draugai pas drgę S. Dermaitie- 
nę, 2252 24th Street, kur LSS. 
116 kp. buvo priruošusi gard
žių užkandžių. Visi linksmai 
praleidom laiką iki trečios va
landos ryto. Tada visi maloniai 
ątsisveikino su svečiais ir kal
bėtojais ir išsiskirstė.

Butų labai gerai, jeigu ir 
daugiau Detroite tokių prakal
bų butų galiipa-surengti.

— Ę. Budvidienė.

Kauniškė “Darbo Visuome
nė” savo tr.ečiamjame numery
je rašo apie buvusį kairų so
cialistą Bronį Railą, eilėraščių*, 
rinkinio “Barbaras rėkia” auto
rių. Seniaus jam net ir social
demokratai buvę per dešini, o«. 
dabar jisai jau rašąs ilgiausius 
Straipsnius “tautiškuose laik
raščiuose” ir įstojęs j — tau
tininkų partiją. Detroit, Midi.

Ęirž. 30, 1934, LSS 116 kp. 
surengė prakalbas. Kalbėtojai 
buvo ’ ady’ F. J. Bagočius ir 
Naujienų r,ę.dakt.Qrį.us ’P- Gri-

? (Tęsinys)
Jairi buvo be galo įdomus ši

tas gremėzdiškas skystąs jaus
mų lošimas ir troškimą, iri al
kiai ir tuo pačiu laiku begali
niai iškrikusiai.

—Tai yra!
—-Betgi aš kalbu rimtai! Kas 

naikina musų \skaudžias gėles? 
Kas tie žmonės, kuriuos mes 
darume savo didvyriais! — iš
siveržė iš Lydijos lupų nuošir
dus ir liūdnas balsas.

—Jus priimate mus šaltai! 
— ne laisvai atsiliepė ant jos 
balso Zarudinas. '

—-Lydiją Petrovna, tiesa! — 
nuoširdžiai palaikė Valašinas, 
bet tuoj susigavo ir rūpestin
gai pažvelgė į Zarudiną.

Lydi j a nusikvatojo ir jos 
degantis žvilgsnis gėda ir skau
smas, ir jo grąsinrinčios akys 
įstrigo į Zarudirio veidą. O Vaą 
lašinąs ir vėl plepėjo ir jo žo
džiai' byrėjo, šokinėjo ir skir
stėsi, kaip pakilęs- skristi būrys 
laukinių paukščių, Dievas žino, 
iš kur į čia patekusių.

Saninas - sėdėjo nuošaliai, 
mįpkštąpi ir ž.ą.lįame šešėlyje 
po liepa ir ramiai žiurėjo į 
juos.

pąsake 
priėjęs ir imdamas 

ją už rankos.
—Palik mane ramybėje... 

įtokia baisi komedija gyveni
mas... — ištarė Lydi j a ir nu
silenkusi iki sąvę kelių, užsi
dengė rankomis veidą. Švelni 
kasa tyliai nusvyro per petį ir 
nukrito žemyp.

—Tfiu! —• Saninas piktai 
pasakė — verkčiau aš dėl ši
tokių niekų!

(Bus daugiau)

Užsisakymo Įtalpą
Chicagoje — paltu: k

Metantis ...u—
Pusei metų ...«i_________
Trims [mėnesiams ____ _
Dviem mSnlesidms
Vienam mSnesiąi

Šiais laikais jokio biznio įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yrą tiek daug, 
kad tik nuolątinįs, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų (kaičių.

Amerikos įmonės gerai su
prantu, ”kad be geros tękląmbs 
neapsejsi Kuo daugiau ’ rėk- 
lamuojiesi, tuo gėriau sekasi.

Rėkianti, kuri atliekama duo
dant' skelbimu? į laikrgičius, 
visuomet apsimoka.

Kas garsinasi ^Naujienoze”, 
tas visuomet turi naudos.

Verte MIKAS LILEIKIS

SANINAS
ROMANAS

—ant galo, neiškentė Zarudi
nas. Pats nežinojo, kodėl jis 
tą jautė juoke, akyse, Lydijos 
pirštų virpėjime, pasalomis 
kirsti jai į veidą, jautė neapy
kantą link jos, Valašinui pa
vydėjo ir fiziška kančia nesu
grąžinamos praeities visiškai 
jį nukirto.

—Jau?'— paklausė Lydija.
Valašinas, saldžiai prisi

merkęs, nusišypsojo ir plonu 
liežuviu laižė lupas.

—Ką padarysi... Viktoras
Sergejičiųs, matomai, nesijau
čia gerai, 
tydamas save nugalėtoju, pa
sakė jis.

—Jie atsikėlė atsisveikinti. 
Kai Zarudinas pasilenkė pa
bučiuoti Lydijos ranką, jis 
greit sušnibždėjo:

—^Sudiev!
Jis pats nežinojo, kodėl jis 

tai padarė, bet niekuomet taip 
nemylėjo ir neapkentė Lydu
jos, kaip šią minutę. Ir buvo 
matyt, kaip Lydijos sieloj kas 
toks sustingo ir virpėjo gaį- 
lesčiu atsiskirti su liudnu ir 
švelniu dėkingumu dėl pergy
ventų kartu malonumų, be 
visokių nemalonumų ir nea
pykantos ir 'piktumų. Bet ji 

Bet jau laikas mums eiti, visą šitą jausmą nuveikė ir

atsake negailestingai ir gar 
šiai:

—Sudiev., 
nes. Povilai 
miršk I

Juodu ėjo ir, kai žingsniai 
nutilo, Lydija atsisėdo į su
pynę, bet visai netaip, kaip 
pirmiau, bet susikuprinus ir 
visa virpėdama. Tylios, kokios 
tai ypatingos jaudinančios 
mergaitės ašaros, plaukė per 
jos skruostus. Kažkodėl Sani- 
nui prisiminė
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LIAUDININKŲ SUVA
ŽIAVIMAS.

