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mano

nėra mažino

Ame
Nubaudė amerikietį

Nenori miliono dol

ne*

Čia užkariauti mu

8 mirė nuo karščių

14 žmonių sužeista 
traukinio nelaimėj

pasiseki nustatyti, nors ji tu
rėjo naujų $40,000 lėktuvų.

Iš Chinijos upes iš- 
griebta 14,000 lavonų

Vatikanas protes
tuoja prieš nacius

Kaip siunčiamos te 
legramos kongres- 

manus paveikti

Kan Ringei

Vistiek gal šį posėdį 
priims taksų turtuo

liams pakėlimą

Vėl žemės drėbė ji 
mas Japonijoje

Prašė rykščių, bet 
gavo kalėjimą

Vėl religinės riaušės 
šiaurinėj Airijoj

Nukapos valdininkų algas, pa 
kels taksus ant stambiųjų pa 
jamų, stengsis nupiginti pra 
gyvenimų

Kongresmanai norėtų skirstytis, 
bet bijo gryšti namo nepri
ėmus taksų pakėlimo

Žmogvagio Waley 
žmona nuteista 20 
metų kalėjiman

SAN FRANCISCO, Cal., 1. 17. 
—Du vietos advokatai prigėrė 
įlankoj pro šalį plaukusio lai
vo bangoms apvertus jų buo- 
rinę valtį. Du kiti išsigelbėjo.

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

Nepastovus, galbūt lietus; 
vėsiau į vakarų.

Saulė teka 5:29, leidžiasi 8:-

Francija stveriasi 
griežtų ekonomijų 
franko palaikymui

Jos vyras, kuris prisipažino 
prie kaltės, jau pirmiau liko 
nuteistas 45 metams kalėjiman.

Valdžia atgavo veik visų jų 
gautą dalį išpirkimo pinigų.

Rusai bandys skristi 
į Ameriką per šiau

rės polių

Kongresui svarstant holding 
kompanijų bilfų, protesto te
legramos buvo siunčiamos be 

( jokios siuntėjų žinios

“Buvau 100 nuošimčių tautininkas, dirbau per 20 metų, kai* 
po veikėjas, 500 dol. sukišau į bendroves. Tai visa, ką per 10 
metų sunkiai dirbdamas buvau suklupęs. Aukavau ir kitus ra
ginau. O parvykęs Lietuvon, penkti methi sėdžiu be darbo”.

Taip rašo buvęs amerikietis A. Kurklinskaš.
Skait. “Naujienų” 4 pusi.

NEW VORKr-liepos—17< — 
Visa Holstrom Šeimyna iš peli
kių žmonių, įskaitant ir mažus 
kūdikius, pikietuoja gatvekarių 
kompanijos raštinę ir sakosi 
pikietuosią tol, kai jų tėvas b irs 
sugrąžintas į darbą. Tėvas iš
dirbo gatvekarių kompanijai 7 
metus, bet liko pašalintas iš 
darbo kai prisirašė prie unijos.

\VASHINGTON, liepos 17.— 
Administracija planuoja pasiū
lyti kongresui skubiai paskirti 
pinigus nupirkti armijai dar 
60 ar 800 lėktuvų. Dabar ar
mija turi 1,000 lėktuvų.

Armija nori 600 
lėktuvų

Išnaujo teis ex-gub
Langer

VATIKANAS, liepos 17. - 
Vatikanas pasiuntė Vokietijai 
aštrią notų, protestuojančią 
prieš nacių laužymų konkorda
to sterilizuojant katalikus, 
trukdant katalikų organizacijų 
veikimų ir suvaržant katalikų 
spaudos laisvę.

taksus 
ir ant

CHICAGO.— Prie 102 gat
vės maudyklių ežeras išmetė 
lavonus trijų žmonių, kurie 
prigėrė pereitų sekmadienį. Tai 
Carlson, Siens ir Brongraver, 
visi iš South Chicago.

Kadiii policija ją išliuosavo iš 
jos vyro kalėjimo, ji svėrė 

,tik 65 svarus

dekretai bus 
paskelbti.

Ežeras išmetė tris 
skenduolius

TOKIO, 1. 17. — 35 žmones 
liko užmušti ir 108 sunkiai su
žeisti žemės drebėjime Formosn 
saloj, šimtai namų .liko su-

Kongresas bijosi 
skirstytis

MEXICO CITY, 1. 17.—Maiš
tininkų vadąs ir trys jo sekė
jai liko užmušti susirėmime su 
kavalerija Jalisco valstijoj.

BERLYNAS, 1. 17 
rikos jurininkas Wood iš New 
Yorko, nuo karo laivo Wyoi 
ming, turėjo praleisti naktį 
kalėjime ir užsimokėti naciams 
50 markių (apie $20) pabaudos 
už tai, kad jis dryso užsistoti 
už mušamas Berlyno gatvėj dv» 
moteris.
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PHILADELPH1A, Pa., liepos 
17.—Detektyvą i įsilaužė į vie
nus namus ir rado antrame u u 
gšte kambaryje užrakintą 48 
metų moterį, kurią vyras tame 
kambaryje—kalėjime- laike jau 
penkis metus.

Moleris svėrė mažinu 65 sva
rų. Kambary rasta tik kėdė, 
puodukas vandens ir kibiras. 
Rankose nelaiminga moteris tu
rėjo tik du šmoteliui duonos. 
Ji išrodė j 85 m. senutę ir buvo 
tiek silpna, kad negalėjo pa-

HANK0W, 1. 17. —Gautomis 
iš Tienmen, Ilopeh provincijoj, 
neoficialėmis žiniomis, jau 
14,000 lavonų išgriebta iš pat- 
vynusios Han upės.

4,000 žmonių, kurie buvo pa
sislėpę medžių viršūnėse, .liko 
išgelbėti.

NEW YORK, 1. 17— * 
000,000 ieško paveldėtojų! 
ieškoma jau šeši metai, bet 
surandama.

Harry Lozack, Lenkijos 
das, 20 metų atgal išvažiavo j 
Pietų Afriką ir ten deimantų 
laukuose susikrovė šį milžiniš
ką turtą. Prieš 6 metus jis 
mirė, bet turtas tebėra neišda
lintas, nes neatsišaukia įpėdi
niai.

Kiek žinoma, tų turtą turėtų 
gauti šešios Montreal šeimynos 
ir New Yorko lieji klos darbf 
niokos Abraham Starr, kuris 
turėtų gauti $1,000,000. Te
čiaus jis didelio susidomėjime 
tuo turtu nerodo.

“Aš atiduosiu jį savo žmo
nai”, sako jis.

O žmona tako: “Aš gi ati
duodu jį savo vaikams ir ne
turtingiems draugams. AŠ bu
vau neturtinga taip ilgų laiką, 
kad negalėčiau -priprasti prie 
tokios krovos pinigų”.

VVASHINGTON, liepos 17.- 
Prezidentas Roosevellas yra į- 
sitikinęs, kad kongresas dabar
tiniame posėdyje priims visą 
jo numatytą legislatyvį pro 
gramą, nors tdi kongresmanai 
reikalauja nutraukti posėdį ir 
išsiskirstyti atostogoms.

Prezidentas pasikalbėjime su 
laikraštininkais prisiminė, kai
po advokatas, kad kada kalti
namoji pusė yra silpna, tai vie
nas būdų yra reikalauti bylą 
atidėti kitam teismo posėdžiui. 
Tokioj padėtyj yra ir tie kon- 
gresmanai. Jie jaučiasi silpni, 
negalėsią nugalėti administra
cijos, tai nori posėdį nutrauk
ti ir laukti palankesnio laiko.

Prezidentas vėl pakartojoj 
kad jis nori dar šiame posėdyj 
pravesti pasiūlymą pakelti tak
sus didiesiems turtuoliams.

Tūli kongresmanai buvo pa
siūlę kongresui *reiohtrt!ijų už

jos vyrus Wiliam Van Cleve, 
58 m., langų plovėjas ir jo se
suo Catherine tapo areštuoti už 
neteisėtą kalinimą moteries.

Įkalintoji žmona sakosi ne
bandžiusi pabėgti dėlto','’kad ji 
buvo perdaug nusilpusi ir ne
turėjusi kur eiti. Paklausta 
kadel ją vyras įkalino, ji at
sakė:

“Jis sakė, kad aš esu neš,va-* 
ri; kad jis nevalgysiąs 
pagaminto maisto”.

sužeidus, vis 
Riaušės atsi- 

katalikams iš

Pirmoji moteris lakūnė, per
skridusi skersai kontinentų iš 
rytų į vakarus be sustojimo (iš 
New Yorko į Los Angeles), bet

9 angliakasiai uždą 
ryti kasykloj;

• galbūt žuvę

HOLLYWOOD, Cal., 1. 17— 
Kelias j garbę yra labai var
gingas ir tankiai baigiasi keliu 
į amžinastį. Tą patyrė ir Ju- 
lia A. Graliam, 22 m. Ji buvo 
savo ■ kaimo dainininkė, gabi 
vaidintoja ir prieš kelis metus 
atvažiavo 
vius ir iškilti į žvaigždes. Te- 
čiaus kelias į žvaigždes pasiro
dė sunkesnis už jos jėgas ir 
šiandie ji yra negyva, pati nu
sišovusi.

UPPER SANDUSKY, O., 1. 
17.—Greitasis Pennsylvania li
nijos traukinys, ėjęs iŠ Wash- 
ingtono į Chicago, pačiame 
mieste kryžkelėj užgavo didelį 
troką su traileriū ir nušoko 
nuo bėgių.

Garvežys su tenderiu atsi
kabino nuo kitų vagonų ir pa
sileido važiuoti didžiąja gatve 
iki apvirto ir eksplodavo. Kiti 
vagonai irgi nušoko nuo bėgių 
ir nusirito iki atsimušė j tavo- 
rinį traukinį. Du vagonai apvir-

Jau antras paslaptingas gais
ras laike mėnesio laiko kilo 
RKO studio-dvare, 15 mylių at
stume nuo čia. Sudegė deko
racijų trobėsis. Sužeistų nėra.

rams už politinę korupcijų. Jis 
pirmiau buvo nuteistas, bet 
augštesnis teismas atmainė 
nuosprendį ir įsakė naujų by
los nagrinėjimų. Delei to nu
teisimo gub. Langer ir savo vie
tų prarado.

BALTIMORE, Md., 1. 17. — 
Suskurdęs Herman Hickman, 
28 m., tėvas dviejų vaikų, liko 
pasodintas kalėjiman dėl ne
galėjimo užsimokėti $25 pa
baudos už nederamą elgimąsi. 
Jis prašė teisėjo įkirsti jam 40 
rykščių, bet nesodinti kalėji
man. Tečiaus teisėjas jo pra
šymą atsisakė patenkinti

ryte pasisamdė valtį ir išplak 
kė į ežerų žuvauti. Bet dau< 
giau nebesugryžo. Vakare bu
vo rasta jų plūduriuojanti val
tis, bet tik dabar ežeras išme-

FARGO, N. D., L 17. —Fe
deralinis teismas įsakė išnaujo 
stoti teisman ex-gubernatoriui

WASHINGTON, liepos 
Daugely miestų prasidėjo 
rikos negrų verbavimas 
sinijos kariuomenėn, “kad iš
gelbėti tėvynę EthiOpia”, nors 
abysiniečiai nėra negrai ir žiu
ri j negrus kaipo į daug žemes
nę rasę.

Tečiaus tam verbavimui pa
stojo kelią valstybės departa
mentas, kuris surado senus j- 
statymus, draudžiančius ameri
kiečiams stoti svetimos valsty
bės kariutomenėn ir grūmoja 
didelėmis bausmėmis (3 metai 
kalėjimo ir $10,000 pabaudos);

WASH1NGTON, liepos 17— 
Senato komitetui, kuris tyri
nėja lobby veikimą kongresui 
svarstant visuomenės aptarnavi
mo holding kompanijų bilių, 
šiandie liudijo viena graži te- 
legrafistė iš Warren, Pa.

Ji paliudijo, kad Associated 
Gas and Electric Co. bonų par
davėjas Fisher išsiuntė iš to 
miesetlio apie 200 pratęsto te
legramų kongresmanams.

Parašus toms telegramoms 
paėmė tiesiai iš miesto gyven
tojų sąrašo, visai neatsiklau
sęs jų sutikimo.

Tas pats dėjosi ir kituose 
miestuose.

Tą paliudijo ir vienas “pasi- 
jąšiusių” po viena tokių tele
gramų. ’Jis sužinojo apie “sa
vo” telegramą gavęs iš kon
gresmeno laišką. Jis sako, kad 
jokios telegramos nesiuntęs, o 
jei kas pasiuntė, tai tą padarė 
be jo sutikimo ir žinios.

Įstatymai neleidžia 
Abysinijai verbuoti 

kareivius

Peoria, III., lakūnai, kurie tik laukia patogaus oro, kad kel
tis savo lėktuvu ir bandyti sumušti nesenai brolių Key nusta
tytą Virš 553 vai. ištvermės rekordą. Jie ruošiasi išbūti ore virš 
mėnesio laiko. ' ■ ■ \

tW E1H. Fr.d.rick

VAN LEAR, Kjį., liepos 17. 
—Gaso eksplozija vietos kasyk
loj uždarė devynius angliaka
sius. Be to trys angliakasiai 
liko sužeisti, bet jiems pasise
kė išsigauti iš kasyklos.

Manoma, kad uždarytieji an
gliakasiai jau visi yra žuvę. 
Kilęs prie įėjimo į kasyklą 
gaisras neleidžia į kasyklą įei
ti gelbėtojams.

