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Klaipėdos naciu vadas Neumann mirė kalėjime
KLAIPĖDOS NACIU BYLA KAUNE, KURIOJ NEUMANN LIKO NUTEISTAS KALĖJIMAN

nuteistas uz
nekonstituciniais

- j.

Apie išskridimo laiką

atėjo audros, lietus ir

Nusižudė dėl skurdo Gaji gyvatė

Simukas su 8 kojomis Du žmonės žuvo audroj

Franciios valdžia su- 
sirupino g e 1b ė t i 
smunkantį franka

Kongresmanai prie 
šinasi prekybos su 

tarčiai su Rusija

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

Giedra, šilčiau.
Saulė teka 5:28, leidžiasi 8:-

Stengsis nupiginti 
degtinės kainą

WASHINGTON, liepos* 16.— 
Spėjama, kad kongresas baigs 
dabartinį posėdį už 30 dienų 
visai nesvarstęs pakėlimo tak
sų turtuoliams, nors taksų bi- 
lius ir yra ruošiamas atstovų 
bu‘to finansų komiteto.

MEXIC0 CITY, liepos 16.- 
Studentai šiandie suorganizavo 
ekspediciją į Vilią Hermosa, 
Tabasco, užprotestuoti prieš nu
šovimą penkių studentų ir dvie
jų oponentų kampanijoj prieš 
tos valstijos diktatorių Garrido 
Canabal.

Lietuvos kariuomenės teismas Kaune skaito savo nuosprendį 126 Klaipėdos nacių byloj už ruoštą suokalbį atplėšti Klaipėdą 
nuo Lietuvos. Neumann (jis stovi pirmas tarp teisiamųjų, su k nyga rankoj) joj buvo nuteistas kalėjiman, kur užvakar ir mirė.

LONDONAS, 1. 16 
kūnai 
pasikepant jų lėktuvu*!

Žydų pogromai Ber
lyne; mušė žydus ir 

daužė langus

Sušaudė chinietį už 
apsileidimą laike 

potvynio

Pasmerktasis nacių vadas pasimirė kalė ji 
me nuo aklosios žarnos įdegimo

Mano baigti kon 
greso posėdį už 

30 dienų

MONTREAL, Que., liepos 16. 
—Lietaus audroje su* nepapras
tai smarkia perkūnija žuvo du 
žmonės ir- keli žmonės liko su
žeisti. Nuostoliai yra gana di-

Laval žino, kad bet kokios 
pastangos mažinti biudžetą bus 
nepopuliarės, ypač tarp valdi
ninkų ir karo veteranų, nes 
valdžiai mažinant išlaidas, pir> 
minusia nukentės valdininkų ai-

Motina ir du žmonės 
prigėrė, vaikai 

išgelbėti

KITCHENER, Ont., 1. 16.- 
Jos namuose rasti nušauti Kath- 
leen Alice Britton, 19 m. ir jos 
vaikinas Clarence Johannas, 24 
m. Paliktame raštelyje sako, 
kad jiedu nutarė nusižudyti de- 
lįe didelio skurdo, kuris nelei
džia jiems apsivesti.

■

BERLYNAS, liepos 16. —Na
cių sukurstytos minios vakai 
apnyko mušti žydus ir daužyti 
langus žydų kavinių ir resto
ranų, iki policija tuos pogro
mus sustabdė.

Tuo pačiu laiku policija areš
tavo ‘kelioliką žydų ir uždare 
juos koncentracijos stovyklose 
be jokio prieš juos kaltinimo.

Breslau gi liko areštuoti 6 
žydai ir 6 vokietės ir taipjau 
visi liko uždaryti koncentraci
jos stovykloj “už nusidėjimą 
rasei ir ardymą ramybės”. Par
tijos organas sako, kad to pa
ties susilauks ir kitos poros, ku
rios tuo yra nusikaltusios, ai 
nusikals ateity.

ekonomijos, kaip 
sieks 3,500,000,000

ALTONA, Pa., liepos 16. — 
5 metų William Erb iš Holli- 
dasburg jau tryliktą kartą nu^- 
silaužė koją. Daktarai sako, 
kad jo kaulai yra labai trupus, 
delei stokos calciumo.

Premjeras Lavai pasiūlė kabi
netui 23 - dekretų parėmimui 
franko ir sumažinimui defi
cito

Du la-
užsimušė susidaužius

RED OAK, la., liepos 16.— 
Per penkias dienas ūkininkas 
Aaron Helm sėdėjo savo auto
mobily, persipiovęs skustuvu 
rankų riešus ir kaklą. Sėdėjo 
ir laukė mirties. Bet jos nesu
laukė, nes jis neužtektinai gi
liai buvo įsipjovęs ir nepaliete 
didžiųjų gyslų. Tad kada jį 
rasta vakar, jis buvo dar gy
vas, nors ir nusilpęs nuo kraujo 
nubėgimo. Gydytojai sako, kad 
jis gal ir pasveiks.

PARYŽIUS, lięr/os 16. 
mieras Lavai spsirupino 
čiančia Francijoje depresija 
smunkančiu franku ir 11,000,- 
000,000 frankų valdžios defici-

stengsis visomis

Vaikas 13-tą kartą 
nusilaužė koją

Beveik kiekvienas žmogus, kuris yra' girdėjęs apie ruošiamą 
Felikso Vaitkaus trans-atlantinį žygį, norėtų žinoti “tikrą da
tą”, kada skridimas įvyks.

šitokios datos; deja, niekas iš anksto nustatyti negali.
Ji gali* bųti visai arti, arba gali tekti jos dar palaukti. Orai 

šiemet nėra normalus. Leit. Vaitkūš rtianė, pavyzdžiui, tikrai 
galėsiąs pakilti pereitą savaitę, bet 
miglos.

Skridimui reikia ne tik giedros ties Floyd! Bennett lauku 
New Yorke, bet ir palankių atmosferos sąlygų skersai okeaną 
ir virš šiaur-vakarine Europos kontinento dalim.

Apie tai, ar tokios sąlygos yra, lakūną painformuos fede
ralinis oro biuras.

WASHINGTON, liepos 16.— 
Tūli atgaleiviai kongresmlanai 
įpreišinasi šiomis dienomis 
Jungi. Valstijų padarytai pre
kybos sutarčiai su sovietų Ru
sija.

Nįekurie įkongrefemanai sa
ko, kad sutartis buvusi netei
sėtai padaryta, nes apie dery
bas nebuvo iškalno paskelbta, 
kaip to reikalauja kongreso pa
tvarkymai.

Tie kongresmanų todėl norė
tų atimti iš valstybės departa
mento galią daryti tokias sutar
tis, nors kartu jie nuolatos 
šaukia apie padidinimą Ameri
kos prekybos su kitomis šali
mis.

tada 
nuo 
kitu

Air nhoto of airport
J Iš New Yorko valstijos atėję potvyniai iššaukė potvynius 
ir Pennsylvania valstijoje. ’ štai išsiliejusi Susųuehanna upė už
liejo ir Wilkes Barre, Pa., kur gyvena labai daug lietuvių, air- 
portą ir dalį miesto.

SPRINGFIELD, UI., 1. 16.- 
Pekingese kalikei gimė šunu- 
kas su 8 kojomis, kuris betgi 
už kelių valandų pastipo. Te- 
Čiaus kiti keturi Šunukai yra 
visai normalus.

WASHINGTON, liepos 16.— 
Atstovų, buto finansų komite
tas siekiasi nupiginti degtinės 
kainą ir tas klausimas bus iš
keltas svarstant alkoholio kon
trolės bilių.

Kongresmanai sako, kad 
“degtinės trustas”, bendrai su 
“bonkų trustu” nepaprastai iš
kėlė degtinės kainą ir laiko ją 
toj augštumoj. Jie nurodo, kad 
pagaminti galioną degtinės kai
nuoja 40c. Keturių metų sen- 
dinimas sttinėse kainuoja 60c 
gal. TUo tarpu galionas 4 me
tų senumo degtinės kainuoja 
$24 perkant urumu.

-Pre 
siau

T0WANA LAKE, N. Y., lie
pos 16 d.—Dvi mažos mergai* 
tės, kurios plūduriavo per .di
delę audrą ir liĮęo išgelbėtos, 
papasakoj o ąpįe ibaisi? įvykį eže
re, kuriame žuvo jų motina 
Mrs. Lillian Prentiss Schwartz 
iš Scarsdale, vadas ir 7 metų 
vaikas.

Motina su mergaitėmis a t* 
važiavo pas čia vasarojusius 
giminaičius. Pasiėmę vadą ir 
7 metų vaiką Middlebrook iš 
Pittsburgho, išvažiavo paplau
kioti motorine valtimi.

Vidury ežero vaikas pametė 
bolę ir siekdamasis ją paimti 
iškrito iš valties. Vadas Van 
Ree šoko į vandenį jį gelbėti; 
Bet neužilgo ir jis ėmė šauktis 
pagelbos. Pagelbon šoko mo
tina, bet ir ta paskendo. Pasi
likusios valty mergaitės plūdu
riavo laike smarkios audros iki 
vėjas valtį nunešė prie krašto 
pelkėse, kur jas rado kita jas 
ieškoti pasiųsta valtis.
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AVA, III., L 16. — Ūkinin
kas George King, 47 m., liko 
įkąstas barškuolės kurią jis 
pirmiau pervažiavo automobi
liu. Suvažinėjęs gyvatę, jis su
stojo, išsiėmė automobilio 
“džekį” ir trenkė į gyvatę. Bet 
gyvatės butą nepaprastai gajos. 
Ji suvažinėta ir sudaužyta gu
lėjo tarsi negyva. Bet kaip tik 
King priėjo prie jos pasiimti 
“džekį”, gyvatė greitai susivi- 
nijo ir įkando į ranką. King 
betgi pasveiks.

gos ir pensijos. Tečiaus, kiek 
žinoma, Lavai yra pasiryžęs 
pravesti dideles ekonomijas, 
kurios visus palies.

“Jeigu nepasitenkinimas tu
ri būti, tai tegul būna nepa
tenkinti lygiai visi francuzai”, 
sako premjeras.

Betgi kartu bus stengiamąsi 
sumažinti ir pragyvenimo bran
gumą.

Valdžios 
apskaitoma 
frankų.

Valdžia 
priemonėmis subalansuoti biud 
žetą, nes tik tuo budut Franci- 
ja gali išsilaikyti aukso pagrin 
do savo pinigams. Jei to ne 
bus galima pasiekti, tai 
ir frankas turės nusiristi 
aukso ir susilyginti su 
didžiųjų šalių pinigais.

HANK0W, liepos 16.— Vie
tos kariuomenės garnizono vir
šininkas liko sušaudytas u»ž ap- 
sileiditną ir neatlikimą reika
lingų prisirengimų sąryšy su 
Yangtze upės potvyniu.

Vanduo upėj kiek atslūgo ir 
manoma, kad potvynio krizis 
praėjo. Dabar skubiai taisoma 
pagadintas užtvankas ir mano
ma, kad miestas yra išsigelbė- 
jęs, bent iki pradės tirpti snie
gas Tibeto kalnuose.

Jei apeliacijų teismo nuo
sprendį patvirtins ir augščiau- 
sias teismas, tai AAA veikimas 
veik visai turės apsistoti. Tada 
išnaujo prasidės berybis augi
nimas ūkio produktų ir jų kai
nos vėl nukris, taip kad nueis 
niekais visos ikišiol dėtos dr 
dėlės pastangos pakelti ūkio 
produktų kainas ir tuo pagerin
ti ūkininkų būklę.

-» <Tčfsitias šiomis dienomis su- 
trukdė ir valdžios., didelį mamų, 
statybos programą).

The Lithvianian Daily News
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PARYŽIUS, liepos 16. — Havas, francuzų žinių agentūros 
telegrama iš Klaipėdos sako:

“Vietos naciai buvo sujaudinti dėl žinios, kad liepos 15 d. 
kalėjime pasimirė Neumann, vienas iš kovo mėn. 96 nuteistųjų 
khlėjiimn Klapiėdos nacių.

Neumann mirė nuo aštraus aklosios žarnos įdegimo (accųte 
appendicitis)”.

