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Vokiečiai neina i Klaipė
dos direktoriją

Nors jiems buvo pasiūlyta didžiuma vietų. 
Klaipėdos krašto seimelio rinkimai 

bus rugsėjo 29 dieną
BERLYNAS, gog. 20.—Nors 

Lietuva visaip bando susitaikin
ti su Klaipėdos vokietininkais, 
tečiaus kiekvienai Lietuvos pa
stangai pastoja kelių Vokietijos 
naciai, kurie nepaliauja kištis 
į Klaipėdos krašto vidurinius 
reikalus.

Taip, Lietuva pasiūlė didžiu
mų vietų Klaipėdos vokiečiams 
Klaipėdos direktorijoje (tris iŠ 
penkių vietų), bet naciai tų pa
siūlymų atmetė ir mišrių direk' 
torijų sudaryti nepasisekė.

Tas rodo Lietuvos taikius no
rus ir Klaipėdos statuto signa
tarai (Francija, Anglija ir Ita
lija) nebegalės Lietuvai pri
kaišioti, kad ji buk nenorinti 
taikintis su Klaipėdos krikšto 
gyventojais ir juos persekio 
janti.

Del Pilsudskio mir
ties uždarė lenkų 

laikrašti

\ VARSA VA, geg*. 20. Del 
netinkamo praneši mo apie mar
šalo Juozo Pilsudskio mirtį, li
ko sustabdytas seniausias Len
kijos laikraštis Gazeta War- 
szawska, einantis nuo 1774 m. 
Jis buvo organas buvusios la
bai stiprios nacionalistų demo
kratų (klerikalų) partijos ir 
todėl jis buvo griežtai nusista
tęs prieš valdžių. Jis įdėjo ke
turių kohimnų oficialį prane
šimų apie maršalo mirtį ir gre
ta padėjo besišypsantį Lavai 
paveikslų. Išrodė, kad Lavai 
šypsosi iš žinios apie Pilsuds
kio mirtį. Valdžia tai paskai
tė už įžeidimų mirusiojo mar
šalo ir laikraštį konfiskavo. 
Manoma, kad laikraštis bus vi
sai uždarytas.

Gen. Goering nesimatė su Pil
sudskio įpėdiniu

Hitlerio vyriausias pagelbi- 
ninkas. gen. Goering iš Pilsuds
kio laidotuvių buvo sugryžęs į 
Varšavų, vyriausia, kad pasi
tarti su naujuoju armijos in
spektorium gen. Rydz-Smigly, 
kuris užėmė Pilsudskio vietų, 
kaipo vyriausio armijos ko
manduotojo. Tečiaus su gen. 
Rydz-Smigly pasimatyti jam 
neteko. Turėjo pasitenkinti tik 
ilgu pasitarimu su užsienio rei
kalų ministeriu pulk. Beck ir 
po to gryšti atgal į Berlyną.

Pilia Pilsudskio piliakalnį

Didelės žmonių minios vis dai 
pasilieka Krokuvoj, kad galėjus 
pamatyti Pilsudskio karstų, nes 
tos progos nebuvo laike laido
tuvių.

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

Veikiausia lietus; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:26, leidžiasi 
8:07.

Uotu va padarė ir kitų svar
bų Žingsnį. Kadangi senasis sei
melis neveikė ir negalima buvo 
jį sušaukti, tai teko jį paleisti 
Dabar Lietuva paskelbė, kad 
rinkimai į naujų Klaipėdos 
krašto seimelį įvyks rugsėjo 
29 d., nors Lietuva nė techniš
kai, nė legaliai nebuvo verčia* 
ma skelbti naujus rinkimus. 
Tokio didelio Lietuvos nuolai
dumo nesitikėjo ir naciai.

Visos pro-vokiškos partijos 
susivienijo ir stropiai ruošiasi 
ateinantiems rinkimams.

Pakeitimas mirties bausmės' 
keturiems Klaipėdos naciams 
užmušėjams visai išginklavo 
vokiečius, nors jie vis dar ne
liauja reikšti nepasitenkinimų 
Lietuva.

Netoli nuo Krokuvos yra pi- 
liamas Pilsudskio piliakalnis. Po 
saujų žemės atnešė velionio šei
myna, ministeriai ir armijos vir
šininkai. Dabar saujomis pilia 
piliakalnį ir paprasti žmones.

Lenkijai gręsia ka
ras su Lietuva ir 

Ukraina
VARŠAVA, geg. 20. —Nors 

Pilsudskis ir paliko Lenkijų 
laisvų ir nepriklausomų, tečiaus 
patys lenkai prisibijo, kad jam 
mirus dabar iškils visoje šalje 
suįrutė, nes nebus stiprios ran
kos, kuri lenkus galėtų suval
dyti.

Be to lenkai pradeda atsi
rūgti ir jų blogi santykiai su 
kaimynais. Dabar jie patys 
pradeda matyti, kad jie kando 
daugiau, negu galėjo praryti ir 
kad delei to jie atsidūrė pavo
juje karo su Lietuva ir Uk
raina. Lietuva reikalauja Vil
niaus, o Ukraina kovoja už vi
siškų Ukrainos nepriklausomy
bę. Ir tas }<aro pavojus ypač 
padidės, jei pačioje Lenkijoje 
iškils betvarkė, ar iškiltų Eli 
ropos karas, kuris darosi neiš- 
vengtinas.

Lietuva buvo vienintelė šalis 
Europoj, kuri neprisiuntė Len
kijai užuojautos dėl Pilsudskio 
mirties.

Kunigas prisipažino 
tvirkavęs su jauna 

mergaite
CHARLOTE, Mich., geg. 20. 

—300 svarų sveriantis metodis
tų kunigas Harry L. Watkins, 
54 m., teisme prisipažino san
tykiavęs per du metus su da
bar jau 17 m. sulaukusia mer
gina, jo parapijone.

Pradėjęs su ja santykiauti du 
metai atgal, kada ji būdama 15 
m. mergaite atėjo pas jj su ko
kiu tai reikalu. Daugiausia jie
du t virkavę bažnyčios rūsyje 
ir zakristijoj. Bet Dievas esu 
jam atleidęs.

Teisėjas dar nepaskyrė jam 
bausmės, tik įsakė kunigą už
daryti kalėjimam

Kunigas yra vedęs. Jo sūnūs 
taipjau yra kunigas.

Šiandie legislatura 
balsuos dėl taksų 

pakėlimo
SPRINOFIELD,, III., gog. 20. 

—Rytoj susirinks valstijos le
gislatura penktų kurtų balsuo
ti dėl prekių taksų pakėlimo, 
kad padidintais taksai butų ga
lima sukelti pinigų bedarbių 
šelpimui.

Republikonai, be kurių balsų 
bilius negali gauti reikalingų 
dviejų trečdalių balsų, yra la
bai nepatenkinti sekmadieny 
per radio pasakyta gubernato
riaus Hbrnor kalba, kurioj, pa
sak jų, gubernatorius tik apkal
tino opozicijų, bet neatsakė į jos 
svarbiausius užmetimus. Todėl 
republikonai tariasi ir toliau 
laikytis griežtos opozicijos ir 
penktų kartų nepraleisti biliaus.

I Springfieldų yra suvažiavę 
visi demokratų bosai gelbėti 
gubernatoriui bilių pervaryti.

Kauntė vistiek mai
tins gal 10,000 

šeimynų
CHICAGO.—Cook kauntė ga

vo leidimų iš šelpimo adminis
tracijos likusius nuomų ir me
dikais pagelbos pinigus sunau
doti nupirkimui maisto labiau
sia pagelbos reikalingoms šei
mynoms.

Tokiu budu apie 10,000 la
biausia vargstančių šeimynų 
susilauks maisto orderių. Bet 
visos kitos bedarbių šeimynos 
turės maigytis kaip. jos išsiga
li iki bus sulaukta pagelbos iš 
federalinės valdžios. O tos pa
gelbos negalima tikėtis iki vals
tijos legislatura nepasirūpins 
sukelti bent $3,000,000 į mėn. 
savų bedarbių šelpimui.

Nuomos bedarbiams yra ne
mokėtos ir daugelis jų gal bus 
išmesti iš butų. Chicagos real 
estatininkai nutarė dar nemėty
ti bedarbių iš butų, laukiant to
limesnių legislaturos žingsnių.

Laukiama aštrios 
kovos kongrese 

dėl bonusų
WASHINGTON, geg. 19. — 

Prezidentas Rooseveltas šių sa
vaitę, galbūt trečiadieny, as
meniškai perskaitys kongresui 
savo veto Patman infliacijos 
ex-kareivių bonusų biliaus. Tai 
yra dar nebuvęs atsitikimas, 
kad prezidentas asmeniškai 
skaitytų veto.

Po to prasidės aitri kova 
kongrese, kad tų bilių perva
ryti virš prezidento veto. In
fliacijos šalininkai stengsis bi
lių pervaryti ne tiek dėl bonu
sų, bet kad pradėti pradžių pi
nigų infliacijos, kuriai griežtai 
priešinasi administracija.

Neabejojama, kad bilius bus 
pervarytas virš prezidento ve
to atstovų bute. .Bet yra ke
blumo su senatu. Tikimųsi, kad 
čia bilius negaus gal 3 ar dau
giau balsų iki reikiamų dviejų 
trečdalių balsų. Jei visi 95 se
natoriai dalyvautų posėdyje, tai 
reiktų 63 balsų nugalėjimui 
prezidento veto. Bet biliaus ša
lininkai deda visas pastangas 
prikalbinti daugelį administra
cijos šalininkų visai nesirody
ti tame posėdyje.

MEXICO CITY, geg. 19. — 
Gautomis žiniomis, penki žmo
nės liko užmušti ir 14 sužeis
ta politinėse muštynėse Coro- 
nango mieste, Puebla valsti 
joj.

St. Louis, Mo. — Pagarsėję ir romantiški Ozarks baigia 
savo dienas. Vyriausybė rengiasi Ozarks paversti nacionaliu 
parku. Tiksliau sakant, j kelis parkus. Ozarks užima 8,000,000 
akrų žemės ir turi apie 64,000 gyventojų, kurie bus perkelti į 
kitų 'vietų. Jič randasi Missouri valstijoj. ,

Austrijos policija už
draudė kalbėti 

ministeriui
VIENNA, geg. 20. — Austri

jos agrikultūros ministeriui Jo- 
sef Rėither, atviram fašistinio 
reichsvvehro priešininkui, poli
cija uždraudę kalbėti dviejuose 
ūkininkų susirinkimuose.

Manoma, kad Šis pažabojimas 
kabineto nario turės labai svar
bių pasekmių, nes Reither turi 
daugelį sekėjų tarp katalikų 
ūkininkų.

TAYORVILLE, III., geg. 19. 
— Vienas liko užmuštas ir du 
angliakasiai sužeisti nukritus 
akmeniui Peabody kasykloj, 
Kinkaid.

Anthony Di Stasį* Franl L- $tas*«

Boston, Mass. — Fraųk Di Stasio ir jo sūnūs Anthony 
(žemai). Abu yra kaltinamu sudeginimu automobilyj žmogaus, 
kad iškolektuoti apdraudę.

Austrija nori atsteig- 
tiHapsburgų 
monarchiją

VIENNA, geg. 20. — Aust
rija pradeda daryti atviras pa
stangas atsteigti monarchijų ir 
pasodinti ant sosto Hapsburgus. 
Ji jau išsiuntė savo užsienio 
rekalų ministerj Egon.von Ber- 
gcr-Waldenegg į Prahą prikal
binti mažąją entente —Čecho- 
slovakiją, Rumuniją ir Jugosla
viją—nesipriešinti atsteigimui 
monarchijos Austrijoj.

•SANTO DOMINGO, geg. 19. 
— Nežiūrint prižado paliuo- 
suoti, Italijos konsulas Barie- 
ta tebėra laikomas kalėjime, o 
jo turtas konfiskuotas.

Deda pastangų su
trukdyti prezidento 

veto
. WAS1I1NGTON, gge. 20. — 

šiandie pas prezidentų Roose- 
veltų buvo atsilankiusi didelė 
grupė kongresmanų, kuriai va
dovavo pats Patman, raginti 
prezidentą pasirašyti kongreso 
priimtąjį Patman infliacijos ex- 
karcivių bonusų bilių.

'Pečiaus kongresmanų argu
mentui nepadarė įtakos į pre
zidentą ir jis pranešė kongre
sui prašydamas jį susirinkti 
bendram posėdžiui trečiadieny 
išklausyti jo pranešimo žodžiu 
to biliaus veto.

Atstovų butas tuojau# suti
ko atlaikyti bendrų posėdį. Bet 
pasiūlymas užkliuvo senate, kur 
vienas senatorių iškėlė klau
simą dėl konstitucionališkumo 
tokio prezidento žingsnio, nes 
dar nė vienas prezidentas nėra 
asmeniškai skaitęs savo veto 
kongresui. Delei to senatas 
atidėjo rytdienai balsavimų dėl 
bendro posėdžio.

Tuo gi laiku ex-kareiviai de
da visas pastangas padaryti kuo- 
didžiausj spaudimų į svyruojan
čius senatorius ir priversti juos 
pervaryti bonusų bilių virš pre
zidento veto.

Atstovų buto komite
tas už NRA prail
ginimą 2 metams

’ WASHINGTON, geg. 20. X- 
AtątovĮį buto fįnansų komite
tas nutarė paapriešinti sena
tui1 ir rekomendAvo prailginti 
dabartinius NRA'įstatymus dar 
dviems metams, kaip to pagei
davo prezidentas Rooseveltas.

Senatas gi yra nutaręs NRA 
prailginti tik devyniems mėne
siams, būtent iki balandžio 1 
d. ateinančių metų.

1,000 žmonių žuvo 
žemės drebėjime

Persijoj '
MASKVA, geg. 20. — Gau

tomis iš Teheran žiniomis, že
mės drebėjimuose, kurie Persi
joje (Irane) tęsiasi veik be 
paliovos jau du mėnesiai, žuvo 
gal 1,000 žmonių. Veik visa 
šalis pavirto j griuvėsius.

Italija nepaliauja ga
benusi kariuome

nę į Afriką
RYMAS, geg. 20. — šiandie 

į rytų Afrikų išplaukė laivas 
Pollenzo, išgabendamas j teh 
kareivius, gyvulius ir amunici
jų. -

Italija gabena kareivius į 
Abysinijos pasienį su kiekvienu 
į rytų Afrikų išplaukiančiu lai
vu. Taigi ruošimųsi karui Af
rikoje Italija nė vienai valan
dai nesustabdo.

Ethiopia vėl šaukia
si Į tautų sąjungą
GENEVA, geg. 20. — Tautų 

sąjungos taryba susilaukė nau
jo Ethiopijos atsišaukimo. Ji 
reikalauja, kad tautų sąjunga 
sustabdytų Italijos karinius pri
siruošimus rytų Afrikoj. Kar
tu Italija yra kaltinama už 
laužymą tarptautinių obligaci
ją

Legendiškas “Arabi- 
jos pulk. Ląwrenee” 

pasimirė
LONDONAS, geg. 20. —Nuo 

žaizdų, kurias jis aplaikė nelai
mėj su motorcikieto, pasimirė 
T. E. Shavv, 46 m. amžiaus. Jo 
tikras vardas yra pulk. Law- 
rence, bet jis plačiau yra žino
mas kaipo “Arabijos Lawren- 
ce”.

Tai legondarifikas pereitojo 
karo asmuo. Apie jj visa An
glija pilna visokiausių pasakų. 
Net ir dabar netikima, kad jis 
yra miręs, bet daugelio mano
ma, kad miręs yra ne Law- 
rence, o kilus asmuo ir kad 
pats Lavvrence dabar slapta 
veikia kur-nors tolimuose ry
tuose.