Vyras išlaikė savo 
žmoną užrakintą 

penkis metus

mas liko atmestas.
Daugelis kongresmanų norė

tų baigti kongreso posėdį ir iš
važiuoti atostogoms, kad nerei
kėtų posėdžiauti laike karščių^ 
Bet jie kartu bijosi in grysti 
namo, nes numato, kad ten 
jiems bus dar karščiau, jei su- 
gryš nepriėmę populiarį prezi
dento pasiūlymą pakelti 
didiesiems turtuoliams 
labai didelių palikimų.

Todėl kongresmanai
BELFAST, liepos 17. —Re

liginės riaušės, kurios prasidė
jo kelios dienos atgal katali
kams airiams puolus protesto- 
nų šventę ir du žmones nuko
vus ir daugelį 
dar tebesitęsia, 
naujino vakar 
pasalų šovus į nukautųjų lai
dotuvių eisenų. Ištikusiame 
susirėmime 20 žmonių liko su
žeista ir 15 areštuota. Buvo fa 
keli padegimai.

dabai 
ruošiasi posėdžiauti per visą 
vasarą ir gal rudenį iki bus pri
imtas visas prezidento numaty
tas legislatyvis programas.

LOS ANGELES, 1. 17. — 
Pietvakarinės valstijos susi
laukė naujos karščių bangos fa 
Cal., Arizona valst ir palei 
Meksikos sienų mažiausia 8 
žmonės mirė nuo karščių.

Nelaimėj 14 žmonių liko su- 
žeista. Nuostoliai irgi yra di 
deli.
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MASKVA, liepos 17. —Trys 
rufcai lakūnai, kuriems vado
vauja lenkas A 
nevski, du metai atgal išgel
bėjęs Siberijos sniego tyruose 
Amerikos lakūnų Mattern, ruo
šiasi skristi be sustojimo Į iš 
Maskvos į San Francisco. Jie 
mano skristi per šiaurinį po
lių, nes tai butų trumpiausias 
kelias.

TACOMA, Wash., liepos 17 
—Mrs. Margavę t Waley, 19 m., 
žmona žmogvagio Harmon Wa- 
ley, 24 m., kuris buvo pastvė
ręs 9 metų vaiką George Yey- 
erhaeuser ir išreikalavęs $200,- 
000 išpirkimo, liko nuteista 20 
metų kalėjimo už prisidėjimą 
prie tos žmogvagystės. Ji tei
sinosi, kad ji nieko apie ruo
šiamų žmogvagystę nežinojusi 
ir sužinojusi apie jų tik tada, 
kada vaikas jau buvo pagrobi 
tas. Tada jai nieko kito ne
liko daryti, kaip būti su savo 
vyru*, kad nelikti jo išdavike.

Kalėti ji turės federaliniame 
moterų kalėjime—ukyj Milan, 
Mich.. .

Ievas pašalintas iš 
darbo; šeimyna 

pikietuoja

PARYŽIUS, liepos 17. —Pre- 
miero Lavai valdžia, einant jai 
parlamento suteiktomis dikta
toriškomis galiomis, paskelbė, 
visų eilę dekretų, kurie rodo 
kokiais budais ji bandys gel
bėti nuolatos vis labiau smun
kantį frankų ir neprileisti jo 
visiško susmukimo.

Kabinetas priėmė viso 28 
dekretus, kurių keli jau tapo 
paskelbti. Jie parodė Lavai 
drąsų ir nepaisymą susilaukti 
griežtos opozicijos, bile tik pa
sisektų išgelbėti frankų ir iš
laikyti jį ant aukso pagrindo.

Valdžia vyriausia yra susi
rūpinusi sumažinti deficitų, 
kuris šiemet sieks, kaip numa
toma, mažiausia 11,000,000,000 
frankų.

Kad padidinti šalies pajamas, 
dekretas pakelia taksus ant 
didžiųjų pajamų, taipgi karo 
medžiagų ir pelno iš jų parda
vinėjimo.

Kad sumažinti šalies išlai
das, pravedama įvairios ekono
mijos administracijoje ir tvar
kyme geležinkelių. Bet didžiau- 
sį • išlaidų sumažinimų duos 
nukĄtojimas nuo 3 iki 10 nuoš. 

Zigmas JLevg- ąlgųUr penai jų- valdininkams ir 
visiems valdžios darbininkams.

Kad žmonės ne tiek skaudžiai 
jaustų tą algų ir pensijų nu
kaposimų, valdžia prižada nu
piginti duonos, anglių, gaso, 
nuomų ir elektros kainas 10 
nuoš.

Pašelpos bedarbiams ir pen
sijos visiškai paliegusiems ka
ro veteranams 
mos.

Kiti valdžios 
gal dar šįvakar

OKLAHOMA CITY, Okla..l. 
17—20 darbininkų liko sužeis
ta, trys Jų sunkiai, eksplozi
joj Wil8on & Co. skerdyklose. 
Eksplozija ištiko dirbtuvės vai- užsimoto greitumo rekordo De
gyklos 
prakiurusių gaso pervedu.

49 žmonės Žuvo, sako kita Žinia
TAIHOKU, Farmosa, liepos 

17,—49 žmonės žuvo ir 144 li
ko sužeisti šioj saloj ištiku
siame žemės drebėjime. 224 na
mai liko sugriauti.

Tai jau4 antras žemės drebė
jimas Šioj saloj. Pirmesniame 
žemės drebėjime, kuris iStiko 
balandžio 21 d. žuvo 3,000 žmo-
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GYVI VAIZDAI IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO 
VILNIUJE

(PerspauzdinAa. i& Musų Vilniaus)

gar

rt re
čiu

Centralka.
Kas iš vilniečių nežino 

siosios “centralkos”! Kas 
nesėdėjo...

Ce n t valka čia vadinami 
šio namai tardomiems,
laiko ilgiausia — tris paras.

Kamerose, 'kuriose telpa 10 
asmenų, sukimšta po 30 ir 
daugiau. >

Klijentura* čia įvairi: veži
kai, girtuokliai, smulkus višt- 
vagiai, nepavojingi politiniai 
ir šiap per nesuspratimą pale-

Abi puses

Tarp areštuotų nuolat suki
nėjasi keletas šnipų, kurie su
imtuosius stengiasi išprovo- 

■ kuoti. Tuo tikslu jie mielai 
leidžiasi su jais į kalbas, už
mezga pažintis.

Tardyti veda į šv. Jono gat
vę. čia triskart fotografuoja, 

ir į kaulus su- 
“centralkoj”

kam “reikia 
duoda. Pačioj 
panašių operacijų nedaro - 
pertoli girdėti.

Tarp visos eilės 
tardo ir slankioja 
Vlniuj krimin. pol.
kas Piaseckis. Jis moka pui
kiai lietuvių (net geriau negu 
lenkų), rusų, gudų ir žydų 

. kalbas.
Vargu ar yra Vilniuj lietu-

kitų čia 
žinomas 

valdiniu-

šiuo tipu.

Lukiškėse.
Lukiškės — pats didžiausias 

Vilniaus krašte kalėjimas.
Kalėjimas statytas rusų, tik 

lenkai paaukštino jį supantį 
mūrą, kad sunkiau butų pa

rbėgti.
Kalėjimas perpildytas. Vie

nutėse, kuriose rusų laikais 
sėdėdavo 1 žmogus, daĮjįw»-sė- 

’di —3. >* ■ . **
Lovos prirakintos prie jRe-

ftiaitina jėga. Badaujant van
dens neduoda; jeigu lyja, ka
liniai mirko marškinius ir 
juos išgęžę, tą vandenį geria.

Kamera 82.
Už lango pavasaris. Už lan- 

^go laisvė.
Kameroj prasideda blakių 

ir musių viešpatavimas. Pra
sideda ilgos kovos dienos ka
linių su įvairiais parazitais. 
Kas
linksta leistis į 'kompromisus. 
Už sienos gudai, “lirom atlos” 
dalyviai, paskelbė generalinę 
parazitų likvidaciją. Tokie į- 
niršusios kovos protarpiai la
bai reikalingi: kalinys tuo bil
du eikvoja dalį nereikalingos 
energijos.

Vienas los grupės semina
ristas nupliko iš nuobodumo.

Naktį girdisi džiovininko 
kosulys. Jis sėdi jau penkti 
melai ir yra nepagydomas 
džiovininkas. Už tuos Nuopel
nus jis turi lengvatą-guli ka
meroj vienas. Užauginsi, kad 
tuoj busiąs laisvas 
siąs į Basų kapus...

Gydo visus čia vienodai*, 
nuo reumatizmo, nuo džiovos, 
nuo šiltinės ir kitų ligų—tepa 
krutinę glicerinu, 
m u Kantu ir vėl 
meron.

Vasarą laukia visi rudens, 
nes nusibosta musės, blusos ir 
blakės; atėjus žiemai 
daug kas reumatizmą 
laukia vasaros.

Taip slenka laikas,
paįnažu, o, gal būt, stovi vie- 
t(ųe, tįk musų gyvenimas slen
ka; slenka pamažu,, lyg vėžys.

Tik vienam laikas sustojo— 
jį rytoj pakars.

Kaliniai stengia^ užmigti, 
kad begirdėti vedamo kąra

SŲįiį):'!

Gerland Creekmore (apačioj), 
27 m., iš Brdcken Arrow, Okla., 
dėl Oi’a Benedict (viršuj) nu
šovęs mokyklos draugą.

važi u o-

išvadina si- 
grąžina ka

gauna 
ir vėl

Slenka

klyksmo, o jį auštant išves...

Salė pilna publikos ir šnipų. 
Piliečiai stebisi, kaip apygardos 
teišmas gali klausyti gįrto šni
po kvailysčių.

Pertrauka. ‘
Išeina sušilęs Piaseckis. Jis 

landžioja tarp kalbančiųjų lie
tuvių ir pradeda su jais kalbė
tis lietuviškai. Jis giriasi, kad 
busianti lietuvių valdžia Vil
niuje, jis galėsiąs dirbti jų nau
dai. Studentas Z. pastebi, kad 
tada gerinu jis tegu pasiieško 
sausos šakos...

Piaseckis siunta, drąsina Z. 
ir kitiems studentams, kad at
eisiąs naktį ir areštuosiąs, o įro
dymų visada jis sugebės rasti.

Po pertraukos vėl kalba Pia
seckis; įtik daug bjauriau ko- 
liojasi, mat, susierzinęs.
. Teismas ramiai klauso gat

vės leksikono, girdi, savo žmo
gus... ■

Raudonai plakatas.
Prie teismo rūmų kabo rau

donas plakatas.
Raudonais plakatais lenkų 

valdžia paskelbia sušaudytųjų 
pavardes. ij'ltl'

Plakatą skaito • masės praei
vių. Plakatas kabo, masės plau
kia ir keičiasi.

šiandien sušaudytas Juozas 
Šinkūnas.

Juozas Šinkūnas, lietuvių

gimnazijos abiturientas, turėjo 
voh 21 metus.

Saulei tekant nuvežė Jį į An
takalni. Baudžiamasis būrys 
nuvyko į “mirties duobę”. Už
teko vienos salvės. Kątritjiomenes 
gydytojas konstatavo mirtį.

Papliūpa nušvilpė Antakalnio 
miškais, atsimušė j Nerio kran
tus ir nuaidėjo į Nepr. Lietu
vos pusę, į kur krito paskutinis 
sušaudytojo žvilgsnis...

Tą rytą buvo matyt daug 
ašarotų veidų...

STuo 1931 m. iki 1983 m. Vil
iaus kr. sušaudyta 126 as

mens.
Kas šešias dienas vieną su

šaudo. Tai okupacijos kaina.
Minios ateina ir nueina, o 

prie teismo rūmų, Mickevičiaus 
gatvėj, kas šęštą dieną

— kabo naujas raudonas pla
katas, 
kas šeštą dieną

—- žėri kruvinas skelbimas, 
kas šeštą dieną

—• rėkia krauju aptaškytas 
popiergalis...

Taip lenkai kovoja su žmo
nių pertekliumi.

Jonas Narbutas,

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

SIUSKIT PER, 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Garsinkitės Naujienose

"Fiat 
°F , PEP*

OLIMPIJADOS
Sportininkų ir Amerikos Legiono 

Dariaus-Girėno Posto

Ekskursija Lietuviu
Kongresan

JOHN YUŠKA vadovaus kaipo pirmininkas ekskursijos
Didžiausiu Francuzų Linijos laivu

NORMANDIE

lovoje po tris nesutelpa.
Nuo kibiro, vadinamo “pa

raškė", oras pirmų savaitę yra 
nepakenčiamas ir naujokai 
negali valgyti, kol pripranta 
prie tos atmosferos.

Už mažinusį nusižengimą: 
pieštuko laikymą, pažiūrėji
mą pro langą, kalbejimasi, 
laike pasivaikščiojimo, kali
niai baudžiami karceriu. Kar
ceris—tamsus trikampis, kur

Maistas politiniams nusikal
tėliams blogesnis, negu kri
minalistams. Kriminalistai 
gauna porciją mėsos ir duo
nos
Sriuba 

* vanduo 
parą.

viena riekele daugiau, 
su soda. Karcery — 
su duona dusyk per

Kamera 32.
sienos užrašyta: “čia 
prieš sušaudant Juozas

Apačioj išraižytas

Ant 
sėdėjo 
Šinkūnas.
Gedimino kalno paveikslas.
Ant stalo, ant lango rėmų, sie
nose išpiaustyta begalė Vy
ties ženklų. Aušros Vartų, šu
kių : “Mes be Vilnaus nenu
rimsim.”