Birželio 29 d. Kaune įvyko- 
Vai. liaudininkų sąjungos su
važiavimas, kuris, matyt, pra
ėjo gana griežta opožiciųe nuo
taika, kadangi didęje dalis su-? 
važiavimo aprašymo, tilpusio 
“Liet, žiniose’** tapo išmargin
ta ir išbraidytą ęęnzurps.

Liaudininkų lyderis Sleževi
čius reikalavo,

No. 5. Kaune buvo karališkai palaidoti, dalyvaujant tūkstančiams sujaudintų, veikiančių lietu
vių, žmonai, dukrelei, sesutėms, broliams ir kitiems giminaičiams. Iškilminga procesija nu
traukė į Kauno kapus, kur Steponas ir Stasys t»uvo paguldyti amžinam atilsiui koplyčioje...

(žiur. Nd. j5)

;____________  FTAUJIENOS, ,CHcaga, IJL

Hitlerio valdžia nuo to laiko 
uždraudę tą Schilįerio dramą 
statyti scenoje.



Lietuvių DienosPlRMTAKUNįJ KELIAIS

Vėl Dillinger

u karšti, atitaiso

Paskėndo

Lietuves Akušeres
Mrs. Anelia

dėl visokių akių

Graboriai
galvos skaudėjimo.

Phone Boulevard 7042

Tel. Monroe 3377

Advokatai

T«1ė-

Įdomus paveikslas; ver
ta kiekviėftam pamatyti

M

YRA t 
PAVOJINGA

Hollywood Šviesoms.
420 W. 63rd St
Englevrood 5883-5840

5340 So. Kedzie Avenue 
(Neturime, sąmyšių su firma tuo

ro prie namų lbO& vvicker Park 
Avė. Judš užtiko du pblicinin- 
kai. Kad pasprukti iŠ policinin
kų nagų Zielinsky užlipo ant 
namo stogo. Kada ir policinin
kas užlipo ant stogo, tai Zie
linsky šoko nuo stogd ant ne
toli stovėjusio niėdžio šakos, 
šaka nulūžo ir vyrukas nukri
to žemėn. Valandą po to įvykio 
jis mirė ligoninėj.

I. J. ZOLP 
1646

Tel. Boulevard 5203 i

Gengė banditų važiavusių 
trini automobiliais sekmadienio 
vakare susitiko su dviem vieš
kelių policirtinkais mažai važiuo
jame kely prie Dešplaines upės.

gaudydami iŠ kulkosvaidžių 
banditai rimtai sužeidė abw po- 
ličininkus. Policijos manymu, 
šie banditai priklausę Dillinge- 
rio gengei, ir gal būt pats Dil
linger buvęs jų tarpe. Kartu 
šu banditais važiavo ir viena 
.moteris.

tų'. Tarp kitko ' vaizduojama’. 
“Preparednešs Day”, kai mesta 
bu'Vb bomba, dėl kurios Mooney 
•tapo įkalintas. Bė to, nurodo
ma įvairios machinacijos, kar
tu su kreiva prisieka, kurias 
darė tūli asmenys, kad pasių
sti Moohey j kalėjimą.

Veikta pamatyti tą paveikslą.

Koronerio padėjėjui James 
Whalėnui, 6908 So. Wentworth 
Avė., ir James McCarthy, 7048 
Dante Avė., trys banditai pa
darė holdapą ir atėmė $230.00. 
Nukentėjusieji paaiškino, kad 
tuos pinigus jie buvo išlošy ar
klių lenktynėse praėjusį šešta- 
dieni- 1 :'|

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

Ir vėl Chicago Mail Order 
Outlet, 511 S0. Paulina Street, 
duoda kostumeriams vertą pa
siūlymą. Šią savaitę Chicago 
Mail Order Outlet duos kostu
meriams, su kiekvienu pirkiniu1 
vertės $2.50 ar daugiau, daihj 
trijų kavalkų setą, susidarantį 
gražios cukrinyčids, Smetonai 
indo ir torielkos.

Richard Zielinski, 16 metų, 
1’416 North Paulina St., ir du

JUOZAPAS SIRVIDAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 14. dieną, 5 valandą po 
pietų 193'4 m, sulaukės 74 m. 
amžiaus, gimęs Tauragės ap., 
Šilalės parapijos,’ Striukių kai* 
mF41^d MO niftluKi&g 
2 dukteris Agotą ir Ona, 2 
broliu Kazin 
Oną, Antaną 
lę, anukus, 
gus', c 
ną ..ir

756 W. 35th St 
Cor. of 85th and Halsted Sts.

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6-30-8:80 
NedSldieniais pagal sutarti.

B Tel.. Boulevard 5914.

. NAIKELIS 
756 W. 35th St.

(Cor. of 35th and Halsted Sts.) 
Gyvenimo vieta 3139 S. Lowe Ava.

Te). Victory 5904 
Ofiso valandos: nuo 2-4 nuo 7-9 

Nedėldieniais pagal sutarti.

A. MONTVID, M. D.
West...To.wm State Bank.Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nu6 2 iki 4 ir nud' 6 iki S 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.i Boulevard 7820 
Namu Tek Prospect 1980

No. 7. Dariauš ir Girėno žuvimas paskatino naujus drąsuolius, 
eiti jį kėliais ir jų svajotą žygį užbaigti. Leit. Feliksas Vait
kus' yra vertingas kap. S. Dariaus įpėdinis, kuris rengiasi, kad. 
pasileisti į ilgąją kelionę su... (Žiur. No. 8)j

Chicago Mail Order 
bargenai

GRABORIUS
West 46th St.

8418

nūs 
tuanica avė.

Velionis paliko motiną, patė
vį ir tris seseris.

Gyvas budanias Antanas 
Trainor tarnavo kaip troko 
draiveris Levine Co. kieme1.