(Neumanas buvo Klaipėdos krašto veterinaras (gyvulių gy
dytojas), gyvenęs Lietuvoj nuo pat karo pradžios. Jis vadovavo 
oficialei Klaipėdos nacių frakcijai, kurią rėmė ir Vokietijos na
cių valdžia. (Kitai, “krikščioniškai” nacių frakcijai Klaipėdos 
krašte vadovavo kun. Sass). Kada naciai pradėjo terorizuoti 
Klaipėdos lietuvius gyventojus, suokalbiauti Klaipėdos kraštą 
atplėšti nuo Lietuvos ir prijungti jį atgal prie Vokietijos ir ėmė 
ruoštis prie ginkluoto sukilimo, Lietuvos valdžia suėmė 126 
nacius ir atidavė juos kariuomenės teismui Kaune. Nagrinėji
mas byi5s tęsėsi nuo gruodžio mėn. iki pradžios kovo. 4 naciai 
buvo pasmerkti mirčiai už kito nacio, Jesučio, nužudymą, o li
kusieji 92 liko nuteisti kalėjiman, jų tarpe Neuman ir Sass. Abu 
jie gavo po 8 metus kalėjimo. Jų nuteisimą patvirtino Lietuvos 
Vyriausias Tribunolas, bet prezidentas mirties bausmę atrnai-

Susirčmimas ištiko 20 stu4- 
dentų sugryžus į savo gimtąją 
Tabasco valstiją vesti kampa
niją prieš diktatorių.

Oficialis gubernatoriaus Or- 
tiz raportas sako, kad studen
tai žuvo susirėmime su raudon- 
marškiniais, kuriuos jie buvo 
užpuolę. Studentai gi priklau
so klerikalų grupei.

Studentai betgi sako, kad jie 
buvo užpulti jiems einant gat
ve ir kad puolime dalyvavęs 
Garrido, gubernatorius ir kiti 
augšti valstijos valtininkai.

Delei didelių prieštaravimų, 
federalinė valdžia prižadėjo į- 
vykį ištirti ir du jos atstovai 
jau išskrido į susirėmimo vie-

Susipiaustė, išlaukė 
5 dienas, bet ne- 

pasimirė

Penki Meksikos stu 
dentai užmušti 

susirėmime

BOSTON, Mass., liepos 16.— 
Federalinis apeliacijų teismas 
pripažino nekonstituciniais AAA 
proceso taksus.

Apeliacijų teismas išnešda
mas savo nuosprendį atmetė 
federalinio teisėjo Brewster 
nuosprendį, kuris buvo pripa
žinęs tuos taksus teisėtais.

Tie taksai buvo uždedami ant 
niekurių parduodamų ūkio pro
duktų ir ūkio produktų gami
nių, kad surinktais pinigais 
butų galima atlyginti tiems uki- 
nikams, kurie sumažino savo 
pasėlius, kad tuo sumažinti ūkio 
produktų perteklių.

Buvo 
priešvalstybinį darbą

naujienos
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Bet jis lauxe iki praeis Bas
tilijos diena, kad pasiūlyti ka
binetui apsvarstyti jo 23 dek
retus, kuriuos jis ketina pa
skelbti, einant parlamento jam 
suteiktomis diktatorinėmis ga
liomis gelbėti Francijos ekono
minę padėtį.

Kabinetas jo dekretus svars
tė visą dieną ir kada visi jie 
bus kabineto patvirtinti, tie 
dekretai bus paduoti preziden
tui Lebrun pasirašyti. Tada jie 
bus viešai paskelbti.

Lavai sako, kad Franci jai 
nieko kito neliko, kaip stvertis 
griežtų ekonomijos priemonių, 
kitaip prisiseis leisti “netikrus 
pinigus”.

Manoma, kad vienas dekretų 
sieksis pakelti užsienio prekybą 
ir sumažinti Francijos impor-

Bill



Atlankius Lituanicą H.

pasiraitę-*

■Klimui ■■■

LIETUVIAI KITATAUČIAIgirdi, liet 
kad lėkti,

lėktuvų. 
Lituanica

Limbinių
bi?k Gri-

liepos, 
partija 

Tad sumaniau juos 
Nuvykau į Coney

Telephone: Boulevard 280Q 

JOSEPH J. GRLSH 
ir, .

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai 

4631 South Ashland Avenue, 
Res. 6515 S. Rbck^ell St. 
Telephone: Republię|i9723.

} Rėš. 1227 Sm>0 Avė., Cicdrb 
■ ? Telephone: IMtięro 6395.

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearporn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Centru! 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo (> iki ,8:30.

Tel. Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

iffiTUVIAI
Aiherikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

8319 Lituanica Avenue

a^n’Ų ^par^av’mas

4092 Archer Avenue

Phone Monroe 3377718 West 18th Street

2314 West 23rd Place

J. F. RADŽIUS
Phone Canal 6174668 West 18th Street

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue

Phones Boulevard 5203-84131646 West 46th Street

Cicero1410 South 49th Court

NAUJIENOS, Chicago, III.

KORESPONDENCIJOS
ra

Iš BROOKLYNO 
PADANGĖS

šiandie jau 12 diena 
Lakūnas Vaitkus ir jo 
dar čia. 
aplankyti.
salą. Einu garsiuoju juros pa
kraščio taku, žiūrinėja4. Gi to 
svietelio tai nesuskaityti. Smil
tinas ir vanduo pilnas; kaip 
musės ant medaus korio žmo
nės juda, marma, lyg puodas 
kunkuliuoja.

{ėjau j Half Moon viešbutį. 
Atsiklausęs viešbučio prižiūrė
tojų suradau įeit, Vaitkų, p-nią 
Vaitkienę, inžinierių Brotz ii 
p. Vaivadą bevalgančiai. Pa
kvietė atsisėsti. Kai pavalgė, 
tai užklausė, ar nenorėčiau va
žiuoti kartu su jais Lituanicos 
pažiūrėti.

Užklausiau kaip atrodo skri
dimas. Atsakė, kad dabar jio 
skaito jau nebe dienas išskridi
mui, bet valandas ir minutes.

Besiruošdami atlankyti Li
tuanicą atsinešė laikraščių, kny
gų, ryšulių. Manau4 sau nejau
gi jie nebegrįš į viešbutį dau
giau? Bet kuomet nuvykome 
į aerodromą, tai pamačiau, kad 
visi tie daiktai skirta dviem 
sargam, kurie daboja Lietua 
nicą dieną ir naktį.

Pati Lituanica atrodo šau
niai. Yra čia daug 
Tačiau palyginti su 
jie atrodo menki.

Inžinierius Brotz,
rankoves ir užsivilkęs darbi
nius drabužius, pradėjo trustis 
apie motorą. Apžiūrinėja, de
da naujas dūdas, kai kurias 
motoro dalis, kurios yra nude
gusios, pamaino naujomis, kad 
nebūtų kelionėj bedos.> <

P-nas Brotį liepė vienhidš 
sargų parodyti man Lituanicos 
įrengimą. Sargas rodo. Galy
bė gislelių, drateiių, dūdelių. Ir 
tankos gazolinui. Paskambinau 
jas—skamba. Sakau: “Kur ga- 
zas, ką turėsite išlieti?”

Jie atsako: kam, 
gazą; mes pripylam, 
o ne lieti.

Paaiškinau, kad 
‘“Laisve” pasakoja,

"k i ■ lkL’ <*>
gaitis su Vaitkum nutarę iš
lieti 400 galionų gazo 'į juras, 
Visi gardžiai nusijuokė išgirdę 
apie komunistų pasakas.

Palikę p. Brotz ir tuos du 
sargus, mos ketu'ri apleidome 
aerodromą. P-naa Vatikus tu
rėjo ką ten mieste p. Vaitkie
nei nupirkti, o aš grįžau namo. 
Privežę prie artimiausios sto
ties jie mane paleido, o patys 
nuvažiavo savo keliu.

Iš visko atrodo ,kad Įeit. Vait
kui prisirengęs išskristi bile 
kurią dieną. Tik laukia palan
kaus kelionei pranešimo.

“Vienybė” ir socialistai

“Vieitybė”, sakoma, turinti 
priruošusi nepaprastą laidą. Ją 
ketinanti išleisti kai Vaitkus 
išlėks. Kita nepaprasta ‘‘Vie
nybės” laida išeisianti kai Vait
kus nusileis Lietuvoj. Taip ra 
šo p. Tysliava. Bet tikrai ne
žinia ką mano jo bosas Struma-; 
kis. šiandie “Vienybė” nemažo 
nieko apie Lituanicą, tik jos 
editorialas burnoja advokatą 
Bagočių ir socialistus, kam jie 
kai kada primena, jogei “Vie
nybė” yra skolinga Susivieniji
mui Lietuvių Amerikoje $25,- 
000. Mat dėliai šio priminimo 
vienybiečiams dantys gelia.

“Vienybė” dar pasakoja, kad 
ten, kur yra sočialistų, lietu
vių vaikai nemoka kalbėti lie 
tuviškai. žinoma, šitokios kal
bos yra ne kas kitas, kaip tuš
čios zaunos. Yra socialistų 
šeimų, kuriose vaikai gražiai 
kalba lietuviškai. Antrą vertus, 
yra “patentuotų tautiečių” šei
mų, kuriose vaikai visai nemo
ka lietuvių kalbos. Bendrai gi 
imjant, diddsniuose miestuose, 
gaivesniuose centruose ateivių 
ir jų šeimų atsimiliavimasi su 
Amerikos gyvenimu atrodo kur 
kas žymesnis, negu ramesnė
se vietose, kaip*;pa$. Jkasyklų

miesteliuose ir ūkiuose. i 
Viėnybiečiai, kaip ir (kiti mu-1 

šų “patentuoti patriotai”, gi
riasi ant kairių ir pakalnėse, 
jofcei jie esą lietuviui. O gir
tis tuo iš tikrųjų nėra i>hma- 
to. Ba kaip žydai, vokiečia’, 
lenkai ir kiti ateiviai .pąsiliko 
Amerikoj žydais, vokiečiais, 
lenkais, taip ir lietuviai pasi
liko lietuviais, nežirint to, kad 
dar ir taip kai kurie iš jų mė
gino savo kailį pakeisti. Gi 
kai kalbame apie ateivių vai
kus, tai tenka pasakyti, kad 
jiems yra lemta būti ameriko
nais ir jie bus amerikonai, o no 
lietuviai, švedai, lenkai ar kas 
kitas. Milionai kitų ateivių 
vaikų prarado savo tėvų ir se-Į 
nelių asmenybes. Neišlaikys tų I 
asmenybių nū lieliįvių kartos 
gimusios Amerikoj.

Numatydami tokią ateitį lie- 
tuvių jaunuomenei Amerikoj, 
ką mes ateiviai turime daryti? i 
Stengtis visų pirma išauklėti * 
juos kuo tirikamesniais šalies 
piliečiais ir pilietėmis. Mėginti 
duoti jiems pagrindą socialinių 
gyvenimui bent iki jie subręs 
ir pradės savistoviaAgyvent' 
Ir oi musų mokyklėlės, chorai, 
klubai, bendrai—musų organi
zacijos šiam tikslui tarnauja, 
Mes, kaip socialistai, žinoma, 
turime dar idealą padaryti šią 
šalį tinkamesne darbo žmonėms 
vieta gyventi.—F. Lavinskas.

Elizabeth, N. J.
Liepos 6 d. šv. Petro ir Po

vilo parapijos buvo surengta 
ekskursija laivu' Clei’mont. Iš
lipę iš laivo paėjome gan ilgų 
kelią pūsti. Ėjimas buvo smai
gus. Vienoj pusūj bti'vo upė, ki
toj daržai, sodnai, miškeliai ir 
pievos. Atrodė lyg btriumėm 
persikėlę j Lietuvą kur nors pa
gal Šešupę.

Sugrįžę vėl sūdome j laivą, 
čia orkestras grojo lietuviškus

ir amerikoniškus šokius. Kai 
ku^le šoko, kili dainavo, vėl ki 
ti šnekučiavosi. Bendrui imant, 
elcskitrsija buvo labai smagi

—-X——
O pirmadienį, liepos 8 d., iš

girdome nesmagią žibią. Daly- 
’klis toks:

P. KerneleviČius turi savo na
muose, adresu 226 Riploy PI.. 
Elizabeth, N. J., “saldainių krau
tuvę. Kaip geras parapijonas ir 
parapijos globėjas (trustisas) 
jis dirbo liepos 6 d. ekskursi
jai. Parvykęs namo nieko no-

paprasto iš kario nepastebėjo. 
Bet kai jo Žmona įėjo j krau
tuvę, tai pamate, kad krautu
vas Užpakalines durys buvo at
rakintos. Ji apžiurėjo krautu
vę. Čia. viskas atrodė tvarkoj. 
Sugrįžo j kambarius ir tada pa
mate, kad komodas stalčius, kur 
laikyta $75.00, buvo atluptas ir 
pinigai išimti.