Naktį, kaip bičių avily, gir
disi dundėjimas, —tai kalbasi 
tarp savęs kaliniai. Morzės 
abėcėlės pagalba. Brūkšnys— 

- dusyk tairkiai suduodama, ta
škas — vieną sykį. Rytą, ku
riuos sugavo kalbant, veda į

Administracija kolioja ir 
muša kalinius dažniau negu 
valgyt duoda. Kartais įvyksta 
bado streikai. Po šešių bada
vimo dienų administracija

f AITMYrTTVTTT niRFK'TARf AT 

JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
ir TĖVAS

LaidotaHi Sulygęs

REPubKc 8340

Apygardos teisme.
Kasdien apie teisino rumus 

sukinėjasi lenkų šnipai. Jie už
kalbinę ja kaimiečius, nemoka
mai duoda jiems patarimų ir 
prašo -suteikti informacijų apie 
priešvalstybinį veikimą kaimo. 
Jie yra* nuolatiniai “darbinin
kai” ir vietiniai Vilniaus gy
ventojai juos pažįsta.

šiandien apygardos teisman 
svarsto vieną lietuvių bylą.

įrodymai-: anoniminiai laiškai 
ir-žvalgybininko .Piaseckio pa
rodymai. Ji#^ vijai girtas, vos 
liežuvį apvėrsdjraihas pasakoja 
.jviuriąs. nesąmones.

■

ADVOKATAI
K.P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N.. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Centhfl 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted* Sto 
Valandos vakarais hu'O (I iki 8:30.

Tel; Bouleyard- 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

slnce he got 
rld ot those 

largo 
Stomach 

Worms
(Tulpgl žinomi kaipo 
npHkrltl kirminai)

Telephone:' Boulevard 2800
JOSEPBf J, GRISK 

Norbert’Tumavick 
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashliiiul Avenue, 
Kės. 6515 S. Rockwell St. 
Telephone: Republic 9723.

Res. 1227 į 50 Avė., 
Telephone: Cicero 5395;

Cicero

DiniK'ollH LOvų mano, Joįrol kirminu 
diiuiHnil Imi nobCrn, Rot U. H. Govorn- 
mont Halio: “Nuo UH liet 40 ia joo 
valku, kai kuriu mokyklų grupOno, 
valkui turi kirminui Bornlukalt končiu 
labiliu.s

Kirminų porai patunku t Hkljyt mi 
lottuco, kopUHtalH, kpiniiknlH.. morkalu 
Ir geriant vundonl. Jlo rundiud ant įmi
niu kojų, ntrkauoių, ir Ahmįi

Hokiind žonklitl rodo, Įtini vaikai irai 
turi kirminų: IfiblyfiklniiiH, Hinnnnkfi- 
jini/iH, priiHtnH iipolitiiH. neranuiniHH, 
nuolatinlH iiobIoh krupfitlnfiJhniiH, nora- 
niUH Hiipnul, irrložiinuH dantų ndeiranl 
arba vfflnlmaH.

NuHlpirkit Jayno'n Vormifuiro tuojau 
—dldžiauHiaH butoliH už plnlgUH. 4fi 
ndllonai butelių jau ifivurtota. Vaikai 
noflirata jas. Aptlokorlul rekomenduoju 
Jhh. Pabandykit -Jas.

, r 
‘ ' V;'F 'f' i'. *' * I K "i *'*

PARDAVIMUI PAS
PLATT DRUG CO.
1801 SO. ASHLAND AVĖ.

Phone^Canal 0330

LAIVAS IŠPLAUKS IŠ NEW YORKO

Liepos 31 d., 1935
Dėl šios ekskursijos specialu sutartį su laivų kompanija 

padarė B. R. nuvykęs Ncw Yorkan.
Tuoj d'čfe kreipkitės į

B. R. PIETKIEWICZ
Olimpiiados Komiteto Tralisnoftacųos Pirmininkas., ” :^ąivakorčitį^^uffi4i^-l'uC

2608 W. 47th St. ‘ Tel. Uafayette 1083

b BARGENAS NO. 1
“Pardavimui Panedėlyj, Liepos 15 

iki Subatos, Liepos 20
Nemalevotas baltas krėslas, kieto medžio, 7Qf* 
garantuotas. Special šią savaitę ......   ■

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

Dabokit šią vietą musų skelbiamų savaitinių 
sutupymo bargenų.

t i

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

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

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

J. LI ULEVIČIŲ S
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1133

3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

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

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

JOHN B.BORDEN
LIETUVIŠ- AbV^KATA?S 

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

Vakarais: PanedSlio, Seredos ir 
P6tnyčios 6 iki 9

Telefonas Ganai 1175 
Namai: 645d S. .Rockvell Street 

Telefonas Republic 9600

GYDYTOJAI IR DE NTISTAl

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

v . Physical Therapy_ an(j Midwifeg 6630 S. Western H Avė., 2nd floor B ? į • Hemlock 9252
Patarnauju prie 

B gimdymo namuo JI H se ar ligoninėse, 
( duodu massage 

eleetrio treab 
mept ir magne
te blankets ir tt 
Moberimsir mer

ginoms patari
mai dovhn&L 

———I ■ — i *įn ■■wE*»ay****»**M« iiii ■ ..........

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS
_^__^Tah Yards, 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 
, Ištaiso.

Ofisas ir Akinių. Dirbtuvi 
756 West 35th SL 

kampas Halsted St.
Valandos uo 10^-4, nuo 6 iki

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną;
■1 .. ' 1' : 1

8

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Aldų Specialistas. 
Palengvins akių Įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius, visuose atiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
dai. Speciali atyda atkreipiam | mo
kyklos vaikus. Kreivos- akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12. |
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kaino* pigiau 
kaip pirmiau.

47X2 South
Phone Boufevai

d A v.
7H»

LIETUVIAI LffiTUYLAI
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

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

2400 West Madisbh Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7830 
Namų telefonas Brunswlck 0597

i ■ t.............................................................................................ii -į , t-.—

; Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandbs nuo 2 iki 4 ir nuo 7' iki 
vaL, Nedaliomis nuo 10! iki 12 

8843 South Halsted St, 
TeL Boulevard 1401

į Wiii .i r ii -1» -v m r.; r fr...... ■ ■ i -i • t ■■■ah

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel Victory 2348 

Dr. Bertash
756 West 35th St

; Cbr. of 85th and Halsted Sts, 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 

Nteaėliomig pagal sutarti

9

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4646 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimų 

Ofiso TeL:. Boulevard 7820 
Namų TeL Prospect 1080 h ’ .

■................................................ T'*- ■- - ■

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

« 4157 ARGHER AVENUE
Telefonas Virginia 0036 

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

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER AVn Cor. Franeisco 
Tel. Office Laf. 3650; res. Virg. 0669

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 8b 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ilgas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakare.

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:'

Hyde Park 6785 ar Central 7464

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
zzui vvest 22n<l btreet 

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8
Sereuomis ir nedšl. pagal sutarti ;

Dentistas
Valandos nuo 9-9

2420 West Marąuette Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 iuboa 

CHICAGO, HJL 
OFISO VALANDOSt

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 1(1 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

Rež. 6631 So. Chlifonua Avenue 
Telefonai* Kegablie 7866

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

TeL Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St 

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
ilki8 po piet. nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

leL LAF'AYhrnE 8981.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vaL Nedll. nuo 10 iki 12 

Res. Telephone Pfasa 2400

Tel, Ofice Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 8895 

Dr. Sušauna Slakis 
Moterų Ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

Kiti Lietuviai DaktaraL

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

hventadteniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8486

Ofiso TeL Calnmet 6898 
Ros. TeL DroseI 9191

Dr. A. A. Rotti
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų. Vaikų ir visų

arti 81rt Straet.

»rč.rvea8
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakarą

TeL Boulevard 5914 Dienų ir Nakt 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4. nuo 1 
iki 8:30 v. Neda, nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3335 So. Halsted St 
CHIG/tGO, ill.

Dr J. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybė

Valandos 11-12 A.M. 2-4, 7-8 P.M. 
Gyvenimo vieta 

1638 So. 50 Avė.
Phone Cicero 8656 

Office 4930 W. 13 SL 
Cicero 49 * . .



NAUJIENOS, ChicaRO. III.Ketvirtad., Liepos 18, 1935

tarpuLietuvos Naujienos GRAŽU0LĖS-KAND1DATĖS | “MISS NAUJIENOS 1935

ŽVIRBLIS MARY PESKERIDA K AIRI S

RENTAUSKAS

ir me
RŪTA KARTANAS

NAUJIENŲ DIDYSIS
DISTILLED

Golden Grains DislUledin.

CENTU F Y GRAŽUOLIŲ KONTESTASGIN

BIRUTES DARŽE
atsi

NEDĖLIOJ,

Rugpiučio-August 4,1935
GRAŽUOLĖMS BUS DUOTOS TRYS DOVANOS

Miestas

Mano amžius

Baigia įrengti gražią 
sanatoriją vaikams

į akis 
vykdy-

CRESTVVOOD DRY GIN 
A CENTURY PRODUCT 
AT A POPULAR PRICE

hektarų 
užtruks

kis, dr. Laurinavičius, dr. Šid
lauskas ir p. J, šiluikaitC. (r)

Vardas ir pavarde

Adresas ..................

L. A, K. tikrųjų na
rių nepaprastas vi
suotinis susirinkimas

vienkiemius 
kaimas su 

žemes. Tai, 
dar keletą

pažino su baigiamaisiais jos 
darbais draug. kovai su tuber
kulioze centro valdybos pirmi
ninkas dr. K. Grinius, susisie
kimo ministeris p. StaniŠaus-

Kauno miesto savi 
valdybė nori išlygin 

ti savo skolas

Visos gražuolės-kandidatės bus iškilmingai ir maloniai priimtos 
• • • • • .

Tūkstančiai susirinkusių žmonių turės progų pasigerėti lietuvaitė- 
' V • . / . ■. •

mis-Gražuolėmis. Ir dalyvauti išrinkime “MISS NAUJIENOS 1935.’

Prieš Sekminių šventos, Bir
žų apskr. apie porų kilometrų 
nuo Pasvalio esančiam Au’k& 
tikalnių kaime buvo kilęs di
delis gaisras, kurio metu su
degė dviejų ūkininkų: Žarom 
bos ir Velžio 7 Iriobesiai. Nuo
stolių padaryta apie 20,000 lt.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

8514-16 W. ROOSEVELT ROAD Oj
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 ®g||
Vanos, lietaus ir druskos vanos,

nrimming
Rusiika ir turi

Moterims seredomis iki 7

Kas rūpinsis žmo 
gumi?

PIRMA DOVANA - $50.0(1. ANTRA DOVANA 
TRECIA DOVANA — $10.00.

Didelis gaisras neto 
Ii Pasvalio

švietimo ministerija perėmė 
iš miesto savivaldybės apie 8 
ha ąžuolyno žemės stadijonui 
įrengti. Be to, šviet. min. per
ima ir miesto sodną. Tą žemę 
savivaldybės sklypams įvertin
ti komisija įkainiojo apie 10 
mil. lt. Kadangi miesto savi
valdybė yra valst. iždui sko
linga, tai savivaldybė nori sko
las su valstybės iždu subalan
suoti ir jei tai pavyktų, tai 
miestas liktų kaip ir be skolų. 
Burmistras prašė finansų mi- 
nisterj paskirti komisiją 
skaitymams sutvarkyti.

* //į1 <<*«

Pirmoji žemėtvarkos 
ir melioracijos paro

da Kaune

Sudegė 7 dviejų ūkininkų 
triobesiai

Nėra jokios misterijos apie pirmenybę 
šios gardžios gin. The great Century Dis- 
tillcry vien tik rimą iš gamtos geriausio, 
ką ji gali duoti. Sujungkit visus gamtoje 
gaunamus geriausius grūdus su distiliavi
mo procesu, kuris yra žinomas ir geriau
sias visame pasaulyje, pasekmės visuomet 
yra geros. ..jus visada gausite gerinusį 
produktą, neabejotiną, taip, kaip auštan
čią dieną. Jei norėsit geros gin, reikalau
kit CENTURY ir jus gausit ją!

Draugijos kovai su tuberku
lioze Kėdainių skyrius, netoli 
Kėdainių, Babėnų šile baigia 
įrengti gražią sanatoriją silp
nučių plaučių vaikams, kurio
je galės tilpti apie 50 vaikų. 
Dabar jau baigiami vidaus 
įrengimo darbai ir sanatorija 
greit bus atidaryta. Nesenai

Biržai — kurortinė vieta. 
Nuo šių motų Biržų ežeras 
perėjo rplesto savivaldybės ži
nion. Rezultatas 
mokestis už valčių leidimus ii 
žadama uždrausti gyventojams 
išlipti ežero sulose, kurios iki 
Šiol buvo vienintele patogi vie
tų maudytis ir Imti saulės vo
nias,, nes ežero pakraščių mau
dyklės nepatogios ir jas su
tvarkyti niekas ikišiol' nesirū
pino, Miesto tarybos posėdy 
burmistras pageidavęs ežero 
užveisti daugiau laukinių an
čių, o žmonės tam kliudą.

(kor.)
17 metų vyruką nu
baudė 15 metų s. d 
kalėjimo už tėvo nu

šovimą

sausinta 5,605 hektarai žemės, 
šiam darbui^ išleista 2,242,600 
litų. Žinoma, dar daug žemės 
teks nuo vandens atkariauti. 
Ir tai užtruks apie 15-20 metų. 
Tačiau, Rni bus baigti visi že
mės pertvarkymo ir 
nimo 
ūkio 
kils. 
tuose 
tuose 
išorinė išvaizda 
ji, gražus 
veisiami 
daržai 
se visų javų derlius 
šis labai didėja. Javų derlius 
padidėjo nuo 40% ligi 120%.

