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20,000 žmonių žuvo žemės 
drebėjime Indijoj

Šiaurvakarinėj Indijoj, Quetta apielinkėj, 
siautė labai smarkus žemės drebėjimas, 

kuris viską pavertė į griuvėsius
K ARACHI, Indijoj, geg. 31. — Radio pranešimu iš Quetta, 

vien tik Quetta mieste žuvo 20,000 žmonių nepaprastai smarkia
me žemės drebėjime, kuris supurtė visų šiaurvakarinę Indijų ir 
pavertė jų į krūvų griuvėsių.

Pirmesnės neoficialės ir nepatikrintos žinios pranešė, kad 
žuvusių skaičius siekia gal 30,000 žmonių.

Visas didelis Quetta miestas, kuriame stovėjo didelis Ang
lijos garnizonas, paverstas j krūvų griuvėsių. Sugriuvo ir patys 
moderniškiausi Anglijos valdžios statyti trobesiai.

44 anglų lakūnai liko užmušti. Taipgi užmušta daug Ang; 
lijos valdininkų, žuvo ir didžiuma policistų.

žemės drebėjimas ištiko 3 vai. ryte. Biivo trys smarkus 
supurtymai, kurie viskų sugriovė visoj Quetta apielinkėj, palei 
Indijos sienų.

Į nukentėjusių npielinkę siunčiama visokia galima pagelba. 
Bet maisto jai netrūksta. Kiek žuvo už Quetta miesto rybų 
dar nežinoma.

Negavęs diktatoriš
kų galių Francijos 
kabinetas rezignavo
Naujų koalicinį kabinetų bando 

sudalyti atstovų buto pirmi
ninkas Bouisson

PARYŽIUS, geg. 31. — At
stovų butas 352 'balsais * prieš 
202 atmetė ' premjerė 'Flandin 

- reikalavimų, suteikti kabinetui 
diktatoriškas galias tvarkyti 
Francijos finansus, kad kaip 
nors išgelbėti Francijos fran
kų nuo susmukimo.

Kabinetui po to nieko kito ne
beliko daryti, kaip paduoti sa
vo rezignacijų. Bet Flandin ne
begalėjo asmeniškai įteikti lir 
savo rezignacijų, nes po pralai
mėjimo nualpo ir turėjo gulti 
lovon.

Flandin pareiškė, kad fran
ko devaluacija yra neišvengti- 
na ir ji ateis dar šį rudenį ii 
franko išgelbėjimui vistiek rei
kės suteikti diktatorines galias 
busiančiam kabinetui.

Kad sulaikyti franko smuki
mų ir aukso plaukimų iš Fran
cijos, valdžia stvėrėsi griežtų 
priemonių. Policija puolė spe- 
kuliatorius ir uždarė vienų “fi
nansinę įstaigų”. Keliuose 
bankuose buvo padarytos kra
tos ir paimti dokumentai, o 
bankų vedėjai liko pašaukti pa
siaiškinti. \

Francija dabar pergyvena 
nepaprastai didelį finansinį kri- 
zj, kurį dar labiau didina grę- 
siųs 6,000,000,000 frankų defi
citas. * t

Naujų kabinetų sudaryti liko 
pavesta atstovų buto pirminin
kui Fernard Bouisson, buvusiam 
socialistui. Jis bandys kabine
tų sudaryti iš visų partijų, iš
ėmus komunistus. Kaip išrodo, 
jam pasiseks tai padaryti ir gal 
šįvakar ar rytoj naujų kabinetų 
galės pristatyti parlamentui.

O R H Sži
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai praną- 
Sauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
gal biskį šilčiau.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:- 
18.

Manoma, kad jis laikysis buv. 
premiero Flandin programo — 
kokiomis nors priemonėmis gel
bėti frankų. Bets tik tam ne* 
reikalaus diktatoriškų galių.

Tečiaus daugelis numato, kad 
ką ne darys valdžia, franko de- 
valuacijos —nupiginimo—nebus 
išvengta.

30 žmonių žuvo pot
vyniuose Colorado 

valstijoj
Del smarkių liūčių išsilieję upe
liai pridarė didelių nuostolių

DENVER, Colo., geg. 31. -- 
Iš Cheyenne, Wyo.-, gauta žinia, 
kad Big Bear upely prigėrė 6 
žmonės. Tuo budu vakar ir 
šiandie potvyniuose šioje apy
gardoje žuvo jau 30 žmonių.

Smarkios liūtys mažus kalnų 
upelius pavertė į kriokiančias 
upes, kurios nešė viskų savo 
kelyje.

6 žmonės prigėrė Kiowa ir 
Elbert, Colo. Bet daugiausia 
žmonių žuvo Colorado Springs, 
kurį vanduo atkirto nuo susi
siekimo 
žinoma, ten žuvo mažiausia 18 
žmonių.
vanduo.

Colorado valstijos ligoninei, 
Pueblo, nuostolių pridaryta už 
$200,000. Tikimųsi, kad viso 
nuostoliai sieks milionus dole
rių, nes geležinkeliai išardyti, 
keliai išnešti, daug namų su
griauta ir žuvo daug gyvulių.

su visa apielinke. Kiek

Jų lavonus nunešė

Vėl kalba apie Japo 
nijos ir Vokietijos 

sąjungą
LONDONAS, geg. 31.—Daily 

Express išspausdino žinių iš 
Washingtono, kad ir ten patir
ta apie slaptų Vokietijos ir Ja
ponijos karinę sujungę.

Abi valstybės “koordinavimui 
veikimo” mainysis karininkais.

WHEELING, W. Va., g. 31. 
—Buvęs mėras Beckett atsidū
rė teisme dei savo gerumo. Su-* 
sitikęs savo pažystamų jis pa
kvietė jį į savo namus. Tas ei
damas .takeliu prie namų par
virto ant alaus statinės^ Dabar 
jis sakosi likęs visam amžiui su-* 
žeistas ir reikalauja iš Buckett 
$15,000 atlyginimo. j

T ei s m a s sutrukdė 
šalies gaivinimą, sa

ko prezidentas
Sunaikinimo visų gaivinimo dar

bų ir šalį pastūmėjo atgal. 
Teks keisti šalies konstitu
ciją

WASHINGTON, geg. 31. — 
Prezidentas Rooseveltap šiandie 
per pusantros valandos kalbė
josi su laikraštininkais.

Jis jiems pareiškė, kad augš- 
čiausiojo teismo nuosprendis 
netik suardė NRA, bet taipjau 
sunaikino veik visų šalies gai
vinimo darbų ir sustabdė visų 
Amerikos progresų, atstumda
mas visų šalies tvarkų į tolimų 
senovę, savo siauru nuospren
džiu atimdamas iš federalinės 
valdžios teisę tvarkyti visos ša
lies ekonominę gyvenimų.

Teismo nuosprendžiu, kiek
viena valstija atskirai turi rū
pintis savo buviu, kaip buvo 
žiloj senovėj, kada Amerika dar 
nebuvo išbujojusi ekonominiai!

Tai yra gal svarbiausias is: 
torijoje teismo nuosprendis ii* 
dabar patys žmonės turės iš
spręsti ar 48 valstijos atskirai 
tvarkys šalies ekonominį ir so- 
ciaų gyvenimų, ar .^tun < būti 
bendros pastangos, federalinei 
valdžiai viskų vieningai tvar
kant.

Todėl Rezidento pirmas ru
pesnis buSj'pravesti pataisų prie 
federalinės konstitucijos, kuri 
leistų federalinei valdžiai tvar
kyti ir derinti visos šalies eko
nominį gyvenimų. Už tos patai
sos pravedimų jis dirbsiųs ne- 
atlaidžiai, nors tas gali užtruk
ti kelis metus.

Galbūt bus sušaukta ir kon
stitucijos konvencija, kuri pa
ruoštų šaliai naujų, tinkames
nę konstitucijų ir kuri panai
kintų kelių teisėjų galių nai
kinti kongreso darbų.

Tuo gi tarpu šalies gaivini
mo darbas bus tęsiamas, gal 
ir ne su tokiu smarkumu, kaip 
ikišiol, nes dabar viskų sutruk
dė agščiausias teismas.

i • ’ . . .

27 žuvo gaisre ant 
laivo

BAKU, Rusijoj, geg. 31.~ 
Atplaukęs į čia laivas Soviet 
pranešė, kad geg. 27 d. Kaspi- 
jaus juroj sudegė laivas So- 
vietski Azerbaidžan, plaukęs su 
1,000 tonų aliejaus iš Krasno- 
vodsko į Astrachanių. Laivas 
negalėjo pirmiau pranešti apie 
nelaimę, nes neturi radio.

Ant sudegusio laivo žuvo 27 
žmonės, jų tarpe 4 moterys. Tik 
du žmonės liko išgelbėti laivo 
Soviet, kurį irgi vilko sudegęs 
laivas.

—-r——————

MASKVA, g. 31. Miesto val
džia paskelbė, kad keikimasis 
ir nemandagumas linkui mote
rų Maskvos gatvėse galės būti 
aštriai baudžiamas net ir ištrė
mimu iš miesto.

FISHERVILLE, Ont., g. 3L 
Union Gas Co. manažerio Tud- 
hope du vaikai, 5 ir 9 m. m. 
amžiaus, liko pagrobti 
hio miestelio.

netoli

Iš CLEVELANDO STREIKO LAUKO

CLEVELAND. — Raitoji policija buvo iššaukta prieš In
dustrini Rayon Corp. darbininkus kurie išėjo į streikų, protes
tuodami prieš darbininkų atleidinėjimų ir naujų mašinų įren
gimų. ■

Viduramžių Juoda
Šmėkla Kupišky

Už nekrikštyto vaiko palaidojimą klebonas 
sodina’žmogų sunkiųjų darbų kalėjiman

Juoda viduramžių šmėkla at
kišo savo bjaurius nagus Ku
pišky. O tas Kupiškio atsiti
kimas parodu koką patamsių, 
slogutis kankina ’ visų Lietu- 
vų.

Už nekrikštyto vaiko palai
dojimų žmogus ten tapo su
areštuotas ir jam gręsia šešių 
metų kalėjimas.

Tai yra to vaiko tėvas.
Kada jo dviejų metų kūdikis 

numirė, jis atkasė savo-moti
nos kapų ir sale motinos gra
bo palaidojo mažam grabelyj 
savo kūdikį.
' Kadangi tėvas nepriklausė 
bažnyčiai, tai žinoma ir jo kū
dikis buvo nekrikštytas. Bet jo 
motinos kūnas buvo palaidotas 
katalikiškose kapinėse.

Tėvas tapo suareštuotas už 
išniekinimų katalikiškų kapi
nių.

Vienas Kupiškio etinės kul
tūros draugijos narių apie ši
tų atsitikimų paduoda sekamas 
trumpas žinias:

“Musų organizacijos vienam 
nariui, ,Alb. Simanavičiui, ku
rio yra revizijos komisijos na
riu ištiko nelaimė.

“Mirė jo antrų metų vaikas.
“Su dviem vyrais tėvas nu

ėjo į katalikiškas kapines, at
kasė savo motinos kapų ir ša
ly jos karsto palaidojo to kū
dikio lavonų mažam

“Bet tas vaikas 
krikštytas.

Kažkas apskundė 
rui.

“Jį buvo pašaukęs Kupiškio 
klebonas pas save. Jis pas kle
bonų nenuvyko.

grabely.
buvo no-

prokuro-

5 vaikai sudegė
TORONTO,,Ont., geg. 31..- 

Penki vaikai, nuo 3 iki 1$ m. 
amžiaus, sudegs gaisre, kuris 
sunaikino jų medinį nameli 
Alderwood, mažame kaimelyje 
miesto pakraštyje.

DURANGO, Meksikoj, g. 31. 
—Automobilių, kuriuo važiavo 
pulk. Almada su savo šeimyna, 
užpuolė banditai ir 8 Žmones 
užmušė.

“Vėliau gavo iš tardytojo 
pakvietimų.

“Tardytojas jį ištardė ii 
Ąr^štųyo.^ Ji .^pMįįpo už, 
njėkinimų katalikiškų kapini#, 
o išniekinimas buvęs tame, kad 
jis atkaso motinos kapų ir kad 
palaidojo nekrikštytų kūdikį.

“Tardytojas prie to pasakė, 
kad suareštuotam ir apkaltin
tam kūdikio tėvui bus bausmės 
apie šeši mėtai sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

“Vienas musų užstatė 10,000 
litų kaucijos (savo nejudina
mųjų turtų) ir po to Alb. Si
manavičius tapo paliuosuotas 
iki teismo.

“Jį teis Panevėžio Apygar
dos teismas. Ten negausime 
tinkamo advokato, todėl būti
nai reiktų kviesti advokatas iš 
Kauno. Bus nemažai išlaidų.

“Butų gerai, jeigu Ameri
kos pažangioji visuomenė su
dėtų aukų tąm reikalui.”

Taigi Lietuvos klebonai vis 
dar griebiasi inkvizicijos įran
kių laisviems žmonėms perse
kioti. Lietuvos valdžia aklai te
beremia klebonų užgaidas.

Mes amerikiečiai turime pa
dėti Lietuvos laisviems žmo
nėms jų kovoje su kleboniška 
inkvizicija. Reikia mums sudė
ti aukų Alb. Simanavičiaus ap
gynimui teisme. Bet taip pat 
reikia siųsti Lietuvos valdžiai 
protestus prieš Simanavičiaus 
areštavimų ir reikalauti Lietu
vos žmonėms sųžinės laisvės, 
kad jie turėtų progos pasiliuo- 
suoti iš po katalikiško jungo.

Laisvamanis.
.<. • - i
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Pilsudskio širdis iš
vežta Vilniun

V ARS A V A, g. 31. —Maršalo 
Pilsudskio našlė vakar jo šir- 
dj krikštolinėj urnoj išvežė j 
Vilnių. Ji laikinai bus padėta 
po ‘stebuklinguoju” Aušros 
Vartų . paveikslu.

NEW YORK, g. 30. -Smar
ki eksplozija sugriovė 3 augš- 
tų namų Manhattan. 12 žmonių 
liko sužeista.

Sėkmingi parengimai 
Vaitkui Rytuose

BHOOKLYN, N. Y. (Specialiai Naujienoms)— Kapinių 
Dienų, gegužes 30 d., Brooklyno Dexter Parke įvyko piknikas 
lakūno Felikso Vaitkaus skridimo naudai. Jį rengė Brooklyno 
Lietuvių organizacijos, vadovaujant SLA. 38-tai kuopai, kuri 
tame darbe paėmė iniciatyvų. Keletu savaičių atgal ji išrinko 
specialę komisijų surengti parengimų skridimo naudai, ir tuo 
pačiu laiku paaukavo lakūnui $25.00.

Suvirš 1,500 žmbnių suvažiavo į Dexter Parkų, entuziastiš- 
,kai priimdami lakūnų, kurį jie labai netolimoje ateityje išlydės 
iš savo miesto—Brooklyno. Ten, mat, randasi garsusis trans
atlantinių lakūnų startas—Floyd Bennett airportas.

Brooklyniečiai sukėlė ovacijas lakūnui F. Vaitkui, kuris j 
juos kalbėjo. Bet minias išjudini jis išjundino ne vien žodžiais, 
bet kai paėmė “Lituanicos II” vairų į savo rankas ir su baltuo
ju, spindančiu padangėse lėktuvu jis atskrido virš pikniko že
mių ir ėmė juo nardyti, aižyti torų.

* (Tųsa 7-am puslapyje)

Kapojimas algų audi 
nyčiose veda prie 

streikų
valstijų audinyčiosePietinių

prasidėjo visuotinas algų ka 
' pojimas ir liginimas darbo va

landų

WASHINGTON, geg. 31. — 
Jau prasidėjo pirmieji streikai 
audimo pramonėje, kuri, pa
naikinus NBA, viena iš pirmųjų 
pradėjo visuotinų algų kapoji
mų ir liginimų darbo valandų. 
Visur iš dirbtuvių yra šalina
mi unijų vadai. *

.Walton Mfg. Co., Mbnroe,
^^datbi^hkai sustroiltavo pa-7daiyvatis SjMęio’se" kpnfereneijo- 
šalinus unijos organizatorius.

* Lincolnton, N>C. audinyčios 
prailgino darbo valandas iki 50 
v. į savaitę ir nukapojo algas 
iki $15 maksimum algos į sa
vaitę.

Prasidėjo algų kapojimas ir 
liginimas darbo valandų ir 
Naujosios Anglijos audinyčiose.

Pennsylvanijoj rūbų fabrikan
tai ir šilko audinyčioš kapoja 
algas. Ten unijos tariasi apie 
paskelbimų bendro streiko.

Areštavo geležies lie 
jiklų darb. unijos 

insurgentus
PITTSBURGH, Pa., geg. 31. 

—Geležies liejiklų darbininkų 
insurgentų “rank and file” va
dų pastangos iššaukti streikų 
didelėje Carnegie Steel Co. lie- 
jikloje Duąuesne, liko sutruk
dytos policijai areštavus Wil- 
liam J. Sprang ir 7 jo sekėjus.

Jie liko suimti už parodavi- 
mų be leidimo ir tuojaus tapo 
priteisti užsimokėti po $25 pa
baudos. Kadangi jie negalėjo su
mokėti pabaudos, tai tapo pa
sodinti kalėjiman 30 dienų.

Sprang * keli mėnesiai atgal 
buvo pašalintas iš geležies lie- 
jiklų darbininkų unijos ir su 
keliais kitais maištininkais ruo
šėsi įpradėti pikietuoti lie j ilčių, 
kad tuo budu priversti kompa
nijų pripažinti jo grupę. Dabai 
jis dedasi dideliu patriotu, kad 
jis buk tik išreiškimui savo pa
triotizmo parodavęs kapinių 
puošimo dienų.

Daug sužeistų poli
cijos susirėmime sp 

streikieriais
COLUMBUS, O., geg. 31. — 

Daugiau tuzino streikierių ir 4 
policistai liko sužeisti ir 22 
streikierių pritarėjai liko areš
tuoti smarkiame policijos 
sirėmime su streikieriais.

su-

Nugalėtosios šalys 
vėl glaudžiasi prie 

Vokietijos
Vengrija aiškiai pasisakė, kad 

ji, stovi su Vokietija prieš 
Francijų. Bulgaria irgi jų 
seka

VIENNA, geg. 30. — Veng- 
rijos premieras Goemboes pa
sako parlamentui labai svarbių 
kalbų, kurioj išdėstė visų Ven
grijos užsienio politikų.

Jis pareiškė, kad Vengrija 
nedalyvaus jokiose konferenci- 
jdšeH kurios gali sustiprinti 
Francijos interesus, taipgi ne 

se, kurios remia “neteisingas 
taikos sutartis”.

Goemboes kalba buvo aiškiai 
pro-vokiška, nors ir buvo drau
giška Italijai. Aiškiai matyt, 
kad Vokietijos fieldmaršalo von 
Mackensen ir gen. Goering ap
silankymas Budapešte padare 
didelės įtakos j Vengrijų.

Vengrija po karo liko išda
linta ir iš galingos imperijos 
pavirto į nedidelę valstybę. To
dėl ji yra piktai nusistačiusi 
prieš Francijų ir nepaliauja rei
kalavusi pakeisti taikos sutartį.

