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sinijos pasienį

Dnk. Nuteistas Klai

Paskutinėmis

Teisėjas Har- anchester grafo,

8 žmo- Stam

“MELO SEKĖJAS

Šerai, kurie

kad

[ĮProfessor Keeler

Nusišovė studentas

VILNIUS

Milli Redmond— Gerald Thompson

SPRINGFIĘLD, UI., r. 6. - 
Prekių taksais už liepos mėn. 
valstija surinko $4,034,947.

8 žuvo traukiniams 
susidūrus Rusijoj

NEW YORK, rugp. 7. - 
Vienas žmogus liko užmuštas 
ir trys namai sugriauti smar 
kioj gasolino eksplozijoj Har- 
vestraw garaže.

ir išvyko j Ameri- 
ieškoti, čia susitiko 
Kane broliai.

Tai bent saugumo 
komisionierius

Naciai nenori įsilei 
sti žydų Į Berlyną

Italija pasiuntė jau 
240,000 žmonių į Aby

Streikieriai išrėdė ir 
nuplakė siuvėjas 

streiklaužes

Žmonės mėgsta būti 
apgaudinėjami

Chicago, III., Ketvirtadienis, Rugpiučio-August 8 d., 1935

Miss Elizabeth Lo 
, iš ChicapeerMassC

NEW YORK, rugp. 6. — Iš 
dviejų banko pasiuntinių Bronx 
plėšikai atėmė $44,200 čekiais 
ir $2,000 pinigais.

Smith. 
buvo 

abiejų

Mrs. Dunkell ir Mrs. Smith ri
stos kaltos. Bausmė bus pa 
skirta šiandie.

Mrs. Smith

Vilniaus gyvi^ 
lių skerdykloje, kilus įvairiems 
nesutikimams, darbininkai, kaip 
katalikai, taip ir žydai, paskel* 
be streikų. Vienos dienos strei
kas davė magistratui apie 6000 
zl. nuostolių.

Tho First and Greatest Lithuanian Daily in America

Brooklyn, N. Y. rugp. 7 d.—(Telegrama) Oras 
pagal Kanados krantu ir iki Newfoundlando dar 
nepasitaise. Todėl rytoj (ketvirtadieni) skristi 
dar negalima.

Austrijos daktarai 
šaukia valdžios 

pagelbos

STREIKAS VILNIAUS 
SKERDYKLOJE

Streikavo ir streikų 
laimėjo

Prezidentas bando 
sutaikinti laivų sta

tytojų streikų

DURHAM, N. G., rugp. 6. 
— 3 žmones liko užmušti auto
mobiliui nuvažiavus nuo kelio 
ir trenkus į! elektros stulpų.

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

Giedra; biskj karščiau po

YOSEMITE VALLEY, 
rugp. 7. — 
rimer, 23 m 
ir Robert Pate, 35 m. iš Ingle 
wood

Guffey bilius 
pavojuje

Nuteistas buvęs Kl. 
seimelio narys prašo 

malones Už žingsnio nuo 
mirties

WASHINGTON, rugp. 6. — 
Garsioji lakūnė Amelia Ear- 
hart pasitraukė iš prekybos 
departamento “aeronautikos 
eksperto” tarnybos, kurioj j) 
gaudavo $1 į metus. Uždirbę 
ji 42c. Per 5 mėn. ji bandžių* 
si rodyklinį kompasų. Dabar ji 
eisianti į komercinę aviacija.

kad dabar jau 
ir vėl

PORT SA1D, Egypto, rugp. 
7. — Oficialiai paskelbta, kad 
per pastaruosius šešis mėne
sius Italija pasiuntė per Suezc 
kanalų 240,000 kareivių ir dar
bininkų j Abysinijos pasieni.

Apskaitoma, kad vien už 
naudojimąsi Suezo kanalu Ita
lijos valdžia sumokėjo kanalo 
kompanijai virš $10,000,000.

NORTH ANDOVER, Mass., 
rugp. 7. — Pirmų kartų po to 
kai 45 metai atgal jie išsisky
rė Airijoj 
kų laimės 
visi penki

Nuplakė 
Streiklaužes

PARYŽIUS, rugp. 7. — Ry 
toj premieras Lavai paskelbs 
visų eilę defliacinių dekretų, 
kuriais bus siekiamus) nupi
ginti pragyvenimų, kad tuo at
sverti nesenai pravestų algų 
nukapojimų valdžios darbinin
kams. Tas algų nukapojimas 
buvo vietomis iššaudęs rimtų 
neramumų, o dideles demon
stracijos tęsiasi dar ir dabar.

Manoma, kad jei dekretai 
parodys rimtų susirūpinimų nu
piginti pragyvenimų, tai ga! 
nors kiek apsistos priešinima
sis algų nukapojimui.

RASEINIAI. — Liepos mėn. 
16 d. solidariai sustreikavo vi 
si dirbusieji prie statymo dar
bininkai, išskyrus žvyriaus ve
žikus. Liepos mėn. 18 d. strei
kas pasibaigė streikininkų lai
mėjimu: rangovas atlyginimų 
padidino. Buvo atsiradę ir 
streiklaužių, kuriuos streiki
ninkai apkūlė. Streikavo apie 
100 darbininkų.

BERLYNAS, rugp. 7. —Na
ciai deda visas pastangas, kad 
nebeįsileisti daugiau į Berlynu 
“negeistinų žmonių”, ypač žy
dų, kurie išvyti iš savo namų 
kituose miestuose ieško sau 
prieglaudos Berlyne.

Išvyti iš mažų miestelių, žy
dai pavirsta tikrais klajūnais, 
nes neturi kur prisiglausti. Jo- 
kis miestas nenori jų įsileisti. 
Tad visi ir traukia j Berlynu, 
kaip į paskutinę prieglaudos 
vietų. Bet ir iš čia naciai no
ri juos išvaryti.

HARVEY, III., rugp. 7. — 
šiame priemiestyje liko suim
tas buvęs saugumo komisionie
rius Everett J. Harris už labai 
neatsargų važiavimų, susidūri
mų su kitu automobiliu ir su
važinėjimų ėjusios šalygatviu 
16 metų mergaitės, Anna Rud- 
ziewicz iš Posen. Prieš jį skun
dų padavė ir Mrs. Yatsak, į 
kurios automobilių Harris įva
žiavo.

Harris yra buvęs ir Harvey 
policijos viršininku.

Federaliniams agentams pasisekė užklupti slaptų spaustuvę 
pinigų dirbėjus
riuos rado daugiau kaip $1,000,000 netikrais pinigais. Apačioj 
tikrų pinigų.

VILKAVIŠKIS. — Liepos 21 
d. Vilkaviškio senuose kapuose 
palaidotas Technikos fakulteto 
III kurso studentas Albinas 
Šlekys, Ožkabalių k., Vilkaviš
kio v. Į kapus palydėjo pralot. 
Povylaitis; atsisveikinimo kal
bų pasakė vėlionies brolis J. 
Šlekys. Manoma, kad prie sa- 
vižudystės jį privedė sunki 
ekonominė būklė, nuo ko gavo 
nervų pakrikimų. Mat, velio
nis turėjo daug darbuotis, nes 
buvo priverstas pašaliniu dar
bu įsigyti lėšų pragyvenimu.’. 
Paskutiniu laiku velionis gy
veno prie tėvų ūky jau apie 
1 mėnesį laiko, čia ir nusi
šovė.

9 užmušti laivų sta 
tytojų riaušėse 

Francijoj
BREST, Francijoj, rugp. 7. 

— Devyni žmonės liko užmuš
ti ir daugiau kaip 100 sužeis
ta riaušėse ir jas sekusiame 
smarkiame susikirtime tarp po
licijos ir streikuojančių laivų 
statytojų. Streikas kilo protes
tui prieš algų nukapojimų.

Pašaukta ir kariuomenė pa
laikyti tvarkų. Sankrovos di
džiosiose gatvėse užsidarė.

Buvo užpultas ir geležinke
lių jardas, kur liko sulaikytas 
Paryžiaus ekspresinis trauki
nys.

KUPIŠKIS
dienomis Kupiškio vidurino- 
sios mokyklos direktorius su 
kupiškėnų delegacija lenkėsi 
Kauhe, rūpindamies, kad Ku
pišky, vietoj ligšiol buvusios 
viduriniosios mokyklos butų 
steigiama pilna gimnazija. Te
kis prašymas motyvuojamas, 
kad ligšiol vidur, mokykla mo
kinių buvo perpildyta ir, kad 
Panevėžio bei Rokiškio gimna
zijos būdamos toli, šio kraš
to gyventojų vaikams lieka ne
prieinamos dėl pragyvenime 
brangumo ir t. t.

Abi žento Ervin Lang 
užmušėjos rastos 

kaltos

MASKVA, rugp. 7
nes liko užmušti ir 20 sunkiai 
sužeista tavoriniam ir pasa- 
žieriniam traukiniams susidū
rus Kaukaze.

WASHINGTON, rugp. 7. - 
Prigrūmodamas ištraukti vald
žios kontraktus pastatymui ke
lių karo laivų, prezidentas įsa
kė New York Shipbuilding 
Corp., Camden, N. J., priimti 
arbitracijų iki rytoj pietų. Ar- 
bitracijos tarybų iš trijų na
rių paskirs pats prezidentas.

Streikas tos kompanijos lai
vų statymo dirbtuvėse tęsiasi 
jau 13 savaičių. Streikieriai 
reikalauja pakelti algas 15 
nuoš. ir panaikinti darbų nuo 
štukų.

kad 
pra-

WASHTNGTON, rugp. 7. — 
Atstovų buto finansų komite
tas nesusitaiko dėl Guffey b5- 
liaus reguliavimui minkštųjų 
anglių gamybos. Dėlei to bi- 
liūs gali pralaimėti, nors jį 
remia prezidentas Rooseveltns 
ir nors dėlei jo pralaimėjimo 
gali kilti visuotinas angliaka
sių streikas.

WASHINGTON, ru«gp. 7. — 
Beverčiai patentuoti vaistai, 
kurie prižada išgydyti žmones 
nuo visokiausių ligų ir tokie 
pat beverči 
žada milžiniškus pelnus, 
geriausio pasisekimo.

Croivley, kuris prižiūri, 
paštas nebūtų naudojamas 
gavingiems tikslams, sako, 
visokie sumanymai greitai 
lobti sulaukia daugybės god
žių žmonių, kurie į juos suki
ša paskutinius savo pinigus. Ir 
įdomiausia yra tai, kad budai 
prigavyščių mažai pasikeičia. 
Sykį jau nudegę nagus žmo
nės greitai išnaujo pasiduoda 
tokioms pat prigavystėms, ve
damoms tų pačių prigavikų, 
pasikėdami 
tikrai nebus apgauti 
tampa apgauti, kad neužilgo 
tapti auka naujos prigavy- 
stės.

suimti lligh Falls, N. Y.,
(iš kairės į dešinę) Ūso Albani, Alberl Ravone ir Carmine Coppola, pas 

krūva jų atspausdintų

Kupiškėnai rūpinasi, 
kad butų įsteigta 

gimnazija
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DALLAS, Tex., rtfgp. 7. — 
Būrys streikierių pastvėrė 
streiklaužes siuvėjas, jas išrė
dė gatvėj ir gerokai nuplakė 
Tuo laiku kitos streiklaužes 
moterys grūmėsi su policija, 
kad neprileisti prie plakamųjų 
streiklaužių.

40 žmonių liko areštuota.
Plakimas įvyko prie Lorch 

Mfg. Co., kur susirinko dideli 
būriai streikierių ir pastvėrę 
einančias į darbų 8 ar 10 streik
laužių, jas čia pat išrėdė ir nu
plakė, pačiame vidurmiestyje. I laužiaujanti siuvėja liko išre 
Pagalios, nuplaktosios liko pa- dyta vakar gatvėj.

yisų pažinties laikų, Dunkell 
apie niekų kitų nekalbėjusi, 
kaip vien apie savo žento nu
žudymų. Apie tai ji kalbėjusi 
kiekvienų dienų. Buvo bandyta 
surasti samdytus žmogžudžius, 
bet tie perdaug reikalavo ir, 
pagalios, Mrs. Smith po ilgo 
prikalbinėjimo, pati apsiėmė tų 
darbų atlikti.

Liudydamos abi patvirtino 
savo prisipažinimui, tik viena 
kitai parodė pasipiktinimų ir 
kaltino viena kitų už prikalbi- 
nimą prie žmogžudystės.

Bausmė joms bus paskirta 
šiandie.

Prokuroras joms reikalavo 
mirties bausmės. Bet viešas 
gynėjas Bachrach įrodinėjo, 
kad abi jos yra bejauslčs, pro
tiniai neatsakomingos ir todėl 
mirties bausmės neužsitarnau
jančios.

Nauji dekretai nupi 
ginimui pragyveni-

LONDONAS, rugp. 6. - 
Lordas Edward Montagu, an
tras sunūs Manchester grafo, 
liko atiduota^ teismui už pa
sisavinimų .. jieditfelęs sųmpa 
svetimo čekio. '<•

liu’osuotos ir jos, nuogos, ai 
pusnuogės, subėgo į dirbtuvę.

Streikieriai priklauso Inter
national Ladies Garment Work- 
ers unijai. Jie reikalauja pri
pažinimo unijos, pakėlimo algų 
ir panaikinimo nežmoniškų dar
bo sąlygų.

Buvo nedidelių riaušių ir 
prie kitos siuvyklos.