Nėlaimė Trainbrį ištiko, kai 
jis ir trys draugai ėjo iš sve
čių Ramo važiuoti. Automobi
listas pabėgo, nepavyko nė lais- 
nio numeris paimti.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 įr nuo 7 iki 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

Arkliukų pinigai nesi 
laiko ilgai

Užsimušė nižgibdamas 
pabėgti iiiio policininkų

“Thė" Stfaiigė CasJė 6f Tom 
Mooney” — toks yrą vardas 
nepaprastai įdomios filmos, ku
ri pradėta rodyti liepos 14 d. 
World Playhodse teatre, 410 S. 
Mičhigan Avė.

/Paveikslas vadovaujamo] ro
lėj vaizduoja patį Tomą Moo
ney, ir žymi paveikslo dalis nu
imta federaliame San Quentiii 
kalėjime, kuris yra Mobriey na
mais per pastaruosius 17 me-

A. MASALSKIS
_ GRABORIUS
3307 Lituanica Avė

Tel. Boulevard 4139

Tel. Cicero 3724. Koplyčia dykai.

Žuvo nelaimėj jau
nas lietuvis

Mirė žymus politi 
kierius

P. CONRAD
PHOTOGRAFAS 

Atidarė, nuosavą mo

Jaunas, 23 metų lietuvis, An
tanas Trainor šėkmadierii'o ryt- 
.metį (apie 4:45 vai.) ėjo paim
ti gatvėkarį prie 55 gatvės ir 
Ashland avė. Ant jo užvažiavo 
automobilis ir sunkiai sužeidė.

Nugabentas į German Deai- 
concss ligoninę Antanas Trai- 
nor mirė už valandos po nelai
mės įvykio.

Kūnas pašarvotas adresu 457 
West 42 placė. Laidotuvės į- 
vyks ketvirtadienį, liėpbš 19 d. 
Laidotuvėms patarnauja grabo-

Mirė Richard J. Collins, mie
sto eivilės tarnybos komisionie- 
rius, gyvenęs adresu 5555 She- 
ridan Rd. Komisionieriaus džia- 
bui jį buvo paskyręs meras 
Cermakas.

Paskendo Joseph Krayner, 
20 m., 2019 Sheffiėld Avė., kai 
laidelis tūfiūo jis plaukė, ap
sivertė Gage ežere; Norman 
Grehdahl; 30 m., 3724 Suriny- 
side Avė., pWkendo prie Ben- 
ton Harbor, Mich.; Otto Peril, 
28 m., 2476 Pensacola Avė., pa
skendo Wolf ežere.

Tėl. Lafayette 8572 
J. LiuleviČius 
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 
Patarnauja Chica- 
goie ir. apielinkėjė 

Didelė ir graži 
koplyčia dykai, > 

4092 ARCHEĖ A V.

Lachavich ir Sūnūs
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kųopigiaūsiai 
Reikale meldžiame atsišaukti, o mu

sų darbu busite užganėdinti.
2814 W. 23rd Pi., Chicago

Tėl. Canal 2515 arba 2516 
SKYRIUS:

1439 S. 49 Gi, Cicero, HL
Tel. Cičero 5927

Grane Čoal Co.
5332 So. Long Avė 

Chicago. III. ,

K. Jarusz 
Physičal Therapy 

and Midwife 
6109 S. Albany 

Avenue 
Phone 

Hemlock 9252 
Patarnauja prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėsė, 
duodu massagę 
electiric tn e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Dentistas
4645 So. Ashland Avė 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Serėdoj pagal sutarti.

švogerką Ah'ė- 
, gimįnęs ,įr drau* 

Lietuvoje sėsė'rj Julijo* 
girtnnfcš.

Kunąs pašarvotas, randasi

Juozapas Eudeikis 
ir Tėvas

Jeigu norite dailūmd ir nebrangumo 
Laidpfųvėse...i.>...PašaUki.te.

lės. 6600 South Artėsian Avenue.
Phone Prospect 6659 

„ . Ofiso Tel. Canal 0257.
DR. P. Z. ZALATORIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Moterų ir vai'
16900 So. ]
Valandos 1—4 po pietų,17—8 vaL vak. 

išskyrus seredomis

ANTANAS TRAINOR
Persiskyrė su šiuo pasauliu' 

liepos 15 dieną, 5:45 vai. ry
te 1934 m, sulaukęs 23 metų 
amžiaus, gimęs Chicago, 111. 
rugpiučio 29, 1910.
. Paliko dideliame nubudime 
motiną Marijoną ' (po tėvais 
Rimkaitė) patėvi Joną Za- 
mulskj, 3 seseris Sophią ir 
švogeri Al Trace, Vilmą iv 
Alice, 2 dėdės Petrą ir Pran
ciškų Tverionus ir giminės.

Kūnas pašarvotas, randasi 
457 W. 42nd Place. /’

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni liepos 19 dieną, 8 vai, ryto 
iš namų i šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už t velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. Kazimiero kapines. .v. ..

Visi a. a. Antano Trainor 
giminės, draugai ir pažistami 
esat nuoširdžiai’ kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą if 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Motino, Patėvis,1 Seserys, 
švogeris, Dėdes ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

A. K. Rutkauskas, M.D 
4442 South Wėstern AvenUe 

Tel. Lafayette 4146
VALANDOS: 

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 9 valandai vakaro.

Lietuviai Daktarai
Amerikos Lietuvių Daktarų Drau 

gijos Nariai._________

KOSTANTINAS PETKUS
Persiskyrė su šiuo pasaulin 

liepos 15 dieną, 6:15 valan
dą vak. 1934 m., sulaukęs pu
ses amžius, gimęs Kauno rėd., 
Šiaulių apskr., Šaukėnų parap., 
Vabalių kaimė.

.Amerikoj išgyveno 20 metų 
Buvo narys Unity Club ir Gar
saus Vardo Lietuvių.