Goemboes pareiškė sutikimų 
daryti ekonominę unijų su Aus
trija, bet su čechoslovakija ne
nori daryti jokių sutarčių, kad 
tuo neatsižadėti politinių tei
sių.

Vengrija irgi nori atsigink- 
luoti, bet nedrysta tai daryti 
taip atvirai, kaip padarė Vo
kietija.

Tikimųsi, kad prie Vokietijos 
prisidės ir kita nugalėtoji ša
lis— Bulgarija. Ji labai iškil
mingai priėmė Hitlerio padė
jėjų Goering ir jau kalbama, 
kad Vokietija ir Bulgarija yra 
padariusios slaptų susitarimų.

Austria nenori Vokietijos 
maišymosi

Austrijos kancleris Schus- 
chnigg savo kalboje parlamen
tui atsakė į Hitlerio kalbų. Ji* 
parodė pritarimų niekurioms 
Hitlerio kalbos vietoms, bet pa 
reiškė, * kad Ausrtija nepakęs 
Vokietijos nacių maišymosi > 
jos reikalus.

Schuschingg prisiminė ir dei 
Hitlerio reikalavimo plebiscito. 
a nebūtų keista, jei to reika- 

ų kuri demokratinė vals
tybė, bet yra nelogiška, jei to 
reikalauja nacių Vokietija, kuri 
pati griežtai atmeta demokrati
jų. Bet, girdi, plebiscitas įvy
kęs, kada liko nutriuškintas na
cių sukilimas Austrijoje, laike 
kurio liko nušaustas Dollfuss. 
Austrai gi, tvirtina, kad tas 
sukilimas buvo suruoštas ir fi* 
nansuojamas Vokietijos.

ii jįį Jį! j A ■ t
"ij £



KORESPONDENCIJOS
> ..... .......—....-...... ........... . 1 1

SLA. 3-čio Apskričio 
suvažiavimas buvo 
draugiškas ir našus 

darbais

SLA 3-čio ap- 
pusmctinis su-

CARNEGIE, PA. — Gegu
žės 26 d. APLA 3-čios kuojios 
svetainėj jvyko 
skričio kuopų 
važiavimas.

Suvažiavimų atidarė apskri-

DIDELIS
PAVASARINIS

Išpardavimas
Geriausių 

Drabužiams 
Plovyklių

Kainos numažintos 
nuo 25% iki 35%

Naujausios Mados 
pilnai garantuotos 

BEE VAC PLOVYKLAS 
vertos $49.50 parsiduoda 

už

$33.00 ■
$80.00 vertės M A Y T A G 
Plovyklos su ketvirtainiu 
Ahiminum TUB, pilnai per- 
naujintos. Didelis bargenas

$44.50
Didelis pasirinkimas kito
kių naujausių Plovyklių, už 
labai mažas kainas, kaip 
tai: T1IOB, WESTING- 
HOUSE, BEE VAC, APEX, 
A. B. C., ir kitu, po

$49.50
Geros vartotos Plovyklos

$10 $18
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI.
Didelė nuolaida už senas 

plovyklos.

PIRKITE ČIA DABAR 
TAUPYKITE PINIGUS.

Sykiu dalyvaukite laimėji
me $2,000.00 vertės dovanų.

KRAUTUVĖSE

2536-40 W. 63rd St
Corner Maplewood Avė.

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė. 
Corner Richmond Street 

Lafayettc 3171

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sulygo* 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Ąvęnųe 

čio pirmininkas p. J. P. Mille- 
ris 2:15 vai. po pietų. Sekreto
rė p-lė Ona Ivanauskiųtė iššau
kė valdybos ir komisijų narių 
vardus. '

Buvo visi, išėmus vico-pirm. 
J. Vainauskų, Iždo Globėjus J. 
Kuizinų ir J. J aksonų (Džiak- 
sonų). Iš parengimų komisijos 
nepasirodė P. Marmokas.
Paskyrimas Mandatų Komisijos '|)U|«gh, Pa. — P. Dargia.

SLA vice-prezidento, 
pergyvena depresi j ų, 
kitos finansinės įstai-

ir MažuknoH kalba
Pirmininkas paskyrė Manda

tų Komisijų iš J. Pabarčiaus, 
J. A. Ruko ir J. Virbicko. Kol 
Mandatų Komisija sutvarkys 
mandatus, pirmininkas p. J. P. 
Milleris pakvietė pakalbėti SLA 
vice-prezidentų J. K. Mnžuknų. 
Gerb. Mažu k na savo kalboje 
apibudino SLA reikalus: finan
sinę padėt), vajaus klausimų ir 
kitus.

Pasak 
ir SLA 
kaip ir 
gos. Bet SLA finansiniai vis- 
tiek geriau stovi, negu kita ko
ki lietuvių organizacija. O kas 
link vajaus, tai Pildomoji Ta
ryba turėjo susidurti su tam 
tikrais keblumais dėliai prisi
taikymo prie valstijų patvarky
mų.

Bet vistiek Susivienijimo Pil
domoji Taryba baigia pergalėti 
visas kliūtis dėl vajaus paskel
bimo, ir netrukus vajus narių 
gavimui busiųs paskelbtas — 
pareiškė gerb. SLA vice-pirmi- 
ninkas J. K. Mažukna. Ir tuo 
baigė savo kalbų. Suvažiavimo 
delegatai plojo.

Mandatų Komisijos raportas

Mandatų Komisija pranešė, 
kad šiame suvažiavime daly
vavo sekamos kuopos ir jų, de
legatai :
f 40 kp.» Pittsburgh, Pa.. J • 
Virbickas, M. Zddukienė, 'VA; 
Vainorius, J. Viktoravičius, M. 
Šimkunienė ir A. Viktoravičie- 
nė.

48 kp., Portage, Pa. — A. 
Vengrienė.

86 kp., N. S. Pittsburgh, Pa. 
— J. Pabarčius, J. Matuzelis, 
J. A. Bukas, P. Pivaronas ir A. 
Dovydas.

90 kp. Bridgeville, Pa. — A. 
Bakanas, J. Kavaliauskas ir B. 
Bakanienė.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Cjceros Lietuvių 
Laidotuvią Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafąyette 3572

S. P. MAŽEIKĄ
3319 Lituanica Avenue „ Phone Yards 1188

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

J. F. RADŽIUS
668 Weat 18th Street ___________ Phoiie Canal 6174

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

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

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR

J.04 kp.. S. S. Pittsburgh, Pa. 
-— J. Čekauskas.

128 .kp., Carnegie, Pa. —• K. 
šiurmaitis ir J. Gatavcckas.

172 kp., Duųuesne, Pa. — F.
Ričkauskas. , ’i

192 kp., New Kensington, Pa.
— J. Svipas.

kp., Castle Shannon, Pa.
Laurinaitis.
kp., Glendale, Pn. — M.

266
— P.

323
Balčiūnienė ir M. Dalkienė.

336 kp., N. S. pittsburgh, Pa. 
(Jaunuolių kuopa). — P. Ado
maitis.

358 kp., West End Pltts-

95 kp., Coftl Centre, Pa. — 
(naujai Įstojus). — A. šūkis ir 
B. Durša.

šie valdybos ir komisijų na
riai dalyvavo su sprendžiamais 
balsais: pirm. J. P. Milleris, pro
tokolų rašt. O. Ivanauskaitė, 
Turto Rašt. B. Sabaliauskaitė, 
iždininkas K. Šimkūnas, orga- 
nfsatorius S. Bakanas, iždo glo
bėjas J. Kizas, parengimų ko
misijos nariai J. K. Mažukna, 
J. Baltrušaitis, A. Janulevičius 
ir M. Dalkienė.

Viso dalyvavo su sprendžia
mais balsais 87 delegatai.
Skaitymas protokolo ir valdy

bos narių pranešimai

Sekretore p-lė Ivanauskaitė 
skaitė praeito metinio suvažia
vimo protokolų, kuris buvo pri
imtas taip, kaip skaitytas.

Nutarta, kad Mandatų Komi
sija eitų ir Rezoliucijų Komisi
jos pareigas.

Valdybos ir komisijų rapor
tai. Pirmiausia apskričio pirm. 
J. P. Milleris patiekė žodžiu 
pranešimų. Vice-prezidentui ne
sant, suvažiavimui davė savo 
pranešimus turto sekretorė p-lė 
B. Sabaliauskaitė ir protokolų 
raštininke p-lė Ona Ivanaus
kaitė. Iždininkas K. Šimkūnas 
pranešė, kad pas j j pinigai esu' 
apskaičiuoti taip, kaip ir pas 
turto raštininkę, ir viskas su-

... J.l -t / 5

Organizatorius - Sr—-Bakanas 
padare žodžiu pranešimų.

Valdybos narių pranešimai 
suvažiavimui priimti be jokių 
diskusijų.

Parengimų Komisijos nariai 
J. K. Mažukna ir J. Baltrušai
tis padare pranešimų. Pasiro
dė, kad SLA 3-čiąs apskritis 
rengia piknikų Adomo Sodne, 
Castle Skannon, Pa., birželio 
16 d. Ir tų pačių dienų SLA 
192 kp., New Kensington, Pa.,

NAUJIENOS, Chicago, II
-į. r-T ■ - ■ - -------------------------------- -—

rengiu piknikų/fi’ tai įvykę per 
|daic|ų ir nesusipratimų.

Klek pakalbėjus dėl to nesu
sipratimo, pareikšta pageidavi
mas, kad New Kensingtono kuo
pa atšauktų savo piknikų.

Už MokykĮps Komisijų 
rė raštiškų prapeSirnų p* Ę 
Dargis, ir raportas liko priim
tas vienbalsiai.

K. šipikMPfts padarė prane
šimų iš rengimo Lietuvos Ne
priklausomybės sukaktuvių, kur 
jis buvo delegatuotas nuo ap
skričio Į bendrų draugijų ko
mitetų rengti Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuves.

■. ■ r ■ r'

Steigsi jaunuoliams lietuviškas 
mokyklon. Paskyrė $50.

Eita prie nepabaigtų reikalų. 
Apkalbėjus pikniko reikalus, 
pavesta šiam tikslui darbuotis 
ir juo rūpintis apskr. valdybai 
ir Parengimų komisijai. Mokyk
los klausimas: po visapusio 
apkalbėjimo nutarta, kati apr 
skritys paskirtų iŠ savo iždo 
$50 ir pasistengtų prikalbintu 
|<itas draugijas prisidėti prie 
mokyklos fondo, kad sukėlus 
bent $200 iki sekamo mokini- 
mosi sezono.

Mokyklos reikalo apkalbėjime 
dalyvavo visa eilė delegatų: J. 
Pabarčius, J. Kizas, J. K. Ma
žuknų, S. Bakanas, P. Dargia, 
p. Pivaronas, p-|ė. .Į. Baltrušai
tis, B. Sabaliauskai^ ir kel
tos kitų, ir buvo pareikšta įvai
rių ir (domių nuomonių.

Baigiant apkalbėjimus J. K. 
Mažukna pasiūlė, kad pirm ati
darymo mokyklos butų suregis
truota mokiniai.

Nutarta darinkti 4 narius j 
Mokyklos Komisijį, kad Moky
klos Komisija susidarytų iš 7 
narių. Dabartiniu laiku Moky
kloj Komisija . susideda iš J. 
Baltrušaičio, P..-,Dargia ir J. 
Miliausko.. Parinkta į Moky
klos Komisijų sekami nariai: 
P. Pivaronas, J.( Virbickas, J. 
A. Rūkas ir M., šimkunienė.

Kuqpų kaucijų ręįl«ilai

simas. Mat radosi nepasitenki
nimo, kad .Centras' yra paliuo- 
savęš mažąsias kuopas nuo už-r 
sistatymo; kaucijas. Bet apkal
bėjus dalykų ir J. K. Mažuk- 
nai paaiškinus, tų reikalų nu
tarta palikti Centro nuožiū
rai.

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS r 
_Tel. Vardą 18?9

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaisą
Ofisas ir Akinių DirbtuvI
756 Węst 35th St

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

Nedaliomis nuo 10 Iki 12 vąl. dieną.

AKIU SPECIAUSTAS 
27 METU PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl rišokių aklą ‘ ' '•’T ' ' Ik

Dr. John J, Smetana 
OPTOMETBISTAS 

1801 So. Ashland Aye.
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:80 iki 12 ir nuo 1:80 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
9*00 iki 18:00 Kalbame Uejtuviškaf

DR. VAITUSH, OPT.
UETUVIS ' , „ 

Optometrically Akiu SpeciaHataa. 
Palengvins akių įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos ąkąwwm°» 
svaigimo, akiu aptemimo, neryiio^u- 
mo, skaudamą' akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę.
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 

kyklos vaikai. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuų 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.

!***. JS!
pUjuUu, •

4712 South Ashland Ąv.
Phone Boulevard 7689

Sauks Pittsburgho Draugijų 
atstovų susirinkimų Skipičio 

misijai paremti
Nutųrta, jogei SLA. 8-čiųs 

Apskritis imtų iniciatyvų pasi
darbuoti Pasaulio Lietuvių 
Kongresui, kad ir Pittsburgho 
lietuviai butų atstovaujami ta
me kongrese.

Buvo padarytas nutarimas, 
ka4 8LĄ. 8-čio Apskričio Ko
mitetas sušauktų Pittsburgho 
ir apylinkės draugijų atstovų 
sųsiriplrimų, kur bus bendrai 
apkalbėta siuntimas delegatų iš 
Pittsburgho | viso Pasaulio Rie
tuvių Kongresų, kuris įvyks 
Lietuvoj šių vasarų. Draugijų 
susirinkimas yra šaukiamas

AKUŠERES
................. ................................... ... ......................... ....................................................... F Į > . ■

Mis. Anelia K. Janisz
Phyrical Therapy 

and Midwlfe 
.6109 S. Alhany

Hemlock 9252, . ...
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie treat* 
mept ir magne* 
tie bjankets ir tt 
Moterims ir mer* 

ginoms patari* 
mat dovanai.

ADVOKATAI
JOSĘPH J. GKISH

Lietuvis Advokatas
4631 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800
Rez. 6515 80. Rockvell St.

Tel. Republic 9728

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedėlip, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175
Narnai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600
.   j---------------------------------------- j——

State 0661
Jos. V. Mockus, Jr.

ADVOKATAS
160 N, USąlle St.

S Room. 1515.
yalanęlos kasdien, o. vakarais sulig 
; susitarimo.

GYDYTO JAI IR DANTISTAI
LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

1 3848 South Halsted St,
Tat ^pulavard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Yiptory 2848

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

Ęhone Canal 6122

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Vąlapdps: nųa 1—8 ir 7—8 

Sereaomls ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefoąąa ftėjĮublic 7868
.  ' a   I 1 »'■■■■■■■ I  ..............................  "■-»

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Ąpąrt šventadienio ir ketvirtadienio.
■ .-r""T- . r 1 1 : . .""T

TeL Ofice Wentworth 6880
Rez. ųydę Park 8895

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vs
W So.

Moterų ir vaikų ligų gydytoją
690Ą Halsted St

Valandos 1—4 po piety. 7—8 vaL vak 
• išskyrus seredomfs ir subatomis

Phone Boulevard 7042 _
Dr. C. Z. VezeFis

Dentistąs
4645 So. Ashland Ąve.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

T Seredoj pagal sutarti.*

Ofiso telefonas Prospect 1028

2359
Dr. J. J. Kowarskas

Šeštadienis, birželio 1, 1935

SVARBUS PRANEŠIMAS 
Juozapas Jacikas yra Naujame biznyje 
Paėmė Wm, Dambrausko Winowood Beer Gardon ir Piknikų Daržą.

P. J. JACIKAS kviečia visus pažinties draugus ir lietuvius, 
tuippat ir buvusius Wm, Dambrausko kostumerius atsilankyti.

Daržas veltui dėl piknikų, išvažiavimų ir balių.
Užlaikau geriausios rūšies degtinę, vyną, alų ir užkandžius.
Važiuojant Archer Avė., 6 blokui | vakarus nuo Keun Avenue, 

1 blokas | pietus.
TEL. WILL0W SPRINGS 43

MĄLĘVOKIT DABAR
EXTRA SPECIAL, BIG 4, BALTAS (F >|

ENAMEL, Galionas .................................. I
SIENOMS POPIEBA, ROLELIS .............. ................... Į"

ir brangiau
VARNISlf, GRINDIMS IR TRIMAMS .......................... 98£
CALGIMINE, 25 SV. MAIŠELIS, Baltas arba Tints 99^

JOHN G. BEAUTLER CO.
2411 Madison St., Phone Seeley 8100

Šlifuoti Akiniai
Sustiprins regėjimą

Pritaikinti Juru akims 
nužemintomis kainomis
Apsaugok regėjimą, pri
žiurk gerai akis, o ne-

Prarastoji regėjimų, silpnas ir kreivas 
akis galima dažnai atitaisyti su naujai 
išrastais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS.
Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akiu 
Jus galėsite su jais skaityti mažas ra.

Puikus 
Zylo-Shcll 
rėmai pagra* 
žiną veidą 
nuovargi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas rai
des, siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. Serner 
756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829

birželio 25 d., LMD. svetainėj 
8 vai. vakaro.

Sekantis Apskričio kuopų 
metinis suvažiavimus nubalsuo
ta laikyti Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėj, Soho 
Pittsburgh, Pa.

Tuo pasibaigė ir suvažiavi
mas, bet delegatai nesiskirstė, 
ruošėsi prie vakarienės, kurių 
vietinė 323 kp. rengė pavaiši
nimui svečių ir viešnių suva
žiavimo delegatų.

— S. Bodamas.

LIETUVIAI

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

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

Tek Seeley 7880 
Namų telefonas Brunswick 6597

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
▼ak. Nedalioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

PR. J. E. SIEDLINSKIS
' Gydytojas ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER AV., Cor. Francisco 
Tel. office Laf. 3650; res. Virg. 0669

Dr. C. K. Kliauga
Dantistas

Valandos nuo 9-9
2420 West Marąuette Road
arti Westem Avė. Hemlock 7828
• t - ■ ‘ • * * /" • 11 ■

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St 

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 8 po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
IfMdiaj. N edJliorntenu. IX iH X m>. 

1CL IjAJP A Y Ui 1 <1 oŲpl*

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St, 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 8b 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
▼ai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. * Nedaliomis nuo 10 iki U 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tek Drezel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 

arti 81st Street.
▼ai. vak. Nk 
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PADAUŽŲ FILOSOFU

netiki

LENG
VAI

SUVIRŠKINAMAS
Apie kultūrą

PROSINIMO MAŠINOS

SKALBIMO MAŠINOS

Deimantiniai Klodai

Lengvais Išmokėjimais

ONLY

nu

SUDRIK

HOOVER 
FACTORYj

viršyki, kaip žino 
arba atstovauja to

Ar šv. Pan. Marija 
dalyvauja Išganyme?

Vienas žaliukas vyras |stoj< 
marijonų zokanų Ir tapo nu

tai tik gadindavo... 
didžiai gerbiami

įvaryti arba prieš Dievų 
sukurstyti,

Išgales reiškia mokinti Uosos, 
tikrybės ir padorumo.