Streikas visose vietose mo
terų rūbų siuvyklose tęsiasi 
jau šeši mėnesiai, tad streikie
rių kantrybė pradeda išsisem
ti ir todėl jie vis pikčiau pra-. 
deda pulti streiklaužes.

Sumanymas išrėdyti streik
laužius, turbut, atėjo iš Kuli
sas City, kur irgi viena streik-

sumanė kopti j 
augštų, sunkiai pasiekiamų kal
nų Ilalf Dome. Jie pasilipo ga
na augštai ir pasiekė labai pa
vojingų siaurų uolų. Ant uolos 
jie užlipo. Bet čia jų kelione 
baigėsi, nes toliau lipti nebe 
gali. Blogiausia, kad patys vie
ni negali ir nulipti nuo uolos. 
Jų - padėtis yra taip pavojin
ga, kad vienas žingsnis gali 
reikšti jiems tikrų mirtį.

Dabar į kalną kopia būriai 
gelbėtojų, kurie bandys pasiek
ti uolų ir juos abu išgelbėti 
Jiems per megafonų siunčiami 
padrąsinimai ir nurodymai ką 
daryti. Mergina laikosi gerai, 
bet vaikinas, kaip išrodo, silp
nėja.

Dabar yra plačiai bandomas naujas instrumentas, kuris 
pagelbsti susekti kada žmogus meluoja. Jį išrado prof. Keeler 
iš Northwestem universiteto, Chicagoje, Tas instrumentas jau 
sugavo meluojant Gerald Thompson iš Peoria, III. ir chicagie- 
tj Redmond ir abu juos privertė prisipažinti prie žmogžudys
čių. Thompson jau liko pasmerktas mirčiai už nužudymų ir 
išgėdinimų 19 m. mergiiios, ( o Redmond prisipažino nužudęs 
17 m. mergaitę Marion Cozzo ir jos lavonų paslėpė srutų duo
bėj prie 68 ir Califomia gatvių, Marųuette Park apielinkėj.

CHICAGO 
rington, kuris klausėsi jų by
los be jury, rado ^kaltomis už 
Žmogžudystę Mrs* Blanche 
Dunkell ir Mrs. Evelyn

Prieš pabaigų bylos 
perskaityti teismui jų 
prisipažinimai policijai.

Vidutinio amžiaus močiute, 
nepasižyminti nė gražumu, nė 
grakštumu, Mrs. Dunkell pri
sipažino, kad ji buvo karštai 
įsimylėjusi į savo jatfnų žentų 
Ervin Lang, su kuriuo ji pra
dėjo gyventi neužilgo po jos 
dukters mirties. Jųdviejų san
tykiavimas nepasiliovė ir po to 
kai jis susirado kitų merginų, 
su kuria jis ketino apsivesti. 
Tas sužadino joje pavydų ir 
norų savo žentui atkeršyti.

Tečiaus ir besiruošdama jį 
žudyti, jų santykiavimas nepa
siliovė ir jie santykiavę iki už 
keturių dienų prieš jį nužudy- 
siant, nors tiro pačiu laiku jis 
stropiai ruošėsi prie vedybų su 
kita mergina.

Nesiryždama pati nužudyti, 
Dunkell pasisamdė tų darbų at
likti tame pačiame name gyve
nusia savo draugę Mrs. Smith, 
kuri vieną naktį Lang ir pa
smaugė, paskui nupiovė jo ko
jas. kūną sukimšo į maišų ir 
pagelba savo vyro chiniečio, iš
vežė į Hammond pelkes. Kojas 
gi paliko skrynioj ties Mun- 
ston, Ind. Už tą Smith gavo 
$100, nors jai buvo pažadėta 
$500.

Berupestingos 
nuvytusios gražuolės, buvusios 
burleskų šokėjos, bet dabar 
skalbyklų darbininkės, prisipa
žinimas yra panašus Mrs. Dun
kell. Tik ji priduria, kad per
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VIENNA, rugp 
tarų draugija atsišaukė į val
džią, prašydama pagelbos dak
tarams, nes dabar 10 nitoS. 
daktarų neturi darbo ir neturi 
jokių pragyvenimo šaltinių, o 
kiti 20 nuoš. daktarų gyvena 
labai skurdžiai, nes uždirba 
mažiau $30 j mėnesį.

KAUNAS 
pėdos hitlerininkų byloj 6 me
tams kalėti buvęs Klaip. sei
melio Landivirtschaftspartijos 
frakcijos nurys Eugen Domasch 
vakar atsiuntė Kariuomenės 
teismo prokuratūrai malonės 
prašymų, kuriame tarp kita ko 
jis pasižada nebesikišti j poli
tinį darbų. Tai yra jau antras 
po nuteistojo šneideraičio ma
lones prašymas iš nuteistųjų 
hitlerininkų.

MASKVA, rugp. 7
bus Bostono biznierius Ed- 
ward A. Filehe sunkiai susir
go plaučių uždegimu ir randa
si Maskvos ligoninėj, po Ame
rikos daktaro priežiūra. Jis yra 
75 m. amžiaus ir buvo atvykęs 
studijuoti ekonomines sąlygas, 
ypač prekių išdalinimų Rusi-
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Pasikalbėjimas su Vaitkum
VuHktm fipio nmijų 4iš Jau uriimluo

ADVOKATAI

TOK

kraščiala į Hilui bu rgų, Prttakrl

vnn

pasakiau Irklu-

IIMUMtl

privirti nĮ

AKUŠERES
tašku

Malu-

iš vai z-

žemė-

Vienutinė Tokia
KNYGA

Anglų Kalboj

“The Daina”

paruošta ?
nusišypsojo

RJUMCK

MOSLACK 
FILLING

praHkrisdiunnH 4,500 
160 kliu, greitumu

atsakė jis trauk- 
nieko puvo*

Kiti Lietumi Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St.

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

Avontadieniais nuo 10 iki 19 
Phone Houlftvard kam*

Sovietų vyriau- 
apie tok| gull- 
Vokietijos pusę

išplėštų iš žurnalo.
gulėjo geografiniai

Žemėlapini vaizdu*
kuriame buvo

Tol. Boulevard 5914 Dienu Ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4. nuo 1 
iki 8:30 v. Nedll. nuo 10 Iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CH1CAGO. ILL.

■ Nak<t| nusileisti mnn no- 
teks. Mano vlrnlntėlč naktis 
bus viršum vandenyno ir Joi

Dantistas
4645 So. Anhland Avo, 

arti 47th Htrnt 
Valandos nuo II Iki N vakaru. 

Hnnsdof tmgal sutarti.

DR P. IAGMIN
DANTISTAS

3147 S. Halsted St.
Uturn. ir Kotv. nuo 10 iki 8 v. v.

1016 AITO BOULEVARD
Pan. Sor. P6tn. Suh. 10-8 vai. vak.

Tel. Chlcago Helght* 1131avarija žemėje 
siutų ir iššoku j žemę, 
turiu prisipažinti, kad nė kar

’l’olophoiio i lloulnviiril 2800 
JOSE1TI J. GRISU

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai 

40111 Houtli AMhlutid Aveniie. 
Kum. OMO H, Koclovoll Hl. 
Toluplioiioi Ropubllo 0728.

Re*. 1227 N. 00 Avė., Cicero 
Tolophoimi Chloro 5306,

K.P. GUGIS
ADVOKATAI

MIomio oHmiim—127 N. Ddirborii Mt. 
Kuiub. 143b 1434 Tol. Gmilriil 4411 >2 
Nhiiiu oI’Immm »3323 Ho, IImInIimI HL 
ValniiiloN vhIimhiIm nuo II Iki 8:30, 

Tel, Houtavurd 1310
Knlvlrtiulhmln In Ii1 HoknimlkuilnlN*- 

DIIMlil nuIhi'IIpn,

Ketvirtadieniu rugp, 8, ’3l>
<lnl TiuriHtn, viskiui niiniatytn...

Dievo padėk Vaitkui - toks 
inniio Ilnkėjlm/H buvo Išeinant 
Iš viešbučio. —Henri Gris.

vienų: dvi skridimo 
vienu tikslo

AKIU SPECIALISTAI
IzlVo kJljivPi I.j1V

'•Lietuvos Aidas" Įdėjo tokĮ 
savo specialiu koresponilonlo 
pasikalbėjimų su lakūnu Now 
Yorkct^

Naktis ir rūkas dengė dide
lius viešbučio rumus, už kurių 
vandenynas daužė j krantų tin
gias lumgns. Kampiniame vieš
bučio antrojo aukšto lange m>- 
Judomai stovėjo žmogus, Jis 
įžiun\|o mane pro ruko vatų 
ir iššaukė ranka.

—Tokių naktj viršum
deny no nelabai linksma, |xmas 
Vaitkau?
mas.

—»l)ėll\O, 
damas pečiais,
jingo. Kitas dalykas, tai nusi
leisti. Bot aš tikiu, kad Lietu
voje tokio ruko nebus. O Jei 
bus. suksiuosi tol, kol jis Išsl- 
.sklaidys... Prašau sigaretę.

’hu buvo tikras transatlanti
nio lakūno kiunbarys. Nerei
kėjo būti y|>atingni pastabiam, 
kad galima butų prioiU pana
šių išvadų. Kažkieno ranka prl- 
regė prie sienos paveikslų, vniz» 
duojantį lakomis viršum van
denyno ir 
G rituly so 
žemėlapiai,
vo vandenynų 
išbrėžta laužyta linija: nebuvo 
abejojimų, kad tai yra t raus
ai laidinio skridimo maršrutas. 
l'uiY>poje linija buvo įskelta ii 
\ėl suėjo į 
versijos su 
— Kaunu.

——\ įskas
Vaitkus

nūs. |>aprastas vyrukas 
ni šypsena. Jaunas. Iš 
dus toli gražu ne atletas. Ir su 
šituo maloniu žmogum teko 
turėti paskutinį įsikalbėjimų

būti į vienatvės mirtį baisiaja
me rūke. Vadkus buvo no u k 
nunus ir pasitikintis savimi, 
bet nepaprastai net uratus, lyg 
kad tai, kas jo laukia, neišeina 
iš kasdieninio gyvenimo ribų. 
Jis norėjo kalbėti ir kalbėjo 

vienų 
nosie-

su p«asilenkinimu. Išrūkė 
sigarvtę, bet antros jau 
kr: savidrausnungunuLs. 
atsisėdom grindyse prieš 
lupius ir jis pradėjo pasakoti.

Aš išskrendu iš čia 5 vai. 
n to. -- kalbėjo jis. — kai tik 
mct<xM*ologijos biuras paskam
bins, kad skristi man pavėjui 
ir vandenyne nežymios audros, 
Begrosiančios lėktuvui apsi
mauk t i ledu.

—Ar negeriau butų palaukti 
gero oro?

—Ne. ne. To nereikia. Tokia 
diena būna gal karta per visų 
vasarą. Bt't b* tai meteorolo
gai tiksliai neįspės. Aš nebijau 
audros. Skrisiu aukštai: jankis, 
dešimt, penkiolika tūkstančių 
pėdų viršum vandenyno lygio. 
Jei audi'os, ledas, nusileisiu že
miau. kur šilčiau. Visuomet yra 
išėjimas iš audros srities. Aš 
imsiu kursą Halifaxo link. Jei 
meteorologai apsiriks ir maty
mas pasunkės, aš paleisiu į 
darbą savo radio-kompasą. Aš 
surasiu Halifaxo radiofoną ir 
skrisiu tiesiog į radio garsus. 
Tikrindamas su kitais radiofo-

ALVMYS UNlFORM
— dependable

MILUOW< OF POUNDS MAVF BF[W 
USED BY OUR GOVLRNMENT

nnls, aš galėsiu su tikslumu 
iki 10 mylių nustatyti mvo bu
vimo vietų. Yra prieštaravimų?

' N e«■ t

Prie llallfaxo, Joi bus blo
gas matymas, aš radlo-knmpa- 
su vėl surasiu kitų man reika
lingų slot|. Tai radiofonas S t. 
Jotis Now-Kaundlendo. Aš |m- 
slekhi J| 160 mylių greitumu 
per vnlnndų. Po keturių valan
dų aš jau viršum vandenynn. 
Tolimesnė mano stotis 100 klw, 
airių radiofonas Atlon.

—Tamsta tokiame tolyje jo 
neišgirsi.

-—Tiesa, aš noišglrslu. Dėl 
to 3 4 vai. aš skrisiu su kom-

Jau, tur būt, išgirsiu Airiją, Iš 
karto silpnai, laikui bėgant JI 
vis stiprės. Aš laikysiuosi kur
so nemik ry|xlnmaa nė vienu 
lai|xsniu. Alvis naktis.

Radiofonas nustos dirbęs.

Radiofonas visų naktį duos gra
mofono muzikų specialiai man 
ir mano radi o kompasui. O lai
kas nuo įniko skaitys net me
teorologinius biuletenius apie 
orų viršum vandenyno. Aš ne
galiu išklysti. 7 vnl. ryto ai
rių laiku aš viršum Airijos ir 
Jei Mnnehesterio radiofonas 
jau perdavinės rytinę gimnas
tikų, aš laikausi kurso j Jj. iš 
kur pasieksiu Liverpulį.