Laike pasauliu o karo Lavv
rence buvo pulkininkas Ang
lijos armijoje. Karas Ang’ijai 
Azijoje prieš turkus nesisekė. 
Anglija pralaimėjo Gallipoli pu- 
saiusaly ir nepasisekė paimti 
Dardanelus. Nesisekė ir eks
pedicijai Mažojoj Azijoj. Bet ko 
negalėjo padaryti Anglijos ka
riuomenė, tų padarė pulk. Law- 
rence. Puikiai išmokęs arabų 
kalbas ir parsiėmęs jų papro
čiais, jis išvyko pas arabų gen
čių vadus ir pamaži juos su
kurstė prieš Turkiją. Jis suda
rė didelius arabų pulkus ir su 
jų pagelba turkus iŠ Arabijos 
išvijo.

Jis tuomi nepaprastai pagar
sėjo, nes tik jo vieno pagelba 
Turkija liko nugalėta. Jis ga
lėjo gauti augščiausius orde- 
nus. Bet Anglija neišpildė ara
bams duotų pažadų ir jis visko 
atsižadėjo ir iš armijos pasi
trauk e j

Bet|( be armijos jis nerimo. 
Neužilgo jis vėl įstojo armijon 
po k j tu vardu, įstojo paprastu 
kareiviu. Bet vėliau vėl išėjo, 
tečiaus neužilgo vėl, kaipo 
Shaw, įstojo į aviacijos me
chanikų skyrių.

Sugryžęs iš armijos jis nusi
taręs rašyti atsiminimus. Pa
staruoju laiku jis gyvenęs ra
miai, labai užsidaręs. Vieninte
lis jo smagumas buvo greitai 
lakstyti motorciklete. Važinėda
vo daugiausia naktimis ir lėk
damas nepaprastu greitumu, jis 
atlikdavo daug kelio. Del grei
to važinėjimo ir įvyko nelaime. 
Vengdamas užmušti dviratini. •- 
kų jis pasuko į šalį ir nusiri
to nuo motorciklėtės, sutrenk
damas j cementinį kelią savo 
galvą.

Anglai jį skaito kokiu tai 
pasakišku didvyriu. Pasakoja
ma, kad ir paskesnėse savo tar
nybose jis nebuvęs paprastas 
kareivis, bet visų laikų dirbęs 
svarbų darbų Anglijos žvalgy
bai rytų Azijoj, kur atlikęs 
stačiai pasakiškus darbus. Bet 
tai tik legendos, nes nieko tik
ro nežinoma. Kaip išrodo, jis 
taip ir pasiliks legendaris žmo
gus.

Tiria jurų nelaimes, 
kuriose žuvo 100 

žmonių
LONDONAS, geg. 20. —Pra

dėta tirti nelaimės su 4 Ang
lijos laivais, kurios ištiko per 
pastaruosius 9 mėnesius ir ku
riose žuvo 100 žmonių.

MASKVA, g. 20. — Rusija 
paskelbė, kad jis vieton žuvu
sio milžiniškojo lėktuvo Mak
sim Gorki dabar statys tris 
naujus tokius pat milžiniškus 
lėktuvus.
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1) lt MONTVIDAS, Dr-Jos Daktaras, K, GUG1S, Dr-jbs Advokatas, J. P. V ARK ALA, Draugijos Additorius.
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dtonas savaitėje —panedfiliais Ir ketvertais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 

’ vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti įstoti Chicagos Lietuvių Draugijon, nudonCkito pribūti | Draugijos ofisų 
* ' čia pažyinčtu laiku.

Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street,  Telefonas /Ganai 0117

P.
P.

J. MICKEVIČIUS, prezidentas
K. KA1RIS, vice-prozidontos
V. MANKUS, sekretorius

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGI.A
VALDYBA: P. M1LLER. finansų šok..'.torius-------------- .. j DEGUTIS, iždininkas

GALSKIS. trustlsas 
MILAfiAUSKAS, trustisas.

sėkmingai darbuotis Chicagos 
Lietuvių Draugijos labui.

' John Makutčnas
P-nas John Makutėnas yra 

sūnūs p-nios Makutėiiiončs, 
kuri laiko gražiai įrengtą “Bi
rutės” daržų. Jo paties biznis 
randasi prie 85-tos ir Litua- 
nica Avė. šitų jaunų natj |*a- 
šė ftiusų darbštus konkursan- 
tas V. B. Ambrose.

biznierius p. Joseph J. Ežers- 
kis, 4600 So .Paulina St., įsi
rašė Lietuvių Draugijon. P-as 
joseph J. Ežerskis yra Da
riaus-Girėno posto narys, taip
gi bendradarbis įvairių kilų 
kultūrinių organizacijų. Sma
gu pažymėti, kad veik visi 
stambieji šulai Dariaus-Girė
no legijono įsirašė Chicagos 
Lietuvių Draugijon. Neabe
joju, kad kili seks jų pavyz
džiu.

NAUJI NARIAI, ĮSI
RAŠĘ CHICAGOS LIE- 
TUVIŲ DRAUGIJON 

LAIKE PRAEITOS 
SAVAITES.

: KONKURSO DAR
. BAS PRADĖJO IŠ 

SISIUBUOTI

NAUJAS NARYS

Mrs. Augusta Gavėnas
Mrs. Augusta Gavėnas yra 

žmona Kasparo Gavenb, khris 
laiko gražiui įrengtų tavernų, 
611. W. 59th St. P-nų Gavėnų* 
jauna duktė yra žymi muzi
kantė — groja ^mergaičių or
kestru Balti ban; ir Katz tea
truose. P-nių Guvonienę (tašė 
konkursantas V. B. Ambrose.

George Nekrosh, Jr.
Jatihasis George yra sūnūs 

pp. Nckrošų, stambiu dalinin
ku Pcoplcs FurnlluresCo. Jau
nasis Nekrosh ^ra baigęs ko
legijų, dabar dirba Pcoplcs Į 
Ftti’iiiturc Co. ir vakarais Hin
di, ttoja muzikų Stephens stu- 
di.ojo. 1 Sekamų antradienį 
šiame skyriuje tilps p. Nek
rosh pu veikslas.

(Tųsa)
Broniu Gaidimavičius, 
Albertus Dudonis, 
Edvardas Malis, 
Klemensas Žostautas, 
Teklė Dvarionis, 
Barbė Brazauskienė, 
Vladas Kavaliauskas, 
Marcelė MatuseVičiutė, 
Stanley Ruekcr, 
VVhitney Tarutis, 
Peter 
Jonas 
Julius 
Aiiha

Geniotis, 
Gribas, 
Baškis, 
Nausėda.

Kiekvieno darbo pradžia es
ti sunki. Nekitaip buvo ir su 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
konkursu. Darbas pradžioje ėjo, 
taip sakant, vėžio žingsniais. 
Na, o dabar jau galima pasi
girti, kad musų darbo progre
sas ’ eina Šuoliais. Jeigu musų 
kaikurie darbštus konkursan- 
tai nepails, tai konkurso dar
bą užbaigę galėsime tikrai di
džiuotis konkurso sėkmingu
mu.

Sėkmingiausia iš konkursan- 
tų darbuojasi p. V. B. Am
brose; po jo seka p. Frank 
Bulaw, L. Antanavičius, P. 
Galskis, Walter Neffas, Ar
thur A. Montvidas, Agneš Gra
kauskienė, Ona Mittskienė, P. 
Martinkaitis, Peter Bazgus, 
Petras Basalis, Petronėle šliu
žas, A. Skrelevičius, Marė Ke- 
mešienė, Anton Lungevičius ir 
keli kiti. «

Neaktyvųjų konkursantų'"di
lėse stovi sekami registrantai: 
James Sholtman, Ona Vilienė, 
Joseph A. Jankus, Sophie Ben- 
džius, Joseph Buragas, Alex 
Ambrose, Wm. Gritenas, J. 
Kaulinas, Antanas Krasauskis, 
Alex I.emesh, Antanas Mikšys, 
K. Matekonis, Veronika Oran- 
čienė, Joseph J. Poder, M. Rat
kevičienė ir Ona Simonaitienė.

Kaip greit šitie konkursan- 
tai išbus, sunku pasakyt, bet 
metas Šitiems musų draugams 
pradėti šiek tiek judėti, pra
dėti darbuotis. Jeigu šitie mu
sų neveiklus konkursantai pra
dėtų taip 
kaip kad 
tai musų 
nuošimčių

Neabejoju, 
draugai ir draugės išbus, pra
dės rodyti nors šiek tiek gy
vybės žymės, pradės prisimin
ti, kad jie dar gyvi. Na, o gy
vas žmogus privalo krutet, 
darbuotis ir savo darbais did
žiuotis. Lauksime.

būt. Konkursantas Bulaw įrašė 
p. Kuraiti, na, o musų nuošir
di ir gera nurė p-nia Marė Vis- 
koškienė Draugijon įrašė p-nių 
Kuraitienę. Kiek p. Kuraitis 
yra geras, sėkmingas biznie
rius, tiek p-nia Kuraitienė yra 
malonaus budo ir inteligentiš
ka moteriškė, — Chicagos Lie
tuvių Draugija susilaukė į sa
vo šeimos narių eiles du ge
rus narius.

— Plungės žemaitis.

Konkursantas P. Raz 
gus irgi kruta

. 1'4 ■'

Julius Janeliunas
Tai stambus Bridgepbrto 

biznierius. P-as Julius Jailėliu- 
nas laiko puikiai įrengtų ta
vernų ir bowling alę Lietuvių 
Auditorijoje. Jo biznio vieta 
vadinasi Auditorium Reerea- 
tion Center. Įrašė konkursan- 
tas V. B. Ambrose.

Beatriče M i cke ui c h
Tai jaunrt biznierė 18-loj 

apielinkėj, užlaiko gražiai 
įrengtų restauracijų, 1745 So. 
Halsted Si. P-lė Mickevich 
yra sėkminga biznyje. Įsto
jusi Chicagos Lietuvių Drau
gi jon pareiškė, kad ji ir dau
giau čiaginrių lietuvių įrašys 
Draugijbn. Gerai, Beatriče, 
savo pažado neužmirškite!

LIEIš CHICAGOS 
TUVIŲ DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMO

jų vienas trečdalis jaunimo.
Finansų sekretorius P. Mil- 

leris pranešė, kad dabartiniu 
laiku yra 18 ligonių. Reiškia, 
mhžiau nei vienas ant kiek
vieno šimto. Pašalpų sergan
tiems nutarta išmokėti $418.00.

Iždininkus J. Degutis prane* 
šė, kad praeitų mėnesj pinigi
nių Įplaukų buvo $1,200, ir iš
mokėjimų $800 (centų nenu
girdau).

Gerovės komisijos pirminin
kas raportavo, kad Draugijos 
piknikas {vyks birželio 9 d. 
“Birutes” darže. Dalyvauja ke
turi chorai, bus ristynūs, žai
dimai ir kitokios pramogos. 
Buvo išrinktas atatinkamas 
skaičius darbininkų piknikui.

ALTASS komisijos narys p. 
čerečka pranešė, kad North- 
sidėje buvo sėkmingas vaka
ras naudai ALTASS. Skirtos

NAUJI NARIAI

sėkmingai darbuotis, 
darbuojasi aktyvieji, 
konkursas eitų šimto 
sėkmingumo keliu.

kad miegantys

Arthur A. Montvidas 
pradėjo darbuotis

Iki šiam laikui musų jau
nuolis konkursantas Arthur 
A. Montvidas buvo kaip ir ap
snūdęs, bet dabar susyk išbu
do, — pradėjo sėkmingai dar
buotis jrašyme naujų, narių. 
Jeigu jam taip seksis ateity
je, tai jo darbu, užbaigus kon
kursų, bus galima tikrai pasi
didžiuoti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

LaMotorių Sulygo*

REPuMicšMO 
>340 So> Kedzie Avenue

DOMININKAS KURAITIS

Plačios Chicagos lietuviai pa
žįsta p. D. Kuraitį, jis žymus 
biznio žmogus — automobilių 
dyleris, pas jį galima gauti 
pirkti naujų Plymouth karų, 
taipgi karų kitokių išdirbys- 
čių. P-nas Kuraitis ne tiktai 
taip sau biznio žmogus, bet jis 
giliai interesuojasi musų visų 
kulturiniu gyvenimu ir yra pa
žangos mylėtojas.

P-nas Kuraitis sykiu su sa
vo žmona praeitais metais ap
lankė Lietuvą ir savo įspūd
žius tinkamai atpasakoja “Nau
jienose”. Kreditas priklauso p. 
F. Bulavv už įrašymų p. Kurai
čio į Chicagos Lietuvių 
Siją-

P-no 
yra 806

Well, 
ras, ten

Pavasaris, gamta atgijo; na, 
ir musų kaikurie konkursai!- 
tai sykiu su gamtos atgijimu 
pradėjo savo gyvybės žymes 
rodyti. P-nas Razgus buvo kžiį) 
ir snustelėjęs, bet tai tik lai
kiniai: su pavasario gamta jis 
vėl atgimė. Puiku.

Naujas konkursantas

Drau-

Kuraičio biznio 
W. 31st St. 
yra sakoma, kur vy- 
ir žmona. Taip ir turi

vieta

Plačiai pažįstamas Chicagos 
lietuviams p. Zigmas S. Mic- 
keviče pradęjo ijj^|y^aL..dar- 
duotis Chicagos Brebu^Hų f)rau, 
gijos konkurse. Jo veikimo te
ritorija bus daugiausia Mar- 
quette Park apylinkė, nors jo 
darbo laukas gali būt ir visa 
plati Chicago.

P-nas Z. S. Mickeviče yra 
patyręs biznio žmogus, — jam 
darbas įrašyme naujų narių 
Draugijon eis sėkmingai, jei
gu tiktai dės ganėtinai pastan
gų savo darbo išvystymui. Ve
li j am p. Zigmui S. Mickevičiui

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

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

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

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

J. F. RADŽIUS
668 Wėst 18th Street Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 Wėst 18th Street Phone Monroe 3377

CHAS. SYREWICZE
1344 South 50th Avenue Cicero Phone Cicero 294

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742

Rašo F. BULAW

Kiekvienų antradienį šiame 
)raugijos Skyriuje” eis kon-

kursanto Frank Bulaw savai
tinė. biznio sutrauka — “Nau- 

Prašomi tų patį 
daryli ir kitų musų konkur-
santų — supažindint naujus 
narius su senesniais nariais

ji Nariai”.

narius su senesniais 
Chicagos Lietuvių Draugijoje.

Auna Shurnas
P-nia Auna yra aludes biz

nyje sykiu su p. Taručiu ir
gi Draugijos nariu, 3149 So. 
Halsted St. P-nia šurniene,, 
plačiai pažįstama Bridgcporto 
lictuVianis. Chicagos Lietu
vių Draugijos nariai nepamirš
kite, kad p-nia Šurniene ir M. 
Tauru lis užlaiko smagių užei
gų Brldgbporte. čia galima 
linksmai liuosų laikų praleisti.

i)om įninkąs K urailis
Apie Domininkų Kuraitį au 

torių ‘‘Lietuvon ir Atgal si 
Biiicku” žinia telpa kitoj vie 
toj.

Gegužės 14 d. Masonic Tem
ple svetainėje, 1547 N. Lea- 
vitt St,, (vyko Chicagos Lie
tuvių Draugijos susirinkimas. 
Susirinkimo 
šimtų narių, 
rimų mažai 
susirinkime.