Paliko dideliame, nuliūdimų 
broli Stanley, seseris Anną ii 
Stanislavą, švdgerius Vincent 
Kučinskis ir Antnas Kanchels- 
kis. aliukus ir giminės.

Kuhas pašarvotas, randasi 
Eudeikio Koplyčioj, 4605 So. 
Hermitagę Avė. ,

Laidotuvės ivyks trečiadieny, 
liepos 18 dieną, 8:06 vai. ryte 
iš Eudeikio koplyčidj j šv. Kry, 
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už vėlionid sielą, 6 iš ten 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Kostantino Pet
kaus giminės, draugai ir pa
žistami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Brolis, Seserys, švogeris 
ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

uaidotuvėmis rūpinasi brolis 
St. Petkus.

ĖUPTUR A.
Tiktai moksliškiausiai pagamintas diržas ir pritaikintas p 
gali suteikti palėrigvipinią.. .ir apsaugoti mlo operacijos. Mes esamo tre
ti genėracija Diržų (Truss) išdirbėjų, ~ ateikite pas mus dėl dirŽb su 
pilnu pasitikėjimu! . , , . , , x ,■
Taipgi ELASTIC STOCKINGS (Guminėj pančiakos) dėl varicose gyslų, 
BELTS, ARCHES ir t.t. Nupigintos kainos naujiems lietuviams koštume- 
riams.

CHICAGO ORTOPEDIC CO.
183 West Lake St., Arti Wells St.

JOHN B. BORfiEN
XTETUVIS ADVOKATAS .

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

Vakarais: Panėdėlio, Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 j
Namai: 6459 S. Rockwel| Strėėl 

Telefonas Repuhliė 9600

X F. KADŽIUS
Iriėorporated 

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau.

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18th St. Tel. Canal 6174

CHICAGO, ILL.

A* L Davidonis, M.D.
4910 S. Mičhigan Avė.

Tel. Kenvvood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. MAMFto
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos: . ,
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų

7 iki 8 vai. Nodėl. nuo 10 ikL12 
Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Caluinet 6893
• Rez. Tel. Drexel 9191
Bf. A. A, ROTU
Rusas Gydytojas, ir Chirurgas', 

Moteriškų, Vyrišką, Vaikų ir ^isų 
chroniška ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St 
arti 31st Street 

Valandos: 2—-4, 7—9 vai vak. Ne- 
dėliomitf ir šventadieniais 10^—12 

dienų.

Įsigykite dabar lietu
vių dienos ženklelius.

Lietuvių dienos ženk
lelis duoda teisę turėti 
rezervuotą vietą lietu
vių dienos programe — 
rugpiučio 5. |

Su Lietuvių dienos; 
ženkleliu dalyvaukite 
lietuvių dienos parade.

ženkleliai parsiduoda 
po 35c.

Draugijos ir kliubai 
gali pirkti savo na
riams lietuvių dienos 
ženklelius su didele 
nuolaida.

Ženklelius galite gau
ti Lietuvių Diėnos Ko
miteto ofise, 2324 So. 
Leavitt įSt., telefonas 
Canal 1678.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISa VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai, ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėbomis nuo 10 iki' 12 
valandai dieną. /

Phone MIDWAY 2S8fl

Joseph V. Mockus 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Dienomis Mieste
163 W. Washiugton St. £ . 

Kambarys 402 Tel. Dearbom 9647 
Res. 5349 So. Hęrmltage Avė.

Vakarais nuo 6 Ha 9 
Tel Prospect 1610

JOSEPH J. GRISK 
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Ąve.
Tel, > Boulevard 2800 - 

Rez. 6515 So. Roėkwell St 
Tel. Rėpublic 9728

Amerikos Lietuvių Daktarų

Tel. Ofice Wentworth 6830 
Res. Hyde Park 8395

Dr. Sušauna A. Slakis ų specialistė 
sted St

DR. RUSSELL
Lietuvis. 

gydytojas ir chirurgas 
2515 W. 69th St.

Ofiso valandos 2 iki 5 ir 6 iki 8 
Ofiso telefonas Hemlock 6141

Masalskis, 3307* So. Li- Skelbimai Naujienose 
duoda nąudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

_ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas jr Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

įvairus Gydytojai

DR. HERZMAN
.... Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas1 ligai, 
vyrų, moterų ir vaįkjj pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Simon M. Skudas
ir BALSAMUOTOJAS 

atarnavimas geras ir nebrangus

Ofiso Tel. Lafayette 3650 
Rez. Tel. Virginia 0669

Dr. V. E. Siedlinskis
GAS DENTISTAS X-RAY
4143' Archer av., kamp. Francišco av.

dieną. 9:00, vai, iš ryto iš na
mų bus nulydėtas j Lietuvių 
Tautišką bažnyčią iš ten i Tau
tiškas kapines. t

Viši a. a. Juozapo Sįrvido 
giminės, draugai jr pažistami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse įr. suteikti 
jam paškĮitįnj paiarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę bėkmftė,
Dukterys, Broliai, Sėsuo, x 
švogerkOs ir giniineš.

Laidotuvėsė patarnauja gra- 
borius J. F. Rudžius, Telefo
nas Canal 6174.’

25 METU PATYRIMO
Pritaikime akinių

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742

Tel. Cicero 2109
Antanas Petkus

Graborius 
KOPLYČIA dykai 
1410 So. 49 Ct.

cicebo. n* — -

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
.... Telefonas Virginia 0036

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

.. . 'iUi-, -—

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas. ;
Palengviųs akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. Spfecialė atyda atkreiptam į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių; Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

14712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Jei kenčiate nuo ..
Jei skaitant raidės susilieja į daiktą.
Jei spaudos raštas išrodo dvigubas.
Jei skaitant arba neriant skauda 

akys, tuomet jau jums reikia

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkite mano iškdbas
Valandos nuo 9j30 ryto iki 8:30 va
karo. Room 8. Nedelioms uždaryta. 