—Vienų momentų. Prileiski- 
me. kad Įvyko nelaimė. Tams
tos lėktuvo sparnai apsidengė 
ledu ar sustojo motoras. Tams
ta turi nusileisti vandenyne. Ir

—Nelaikau tai galimu. Per 
ištisus metus mes dirbome 
•’Lituanieų 11° tobulindami, lai 
gerinusias lėktuvas, kokio ga
li palinkėti sau t rausai laidinis 
lakūnas. Bet priloiskimo ir pri
verstinį nusileidimų vandenyne. 
Aš ore atidengiu kranus, iš
leidžiu benzinų ir vėl krabus 
uždarau. Bakai, tiek korpuso, 
tiek sparnuose, išvirto į oro 
plūdes. Jei man pavyks nusi
leisti į vandenį nesugadinus 
lėktuvo, viena kas man misilio- 
ka, tni laukti. Mano mai'šrutas 
sudarytas imagai vandenyno lai
vų reisus. Aš turėsiu šokolado,

& 
Mr«. Wuvmu Itanvota 

John VVnhonnn
n bu iš Ashlnbuln, ()„ kurio yru 
įtariami nušovę moturicH vyrų. 

Vlctor Puavola, 52 m.

konservų. vandens atsargas, 
kurių užteks savaitei. Per tų 
laikų mano kuris nors laivas 
paims, Be to, prekybos depnr- 
'iamentas starto dienų praneš 
visiems laivams vandenyno, 
taip kad apie skridimų žinos. 
Lėktuvas, gulįs ant sparnų, 
didelės pusiausvyros ir J| var
gu ar apvers net smarki ban
ga. Dabar paimkime antrų at
sitikimų: aparatus sugadintas 
ir grims ta į dugnų. Už mano 
nugaros lėktuve guli suvynio
tas guminis laivelis su „jpristip- 
i intnis dviem suspausto .oro in
dais. Vieno krano pasukimas

k u iš skęstančio lėktuvo j lai
velį. Jis paruoštas. Produktai 
taip pat prisitiprinti prie jo. 
Galų galo trečias atsitikimas:

Aš turiu para- 
nors

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas

Lietuvos ir lietuvių tautines dva 
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno.

Kaina $2.00

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise.

NAUJIENOS, CJiIcttgoJll._______________ __ _____
ftš iH'patckHlu Į Knuiuh tul ben
zino Htolm prlvoru mano iiunI- 
IcUti iki 9 vnl,, I. y. tuo Inilui, 
kul dar biiH švkmu.

—Ar IŠIalliynilo 30 vai. prie 
'vairo?

to per savo lakūno praktikų 
nesu nu parašiutu šokęs.

Dabar sugrįžkime prki 
nIiAidimo. AŠ pramkrldau Liver
puli Ir vandenynas Jau už įmi
nęs. Dabar aš Jau orlentuo- 
JiiohI pngal Europos Žomėla 
plūs. Visi Ue žemėlapiai Ims 
sudėti suklijuota Juosta. Pri
leisk line, kad aš vėl nustoju 
matymo. Aš teboslnaudoju ra- 
dlo-kompasu. Dabar mano dls- 
liozlcljoje visi Europos radlo- 
fonai. Pareinamai oro aš skren
du ŠlmirėH Jura, lalkyilumas

*—jidtlkhivM, kad taip, Dėl 
visa ko pasiimsiu HtlprloM ka
vos, kad nenugalėtų miegas. 
Mano praeity Jo 1200 padarytų 
skridimo valandų.

laivai pažins
TamstoM lėktuvų?

-—.lo žtmldaM “NR 1)20 Y" 
lialriajamo Nparne vImIoium bus 
pranešti per radlo. Kaip ma-

Kuršių mūrių link Raitijos Ju
rų pakraščiu prlo TII&čh. Til- 
žėjo nš itikluosl būti 2 vai. dili
ni), o Kauno 3 Vai. Jei Llotuva
jo pasitaikytų rūkas, aš, turė
damas benzino atsargas, gailu 
laikytis oro, o Joi Kauno nulio 
perduoda mažai džiuginančias 
žinias, skrendu tolinu Ir gal nu
sileisiu SSSR, 
sybol pranešta 
niurnų. Algai | 
aš nogrĮMu.

Dėlko?

Aftw Thoso 
Largo 

Stomach Worma Wantl
Mlillvlti Kli'iiilnal Uliiitnil kul

no Annlti'lli Kli'nihioh niuliti'o iIiiiim M 
luti vnlkii vl’u'iioiiil Ii* mvoIIhiIoI, eini 
yru hid korio AihiIUiiIi IfchlyftklioiiH, no> 
Hlon'lOJIlIHia, H|H'( H MM. OtM'IIOlOOIHH,
nholHllnls momIdm Ki'iiiiannaitniHM, ne 
I'HOIIIM Hllioilll, Ul'lllftlnots llHItlU HllMMHHt 
lll'lui VkOlIOHIM. '

Uytlyhll. iooJiio mo ihiytiu'M Vui'inlrūgo, 
•Ift nillhooil hololhi lApni'ilohio, vnl« 
kol oiommIh Jom, A į 11 lok ori itl rr'uoniHh 
B o Jum. 1'olooiilyklt jtiN, DhUlmodiiM

Hu Iiiom plnltroN,

Jayne'sVermifuge
PARDAVIMUI PAS

PLATT DRUG CO.
1801 HO. ASHLAND AVĖ, 

Phone Canal 0330

fiejM

M4S ,
NOK"

siektl rekordų. Jei Por1hh 
skrisdamas Iš New Ybrko, nu
sileido Berlyne, praskriHilamaM 
3,900 mylių hu 153 mylių grel* 
tumu per valandų, tai riš tikiu

• 28 vai., 
mylių su 

per valau*

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

it

Biddnn in Vclvoctrt’n richly mik! * 
ClioddnV CIu^ho flnvor toro ncnlth- 
proteetive domenu of many feodu* 

Il*t» womlorful for childron. Servo
Krnft Velvcettt—>in ««ndwicho», in 
cookod didica ,.. ojtanl

Mrs. Anelia K. Jarus?
Phyeical Therap) 

and Mldwife
6630 R. WeMtern 
Avė., 2nd floor 

llomlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo nnmiR 
no ar ligonini** 
duodu munaagt 
eloctrlc treut- 
mejit Ir magno- 
tln btankotiir lt 
Moterimi ir mor 

glnomi vatarl* 
mnl dovanai.

Thls*dellclous chehio food Ii

DIGESTIBLE AS MILK 
1TSELFI

Dr. Strikol’is
Gydytojus ir Chirurgus

OflMh* 4046 So. ASHLAND AVK.
Oftap vai. i Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki H 

•rak. Nmllltaj imgal nuturima 
Oflno Tel.i BouIovmnI 7820 
Namu Tel. Prospect liinU

(MSMMUUMiMM* Malė®#

f II ik ' 1 !•Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

4167 AHGHKIC AVENIHC
Tutafonu* Virglnlu 0036

Ottao vatandoa nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedalioj pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
DR. 

GA8 DI4NTJKTAH X-HAY
i 4143 ARCHIGl AV„ Cor. Franctaro

JOHN B. BORDEN 1,1 «"• ,M"W
IJ MTUVIH ADVOKATAM ——— ----------------

2201 Cormak lload (W. 22 HL) 
Oftao vnlandoNi KaNdlon nuo 9 Iki 6 11.. f1 IZ IT hninrn

Vakamln: Pansitallo. Bsrodo* ir IK. IVllcallįL**
mnyfttaa 0 Iki II DonttoUui

lolafona* Canal 1176 .
Namai i 0469 H. Iloclmdl Hcroet „Vatandoii nuo 9-9

Totaronaa Ropiibiie oooo 2420 Wchl Mnrųuettc Road 
arti VVdMtorn Avo, Hamlock 7828

Dr. A. J. Manikas 
GIDYTOJAH IR CHIHUIldAH 

on.a, Ir K«xhluncl)ui

t.iuESPU 2519 Wc8t 43rd st' r VALANDOS: Nuo 9 iki IV ryto, nuo
Pritaiko Akiniu* i iki 3 Po pict. nuo 0 iki 8:30 vak.

Kreiva* Akta KUMdion, NodolionnN nuo ii iki 1 p.p. lilnlso. I l«l. LAFAmTW 8V91.

Ofisą* Ir Akinių Dlrbtuvl
756 Wcst 85th St 

kampa* Hntatod St.
Valandos uo 10—4, nuo 6 Iki 8 

NodMIoml* nuo 10 Iki 12 vai. dtans

PT A. «Jw *

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvata IfimokSjimals

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

DR. VAITUSH, 
LIETUVIS 

Optometrlcnlly Aldą RpecInltatAfl. 
Pfttangvlnu aklų įtempimą, kurta 

OHtl prioŽHNtlml galvon aknudOjlmo, Į 
MVttlglmo, aklu aptemimo, nervuotu- 
mo, HkuudanMi aklų karšti, atitatao 
tnimparogyHtc Ir tollrcgyNtę. Priren
gia totalngal aklniiiN. Vtauoic ateiti* 
kimuoHO egzaminavimui* darornaa mu 
elektra, parodančią mažlauulai klai* 
dar. Speciali uty d a atkreiptam I mo-1 
kykloi vaikui. Kreivoji akys atital- j 
ftomoii. Vatandoa nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atiltlklmą akyi atltRtao* 

inoi be akiniu. Kainui pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
, Phone Bouleverd 7S8»

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

L ACH A WICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd PlaCe Phones Canal 2515—Cicero 5927

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street________ Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877
......             - .■ -■ —    - " —- ■ ■ -

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742

LIETUVAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

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

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 0697

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinoma* per 89 
metu* kaipo patyrė* gydytoja* chi
rurgą* Ir akuieri*.

Gydo stalgias ir chronlikas Ilgas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodu* X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija: 
1084 W. 18th 8t„ netoli Morgan 8s 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

8848 South Halsted St, 
TeL Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2348 

Dr. Bertash
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:81 

Nedaliomis pagal sutarti

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 labos

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 iki 19 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedšl. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7866

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Arenus 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų. 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vaL NedlL ano 10 iki 12 

Bes. Tetaptame Plasa 2400

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

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Tel Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8895 

Dr. Sušauna Slakis 
Moterų ir vaiku HffU gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
iiskyrus seredomis ir aubatomii

Ofiso Tek Calumet 8898 
Rez. Tet Dreael 9191 

Dr. A. A. Rodi
Rusas Gydytojas ir Chirurge* 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 8102 So. Halsted St. 
arti 81st Street.

Dr J. Shinglman 
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybe

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

1638 So. 50 Avė. 
Phone Cicero 3656 

Office 4930 W. 13 St 
Cicero 49



NAUJIENOS, ChicaRO. IIIKetvirtadienis, rugp

Our Aim
n re
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GLIMI'SES OF LITHUANIA

secrot

OHO

(’ONVENTION

GARSINKITES “NAUJIENOSE

Padarome Visiems Greitai

BIZNIERIAMS

G^j^iį/yjo
Chicago, III

PETERPEN

South
Phone

vvo hnvo nll tho frondom 
langungo it w<»ul<I bo n 
ii pass Into nn ohiivion, 
Vytautas F. Ih'linjus.

son-sldo. 
o f sand

ospodnlly 
knovv our

RACIOUS 
THIS

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musu Specialybe. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

coooMEę?
WUATr"5 
TMZKT

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

own 
transla- 
mother

SUDDEN. 
VVHO

FOLK 1IANIH FESTIVAI.

placo in 
closo to 

Tho 
it bears

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

<ž) NKJK- ,3C

liko pasmerktas 
mergaitės, veda- 

jiH yra išgėdinęs

We mušt know our 
own language

Šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonu, subil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieft iri- 
tacijt, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

and her 
yra mif< 

Iškirsit 
Kirskit! 

a forest 
you 
vvill 
And

Gurald Thomnaon l«*ve» court.

Gornld Thompson iš Peor’h, 111., kuris 
mirčiai už nužudymų ir iftgėdhiimą 10 metų 
mas iš teismo. Jis policijai prisipažino, kad 
ir daugeli kitų moterų ir merginų.

Chlnoso or Arable 
not a Fronchmnn, 

nn Avub) lonrn tho 
vvhlch 
’l'hon you

N/U2. ZkO.T’iS'TJ | 
DOnJ'T vou> i 

VOU *- 
UAD MDUQ 

PA.'NJ'TS ALjDNJG

August 26th, 7:30 P. M. is tho 
timo vvhen tho brauti fui folk danco 
festival vvill tako placo vvhero na-

Wo tho Lithunnlnna 
should do nll vvo can to 
Llthunninn bottor than vvo do. Wo 
mušt novor forgnt thnt our pnronts 
sufforvd porsocutlons undor tho 
dospotie Russlnn rulo, many of thom 
hnvo been oxilod to Siberln or 
rutlossly klllod boenuso thoy tvora 
unvvllling to givo up thoir anelont 
and benutiful Llthunninn langungo,

Novv thnt 
to uno our 
orimo to lot

InniAmgo i 
roarod you. 
it porfoctly,

Mrs. Evelyn Smith, buvusi burleskų šokėja, bet dabar 
skalbyklų darbininkė, rašosi po prisipažinimu, kad ji nužudė 
Lang. Už tą baisų darbą ji gavo $100 iš savo draugės Mrs. 
Dunkell, kuri buvo įsimylėjusi į savo ženitą ir norėjo j j nužu
dyti kai jis paketino apsivesti su kita mergina. Dabar abi jos 
yra teisiamos už žmogžudystę. Mrs. Smith po žmogžudystės 
pabėgo į New Yorką, bet ten tapo pagauta ir sugrąžinta atgal 
į Chicago.

vvailing through t tho troos usod to 
vvhlspnr: “Medeinė Ir vvooplng”.

