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No. 115

Senatas n į tarė 
prailginti NR A

Bet prailginimas daromas tik 9 mėnesiams, 
iki balandžio 1 d. kitų metų

NVASHINGTON, geg. 14.—Hu nepaprastu Nimrtumu, tik po 
dviejų vihndų svarstymo, senatas Šiandie atviru balsavimu pri
ėmė pasiūlymų prailginti N R A.

Bot senatas nutiko prailginti NRA tik devyniems mėne
siams iki ateinančių motų balandžio 1 d. Dabartiniai j n to ty
mai imliau ja veikę birželio 16 d.

Rilius pasiųstas atstovų butui, kuria galbūt j| pakels ir pri
ima taip kaip admnistraclja pasiūlė, būtent prailginti NRA 
dviems metimą.

Senato priimtusis billus be to susiauriiui ir pnt| NRA vei
kimų, nes panuikina kodeksus visiems bianinma ir induatrijoma, 
kurios neveda tarpvalatijinča prekybos.

Senatas šiandie taipjau priėmė ir pasiuntė atstovų butan 
Norrla TVA bilių, kuria paakirla dar $100,000,000 išvystymui 
Tenneaaee klonio.

Automobilių darbi
ninkų streikas Tolo- 
doj liko sutaikintas
Toledo Chevrolet darbininkai 

priėmė pasiūlytų taikų, o kar
tu su jais sugryš Į darbų ir 
kiti streikieriai

TOLEDO, Ohio, gog. 14. — 
Automobilių darbininkų strei
kas, kuris buvo palietęs apie 
30,000 darbininku,*jau įmigin
si, vietos Chevrolet (Hrbtuves 
darbininkams 732 balsais prieš 
385 nutarus priimti sutartas 
sąlygas ir sugryšti j darbų.

Ais streikas davė pradžių vi
siems kitiems streikams. Taip- 
jau daugelis dirbtinių užsida
rė negaudamos reikiamų.dalių.

Kompanija sako, kad ji steng
sis kaip galima greičiausia ati
daryti dirbtuvę ir paleisti jų 
visu smarkumu, kad ji spėtų 
prigaminti reikiamų dalių už
sidariusioms dirbtuvėms, Strei
kas joje užsitęsė tris savaites.

Dabar bus bandoma sutaikin
ti Chevrolet darbininkų strei
kus Clevelando ir Norwood, O., 
dirbtuvėse. Bet didelių keblu 
mų ten nesitikima.

Kadangi ir visi kiti streikai 
buvo surišti su Toledo darbinin
kų streiku, tai sugryŽus j darbų 
Toledo darbininkams, sugryš 
ir kitų automobilių dirbtuvių 
darbininkai.

Priimtuoju susitarimu, dar
bininkų algos bus pakeltos 4c 
į vai. ir dabar minimum alga 
bus 54c į vai. Už darbų virš 48 
vai., taipgi už darbų Šventadie
niais ir sekmadieniais bus įmo
kama pusantros mokesties. Al
gos negalės būti mažinamos 
sumažėjus darbui. Bus sudary
tas ir dirbtuvės komitetas.

Tečiaus kompanija atsisakė 
pasirašyti su unija raštiškų su
tartį.

LOS ANGELES, CaL, g. 14. 
—Wiley Post ruošiasi ketvirtų 
karta skristi stratosferoj sker
sai kontinentų.

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

Apsiniaukę, gal biskj šilčiau 
po piet

Saulė teka 5:30, leidžiasi 
8:02.

Rusija ir Francija 
ruošia naują sutarti 

prieš puolikus
V)iaiulya ekonominėmis prie

monėmis kovoti tų valstybę, 
kuri pradėtų karų

MASKVA, geg. 14. — Rusija 
ir Francija, neva užtikrinimui 
taikos centralinčj Europoj, gal
būt pasiūlys naujų sutartį, su
lig kurios tų sutartį pasirašiu
sios valstybės ..panaudotų eko
nomines priemones nubausti tų 
valstybę, kuri drystų pradėti 
karų.

Franeijos užsienio reikalų mi. 
nisteris Lavai tokių sutartį pa
siūlė Rusijos užsienio reikalų 
komisarui Maksim Litvinovui 
ir pastarasis buk sutinka tų su
tartį priimti, delei negalėjimo 
prikalbinti kitas valstybes pa
sirašyti stipresnę sutartį. Savi
tarpinės karinės pagelbos su
tarčiai griežtai priešinasi Len
kija ir Vokietija, bet ir kitos 
valstybės irgi svyruoja apie to
kios sutarties rašymųsi.

Projektuojamoji sutartis kar
tu butų ir nepuolimo sutartis.

Lenkija sutinka pri
sidėti prie Rytų Eu

ropos sutarties?
BERLYNAS, geg. 14. —Vie

šėdamas Varšavoje, Franeijos 
užsienio reikalų ministeris La
vai išleido labai neaiškų pa
reiškimų:

“Lenkija aiškiai pasakė, kad 
ji sutinka principe prisidėti prie 
kolektyvių sutarčių, prasmėje 
Francijos-Rusijos protokolo”.

Vokietijos viršūnės delei šio 
Lavai pareiškimo jaučiasi ne
paprastai nesmagiai, nes šito
kia neaiškus pareiškimas gali 
reikšti, kad Vokietija praranda 
savo paskutinį draugų Europoj.

MADISON, III., g. 14. —čia 
sustreikavo virš 300 high school 
mokinių protestuodami prieš 
pašalinimų jų viršininko. Mo
kykloj pasiliko tik 5 moki
niai ir pamokos yra tęsiamos.

HONOLULU, g. 18. -Jungt 
Valstijų karo laivyno manevr- 
ruose žuvo du žmonės. Vienas 
liko užmuštas ir 4 sužeisti su
sidūrus laivams, o kitas žuvo 
nukritus jūron.

AhVRHTIhiMaNVi u

Ar buvo laivus “Lusttanla” apsiginklavęs? Tų laivų, kaip žinia, vokiečių Biibmarlna paskandino prie Airijos 
krantų prieš 20 motų, žuvo 1,105 žųionės, jų tarpo 124 amerikiečiai.

x “Lusitanla” paskandinimas vyriausiai prisidėjo prie to, kad Amerika įsivėlė į pasaulinį karų.
Viršuj laivo kapitonas, W. T. Turnor, kuris išsigelbėjo; apačioj kap. Kurt von Schweigor, submarino ko

mendantas. /

Policija pašovė pen
kis piketavusius 

angliakasius
WILKES h., W

14. —Penki angliakasiai liko 
peršauti ir keli desėtkai žmo
nių tapo sužeisti policijai puo
lus ir pradėjus Šaudyti 800 an
gliakasių, kurie pikietavo Glen 
Aldon Coal Co. kasyklų prie 
Plymouth.

Tarp sužeistųjų yra valstijos 
policininkų, streikuojančių Uni
ted Anthracite Miners of Pa. ir 
dirbančių United Miners of Am. 
angliakasių.

Naujosios unijos streikuo
jantys nariai atėjo prie kasyk
los, kad sulaikyti nuo ėjimo j 
darbų senosios unijos narius. 
12 valstijos policistų bandė p|- 
kietuotojus išblaškyti. Policijai 
atėjo pagelbon ir senosios uni
jos nariai ir ištiko rimtos muš
tynės.

Policija pasitraukė, bet muš
tynės tęsėsi ir miestelyje, čia 
policija ir pradėjo šaudyti ang
liakasius.

Prietaringa milionierė

RENO, Nev., g. 14. — Pasi
rodo, kad Barbara Hutton, 
Woolworth milionų įpėdinė, ti
ki prietarams. Ji vakar gavo 
perskiras nuo princo Alexis 
Mdivani ir ketino už trijų va
landų apsivesti su Danijos gra
fu Kurt Haugwitz-Reventlow. 
Tečiaus nusigando pastebėjusi, 
kad vakar buvo 13-ta mėn. die
na Tad vedybas atidėjo Šiai 
dienai.

šiandie vedybos įvyko ir iš 
prinsesos ji išvirto į grafienę.

14WASHINGTON, g.
Nors Patman bonusų išmokėji
mo bilius jau priimtas kelios 
dienos atgal, bet jis dar nėra 
pasiųstas prezidentui pasirašy
ti, ar vetuoti. Ir dabar bonų 
išmokėjimo šalininkai staigiai 
nutarė dar nesiųsti bilių pre
zidentui, nes jie dar nesą pri-* 
siruošę pervaryti bilių virš 
prezidento veto.

Šiandie

Priėmė Filipinų kon 
stituciją 

.■■.m...inyiiiM... '

MANILA, geg. 14.
įvykusiuose' ^alsavimuose bal
suotojai virš 80 balsų prieš 
1 didžiuma priėmė Filipinų kon* 
stitucljų,1 kuri yra pirmas žin
gsnis prie Filipinų salų atga
vimo pilnos nepriklausomybės.

Šių konstitucijų paruošė Fi
lipinų legislatura ir jų patvirti
no prezidentas Rooseveltas.

I
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Sunkiai sužeistas 
garsus Anglijos 

avantiūristas
LONDONAS, geg.' 14.r- Ne

laimėje su motorciklete liko 
snukiai sužeistas tūlas E. T. 
Shaw. Jis randasi karo ligo
ninėje Dosetshire. Vėliau pasi
rodė, kad sužeistasis yra ne kas 
kitas, kaip paskilbęs laike ka
ro ir tuoj po karo savo avan
tiūromis pulk. Thomas E. Law- 
rence ir tuojaus liko išsiųsti iš 
Londono lėktuvu trys specialis
tai sužeistų j j gydyti.

Pulk. “Lawrence iš Arabi
jos” nepaprastai paskilbo, kai 
jam pasisekė prikalbinti ara
bus pereiti Anglijos pusėn, juos 
suvienyti ir su jų pagelba nu
galėti turkus Mažojoj Azijoj, 
visai juos išvejant iš Palesti
nos ir Syrios. Jis galėjo susi
laukti augŠčiausių atžymėjimų, 
bet kad Anglija neištesėjo 
duotų arabams prižadų, tai jis 
supykęs pasitraukė iš armijos. 
Vėliau jis po kitu <vardu atgal 
sugryžo į armijų kaip papras
tas kareivis, bet vėL įsivėlė į 
avaniturų ir vėl pasitraukė iŠ 
armijos. Po to jau dar kitu 
vardu sugryžo į armijų, kur ir
gi pasižymėjo avantiūromis.

■ ; ■ •

Prieš kiek laiko jis visai pa
sitraukė iš armijos ir tarėsi ra
šyti. Jis visų laikų skaityda
vo ir tik naktimis išvažiuoda
vo su motorciklete pasivažinė
ti. Važinėdavo jis nepaprastai 
greitai. Del greito važiavimo 
ir įvyko nelaime. Jis yra 46 
m. amžiaus.

Nukapojo galvas 
trims žmonėms

BERLYNAS/ g: '■ 14. — Vo- 
kietijbje budeliai nukapojo gal
vas trims” žmonėms. Visi, jie 
buvo ' pasmerkti mirčiai už 
žmogžudystes ir Hitleris atsi
sakė juos pasigailėti.

Išdalino buvusiems 
darbininkams 

$285,000
IIORICON, Wis., geg. 14.— 

Willard A. Van Brunt, 88 m., 
buvęs galva Van Brunt Mfg. 
Co., išdalino tos kompanijos 
99 seniems dubininkams po tris 
$1,000 valdžios bonus kiekvie- 
nam.

Nors jis savo dirbtuvę par
davė jau 17 metų atgal, bet 
jis niekad neužmiršo savo bu
vusių ištikimų darbininkų, dau
gelis kurių yra jo asmeniniai 
draugai ir išdalino jiems viso 
$285,000. Savo laiške buvu
siems darbininkams jis pareiš
kė: “Tie pinigai yra tiek pat 
jūsų, kiek ir mano. Jus pagel- 
bėjot juos uždirbti”.

v.'r>

Valstijos teismas vėl 
atsisakė paliuosuoti 

Mooney
SAN FRANCISCO, geg. 14.— 

Valstijos distrikto apeliacijos 
teismas šiandie vėl atmetė rei
kalavimų paliuosuoti iš kalėji
mo Thomas Mooney.

Bėgo sveikinti tėvų, liko suva- 
važineta jo ^utomobiliaus

MELBOSE, Mass., g. 14.—4 
metų Lorraine Holman bėgo pa
sveikinti gryštantį automobiliu 
iš darbo tėvų, bet bebėgdama 
parkrito tiesiai po automobi
lio ratais ir liko vietoj užmuš-

WASHINGTON, geg. 14. — 
Senatas atmetė naujų šen. 
Huey Long reikalavimų ištirti 
generalinio pašto viršininko 
James A. Farley veikimų.

Italija jau pasiuntė į 
Afriką 60,000 

kareiviui
RYMAS, geg. 14. — .Pasi

remiant vien tiktai pačios val
džios oficialiais pranešimais, 
Italija per pastaruosius du mė
nesius pasiuntė į rytų Afriką, 
Abysinijos pasienin, jąu 60,- 
000 kareivių.

Tai neskaitant tūkstančių iš
gabentų į ten darbininkų, ka
rininkų ir “specialistų”.
, Italija ir pirmiau ten laikė 
nuolatinę 10,000 kareivių armi
jų. Be to yra didelė ir ten- 
buvių (arrųija, manoma, suside
danti iš apie 125,000 kareivių.

Eritrea ir Samoli kolonijose, 
kurios prieina prie Abysinijos, 
skubiai < tiesiami nauji geležin
keliai, taisomos prieplaukos ir 
kasami dideli šuliniai, nes su 
vandeniu yra didžiausias var
gs. Skubiai ruošiami ir dideli 
rezervuarai. ,

Kad pateisinti šiuos didelius 
karinius pasiruošimus, Italijos 
laikraščiai nuolatos šaukia, kad 
Abysinija buk koncentruojanti 
kariuomenę palei Italijos kolo
nijų sienas, kad ji ginkluojasi 
ir perkasi daug ginklų ir amu
nicijos užsieny.

PARYŽIUS, g. 14. — Garsu
sis dainininkas -Feodor šalia- 
pin jau tiek pasveiko, kad šian
die galėjo apleisti ligoninę. Jo 
liga nė kiek nepakenkusi bal
sui.

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio skridimo finansavimui užbaigti, turi būti 

sukelta_____________________________________ — $4>750.00
Kiek (plaukė:

Buvo paskelbta ........................................  — $2,694.32
Toronto, Canada, per pp. M. Jokubynus---- --- 3.50

z Rhinelander, Wis., SLA. 341 kuopa, per
' . Simanauskų ---------------------- ------------ ..... 5.00
WestviHe, IIL, SLA. 18 kuopa________ _______3.00
Portage, Pennsylvania lietuviai, per J. Ambrazaitį 5.00 
Northsidės Altass įkyrius, per iždininkų C. Kairį 59^6 

12,71038 
11,979.62

VISO
DAR TRŪKSTA

Anglai patenkinti 
Rydz-Smigly parin
kimu Pilsudskio viet.

MlblM

Mimo, kiid Jis sugebės užimti 
Pilsudskio vietų Ir galbūt 
Lenkija nusikratys pro-vokiš
ko ministerio Beck

LONDONAS, geg. 14. —Ge
rui painformuoti anglų rateliai 
yra pilnai patenkinti, kad gon. 
Edvardus Rydz-Smigly tapo pa
skirtas Lenkijos armijos inspek
torium, užimti mirusio dikta
toriaus Juozo Pilsudskio vietų. 
Armijos inspektorius viela yra 
svarblauisa Lenkijoje, nes in
spektorius valdo visų armijų, o 
per Jų valdo ir visų Lenkijų.

Manoma, kad gon. Rydz- 
Smigly turi gerų progų tiek pat 
stipriui įsitvirtinti, kaip kad 
buvo įsitvirtinęs maršalas Pil
sudskis.

Anglai ypač yra patenkinti 
lar tuo, kad gon. Rydz-Smigly 
yra aiškus Rusijos šalininkas, o 
ne Vokietijos. Tad pranašau
jama, kad jis pagelbės Lenki
jai nusikratyti dabartinio Len
kijos užsienio reikalų mlniste- 
rio vokiečio pulk. Juozo Beck, 
kuris Lenkijų nuvedė j Vokie
tijos glėbį.

Pilsudskis lubai pasitikėjo 
gen. ‘ Rydz-Smigly, kuris nors 
yra juniausias iš generolų, tu
ri didelio patyrimo ir yra gel
bėjęs Pilsudskiui 1914 m. or
ganizuoti lenkų legionus karui 
su Rusija. Jis jaunystėje mo
kinosi, dallė/s, r bet virto gerinu
siu karininku visoje Lenkijoje.

Tik Manchester Guardian 
abejoja, ar gen. Rydz-Smigly 
sugebės sutvirtinti savo pozici
jų Lenkijoje ir faktinai užimti 
Pilsudsko vietų. Liberalų laik
raštis sako:

“Lenkija pateks ne j vieno 
žmogaus, bet į ištisos klikos 
rankas. Ta klika yra taip va
dinami “pulkininkai”, kurie val
dys Lenkijų per tūlų laikų, bet 
tie pulkininkai turi visas silp
nybes savo mirusiojo vado, bet 
neturi jo gabumų”.

Vis užkliuųa ui Klaipėdos
Delei Pilsudskio mirties, ang

lai yra susirūpinę vienu klau
simu : kas atsitiktų, jei. vokie
čiai dabar bandtytų pulti Klai
pėdą ? Ikišiol nors Lietuva 
ir piktai kivirčijos! su įlenki j a, 
bet tuo pačiu laiku ji galėjo 
tikėtis Lenkijos pagelbos, jei 
vokiečiai butų bandę pasigrob- 
Klaipėdų. Pilsudskis buvo lie
tuvis ir jis visuomet privačiai 
kalbėdavo, kad jis neleis nė 
Vokietijai, nė kuriai kitai vals
tybei (apart vien savęs) skriau
sti, kaip jis sakydavo, jo tė
vynę.