Lavinti ir tobulinti lnto)ok>

FUMS PRISTATYS
SALVADOR ALŲ

Kada visi kalba ir rašo aplo 
kultūrų ir nori vadintis kul
tūringais žmonėmis, tad mos 
IsakOme agrikultūros ministeri
jai pažiūrėt! j žodynų ir pra
nešti svietui, kų tu kultūra rei
škia. Apie augmenų, gyvulių ir 
bakterijų kultūras uždraudimo 
kalbėti, nors žodynas apie jas 
aiškina.

Moralių ir intelektualių išga-

Jewelry & Optical Co
3343 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 6630

Brolių komunistų virš,via pa
sijuto osųs pergalėtoji). Sunki 
ir nelygi beveik dviejų metų 
kova pasibaigė jo naudai. Jo 
neapkenčiamus NBA žuvo.

NBA jam nepatiko Iš pat sy
kio, O nepatiko dėl trijų prie
žasčių. Viena: kad tas aktas

(Laiškas Iš Amerikos)

•‘Ir dar kaipl Šiam gegužės 
mėnesiui šv. Tėvas skiria nei 
atskirų intencijų, kad visi 
krikščionys ypatingu budo gar
bintų Dievo Motinų Marijų, 
pripažindami Jų Atitaisytojo 
tų baisių jžeidimų, kuriais žmo
nių giminė užgavo Ir dabar už 
gauna Aukščlausiųjj Dievo Ma-

- brangiais ru- 
brangiais auto- 

per dide-

Kur dingo “Didžiai 
Gerbiami?”

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3614-16 W. ROOSEVELT ROAD
arti St. Louis A v. Tek Kedzie 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

awimmin*r pooi. >
Kusiika ir. turkiška pirtis *■ įįth

Moterims srredomis Iki 7 v v

Išeina, kad pats Dievas su 
žmonėmis reikalo jau nenori 
turėti. Prisieina Marijai už 
Juos l'altuotis.

Padaužos aplo dangaus pa- 
rėdkų nieko nežino Ir Jokio 
pranešimo nėra gavę, kad Die
vas rūstautų Ir jaustųsi esųs 
įžeistas Ir paniekintas. Nė Pa
daužų Respublikoj, nė kituose 
kraštuose vainos prieš Dievų 
nevedama, tik puldinėjami fai- 
Šyvi agentai, kurio sakosi žinų 
kas danguj darosi ir ko Die
vas nor|s, nors jokių (rodymų 
neturi. Jie savo melagingais 
skelbimais dangų gali Išvaryti 
iš biznio, o žmonėms arba bai
mės

GRADUATION IR JUNK 
BRIDE DOVANŲ 
IŠPARDAVIMAS!

ELEKTRIKINES LEDAU- 
NES, [REFRIGERATORIAI 

p0 $99.50 
po $4.50 j mėnesį išmokėjimui

Gražus Sidabrinių Stalo Peilių, ša
kučių Setas. Community, Rogers po

$9.75 $24.00
Akiniai dėl artimo ir tolimo regėji
mo su daktaro cgzami-

navimu už ...................

HOOVER, factory 
perdirbti ir garantuo
ti Elektrikiniai dul
kių Valytojai po

$19.95
FEDELCO perdirbti

™ $6.95

Vieno supratimas kitam ga 
II išrodyt! nesupratimu. Su Ži
nojimu yra mažiau bėdos, Jei
gu žmogus tikrai kų žino, o no 
kitam patiki, nes sviete yra 
eibės i’alšyvų mokytojų, kurio 
mokina kitus tokių dalykų, 
kurių niekas negali patikrinti 
ir apie kuriuos patys mokyto-

“Av. Tėvas toj pačioj Ifln- advokato. Ir kun 
elklikoj atsako | šitų klausi-, tuoju šv 
mų taip: 'Dėl to, 
riju) Jėzų, musų 
pagimdė, penėjo, ant kryžiaus 
paaukojo, per paslaptingų ry
ši su Kristumi Ir Išimtinų ma
lonę lapo Dievui daromų (žei
dimų Atltalsytoja Ir dideliu pa
maldumu reiklu Jų tiilp vadin
ti ir garbinti’. Ar Jėzaus Mo
linos užtarimas prie Dievo So
sto negulėtų būti sėkmingiau
sias, ypač atsižvelgiant | tai, 
kad Kristus ‘savo Motinų pa
darė nusidėjėlių užtarytoja, 
malonių dalintoja Ir tarpinin
ke’, sako šv. Tėvas.”

Aitą gromata tilpo Jėzuitų 
“žvaigždėj” ir po Jn pasirašo 
Nevertus Marijos vaikelis J. 
Bružlkas, S, J.’’

Kada kunigas Bružlkas pats 
savo vadina nevertu Marijos 
valkeliu, mos poslglnčysimu, 
nes kiekvienus žmogus žino, ko 
Jis yra vertas.

Pasirodo, kad Ir pats Dle 
vas tapo baisiai įžeistas ir kad 
kokia tai tvarka tapo suardy
ta, Pasirodo, kad Kristaus mei
lė buvo žmonių balsiai panie
kinta ir negarbe pasotinta,

Jeigu žmogus žmogui šitokį 
šposų iškirstų, dalykas atsidur
tų teisme ir • kaltininkas nuo 
baudos noišaisuktų. Net ape
liacijų teismas sprendimo ne
pakeistų. čia jau galima butų 
gauti kok( miljfĮpų dolerių.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIU 
DEGTINES SANDĖLIS

VIENATINIS ir didžiausias lietuvių degtinas sandėlis 
Cliicagojc vra INTERNATIONAL AVIIOLESALE WINE 
ANO Ii*IQUOR CO, Šiame sandėlyje kiekvienas taverno 
savininkas gali gauti visada kokios tiktai nori degtines.

Atsilankykite asmeniškai arba pašaukite telefonu.
Pirkdami degtinę visuomet perskaitykit leibelį ant kitos pusSs bu

telio, persitikrinimui, kiek senumo yra degtinė ir nemokykit daugiau 
už tokią pat degtinę, kaip musų.

Musų ištaigoj dirba visi lietuviai: savininkai, agentai, draiveriai ir 
ofiso darbininkai. Reikalui esant visuomet kreipkitčs į musų sandelį.

Mes parduodam tik tiems, kurie turi laisnj.

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE AND LIQU0R CO.

4611 S. Ashland Avė. Phone BOUlevard 0470

ni?Uų teziul 
tuo gorinu“. Antrua 
mns susivedė 
dalykų, o 
letariškų.

Draugas 
te, leidžia 
kių pusgyvę gazietų. O gaxlo- 
ta, kaip žinote, savo kojomis 
neina. Jų reikia išleisti, išneš
ti, nunešti ir išdalinti.

Vadinasi, j gazietų reikia 
|dėti daug dariai; o prie to dar
bo reikia pastatyti ar pasodin
ti darbininkus. Tokiu budo 
draugas viršyki noromis neno
romis tampa bosu. O bosas, jo 
supratimu, yra “paškudnas“ 
žmogus. Bonas, jo žodžiais ta
riant, yra "darbininkų prie
šas", "siurbėlė“, “kraugerys“ 
ir tt. Čia, kaip matot draugo 
viržy los interesas atsistoja 
prieš proletarijušų interesus ii 
jo teziuose atsidaro skylė.

Jeigu butų pinigų mokėti 
darbininkams už darbų, ta sky
lė nebūtų taip baisi. Darbiniu 
kai gaudami geras algas j to
kias skyles visai nekreipia do
mės. Bet čia yra kas kita: ga* 
sietų išstumti galima, bet pi
nigų nėra. Pinigai, kaip ginė
te. priklauso kapitalistams h' 
kitiems žmonėms, bet ne ko
munistams.

Pakol nebuvo NBA, draugas 
viršyki galėjo dar šiaip taip 
verstis. Kada pasidarydavo 
skylės tarp jo intereso ir pro- 
tetari jušų interesų, jis paimda
vo texj — "juo blogiau, tuo 
geriau” ir tas skyles užkišda
vo. įvedus NBA, tas standrus 
lexis supliuško. Interesuose 
skyles tarpais pasidarydavo 
plačios ir pavojingos.

Ir draugas viršyki kovojo 
prieš tų NBA. Dabar, kada su 
pagelba kitų bosų NRA liko 
panaikintas, jis džiaugiasi, ii 
vienas prie kito dėsto savo te
žins.

NEGIRDĖTAI ŽEMOS KAINOS ANT RAKANDŲ

BUDRIK FURNITURE M ART
1 3345-47 SOUTH HALSTED STREET

GRAND OPENING TAVERN 
1706 W. 47 Street 

Sukatoj, Birželio 8 d., 1935
įvyks Gnuulioaiitkas Atidarymas Alinės. Rus pulki muzika prie 
kurios visi svočiai galės linksmintis iki nedėlios rytui, Skaninusi 
užkandžiai ui dyką. — Nuoširdžiai kviečia visus draugus ir pažįs
tamus atsilankyti. Visų gerai pažįstamas muvoris.

P. NORKUS
Tel. Boulevard 6520

pasivertęs | volungę. Būdamas 
volungės plunksiioso Jin buvo 
pasidaręs iialsiRt piktas Ir įky
rus. Jin pliaukšdavo visokia? 
nesu numes daug pikčiau negu 
mu.ių komunistai, Pagaliau.! 
Jis taip ausitoršė, kud puls sa
vęs nobeapslvežėjo. Tada Jis 
mulė volungės plunkanas ir vėl 
liko strazdu. Dabar Jisai yra 
pakunčlamaa paukštis; bot 
paukfttlnlnko lankytojai dau
giau Juoml nesidomi.

PlBArus žvirbliukas
čia taipgi raudosi keista 

žvirblių veislė. Senieji Žvirbliai 
yra girna padorus paukščiai. 
Klok laiko atgal iš Jų IŠsipe- 
rėjn vienas žvirbliukas, kur| 
gulima prlakaltytl prie plėšrių
jų paukščių ryšius. Dar valku 
tebebūdamas jis mirtinai už
kapojo vieno kopėjo Žmonų, 
Dabar Jisai yra atskirtus nuo 
kitų paukščių Ir saugiai užda
rytus.

Tai matot kokių keistų pauk
ščių randasi Padaužų paukšti- 
nlnke.

Vienu tarpu, kada munšai- 
nos gamyba buvo pelningas 
biznis, buvo geri Įnikai. Tų 
gerų laikų pašvaistėje gimė ir 
augo taip vadinami "Didžiai 
Gerbiami” vyrai ir moterys.

Būdavo kokia puota, visuo
meniškas bankietas, ar politiš
ka sueiga, "didžiai gerbiami’ 
užimdavo pirmas vietas ir vi
suomet atsiimdavo pirmus pa
sveikinimus.

Vieni iŠ jų pasižymėjo 
tukimu, k 
bais, treti 
mobiliais, ketvirti 
le puikybe ir, kartais, storžie
viškumu, o kiti nepasižymėjo 
niekuomi. laikui bėgant jų bu
vo atsiradę labai daug. Kai ku
rie iš jų tiko į musų visuome
nę ir kaikuriais atvejais buvo 
naudingi ir pageidaujami. An
tri, būdavo lyg koks papuoša
las arba dekoracija. Bet did
žiuma

Dabar tie 
rra dingę. Jie žuvo beveik kar- 
;u su munšainos gamyba. Tie- 
ia, tenka kaikada pastebėti 
rienų kitų "didžiai gerbiamų”,

Profvamiua T, IvimnuMuia 
parašė (domų straipsni aplo 
paukščius. Jisai pasakoja, kad 

buvo priešingas puikiam komu- pas vanagus patinai vau be- 
juo blogiau, veik du syk mažesni už patai’ 

nepatiki- Esama Ir tokių paukščių, 
le asmeniškų [kurie tam tikrais motų laikais 

{permainų savo plunksnas.
Bei musų palikštininko ran

dasi dar keistesnių paukščių. 
Paukščių tyrinėtojai savo 
straipsniams čia galėtų rasti 
genis medžiagos. Atnl yra tre
jetas pavyzdžių,

Keistu vanagų porele
Čia randasi viena porelė va

nagų, kokios, tur būt, niekui 
kitur nėra. Šis vanagas sveria 
maž-diiug 180 svarų, o Jo pa
taitė tik apie 120 sv. Bet keis* 
čiausia yra tas, kad kiaušinius 
deda no patolka, o patinasI Pa 
telku tiktai peria, bot. nieko 
noišporia.

O tie vanago kiaušiniai yra 
kaip kokie kukurbezdžiai arba 
pumpotaukšliai. Jeigu biskĮ pa* 
spjuidi tai pokŠteri ir pavirsta 
j juodas, dvokiančias dulkes.

Strazdas, kuris buvo 
pasivertęs į volungę
Apart keistos porelės vana

gų, čia randasi vienas Straz
das, kuris vienu laiku buvo

“šv. Tėvas Enciklikoj “Mi- 
sorontissimus Bedomptor“, iš
leistoj 1028 m. gegužės 8 d., 
aiškiausiais žodžiais nurodo 
mums reikalų atsiteisti Dievo 
teisybei, |Žolstnl musų nusikal
timu Is ir suardytų tvarkų ati
taisyti per atgailų,«Be to, JC

..........    1.1.  ........................................... t AM.,... I.     

Idnl.u Ir negarbe pasotinta, tii-i(nu« “nė vienas žmogus pasam 
ri rusti kur nors užuojautos b’ilyjo, nė vienus šventasis dan- 
pnguodos Ir tai uukščlauslnmo'guja, nė visi žmonės ir Avon- 
Inlpsnyj, kok| tik. žmonija (m- tieji kuriu, negali padaryti |žol- 
jėgla. Htarn Dievo Majestotui Ir Mol-

‘ Bot nė vienas žmogus pu-|lol tokio didelio atlyginimo Ir 
šaulyje, nė vienus Šventasis atitaisymo”.
danguje, nė visi žmonės Ir Avon 
tieji kuriu, neguli padaryti rul Ir visi susidėję Ir dar vi- 
įžeistam Dievo Majestotui liesus šventuosius pasikvietę nie- 
Molloi tokio didelio atlyginimo,kų nereiškiamo. Matyt, kad do- 
Ir atitaisymo, kaip Marija. Dėl medžius yru didelis.

Didelėj bėdoj reiklu, gero 
Bružlkas

Tėvo enciklikų, ku
lnui JI (Mu-'i’loj nurodomu, kad Dievo Mo- 

Išganytojų,įtina Marija gali mus apgln- 
t kryžiaus tl.

A. M. BUTCHASJnc.
MALICVA IR VARNIAAH 

llnrdwiiro—VlrliivėH Ih'lltmtMiyN 
ALYVA IR HTIKLAH

4414 S. Rockwcll St.
TkI. LAI'Hy.tt. 4«HI>

SPECIALIS 
IŠPARDAVIMAS

HlbtollumN Enumfll
Kvarta   ........ „u I ww

M Al.E V A varta |l.h() $4 fifi
Galionu* ....................T I -VU

VAItNISAH ... *2.10
UKKAS ENAMEI...... $*1.90
ŠEPEČIAI—4 lllfų COl,

SALVADOR
ALUS

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 SOUTH HALSTED ST. TeL BOUlevard 4705

$6.75 iki $24.00 ’HSSarf* 
14 K. šliubiniai

Žiedai po 
$3.95 BsJI

Bankiniai Laikrodė
liai JM)

$3.95 ir po $9.50

kultūra, sako žodynus. nlH Išsiunčia j) melžti karves, 
Lavinti Ir tobulinti morales J|H pradėjo melžti Ir pasipili* 

tino, ir juo daugino melžia, juo 
labiau piktinosi. Kalba polo- 
rluMf* bot pasipilu laimus nul 

tiialos IŠgides reiškia mokinti klek nealMlUgstii. Tadu supykę* 
supratimo, duoti žinojimų. innrljonus sušuko!

Bėda yra tume, kud kas vlo- Aulin, Aotoiml — Nok pa
nti laiku arba vienoj vietoj rašyta yra, kad neguodi si 
skaitosi tikru, padoriu Ir tol- Viešpati Dievų tavo!
slogu tas, kitu laiku arba Ig 
toj violoj skaitoma priešių

' 1 JOHN P. 1EWALO ; >
- :: I.OANS.and■ 1NSURAN(> \ 

Jeigu reikalauji pinigų ^nt pirma pfcfięičio, arba 
apdraudė^ pubįugnięę.

\»

. r j ” Jf

■ J. •'v.. ' \ ................ .............
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The Uihuanlaa Daily Newa 

fttbllahed Daily Kacept Sunday by 
Ihe Uthuaniaa Nawa Pub., Co., Ina.

1789 Baath Kalstai Sireat
TBlephone CANal 8800

Subicripdon Batai
98.00 per yaar in Canada
>7.00 par year nutekta of Chloago
88.00 par yaar in Cbicago

» lo per copy.

UĮsakymo kalnai
Chteagojo — paltui

Malama -------
Tunai metų wamaetMaeaaoeaaaaaa«

Trinu mOnaaiama ■MtaMaeaMi 

Dviem mlnaaiama 
Vienam mėnesiui ——

ChloagoJ per ilnaliotojuai
Viena kopija ___
IŽia malini 
luMM v aną a k?a veoaaaiMoaoaaomaeaaMoaoeoaoooi

88.00
4.00
9.00
1.80

.75

ttntored ai Sacond Gate Malter 
Mareh Tth 1914 ai tha Pmt Otttea 
ot Chicafto, III. under iha aut of 
Maroh trd 1879.

8o 
18o 
75c 

Suvienyta* Valailta^ no ChleagoJ, 
paltai

Malama 97.00
8.50 
1.75 
1.95 
75o

Naujlenoa eina kaldinti, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 Š. Kalated SU Chleago, 
1U. Telefonai Ganai 8800.

Putei metų
Trims mftuetlama 
Dviem m«neaiamg 
Vienam minėtini
Ueiutoa Ii kitur ultleniuote 

(Atpiginta)
Metama_______  884N)
Putei metų  4.00
Trima mlnetiamt 9.10
Pinigui reikia liųtti palto Monay 

Orderiu kartu tu ultakymu.

DRL SIMANAVIČIAUS AREŠTO

žinia iš Kupiškio apie areštu Simanavičiaus už ne
va "išniekinimų” katalikiškų kapinių šaukiasi amerikie
čių lietuvių domės. Tas "išniekinimas^ buvo tik tame, 
kad Simanavičius palaidojo savo mažų kūdikėli savo 
motinos kape ir kad tas kūdikis buvo nekrikštytas. Už 
tai dabar Simanavičiui gręsla būti pasmerktu i sunkių
jų darbų kalėjimų šešiems metams.

Kodčl gi Lietuvos valstybė turi taip smarkiai baus
ti tuos, kurie nepasiduoda klebonams ir kurie yra pri
versti laidoti savo mirusius nekrikštytus vaikus katali
kiškose kapinėse?