Tho tovvn of Kražiai Ih also notod 
for tho horrlblo messncro by tho 
Cossacks oi’ tho Llthunninn vvho 
vvere trylng lo prvvoiit thoir ehurch 
from beinu* tnknn avvny from thom 
by tho Russlnn authorltios In 1803.

tlonn of tho many Innds vvill dlsplny 
thoir trndltionnl torpsldioroan nrts. 
Tho follovvlng aro somo of tho or- 
ganizntlons pnrtlclpntlng In tho fost- 
ivnl: — Tho Polish National Al- 
linnco, diroetion of Zygmunt Do La 
Tour; Frionds of Novv Germany, 
diroetion of Paul Dunsing; tho 
Yugo-SInvs (croatians, Slovonlans

Varniai, Uos Medvėgalis, 
hill in Lithunnln — only 
hlgh, nt thnt. And lt In 

’l’horo Is nn Iron door 
its dopths, only no ono 
novv. O n its sumini t 
tho numorous Snmogo-

your mother 
vvill knovv

iipponr nn 
boforo thom.” Ampllfyors 
lights and flags of nll nations 
eonstltuto part of tho sottlng.

Evoryono should attond this 
fnlr, for it vvill bo somothlng 
(Iooh not hoo ofton. Tho fontlvnl 
vvill bo onacted in front of tho 
llumboldt Perk Fiold llouso (bo- 
tvvoen North and DIvIhIoii, on llum
boldt Boulovard). Como oarly to 
obtaln good hohIh. AdmlNslon froo.

uOO<S (_ik& 
A MYSTiC CCySTAL 
vvisu n wOl)l.D 
T&LU OuQ y 

POGTunjE .

CDSB? AQEr .
Str^OLV B&AUTIFUL.. BE 
CZkQ.&P'UJL_ — TUEV AQE

AS 0QITTLE AS CAKJ 
BE.

Bilas ' »
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus 
Plakatus

that in 
should bo 
f carried 
impoverish 
To knovv 

mote than one language means to 
be more erudite, more versatile and 
to enjoy wider and greater associa- 
tions and opportunities.

Every person should acųuire tho 
knovvledge of at least two langua- 
ges: the English and his mother

Prince Alexla Mdlvani

Gruzijos princas, buvęs vyras 
Wool\vorth milionų įpėdinės 
Barbara llutton, kuris užsimu
šė Ispanijoj automobilio nelai
mėj. Anot buvusios žmonos, 
jis vnžiiiėda'vo automobiliais 
kaip pamišėlis ir grobtai lėkda
mas naktj kalnuose pasisukime 
nuvažiavo nuo kelio, atsimušė 
j tilto užtvarą ir nusirito tarp- 
kalnin. Jis liko vietoj užmuštas, 
o su juo važiavusi tūla grallo- 
nė liko sunkiai sužeista.

Nieiėjimo. UMrimų ir Dedervinės— 
Žemo rreit palengvina skausmus nuo 
■uivelnina irUaclją nuo Eczemos. spuo
gų ir panaMų odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vais
tas praialinimui odos iritadjų. Užkir
tas Good Housekeeplng Bureau. No. 
4874. 35e. 60c. ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

1 hnvo chAncod to acqulro a pnm- 
phlot of sayingN of tho Into H. N. 
Bialik, a vvoll knovvn vvriter vvho dlod 
a fevv months ago. And I hnvo 
loarnod his opinion on tho nocossity 
of novving tho langungo of one’s 
fathers. lt is admirable. Every 
ono, in dood, should knovv tho lan- 
guago of his fathors. Especially 
vve, tho American Uthuanians, 
should approciatc this opinion. 
Through tho lack of knovvlodgo of 
our language and through intormar- 
riage the American Lithuanians aro 
doometi to disappear. Thoir disap- 
pearance vvould be most undesirable 
as they havo already assumed nn 
osteemeti place among tho nationali- 
ties antį they may do more.

Lot mo ųuoto a fevv of the 
author’s opinions on tho language:

•’A people vvithout a language is 
not a nation.but a band of gypsios.”

‘’Only language preservos tho 
characteristic mode of expression of 
& people”.

"He vvho knovvs his own nations 
culture in translation may be like- 
ned to a person vvho kisses his 
mother through a hnndkerchief”.

“The recognition of the dominante 
of ono national tonguo is likevviso 
a deelaration of the existance of a 
nation as a single entity United by 
ono national dešino. He vvho denies 
the truthfulness of this assertion 
denies the very unity of the people”.

Every statement is so strikingly 
trųe. Especially one about tho 
translations. Knovving your 
nationality’s literature from 
tion is likę kissing your 
through a handkerchief.

We mušt forget the idea 
America only English 
spoken. This idea. 
through, vvould greatly 
the American culture.

South o f 
tho highost 
235 moters 
onchanted. 
lending into 
can find it 
Ii ved ono of 
tian glants vvho klllod tho country’s 
enomies liko flios, and so on. ’rhoso 
šamo glants, by tho vvay, had pilod 
up the Samogotinn hllls by ompty- 
ing from their vvoodon shoos tho 
sand picked up nt tho 
They also brought handfuls 
to būry thoir alain foos!

A hill vvith an important 
Lithuanian folk loro stands 
the little tovvn of Kražiai 
tradition connectod vvith 
tostimony to the love of tho Lithun- 
nians for their forest and thoir 
griof at their loss. Tho nnmo of 
the hill is Medžiokalnis; novv comp- 
letely denuded, it vvns onco covored 
by n dense oak grovo vvhieh vvas 
the homo of Medeinė, the goddcs of 
forest and hunting. Medeinė vvas 
u giantess, and during tho happy 
days vvhen Lithuanian vvas covored 
vvith vvoods, used to vvander through 
tho forest, clad in a benrskin, vvith 
a bovv on her shoulders and a 
ųuiver at her side, singing gaily. 
And her songs vvere liko tho night- 
ingale’s. As more and moro of tho 
Lithuanians forests vvere laid lovv, 
she used to appear to tho vvood- 
eutters vvithout her bovv 
bearskin, vvailing: “Lietuva 
kuosel Kirskit miškus I 
miškus, nebus Lietuvos 11 
Kirskit!” (Lithuania is 
landi Keli the trees, būt vvhen 
have felled thom, Lithuania 
cease to bei Fell tho treesI) 
her vvailing vvas as that of 
tempest in the tree tops.

A hundred years ago, the forest 
štili occupied 50% of the Lithuanian 
territory; tvventy five years ago, 
there vvas štili nearly 30%. Novv, 
thanks to the reckles sacrifice of 
the trees during the Great War 
(42,000 heetars vvere denuded) there 
is only 17% remaining. During 
the War, the old people, sadly 
katehing the destruction of their 
forests, hearkening to the vvind

l'nf afrnld lo ndmlt
Thnt I’m i n lova vvith you. 
In vvords 1*11 not coinmit 
That this Is truo.

If tho vvlnds vvill find out 
Thoy vvill onoy my fnta 
And this tnle thoy’ll blovv about 
Thnt my honrt you cnptlvnto 
I’m afrnld to confess, 
M y great love to rovonl 
Tho vvlnds may this

poNsoss
Ihit I vvill my love concoal. 

Translatod by 
— Vytautas lloliajus

noi

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

TheDomgsof L
(Lietuvių Jaunimo Draugijos Naujienos)

Buy gloves with whot 
it savęs

jfflra r«lkalo mokM »O« ar 
tanetaa. kad rauti rara daatą

SHE, 
AND 

VJMATGVH 
SHE 

TBL.L. US

tonguo. Instvad of nttemptlng to 
lourn Fronch 
(if you 

On Tuesday evening, August Chlnumen
31, 1983, at the h ome of Misa 
llelen Dumbras, Rūta Kartū
nas, Birutė Kremianis and Vy- 
lautas Beliajus decided lo or- 
ganize a sočiai group with the 
purpose of furthering Lith
uanian drama, art, literature, 
thought and lore among the 
American born Lithuanian 
youth.

Ali Communications and co> 
respondence is to bo sent to 
Vytautas Beliajus, 3259 
Halsted st., (’.hicago, III. 
Victory 5259.

nnd Sorblnns), diroetion of M r. 
ICdvvard Skubiu of tho Huronu of tho 
YugO’SInv mlnlstry, tho liuli llouso 
vvitli Mrs. Do Nnncrndo, tho Nor- 
vvop'lniiM vvith Hiuold Thorson, nnd 
Dnnos vvith Ankor Jonson nnd many 
othor nations.

L. Y. S. tuko prldo In tho fuct 
thnt it vvill roprosont tvvo nations 
nt this fostlval— tho Llthunnlnns and 
Old English. Mr. llollnjus Im ono of 
tho fow porsons vvith an adoųuato 
knovvlodgo to dlrout tho hitor diuieos 
Doro'.hoa Nolson, oiganlzor of this 
fostlvnl, vvas unnblo to find somo- 
ono ooinpotont to dlroct thoso dnncoN, 
būt sho nt lašt found M r. Bollnjus 
nnd nakod hlm to tako ohnrgo. Ono 
of tho numbors vvill bo tho grnooful 
“Cholsnn Ronch” of tho English 
court. M r. Boliajus Is iiIho In chnrgo 
of tho l'iil('Htlninn group vvho vvill 
porform tho Orlontal folk danuos of 
tho llorra, Tol-Avlvyah and Hnllloo. 
Tho Moxlcnn group vvill llkovvlso bo 
undor tho loadorshlp of Mr. Heilu- 
Jus, Tho thomo vvill bo. “Tvvo pooplo 
aro dooldlng to go to soo tho ontlco- 
monts, dnncoN nnd eustoms of tho 
vvorld, Thoy hnvo n llttlo dinloguo 
nnd dooldo upon thoir courso. As 
thoy piiss tho vurloiiN countrlos, tho 
folk dnncors nppoar nnd danco 

thom.” Ampllfyors, colored 
vvill

On Wodnosdny, Soptombor 4th, tho 
LYS vvill hold Its convontlon In Mc- 
Kinloy Purk, 39th nnd Westorn Av.

During this convontlon, n dofinlto 
program for tho nctivltlos of tho 
comlng year vvill bo ovolvod. Tho 
cultural, sodai and tho sport fiold 
vvill be conslderod. A dofinlto nhn 
vvill bo forinulatod, nomlnations for 
tho executivo bonrd vvill bo accoptod, 
reprosontntivos for tho branehos 
shnll bo choson, and tho vvork of 
oxpanding and uniting nll tho 
Llthunninn youth vvill bo augmontod. 
Thus tho Llthunninn Youth Socloty 
vvill boeome nn importnnt body in 
the lifo and activities of tho Lithu- 
nnian pooplo.
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REPUBLIKONŲ DŽIAUGSMAS

TYROJI ARIJŲ VEISLĖ

STALINO CHOP SUYE

Stalino 7-is kongresas pagamino sieksninę “rezo
liuciją”, kurios turinį kažin ar supras bent vienas to 
kongreso dalyvių; o paprastiems skaitytojams komu
nistų laikraščių, kuriuos Maskva “įpareigavo” ją įdėti, 
ji bus taip “aiški”, kaip kiniškas raštai.

Štai, pavyzdžiui, kaip skamba paragrafas apie “pa
gerinimą darbo jaunuomenėje”:

“Atžymėdamas Jaunųjų Komunistų Lygų, taip 
pat ir Komunistų Partijų nedakainavimą svarbos 
darbo tarpe jaunimo ir to darbo silpnumą eilėje 
kraštų, K. I. 7-tas Pasaulinis Kongresas įsako K 
I. Pildomajam Komitetui ir Jaunųjų Komunistų 
Internacionalo Pild. Komitetui imtis sėkmingų prie
monių nugalėjimui sektantiško Jaunųjų Komunis
tų Internacionalo organizacijų. eilėj kraštų atsisky
rimo, padaryti pareiga Jaunųjų Komunistų Lygos 
nariams stoti į visas masines darbo jaunimo orga
nizacijas (darbo unijas, kultūrines, sporto organi
zacijas), sutvertas buržuazinių demokratiškų re- 
formistinių ir fašistinių (! — “N.” Red.) partijų, 
taip pat į religines organizacijas (! — “N.” Red.); 
vesti sistematišką kovą, tose organizacijose už lai
mėjimą įtakos ant jaunimo plačių masių, mobili
zuojant jaunimą kovai prieš militarizaciją, prieš 
verstiną darbą ir už materialių sąlygų pagerinimą, 
už teises jaunosios gentkartės, tuo patim kartu 
stengiantis tam tikslui sudaryti visų nefašistinių

Papildomuosiuose rinkimuose į kongresą Rhode 
Island’o pirmame kongresiniame distrikte laimėjo re- 
publikonas Charles F. Risk, gavęs 11,000 balsų daugiau, 
negu demokratų kandidatas. Pirmasis Roosevelto nau
jąją dalybą smerkė, antrasis ją gyrė.

Pereitą lapkričio mėnesį tame pačiame distrikte 
buvo gavęs 21,000 balsų daugumą demokratas.

Suprantama, kad republikonams dabar džiaugsmas. 
Jie sako, kad balsavimų rezultatai Rhode Islande liu
dija, jogei žmonės jau neberemia Roosevelto. Jie pra
našauja, kad ateinančiais metais, kai bus renkamas 
Jungtinių Valstijų prezidentas, demokratai bus iššluo
ti išį valdžios ir valstybės vairas vėl pateks į republiko- 
nų rankas.