Kalbame Lietuviškai
Phone Canal 0523

-LltHŪANĮAN VIELA-
Atsilankykite! Puiki valgyklą, skanjis valgiai ir gėrimai!

Svetainė šokiams ir mandagus patarnavimas VISAI VELTUI 
Dariaus ir. Girėno išleistuvių iš Chicagos ir kitų aviacijos dienų

. “MOVIES” .rodoipi /šeštadieniais ir sekmadieniais.
ĖITHŪANIAN VILLA

11212 So. yVestern Avė., Cfiičagd, 111.
“MOVIES” padaryta Stankūno Studijoj, 3315 Š. Halsted St., Chicago

Tėlefonas Ydrds 1138

Stanley P. Mažeika
Graborius ir 

Balzamuotoj as
Moderniška Koplyčia Dovanai 

Turiu automobilius visokiems reika
lams Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
- .(rf.£HICAGO, ILL.

dCsCB®IS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: — 1—8 ir 7—8, 
iredomis if nedėl. pagal sutari 
Rez. 6631 So, Californią Avenuė 

Telefonai Renublic 7R6P

CHICAGOS
W»" 1 «MM> III W

ŽINIOS

Ambulance Patarriavimas Dieną if Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius pėr 30 Mt«ų 

4605-07 So. Hermitage Aventtė

Počahontas riiiiriė ruh 4 tonai 
daugiau $7.00 už toną

TĖL. RĖPUBLIC 8402
__________________ Ui

Lietuviai Daktarai

DR. MARGERIS
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

LAibOTtJVfiŠ $95
Kur taupumas' roifcaįihęaš, mįės phlaidojame ŪŽ $95. Už, .iSkiMihgaš 
laidotuves, plieno grabas, siutas, išbalšąmąVinVas, katabonas, painios, 
gčlėą, vargonai, koplyčia,—visas prir4Wgiihaš if musų malonus pa
tarnavimas liūdnoje valandoje — už višiį’ pagrabą $250.

J* JBc^gclOTlc&S
RĖPUBLIC 3100 
■ 2500 W. 63 St.
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

Žinutės apie Lietuvių 
Dieną Pasaulinėj 

Parodoj
Aukos jau gana gausiai plau

kia parėmimui Lietuvių Die
nos Pasaulinėj Parodoj, ir šios 
savaitės pabaigoj bus pradėta 
talpinti tų biznierių i? asmenų 
vardai, kurie aukavo padengi- 
mui programo lėšų, idant lietu
viai pasirodytų pilnoj savo gar
bėj.

Liepos 17, 18 ir 19 yra die
nos paskirtos egzaminavimui 
berniukų ir mergaičių, kad iš
rinkus sveikiausius lietuvių vai
kus. Egzaminavimas bus nuo 
7 iki 9 v. v., Mark White 'Square 
didžiulėj svetainėj.

Penktadienyj, liepos 13 d., 
buvo šauktas draugijų atstovų 
susirinkimas. Atsilankė žymių 
veikėjų. Visi prižadėjo visomis 
išgalėmis remti Lietuvių Dieną 
Pasaulinėj Parodoj.

Ketvirtadieny, liepos 12 d., 
atsilankė skaitlingas būrys dai
nininkų ir šokėjų iš Pirmyn 
choro į Pasaulinę Parodą. Tarp 
šokėjų buvo ir jų mokytojas V. 
Beliajus, kuris su p-le Grybiute 
sudarė gražų Šokį. ši visa

I LIETUVIŲ DIENOS KARALAITĖS |
l KONTESTAS i

Kontestantės prašomos išpildyti šį kuponą ir jį atsiųsti 
kartu su savo fotografija Lietuvių Dienos Komitetui, I 
2324 So. Leavitt Si., Chicago, III. ■

Statau savo kandidatūrą j Lietuvių Dienos Karalaitę ir 
tam tikslui prisiunčiu sąvo fotografiją ir pareiškiu, jog

Mano vardas ir pavardė
Amžius .............................
Užsiėmimas .................... ..
Kur mokinausi ...................
Adresas >........................ .

“LITUANICA II”

W -i
į*

No. 8. Baltoji Gulbė — “Lituanica II”, kuri nekantriai laukia momento, kada jai teks pakilti ir pasileisti per platųjį Atlanti
ką į senąjį Kauną. Ji tikslą pasieks, gabios Įeit. Vaitkaus ran kos valdoma, jeigu tik mes, broliai lietuviai, ištesėsime. Ar lauk
sime nuleidę rankas?....  ‘ T v <

v
.. .. ..... ...............

grupė taip patiko atsilankiu
siems į Pasaulinę Parodą ir 
taip gerai savo užduotį atliko, 
kad jie ir vėl pasirodys šį ket
virtadienį su nauju, dainų ir 
šokių programų*.

Kalbėtojų pirmininkas Dr. A. 
Montvįdas jau paskyrę visą bū
rį įtekmingų kalbėtojų, kurie 
supažindins lietuvių visuomenę 
su Lietuvių Dienos svarba ii 
reikšme.—-E. M.

Geriau yr’ gulėti 
šalelėj savoj, 
O ne kur pražūti 
Marių gilumoj.

Saulutė nesigaili 
Savo spindulių, j 
Ji šviečia per dienas 
Viršuj jų kapų.

v

DARIUS IR GIRĖNAS
. ' I •’ ' . ' 1

(Jauna dingime mergaitė ap- 
raudoja žuvusius herojus)

Vakarais kai viskas 
Yr’ tylu, ramu 
Užkukuoja, gegužė 
Kad ąebut liūdnų.

Vėjelis pūsdamas, 
Tykiai ir švelniai, 
prisimen’ jis naktį 
Kai ūžė smarkiai.

Darius ir Girėnas
Abu lietuviai, 
Skrenda Atlantiką — 
Rasė laikraščiai.

Per amžius gailėsis 
Kad žiaurus buvo, 
Pražudęs lakūnus — 
Neranda ramumo.