Prezidentas 
pranešu, kad
šių buvo nariuose viena mir
tis; būtent, mirė Pranas Nai- 
nis. šiame Draugijos Jubilieji
niame Konkurse jau Įsirašė 
Draugijon 150 naujų narių, iš

dalyvavo poras 
Iš svarbesnių ta
kas buvo šiame

J. Mickevičius 
laike 2-jų mėne-

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jamsz

.'U

Plačiai chicagieČiains pažįs
tamus Tbwn of Lake stambus

AKIU SPECIALISTAI
DR. G.SERNER

LIETUVIS, 
Tel. Yards 1829

PHtoiko Akinius' 
Kreivas Akis ’ 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St I 

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

NedSliomis nuo 10 iki 12 vai. dien«.

AKIU SPECIALISTAS 
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius d61 visokiu akiu

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St., Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:80 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va, vakaro. Nedalioms nuo 
9:00 iki 16:00 Kalbama liataviikaf

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Aldų Specialistas. 
Palengvins akiu {tempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, servuotu* 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančių mažiausias ktai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam J mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
l kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevgrd 7589

Skelbimai Naujienose 
duoda haūdą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yrh naudingos.

Montvidas aaportavo reikale 
Wagnerio ir Lundin bilių. Di
džiuma balsų nutarta, kad 
Draugijos valdyba pasiųstų j 
Washingtoną atatinkamų pa
reiškimų, jog ji pasisako už 
Lundin bilių.

Baigiantis susirinkimui, Pir
myn choro dainininkai: Rim- 

(Ta»a pusi. 8-člam*

ADVOKATAI
JOSEPH J. GRISK 

Lietuvis Advokatas 
4631 South Ashland Avė.

Tel. Bouievard 2800 
Rez. .6515 So. Rockvėll St* 

Tol. ReDUblic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedčlio, Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republlc 9600

Physlcal Therapj 
and Midwife 

6109 S. Albany 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
Be ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
mept ir magne- 
tię blankets ir tt
Moterims irmer-.

glnotns patari- Valandos kasdien. o vakarais sulig 
tnal dovanai susitarimo.

State 0661
Jos. V. Mockus, Jr 

ADVOKATAS 
160 N. LaSalle^

Room 1515

susitarimo.

GYDYTO JAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI UETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3843 South Halsted St, 
Tok Boulevard 1401

: ■ -.............................. - -.......................................... . - - ■ —

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rėz. Tel. Victdry 2348

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti.

9

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1-^8 ir 7—8 

Seredomis ir nedėk' pagal sutarti 
Rez. .6631 So. California Avenue

Telefonas Re»»blic 7868

A.L.Davidonis, M.D.
4916 S. Michigan Avė*

Tel; Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart Šventadienio ir ketvirtadienio.

Tėl. Dfice Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 8896

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

Valandos i—4 po pietų. 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis ir ąubatomis

DrrčTVezel’is
Dentiatas

4645 So. Ashland Avė.
. arti 47th Street < 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Ofiso telefonas Prospect 1028 
Rezidencija ir Ofisas 

2359 So. Leavitt St Canal 0706 

Dr. J. J. Kowarskas 
e GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W .63rd Street, Chicago 
Ofiso valandos: nuo 2-4 ir nuo 7-9 v.v. 
nedaliomis ir seredomis pagal sutarti.

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

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 6597

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHiCAGO. ILL.

Dr. StrikoFis
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisu 4645 So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. NėdSlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

SIEDLINSKISDR
Gydytojas ir Chirurgas 

DR. V. E. SIEDLINSKIS 
GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER AVų Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 8650; res. Virg. 0669

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

Valandos nuo 9-9 
2420 West Marųuette Road 
arti Westem Avė. Hemlock 7828

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St

kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 
TeL LAFAYETTE 8051.

■ < ,. . - i .i i i .i i ,i r. —
Kiti Lietuviai Daktarai.

3325 So. Halsted St 
Valandos: nuo 10 r. ild 2 po pietų 

. ir nuo 6 iki 8 vakaro.
Šventadieniais nuo 10 iki 19 

Phone Boulevard 8488

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 86 

metus kaipo patyręs 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 St, netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:80 vak vakare.

Tek Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7444

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4

valandai dienų.
Phone MH)WAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenne 
Ofiso valandos:

Nuo 10 Bd 12 dienų, 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vat Nedšk nuo 10 iki 12 

Ros. Telephone Plasa 2400

Ofiso Tek Calumet 6898 
■Bes. Tek Drssel 9191 
Dr. A. A. Roth

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų. Vyriškų, Vaiku ir w 

chronišku ligų.
Ofisas 8192 So. Halsted Si.

Valandos: 
diliomis

▼ak. No- 
10—11
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Chicagos Lietuvių
Draugija

(Tašo Ii mist. 2-rnl
kaitė, Nekrošaitė, Trilikhite, 
Pūkis ir Bukštela vykusiai pu- 
dainavo koletų gražių« dainelių. 
Dar pravartu priminti, kad ši
tie geri dainininkai sudaro 
“Kaimiečių Kvartetų”, bet be 
* Kaimiečių Kvarteto” sykiu 
ėmė dalyvumų ir p-16 Nekrn- 
šaite. Pianu lydėjo p-nia Ste
ponavičienė.

Ir taip šitas gražus, ramus 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
susirinkimas užsibaigė.

— PB.

JAUNUOLIŲ OR
GANIZATORIUS

KAZYS STEPONAVIČIUS

P-nas Kazys Steponavičius, 
— muzikas, Pirmyn ir Chica
gos Lietuvių Vyrų chorų ve
dėjas, — kviečiamas mielai su
tiko imtis už stropaus darbo 
organizuoti lietuvių jaunuolius 
j Chicagos Lietuvių Draugiją. 
Jau dabar Draugija turi ne
mažą skaičių jaunuolių savo 
organizacijoje, bet kuo dau
giau, tuo geriau.

šiandie Chicagos Lietuvių 
Draugijoje jaunuolių skaičius 
sudaro 20 nuošimčių visų or
ganizacijos narių, — bet tai 
nedidelis skaičius. Tiesa, paly
ginus su kitomis lietuvių pa
šalpos organizacijomis Chica- 
goje, musų Draugija jaunais 
nariais stovi devynias dešim
tis penkis nuošimčius geriau. 
Bet musų supratimu, mes sa
vo eilėse jaunų narių turime 
turėti bent 40 nuošimčius, — 
tiktai tada galėsime didžiuotis 
savo organizacijos narių am
žiaus jaunumu.

Chicagos Lietuvių Draugija 
yra linksma, kad p. Stepona
vičius imasi už šito kilnaus 
darbo budavojime organizaci
jos jaunais nariais. Apie dar 
bo pasekmes mes neabejojam: 
p. Steponavičius, kaipo jau
nuolių organizatorius, Ameri
koje sau lygaus neturi. Prisi
minkite Pirmyn chorą, Chica
gos Lietuvių Simfonijos Orkes
trą. Nemažiau p. Steponavi
čiaus darbas bus sėkmingas or
ganizavime jaunų lietuvių ir 
lietuvaičių į Chicagos Lietuvių 
Draugiją. Gero jam pasiseki
mo jo kihiame žygyje.

Preferred by 
millions

• A different, delidous 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing. combined in a 
dcw way. Try it!

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

Čia telpa Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Švietimo Komisijos na
rių paveikslai. Sėdi iš kairės i dešinę: Dr. S. Biežis, sveikatos skyriaus 
redaktoriaus, ir Dr. M. Strikol’is, švietimo komisijos pirmininkas. Stovi 
iš kairės j dešinę: Dr. A. Juozaitis, D r. G. I. Bložis, redaktoriaus padė
jėjas, Dr. A. Jacoobs ir Dr. F. Le Van.

šių metų sausib 24 d. “Nau
jienose” tilpo Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugijos nau
josios valdybos paveikslas bei 
buvo trumpai atpasakota, taip 
sakant, draugijos numatoma 
veikla. Vadinasi, ką lietuvių 
daktarai planuoja šiais metais 
veikti.

Dabar telpa švietimo Komi
sijos narių paveikslas. Ta ko
misija ne tik veda sveikatos 
skyrių, kuris telpa daugumoje 
laikraščių, bet taip pat dirba 
ir švietimo srityje. Būtent, ren
gia prelekcijas sveikatos savai
tes, renka sveikiausius berniu
kus ir mergaites žymesniems 
lietuvių apvaikščiojimams.

uTokie rinkimai sveikiausių 
berniukų ir mergaičių turi ne
mažai reikšmės. Pirmiausiai 
yra tinkamai išegaaminųojama 
dalyvaujančių konteste vaiku
čių sveikata. Tokiu budu tėvai 
suranda kiek jų vaikučiai yra 
sveiki. Be to, sveikatos kon- 
testai paragina tėvus labiau su
sirūpinti savo vaikų sveikata.

Beikia pasakyti, jog lietuvių 
gyvenimas Amerikoje žymiai 
pakitėjo po pasaulinio karo, 
šiandien lietuviai yra sveikes
ni, gyvena labiau sanitariškose 
sąlygose. Jie labiau nusimano

apie higieną. Dčliai to nema
žas kreditas priklauso lietu
viams gydytojams ir dentis- 
tams, kurių nemažas skaičius 
dalyvauja visuomeniniame ir 
kultūriniame darbe. Jie prisi
deda prie to darbo savo raš
tais ir pinigais. Beveik bile lie
tuvių laikraštyje galima paste
bėti vieno ar kito lietuvių dak
taro ar dentisto vardas, kuris 
vienokiu ar kitokiu budu pri
sideda prie kultūrinių ir vi
suomeninių darbų. O vienok, 
nors kartą reikia atvirai pa
sakyti, lietuvių visuomenė tin
kamai neįvertina lietuvi gydy
toją ar dentistą. Kažkodėl lie-

tuvis daktaras neturi to pasi
tikėjimo ir pagarbos, kokio jis 
pilnai užsitarnauja.

DON’T BUY
Any Refrigerator

UNLESS IT RAS 
THESE 2 ESSENTIALSi

IT’S S1MPLY 
INEXCUSABLE

You cannot expect to make 
frlends socially or in buslness 
if you have halitosis (bad 
breath). Sinco you cannot de- 
tect it yourself, the ano way 
of making sure you do not 
offend is to gargle often with 
Listerine. lt instantly destroys 
odors, improves mouth hygieno 
and checks infection. Lambert 
Pharmacal Company, St. Louis, 
Missouri.

LISTERINE
ends halitosis

Kilis 200,000,000 germs

This delicious cheese food Is

DIGESTIBLE AS MILK

EBdden In Vehreeta*s richlv mild 
Cheddar Cheeee flavor are Dealth- 
protective elementą of many food*.

It’# wonderful for children. Serve 
Kraft Vdvecta—in aandvricbea, in 
cookedl disbea... oftenJ

Dykai , nuo Asthmos 
Jeigu jų« Horgulę nuo AMhinoH ttilp blogai 
kad Jijh ntbniBrlitt.il4 Mitina nutikti kvėpuoti ir 
jįjH negalito miegoti dul blogo kvėpavimo. 
Jeigu liga Jna taip kamuoja kad JauėlntėH 
puagyvln, nopatingėkltu tuojaua atalftauktl 
| Fronticr Aatlimn Co. Ir gauti DYKAI Ift- 
BANDYMUI muaų pagm’iiėJUHlaH gyduoloa. 
Nežiūrint kur Jijh nogyvontumėt ir jeigu Jųn 
neturite mašlaualo paaitikėjlmo muaų valtį- 
tala, reikalaukit dykai Išbandymui. Jeigu 
Jijh aorgato viaų aavo gyvenimu ir mėgino
te viaoklua vaiatua, bu jokių pnaokmlų, ne- 
nuatoklto viltiea, bot reikalaukit tuojaua iš
bandymui. Tai junta nieko nekainuoa. Adre- 
aaa:

FKONTIF.ll ARTUMA C0MPANV, 
8<W—W. Frontler Bidg.,

408 N m gura St., Buffulo, N. Y.

Jūsų brangenybės bus 
saugioj vietoj jei padė

site į musų
SAFETY DEP0SIT

VAULT BOXES
Baksas yra saugus, pa

rankus ir prašalina 
rūpestį.

Renda—$3.00 į Metus

HALSTED ERCHANGE
NATIONAL BANK
19th Place and 

Halsted St.

Žemo greit palengvina skausmu, nuo 
Nieiėjtmo. Išbėrimų ir Dedervinės— 
sušvelnina irltaclją nuo Eczemos. spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo švarus ir saugus vais
tas prašalinlmui odos iritacljų. Užkir
tas Good Housekeeplng Bureau. No. 
4874. 35c. 60c. ir 91. Visi vaistinin
kai užlaiko.

žemo
FOR SKINI I -R R I T M.T !O M S

Tai labai nemalonus reiški
nys. Savo profesijoje lietuviai 
daktarai nėra nei kiek silpnes
ni kaip svetimtaučiai (žydai, 
vokiečiai, švedai, anglui ir t.t.). 
Jie lanke bei baigė tuos pa
čius universitetus bei kolegijas. 
Jie turėjo išlaikyti tuos pačius 
kvotimus, įgyti ligoninėse tiek 
pat patyrimo, kaip ir visi ki
lį.

Pravartu bus atkreipti dėme
sį į tai, jog Amerikos Lietu
vių Daktarų Draugija pirmoje 
vietoje stato sąžiningą patar
navimą visuomenei. Ji rūpina
si tuo, kad jos nariui tobulin

tųsi ir savo profesijoje siektų 
augštumos. štai kodėl draugi
ja savo tarpe turi tikrai gorų 
chirurgų, akušerų, vidurinių ir 
krutinės ligų žinovų. Kada rei
kalinga konsultacija, tai lietu
viui gydytojui ar dentistui ne
bėra reikalo kreiptis j svetim
tautį specialistą, nes tokį spe
cialistų jis guli rasti ir tarp 
lietuvių gydytojų ar dantistų.

Kad lietuviai gydytojai ir 
dantistai yra augštai pakilę sa
vo profesijoje, tatai liudija ir 
tas faktas, kad kaikurie jų ta
po priimti žymių profesiona
liškų draugijų nariais. O rei
kia žinoti, jog tų draugijų na

riais yra priimami tik pasižy
mėję gydytojai ir dentistai. Ir 
jeigu lietuviai ten priimami, 
tai reiškia, jog savo posesi
joje jie stovi girna augštai.

Prie pabaigos aš noriu pa
linkėti Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugijos švietimo Komi
sijai kuogeriausio pasisekimo 
darbuotis ir šviesti žmones, 
nurodant budus, kaip lietuviai 
gali susilaukti senatvės ir tuo 
pačiu laiku būti, kaip anglai 
sako: “In prime of life”.

Dr. A. L. Graičunas,
Amer. Lietuvių Daktarų 
Draugijos Secretary Eme
ritus.

m

PAVASARINIS
i ' •

IŠPARDAVIMAS!
Eureka • Federal • Pr^mier

VACUUM VALYTOJAI

tiktai

X įmokėti
i LENGVOS LIBERALIŠKOS SĄLYGOS^

Frigidaire 1935 šaldo ge
riau, todėl, kad kiekvienas 
modelis yra prirengtas su 

- Super Freezer.
Super Freezer suteikia jums 
pilna sušaldymą kiekviena
me kabinete. Greitai sušaldo 
ice cubes. Yra vieta dėl su- 
Šaldymo mėsos ir ice cream. 
Yra ekstra vietos dėl laiky
mo ice cubes. Sandelis dėl 
daržovių ir vaisių. Atsilan- 
kykit pas mus ir apžiurSkit 
FRIGIDAIRE 1935.
NEREIKIA PINIGŲ 

ĮMOKĖTI
Lengvais išmokėjimais per 

2 metu.
KE...™“ . ’99r50

CENTRAL 
DISTRICT

FURNITURE CO.
3621-23-25 SOUTH 

HALSTED STREET
JOS JOZAITIS, Mgr.