Gal būt. Iš Amerikos balsuotojų galima to tikėtis. 
Jie visą laiką ieško savo “draugų” tai demokratuose, 
tai republikonuose. Kai pirmieji jiems įsipyksta, tai jie 
balsuoja už antruosius; o kai šie jų nepatenkina, tai 
jie vėl grįžta prie pirmųjų.

Bet iki lapkričio ateinančių metų dar daug laiko 
ir viso ko dar gali atsitikti. Republikonai laimės tiktai 
tame atsitikime, jeigu pažangusis jų partijos sparnas 
atsimes nuo demokratų ir susijungs su republikonų 
“senąja gvardija”. Ar tai įvyks, da yra klausimas.

Vienas Amerikos korespondentas, nuvykęs į Rytų 
Prusus, bandė patirti, kas yra, rasiniu atžvilgiu, ta ger
manų (vokiečių) tauta, kuri.*} Hitlerio “mokslininkai” 
laiko tyriausiu “arijų” giminės pavyzdžiu. Ir va kokį 
tautų mišinį jisai tenai užtiko: borusai (senieji pru
sai?), lenkai, lietuviai ir įvairios vokiškos gentys; prie 
jų primaišyta franeuzų, holandų, švedų, cechų, škotų, 
danų, šveicarų, rusų, totorių, kašubų, kazokų ir mozū
rų.

Korespondentas sako, kad Karaliaučiuje jisai už
tiko biznio įstaigų, kurių savininkų pavardės tokios: 
M. Matutis, Gustav Sennowitz, Robert Heyduschka, 
Fritz Sziellies, Otto Wisnewsky5 O tarpe miestų ir mie
stelių vardų Prūsuose jisai pastebėjo Jaenischken, Sta 
llupoenen, Bubrowka, Sagonn, Jedwabno ir t. t.

Taigi aišku, kad hitlerininkų “rasizmo” teorija apie 
“tyrąją” arijų veislės vokiečių tautą yra muilo bukl
ias.

Užsakymo kalnai
Chicagoje *- paštui

Metams ......$8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams________ 1.50
Vienam mėnesiui •••••s*e**a••••••••• .75

Chicago] per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei__________—.--------------  18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicago], 
paštas

Metams «■»«...»« $7.00
Pusei metų 3.50
Trims mėnesiams___________ 1.75
Dviem mėnesiams -— 1.25
Vienam mėnesiui--------------------75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ................... — $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

jaunimo masinių organizacijų platų bendrą fron
tą.” (žiūr. “Laisvės”, num. iš rugp. 6 d.) 
Ar supratot, kas čia pasakyta?
Aišku viena, kad komunistų internacionalas liepia 

jauniems komunistams stoti į buržuazines, fašistines ir 
religines organizacijas, bet kartu jisai plepa apie “ko
vą prieš militarizaciją” ir apie “nefašistinių organiza
cijų bendrą frontą”. Dėkitės, girdi, prie fašistų ir kar
tu dėkitės prie nefašistų!

Sudurnavojo tie ponai, besėdėdami Kremliuje, ar
ba buvo girti, kada rašė tą “rezoliuciją”!

-........................................' - ... . . ----------- ---------------- ' ' ............................................................... .........................................    i ..
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Apžvalga
TUŠČIAS TAUZIJ1MAS

Savo pastabų špaltoje “Vie
nybėje” p. Juozas Tysliava ra
šo, kad SLA. sekretoriaus 1935 
metų raporte jisai radęs, jogei 
“34 mortgičiai, sumoje $310,- 
000.00 defoltavo mokėjime 
nuošimčių”, ir sako:

“Bet mes žinome, kad dau
guma SLA. mortgiČių yra 
Chicagoje...”
Tai reiškia, kad p. Tysliava 

dabar prisipažįsta, kad jisai 
rašė netiesą, kuomet jisai įteigė 
(“Vien.” liepos 19 d;), kad 
“Chicagoje dar prieš Vienybes 
namo ‘bėdas’ buvo nutarta 
‘forklozuoti’ ...už 300 tūkstan
čių dolerių turto, kurio, deja, 
SLA. iki šiol dar negavęs”. 
Vieloje 300 tūkstančių dolerių, 
pasirodė jau tik “daiiguma”.

Be to, p. Tysliava skelbė, 
kad tuo “300 tūkstančių dole
rių turtu”, priklausančiu Susi
vienijimui, naudojasi koki ten 
“Grigaičio žmonės”. Jisai ra
šė, kad “Grigaitis, norėdamas 
savo žmones pateisinti”, kitus 
kaltinąs. Bet dabar jisai pa
reiškia :

“Be reikalo ponas Grigai
tis kabinėjasi, skųsdamasis, 
kad aš kaltinu jį ir Naujie
nas, kurios ‘naudojasi trijų 
šimtų tūkstančių dolerių 
vertės turtu priklausančiu 
Susivienijimui.’ To aš nie
kados nesakiau.”
Bet “Naujienos” niekuomet 

ir nesiskundė dėl tokio p. Tys- 
liavos sakymo. Jos protestavo 
tik prieš tai, kad p. Tysliava 
prikaišiojo Grigaičiui ir “Nau
jienoms” tuos žmones, kurie, 
anot jo, “naudojasi” SLA. tur
tu ir daro Susivienijimui di
delį finansinį nuostolį. Ponas 
Tysliava dar iki šiol neparodė, 
kas ir kaip tuo turtu “naudo
jasi”, ir jisai dabar užsigina 
minėtąjį priekaištą daręs “Nau
jienoms”.

Taigi ir čia pasirodo, kad ji
sai rašė netiesą.

Pagalios, jisai priduria dar 
ve kokią “sensaciją”: girdi, 
“tam tikri” žmonės Chicagoje, 
kurie skriaudžia SLA., yra to
ki galingi, kad jie “ ‘po padu’ 
laiko it patį Grigaitį su1 jo 
Naujienomis, ir net Gugį su 
Biagočium.”

Kodėl tačiau p. TysliaVa tų 
galingų “skriaudikų” neįvardi
ja, jeigu jam rupi nuo ji] ap
ginti Susivienijimą? Argi ir 
jisai yra jų laikomas “po pa
du” ?

Kas čia per vaikiškas publi
koj gąsdinimas kokiais tai mis
teriškais baubais? Apie tai, 
kad kas nors laikytų “po pa
du” Grigaitį, “Naujienas”, Gu
gį ir Bagočių, gyvenantį už 
šimtų mylių nuo Chicagos, 
mums dar iki šiol nebuvo te
kę patirti; ir mes esame tikri, 
kad apie tokius minėtų asme
nų ir laikraščio “pavergėjus” 
ir Susivienijimo “skriaudikus” 
dar nėra girdėję nė kiti žmo
nės Chicagoje.

Tai yra tuščias tauzijimas. 
Ponas Tysliava šneka ką jam 
seilė ant liežuvio atneša, ir ma
tyt, kad jisai mėgsta kartoti 
kitų tokių pat pasakorių plet- 
kas, nemokėdamas atskirti pa
prastą liežuvavimą nuo rimtos 
kalbos.

NAUJOS KOMUNIZMO 
GAIRĖS

Dūdelė “Nituj. Gadynėje6 nu
rodo, kad pagal naują politi
kos liniją, kurią viso pasaulio 
komunistams nustatė susirin
kęs Maskvoje kominterno kon
gresas, komunistai turės tie tik 
liautis Uiekiilę “social-patrio- 
tiztną”i bet turės patys eiti į 
armijas ir su “pištalieitu” ran
koje ginti “buržuaziškas tėvy
nes”.

“Kažih ai* Abckas, Abe- 
kienė ir Mažeika, nuvykę 
Katinam skaito ir žino, kas 
dabar dedasi Komunistų In
ternacionalo septintame kon
grese?” —- klausia sklokinin- 
kų rašytojas.

“Mes tai skaitome ir žinoj 
me, kad jeigu kils karas, tai 
komunistams reikėsią ginti 
buržuazinės demokratijos li
kučius nuo hitlerinio fašiz
mo. Taip bus Franci jo j, če- 
choslovakijoj ir net Lietu
voj.

“Jeigu karas kiltų dabar, 
tai broliui Abckui tuojaus 
reikėtų stoti Lietuvos armi- 
jon ir gintis (“ginti Smeto
ną!” — “N.” Red.) nuo Hit
lerio. |

“Pernai drg. K. Pctrikie- 
nė tik prisiminė apie ‘laisvą 
Lietuvą’, o, Abekui reikėtų 
ūži ją galvą“ paguldyti.

“Ar taip mes suprAhtam 
naujas gaires?”
Kam dar klausti? žinoma, 

kad taip! Juk kominterno kon
greso kalbėtojai pripažino, kad 
ir Lietuvoje da yra “buržuazi
nės demokratijos likučių”, ku
riuos komunistą! ir proletarai 
privalą ginti h. atsitikime karo 
su hitleriška Vokietija*

Bet nėra ko stebėtis. Jeigu 
RUsijos komunistai (kurie tą 
vadinamą “komunistų interna
cionalą” laiko savo brūsloto 
kišenių j e) galėjo, dar “didžiam- 
jain Leninui” gyvam tebesant, 
įsteigti kruviną teroro diktatū
rą, išsižadant visų savo pirmes
nių jų “įsitikinimų”^ itai kuris 
principas komunizmo evange
lijoje dar iš viso yra apsaugo
tas nuo patekimo j sąšlavyną? 
Juk kominternaš dabar jau įsa
kė jauniems komunistams sto
ti net į bažnytines sporto ir 
kultūros organizacijas!

Abekai, Andriuliai ir kiti 
bimbininkai pasidarys ištiki
miausi tarnai ne tik buržuazi
jos, bet ir klerikalizmo ir fa
šizmo, jeigu tik jie gaus pro
gos.

Šveikatosjkyrius
Šj Skyrių Tvarko ir PrlŽiiirl

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJA 

. ' ' ...... 

VASAROS METU

Rašo Dr. S. Biežis, gydytojas 
ir chirurgas, Chicago

Vasaros laikotarpis yra ge
riausias sezonas sveikatos at
žvilgiu. Mat, šiuo metu oras 
šiltas, tat žmogus dieną ir nak
tį laiko atdarus langus. Taipgi 
prie kiekvienos progos būva 
lauke, kas duoda Veik neišse
miamų galimybių kvėpuoti ty
ru bei sveiku oru. Gi musų ge
roji saulutė savo gaivinančiais 
spinduliais maloniai nudažo 
musų odą ypatinga, visiems ge
rai žinoma spalva, tarsi, atžy
mėdama tuos, kurie suprato ir 
malonėjo pasinaudoti jos svei-

katą nešančiais ultravioletiniais 
spinduliais, žodžiu sakant, va
sara, rodos, ir yra skiria tam, 
kad žmonėms suteikti daugiau 
sveikatos, sustiprinti bendrą 
atsparumą. Užtat nereikia sku- 
pauti pasinaudoti visomis pro
gomis.

Saulė yra musų neįkainuoja
ma draugė. Vasara ji yra nau
dingiausia, nors kartais prisi
eina gerokai paprakaituoti ir 
net piktelėti ant jos. Vienok 
nežiūrint J tai, musų pareiga 
turi būti jąja naudotis kiek tik 
aplinkybės leidžia. Kitais žo
džiais sakant, būtinai reikia 
saulės spinduliuose buvoti, kiek 
lik galima daugiau, žinoma, 
staigus įdegimas yra ne tik ne
malonus, bet kariais net pavo
jingas, ypač silpnesniems. Tai 
reikia palengva priprasti iki 
oda gerokai paruduoja, kuomet 
jau pavojaus nebebūna. Kada 
'vidurdieny saulė būna labai 
karšta, tai perilgai nepatartina 
būti, ypač senesniems ir šiaip 
jau silpniems. Kad ir stiprus, 
turi pridengti galvą skrybėle.

Drabužius reikia dėvėti plo
nus ir kad jie, nevaržytų kūno. 
Patogumas turi viršyti madaš. 
Vaikai, ypatingai kurie turi 
mažai kraujo Arba kurie dažnai 
šalčiu serga, turėtų visą vasa
rą saulės spinduliuose gyventi 
dėvėdami kuomažiausia drabu
žių. Tas labai žymiai sustipri
na jų kraują ir bendrai su
tvirtina visą kūną, kas gerokai 
gelbsti jiems išaugti į stiprius 
vyrus ir moteris. Tėvai, kurie 
neleidžia savo vaikučiams žais
ti saulėj e> vargiai gali ir pra
dėti įsivaizduoti, kiek daug ža
los savo mylimiems teikia.

kartais girdime, kad nuo 
perkaitimo saulės spinduliais 
tai šen* tai teii žmogus miršta. 
Tai iš dalies yra tiesa. Vienoki 
daugiausia miršta tokiu budu 
tie, kurie turi silpną širdį ar
ba Šiaip jau kokį rimtą ne
sveikumą. šitokie žmonės tu
rėtų būti labai atsargus didelė
se kaitrose ir niekuomet netu
rėtų perdaug išvargti. Dideliuo
se vasaros karščiuose visi turė
tų prisilaikyti tūlų atsargumų. 
Reikia vengti visokių svaigi
namųjų gėrimų, persivalgymo, 
didelio išvargimo ar šiaip jau 
nepaprasto susijaudinimo. Taip
gi visados būtinai pilnai pail
sėti, išsimiegoti. Panašiai el
giantis visai mažai ' pavojaus 
rasis iš perkaitimo. Gi priepu- 
lio atsitikime, nusilpusį žmogų 
reikia tuojau paguldyti į pa
vėsį, šaltu vandeniu trinti, le
dų prie galvos dėti ir, jei karš
tis aukštai pakyla, tai visą le
dais apdėti. Jei širdis susilpsta, 
reikia duoti kavos gerti arba 
kitokių atitinkamų širdį sti
muliuojančių vaistų. Perėjus 
priepuliui, tokis žmogus turi 
būti labai atsargus visais at
žvilgiais. . s

Maudytis ežere, ar juroj, pa
tartina taip dažnai, kaip gali
ma. Tai naudinga net keliais 
atžvilgiais: proga būti tyrame 
ore, saulės Spinduliuose, pasi
mankštinti beplaukiojant ir at
sivėdinti gaivinančiame vande
nyje. šie malonumai būna su
jungti su tūlais pavojais. Kas 
nemoka plaukti, gali prigerti. 
Kad ir ekspertas plaukikas, 
kartais sutinka nelaimę mėšlun
giui sutraukus koją ar ranką. 
Viešose maudynėse, kur susi
kimšimas būna didelis, net tū
lomis odos ligomis apsikrečia- 
ma. Mat visokių žmonių mau
dosi. Panašiose vietose, ypač 
reikia vengti, kad neįgferus su
teršto vandens arba neįtraukus 
per .nosį, nes tuomi galima kar
tais net pavojinga liga apsikrės- 
ti. Esant gerokai įkaitus, rei
kia pusėtinai atvėsti pirm ei
nant j šaltą vandenį.