Nužiūrima, kad vagilis įėjo

Trečiadienis, Liepos 17,1935

Vidun per frontines duris pri
taikęs joms savo raktą. Duo
ta žinoti policijai apie vagystę. 
Ši tyrinėja, bet iki Šiol vagilio 
dar nesurado. — K. O,

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

39% 
MAŽIAU JŪRES

LIETUVON
Canadian Pacific Laivais

Važiuokit šjmet i viso Pa
saulio Lietuvių Kongresą, ku
ris ivyks rusrpiučio mėnesy, 
Kaune. Bus didelės iškilmės, 
ir daugelis įdomių įvykių. 
Sustokit Pasaulio Parodoj 
Brussely ir pamatykit Lietu
vos Gaminius! Išplaukto iš 
Montreal (tiktai 21 valanda 
traukiniu iš Chicagos) pa
garsėjusiais laivais! Jokių keblumų 
keliaujant per Kanadą. Žemos ra- 
tos visose kliasose.

DH plhw«nl« kreipkitfe:
LITHLAMAN DAILY XEW8

1730 S. HaJsteri Ht.. Ciitea**, HL 
WOLF MARTOVICH,

3710 Malu M.. E. Od«a<», IM. arba 
K. A. COOK. 84«aaaahlp Graeral A<m>L 
71 E. J*ck»o« Biri., Cbktto, Iii 

TeL WABa*h 19M.

OeuHzuteut (Pacific

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotavią Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPubiic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

BARGENAS NO. 1
Pardavimui Panedėlyj, Liepos 15 

iki Šnbatos, Liepos 20
Nemalevotas baltas krėslas, kieto medžio, 
garantuotas. Special šią savaitę ......................■ v V

Central District Furniture Co.
3621-25 S. Halsted St.

Dabokit šią vietą musų Skelbiamų savaitinių 
sutupymo bargenų.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS , 

2201 W. Cėriiiak Road 7(W. 22 St,) 
Ofisę valandęs: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarius: Pariedėlio, Sėrėdos ir 
, Pėtnyčios 6 iki 9 . 
Telefonas Cėihal 1175 

Namai: 6459 S, R<fckwell, įJcfėet
Telefonas Republic 9600

AKUŠERES

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. M. SKUDAS

L J. ZOLP

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

LACHAWICZ ir SUNVS
Phones Canal 2515—Cicero 5927

J. LIULEVrčIUS
Phone Lafayette 3572

Phone Yards 1138

Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
Phone Cicero 2109

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
YARds 1741—1742 

J. F. EUDEIKIS

VOGUE
Mergaitėms

DVIRATIS
Balloon tajerai, pasirinkimas spalvą, apsau
gotas nuo įsivėlimo drebią, .75
garantuotas, specialiai JgO 
1>O BI®NIUkAMS FLYER DVIRATIS
Stiprini padirbtas ilvirhtls, tvirti brfiklni, Goodyear bąli- 9C 
6on tajorai. Paalrinkimas spalvų, po ...................................T’ 111 BRANGESNI.

J D flft'lil ^661 Archer Avenue■ Du UHI1L įsteigta 22 metui Tel. Lafayette 3197

Prastąjį regėjimą, 
silpnas ir kreivas akis galima 

dažnai atitaisyti su naujai išrastais
ŠLIFUOTAIS AKINTAIS. Jio apsaugos jūsų akis, pašalins akių nuo
vargi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaitytį mažas raides, 
siūti ir aiškiui toli ir arti mhtyci. Išbandyk Šiuos nuostabius akinius.

D r. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS-Ofisas ir kkinirDimm ■ _ t Patenkinįmgs Gųrantuotao.

756 WėstMth Stt«6t Telefėnasiards 1829
.. >w. > y. . ■

Mrs. Anelia K. Jarusz

”6680 S. Western 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 92l>2
PataYnauju prie 
gimdymo naipub 
se ai- ligbriinise, 
duodu inassake 
ęlectric treat- 
ment ir magnė- 

; tie blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

AKIU SPfflAUSTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
Tai. Yards 1829 (

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtu vi
756 West 35th SL

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

Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

OLIMPIJADOS
Sportininkų ir Amerikos Legiono 

Dariaus-Girėno Posto •

Ekskursija Lietuviu
Kongresan

.JOHN YUŠKA vadovaus kaipo pirmininkas ekskursijos

Didžiausiu Francuzų Linijos laivu

NORMANDIE

LAIVAS IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

Liepos 31 d., 1935
Del šios ekskursijos specialę sutartį su laivų kompanija 

padare B. R. Pietkiewicz, nuvykęs New Yorkan.
Tuoj aus kreipkitės į

B. R. PIETKIEWICZ
Olimpijados Komiteto Transportacijos Pirmininkas.

Laivakorėią Agčtftlri’d?
2608AV. 47th St , TeI. La'fayette 1083

• ..... t..,, -.H ‘ ' H''1.- > * i ■ / ,

GYDYTOJAI IR DENTISTAI

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

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

, Tel. Sėėlipy 7880
Namų telefonas Bruriswick 0697

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

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

3<J43 South Halsted St, 
Tai. Boulevard 1401

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
"rak. Nędėlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boiilevard 7820 
Narna Tol. Prospect 1980

Ofiso Tel. Boulevard 6918 
Kez. Tel. Victory 2348

Dr. Bertash

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARGHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Dt. Hetžftiaii
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas , per t 8t> 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas Ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų' pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU setoH Morgan Si 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefopai: ......

Hyde Perk 6755 tir Central 7464

Cor. of ;86th tihd Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo .1-3 nuo 6:80-8:80 

Nedenomis pagal šutant

Phone Canal 6122

• Dr. S. Biėžiš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
zrn West 22nd btreet

Valahddfe: nuo 1—8 ir 7—8 
Serėdomiš ir ūedėl. pagal sutarti 

iCez. 6631 So. ęaiiforma Avenue
Taietohaa Keaabiic 7868

DR. VAITUSH, 
LIETUVIS 

Optometrically Aldą SpeciaKstaf. 
Palengvins aidą įtempimą, kuriu 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, 'akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karlti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavipias daromas su 
elektra, parodančią mažiausias kiai- 
dar. Speciali atyda atkreipiant i mo
kyklos vaikus. Kreivos akya atitai
somos. Valandos nno 10 iki 8 v. Ne- 
dtiioj'Duo 10 iki 12.
Daugely atattiktadi aky» atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau
kaip pirmiau. 1

4712 Sduth AsMana Av.
Phone Booleazd 7589

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

, Td. Kenwood 6107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 41 valandai ryte t 
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

Apart Šventadienio ir ketvirtadieniu

TeL Ofice Wentworth 6880
Rez. Hyde Park 8395 #

Dr. Sušauna Slakis
Moterą ir vaiką ligą gydytoja
6900 So. Halsted SL

Valandos lyt po pietą, 7—8 vaL vak 
išskyros beredomis to suimtomis .

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

■arti 4Mh Street 
Valandos nuo p iki 8 vakaro.

Gydytojas ir Chirurgas
DR. V. E. SIEDLINSKIS

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER A V., Cor. Francisco 
Td. Office Laf. 3650; res. Virg. 0669

Dentistas 
Valandos nuo 9-9

2420 Wėst Marųuette Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 Wešt 43rd SL 

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
Ilki8 po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nekėliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

TeL LAFAYETTE 805L

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted SL

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

ftventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Tel. Boulevard 5914 Dieną Ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:80 y. Nędil nuo 10 iki 12 a. n

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted SL 

CHICAGO. nx.

Dr. Charles Segal
V 9FISAS , .

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 TU 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994 
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po piety 
7 iki 8 vai NediL nuo 10 iki 12 

Bes. Telephone Plaza 2400

Ofiso TeL Catanet 6898

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moterišką, Vyriškų, Vaiku ir r

arti 81st Street.

Dr J. Shinglman
Sugrjžo 'iš vakacijų senas vietos 

gydytojas 
25 metu praktika 

Gyvenimo vieta 
1638 So. 90 Avė.

Phone Cicero 8656
Office 4930 W. 13 SL
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ENGLISH SECTION GBlJUOLES-KANDIŪATES I "MISS NAUJIENOS 1935

Wo would novor ronlteo \vhat

MARY PKSKERIDA RAIBIS

RIINTAUSKAS

HUTĄ KARTANAS

NAUJIENŲ DIDYSIS

MMMM

IR GRAŽUOLIŲ KONTESTAS

BIRUTES DARŽEGRAŽUS KARPETAI 9x12

NEDĖLIOJ,yardas

Rugpiučio-August 4,1935
GRAŽUOLĖMS BUS DUOTOS TRYS DOVANOS

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

Gerbiamieji

Vardas ir pavarde

Miestas

Mano amžius

slraytHl u
[IIUlo—

SKOLINAM 
PINIGUS 
ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ

JUNE IS THE MONTH. OF — 
We wonder if it is news to 

very many if we mention thait 
Stanley Miller and Alice Davi- 
donis were married a few weeks 
ago. Eh?

A THESPIAN DEFINES
A chap who has obviously 

closely observed the anties and 
personalities of stage folk sends 
a few definitions along:

AUKŠTOS RŪŠIES KARPE
TAI po.................................

VARDINIAI KARPETAI po

LISTERINE lUiME ■ kllIl'IS

TOOTH PAŠTE

The Phnntom Automobile 
Who are our Munlerera? 
Courugc and Wlll l*ower
Roaking the Evliubby

Visos gražuolės-kandidatės bus iškilmingai ir maloniai priimtos. 
Tūkstančiai susirinkusių žmonių turės progų pasigerėti Lietuvaitė- 
mis-Gražuolėmis. Ir dalyvauti išrinkime “MISS NAUJIENOS 1935.’

And \vo sepernlodl
Aldona

vve not remlnded oi’ ii 
overy no\v and then by cnlhus- 
iastic pooplo. Those thnl under- 
atand the organimaUon of such 
gi’oups, who govern thvm \vilh 
a keon foreaight, oxplaln to un 
the principles thnl keop us 'to- 
gother, that makos us faithful 

For Inslnnee i n tho

000.000 wont to wlV8M for allmo 
ny, not for chlkl HUppovl. \ve \voiv 
der If the ex-hubbtos of Cook eonu 
ly areni belng "*oakml” lumvlly.

Pinigui yru apdrausti iki $5000.00 per Fe- 
and Lomi Insurance Corpornllon, AVash

tpirr, glo\v* | 
durk likę thr tllal* of clockrt And 
WHU'hes vlsiblo at night. Wlmn enrs 
an painioti beconrn eommnn, na Umy 
doubtlcM wlll, night deivių# \vill be 
much antai', no hcadllghta \vlll be 
nvedvd for traffiv in \vvll-lightad 
citlea, \vhllc tho blrdman, looklng 
down our hl«hwaya, wlll šou undu- 
lating glnw wnw, wlth here And 
therv n durk gap to IndicAte n Jolnt 
in the I n ate t.

Rusiška ir Turkiška Pirtis 
DOUGLAS BATUS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902
Vanoi, lietaus ir druskos vanos.

■vvimming pool. >
Rusiika ir turkiika pirtis

2242 Wcst 23rd Place Phone Canal 8887 
B<m J, Kazatiauskas, Raštininkas,

Klssod ii llttkb too;
Wo crlod n lllllo, slghod n lllllo, 
Promlsed lo bo Irue,

With her spine crushed in an 
auto accident in 1933, 16-yeared 
Jane Ann Slaughter of Hollis, Okln., 
cheerfully plans for the future as 
she lies i n a cast while physiclans 
graft on bits of bone in the.hope of 
repairing her shattered vertebra. 
She delivered the valedictory talk 
for her class in the Hollis junioi 
high school over the radio from a 
Dalias, Texas, hospital. Now she 
plans to go through college, then to 
become a n actress on the $40,000 
given her by a verdiet against a 
parking company.

Helen Wills Moody, almost defeat- 
ed by Helen Jacobs, made a finai 
rali on her will power, and became 
world shampion among women ten- 
nis players for the seventh time. 
Robert Bruce, beaten six times by 
the English, drew renewed hope 
from the spider, undaunted spinner 
of w?bs, defeated his foes, and won 
decades of freedom for his beloved 
Seotland.