PEORIA, III., g. 14. — Mo
kyklų taryba uždraudė laikyti 
pirmiau leistų soęialisto Nor- 
man Thomas susirinkimų vie
tos high school auditorijoje.

y'



NAUJIENOS, Chlcago, III.
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AKIŲ SPECIALISTAI

Kambario

juros pasaka

Bohemia (Niu

apleistas ir 
dėl to pro*

Svarbiausi momen
tai Kauno gyvenime

Baisus gaisras An 
drejavo valsčiuje

Pas mus Lietuvoj dabur vis
kas pigu, Tiktai pinigų nėra; 
Bulvių pūras Į litus, gorų ru
gių arba miežių pūras (J litai, 
sviesto svaras JĮOp. Mūsa taip
gi pigi. Tiktai k Gimtuvės daig-

Thli dollcloui chaeie food Ii 
DIOESTIBLE AS MILK
ITSELFI

Žydų muštynės 
Tauragėje

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez, Tel. Victory 2848 

Dr. Bertash 
756 West 35th St. 

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

NedCliomia pagal sutarti.

Trečiadieniu gog. 15, 1935

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

tai labui brangus, kaip tai dra
bužiai, avalinė, Cukraus švaruti 
90c, žemės taipgi .yra pigios,

Pinigų turėdamas žmogus 
Lietuvoj gali dabar gerai gy
venti. Ale būda beturčiui.

s atitol
tos nuo 10 iki 8 v. Ne
iki 12.

vieni | plotus, 
raitųjų daik-

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

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

Tel. Sedey 7880
Namų telefonas Brunswick 6597

ti hu visuomene 
rengti net Ir tokių

Kalkurių vakarų 
skiriamas Vytauto 
statybai baigti 
valdžia yra davus 200,000 11

šiomis dienomis Andre javo 
v. Kontrimų km. kilo gaisras 
iš netvarkingos Tado Dromon- 
to krosnies. Iš gyvenamojo na 
mo, vėjui pučiant, ugnis vei
kiai perėjo j daržinę, tvartus, 
kur sudegė 11 gyvulių, paša
rai ir padargai. Iš Dromonto 
ūkio ugnis persimetė į jo kai
myno Stonkaus trobesius, esan
čius nuo Dromonto bent už 20

l»or s n 
iri rimtuti 

HiuiiruH vali* 
U Airi v 

Duroau. No. 
VIhI vidutiniu-

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rezidencija ir Ofi 

2359 So- Leavitt St <AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Munšainą daro ir 
Lietuvoje

lt. protokolų surašiusiems
75 lt. pranešėjui.,

Lietuvoj viskas pigu, 
tik krautuvas daigiai 
brangus.

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

Miškininkai įpareigoja 
ini kovoti su degtin

dariais.

Phone Canal 6122

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

Seredomis ir nedSl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Reiablic 7868

Del Inftrmatlliį hrtlphllti |i 
COIMOPOUTAN TRAVBL

SIRVICI
Frip. J, AMBRAZIIJUI
161 ©rind lt>, Iruklyn, N, Y,

A. S. TREČIOKAI
IV Adtmi II., N«widi, N>

JOHN HKYS
411 hfk ll„ Hiriford, C»nn.

VIINYII TRAVBL IURIAU
IR3 6r«nd Ii., Brooklyn, N, Y,

G. A. KYBĄ
AMIRIKOI LIITUVII
14 Vernas II., Werattlar, M*i».

ATLANTIC TRAVBL IERVICI
K. SIDABRAS, Prep,
101 V/. h'^iy, iv, Oatlan, Man.

PETRAI BARTKEVIČIUS
671 N. Maln ll„ Manlallo, Man.

PAUL MOLU
1710—2411, II,, Oalrall, Midi.

LITHUANIAN NBWI FUI. CO.
NAUJIINOI
172? S. Halilad ll., Chlaaga, III.

OHIO LITHUANIAN PUBLIIH*
INO CO. DIRVA

K. I. KARPIUI
6170 luparlor Ava.,

Clavaland, Ohlo
C. J. VVOIHNER

2013 Canon Sl„ Plltaburgh, Pa.
A. VARAIIUI206 Ali Nallana Banli lulldlnu 

1200 Carian II., Pllliburgh, Pa.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedalioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tol. Prospect 1980

gesinti kol 
Jokių pr lo

tai ugnis no-

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8848 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1401

šių žiemų pradėtas organi
zuoti Kretingos muziejus jau 
žymiai aptvarkytas. Miesto sa
vivaldybės muziejaus reika
lams duota patalpa perpildyta 
eksponatais. Muziejaus komi
teto pirmininkas mokyklų in
spektorius J. žilvitis nuolat da
ro ekspedicijas j apskritį, iš

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

mtr
Ir svirnas su visu Juose esan
čiu turtu. Bot dar no viskas: 
didelio v CJ o supama ugnis pa
lioke ir trečiojo kaimyno — 
Juozo Kaulio trobesius, kurie 
buvo bent už 500 mtr, nuo 
gaisro vielos. Kaulio sudega 
4 nauji trobesiui, jų tarpo h 
naujintelaitis raudonu stogu 
gyvenamasis namas. Be to, Jo 
sudegė 4 puikus arkliai, Jų tar
po veislinis valdiškas eržilas, 9 
karvės, 11 avių ir 
paršiukais.

Kadangi gaisrui 
kas musų sodžiai 
monių neturi, 
kliudomai švaistosi, kur jų vė
jas bloškia, pakeliui vlskų nai
kindama.

Kontrimų kaimo ūkininkams 
ugnis padarė begalinių nuosto*

Žemo irrolt pulongvlno N|um»inun nuo 
NIoMJImo, NMrhnų Ir Dodorvlnfl*— 
HuAvdnlim iri tuvi Ju nuo NvNomon, unuo- 
irų ir nmmAlų odos nonvoikumų 
moluii Zomo vm'lojmnnH 
milijonų kulno įvaru* h* 
Inu praiullnlmul odo> Irltmiljų 
ta* Good HoiiMkooping 
487<l ano, UOv. iv «L. 
kol uHlulko.

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,

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER AV., Cor. Francisco
Tel. office Laf. 8650; rcs. Virg. 0669

KONTIFAKTORIAI 
II. Hhtikfa A Co. 
naujus ir taigom nonuN 

Patyrimą* 15 motų, Dur
ims garantuotaM 
SO. FRANCISCO AV1C.

CHAS. SYREWICZE
1844 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

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

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

Tios škiulhiM kasinėju 8 fthnt- 
močio Nonkiiipl

KAUNAS. —, ‘Miškų depar
tamentas pavedė visiems miš
kų urėdams, kad paragintų ei
gulius Šalin savo tiesioginių pa
reigų kiek pajėgiant griežtai 
kovoti su slaptais degtinda
riais. Pagal akcizo ir finansi
nių monopolių Įstatymų (Vyr. 
Žinios 436) už susekimų deg
tindarių 50% iš kaltininko Iš
ieškotos skriaudos Ir baudos 
Išmokama, kaipo dovana, sura
šiusioms protokalų nusikalsta
mojo darbo ausukėjams. Jeigu 
nusikalstamasis darbas susek
tas pranešėjo nurodymu, tai 
skiriamoji dovanomis susura- 
šiusių protokolų susekėjų. Be 
to, įsiteisėjus teismo sprendi
mui, kuriuo kaltininkai yra nu
bausti už slaptų degtinės vary
mų arba pardavinėjimų, sura
šiusiems protokolų nusikalsta
mojo darbo susekėjams išmo
kama 150 ll. atlyginimo., Jei
gu nusikalstamasis darbas su
sektas pranešėjo nurodymu, 
tai iš tų 150 lt. sumokama 75

llplsufci Ii N«w forko
BIRŽILIO S d., 193S 
tlsilal b« psriėdlmo | Klaipėdą

I Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenae

- Ofiso valandos:
Nuo 10 Iki 12 dieną. 2 fld 8 po p<etą

7 Iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12 
Rez. Teiephone Plaza 24p0

Statom
namus.

4181 ____ r___________
Pitonu Liifnyotta 5H24

Vidaus )>asko)os lakštai vis 
dar pardavinėjami.

Vytauto parkas 
išmindžiotas. Kilo 
testų.

Martynas Yčas 
atsiminimus, ’ kuriuose rašo h 
apie jo lankymųsi Amerikoje.

‘’Klyringas“ ir “Dumpingas’ 
tai dar du nauji žodžiai, ku
riuos lietuvių laikraštininkai 
pasiryžo inkorporuoti lietuvių 
knlbon tiesiog iš anglų kalbos 
(clearing. dumping). .

Vidunas išrado naujų abeed*

fliAUMAI.rį- iMoSkulčlų v«L, 
Daugolalčių kaimo yra (domus 
senkapis, kuris pastaruoju me
tu kasinėjamas, Kasinėjimams 
vadovauja šiauliškio “Aušros” 
muziejaus archeologinio sky
riaus vedėjas mok, Tarvydas.

Kasinėjama dar neliestojo 
senkapio vietojo. Atkasta 26 
palaidojimai, Suguldyta lavonai 
no vienodai | 
kiti J rytus „ .
tų matyti, iM' yįa palaidota 
vyrų ir moterį kardų, 
upikakllų, sagčių' l|' t. t. Badi- 
niai rodo, kad kapai yra 8—9 
šimtmečio. Daiktų 'rasta tik 8 
kapuose. Rastieji daiktai lei
džia spręsti, kad ton palaido
ta vakarų ir rytų Lietuvos kul
tūros žmonės,

Grota kasinėjamojo senkapio 
yra kitas, iš kurio imant žvy
ru taip jau Iškasama kaulų, 
bot anas dar nėra moksliškai 
tyrinėtas.

Tel. Boulevard 5914 Dieną Ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v, Nadėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO. ILU

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

_ Tel. Varde 1829 

iflEEBjiįk Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso. 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Lietuvos balotu* 
” žvaigž 
Obuchovu

_______________ ____  0706

Dr. J. J. Kowarskas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W .«3rd Street. Chięago 
Ofiso valandos: nuo 2-4 ir nuo 7-9 v.v. 
ued&iomis ir seredomis pagal sutarti.

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

Klaipėdos nacių byla jau 
peržiūrimu vyriausiame tribu
nole.

Sustreikavo Kauno viešųjų 
darbų darbininkai.

Kauniečiai labai džiaugėsi 
italų muzikos savaite, ir pri
sipažino, kad faktiškai Lietu
mi daugiausia italų muzika gy
vena.

Kauniečiai taipgi labai džiau
gėsi šiais svetimais mūviais 
(muvius jie vadina kinais, tai
gi mes galėtume juos vadinti 
muviais) :

Maskvos Naktys
Akordas Mirė 
Chaz-Bulatas 
Mėlynojo 

slaptys
Melsvosios
Bengali

New Yorko 
jorka kauniečiai klaidingai va 
dina Naujorku).

Chicagos Grafienė.

Ofiso Td. Calumet 8888 
Re*. TeL Drexel 8191

Dr. A. A Roth
< Rusas Gydytojas 

Moteriškų. Vyriikų. 
chronišku 

Ofisas 8182 3ou
arti 81st Street. 

Valandos: 8-4. 7—8 vai 
diliomis ir ėv»ntadianiali

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0528 
Valahdoš nuo 9:80 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
t)-nn IVi 12‘M gąlhAvrte lietu vi 4tca

° Lietuvos Aido” rašytojas 
V. Kemešys |iripažino, kad dar 
viena sritis Lietuvos kaimo la
bai apleistu. Tai sveikatos rei
kalai. Kaimiečiai negali dakta
rų prisišaukti.

Daug kalbama apie priešlėk
tuvinę apsaugų Ir priešlėktu
vinės apsaugos parodų.

Lietuvos vasarvietės, sako, 
Jau ruoštųsi svečius sutikti. O 
tų vasarviečių esama Aukšto
joj Panemunėje, Birštonas, Pa
langa.

Valatybėa teatras vis, tebe
sidžiaugia 
su jo “lietuviškomis 
dėmiu: Nlcmčinovn, 
ir Zvierievu.

Aušrininko generolo 
lotos minėta 80 metų 
tuvės.

Ministerls J. Aleksa 
kad Žemės ūkis turi daug sun
kumų.

Kariuomenė bando suskirtln 
ir sumanė 
Šventę, 
pelnas yra 
muziejaus 

(tai statybai

AKIŲ SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko altinius <161 ylaoklu aklu

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vat ryto, nuo 2 ild 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vsl. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS z 

Optometrically Akių Specialistas. 
Palengvins akių įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akio aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir tolirėgystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sų 
elektra, parodančią * mažiausias kiai- 
dar. Specialė atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Va!and< 
dilioj nuo 10 -i

Daugely atsitikimų , akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Oi?* C* Kko
Denthtas

Valandos nuę 9-9
2420 West Marąuette Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

ITIddnn h) Vfilvootn’s rlohly niljd 
Chtuldnr CIiocmi llavor nro honlth- 
proloolivo elonmntR of tiumy šnmIs.

It’» wondorful f«r ėhlldron, Horvo 
Kraft Vdvoeta—iii ėandwiuliM, lu 
ooukod dblitm,,, ({/ton/ *

nitUds 

EKSKURSIJA 
į LIETUVĄ 

Rengia Ir prlilurl
Llsfuvly Laivakorčių Agentų 

Sų|unųa Amerlko|o

Populiariu Hablnlnlu Garlaiviu 

“STUTTGART”

(K. Petkus rašo M. Barkaus
kui iš Lietuvos)

Tau rag ės miestely jvyko žy
dų muštynės.

Susirinkus didelė minta žmo
nių daužė Žydų namų langus 
ir mušė Žydus, Nei policija 
negalėjo jų sulaikyt.

O tas, kaip sako, jvyko dėl 
tos priežasties. Sako, žydai ir 
nukankinę trijų metų vaikų. 
Kų ten jam darė, kas reikia 
dėl jų burtų, žmonės ton su
bėgę ir radę, vos gyvų nukan
kintų vaikų. Snko, tas vaikas 
buvęs nuvežtas ligoninėn ir ten 
miręs. ?

Stato 0661

Jos. V. Mockus,, Jr. 
ADVOKATAS 

160 N. LuSalle St.
Room 1(51$ 

VulundoĮ

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Kretingoj* tuošiunia- 
si atidaryti muziejų

A. MASALSKIS 
3307 Lituanica Avenue' Phone Boulevard 4139

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
ir TĖVAS 

Laidotavių Sąlygos 
Leagvąto ttmąfcėjimato 

REPublic8340 
5340 So. Kedzie Avenue

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

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

Šventadieniais nuo 10 9d 13 
Phone Boulevard 8488

Pagarsėjusi Pasauly Degtino 
PETRO SMIRNOVO 

įsteigta 1818 rn, Maskvoje

100 proof — $1.20 paintS
ZUBROVKA—Smirnovo J-| gQ 
vInono degtini!* krautuvOMe, kliubuose Ir restauracIjoM.

DISTRinUTOR FOR THE STATE OF ILLINOIS 

BUCHANAN CO. Ltd.
7522 SHERIDAN ROAD Tol. Rogėm Park 2900—Chlcago, III. 

Specialus kainos dol urmo sandelių, dculcrių ir tavernų.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Stonkaus sudegė tvartai kur pargabenama vis naujų ho- 
nionų. MuKiojauH baldams pa
gaminti lėšų davė apekrlIloH 
valdyba, Jau dabar uktualčja 
muziejui erdvesnių patalpų 
klausimas. Greitu laiku ruošia
masi prie oficialaus muziejaus 
atidarymo.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
~Phvslcal Therąpy 

nnd Midwlfe g 1 ■ “ 6109 S. ARmnj 
Homiock 9252

Putunmuju prk
I d numuoJMmI \BO ar ligoninėse, ųSNI duodu masMuge IPĮĮ eleetrie treut-

ment ir magne- 
Ik . i EL' tie blankutsirtt 

' I 1 1 “ Moterims ir mor 
H I ginoins patari*

r inai dovanai,

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviam! žinomas per 8C 

metus kaipo patyrei gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan 8» 

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

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvi. Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
l'el, Boniovard 2800 

Rm, 6515 So. Rockvell Rt. 
Tai Renubllo 8790 iiąnv'Tirinn 1 i" *'t

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cormnk Rond (VV. 22 St,) 
Ofiso valandos:'Knsdlon nuo 0 Iki 5 

Vakarais: Punedflllo, Šarados Ir 
POtnyšlos 6 iki 9 

Tolofonns Canal 1175 
Namai t 6459 S. Rockwoll Street 

Telefonas Ropubllc 9600

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

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

I ,1..-I-,. ,..11.1 -   I II I I,„—I.III II .1      1» ■ II ..III I II į

Laidotuvių Direktoriai

Keiktų ir kaimui rimtai pa
galvoti apio priomoium gaisrui 
gesinti, nes nelaimės atveju 
nėra kuo gelbėtis.

(L. ž.)

Į KLAIFlDĄ IR ATGAL 
♦167-00 

PrIMarf Jrniį, VsliL Tohtm 

HAMBURO-AMERICAN LINE • NORTH BERMAN LLOVD

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vežei is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandoj nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Stop y 
Itching 

Skiihi

žemo
bKIN 11,’RriATlONS



NAUJIENOS, Chicago, III.Trečiadienis, geg. 15, 1935

KORESPONDENCIJOS

Vertės

JUOKAI
Bevardis tarnas

rakaliutik tada

Be jokio {mokėjimo

Puiku Elektrini Šaldytuvą NAUJIENŲ
PATOGIAUSIOS SĄLYGOS

PAVASARINIS

GEGUŽINE
SEKMADIENYJ,

BIRUTES DARŽE
M. P. Jovarauskas ir J. P, Bertulis, Savininkai

iT ROAD

Tel. Franklin 0576

Iš SLA 60 kuopos praeities: 
senos istorijos pakartojimas

GARSINK ITĖS 
NAUJIENOSE

Tai bus paskutinis atsi 
sveikinimas su laku 
nu F. Vaitkum

Ateikite šiandien pat, iš
sirinkite sau NORGE le- 
daunę ir nemokėkite nei 
dolerio.

keltis į naujai su
kuopę. Musų kuo- 
netekę kantrybes, 

prašalino iš sekre- 
> Bernotas su 
nesiskaitė ir

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undefaulted
Perkame už Ca*h «u Neperdi- 
dėlių * “ -

ką adv. K. Gugį, kuris atvyko 
pas mus ir tuos dalykus su
tvarkė : A. Bernotą perkels j 
naujų kuopą, o musų kuopos 
valdybų pripažino. Rodos, vis
kas buvo pabaigta.