Valgis vasaros metu turi bū
ti ganėtinai lengvas. Mėsos ir 
riebalų reikia visai mažai val
gyti, o daržovių bei vaisių ne- 
skupėti, kad bereikalo neap
sunkinus kūno. Taipgi reika
linga daug vandens gerti, ta
čiau Šalto, nuo lėdd, ypač ge

NUŠOVĖ “PAGANĄ”

Mrs. Matilda Waldman, 40 m., iš Clėveland, kuri prisi
pažino nušovusi savo draugę Mrs. Ida Rose Cooper, 50 m,.
šahkroVėles savininkę, nes pastaroji buvusi “ragana” ir buvu
si juos apkerėjusi ir taip juos kankinusi per daugelį metų. 
Jos vyras irgi pasirodė nemažiau tikys į raganystę ir yra pil
imi įsitikinęs, kad Mrs. Cooper buvusi tikra “ragana”, prieš 
kurios raganystę jis buvo skųstis ir policijai.

rokai įšilus, reikia vengti.
Vasarą kiekvienas luti pil

niausiai išnaudoti sustiprini
mui savo sveikatos, ypatingai 
naudojanties saulės spinduliais 
bei tyru oru. Tai galima pada
ryti namie, neišvažiavus į tam 
tikrus rezohtus, nes saulė ir 
oras nieko nekainuoja. Tik rei
kia pasiryžimo bei šiek tiek iš
manymo.

ĮVAIRENYBES
Už nesumokėtus mo
kesčius parduodamos 

ūkininku dukterys
Rumunijos valstiečių būklė 

yra tokia pat sunki, kaip ir 
kitų šalių ūkininkų, kurie ne
pajėgia net žemės mokesčių 
apsimokėti. Vienas rumunų 
laikraštis duoda savo skiltyse 
tokį šiųdienį kaimo gyvenimo 
it padėties vaizdelį:

“Makrišto kaime, Salažo ap
skrity mokesčių inspektorius 
apėjo Visus Ūkininkus, be nė 
pas vieną nerado jokio daik
to, kurį galima butų aprašyti 
varžytinėms 1 už iiesumoketus 
žemės mokesčius. Tada per- 
čeptorius r (taip vadinamas Ru
munijoj mokesčių inspekto
rius) aprašė vieno ūkininko 
17 metų amžiaus dukterį. 
“Daikto” aprašymas atliktas 
pagal yisus formalumus; su
rašytas apyrašo aktas ir pas
kirtas viešų varžytinių diena, 
kada mergaitė turėjo būti par
duota”.

Bet mokesčių x. inspektoriui 
mergaitę parduoti nepasisekė, 
nes, pasak to paties laikraš
čio, “varžytines sutrukdę su
sijaudinę valstiečiai”.

Rado kaulus gyvulių 
gyvenusių prieš mili

joną metų
Čagino kaime (Rusijoj) 

rausiant šachtą atkasė milži
niškų gyvulių kaulus. I ra
dinio vietą iŠ Maskvos nuvyko 
evofiucinės morfologijos ir 
pįaleorzoologijos instituto At
stovai^ kurie nustatė, kad ra
stieji kaulai priklauso ma- 
mohtui\ir priešistoriniam bu
liui, kurie gyvenę ketvirtąjį 
ledmedžia periodą t. y. maž
daug .prie.? milijoną metų.

Raidinio \ vietoje Rusijos 
mokslų akademijos geologai

ir paleo-zoologai daro dabar 
tyrinėjimus* ’ 

- Ali ........ ...  ■— 1.1 ......... .........—.... .... .

2 mėnesiai kalėjimo už 
išeikvojimą Savo 

sutaupų
Tula vokiete, gyvenusi ir 

dirbusi nuo 1923 m. iki 1931 
m. Amerikoj, susitaupė 2000 
dolerių, kuriuos pasidėjo į vie
ną Niujorko banką. Grįžusi 
Vokietijon, ji gavo paraginimą 
pervesti savo sutaupąs iš 
Amerikos į Vokietiją ir padėti 
pinigus į reielisbanką. Ta
čiau moteris šito neišpldė, ji 
grįžo atgal į Ameriką, kur, 
kiek pagyvenusi, išleido visus 
savo sutaupytus 2000 dolerių. 
Po to ji, nesenai, parvažiavo į 
Vokietiją, bet čia ji buvo pa
traukta tieson už savo sutau
pą išeikvojimą ir Hanoverio 
teismo nubausta dviem mėne
siais kalėjimo ir 3000 markių 
pinigine bAuda.

žmogus, kuris išgelbė
jo 4,020 skęstančių

Batumo (Kaukaze) skęstan
čiųjų gelbėjimo stoties vedė
jas totorius Manieda Molla 
iairam Ogly šiomis dienomis 
atšventė savo naudingos tar
nybos 50 metų sukaktį. Jubi- 
liantui dabar 70 metų .am
žiaus. Dvidešimties metų jau
nikaičiu būdamas įstojo į 
prieškarinę Rusų skęstančiųjų 
gelbėjimo draugijos tarnybą, 
kurioj išbuvo be pertrūkio iki 
šių dienų t. y. viso 50 metų.

Mamedui Molla kartą teko 
gelbėti skęstančius žmones su 
didele rizika savo paties gy
vybei — didelių audrų, laivų 
avarijų ir panašiais atsitiki
mais. Viso per penkiasde
šimts metų savo tarnybos Mol
la išgelbėjo 4,020 žmonių gy
vybių.

Jubiliejaus proga Molla ap
dovanotas atsižyniėjimo ženk- 
klais ir atleistas j pensiją.

Molla turi tris sūnūs, ku
rių vyriausias pasirinko tėvo 
amatą ir iki Šiol taip pat jau 
yra išgfelbėjęs per 200 skęstan
čiųjų. 
—.............t,lt ............................. .... . ...................

Reikalaukite "NAUJIENAS’ 
Ant bite kampo, kur parduoda- 
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti, Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jttsų pato* 
gurno deteL
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Dr. J. Russell

ŪSE

WNE

Bruno

fe®

Busiu

West Pullman

sinę

Gerkit ir Reikalaukit
Sekretorius.

SIRAIGHT susirasit

NATHAN 
KANTER

Suprantama, kad jo už 
bus mandagus patarna 
ir gera vieta laikui pra

pirmą 
kliub-

Lietuviškoa
Degtinės

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių
Kentucky 
Bourbon

Sale for Infant or Adult. At all Druggists. 
Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

>12.00 
>45.00 
>15.00 

>1.00

STOGAI 
ROOFING

rug’ 
pietų 
West

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dres&ing, combined in a 
new way. Try it!

LIGONINES 
HOSPITALS

Chicagos Draugijų 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

III.; Sudžios rašt. F. žu- 
8814 So. Morgan Street, 
III.; Korespondentas S.

6804 So. Perry Avenue,

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar juaų stogas reikalauja patai** 

sytno? Palaukite mm ir mes pasa
kysime Įdek kaltuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikorystis

CHICAGOS 
ŽINIOS

Preferred,by 
millions 

to mayonnaise

SIUSKIT PER „
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Mokam dividendų 
kas 6 menesiai. Pra
eityje išmokėjom 4% 
o kurie moka mene-

Moteriškės pavydas 
Lang’o mirties prie 

žastis

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

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 1158; Paul J. Petraitis, 
nut rašt., 3131 S. Emerald Avė.. 
tel.Columbus 10272; J.Naudžiunas 
fin. rašt., 1500 S. 48th Court, Ci-

Night and Morning
Promote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletu lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins

bažnyčioje, 68-ta ir So. 
Po vestu- 

dak taras 
savo jauna žino

kime vos keletas savaičių 
*, išvažiuoja dviem 
ant “Honeymoon”. 
įplankyt Clevelanda, 
vandenpolius, Sche- 
\’ew York, Atlantic

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1985 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 934 W. 
Marųuette Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
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 kožną mėne

si pirma penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 3183 S. Halsted 
St.. 7:30 vai. vakaro.

Prastąjį regėjimą, į
silpnas ir kreivas akis galima L-

dažnai atitaisyti su naujai išrastais
ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akių nuo
vargi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas raides, 
siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

BĮ., Pranciška Dvilaitis, kasierius, 
1342 W. 48 Avė., Cicero, D. Rad
vilas maršalka. 712 W. 17 PI., P. 
Arlauskas, J. Pukinskas kasos 
globėjai.
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečią nedėldieni 1 vai. po niet 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 West 
43 Street.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

Grūste prisigrudusiame teis
mo kambary, kur nagrinėja
ma pp. Blanche Dunkel ir 
Evelyn Srnith byla, trečiadie
nį skaityta kaltinamųjų mote
rų išpažintys duotos policijai.

Tarp kitko susirinkusi pub
lika sužinojo, kad Blanche 
Dunkel pradėjo gyventi su 
Ervinu Lang’u, kaip žmona su 
vyru, praėjus šešioms savai
tėm po to, kai mirė Dunkelie- 
nės duktė, o Lang’o pati. Ši
toks jų dviejų gyvenimas tę
sėsi 
Lang’o nužudymų.

Evelyn Srnith išpažintis 
šakojo 
karto 
nors, kad 
sumuštų, 
iię gimusi 
įja viešai

Louis Bucholz, troko 
ninkas, ir Jack leeck 
draiveris 
areštuoti, 
riuo 
metu 
serys 
cholzo trokų 
tas sunkiai, 
tos kiek lengviau 
atsitiko tamsoj, o 
sos nebuvo uždegtos

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

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

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams; P. Arlaus
kas pirm., 656 Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm, pagelb.. 3852 South 
California Avė., John Pukinskas 
nut. rašt., 7125 S. Washtenaw 
Avė., M. Meravičienė fin. rašt. 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskienė 
fin. pagelb., 1218 Independence

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STB RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.; Pirm, G. Stencel, 2589 West 
43rd St., Chicago, III.; Pirm, pa
gelb. C. Chąplinskas, 3627 South 
Halsted Stį., Chicago, III.; Nut. 
rašt. F. Obulškas, 8218 So. Lime 
St., Chicago, III.; Fin. rašt. W. 
Zlabes, 740 E. 90th PI., Chicago, 
III.; Kont. rašt. J. Razminas, 6101 
So. Racine Avė., Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 3441 
So. Morgan St., Chicago, III.; Kas,

VlOtVl akinių išpardavimas

White Sox Motor Sales bu
vęs savininkas, Steponas Rum- 
chaks, nusipirko tavernų adre
su 3106 So. Halsted St.

P-nas Rumchaks yra patyręs 
biznierius ir turintis daug rė
mėjų, 
eigoj 
vimas 
leisti.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1935 
metams: A. Zalagenas pirminin
kas, 7132 So. Racine Avė., Tel, 
Radcliffe 9399; K. Laucius vice- 
pirm., 3317 So. Lituanica Avė.; 
M. Batutis, nut. rašt., 2627 GladyS 
Avė., Tel. Van Buren 7861; P. 
Viršilas finansų rašt., 3415 So. 
Wallace St.; M. Alkimavičius iž
dininkas, 4804' So. Laflin St.; B. 
Viršilas kontrolės rašt., 3415 So 
Wallace St.; M. Norbutas ir K. 
Batutis iždo globėjai; J. Garbužas 
maršalka.