DYKAI 
išbandimas 
NAMUOSE

Bile kurio 
Išdirbimo

Telefonas
RANdolph 1200

Local 66

MALEVOS!

Didelis Išparda
vimas visokių 
malevų ir v a r- 
n i š o,
Skrynam maleva 

Galionas 79c
VARNIŠ REM0VER QQa 
Galionas .................................vvU
maleva $i nn
Galionas ...........   ■ -VU
3 Kenai Popieros 9 R f* 

Valomosios .. fcvv
Didelis pasirinkimas sienoms po- 

pierų su didele nuolaida.

Yanas Hardware and 
Paint Company 

2747 W. 63rd St. Tel. Pros. 1297
TAIPGI

Bridgeport Hardware 
and Paint Corp. 

3214 So. Halsted St. Victofy 7261

Užsiprenumeruokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoj a

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina bertainiais antri me
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10 
litų.

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS muziejus
ŠJAUĖIAI, LIETUVA.

PATYS pasirinkite: visi yra plačiai pagarsėję ^valy
tojai. Didelio Ir mažennio didžio. Tiesioginio brau
kimo ir motoru varomo šepečio tipo. Įvairaus?, ap- 

kainnvimo. Viskas kas jums reikalinga Ir už kuiną, 
kurią galite užmokčti. \

Pamatykite juos parodoje artimiausioje Edison 
Krautuvėje. Pasirinkite tą, kuris jums daugiausia pa
tinka. Visi lengvai operuojami; surenka visą purvą, 
šiukšles, plaukus arba siutus. Išmėginkite savo na
muose be jokių obligacijų.

To tht įrita gaotid In our advtrtiumtntt, and marhd on oar mtrthan- 
dla, lubitanflallr 2% lt to š« addtd on aotonnt ofaddltlonal taa oadonu. 
Ali abont tbo taiy/arminiblan. A imalldottn tarmini, balana monthlr 
on ronr Slictrlc Sirvlci blll. To covtr Intinit and otnir uiti, a amo- 
what hlghir t>rlct ii thargid for appHancu told on doftmd parminti.

COMMONWEALTH EDISON

Downtown — 72 W. Adams St. — 132. So. Dearborn St. 
Ttlephone RANdolph 1200— Local 66

4362 Broadway 4231 W. Maditon St. 852W.63rdSt.
2618 Milwaulcee Ava. 4834 So. Aihland Ava. 2930E.92nd Sc.
4833 Irving Park Bivd. 3460 So. State St. 11116 S. Michig.n Ava.
FEDERAL COUPONS GIVEN

BALABAN AT T> A KEDZIE PRIE
& KATZ JLz D LAWNDALE

Prasideda ŠIANDIEN per 4 DIENAS!
Drama paimta iš Somėtų Rusijos širdies}

“CHAPAYEV”
“THE RED C0MMANDER) 

Užrafiai angly kalboje. Be Kainos Pakėlimo.

“CHAPAYEV” prasidės Ketverge BILTMORE TEATRE

SVARBUS PRANEŠIMAS H*

Juozapas Jacikas yra Naujame biznyje
Paėmė Wm. Dambrausko Winewood Beer Garden ir Piknikų Daržą.

P. J. JACIKAS kviečia visus pažinties draugus ir lietuvius, 
taippat ir buvusius Wm. Dambrausko kostumeriua atsilankyti.

Daržas veltui dėl piknikų, išvažiavimų ir balių.
Užlaikau geriausios rūšies degtinę, vyną, alų ir užkandžius.
Važiuojant Archer Avė., 6 blokai į vakarus nuo Kean Avenue, 

1 blokas j pietus.
TEL. WILL0W SPRINGS 43

...-...... ' —

Rusiška ir Turkiška Pirtis
D0UGLAS BATHS 

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

swimming pooL 
Rusiika ir turkitta pirtis 

Moterims aeredomis iH 7 v, v.
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SUSI

AUSTRALIJOJE

SEOlADTENYJ,

Gegužės-May 26,1935
so*-

BIRUTES DARŽEHOLANDIJOJE

RAMAS, LOŠIMAI IR KITOKIOS
Matusevičius dra-

ALGOS IR PAŠALPOS 
LIETUVOS KUNIGAMS

IN.DO
4.00

yra Įkibai 
Spaudos

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė 1789 S, Halsted SU Chleago, 
iii. Telefonas Canai U00,

17.00
3.00

atalikišką pavertė kunigaikštis Vytautas, pats prie
is krikščionybę visai ne iš persitikrinimo, o tik politi
kais ir dinastiniais sumetimais.

JUGO-SLA VIJOS 
“RINKIMAI”

Užsakymo katuli i 
i — paltui

1935 m. geg. 16 d

Subioriptlon Kates i 
•8.M per year in Gonada 
17.00 per year ouislde of Chlcago 
•3.00 per year in Chloago 
ic per eopy.

Antradienis, geg. 21, 1935

Australijos valstybėj Queens- 
žemėje”) 

parlamentą.

SUSKIAI” IR SPAUDOS 
LAISVA .

paverto religijas ir bažnyčias savo Įrankiu. Todėl vi
suomet, kilus revoliucijai, iškyla krivis ir religijoje. Kai 
kur tas krizis priveda prie visiško bažnyčios sugriuvi
mo (kaip, pav. Rusijoje ir Turkijoje).

Bet demokratija į bažnyčios ir religijos reikalus 
nenori kištis. Ji stoja už bažnyčios atskyrimą nuo val
stybės ir už sąžlnčs laisvę. • ‘

landė (“karalienės 
įvyko rinkimai j 
Iki šiol socialistai tenai turėjo 
.4 atstovų daugumą. Dabai* ta 
dauguma padidėjo iki 
cialistai turi 45 atst., 
kitos partijos 17.

Queenslando valdžia 
cialistiška.

dalintai — 51,600 bal. Soclal- 
domokralal laimėjo 120 vietas, 
opoziciniai sodallHlni 4, o ko
munistai 12.

Smarkią agitaciją per rinki
mus 'vedė “naciai”, kuriuos gau
siai šelpė Berlynas. Bet jie 
daug nelaimėjo. Už “nacių” 
kandidatus paduotu viso 294,-

Jl garsiai sudejavo ir susi
griebė už pilvo.

—Aš atnešiau tau valgyti, — 
tarė jis,

Kada jis išgirdo dejavimus, 
jam vėl pasidarė gaila jos. Jis 
atsiminė tų dejavimų priežas
ty atsiminė, kad turi kokiu 
nors1 budu jai1 pagelbėti...

Ji atsisėdo ir, susilenkusi 
dvilinka, pradėjo šnibždėtu lyg 
kokia ragana. Tai buvo keistas 
gimdančios moters murmėjimas.

Jam vėl pasidarė baisu,
—Gal visgi tau bus geriau 

pavalgyti?
klausė jis.

—Kas tavęs prašė atnešti 
man maisto? — piktai riktelė-

Pinigų Siuntimo Skyrius at
daras kasdien nuo 8 v. ryto 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 9 v. ryto iki 1 v. p. p.

Ir vė] atsigulė.
Staigu jam atėjo ( galvą 

mintis: jeigu ji čia numirs, tai 
jis gali pakliūti Į labai nema
lonią istoriją.

—Mege, — tarė jis, — gal 
bus geriau pašaukti daktarą4 
arba... Gal bus ne pro šal| at
vesti dvasišk)?..

--Palik mano ramybėje, - 
piktai sušnibždėjo ji. — Kad 
mano akys daugiau tavęs ne
bematytų! Eik sau!

—Gerai, — tarė jis. —— Aš 
eisiu!

—Ne, ne! — sušuko jf, pa- 
slkeldama iš vietos. — Pasi
lik čia! Pasilik su manim!,Ne
palik manęs, aš bijausi I Die
vo, kokie pas mane skausmai! 
Bet tu turi pagelbėti man! Gir
di! Nepamiršk to! Nes kitaip 
aš žusiu dėl tavęs!

(Bus daugiau)

Jugoslavijos parlamentą 
kant, buvo paduotu 1,788,890 
balsų už valdžią ir 088,248 b. 
už opozicijos partijas. Bot j ši
las skaitlines dar ncĮolna re
zultatai iš 40 dlstrlktą, kur 
opozicija turi daug šalininką. 
Tokiu budu valdžios laimėjimas 
atrodo labai mlzornas.

Reiklu dar atsiminti, kad so
diečiai Jugoslavijoje “balsuoju” 
ranką pakėlimu, kaip sovietą 
Rusijoje.

Opozicija pasirodė stipriausia 
Kroatijoje. Zagrebo miesto už 
opozicines partijas paduota 
20,000 balsą, o už valdžią 0,000; 
o Zagrebo apskrityje opozicija 
gavo 15,000, kuomet valdžia — 
tik 800.

Tačiau rinkimą sistema Ju
goslavijoje yra lokiu, kad val
džios šalininkams toks bent* ke
turi penktadaliai (4/5) balsą 
seime. Jeigu tenai butą demo
kratinė rinkimą tvarka, itai 
diktatūra butų nušluota.

Juozas Ambraziejus, gimęs 
1877 motais Marijampolės ap
skrityje, yra senas darbuoto
jas lietuvybės dirvoj. Lietuvoj 
jis pradėjo darbuotis 1'802 mo
jais. Suorganizavęs Artoją 
Draugystę, rengė lietuviškus 
joatrus, pintino liotuvią litera
tūrą. 1005 m. buvo išsiųstas

Sibirą, Vėliaus, paleistas iš 
Sibiro, dalyvavo Vilniaus sei
mo. 1007 motais Iškeliavo J 
Škotiją, o 1008 motais atvyko 
Amerikon ir apsigyveno Now 
Yorko.

J. Ambraziejus 
špradžlą karštai 
Liotuvią Socialistą 
o vėlesniais laikais 
(Inriotls 
larys,

Kiek laiko jis buvo “Vieny
bės” administratorium, bot pa
skui atsidarė savo kontorą, ku
rioje ir Šiandien būna: parduo
da, laivakortes, siunčia pinigus, 
užrašo apdraudą ir 1.1.

Dabar Juozas Ambraziejus 
yra pirmininku Liet. Laivakor
čių Agentą Sąjungos Ameriko
je. Jis tą sąjungą 1028 m. h 
suorganizavo. Taip, pat: yra' piiu 
mininku Liotuvią Vaizbos Ber
to Brooklyno skyriaus; Ekono
minio Centro narys, Vilniui 
Vadubti Sąjungos narys.

Juozas Ambraziejus, 
brooklynietis, irgi 

gavo Gedimino 
ordiną

egai drąsos, kad tasai galėtą 
itlikll vandališką darbą.”

čia didelis apsirikimas. Aš 
su Matusovičitnn po “užeigas” 
dokad nevaikščiojau' ir ne
vaikščioju, o vandališkus dar
bus dirbti nei Matusevičiaus, 
nei ko kito niekad noakstinau.

Dariaus-Girėno Fondo bu
vęs sekretorius ir dabarti
nis narys

Pijus Bukšnaitls.

Amerikoje 
darbavosi 

Sąjungoje; 
buvo san- 

taipgl veiklus SLA.

Neseniai {vykusiuose apskri
čių? rinkimuose Holandijoje so
cialdemokratai gavo 792,592 
balsų, kas sudaro 21.3 nuošim
tį visų paduotų- balsų.
* Katalikų partija Holandijoje 
yra didžiausia. Ji surinko 
T,029,924 bal. "Komunistai gavo 

Karaliai, kunigaikščiai ir kitoki žmonių valdovai1127*574 bal-> ir opoziciniai so-

Rntered as Second Olass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of ChloiRo, UI. under lh< act of 
March Ird 1879.

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily N4ws 

ftiblbhod Daily Exoept Sunday by 
įbe Lithuanlan Nawa Pub., Co„ Ino.

1739 Boath Halatad Btreet
Telsphon. CANal M00

Šiomis dienomis 
valdžia: apdovanojo D. L. K. 
Gedimino ordinu Brooklyno lie
tuvių veikėją Juozą Ambrazio-

2& So 
o visos

Pppieiius paskelbė “šventais”; buvusi Anglijos ka
raliaus kanderj Thomas’ų More’ų ir vyskupą Joną Fi- 
sher’j, kuriems prieš 400 motų buvo nukirstos galvos 
dėl to, kad juodu priešinosi Henry VIII persiskyrimui 
su savo žmona ir naujos žmonos, gražuolės Onos Bo- 
loyn, vedimui. Pats popiežius nėra “šventas”, todėl keis
ta, kad jisai gali daryti “Šventais” kitus.

Si dabartinės gadynės dvasiai svetima “šventųjų” 
darymo ceremonija primena vieną įdomiausiųjų jvykių 
Europos istorijoje: Anglijos bažnyčios atsimetimą nuo 
Ėomos. Anglai da ir šiandie, gal būt, butų ištikimi po
piežiui katalikai, jeigu josios karalius Henry Aštunta
sis nebūtų įsimylėjęs j moterj, kuri nebuvo jo pati. 
Šiais laikais toks karaliaus romansas didelio skandalo 
nereikštų, nes dabar, jeigu vyras savo žmonos nemyli 
arba žmona nemyli savo vyro, tai juodu porsiskiria.

Bet 16-ame šimtmetyje “divorsai” dar nebuvo įėję 
j madą ir katalikų bažnyčia jiems ypatingai buvo prie
šinga. Tiesa, Romos popiežių istorijoje yra daug aršes
nių meilės dramų, negu vyro ir moters porskiros (už
tenka prisiminti “garsųjį” popiežių Aleksandrą VII), 
bet pasaulio akyse katalikų bažnyčios vyriausybė norė
jo vaidinti griežto šeimynos dorybių sargo rolę. Todėl 
kai Anglijos karalius užsimanė vesti kitą moterj, tai 
papa jam pasipriešino. ^Atsisakė karaliaus valiai nusi
lenkti ir jo kancleris, Sir Thomas More, kartu su vys
kupu Fisher’iu,

Henrikas vistiek paėmė viršų. Su Ona Boleyn jisai 
apsivedė. Romos papa neteko savo bažnyčios Anglijoje, 
o ministeris ir vyskupas neteko savo galvų: jas nukirto 
karaliaus budelis.

Karaliai tais laikais buvo galingi. Jiems pasiprie
šinti reikėjo daug drąsos. Kancleris More ir vyskupas 
Fisher, be abejonės, turėjo būt drąsus vyrai, jeigu juo
du, savo galvomis rizikuodami, atsisakė klausyti Hen
riko, — noifc Thomas More yra pasižymėjęs ne tik tuo. 
Jisai buvo labai apšviestas sulig tais laikais žmogus ir 
parašė nepaprastai jdomią knygelę apie tai, kaip turė
tų būt sutvarkyta visuomenė, kad joje nebūtų skurdo, 
neapykantos ir nusidėjimų: “Utopiją”. (Šis vardas yra 
padarytas iš dviejų graikiškų žodžių: “ou” — ne, ir 
“topos 
rašte More nupiešė ideališką visuomenę, kurioje nėra 
privatinės nuosavybės.

Dėl to, kad Romos papa nesutiko patenkinti kara
liaus užgaidas, tai Henrikas liepė Anglijos vyskupams 
ir kunigams neduoti papai “petragrašių” ir nepripažin
ti jo autoriteto. Ir Anglijos dvasiškija paklausė savo 
karaliaus. Tokių drąsuolių, kaip vyskupas Fisher, dau
žau neatsirado. Su dvasiškija atsimetė nuo Romos ir 
iidelė dauguma tikinčiųjų. Anglijos katalikai virto pro
tonais.