Courage and will-power—mighty 
forces of man. When you are “down 
in the dumps”, draw on these rise, 
and conquer your bit of the worid.

When love and marriage go 
wrong, how much do they cost? 
The bitterness and heartache and 
eontempt for the entire opposite 
sex—these can never be measured. 
Būt they are the intangibles more 
important than the money cost

Būt the financial cost of cooled 
love in Cook county mounts up also 
—to about $5,000,000 for former 
husbands and to about $5,000 for 
former wives, in alimony. Here 
obviously it is then man who pays 
and pays and pays. During the pešt 
year about 16,000 cases were filed 
and disposed of in the Superiorand 
the Circuit eourts of this county.

When ve remember thnt those

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

One murtlor ewr, 45 minutes night 
nnd day» wlth no tlme otf for Sun- 
dnys- thnt Is tho unenvlable rvconl 
for homicidea in the United State*.

Spcetacular aa aro tho murderaof 
n gangster likę John Dillinger, or 
of a \vonmn likę the Blonde Tig
res*, tho Avorugo American tnurder- 
or Is a nAtlvo-bom lAboror, About 
'25 yoars old, poorly oducatod, ualng 
a gun or knifo, married, and tho 
fathor of ono or two childron. Slay- 
ing in America is largely tho pro- 
rogativo of tho unoducatod mulo 
laborer, for relativvly fow kllora 
aro forelgnors, and lesa than 10 
porcent of tho crimtnala arrostod 
nro girls and womou.

Why does this man comit about 
12,000 muniors yoaęlyt Not for 
money, not to iatisfy long-nou- 
rishni rovengo, būt chiofly bocauso 
ho is cxcitablo and omotionaly un- 
stablo. His slayings aro mostly 
orimos of passion, not of promodi- 
tation. Working neari y twieo as 
much i n ei ties of 100,000 or moro 
pooplo as in smaller places, this 
average American killor finds 60 
porcent of his vietims in mombers 
of his own class, tho labonors, ac- 
cording to figūros for New York.

One murder overy 45 minutes day 
and night, and Sundays, should 
shamo any nation claiming to be 
civili sėd. As most of those slayings 
aro orimos of passion committed 
with a gun, rigid control and super- 
vision of firoarms will lessen sharp- 
ly the Amcrica’s brutally high homi- 
cide rate.

AcIivnh - a ntagb vvoman wllh 
n bad l’lguro, II’ Hho 
hatl n gootl figūra 
slm'd bccomo n oho- 
ruH giri and hIiovv

LOVF AFFAJH
\Vo loved a lllllo, laughvd a

[lltlkb

Rovuo—a l’al man in Iho nei 
of trylng lo Horoon 
nff 25 prolly girk 
Tlio man Im never 
fui enougli, ’lhe 
glrlH rarely prelly 
enough.

Aoloi'—n man rcqulrvd to nay 
IhlngH liu dooM not 
underMtand hm If ho 
\vero pleadlng for 
hla lifo. IIIh ohlof 
miallfieallon for tlv 
parl appoarM .to ho 
an ablllly įto look 
woll Ii 
trOUNOI’H

RALdAVINGS
DAN AS8OCIATION 
or CHICAGO

Siūlymui arba Inlnymul iminy ir alinokčjlino inor- 
glėlų, lengvais mOnoMinlnis idmokbjlmalH. 

TAUPYMO PINIGŲ SKYRIUS 
MOKA 1% UZ TAUPOMUS PINIGUS

PradCkil Inupyl šiandien, padekit novo pinlgUH | įhj 
Federnlę Bendrovę, kur Amerikos Valdžia lalpgl laiko sa
vo pinigus, 
dorai Snvings 
inglon, 1). G.

Ofiso valandos nuo 0 ryto iki 5 vai. 00 plely. Sere 
domis ir subnlomis nuo D ryto Iki 8 vai. vok.

NAUJIENOS,' CNomo, iii.

Come<tyr—an arrangement of 
dialogue in three 
parts in which Se
verai people work 
themselves up into 
an intensive fever 
at the climax of 
which it is explain- 
ed they are in love. 

Tragedy—the šame arrange
ment, only that 
people are already 
in a fever when the 
eurtain rises. No- 
thing inteligible 
happens. That’s the 
art of it.

Musical Comedy—štili the 
šame arrangement, 

' this time only in 
two parts. The 
people try to sing

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

Tel. Boulevard 4705

THE W0RLD AT 
A GLANCE

by l)r, E. G. Peteri

Buy glovei wlth what 
lt savos

Vool» ♦‘••Ut

timUntUM *r »» '

A ydlowlMh-whltc In tho daytlmn. hw«II ChOl'US WO bt'long lt) if 
a himlmuiR Inde grien at. night—' 
thnt Ii* the imw plmntom Automobi
le, "l'lylng Dulehman“ of Iho mo
dom highway. Moving allvntly, apvet- 
rnlly \vhhoul Imadllghta through the 
haffic of l'arls’ loop, thlx lumlnoM 
machloa hulgcd the eyea of fuNeln- 
ated onlouklng VarlaiAn* and *ent 
ahiver* do\vn their aplnea n* they 
gnuvd lo utler nmaimmrol At thi* 
•Thanlnn Ship“ of the hoolovnrda, 1 follovvors 
thia Splite of the Champ* Klynee*.1CMJW 8Umm(,r Ipyoff, ihoy

then ovvrlald \vlth tmnMpaient lac- principhlH. U gives lh® boys 
phtMphoreaceniiy in the and giria n chanoo to roam tho 

prlmrosp paths of vacnllon limo 
twllhmi'l foellng any rosiamal- 
Ibility of golng out lo Ihvlr way 
to attond rohearaals (n hot, un- 
coinfortablv wealhor, no mat- 
ter how entlcing and allraelivo 
tho meotlngs aty diahod up lo 
be. Human turturo roavls un- 
faVorably undor atich condilions. 
On the other hand, spondhig a 
free, unobligatory summer, on- 
ablos tho boys and giria lo moet 
in tho fall wlth nll tho fresh- 
ness and vlgor poasiblo. Thoy 
have had a varioty of summer 
exporionco and tho fount of 
their convoraatlon is brimmlng 
ovor with oagernoss lo eomparo 
notos and Intimacios.

We sut in on an <>Cflcor’a 
mooting lašt night at Stephons, 
during thp courso of which wo 
learned n fow intoresting 
things. Wo wero asked to in* 
corporate the Information with. 
in the confines of |)ils eolyum. 
Pirmyn leaders, aftor canvass 
ing the field of opinion, hnvo 
found that thoro are many cla- 
moring for a sort of a finai 
shindig, preferably a sami 
dunos affair, notwithslanding 
Che lateness of the date. After 
due deliberation tho date of 
July 28 was decided upon. How- 
over, that is as much as we can 
toli you at this time concern- 
ing the matter proper. We just 
want to call your attention to 
the date and ask you to watch 
this paper daily for further 
news. The affair this year is 
sure to be the best, for, as we 
have mentioned, the response 
has been of an urgent nature. 
There is not a speck or a eloud 
to dim the horizon qf our plans 
— not a single fly in the old

JOHN P. E,\X'ALD
■ ■ LOANS and 1NSL-RAN ,1

apurauG-K nuo ugnies vū;o. utu a
S40 V.'ėst 33rd Street 
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Lygiai prieš dvejus metus, kaip šiandie, telegrafas 
išnešioję po visu pasaulį žinią apie mirtį dviejų lietuvių 
nąrąųęlių, bandžiusių nuskristi be sustojimo iš New Yor* 
ko} Kauną.

Purius ir Girėnas pakilų New Yorko airporte, Floyd 
ItonitetU Flęld, su savo Bellanca — “Mtųupica” ryte llę- 
pos 15 dieną 1983 metais, perskrido per AtlanUko okea
ną ir» pasiekę miesteli Soldiną Prūsuose, netoli lenkų Pa
mario (“lenkų koridoriaus1’), nukrito miške. Buvo ant
ra ar trečia valanda ryto; buvo tamsu ir lijo. Liepos 
mėnesių 17 dieną. f

Niekas tikrai nežino, kaip ta nelaimė atsitiko. Bu
vo spėjimų, kad lakūnus pašovę vokiečių sargybiniai; 
bet buvo ir tokių aiškinimų, kad lėktuvų bakuose bąigč 
išsisemti gasolinas ir lakūnai, ieškodami vietos nusilei
sti, tamsoje atsimušė i medžių viršūnes ir užsimušė.

Ar ta katastrofa įvyko vienokiu ar kitokiu budu, 
• vistiek abejonės beveik nėra, kad pirmoji “Lituanica” 

neturėjo pakankamai kuro nulėkti be sustojimo iki Kaip 
no. Ji buvo lėtas lėktuvas, darąs, tur būt, ne daugiau 
kaip 100 mylių per valandą vidutiniškai. O iŠ New Yor
ko į Kauną trumpiausiu oro keliu yra bevelk 4,500. Tu
pint galvoje, kad joks lėktuvas neguli nuo tokios trum
piausios linijos nenukrypti tai į vieną, tai j kitą pusę ir 
Kad jfcai vietomis lekia aukščiau, vietomis žemiau, leng
vai prisidės per visą kelią dar du, trys šimtai mylių. To
kį tolį nuskristi su Bellanca, net lekiant visą laiką pa
vėjui, imtų su viršum 40 valandų. Jų dviejų- lėktuvas, 
taip ilgai išsilaikyti ore' begalėjo.

Bet lėktuvo trukumus nustelbė lakūnų drąsa. Juo
du lėkė beveik į tikrą mirtį, bet lėkė — kadangi juodu 
buvo pasižadėję tą žygį atlikti ir nebeturėjo vilties, kad 
pus galima jam geriau pasiruošti. Publika, kuri buvo 
aukojusi, reikalavo, kad skridimas įvyktų be atidėlioji^ 
mo; o ta publika, kuri nebuvo nė skatiko davusi, jau 
keikė juodu ir pravardžiavo.

Reikėjo parodyti abejojantiems ir netikintiems, kad 
viešai duotas prižadas yra šventas, nors už tai reikėtų 
ir savo gyvastim užmokėti. Ir juodu parodė — ir už
mokėjo!

Todėl lietuviai šiandie turi du didvyriu.
Nesvarbu, kad nevisiems mums rupi aviacija. Ne

svarbu taip pat, kokios buvo jų dviejų visuomeninės ir 
politinės pažvalgos. Juodu norėjo patarnauti savo vien
genčiams tokiu budu, kokiu juodu jautėsi geriausiai 
galį. ’

Svarbu ir neužmirština yra tai, kad tą savo noru 
užsidėtą sau pareigą juodu laikė didesniu dalyku, negu 
savo gyvastis.

Šitas tragiškas jų dviejų pasiaukojimas įkvėpė lie
tuviams šiapus ir anapus Atlantiko daugiau drąsos ir 
pasitikėjimo savim. O to lietuviams kaip tik labiausia 
trūksta. Jie buvo per ilgus laikus pavergti ir išnaudo
jami. Jie yra linkę kitus laikyti geresniais ir “aukštes
niais” už save. <

Dariaus ir Girėno pramintu taku dabar rengiasi 
žengti kitas drąsuolis: Feliksas Vaitkus. Visuomenė ti
kisi, kad tai bus jau ne auka, bet — žuvusiųjų drąsuo
lių svajonės įvykinimas.

V. LIAUDININKŲ VADOVYBE 
TA PATI. . !

Lietuvos vai. liaudininkų są
jungos suvažiavimas, įvykęs 
Kaune, patvirtino jos demokra
tinį nusistatymą ir išrinko nau
ją centro komitetą su Dr. K. 
Grinium ir p. M. Sleževičium 
priešakyje.
‘ Keli liaudininkų atskalūnai 
Landą suvažiavimui įpiršti ki
tokius vadus, bet neturėjo jo-
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NEPALANKUS INFORMAVI
MAS APIE F. VAITKŲ.