Kaune susirinko- 
Ten minios žmonių, 
Jie laukė sugrįžtant 
Savųjų sūnų.

Gal jis nekaltas, 
Nei tie miškai, 
Gal yra kaltieji 
žmonių darbai.

Jie sugrįžo namo — 
Verkiami visų, 
Abu paguldyti 
Grabuos, ant lentų.

Gėlės — kurios buvo 
Skirtos dėl gyvų, 
Liko uždėtos 
Ant dviejų karstų.
Atlantikas gilus 
Neėmė jų aukos, 
Leido jiems numirti 
Arti Lietuvos.

Mėnuli, tu matei!
Sakyk, kas buvo?
Kas yra kaltas, ei,
Kad ten jie žuvo? :

Ar naktis ? Ar žvaigž
dės ?

O gal debesiai?
O gal Lituanicos 
Silpni sparnai?'
Gaili visi jų, ir 
Paukščiai, miškai, 
Ir Lietuvos laukuos 
Pasėti rugiai.
Gaili Nemunėlis

z (Puikių bernelių, 
Ir sesuo Šešupė 
Lakūnų drąsių.
Birželis svyruolis 
Liūdnesnis liko, 
Kai tarė paukšteliai 
Kad taip įvyko.
Girėno našlaičio
Verkė draugai, 
Dariaus — ^įfliėlė 
Žmona ir Broliai.
Jo kapą seselės 
Gražiai padabins, 1 
Jaunoji dukrelė 
Gėlėms apsodins.
Darius — Girėnas 
Tie vardai nežus, 
O tik per amžius

- Gerbiami jie- bus.
Viktorijų Vilimaitė.

NAUJIENOS, Chieapo UI.

Šiandien įsideda 
vaikų egząmįnacįja

Daktarai turi rasti sveikiausius 
vaiką ir ifteęgaįtę

Šiandien Mark Whitę parke
lyje lietuvių daktarų komisija, 
kurios pirmininku yra Dr. V. 
Šimkus, pradės vaikų egzami- 
naciją tiksiu sUrąs^i tarp lietu- 
\{.ų sveikiausią vaiką ir svei
kiausią mergaitę,

Sveikinusias, vaikas ir svei
kiausia mergaitė bus perstaty
ti lietuvių dienoj pasaulinėj pa-f 
rodo j rugpjūčio 5 d. ir gaus po 
gražią dovanėlę. - ?

Tėvai yra kri|čiahii atsiųsti’ 
ar atvesti savo ^aiįiujs šiandien,, 
7 yąl. vakarę į Mąrk White?4 
Sųuarę, kanipąsįŠO-tos ir Hal
sted gatviįį; r '

Vaikų JegząiHįh^^ią- dar bus 
rytoj ir po ryt pačioj vie
toj. \ \ ..

Sekami lietuviu daktarai, dro 
V. Šimkaus kviečiami, egzami
nuos vaikus sekamuose dieno- 
se: ■ ■ „ ''
Antradieny, liepos 17:

Dr. T. Dundulis, Dr. A. Da- 
vidonis, Dr. A. Montvidas, Dr. 
A. Graičunas, Dr. J. Kulis, Dr. 
J. Szukiewicz, Dr. J. Russell ir 
dentistai: Dr. K. Draugelis, Dr. 
A. R. Lauraitis, Dr. J. Pauk
štys, Dr. A. Zimontas, Dr. P. 
Slakis.,
Trečiadieny, liepos 18:

Dr. (P. Z. Zalatoris, Dr. I. E. 
Makaras, Dr. M. T. Strikolis, 
Dr. J. P. Poška, Dr. A. J. Jo
vaišas, Dr. J. J. Kowarskas, Dr. 
F. C. Vinckunas ir dentistai: 
Dr, A. W. Jacobsy,. Dr. J. Šim
kus, Dr. lt. Kliaugaį, Dr. P. At
kočiūnas, Dr. AiMuozaitis, Dr. 
J. Kelia.
Ketvirtadieny, liepos 19:

Dr. A. J. Beriamus, Dr. Su- 
zana Slakis, Dr. S. Biezis, Dr.
A. L. Yuska, Dr. V. S. Nares, 
Dr. A. G. Rakauskas, Dr. P. 
Žilvitis ir dentistai Dr. C. Z. 
Vezelis, Dr. M. Žilvitis, Dr. V.
B. Milas, Dr. G. I. Blozis, Dr. 
F. A. Zubas.

RADIO
Linksmins klausytojus.

Šiandie, 7-tą valandą vak

.......... . .. ,, 

girdėsis reguliaris antradie
nio radio programas, leidžia
mas pastangomis ir lėšomis 
Peoples Rakandų išdirbystės 
kompanijos iš stoties \VpESJ 
1360 kiiocycles.

Programo išpildymui susi
rinks gerokas skaičius gabių 
dainininkų, tarpe kurių bus 
K. Sabonis, jo moteris, p-ia 
Siauriepė, XA. Čiapas, Peoples 
Parlor Kvartetas, duetas ir 
kiti. Prie to bus įdomių kal
bų ir gražios muzikos, taipgi 
bus svarbių pranešimų iš lie
tuvių draugijų, socialio ir bi
znio gyvenimo.

Bridgeportas
Iš Si mano Daukanto Draugi

jos darbuotės.

Simano Daukanto Draugija 
laikė pusmetinį susirinkimą 
liepos 1 dieną, Lietuvių Audi
torijoj. Narių atsilankė skait
lingai, kadangi atvirutėmis 
buvo sukviesti.