Roikia tačiau pasakyti, kad panašiu budu protes
tantizmas įsigalėjo ir Europos kontinente. Vokietijos 
catalikų dauguma, pavyzdžiui, perėjo i Martino Luterio 
>usę ne dėl to, kad jisai juos jtikino savo 95 “teziais”, 
irikaltais prie Wittenbergo bažnyčios durų (1517 m.); 
abai mažai žmonių tais laikais mokėjo skaityti, ir re
tas kuris galėjo suprasti tuos teologiškus ginčus, ku
buos Luteris pradėjo su kunigais ir minykais. Bet vo
kiečių reformatorius sugalvojo gudrią teoriją, kad žemė 
r dvarai, kuriuos valdė bažnyčia ir zokoninkų ordenai, 
uri priklausyti valdžiai, o ne popiežiaus vyskupams ar
ia klebonams. Vokiški karaliai ir kunigaikščiai, šita 
eorija pasinaudodami, sukonfiskavo bažnyčios turtus 
r pasidarė Martino Luterio šalininkai. O paskui jie ir 
avo valdinius pavertė protestonais.

Viduramžiais Europoje veikė taisyklė: “Cujus re- 
jio, ėjus religio” (keno valdžia, to ir religija). Ne žmo- 
iės pasirinkdavo sau religiją sulig savo sąžine ir įsiti
kinimu, bet valdovai pasakydavo, į ką jie turi tikėti ir 
turios dvasinės vyriausybės klausyti. Taip buvo, kaip

“Laisve” piktinasi, kad Lie
tuvoje “Smetonos suskiai” ren
giasi suvarpyti lalkrafičlą leidi
mą Ir bendrai spaudą. Sulig 
nauju Islatymu, kurio projek
tas jau yra ruošiamas, kas no- 
rPs steigti spaustuvę, turės 
gauti vidaus reikalą minlsterlo 
leidimą, kuris galės būt atim
tas, jeigu spaustuvės vedėjas 
“iškryps iš valstybės ir tautos 
saugomo normą”. Laikraščio 
redaktorium galės būti tik Lie
tuvos aukštesniąją mokyklą iš
ėjęs asmuo arba Išlaikęs liotu
vią kalbos ir Lietuvos istorijos 
ekzaminuu.

“šitie ir kiti fašistą val
džios pasimojlinai yra daro
mi”, salto Brooklyno komU^ 
nistą organas. “Jais mlerlja- 
ma dar griežčiau suvaldyti 
laikraštiją ir visokius leidi
nius. Pasirodo, ktUl Smeto
nos režimas* negali pakęsti 
net ir jam prisiląlžančlą liau
dininką ir klerikalą tūlą 
žnibtclėjimų. Jis trokšta su
statyti savo žmones (atvirus 
fašistus) visur ir sd jais iš
vien engti Lieh|yą.” 
Tie sumanymai uždėti val

džios kontrolę antį ^spaustuvių 
ir laikraščių, žino: 
negeistinas dalyk 
laisvė yra pirmutipfc sveiko, kuL 
turinio progreso sfilyga.

Tačiau labai keistai slpnmba, 
kada apie spaudos ‘laisvę kalba 
komunistai. KielL-įlaisVės turi 
spauda komunistą valdomoje 
Rusijoje, kurią musą Bimbos 
ir kiti “Stalino^ suskiai” garbi
na diena iš dienos?

Ar sovietą Rusijoj'e gali kas 
nori steigti spaustiiVę be^ val
džios leidimo? Ne į spaustu'viij 
itenai negali steigti niekas, iš
imant Valdžią

; Ar gali tenai kas nori reda
guoti laikraštį? Ne. Laikraščių 

j redaktorius Rusijoje skiria val
džia arba valdančiosios, partijos 
viršininkai.

Bimbiškas “Stalino , suskis” 
rašo apie “prisilaižančius’’ liau
dininkus ir klerikalus, kuriuos 
Lietuvos valdžia nori dar la
biau suvaržyti. Bet komunis
tiškoje Rusijoje net toki* dik
tatoriaus čebatlaižiai, kaip Zi- 
novjevas ir Kamenevas, kurie 
daug kaistų mušėsi į krutinę, 
prislėgdami' ištikimybę Stalinui, 
yra suareštuoti ir nuteisti į 
kalėjimą. O’ už ką? Tik už tai, 
kad. žvalgyba susekė, jbgei jie 
privatiniuose pasikalbėjimuose 
drįso' kai kam išreikšti' abejonę 
apie diktatūros nekMdingUmą. 

• O betgi “Stalino' suskiai” tą 
nežmonišką despotizmą stato 
už pavyzdj civilizuotai žmoni-

Lietuvojo valstybė yra su
jungta siu bažnyčia, todėl kuni
gams ir ją įstaigoms valstybė 
moka pinigus iš savo iždo. O 
kadangi j valstybės iždą moka 
mokesčius visi piliečiai, (ai ir 
netikinčiąją žmohią pinigais 
yra užlaikoma kunigija. “L. 
Žinios” paduoda tokią, skaitli
nių, paimtų iš švietihib'minis
terijos:

“Vien tik kunigų seminari
joms iš valstybės iždo 1935 
m. numatoma išmokei i 367,- 
013 litą. Daug kaštuoja Lie
tuvos piliečiams ir vyskupą 
katedros išlaikyti. Pav., Kau
no bazilikai iš valstybės iždo 
išmokama 21,000 litų, Vilka
viškio katedrai 5,000 lt., Pa
nevėžio 4,000 lt., Telšių 4,000 
lt., Ėaišiadorių 3,500 lt.” 
Be to, mokama pašalpos ku

nigams invalidams iš valstybės 
iždo. Mokama algos ne tik ka
taliką kunigams, bet ir kitą re
ligiją dvasininkams: žydą ra
binams 105,500 lt., evangeli
kams reformatams 33,760 lt., 
evangelikams liuteronams 61’,- 
760 lt., stačiatikiams 46,000 lt., 
sentikiams 32,960 11., karaji- 
rnarns 300 lt., mahometonams 
2,400 lt.

Viso kunigams ir ją įstai
goms šią metą Lietuvos valsty
bės biudžete numatyta 1 milio- 
nas 373 tukst. 560 litą.

Kada Lietuvos žmonės 
pras atskirti bažnyčią nuo 
stybės ? »

Naujienos
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Gerbiamasis Redaktoriau:—
Jūsų dienraščio 116 nr. pa

duotoje iš Brooklyno žinioje sa
koma, kad “Matusevičius dra
sko Aviacijos Dienos garsini
mus, o Bukšnaitis j j akstiną 
tai daryti ... priduoda savo ko-

■ ■ . „t

79th Street ir Archer Avenue, Justice Park, Illinois 
BUS PUIKUS PR

Dabar dauboje buvo labai 
tamsu. Jis atsisėdo šalia jos. 
Tamsoje jis vos galėjo įžiūrėti 
jos figūros kontūrus. Jis sėdė
jo ir klausėsi, kaip ji knarkė. 
Ji neramiai miegojo ir visą lak 
ką judėjo, šurgdydama lapus.

Šikšnosparniai skraidė tarp 
medžių; Buvo ramu ir trošku’. 
Tylumoje girdėjosi net atsiski
riančių Šakų traškėjimas. Kaž
kokie maži žvėriukui bėginėjo 
aplink. Buvo galima girdėti, 
kaip jie pakelia nuo žemės nu
džiūvusias šakeles. Visi tie su- 
gždėjlmai gąsdino j|. Jam pa
sidarė nejauku, Jis lengvai pa
lietė moterj, kuri gulėjo šalin 
Jo, bet tuoj atitraukė ranką. 
Jis apsidairė, Miškas vis labiau 
ir labinu gąsdino j Į. Tąsyk Jis 
supurtė Jos pečius.

—Mėgo, ar nori valgyli?
JI krūptelėjo Ir pakėjė galvą, 
—Kas čia? — paklausė ji.
Jam staiga pasidarė gaila 

Jos. Jis norėjo* pasakyti jai ką 
nors malonaus, Bet jo veidas 
vis dar buvo šiurkštus, ir jis 
nieko nepasakė,
- Tu gr(žai ? — pratarė ji.— 

O, Dieve!,. Turbūt, aš mirsiu l„ 
Viešpatie, susimylėk ant mo

jo Ji. — AŠ tavęs neprašiau! 
Bet tu turi pagelbėti man, gir
di tu?!

—Dėl Dievo meilės. Mege, — 
pratarė Jis, atsiklaupdamas ant 
kelią, — nusiramink. Tu man 
visą sielą trauki lauk! Kodėl 
tu taip kalbi su manim? Kas 
padaryta, tai padarytu. Nusi
ramink nors dabar, Nustok,

-rTu turi man pagelbėti, — 
atbukusiai pakartojo moteris.

Ji ištiesė ranką puoduko link, 
—Duok člal Duok man gerti! 
Jis padavė Jai puoduką Ir 

duonos gabalą, Kai pamatė 
maistą, ji pajuto didžiausi ai- 
kj„. Su neįmanomu greitumu 
ji viską suvalgė. Tuo pačiu lai
ku ji dairėsi aplink ir kažkaip 
keistai murmėjo, Po to ji atsi
sėdo Ir (noringu tonu pareiškė:
- OI kad dabar butų Šokola-

Chlcftgojo 
Metama 
Puaal metą 
Trinia manosiom* 
Dviem jauneliame 
Vienam mėnesiui O—e—■!■■■

Chicago) per ilnoiiotojuai 
Viena kopija ...... .. .............
Savaitei . .............. .
Mėnesiui

Suvienytose Valstijos^ n< Chieegoj, 
paltui

Metams M« V MfMMNMM M 
Pusei metą .. 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon Ir kiter ulslenluoso 
(Atpiginta),

Metams ™. 
l*usei metą 
Trims mėnesiams
Pinigus reikia sląsti palto Monay 

Orderiu kartu su užsakymu.

r . ' V -• »



VAKAR IR 
ŠIANDIEN

IztaCtlęa | automobili užtlary* 
lamo anrnžluje Ir paleidęs mo
torų m- mio nuodingų dujų tnl- 
rė 48 metų (luorgo Bandai), 
4218 \Vazhington, 1'nl buvo 
tris dienas atgal. Vakar buvo 
plraslnz jo kūnas.

&
Michigan Horo prie įlydo 

įtaiko Įvyko etapIlMljn. Kol 
kurta tvirtinu muitę žllmvius 
npio tų vietų, kur Įvyko spro
gimu* Vienok krantų mirgybu 
negulėjo nieko rusti. Mniomul, 
luivelis, kurtame Įvyko oksplio- 
žiju, nuskendo su Žmonėmis.

w w «
Julius Hnsonwaldo fondas pa* 

skyrė $284,000 aukų inodlolnoz 
mokslo tobulinimui.

$ $
Itarnel Uodo* lliinota vulsti- 

Jom mokesčių komlsloniovhis, 
kulbėttamnui Į Chkujros slum- 
hius biznierius tvirtino, ktul yru 
Imtinu imdurytl Illinois mokes
čių Įotutymų revizijų. Jis pa
reiškė, knd valstijų niekuomet 
noMUtvnrkys mokesčių reikalų, 
kol revizijų neims Įvykintu. Jis 
taipgi mano, knd mokesčių pu- 
dalinimą* yru nelygus.

Vakar pro Chicago pravažia
vo garsioji 5—10 centų mag
nato duktė Barbara llutton, 
kuri imgaruėjo gaudydama prin
cus ir grafus už vyrus, 

« 10 »
Paaiškėjo, kad | mėnesį 

ko automotalial Vhlcngoje 
muša 57 žmonos.

« W »
Arlhur \Valker, 2003 \Vash- 

inglon Blvd,. Įvažiavo | laksi- 
kelvų prie Clark ir Harrlson 
gatvių. Taksikolms apsivertė du 
kartu, bet nei vienas iš kelei
vių nebuvo nei sužeistas.

«
UI pardavinėjimų “chaln lot- 

terš" Nathan Silzvnstoln gavo 
penkias dienas Ilridtvell kalėji
mo.

tol
ti Ž-

Nežinomi kerštininkai 
daužė langų Victor 

Bagdonui

iŠ-

no- 
niy-

Pereitų šeštadienio rytų 
žinomi kerštininkai Įmetė 
tų per langų Victor Bagdonui, 
kuris užlaiko inoving ir truck- 
ing ofisų, 3406 S. ilalsted SI. 
Yra spėjama, kad kerštas gali 
bu Ii surištas su namo forklo 
žavimu. - VILK.

Šiandien Universal 
Grocery mitingas
šiandien 7:30 vai. vakare 
vksta Universal 

mitingas 
1715 So.

Grocery 
svetaine- 
Ashland

kompani-Grocery
nauja groserninkų
organizacija, ku-

kompanijos 
je adresu 
avenue.

Universal 
ja tai yra 
kooperativė
rios pagelba groserninkai galės 
atsilaikyti prieš grandinių 
krautuvių konkurencijų.

Lietuviai kviečiami atsilan
kyti į Šį mitingų, patirti daly
kų slovį ir prisidėti.

Šaukia Walgren gi 
minaitę “komunis

tų” tardymui

ponas \Vulgreen nežino kų kol
bų*

ŠĮ lumkindtanĮ knltlnlnltė 
Mtaz liUClIle Norton bite pa
šaukta prieš komisijų pazlrody- 
tl koktu didelė konumtatė IŠ joz 
yra.

■■■—iriasi ir Ui ■■

Jei senelis slankioja 
pasieniais ir ieško 
galiukų cigarete?..

Onk Foreato aeneliM apie 
prlogkiudoa gyvenimų

tOH

la*

kad kartuta tim vul- 
tabu! tinkumaz Žino-

OAK FOBEST. — Buvo 
Imi llnkznm įskaityti “Naujie
nose0 vieno prlegtaudos lanky
tojo raštų, kurtame labai gi
riamas musų “purliauzės“ gy
venimas. Kad taip Ištikrųjų bu
tų kaip parašyta, tai Ir aš, iš
gyvenęs ten apie 10 motų, pil
iai tam pritarčiau.

Yra tiesa, kad hm viskiui 
gražiui atrodo, bot tam yru 
diselpllna, kuri vargšus seno- 
his smaugia. O disciplinos pu- 
alkymui žmonių pinigais yra 

sumdomi valdonai, kurie nieko 
tedirba tik jodinėju vargšų Me
telių sprandais. Senoliai turi 

vlskų apdirbti, nežiūrint nei 
senatvės, nei sužeidimų. Kelk 

laikų Ir padaryk savo pusklr- 
ų darbų. Valgyti gausi užtek- 
Innl, tik.

gis nėra 
lėnts.

Aš verčiau su likčiau būti vi
sų amžių kalėjimo, negu būti 
osorlum “purhauzėje”, nožlu- 
dnt kaip gražiai ji išrodo Iš 
atiko. įtaikia (eiti Į vidų. Teh 
tik kriukiai barška ir vargšai 
skausmus končlu. įtaikia atsl- 
nlntl, kad mos esamo “nuteta- 
tr čia gyventi visų amžių, kaip 
Ir tie kriminalistui. Skirtumus 
tik tarno, kad kaliniui neken
čia skausmo, o mos kenčiam 
dienų Ir nukt| Iv vultojam.

Mažai pugnlboa tesulaukta
♦ i

Mums labai reikia pagalbos, 
lik rotai jos tesulauktam. Iš 
musų geraširdžių llotuvių Štata 
sunkiais laikais daugiausiai 
musų likimu rūpinasi Motorų 
Draugijos. Jos karts nuo kar
to mus aplanko ir apdovano
ja. širdingai ačiū Jonis už jų 
motiniškas širdis. Tai yra mu
sų vargšų vienintėlė paticku, 
kad kas iš geraširdžių kų su
rengia ir padovanoja, ba dau
giausiai iš musų vargšų yra to
kie, kurių niekas neaplanko. Jie 
iš niekur negauna pagalbos.