Kupišky žmonės jau turi vietų laisvoms kapinėms, 
bet jų negali atidaryti ir vartoti tiktai dėl to, kad ku
nigai tam priešinasi. O kada žmogus palaidoja savo 
vaikų jo pačio šeimynos kape, tai klebonas jį skundžia 
prokuratoriui, kurs jį suareštuoja ir rengiasi pasodinti 
šešiems metams sunkiųjų darbų kalėjimam

Sklęsdami nepakantos nedorovę, Lietuvos kunigai 
ištroškę yra "atsitiešyti” ant numirusių laisvų žmonių 
ir dergia jų lavonus. Jiems yra duota laisvė užsiimti 
tokiu papiktinančiu darbu, kaip lavonų dergimas, nes 
jie turi monopolį ant kapinių.

Kodėl gi Lietuvos valdžia remia tokius jų juodus 
darbus? Kodėl ji palaiko jų monopolį ant kapinių? Ko
dėl ji nebaudžia kunigų, kurie savo fanatizmo tamsybė
je dėlei didesnio paniekinimo kiša kaip Šunis už tvoros 
nekrikštytus vaikus ir laisvos minties žmones, nors jie 
ir butų buvę krikštyti?* Juk tokiu nabašninkų išniekini
mu kunigai kaip peiliu bado nuliudusias Širdis pasiliku
sių giminių, kurie nabašninkų apverkia. Kodėl gi val
džia toleruoja tokį kunigų terorų?

Akyveizdoj tokių tamsybės apsireiškimų Lietuvos 
valdžios pareiga visur {steigti nepriklausomas miestų 
kapines, kur kiekvienas numirėlis galėtų būti garbin
gai jo giminių palaidotas.

Jau laikas Lietuvoj turėti civilė metrikacija, civilės 
jungtuvės ir civilės laidotuvės.

Delei Simanavičiaus arešto Amerikos lietuviai ne
privalėtų tylėti. J tų nekalto žmogaus kankinimų turi 
būt reaguojama protestais. Jis turi būti apgintas. Ame
rikiečiai turi padėti savo nelaimingiems broliams Lietu
voje jų kovoje už sąžinės laisvę.

Juozas Ruktiškis,

KAS YRA MENAS
(Tųsa)

Poezijoj tie kirčiai sutaikys 
ta vienodai kiekvienoj eilutė
je. Tat ir vadinasi ritmu.

Pavyzdžiui imame šias dvi 
poezijos eilutes, pažymėdami 
kirvius, reiškiančius ritmų: 
Kirk sma<7gbių, kiek linksmy
bių tu patirsi,

O. Gainios Vaike/
Kokių muziką tu augaluos 

išyirsi
Vasaros laike/

Ką čionai matome? Mato
me. kad eilutėje pirmas skie
muo yra su kirčiu, o antras 
tolygiais, be kirčio. Taip ir 
kartojasi. Tai toks šių eilių 
ritmas.

Dabar jau pusėtinai' mums 
aišku, kad kalba ir poezija 
yra tai meno šakos, labai arti
mos dainai ir muzikai.

O kų apie šokį sakysite?
Baldwin Brown siko apie 

primityvę muzikę: “muzika 
nėra laisvas nepriklausomas 

. menas, bet yra sujungtas su 
poetišku deklemavimu ir Šo
kimu. paprastai sujudinant 
religinį jausmų. Mimlra ir šo
kis yra beveik neatskiriami; 
šokis paprastai yra dramatiš
kas. arba ceremonįjlnis; sim- 
holiškas šftVU ir choro * odė .'i • -

| (daina, giesme) yra tai muzi
kos ir dramos pamatas.“

“Iškilmė sutveria artistų”*)
Tai dabar jau turime dau

giau meno šakų. Išrodo, kad 
iš kamieno išaugus viena la
bai stora šaka, kuri šakojasi 
dar šiaip: kalba, prakalba, 
poezija, dėklė nutrija, daina, 
muzika, šokis ir drama,

“Meno dalys — muzika, po
ezija ir veikimas (action) ta
po suvienytos dramoje, rit
mui esant jų bendru elemen
tu,”—sako Dickinson.

Čia suminėtos artimos aš- 
tuonios meno šakos priklauso 
prie dailiausio meno, todėl 
vienu žodžiu vadinam daile.

Piešiniai, arba paveikslai 
taipgi yra dailės dalykai.

Piešimo dailė yra labai se
na. Gamtos mokslininkai yra 
atradę primityvių žmonių lin
dynėse įbriežtus į skalų šio
kius tokius paveikslus, kaip 
laukinio buliaus ir tt Kalba, 
daina, muzika ir šokis — tai 
dar senesnė dailė; ji pradėjo 
vystytis tada,' kada žmogaus 
panašumas pradėjo vystytis j 
žmogų.

Naujasni, bet visgi mums 
gana seni, prieišstoriniai, yra 
musų naminiai dailės arba 
'IhlttMh darbui.

Mlakitudmas urbti "nktu- 
vojlmiis” (“hnIT“?), išsluvlnė- 
J lnui« įvairių piešinių imt au
deklo—hd memis, kuri pnp* 
rastai menku skaito, bet kuris 
yra neapsakomai plačiai Įsi
gyvenęs visose tautose, visose 
šalyse. Taigi labai didelis nors 
kuklus, naminis menas. Taip 
pat daug domės turėtų meno 
mėgėjai Ir žinovai kreipti Į 
audinius, kurie tarytum api
barstyti visokiomis kvietim
ui is, žiedais W2S*k» Įskųs taip ga
biai sumanyta ir išaustu. Ši
tie darbai yra daug painesni, 
daugiau galvojimo ir apsuk
rumo reikalaujanti, negu viso
kį iškarpymai ir fšdroiimaf 
peiliu, arba “margų skryne
lių“ Šepetuku nutepimas. O 
menininkai ir meno Žinovai 
iŠ lų iškarpymų, iŠ margų 
skrynelių ir velykinių nitir- 
yurių piešinių nori įsudaryt 
mulų lietuviškų slyllų. Kai 
kurie tame lietuviško styliaus 
gaminime naudoja Ir lietuviš
kus peliukus ir audinius. Del, 
apskritai imant, šios dvi se
nosios meno Šukos dar negau
na visos užpelnytos ulydos iŠ 
musų menininkų pusės.

Skulptūra, Skulptūra yra 
pavoikslihiis menas. Bet pa
veiksle matomo figūras nu
pieštus ant lygaus pnplokščio 
daikto (popleros, audeklo, 
lentos, sienos), skulptūrinė fi
gūra—statula—yra ištašyta iŠ 
medžio ar akmens, arba nu
lipinta iš molio, gipso, ar nu
lieta iŠ bronzo, arba kitos 

medžiagos. Paveikslo mulai fi
gūrų lik iš vienos pusės, o 
statulų (slovylų) gali apžiūrėt 
iš visų pusių. Net neregys guli 
“apžiūrėti“ statulų ir gauti su
pratimų apie jos formas ir 
nbolnų jos dailumų. Paveikslo 
matyti neregys negali; taip 
put negali matyli aktorius lo
šiant.

Aktoriai’ lošėjai nnt pagrindų 
yra lai krutamieji^gyvi pavei
kslai. Jie paveikslų darbų at
lieka palys savimi. Tokiu bu
do dramų—r akjęrių lošimas 
brolinujasl su iapyba-paišylja, 
su paveikslais, taip pat ir su 
statulomis, su skulptūra. *

Architektūra, triobų staty
mo menas, turi pamatinę sa
vo pradžių keturkampyje. 
Triobos pamatai — tai ap
čiuopiamas piešinys, rodantis 
paprastų geometriškų ketur
kampį. Tokia figūra, nupieš
ta awt popieros, vadinasi tech
nišku arba mechanišku pie
šiniu. Tatai skiriasi nuo tapy
bos piešinio, kur j vadina 
“laisvos rankos piešiniu“. Ar
chitektūra, vienok, reiškia 
daug ar mažai pagražinta 
triobų arba kilų kokį pastatų. 
Tie pagražinimai daugiausiai 
skulptoriški dirbiniai. Dali
nai spalvų įvairumas, margu
mas yra pritaikytas; šitas bū
das jau yra kryptis į tapybos 
(malioryslės) sritį.

Kaip tapyba, muzika, taip 
ir skulptūra ir architektūra 
yra dailė.

Senovės civilizuotoje Grai
kijoje architektūra kitaip va
dindavo “sušalusia muzika.”

Geramika, Netoli skulptū
ros matome gražiai nulipintų 
puodų, ųsočių, molinių dudu
čių ir daug kitų dailių išdeg
tų daiktų. Toks darbas vadi
nasi ceramika. Ji irgi yra to 
paties meno medžio šaka.

Litcratura—tai menas, tie
siog turįs bendrumų su kalba, 
pasakojimu, su drama. Pasa
kojimų užrašyk, tai bus lite
ratūra. Iš to rašto išmokęs pa
sakok ir veik taip, kaip tie 
pasakojamieji žmonės kalbėjo 
ir .veikė — tai bus drama, te
atras.

Literatūra padarė tai, kad 
atsirado knyga.

Knyga musų gadynėje gar
binga ir didelė, nors kukli, 
meno šaka. *

Knyga yra literatūros sim
boliu. Paveikslėlis knygos su 
degančia senoviška lempa rei
škia apšvietę, proto kultūrų.

Knygrišyste taip pat didelis, 
menas. Jis įtraukia į save ir 
tapybos, ir skulptūros, ir ar-

JMnįdalus, piešl-

nluN. Tankiai tie piešiniui yru 
apčiuopiamai įspausti, lyg pu
siau skulptūriški.

Kpumht. Kaip rašymas, pie
šimus, ialp ir spaudu priklau
so grafikui. Spaudos reikalus 
sutvėrė daugel kilų grafikos 
Šakų, kurios lyg ir nepamišloH 
J vienu kilų.

Spausdintini knygų ar Įnik*

PuvoikNlaK turi būt išraižytas 
aut JdelON medžiagoj (ipcdžlo

tl kartu su raidėmis, t. y. to* 
kio pat aukščio, kaip Ir rai
džių staliniai. Toksai išraižy
tas paveikslui modelis vadina
si klišė (angliškai! “cnt“). 
Toks darbus vadinasi gravlča-

Toks darbas—didelei artis- 
tiškus.

Įlankų darbų Jau kone visiš* 
khi užima mechaniškas pro
cesas. Su pugelba fotografijos 
ir tam tikros rūgšties ant me
talo atliekama graviravimas.

Spaiųtai reikia įvairių raša
lo ryšių, popleros ir kitų da
lykų. Jų dirbimas lai ne vien 
paprastas amatas, tai irgi turi 
meno dalį.

Spaudai visu-pirma reikia 
raidžių. Kilų syk buvo lai di
delis menas raidžių išdroži- 
mas iš medžio. Dabar mecha
niškai nulieja Jas iŠ metalo. 
Bet Jų įvairumas, jų pavidalai 
pirma reikia nupiešti, reikia 
modeliui padaryti. Tai artis
tai turi atlikti.

Pati spauda, raidžių sudėji
mus, jų įvuiravimus yra ne- 
slumlškas ir nepuslbaigiunlis 
menus, ypačiai skelbimų sus
tatyme šis menas yra žymus, 
visuomet Judrus, permainin
gas taip, kaip poezijoje vaiz
dai, kaip paišyba, tapyba,

į lai paprastai atsako: “katra 
Širdies Įdeda,’1 arba: 
sielos Įdedu, tai valgis būna 
goresnis.“

Taip. Meno klausimuose yra

“kalni
niul išaiškinti ir tada “Išaiški
nimui’’ esti pasišaukiama ne- 
ŽlnomĮl, nesuprantami daly
kai: širdis, siela, arba dieviš
kumas. Tuomi nieko neišaiš
kinsi. Bet įdėjimas virėjos 
širdies ar sielos į puodų visgi 
duodasi Išaiškinti. Tatai, reiš-

skulptūra ir tt.
menas yra 

tai (a meno ihedžio šaka, ku
ri susisiekia su literatūra iš 
vienos pusės ir įsu spauda — 
iš kitos.

Kiek vien a$r sk a i (y toj as žino, 
kad viena* Įmyga ar laikraštis 
jam yra lengva iškaityti, spau
da lyg aiškesne, padalinimai 
smagesni ir pabaigęs skaityt, 
vi/uių -eilutę/ nepradeda los 
pačios skaityti išnnujo, kaip 
lai atsitinka'skaitant kitų ko
kį spaudos cbilykų. Del ko 
taip? Skaitytojas nežino, kad 
lai redaktoriaus meniškas ga
bumas ir rūpestingumas tų 
gerumų padarė. Retas geras 
rašytojas gali gerai sureda
guoti savo rašinį, nebūdamas 
tikru redaktoriui)!.

—o—
Meno medžiui priklauso — 

jei ne visai, tai dalinai — 
politika, karas ir kiti ne visai 
ir ne visiems dailus dalykai.

CS-

įPrlglmtus gabumas, talen
tas be stropaus darbo Ir nuo
vargio nepadaro menininko.

binio gražumus yru atlygini
mu menininkui už Jo sielos 
eikvojimų. Kai kada pasiseka 
gauti atlyginimas ir už Jo kū
no eikvojimų lame darbe.

*) BiUdvvIn Bruwn, “Tho Fino 
Artu”, 1HU«.

tikrus rupestingumns, kreipi
mus rimtos ulydos į visas, kad 
Ir menkiausius (o , darbo 
smulkmenas, nieko neužmirši
mus, kas buvo iš pradžios 
planuojamu ir koki planai 
vystėsi bedirbant, Visi maž
možiai,
Jie gali nors krislelį? gerumo 
pridėti — yru laikomi svar
biais ir yra neužmirštami. 
Tas viskas yra sielos ir šir
dies, proto ir kūno darbus.

Kiekvienas artistus arija, lie
tuviškai saknnl, menininkus 
turi (Urbti Širdžių ir siela — 
kimu ir dvasia — fiziškai ir 
dvasiškai; turi daug dirbti, 
nenusivilti, nesigailėti savęs, 
Jeigu nori Imt goru ihenlnin- 
k u.

Va, lai šilas yra menus, pa
darantis menininkų. Tai me- 
ninko niomis. Alsai menus yra 
ir pradžioj meno medžio, pa
žemėje, ir viršūnėje, ir ant 
kiekvienos meno šakos ir ša
kelės. Jis turi bu t.

Darijus, darbus ir darbus— 
lai menininko tokia dalis.

niekniekiui — Jeigu

Atėjo Kultūra No. 4
Žurnalo Turinys įdomus ir pu- 

mokinantis i Jaunosios kurtos kri
zo —. A. Amalvls. PrleMstorlnO 
Įtaka dabartinei žmonių psichologi
jai — S. Buehas. Hitlors groasos 
Sflel —• J. Baldauskas. IR Austrą- 
lleėiu gyvenimo — Prof. P. Leonas, 
Slslfo darbas — EI ja Eronburg. “Mus 
knh mo kardus“ — O, Erdborg. 
Kruvinas Kelnas St, Galinis, pa
sakos. poezija ir tt. Kalnu — 45c.

Galimu gauti, •
NAUJIENOSE.

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybes 
Knygvedystfis 
Stenografijos 
(dr«KK Hliorthund)
MOKSLO LAIKAS:

Nuo 0 Ifi ryto Iki 8 po plotų, ir 
nuo 7 iki I) vul. vakaro.

Amerikos Lleluvly Mokykla
3100 So. Hnluk'd St., Chlcngo, III.

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

PINIGU KAIP ŠIENO!
Jeliju rolknlinu1! osuto pinigų—jolgu bnigiasi junų namo morglČIal 

—atsilankykite | musų raMtinę.
Taipgi Jolgu norite saugiojo vietojo taupyti aavo pinigus, prade

kite taupyti musų Bendrovėje. Gulite pradėti bu 12’41—25 arba 50 
centų savaitėje.

Per klok laiko musų Bendrove tarnavo musų tautos ir aptolinkCs 
žmonėmsI Noprapuldėme nol vieno cento musų narių pinigų!

Taip ir toliau darysimo. Kapitalas $ 1,000,000.00
BElKALUi ESANT ATSIŠAUKITE:

t GEDIMINAS BUILDING & LOAN ” * ASSOCIATION
4425 S. Fairfield Avė. Tel. Laffayotte 6618

John Sandam—pirm.: V. Paukštis—kasterimi;
Leonardas A. Greetls—-Sekretorius,

*11^1 I i m ■■■   i imi    .iii   !■■■ imu m i m    i—m—im.i—

KENOSHA, WIS.

ATLAS FUEL CO.
Vienintelis Lietuviškus Anglių Sandėlis Kcnoshojc .

JUOZAS STEPONKUS, Savininkas
Užlaikome didžiausį pasirinkimų geriausios anglies. Pri- 
einamiausios kainos, greitas ir mandagus patarnavimas.
Dabar geriausis laikas pirkti anglis dėl atenančios žie
mos, nes per gegužes mėnesį turime labai nužemintas 
kainas.

6200 — 26th Avenue Phone 5790
KENOSHA, WIS.

DAHAH EINA DIDŽIAUSIAS
Refrigeratoriii
Išpardavimas

PRŪGRESSKRAUTUVFJIC

Čia laikomu visų geriausių 
išdirbysčių Rcfrigeratorini, 
parduodami pricinaniiuu- 
siomis kainomis mieste, nuo

$79.50

GRUN0W 
NORGE 

CROSLEY 
GIBSON 

SPARTON 
LEONARD 

GENERAL MOTORS 
FRIGIDAIRE 

"WESTINGHOUSE 
ir kitų.

Duodame didelę nuolaidų 
už senas ledaunes į mainus 
ant Refrigeralorių.

Lengviausi išmokėjimai į 
dienų pareina tik 15 centų.

3222-26 S. Halsted St.
Tel. Victory 4226 

Vedėjas J. KALEDINSKAS

Leidžiame gražius radio 
progrunius kas nedėlių, 11 
vai. prieš piet, iš stoties 
WGES, 1360 kiloc.

fechtavimas, plaukimas^ pli
kės (bolės, polo) mėtymas ir 
daugel kitų — yra taipgi sa
votiški meno reiškiniai, nors 
kai kurie meno žinovai
tetikai nenori to pripažinti.

Valgių gaminimas, rodos, 
yra tarpe didžiausių meno da
lykų. Ir kadangi šio meno dir
biniai visiehis patinka tai 
jau turime tžt priskaityti prie 
dailės.

Kasgi yra, kad vienos virė
jos valgis toks skanus, pa
traukiantis, 0 kitos, taip pat 
gamintas iš tokių pat daiktų, 
nepatraukia taip, kažin ko 
trūksta ?

Tokį klausimų tankiai gali 
girdėti tarpe tų, kurie vadi
nasi ... valgytojai. Moters,ku
rios žino, kad jos moka virti,

už % kainos I 
Vyriausia Vieta Bankruto Steko 
Atsilankykit i bile kuria iš musu 
3 krautuvių ir pasižiūrėkit—jus 
čia rasite kiekviena žinoma male- 
vos ruši už nupigintas kainas.
82.00 Balta žibanti Ma-

82.25 Balta Fiat Ma- <4 4 f| 
ieva, už Gal. _______ I ■ I M
$1^5 Sieteliams Maleva, CQgs 
už Gal. .........

.. . $1.00
Visa Maleva 100% Garantuota— 

Arba Sugražinsime Pinigus
Paint Exchange of Chicago 
1557 Milwaukee av. 2274 Elston av. 