7 . • ■

Iš raportų apie sergančius 
narius paaiškėjo, jog tokių 
narių randasi penki. Paskiau 
komitetas išdavė finansų ra
portą, iš pusės metų pajamų 
ir išmokėjimų ir ąbelnai apie 
visą draugijos turto stovį. Iš 
raporto paaiškėjo, kad per 
pereitą pusmetį turtas praau
go .$369.32, nors draugija tuo 
laiku atmokėjo pomirtinių 
virš tūkstančio dolerių./ Da
bartiniu ■ laiku draugija turi 
narių pilnai apsimokėjusių 
380. Abelnas draugijos tur
tas siekia $15,000.00.

Priėmus finansų raportą, ta
po pažymėtas faktas, jogei 
Keistučio spulkoje užsibaigusi 
Draugijos mokėjimo knygutė, 
ir išreikšta nuomonė, kad rei 
kia pradėti naujos serijos mo
kestį. Susirinkimas nutarė pa 
daryti naują mokestį 3^2 metų 
ir tūkstančiui dolerių.

Paskiau buvo sumanymas, 
kad laikas pradėti rengtis prie 
metinio baliaus arba draugijos 
41 metų gyvavimo sukaktuvių, 
kurios atsibos spalių mėn. 28 
d. Lietuvių Auditorijoj. Tuo 
reikalu tapo išrinktas komite
tas iš šių narių: Alex Paplaus-

A Gay Reminder
THE FURR0W in your 

friends mortiing mail next 
week will remind them that 
you are one of these charm- 
ing people who think of them 
in small things as well as big.

Of courše you’ll have c:» 
hurry, būt that only adds to 
the fun of it. Send mailing in- 
structions and 50c to THE 
LITHUANIAN YOUTH SO- 
CIETY, 3259 So. Halsted St„ 
Chicago, III.

THE “OLD RELIABLE”
STANDARD “BREW”

Skariiausis Chicagos Alus 
CHICAGO HEIGHTS BREWERY, 
'i Ine. /

Chicago Ofisas
FRANK A. YOUNG PRODUCTS Co.

Distributors
4352 So. Mozart St.

Lafayette 7846

TURIME
Lietuviškos Degtines 

IR DIDELĮ PASIRINKIMĄ 
AMERIKONIŠKOS

MUTUAL LIQU0R 
COMPANY 

4707 So. Halsted St 
Tel, YARDS 0803 

kas, J. Locaitis ir Juk Racevi 
če, Komitetas buvo įgaliotas 
padaryti projektą . programai 
sudaryti, kad tinkamai paminė
ti sukaktuves. /

Be- to, kaip praeity, taip ir 
dabar, draugija turi narių, ku
riems pripuola gauti garbės do 
vanos už neėmimą pašalpos pei 
12 ir 24 metus.

J ,

Prie naujų reikalų nutarta 
priimti, jaunuolius į draugiją 
nuo 18 iki 30 metų be įstojimo 
mokesties; nuo 30 iki 40 metų 
per pusę sumažinta mokestimi. 
Taipgi čia turiu priminti, kad 
kiekvienam lietuviui yra proga 
įsirašyti į šią garbingą ir kul
tūringą Simano Daukanto 
Draugiją. Todėl, tėveliai, ne
pamirškite savo siinus ir pa
kvieskite juos įsirašyti j drau 
giją ir jputi jos nariais.

Pagalios varde draugijos 
kviečiu geros valios lietuvius 
įstoti į Simano Daukanto Drau
giją. Taippat tariu ačiū laik
raščiui “Naujienoms” už talpi 
nimą šios korespondencijos. At
eity bus daugiau parašyta. Te- 
mykite “Naujienose”.

—P. K., sekr.

PRANEŠIMAI
Piknikų ir išvažiavimų 
' rengėjams

Pranešame, kad ateity pra
nešimų apie išvažiavimus vel
tui nedėsime, nes daug draugi
jų parengusios išvažiavimus da
ro visokį biznį, kaip ir pikni
kuose, p pasigarsinti nori vien 
pranešimais.

Taigi ateity prisiunčiant pra
nešimą, prašome pažymėti kiek 
vietos norėsite užimti. Draugi-

REAL ESTATE
Biznis pamatuotas teisingumu

INSURANCE, NOTARY^ PUBLIC. 
PERKAM LIETUVIŠKUS BONUS, 
SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ, 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA.
Prisirašykite i musų spulkų.

TEL. LAFAYEETE 1083

2608 West 47th St.,

Laikas apsirūpinti
Laikas apsirūpinti koliai esam 

sveiki ir drūti ,kad ligai atėjus 
būtumėm tinkamai ekonominiu 
žvilgsniu prisirengė ligų pasitilfr 
ti . Kad mums bent sergant gal
vų nekvaršintų iš ko gyvensime, 
kaip daktarui už gydymų apmo
kėsime, ligonbučio sųskaitas iš
lyginsime ir tt.

CHICAGOS LIETUVIU DRAU
GIJA yfa viena stambiausių lie
tuvių organizacijų Chicagoje, kuri 
tinkamai aprūpina savo narius 1L 
gos pašalpa, nes yra trijų skyrių 
pašalpa — $6, $10 ir $16 savai
tėje. Pomirtinė $250.

Norint įsirašyti CHICAGOS 
LIETUVIU DRAUGIJON, malo
nėkite atvykti asmeniškai tiesiai 
į Draugijos ofisų, 1739 South 
Halsted St. Ofisas atdaras pa- 
nedėly visų dieną nuo 9 iki 7 vai. 
vakaro ir ketverge nuo 4 iki 7 
vai. vakaro. Arba telefonuokite 
CANAL 0117; musų atstovas at
vyks įrašyti Jus Draugijon.

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

CLASSIFIED ADS
............................ ■■■■............. ........... ..

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTfi IR ^fiKORYSTf 
Ar , jūsų stogas reikalauja patai 

symo? Pašaukite mus ir mes api- 
prekiuosime. Mes taipgi darome vi
sokį blekorystės darbų.