šauskas,. 
Sadlukas

. Lafayette 6719 
Komisija: Paul J, 
S. Emerald Avė., 
4038 Archer Avė., 
kas, 2519 W. 43 St; Pilietiškų Po- 
pierų Komisija: A. Saldukas, .4038 
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
B. Putrimas. 4536 Turner Avė. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

trečias (3) sekmadienis kiekvieno 
mėnesio, 1-mą vai. po pietų K. 
Gramonto svetainėj, 4535 South 
Rockvvel ISt.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir MOTERŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO valdyba 1935 metams: 
Geo. Medalinskas, pirm., 233 So. 
Central Avė.; J. Garadauskas, 
pim. pag., 8812 W. Monroe St.; 
M. Medalinskas, nut. rašt., 233 
So. Central Avė.; Chas. Katala, 
fin. rašt., 4676 W. End Avė.; M. 
Kaziunas, ižd., 3508 Gundersin Avė.. 
Berwyn, III.; V. Manikas, D. Bra- 
žas ir M. Davidonis — iždo glo
bėjai; Dr. A; Davidonis, daktaras 
kvotėjas.
Susirinkimai atsibuna kožną ant

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

pagelb. J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St., Chicago, Iii,; Durų mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.; Ligoniu apek. 
K. Keturakienė, 525 E. Oakwood 
Blvd.; Kasierius J. Yuškienas, 2547 
W, 45th St., Chicago, III.; Sudžia 
F. Aušra, 3439 So. Artesian Avė.. 
Chicago, 
kauskas 
ChicagOj 
Wernis, 
Chicago,

cero, III.; J. Manikas. kontrolės 
rašt., 2519 W. 43 St.; J. Jesiunas. 
kasos globėjas, 2440 W. 39 St.; 
H. Gramontienė, kasierius, 4535 
S. Rockwell St.; Dr. A. J. Mani
kas, daktara skvotėjas ,2519 W. 
43 St., tel. Lafayette 3051; A. Va- 
lavičia, Maršarka (Bondsmanai).; 
K. Gramontas. 4535 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418; J. Bar- 

4156 Archer Avė.; A.
4038 Archer Avė., tel. 

Politiško Skyriau 
Petraitis. 3131 
A. Saldukas, 

Dr. A. J. Mani-

.Arthur Jorgenson

iš Cleveland, nors ir yra lais
vas, bet turi gryŠti atgal j Ohio 
kalėjimų ir laukti gubernato
riaus pardono, kad galutinai 
pasiliuosuoti. Jis išbuvo kalėji
me 7 mėnesius už piktadarybę, 
kurios jis nebuvo papildęs. Vė
liau kitas žmogus prisipažino 
prie tos piktadarybės, bet dėl 
techniškumų Jorgenson turėjo 
gryšti j kalėjimų ir laukti gu
bernatoriaus pardono.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
ALFABETO TVARKOJH

TederalSavings 
ANOiLOAN fAStOCIATION 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street 

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

Draugavę keletu metų ir jau 
keturi mėnesiai kaip susiža
dėję, daktaras Russell susi
tuoks su panele Antonete Vait- 
kiute iš Mikvaukee, Wis, se- 
sere Įeit. F. Vaitkaus. Su
tuoktuvės įvyks 3 valandų po 
piet Gimimo Panelės Švenčiau
sios 
Washtenaw Avė. 
viii jaunoji pora 
J. Šimkus 
na, ] 
kaip 
savaitėm 
Jie žada 
Niagara 
neetady, 
City, AVashington, D. C4 ir 
grįsti namo Darbininkų Die
noje. Grįžę iš “medaus mė
nulio” jaunieji apsigyvens 
Marųuette Parke, 2515 Wcst 
69 St. — A. K.

Rugpjūčio mėn. G <1. vaka
re, daktaro J. Šimkaus rezi
dencijoj, buvo surengta puota, 
“slag”, pagerbimui daktaro 
Jono Russell (Raslavičiaus), 
kuris rinitai rengiasi aptiesti 
viengungių eiles. Svečių bu
vo apie trisdešimt, daugiau
sia daktarų, medikų ir den- 
tislų. Buvo ir pora vaistinin
kų, vienas advokatas, vienas 
jaunas amerikietis (lietuvis) 
žurnalistas ir vienas biznieris. 
Prie šalto alučio ir kitų link
sminančių gėrimų bei skanių 
užkandžiu, veik visi svečiai

Ateinant} sekmadienį 
piučio J11 d., 2 vai. pc 
Bimbos svetainėje, 635 
119 Street, įvyks S. L. 
kuopos paprastas susirinkimas, 
šiame susirinkime bus svarsto
ma svarbus reikalai. Visi na
riai ir narės būtinai atsilan
kykite paskirtu laiku. Taipjau 
kviečiame atsilankyti tuos, ku
rie nori prisirašyti prie kuo
pos.

LIETUVIU RYTINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUBO valdyba 1935 m.: 
Ant. Walskis pirm., 3341 Ever- 
green Avė., tel. Belmont 7678; 
Izidor Daunis, pirm, pag., 2877 
Claiborn Avė.; Mykolas Chepul, 
užrašų rašt., 3327 LeMoyne St.; 
Antanas Butvitis, kasos globė
jas, 1825 Wabansia Avė.; Jonas 
Stalgaitis, marš., 2039 St. Paul 
Avė.; John Raila, 4339 Winneniac 
Avo; Base Bali manedžeris 
Roger. 
Susirinkimai atsibuna kas 

ketverga, 2038 North Avė., 
houzėi, 8 vai. vakare.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
m., Antoh1 Valskis pirm., 8341 
Evergreen Avė., tel. Belmont 1448. 
John Kuprevičius, vice-pirm., An- 
ton Lungevrčz, nut. rašt., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
3254, Stanley Buneckis, fin. rašt. 
A. Zillius, kasierius, Tam Kubi
lius, maršalką^

Bosses Woif t 
Hire People with 
Halitosis ( B &EATH ) 

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

?7ith the best to choose from these days, om- 
ployers favor the peraon who is most attrac- 
tlve. In business lito as in the sočiai world, 
halitosis (unnleasant breath) is considered the 
worst of faults.

Unfortunately cverybody cuffera from thte 
offensive condition at some timo or other— 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of fooa partlcles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The qulck, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerlne, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halta fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
'v’U not offend others.

If you value your job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINE

kaip Dunkelicnė iš 
manė pasamdyti kų 

Lang’ų skaudžiai 
Paskui pas unkelie- 
mintis nušauti Lan- 
gatvėj ir palikti jį 
ten. Ilgainiui ji 

pametusi tų mintį.
Pasak Evelynos Srnith, kiek

vienų kartų kai Dunkelicnė 
susitidavo su ja, ji apie niekų 
nekalbėdavo, kaip tik apie tai, 
kad Lang bėgiojus su kitomis 
moterimis, ir apie kerštų 
jam.

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbiti muši skaityto Janis su
sirasti, kur galima nusipirkti įvairij paprasti ir nepaprasti 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu id telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pajaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš 
kiau įrengta.___

Keturi jaunuoliai 
žeisti automobilio 

nelaimėj

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams ..___
Palagas ligoni

nėje ______
Akušerija na-

iriuos©
Medikais egzami<

nacija_______
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avė.

BARGENAS NO 4 
Visą savaitę nuo rugp. 5 d. 
SPRINGSAI extra stinrios konstruk
cijos. Padaryti iš geriausio drato. 
Garantuojame, iogei jie suteiks uz- 
ganėdinimą. . Tikra iu vėrė $1(100. 
Specialiai šiai C4 Qk
savaitei ............................

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO. 
JOS. JOZAITIS. Mar. 

3621-13-25 S. Halsted St.

savi- 
troko 

(abu iš Elmhurst) 
Automobilis, ku- 

važiavo Melvin Castel, 6 
, ir trys vyresnės jo se- 
, smogė į pastatytų Bu- 

Vaikaš sužeis- 
Merginos sužeis- 

Nelaimė 
troko švie-

Nors ir trumpos kalbos, tačiau 
užsitęsė apie porų valandų. 
Pasibaigus prakalboms, dakta
ras J. Šimkus vardu visų sve
čių įteikė daktarui J. Russcl- 
l’iui puikių dovanų, eilę sida
brinių indų. Dėkodamas už 
dovanas, daktaras Russell už
kvietė visus svečius į savo ve
stuves sekmadienį, rugpiučio 
m. 18 dienų. Apie antrų va-, 
landų svečiai pradėjo skirsty-

/Mrs. Blanche Dunkel Evelyn Srnith

Dabar Chicagoje eina sensacinga byla, kurioj Mrs. Dun- 
kell ir Mrs. Srnith yra teisiamos už nužudymų pirmosios žen
to Lang. Uošvė buvo įsimylėjusi į savo žentų ir pasiryžo jj 
nužudyti kai jis paketino apsivesti su kita mergina. Tuo tiks
lu ji pasamdė savo draugę Mrs. Srnith, kurį ir papildė žmog
žudystę už $100. Prokuroras abiems joms reikalauja mirties 
bausmės. Uošvė yra nusiminusi, bet Srnith yra linksma ir vi
sai nesirūpina savo likimu.

VĖSIAUSIA VIETA BRIDGEPORTE
Orchestra—šokiai—ir Programas Veltui. Penktadieniais kepta žuvis 
dykai—šeštadieniais Chop Suey. Pusė keptos vištos bile dieną tiktai 
už 35 centus. Alus, Gėrimai. Bowling ir Biliardai. Mandagus patar
navimai. Vienintelė to'kia lietuviška įstaiga Chicagoje.

AUDITORIUM RECREAT10N, Ine.
JULIUS JANELIUNAS

3133 So. Halsted Street Tel. Victory 9163

Mutual LiguorCo
4707 So. Halsted St

TeL YARDS 0803

LITHIIANMNS 
Tffiy AfiE 900,000 
STDONG OYHl HEDE

Are They Eafeig Food, Wearing 
Clofhes. or Kals or Shoes 

Made or SoH by YOU?
-----------jaunini irau-----------------

NAUJIENOS
■ —B ūmu UIT KK----------------
TW GraataM LtiaaanMa DMhr- 

TU aJy LnU.nna ’Wuit Kf mwipa»ar

PNOM CANAL 1SO« 
imsnnuisniniEn.MniL

RECOMMENiDED 
u F0R40YEARSį? QUICKLY

TIRED 
iREDDtNEC 
fe. EYES

— - JOHN P. EWALD 
’LOANS and INSURANCE

: .Teigu teikTlĄĄji pinigų ant Pirmo.. Mm’g'ičiO/ arba • 
aj-drauctofe^niio" ugnies, vėjo, ėtefe atsišauk: •

S H' West 33rd Sireei 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2731 •

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS

■O



Ketvirtadienis, rugp. 8,NAUJIENOS, Chicago, III

Roseland CLASSIFIEDADS

Serga Polly Paulius
ŠIOS

PRANEŠIMAI

B. WalantinniH.

For Rent

Senas Petras

Mt. Greenwood

ir broliuką Bruno 13 me-

Pocahontas mine run tonas $7.00

mmit

Tel.

&ROKEN /

Visos informacijos 
apie Lottie Surviliu- 
tę “Miss Naujienos

Gražiai palaidotas 
Pranas Zalagenas

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

visn šeimyna
5532 Kildavę 
buvo gyvenę 
taipgi Mount

neša $3.000 i 
$6.500 cash. 
transportacija 
Klauskit

PARDAVIMUI didelis stonm sta
las gesiniu pečiu su keptuvių, didelis 
Iceboksis. 6701 S, Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

■i

SLA. 178 kuopos piknikas ąžuo
lyne prie Central Park ir S t 
Louis Avės.

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Tel. Republic 8402

PARDAVIMUI tavernas, gera vie
ta. Priežasti pardavimo patirs i to 
ant vietos. 6759 S. Halsted St.

tėtušio vardas yra Mar 
o mamos Stella. Tetų-

THE 
mvstic 

CGVSTAL

laimūs ąžuolynas prie 
Park Avė., So. Louis 
119 gatves, Mt. Green-

nike gros bo sustojimo. Laimė
jimui bus gražių dovanų. Už
kandžių — silkių su bulvOmir 
— prie gėrimo bus dykai. Vi
sa publika, kuri dalyvaus pik
niko, bus nuimta j spalvuotus 
paveikslus.

Linksminsimas, gersim, val
gysim, Šoksim ir kalbėsimės su 
draugais. Tai bus tikras Mt. 
Greenwood lietuvių kongresas.

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

Kaucija tapo atimta; Butmanienč uždaryta 
kalėjime

per ilgus 
vų buto 
buvęs ir 
valstijos, 
Springfield
Jis yra republikonas. Atstovų 
bute išbuvo 32 metus iki 1924 
m., kada pateko senatam Iš 
senato ir iš politikos pasitrau
kė 1931 m.

DELICATESSEN PARDAVIMUI 
Kampinė krautuvė, vėliausi fikčeriai 
soda fountain, ei gare tai, saldainiai 
Pigiai parduosiu. 3000 W. 59 St.

Bella Butmaniene pasmerkta už kėsinimą 
si pasisavint Kelly turtą

Jos vardas Lottie yra pa 
keistas iš lietuviško vardo VIa 
da arba *Vladislava.

Į puotų susirinko daug sve
čių, ypatingai jaunimo. Visi 
linksminosi gražiai iki anksty
vo ryto.

■S

BBIDGEPOBTAS 
piučio 3 d. įvyko graži parė 
p-lės Onos Dambrauskaitės, 
817 W. 34 'St., varduvėms ir 
17 motų sukaktuvėms paminė-

Bugpiučio 2 d. Lietuvių Tau<- 
tiškoae kapinėse tapo palaido
tas Pranas Znlagėnas, 7132 So. 
Barine Ava,

Velionis buvo taikaus budo 
•ir draugiškas žmogus. Turė
jo daug pažinčių, o, prie to, 
Zalugėnui yra plačiai žinomi 
Chicngoj, Tat ir velionio Pra
no laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių. Apie 70 automobilių 
palydėjo j| amžinam pasilsiu] 
šaltuose kapuose.

Namuose Ir kapinėse St. 
Bitukus padainavo kelias litAl- 
nas dainas. .1. Grušo orkes
tras grojo liudėsio maršus.

Velionio giminės, pp. Žala- 
genai, taria visiems laidotuvių 
dalyviams širdingų ačiū.