Visus žemės tvarkymo dar
bus Lietuvoje dirba 225 mati
ninkai, o nusausinimą vykdo 
154 kulturtcchnikai. Tai jau vi
si pačios Lietuvos paruošti spe
cialistai. Tsb.

Biržuos dažnai pritrūksta 
krautuvėse gyvenimui reika
lingiausių prekių. Prieš Sekmi
nes truko cukraus. Prekybin'n- 
kai skundžiasi: urmininkai tu
ri lyg ir monopolio teises, h 
žemės ūkio d-ja nesirūpinan
ti pristatyti laiku. Kurtu sto
kojančiai prekei tokiais atsi
tikimais pakeliama kaina.

(kor.)

Gaisro priežastis 
aiškiai nežinoma.

Kilus gaisrui tuojau buvo 
šauktasi Pasvalio ugniagesių 
pagalbos, tačiau nieko gero iŠ 
to šaukimosi .neišėjo, nes iš 
Pasvalio, kuris yra tik už dvie
jų kilometrų nuo Aukštikalnių 
kaimo, ugniagesiai teatvyko 
tik po valandos laiko, kaip gais
rus prasidėjo. , (r)nusausi- 

darbai, Lietuvos žemės 
kultūra daug smarkiau 
Jau ir dabar išskirs/y- 
kaimuose ir nusausin- 
plotuose visai kitokia 

statomi nau- 
sdci’M’ trobėsiai, už- 
sodai, kultūrinami 

nusausintuose plotuo- 
M vy

to, Lietuvoje eina ir 
atkariavimas nuo van

dens, tai šlapių žemių sausi
nimas. Nusausinimo Lietu
voje reikalingi beveik 75% 
ariamos žemės, kas sudaro 1,- 
977.022 hektarus, 50% miškų 
arba 443,000 hektarų, 75% ga
nyklų arba 484,000 hektarų, 
75% pievų arba 572,000 hek
tarų ir 50% kitos žemės, kas 
sudaro 318,000 hektarų. Gera 
dalis šių plotų nuo vandens 
jau atkariauta. Prieš karą at
virais grioviais nusausinta tik 
17,650 hektarų žemės. Gi nuo 
1919 metų ligšiol atvirais grio
viais nusausinta jau 297,650 
hektarų žemės. Išleido 31,527,- 
000 litų. Drenažu ligšiol n»-

š. m. birželio mėn. 14 d. 17 
vai. L. A. K. pirmininkas kvie
čia nepaprastą visuotinį L. A. 
K. tikrųjų narių susirinkimą 
transatlantinio lak. Itn. F. Vait
kaus atskridimo reikalams ap
tarti. Susirinkimas įvyks L. A. 
K. patalpose, Maironio g. 14 
(prieš Lietuvos Banką), Kau
ne. Apie įvykstantį susirinki
mą kiekvienam nariui atskirai 
pranešta nebus.

Panevėžio apygardos teis
mas nagrinėjo gan rotų bylų, 
kurioje buvo kaltinamas 17 
metų vyrukas Juozas Strigu- 
nas, 1934 met. spalių men. 10 
d. iš medžioklinio šautuvo pro 
langą nušovęs savo tėvą Vik
torą Strigimą. Teismas jauna 
žmogžudj nubaudė s. d. kalė
jimu iki gyvos galvos, tačiau 
kaipo nepilnamečiui bausmę su
mažino iki 15 metų s. d. kalė
jimo. Teisiamasis kaltu prisi
pažino ir aiškinosi šovęs tėvą 
dėl to, kad Šis jo neapken-

PrieŠ Didįjį karų Lietuvoje 
žmonės dauginusia gyveno at
skirais kaimais, o žunę valdė 
siaurais rėžiais. Toks nuosa
vybės valdymo buvo didžiau
sia kliūtimi Lietuvos žemės 
ūkio kultūrai. Be to, žemės 
valdymas rėžiais ūkininkams 
sudarydavo labui daug sun
kumų. Ir javų derlius rėžiuo
se būdavo daug mažesnis, nes 
visur išmėtytus mažus sklypus 
būdavo sunku išdirbti, įtręšti.

'Tiesa, ir prieš karų Lietu
voje jau buvo kai kur vyk
domi žemės pertvarkymo dar
bai. Tačiau į juos nebuvo 
kreipiamas rimtas dėmesys, 
nes tais laikais sunkiu ūki
ninkų gyvenimu niekas nesi
rūpino. Didesni žemės tvarky
mo darbai Lietuvoje prasidė
jo tik po 1919 metų. Pamažu 
jie išaugo į didelius žemČtvar 
kos darbus, kurie ligšiol iš 
pagrindų pakeitė Lietuvos 
išorinę išvaizdą, šiuos darbus 
visuomenei parodyti, Kaune 
suruošta pirmoji Lietuvoje ge
odezijos, žemėtvarkbs 
lioracijos paroda.

Pirmiausia parodoje 
krinta žemės reformos 
mo darbai. Kaip žinome, že
mės reforma valstybės naudai 
buvo pradėta vykdyti jau 1919 
metais. Žemes iš dvarininkų 
buvo nusavinta 1,229.075 hek- 
tarai.

Nusavinta žemė buvo išda
linta Lietuvos kariuomenės 
kūrėjams — savanoriams, ka
riams, mažažemiams ir beže
miams. Iš tų 1,229.075 hekta
rai buvo sudaryta 37,728 nau
ji akiai. Daugiausia nusavin
tos žemės teko buvusiems dva
rų kumečiams ir darbinin
kams. Jų 27,307 jau aprūpinti 
žeme. Visi jie bendrai gavo 
249,170 hektarų žemės. Toliau 
eina mažažemiai. Iš jų 24.830 
asmenų gavo 86,000 hektarų 
žemės ūkiams padidinti. Lie
tuvos kariuomenės kurėjams- 
savanoriams, kurie savo krau
ją liejo kovos laukuose su 
Lietuvos nepriklausomybės 
priešais, buvo atiduota 104,210 
liek tarų žemės. Iš viso ligšiol 
žeme aprūpinta 10,420 sava
norių. šiuo metu Lietuvoje iš 
dvarų nusavinta žemė jau 
baigiama; išdalinti savano
riams, mažažemiams ir beže
miams. Tuo budu, Lietuvoje 
žemės reforma jau eina prie 
galo- 'ifftSUI

Nemažesnis darbas yra at
liktas ir kaimų išskirstyme į 
viensėdžius. 1919-1934 metų 
laikotarpy buvo viensėdžiais 
išskirstyta 4,485 kaimai su 
103,100 ūkių. Visi šie ūkiai ben
drai turi 1,159,300 hektarų že
mes. Kaimų išskirstymui į 
vienkiemius, arba ūkininko 
valdytų žemės rėžių suvedi
mas į vieną vietą, ir ateity 
dar reikalauja gana daug dar 
bo. Dar reikia į 
išskirstyti 5,121 
807,200 
žinoma, 
metų.

Greta 
žemės

Naudokis proga. ..
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TEISMO SMŪGIAI NAUJAJAI DALYBAI

METfi KUNIGYSTĘ.Lietuvos laikraščiai rašo, kad RygbS miėstė ClViiimį akt!ų registracijos skyriuje įregistruotos vedybos Lietuvos Universiteto profesoriaus Vinco Slyko- laičiė (Putino)’ su Emilija Kve- daraitė.Vincas Mykolaitis-Putinąs pagarsėjo, kaipo “Altorių šešėly” autorius. Jisai buvo kunigas — taip pat, kaip velionis Puric- kas, Žilius, pTdf/ Augustaitis ir eilė kitų dvasiškių, metusių su- toną ir įstojusių į “moterystės stoną”.

Kas pašidare su žymiausiu po jhaelmann’o vokiečių komunistų lyderiu Torgleriu, kurį Hitleris neseniai paleido iš kalėjimo? Sakoma, kad jo draugė Reeze virto “naciu” šnipu ir išprašė Torgleriui laisvę.“Renegatais“ seniai, pavirto Tročkiš, Ziiiovjevas ir kiti buvę komunistų dievaičiai.Keikimu “renegatų” dalykas nebus pataisytas. Kodėl publika turi tikėti Taurais ir Bimbomis, kurie sovietų “rojaus” nėra matę nė iš tolo, — daugiai!, negu tokiais žmonėmis, kaip Beal, kurie Rusijoje gyveno ir

turėjo progos tenykščias sąlygas pažinti? ,Jeigu Beal’o “renegatystė” jį diskvalifikuoja, tai reikia neuž- ni’iėšti, kad visi1 komunistai yra renegatai. Sakysime, Tauras, Andriulis, Mizara ir kiti “kovingieji” komunizmo gaidžiai pirmiaus buvo socialistai (arba bent sakosi 6są socialistai), stojo už demokratiją, už laisvę, smerkė mirties baiismę ir t.t. O dabar jie garbina kruviniausią Žmonijos istorijoje diktatūrą!Tai kuo jie geresni už kitus renegatus ?
................................ — "■■■» I '  ................ HM......... .i, — — u-           Uliniu.       

Lietuvių Pas. Kongresui Artėjant
šios šalies turtingieji ip galingieji naudoja teismą, 

kaipo ginklą* prieš Roosevelto “naująją dalybą0. Vyriau
sias krašto teismas sudavė pirmą didelį smūgį Roose- 
veltą politikai, nuspręsdamas, kad NRA neturi konsti
tucinės teisės reguliuoti darbo sąlygas ir kainaą pramo
nėje. Dabar kiti federaliniai teismai smarkiai uždrožė 
kitom dviem “naujosios dalybos” šakom: PWA it AAA.

Federalinis apeliacijos teismas Cincinnati apygar
doje nutarė, kad PWA neturi teisės griauti Louisville 
miesto biednuomenės distrikte lindynes (slums), kurių 
vietoje valdžia ketino statyti švarias rezidencijas darbi
ninkams. O tokia pat teismo; įstaiga Bostone pripažino, 
kad. AAA eina prieš federalinę konstituciją^ imdama Va
dinamus “Processing” mokesčius nuo žaliavų (Vatos ir 
t.t.).

Jeigu Rooseveltas ir jo šalininkai butų griežtai nu
sistatę vykinti savo reformas, tai jie pradėtų kovą už 
tai, kad prie Jungtinių Valstijų konstitucijos butų pri
dėta pataisa, draudžianti teismams anuliuoti (naikinti) 
kongreso išteistus įstatymus. Prezidentas, iš tiesų, jau 
žadėjo; tokios pataisos reikalauti, bet iki šiol dar nerei
kalavo.

POETAS PALEISTAS KALĖJIMO. IŠ
Pranešama,; kad Lietuvos poetas K. Boruta yra paleistas iš sunkią jį darbą* kalėjimo į lais- 'T- .Mat, kur deda Lietuvos po^> tifr būt, kad jie tehaigautų daugiau “įkvėpimo”.etus -

DAR VIENAS *‘KENĖfcATAS”.

......... .iii..—....  > ..... ■■■

RUSIJOS DARBININKO UŽDARBIS.

Klausimas, kiek uždirba sovietų Rusijos darbinin
kas, buvo ne kartą gvildenamas įvairiuose laikraščiuos 
se. Neperseniai teko jį dvejetą kartį paliesti “Naujie
nose”, kuomet musų “ščyrųjų? komunistų spauda ėmė 
dėti savo korespondentų laiškus iš .Rusijos, stengdama- 

* si įtikinti publiką, kad darbininkų būklė sovietuose esan
ti daug geresnė, negu kapitalizmo šalyse.

Skaitytojai atsimena, kaip mes nurodėme, kad ame
rikiečiams pučia durnus į akis Juozas Šukys, kurio opti
mistišką bolševikų “rojaus” aprašymą įdėjo “Laisvei 
Mes tuomet pastebėjome, kad, viena, Šukys turi įvairių 
komisariškų privilegijų, kurių neturi paprasti Rusijos 
proletarai; antra, kad jisai, minėdamas šimtus rublių, 
kaipo mėnesinį darbininko uždarbį, nepasako nei kiek 
tie rubliai verti, nei kokios yra prekių kairios sovie
tuose.

šituos klausimus nušviečia Chicagos Daily News 
korespondentas, William H. Stoneman. štai keletas įdo
mių skaitlinių, kurias jisai paduoda serijoje straipsnių, 
atsiųstų iš Maskvos. Vidutiniška fabriko darbininko me
tinė alga, sako jisai, šiemet bus 2,031 rublis, arba apie 7 
rubliai per dieną.

Už septynis rublius galimai Rusijoje nupirkti 2 sva
ru ir 2 uncijas cukraus, arba 12 uncijų sviesto, arba 
vieną svarą ir pusantros uncijos jautienos, arba 4 kvor
tas pieno, arba 4 svarus ir puspenktos uncijos miltų, ar
ba 20 svarų ir 8 uncijas bulvių, arba nepilnai 3 uncijas 
arbatos, arba 10 kiaušinių, arba 2 jardu perkelio. No
rint nusipirkti porą batų, reikia mokėti 20 kartų po 7 
rublius, o už eilę prastų rūbų reikia mokėti 40 kartų po 
7 rublius. v *

Kitaip sakant, “sovietų pilietis” turi dirbti 20 die
nų, kad jisai užsidirbtų vienai porai batų, ir 40 dienų 
— vienai eilei pigių rūbų. Per du ištisą mėnesiu, dirb* 
damas šiokioms ir šventoms dienoms, jisai užsidirba tik
tai porai batų ir eilutei rūbų!