“Tėvynės” vietinėse žiniose 
vienas reporteris (matyti, iš tos 
“tautininkų traicės”), pakarto
jęs įvairius spaudoje jau tilpu
sius pranešimus apie Įeit F. 
Vaitkaus pasiruošimus trans
atlantiniam žygiui, pereitą sa
vaitę parašė taip: % •

“Kiek dar sutrukdys lakū
no Vaitkaus išskridimui (iš
skridimą? — “N.” Red.) Šių 
ženklų išleidimas, tuo tarpu 
negalima pasakyti. Vis tik 
linkėtina, kad lakūnas Vait
kus kuogreičiausiai planuoja
mam skridimui galutinai pri-
sirenom, nes yisnesaenije kį-

— *’ r. -■>, - ■** u , ■»

lą nopaĮankųs gandai tam žy 
glui ir y|s taip žadamas ir 
atidėliojama^ išskridimas bai
gia pąikinti (t— 
vispoiponds pašiUktjimų |r 
paties žygio reikšmę maži* 
pa?’ i

Visuopionės pasitikėjimą kiįp 
— ar tuo, kad Įeit. Vaitkus 
skris? Ir kodėl skridimo reikš
mė gaji būti mažesnė, jeigu ji
sai (vyks kiek vėliau?

Tas “Tėvynės” reporteris mi 
ni gandus ir kartu pats juos 
fabrikuoju, sakydamas, kad 
“ženklų” (specialių krasos žen? 
kielių) išleidimas sųtrukdysĮųs 
išskridirpų. Nieko panąšaus 0p| 
tų žpnĮdelių pasidaryti negalį 
jo-

Visai natūralu, kad publiką 
nekantrauja. Taip buvo dveji 
metai atgal, kada rengėsi skri
sti Darius ir Girėnas; taip yra 
ir dabar. Kai žmonių neryaį 
įtempti, tai visokiems gandapis 
ir įsivaizdavimams susįcĮarp Pk* 
togį dirvą. Bet argi laikraštis 
turi dar tyčia tą publikos ner
vingumų didinti, skelbdamas sa
vo reporterių sugalvotas istori
jas ?

LENKŲ OPOZICIJA BOIKO
TUOS SEIMO RINKIMUS.

♦

Elta praneša iš Varšuvos, kad 
Lenkijos socialistai nutarė boi 
kotuoti busimuosius seimo rin
kimus, kurie bus atlikti šį ru
denį pagpl “naują” konstituci
ją."'Boikotu socialistai nori pa
reikšti protestų prieš netikusią 
ripkimų sistemų, kurią įvedė 
valdžios blokas.

Tokį pat nutarimų priėmė 
Lenkijos tautinių demokratų 
(“en-dekų”) partija.

A. D. F. NORI “LAISNIŲ** 
BIZNIAMS.

Amerikos Darbo Federacijos 
valdyba patiekė įstatymo sumą- 
nymą, kuriuo einant visi taį-p- 
valstijinio pobūdžio bizniai tu
rėtų gauti “laisnįus” iš fedęrą- 
linės valdžios, šituo sumanymų 
norima priverstį darbdavius, 
kad jie suteiktų žmoniškas są
lygas darbininkams

Dvieji) metų jtj žuvimu sukaktuvės

KAPT. STKPONAS DAttIUS llt LAKŪNAS STASYS (URKiNAS
I 

šiandie! nu k iu|k,u (ygiai du motai, Iteip liepos 17 d., 1933 m., nu
galėję Athint|ką ir jau būdami netoli LiotuvoH HtenąHr Vokiotl- 
joH Pomeranijos (Pamario) miškupso žuvo šie drijidcji^trans-

nepriklauso i’cderąlĮ-

Tarp'vtilHtljino prekyba užhI- 
ImųH biznis yralas, kurio pro
duktui yru, gahvteimi iš vieno 
šleltp Į Įdfą j užsiųnius'. 
Federalinė valdžia lurl teisę re
guliuoti tiktąjį brekybą tarpo 
ateitų ir prekyba su užsieniu.'

Biznis, kuris laptarnauja tik 
vietinius reikalus — sakykime, 
duonos kepykla, restoranas, gpp- 
šerno — nepriklauso i’ederąlĮ- 
nOs valdžios kompetencijai.

A. D. F. mintim, didieji fote- 
pini, kurie permužąi moĮca dą^Į 
bildukams, sąpidp yaikųs, ęįrąų- 
(Ižia darbinĮnkąiįis p^ganizųotis 
arba kitokiais j^udąįs pateigia 
darbo žmonių teises, pegautų 
“ląisnio” (leidinį) iŠ valdžios 
gabenti savo produktus iš val
stijos j valstijų, i

AĮųms atrodo, , kad šis Fede- 
pąęijps viršininkų sumanymas 
yra abejotinos vertes. Jeigu val
džią galėtų duoti arba neduoti 
bizniui “laisnį”,,, (tai ji turėtų 
perdaug didelę galių, kuri nere
tai butų panaudojama kyšių 
ėmimui ir politiškiems tiksėmimui ir politiškiems 
lams.

Daug geresnis ir jau 
šalyse jau išbandytas būdas ap
saugoti darbininkų teises tai — 
dirbtuvių inspektorių įvedimas, 
inspektoriai tprųtų būti apgin
ti civiles tarnyįps įstątymu, 
taip kad jų negalėtų persekioti 
ir atstatinėti įvairus politiški 
“bosai”.

kitose

“BURžUAZIšKAS PRIE
TAKAS”.

Ofięialis sovietų valdžios or
ganas “Įzvestija” išbarė vieną 
anglių kasyklos manadžerį Don- 
base, kuris liepė nuversti sienų 
viešoje maudynėje, skiriančių 
vyrus nuo moterų. . Rusijoje 

mąt|49Sį piešose 
pčse nuogį.

U^iJPS protetąryąteų, gnot to 
mąnądįerįąųp, nęprivąl^ paisy
ti ‘‘hprįtuazf^o prietaro”, sulig 
kuriuo nuogiems vyraus ijr mo-

'Tam “^goįiupipąięriųi” so- 
vietų valdžios laikraštis davė 
vėjo įr išrėžė pąipokslą apie so- 

vioty plĮIočįo “gort)t|p;pą” ((įų-1 
stoinstvo).

Bolševikui, susiartinę su Va? 
kąru . Jfiurępos šalimis, pradedą 
“ I) 11 r ž 11 nzM i ”, 'Ky1-:d (io t i datt'ąi At| 
vertės usmeniui. Plrmiaus jįą 
Ją|kčHl fapątišlco nusistaiympi 
kad partija, kteąa Ir valstybė tai 
vjskaH, o ąsmųp — niekas. Net 
švaresnių r ubo flevOjimas buvę 
laidomas “bupžuaziškumo” žy- 
me«

Tai buvo panašus protavimu 
ka|p pirmųjų krlk^ionių, kurio 
laike ankščiausia dorybe “svietų 
marnasčlų” ąįąlžądojimą (aske
tizmą). Ųet kąl krįkščionys pri
ėmė į savo-tarpų vis daugiau 
ir daugiau ątstoyų iš turtingų* 
jų klosų ir, laikui bėgant, pą? 
ūme valdžią j savo rankas, tąi 
neturtas pasĮdarp lik “dievobai
minga” idėja, kurios gyvenime 
niekas nepraktikuoja; o krikš
čionybės vadai prądėjo ieškoti 
pasaulio gerybių ir dėl jų ko
voti.

Viešpataujančioji Rusijos so
vietų klesa, komisarai, jau se
niai neatsilieka nuo “buržujų” 
savo palinkime smagiai gyvėp
li. Jie važinėja ąųtomobiliąią, 
gyvena bti'vusios ar|stqkratijpą 
palociuose, maukia* šampaną ir 
dėvi gražius rubus. Paprastiems 
žmonėms, “sovietų piliečiams”, 
tų “faškažių” netenka nč pauo
styti. Bet komisarai dabar jau 
yra tiek “suburžuazėję, kad jie 
pradeda pripažinti, jogei “sovie
tų pilietis” turi teisę viešojp 
vietoje bent pridengti savp nuq- 
gybę-

Kas sako, kad Stalino karu
ly stė j e nerą progreso?

šiais laikau jokio biznio įmo- 
ni ba reklamos negali ggvuo^ 
ii. į^onkuientų ura tuk daug, 
M tik nu<į<lliĮih, '

ouuprMt

Škarletina
Bušo l)r. T. Dunduliu

^kartotina yni btepIriiM Išbė
rimui odos, su karščiu Ir skau
dančia gurkiu, fikurlotlnn gali 
būti Ir kai kada yra pavojingu 
Ilgu. Karšt Ik kai kuriuose nir- 
glmuoiu guli būti žemiu arba 
visai nc|)atėmljamaH. Wlpgi 
gork’lOu skaudėj Imas Ir pąruu- 
donavlmas rfall būti lengvas h 
mažai patėmljamas. Lengvumui. 
ĮUHh'glmuoMo Išbėrimai nuro
tai visai nopatėmljnmu, Ir <10- 
llnl to toki u oho lengvuose sir
gimuose apsaugos prlumonėa 
nopanaūdijama, kas dažnai su
daro rimtų prluŠast| paplitimui 
Ilgui net tarp visos aplullnkči 
gyventojų.

Togu] škarletina butų Ir gan 
lengvo pobūdžio, Jos komplika
cijos, kaipo pasėka, gali būti 
labui žalingos ypatingai Inkstų 
(degimas. Tegul sirgimas bu
tų Ir lengviausio pobūdžio, ap
sauga yra būtinai reikalinga, 
kad nounžkrėstl kitų. Vienas 
ligonis gali persirgti labai leng
vai, o kitus, užsikrėtęs nuo pir
mojo, gali sutikti mirti arba 
išvystyti nuolatinai žalingų 
kopmllkaciją—apkartimą.

Huslrglmus paeina nuo užsi
krėtimo tam tikrais parazitais. 
Jie dasigauna Į žmogaus sys- 
temų per kvėpavimo tokus—■ 
nosies kanalus ir burnų.. fikar- 
lotina yra limpanti nuo pra
džios apsirgimo ir* dar labiau 
limpanti, kada ligonis prade
da sveikti. Taigi aišku, kad 
svoikstantais ligonis neprivalo 
eiti prie kitų iki pasibaigiu gy 
dytojo nustatytas laikas. .
• Ligonio priežiūra turi būti 
labai atsargi. Ligonio kamba
rys reikia atskirti nuo kitų. 
Juo didesnis kambarys, tuo 
goriau. Nereikalingi rakandai 
goriau pašalinti iŠ ligonio kam
bario. Ligonio prižiūrėtojas 
neprivalo vaikščioti po visus ki
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NAUJIENŲ
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tus kambarius tarno pačiame 
namo. Atsargumus ypač rol* 
kalingus su valgiais, indais |i 
drabužiais. Indai ir drabu
žiai pavartoti prie ligonio, rei
kia <llsinfok tuoti karlsdiavon 
rųkštlos (dviejų ir pusėsė pro
centų stiprumo) skiediniu. Ma
žos vertės daiktus pavartotus 
prie ligonio, kaip tai laikraš
čius, valgių likučius ir prastas 
drapanas, goriausia sudeginti. 
Naminiai gyvūnai — katė ii 
šuva,* nereikia (leisti ( ligo
nio kambarį.

Valgis turi būti lengvas; tin
kamiausias yra pienas. Galima 
ligoniui duoti ir krakmolinių 
valgių. Maltcd pienus, lemų- 
nadal ir aplosinni pavelijamu 
Vėliau džiovinta balta duona, 
)<ošo|0, kepins bulvės, ryžiai, 
kernų krakmolas ir vaisiai ga
lima duoti.

(vairių nežinomos vartės ar
batėlių goriau vengti; Jos kar
tais gali iššaukti negeistinų 
komplikacijų. Goriausia kreiptis 
prie Šeimos gydytojo pradžioj 
ligos. 
.. .... .......  n

Skelbimui Naujienose 
duoda naudų, dfilto, 
kad pačios Naujienos 
yru naudingos.

gULTURA No. 5,—45c
* Gnunnma NsuitenosB

Kr tik KRUtttM No, ė KulUiroii nu
meris. Tai yra gorlauslN žurnalus 
lt Uotuvės. Kas iiižasla aorus Ir 
uumokiimnčlus straipsnius. Iiim tu ro
tų skaityti Kultūra.

Turinys i
Europos iškilimas ir sunykimo slmp- 

V>nįul—J*. Kopustlnskas.
Kur pažanga, o kur progresus—Dr.