Kaip mos neprašysimo pagal
bos iš visuomenės, jeigu sene
lis, kuris vos pavaikščioja, 
slankioja pasieniais, ir Žiuri ar 
'kas nenumetė galiukų cigaro- 
to. šioj vargo vietoj rūkymas 
yra vienintėlis nusinuninimas. 
Durnų užsitraukimas — tai 
sas musų smagumas, kuris 
liko šioj žemėj.
Jonas Rusteika, Ihst. Ward

Oak Forest,

SPORTAS

vi- 
be-

52, 
ilk

12,000 žmonių Budri 
ko piknike

Porelių Hokmndlen) Amonito 
“ulhivojo” Budriki) piknike.

O klek hm lų žmonių buvo? 
Be galo, 1)0 krnšlo.

Kiekvienu vielelė dldolhuno 
Blrulėa durie buvo užimta - 
automobilių ir žmonių.

Buvo du barei Ir per vtaų 
dienų npio Juoz aplolėtil link- 
aini žnionėM. Sveikinosi, gė
rė ir dainavo.

Ant Iškeliu pagrindų ėjo 
muzikuotų Ir dainininkų kon
certui Ir pagailoti dovinių du- 
Ihiimua. tfu linksmai Irhiaė 
puta .Iuomuh IhidrlkuN dullndu- 
iiiiih dovunūM vlsloma, kurio 
Ilk turėjo — kilmingų llklolų. 
0 lų dovanų buvo thiug. ftmė

didinti.
IŠvtao iArotlG, kad depresija

lity laikui.
Tur bul dar niekad nebuvo

vlnlnkals yru lietuviui. Tik- 
rui buvo koletus hikstunčlų 
uiihmmblllų, o žmonių hir bul 
kokiu 12,000. fijo nuolatinis 
vnžIuvImuH per visų dienų | 
piknikų Ir iŠ pikniko, Ilk ku- 
du pradėjo lomll Žmonės jm-

Sporto šventa polici
jos labdarybės orga

nizacijai
WliB rlMIit tt’T

Birželio ‘UI d., Ir liepos 4 d., 
VVhilo Sox Parko, o liepos 7 
d., Cubs parko Įvyks Chicagos 
policijos lU-ta metinė sporto 
šventė.

skiriamas Į fondų, iŠ kurio yra 
Mokama pašalpa šeimynoms tų 
poltetetų, kurio žuvo laiko tar
nybos. Be to, Iš to fondo ap
mokama npdrauda polioistams. 
•Prie šventės prisidėjo įvairios 
Ohlcagos biznio Įstaigos, dova
nodamos prizus ir tauros. Po- 
lieistas jūsų apteliiikėjo turi 
bilietus j tas iškilmes.

Kaip tai, per mažai 
rašo iš Mt. Green- 

woodo?

Automobilių lenktynės 
atidėtos iki birželio 9

Gegužės 12 d., Chicagoje tu
rėjo įvykti automobilių lenkty
nes. Bet, kadangi tų dienų la
bai lijo, tai American Auto
mobile Association, kUr lehk- 
tynes tvarko, atidėjo jas bir
želio 9 d.

’-s
■W

vienas įvykis nebuvo praleis
tus nepaminėtus laikraštyje.

Dabar vėl noriu pranešti,
kad birželio 110 d., 8LA. 170

(teatrai Parko, | plotus nuo 
ilh-loH gatvės. Bus ton viso- 
klų Įdomybių, komedijų, lenk
tynių, apie kurtas pakalbėsimo 
kitu kartu. . 1h W.

Gnlžinm imgeibtuvių 
vakarėlyje meduliiiH 

A. Nausėdienei
MARŲUETTM I’AIIK... P-a 

Antolnottol Nausėdienei sekma- 
dlenĮ buvo surengtas darbuoto
jos pagerbimui.

Av. Kazimiero akademijos sa
lėje susirinko keli šimtai žmo
nių p. Nausėdienės draugų, ben
dradarbių Ir pritarėjų. Salė 
buvo pilnutėlė, tik truko kai 
kurių žmonių, kurioms1 ypač pri
valėjo būti,

MT. GHEENWOOI). — Mu
sų slaunaUB kumpelio lietuviai 
daro užmetimus koresponden
tui, kad jis per mažai rašo. Ki
ti duoda instrukcijns kų rašy
ti. Bet korespondentas, atsigin
damas, nori pabrėžti, kad. iš 
Mt. Gireenwood .darbuotės nei 
......Ui4..M.laliliifclM.lAi , ii .. .....i....... ' 
Siunčiamo Gėles Telegramų I viso 

pasaulio dalis.

KVIETK1NINKAS
Gėlės vestuvėms, banklotama Ir
3316 OaFstod St

Phone Boulovard 7314. Chicago. III.

Modalių įteikė p. Nausėdie
nei Lietuvos konsulas Antanas 
Kalvaitis. Atsidėkodama, p. 
Nausėdienė pasakė gralių Ilgų 
kalbų. Vakarų vedė kum Urba.

(Hp.).

KONTHAKTOHIAl
II. Mliiikis A Clh

Htatom naujus Ir tetamu itaUUN 
namuti, l'utyrimas 16 įimtu. itar- 

Imti garaiitiKilati
41111 HO. HIANUIMUO AVIU.

Pluiite Imfapeita 6824,

IHIVIIIHA ItiUVIlOMA HZ |in

M, JiiHIM 
nuli sy*

VIUII.M'OMM yiHINM. Iš iypOOH ,1IZ »h
M)*t yloo k niiHifh u v» jiil iduiM »p« 
(lyiiiiM, Ati viti'litiii litas, piifldiiiiiM , hi« 
įlU' lllHMl llllllllll ip wiluniiwd imu IfilM 
imi.ii> Tjil ypa Im mUmumiiioi HiiiOim Ip 
IIIipiim jtiiiydyiiiiiM. yiiima-mltiN diumlttii 
imhHimsfpiiūii. AivlPON j titiOtliirt titom 
ttl'ull iP, MDJUM lipltll (IldlIOM IP Ottl0M> 
hiiį luiil iltį. , .......................................

Nimiiliuhįl, IppiiiihIiiiuI įimliii'liiiN, l'irnh 
liHIHHHh (Oltllli

Dlt. 15. N. FLINT,

Gružus $5 011 ve Oil 
Pernument Wnvo 
JliShH00

i Hutu Dinuku

Ktaunyklta NnuJtanu raillu rytalti 
ll1 VIUllU'lllN

Puikiai Hmrbtatautl, Mum varto- 
Jum imuJuM Piuta,

ATHIVDHKIT KŪDIKIUS

L. KLEIN
14111 ir Su. IlulHted St

>—
M A L M V A 

už H hiiliuitil 
Vyriiiuslii Viela ihinkruto Htako 
Atellaiikyk t I bita tatata Iž imisu 
įl kraubuv ų Ir imslžlui'ėldt—dus 
čta rasite tiekvtanu Ž noma mata
vus rūšį už miiita'lntas knhitiN, 
lįtUiOO italių žibanti M a- QmQ

$l.2h Mtateltauiti Mutavo, 
už (tai iimtiiiniiitiiiimitmninjiti 
Kutaomliiu 5'1
Visa Matavo 100% Garantuota— 

Ar m NuaraŽInsliiio PlnlauH
l’iilnt Exc1uuiko oi Chlcugo
1887 Mllwoulwe av. 2274 Elston a v. 

0830 M.lhiIslHl st. tekArmltitee 1440 
>111111 toiaaii ■MM*

^įmiį»iW ir m a

Duodam Paskolas Ant Morgičių 
Miižiita Mėneslnlata Išmokė]Inrnta nuo 5 Iki 20 Motų 

l’iiupykit PinitfUN Užtikrintoj Vietoj 
U. S. Government Įstaigoj, F. 
S. and L. Ine. Corp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie- 
no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

Mos mokam už kiekvieną 
doleri dividendus, pagal už- 
darbio. Praeityje išmokėjome 
4 nuoSimcius.

lleikalau darni 
____ visada galite 

gauti savo su- 
WEDERALdAVINGS taupytus pini- 

IBanoiloan * A.iociAtioN g U s. Įstojimo 
of chicaoo mokėti nereikia.

2324 So. Leavitt Street
T«Mr«n«> CANAL 1070

JUSTIN MACK1EWICH, Prezidentu#.
. HELEN KUCH1NSKAS, Raitininką#

Illinois senatas paskyrė pen
kių narių komisijų patirti ar 
pamatuoti yra užmetimai Chi- 
cagos universitetui ir kitoms 
aukštoms mokslo įstaigoms, 
kad jos yra “komunizmo židi
niai". Pereitų savaitę pašaukti 
liudyti vaistininkas Walgren 
bažijosi, kad jo giminaite, Miss 
Lucille Norton belankydama 
Chicagos universitetų pavirto 
tikra komuniste. Universiteto 
prezidentas Hutchins trumpai 
atšovė, kad tai nonsensas ir

Laiškai Pašte
Šie laiškai yra atėję iš Eu 

ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausįjį paštą 
(Canal ir Van Buren streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window” 
klausia laiškų.

501 Baltakis Karolis
503 Juzėnui Juozui
504 Kabinsky I.
509 Mories Felicijai
513 Sunkus Peter

URšULfi POŠKIENE
Mirė gegužės 10 d. 1985 m. 

po ilgos ligos 10:15 vai. ryto. 
Sulaukus 48 motu anižidus. Ki-. 
lūs iš Stulgiu parapijos, žer- 
nainiu kaimo, Tauragės ap. 
Paliko dideliame nuliudime sa
vo vyra Juozapa Poška, 2 duk
teris Juozapina ir Onute. 8 sū
nūs Frenkl, Jurgi ir Juozapa.
8 brolius Antane. Frenkl ir 
Mykolą, seseri Ona ir švogori 
Antana Veichu, pussesere Lo
vose, švogeri su Šeima L. Gan- 
sinauski, 8 pusbrolius Albina, 
Juozape ir Freriki. Amerikoj 
išgyveno 25 m. Lietuvoj pali
ko seseri Domicėlę Lukošiene 
su Šeima, 2 pusseseres L. Žal
piene ir švogeri su šeima ir 
Tarese Sunsatultikieiie.

Kūnas pašarvotas, 4531 So. 
Sacramento Avė., Chicago. III. 
Laidotuvės 4vyks gegužės 23 
d. iš pamu 8 vai. bus atlydėta 
i Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. parap. bažnyčia, kurioj 
jVyks gedulingos pamaldos, bus 
nulydėta i šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus, pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuiiude
Broliai. Seserys, švogeriai 
ir Visi Giminės.

Laidotuvių direktorius A. 
Petkus. Phone Cicero 2109.

HMmMmmmrtMMM*MM#MM^MMMMIMMMMMMMMM*#M| 
SKOLINAM PINIGUS ANT PIRMU 

MORGIČIU 
Apdtaudžiam nuo ugnies didžiausiose 

Kompanijose 
JUSTIN MACKIEWIC1I

2324 So. Leavitt St., Phonę Canal 1679

ffierkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 

Mutual Trijų 
žvaigždžių 
Kentudcy 
Bourbon 

Ir 
Lietuviškos 

Degtinės

NATHAN
KANTER

MutualLiquorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YARD8 0803 , ____

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRASAS
ALTABMTO TVARKOJE

Ita gkyriug yra vedamu Ultalu pagelbsti mtum akaltytojama sos 
MlrmUlf kur galima mialplrltil |valrlg papraatg ir nepapnmtg 
daiktų, intakų Ir reikmenų. Jeigu IA telpančių Ala skelbimų a* 
rallta auMraall ko jloAkot* pietaukite Naujienai^ Canal 8500, Ir 
klauaklta Biznio l’ntnrfijo, čia jųa guualto informacijų, jeigu tik

i

LENTOS ir Medžiui
Jų biM galima gauti.

Čia 
suairaait 
ko 
tik 
jums reikia

Auto 1’utur. Stotis
AUTO SHttVlUH HTAT1ON

chane vnm
Hliicjnta GŪtiolIuo Mlolta 

IIHnH Hotilli K citata Avimus 
HPUJUMLIHTAl

Orl,ttUo Tflln, 

Alyvos Nuleidimo
Mes užtaikoma idilių paslrluklitin 

visu Hliiobilt' l’HHiuklu. Nustokite 
štandtaii h* pni'slllkrltikit tuusu mitn- 
daglu ir lėtai ilgu Itatarnsvlmul

I AUTO lliidiutoriai
AUTO RAUIATOKS

CARU HHOH, WIIHCKING CO.

Nauja Htalybal Modliaga Ir Malko* 
iJoluvl pardavėja ratilu muati 

yarita, 
0000-0000 M. Halitad Ht. 

VKJtory 1272-1270

Ha<lltttorltti — itemtarlal Ir Rody 
l'atotay mas 

Auto Metavojlmmi
Darba atsiimam Ir prisietom.

ll&R 
lladiutor and Body Co.
11, C. Rutahert, J r. J. F. Iteulhor, J r. 

Įsteigto 1020.
3572-74 ARCHER AVĖ.

LA Fn,velto 7088_______

BOOK8

Šone Ir nauju listuvilkn knygų 
▼isuornot gauslta Naujienų knygyną. 
I7IIP Ko. ftatatad Ht., Chicago. 111

KAILIAI
FUUS

MUZ. MOKYTOJA
MUŠIU TEACHUB

MMUIKON Ir abnlnoi muzIkON, V. 
Čciiukiiita-CiiNM, 1884 N. Oakloy Avė, 
Td< ilrtHitiwlflk 9181,

Mn1lorliM.Dckorntorlu«
PAIMTINU & DKCO11ATING

šaukite K, Oenukas Tel, Brunswi(4r 
91 III arba 1 >afayette 6277,
I PJknlknmti ItaržuH 

riuNic anovH
RENPtlOJU 1.ABA1 <1IM*U 

DARŽĄ
J tai Išvažiavimų ir piknikų, <11- 
italfl platforma šoklamN, Gražus, 
Avarita miškas Ir vtal mtrankumal.

Kroiiiklteti
HAIBUŽIH FAIIMA 
už Willow NprlnKS 

I vakarus 2 mylias 
ant 88 kalvis 

Klauskite
1110 TONY FARM _____

RAKANDŲ Bargenai
FURNITŪRŲ BARGAIN8

W. KCTIAULEirn MTOKAGR 
4044 N. We»tem Ave« 

Detalls rakandu skyrius, 4450 varto
tas tikras kiniškas dlvonaa, PIGIAI. 
Nauji* klniikl kaurai po 116, 125, 
485 Ir 9860. 10 dulk. valg. kaitib.
sol. 198. Modom, 8 d. mlegkamU m- 
tas |98, Parlor sat, *26—646. Cash 
ar Išmok. Vakarais Iki 9, nod. Iki 4i 

I Radiatoriai ir Katilai
KAD1ATOR8 & BO1LEHH

FUR STORAOE
Voltai viotolo, Zomofl kalno* Ir 

npdruutlu, Eksportai grazuoja, va
lo, ruitnluo. pordtalm, stylIuoJu Mullg 
mudoti. ŠIm MkdblmiiM duoda jum* 
lobo 10% nuolaidom ant valymo,!r* 
Htorngc, gluminu), nordlrblmo pa-

Utolgtn 1900 L,
0010 S. HahUd St. NORmal S160, į<

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažinta* 

25" 36%
lengvi ilmokėjlmal nuo 12 iki 24

8UPPLY CO. 
14M W. Dlvtaton fli. 

kampai Marshflcld

ftl budavojlmo įstaiga siūlo spe
cialias kainas tiktai per š| mėne
si. APSKA1TLIAV1MAS DYKAI! 
DARBAS GARANTUOTAS. LEN

GVI HMOKflJIMAL 
5% PALŪKANŲ.