Jau daugiau kaip melai laiko 
praėjo nuo to incidento. Ir gai
la, kad da kartą 'reikia 'visų tą 
nesusipratimų istoriją kartoti 
bei aiškinti, kaip ir kas atsiti
ko. Ir itai dėl to, kad 10 apskri
tyje vis da eina ginčas dėl mu
sų kuopos. Priegtam dar ir mu
sų kuopos narys J. Lapinskas 
įsivėlė į tuos ginčus. Pavyz
džiui, jis “Tėvynes” No. 15 ne
va rašo atsakymą J. Marcinke
vičiui į jo straipspį, tilpusį/Tė
vynės” No. 9. Pažymi, kad mu
sų kuopa nebuvę suspenduota

Ponas pasamdęs naujų tar
nų užklausė kaip jis vadinasi.

atsakė

ir už duokles gaudavo pakvita
vimą.

Mes nesuprantam, kas J. La
pinskui pasidarė tuos žodžius 
rašant. Būdavo kai kada para
šydavo neblogai, bet šį kartą, 
tur būt, buvo užsnūdęs. Juk ne 
vieną kartą ir pats J. Lapins
kas pasirašė po musų kuopos 
atsišaukimais prašant užtarimo. 
Lapinskas turėtų atsiminti, kad 
musų kuopa gavo už duoklių 
siuntimą pakvitavimą kartu už 
kokius 6 menesius

Mėnesiniai įmokė jimai, 
kuriuos darysite, bus ma
žesni negu, kad jus da
bar išleidžiate už ledų 
arba kiek kainuoja mai
sto produktai, kurie su
genda neturint gero šal
dytuvo.

kada atvažiavęs K. Gugis at- 
steigė kuopų į gerą stovį. O 
kad kuopa nebuvo suspenduota, | 
tai tiesa. Kuopos numeris ne
buvo suspenduotas, bet ką reiš
kia suspendavimas beveik visų 
kuopos narių? Ar tai nėra tas 
pat, ką. ir suspendavimas kuo
pos numerio. Juk tas 60 nume
ris, kurį kuopa turi, duoklių 
nemoka, bet jas moka nariai. 
O kada, narius suspendavo, tai 
reiškia visa kuopa tapo suspen
duota. Tiesa, buvo palikti da 
keli nariai, kurie per A. Berno
tą mokėjo savo'duokles. Bet iš 
tų narių ne.i valdybą nebūtų 
buvę galima išrinkti. Taigi J. 
Lapinskas rašo nesąmones.

Mes SLA 60 kuopos valdybos 
nariai norėtumėme, kad šita 
musų paaiškinimų perskaitytų 
SLA 10 apskričio nariai ir su
prastų mus, kad mes be reika
lo atsišaukimus nerašinėjom ir 
kad 10 apskritys ne be reikalo 
išnešė musų kuopai užuojautos 
rezoliucijų.

Valdyba:
Pirm. J. Jankauskas, 
Fin. rašt. Walter J. Morris, 
Ižd. J. Miškinis.

A T TQ Virtuvėms linoleumaibrELlALld ž kVadratini
IŠPARDAVIMAS y ardą tik ...........29

Nauji 
SIUTAI!

Mes atvešime ir įstatysi 
me tą šaldytuvą jūsų na
muose, o išmokėjimui ga
lite imti tris metus laiko

— Ar aš žinau? — 
tarnas.

— Kaip tai nežinai? 
kaip tave vadino, kad tarna
vai pas kitą ponų?

— Ponas mane vadino kvai
liu, ponia asilu, o panaitės, kai 
geros būdavo

ROOSEVELT 
FURNITURE CŪ. Ine.

negavo pakvitavimo per kokius 
penkis menesius. Matydami ši
tokį P. T. elgesį, mes atsišau- 
kėm į visus SLA narius, pra
šydami užtarimo. Ir ačiū 
tiems nariams, kurie vienokių 
ar kitokiu budu išreiškė užuo
jautą musų kuopai, o ypatin
gai 10 apskričiui už užuojau
tos rezoliuciją, taipgi ir Chica- 
gos draugams bei draugui Viz
iriui už pasidarbavimų tuo rei
kalu. Tuo tarpu musų advoka
tas parašė laišką P. T., kad jei 
nealitaisys tos klaidos, tai mes 
einam į teismų. Ir jeigu būtu
mei nuėję į teismą, tai veikiau
siai Michigano valstijoj mes 
butume pastatę SLA čarterj į 
pavojų. Beit, matyt, ir P. T. 
tai suprato ir paskyrė iždinin-

pasidalinus nariams, musų prie
šai išėjo ir, rodos, turėjo vis
kas užsibaigti. Bet kas tau! 
Buvusi kuopos valdyba, kuri ir 
naują kuopą suorganizavo ir į 
Lą kuopą pasitraukė, nutarė pa- 
ikti musų kuopoje sayo žmo

gų, būtent, tuo laiku buvusį 
fln. raštininką A. Bernotą, kad 

I tas pasilikęs dabaigtų griauti 
musų kuopą. Na, žinoma, tas 
taip ir darė. Visokį veikimą 
musų kuopoj trukdė ir narius 
kalbindavo 
organizuotą 
pos nariai, 
A. Bernotą 
Loriaus vietos, 
kuopos tarimu 
kuopos archyvą negrąžino. Ta
da kuopa A. Bernotą patraukė 
j teismą, o P. Taryba A. Ber
notui pasamdė advokatų, kad jį 
apgintų. Teismo sprendimas 
juvo neaiškus: jis nerado rei
kalo, kad A. Bernotas turi sek
retoriauti, bet nepaliepė Ber- 
lotui kuopai archyvų grąžinti, 

Lies, mat, sulyg teismo sprendi
niu kuopos naujas sekretorius 
buvo ne pagal konstitucijos pa
tvarkymą išrinktas. O nesant 
legaliam sekretoriui, nėra nė 
kam archyvų perduoti. Po teis
mo tik keli nariai pasiliko, ku
rie A. Bernotui mokėjo, o kiti 
visi mokėjo naujam sekretoriui. 
Pildomoji Taryba visus tuos na
rius, kurie mokėjo naujam sek
retoriui, suspendavo. Suspen

davo virš 65 narių, šitie su
spenduoti nariai kreipėsi j ad
vokatų su klausimu, ką daryti. 
Advokatas patarė duokles 
siųsti į centrą taip, kaip ir vi
suomet, nežiūrint, per kurį sek
retorių. Jeigu Pildomoji Tary
ba duokles grąžins arba nepa- 
kvituos per šešis mėnesius, tai 
tąsyk patarė užvesti bylą. Na, 
musų kuopos nariai taip ir da
rė : siuntė duokles per savo 
naują sekretorių, nors jie buvo 
suspenduoti. Tuo pačiu laukė, 
kada laikas pribręs ir jie galės 
parodyti Pildomajai Tarybai, 
jog jie yra nariai gerame sto
vyje. j

Pildomoji Taryba duoklių ne
grąžino, bet ir iždininkui jų ne
siuntė. Ir už jas musų kuopa

BUS PUIKUS PROGRAMAS, LOŠIMAI IR KITOKIOS
1 T TMITQlVrJLuLjN IkolVl X

Armt race ou in every line.
Nežiūrint į visokias konferencijas, Europa smarkiai ginkluojasi. Apskaičiuojama, kad karui iš 
tikus ji galėtų sumobilizuoti 17,000,000 kareivių. Vien tik Rusija gali sudaryti iš 6,000,000 ka 
reivių armijų.

Mes, SLA 60 kuopos nariai, 
matydami dar vis nepasibai
giantį ginčą dėl musų kuopos 
suspendavimo, kuris įvyko jau 
daugiau kaip metai laiko atgal, 
nutarėm savo laikytame susi
rinkime da vieną kartą per 
spaudų pabrėžti bent trumpai, 
kaip iš tikrųjų dalykai buvo. 
Su šiuo gal užsibaigs visi nesu
sipratimai tų žmonių tarpe, ku
rie vienokiu ar kitokiu budu 
bandė musų kuopą pateisinti 
ar apkaltinti.

Dalykas štai koks. Reikia 
pabrėžti dar kartą, kad ne ypa- 
tiški nesutikimai privedė kuo
pų prie skilimo ir suspendavi
mo, kaip kaikurie mano. Tokis 
manymas yra klaidingas.

Dalis musų kuopos * narių 
matydami netikusį P. T. gaspa- 
doriavimų stengėsi į seimus 
rinkti tokius delegatus, kurie 
gintų ne P. T., bet SLA. turtą 
ir narių garbę. Tas nusistaty
mas musų kuopoje buvo pasi
reiškęs jau pusėtinai seniai. 
Del šito dalyko gal da butų iš
vengta skilimo, jei musų priė
jai nebūtų sudraskę SLA. jau
nuolių kuopą, kuri tuo laiku 
susidėjo veik iš 100 narių. To
dėl šitokius dalykus matant, 
finoma, męs negalėjome tylėti. 
Mes atakavome tuos narius, 
kurie, vietoje budavoti didesnę 
jaunuolių kuopą, ją griauja. 
Sa, tas, ir privedė prie skilimo. 
Skilus kuopai ir beveik pusiau

VIhI nIiiIiiI yru nnujl 
HfrhiiklhiKHH 
lllill.lo nuo

DYKAI
Labui grnžitK 
compact mii 
'kiekvidini pir
kiniu Minto arba 
kauto u t. *4.P8 
arba vlrAau*.

V. V. SĄJUNGOS 
SKYRIUS REN
GIA AVIACI
JOS DIENA Į Nicai t ant Sufaffffers! 

Daugelis nu Silkiniu 
Pamušalu!

Ir kiekviena* yra 
llaricenuM.
14 Iki 20.

WORCESTEB, Mass. — Sek
madienį, gegužės 19 d., atvy 
kitę atsisveikinti su musų la
kūnu F. Vaitkum, kuris tų 
dienų atskris su “Lituanica 11” 
į VVhittall’s airportą (apie 6 
mylios nuo VVorcesrterio), 
North Crafton, Mass. Išleistu
vių iškilmės prasidės tuoj po 
pietų.

Lietuvių aviacijos dienos iš
leistuvių programas susidės iš 
kalbėtojų, skraidymo ir muzi
kos. Suvažiuos tūkstančiai lie
tuvių iš visos Naujosios An
glijos, nes tai bus pirmutinės 
ir paskutinės musų lakūno iš
leistuvės Naujoje Anglijoje. 
Su šio mėnesio pabaiga Felik
sas Vaitkus jau išskrenda j 
Floyd Bennett’s aerodręmų 
New Yorke, o iš ten rengsis 
skristi Lietuvon. Taigi tiek pa
ties lakūno, tiek “Lituanicos” 
šiais metais mums jau nebe
teks matyti. Todėl atvykite vi
si palinkėti musų jaunam ir 
drąsiam lakūnui laimingai per
skristi Atlantiko vandenynų ir 
parvežti nuo musų sveikinimus 
musų broliams, gyvenantiems 
Lietuvoje.

Lietuvių Aviacijos Rengimo
Spaudos Komisija:

J. Mozuraitis
K. Lapinskas.

ATSIŽVELGKIT
S. I SAVO

KIŠENIŲ

ris ivyks rURpiučio 
Kaune. Bus ‘didelės 
ir daugelis įdomių 
Sustokit Pasaulio

arba fivlralai niK- 
I'aknl 13/5 Kintai 

Pirmiau įkainavo 
--- ---------- kiekviena* M’MaSrO

Atrokavimu. Duodame 
Collateral Paskolas.

Chapman and Co., Ine.

34 Metus VMoradeetyje
Mes spedalinojamės padaryme 

Platės, Gold Crowns. X-Ray. 
Prieinamos Kainos.

Valandos; 8:30 iki 8:30 ▼. ▼. 
TeL HA RR ISO N 0751

39%
MAŽIAU JURfiS įg

LIETUVON I
Canadian Pacific Laivais

Važiuokit šjmet i viso Pa- ’ M 
šaulio Lietuvių Kongresą, ku- 

mėnesy, 
iškilmės, 

įvykių. K 
Parodoj g 

Brussely ir pamatykit Lietu- 
vos Gaminius! Išplaukit iš uS25’ 
Montreal (tiktai 21 valanda 
traukiniu iš Chica^os) pa- ‘ M 
garsėjusiais laivais! Jokių keblumų 
keliaujant per Kanadą. žemos ra- 
tos visose kliasose.

D«J pilnesnių Informacijų kreipkite* t 
LITHUANIAN DAILY NKW8 

1739 S. HaUted 8t„ Chicago, I1L 
W0LF MARCOVICH,

3716 Main St.. K. Chicago; Ind. arba 
K. A. COOK. Bteatnahlp General Agent, 
71 E. Saekaon Blvd., Chicago, Iii.

TeL WABaah 1904.

SUKNELES bovelninės—2 didelės 
grupės dėl storesnių moterų 

98c lr ’1-48 
DRESfiS, bovelninės—pratufitini- 
mas praėjusios “Bovelnos Savai
tės” didelio išpardavimo 

44cir 66c
Praturtinimas MOTERŲ $1.00 
SVEDERIŲ—Specialiai 4Q(J
107 Juodai ir Baltai klėtkuotų nuo 
LIRTAUS KAUTŲ— $1.49 
labai nupiginta kaina ■ 
Specialia rinkinys MOTERIMS 
CEBATUKŲ—-Tamsus ir šviesus, 
visokio didžio—už porą QQa 
tiktai .................. ........
MOTERIMS MĖGSTI SIUTAI, — Pulkų*, 
tankini HiiineKNtl. 2-Jij Arnotų kii trumpu 
Juketn KlutHlr—pilki, 
vi—didžio 14 Iki «O, 
IAt«*kH, 
|3.»8

$9.98
♦ Tuzinus 

Styllu 
Pasirinkimui

♦ Gražus 
Modeliai

<* Naujausių 
Materijų

♦ Turite
juos pamatyti, 
kad įvertinti, '

2310 WEST ROOSEVE 
Tel. Seeley 8760 

CHICAGO, ILL.

CHICAGO M Al C ORDER 
BARGAI N OUTLET 

511 S. Paulino St.

■ KT JO1 IN P. I \X AI.I)
m.i iNsi:RAN^:r.:

Jei^u i v ik'; I ■•/iji p- nigų ' jint Pirmo Mor. dcio .arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo.. eted ai ujdvuk:

840 West 33ix1 Streei
TELEFONAS- YARds 27lM) arba.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO B-VĖS

■0
i
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Uisakymo hafni!
Chicagoje — paštu:

Klotams
Pusei metą —_______
Trims mėnesiams ___ —
Dviem mėnesiams  
Vienam mėnesiui 

Chicago) per iine&iotojus!
Viena kopija ...—........——3c
Savaitei      18c
Mfinesiui 75c

Suvienytose Valstijose, no Chicago],
paltui

87.00
3.50
1.75 
1485 

> 76c

88.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

—------------------- --  - -

į Apie Įvairius Dalyk L - .**^AAaaaiaAAa*A^AaoąąsMaąaaMaaaa!ąisaaa.aaaaaaaaęl

DUCHOBORAI
Subscription Kates!

88.00 per year in Canada
87.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entered as Second Ciasg Matter 
Mareli 7th 1914 at tha Post Office 
of Chicago, IIL under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidlia Naujiena Ben
drove, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
iii. Telefonas Canal 8500.

Metams ----- ---- ....
Pusei metų —
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta).

Metams ........................  88.00
Pusei metų 4.00
Trims menesiams  2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

LIBERALIŠKI BAŽNYTININKAI

Keista demonstracija. 
—Duchoborų atsira
dimo istorija. — Du
choborai jokių religiš
kų formų ir ceremo
nijų nepripažįsta. — 
Kaip duchoborai bu
vo persekiojami Ru
sijoje. — Tolstojaus 
atsišaukimas. — Du
choborai Kanadoje.— 
Vedybos. — Konflik
tas tarp duchoborų ir 
vyriausybės.

Protestoniškos bažnyčios Amerikoje stengiasi pri
sitaikyti prie tų pažangių idėjų, kurios vis stipriau pa
sireiškia visuomenėje. Kai kurios tų bažnyčių eina taip 
toli, kaip radikališkiausios politinės partijos.

Pavyzdžiui, metodistai episkopalai savo Rytų kon
ferencijoje New Yorke priėmė nutarimų, kuris ne tik 
pasmerkia karų, bet ir pataria savo bažnyčios nariams 
nedalyvauti kare arba karo pasiruošimuose.

e

Ta pati metodistų konferencija patvirtino raportų, 
kuriame sakoma, kad Roosevelto naujosios dalybos pa
stangos reformuoti esančiųjų ekonominę santvarkų jro- 
dė, jogei kapitalizmas yra nepataisomas. Vietoje kapi
talizmo šitie bažnytininkai siūlo “planingų krikščioniš
kų ekonomijų”.

Bet kas ta planinga ir “krikščioniška” ekonominė 
sistema? Krikščionybė gyvuoja jau apie devyniolikų 
šimtų metų. Per tų laikų ji labai keitėsi. Pradžioje 
krikščionys skelbė primityviškų komunizmo rusi. Jie 
visiškai atmesdavo privatinę nuosavybę; reikalaudavo, 
kad kiekvienas jų draugijos narys išdalintų savo tur
tus pavargėliams; jie smerkdavo lobininkus, valgydavo 
prie bendro stalo, gyvendavo bendruose namuose ir net 
su panieka kalbėdavo apie privatines šeimynas.

>

Pirmųjų krikščionių ekonomija buvo vartojimo ko
munizmas. Jie bendrai suvartodavo reikalingus gyveni
mai daiktus, bet jie nesirūpindavo, kaip tuos daiktus 
pagaminti. Dar|)ų^j'įe^niekindavo, sakydami, kad reikia 
gyventi taip, kaip* padangėse skrajojus paukštis, ktiris 
nearia, nesėja ir nepiauja, o betgi būna sotus. Jie, 
žinoma, negalėdavo visų laikų apsieiti be darbo, nes ki
tokiu budu dažnai jie nebūtų turėję kų valgyti. Bet jie 
stengdavosi gyventi išmaldomis ir tuo turtu, kurį at
nešdavo turtingieji nariai

Suprantamas dalykas, kad šitokiais pamatais pa
statyti visuomenės ekonomijų negalima. Jeigu visi žmo
nės norėtų misti tuo, kų pagamina kiti, tai visuomenės 
turtai kaip bematant butų suvartoti ir žmonėms tektų 
kraustytis iš šios ašarų pakalnės į dangaus karalystę.