8839 S.Haisteda>fe teLArmitaga 1440

.'jKil’fnN'

■ 34 p'M

$31-98
Pilnai įrengtas maudynes outfitas su vi
sais fitingais. 
Pirmos rųšies. 
Nieko nereikia 
dapirkti ..........

DABAR PAKOL KAINOS YRA ŽEMIAUSIOS
Kaip tik laikas įsitaisyti apšildymo planta. w Nelaukite! Leiskite 
mums pasiųsti pas Jus musų patyrusius apšildymo įrengimo inžinie
rius nučekiuoti arba duoti jums apskaithavimą. Tat Jums nieko 
nekainuos. LENGVUS IšMOKeJIMAI. Taip ilgai kaip 3 metus 
už 5% j metus.

S. MALMAN CO. Ine.
5014 S. Ashland Avė., GROvehill 0042

DIDŽIOJI KRAUTUVE
1932-4 S. State St., VICtory 4278

FULLPACK

NO SLACK 
FILLING

<.\DEP£WDABLE

25 o u neės for 25^
ttllUpNS OF POUNDS HAVOEEHj 
4 USED 3Y OUR GOV E R N M ENT

OL'JCKIY

REDDENEP

Garsinkitės “N-nose”



Scitadlenta, birželio 1, 1935

AMM llt M<>

EKSKURSUOS

2 METAMS , arba

Žvalgu*.
TIK PAAAUK1T MUS TELEFONU

CALUMET 5366

MALEVOSI

rufttlno

STATYTAS ir STILIUOTAS 1968 M

imu. Gros

Eįį&t,

Šimulio Daukanto 
Draugijos svarbus 
susirinkimas įvyks

tlidoilrt piknikus atsibus 
(July) 4 dieni) šių mo 
J. SpnlČlo daržo, Arcliot 
priešais Oh Henry Purk,

Kapinių Puošimo dienojo cere
monijom* kapinėse* ir Justicc 

• Parko susirinko daug Amonių

kalbėto] us.
pirmininku*
i. Edvardas <> 
globėjų pirmi

Mumij InŽlnlerhiN AtvnžIuoN | Ju«u Numini Nurodytą Kaip Jų* 
Gulite Sutaupyti util Anglių įvedant Nauja Apšildymą.

ĮMOKSIMAI 
TAIP ŽEMAI 
KAIP

ir skubiai ieš- 
bandydarni

tada atidaryti ofisų Ciceru] ir 
pagelbėti to* kolonija* Kotu* 
vlnniM

Ateikite ir leiskite mums parodyti pui 
kiaušių refrigeratorių, kokį jus bent ka 
da matėte.

Gražiai nusisekė 
Tautiškų Kapinių iš
kilmės ir piknikas

Už Taupomus pinigus 
Kurie Yra Pilnai 
APDRAUSTI 

iki $5000 
kiekvieno asmens.

OFISO VALANDOS: Kasdien nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų. 
Utarninkais ir Sutartomis nuo 9 ryto iki 8 v. 
Ketverges nuo 9 ryto iki 12 dieną.

om Am.
_____ _________ ___ _ lat. Stu
dentu ir. Profoalomilu Sąjungos aks

kontroliuojama JUNGTINIŲ 
Čia galite pradėti taupyti nuo 

arba

mum, įtochoHtor, n. y, ir są-irOM cent
ro dvasios vadus kun. J. ualkunus 
Masimtli, N. Y.

Kitus patogus įplaukimas

užtaiko 
tavernų, 0658 So.

NIIMlElttlOJAMĘ llt UŽKABINAME ::: : pRymuimh.
(ARTI WOOD *T.)

MKH TURIME MMT4 TŪKSTANČIŲ UžCMNftDINTU 
KOSTUMięitlV VISAME MIESTE,

Iii SUTAUPO 25% UŽ TAI 
KĄ JIE BUTU MOKIME 

RUDENI

Sinuino Daukanto Draugijom 
prieš-pusmetinl* susirinkimą* 
(vyks sekmadieny, birželio 
(June) 2 dienų Šių metų, 12 
vai. dienos, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 8188 So. llntatod

žada tęsti mokslus 
Jis turi palinkimų 

Įteikia

*knl upskaltlluvlmų 
Ingius.

Nežiūrint debesuoto dangaus 
ir lynojimo, keli tūkstančiai 
žmonių ketvirtadienį atsilankė 
j Lietuvių Tautiškas kapines, 
kur Kapinių Dienos proga įvyko 
iškilmės.

Susirinko ton minios lietuvių, 
kuriuos mirties letena jau pa
liete ir ištraukė iš jų tanx> ar 
(ai sūnų, ar dukterį, tėvų, o gal 
motulę.

Atsilankė ten daugelis, ku
riems gyvybės užgesimas arti
mam žmogui sugriovė visų gy
venimų ir paliko tik liūdnus ir 
skaudžius atsiminimus.

Jie susirinko ketvirtadienį 
kapuose, slankiojo tarp kryžių, 
kaišiojo gėlėmis artimųjų ka
pus, ir, kartais, nesusivaldyda- 
mi. pravirkdavo 
kodavo nosinaičių 
tas ašaras paslėpti

Bet nevien artimieji prisimi

Ar tai nėra toks refrigeratoriaus me 
chanįzmas, kokio jus norite?

ši finansine įstaiga yra
VALSTIJŲ VALDŽIOS.
$1.00 iki $10,000.00 pavieni asmenys, partneriai 
korporacijos.

Studentai tebegelbs- 
ti išsiimti pilietybės 

popierius

rūpinasi L. U, C, 
lankančių lietuvių 
kuri nori jiem*

Viena Misa Peggy lietuves, 
motų 20, gyvenanti 2285 War- 
ren avenue, susitiko su viena 
Mrs. S. Fry, alinėj, 2427 Madl- 
son Street Susitikimas p. 
Frylenei, matyt, nebuvo labai 
malonus, nes ji pasigriebė pei
lį ir bandė Misa Peggy nudur
ti. Merginai sunkiai sužeidė 
šonų ir kairiųjų rankų.

T0WN OF LAKE. — Paul 
Norkus, 1700 So, Paulinu *1., 
gerai Žinomas lietuviams kai
po porkraustylojas, atldm'ft 
naujų aludę. 'Suimtojo rengia 
didelę grand oponing "purę” k 
užtikrinu, kad vist svočiai, ku
rio atsilankys bus pilnai pa
tenkinti. Užkandžiai ir muzika 
voltui.

MASTER W1NDOW SHADE CO.
M. J, Vondrslt Tsk Lstavslta 4600

LnngumH UzdimgnluM Padarome imt Uzzakyino
F1IIANKOMM LA/.hAM . . .

TAVMItNOMH.
IWIII WlfflT 47TII MT

Kad ir galop aprimtų dabar
tinis sujudimu* legistaluroj, 
nopillečiams ateiviams užkrau
ti visokius patvarkymus ir sun
kenybes, vienok atbalsis negreit 
nutils.

žmonės žinos ko galima tikė
tis svetimoj šalyj bedarbės tai
ku. Ir šitokio grųslnmni dis
kriminacijos tankiausiai kyla 
"bloguose talkuose", kada pilie
čiai imtys atvirai vienas kilų 
smaugia dolerio dolel.

Tam tikra dalis tų nepillečlų 
atbus nuo savo ilgo pražiopso- 
jimo ir aimirupins įsigyti sau 
lygų stovį su kitais šios šalies 
gyventojais.

Ateiviais 
universitetų 
organizacija 
imgelbėti Išsiimti pilietybę,

Tam tikslu jie kelios savaitės 
atgal susitarė su auditorium 
J. 1\ Varkala delei vietos, ii 
pradėjo pildyti aplikacijas pir
miems ir antriems popieriams 
jo raštinėj, 8241 K. Halsted St. 
kas pirmadienį, nuo d iki 8 vai.

nė tuos, kurių neteko. Prieš 
visus mirusius, užkastus Kapi
nių žemėse Kapinių Puošimo 
dienų visi lietuviai lenke gul- 
va*, visi susirinko bendrai juos 
pagerbti.

Kaip ir kiekvienais metais. 
Tautiškų Kapinių valdyba su
rengė iškilmes, į kurias pakvie
tė chorus, orchestrų ir Žymes
nius lietuvius

K, Čepulis 
šiais metais 

pttlls, Kapinių 
nlnkas atidarė programų ir J| 
vedė, primindamas su apgailes
tavimu, kad tarp lietuvių atsi
rado tokio pavieniai Žmonės, 
kurie nori pakenkti ir bando 
atimti iš L. T. K. rėmėjų ir 
draugų ir palaidotųjų giminai
čių vienintelę - dienų motuose, 
kurių jie pašvenčia mirusiųjų

Hoad
8 blokai už Komi Avė. | vaka
ru*. Taipgi reikė* Išrinkti dar- 
bildukus patarnauti pikniko.

Sulig draugijos nutarimu, 
kiekvienas draugas privalo pa
siimti tlklotų Išplatinti. Tikta- 
tas lito su koliirluls iškilmė- 
jimo dovanų gullmunuils.

Kurie nariai negavote atvL 
rulės, tai patikrinkite savo an
trašų i»hm draugijos raštininkų.

Pi Klllta, Sokr.

iškilmingas atidarymas 
BILL’S TAVERNO 

įvyks Subatoj 
Birželio-June 1,1935 

5403 Lake Park Avė.
TeL Hyde Park 8258

Bus skanių valgių dykai. Tai] 
Šokiams. Visus širdingai

Kai dvi moteriškes 
sueina ir pasitai

ko peilis

nformacIJu. laivakorčių ir okskursl- 
om brošlurčlfls (foldor) kreipkitės | 
art kuri sąjungos narį, autorizuotą 
ttlvakorclų' agentą arba bot kurią 

,..24nO: : •
Swedl*h American Line

181 N. Mlchignn Av<-.. Chiongo, 111.

Naujai atidaromas 
tavern

P. CONRAD | 
HTUDIO

420 W. «3rd St.
Nngtowood 66BM840 i 

hir gražiau, moderni Il
ki it u įrengta, i

por Gothonburg, Švediją 
Keleiviai išplaukiu Iš BtMkholm nau
ju modernišku laivu “MARIEN- 
IIOLM” per Baltijos Jurą | KLAt- 
PflDĄ. Kelionės laikas 24 valandos. 

EKSKURSIJA RENGIAMA 
LIoL Lnlv. Agentu H 

Kurtu Išplaukia Am. 1

PIRMAS DIDELIS

PIKNIKAS 
UNIVERSAL GROSERNINKV

100 DOVANU-PRIZU
1- nias Prizas SKALBIMO MAŠINA
2- ras Prizas MASTERPIECE RADIO
3- čias Prizas VIKING VALYTUVAS.

Visiems vaikams bus duoti iaislai.
Apie 200 groserninkų siiHiorgmiizaviiHių į Univcrsal Gro- 
cery Go. rengiu šį pirmų savo piknikų ir kviečia visus, o 
ypatingai leidukes atsilankyti j šį piknikų. Bus be galo 
daug linksniuino. Piknikas bus

OAKS GROVE, 119 ir New Archer Avė.

Birželio-June 2 dieną nuo 10 vai. ryto

APSIRŪPINKI! DABAR
SU ANGLIMIS ATEINANČIAI ŽIEMAI
Pas mus anglių kairios tokios, kaip visoje 
Chicagoje. Dabar pirkdami anglis, sutaupy

site pinigų.
Patarnavimas greitas ir atsakantis

GRANT WORKS COAL YARD
BERNADIŠIUS, Sav.

16th St ir 49th Ct, Phone Cicero 311

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm tingu velynl tinmind 1 

2h melui prityrimo 

LEONAS ROOFING C0.
3750 Wnllace Street. Tel. Boulevard 0250

NORTIISIDK.- Alų Miivnlt, 
sunkiai susirgo p-ni Hndžtanė, 
2845 N. Kedzio lllvd., darbšti 
Norlh-Wost-Sldn Motorų Klubo 
uorė.

Kadangi juokas, gorus ūpas, 
ir smagi kompanija yru pripa
žinti vaistai, draugui Ir drau
gės kviečiami akaltllngnl ligo
nę aplankyti.

P-nl lladžkniė yru D r. A. 
Montvldo priežiūroj .—V.

Plumbing and Heating Supply Co.
SENA m ATSAKANTI IŠTAIGA 

2117 SOUTH STATE STREET 
CHICAGO, 1LL. TELEFONAI CALUMET 6366-0367-5368

Imokril Ir l.<‘liį{viilH HiiiokfjiiiinlH

I
MkjB mm A jį>

šis refrižeratorius nedirbtas 
spėliojimais. Norge dirbtu
vėse daryta bandymai, ku
riais tirta Norge ledaunės 
šaltį gaminantis mechaniz
mas. Pasirodė, kad jis tar; 
nauja vidutiniškai 33 metus.

Datair dalytę, kad ir Cicmi 
lietuviai geidžia šitokio patar
navimo, studentai toj kolonijoj 
ieško fiatoglo* vietos n n Iro ofi
so atidarymui. Jie žada pib 
nesnių informacijų suteikti 
(rumisij ateityj,—S, V.

Perku Hitu Kuršio Vundens urbu Guro 
Al‘ŠILDYMO PLANT’US

Jis pridūrė, kad laimei, lietu
viui yra tiek susipratę, kad jie 
Žinojo kaip toklnmei atvejyje 
pasielgti. Jis džiaugėsi, kad 
kapinėse ir, vėliau, pikniko dar
žo, šįmet nežiūrint blogo oro, 
susirinko daugiau Žmonių negu 
kurtas kitais motais. O lie, ku
rie bandė pakenkti, kaip vienas 
A. Vanagaitis, susilaukė skau
daus fiaseo.

Kapinių programa kalbėjo, 
pp. K. Jurgelionis, L. Pruselka, 
"Naujos Gadynės” rediiktrlus, 
Abekas, ir M. Valdyki.

Muzikų ir dainas iškilmėms 
imruplno "Pirmyn" ir "Kank 
llų" chorai iv Steponavičių or
kestras.—S.

ROOSEVELT FURNITIJRE CD„ INC.
2310 WEST ROOSEVELT ROAD Tek SEEley 8760

M. P. JOVARAVSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai?

Dlddtn Išpnrdn- ĮĮlteApMĮ virnąs visokių ^InBUii mnlevų ir v s r- 
11 __________

r Skrynam mulova

Galionas 79c 
V/KRNIš REMOVER QQa 
Galionas ...............................
m/V levą $1 nn
Galionas ......................  ■ V3 Kenai Popioros x 

Valomosios ........
Didelis pasirinkimas sienoms po- 

pieru su didele nuolaida.

Yunas Hardware and 
Paint Company 

2747 W. «3rd St. Tel. Profc 1297 
TAIPGI

Bridgeport Hardware 
and Paint Corp.

3214 So. Halsted St. Victory 7261

Zarasiškių kli ubas 
turės naktinį pikniką

u...
KLAIDŲ PATAISYMAS

. S»IWI|,I... i

ViiktirykŠČiuJ "Nnujienų” lai
doj tilpo žinutė nple Starnstš- 
klų Kllubo piknikų, kurioje 
Įvyko pora kitikių. Korespon
dentu* pranešė, Jog kliubn* nu
tarę* rengi t piknikų gegužė* 
10 d, susirinkime, Turėjo bū
ti gegužė* 28 <L susirinkime.

Tolinu buvo Išspnusdlntn ki
tu "futuristišku” kliildn tu 1 \tn, 
knd “į kllubų (stojo northsi- 
dletls draugas 'apuokas* ”, Tu
rėjo būti su didžiąją rakio (A) 

<—Apuoka*t '
Pikniko rengimo komisija 

susideda iš seltumų narių: 
Walter Sharka, Rapolas Pas
lys, Jonas HukŠtelė, Jr., p-nios 
U. Žukauskienė, ir p-nta Smn- 
lellenė.

Komisijų stropiu! dirba, kad 
piknikas butų sėkmingus Ir 
linksmas.

Piknikas bus naktinis pikni
kas. Sako, naktiniui piknikai 
esu (domesni už dieninius pik
nikus. Užtai zaruslšklal ir ren
gta naktinį.

Piknikus Įvyks birželio 29 d. 
Winewood darže, netoli Arehet 
avenue.

šilime piknike visi svečiai Ir 
zarasišktal yra prašomi daly
vauti kuoslciil tlingia tįsiai.

M. J. Šileikta, kllubo pirm.

Jaunuolis Dominin
kas Balis užbaigs 
augštesnę mokyklų

Jaunas Domininkus, kuris pa
baigs Parkai* Jligh fteliooi, birž. 
18 tl.> yra sūnūs Mr. ir Mrs. 
Dom. Halis, plačiu 1 visiems Ži
nomų biznierių, 
moderniškų 
Morgan SI,

Jaunuolis 
Ir toliau, 
mokytis advokatūros, 
pusnkytl, kad jaunas Dominin
kas gabus l'oot bal| ir golfo 
lošėja*. Jam yra siūloma ke
letas stipendijų už gabumus 
sporto ir mokslu.

Tėvai labai mėgsta skultytl 
"Naujiena*”, nes per 20 motų 
yra palys proniinieratorhii Ir 
per tiek pat laiko Jie prenunio | 
rnvo "Nuujlenas” savo tėvams 
J (Llotuvi|. Dabar taipgi atnau
jina abidvi iironamoralu*.

Linkėtina Jaunam Dominin
kui duug Šviesios ateities Ir ge
rų paskomiu jo užbrėžto tiks
lo atsloklnnil.—VBA,

NAUJIENOS, Ohlctttfo, III. 
--1      am.

St. Susirinkimas bus svarbus, 
todėl kiekvienas nurys prlviilo

HOME FEDERAl SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

1618 W. 18th St., TĮel. Canal 0045 
(M bloko i vakarus nuo Ashland Avė.)

ROLLATOR REFRIGERAT
iTin

federal 
SAVING 
AND 
LOAN
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Jurų Karalienė “Normandie” Greit New Yorke—Moteris į J. V. Prezidentes

1246 FT
[MIĮ||Į||1O29FT

555ft

isSH

FEDERALĖ VALDŽIA ČIA ĮRENGĖ $4,000,000 LIGONINĘ

■

Eugene Grace 
$180,000

■

frizuoti darbininkus. VVilliam I 
stoja už lai, 
jos pavyzdys

Į šią ligoninę bus sugabenti visi kaliniai narkotikai iš, kitų kalėjimų. Gydomieji 
patys pasigamins maistą, nes prie ligoninės yra 1,000 akrų žemės plotas, įvairios 
dirbtuvės ir varstotai.

Thomat J. WaUon 
$365,358

VVilliam K. Green

7 TOTAL
1954

5 AL ARI ES

PlftCfld įn Soldler’* Fleld, Chlcn«o, lxr«««t Madlunl In 
U. S,, thv Normandie would oxtend 20 feet beyond

prezidentas Anaconda Copper Co.; Joseph Wibhire, prezidenaa, Standard 

172 korporacija viršininkai kiekvienas gavo daugiau negu $50,000 | metus algos.