Muro darbus, Cemento darbus, na- 
« mtĮ Pakėlimas,

/A//^//J/Z višku ir bese-
' mento išlygini-

masi, naujus mu 
rinkis frontus, 

!f= Į amA=lh=lf krautuvių patal-
syrnas, slnglia- 

I vimas pofčlų ir
Į namu, plumbln

ifcS ^as ŠilumosVIZSP* J vedimas.

LAWNDALE
CONSTRUDTION 00. 

3653 We«t 26th Street 
Telefonai: -

Bk ROCKWELL 0750 A 
LAWNDALE 18751 BtiMMMfcMMMdMat II I. < .».»■

Keal Estate ir Pask.
KKAL E8TATE & LOAN

ititiPKiTlM i m0»V Bendrove 
Del skolinimo pinigu ant namu, Del 
pirkimo, mainymo arba pardavimo 
namus, lotus ir žemes. Paveskite 
mums visus savo Insurance, Firs, 
Tornado, Life, Su rety Bonds ir ki
tus. Paveskite mums visus darbus 
legallškus, dėl pripildymo ir paga
minimo visokius dokumentus, lietu
viškai Ir angliškai.

J. C. ASTOR & CO.
J. Astrauskas Mgr.

Ofisas atdaras iki 8 v. vak.
44 E. 108th St., prie Michigan Avė.

STOGAI
ROOSTNG

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jutų 4togM reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mat paaa- 
kytiiiaa Įdek kištuos Mtaiaytl Mee 
taipgi daroma viaokf HakorytUt 
darbo*

8216 So. Haloted Street, 
Tel. VICtorv 4966.

■■■■■ ■ #■ ■■■■»■ ■■■■■■■■■■■■.■■■■■■ i ■■■  ................................ ... m  , įtBt

CnPTlTT A <2 O A a
GLAfiS

Buy gloves with whot 
it savos

PARDUODAME VISOKIOS RUSIES 
STIKLĄ

Visokio didumo langams. tededa
me stiklus. Imame stiklo darbo 
kontraktus.

CHICAGA GLAS8 CO. tec. 
Glazing Contractors

4351 S* Halsted St* Tel* Yarta 6482

ŠOKIŲ MOKYKLOS
DANCENG SCHOOL

>*Mi M« •»

ttiMH MMtduoda _ td 
______ rato tr

ANDREJEVO specialia vasaros 
k urs a s,

814 W. 33rd St.

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25e

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.
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Vietoj kad daug 
kalbėti...

I

Apie Si dalyki) butu gulima labai daug 
prirašyti. Butų Kalima pripasakoti posmus apie 
pavasario grožybes, kurios jus turėtų viliote 
vilioti iŠ miesto i atvirus laukus; butų gulima 
prirašyti straipsnius apie glamonfijančlus saules 
spindules, apie dvelkianti pavasario vfljell ir gC- 
hų aromatų, kuriuo tik kvėpuok Ir alpk iŠ ma
lonumo;

Galima butų daug pripasakoti apie smagu
mus kuriuos jus turėsite.

Bet i visus tuos dalykus nesigilinsime. Tik 
trumpai jums priminsime, kad
ši sekmadieni, gegužes 26 d. “Birutes” 
darže įvyks didžiulis ‘NAUJIENŲ’ PIKNI
KAS, kuriame jus negalite nebūti!

vietoje, ta* pat* traukiny* vėl 
mitlurė *u tuo pačiu nutoino* 
biriu. Iv Ūmo Automobilyje viv 
Alavo tie paly* šnionėa— kai Ii 
anuo kartu. Ir vėl Jie Išlikt 
iryvk

n mi—'---ri

Chicagos socialistai 
Milwaukojo ir Brid- 
goporte - mokinasi

-.uin.. luami—

Ruošiasi persiorganiza
vimui 193(1 metu rinki

mų kampanijai
PrlrtlronktlmnAB 1060 moty 

proMltlonto rinkimų kampiinljal( 
(kiok ap*krlči() *m‘lall*tų parti
jom vykdoma*!* komi totam, su
judo dirbti.

Partija lš*luntč aiNtovum | 
Mlhvnukoo, llrldtfoport, (kmnu 
Readhitf, Pa., Ir kitu* Mllprlu* 
centru* *u«ipažlntl *u Jų velki-

Šventė 16 matų aukhkfuvtto kad' KarimlMuka* Povllluka*
i .i. .o.. liu.imW Di‘« K. h’ p-n* K. Kliaugų 

,IS tų MllwnukWlU hl. kuris)w,|H|s>

Antanas ir Agota (11*
vii* buvo atšventę savo nukak 
tUVOM. t____—
kai, 61114 W. Ilampton Avonuo,1 
Mllwaukeo, trumpų laikų atgali 
bal. 27 d., Šventė 10 metų Že- 
nyblnio gyvenimo sukaktuves.' 
Ta progii pp. Yurklenė Ir Elena 
Novaklonė surengė vakarėli, | 
kur( suvažiavo svečiai Iš 
cagos, Madlson, Wk» Ir 
miestų.

RADIO

■

kilų

Dainuos H. Bartiish, 
l’eopk'M Radio Kvar
tetas; kalbCN Dr. M.

Strlkol
Šiandien 7-tų valandų vaka

re, Itoopln* Furnlture Compn-m • i - n* 1 - J • 1 uopies rurnivure uumpii"Teisybes Myl 01 0 j l| »y duotam. rmlĮoj - • iii l|»idni'yw daug malonumo ratiloDr-ste ir Apdraudos 
Departamentas

klmiMylojtmiH, no* ji* bu* *po- 
t'hiilui prirengtu*. Dalyvauju 
daug takmiuotų dainininkų,

Siurbi kiniu di'tuitJHHlfiN 
nttrhtinM.

Tas radio programas 
ištikrųjų turėjo būti 
blogas, labai blogas

Mm—i————————k

Taip blogiu*. kad Antanas 
čiu» nutarė nusižudyti, kad 
Jo nobeklAuayti

Yra visokių radio programų 
^gorų ir blogų. Bot tokia radio 
programas, kurį anų sekmadio* 
nę klausė Antanas Lakius, tai 
ištikrųjų turėjo būti retenybė.

Tas programa* bu vys tokia 
kačių muaika, taip velkė j na
bagą Antanų, kad jis paaiftrio- 
Itf rovolverj ir valiai sau kulko
mis šonkaulius ir plaučius vai
šinti.

Taip maždaug* atrodo visas 
dalykas iš to kų Antanas l*aš* 
čius, atsigulęs lovoje, pasakoja 
liolicijai, kuri nurijo sužinoti 
kaip kulkos atsirado jo vidu
riuose.

Antanas ir jo mergina, Lįlli- 
nn Thurman sčdčjo Antano aH- 
nėjo, adresu, 3824 So. Kodtio 
avenue. Mergina klausėsi ra
dio. Antanas nenorėjo klausyti 
radio. Bet mergina norėjo klau
syt radio, tad ir Antanas tu
rėjo klausyti radio.

Nebetrivodamas ilsiau, ir ži
nodamas kad su mergina pasi
leidęs j ginčų—negi laimėsi, An
tanas ir paleido revolverį {dar
bų.

Ligoninėje atrado, kad kulkos 
aplamdė kelis Antano I^aščiaus 
šonkaulius. Pavojaus jo gyvy
bei nėra.

Mokytojai reikalau
ja paskirti daugiau 
pinigų mokykloms

Siųs peticijas gubernatoriui ir 
legislaturai; reikalauja $29 
milionus

Aprūpinti pinigai* mokyklų už
laikymui, mokytojai reikalauja 
$20,702,64(1. Jie suko, kad dėl 
pinigų trukumo mokyklon vie
tomis turėjo užsidaryti ar su
trumpinti mokslo metus keliai* 
mėnesiai*. Jie taipgi tvirtina, 
kad kai kur mokytoja* už darbų 
| motu* gauna tik $689.00 ir 
iš to* sumos turi pragyventi *u 
visa šeimyna.

Toliau argumentuojama, kad 
per paskutiniu* metus valstija 
mokesčiais surinko 100.8% — 
daugiau negu praeityje, o mo
kyklų reikalam* skiriamų pi
nigų suma sumažėjo 32.9%.

Škotijos futbolininkų 
(soccer) komanda 

, Chicugoje
Gegužė* 26 d., Chtcagon at

važiuoja bene goriausia pasaulio 
futbolininkų (soceor) komanda 
—Škotijos rinktinė.

Svočiai susikibs tų dienų su 
Chicagos rinktino komanda 
Milto stadione, 4660 West taiko 
stroet.

Nebūtinai reikia lėkt 
60 mylių į vai., kad 
sprandų nusisukti

Pasirodo, kad labai lengvai tai 
gali padaryti, kad ir čerepokas

2008 W. 001h Ht, .1, Adomaitis Ir 
J, JaiiuAttiisktitts. iždo globėjui, D, 
Antanaitis, itmrlulku, 
Susirinkimai utolhuna košnu mino* 

*1 pirm* mmktudtony, Ciitoagos hto- 
iiivnf Auditorijoj, ii lito H, Hulsiud 
Sl„ 7ill() vai. VHlinro,

n jmasmi-amaaNMMMM .—MMsmusi 'i inri laiiimii—n—i snnMMnHMMMMMM

LIDTtIVlV ŽAGARIKČIU KLIUBO 
valdyba 1086 įimtam*i P, Ariau** 
kas mriiii, (160 Įtolimu Ava,, A. <to« 
nuvltia pirm, pagy b., 0852, South 
(Jallfornln Ava., John itoklnska* 
nul. ruįti, 7125 M. Wa*htonuw 
Ava., M, Moriivititonė fln. lašt. 
2580 W. 40 Pl„ A. ItomaltausuM 
fili, iiagalb., 121* Imtopumtopoa 
m.. A, (todamlnsktonO kastoi 
2(150 W. 42 Ht., D. Radvilas r 
Aalkii, 712 W n PI., P. Arli 
kas. J, J'ukinska* kasm 
Susirinkimui yra laikom 

IMdtonl 1 vii

CLASS1FIEDADS
Flnnnclnl

Fliiniistth Paskolos

HKOf.lNAM PINIGU* 
ant tosu tnorgtolu, bonu. atou Ir na
mu. laipgi paikam, parduodam, mai
lium niorgltihis, tomus, namus, ūkas 
Ir bisnlus, furlm apdraudos do- 
parimant*, VtoAos Notaras, 

į. NAMON CO.
0755 Mmnb Wts(ani Ava,

ir

rlUNi 
iw 
mum- 
lljMi. 

HH BĮ*- 
l»(i.ni(4 

’tlNl

Illinois valstijos mokytojai 
sukruto, kad priversti legislatu- 
rą, ir gubernatorių paskirti 
daugiau pinigų valstijos mo
kyklų užlaikymui, negu ikišiol 
kad buvo duodama.

Kad tikslų atsiekti Illinois 
State Teachers* Association pa
leido peticijas ir renka parašus 
iš piliečių. Nuo gegužės 20 iki 
gegužės 27 d., nori surinkti 
$50,000 parašų ir visus įteikti 
egislaturai ir gubernatoriui. 
Mokytojai nori parodyti, kad 
re vien jie jaučia pinigų tru- 
iumų, bet ir piliečiai yra su- 
tirupinę, kad jų vaikai turėtų 
okių pat progą išeiti pradi
lins mokslus, kaip ir kitų mies- 
ų vaikai.

Dalifornia — $76,000,- 
)00; Illinois $10,000,000

Mokytojai nurodo, kad Cali- 
ornia skiria mokykloms—$76,- 
00,000, New Yorkas—104,000,- 
00, o Illinois valstija — tik 
10,400,000

Kad visus apskriičus pilnai

Didelė didžiuma automobilių 
nelaimių (vyksta kai važiuojan
tieji sumano kur nors nuva
žiuoti greičiau negu išpuola.

Bet nebūtinai reikia lėkti 60 
mylių į valandų, kad sprandų 
nusisukti. Kaip pasirodo iš ži
nių, tai labai lengvai padaro 
ir čerepokai (želviai).

štai, anų dienų išvažiavęs iŠ 
miesto su savo žmona pasigro
žėti gamta, vienas žmogelis ra
do ant kelio čerepokų. Įsidėjo 
jį j automobilį ir tęsė pakelyje 
randamų pavasario gražybių 
inspekcijų.

čerepokas ne ten davė inspek
cijų kur reikėjo

čerepokas, atsiradęs nepa
prastose apl|pkybese, automo
bilyje—nutarė apsidairyti, pa
sisukinėti, kad geriau su daly
kais susipažinti. Smalsumo ap
imtas jis įlindo į vyriškio kel
nes ir ėmė sau lipti aukštyn.

Vyriškis nusigando, pašoko 
kaip adata įdurtas ir paleido 
automobilio ratą. Nekontro
liuojamas— automobilis puolė 
nuo kelio ir atsimušė smagiai j 
telefono stulpą. Ir vyriškis ir 
jo žmona—ir čerepokas— buvo 
sunkiai sužeisti.

Trečių kartų nevertėtų bandyti

Ypatingai keista automobilio 
nelaimė, geriau pasakius, dvi 
nelaimės, įvyko netoli Chicagos, 
Indianoje.

Ties vienu gelžkelio ir kelio 
susikirtimu, susidūrė automo
bilis ir traukinys. Stebuklin
gu budu automobiliu važiavęs 
vyras ir moteriškė išliko gyvi.

Už kiek laiko, toje pačioje

imi. Chicatflečiam* bu* ypatln- 
gal avarini patirti, knlp Jų ko- 
lėgo* dirbo Ir varė rinkimų 
kampanija*, kad pajėgė laimėti 
rinkimu* ir savo žmoni* |*ta- 
lyti | valdvloto*.

Alatovam* gr|žu* Chlcngoiif 
čia bu* bandoma panašiai *ual- 
organtouotl ir *u*ttvurkyti kaip 
Ir kl'toao vietose Ir Išbandyti na
vų Jėga* atelnančluoao rinki
muose,

Per birželio mėne*l bu* varo
ma narių verbavimo kampani
ja, didžiumoje tarp profesinių 
sųjungų—(unijų)—- Birželio 16 
d», Įvyk* unijlMtų konferencija 
tuo tikslu.

—ntnni m«trl>iiiw.i.i

Spėja, padegėjas 
esąs kaltininku dide
lio gaisro T. of Lake

ITtUCMfl i M '-.UfuMMHI

Penki tigniagoNiui pri troško be
geni n du m i liepsnas Imtų krau
tuvėje

' i *
TOVVN OF LAKE.— Penki 

ugniagesiai pritroško ir turėjo 
atsigulti ligoninėn, kai nuvyko 
gesinti gaisrų, kilusi Town oi’ 
Lako butų krautuvėje.

Gaisras prasidėjo adresu, 
47.13 South Ashland avenue. 
Didžiausi durnų kamuoliai ver
žėsi iš namo, kuriamo įrengta 
batų krautuvė beveik .visa su
pleškėjo. Oda prtsirodė tiek 
gera medžiaga liepsnoms, kad 
kelios komandos ugniagesių tu
rėjo dirbti ištisas valandas, kol 
gaisrų suvaldė.

Ryšy su namo degimu buvo 
suimtas George Vandonburgh, 
27 metų W. Division Street. 
Policija mano, kad jis namų 
padegęs, nes esą didelis gais
rų “mėgėjas”.