Taigi krikščionių komunizmas išnyko, ir krikščio
nys ėmė taikytis prie gyvenimo aplinkybių. v Jie pergy
veno visokių ekonominių sistemų. Vieni jų buvo smul
kus ūkininkai arba amatininkai, kiti valdė didelius že
mės plotus arba vertėsi prekyba, pinigų skolinimu ir 
dar kitokiais bizniais. Vieni buvo Vergai, kiti vergus 
laikė; vieni buvo baudžiauninkai, kiti baudžiauninkų 
ponai. Pagalios, atėjo kapitalizmo laikai, ir krikščionys 
stengėsi, kaip geriausia išmanydami, prisitaikyti prie 
šios ekonominės sistemos. Kas turėjo pinigų,, tas statėsi 
fabrikus ir samdėsi darbininkus, gamindamas prekes 
rinkai; kas pinigų neturėjo, tas ėjo kitiems dirbti. Vie
ni krikščionys gyveno savo darbu ir kentė skurdų, kiti 
išnaudojo “savo artimus” ir krovėsi lobius.

Bet visi vadinosi ir tebesivadina “krikščionimis”. 
Visi garbino ir tebegarbina tų, kuris prakeikė turtuo
lius ir; prižadėjo amžinų laimę danguje Lozoriui. -

Tai kuri dabar šitų įvairių ekonomijų yra krikščio
niška? '

Metodistų konferencija New Yorke, beje, šako dar, 
kad ta ekonominė sistema, kurių jie rekomenduoja, tu
ri būti ir “planinga”. Bet krikščionybė jokio ekonomi
nio plano nedavė, išimant tų, kuris buvo vartojamas 
Kristaus apaštalų būrelyje: jisai turėjo iždininkų, Ju
dų Iskariotų, kuris, matyt, laikydavo visus apaštalams 
suaukotus, pinigus ir iš to iždo pirkdavo visa, kas jiems 
reikėdavo. Bet, jeigu tai galima vadinti planu, tai čia 
buvo tiktai paskirstymo planas, o ne gaminimo.

Kaip gaminti — kaip valdyti gamybos priemones 
ir kaip tvarkyti darbų, krikščionių mokslas nesako nie
ko. Vadinasi, tokio dalyko, kaip “planinga krikščioniška 
ekonomija”, visai nėra.

Taigi ta metodistų konferencija siūlo kų tai tokio, 
kas nėra žinoma nei istorijoje; nei praktikos gyvenime, 
nei teorijoje. Bet vis dėl to, kaip jau nurodėme, ji smer
kia šių dienų kapitalistinę išnaudojimo sistemų ir rei
kalauja kitokios visuomenės santvarkos.

riausybe atėmė iš duchoborų 
sklypų žemės. Atėmė todėl, kad 
jie atsisakė sumokėti paskirtų 
pinigiškų bausmę. Duchoborai 
išsirengė nuogi ir pradėjo pa
raduoti. Tai buvo jų protesto 
demonstracija. Po to tokios rų- 
šies demonstracijų (vyko ir 
daugiau. Nei kalėjimai, nei ki
tokios bausmes nesulaiko jų 
nuo demonstracijų.

Paskutinis konfliktas, apie 
kurį buvo prisiminta pradžio
je, labai paveikė duchoborus. 
Jie sujudo. Pradėjo galvoti apie 
tai, kad jau laikas jiems iš Ka-

nados kraustytis. Bet kur? Ve- 
derybas su Meksika ir Pie- 
Amerikos valstybėmis. Nie- 
iš to neišėjo. Pasirodė, jog 
niekas nepageidauja, niekas

dė
sirodyti galingu, dažnai net 
priima priešingus tautelei įsta
tymus. Tai būna tada, kada iš 
šalies negresia pavojus. Bet 
pavojui atsiradus, karaliukas 
tuojau pradeda pataikauti sa
vo valdiniams.

Bet pasirodo, kad yra in
stancija, kurios sprendimų turi 
klausyti pats karaliukas. Tai 
teismas, kuris nepriklauso ka
raliuko. Labai dažnai atsitin
ka, kad karah'ukas teisme by
lų pralošia ir yra nubaudžia
mas pinigine bauda. Nubaus
tasis karaliukas iškilmingai iš
ima piniginę ir mokėdamas pa
skirtų baudų, pareiškia, kad 
kadangi jis esąs turtingas ir, 
be to', norįs gero savo valdi
niams, todėl sumokus pinigus, 
kaip aukų. Karaliuko baudos 
niekas nelaiko bauda, bet au
ka. Nors karaliukas ir kaltas 
ir nubaustas, bet vis tiek jis 
pasilieka mielaširdingas ir to
dėl vertas pagarbos.

ko 
ją 
nenori priimti.

Tad teks jiems ilgiau pasi
likti Kanadoje ir nudistiškais 
paradais kovoti už savo įsiti
kinimus. Kovoti tol, kol civi
lizacija juos galutinai nuga
lės. O civilizacija jau ir dabar 
daro įtakos, o ypač jaunimui. 
Eretikų skaičius tarp juo to
lyn, tuo labiau didėja.

Melstis renkasi tai pas vienų, 
tai pas kitų. Kaikuriiiose atsi
tikimuose meldžiasi * laukuose.

Jie neturi nei altorių, nei 
šventųjų paveikslų. Jokių pas
ninkų jie nepripažįsta, nepri
pažįsta nei šventadienių.

Dorovės atžvilgiu duchoborai 
stovi labai augštai. Jie nieko 
neskriaudžia ir niekam ant 
“komo” nelipa* Jų taisyklė 
yra: gyvenk ir leisk kitam gy
venti. Bet, kadangi jie nepri
pažįsta visos biblijos, atmeta 
visokias religiškas ceremonijas, 
nenori nusilenkti žemiškam au
toritetui 
tenka susilaukti 
smagumų./

Kiek žinoma, 
pradėta persekioti 
buvo plakami rykštėmis, kali
nami ir tremiami į tolimas vie
tas. Caras Aleksandras 1 įsiti
kino 1801 m., kad duchoborai 
yra geri žmonės. Bet kad pa
tenkinus jų priešus, jis įsakė 
visus duchoborus išsiųsti į 
Krymu.

Keturias dešimtis metų jie 
ten laimingai gyveno. Dykumų 
jie pavertė derlingiausiais 
ūkiais. Bet štai ir vėl prasi
dėjo jų nelaimės. Nikolojus 1 
atėmė iš jų žemę ir išsiuntė 
juos į Kaukazu. Apsigyveno jie 
netoli Tifliso. Savo nepaprastu 
darbštumu 
tyrlaukius 
ūkiais.

1890 m. 
cionalizmų, 
visi žmonės yra broliai. Tapo 
vegetarijonais ir įvedė komu
nistiškų tvarkų. Tokių tvarkų, 
kokios prišįlaikė pirmieji krikš
čionys. Jų tais laikais buvo 
apie 20,000.

1894 m. jie nutarė atsisa
kyti nuo kareiviavimo. Suno 
še visus ginklus ir sudegino 
juos. Caro Saldžia to negalė
jo1 pakęsti, ^žymesnieji ducho
borai tapo ištremti į Sibirą, o 
kiti šimtai jų pakliuvo į sun
kiųjų darbų, kalėjimus. Jų kai
mus užėmė kareiviai, kurie pla
kė vaikus, moteris ir senius, 
šimtai šeimų badavo.

Tais teroms metais 
parašė atsišaukimų į 
šaulį, prašydamas 
rtams prieglaudos.

z Atsišaukė Londono 
organizacija. M898 m. buvo iš
rūpintas duchoborams leidimas 
išvažiuoti iš Rusijos. Kanada 
sutiko juos priimti. 7,000 du- 
ęhbborų šeimų' apleido Rusiją 
ir apsigyveno* Kanadoje.

Dabar vakarinėje Kanados 
dalyje priskaitoma apie 15,000 
duchoborų šęimų. Jie daugiau
siai gyvena Saskatchewan, Al
berta ir Brifish Columbia pro
vincijose. Apskaičiuojama, kad 
jų visas turtas išneša $60,- 
000,000.

Jie ir dabar neatsižadėjo nuo 
savo tikėjimo. Jie negeria ir 
nerūko. Nuosavybė priklauso 
visiems, visai komunai. Už nu
sikaltimus Jie jokios kitos 
bausmės nestovia, išėmus eks- 
komunikacijų.

Kada du ‘ duchoborai 
vesti, jie pakaukia* tėvus. Jei 
jaunoji ir/ jaunasis pareiškia 
sutikimų, tai įvyksta vedybos. 
Vedybų ceremonijos susiveda 
prie bučkio. Pasibučiavimas to
kiuose atvejuose reiškia apsi- 
vedimų. Skyrybų duchoborai 
nepripažįsta. »

Kanadoje duchoborai yra pa- 
iiuosuojami nuo kariuomenes. 
Nežiūrint to, tarp jų ir vyres
nybės įvyko jau, nemažai kon
fliktų. O tai vyriausiai dėl to, 
kad jie atsisako registruoti gL 
mimus ir mirimus; atsisako 
mokėti mokesčius ir siųsti sa
vo vaikus j mokyklas.

Kanados vyriausybė, paly
ginti, yra gana liberališka. Ta
čiau kaikurių dalykų ji nega
li ar nenori toleruoti. Na, o, tai 
veda prie nesusipratimų.

Prieš 20 suviršum metų vy-

tai jiems dažnai 
visokių ne-

Laimėjo Rungtynes

Prieš porų metų laikraščiai 
plačiai rašė apie įdomių de
monstracijų, kuri įvyko Grand 
Forks mieste, Kanadoje.

Keli šimtai valstiečių para
davo visiškai nuogi mažo mies
tuko gatvėmis. Kartu su nuo
gais vyrais paradavo ir nuogos 
moterys. Apie pusantro šimto 
jų tkpo areštuota ir uždaryta 
kalėjime.

Vėl duchoborai. Tai ne pir
mas tos rųšies įvykis. Pirmas 
paradas Adomo ir Jieyos rū
buose įvyko prieš 20 suviršum 
metų. Po to jie pradėjo pasi
kartoti periodiškai, nežiūrint 
jokių patvarkymų bei bausmių.

Duchoborai nėra nudistai. 
Nuogumų jie neidealizuoja. Su 
jų paradais higiena irgi neturi 
nieko bendra. Seksualizmas taip 
pat jokios rolės nelošia. Visur, 
kur tik duchoborai gyvena, jie 
yra žinomi, kaip teisingi, darbš
tus, sųžiningi ir puritaniški 
žmonės. Nudistiškos demonstra
cijos pas juos įvyksta tik ret
karčiais ir nėra svarbios reli
giškose apeigose. Jie niekuo
met nepraktrkuoja. nudizmų 
tarp savęs irdavo Kolonijose.

Duchoborų sektos atsiradimo 
istorija nėra tikrai žinoma. Ji 
atsirado aštuoniolikto šimtme
čio antroje pusėje tarp tamsių 
Rusijos valstiečių. Ne vienoje 
kurioje vietoje, bet po visų 
Rusi jų.

Pradžioje jie neturėjo jokio 
centro. Kokiame nors kaime 
staiga atsirasdavo kelios šei
mos, kurios priimdavo ducho
borų apeigas. Už. kelių šimtų 
mylių kitame kaime įvykdavo 
irgi tas pat. Paskiros duchobo
rų grupės atsirado net Sibire, 
Kamčatkoje, Turkijoje ir Vo
kietijoje.

“Duchobor” yra sudėtinio ru
sų žodis. Susideda jis iš “duch” 
ir ’bor-otsia”, — dvasia ir ko
voti. Tokiu budu “duchobor” 
reiškia žmogų, kuris kovoja dėl 
dvasios. Tų vardų nukalė Eka- 
tcrinoslavo jerchirėjus 1785 m. 
Pavartojo jis tų žodį pažemini
mui reliškos sektos, kuri atsi
metė nuo stačiatikių tikėjimo. 
Bet sektantai priėmė pavadini
mų už grynų pinigų.

Duchoborai tiki, kad 
raštis yra Dievo žodis, 
iš šventraščio jie yra
tik tas vietas, kurios jiems yra 
labiau suprantamos ir kurios 
labiau apeliuoja į jų jausmus. 
Tas ištraukas iš šventraščio jie 
surinko į daiktų, į vienų kny
gų. Tai “Gyvenimo Knyga”.

Duchoborai - tiki, kad visos 
formos, visos bažnyčios, visi 
sakramentai ir visos ceremoni
jos yra noreiMingi dalykai 
Ne tik nereikalingi, bet ir ža
lingi. žalingi ta prasmę, kad 
neleidžia dvasiai tinkamai pa* 
sireikšti. Visokie formališku
mai, sako jie, varžo tikrųjų 
krikščionybę. .

Jie nepripažįsta nei krikšto, 
nei komunijos. Jie neturi kry
žių. Jie niekuomet nesiklaupia, 

meldžiasi stovėdami arba sė
dėdami. Jie neturi jokių kuni
gų arba dvasiškų vadų. Viena- 
tinis jų vadas yra Kristus.

1 Jų kaimuose nėra bažnyčių.

duchoborai
1792 m. Jie

ir čia jie pavertė 
pavyzdingiausiais

jie priėmė interna- 
pripažindami, kad

Tolstojus 
visų pa- 
duchobo

kvakerių

švent- 
Tačiaū 
paėmę

nori

(Vaizdelis iš lakūnų 
gyvenimo.)

Lakūnas Jonės buvo tikros 
Amerikiečių kilmės, kurio pro
seneliai buvo atvykę iš Angli
jos ir apsigyvenę Maine val
stijoje. Dar pradinę mokyklų 
lankydamas Jonės pradėjo ne
apkęst “fornerių” (ateivių) ir 
toji neapykanta neišnyko net 
ir pasaulinio karo metu, kada 
jam prisiėjo būti Prancūzijoje 
vakarų fronte. Jonesui nedarė 
skirtumo kokios tautos žmogus 
butum, ar anglas, ar vokįetys, 
ar lenkas: jis visų lygiai ne
apkentė. Dar labiau jis nėap- 
kęsdavo tokių ateivių, kurie 
pramokę angliškai bandydavo 
slėpti savo kilmę ir vadinda- 
vos amerikiečiais. Tokius jis 
pravardžiuodayo visokiais pa
niekos žodžiais, vokiečius jis 
vadindavo “hunais”, italus “gi- 
niais” ir t.t.

Enter Adams-Adamkiewicz
Viename rytinių valstijų 

mieste buvo rengiamos aviaci
jos rungtynės, kuriose daly
vavo lakūnas Jonės. Mažai jis 
tesirūpino laimėjimu rungtynių 
ir su visais dalyviais jis malo
niai ir linksmai kalbėjos, pa
kol nepamatė lakūnų Adams, 
kurio tikra pavardė būdavo 
Adamkiewicz. Jonės primerkė 
akis, susiraukė ir pareiškė: 
“Aš tų prakeiktų polakų pra
lenksiu, jeigu man ir gyvybę 
prisieitų statyti pavojun!”

“Tarp kitų lakūnų Adams bu
vo žinomas kaipo melagis, veid- 
maningas niekšas. Pavardės pa
keitimas buvo dar vienas įro
dymas, kad jam truko rimtu
mo. Nors Adams buvo atsitar
navęs Amerikos kariuomenėje 
ir dalyvavęs pasauliniame ka
re, tačiau kiti lakūnai žiūrėda
vo į jį kreiva akimi, nes jo pra
eitis buvę-gan abejotina. Tiesa, 
Amerikos kariuomenėje jis už
sitarnavo puskarininko rangų 
kaipo aviacijos mechanikas, bet 
ir iš kariuomenės kariški la
kūnai žinojo, kad jis buvo kerš
tingus, nepastovus jų pagelbi- 
ninkas.

Lenktynėse
Išstojęs iš Amerikos kariuo

menės pasauliniam karui pasi
baigus, Adams užmanė stoti 
kariškos aviacijos mokyklon, o 
turėdamas pirmenybę kaipo 
eks-kareivis, bu^o priimtas. Ta
čiau neturėdamas pakankamai 
mokslo, už trijų mėnesių buvo 
galintas iš mokyklos. Nežiū
rint visų trukumų, Adams iš
moko gana gerai bei drąsiai 
skraidyti. Aviacijos rungtynė
se jis nutarė žut-but laimėti, 
nes Joneso ’ pravardžiavimai 
kaip ugnim uždegė jo kraujų. 
Lakūnai turėjo skristi aplink 
keturias gaires, penkių mylių 
ratų. Pasikėlus į orų lėktu
vams, Jonės buvo ketvirtas iš 
eilės j užpakalį Adamso. Ap- 
skridę keletu kartų aplink gai
res, Jonės užėmė trečių, vėliau 
ir. antrų vietų. Adams pama
tė, kad Jonės lėktuvas puikiai 
skrenda ir kad jam sunku bus 
atsilaikyti. Kai Adams sukosi 
prie gairės, Jonės visu smar
kumu skrido apačioj Adamso 
lėktuvo ir jau buvo pralenkęs 
pirmąjį, bet kai Jonės pakėlė 
lėktuvų aukštyn, Adams patai-

kė jam tiesiog ties viduriu lėk
tuvo su savo sparnu. Kaip per
kūno trenktas Joneso lėktuvas 
krito žemyn, o Adams pasisu
ko j aerodromų ir laimingai nu
tūpė, keletu kartų apsisukęs 
aplink, nes galas vieno sparno 
buvo nulaužtas. Ambulansu 
privažiavę medikai surado Jo
neso lavonų sutriuškintų, visų 
kruvinų tarp lėktuvo griuvė
sių.—A. K.

žmogaus smagenų 
dydis

į.

ĮVAIRENYBES
Kaip valdosi zulusai
Laikraščiai praneša apie tarp 

įvairių zulusų krašto /Afriko
je) tautelių mušius. Kiekviena 
tautelę valdo jos vadas — ka
raliukas. Jis turi tam tikrų iš
mintingųjų tarybų, kuri pata
ria kaip valdyti. Bijodamas an
glų ar kitų tautelių puolimų, 
kiekvienas karaliukas savo val
diniams stengiasi duoti kuo 
daugiausia teisių ir laisvės, 
kad valdiniai kartais nesukil
tų.

Kiekviena tautelė turi savo 
lyg ir seimus. Posėdž’ai vyk
sta po atviru dangumi, kur vi
si atstovai susėda ant žemės; 
karaliukas sėdi soste. Yra spe
cialistai kalbėtojai, kurie iš
reiškia visų pageidavimus. Kiek
viena grupė 
pageidavimus 
paskiau viskų 
tarime.

