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Naujasis Francijos 
kabinetas nuverstas

Parlamentas vėl atsisakė suteikti kabinę 
tui reikalautas diktatoriškas galias
PARYŽIUS, biri. 4,—Nellbuvęa nū keturių dienų valdžioje, 

premiero Bernand Bouisson kabinetas liko šiandie nuverstas, 264 
taksais prieš 262 balsus atstovų butui atsisakius suteikti kabi
netui reikalautas diktatoriškas galias kovai su finansiniu ir eko
nominiu kririum.

Tuo balsavimu kabinetui buvo pareikštas nepasitikėjimas 
ir kabinetas tuojaus įteikė presidentui Lebrun savo rezignaciją.

Spėjama, kad naują kabinetų sudaryti bus pakviestas lai
vai, dabartinis užsienio reikalų ministeris.

Kalbama taipjau ir apie Herriot, kurio vadovaujami radi
kalai socialistai atsisakė paremti.. Bouisson ir tuo daugiausia 
prisidėjo prie naujojo kabineto nuvertimo.

Ir naujoji Francijos 
valdžia reikalauja 
diktatoriškų galių

Reikalauja teisės dekretais ko
voti šalies piniginį ir ekono
minį krizį

PARYŽIUS, birž. 4, — Nau-

Badikalų socialistų vadas 
Edouard Herriot kovojo už 
Bouisson, bot kada frakcija d! 
delo balsų didžiuma nutarė at
mesti valdžios reikalavimų, jis 
dramatiškai pakilo, pasiėmė sa
vo skrybėlę ir portfelį ir pa
reiškęs, kad jis pasitraukia iš 
partijos pirmininko vietos, iš
ėjo iš posėdžio.

Nariai jį pasivijo koridoriuje 
ir prikalbino jį atsiimti savo re-

jasis premieras Fernand Bouis- ’tiffnaci,ių iš partijos pirmininko
son šiandie pristatė, atstovų bu 
tui savo naująjį kabinetą ir 
tuojaus įiareikalavo diktatoriš
kų galių dekretais kovoti Fran
cijos piniginį ir ekonominį kri
ti*

Naujojo kabineto likimas yra 
abejotinas, nes ir premiero 
Flandin kabinetas griuvo tik to
dėl, kad parlamentas atsisakė 
suteikti jam tokias pat dikta
toriškas galias, kokių dabar 
reikalauja Bouisson kabinetas.

Valdžia laimėjo pasitikėjimo 
balsavimų 390 prieš 192 balsų 
klausime suspendavimo debatų. 
Tuoj po to premieras pareika
lavo imsi tikėjimo balsavimo 
klausime suteikimo diktato
riškų galių.

Bouisson reikalavimas dikta
toriškų galių buvo perduotas 
finansų komitetui, kuris 19 bal
sų prieš 18 priėmė premiero 
reikalavimų. (Tas pats komite
tas pirmiau buvo didele balsų 
didžiuma atmetęs premiero 
Flandin reikalavimų tokių pat 
galių).

Premjerui padavus parla
mentui savo reikalavimų, posė
dis liko nutrauktas vienai va
landai. Susirinkę koridoriuose 
atstovai triukšmingai svarstė 
kabineto reikalavimų.

Stipriausia frakcija parla
mente—radikalai socialistai (li
beralai), taipjau socialistai ir 
komunistai priešinasi suteiki' 
mui kabinetui diktatoriškų ga
lių.

Dd atsargumo valdžia apsta
tė parlamento rumus ir apielin- 
kės gatves stipriais policijos 
būriais.

vietos. <
Atidarius posėdį, premieras 

Bouisson pirmiausia pasitraukė 
iŠ atstovų buto pirmininko vie
tos, kurioj jis išbuvo aštuonius 
metus. Net jai kabinetas ii 
liktų nuverstas, jo rezignacija 
vistiek pasilieka.

Po to abiejuose parlamento 
butuose tapo perskaityta val
džios deklaracija, kurioj nau
jasis kabinetas išdėstė savo 
veikimo programų: x

Kova su spekuliatoriais bus 
“Žiauri ir griežta”, kad tuo iš
gelbėti frankų ir sulaikyti auk
so plaukimų.