— Senas Petras.

6OON. 
137

Furniture & Fixtures 
Rakandal-Itaisai

Ji turi jaunesnę už save se
sutę Johanų arba Jennie 14 
metų

9oo*-4
A T&QQiBlE 

eA.T-’Fue M
rus s KS*.

Y&U- AuST 
^PLAlNJ / 
f e>UGTB0.’
AND T MAT 
WAS THE 
artistė 
FAUl-T.
JUST 

SMOWS 
VOU GAN

SPOUL 
EVERffHlMG 
BY TALKINO

šis dirba mėsinėjo prie Lin 
eolu ir 48-tos. O 
gyvena adresu 
Avė. Pirmiau* jie 
Town of Lake, o 
Greonvood.

Veik visose vakarinėse valstijose jau prasidėjo kviečių 
pintis. Ir dirbama didžiausiu paskubumu, taip kad net trūks
ta darbininkų. Visi skubinasi nudirbti laukus kol yra gražus 
oras, kadangi karščiai sparčiai brandina kviečius. Dirbama net 
ir naktimis. Prie piovimov statoma net ir visas gaunamas mo
teris ir merginas!,

Kurio neturite mašinų j, pik
nikų nuvažiuoti, ateikite prie 
Kedzio Avonuo ir 111 gatvės. 
Nuo Čia jus nuveš į piknikų 
už dykų.

Draugijų Atydai
Visos draugijos, kliu Imi, ra

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

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

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

PARSIDUODA TAVERN ir LunČ- 
ruimis; biznis išdirbtas per daug 
metu; randasi prie dirbtuvių; prie
žastis pardavimo — turiu du biz
niu. 3641 So. Morgan St.

Lottie dar neturi nusistačiu
si aiškaus tikslo gyvenime. 
Tiek tik dabar žino, kad no
rėtų gryžti į mokyklų, o taip
gi norėtų dalyvauti lietuvių 
jaunimo draugijose. Iš sportų 
jai labiausia patinka plauky
ti, ir ji dažnai einanti maudy
tis į Jackson parkų.

Nėr ko ir sakyti — panelė 
Surviliutė labai džiaugiasi lai
mėjusi “Miss Naujienos” ti
tulų, o taip pat ir jos tėtuliai 
ir visi jų kaimynai. Atžymė-

PARSIDUODA RESTAURANTAS 
IR TAVERN, prie šapų su visais 
laisniais. Biznis geras, diena it 
nakti. renda pigi, Storas ir 4 rui
mai pagyvenimui ant viršaus, tik 
25 doleriai mėnesiui. Lystas 3 me
tams. šitas Biznis tinka bile kam. 
Nereikia potyrimo.

2408 W. 16 St.

RENDON barbernlai tinkamas 
Storas, gasas, elektra, šiltas vanduo 
r šilima $18.00, gerai išdirbta vieta. 

5930 Elston Avė. Tel. Pencicollo 
1221.

RENDON pigiai snliunas su visais 
įtaisymais ir flatas; taipgi yra ru
siška ir turkiška pirtis. Biznis iš
dirbtas, Našlė moteris neguliu du 
bizniu Išlaikyti.

3322 So. Morgan »St.

Lottie Surviliutė, patapusi 
“Miss Naujienos” 1935 metų, 
išsyk pakili/ gitrbeje žmonių 
akyse.

Kas ji? Kų ji veikia? Kiek 
jai metų?

Daugelis klausia šiuos ir ki
tus klausimus.

Taigi štai kų patiriame iš 
pačios panelės Surviliutės, Hb- 
tikėtai laimėjusios “Miss Nau
jienos” titulų.

Ji dar labai jaunutė. Ji ma
tė dar vos 17 pavasarių. O se
kama jos gimimo sukaktuvių 
diena bus Spalio 5.

Ji sakosi lankiusi vienus 
metus Kelly Iligh School. Bei 
kada jos tėvai išsikėlė gyven
ti prie 
jai buvę pertoli važiuoti į mo
kyklų. Todėl ji liovėsi lankius 
vidurinę mokyklų. O gal tam 
buvo ir kitų priežasčių. Vie 
nok Lottie yra dabar pasiry
žtus gryžti į mokykla. Ji no
ri mokintis komercijos daly-

žinioj kalbamu apie bolšovl- 
kojantĮ asmenį Vladų Bulvidų 
— kaip jis turės mokėti $500. 
nuostolių vienai šeimynai. Gini 
Iii žinia:

Suporini* teismo toisėjio 
James Kelly vakar išsprendė, 
jogui prielankumai (affoe- 
Lionu) p-nios Luey Janson bu
vo verti $500 Loondertui Jan- 
Hon'ul, 24 West 114 struet, sta
tybos kontraktoriui ir buvu
siam moters vyrui. Tokių su
mų jis paskyrė naudai Jan- 
sen’o, skundėjo, iškėluslo by
lų Walterliil Buividui (126 
Kast UI st.), mokyklos džia- 
niloriui, dūliai pavyliojltno p- 
nios Janson prielankumo, Nuo
sprendis išnešta po to, kai iš
klausyta pasakojimai trijų Jan
sonų vaikų apie jų rnotinor- 
meilės prietikj, Byla buvo na
grinėjama bo džiurės.

Kriaučių Lokalo 269 A. C* W. of 
A.susirinkimas Įvyks pėtnyčioj, rug 
piučio 9, Amalgamated Centro name, 
333 So. Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. 
Malonėkite dalyvauti visi .

Valdyba.

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
rluN, visokio didžio nu Coli Baksais 
Ir Sinkom. Taipgi Itorų fikčeriua 
dol bvlo kurio biznio iškaitant svar
stykles, regislerlus Ir leo baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S, E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Flxtures, 1900 8. State St. 
CALumot 5269.

NAŠLĖ PARDUODA TAVERN. 
Labai pigiai. Geras biznis. Prie
žastis — nesveikata. Kanter arba 
Vitkauskas. Kreipkitės 4707 South 
Halsted St. — Yards 0808.
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UNIVEBSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Suv.

Locnl and' Long Distnnco 
Furniture and Plano Movlng 

3406 S. llulslcd Street
Phono Yards 8408

EMBASSY CLUB pardavimui, 
11939 S. Michigan Avė. Puikiausia 
kliubas Chicagoj. Atdaras apžiu- 
rėiimui. Julės Gravelot. Kenwood 
9677. l ' • i

Ji moka siūti.
Moka mėgsti.
O taipgi ji moka virti.
Geriausia-gi ji mokanti iš

virti lietuviškas zrazas, žinote 
tai kotletai suvynioti į kopus-

PARSIDUODA TAVERN. Arti 
dideliu dirbtuvių. Lunch Room 
įrengimai. Renda $40.00. 5 kam
bariu pagyvenimas. Parduosiu pi
ldei, nes turiu daug bizniu. Ran
dasi 3729 S. Morgan St.

Atsišaukite:
3428 So. Halsted St. 

Yards 2074

Vienas mano draugas pri
davė man iškarpų iš “Trlbime” 
ir reikalavo, kad aš priduočiait 
“Naujienoms” tos žinios ver-

nulinin Ivtainabuty, teisėjo 
Wullvr J. La Buy kamba
riuose, buvo nagrinėjamu Bei
tos Butmnnicnės byla už kėsl- 
nimųjd, suokalby su kitais še
šiais lietuviais, pasisavint ’l'lm- 
mns Kelly $160,000 turtų.

Po liudymų p-nios Pearl 
Bagdonus, N. Budis, ('.burlvs 
L. Ahtriek ir uštrių ir ilgų nr- 
gumentų prieš džiurę valsti
jos advokato Julius Sher- 
xvin'o su Butmnnienės udv. 11. 
C. Levy, džiurė išnešė nuos
prendį. Džiurė pasmerkė 
Butmanivnę nuo vienos dienos 
iki metų kalėti ir nuo $1.00 
iki $2,(xio sumokėti, arba abi 
bausmes kartu.

Iki Butmanienės tardymas 
užsibaigė ir džiurė išnešė nuo
sprendį, jau buvo vėlus laikas 
ir teisėjas \Valter J. La Buy 
jau neturėjo Įniko, ’l'ad savo 
sprendimų jis atidėjo iki rug
pjūčio 14 d.

Kovo 6 dienų, kai testa
mentas rvšv su Kellv turtu

SLA. 178 kp. pikniko komi
sija buvo nužiūrėjusi piknikui 
vieta darže prie Homan Avė. 
ir 114 gatvės. Tačiau* to dar
žo savininkas, atjausdamas 
sunkiai sergantį kaimynų, at
sisakė duoti vietų piknikui, ku
riame visgi bus nemažai gar
sių aidų.

Taigi komisija nužiūrėjo 
piknikui kitų vietų. O ta vie
ta yra 
Central 
Avė. ir 
wood.

Piknikas įvyks sekmadienį, 
rugpiučio 11 d. Prasidės 11 
vai. prieš pietus.

Geraširdžiai lietuviai, kultū
ringų darbų rėmėjai, bukite 
prisiritošę tų dienų, t. y. rug
piučio 11, dalyvauti SLA. 178 
kuopos piknike. Orkestras pik

ui PASIŪLYMĄ pirksi murini 
moderniška narna, 1 štoras ir 6 fla- 
tai — (12 metų senumo). Rendos 

metus. Reikia tik 
Geroj vietoj, gera 

ir kiti parankumai.

MILLER. 
Canal 0117

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Muhu biuras Nuteiks patarimus namų 
savininkams reikalo nesusipratimu nu 
rondaunlnkalN. Maža narinė mokes
tis, Atdara kasdien nuo 8 vai. rvto 
Iki 8 vai. vak. 8venludieiiluls nuo 
10 ryto iki plot.

LANDL0RD8 BUREAU ''F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West DlVision St. 

Tol, Armltngc 2951
Moh esamo jau Alno adresu viri 

50 mot,

MAROUETTE PARKE 5 kamba
riu cottage, beismantas. apšildomas 
miegojimui porčiai. 2 karų gara- 
džius, platus lotas, 3 kambariai sto
ge. kaina $3.300 — cash arba iš
mokėjimui — Kazys Urnikis.

CHAS URNICH.
56 W. Waahington St 

Room 614

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

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityie, $10.00 Navaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c„ $75. Ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčiu
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
su konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visa diena, o nedėidieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

( ‘Naujienų” name — 2-ros lubos)
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Dr. Walter J. Bauer
metus buvęs atsto- 

pirmininkas, taipjau 
senatorius iš Mass. 
esųs arti mirties 

Mass., " ligoninėj.

MAHŲUE'rrE PARKE. - 
Buvo staigiai ir sunkiai sumir
gusi Polly Paulius, pp. Mari
jonos ir Jono Paulių duktė 
(2433 VVest 69 St.), trijų me
tų mergaitė. Kadangi ligonė 
sveiksta, tai tapo parvežta iš 
8v. Kryžiaus ligoninės namo.

ši staigi ir sunki mergaitės- 
liga uždavė tėvams skaudų 
snutyj.

Vakar Conk Counly krimi-( tapo įteiktas palikimų teisino 
teisėjui O'Conell, p-nia Būtina- 
nlvnė buvo areštuota ir užda
ryta ('.ook Counly kalėjime.

Po kiek lako į pagelbų alė
jų p. Orlakis ir užstatė $25,- 
000 kaucijų. Butinnnlenė ta
po paliuusuota iki galutino 
bylos nagrinėjimo.

Vakar, kai Butmnnivnė la
po rusta kalta ir pasmerkta 
kalėjimui arba piniginei bau
dai, p. Orlakis nelaukė iki 
teisėjas Buy išneš savo nuos
prendį. Jis atsiėmė užstatų 
ir Butmanienė lapo uždaryta 
Cook ('.minty kalėjime.

ši skandalinga 7-nių lietu
vių byla atkreipė j save ame
rikiečių dėmesio no mažiau 
už lietuvių. Vakar, Butmenie- 
nę tardant, bylos eigų sekė 
taip lietuvių, taip anglų lai
kraščių reporteriai, 
tardymas nusitęsė iki 
vai. vakaro.

Platesnis aprašymas 
bylos tilps ryloj “Naujienų 
se”. —— /*'. Huhtuh

scenes in western vvheat Geide.I
— ..... . ' .....  ............................ ........ ■*

PoitmiUUr Ctnernl Jfttn** *nd wil«. “
Pašto viršininkas Farloy ir jo žmona išvyko atostogoms į 

San Francisco. Manoma, kad jis no tiek atostogaus, kiek va
žinėdamas po visų šalį stengsis patirti žmonių nusistatymų 
linkui prezidento Roosevelto.

Business Service
Biznio PntArnnvImai_______

STOGAI
PlliVnN puturnuviinuH Ntogu dengimo 
Ir taisymo •— biznio numums ir r«- 
zldondlotnN.

Anfultlnlul ntogu! 
Asbesto šingolliil 
Asfnlto šingidlnl 
Muro šonui 
Žvyro stogui 
Pordonglmaa stogų 
Pataisymas 
šonu sutvirtinimns 
MetailnėN jungėH Ir tt.

Tik eksportui dirbs ant jūsų stogo. 
Voltui apskaičiavimus ir patarimas 
Darbas ant Išmokosčlo.

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė. 
LAFAYKTTK r,«0l»

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

KAMPINIS 2 augštų mūrinis na
tas, krautuvė ir apartmentai, lotas 
50x125, su tavern fikčeriais. Barge- 
nas už cash. Tel. Yards 2026.

Į1935 tiyle harvester.