Pasitarimo
vai nėra rinkti, bet pats kara
liukas paskiria, kokie jam pa
tinka. Kiekvienais metais įvyk
sta atstovų skyrimai. Papras
tai senesnieji pašalinami, o jų 
vieton paskiriami jauni.

Kiekvieno tokio atstovo pir
moji pareiga visur ir visiems 
girti karaliukų ir jo darbus. 
Karaliukas iš savo pusės juos 
taip pat gerbia ir teikia vi
sokių privilegijų.

Sueigoje sprendimai, priima
mi ne balsavimu, bet karalius, 
išklausęs šalių ginčus, padaro 
sprendimų.
kad toks nutarimas padaro
mas prieš 
Karaliukas
kauti miniai ir norėdamas pa- ififjno dclci
J2_.; ■■■■ ,1.... . -■■••r- ■■■.■ ■■ .... ------------- . ---------

papasakoja savo 
kalbėtojui, o šis 
papasakoja pasi-

(sueigos) atsto-

Paleokmtropologija (mokslas 
apie žmogaus iškasenas) sura
do, kad žmogaus kiaušas — 
pradedant pirmuoju žmogum 
— pitekantropu arba beždžio
ne — žmogum — evoliuciona
vo, t. y. — keitėsi ir nuo 900 
kubinių centimetrų tūrio padi
dėjo ligi šių dienų žmogaus 
kiaušo tūrio dydžio, apie 1,450 
kub. centimetrų.

Gergardas Boninas nesenai 
pabaigė tirti įvairių amžių ir 
rasių žmonių kiaušus. Jis pri
ėjo išvadų, kad per 20 tūkstan
čių paskutinių metų žmogaus 
smegenys savo turiu sumažė
jo.

Vidutinis turis kiaušo žmo
gaus, gyvenusio antroj akme
ninio amžiaus pusėje Europo
je, buvo 1,505 kub. cent., o 
dabartinio gyventojo — tik 1,- 
446 kub. centimetrai.

Prof. Višnevskis ta proga 
pastebi; kad apie žmogaus ga
bumus pagal kiaušo ir smege
nų dydį spręsti negalima. Be 
to, reik žinoti, kad per tuos 
20,000 metų kiekybinės sma
genų savybės pasikeitė koky
binėmis.

Bonino stebėjimuose įdomus 
konstatavimas yra tas, kad di
džiausi vidutinio kiaušo tūrio 
skaičiai (daugiau kaip 1,500 k. 
cm.) tenka ne tiktai senovės 
Rytų Azijos ir šiaurinės Eu
ropos tautoms, bet ir atsiliku
sioms kultūriškai tautoms — 
Naujosios Kaledonijos, eski
mams ir k.

Kartais atsitinka,

visų atstovų norą, 
stengiasi nepatai-

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato-

Columbus, O. — Hubert Lindsey ir jo advokatas. Lindsey 
yra kaltinamas dėl geležinkelio katastrofos, kurioje žuvo 3 
žmonės.
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Čiepytis Yra Labai Pavojinga
/

(P-ns J. J. čižnuskus savo 
slralpsnyj suko, jo# č lupy
tis yra pavojinga. Patvirti
nimui savo nuomonės Jis 
priveda visų eilę faktų. 
Kiek tie faktai yra svnr- 
bųs, žinoma, mes nesii
mame spręsti. Tai medi
cinos sritis. O toje srityje 
koinpetentiškui gali kal
bėti tik daktarai. Jiems 
tad ir paliekame panagri
nėti p. člžnusko nurodo
mas čiopijimo silpnybes. 
— “N.” Red.).

Pirm visko noriu čia pažy
mėti, kad mes nnličiepishii 
neturime noro uždrausti čie- 
pijimų tiems, kurie to nori, 
bet tuo pačiu laiku mes rei
kalaujame laisvumo savaran
kiškai nusispręsti ir panaiki
nimo dar kaip* kur užsilikusio 
priverst i numo.

Mes nepačiepytieji patapy
tiesiems pavojaus nepadaro
me. Jeigu mes, netikintieji j 
čiopų “mačių”, susirgt ūme 
rauplėmis, tai mes, daugiau 
niekas kitas nuo to ir nenu- 
kentetume; nes kurie savai- 
mi leisis čivpyti “bus pilnai 
nuo rauplių susirgimo apsau
goti”, tai yra negalės būt už
krėsti nuo nepačiepylų susir
gimo. Na, jeigu taip, tai ko
kiems galams tas priverst imt
inas yra? v

Taipgi mes norimo, kad 
dirbtuvėse ir mokyklose ne
būtų vartojamas įbauginimas 
ir priverstinumas, kuris šian
dien dar kai kuriose vielose 
yra ir yra vien tik dėl to, kad 
čiepų išdirbėjams ir medi
kams būna iš to gana didelės 
naudos, kuria vėliau faktiškai 
pri pa rodysiu.

A'u.s yra čiepai? Tryliktosios 
laidos Darlando medikališkas 
žodynas, taip-pat ir Enciklo
pedija Britanika sako: “Čio
pai yra karves rauplių nuo
dai (virus) nuimti nuo įčiepy- 
to ir rauplėmis susirginlo lė
liuko!” jų kokybinis bei kie- 
kvbiniis analizas kol kas ne
įmanomas.

čiopai (angliškai—vaeci ne
virus) yra padaromi sekan
čiu budu: Parinktųjų “tely
čių” (pirmiau naudojo kar
ves) gerai išegzaminuoja ir, 
suradę tinkamų, padeda ke
lioms dienoms įzoliuolon da
boklei! tolimesniam tinkamu
mo patikrinimui. Po kelių 
dienų šio kvaranlinio bandy
mo tinkamąsias veda į priren- 
giųmųjį kambarį, kuriame ge
rai numazgoja ir papilvės 
plaukus nuskilta, o po tam 
peiliu perrėžia per visų pil
vų; patriinomis įleidžia į tų 
negilų rėžį rauplių porų, kurie 
nelaimingųjį lėliukų rauplė
mis susirgdina. Po šešių die
nų nuo inokuliacijos teliukų 
nužudo ir nuo to rėžio sukra
pšto užnuodytųjų limfų, kuri 
vėliau būna valoma bei sterc- 
lizuojama, bet kol kas valy
mu pilnai nėra galima praša
linti visas tuberkuliozo žandu

surukinlmo, miegamosios li
gos ir aibes kitų visokių bak
terijų, kurios čiepdose užsi
lieka ir čicpijnnt įsigauna į 
žmogaus kūnų ir susargdina ir

Pagrindinė visokių čiepų 
gaminimo teorija yra šitokia: 
Žmogui susirgus, jo kūnas iš
leidžia tam tikrus syvus (an- 
tibodies), kurie naikinu ligos 
nuodus bei bakterijas. Taigi 
kilo samprotavimas, kad rei
kia tų syvų pasigaminti ir rei
kalui esant ŠndrkŠti juos Į 
susirgusį kūnų, kuriame 'natū
ra tiška i esantiems syvams pa
gelbėtų su liga kovoti, (lai 
viskas butų gana gerai, jeigu 
gydytojui žinotų rauplių pe
rus, bet kol kas jie yra tikrai 
nežinomi. Nors profesorius 
Zilbcris šiais metais paskelbė, 
buk jam pavykę išfiltruoti 
rauplių nuodus—virus, bet tai 
dar vis ir ant tolinus pasilie
ku nežinojimo studijoje, kol 
tikrai ir pilnai nebus ištirtus 
tas jo suradimas.

Kas yra rauples? Apsklcm- 
bti rauples yru neįmanomu 
bei įsunku, nes tikrai nėra 
žinoma, kas jas sužadina. Žo
dynai jas vadina variole; loty
niškai reiškia antrins, o lietu
viškai visnkeriopis bei visaip- 
mainųs.

Kulkas jokiu bakterija raup 
lėse negulima buvo surasti, 
vien tik yra žinoma, kad jose 
yra ultra-mikroskopiški nuo
dai, kurie nėra galima pate- 
myti bei izoliuoti (nūnai yra 
rašoma, kad Maskvos profeso
rius Zilbcris tų nuodų jau iš
filtravęs) arba išauginti ne
gyvoje medžiagoje. Taigi, nors 
bakteriologija yra toli pažen
gus, bet rauplių klausimu ji 
pažangos nepadarė ir šian
dien apie jų žinojimas nėra 
tikslesnis, negu kad buvo 90 
melų atgal, arba paties dr. 
Jannero laikais.

Kadangi rauplių nuodai 
daugiausia randasi nešvaroje 
bei puvėsiuose, lai klausimas 
kyla, ar jie ten gimsta-užsi- 
mezga vien tiki dėl to, kad 
nešvara sudaro pala ilgias ap
linkybes, ar jie yra visur ir 
nuo pat pradžios,\het tik ne
švara juos žymiai padaugina.

Tai yra keblus klausimas. 
Nors jis dar nėra galutinai iš
rištas, vienok nebus pro šalį 
susipažinti su mokslo pro
gresu ir tėmyti, kaip į jį rea
guoja pasauliniai žmonės.

Dr. Robcrt A. Millikan (žiū
rėk Litcr. Digesl), taip pat ir 
Lord Ruthcrford (žiur. Scien- 
tific Monthly) sako: “Kad 
kosmiški spinduliai (cosmic 
rays) sudaužo bei suskaldo 
atomus ir tuo daužumu pa
verčia juos į visai kitokius 
atomus. Tai reiškia, kad per
sikeitimas (trahsmutation) 
urnai bei savaimiškai (spon- 
taneously) visados ir neper
stojančiai lėtai eina. Šie spin
duliai daužo ne tik negyva- 
sios medžiagos atomus, bet 
taip pat jie veikia į visų gy-

vunijų, ndiišskirinnt mikro
bų.”

Taipgi yra žinoma, kad ne- 
švarioHo vletoHo bei aplinky
bėje HnvaimlŠkai trammiuta- 
cljoH keliu, ntMlranda-glmsln 
nauji visokį (gid ir rauplių) 
nuodui—virtiHui ir bakterijos. 
Mat, ton yra tiek daug visokc- 
riopiškų mikrobų, brudo Ir 
kerpinių (ftingi) parazitų, ku
rie sudaro gallnuimų galiu* 
gesnieniN kosmiŠ'klems spindu
liams kcisli-manytl (miilnt- 
ion) tas bakterijas į visai ki
tokius yyifius bei nuodus, Kai 
kurie nuodai, pavyzdžiui, rau
plių, yra tiek maži, kad perši- 
košių per porcclinius koštu
vus (filtrus) ir jų pnlėmyll

Dėl Šios hipotezės galimu
mo leiskit man priminti (Žiur. 
Berllnor Tugeblnlt, oct. 28. 
1931) mokslininko Fcrran, 
prof. Sobernhohn ir daktarų 
M uoli, Enderloin, Sz^rtbmnry 
ar Clumcntto faktiškus pripn- 
rodymus, kad tuberkuliozo 
bakterija yru permaina iš ne
pavojingųjų (nou-palhogenic) 
bakterijų arba iš amarlnių 
(mildew) parazitų.

Taigi viens iš dviejų: rauplių 
nuodus-virus kosmiški spindu
liai nešvaroje transmutacijos 
keliu spontaniškai padaro arba 
jie buvo iš put pradžios, bet 
kaip tik jie patenku į noprau- 
selių turpų, jųjų kiekis pusi- 
greitina iki žmonijai pavojingo 
laipsnio. Ir kaip iŠ patyrimo 
yra žinoma, rauplėmis susirgi
mai pirmiausia pasirodo nešva
riose lūšnelėse. Tai reiškia, kad 
pirmiausia reikia, panaikinti ne
švarų ir ignorancijų, o rauplės 
savaime pranyks. ‘

Keletas mėnesių atgal rašiau 
“Naujienose” čiepljimo klausi
mu straipsni, į kurį vienas me
dikas koliojančiai bei arogan
tiškai atsakė ir tarp ko kito 
rašė: “Išnaikink visus šios li
gos porus, ir galėki gyventi dil- 
džiausioje nešvaroje (pabrauki
mas mano. —
liga vienok niekuomet ir niekas 
nesirgs.” ‘ ■ 1 1 '

Tai yra geras patarimas, bet

o šia

sykiu ir labai keistas. Kaipo 
medikui, jam turėjo būt Žino
mu kosmlškų spindulių pajėgu
mas transmutuoti. Jeigu išva
lytasis nešvarumas ir ant to
linus pasiliktų, atomai bei ultro- 
mikroskopiškl nuodai kosmlškų 
spindulių įtakoj gali 1 visai kų 
kitų išvirsti, kaip kad pirmiau 
pažymėjau. Bu ilo, kas gali iš
naikinti “porus” bei bakterijas 
iš nešvaros ir Ino pačiu laiku 
palikti noišnalkinus nešvarų? 
Juk naikinant “perus” bei nuo
dus — savaime paprastai pasi
daro dvarą. Bet po to viso, jei
gu tojo išvalytojo vietojo pasi
lieka gyventi neprausėlial, ku
rie tuojau savo prakaitavimais, 
spjaudymais Ir kitokiomis išma
tomis sudaro pakinkių dirvų 
kosmlškų spindulių veikimui.

Kodėl Čiepai yru pavojingi? 
Todėl, kad prld goriausių ap
linkybių arba stropiausių ban
dymų išvalyti iš jų visas žmo
gaus sveikatai pavojingas bak
terijas boi nuodus nepavyksią, 
nes juose tankiai pasilieka Vi
sokių nuodų, kurie palopytuo
sius sunktai susargdina bei nu
marina.

Dr. Tumbull (žiur. Enciklo
pedija Britanika 1929 laidos) 
ir dr. C. Armstrong (žiur. Pub. 
Health Roport liepos 22, 1982) 
savo raporto pažymi: “Kad lai
ke pastarųjų dešimt motų bu
vo apie 700 po čiopijimo (mie
go liga (encephalitis) susirgi
mų, iš kurių 40% mirė”. Taip 
pat yra žinoma, kad ne visi su
sirgimai yra raportuojami kai
po po-člepijlmal; tas yra daro
ma dėl nenubaidymo žmonių 
nuo čiopijimo arba ligos nepa
žinimo.

Žiūrint | laikotarpį ir | kiekį 
pačiepijimų nesimato didelio 
pavojingumo, vienok jis yra, ir 
neretesnis už rauplėmis susir
gimus, nes rauplės gal visai ne- 
pasirodyt, bet pasičiepijusiems 
jau pavojus yra.

Počiepijiniš žandų surakini- 
mo (tetanus) susirgimas, nors 
retas atsilikimas, vienok suda
ro didelį rizikavimų leistis čie- 
pyti. U. S, Pųbljc Health Re-
----- ---- L-------- j.------------------------------------------------------

Bi

MmĮĮ

Brooklyn, N. Y, — Frederick Gross, kuris yra (tariamas 
nunuodijimu savo žmonos ir keturių vaikų.

port iš gruodžio 7, 1932 metų 
pažymi, kad Suvienytose Vals
tijose per 10 metų buvo 194 po- 
Člepijlmai Žandų suraklnimai. 
Kai kurie medikui bando už
ginčyti, kad tio susirgimai no- 
tuęi nieko bendro su čiepais. 
Bet, pavyzdžiui, Dr. Stanley 
Thomos, Lehigh universiteto 
bakteriologas, sako; “Kad čie- 
pytis pavojus yra, nes Čiepuose, 
nors ir phonolo arba glycorole 
prezervotuose, randasi bakteri
jų, kad ir nepavojingųjų, pa
vyzdžiui, stophylococcus, kurie 
guli gyventi anaerobiškume (be 
oxigeno), bet jie prirengia tin
kamų dirvų išsivystymui bei 
užauginimui žandų surakinimo 
bakterijoms. Taip pat Sir Wm. 
Osler, M. D., pripažįsta, kad ri 
zikavimas yra gana didelis.

Kas viršuj yra pasakyta apie 
tetanug, .panašiai galima pa
brėžti Ir apie počiepijinj tubor- 
kuliozu susirgimų. " Pridedant 
tai, kad, ši liga yra sunkiau 
tikrai įrodyti, nes jos pasirody
mas bei' progresas yra daug

lėtesnis, Del jau buvo daug ne
abejotinų atsitikimų, kurie da
vė pamato tikėti į susirgimo 
galimumus.

Mat, kaip jau yra žinomu, 
pirm negu “telyčios“ yra raup
lėmis susargdinamos j jas ino- 
kuliuoja tuberkulino patyrimui, 
ar yra tinkamos, tai yra ar 
kartais nesergu tuberkuliozu. 
šia inokullacija kartais sveikų 
telukų užkrečia tuberkuliozo 
bakterijomis, kurios vėliau įsi
gauna | čiepus taip, kaip seniau 
tuberkuliozu užkirėsdavo žmo
nes, darydami bandymus su 
daktarų Marrow arba Van Pur- 
kis tyrimais (tests). Apie 26 
metai atgal tio tyrimai buvo 
labai, labai “moksliški”.
Bet žmonijos skaudus paty
rimas parode, kad tuo budu 
žmogus g^li likti ant viso am
žiaus užterštas tuberkuliozu 
taip, kaip nūnai čiepijapt nuo 
rauplių, jis gali likti gusirg- 
dintas rauplėmis; daktariškai 
sakant—variolaid^is, kurie tu 
ri visas rauplių ypatybes.

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins regėjimą

Pritaikinti i ūsą akims /J
nužemintomis kainomis /J
Apsaugok regėjimą, pri- 
žiūrėk gerai akis, o 
reikės niekuomet gailėtis**^
Prarastąjį regėjimą, silpnas ir kreivas 
akis galima dažnai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.

______ Jie apsaugos jusą akis, pašalins akiu
nuovargi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas rai
des, siūti ir aiškiai toli ir aru matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. Serner
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė
756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

Puiku* 
Zylo-Shell V 
rėmai pagra
žina veidą

Netik viršinlnčtų bakterijų 
įsigauna arba išauga Čiepuose, 
bet visokeriopų, ir todėl dr. 
George Dock (žiur. Sir Wm. 
Osler, M. S., knygoje 1 pusi. 
848) pažymi, kad su čicpijl- 
mu reikia būti labui atsargiu, 
nes pavojus yra gana didelig. 
Ten pnl ji* laikosi nusistaty
mo, kad medikai neturėtų už
tikrinančiai piršti tiems, kurie 
(o nenori ir sakyti,. kad jie 
yra absoliutiškai saugus.