Kiekvienas Amerikos darbininkas gali iš to numa
nyti, kokia butų jo “laimė”, jeigu jisai gautų tokį atly
ginimą už darbą, kaip proletarai Stalino viešpatijoje.

Vienos dienos uždarbio irisui darbininkui ištenka 
tik nusipirkti tiek prekių, kiek Amerikoje už jas reikia 
mokėti tarpe 11 ir 61 cento. Jeigu savo dienos uždarbį 
Rusijos darbininkas išleis pirkimui arbatos, tai tas jo 
uždarbis bus lygus 11 amerikoniškų centų; o jeigif ji
sai pirks bulves, tai jų alga bus verta 61 centą.

žodžiu, pinigiskas Rusijos darbininko atlyginimas 
yra ne ką didesnis, kaip kiniško “kuli”. Jeigu rusai dar
bininkai nemiršta badu, tai tik dėl to, kad dalį to, kas 
jiems reikia, jie gali nusipirkti specialėse “uždarytose” 
dirbtuvių krautuvėse, kur kainos yra kelis sykius že- 
mesnės, negu atdaroje rinkoje.

Komunistai rėkia, kad dar vienas jų stambus veikėjas išvirto “renegatu“: Fred Beal'.Tas asmuo kitąsyk buvo laL bai didelis šulas Amerikos kd- munistų judėjime. Net “LaisVė“ pripažįsta, kad jis“kadaise buvo Gastonijoš streike veikliu streiko komiteto nariu (tikrufnoje jisai buvo vyriausias to streiko vadas. — “N.” Red.). Paskui, kuomet streiko komitetą areštavo ir tuhis narius nusmer- ; kė kalėjiman, itai Beal su kitais pabėgo į Sovietų Sąjun-Vadinasi, žmogui buvo tiek nusikaltęs savo veikimu tame komunistų išgarsintame streike, kad turėjo^ dumti iš’ Amerikos.Į! Jisai išdūmė į sovietų Rusiją ir tenai, kiek žinoma, jisai gavo gerą komisarišką “džabą“. Tai kodėl gi jisai tą vietą Rusijoje metė ir sugryžo į Ameriką, kur jam grasina kalėjihiO bausmė (ar kas nors dar rimtesnio) už senus “griekus“?Fred Beal sako, kad būdamas Sovietų Sąjubgojė ir tupėdamas tarnybą valdžioje jisai pamhte, jpgei bolševikai tSaip baisiai spaudžia ir išnaudoja darbo žmones, kad jisai nėbe^ iškentė tenai ilgiau būti. Geriatf, esą, supūti Amerikos kalėj ihie', negu žiūrėti į neapsakomą žmonių vargą Rusijoje.Bet brooklyniškis Stalino pa)- kalikų organas ve kaip dabar Charakterizuoja tą1 buvusį komunistų Veikėją- ii* “kovingųjų darbininkų vadą”:“Na, ir dabar tas sutvėrė mas“, rdšo tavor'ščius Tau^ ras “Laisvės“ editoriale, “teršia Sovietų Sąjungą ir komunistus! Jis patapo atviru renegatu ir niekšu, žinoma; jis tai darydamas, meluoja; kaip melavo kriminalistas Walker ir kiti. Juk dar visai neseniai Beal rašė straipsnius, girdamas Sovietų Są* jungą. Dabargi, apsisukęs, jau niekina.”Prastas paliudymas žmogui; kuris neseniai rašė vienaip, o dabar, '“apsisukęs”, rašo kitaip. Bet matyt, velniava yra Su pačiu komunistų judėjimu, jeigu žymus jo vadai ir veikėjai šitaip “apsisuka”: iŠ draugi) virsta niekšais, iš proletariato vadų renegatais ir melagiais.Kiek tų komiknistų vadų1 šF taip jau yra “sugedę“! Imkime tik mūsiškius: Pruseiką, Butkų ir kitus. Pirmiaus jie buvo stambiausios žvaigždės komu^ nizmo padangėse, net “draugą” Bimbą nustelbdavo, o dabar ~

Amerikos lietuviai daug kartų įrodė, kad jiems labai rupi tėvynės reikalai. Dėjo gausias aukas . ant tėvynės aukuro. Tikrų skaitlinių neturiu, bet apytikriu bus apskaitytos maždaug taip: 
į Mokslo ir dailės dr-gijai Vilniuje apie 25,000 dol., “Saulės“ namams Kaune apie tiek pat. Neo-Litliuaniams ir Ateitininkų namui ape 30,000 ddT. Kauiio Našlaičiams apie 50',000 dol., Knygoms ir laikraščiams apie 50,000 dol., 1905 revoliucijai apie 10,000 (daug daugiau.—Red.). gabenti iŠ’ Francijos karo daiktų 1000 vagonų, kuriuos Lietuva pirko iš Amerikos valdžias—apie 75,000 dol. Prėz. Wilsono Lietuvių dienoje surinkta apie 230,000 dol. Tautos Fondas surinlA) apie 500,- 000 dol. Taūtihinkų Fondas api‘ė 00,000 dbh ŠVėkšhoš gimnazijai' 75,000. Vilkaviškio semi n arija i' apiė 90,0()0 dėl. Šauliafns, partijoms, mokslei- vams, bažnyčioms, mokyklom diėsėtkai, o gal ir šimtai tukš- tančiį. Laisvės paskolos iš- pirkiiiiui už 1,806,000 dol. Kasmet nuo pabaigas karo ligi 1930 m. Amerikos lietuviai sa- viškiems prisiųsdavo nuo 3 iki 4 milijoml dolerių, Kasmet parVeždavo apie 100,000 iki* 200,000 dolerių! Lakūnų išleidimas ir tl. ’* 1Tai pinigais^ 6 kur miltai^ kruopos, drabužiai, vaistai, lašiniai,' kuriuos daT ir dabar po Kauną tebeskiita. Rinkta senas auksas i ė sidabras Liė* tuvos valiutai.
Am. didelė ir ^toralė parama.Reikia tik ptiSiiniriti Btook- lyn’o, N. Y. iT GhioagOS seimus. Surinkta: jriilijOna’š panašų, kad Liėtuvą pripažintų—ii* ją pripažino, įlėk tų visokių išnešta TeZOlinėijį prieš lenkus ir kitus? Prišiminkimė/ kiek , mitingų, sūVažia^imų, parengimų, visokių dėhionš- tracijų surengta. Dar 1900 m. Paryžiuje pasaulinėje parodoje aiĮierikiečiai dblerius klojo ir Li’Otu'Voš Vard$ kėlė. Kiek išleido kiiygų T. M. (Dr. V. KudiCko^ raštus), A. Olševskis if kiti.

dol.Par-
■r • Lic-

rašyta apskelbta ir 100,000 kopijų išsiuntinėta visoms ambasadoms, .laikraščių redakci-‘ - I
J0I11S, ....(Lietuva savanoriams, knygnešiams ir kitiems duoda tarnybas; žemes, miško; pensijas jir tt. Tai labai gražu ir gerai ir prieš tai nieko neturiu. Bet ką- mes gauname, Amerikos savanoriai, kurie važinėjome po seimus, rinkome pinigus, pardavinėjome bonus ir patys pirkome ir aukas dėjome,’rengėme visokius vakarus, teatrus, piknikus, liotėrijas, posėdžiavome pėr naktis, kad atvykusiam svečiui maišus prikimšti doleriais? Rdjėmes, pioyemės kaip šunės. i Pagrįžę ' į Lietuvą, būti nigerių vietoje, už vizą. Parvažiavęs prašymą su‘ fotografijoms, mokėk ženklams po 4 litus ir kas mėnuo po 5 litus, kad galima’ butų1 po purvyną pabraidyti ir pinigus pralesti.Buvau 100 procentų tauti- niiiiaiš, dirbau per 29 Pietų., kaip’o veikėjas, 500 dol'. sukišau į tas bendroves. Tai visa, ką per 10 m. sunkiai dirbdamas buvau; sUtąupęs. - Aukavau ir. kitus raginau, Pagrįžęs turiu mokėti po 5 litus kas mehesis ir darbo ‘ * dirbti nėra.kai sėdžiu Lietuvoje ir 
į nei1 ’bęs.

de savo valiutos, o tada daug amerikiečių grįžo ir milionus dolerių jie pražudė markėse.2) Neprileido musų prie žemes, įmonės ar biznio įsigijimo, neleido. Nekurie padavė prašymus; laukė po 6-8 ir daugiau menesiui iki* markės visai susmuko ir parsivežęs $10,000, turėjo skolintis atgal kelionei.3) Neįsteige informacijos biuro, kuriame butų davę informaciją grįžtantiems apie namų, žemės pirkimą, ar įmones įsteigimą.Del per didelio biurokratizmo, kvailo pasiputimo, kyšių, liurbiškumo amerikiečiai milionus dolerių pinigų prarado ir simpatiją ir meilę tėvynei.4) Lietuvos inteligentija nesistengia dabar pažinti ameri- ,Itiėčių lietuvių gyvenimą ir suprasti musų psichologiją, ir per tai mus nuskriaudė, ir pa-kongresmanams ir tt. ^ai' Lietuvai tai neina į svei

turime Mokėk duok

jokio Tai pehkti metai, dar viėno cento, neesu uždir- Tai. padėka !
Lietuvos kalteLietuvos kalte yra be didele dėl musų.1) Per 4 m. Lietuva neį^ė-galo

katą.Klaipėda kai Lietuva paėmė, vokiečiai bėgo į Vokietiją. Jei Lietuvos biurokratai butų buvę sumanus politikoj ir biznieriai, tai butų Klaipėdą apgyvendinę grįžtančiais amerikiečiais ir šiandien mažiau arba visai neturėtų “trobelių“.
DU LR ir kongresas KauneSusistvėrė neva kokia ten draugija gelbėti lietuvius, kad jie neištautėtų, kitur gyvendami. Kaip gi tu žmogelis gali neištautėti, jei grįžusį į tėvynę, jai dirbusį, aukavusį šimtus neprileidžia, net draudžia darbą dirbti be leidimo! Kaip sakiau, sukišau 500 dol. į bendrovę, aukavau, o savo darbo neapsiimčia pakartoti nei už 1000 dol, kęs Lietu von penkti metai j sę^biuro neįsteigė laiku, džiu be-darbo. Laimingas tas^r* *w ’ ' kuris Sugebėjo pasprukti atgalios!Taigi busiamam pasauliniame kongrese Kaune, lietuviai amerikiečiai turėtų visas srovės padėti į šalį, savo rietenas pįlikti' namie ir ' susiburti į bendrą frontą: padėkavoti Lietuvai už visas malones ir aptarti; ar vėrta tdliaįs)- su Lietuva ir dėl Lietuvos diifįtL Bendradarbiauti, ar ne. Bii- čau labai dėkingas “Naii- jiehų“ ir kitoms redakcijoms, kad jų mokytesni vyrai gerai 'išgvildentų ir nusistatytų taip ar kitaip. Gal kas yra daro-

T. Sernmei Waln)>leyNew Orleans, La., meras, kuris veikiausia iš tos vietos bus pašalintas, delei jo priešinimus Louisianos diktatoriui, senatoriui Long.

ir parvy-

ina, bet aš negaunu jokio amerikoniško laikraščio ir per tai nieko nežinau.Lietuvoje daugiaus rūpinasi bekonais, negu amerikonais, kurie tiek gero Lietuvai yra padarę.i Šiauliuose pastate už 7 milionus litų bekonams skersti skerdyklą ir kelinti metai riogso triobesys kur nė vienos kiaulės nepaskerde. O grįžtantiems su kapitalu patyru- siėms, gabiems, veikliems amerikiečiams informacijos• Aš esu darbo žmogus, bemokslis, todėl nemoku ir negaliu plačiai, vaizdžiai nupiešti Visa tai, ka noriu pasakyti. # Todėl “Naujienų” redakcijos“ prašau plačiaus šitą klausimą nušviesti, kaipo darbo žmonių dienraštis. Pridekite prierašą, kad ir kiti laikraščiai perspaudintų.
į. žinau, nes rašydavau laikraščiams, kad ant abiejų pusiu negalima rašyti, bet neturiu: lėšų kelis konvertus siųsti, todėl sugrūdau. Atleiskite.

A. Kurklinskas, Sodunų kin.,* Radviliškio vai., paštas.

Bendrovės.Db karo Amerikos lietusiai, nbrėdami atstatyti tėvynę, tvėrė visokias bendrovės. At- stntyiAo bendrovė surinko apie 300,000 dol; Dr. J. šliupo laivynui apie 120,000 dol. Žibaus žemės bankui apie tiek pat. Rulio, prekybos ir pramones in daug kitų sukišome apie 2 milijonu dolerių, o jos neprigijo^—dėlto, Itad Lietuva per 4 m. neprikraUsomybės neišleido savo pinigų.Bermontas nespėjo su savo gauja į Lietuvą koją įkelti/o jatf savo valiutu turėjo.Iš kitą kraštų, kur gyvena Lietuvos emigrantai—Bra- Zilijbs, Argentinos ir tt. Lietu* va nieko negavo, o dar jiente įteikia pridėti.
bepriklausomos Lietuvos 

ffimirnas.Laisva ir nepriklausoma Lietuva gimė ne Vilniuje ar Ketme, l>el Amerikoje. Pasi*

ĖŪK RAKiJŽfi SAMANOTA



Skubiai Prisidėkite

1936

Sudriko programas

Bomba mesta i pieninę

vakare

įdomus

Vienutinė Tokia

Anglų Kalboj

The Daina edoalSavings
OF CHICAGO

Gerkit ir Reikalaukit!