J. illupus. , -
tš KUMtrnHcČIu gyvūninio—I’rof. p, 
?mūkimo idoologlju—Edg. Alllers, 

akademija ar 1 liaudį?—J. lliidž- 
vllus, 

lyrišku širdis—Ą. Biliūnas.
Antras pono Chanzdke užgimimus— 

Llon Ffluchtvangor,
Šonai motinai—A. Biliūnas. 
Dabartį nė Chirurgija—Prof, A. Za- 
Apžvalgn Knygos. 1 JUsratiįre, w J’p- 

litiku. Skaitytoju tribūna ir Jvul- 
renybės. , <»



NAUJIENOS, Chicago, III.

ir gerai gyvuoja, dar 12 nhrių, 
gerai pasiturinčių 'biznierių, įpri- 
sitašė. Ir aš nuo savęs veliju 
klubui kuo geriausio pasiseki
mo. J. P*

CHICAGOS
ŽINIOS

Mėnulio užtemimas bu
vo galima matyti gerai

Trečiadienis, Liepos 17, 1935_________________________

rių žalos turtui. Tačiau atė
mus ir tą jAispcnktą milioną 
•pasirodys, kad šiemet nuosto
lių dėl ghisrų buvo kur kas 
itiažiau, negu pernai.

1934 m. nuo sausio 1 d. iki 
birželio 30 d. gaisro alarhių 
buvo 14,587; 1935 m. per tą 
patį laikotarpį alarmų buvo 
tik 9,867.

J

Pirmadienio vakare Ameri
koj milionai žmonių dabojo 
mėnulio užtemimą, kuris tęsė
si 1(M) minučių. Chicagoj 
ypatingai gerai buvo galima 
užtemimas daboti, ba naktis 
pasitaikė be debesų ir neūka
nota.

Užtemimas prasidėjo 10:12 
valandą. Užtemimo pilnuma 
atėjo 11:09 valandą. Po dvy
liktos valandos mėnulis išlin
do iš tamsos.

Kai kurie astronomai darė 
savo tyrinėjimus mėnulio už
temimo laiku. Ką jų apskai
čiavimai pasakys, sužinosime 
vėliau. Bet nužiūrima, kad 
menulio paviršy temperatūra 
per tą laiką, kai jis pateko į 
žemes šešelį, nupuolė nuo 250 
laipsnių aukščiau zero 
132 laipsnių žemiau zero.

Suėmė keletą nužiūri
mų jaunų banditų

Vakar buvo pranešta, kad 
banditai nušovė italą Antho- 
ny Banettą krautuve adresu 
2229 Taylor et, kai jis nepa
klausė jų paliepimo iškelti 
rankas aukštyn. Ryšy su ta 
galvažudyste areštuoti yra ke
letas jauniu Vyrų ir keletas 
merginų. Policija mano, kad 
areštuotųjų tarpe yra tikrieji 
galvažudystSs kaltininkai.

Užpuolė dvi pienines

iki

Ekskursijos po Chicagą 
vaikams

Du vyrai, važiavę automo
biliu, išmušė langų pieno 
krautuvėj adresu 8452 Esca- 
naba ave, ir įmetė į krautu
vą bonką su dvokiančiu skys
timu. ’ Vėliau, kaip manoma, 
tie patys vyrai panašiu jau 
budu užatakavo pieno krau
tuvę 3651 Ėast 106 st.

biliu, dvi savaiti buVO ligoni
nėje, dabar serga hkmie. Ma
noma, kad ligonis netrukus pa
sveiks.

Kitose kuopose pasakojama, 
kad kuopos mažiau* sūmdka j 
centrą, negu išmoka sergan
tiems ligoniams, bet musų kuo
poje taip nėra. Mes daug dau
giau sumokame centrui, negu 
išmokame1 pašalpos sergantiems 
nariams. Reiškia, mes nepra
sižengiame Susivienijimo įsta
tams. Jeigu kitos kuopos taip 
darytų, tai nebūtų deficito.

Organo redaktorius laišku pa
aiškino, kad kuopa padarė klai
dą išnešdama protestą prieš P. 
T. Well, tegul būna viena klai
da ir kuopos, bet gal kada nors 
mes juos pasigausime kitą 
kartų—pareiškė mūšų kuopa. 
Kur čia nariai gali pastebėti, 
kas ten toli de'dasi, jei cent
ras negali žinoti, kas dedasi 
nekurtose kuopose.

Nariai iki šiol dejuodavo, kad 
nebuvo kur parengimų surengti 
žiemos laiku. Sakė, nėra sve
tainės. Bet dabar, kuomet 
svetainė yra mažiems parengi
mams rengti, tai nariai tyli. 
Reikėtų neleisti dalyko pro 
pirštus. Reikėtų surengti šio
kį tokį parengimėlį. Iš to vis 
nauda butų kuopai.

—Korespondentas.

Atidarymas naujos 
tavernos pavyko
ROSELANDt- ‘Liepos 18 d. 

įvyko atidarymas tavernos, ku-

rlos savininkes yra Martha 
Zalelis ir Petronėlė Bauzis, 135 
EaSt 107 st. Abi ponios yra 
rožių žemės gyventojos. Jos 
turi iplačiį pažintį Chicagos vi
suomenėj. Tad ir į naujos ali
nės puotą suvažiavo daug sve
čių, kurie linksmai tpraleido lai
ką.

P-nia Martha Zalelis įsirašė 
J Chicagos Lietuvių Draugiją ir 
abi tavernos savininkes užsira
šė Nau j tolias į bizriiavietę.

—Šėmas Petras.

iii making the toumament a 
success. Their sportsmanship 
was a feature of the meet. The 
vietors will receive their tro
pines and acclaim on the ex- 
eursion Šaturday.

Chicago, III.; Korespondentas S. 
Merais, 6804 So. Perry Avenue, 
Chicago, III.

Žukas Wins Trip to 
Lithuania Cops Tennis 

Crown
INTRODUCING GIRL’S NET CHAMP

Chicagos Draugiją, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams
ILLfNOlS LIETUVIŲ PAftELPOS 

KLlU&O valdyba dėl 1985 metu. 
Jonas .Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marųuette Road, Wdlter Lėkis, 
pirin. pakalbi, Adolph Kaulakis, 
nut. rašt 8842 S. Union Ave., 
Prąnk Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond. St., Frank Bakutis, ižd. 
2608 W. 69th St, J. Adomaitis Ir 
J, Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimąį atsibuna kožną mine* 

sį pirmą penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 8188 S. Halsted 
St., 7:80 vai. vakarė.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KL1UBO valdyba 1935 
m.. A n ton Volskis pirm., 8341 
Evergreen Ave.. tel. Belmont 1448. 
John Kuprevičius, vice-pirm., An- 
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
Wabansla Ave., tel. Humboldt 
8254, Stanley Buneckis, fin. rašt.. 
A. Zillius, kašierius, Tam Kubi
lius, maršalka.

Trys milionai su viršum 
gyventojų Chicagoj. Daugy
be viešųjų įstaigų, bizniavic- 
čių, parkų, fabrikų. Yra ką 
pažiūrėti, yra ko studijuoti. 
Taigi Chicagos parkų distrik- 
tas ruošia eilę ekskursijų su 
palydovais vaikams. Tarp kit
ko šiose ekskursijose planuo
jama atlankyti Akvariumą, 
Armoura Company, meno in
stitutą, biznio tarybą, istorinę 
draugiją, Ficldo muzejų, Max- 
well gatvės rinką, Tribūne 
bokštą, Lincoln parką, Chica
gos tunelį, municipalį aero
dromą, Rosemvaldo muzejų 
ir eilę kitų žymesnių vietų.

Berniukai ir mergaitės gali 
, užsiregistruoti bet kuriai iš šių 
ekskursijų pas artimiausio 
jiems parko direktorių arba 
patelefonavę parkų distrikto 
pramogų štabo sekretorei Do- 
rothea Nelson, Harrison 5252.

Nuostoliai dėl gaisrų 
. Chicagoje sumažėjo

Ugnėgesių departamento vir
šininkas Michacl J. Corrigan 
išdavė merui E. J. Kelly ra
portą apie nuostolius turtui 
dėl gaisrų Chicagoj 1935 m., 
pirmoj pusėj. Tarp kitko 
Corrigan pažymi, kad 1934 m. 
per pirmuosius šešius mėne
sius buvo apmokėta nuostolių 
dėl gaisrų suma $9,291,583, o 
per tą pati laikotarpį 1935 me
tais tik $1,500,000.

193-1 metais pasitaikė stok- 
jardų gaisras, kuris padarė 
apie puspenkto miliono dolc-

Atėmė $300
Trys banditai atėmė iš 

George Bdrry, 7257 Vinscnnes 
ave., $300, kai jis išlipo iš au
tomobilio ties Goes Litografi
jos kompanija, 42 AVešt 61 st. 
Berry tarnauja tai kompani
jai kaip knygvedis.

Žagariečių Klubo 
piknikas

Užpuolė merginą
m.,P-lė Helcn Mayo, 27

1215 North Dcarborn st., prh-i 
nešė policijai, kad du vyrai 
vakar anksti rytą, įsitraukė ją 
į savo automobilį. Jie mėgi
no pulti ją, po 'to ’atėmė iš 
jos $35.00 ir pavežę iki Elm 
ir Crosby gatvių išmetė ją iš 
automobilio. Mergina randa
si ligoninėj.

Žagariečių klubas turėjo drau
gišką pikniką liepos 7 d., Big 
Treė Grovė. NOrs diena buvo 
apsiniaukus, b.et tas neišgąsdi 
no žagariečius, ir gan gražios 
publikos susirinko. Viši links
mai laiką praleido -prie žagarie
čių muzikos ir gardaus alaus. 
Numatoma, kad klubas -padarė 
pelno. Matydami, 'kad klubas, 
nors ir jaunas, bet yra veiklus

Kapitonas Prendergast
— naujas viršininkas
Policijos kapitonui Gilbertui 

užėmus vietą valstybės gynė
jo Courtney ofise, uniformuo
tos Chicagos policijos viršinin
ku tapo paskirtas kap. Pren
dergast.

WEST PULLMAN
Pereitą sekmadienį įvyko 

SLA. 55 kuopos pusmetinis su
sirinkimas. Narių atsilankė 
vidutiniškai.

Vasylienė pasveiko; sirgo 
penkias savaites. Serga Stal- 
nionis. Jis susižeidė autdriid-

STANISLOVAS BUITKUS
, Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 12 diena, 3:00 valandą 
po piet 1935 m., sulaukės 46 
metu amžiaus, gimęs Lietuvoj, 
Tauragės apskr., Eržvilko par., 
Ušišiunu kaime.

Amerikoj išgyveno apie 25 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
du broliu Joną ir James Zieg- 
ler, III. ir broli Antaną Scran- 
ton, Pa., giminės, draugus ir 
pažystamus.

Velionis gyveno 2318 South 
Leavitt St.

Kūnas pašarvotas 
Lachavičių koplyčioje, 
23rd Place.

Laidotuvės įvyks 
liepos 18 dieną, 2:00 vai. po 
piet iš koplyčios i Tautiškas į 
kapines. kl .

Visi a. a. StąnišIOVO Btiit'- 
kus giminės, draugai 'ir. phžVls^ ; 
tami esat titibŠįręžiĖti kviėčia- 
mi dalyvauti lĖiidbtuVėšę Ir ŠU 
teikti jątn paskutinį patarnavi 
ma ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekanie, 
Brolidi, Giiriihės 
ir Draugai.

Patarnauja laidotuvių direk- J 
toriai L&chątyicz ir Silrius, • 
Tel. Canjal 2515.

randasi
2314 W.