Arba pažiūrėkime Į Suvie
nytų Valstijų daktaro genero
lo raportų (Vol. 1, pusi. 38, iš 
1919 m. laidos), kuriame 'pa
žymi, kad laike 1918 metų 
nuo Člcf/ijimo buvo pasiųsta 
j ligoninę 10,830 kareivių; o 
1917 metais, beveik dvigubai 
daugiau.

Vienok yru tokių, kurie ga- 
ko ir ginčija, kad čiopai yra 
saugus.

Ir iš tiesų, jeigu visi žmo
nės leistųsi čicpytl ir dar taip 
dažnai, kaip kgd ne kurie 
medikai bei čiepų išdirbėjai 
bando mumis įkalbėti, tai čic- 
pijimas daug daugiau pavo
jaus bei nuostolio padarytų, 
negu rauplėms retkartiniai 
arba epideminiai susirgimai, 
kurie, ačiū sanitariškumui, 
rotai kada jmslrodo. Bet, jei
gu kur nors ir atgiranda, tai 
tankiausiai būna ne rauplės 
(nors dėl įbauginimo kartais 
taip užraportuojama), bet 
alasirim nuo kurių nei Člcpi- 
j hitas neapsaugoję (žiur. Sta- 
dman’s Med. Dic.), arba viM- 
rauples. Kad ir šių “niežų” pa
sirodymas daug alarmo su
kelia ir profesijai šlck-tiek 
naudos padaro,

(Bus toliau)
l» »

SIUSKIT HEk 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

Teprašo Lietuvosžmonėsr 
pataria Lietuvos bankai

Reikalaukit Saugaus Plieninio Body 
ir Tikrus Hydraulic Stabdžius—

M

(Po kairei) Kaip r mani. TUc |ai raudinkite f 
Geriant arbatėlę n* pakalinCj aMyn*) kai Ply
ni ou t h karau važiuoja pilnu smarkumu. 
(Apartoj) Kaip tylu I NeaUirdt jokios vibracijos

4 //Vm

žiūrėk į visus tris, klausk apie moderniškas apsaugas

PLYMOUTH B s51O

7 iktai Plymouth duoda 
jums uitus keturius:
1. Tikrus Hydraulic 

Stabdžius
2. Saugų-Steel Body
3. Padalinimą Svorio 
4.12% iki 20% mažiau

Alyvos ir Gaso.

• žemiausios- 
kainos Karas 

kuris duoda 
jums abu

vadovaująs žemos-kainos karas su tik
rais Hydraulic Stabdžiais. ,

Paskui palygink Plymouth’o pagarsė
jusi “Floating Ride” su pasivažinėjimu 
kitu jŽymiu žemos-kainos karu.

Pasakyk savo Chrysler, Dodge ar De 
Soto dealeriams, kad jus norite pasiva
žinėti Plymouth’u. Taipgi paklauskite 
jo apie Oficiali Chrysler Motors Com- 
mercial Credit Planą.

Atsargiai patikrinkite kai ei
sit apžiūrėti naują karą. Atsiminkit 
pirmiausia, kad tiktai Vienas-Plienas 

yra saugus jūsų šeimai pasivažinėti. 
Plymouth body yra iš plieno ... ir den
gtas plienu ... frame ir body yra viena 
vienuotė.

O kaip su stabdžiais? Kodėl neturėti 
geriausius? Tai reiškia Hydraulic Stab
džius. Plymouth iki šiol yra vidnintėlis

Plymouth yra

IR VIRS.
F. O. R DIRBTUVt 

DETR0IT
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Mano Pastabos Duokit V ardus šiems PaveikslamsRato ŽEMAITIS

VARDŲ KONTESTO HALYGAH

vardųSiūlau

Adresas

JOYCE BROS
WAREHOUSE

Siulau vardų
Mano vardasMano vardas

Adresas

Dovanos-PrizaiEconomist, $3,800

Econo-

Econo-

per 2 dienaų

Taxation 
a year. 
Taxation 

a year.

Namų 
Daktaras 
$1.50 vertės.

(WuH*
HiOO vai. vnk.i |v.vI<m nop«|H’A- 
«ta# «u#lrink Ima# 21-mo Wnr- 
do Lietuvių Piliečių SųJungOH, 
Dievo Ap vėlinio# parapijų# di
džiojoj svetainėj, IH-Ui Ir Union

Kuzmickas, Clmlrmnn 
Maezcw, P rosi don L 
L. Savicką#, Secretgry.

Nariai SLA. M kuopos, Įsi 
tėmykllt, 
klmnl bus 
inėne#j antrų sekimiillenĮ Bim
bos MvelaĮiiėJ^, 085 We#t I IIHIi 
Street.

CONGR ESS 
MISA Mlhvnukce Avciiue

Iš West Pullmano 
SLA. 55 kuopos 

darbuotes

Abidvi neneria riulau apnlve- 
dusina, Bot J y vyrai buvo ne
turtingi; pagelbėti man nieko 
negalėjo. Mano MUgrįšima# nei 
vieno nenudtluglno. Visi šnltal 
meno sutiko,

Pradėjau Ieškoti pažįstamų. 
Pavyko vieny nurasll, Aš jam 
Išpanakojau vilty savo istorijų. 
.Ha suprato Ir įtikėjo mano pa- 
nakojlmu. Apsigyvenome ims JĮ. 
AA pradėjau rašinėti trumpas 
apysakas Į žurnalus. Užtai ga- 
vau neblogų atlyginimų.

Svarbiausi klausimai apsvar- 
Mlymul bu#, rengimu# vakaro 
gegužė# tll-tų d., Dievo Ap- 
velzdo# parai). Mvolnlnėj, Ir ne- 
piliečių mokykla Ir kiti rolka-

leidinį# organo “Tėvynės”.
Kadangi kuopa dar nežino, 

ar anuoji svetainė yra atšalt,v- 
ta dėl susirinkimų, lai Išrink- 
ta komiai ja, kad praneštų We#t 
Pullman 
kad kol lui# dabar nebus lai 
komu siislrlnkinml Jo avalai

Lietuvoje yra 
įvairina Iškilmės, 

sukaktuvių mlnėjl-

Daug vakancijų fe 
deralės valdžios 

įstaigose

Musų kellonl laimingai paal- 
baigi MM atplaukėm į Londono 
uostą! Dilimu prieplaukoje Ir 
nežinau ky daryti. Pinigų ne* 
turiu nė skaliko, Aialp taip da
ngavome Iki toa vielos, kurioje 
matio motina gyvendavo, kiu
riu, Joge! len neimšĮntami žmo
nės vaikščioja. Pradėjau Jy 
klausinėti apie savo molinų.

Tavo motina keli mėnesiai 
algai mirė. Apie tave pasklido 
kaliam, jogel e#i užmuštas. UI 
tavo Ir motino# siela# jau ir 
pomirtine# eeremonijo# atliktos.

13,14,15,16,
17,18,19, 20,
21,22,23,24,
25, 26, 27, 28,
29, 30,31, 32 

dovanos

lAinninyklt savo somis rnkniulits 
nnl nauju urlm porbiulnvotų

Aviacijos šventės, sukoktuvės, 
kongresai, vte. .

CENTRAL PARK 
3A3A W. Rftowwlt Rnad

Išviso bus duota 32 dovanos.
Daug progų laimėti.

gali būti iš vieno žodžio arba kelių 
siųsti kas savaitę arba visus sykiu, 
bus duotas kreditas. Visi vardai turi būt prisiųsti ne 
vėliau kaip birželio 20 d. 1935. Siųskite vardus adresu

NAUJIENOS . • 
PAVEIKSLŲ KONTESTAS, 1739 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Apie paveikslų vardų gerumų spręs komisija ir jos 
nuosprendis bus galutinas.

Paieško inžinierių, architektų 
et c., valdžios darbams

Mano moterį# greitai išmoko 
angly kalbų. Susidraugavo su 
inlelIgenllAkoml# moterimi#: iš
moko Londono apsiėjimų Ir 
mos gyvenome lamdone Ilgokų 
laikų, kol aA užsidirbau užtek
tinai pinigų ptu'rtik rausly mul 
kitur gyventi, no# Londono oras 
nei man, nei mano Žmonai no- 
imtiko.

PAVEIKSLAS No. 1
Kaip jus ta pavadin 

tumflt?

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS 

$514-1# W. ROOSEVELT ROAD <J| 
arti St. Loma Av. Tel. Kedzie 8902

Vanoa. Uėtaua Ir druskos vanos. 
nrimmliut poot 

Kuaiftka Ir turkiška pirtis
Moterims serodomla Od 7 v. v_________

Už davimų geriausių vardų didžiumai ar visiems pa 
veikslams bus duotos šios dovanos—prizai.

WEST PULLMAN. — Pra
eitų sekmadieni Bimbos svetai
nėje įvyko SLA. 55 kuopos su
sirinkimas.

Narių atsilankė mažai, tur
būt dėl aviacijos dienos.

Girčienė dar nepasveiko ir 
ligonė nemaž neina geryn.

Nutarta išnešti viešų protes
tų Pildomų jai Tarybai už su
mažinimų organo Tėvynės. 
SLA. 55 kuopa nepatenkinta 
yra, kad Pildomoji Taryba mo
kestis didina, bet organų Tė
vynę mažina. Nariai sako, jei
gu neprotestuosime, tai ilgai
niui viršininkai visai nebeiš-

ViRni Nniiji Porcolaln Garantuoti 
Eletriftki Refriuorntorlai 

Už '/j KAINOS
ATDARA UTARNINKO. KKTVERGO 

IR RUBATO# VAKARAI#.
NEDALIOJ IKI 5 VAL. PO PIKT

5711 SOUTH HALSTED ST. IU v Vertės Dovanų 
už geriausius vardus paveikslams

Paveikslų vardų kontestas eis nuo gegužės 15 iki 
birželio 14, 1935.

Reikia duoti vardai visiems paveikslams, kurie tilps 
šiame skyriuje pažymėtu kontesto laiku. Išviso bus 
apie 48 paveikslai. Po kiekvienu paveikslu parašykit- 
kokį jam duodate vardų, ar kų jis turėtų reikšti, o 
taipgi savo pavardę ir adresų. Vardai paveikslams 

Vardus galite 
Už gerą tvarką

IIOHKLAND. — Alolmmll 
ponktndionl, gogužė# 17 d.) 
7:80 vai. vakaro, Darbininkų 
#v<»tnlnėjo, HM 18 MIMilgan 
Avonuo, |vyk# Klhiby ir Drau
gijų Susivienijimo #u#lrlnki- 
mna. Siamo auHlrlnklmo bu# 
svarbių raportų, pranešimų ,lr 
bus svarstoma soni Ir nauji 
Susivienijimo reikalui. Visi na- 
Vlai Ir narės būtinai! atsilan
kykite paskirtu laiku,

Sekretorių#.

JOKS TEISINGAS PASIULI.H- 
MAS NEBUS ATMESTAS 

BRGY.IE AK) 
IŠPARDAVIMO

Arnotų Mlvitluuiibnrlo $24.95 
Hohil

M*Ju Aotnlu Ptirlor Molui, $9.50 ir VM.

7*nlU Arnotų VoIrooioJo Kiunbnrlo Metui, 
$14.50 ” v'rt>: 
liAniOH, $5,95

NAUJI t»x1« KARPNTAY 
$9.95-$11.95-~$13.95

Mano moteris pradėjo Įkalbi- 
t.ėli. jogui mes, užsidirbu už- 
lėktinai pinigų, pradėlumėm 
keliauti apie pa#aul|. Ji sako:

—Mudu bekeliaudami apie 
pasaulį, galėsime rašinėti Įvai
riu# savo įspūdžius. Kelionės 
įspūdžiai abelnai Žmonėms pa
tinka. žurnalai musų aprašinė
jimus noriai talpins ir dar ge
rai mums atlygins.

Tavo planas mnn imtinka. 
Mes abudu jau turėjome už
tek linai patyrimo įvairiose ke
lionėse. Lai tavo sumanymas 
įvyksta — mes H'ngsimės ko 
lionėn j#) visų |>asatd|.

(Galas)

Federalės valdžios Civil Ser
vice C.ommission paskelbė, kad 
yra daug vakancijų įvairiose 
įstaigose ir kad joms reikia 
sekamų tarnautojų:

Senior Taxation Economist, 
$4,600 a year.

Taxation
» year.

Associate 
mist, $3,200

As&istant
mist, $2,600

Unassembled. Forest Ser- 
nce, Department of Agricul- 
ure.

Principui Architect, $5,600 a 
rear.

Senior Architect, Senior Ar- 
hitectural Engineer, $4,600.
Architect, Architectural En- 

rineer, $3,800 a year.
Associate Architect, Asso- 

iate Architectural Engineer, 
3,200 a year.
Assistant Architect, Assist- 

nt Architectural Engineer, 
2,600 a year. -

Unassembled. Forest Ser- 
ice, Department of Agricul- 
ure, Procurement Division, 
'reasury f Department, Vete- 
ins* Administration.

PAVEIKSLAS No. 1
Kaip jų» ta 

jiavadlntumCt

PAVEIKSLAS No. 3
Kaip jus ta pavadlntumCt?

Galit Išlaimėti Brangių Dovanų
SKAITYKIT ŽEMIAU PAVEIKSLŲ

A|mt*l, dauginu irngu kuriai# 
kitai# molai#, 
rungiamo# 
kottgrmi, 
mali ule.

Iškilmė#
Lietuvi)# gyventojam#, bet di
džiumoje Mveėlam# Iš uš#ienlo. 
Manoma, kad jų #uvažluo# 
ypatingai daugi ne# š|mel yru 
šaukiam## ir Vi#o Pasaulin 
Lietuvių Kongre#a#i

Turėdami)# lai domėję Ii’ lai
vų bendrovė# ruošia daug ek#> 
kuraljų. Pirmoji iš jų yru 
‘'Naujienų” ekakurulja, kuri 
Išplaukia Lietuvon iš Ne\v Tur
ki) gegužė# 25 d. I'o# ek#kiir- 
#ljo# vadu yra "Naujienų” re
dakcijų# nary#, K, Auguathin- 
viėiu#,

Rcininu #ekn Lietuvon iškilmių 
programa#:

Birželio mėn.t Leil. F. Vait
kau# laukluvė# ir #utiklmo iš
kilmė#.

Birželio 28 d. <—> Lietuvių 
Aaulių Sųjungo# .lubillejus.

Birželio-Liepi)#. — Lietu vo# 
Skautų iškilmė#.

LiepoM-RugpIuėio. — jvalrio# 
#porlo šventė#, kuriose daly- 
vau# Sovietų Rualjn, Švedija 
ir kito# Kuropo# šaly#.

Liepų# 17 <1. — Darlau#-(B- 
rėno tragedijų# sukaktuvių mi
nėjimą#. Kūnų perkėlimas IŠ 
koplyčios Į kapus.

Rugplutis: — VISO PASAU
LIO LIETUVIŲ KONGHESAS.

Rugsėjais: — Pabaltijo# Gai
srininkų Kongresas Kauno.

Rugphuti#-S|mli#i Ūkio paro
dos Įvairiose Lietuvi)# dalyse.

Rugsėjo 8 d. — Lietuvos 
Tautinė šventė.

Spalių 9 d. — Vilniaus pa- 
grobimo sukaktuvės.

Lapkričio
Kariuomenės Jubiliejus

Koronpondenliii#.

Wo8tsaidlečlnms k 
18-tos kolonijos gy 

ventojnms

Asmenys, kurie nori paduo
ti aplikaoljų, kad gauti vienų 
iš šių darbų, gali gauti formų 
Civil Service raštinėje, naujuo
se Pašto rūmuose, Chloagoje, 
Aplikacija# reiki# priduoti ne
vėliau gegužė# 20 d.

ta’Aii—ir'iiiiiiii lihiT hiiiiifiMgiii riii 

šįmet rengia daug 
iškilmių Lietuvoje;

ragina važiuoti

ŠIANDIEN
per 3 dienas

Drama paimta iš Sovietu Rusijos Gyvenimo.
DRĄSI! NESLEPIANTI! STEBINANTI!

“CHAPfiYEV”
»

(THE RED COMMANDER)
UlraftU Anglų Knlbnje. Be (langoR PnkHImo.

1 Dovana ............... ..... ,......... $15 Cash
2 Dovana ................ ........ . $10 Cash

3, 4, 5, 6, 7 ( Vilniaus
8, 9, 10,11 ir 12 J Albumas

dovanos į $5.00 vertės.



RADIO

VAKAR IR
ŠIANDIEN

snvo

susirasti

jums reikia

Misa Shirley

ViSO

TRIJŲ M ET

Gerkit ir Reikalaukit

KENTU®*

Lietuviškos 

Degtinės

NATHAN 
KANTER

PULLMCK
NOSLACK 
riLLING

Maliorhis-Dekoratorlua
PAIMTINU & DECOllATING

Htuko 
musų

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

RAKANDŲ Bargenai 
FUHNITURE BARGAINS

AUTO Radiatoriai 
AUTO RADIATORS

t siūlo spc- 
er mčne-3 DYKAI!

Paslaptingai mirė 
Cicero lietuvis 
Viktoras Mikutis

polo laukis tai sušlapote vi 
dujo. Nėra bausmės”.

Suimtas jaunas au 
tomobilių vagis 
Melrose Parke

KNYGOS 
BOOKS

STIKLAS 
GLASS

Trečiadienis, gog. 15, 1036

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

MUZ. MOKYTOJA
MU81C TEACHER

Šonu ir nauju lietuvi 
visuomet 
1789 So.