Lietuviškos
Degtinės

NATHAN 
KANTER

$50.00
$25.00
$10.00

Chicago Heights politi- 
kieriui grūmoja teismas

GARSINKITeS 
NAUJIENOSE

$12.00
$45.00
$15.00

$1.00

Visose-Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių
Kentucky 
Bourboh

LIGONINES
HOSPITALS

STOGAI 
ROOFING

FlKČERIAI 
STORE FIXTURES

Reikalauja laisnių 
tavernų savininkų

Oponentas gubernato 
riui Horneriui ateinan

čiuose rinkimuose

Čia , 
f 

susirasit“The Daina yra 
tuvos rašytojo 
geno.

Ebccurssion 
Marųuettc 

were in

GRAŽUOLIU 
KONTESTAS

jums reikia

Lietuvos ir lietuvių tautines dva 
sios istorija.

SIUSKIT FER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

buvusiam to miesto klerkui 
Wilburn J. Sadler. Sakoma, 
kad 'knygų patikrinimas sura
dęs viešųjų fondų trukumų su
ma $100,000 iš to laiko, -kai 
Sadler ėjo klerko pareigas.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Vanduo išplovė i kran 
tą tris lavonus

1o prašo Lietuvos žmonėsir

Trečiadienį buvo užsidegęs 
nedidelis greitasis laivas sto
vėjęs Chicagoj upėj prie Mi
chigan avė. tilto. Gaisras ta
po sulaikytas ir nuostolių lai
vui padarė nedaug. Manoma, 
kad laivas užsidegė iš nume
sto cigarete. Žinoma, kaip ir 
paprastai ,gaisro pažiūrėti di
doka žmonių minia susirinko.

Chicagos ežero pakrantės ir 
parkų apsaugos komiteto na
riai padarė pareiškimų,, kad 
jie iškels teismuose bylų ir 
varys jų iki aukščiausio tels-

dėjas, be įdomių skelbimų ir 
pranešimų, padainavo labai 
jausmingai Šimkaus “Vai var
ge, varge”, o advokatas K. 
Gugis savo patarimuose davė 
daug f aklinų palyginimų biz
nieriams. —Jostra.

IŠRINKIMAS GRAŽIAUSIOS 
LIETUVAITĖS 

“MISS NAUJIENOS 
1935”

ras Kelly mėgins paversti 
Burnham parkų ir jo apietin- 
kę į komercinę parodos

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Budriko 
akoirdionistas J.

With the aproach of the 
nos Moon-Light excurssion, 
collect the sweet memories

Šimtai lietuviškų dainiį anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Kaip trečiadienį policijai 
buvo įsakyta įspėti tuos ta
vernų savininkus, kurie dar 
neturi laisnių bizniui, kad jų 
bizniavietės taps uždarytos* 
jeigu jie neįsigys lajinių iki 
a ten a nčio pirmadienff.

Iki šiol tik 4,011 tavernų sa
vininkų (iš 8,400) teatnaujino 
laisnius antram pusmečiui.

Kovos prieš pavedimą 
Burnham parko 

bizniui

Prašo dviratininkams 
takų miesto parkuose

BIRUTĖS DARŽE
Rugpiučio-August 4 

1935 m.

symo?

talpai darom** vtookf bHko: 
darbą.

8215 So. Halsted Straat
TeL VICtorr 4M5.

Chicago Heights meras Jo* 
seph Gannon planuoja reika
lauti teismuose apkaltinimo

Dalyvaukite ekskursijoj ir Lietuvos 
sveikinimų knygoj.

Melvin H.Purvis Daniel M. Ladd

Purvis, paskilbęs federalinės žvalgybos viršininkas Chica
goj e, kuris išnaikino Dillingerio šaiką ir kelias kitas stambes
nių piktadarių ir žmogvagių Saikas, pasitraukė, iš savo vietos 
Jo vietą užėmė Daniel M. Ladd, sūnūs mirusiojo senatoriaus*.

Maža juodojo parako bom
ba tapo įmesta ir eksplodavo 
Lckeview Farm Products pie
ninėj, 5330 So. Western avė; 
Kompanijos viršininkai parei
škė, kad jie nežino, kodėl jų 
bizniui keršijama.

Meras Kelly vakar įteikė 
Chicagos parkų distrikto ta
rybai peticijų, kad miesto par
kuose butų įtaisyta takai dvi
račiais važinėti. Ta peticija 
turi 161,000 dviratininkų pa
rašus.

Ties 102 gatve į Michigan 
ežero krantų vanduo išplovė 
lavonus trijų vyrų, kurie pas 
kendo trys dienos atgal. Pas
kenduoliai buvo Anton Carl- 
son, 30 metų, 10026 Avenue 
L, Chester Siens, 35 m., 9824 
Crandon avė., ir Edward 
Borngrader, 43 m., 9823 Ave
nue L. Praėjusį sekmadienį 
anksti rytų jie pasimaudė val
telę žuvauti ežere, išvažiavo 
ja ir jau nebegrįžo.

Lietuvaitės norinčios įstoti į 
Gražuolių Kontestą, tuojau 
siųskite savo fotografijas į 
“Naujienas”.

Gražuolėms bus duodamos 
ifry.s dovanos:
! PIRMA DOVANA

ANTRA DOVANA
TREČIA DOVANAMalonios dainos 

patarimai ir įvairus skelbimai 
buvo Progresą Furniture krau
tuves radi o valandoj praėjusį 
sekmadienį, šį sykį dalyvavo 
šaunus Progress Vyrų Duetas, 
kurių gerai balansuoti balsai 
ir žavėjančios darnos linksmi
no klausytojus. Programo ve-

Visi sutinka, kad pasiųsti 
musų tenniso čampionų į Lie
tuvą yra gražus dalykas.

Puiku, kad važiuos basket- 
bolo tymas Lietuvos pinigais, 
bet dar puikiaus bus pasiųsti 
musų čampionų vien savo pi
nigais. e ’!

Reto tennis yra daug la
biau žinomas Lietuvoje negu 
basketbolas. Musų tenniso 
čampionas Lietuvoje turės 
daug didesnį pasirodymų.

J. J. Žukas, kurs pereitais 
metais laimėjo Katalikų Jau
nuomenės Organizacijos (C. 
Y. O.) tennis čampionatų, o 
šiais metais laimėjo Naujienų 
tennis turnamento vainikų, 
mums gėdos Lietuvoje nepa
darys. Tai yra puikus tenniso 
lošėjas, pilnas gyvumo ir ener
gijos. Mes tikimės, kad jis pui
kiausia pasirodys Lietuvoje.

Jo pasiuntimui į Lietuvų 
mes turime sukelti apie $300, 
o pinigų sukėlimui turime du 
budu:

Vienas — laivinė ekskursi
ja liepos 20 d. Tikėtai šiai 
ekskursijai yra po 50c. Jegu 
mes išanksto parduosime 500 
tikėti], tai nuo kožno tikėto 
gausime atgal po 20 centų, ir 
iš to pasidųrytų $100. Visi 
Lietuvos mylėtojai yra kvie
čiami pirktis šitai ekskursijai

Illinois legislaturos narys 
Frank W. McClure, demokra
tas iš Abingdon, kuris praėju
sių sesijų legislaturoj pasižy-i 
mėjo priešingumu gub. Horne- 
rio politikai, pareiškė, kad gal 
būt jis statysiųs savo kandi- 
dautrų į gubernatorius, 
p. Hornerio oponentas 
m. nominacijose..

nant virš 100 mylių nuo Chi
cagos. Visos dainos ir muzika 
buvo labai aiškiai girdimos 
kaip ir Chicagoj e nuo 5 iki 
5:30 po pietų iš WAAF sto
ties. O kam nėra malonu iš
girsti oro bangomis savo pri
gimtoje kalboje dainelių? Ro- 
idos, kad p. Budrikas jas leid
žia j.au virš 6 metų kiekvienų 
sekmadienį ant 5-kių, taipgi 
kiekvienų ketvergo vakarų 
-ant 8-nių. Pasiklausysime.
t — Kauniškis.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
AUTABETO TVARKOJ®

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairiu paprastu ir nepaprastų 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ifi telpančiu čia skelbimu ne* 
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti. ___________________

FlKČERIAI KRAUTUVĖMS. 
Karai ir kiti krautuvams fikčeriai 
nauji arba vartoti. Cash arba leng

vais išmokėjimais._____ _
GARFIELD STORE FDCTURE• EXCHANGE

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St.
Ehglevrood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš 
kiau įrengta.

sartg it “Atsisėdo 
šame young 'shap, 
with the Naujienos 
and we shall have 
again.

Our Beach Party was also very 
suceessful.- A truckful of merry- 
makersjeft the heat of this burg to 
enjoy themselves in the cool and 
refreshing waters of Michigan and 
to streteh our weary (?) bodies on 
the clean sands of the Dunes. And 
where did Heinrich with the Bukš- 
nis crowd . disappear ? Good for 
you, ,we told you to follow the 
truck! Now you missed out on many 
things. The Dvorak Park boys mis
sed this grand affair too, for they 
happened to have a contract for a 
Bžill game. Poor souls! While we 
were having a good time they were 
sweatting. Šame with the . Žlibins, 
and Munarins who attended a wea- 
ding. We will make it up... There 
Is some trouble in Dvorak Park: 
and it’s all on account of twins— 
Dorothy and Julia. In order to avoid 
the trouble of Identification the 
members would appreciate Julia’s 
wearing a »red ribbon on her fin- 
gcr... XYZ.

a\rEPORT ON THE LYS 
EX€URSSION.

Naujie- 
we re- 
of the 

boat trip to Milwaukee sponsored 
by the LYS on July 7th.

It is hardly possible to describe 
in detail the delightful trip that 
Įasted ten hours (and two more 
spent in Milwaukee). The S. S. City 
of Grand, Rapids is beautiful and 
spacidus and well equiped. Fine 
deck walks for promenading, beau
tiful salons to ręst and to watch 
the merry-making crowds, a good 
orchestra that just invites you to 
dances, and accomodations of State 
rooms, a bar, pienie tables, and a 
restaurant is at hand.

The LYS had an excellent time 
with plenty of fun. Now that Nau
jienos is sponsored one to help 
finance the trip of the tennis champ 
ion to Lithuania, the LYS resolved 
again to participate in this excurs- 
sion for two reasons, to repeat the 
good times we had in the lašt ex- 
eurssion and to give a hand to the 
good cause.

We also advise and encourage all 
such people who have never at
tended an excurssion by all means 
to attend this one. The trip will be 
made Saturday, July 20th at 10:30 
P. M. Tickets are not sold at the 
dock, therefore obtain them eithcr 
froni the LYS, 8259 So. Halsted St. 
3rd floor, or the Naujienos, 1739 S. 
Halsted St. 50c per person. LYS.

tikėtus išanksto.
Antras būdas pinigų sukė

limui tai Lietuvos pasveikini* 
mų knyga. Čia kiekvienas ge
ras lietuvis turėtų indėti savo 
pasveikinimų Lietuvai, viso 
pasaulio lietuviams, Lietuvos 
jaunimui ir savo giminėms. 
2,000 kopijų šitos knygos bus 
nuvežta Lietuvon ir išdalinta 
laike viso pasaulio lietuvių 
kongreso. Sveikintojai yra 
prašomi aukoti po kiek kas 
išgali.

Savo pasveikinimus kartu 
su auka į šių knygų jau yra 
pridavę šie geros širdies ir 
puikaus nusistatymo lietuviai:

Dr. V. A. Šimkus
J. Petrauskis, Bridgeport 

Clothing Co. savininkas.
Petras Plauska
P. Dalen, aptiėkorius. <
St. P. Balzekas, automobilių 

pardavėjas.
Juozas Skusas
Ben. J. Kazanauskas.
Mykolas. Braga, tavernos sa

vininkas.
Antanas Stukas, tavernos 

savininkas.
Juozas F. Budrikas
Justinas Mackevičius.
Kadangi laikas yra trumpas 

visų prašome pasiskubinti su 
parama šiam tikslui.

Komisija Čampionui 
siųsti į Lietuoų.

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams •-----
Palagas ligoni

nėje --
Akušerija na

muose
Medikais egzami-

naeija —-------
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

Negalima praleisti nepami
nėjus, kiek malonumo mums 
suteikė pereitų sekmadienį p. 
Budriko radio programas bu- • i .

— ■ I      ■! I ll—Į, Į—. ■■■■J

Members r— Attention! Members 
of all branches are to meet at Ca- 
lifornia and North Avė. (1600. N. 
and 2800 West), Thursday, July 18 
7:80 sharp, “Androcles and the 
Lion” a play by G. B. Shaw and 
a chorus of one hundred “singing 
spirituals” . will be presented in 
front of the Recreation Hali of 
Humboldt Park.

Saturday All members to attend 
the Boat Moon-Light Excurssion, 
leaving Navy Pier at 10:30 P. M. 
Chairmen of all branches have the 
tickets.

July 22 and 25. A trip to the 
Tribūne Tower. Ali members are to 
be in front of the Tribūne Tower, 
N. Michigan and the River, notlater 
then 7:30 P. M. On Monday, Rose- 
land* Dvorak Park and McKinley 
Park branches are to attend. On 
Thursday, Marquette and Bridge
port.

During the month of July and 
August, outings will be had by all 
the LYS branches at least once a 
week. Therefore watch this weekl*y 
column for further announcements 
and places designated to meet.