JA ČIA J NEW YORKA IŠPLAUKĖ DIDŽIAUSIAS PASAULYJ 
NtatytaN, laivas yra 1029 pėdų Hldo. 110 pėdų ir 0 colių ploėio, 
a ant nosies, laivas yra du kartu nukštcNniN, negu bet kuria Chl- 

I vienų laivo kaminų galimu nudilti greta, vienų prie kito, aštuonla automoblliua.

Ą funn«l th« Normandie could hold both tūba* of 
tho Holland vahlcular tunnal, which connact* Naw 

York and Now JarMy.

George G. Cravvford 
$250.000

LEXINGTON, KY
kurioje gydys narkotikus, žmones, įpratusius naudoti narkotikus. Ūkis bus kaip ir 
kalėjimas, bet su įvairiausiais moderniškais patogumais ir įrengimais. Ligoninę 
tvarkys du žymus narkotikų specialistai, Dr. Hugh S. Cumming ir Dr. Lawrence 
Kolb.

TEXAS VALSTIJA — 10,000 ŪKININKŲ NUSTOJO NAMŲ, KAI PO DIDELIŲ LIŪČIŲ 
išsiliejo upes. Paveikslai parodo apsemtus plotus žemes ir ukius.

Corneliua F. Kelley 
$171,666

VVilliain Picune t

NORTH BERGEN, N. J. — VVILLIAM PICUNE VĖL 
bandys “skristi* iš 10,000 pėdų augštumos. Pirmame bandy
me jo “sparnuotas prietaisas’* neveikė ir tik parašiutas išgel
bėjo nuo mirties.

Kitas parašiutininkas Clem Sohn, iŠ Michigan valstijos, 
turi išradęs “sparnus“, kuriais pasekmingai skraidžioja kaip 
šikšnosparnis.

Joseph Wibhir.
$152,559

KAI KAM PASKUTINIAI KELI METAI BUVO SKAUDŽIAI VARGINGI. BET NE 
visiems, štai, paveiksle atvaizduoti šeši Žmones didelio vargo nematė. Paskutiniais. 1934 metais, 
jie, visi kartu, turėjo $1,369,583 įplaukų — algomis. Sumos po paveikslais parodo kiek kiekvie
nas iš jų gavo. George G- Crawford yra prezidentas, Jonės and Laughlin Steel Corporation; 
Charles M. Schwab, pirmininkas tarybos Betlehem Steel Corporation; Thomas J. Watson, pre
zidentas International Business Machine Corp.; Eugene Grace, prezidetas Betlehem Steel Corp.; 
Corneliua F, Kelley — prezidentas Anaconda Copper Co.; Joseph Wilshire, prezidenaa. Standard 
Brands, Ine- 
Pereitais metais

VALSTIJOS SENATO KOMITETAS LAIKO POSĖDĮ, KURIAME CHARLES 
\Valgreen (pirmas po kairei) liudija, kad Chieagos universiteto profesoriai skal- 

“komunizmų ir laisvų meilę”.

TOKIO, JAPONIJA — GEGUŽĖS PIRMA. KARTU SU VISO 
imMitulio darbininkais, Ir Japonijos darbo žmonos Nurengė 
dcrnouNtrarljaH Ir paradiiN. Pavclkalas parodo bur| demons
trantų, kurie atrodo, nurudo, kad paroduotl yra nmagUN dalykan.

JnponljoN darbininkai, palyginus hii Jungtinėms Valsti
joms, gauna labai mažų atlyginimų, Kai kur darbininkai 
gnuna I mėnesi aulo tiek, kiek amcrikiotlH gauna už vienų 
darbo dienų.

Emplrn State
Bulldlng

Lc HAVRE, FRANCU A 
laivus “Normandie“. Franci, 
Ir 72,2H() tonų įtalpos, Past 
cMtgoN dangoraižis. [ 
Laivus pribus i New Yorkų pirmadieni, birželio 3 d., su 2.000 keleivių, neįskaitant įgulos.

Charles M. Schwab 
$250,000

John L. Lewh

STREIKAS AUTOMOBILIŲ PRAMONĖJ IŠKĖLĖ KLAUSIMĄ, KAIP ORGA
Green, Amerikos Darbo Federacijos prezidentas 

kad kurti “vertikalę unijų”. Angliakasių organizacija yra tokios tini-

Wtni SMmžSaiammWEmMMhMlrh'W 

Mrs. Franklin D. Roosevelt
Attornęy_Lillian D. Rock ''baries A., Bearei

WASHINGTON, D. C. — DAUG YRA KALBAMA, KAD 
Amerikoje moteris turi lygias teises su vyrais. Bet pre
zidento Roosevelto žmona ir kitos moterys mano, kad tos 
“lygios teisės” yrą tik “ant popieros”

Paveiksle atvaizduotos trys moterys veda kovų, kad “ly
gias teises” paversti tikrenybe, ir kad moterys, kaip ir vyrai, 
galėtų darbuotis biznio, mokslo ir visose kitose srityse ir 
profesijose.

Adv. Lillian D. Rock stovi priešakyje moterų organiza
cijos. kuri rūpinasi prakaituoja; Jaukdama dienos, kada joms 
pasiseks, išrinkti moterj j Jungtinės Valstijos prezidentus.

•ii..J

S. S. Normandie Wa» ilngton 
Monument

>>8:



biuras
liūs, maršalka.

MIRTIES

jums reikia

ėkorysUs

Phone Boulevard 7314. Chicaso. UI

l«Sliau

500

NATHAN KANTER

Distributoriai

Veldini- 
sutaisy

apie 
būti 
apie

Viešųjų 
(PWA)

spaudos buvo šventa 
tuos du kultūros dar-

Real Estate ir Pask.
REAL ESTATE & LOAN

tokia pa- 
Socialistų 
leista tų 
sandarie-

STOGAI 
ROOFING

sian-
“vai- 

sosti- 
ir ve- 
pagis-

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

kaip koks mil
kuriame ran

Lietuviškai bankiete kalbėjo 
“Naujienų” redaktorius P. Gri
gaitis, kuris aplanke eilę kolo
nijų kartu su lakunu F. Vait
kum. '

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

švietė 
šiandie mes turime nepriklau
somų valstybę Lietuvą. Bet tai 
yra ne Vytauto laikų Lietuva 
ir ne kunigų ir ponų Lietuva, 
o kaimiečio Lietuva. Tai dide
lis skirtumas.

Galite tuos ar kitus asme
nis šaudyti ir jiems nebūtus

metų atgal du didelės 
kultūros darbai buvo 
tai Dariaus-Girėno pa- 
ir Antras skridimas.

NET
SŪKAKTUVĖS

PLUMBINGO IR NAMŲ AP
ŠILDYMO SPECIALIAI 

Viterous. ęhina closet kombinacija, 
iiržuol|nČSar klevinės $•' "

2.69
5.45

Dykai 
Atdara nedėliomis iki

, Walter Lėkis, 
Adolph Kaulakis, 

S. Union Avė., 
4067 So. 

Frank Bakutis, ižd.

ŠOKIŲ MOKYKLOS 
DANCING SCHOOL

Del skolinimo pinigų ant namu. Del 
j, mainymo arba pardavimo 

Paveskite 
visus savo Insurance, Fine,“ —- - — Ą
., ______     __l-

Paveskite mums visus darbus 
dėl pripildymo ir paga-

Senu ir nauju lietuviškų knygų 
visuomet gausite Naujienų knygyne. 
1789 So. Halsted St. Chicago. III

SUSKITFER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Piknikams Daržas
PICNIČ GROVE

To prašo Lietuvos žmonėse 
fiįp pataria Lietuvos bankai

Auto Patar. Stotis
AUTO SERVICE STĄTION

su j ieškojimo biuras 
Service Bureau) tu- 
veltui su j ieškoti na- 
pagyvenimus tiems 
kurie turės išsikrau-

Rytoj Vaitkus Brooklyne
Rytoj (sekmadienį, birž. 2 

d.) lakūnas Vaitkus dalyvaus 
parengime, kur j rengia Eliza- 
beth, N. J. lietuviai. Po vizi
to pas newjersįečius, ^įtkunas 
nelankys jokių kitų kolonijų,

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

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj

Antradienį 'vakare lakunuj 
teko būti Washingtone, kui 
jam buvo surengtas bankietas. 
Washingtone lakūnas kalbėjo 
per Columbia Ęroadcasling rą- 
dio stotį, WJSV. Transliavo iš 
stoties studijų. O jo kalba bu? 
vo perduota j “Washington” 
viešbučio salę, kur vyko ban
kietas. Lakūnas atsakinėjo į 
klausimus, kuriuos jam statė 
pranešėjas. Klausimai lietė skri
dimų ir “kaip jis jausis virš 
juros, kur nebus nieko daugiau 
kaip vanduo i? dangus.”

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

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE

5300—5314 So. Halsted St.

Jean Šoris ir Alfonsas 
Daujotas

Kada žmogus tik žiuri ką ki
ti veikia ir jų darbus peikia, 
ir tąjį peikimą jis laiko už 
rimtą kritiką, tai pašaliniam 
asmeniui tas atrodo labai ap
gailėtinas apsireiškimas ir ne- 
kulturingumas.

Musų tautiškos sandariečių 
srovės vadai tankiai prikaišio
ja socialistams, kad jų tarp 
Amerikos lietuvių tik septyni 
asmenys tesiranda.

Jei tautiškai sandariečių sro
vei galima viešai su 
šaipa kalbėti 
srovę, tai turi 
patį pasakyti ir 
čių srovę.

Bet, žinoma,

ILLINOIS LIETUVIU PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1985 metų. 
Jonas Bijankas, pirm. 
Marųuette Road, 
pirm, pagelb., 
nųt. rašt. 3842 S. 
Frank Norkus, Jin. rašt 
Richmond St., ---
2608 W. 69th St., J. Adomaitis ir 
j. Janušauskčas, iždo globojai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožną mėne

si pirma penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 8138 S. Halsted 
St.. 7:30 vai. vakare.

g u s. Įstojimo 
mokėti nereikia.

KONTRAKTORIAI 
B. Shukis & Co.

Statom naujus ir taisom senus 
namus. Patyrimas 15 metų. Dar

bas garantuotas
4131 SO. FRANCISCO AVĖ. 

Phone Lafayette 5824.

butų biuras pasiunčia veltui.
Tokiu budu pasiskelbimas 

Naujienose įgyja dar daugiau 
vertės.

Biuro adresas yra: Housing 
Service Bufreau, 1201 W. Taylor 
st., Chicago, 111.

Frank Hromic, 27, 1014 W. 
19th street, buvo pašautas, kai 
pasivogęs Edison bendrovės 
troką, juo nuvažiavo ir atsisa
kė sustoti. Jį pašoye policistas 
Pardanowski, prie 61-mos ir 
Bishop galvių.

CARR BROS. WRECKING CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915.
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJ1MŲI 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musų 

yarde.
8003-3039 S. Halsted St.

VICtory 1272-1278 ____

Avė., Dr. A. J. Manikas. 4143 
Archer Avė.), Komisija dėl Pilie- 
tystės Popierų A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., B. Putrimas, 4858 S. 
Kostner Avė.
Susirinkimai atsibuna kas trečia 

sekmadieni kiekvieno mėnesio 1 vai. 
po piet K. Gramanto svetainėje, 4535 
S. Rockvvell St.

10.95
Metalinės chrome kombinacijos sin
kų, kranas, su nuimama ~ 
sėdynę ........ .......... I
Karšto vandens šildytuvas $( 
ir tanka 4o galionų {talpos' 
Pilnas pasirinkimas tavorų. 
atvežimas. __
pietų.

A. įHESSE and SONS 
2456 W. Lakę St, tel. Seelby 3513

nes jam belieka tik trumpas 
laikas poilsiui prieš išskridimą 
Lietuvon.

Po Brooklyno parengimo lą- 
kunas praleido vakar dieną ’po
ilsiui, o šiandien žada praleisti 
kiek laiko prireiigimui kai ku
rių dalykų didžiąjai kelionei.

Ir trečiadienį, gegužės 29 d., 
Įeit. Vaitkus nesėdėjo sudėjęs 
rankas. Priešingai, dalyvavo 
triukšmingam, ir nevieii sma- 
giai praėjusiam, bet pelninga
me parengime, kurį jam suren
gė Linden, N. J. lietuviai.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos 1 
taipgi darome visokį 
darbų.

8216 So. Halsted Street.
T-l VTCtorv 4965.

PAŠAUTAS AUTOMOBILIŲ 
VAGILIS

prasikaltimus priskaityti, vis 
tiek liaudis jumis daugiau ne
pasitikės. Geriau padarysite, 
jei jus vienas* po kito pasek
site generolą j Plechavičių — 
pasitrauksite- į atostogas ir už
dėję malimus malsite grudus 
kaimiečiams, kurie, atpenėję 
“bekonus”, ir jums lašinių pau
tienei išsikepti duos.

Jei jus, ponai ir kunigai, to 
nepadarysite, aš, nors nepra- 
našas, prisibijau, kad neatsi
tiktų Lietuvoje tas pats, kas 
atsitiko Caro valdomoj Rusijo
je, kur net nekaltus ir niekam 
neprasižengusius ponų ir did
žiūnų kūdikius išskerdė. Bai
sus ir žiaurus kerštas “muži
ko” Rusijos buvo; bet tą ker- 
štą ir pagiežą įskiepijo asme
nys panašus broliams marijo
nams, įskiepijo tai liaudžiai, iš 
kurios rankų gyvybę sau sė 
mė, iš kurios maitinosi. PrisL 
minkite tik “Laisvės Varpą”, 
pavartykite jūsų leidžiamo dien 
raščio “Draugo” lapus to lai-

AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIŲ 
KLIUBO 12 WARD valdyba 1985 
metams: J. Svitorius pirm., 4819 
S. Tripp Avė., W. Turner p|rm. 
pag., 3118 W. 44 St., Paul J. Pet
raitis nut. rašt., 3181 S. Emerald 
Avė., J. Naudžiūnas turtų rašt. 
1500 S. 48 Ct., Cicero, 111., J. Ma
nikas kontr. rašt., 2913 W. 40 St., 
J. Jesiunas kasos globėjes, 2441 
W. 45 PI., Helen Gramontienė ka- 
sierius. 4585 S. Rockwell St., Dr. 
A. J. Manikas daktaras kvotėjas. 
4143 Archer Avė. telefonas ofiso 
Lafayette 3650, rez. Lafayette 3051. 
A. Valaviče maršalka (Boncma- 
nai), K. Gramantas, 4535 S. Rock- 
well St., J. Baršauskas, 4156 Archer 
Avė., A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., (Komisija politiško skyriaus) 
Paul J. Petraitis, 3131 S. Emerald 
Avė., A. Saldukas, 4038 Archer

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

(Tęsinys iš 1-mo pusi.) <
Padarė nepaprastą įspūdį
Į minias piknike skraidymo 

demonstracija padarė nepapras
tą įspūdį, nes lėktuvo grakštu
mas ir vikrus skraidymas— su 
Įeit. F. Vaitkum prie vairo, ne
galėjo nepadaryti įspūdžio į 
kiekvieną žmogų.

Piknike kalbėjo, apart lakū
no ir kitų, Lietuvos Konsulas 
New Yorke, pulk. P. žadeikis, 
“N.” red. P. Grigaitis ir vieno 
New Yorko ukrainiečių laikraš
čio redaktorius.

Rengėjai ir skridimo draugai, 
skaito parengimą didžiuliu mo
raliu laimėjimu, nes Brookly- 
niečiams teko dirbti aplinkybė
se, kurios nebuvo iš prielanki.au-

gyvas iy entuziastiškas 
Lindenicčių maršavimas 
miestą, kurį užbaigus jie 
rinko salėje tikroinsioms 
mėms.

tie ginčai už 
kokybę ir kiekybę narių pri
gulinčių tai ar kitai srovei am
žinai pasilieka neišrišti. O dar
bas švietimo ir kultūros tarp 
Amerikos lietuvių sustojo ir 
nei krust iš vietos.

Tuo tarpu tas kultūrinis dar
bas prieš akis musų stovi ii 
auga kasdien — 
žiniškas kalnas, 
dasi neišsemiami kultūros šal 
tiniai.

Pora 
svarbos 
pradėti, 
minklas

Jean Šoris
Vestuvių varpai rytoj gar

siausiai skambės vedybose, ku
rių jaunoji bus pagarsėjusi lie
tuvaitė gražuolė, simpatingoji 
Jean Šoris, ciceriečių pp. Šorių 
duktė.

Laimėjo ji vieną “Naujienų” 
konkursą. Laimėjo ji vietą gar
bės svitoje ir Pasaulines Paro
dos Lietuvių Dienos iškilmėse 
1933 metais. O dabar ji lairpė- 
jo, — ne konkursą, bet jaunuo
lį — iš stuomens ir iš liemens 
— už vyrą, kurio vardą ji šian
dien priims už savo.

Laimingasis yra Alfonsas 
Daujotas, Brighton Parkietis.

šliubą busimieji pp. Daujo
tai priims šiandien 4-tą valan
dą po pietų Šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje. Po bažnytinių 
ceremonijų Hollywood Inn sve
tainėje, 2417 W. 43rd street, 
jaunųjų pagerbimui įvyks iš
kilmingos vaišės. —K.

ĘLĘOFA STONKUTĖ 
persiskyrė su šiuo pasauliu 
31 dieną gegužės men. 1934 
m.,’ sulaukus 19 metu amžiaus, 
gimus Chicago. III., rugsėjo 13. 
d. 1914.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Eleną, tėvą Juoząpą, 
dvi seseris Vi°kt k Dorothy ir 
giminės.

Tu, Musų Brangioji Dukrele 
ir Sesutė, jau ilsiesi kapuose, 
ramiai, taip tyliaL.Tavo miego 
niekas nebetrukdo. Bet atsi
mink, Brangioji, kad kiekviena 
prašnenkanti valanda, kiekvie
na diena, mus neša vis arčiau 
prie Tavęs, ir ateis laikas, ka
da mus šalę Tavęs paguldys.

Tavo malonus veidas tebes
tovi prieš musu akis. Tavo žo
džiai, Tavo skardus juokas te
beskamba musu ausyse. Mes 
tebejaučiame ta meilę, kurią 
mumyse sužadinai, kai tebebu
vai tarp musu. Mes neužmir
šime Tavęs ir gyvensime Tavo 
Š įsiminimais. iki ateis diena, 

ada ir mums reikės užmerkti 
akis.

Mutinį Tėvas ir Sesutės.

SKOLINAM PINIGUS ANT PIRMU 
MORGICIU

Apdraudžiąm nuo ugnies didžiausiose 
Kompanijose.

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

m., Anton Valskis pirm., 8341 
Evergreen Avė., tel. Belmont 1448. 
John Kuprevičius, vice-pirm., An
ton Liingevicz, nut. rašt., 1814

Humboldt 
, fin. rašt. 
Tam Kubi-

Jurgis Skaisgiris
Persiskyrė su Šiuo pasauliu Gegužės 29tą dieną, 11:35 valan

dą vakare 1935 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoj, šakių 
apskr., Lukšių pąrap., Marcinkų kąime.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Priklausė prie Liet. Piliečių Darbininkų Pąšęlpinio Kliubo, ir 

Raudonos Rožes Kliubo.
Paliko dideliame nubudime moterį Nataliją (po tėvais Skalan- 

džiuniutė) seserį Oną Aleksienę ir jos šeimyną, švogerį Joną 
Bacevičią ir šeimyną, gimines Juozapą Aleksą ir šeimyną, Oną 
Gribinas ir šeimyną Ir daug kitų giminių Amerikoje. Lietuvoj 2 
brolius Juozapą ir Antaną ir jų šeimynas ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi Petkaus koplyčioj, 1410 South 49th 
Court, Cicero j.