Albinu Trlliknllė 
Pranas Pūkis ir J

Englewood mokyklos 
buvo suimti už puvo* 

rašomųjų mašinėlių. 
Ltnvronce Ihinn, 2-10 

Thonuis Farris, 14, 
į Georgo 
50th stų 

GUI Stew-

Visose Alinėse
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon _

IttIIN
llctlgo

IMI? Milwaukvi‘ uv. 2274 Mlston uv. 
IIHIIO NJIaliM at. tol. A rm Rage 1440

Gold Coast Tavernoj 
rengia party

Auto Patar. Stotis
AUTO SBUVICK STAT1ON

‘ Ų MIRTIES 
PAMINIUIMAH

Nenorėjo sušlapti 
lauke, tad sušla- 

. po viduje

Rustus sunkini sužeistus 
kelio, netoli Leniont

Kaimiečių kvartetas 
ir Gabalų šeimyna 
Naujienų programe

THE BRlDGEPpRT ROOFING CO.
Ar jūsų stogai reikalauja patai- 

tymo? Palaukite mus ir mes pa«a- 
ysiine klek kaltuos pataisyti. Mes 

taipgi darome visokį blikorystls 
darbe*

8216 So. Halsted Street.
Tel. VICtorv 4965.

Vaistininkus VValgreen, ku
ris kaltinu Chieagos Universi
tetų, komunizmo skleidimu, pa
reiškė, kad trumpu laiku jis 
paskelbs daugybę įrodymų, kad 
jo tvirtinimas yra pamatuotas. 
Dabar logislaluros senato ko
misija veda tyrinėjimų tuo rei-

Prieš teisėjų Krank M. Pad 
don, Statu straol teismo vokai 
atvarė apie 100 vyrų būrį. Vi
si buvo suimti Šeštadienį Ir 
sokmadivn|. Nusigėrę.

liet teisėjas Žvilgterėjo Į
juos, Ir nusprendė:

•Vųs, vyručiai notai p jau la
bai nusidėjote. Lauke buvo*pu- 
sėtinai šlapia, tai jei nesušla-

W. SCHAULER'S 8TORAGK 
4644 N. We*tern Avė.

Dotulte rakandų akyrlu*. 1450 varto- 
ta* tikra* kiniška* divona*. PIGIAI. 
Nauji kiniški kaurai po 116. 625. 
f 85 Ir 1350,' 10 dulk. valg. kamb, 

$98. Modom, 8 d. miegkamb,' no
ta* $98. Parlor net $25—$45. Ca*h 
ar išmok, Vakarais iki 9, ned. Iki 4.

šiandien (<old Coast tavernoj, 
adresu 5013 So. \Ventworth 
Avė., rengia party, ir savinin
kė ponia Canoline kviečia visus

Bate 
As ~M\e*rsA<ĮO 

25 ounces for254

Ralph Burko, vyriausias Cbi- 
cagos parkų distrikto inžinie
rius paskelbė, kad greitu lai
ku bus pradėtą statyti tunelį 
po Miehigan avenue ir Lake 
Shore Drivo, kad Žmonės ga
lėtų be pavojaus prieiti inde 
Onk galvių maudyklių.

Garažiuje, užpakalyje namų, 
adresu 5122 S. Talman avenue, 
buvo rastas negyvas Frank 
Krizas. Jis netroško nuo dujų, 
ir, greičiausiai nusižudė.

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

Neužmirškite niaukti 
ratilo į stotį WSBC, 1210 
rykles, 0 vai. vakare.

savo draugus Ir pažįstamus at
silankyti kaip 8 vai. vakaro.

Ponia Carolino sako: ‘'kad 
visi atsilankiusioji bus svetin
gai priimti Ir kiekvienas turės 
smagumų š| vakarų praleisti 
savo draugų būrelyje”. Bus mu
zika, užkandžiai, gėrimai.

Klmums.

Viktoras. Ml-
1530 S. 491h

Chicagos sveikatos departa* 
inento viršininkas, l)r. Bunde- 
seh, pareiškė, kad patvinę 
skiepai yra labai pavojingi svei
katai. Vandeniui išbėgus, skly
pus reikia būtinai dizinfektuo- 
ti ir išvalyti.

Keturi 
mokiniai 
girnų 50 
Jie yra 
W. GOth 
6127 Stcwart Blvd 
Pitron, 15, 221 W 
James Kearns 
art Blvd.

CHANE VIEW 
Hlnolulr GuNOlIne Stoti*

8858 South nedalo Avenue 
SPECIALISTAI

Grteavlmo -
Itetutelino Tnlrų 

Alyvos Nuleidimo
Mum užlaikomo plutų pu*irinkinių 

vl*u Hlnolalr Produktų, Sustokite 
šiandien Ir poi-Mltl k rinkit mums man
dagiu ir Totelngu Puturnuvlmul

LENTOS ir Medžiai 
LUMBEK

MODERN M1LLWORK & SUI’PLY CO. (Ne ikoro.5 8000 Archer Avė. 
Tai. VlRglnjtt 1914. Lento* — Sta
tybai Medžiaga — Stogdongyeti 
Dykai Arnikai tllavhna*.

CARU BROS. WRECK1NG CO. 
(Ine, į 

iNtolgta 1015.
Parduodame visokio* nulio* ANTROS KANK^RUDAVOJIMUI 

Nauja Statyba?1 Medžiaga Ir Malko* 

Lietuvi pardavėte malta mu*ų 
yards.

8008-8080. S, Hateted 8t. 
VICtory 1272-1278

Nepagydoma liga sirgusi mo
teriškė, Bose De Woskin, 27, 
7360 N. Damen avenue, iššo
ko iš 30-to aukšto Pittsfield 
rūmų, ir užsimušė.

Trumpų laikų atgal į Chica* 
gos upę buvo |meata graži 

alinių “hostesa”, Bobby Lee, 
24 m. Ryšy su tuo, buvo su
imti du vyrai, ne via jos meilu
žiai, George Cox, 1232 N. La 
Šalie st„ ir Floyd Jnckson, ku
ris dabartiniu laiku Jau sėdi 
Joliet kalėjime.

8MU1KOH Ir ubidno* muKlko*. V. 
fcptikttltfi-Chup, 1684 N. Oakley Ava, 
Tol, Hrun*wkk 9181.

Melrose Parko policija suė
mė Mykolų \Vasalewich, 20 me
tų amžinus automobilių vagilį, 
kuris su buriu sėbrų operavo 
Melrose Parke ir apielinkėje. 
\Vasalewich gyveno adresu, 
710 N. 19th street. Buvo suim
tas prie Main ir 20-tos gatvių 
kampo.

Policija suėmė Dr. Frank 
Scurfield, 35, 1848 S« Paulina 
street, kuris besisvečiuodamas 
Kankakee, III., bandė nudurti 
žmogų ir jį sunkiai sužeidė.

ANTANAS YUREVICII
Koris poi'NtekyTO su. šiuo pu- 
muuIIu gegužės 05”d.' M)82 m«- 
tul.M. Paliko didelliuno nuliūdi
mo motori Holen, broli Kar.l- 
mloru Yurovich ir jo šeimų ir 
kitus gimines Amerikoje, o Lie
tuvoje motinOIe Elzbieta ir ki
tus gimines.

Liūdnai atminčiai mano my
limo ir brangaus vyro Antano 
Yurnvich buk atlaikytos šv. 
Mišios, gogužčs 16 d. .1935 mo
tais, 8 vai. ryto Nekalto Pra
sidėjimo Panelės švenčiausios 
parapijos bažnyčioje,

Visus gimines, draugus ir 
pažistamus nuoširdžiai prašau 
atsilankyti ant šv. Mišių.

Liūdnai prabėgo jau tris mo
tai kaip ta žiauri ir negailes
tinga mirtis išpiešė mano bran
giausi vyru Ir gyvenimo drau
gų, bet aš Tavos negaliu už
miršti, Tu mano širdy esi vi
sados ir nemielas man gyveni
mas be Tavęs mano mylimas ir 
brangus vyreli. Aš vis dar iš
siilgus laukiu Tavos sugrįžtant, 
bet mano laukimas yra veltui. 
Visokios gClės, medeliai ir visa 
gamta pavasary^ atgija ir 
džiaugias. O kaip širdis alps
ta iš gailesčio pamislinus, kad 
Tu mano brangiausias daugiau 
pas mano nebosugrišti. Laikui 
bėgant užmirš tavo gimines ir 
draugai bet tu mano Širdžiai 
ir mintyse pasiliksi amžinai. 
Lai tau bun lengva ilsėtis Šios 
šalies žemelčje ir lauk manęs 
ateinant. Pasilieka nuliudusi

Moteris Helen Yurftvlch.

ANDREJEVO spccialis vasaros 
kursas,

814 W. 33rd St.

FŲR STORAGE
Voltai vietoje, Žemo* kainos Ir 

apdraudė. Eksportai grazuoja, va
lo, pataiso, perdirba, styliuoja sulig 
mados. Šis skelbimas duoda jums 
teise 10% nuolaidos ant valymo, 
storagei4.ghzavlmo, perdirbimo pa
taisymo ir naujų pirkiniu.

DAVID ADLERBLUM 
i steigta 1906

6510 S. Halsted St. NORmal 5150.

PETRUS® ROžELIENjB
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gegužes 11 dienų, 8:30 valan
da vakare 1935 m., sulaukus 
48 metų amžiaus, gimus Pa- 
goju kaime, Žiobiškio parapi
jos, Rokiškio apskr. Amerikoj 
išgyveno 25 metus. Paliko di
deliame nuliudime 2 sūnūs Al
fonsą ir Jonų, marčių Broni- 
se ir anukus, o Lietuvoj 3 
dukteris ir seserj Aismontie- 
ne, seseris Brone, AneMja ir 
Antosė ir daug kitų* giminių. 
Kūnas pašarvotas randasi 668 
W. 18th St., Chicųgo.

Laidotuvės ivyks gegužės 15 
dienų, 2 vai. po pjetų iš ko
plyčios i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Petrusės Rože- 
lienes giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna
vimu ir atsisveikinimų.

Radiatoriai — Fenderiui ir • Rody 
PutalMytna* 

Auto Molovojlmu*'
Darbu atsiimam Ir pristatėm.

R&R
Radiator and Rody Co.
II. C. Rolchert, Jr. J. F. Routhor. .Ir. 

iHtelgtu 1920. *
3572-74 ARCHER AVĖ.

' LAFayotto 76HH

SKOLINAM PINIGUS ANT PIRMŲ 
MORGICIU

Apdraudžiant nuo ugnies didžiausiose 
Kompanijose

JUSTIN MACKIEWICH
2324 So. Leavitt St., Phpne Canal 1679

Buy gloves with whot 
it savęs z

B«ra reikalo a»oM** S 
daogfaa. kad 
koleto. X4sk
25c. A vato ir

kl kariuo. rallta auiipįrk-

JUOZAPAS MARINAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

gegužės H dienų, 11:57 vai. 
nto. 1935 m., sulaukęs 46 
metu amžiaus, gimęs laetuvo- 
je. Kauno rėdybos, Raseinių 
apskr., Eržvilku parap., Pavi- 
daujų kaimo. Amerikoje išgy
veno 22 metus ir praleido vi
sa laika Chicagoje. Paliko di
deliame nubudime moterį Ju
zefą. du sūnūs. Juozapų ir 
Pranciškų, Lietuvoj tėvų ir 
motina. 3 brolius, Antanų. 
Kleofa ir Jonų, tris seseris 
Ona, Zuzana ir Marcclla; švo- 
geri Pranciškų ir dvi švoger- 
kas Marcelis ir Stefanija. 
Kūnas pašarvotas namuose, 
kur Marinas gvveno. 4546 S; 
Wood St.

Laitiotuvės ivyks Seredoj, 
gegužis 15 diena. 8 vaL ryto 
iš namų i šv. Kryžiaus baž
nyčia. o iš ten bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Marinas 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteik
ti iam paskutini patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sanai ir Giminėm

Patarnauja laidotuvių direk
torius L J. Zolp, tel Blvd. 
5203.__________ _____ ________

Sinndivn vnkiuv Naujienų rn 
dlo pmgrmnv vėl pluoštų imu- 
Jų dainų imtoika Kaimiečiai 
IPigaraėjęa Naujienų nulio pro
gramų kvarldaa, kuriamo dai
nuoja i>lėa 
E. Rimkallė, 
J. Rukšlele.

Bus taip
Gabalų Šeimynom gyvenimo ir 
Vinco bei Staaėa maži intero-

RENDUOJU LABAI GRAŽU 
DARŽĄ

Del Išvažiavimu Ir piknikų, di
dute platforma lokiam*, Gražu* 
įvarti* mišku* Ir visi puranktimal. 

Kreipkite* -
’ RAIBUŽIS FARMA

už Wlll(iw 8prlng* 
| vakarus 2 mylias 

ant 83 gatvė* 
Klauftklta

B1G TONY FARM

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

Bis skyrius yra vedamus tikslu pugslbltl musų skultytojams su
sirasti, kur gulima nusipirkti (vuirių paprastų ir nepaprastų 
daiktų, Intnlsų ir reikmenų. Jeigu U telpančių čia skelbimų s®- 
galite susirasti ko jielkot, piišnuklto Naujienas, Canal 8500, Ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia Jus gausite informacijų, Jeigu tik 
Jų bus galima gauti.

Siunčiame Gėle* Tutegrnmu | 
paunullo dali*.

L O V E I K I S
KVIETKININKAS

G6lėa vCHtuvėm*. bunklętamg
3316 rtEod S

Phone Boulevard 7314. Chlcngo, III.
.. ............................... ............. ..................

Vakar rytų prie kelio, State 
No. 126. truputį j šiaurę nuo 
Lement, buvo rastas sunkiai su
žeistas lietuvis, 
k utis, 45 motų, 
avenue, Cicero, 

Jį rado viena
Taggart, iš Mnrseilles, III, Va
žiuodama automobiliu ji pamatė 
Žmogaus pavidalų prie kelio ir 
sustojo. Priėjusi, pajudino Mi
kutį iwt tas gulėjo kaip negy
vas, visas kruvinas. Nuėjusi j 
ūkininko namus, ji pašaukė po
licijų.

Sužeistąjį nugabeno į St. 
.loseph's ligoninę, Jolieto, bet 
jis netrukus ton mirė. Tūnojo 
perskeltų galvų, ir kitas vidu
jines žaizdas.

Koronerio pagelbininkas Wil- 
lard Blood pradėjo tyrinėjimų, 
kad nustatyti, ar Mikutis brtvo 
Numuštas ir išmestas iš auto
mobilio, ar buvo suvašinėtas.

Patarnauja laidotuvių direk 
torius J. F. Eudeikis, tel 
Yards 1741.

A.+ A. 
VLADISLOVAS 
KRAUCIUNAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 11 diena, 4:25 valan
da vakare. 1935 m., sulaukęs 
pusės amžiaus, gimęs Kėdai
nių apskričio, Žeimių parap., 
Liepiu kaime. Amerikoj išgy
veno 27 metus. Paliko dide
liame nuliudime savo mylimą 
moterj Teresa, po tėvais Krau- 
klaitė, 2 sunu, Phillip ir Ed- 
ward, dukteri Jadvyga ir au
gintine Marijona šikšnaitę, bro
li Julijona ir broliene Mari
jona Kraučiunus ir ' jų šeimy
na. ir daug kitų giminiu, o 
Lietuvoj seserį ir broli. Kū
nas pašarvotas randasi 4614 
S. Paulina St, tel. Yards 1946.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ny, gegužės 16 diena, 8 vai. 
r>to. iš namų i švento Kry
žiaus parapijos bažnyčia, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio siela, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Vladislovo Krau- 
čiuno giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navime ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, Sunai, Duktė, Brolis, 
Brolienė ir Gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, telef. 
Yards 1741. _________ ________

Nuliude liekame. 
Sūnus, Marti, Anūkai 
ir Giminės.

F atidai
NAMU SAVININKAM 

ši budavojimo 
dalias kaina* tiktai per 
si. APSKAITLIAVIMAS _______
DARBAS GARANTUOTAS. LEN

GVI IŠMOKĖJIMAI. 
5% PALŪKANŲ.

Muro darbus, Cemento darbus, na- 
— pakėlimas,

1 vifikų ir bese- 
' mento išlygini-
// ma,|k nauf“8 n»u

rinius frontus,
11 krautuvių patai-

symas, šinglia-
I vimas porčių ir

| namų, plumbin 
Kas ir šilumos 

J vedimas.

LAWNDALE
CONSTRUCTION G0.

3653 West 26th Street
k. ' Telefonai: aak. ' ROCKWELL 0750 JĄ Kibu LAVVNDALE 1875

hmosmMTiii na mms—r»minrTtri-tfw<stnaMMinitsaMia.iiri i r jmiimmn*mnmmsmms*HMiHM

i’TToYos
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybes 
Knygyedystos 
Stenografijos 
(th'ęgg Hhurthand)
MOKSLO LAIKAS i

Nuo 9 iŠ ryto iki 8 po plotų. Ir 
nuo 7 iki 0 vnl, vakaro,

Amerikos Lleluvln Mokykla 
3100 So, Halstod St.» Chlongo, III.

Skelbimui Naujienose 
duoda naudi) dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Dykai Dykai 
DOVANOS

Jo/f/H uUlnM H skelbimą

IŠKILMINGAS 
ATIDARYMAS
1DEAL CO1TEE 

STOItB 
Kur Iltim Mprngliiuma 

PRIE JUKŲ AKIU 
Ttemntyidt mtinų luomų kuvo* Mprn 
ginimo pHotuteų musų kruutuvOj. 
Specialiai gera 1 5C 
KAVA MV.
BOGOTA 91a
KAVA  ............ ......... *v, ■ m

3 gvorai 01<i
Goru Poahorry 1Q m
KAVA ......................... *v< IOG

!l Mviti'id 65<J
Oriingo Itekoo
ARBATA ....... .......... *v.
Mom užlaikoma dhloll pnHlrinklmų 
prledconių. VlHoklo* rųštea pnhd- 

džlų Niddidnlų pigiai,

IDEAL COFFEE 
STORE

Kur Kava Spraginama Kaadlon 

1502 West 18th Street

Duodam Paskolas Ant Morgičių
MUšnls NlčneHininis Išmokėjlnuils nuo 5 Iki 20 Melų

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj
U. S. Government Įstaigoj, F. 
S. and L. Ins. Corp., Washing- 
ton, Di C. Apdraustas kiekvie- 
no žmogaus investmentas iki 
$5,000,00.JgĮKFv Mes mokam už kiekvieną 
dolerį dividendus, pagal už- 
darbio. Praeityje išmokėjome

Reikalaud am i 
visada galite 
gauti savo su-

M A L E V A 
už Mi Itidnonl 

Vyriausiu Viola llankruUi AtNltenkyklt 1 bite kurių ii 
n krautuvių ir padMum., 
Člu niMlto ktekvteim Žinomų mnte- 
voh ruM už nupigintai kalite*, 
$2.00 Balta Žibanti M u- AR(* 
teVtt, UŽ (liti. ..į«inu><.«un.>įį.> 
$9.115 Balta Fiat Ma- $1 1 fl 
lova, už Gal, .........uim.. * * j
$1.25 Htetdtem* Mntevu, 
už gul biiHiiihiu.iiHHiiiuMįjį y 
Kutemnlno *1.00 
VlH." Wivii

Arba MugražInHlnui 
l’nlnt Excluinge o

iškų knygų 
au»it« Naujienų knygyne 
[ąlated 8t„ Onlcago, III

KAILIAI
FURS

ZtolKHiAvMM

Bridgeiiort, Conn. l’oler 
Sinhitink, 22 melų jmtmmlte, 
kurlH U|x> Kraštuota# už rašy
mų grūmojančių laiškų ir rei
kalavimų pinigų iŠ turtingų gy
ventojų. Į į ‘i

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803 /. .