Iš Mihvaukee, Brigh- 
ton Pk. T. of Lakan 
suvažiavo siurprizui

■ ..................... K

Stepono ir Antaninos Rindokų 
sukaktuvės ir Juozo gimtuvės

T0WN OF LAKE.— Steponas 
Rindokas, 4501 South Paulina 
Street, pereitų šeštadienį, šven
tė 10 metų sukaktuves vedybi
nio gyvenimo. Tas sukaktuves 
taipgi šventė ir Antanina Rin- 
dokienė, be kurios jos nebūtų 
ir galėjusios įvykti. O Juozas 
—Joseph Rindokas, pasitaikė, 
pirmadienį, geg, 20 d., turėjo 
švęsti savo gimtuves. Bet ne
sudaro daug svarbos ar tai pir
madienis— ar šeštadienis, tad 
perklė tas gimtuves šeštadie
niui.

Taip dalykams susidėjus, tą 
vakarų pas pp. Rindokus suva
žiavo apie 150 svečių pasakyti 
kaip jie džiaugiasi sukaktuvėms 
ir kaip linki jiems sulaukti daug 
kitų sukaktuvių.

Suvažiavo svečiai iš visos 
Chicagos. Sukaktuvės rado at
garsį ir Milwaukėje, iŠ kur at
važiavo pp. Pranas ir Ona Yur- 
kai, Juozas ir Ieva Silinskai ir 
Antanas ir Agota Gikai.

hilp Ir ToiMybė* Mylėlojų Or
gija gavo jHakymų Iš valdžių*

Pavyzdžiui, dainuo* oporo* 
dainininkė Mr*. 11. Barlu*h, 
dainuo* pagaraėję* Ir harmo
ningu*, Poopki* radio kvarto- 
ta*i kalbėt* Dr, M. Striko!, M.D.

nuo Outila nadOldianl 1 vai, po ii 
llollyvvood Inu svotaliitij, 2417 W 
48 Struri,

PRANEŠIMAI
ęiili'iiKos Ltotnvto Draualto, yra 

pašalpos Ilgojo, pomirtinių Ir kultu- 
tos draugija. I nariu* priimami 
vyrai Ir motai1!* nuo 10 Iki 4* 
matu amžiaus, f 
8“. U

BušiiMM ServiceM0V1NG
PIANUH IK KAKANI.tJH

Prlel imralkrauslrtnl pnAniiklte 
LAFAYfirrE *0*0 Ir *š alvnėluu- 
slu jums padaryti “estlmatlon” 
stok Jums kalnuos kraustymas, 
Aš ganu garai tuotl, kad jus busite 
tikrai pšgaiiDd ntl su meno Šerno- n,u ’"’1"Air iswr,,v"n"' 

2040 W, 48 Ht.

4

stalyti dokiimtmlullAku* Įro
dymu* tiplo tlrnugy*tė* slovj 
Ir Jo* pnlviirkymu*.

SupranUima, kati *u*lthiru* 
nu valdžia reikalu* yra rinitu*, 
Tbdėl Ir vnldybul buvo daug 
darbo pakol vl*ku* buvo pri
rengtu, o nnriuo*o buvb kilę 
daug *u*lruplnlmo apie aleli).

Dabar, gulima pranešti, kati 
valdyba turi Iš vultlžlo* doku
mentų pagal kur), Tol*ybė* M. 
Draugybė gali gyvuoti ir veik
li be jokių klinčių, ne* Ernasl 
Puhner, Dlroctor of Insurance, 
peržiūrėję* Dr-lė* By-Luw* Ir 
kitu* dokumentu*, Nurudo 
kad; “R I* not ainoiuible to 
tbo Insurance iaw* of Ibi* 
Stulc”r Ir dar priduria kad: 
“If the UNNOcIaįlon contlnuo* 
to operato in tw futuro bh it 
ha* in the pust,H can noo no 
ncecHNily for plaeing lt undor 
tho Nuporvlslon of thu Doparl- 
ment u t Ihl* thnę.

Reiklu pažymėti Ir lų faktų, 
kad Dr-tė* valdybai Hulvurky-

kavo liiive* kusjloplu* .hiozn* 
Yushkevrilz. l(

— Steponai JVprHs, 
Teisybė* Mylėtojų Dr-tė* *ekr.

Susipažinkite: mažas 
Kazimierukas Povi- 
liukas Kliaugiukas

MAR0UETTE PARK.— Pa
žinkite š( mažą vyruką. Jis ant 
kojų dar netvirtai pastovi, bet 
duokite jam progų. Jis nevien 
išmoks kojas naudoti, bot ir d- 
garėtus rūkyti, jei papa nebus 
užtektinai budrus. Jis yra 
Kazimierukas Poviliukas Kliau
giukas.

Jaunų jam vyrukui vardas bu
vo suteiktas sekmadien), Dr, 
Kazimiero ir p-os Kazimieros 
Kliaugų namuose, 6727 S. Ar- 
tesian avenue. Ten krikštynoms 
susirinko gražus būrelis artimų 
pp. Kliaugų draugų. Krikšto tė
vais buvo rev. I. Albavičius ir 
pj-a Bernice Ambroze.

Beje, negalima praleisti ne
priminus, nors jau atspėjote,

Namų sujieškojimo 
biuras
su j ieškojimo biuras 
Service Bureau) tu- 
veltui sujieškoti na- 
pagyvenimus tiems

Jėgų, kurio* patik* vtolom*. 
Todėl, reikia nopamlrštl už*i- 
Mtatyti *avo radio Ir nykiu pa- 
Hlkvloall *avo draugu* pfio iš- 
klausymo šio iirogriimo.

i ‘ Kep.
IMAS UU i llMMNHMMMiM&SMMiSMMISaMVSMMSMrtKJIK*

Chicugos Draugijų, 
Klluhu VnldvboH 

1935 metams
AMERIKOS LIETUVIV Vlf4W0IU 

KLIUIK) 12 WABD vttkl.vlm 1005 
metiftinMi J. SvilorluH, pirm., 4810 
H, ’l'i'lim Ava,, W, Turnąr pirm, 
imtf', B.I.1H W. 44 St, Paul J, Itot- 
raftlN iiut, rašt., 81111 H. lihnmkl 
Ava.,? J. Nftiulšluntt* turtu rnfit. 
1500 S. 4* (Jt„ Ulcaro, III.. J. Ma- 
nlkmi kontr. rašt, 2018 W, 40 Ht, 
.1, Muiuui lemos globėjau, 2441 
W. 45 l'ln Hdtm Grumoniltmė kn- 
MlwriUM, 4585 S, Rockvvoll SU. Dr, 
A. J. Manikių daktaru* kvoUJu*. 
4148 Arriiar Avti. tdafonu* onso 
Lufuvotto 8050, m. JJdtayiitto 8051, 
A. Viiluvlču maršalka (Bonoma- 
turi), K, Gramanla*, 4585 H. Rook- 
w<»ll Ht., J, liurŠnuakiiN, 4150 Arohar 
Avo„ A, Sultluka*. 4088 Aruhor 
Ava., (Komisija politiško skyriau*) 
Paul J. PotndtU, 8181 S. idiimruhl 
Ava., A. Haidukas, 4088 Ariihor 
Ava,, Dr. A, J, Mimikas, 4148 
Arohor Avo.), Komisija dd Pilto- 
tystSs Poptorų A, Haidukas, 4088 
Ardior Ava., 11. Putrimus, 4858 S. 
Kostnor Avo. , ■ .Susirinkimai iibdliiinu kas trotilą 

sokmudtoni klokvlono mdnosio 1 vai. 
po plot K, Gnmmnto svotuinGjo, 4086 
S. Roakwoll St.

.....................Pašalpa ilgoje yra 
sityrlų — no, $10 Ir #HI savai- 

pomirtinė 8250, Taipgi, tila 
tarno* ir tilalos draugystė* bei 

____ ai, jeigu dar nesiovl visai blu- 
ItRl IJltliMlftkMl.

Ultlragos Lietuviu Draugija, yra 
togalė orgitnisurija Illinois valsHip- 
|e, 1 Chlragd* Lietuvių Drauslte
priklauso 1000 nariu, lai yra dld- 
žluusltt Ir lurtlngliiusia lietuviu 
draugija Uhtoagoje,

Islrašyt Draugljon gulima pane- 
dėllato Ir kėtvargato vis* dtong, o 
nedėldtonltth liktai nuo 0 vai. ryto 
1 v. p, i).

Kralpkllh I
Drauguos oflsih 

1700 Ho. Ilulsted HL
Taipgi, Islrašyt Draugljon gulima 

Ir per musu koiikursantus,

North West Lietuvių Moterų Kilu- 
ho susirinkimus įvyks gegužės 21 d, 
mis p-s Norkus, 4*15 Montana Ava. 
7ill0 vai, vuk, Narės malonėkite 
pribūti, M. sek r,

iii ijxiifff.il ir^Į

D, L, K, Vytauto Draugi)* laikys 
mėnesini susirinkimu antradieni, ge
gužės 21 dtenu Šlu matu, 7i80 vai. 
vuk. Chicagos Lietuviu Auditorium 
avet,, 8188 Ho, H n tote d Ht, šiuoml 
kvlotitome visus narius būtinai at
vykti, ne* turime svarbių reikalu 
ajisvurslytl, Taipgi Išgirsti raportų, 
yra gautus laiškus Iš Hprlngftold, 
III. nuo iipdraudos departamento jo
gai draugija guli gyvuoti bu kliu- 
tilu. Kurte nariai esate pasilikę su 
inokastilals, būtinai pasirūpinkite ap
simokėti, P. 1L sek r,

Moterų Pilietiių Lygos suslrlnkl- 
muslvyks trotiliidlanl gegužės 22 d. 
1086, Fellovv 8hlp Housa, 881 W. 
88rd Pl„ 8:00 vai, vakaro. Visos 
narės kvtotiiumos atsilankyti, nas 
yra daug dalykų (tol apsvarstymo.

H. VVodman rašt.

, i’

CLASSIFIEDADS
ILLINOIS LIETUVIU PAŠALPOS 

KLIUBO valdyba (tol 1086 motu. 
Jonas BlJankus, pirm.. 084 W. 
Murųuotte Road, Walter Lakto, 
pirm, pitgolb,, Adolph Knulakla, 
nut, rašt. 8842 S. Union Ava., 
Frank Norkus, fln, rali,, 4007 So, no ir migiu snip naujus. 
Rlchmond St., Frank Bakutis, ižd. 2410 W. 45 St.. 1 lubos.

A u to mobile h
FORDAS panddttodii Nport Coupo 

mu “rumblo” «Sdyn6 1030 motų Išro
do Ir bta kaip naujini. Atsišuuklt

WAMI1IN(I MACMINEM-flIO Ir virš.
WRINGKr ROM,M pritaisomo I 10 

l«-fi(Įe, Ir virš.
GhKANKJKH- ĮfO.OO Ir virš. 
O, JII.ADILIOK

Kod«to Ava,, Ohieago. UI. 
Tai. Hmnlofik 0220

5225 So. / ,r

1« urniture & Flxturcs 
nakandal-IUlMl

IŠPARDUODAME BARU 
rilis, visokio didžio su Uoli ^Ihksato 
Ir Hlnkom, Taipgi žiorų fiktiarlu* 
(tol byla kurio bknlo įskaitant *v«f 
slvklas, ragtoVarlus Ir Ira liuksus. 
(tosh arba ant tomokOjhim. Itomip 
lykite mus vjrm nagų pirkaite kitur, H, M. MOBTHEIM A HONk 
Htera Fixluras, 1000 M. Hiate HL. 
CALumat 5200

iUhcoilaneouM for Salo
Ivfllrys Pardavimai

GAHO IR KEROHINO 
Virtuvės Patilti Buveinė 

Didžiausias Pasirinkimas — 
žemiausiomis Kainomis 

BEN NKLHON
1804 H. Halslad 81.

Atdara kasdien, taipgi nadėlloj. 
Ularnlnka, Ketverge Ir Hubiitoj 

iki 0 vai. vak,

PcrHonnl 
Asmenų ieško___ _____

NAŠIA gali apsivesti, vidutinio 
amžiaus, patyrusi ftalmlrdnkė, mylin
ti valkus, gera virėju, lietuvė, Ona 
VValner, 675 E. 88 81., Fatersun, 
N. J.

Help, tVanied-Mde
Darbininkų reikia

8ALE8MANAI turinti ryšius su 
Tavernom, pardavinėti garai žino
mu alų. Pašaukit suimtoj prieš 10 
v. ryto, NadCHoJ visu dienu, 
BOUlcrvurd 5402.

tfor kent
RENDON hučornė ir grosernė su 

flkčorinis. Atsišaukite po 6 vai. 
vuk. 4510 S. Paulina St.

>

f

t.

Namų 
(Housing 
ri tikslų 
mus ar 
žmonėms, kurie turės išsikrau
styti' iš apielinkių, kuriose eis 
nauja statyba sulyg Viešųjų 
Darbų Administracijos (PWA) 
plianų.

Namų sujieškojimo biuras 
gauna Naujienas kasdien ir iš 
Naujienose telpančių apskelbi
mų tėmija, kas turi namus 
pardavimui arba butus paren- 
davimui. Jieškančius namų ir 
butų biuras pasiunčia veltui.

Tokiu budu pasfekelbimas 
Naujienose įgyja dar daugiau 
vertės.

Biuro adresas yra: Housing 
Service Bureau, 1201 W. Taylor 

|st., Chicago, UI.

PARDAVIMUI pigiai per zavinin- 
ka vienas blokas nuo Touhy Avė., 
arti katalikiškos bažnyčios ir mo
kyklos, 5 kambariu bungalow. »un 
parioris, 50 pėdu lotas. 1 karo ga- 
Važas — priekinis {važiavimas, gra
žus daržas.

7042 Oleander Parkway

PARSIDUODA Tavern su Rcstau- 
rantu tarpe didelių dirbtuvių, par- 
duoMlu pigiai. Esu našlė, turiu ke
lius biznius, viena negaliu apžiūrėti.

8729 So. Morgan St.

RENDON gražus pinikams daržas, 
yra dvi standos, šokiams grindys, 
randasi i rytus nuo Kean Avė., 1 
blokas i pietus nuo Archer Avė., ne
toli nuo Lietuviu Tautišku kapiniu 

Justine Park, III. 
Tel. Lincoln 3690

Business Chanccs

PELNINGAS BIZNIS PIGIAI. 
Priverstus greit parduoti savo pui
kiausi moderniškos buėernės ir gro- 
sernės bizni kuopigiausiaf, nes tu
riu apleisti Chicnga. Klauskit ad
reso Naujienose, Box 257.

PARDAVIMUI pigiai 2 krėslu 
pilnam įrengimui barbemė. Geri, šva
rus fomišiai, 3420 Lituanica Avė, 

-O--

PARDAVIMUI mūrinis namas 
dvieju apartmentų. randasi 3755 
Parnell Avenue. Bus parduotas už 
tiek, kiek gausime. Duokit savo 
paliulyma.

FRANK H. McCULLOCH.
Rootn 857 

231 South La Šalie St

PARDAVIMUI medinis namas.
3836 So. Washtenaw Avė., du flatai 
išrenduoti. Parduosiu pigiai užbai
gimui reikalu. Del sutarties tele- 
fonuokit: Columbus 5344 arba Yards 
6215. , •

PARDAVIMUI pigiai būtiem? ir 
grosernė, su namu arba be namo. 
2953 W. 59 St. Republie 8931.

keal Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimai

GRAŽUS 5 kambarių bungalow, 5 
metu senas, 1 blokas nuo gatveka- 
rių linijos. Karšto vandens apšil
dymas. $5000, pusė cash. -

7208 9, California Avė.
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