THE BRIDGEPORT ROOFING 
COMPANY

8216 So. Halsted St. 
Tel. Victory 4965

- Tel. Yardt 8408 
VICTOR BAGDONAS 

Perkraustome ant vietos 
Nuvejame ir i tolesnias vietai 
Supakavimas, Storage, Cratinv 

Persiuntimas 
RAKANDU IR PIANU 

PEKRAUSTYTOJAS
3358 So. Halsted St. Chicago, D) 

Ofisas 8406 S. Halsted St.

Antradienis, Liepos 17, 1934 
............................... > .................. ....... .............
joms už (tokius pranešimus skai
tysime po 75 c. už 1 colį. 

Naujienų Administracija.

Lietuvių Improvement Kliubo šu- 
sinnKimas įvyksta liepos 17 d. 8 
vai. vak. Liberty svetainėj, Cicero, 
1d. Esate visi raginami atsilnkyti 
i ši labai svarbą susirinkimą. Van
denio komisija išduos raportų. Bus 
pasitarimas kas hmc numažinimo 
taksų ant 1%. Bus svečių kalbėto
jų. Visi namą savininkai kurie 
uar nesate prisięąšę prie Lietuvių 
Improvement Kliubo, kuriems rupi 
jūsų pačių gerovė ir ateitis, esate 
kviečiui! ateiti i susirinkimų ir pri
sirašyti prie šios prakilnios organi
zacijos. A. -F. Pocius, pirm.

Lietuvių Tautiškų Kapinių Lotų 
Savininkų ir Draugijų Atstovų pus
metinis susirinkiųias įvyks trečiadie
ny liepos 18 ,d;f 1934 m. Lietuvių 
Auditorijos svetainėje 3133 S. Hals
ted St. 7:30 vai. vakare ant pirmų 
lubų. Būtinai atsilankykite.

Taipgi ateinanti susirinkimų atsi
neškite atvirutes, kaipo Ženklų, kad 
esate loto savininkas-kė, nes be at
virutės nebusite jieidžiami i susirin
kimų Kviečia Kapinių Valdyba.

D. L. K. Vytauto Draugija laikys 
pusmetini susirinkimą antradienį 
liepos 17 <į. 1934 7:30 vai. vak. Chi
cagos Lietuvių Auditorijos svetainė
je 3133 So. Halsted St.

Visi nariai malonėkite atsilankyti, 
nes turime svaroių raportų apie 
draugijos finansinį stovį ir kitokių 
svarbių tarimų. Kurie esate pasili
kę su mokestimis, tai būtinai pasi* 
rūpinkite apsimokėti, priešingai nu
stosite draugijos teisių kaipo narys.

P. Kn rašt.

VASARINĖS KAINOS. Pirkite da
bar; Geras pavaduotojas dėl Poca- 
hontas; Black Gold, lump arba egg, 
$6.00; Mine run, $5.75; Screenings, 
$4.75. Grundy Mining Co., Cedar- 
crest 2011.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Lietuviška Įstaiga 
YANKEE FOOD PRODUCTS

Išdirbėjai Yankee Potato čipsų 
Fountąin Įrengimų — Ice Cream 

Konu — Pretzel’ių
3645 SO.‘ WALLACE STREET

> Tel. Yards 4996
Chicago, III.

NAMŲ SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimų su 
renjauninkais. Maža narinė mokestis. 
Expertų patarimas visose namų savi
ninkų ir rendauninkų reikalais. Mes 
neturime skyrių. Atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vak. šventadie
niais nuo 10 ryto iki piet. Įžymus 
namai orįginalio ir vienintelio namų 
savininkų biuro Chicagoje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West D i vision St. 

Tel. Armitage 2951-2952 
Mes esame jau šiuo adresu virš 50 met.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

DIRBTUVES URMO SANDELIO IŠPAR
DAVIMAS. . Priverstas PratuStinti Vietą. 
260 naujų 2 6m. parlor setai tuojaus turi 
būt parduoti. Gražus pasirinkimas apdan
galų ir franių, kiekvienam asmeniui patin
kamas Btylius.
$ 69,60 2 6m. setai dabar -----------  $29.95
$ 79.60 2 6m. setai dabar *-------------$34,96
$126.00 2 &m. setai dabar $39.50—$49.50
"Daugelis kitų bargenų. studio couches,, valg. 
kamb., iriieg. kamb. ir kitų.

JOYCE BROS. STORAGE & FURN. CO. 
5711-17 South Halsted St.

Duodame apskaitliavimus dfil storage ir per- 
kraustymo. Atdaras vakarais. Tel. Went- 
worth 5181.

Help Wanted—Malė ,/ 
Darbininku reikia 

REIKALINGAS apysenis ŽmofrUS 
į Cleaning biznį. .Turi kalbėti An
gliškai ir suprasti visų darbų ant 
senų drabužių. Pragyvenimas b* 
mokestis. 1054 W. 59 St.

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
kalbantis angliškai

2543 W. 69 St.

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas j alu
dės biznį, vienai moteriai perdaug 
darbo, 7005 So. Halsted St.

For Rent
STORAS rendon, gera vieta dėl 

sauliuno, išdirbta per daug metų. 
Fikčeriai yra ant vietos, galima var
toti. Kampinis namas Bridgeport 
apielinkėje, Atsišaukite pas savinin
ką. 3341 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Renda nebrangi. Daromas 
labai geras biznis, parduosime ne
brangiai, iš priežasties partnerių 
nesutikimo. 3958 S. Rockwell St.

TAVERN in lunch ruimis parda
vimui su pagyvenimui kambariais 
ant gyvo higway. Renda $20. Pa
aukausime pigiai.

7013 S. Western Avė.

CICEROJ parsiduoda Tavern su 
iailiai įrengtais fikčeriais Vieta 
šdirbta per daug metų arba mai
nysiu ant summer rezorto. 
' 4982 W 14th St.

TAVERN greitam pardavimui nes 
išvažiuoju Europon. Gerai' išdirb
tas biznis, ateikite pamatyti ir patįs 
persitikrinkite. 1147 W. 47 St,