Gyveno po numeriu 4901 Roosevelt Rd.
Laidotuvės įvyks pirmadienį Birželio Sčią dieną, Imą vaL po 

pietų iš koplyčios bus nulydėtas į Tautiškas kapines.
Visi a. a. Jurgio Skaisgirio giminės, draugai ir pažystami 

esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį pi

, Nuliūdę
Patarnauja laidotuvių direktorius A. Masalskis,

Boulevard 4139. - - __________

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25^ 1KI 35% 

Lengvi iimokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1635 W. Division St 
kampas Marshfield

GARANTUOTAS DARBAS
Visokius automobilių sulanksty 
mus ištiesiame tiksliai, 
mas ir stabdžių (brekių) 
mas; musu specialybė.

Mekanikai:
PETER BUDVITIS 

JACK BENNETT

Radiatoriai — Fenderiai ir Body 
Pataisymas 

Auto Melevojimas 
Darba atsiimam ir pristatom.

Musų 
pareiga 
bus paremti, bet atsitiko ki
taip. Klerikalai panorėjo mono- 
palizuoti juos savo srovės tik
slams. Tas neišdegė. Ir maty 
darni, kad jiems nepavyks at
siekti tikslus, biauriai, kerštin
gai, su pageža klerikalai pra
dėjo sistematiškai varyti pro
pagandą, dagi pasikvietę tal
kon silpnos dvasios kaikuriuos 
iš tų komitetų narius, trukdė 
darbą. Trukdė rinkimą aukų, 
darė viską, ką jų klerikališka 
siela, keršto pagauta, galėjo 
sugalvoti, čia pasikartojo išlie
jimas piktos tulžies prieš 17 
metų, mėgintos su “Laisvės 
’tfarpu^Talftiiios. Bet kaip tais 
laikais jų keršto ir pagiežus 
darbus nunešė vėjas ir 
dien varpas skambina 
kams Lietuvos” laikinoj 
nėj Kaune, taip neišdegė 
jai nunešė jų keršto — 
žos darbą link Antro skridimo. 
Ir tuo pačiu laiku jie sutruk
dė plaukimą aukų Dariaus-Gi 
rėno paminklui. Ir atrodo, kad 
ir čia turės ateiti pagelbon tos 
pačios “Naujienos” su p. Gri
gaičiu priešakyj, kurį klerika
lai be pasigailėjimo apspjaudė, 
jei nori garbingai išeiti iš tos 
keblios padėties ir pastatyti 
Chicagoje paminklą — ne ki-

Siunčiame Gėles Telegramų i viso 
pasaulio dalis.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėles vestuvėms, bankietams ir 
pagrabams.

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted Street 

TeL YARPS 0803

THE HAMBURGER C0| 
& 1808 RENDUOJU LABAI GRAŽU 

DARŽA
Del išvažiavimų ir piknikų, di
delė platforma šokiams. Gražus 
švarus miškas ir visi parankamai.

Kreipkitės
RAIBUŽIS FARMA 
už WiUow Springs 
i vakarus 2 mylias 

ant 83 gatvės
Klauskite

BIG TONY FARM

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJE

šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musę skaitytojams su 
sirastį kur galima nusipirkti įvairią paprastą ir nepaprastą 
daiktą, intaisą ir reikmeną. Jeigu iš telpančią čia skelbimą ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informaciją, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

Jau nebe ta gadynė, kada 
galima buvo visuomenę paklup- 
dyti ir priversti ją aklai pasi
duoti užmačioms broliukų ma
rijonų ir nupigintos šv. mišios 
jau negelbsti.

Nors lėtai, bet tvirtai iš po 
globos kunigų ir ponų kapito
nų liaudis išsiliuosuoja ir ant 
meškerės nebesikabina. Tai 
nuopelnas ne dvasiškijos, bet 
lų, kurie nors apspiaudyti, pra
keikti, bet liaudį mylintys ir 
pasišventę sūnus Lietuvos ne
ilstančiai šviečia ir kulturina 
savo brolius lietuvius.

Kunigams ir ponams 
dies švietimas nerūpėjo. 
Lietuvą valdė per suvirš 
metų ir kraują ir prakaitą kai
miečio gėrė ir savo storus la
šinius augino. O švietimas — 
kultūrinimas kaimiečio palik
tas buvo jo paties likimui, h 
tik ačiū iš liaudies kilusiems ii* 
mokslus pasiekusiems vaikams, 
kurie neišsižadėjo savo-brolių, 
bet grįžo atgal prie jų ir sy
kiu su jais vargą kentėdami 

kulturino liaudį, ir

Lindeniečiai pasikvietė tal
kon miesto majorą, dūdų or
kestrą ir surengė paradą, ko
kiam antru kartu lakūnui ne
teks dalyvauti. Triukšmingas, 

buvo 
per 

susi- 
iškiį-

Namų . 
(Housing 
ri tikslą 
mus ar 
žmonėms, 
styti iš apielinkių, kuriose eis 
nauja statyba sulyg 
Darbų Administracijos 
plianų,

Namų su j ieškojimo 
gauna Naujienas kasdien ir iš 
Naujienose telpančių apskelbi
mų tėmija, kas turi namus 
pardavimui arba butus paren- 
davimui. Jieškančius namų ir

Sėkmingi parengi 
mai Vaitkui

Rytuose

KREIPKITĖS I MUSU BENDROVĘ p • ■ - '
J— IRT-T-V-

pirkimo, 
namus, lotus ir žemes, 
inums Z _ J ___ ____ __
Tornado, Life, Surety Bonds ir ki 
tus. 
legališkus. 
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.

Namų sujieškojimo 
v biuras

kotarpio. Dar paimkite nors 
nūdienos “Draugą” link jūsų 
atsinešimo į Antrąjį skridimą 
— j Dariaus-Girėno incidentą, 
kur papigintas mišias garsinot. 
Ar tai daroma Dariaus-Girėno 
paminklui statyti, ar kad savo 
lašinius dar storesniais išau
ginti, pamirštant liaudies gy
vuosius v kasdienius gyvybės 
palaikymui reikalus ?

Negerai, negerai 1
Sąmoninkime liaudį, kad ji 

pamylėtų kas gražaus, kilnaus, 
prasmingo ir vertingu randasi 
mumyse. Tada neturėsime už 
ką peštis.

Dr. A. L. Graičunas,
3810 S. Halsted St., Chicago, III.

susirasitton, D. C. Apdraustas kiekvie
no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00. į

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

Reikalau darni
__ visada galite 

__ gauti ’ savo su- 
FederalSavings 
ANP(LOAN vA$t6cfATtON 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

gv" Telefonas CANAL 1679
JŲSTIN MACKIEWICB[, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

ANDREJEVO spccialis vasaros 
kursas,

814 W. 33rd St.

FIKČERIAI
STORE FIXTURES

Radiator and Body Co.
H. C.' Reichert, Jr. J. F. Reuther. Jr. 

įsteigta 1920. 
3572-74 ARCHER AVĖ.

_________ LAFayette 7688_________

KNYGOS
BOORS

CRANE VIEW 
Sinclair Gasolino Stotis 

8858 South Kedzie Avenue 
SPECIALISTAI 

Grizavimo
Tataisimo Tairų 

Alyvos Nuleidimo <
Mes užlaikome platų pasirinkimą 

visu Sinclair Produktu. Sustokite 
šiandien ir persitikrinkit musų man- 
dagiu ir Teisingu Patarnavimu!

AUTO Radiatoriai
AUTO RADIATORS

HUMBOLDT PARK LIETUVIU PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
m., 
Evergreen Avė.,

ton Lūngevicz,
Wabansia Avė

brolius Juozapą ir Antaną ir jų šeimynas ir gimines.
Ki . " * , ~ “

Court, Cicero j.
Gyveno po numeriu 4901 Roosevelt Rd.
Laidotuvės įvyks pirmadienį Birželio Sčią dieną, 

pietų iš koplyčios bus nulydėtas į Tautiškas kapines.
Visi a. a

tarnavimą ir atsisveikinimą.
liekame,

Moteris; Sesuo, žvogerys ir Gimines.
-............................. i, Telefonas

912 W.

T?. '__ ii > >♦ t T - ’ *



NAUJIENOS, ChicEgo, III

Laimės ir pasisekimo” anglų 
laikraštis linki įeit. Vaitkui

“Sheboygan Press” editoriale rašo kodėl 
‘Lituanicos II” žygis svarbus 

Amerikai ir pasauliui

sausinimo ir miškų konserva
vimo.

Kaip spėjama iŠ to, ką pra-' 
nešė tėvams apie nelaimę, ji 
(vyko sekamai. Tamulonis yrė
si valty j po ežerą. Kitoje val
tyje buvo jo draugas, George 
Ulbricht, 21 metų, 15042 Eddy 
Street, taipgi chieagletls, Vąį* 
tya susičUhil, apvirto, ir pirm 
negu atskubėjo pagalba, abu 
prigėrė.'

šeštadienis, birželio J, 1935

"Laimės ir pasisekimo”!
Tokiais žodžiais anglų spau

da išlydėjo lakūnų F. Vaitkų, 
kai jis pradėjo kelionę Lietu
von su "Lituanica U”, išskris
damas iš Chicagos į Now Yor- 
ką.

į cmi brlng n now rccnnl te this 
’ imtlon, fume for hiniNelf und She- 
1 bnygna county Ih whleh plnns for 
thiN glunnlie iindertaklna ant tlwlr 
NtUI't.” •

Gegužės 31 d. pernai 
metais mirė Kleofa 

Stoniutė
Automobilio nelai

. VViaconain dienraštis, ge-‘ mėj sužeistas Edvar
9.1 .1 »\nf nIni11 tnviiu I *

hj. kuriame iŠreiSk? lakūnui ge- n«mkl.«nClrAC
riausiua linkėjimus, 'raine stnu-į UClu IzCllIlUI dllblkClo

gnn, 
gūžės 21 d„ patalpino t'<litoria-j

psnyje dienraštis plačiai kalbė
damas apie skridimo reikšmę, 
tvirtina, k:id "Lituanicos U’ 
žygis nėra vaikiška avinntu- 
ra, nėra bandymas naujoko ieš
kančio garbes...”

"Ihisantrų metų laiko,” to
liau sako dienraštis, "buvo pra
leista prirengimui. Prirengimo 
dariais buvo riųM'stingai supla
nuotas.

"Mes tikimės, kad jis (Vait
kus) laimės šiai Šatei naujj re
kordą aviacijoje... Jis bandys 
atlikti ilginusį solo skridimą

lių iš Bennett lauko New Yor
ke, į Kauną, Lietuvos sostinę”, 

žemiau paduodamo kalbamą 
"Sheboygan Press” editorialų 
ištisai.

THE BEST OF LUCK
”At shotly after noon on Tliurs- 

d«y a monoplane roarni awny from 
Kohlcr nirport \vlth l.icut. Felix 
\Vailkus at thc Controls. To resi- 
drnls of Kohlcr and surrounding 
communitics thal tako-off xvas far 
moiv than an oniinary ono, for it 
starh'd the lašt long flight xvhich 
thc daring flicr will makc before 
ho attempls thc longost non-stop 
flight in the history of the world 
— the 4.5(M)-mile hop from Bennctt 
l'icld at> Nexv York to Kaunas, thc 
capital of Lithunnia.

“To many in thc crowd, gathcrcd 
at the airport to say farewcll, thc 
roar of the monoplane's molor xvas 
of no spccial significancc, būt once 
that l.icutcnant Waitkus Is under 
xvay from Bennctt b'ield it h gO- 
ing to mean everything. That mo- 
tor has to keep on roaring for 
from twcnty-cight to thirty hurs 
or morc to keep the plane in the 
clouds and away from the vnst 
espanses of ocean that it mušt fly 
over to makc the hop a success.

‘in the pusi there have been a 
number of trans-oceanic flights that 
by their very nature have been 
disastrous, būt it is interesting to 
uote that ■kutenant Waitkus hns 
profited by^the cxperience of Co- 
lonel Lindbergh in making his pre- 
parations. This flight is not going 
to be just a boyish adventure. It 
has been carefully planned and 
reųuired more than a year and a 
half of preparatory work. Further- 
morc this will not be the flight of 
a novice out to get glory; rather 
ii will be the flight of an experi- 
enced avialor and better štili a 
seasoned mechanic xvhose trained 
ear will tell him whether cvery 
part of his motor is funetioning 
properly befųre he starts the big- 
gest flight of them all. The trea- 
chery of the elements will be the 
only thing, undoubtcdly, that may 
xvorry this flicr on his trip.

‘•\Ve wish him the best of luck 
i n hi*» adventure and hope that he

Ekhvard Dambrauskas, 31, 
4111 South Francisco avenuc, 
sekmadieni buvo nugabentas | 
German Deuconess ligoninę, kai 
automobilio nelaimėjo jis buvo 
sunkiui sužeistas. Jo dešinioji 
ranka buvo ypatingai skaudžiai 
sužalota.

Nelaimė |vyko prie Garfield 
ir Halsted gatvių kampo, sek
madienį po pietų. Dambraus
ko automobilis susidūrė su ma
šina, kurių valdė vienas John 
Palat, 32 metų, 6124 S. Tahnan 
avenuc. Ir Palat buvo sužeis
tas ir nugabentas ton pačion 
ligoninėn.

Joniškiečių K1 i u b o 
darbuotojas, R. Šiliu
kas, grįžta Amerikon

Naujienietis T, Rypkevičia 
gavo p. R. šniuko, energingo 
Joniškiečių Kliubo darbuotojo, 
laišką. P-nas šniukas praneša, 
kad geg. 27 d. laivu Drotteg- 
inghohn iš Klaipėdos jis išplau
kia j Švediją, kad pakeliui pa
sieks Stockholmą ir Goteborgų, 
o iš čia jau keliaus į New Yor- 
kq.

Kadangi vežąs daug linkėji
mų ir dovanų amerikiečiams, 
tai turėsiąs pabuvoti kiek New 
Yorke ir Pittsburghe, ir tik po 
to vyks į Ghicagą.

P. šniukas velija gerų dienų 
chieagiečiams ir chicagietėms 
ir reiškia vilties neužilgo su jais 
pasimatyti.

19 metų chicagietis 
S. Tarautoms pasken
do Wisconsjno ežere
žuvo su kitu nariu CCC stovyk

los, kurioj abu dirbo

Vakar paaiškėjo, kad netoli 
Danbury, Wisconsino valstijo
je, paskendo jaunas 19 metų 
lietuvis, Stasys Tamulionis.

Jis buvo narys Civil Conser- 
vation Camp — valdžios sto
vyklos jauniems vyrams, ku
rių tėvai yra bedarbiai. Tų sto
vyklų nariai atbeka įvairius
viešus darbus, daugiausiai nu- S. Halsted st., kiekvieną sek-

Vakar, gegužės 31 d., suka
ko lygini metai nuo mirties 
jaunos dainininkės, Kleofos Sto- 
niutės. Ji mirė sulaukusi 19 
metų amžinus. Kol liga jos ne
paguldė | lovą, včlionė buvo 
darbšti "Pirmyn” choro narė, 
nes labai mėgdavo dainuoti iri 
dainavimo, berods, mokinosi.

Ji paliko motiną, Eleną Sto
nienę, tėvą Juozapą ir dvi se
sutes, kurie dabar gyvena ad
resu 4409 S. Artosian avo,

Pagerbdami savo buvusią 
draugę, ketvirtadienį, Tautiš
kose Kapinėse, susirinko Pir
myn choro nariai ir prie jos 
kapo sugiedojo kelias liūdnas 
dainas. Velionės mitina sujau
dinta tuo gestu, prašė, Pir- 
myniečiams padėkoti. Ji norė
jo daug ką pasakyti, bet tik 
tiek tegalėjo, nes ką Širdis jau
tė, tai ne žodžiai gali apibudin
ti. —mb

Gaisras išmetė i gat 
vę 200 viešbučio 

svečių
200 Saratoga viešbučio svo

čių, 27 S. Dearborn st., ketvir
tadienį turėjo ieškoti prieglau
dos gatvėje, kai viduje kilo 
gaisras. Užsidegė kafeterija 
pirmame aukšte, bet durnai ėmė 
sunktis per visus 4kambąriuą( ir 
svečiai turėjo bėgli. Nuostolių 
padaryta už $5,000. ...

RADIO
BUDRIKO PROGRAMAS

Sekmadienį, birželio 2, WAAF, 
920 k., 5 valandą po pietų, 
išgirsite sekančias dainas, kurių 
visiems bus malonu pasiklausy
ti namuose arba važiuojant au
tomobiliu—jei turite jsitaię ra- 
dio:

1. Tykiai, tykiai—Dainuoja
Vyrų Oktetas.

2. Kriaučiukas—Dainuoja Ge
gužių Vincas.

3. Leisk man—Dainuoja Dols- 
kis.

4. šią naktelę—Duoetas.
5. Močiutės valcas. Akordio- 

nų duetas.
6. Močiute mane barė. įdai

navo Menkeluniut'ė.
7. Onytė, enam su manim pa

šokti—Dolskis.
Programus leidžia Jos. F. 