Our Milwaukee Boat 
was a great success. 
Park Branch members 
majority. By the way, Marąuetters, 
do you recall “Hapluf” ? and the 
Oriental songs “Zum Galee Galee” 
and “Atsey Zetim Amdim” or as we

Monkė” ? The 
Abba, will be 

Excurssion too, 
a grand time

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

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

įSSfSF no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

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

Reikalaudami 
_______ _ visada galite 

gauti savo šu
tau pytus pini- 
g u s. Įstojimo 
mokėti nereikia.

2324 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 1679 

■JUSTIN MAGKEEWICH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

RADIO
Šiandien Budriko radio 

programas.
šiandien visi laukia J. F. 

Budriko vakarinio radio pro
gramo.

Kaip ir kiekvienų ketvergų, 
šiandien J. F. Budriko radio 
programas prasidės kaip 8 v. 
vakare iš stoties WHFC, 1420 
kilocycles.

Šios dienos programo žy
miausių dalį užims puikus 
akordiono solo, kuriuos išpil
dys pagarsėjęs J. F 
programų
Sereika. Bus taip pat kitokios 
muzikos ir svarbių pranešimų. 
Taigi pasiklausykite 
nuo 8 vali riki 8 :45.

Mutual LipuorCo
4707 So. Halsted St 

T.L YARDS DM3

PATAISYK STOGĄ IR R YNAS DABAR

LEONAS ROOFING CO.
3750 Wallace Street, Te). Boulerari 0250

Pirm negu Ivalysi namus! Pašauk pius dėl dykai apskaitliavimų. 
25 metai patyrimo. BTekorius ir Stogius.

— _________________ -_______ . . •___ ______ ___  - g__ £___ * 9 ' •- -
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NAUJIENOS, Chicago, III

Lakūno draugai ir priešai CLASSIFIEDADS

Lafayette 6719

PRATESIMAI

Draugijų Atydai

atgal jie

Jonas C. Milleris

nuo

For Rent

Anton

Furnished Rooms
VISU

Laiškai Pašte

laimingai užbaitgi

CLASSIFIEDADSPATIESALAI, $5.00 vertės

SETAS, Gaugit sau dabar

GARSAM KITĖS 
NAUJIENOSE

Skaudžiai apdege 
evanstonietis Jo

nas C. Milleris

Dr-jos Lietuvos Dūk 
terų narių domei

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

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Crane Coal Co
5332 S. Long Ave< 

Tel. Republic 8402

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

6359 S. Ashland Avė.

šie laiškai yra atęję iš 
ropos 
gul nueina
(Canal ir Van Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėta

Buvau air
mačiau Lituaniką” —

Vaitkus turi tokių lankytojų 
didelj skaičių. Nepraeina die
nos, kad į Floyd Bennett Al»*- 
portą neatvažiuotų pavieniai 
arba grupėmis žmonės, kurie 
yra paskilbę Vaitkaus priedai.

Kam jie priklauso, te- 
vyriaus} j j paštą

PARSIDUODA Tavem ir Lunch- 
room. tarp dideliu dirbtuvių, su vi
sais įrengimais, visai pigiai, nes tu
riu greitai apleisti vieta. 3729 So. 
Morgan St. Savininkė, 3428 South 
Halsted St. r

GERA PROGA — nusipirkti gera 
lunch room su tavern; prie didelių 
dirbtuvių, kurios dirba diena ir nak- 

daugeli 
Storas 

pagyvenimui 
tai ne

neš parsi-

111.; Sudžios rašt. F. Žu- 
3314 So. Morgan Street, 
III.; Korespondentas S

6804 So. Perry Avenue,

“ IEŠKAU kambario Brighton Par
ke arba ant Bridgeporto. kad ne
būtų toli nuo gatvekario. Pranešta 
te Box 286.

Visų išdirbysčių elektrinių skalbimui mašinų, prosų 
ir Refrigeratprių, specialiai apkainuotų po ........ .

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

9x12 VAILOK 
specialiai po

32 ŠMOTŲ IN

venyruose”, jis prisimins, ko 
kių žmonių esama tarp jo vien 
genčių.

REIKIA merginos namų darbui 
kuri myli vaikus. Geri namai. 4952 
N. Ridgeway Avė. lst Apt. Tel. 
Keystone 8786.

Žiūrėkit! Pirkit!
Gaukit Kainas!

H u m b oi d Park Lietuvių Politikos 
Kliubo ivyks pusmetinis susirinki
mas, liepos 18 d. 1935 m., Almiro 
Simona svet., 1640 N. Hancock St 
8 vai. vak. Gerbiami kliubiečiai hm- 
lonėkite būti šiame susirinkime ir 
atsivesti naujų narių. — Valdyba.

REIKIA patyrusiu moterų sorta 
vimui skudurų. Nuolat darbas. Ge 
ra mokestis.

1801 North Leavitt St

RENDON frontiniai 5 kambariai 
ant 2 ir 3 aukšto. Naujai dekoruoti, 
renda labai pigi.

. 1918 S. Halsted St

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

3133 S. Halsted St

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

Garald Thompson

iŠ Peoria, DL, kuris sėdi kalė
jime ir laukia teismo už išgė- 
dinimą ir nužudymą jaunos 
mergaitės. Jis prisipažino išgė
dinęs kelias dešimtis merginų 
ir moterų.

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

3341 So. Halsted St.

ti. Biznis išdirbtas per 
metu. Renda labai pigi 
su lisu ir 4 rūmai 
Jeigu ieškot biznio pirkti 
praleiskite šios progos 
duoda dėl didelės priežasties.

A. STANKUS 
2403 W. 16 St

Help Wanted—Female 
Darbininkių reiklu

Kliubų Federacijos 
susirinkimas

Chicagos Draugijų
Kliubų Valdybos

1935 metams

iškaba “Advertised Window 
klausia laiškų.

Apdegė p. Miller gan rimtai 
Ir nors į ligoninę nevažiavo 
tačiau namie guli lovoj.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STfi RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm, C. Stencel, 2539 West 
48rd St., Chicago, III,; Pirm, pa- 
gelb. C. Chaplinskas, 8627 South 
Halsted St,, Chicago, III.; Nut, 
rašt, F. Opulskas, 3218 So. Lime 
St., Chicago, III.: I$n. rašt. W. 
Zlabes, 740 E. 90th PI., Chicago, 
III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Ava.. Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 8441 
So. Morgan St.. Chicago, III.; Kas, 
pagelb. J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St., Chicago, III.; Duru mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.; Ligoniu apek. 
K. Keturakienė, 525 E. Oakvvood 
Blvd.: Kasierius J. Yušklenas, 2547 
W. 45th St., Chicago, III.; Sudžia 
F. Aušra, 8439 So. Artesian Ave. 
Chicago, 
kauskas. 
Chicago, 
Wemis, 
Chicago,

TAVERN tikrai geras, parduosiu 
pigiai. Atsišautat greitai.

6747 S. Western Avė.

PARDAVIMUI Tavern fixtures — 
barai, krėslai, stalai — Viskas kaip 
naujas. - K«h nori gali' ir ta pačia 
vieta renduoti. Turiu parduoti i tris 
dienas. Rašykite Naujienos Box 285.

GESINIAI PEČIAI, $49.00 vertės, visi porceliniai 
po ...      -................

$3.50 vertės maži KAURAI, labai specialiai _____

NEW YORK, liepos 17. — 
(Specialiai “Naujienoms”) — 
Paskutinėmis lakūno F. Vait
kaus dienomis Amerikoje prieš 
išskridimą didelės vyksta per
mainos ne pas lakūną, bet pas 
daugelį lietuvių: pas tuos lie
tuvius, kurie netolimoje ateity
je neturėjo gero žodžio nei la
kūnui 
skridimo 
tiems savo broliams 
kavo ir darbavosi, 
butų įvykintas.

Tik trumpą laikų 
nematė “Lituanicos II” skridime 
nieko gero, šaukdamies j liu
dininkus dangaus ir pragaro 
galybes, jie tvirtino, kad Vait
kus neskris; kad iš visuomenės 
surinktais pinigais ir lakūnas 
ir jo rėmėjai limuzinus įsigijo 
ir trankosi po visų plačiąją 
Ameriką. Vėliausiu laiku jie 
tvirtino, kad “Lituanica 11” 
niekai. Tai, esą, ne aeroplanas, 
įrengtas kelionei su įvairiais 
instrumentais ir aparatais. Jie 
buvęs painformuoti iš “neuž
ginčijamai tikrų” šaltinių, kad 
Vaitkaus lėktuvas yra tik ke
valas su tuščiais viduriais. Mo
toras esąs nieko nevertas, o 
kalbėti apie tuos instrumentus, 
kurie neva buvę supirkti Vait
kui—tai tik vieni juokai! Ten, 
lėktuvo priešakyje, budelėje, 
kurioje lakūnas sėdi, (sėdi ir 
fotografuojasi, kad lengvati
kiu* prigauti), lentoje sudėti 
ne instrumentai, bet tik ant 
tos lentos išmaliavoti instru
mentų paveikslai. Kur ten la
kūnas skris! Pirm negu Vait
kus išlėks, ant Atlantiko van
denų sužaliuos žolė. Kai ta 
žolę šienaus, tai tada Vaitkus 
skris į Kauną!

Kelias savaites atgal Nęw 
Yorke, ne vien New Yorke, ir 
beveik visose lietuvių kolonijo
se buvo nevienas kuris taip kal
bėjo. Girdisi tų šnektų atgar
siai dar ir dabar, bet jie silp
nučiai, bent čia New Yorke.

New Yorke permainos nepa
prastos. Kur tik eini 
didžiausi skridimo įdraugali. 
“Kada Vaitkus lėks ?” “Tak, kad 
tik jis nulėktų 
porte, 
“Pikčerį nusitraukiau prie ši

prie 83 gatvės ir Kean 
Justice Parke. Tai bus 

draugiškas išvažiavimas. Fe
deracijos nariai ir plačioji 
lietuvių visuomenė kviečiami 
dalyvauti.

—L. K. F. delegatas J. R.

REIKALINGAS patyręs bučeryn 
turi būt unijistas.

8631 S. Halsted St.

RENDON pigiai saliunas su visais 
{taisymais ir flatas; taipgi yra ru
siška ir turkiška pirtis. Biznis iš
dirbtas. Našlė moteris negaliu du 
biznių išlaikyti. <

3322 So. Morgan St.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir MOTERŲ PAšELPINIO 
KLIUBO valdyba 1985 metams: 
Geo. Medalinskas, pirm., 233 So. 
Central Avė.; J. Garadauskas, 
pim. pag., 3812 W. Monroe St.; 
M. Medalinskas, hut. rašt., 238 
So. Central Avė.; Chas. Katala, 
fin. rašt., 4676 W. End Avė.; M. 
Kaziunąs, ižd., 3508 Gundersin Avė., 
Berwyn, III.; V. Manikas, D. Bra
zas ir M. Davidonis r— iždo glo
bėjai; Dr. A. Davidonis, daktaras 
kvotėjas.
Susirinkimai atsibuna kožną ant

ra nedėldieni — Lawler Hali, 3929 
W. Madison St.. 1 vai. po pietų.

LIETUVIŲ ŽAGARIEčIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus- 

4 kas pirm., Goti Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm, pagelb.. 8852 South 
California Avė, John Pukinskas 
nut. rašt., 7125 S. Wushtenavv 
Avė., M. Meravičienė fin. rašt.
2539 W. 46 PI.. A, RamašauskienC 
Gn, nageli),. 1218 Indopendence 
B!., FraliciŠka Dvilaitis, kasierius, 
1342 W. 48 Avė., Cicero, 1). Rad
vilas maršalka, 712 W, 17 PI., P, 
Arlauskus, J. Pukinskns kasos 
globėjai.
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečia nedėldieni 1 vai. no niot 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 West 
43 btreet.

ROOFING CO.
3802 S. Campbell . Avė. 

LAFAYETTE 5900

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1935 m.: J. švitarius, pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Turner. 
pirm.-pag., 3118 W. 44 St., tel. 
Virginia 1153; Paul J. Petraitis, 
nut rašt., 3131 S. Emerald Avė.. 
tel.Columbus 10272; J.Naudžiunas. 
fin. rašt., 1500 S. 48th Court, Ci
cero. III.; J. Manikas. kontrolės 
rašt., 2519 W. 48 St.; J. Jesiunas. 
kasos globėjas, 2440 W. 89 St.; 
H. Gramontienė, kasierius. 4535 
S. Rockwell St.; Dr. A. J. Mani
kas, daktara skvotėjas .2519 W. 
48 St., tel. Lafayette 3051; A. Va
lavičių. Maršarka (Bondsmanai); 
K. Gramontas, 4535 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A.

Liepos 2 d. Lietuvių Klubų 
Federacija laike susirinkimų.

Pirmininkui J. Waloniui 
atidarius susirinkimų valdyba 
išdavė raportus, iš kurių pa
aiškėjo, kad finansiškai fede
racija stovi gerai. Klubų dele
gatų raportai parodė, kad 
smarkausią eina lošia i Mor- 
ning Star bėsbolo jaukto; kad 
tas jauktas lošė 12 lošių ir iš 
jų vienų pralaimėjo, o 11 lai
mėjo. Iš Cicero Red Rose Klu
bo delegatai pranešė, kad bes- 
bolo jaukto klubas turi gerų 
lošėjų, bet šiemet aikštėj kur 
jų jauktas lošia, buvę patvi- 
nimai, kurie ir trukdę lošimų., 
Kitų klubų delegatai paaiški
no taip pat, kad lietus kenkė 
lošimui.