PARDUODAME VISOKIOS RŪŠIES 
STIKLĄ

Visokio didumo langams. Indeda- 
me stiklus. Imame stiklo darbo 
kontraktus.

CHICAGA GLASS CO„ Ine.
Glazing Contractors

4351 S. Halsted St. TeL Yards 5482

ŠOKIŲ MOKYKLOS
DANCING SCHOOL

KADIATOKIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažintos 

25”' 35%
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
minėsiu. Kreipkiti* visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

, 1635 W. Division SL
kampas Marshfield_________

STOGAI
ROOFING

šaukite K, Copukns Tel. Brun«wlck 
9181 arba Lafayette 6277.

Piknikams Daržas 
PICN1C GROVK

piBBSlHt gauti
!ederalSavinos taupytus pim- 
andUoAn asiociation g u s. Įstojimo 

o* chicaoo mokėti nereikia.
2324 So. Leavitįt Street 

Telefonas CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas.

Šįo laiškai yra atčję Iš Hu 
roposi Kam jie priklauso, to* 
gul nueina J vyriausi J | paštų 
(Ganai ir Vim Ihiran streots) 
Ir prie langelio, kur padėta 
Iškaba “Advorllsod Wlmlow’‘ 
klumda laiškų.

008 ButkiiH Ed.
008 Kiiehin Paulyna
018 Norkiovie Jonas 
010 Vidas Frank

)llll

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEH 
USED BYOUR GOVERHMEHT

ALV/AYS UNIFORM 
... DEPENDABLE

i^A, HIU OMMI N 1)1 |) 
A \ ron <h) YTAH'.



vo nuOjiml | lygos raštinę, 824 
South llalatod atroot, Po to ji 
poraikClO gyventi nnujoii vio- 
ton, Ir Lyga nebegali jos suiol-

PRANEŠIMAI

Jum liet Ow«n J. l<t»bori

CLASSIFIED ADS
Jutltae and Mr«i Robertą Roberte homo

SPORTAS

■•*><**-

Lietuvis Jolmny 
Goodman J. V. golfo 
čempionato turnyre

Immigrants’ Protec- 
tive League ieško 

Sofijos Rimkiutės

šiandie vakaro Marlgold Gar
dims, Broudway ir Graco, risis

Finnncinl 
PlnniINMhPMNkolON

Diamond Greit Džiustantis
SPAR VARNIŠIS

Išvidinis ir išorinis. Nebijo 
vandens, už fl? «g
Galioną ......................... I

Chicagon atgabens 
pinigų klastuoto“ 

jų “karalių”

Jus paei- 
_j patter- 
Viena rolė

BERT RŲBI RISIS SU 
AL VVILLIAMS

SIENOM 
POPIĘROS 

1935 Dezenių 
švelni ir mazgo
jama, <. 
rinksite 
nūs.

PAIEŠKAU moteries nr merginos 
oria namų darbo prie mažos Šelmy- 
nos. AtslAuuklte C. Izirenden, 0105 
W, 39 Finos.

—kvapelis saldaus kvapumo 

-pilnas skonio ir lengvumo

100% dėl lengvumo

Išrinko karalaitę 
bažnyčios 100 metų 
sukaktuvėms švęsti

LINOLEUM LAKIERIS, 
baltas kaip vanduo. Labai 
tvirtas, galima ant jo vaikš
čioti j valandą po varnišiavi- 
mui. Už kvortą ....

KRIKŠTYNOS MOTINOS 
DIENOJ

MERGINA virš IK ateaklnlti te
lefonų Ir dirbti lengva namu darbų, 
Alga, kambarys Ir užlaikymas.

703 Ho, Mųrsnfield Ava,

REIK ALINGA apymiO moterie 
arba margina, guolis ant vieton. Ma
žai darbo. 2KII9 W. 03 Ht.

Buri Bubi su Al Wililams, 
,yRubl yra Vengrijos žydas. Iš 

Europos Jis atvyko prieš kelis 
mOneslus. Per tą laiką jis tu
rėjo bent kolloliką desOtky rls- 
tynią Ir nei vieną nopralahnC- 
jo. Jis jau kaytą ritosi su 
Wllliains ir j| nugalėjo, bot po

Immigrants’ Protoctlvo Len- 
guo prisiuntė “N-oms” laišką, 
kuriamo prašo suieškoti jblą So
fiją Rimkus, kuri savo laiku 
gyveno adresu, 718 West 18th 
Street Kiek laiko atgal ji bu-

Hado $400,000 truku 
ma apskričio ižde

šiandien Studentu 
Kliubas vaišins adv.

R. Skipitį

irsi k raustant paftnuklto 
’M K980 ir nŠ ntvažluo- 

“estlmatlon" 
kraustymus, 

___ _____ ... d jus busite 
tikrai užganfidlnti su mano žemo- 
inls kainomis Ir garu patarnavimu.OKHAH likPREBS 

2040 W. 43 Ht.
ROSELANI).-Pereitą sekma 

dienį, pp. Kuinsklą namuose Į 
vyko jy 
Krikšto 
Kumskio, 
VVaivat. 
tina, yra 
tč.-» (’Sp.)

š| vakarą pp, A. Lldy-Lldl- 
krtuakų namuose, 7041 C'.rnn- 
don Avė., LiChuanlan Unlvorsity 
Club rengia vaišes ndv. R. Ski
pičiui, D.U.tLL. pirmininkui, 
kuris dabar lankosi Chlcagoje.

Po vaišią |vyks pasikalbai 
mas, kuriamo kllubo nariai Iš* 
diskusuos su svečiu reikalus 
liečiančius amerikiečių studentą 
kuoperavlmą su Lietuvos stu
dentija.

Visi kllubo nariai ir ją drau
gai yr 
jimą.

PILNAS ĮRENGIMAS sandvlch 
flxtures. pigini, 10 pfldų fountuin, 
rogistoris, knovK indui*, fitymo stulas, 
rogisterls, kovos indas. fttymo stalus, 
tt. Dclorlul toncutMlšuuki.a Gchrl, 
Fuirfax 10240, ifi ryto,

II B 11
SIENŲ POPIĘROS VALYK 
LAS Absorine, Climax 
CIeveland A ke- Aafl

Dabartinio Cook apskričio 
Iždininko Mlchael J. Flynn audi
toriai baigč cgiumlnaclją iždo 
rekordą ir rado, kad yra 
$400,000 įtrukumas. Kaltininku 
esąs būvąs iždininkus Roberl 
SweiUer. Swvitser tikrina, kad 
trukumo nčra, bot jeigu pasi
rodys, kad kns nors neaišku, jis 
savo pinigais skirtumą imdongs,

Kinomatografų imi 
jų kovoje puolė 

nauja auka P-1C Rimkus prašoma būti
nai | Lygos raštinę nueiti 
Svarbu. (8p.) •

NAVININKAS parduoda Tavom 
Ir standų. Darganas. |500 nupirko 
flkčarlus Ir užmokti* už vienu mo
tų randų, Ant Main Hlghway, arti 
miesto, vanduo, runom, elektra. Prie
žastis. turi kita bizni, 3501 W, O5th 
Ht„ Evergreen Park, Iii. Tol, Ever- 
groen Park 7310,

VVASHING MACR1NES—*10 ir vlr«.
WRINGER ROLLS—pritaisoma i 10 

minučių—tiOo. Ir virš,
VACUUM Cf.EANERH—*5,00 Ir virš. 

O. HLA D! LĖK
5225 So. Kadžio Ava., Cblcugo. III. 

Tol. Jlmnlock 0220

MOTERIS prie sortavimo Nonų 
skudurą, Turi būt patyrusios, Nuo
latinis darbas, Centrai Paper Htock 
Co„ 2465 Elston Ava, _ _

REIKALINGA mergina ur mote
ris prie namų darbo, gyvenimus ant 
vietos, Taipgi vyro prie roadhuusos. 
Saukite Trl. Wlllow Springs 02,

MOTE III H patyruNlos prie noria- 
vlmo Menų Mkudiirų. Continental 
Paimr Gradlilg Co„ 1023 Lumber Ht,

ČKVERYKU TAISYMO SAPA 
pardavimui, Naujoa I^ndicn moli
nos. darganas — 1200, 

3239 Lituonlco Avė.

n kviečiami | pasikalbo 
Pradžia 8 v.v. —(Sp.)

AUTORIZUOTI NU-ENAMEL PRODUKTŲ DEALERIAI 
DYKAI PRISTATYMAS.

Atdara Utarninke, Ketverge ir Subatos Vakarais.

dukreles krikštynos 
tčvais buvo p. A 
tčvo brolis, ir p-lfi 

P-a Kuinsklono, mo- 
buvusi p. Nereiškiu-

Sieteliams Maleva
Žibanti Juoda Oflrffr
Už Galioną .............. jCJJC

Birželio G d„ Ne\v Yorke, 
Oakmont laukuose prasldčs 
Jungtlnią Valstiją naclonalla 
golfo čempionato turnyras. Da
bartiniu laiku gohhdnkai lošia* 
kad kvallrtkuotis turnyrui. Tarp 
lą, kurio jau turi teiną lošti, 
yru lietuvis golftnlnkas Johnny 
Goodman — Gudauskas, iš 
Omaha, Ncbraska, kuris kiek 
laiko atgal buvo mčgčjy čem
pionas. v y

Eplskopalą bažnyčia Chlcn- 
gojo šį penktadieni švęs savo 
100 motą sukaktuves. Tam 
tikslui yra nmklamos iškllmčs 
Drako viešbutyje. T'Otns IŠkil- 
mčms gi, bažnyčios viršininkui 
išrinko gražuolę “Sukaktuvią 
Karalaite”. Ji yra M Ims Boulah 
Kepple, 3319 Maypote avonuo.

EMMA’H CAHTLE CAFE 
044 N, Htato Ht, 

Labai gera vieta —- garai Išdirbta 
per Ilga laika — Gera proga blz- 
nlšklomM žmonšms. Važiuoju | 
Lietuva atoNtogoma, 

044 N. Stato HL

MERGINA prie ubelno namu dar
bo RlverNld6.|© -- gyventi vietojo 
Tai. Canal 107K,

Cook apskričio llgonlnOje* gu
li Ir kovoju su mirtimi Clyde 
Oslvrburg, kinematografą opj- 
rntorly orgnidsatorluM, kuris 
įskilo nuo reguiiarčH unijos ir 
orgunlsavo savo grupę, Užva
kar vakaro Jis buvo pašautas 
prie IB-tos Ir Laflln gaivią, kur 
buvo su savo žmona Ir dvlojuls 
draugais,

Policija sučmč Inr,tymui re
guliariu unijos viršininką 
George Brown, bot jis sakosi 
nieko nežinąs apie sušaudymą,

Reguliarč unija yru Mellon 
Plotum Oiierutors Union, ku
rios viršininku buvo garsusis 
Thomas Maloy, Maloy taipgi 
buvo nušautas kiek laiko ntgnl.

CliicagoN Lietuvių Draugija, yra 
imŠulpON Ilgoje, pomirtinių Ir kultu* 
roN draugija. I narius priimami
vyiiil ir motarlN nuo 16 Iki 4H 
įlietų umžhuiM. PuAalpa Ilgoje yra 
3-jų skyrių $0, $10 ir ŠHI Navai* 
tčjoi pomirtinė $260. Taipgi, čių 
lirilmmnON Ir ČIuIon drmigyNtŠN bei 
______ ,, .,u dar iionIovI visai bio- 
tral hinlglMul.

ChlcugON Lietuvių Draugija, yra 
legalč organlzaoljn Illinois vulslljp* 
je, J Chlcauos Lietuvių Draugilų 
m'lkkuiso 1000 narių, tai yra dld- 
žhiusht Ir turtingiausiu lietuvių 
draugija Chltiago,|«.

IsiraAyt Draugljon galima piiiim- 
ilAlhds Ir kelvurguls visų dienų, o 
tiedahlleiilals tiktai nuo 0 vai. ryto 
l v. p. n.

Kndskiltis |
Draugijos ofisų. 

1739 Ho. Ilalsted Ht.
Taipgi, IslraAyt Draugljon galima 

Ir per musu kmikursantus.

Lietuvių Piliečių Brolybtis Kllubo 
Amerikoj, susi rinkimas įvyks gogu* 
žus 16 d. 1936, 7 ilk) vai. vuk.. .1, 
Garlmžo avet., 11740 Ho. Iiulstod Ht, 
Visi nariai malontikltu dalyvauti, nes 
turime daug svarbiu reikalų dtil ap
tarimo. Malontiklto noslvtiiuotl Ir 
10'lbull laiku,

M.. Bet utis, Prot, Įlaši,

11uniholdti Purk Lietuvių Politikos 
Kllubo mtinasliils susIrliikimaN įvyks 
gugužtis 10 d.. 10116 m. Almirs Hi
mnus sveti, 1940 N, llanoank Ht 
Chloago, K vai. vak. Gerbiami kiln
ia) mulai maĮontiklta bud Aliumi su
sirinkimo. rurtisima svarbių pasl- 
UiHmų, taipgi yra kviečiami buvusi 
mii'lal atslliinkytl yru nutarta priim
ti bu įstojimo mokesčiu, Valdyba,

Master Painter’s Baltas 
ENAMELIS 

Graži balta spalva, kuri bus 
balta ir gali būt permalevo- 
ta bile kuria kita spalva. 
Labai speciale kaina. 

“ si .69

VALOMOS LANGAMS 
UŽDANGOS 

36x6 pėdų

Furniturc čt Ftxtures 
Rakandal-Itaisai

.IŠPARDUODAME BARU IHKČE 
rliis. visokio didžio au Coli BakNain 
ir Blnkom, Taipgi Storų flkčeriu* 
dol bylo kurio biznio įskaitant svar
stykles, rcglstorlus ir ko baksus 
Cash arba ant ifimokfljlmo. Pama
tyk ito mus pirm nagu pirkaite ki
tur. H. E. SOSTHE1M & SONS. 
Storo FNturos, 1000 S. Stato Ht. 
CALumot 5209.

N<»\v Yorke noHeiml buvo ru« 
hnliiM ‘'Gnit’ftn” Vielini' Luutlg, 
gerinu žluomiu kaipo pinigą 
kkiMlotoją ‘‘karnlIuH”. Noru jin 
Jau buvo areštuotai* 38 ImrtUH, 
LiiMtig nei kartą nebuvo nuto‘H» 
tuM, noM truko Įrodymą. Ik1') š 
Myk) delvktyvnl užtiko Ir Lum- 
tlg produktą —- apie $60,000 
dirbtiną pinigą. /

Knl bu LiiMtlg npMldlrbH New 
YorknM, tai jin bim otgabčnlnH 
Chleagon, kur jh* bun antru 
kartu- telHlamuH Ir biuidžlninuH.

»

Buslneo Service 
__ __ Biznio Patarnavimas___

MOVING
P1ANUH III RAKANDUS 

Prlei
LA FA _______
siu jums padaryti

GERA IŠVIDINĖ
ŽIBANTI MALEVA

Maleva su Enamel išbaigimu 
Baltos spalvos 
Už Galioną ....

Malevos ir Varnišio 
Išėmėjas

REIKALINGA merginu arba nu 
sena moteris pugalbtitl nludtiju, 

4264 Ho. Ashland Avė, 

nūnlncff, Chanccn

KENDŽ1V. cigaru, labakos. k« 
oroam Ir lengvų grosorlų, Daro di
deli biznį kendčmls. Tinkamas lie
tuviams biznis. 3 kambariai. Ran
da $IM,00, $600 cash, Daaterial 
tegul noutslAnukia, 

3213 Wa1laco Ht.

HKOLINAM PINIGUS 
ant just* inurgičlu. bonu. algų Ir na
mu, lulpgl juokam, parduodam, mal
iniui iiiurglčlus, bonus, fmmus, ūkas 
Ir blKidus. Turim nudraudus da- 
pitrtmenin, VleAus Notarus.

J. NAMON A CO. 
0766 Houih VVaslern Ava,

Darbininkų reikia

REIKALINGAM garus žmogui* 
dirbti ant tiktis I Mlchlgun vulsliju, 
nutyrlmus nereikalingus, AA mo* 
ktislu $16.00 I mtinusl Ir užlaikymus. 
PruAuu ulslllajH,| ant Ala untraAo.

M. ANUCZAtJHKAM ’ 
\ R, I, II. 41

Feimvlllo, Mieli,

labai suiftloB kovot*. Wlllhnn« 
sako, jog jh* notlkčtnl pakliu
vęs ( spąstus. A| kartą jis bu
siąs atsargesnis.

Bo šios vyriausios poros, ri
sis dar visa ollč žinomą Ir 
mėgstamą rlstiką, kaip tai: 
Zack Malkov, O’Ncll ir kiti.

GRANAM > SONS, 
MALEVŲ KRAUTUVE

1821 W. 35th Street 1638 W. 79th Street
TeL LAFayette 8873___________  Tel. RADclifte 3888

Pavasarinis Išpardavimas 
VARNISH TILE 

SIENOM 
POPIERA, 

plaunama, t a i 
pigiai kaip 

16ic 
Ui Role.

Sienoms Popierų Apkarpom Dykai!

Diamond
ŽIBANTI MALEVA 

Balta arba spalvose a 

Už Galioną ............ WWV

Cliiimgui 
____ __.l . 
roN drouglji*.

įimtų timžhuis.
“ lų —
te.|*H ppinlrtlnti $>,dd.
Įl..‘,..„.... .
kllubul. jai

'ttfii!! * •>:. >

W;:

‘i; • f