Budriko radio ir rakandų krau
tuvės, 3417 S. Halsted st. ii 
Budrik Furniture Mart, 3345

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS
NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJ
The G. M. DISCOUNT CORPORATION išparduos visus savo naujai 
įgytus automobilius tiesiog žmonoms.
Pusinaudoklt Šia nepaprasta proga ir nusipirkti sau automobilių dabar. 
Niekur kitur mieste jus negulite gauti panašius burgantis.
Mos pilnai garantuojamo, kad musų kainos yra žemiausios Chleagojo, 
Kiekvienus kuras turi mUsų nounrlbilotą 00 dienų garantiją ir septynias' 
dienas dykai išbandymui pasivažinėjimą. Jūsų sena kurą priimsimo | 
mainus už pilną verte ir 12 iki 18 mėnesių užmokėti balansą.
PONTIAC Paskiausius 1035 De

Luxe Sodan. Mažiau kaip 80 
dienų senus. 'Turi orlglrtulo 
dirbtuvės guraiitija. i ulpgl 
musų 00 dienų guruntUa. įreng
tus, sd knue uotion. oro rutuis, 
automatiškų kluč ir t. t, Pa
aukausiu tik už mažą daline 
origlnulčs kainos,

|»i —11 ŪMI «»*<*<***»* t *•* •*»**«"*«*m*'""W

Mos turimo 8, Vla
du 1082 Do Ldxe

HUPMOBILK. Moh turimo 8, Vie
niui 1088 ir du 1082 Do LUxo 
Sėdimui, KlokvIunuH yru kulp

NA8II, Du paskiausi 1932 Seda
nai. Abu yra labai pulkus ku
rui Ir duos jums dar daugelio 
matu ekonomiška patarnavi
mą, Musų kaina

II) , • I f t ! J V If | | | I , I . , , t | I I I I

MARMON 1032 Db Luxn Sodan. 
Su rumbla sėdyne. Garantuo
tas kaip naujus, $9 O C 
Musų kalnu tiktai ,.„ C©**

luuijaH, Ir duos dar (IuummIIo 
motų patarnavimą, $pC|R 
Musu kultai tiktai .... fevV

FORDAI Mos tyrimo 5. Du 1034 
Sedanai ir 8 1082 Sedanui. Vi
si kaip nąUjl ir tyri musų 00 
dienų nėaprlbotą i 
Tulp žemai 
kaip

CHRYSLER 1082 Dę Luxe Šoiiim. 
Labai puikus karas ir garan
tuotas per mus, kad yra kaip 
visai naujus iš kiekviena nt- 
žvilgio',' Musų 
kainu tiktu! .. . feww

AUBURN Vienas nasklausių 1982 
Do Luxo Sedanų. PaH'obštinni 
pulkus Ir ekonomiškas kuras, 
taip geras kaip diena snlaldo 
dirbtuvę, t Miinij 

kaina tiktai ..... . ** ■ **

garantiją.
$265

STUDHBAKBR Sodan 1081, kaip 
naujus, 1 Labai mažai varto- 
tas. Musų kulno 
tiktai

BU1CKAI 8 nauji 1031, du Se
danai ir vienas Coupe, 
Taip pigiai kaip ..... fefew

OLDSMOBILE 1038 Do Luxe So
dan, tikrai kaip visai naujas. 

Beveik nevažiuotus. A
Musų kainii tiktai ....

DE ROTO 1932 Sodan. Puikus 
ir ekonomiškus $97^1 
karas tiktai ...... fe ■ W

Ir daugeli kitu

[ CLASSIFIED ADS

Financial
FlnnnNui-PttskoioN

SKOL1NAM PINIGUS 
ant jusu mergišių, bonu, algų Ir na
mu. Taipgi perkurn. parduodam, mai
nom niorgičius, bonus, namus, ūkas 
ir biznius, Turim updruudos <io- 
pnrtrnui.Lą. Viešus Notarus, 

.1, NAMON & CO.
6766 South VVciNtern Avė,

PARDAVIMUI tuvern, geru vieta 
prie geros turnsporlarijos, sena 
vieta, maišytų titulų apgyventa. 
I’rležiislis pardavimo ilga, Nitnjlr- 
nos Box 265.

-a jn- t---------r — ------ ........r I r _Į -    
PARDAVIMUI tuvern biznis, se

nini Išdirbtas, Kiiiiiplnls namas, ge
rai {taisytus, 6701-03 S, llulstod st.

PIERCE*ARROW De Luxo Sodan. 
Pasklausls 1982, Beveik ne
važiuotas. Yru gerlauNlam sto
vy,. buvo storadžyj 14 mflne- 
nIu, Yra gražiausias karas Chi- 
cagojo. Musų $4 C A 
kaina tiktai ...... .

1)01X114 no Luxo Sodan, 11)62, ««■ 
rantuotus kaip nuu- 
jus. Tiktul ................fcvv

pasirinkimui,virš 150 karų
ATSIMINKITE MUSŲ KAINAS NEGALIMA APVEIKTI!

Del patogumo Birtm Išpardavimui mos perkėlėme visus musų karus J 
musų didi,|| Stoty adresu 2585 N. CRAWFORD AVENUE.
Mes priimsimo Jūsų šonų karų į mainus ir duosimo jums 12 iki 18 mO* 
nosių užmokėti likusius, mažais mėnesiniais išmokėjimais.
Atsiminkit, kiekvienas musų karas turi 90 dienų raštišką garantiją ir 
7 dienas dykai iSbandymo pasivažinėjimą, •
Musų krautuvė atdara kasdien, taipgi nedalioj Iki 0 vai. vakaro. 
Pirkite nuo G. M. DISCOUNT CORPORATION ir bukit užtikrinti, 
gausit teisingą patarnavimu.

G. M. DISCOUNT CORPORATION
!:2535 N. Crawford Avė.

1 ■ ' 11

kad

madienį 5 vai. po pietų iš 
WAAF stoties ir ketverge va
karais, nuo .8 ild 8:45 iŠ sto
ties WHFC;-- V* .

Geras programas, kaip 
ir visuomet

Rytoj, Nedėldienj, 11-tą va
landą prieš piet*,’ įvyksta regu- 
Haris nedčldienio'vradio progra
mas, kurį leidžia Progress. Fur
nitūra Company Krautuve, 3224 
So. Halsted Street

Kaip visuomet, taip ir rytoj, 
programo išpildyme dalyvaus 
žymus dainininkai ir muzikai 
ir išpildys keletą gražių daine
lių 
to, 
bių 
tės 
ti.

bei muzikos meliodijų. Prie 
bus įdomių kalbų ir svar 
pranešimų. Todėl, stengki' 
šio programo pasiklausy- 

Xx.

I Jslrašyt Draugijon galima per mu
su ko n kurtintus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
pancdėllais ir ketvorgais ofisas atda
rus visą dięną, o nedėldieniuis tiktai 
nu0 JL!’yto lkJ i A M) pI.e?’ ..Cjiltygos LlotiivlO Draugija, 

1780 So. tittlsted St.
("Naujienų" name — 2-ros lubos)

»os ftv- Petronėlės pusme- 
rlnkimns ivyks pnnedėll, 
birželio 8 d. 7:30 vai, vakare šv. 
Jurgio parap. svetainėj. Narės ma

lonėkite atsilankyti ir išgirsti rapor
tu ant šio ateinančio susirinkimo. 
Per vasarą Draugijos susirinkimai 
bus laikomi vakarais kiekvieną mė
nesi pirmą panedėli.

O .KliuČinskaitč rašt,

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubo 
priešpusmėtinis susirinkimas ivyks 
nedėlioj birželio 2 d. Hollyvvood 
(Yushkos) svetainėj 2417 W. 43 St. 
12 vai. dieną. Finansų stalas priim
dinės narines duokles jau nuo 11 
vai. ryto, ’.’Ll_ ________
čiami skaitlingai atsilankyti, 
kliubo r_____
Springfieldo ir patieks jutas savo 

bininkai' dėl kliubo pikniko kuris

ivyks

Visi nariai-ės esate kvie- 
...... , nes 

delegacija jau sugryžo iš 
___• 

raportą.. Apart to bus renkami dar
bininkai dėl kliubo pikniko kuris 
ivyks birželio 16 d. Liepos darže. 
Justice Park, III.

— Steponas Narkis, sekr.

f iViiBcehancoufl for bale
ivuirųs Pardavimai

* GAŠO IR KJSROSINO 
Virtuvės Pečių Buveinė 

Didžiausias - Pasirinkimus — 
žemiausiomis Kainomis 

BEN NEI.HON
< 1804 S. llulstod St.

Atdaru kasdien, taipgi nedėlioj, 
U tumi n ko, Ketverge ir Subntoj 

ild I) vai, vak.

PARSIDUODA groNcntė ir lm- 
Černė, biznis išdubtas per daug 
metų; savininkas važiuoja | Lietu
vą, Nopmleiskllc progos, nes par
duosiu už labai prieinamą kainą, 

2130 So, Halsted St,

PARDAVIMUI tuvern, gorėto vie
tojo, dirbtuvių dlstrikte. Apgyven
tu nmiAy.ų tautų. Pigiai greitam 
kirkėj ui, 5617 W. 68rd PI,

rartners VVanted
Pusininkų Reikia

prie biznio, 
vienas neguliu 
su mažu lino*

EXTRA, Rondon ar pardavimui 
giiNollno HtollN, “L<mo Star Inn” Ir 
lamkl kambariai, AtriAaukit, 

6049 So, Klldaro Avė.

ll'ŠKAU partnerio 
Turiu dideli bizni, 
apsidirbti. Priimsiu 
kCJimu, 9283 Cottage Grovc Avė, 

—-o — -

PAlEftKAU partnerio 1 Tavernų 
hlzrij. Arti prie teatro, ant karlalnės, 
arba parduosiu pusę ar visų, 3318 H, 
Morgan Street,

Help VVanted—Malė
Darbininkų reikia________

REIKALINGAS Porterio Pragy
venimas ir užmokestis, 

Tol. Albnny 1213.

REIKALINGAS zeceris arba pros- 
monas | spaustuvę turintis patyrimu 
spaustuvėje ir biskl pinigų, Brldgo- 
perto Lietuvių Spaustuvė, 3852 So, 
Halsted St, Yards 0894,

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA moteriška apie 30 
motų amžiaus, kuri moka gaminti 
valgius, Turės gyventi prie vietos. 
Algų pagili susitarimą, Atsišauki
te: 1245 So, Michigan Avė.

REIKIA merginos lengvom mimų 
darbui ir prižiūrėjimui 2 valkų. 
Nakvynė vietoje, Mrs. Bnrnett 
Pritikiu, 6018 St. Lnwrenco avė.

REIKALINGA patyrus veiterka, 
dirbtuvių distrikte, Bcrnico’s Luneh, 
506 W. Pershing Rd.

REIKALINGA patyrusių beauty 
shop oporatorkų. Reikia 5 motų 
patyrimo ir mokėti finger kavlng ir 
viską kas reikia prio plauku sutai- 
symo. Turi kalbėti lietuviškai, 
Trumpos valandos, gera mokestis.

Ateikite i Beauty Shop
L. KLEIN DEPT. KRAUTUVĖJE,

14ta ir Halsted Sts 
abra 

moteries long-
REIKTA jaunos mergaitės 

vidutinio amžiaus 
vam namu darbui. Maža šeimyna. 
Reiks būti vietoje. Atsišaukit su- 
batos rytu. 1422 So. Trumbull avė.

Furnished Rooms
RENDON furnišiuotas kambarys, 

su visais patogumais, dėl vyro ar
ba merginos. Su valgiu arba be 
valgio. Klauskite krautuvėj, 2427 
W. 45 St.

PARDAVIMUI rostSurantas, biz- 
'iiIm gerai Išdirbtus, geroje vietoje. 
Parduosiu pigini. 1945 W. 61 St.

PARDAVIMUI tavem, biznis iš
dirbius, gerojo vietojo, Įvairių tautų 
apgyvento.!, Parduosiu pigini, prle- 
žiiNtis pardavimo Ilga, Silver lx:af 
inn. 5000 S, Ashland Avė.

barnis for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDUODU farma arba mai
nau ant namo miesto, Ūkės laukai 
apsėti, yra mašinos ir gyvuliui. Ukfi 
>20 akru, Pardavimo priežastis — 
Ilga.

Atidšiiukito laišku:
CHAS KAVALIAUSKAS,

R. 2,
Carnoy, Mich,

Keal Estate For Sale
 Nąmąj-^Įni, PardayimiBi  

GRAŽUS 5 kambarių bungalow, 5 
motu senas. 1 blokas nuo gatvekn- 
riu linijos, Karšto vandens apšil
dymas. $5,000; pusė cash.

7208 S, California ATe,

.. .UŽBAIGIMUI reikalu nejudinamo 
turto; parduosime už $2500 cash, 
2 fl, muro namu. 6*6 kambariu na* 
mą, 2 karu garažas. 630 W. 48 PI, 
Kitas namas, 238 W. 61 St., 2 auk
štu medinis, krautuvo Ir 6 kamba
riai viršui, $1500; $<500 cash, kitus 
išmokėjimais. HARRELL, 1212 W. 
63 St, Phone Wentworth 1894.

PARpAyjMUI Lietuvoj Tumkiu 
dvaras, Kražių parapijos, Raseinių 
apskr., 6 kilometrai nuo Kražių. 
Galima pirkti ant išmokėjimo. Kreip
kite s J, Petruliu, Aukštaičių gatvė 
22, Butas 1, Kaunas.

DVIEJU pagyvenimu namas — 
medinis — 3 flatai po 4 kambarius. 
Parduosiu pigiai. Priežastis važiuo
ju i Lietuva. 2610 W. 47 St.

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
apt. mūrinis, garu apšildomas, elek. 
refrigernvlmas, taipgi keleto mažų 
Jotų arti 63 ir Wcstem. Scaman, 
6403 S./ Campbell avė.

LIETUVOJ, Telftiu mieste, parsi
duoda 2 pragyvenimu namas su že
me ir kitais trimis budinkais arba 
mainysiu i bungalow maža farmą 
Amerikoj. T. Chapauskas, 12314 S. 
Green st., Chicago, III.

PRANEŠIMAI
TAUTIŠKOS PARAPIJOS PASI

LINKSMINIMO VAKARAS įvyksta 
nedėlioj, birželio 2 dieną, Parapijos 
svetainėj, 8501 South Union Avė. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Kviečia visus '
Parapijos Komitetas.

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

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

Chicagos Lietuvių DraugijaChicagos Lietuvių Draugija yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris, nuo 16 iki 48 metų amžiaus.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą delta, 
kad pačios Naujienos 
vranaudineroa

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero, knygyno, dailės 
muziejaus ir visų didmiesčio iš
taigų. ♦ ’ .
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklės ir šhower. Nuo $1.60 iki 
$4.60 i savaitę. Valgis prie vietos 
kas nori.

South Central Hotei
JULIUS BASKIS, Sav.

1245 S. Michlgan Av. Victory 4686

Chicagos Lietuvių Moterų Draugi
jos “Apšvietos” pusmetinis susirin
kimas jvyks antradieny, birželio 4, 
1935, 8:00 v. v. Sandaros svet., 814 
W. 38rd St., Chicago. Visos narės 
yra kviečiamos atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, kurie 
tik galima svarstyti ant pusmetinio 
susirinkimo. Raštininkė.

BRIDGEPORTE išduodamas kam
barys,' šviesus, yra maudynė, tryt- 
kariu lainės čia pat/ Ramiam vyrui 
ar merginoms, mažoj šeimynoj, 3435 
Wallace St., F. 2 lubos.

RENDON šviesus didelis kamba
rys prie mažos šeimynos, su visais 
parankamais; vedusiai porai. 7115 
S. Honore St.

CLASSIFIEŪ APSĮ

Automobiles
PARSIDUODA Packard 1930 — 

Light/8 Sodan. Atrodo ir bėga kaip 
naujas. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant lengvesnio karo. Jaunam 
vaikinui per didelis karas. 6533 S. 
Fairfield avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

MOVING
PIANUS IR RAKANDUS
Prieš persikraustant i _ ___

LAFAYETTE 8980 ir aš atvažiuo
siu jums padaryti 
kiek ... . .... ,
Aš galiu garantuoti, kad jus busite 

mis kainomis ir geru patarnavimu.

pašaukite
_ ___ ___ “estimation” 

kiek jums kainuos kraustymas. 
Aš galiu garantuoti, kad jus busite 
tikrai užganėdinti su mano žemo
mis kainomis ir geru patarnavimu.

OKSAS EXPRESS
2649 W. 48 St

Fumiture & Fixtures
Rakandai-ltaisal

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
rius. visokio didžio su Coil Baksals 
ir Sinkoro. Taipgi Storų fikėeriu* 
dėl byle kurio biznio įskaitant svar
stykles. registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmoksimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki-

For Rent
ANT rendos labai gražus flatas 

naujame name. 5 ruimai Šildomi, 
ant antro floro iŠ fronto. 7027 S. 
Washtenaw ave„ Brighton Park.

BARGENAI NAMŲ IR FARMU
7 farmos su gyvuliais ir triobo- 

mis, nuo 40 akelių iki 160, 50 mylių 
nuo Chicagos, galima labai pigiai 
pirkti arba mainyti.

Prie vienuolyno:
2 flatu po 6 kamb. kaina .... $6,500
5 kamb. bungalow ......  $4,300
South:
2 flatu 6 ir 7 kamb. mūrinis $3,700
2 flatu 6 ir 6 kamb. mūrinis $3,900 
Namus ir farmas galima pirkti su 

mažu imokėjimu arba mainyti.
C. P. SUROMSKIS
4038 Archer Avė.

Tel. Lafayette 6719 
vakarais Boulevard 0127 

--------------------------- -j.-----------------------------------------------------

PARSIDUODA FOREKLOZERIAI 
Už MORTGEČIUS. BRIGHTON

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI 
biznis, 
tautu.

groseme, geras 
Vieta apgyventa visokių 
Virglpia 0029.

PARSIDUODA Hardware krautu
vė su namu arba atskirai parduosiu 
prieinama kaina. Geroje kolionijoje.

6825 So. Westem Avė.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer- 
nė. Biznis išdirbtas.

301 W. 115th St.

PARSIDUODA arba išsirenduoja 
bizniavas namas. 1900 S. Union avė. 
Arba parsiduoda tavom. 7021 Stony 
Island avė.

PARSIDUODA minkštų gėrimų 
fabrikas. Galima matyti vakarais 
adresu 2841 VV. 40th St., arba 2842 
W. 40th PI.

PARDAVImGi automobilių agen- 
turą su namu, su staku ir mašino
mis. Bargenas. Pardavimo priežas
tis — liga. Stat, 1624 W. Garfield 
Blvd.

PARDAVIMUI valymo ir dažvmo 
mašina.

tiir. S. E. SOSTHE1M & SONS.i. PARDAVIMUI valymo
Store Fixtures, 1900 S. State St Lran5S h” T!St
CALumet 6269. * M^,raJ?rgiaA PricžasHes senatvės.

1523 W. North avė.

PARKE — Du fletis modemiškas 
mūrinis, karštu vandeniu apžildimas 
po B kambarius, kaina $4,975, viskas 
apmokėta. MARQUETTE PARKE 
— Du fletis po 5 kambarius, naujau- 
sis mūrinis, du boileriai, kaina 
$6,800; 6 kambariu murins bungalow, 
apŽildoma, modemiška, kaina $4000;
3 kambariu ant galo loto medinis 
namelis, vanduo. toiletal, gazas, 
elektriką, kaina $1,160; MedinS su 
beismentu cottage, apšildoma, kai
na $2.600 ir $3450. WES SIDE -
4 pagyvenimu mūrinis, 50 pėdu lo
tas. viskas išranduota. renda $60 j 
mėnesi, kaina $2000. įrengta farma 
—- cik ir gyvenk, pusvelčiu. Cash 
arba išmokėjimais. Kazys Umikas. 
Adresuokite:

CHAS. URNICH,
56 W. Washington St.. Room 514 

Chicago, III.

RECEIVERIO SALE
6-6 kambariu muro naujas namas, 

karštu vandeniu apšildomas. 2 boi
leriai ir 2 karų garadžius, $6500.

5 kambariu cottage. beismantas. 
gerame padėtyje, $1750.

Apžiurėkit ir duokit pasiulyma. 
CHAS ZEKAS

3647 Archer Avė. Vlrginia 0757 41

PARDAVIMUI bizniavas kampinis 
namas labai piriai, yra tavem per 
ilgus laikus ant 6801 S. Racine avė. 
Našlė moteris nori greitai parduoti. 
Kreipkitės prie savininko. M. J. 
Wiczus, 3357 Lituanica Avė.