Pikniko komisija pranešė, 
kad Federačijos piknikas į- 
vyks liepos 21 d. Mikės Forest 
Inh

Sadlukas, 4088 Archer Avė., tel. 
. Lafayette 6719; Politiško Skyriau 

Komisija: Paul J. Petraitis, 8181 
S. Emerald Avė,, A. Saldukas, 
4088 Archer Avė., Dr. A. J. Mani
kas, 2519 W. 43 St; Pilietiškų Po- 
pierų Komisija: A. Saldukas, 4038 
Archer Avė,. “ * .
B. Putrimas, 4536 Turner Avė.
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

trečias (3) sekmadienis kiekvieno 
mėnesio, 1-ma va), po pietų K. 
Gramon.0 svetainėj, 4585 South 
Rockvvol ISt.

Kai kurie dar netolimoje pra
eityje lakūną vagino, vadino jį 
bailiu, žiopliu, bet šiandien pra
šo Vaitkų nusifotografuoti kar
tu su jais.

Ateina jie dabar prie lakūno, 
kurį buvo apšaukę bailiu, pla
kasi prie jo, apsimeta jo nuo
širdžiausiais! draugais.

“Bečinu, kad nulėksi! Kų sa
kai, Vaitkau?”

“Stengsiuos”.
“Kai išskrisi, visų laiką sė

dėsime prie radio. žinok, kad 
busim su tavim”.

“Ačiū.”
“Na, kų manai, Vaitkau, vai

šiną tave Lietuvoje, ar ne?”
‘“Tur būt”,
“Gražus tavo šipas, ar ne. 

Vaitkau? Kaip baltas ereli*. 
Kaip ten ją vadina? ‘Baltoji 
Gulbė’, ar ne?”

“Rodos.”
Kokios (mintys būna Vait

kaus galvoje, sunku pasakyti. 
Trumpai atsakinėdamas į naujų 
draugų kamantinėtoj ų klausi
mus, jis dirba prie lėktuvo, rū
pestingai akimi apžiūrinėja 
kiekvienų jo dale|ę. Nėra to
kio šriubo, kurio jis nežinotų; 
nėra tokio defekto, kurio jis 
nepastebėtų. Kartais jis kaip 
ir negirdi kamantinėtojų klau
simų ir automatiškai jiems at
sako: “Taip,” “taip”..

Dienos darbų užbaigęs, prie 
vakariertes stalo jis kartais nu
sijuokia,

“žinai, šiandien airporte bu
vo atėjęs tas žmogus, .kuris 
pranašavo, kad aš neskrisiu, 
bet kaip tik pakilsiu, tai šok
siu su parašiutu, lėktuvui leisiu 
sudužti.”

1‘Grtl dabar kitaip mano? Gal 
kokių penkinę davė?”

“No, pasakė, kad man linki 
“lots of good luęk’. Jeigu rei
kės, tai, ęako, pagelbės”.,

“ ‘Abečiu’, norėjo jiusifoto 
grafuoti su tavim?”

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1985 metų. 
Jonais Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marųuotte Road, VValter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulatas, 
nut, rašt. 8842 ^'S. Union Avė, 
Frank Norkus, fin. rašt,, 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
J. JanuŠauskčas, iždo globėjai, D 
Antanaitis, maršalka 
Susirinkimai atsibuna kožnų mėne

si pirmų penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 8188 S, Halsted 
St.. 7:80 vai. v«l<nr#>

nei Altass-ui—Vaitkaus 
organizatoriui, nei 

kurie au, 
kad žygis

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBftS 
KLUBO AMER1..OJ vaidyba 1085 
metams: A, Zalagenas pirminin
kas, 7132 So. Racine Ave„ Tel. 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
pirm., 8317 So. Lituanica Avė,; 
M. Batutis, nut. rašt., 2627 Gladyiį 
Ave„ ’l'ei. Van Buren 7861; P. 
Viršilas finansų rašt., 8415 So. 
VVallace St.; M, Alkimavičlus iž
dininkas, 4804 So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontrolės rašt., 8415 So. 
VVallace St.; M. Norbutas ir K. 
Batutis iždo globėlui: J. Garbužas 
maršalka.

Pocahoųtas mine rhn tonas $7.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1985 

_ ___ alskis pirm., 8341 
Evergreen Avė., tel. Belmont 1448. 
John KupreviMųs, yįęe-pirm., An
ton Lungevicž, " nut." rašt., 1814 
VVabansia Avė., tel. Humboldt 
8254, Stanley Buneckis, fin. rašt. 
A. Zillius, kasierius, Tam Kubi
lius, maršalka.

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

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

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

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

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1789 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

Antradienio rytmetį, apie pu
sę dešimtos, p. Jonas C. Miller, 
Evanston Community Golf Club 
užveizda, valė gazolinu savo 
kailinukus. Nuo trinimo oda 
įkaito ir dėliai to gazolinas už
siliepsnojo.

Skaudžiai apdegė p. Millerįo 
rankos ir veidas. Laimė 
kad jis tuV) laiku dėvėjo 
nius, kurie ir išgelbėjo 
pavojaus jo akis.

Priešai? Kur? kada? Kam 
nors turbut prisisapnavo. Kas- 
gi galėjo tokiam 'gražiam daly
kui priešintis? Juk tai musų 
visų lietuvių reikalas ? Kenkti 
Vaitkui ? Kas-gi galėjo apie tai 
ir pamanyti?” “Mes niekuomet 
nebuvome priešingi Vaitkui”. 
Mes visuomet buvome su juo, 
mes jam pagelbėsime, jeigu rei
kės, bet mes nenorime su Chi
cago turėti reikalų”.

“Tamsta sakai, kad niekuo
met nebuvai priešingas Vait
kui?”—klausiame tautiečio, ku
ris atsistojęs prie “Lituanicos” 
rengiasi pozuoti paveikslui, ku
rį traukia jo draugas.

“Visuomet linkėjau jam nu
lėkti, niekuomet nepra^ižiojau 
prieš”.

“‘Man rodos, kad kas tai man 
sakė, kad tamsta tvirtinai bū
riui žmonių piknike pora sa
vaičių atgal, jog ‘Sakau jums, 
nei jis lėks, nei jus laukite!”

“Nieko panašaus nesakiau 
Tas žmogus, kuris tamstą in
formavo, labai klydo”.

“Nemanau, kad klydo.”
“Bet žinai, žmonės visaip 

kalba, kartais ima visai nebū
tus dalykus pasakoti”.

“O, taip! Aš tai gerai paty
riau. Paimkime, kad ir Tams
tą. Pats ten buvau ir girdė
jau, kai tamsta tvirtinai, kad 
skridimas tai tik..”

Furniture & Fixtures 
Rakandal-Įtalui

-j-Įj-unu^L* — —•—* ** '** * į

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
rius, visokio didžio «u Coli Bakania 
r Sinkom. Taipgi Storų fikčeriua 

dėl bvle kurio biznio iškaitant svar
stykles, regiaterius ir ice bakaus. 
Cuah arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirksit* ki
tur. S. E. SOSTHE1M & SONS. 
Store Fixtures, 1900 S. State St. 
CALumet 6269

Taip dalykai stovi New Yor
ke. Bet atrodo, kad už New 
Yorko dar yra tokių, kurie lin
ki Vaitkui 
kelionę Atlantiko viduryje”.

Taip keletą kartų išsireiškė 
vienas asmuo per radio Chi
cagoj e. Keletas dienų atgal 
koks tai lietuvis, prisiuntė Vait
kui laišką su tokiais pat linkė
jimais. Nepasirašęs pavardės, 
tas asmuo pareiškė busiąs lai
mingas, jeigu Vaitkuj nusisuks 
sprandų. Baigdamas savo lin
kėjimus, nežinomasis pridūrė: 
“Drąsuoli, ko neleki, ar jau ko
jos sušalo?”

Vėl kitas lietuvis, gyvenąs 
Virginijoje, be paliovos pyški
na ir pyškina Vaitkui gnyban
čius laiškus, kiekvieną kartų 
pairašydamas po jais kita pa
varde. “Nei tu lėksi, nei tu ką! 
Ką čia žmones monyji?” ban
do tas produktingas rašytojas 
įtikinti lakūną.

Keletą tokių plūdimų Vaitkus 
gaUna kas savaitė. Bet jis ne 
kreipia į juos dėmesio.
-“Another souvenir”—jis nu

sijuokia ir numeta laišką į dė-

PARLOR SETAI, $129.00 vertės, galutinam 
išpardavimui pu •.............. ........................................

PUSRYČIAMS SETAI, iki $35.00 vertės, 
sDecidli&i uo •

MODERNIŠKI MIEGRUIMIO SETAI, $98^ 
sampeliai po .... ....................... ........ ..........................

VALGOMO KAMBARIO SETAI, $85:00 vertės, 
riešuto medžio baigti, po ..............i.......................

9x12 AMERICAN ORIENTAL KAURAI,

Visos draugijos, kliubal, ra
teliai, kuopos rengia įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi ( Naujie
nas, kad jų vieši/išvažiavimai- 
parengimai butų | askelbti Nau
jienose.

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

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skalbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos 'ma
lonės prisilaikyti.

IŠĘILMINGĄS ATIDARYMAS
Chicagos didžiausia rakandų krau

tuvė. Visi rakandai nauji. Kiti 
gali nukopijoti musų skelbimų, bet 
ne musų kainas. Musų krautuvė 
randasi toliau nuo aukštų rendų 
distrikto, vienok lengva davažiuoti. 
Kam mokėti vidurmiesčio kainas? 
Mes parduodam lengvais išmokėji
mais. ■ nn

Seklyčios setas .......... $19.75 '
Miegruimio setas ....... 19.75
Valgomo kambario setas 24.50 
Kaurai 9x12 .................. 7.95
3 kambarių outfit ....... 69.00

vertes virš $100.00.
Niekas už mus pigiau negali par

duoti. Nepirkit kol nesužinosit mu
sų kainas.

Atdara vakarais iki 10, nedėliomis 
nuo 11 iki 7 vai. vak.
RIGHTVVAY FURNITURE CO.

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

Ateinantį šeštadienį, liepos 
20 d., 7 vai. vakare Mark 
White Parko svetainėje įvyks 
Lietuvos Dukterų svarbus su
sirinkimas. Tad draugijos na
res esate kviečiamos skaitlin
gai susirinkti paskirtu laiku. 
Išgirsite svarbių raportų ir 
tarimų. O kasi svarbiausia— 
bus svarstoma jštojiiiiiiš arba 
vienijimąsi su Keistučio Kliu- 
bu. Tad yra visų draugių pa
reiga atsilankyti ir rimtai 
svarstyti Draugijos reikalus. 
Kurios neatsilankys į šį svar
bų susirinkimą, tai turės su
tikti su nutarimu.

Kviečia visas draugijos na
res: . ■

Pirm. Ant. Grigonienė, 
Nut. rašt. A. Dudoniene.

FARM A mainyti ant bizniavo 
namo. Farma 160 akrų — išmo
kėta. Vien tik gyvuliai verti 
$1400. Naujienos Box 287.

Butvele ’Jošapas 
Chapienį Domilek 
Grigas .tblįn 
Marzimas I.
PovilastisiDna ‘ 
Rauba Wįeliąm 
Saikus Ą.

928 SirbU Ap.a

Ir paskiau atsiiankykit i CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO. 
ir PALYGINKIT kainas ir ryši tavorų. Mes turime nustatę NAU
JAS PASTOVIAS VERTYBES dėl musų Liepos mėnesio apvalymo 
išpardavimo.
' Mes garantuojame, kad jus negalite gauti geresnės rųšies tavorų, 
geresnių išmarginimų s arba geresnio ^patarnavimo bile' kur kitur 
Chicagoje. -

Pirkite dabar pirm Infliacijos.
*49.00
*11.95 
*39.50 
*34.95 
*29.50

*2.98 
*2.49

*29.50
— ^1,98 

$29.50
ir brangesnių.

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS ARBA CASH.

šiur”.
Draugai, nedraugai, visi New 

Yorke kalba apie skridimą. Kur 
tik eini, kur tik būni, ar tai su
sirinkime, ar parengime, h 
šiap vėjo suneštam būrely, vi
sur tegirdi “Vaitkus”

Visi spėlioja kada lėks, kaip 
lėks, ar nulėks, ir visi ieško 
priemonių kaip geriausiai pa
gauti pirmąsias žinias apie jo 
kelionę.

Jeigu lakūnas kurią nors die
ną nuvažiuoja į airportą anks
čiau, negu paprastai, tai, žiū
rėk, Brooklyno lietuvių kvar
tale, Williamsburghe, už pus
valandžio “žinantieji” jau kal
ba, kad Vaitkus “šįryt” jau le-

PARSIDUODA bučernėH ir gro- 
HcrnėH Ice Box šaldytuvan ir viri 
kiti įrankiai. parduo«iii< pigiai.

11853 So. Michlgair Avė.

Help Wante<f~Male 
Darbininkų reikia
REIKIA AGENTŲ

Kainos' numažintos dėl didelio sales 
drive. 1000 blades — $3.70, retail 
engvai gaunama $10.00. Skutimos ir 

dantų croam 85c. didumo grosB$5.5(k 
čeverykų užraiščiai Gross 85c. Tūk
stančiai bargenų. Dykai 116 nuslanių 
katalogas. Mills Sales, 27 S. Wclls 
St., Chicago.

CENTRAI DISTRICT
FURNITURE CO.

JOSEPH JOZAITIS. Mgr. 

3621^5 SO, HALSTED STREET

Business Service
Pbiznio Patarnavimą*______

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

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

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

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

BARGENAS — $3900, 4 flatai ir 
krautuvė, mūrinis namas, garu šil
domas. 550 W. 48rd St. Atsišau
kite. 3217 W. Cermak Rd.