»

ketverge

EVidehtly yču Čan’t beat skili 
and drive. It was proven lašt 
week by 'tWo stalwart exhibi- 
tions. Joe Zttkas and Ann Gre- 
garow swe£it' down all oppoš- 
ition with the fiėrcėnessi of an 
hUrričahė.
DESERVED CROWN

On Saturday aftėrnoon, in 
the setoi-finals braėket, while 
Žukas was taking the measure 
of John O’Shėll to the tune of 
'6-3, 6-0, cin the opjtosite court 
Tony Yankers and Al Bulis 
fought bitterly for two and a 
Tialf hdurs. Tony Yankers 'fin- 
tilly eihėrged the viotor 17-15 ' 
4-6, 7-5. After a 20 toinute ręst 
Žukas and Yankers engag^ed in 
the finais struggle. Ūridėr the 
boiling suh they battled. The 
sedrė iŠ hOt indičatiVe of the 
fiįht, for both 'bdys rushed tlie 
net, dove ąfter itopoššiblė shots 
to fotiirn' JHowever, Zu- 
kas’s mastery -and precision

wore down Yankers. Žukas 
triumphing 6-3, 7-5.
GIRLS IN HOT SCRAMBLE

On Šunday aftėrnoon Miss 
Anne Greg!orow proved herself 
superior to any of the oppos- 
itton. Bee Survillo, in the semi-, 
finais, disposed of Anne’s sis- 
ter, short and sweet, in order 
to meet Anne who had a short 
while ago blasted her opponent 
off the court. Anne just had 
to keep ithe family in the swim, 
for, during the finai mateli she 
Avrested a vietory from Miss 
Survillo. Antie played hard all
the time meetihg anything Bee 
had to offer. Bee tried rushing 
the het mh'ny times, such tač- 
ties proving unavailing, for 
Anhe paSsėd her and lobbėd 
points dver her (hehd. Sčore 6-1,< 
6-8. ?
APPRECIATION

Naujienos thahks all the boys 
and girls for their cooperaitidn

LIETUVIŠKA teatrališka dr- 
• ST* RŪTOS NO. 1 Valdyba 1985 

j„.: Pirm. C. Stencel, 2589 West 
48rd Sį,, Chicago, III.; Pirm, pa- 
gelb. C. Chaplinskag, 8627 South 
Halsted Si., Chicago, III.; Nut. 
rašt. F. Opulskas, 8218 So. Lime 
St., Chicago, III.: Fin. rašt. W. 
Zlabes, 740 E. OOth PI., Chicago, 
III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Ave., Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkipnš, 8441 
So. Morgan St., Chicago. 111.; Kas. 
pagelb. J;. YuškienienS, 2547 W. 
45th St., Chicago, III.; Durų mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.; Ligoniu apek. 
K. KeturakienS, 1525 E. Oakwood 
Blvd.; Kasiefius J. Yuškienas, 2547 
\V. 45th St., Chicago, I1L; Sudžia 
F- Aušra, 3489 So. Artesian Ave. 
Chicago, III.; Sudžios rašt. F. žu- 
kauskąs, 8314 So. Morgan Street.

AMERICAN LITHUANIAN C1TI- 
ZENS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1985 m.: J. fivitarius, pirm. 
4819 S. Tripp Ave.; W. Turner. 
pirm.-pag., 8118 W. 44 St.. tel. 
Virginia 1158; Paul J. Petraitis, 
nut rašt., 8131 S. Emerald Ave., 
tel.Columbus 10272; J.Naudžiunas. 
fin. rašt, 1500 S. 48th Court Ci
cero, III,; J. Manikas. kontrolės 
rašt, 2519 W. 43 St.; J. Jesiunas. 
kasos globėjas, 2440 W. 89 St; 
H. Gramontienė, kasicrius, 4585 
S. Rockvvell St; Dr. A. J. Mani
kas. daktare skvotėjas ,2519 W. 
48 St., tel. Lafayette 3051; A. Va- 
lavičia. Maršarka (Bondsmanai); 
K. Gramontas. 4535 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Ave.; A. 
Sadlukas, 4038 Archer Ave., tel.

. Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul J. Petraitis, 8181 
S. Emerald Ave., A. Saldukas, 
4088 Archer Ave., Dr. A. J. Mani
kes, 2519 W. 43 St; Pilietiškų Po
piety Komisija: A. Saldukas, 4038 
Archer Ave., tel. Lafayette 6719, 
B. Putrimas, 4536 Turner Ave.
Kliubo susirinkimai atsibuna kns 

trečias (8) sekmadienis kiekvieno 
mėnesio, 1-mą vai. po pietų K. 
Gramonto svetainėj, 4535 South 
Kockwel ISt.

I

GRAŽUOLIŲ 
KONTESTAS

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITĖS 

MISS NAUJIENOS 
1935”

PA1AISYK STOGĄ IR RYMAS DABAR
Pirm negu Valysi namus! Pašauk mus/dėl dykai apskaitliavimų. 

25 metai patyrimo. — Blekoriuš',ir ’ Stogius.

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

Z A

<

AkĮNIai .. 4.75
Vėliausios mados, 

Prirenkami per paty
rusį lietuvi Dr. Bru

no Wainorį, Opt.
Tel. Boulevard 6630

BIRUTES DARŽE 
RugpiuČio-August 4, 

1935 m.
Lietuvaitės norinčios įstoti į 

Gražuolių Kontestą, tuojau 
siųskite savo fotografijas j 
“Naujienas”.

Gražuolėms bus duodamos 
trys* dovanos:
PIRMA DOVANA — $50.00 
ANTRA DOVANA — $25100 
TREČIA DOVANA — $10.00

Duodam Paskolas Ant Morgičitt j
Mažais Mėriestoito 'I§rn6kėjiftihris rtob 5 'iki 20 Metų

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj
U. S. Government Įstaigoj, F.
S. and L. Ins. Corp., Washing- J 
ton, D, C. Apdraustas kiekvie
no žmogaus investmentaS iki ’ 
.$5,000.00. ,
, 3®es , mekafo už kiekvieną 

us, pagal už- 
je išmokėjome

Jos. F. Budrikę
OPTICAL and 

JEWĖLRY CO.
3313 So. Halsted St.

ČHICAGO. ItL.
. ........................................................................................................... .H! —

P. CONftAD
STUDI6 

420 W. 63M St 
Etitfewn<M588S-K840 

Dar Rražftni, inoifernil 
Iriau iren^ta.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALJTABETO TVAaKdJB

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musj skaitytojams ra- 
Sirasti, kur galima nusipirkti |vairi< paprasti ir nepaprasti 
daikty, tataisi Ir reikmėn*. Jeigu iŠ čia *ekelbimi ne
galite susirasti lo jieškot, pašaukite Naujienas, Danai 8500, ir 
k^ahslcite fciznib Patarėjo. Čia jus jusite 'fiafbrdutčiji, Jeigu tik

Reikalau darni 
Visada galite 
^gatiti savo su- 

pytas pini
gui. įstojimo 
mok&i bereikia.

1

===
nacija_

Informacijų klauskite pas 
vietini agentų arba

T 2.00 
*45.00 
*15.00 
. 51.00

DOUGLAS TARK HOSPlTAL 
1900 S. Keilzie Avė.

mm

‘rėlefdita)i CANkL 1OT9

JTUS^IN NIACKIEAVIGH, Prezidentas

■HESu

b STORE FIXTURE 
EXCHANGE

SENOJI TĖVYNE JUS LAUKIA
Aplankykite Savo 

Gimtinį Kraštą
7 DIENOS 
l LIETUVA

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prie laivo Bremerhavene ir už
tikrina patogų nuvykimą į 

KLAIPĖDĄ

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivas

DEUTSCHLANb 
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

HAMBUR G-AMERICAN LINE 
NORTH CFRMAN LLOYD

—130 W.Ba»Ulph SU Chicago

i

r

■

DOMTCEL1E JANULEVIČIUS 
po tėvais Zavėckiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 14 dieną, 9:00 valandą 
ryto 1935 m., Sulaukus 40 mė
tų amžiaus, gimus Ašpelių kah 
me, Kuntaučiu parap., Telšių , 
npski**

Amerikoj Išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Antaną, Sūnų Edvard ir 
daug pažystamų ir draugu, o 
Lietuvoje seserį.

Kūnas pašarvota randasi 
4086 Brighton Place.

Laidotuvės įvyks ketverge. 
HepOs 18 dieną, 10:00 vai. ryte 
iš namų į Tautiškas kapines.

Visi a, a. Domicėlės Janule- 
vičienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Vyras, SUnus, Draugai 
ir Pažystami.

Patarnauja laidotovių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1188.

Čia 
štisirasit

tik
jums n

STORE

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

garf:
5800—5814 So. Habtod St.

Tonsilai išimami
vaikams ------

Palagas ligoni
nėje ---- -------

Akušerija na
muose ___

G

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes paša* 
kyšime Įdek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokj blikoryatla 
darbą.

8216 So. Halsted Street. 
Tek VICtorv 496S.

SIUSKTEPER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 
To prašo Lietuvosžmonėsr 
fiip pataria Uetuvos-banla
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ROSELAND CLASSIFIEDADS

medalis ir

PRANEŠIMAI

kių Kliubas

Pocahontas mine run tonas $7.00

CLASSIFIEDADS

For Reni

metus

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

įvyko 
d. Og-

tikros 
tikrai

Ona Gregarauskiutė 
laimėjo mergaičių 
tennis čampionatą

Gregarauskiutė
Beatriče Sur-

TAVERN puik 
ru lotu ir namu 
brangiai.

TAVERN pardavimui, gera vieta. 
Pardavimo priežastį patirsit ant vie
tos. 6759 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Tavernas, gera vie- 
. išdirbta per 2 metus. 160 sėdy- 
U. Prieinama kaina.

6359 S. Ashland Avė.

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Tel. Republic 8402

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

užtektinai jo. Bet ne per stipraus.
Ir Chesterfields yra lengvi—b< 

jie ne be skonio ir ne silpni.
Chesterfields‘‘eina į miestą

darbšti kliubo 
susidėjo iš se- 
drg. Walter 
susirgo1 ir ne

dalyvauti, p.

REIKALINGAS senyvas vyras pa 
gelbėti virtuvėj ir apie namus. Kam 
barys. valgis ' ir alga.

5702 W. 65 St.

PARDAVIMUI restaurantas, biz
nyje 15 metų. Pardavimo priežas 
tis — savininkas apleidžia miestą.

8080 Indiana Avė.

Kliubo susirinkime buvo iš
dubtas pikniko komisijos ra
portas, kuris rodo, kad liko 
gražaus pelno.

PARDAVIMUI Tavern fixtures — 
barai, krėslai, stalai — Viskas kaip 
naujas. Kas nori gali ir ta pačia 
vieta renduoti. Turiu parduoti j tris 
dienas. Rašykite Naujienos Box 285.

i vietoj su atsky 
šdirbta vieta, ne 

Mainu nepriimsiu.'
4633 So. Rockwell St.

PARSIDUODA per 10 metu gerai 
išdirbta bučernė ir grosernė. pir
mos klesos, gražiausioj lietuvių ko- 
lionijoj Marouette Parke. Pardavimo 
priežastis liga. Atsišaukit Box 284. 
1739 S. Halsted St.

NAŠLE priversta išmainyti 2 
flatų muro narna South Sidėj ant 
biznio arba pigesnio namo. Labai 
pigiai parsiduoda 5 flatu muro na
mas Bridgeporte. Mainys Telefonas 
Yards 0145.

Buvęs kupiškėnų 
susirinkime

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
rius, visokio didžio su Coil Baksais 
•r Sinkom. Taipgi Storų fikčerius 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus. 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixtures, 1900 S. State St., 
CALumet 5269

PARSIDUODA Tavern ir Lunch 
room. tarp didelių dirbtuvių, su vi

Help Wanted—Femal 
Darbininkių reikia

REIKIA patyrusių moterų sorta- 
vimui skuduru, Ideal Junk Shop 
1505 Austin Avė.

Vis daugiau jaunimo ir se
nimo perkasi tikėtus pasivaži-t 
nėjimui dideliu laivu po Mi
chigano ažerą subatos naktį, 
liepos 20 d.

Kiekvienam bus smagu ir 
vėsu išvažiavus dviem valan
dom į Michigano ežerų. Ant 
didelio laivo yra daug vietos, 
yra kur pasėdėti ir atsilsėti. 
Gros puiki orkestrą ir mė- 
giantiems šokti bus • smagu 
pasišokti.

Tenniso čempionai panelė 
Ona Gregarauskiutė ir J. J. 
Žukas aplaikys čia savo dova
nas, kaipo laimėtojai Naujie
nų tennis turnamento.

Tikėtai šiai ekskursijai par
siduoda išanksto po 50 centų, 
o vaikams po 25c. Būtinai 
pirkitės tikėtus išanksto Nau
jienų ofise arba savo apielin-

Ateinantj penktadienį, liepos 
19 d„ darbininkų svetainėje, 
10413 Michigan avenue, įvyks 
Klubų ir .Draugijų Susivieniji
mo pusmetinis susirinkimas, 
šiame susirinkime bus svarbių 
raportų ir pranešimų. Beto, 
man praneša iš Chicagos drau
gijos, kad žada atsilankyti jos 
atstovas Senas Petras; jis žada 
paaiškinit tos draugijos užduo
tis. Tad bus mums svarbu iš 
jo šį tą sužinoti. Visi nariai 
ir narės būtinai atsilankykite.

—Korespondentas.

STORAS ir pusė Storo rendon —- 
pusė Storo turi dresių — fixtures, 
juos galimą vartoti. Pilnas Storas 
yra gera vieta dėl saliuno arba 
liųuor house. Yra užtektinai vie
tos dėl dviejų biznių, taipgi dėl bi- 
lekokio biznio.

3341 So. Halsted St.

Humbold Park Lietuvių Politikos 
Kliubo i vyks pusmetinis susirinki
mas, liepos 18 d. 1935 m., Almiro 
Simons svet., 1649 N. Hancock St 
8 vai. vak. Gerbiami kliubiečiai ma
lonėkite būti Šiame susirinkime ir 
atsivesti naujų narių. — Valdyba.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-ItaisaiĮ paskaitas publikos 

buvodavo tiek 
ne-

REIKALINGAS virėjas i restau 
rantą, valgis ir guolis ant vietos.

3738 S. Halsted St.

Chesterfields daro viskį kį tik 
cigaretas privalo daryti.

Chesterfields turi skonio—taip,

tarp šių dviejų 
lošėjų

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
Chicagos didžiausia rakandų krau

tuvė. Visi rakandai nauji. Kiti 
gali nukopijoti musų skelbimą, bet 
ne musų kainas. Musų krautuvė 
randasi toliau nuo aukštų rendų 
distrikto, vienok lengva davažiuoti. 
Kam mokėti vidurmicsčio kainas? 
Mes parduodam lengvais išmokėji
mais.Seklyčios setas ......... i $19.75

Miegruimio setas ....... 19.75
• Valgomo kambario setais 24.50 

Kaurai 9x12 .............. 7.95
3 kambarių outfit .....  69.00

vertes virš SIOO.OO1. ' *
Niekas už mus. pigiau negali par

duoti. Nepirkit kol nesužinosit mu
sų kainas. . . -A j-tAtdara vakarais iki 10, nedehomis 
nuo 11 iki 7 vai. vak.
PJGHTWAY FURNITURE CO.

1 225 S. Ashland Avė.
i šiaure nuo Jackson Blvd.

Naujienų mergaičių tęnnis 
turnamento pabaigoje liko 
dvi panelės, kurios turėjo 
persiimti dėl čampionato: - tai 
panelės Ona 
(Gregorovv) -ir 
Viliutė.

Susirėmimas 
puikių tennis 
sekmadienį, liepos 14 
den parke.

Abidvi lošė 
čampionės. Tai 
puikus tennis, 
jųdviejų tęsėsi 
landas. Panelė

REIKALINGAS patyręs bučerys 
turi būt uhijistas.

3631 S. Halsted St.

Laivinė ekskursija 
bus linksma, smagi 

ir vėsi

Laisv. Etinės-Kulturos Drau
gijos Kupiškio skyriui' reika
linga būtinai piniginė para
ma aptvėrimui tvora Laisvų 
Kapų. Skyriaus nariai šiek 
tiek tarpe savęs sudėjo, bet 
dar toli gražu nepakankamai, 
Skyrius pasitiki, kad Ameri
koje gyveną kupiškėnai nepa- 
skupės ir sumos 
sumą pinigų.

Praeitą mėnesį 
kupiškėnai turėjo

daug arti laikėsi prie tinklo. 
Panelės Gregarauskiutės per
galės skaitlinės buvo 6-1, 6-3.

Musų čampionė Onytė Gre- 
gęrauąkįųtė yra .žinoma Chi 
cagoje kaipo viena iš geriau
sių lošėjų ir yra dalyvavusi 
daugely Chicagos mięsto ten
nis tųrnamentų. Ji dirbą 
Wells Gardner radio aparatų 
kompanijoj.

Jos užpelnytas 
dovana bus inteikta jai, kaipo 
moterų tennis čempionei ant 
laivo S. S. City of Grand Ra- 
dips, kad išvažiuosime su tuo 
laivu subatos naktį pasivaži
nėti po Michigano ežerą.

Visi kviečiami yra pirktis 
tikėtus šion ekskursijon muši; 
tennis čampionams pagerbti, 
o vieną jų J. J. Žuką išlydėti 
į Lietuvą, kur jis dalyvaus vi
so pasaulio lietuvių olimpijii- 
doj, kaipo Naujienų tennis 
turnamento laimėtojas.

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

3322 So.- Morgan St.

. RENDON 3 kambariai — $6.00; 4 
kambariai $10.00 T menesi, žvai
rus flatai, yra elektra, gasas, toile- 
tai. • Lietuvių kolonijoj. 913 W. 
Cullerton St., (20th Street).

Chicagos 
susirinki

mą, į kurį atsilankė suvirš 
dvidešimt kupiškėnų pesitarti, 
kaip čia uoliau pasidarbavus, 
kad paremti Kupiškio skyrių. 
Susirinkimas išrinko valdybą 
ir įgaliavo ją išdirbti planą, 
kuris turi būt patiektas se
kančiame kupiškėnų susjrin- 
kime.

D-ras A. L. Graičunas ra
portavo susirinkimui sekan
čiai: Viso sukolektuota ir pa
siųsta Kupiškiu Laisv. Etinės 
Kultūros Draugijos skyriui 

nu

pirkta ženiė Laisviems ka
pams; uždėtas knygynėlis ir 
skaitykla, surengta keliatės 
paskaitų, kurioms prelegentai 
buvo .pakviesti iš Kauno—Vy
tauto Didž. universiteto profe
soriai 
atsilankymas 
skaitlingas, kad svetainėj 
sutilpdavo. Pagal gaunamas iš 
Kupiškio žinias, publika labai 
dėkinga už surengtas paskai
tas, ir reikalaujama tankiau 
surengti paskaitas. Bet ir čia 
trūksta litų pądengimui išlai-

RENDON: Kampine krautuve ku
ri randasi, 3500 S. Union Avenue. 
Kampinė krautuvė, kuri randasi, 
2858 S. Emerald Avė. Krautuvė, 
kuri randasi, 3416 S. Lituanica Avė. 
Pigios rendos. Atsišaukite

JOHN P. EWALD, 
840 W. 38rd St., Chicago, Illinois. 

Yards: 2790-2791

kaip 
buvo

ir mušis tarp 
kone dvi va- 
Gregarauskiu

tė laimėjo punktus nuo pane
lės Surviliutės, kada ta per-

Malonus 313 kuopos 
išvažiavimas

REIKIA patyrusio vyro dirbti 
prie elektrinio preso, skudurų ša- 
poj. Harry Gray & Co., 714 Liberty 
St., netoli Halsted.

Raportas buvo vienbalsiai 
priimtas. -

Prie šio pikniko pasisekimo 
daugi prisidėjo 
komisija, kuri 
kainų narių: 
Sharkos, kuris 
galėjo piknike
Puslio, p. J. Rukšlelės ir p-nių 
SmalaliČhės ir Žukauskienės.

Prie naujų sumanymų buvo 
nutarta sergantiems ^kliubo 
nariams suteikti moralinę už
uojautą ir pasiųsti gėlių.

Iš kliubo valdybos raportų 
paaiškėjo, kad kliubas gerai 
gyvuoja. Kliubas turi narių 
apie 30. Pinigų pas iždininkę 
yra apie $23 su centais.

Buvo iškeltas pageidavimas, 
kad kliubas apie rudenį su
rengtų dar 'kokį nors “šurum- 
burtim.” i—Narys.

Didžiausis Išpardavimas 
Gautų Atgal Automobilių Chicagoje 

150 Automobilių Pasirinkimui 
Dodge, 1932, sedan, kaip nau

jas, tik ................................ $295.00
Buick late, 1930, sedan, tik .... 110.00 
Fard, 1934, sedan, kaip nau

jas, tik ................................ 365.00
Hupmobile, 1932, sedan, garan

tuotas, tik ......................... 285.00
Studebaker. 1931, Deluxe, tik 195.00 
Chrysler, 1932, Leluxe sedan,

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

Ir daug kitų autmobilių nuo $25 
ir brangesnių. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienų ir galit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jūsų 
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 ne- 
dėliomis iki 9 vai. vakaro.

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

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

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaftyje, $10.00 savaityje ir $16.00

rje. Mokestis 50c., $75. ir 
mėnesyje. Extra mokesčių 
pomirtinės reikalams išmo

kama $250.00 iš Draugijos iždo.
Chicagos Lietuvių Draugija yra 

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

Isirašyt Draugijon galima per mu
šti konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedeliais ir ketvergais ofisas atda
ras visą dieną, o nedeldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija. 
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

sala įrengimais, visai pigiai, nes tu
riu greitai apleisti vietą. 8729 So. 
Morgan St. Savininkė, 8428 South 
Halsted St.

Real Estate For Sale 
Nąmąi-Ž<ni< Pardavimui ,

PARDAVIMUI — bargenas — 6 
kambarių murini* bungalow. karš
tu vandeniu Šildoma, garažas, gra
žus jardas. 8125 So. Artesian

Liepos 12 d. Zarasiškių Kliu
bas laikė pusmetinį susirinki
mą p. Žukausko svetainėje. 
Nariųv.kaip vasaros metu, at
silankė visgi nemažai.

Apsvarsčius visus bėgančius 
kliubo' reijkalus, prieita prie 
pikniko rengimo komisijos ra
porto. Kadangi kiti trys komi
sijos nariai neatsilankė susi
rinkimam tai raportą išdavė 
poniofs Smalalienė ir žu'kaus- 
kieąė. IŠ raporto pasirodė, kad 
piknikas pavyko visais atžvil
giais—buvo daug žmonių at
silankę, kad buvo gera tvar
ka ir tt. Pelno nuo šio, pirmo 
Zarasiškių Kliubo naktinio 
pikniko, kuris įvyko birž. 29 
d. Big Tree Grove, liko $11.80. $231.15. Už tuos pinigus

NAUJAS MARKETAS Chicagoj 
Nepaprastai gera proga energingam 
biznieriui su aprubežiuotu kapitalu. 
Wholesale arba retail. Puikioj vie
toj. Neaprubežiuotos progos. Da
bar. galite gauti vietą. Atsišaukite 
ketverge nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

8138 S. Halsted St

Help Wanted—Malė
* Darbininkų reikia
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REIKIA AGENTU
Kainos numažintos dėl didelio sales 
drive. 1000 blades — $3.70, retail 
lengvai gaunama $10.00. Skutimos ir 
dantų cream 35c. didumo gross $5.50. 
čeverykų užraiščiai Gross 35c. Tūk
stančiai bargenų. Dykai 116 puslapių 
katalogas. Mills Sales, 27 S. Wdls 
St., Chicago.

S. L. A. 313 kuopa, kuri ne
seniai surengė Congress viešbu- 
tyj milžinišką Rankiotą, liepos 
14 d. turėjo pikniką Palos gi- 
riose. Piknikas buvo rengiamas' $1.35 
tik kuopos nariams ir, mažam ' 
buriui parinktų svečių, todėl jis 
nebuvo garsinamas.

Reikia pripažinti, kad jaunuo
lių kuopa pasižymi mokėjimu 
gražų darbą dirbti. Tokio ma
lonaus, smagaus ir įdomaus 
pikniko niekas kitas nepajėgtų 
surengti: eibės visokių užkand
žių, degtines nėra, bet alaus 
kiek tik nori, lenktynės; kon- 
testai dainavime, kozirąvime, 
žaidime; artina Visų pažintis ir 
nepaprastas draugingumas, liii? 
ksmumas. Nėra čia vietos nė 
vulgariškoms kalboms, nė peik
tinam elgesiui, nes visas jauni
mas inteligentiškas, kupinas įdo
mių minčių, sumanus.
. 313 kuopa yra menka skaib 
liumi, bet stiprį dirbti didelius 
ir gražius darbus.

—. Dainininkas.

Business Service
Biznio Patarnavimas______

STOGAI
Pilnas patarnavimas stogų dengime 
ir taisyme — biznio namams ir re
zidencijoms.

Asfaltiniai stogai 
Asbesto šingeliai 
Asfalto šingeliai 
Muro Šonai 
Žvyro stogai • 
Perdengimas stogų 
Pataisymas 
Šonų sutvirtinimas 
Metalinės jungės ir tt.

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

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE 5900