Bus bandoma subalansuoti 
biudžetų, kad tuo atstatyti ša
lies finansus ir ekonomijų.

Bus dedama pastangų pagel
bėti ypač ūkininkams, bei 
taipjau prekybininkams ir fab
rikantams. (čia buvo užsimin
ta ir apie galimų kontroliavimų 
kainų).

Bus kovojamas nedarbas ii 
bus stengiamasi pagelėti jau
nąja! gentkartei, kad ji galėtų 
su pasitikėjimu žiūrėti į ateitį.

Užsienio politikoje, Francija 
dirbs už taikų ir už tarptautinį 
bendradarbiavimų.

Abysiniečiai vėl puo 
lę italus ir 30 karei 

vių užmušę

Chicagai ir apylinkei federa- 
lic oro biuras šiai dienai prana
šauja:

RYMAS, birž. 4. Oficialiai 
paskelbta, kad geg. 1 d., gink
luoti abysiniečiai Dancali apy
gardoj puolę tenbuvius Italijos 
kareivius ir 30 jų užmušę, taip
jau pavogę kelis tūkstančius 
galvijų.

Italai taipjau kaltina, kad tų 
pačių dienų abysiniečiai bandę 
padaryti ir kitų puolimų, bet 
likę atmušti.

MADISON, Wis., b. 4. —Vals- 
tijos augščiausias teismas pri
pažino nekpnstituciniais Wis- 
konšino "specialius taksus gran-
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Rūpinsis įvesti ne 
darbo apdraudą

Naujas NRA bus susiaurintas ir, manoma, 
apims tik tarpvalstijinę prekybą

džlo mėn. ir jis nieko kito ne
veiks, vien tik rinks faktus. 
Taigi nesirūpins nė darbo va
landų, nū algų nustatymu tarp- 
viilitijinūse pramonėse,

Tik kada bus surinkti visi 
faktai, tada bus nuspręsta, ai 
yra reikalingas naujas NRA n 
kokioje formoje jis turi būti 
vykinamus,

Valdžia taipjau pasiūlys bi
lių, kad jokie valdžios kontrak
tai nebūtų duodami ir jokio 
reikmenys nebūtų valdžios per
kami iš tokių firmų, kurios 
nesilaiko buvusių kodeksų kai 
dėl algų, darbo valandų ir darbo 
sąlygų.

Prezidentas nesirūpins Siamo 
kongreso posėdyje pravesti pa
taisę prie konstitucijos, kun 
suteiktų federalinei valdžiai ga
lių kontroliuoti visos šalies 
pramones, nežiūrint ar jos ve-

, ar

VVASIUNGTON, birž, d. — 
Prezidentas Rooscvoltas ir jo 
(abilietas šiandie nutarė rupin
es pravesti kongrese visų Nau
josios Dalybos legyslalyv| pro
gramų Bot pirmiausia bus ru
sinamus! pravesti naujų NBA, 
airis sutiktų su nugščiausiojo 
teismo nuosprendžiu .

Antras svarbus valdžios pro
gramas, tai rūpintis tuojaus 
pravesti ekonominio saugumo 
bilių, kuris |veda nedarbo ap
draudę ir senatvės pensijas. 
Tas billus, pasak darbo sekre
torės Pcrkins, yru pilnai konsti
tucinis, nes jis nėra paremtas 
tarpvalstijinę prekyba, bet fe
deralinės valdžios galia takšnoti.

Taipjau kabinetas apsvarstė 
Wagnerio darbo santykių bilių 
ir GiUffey anglių stabilizacijos 
bilių, bet nepaskelbta kų kabi-
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liūčių papludusios upes vakaruose užliejo beveik ištisai Colorndo, Nebraskn ir Wyoming vaiPo
stijas. Apie 140 žm. jau paskendo. Viršutiniame paveiksle juodas ženklas parodo būrelį žmo
nių, kurie susispietė ant stogo begelbėdami gyvybes. <•
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lietas .nutarusių dyicjij b|įi|į da tarpvalstijinę jjrękyJįję.
klausimu. ! ftd.’

Piniginė panika už 
darė visus Danzigo 

bankus

-T.................................... . ......... .........................

Karo granata užmu 
še 5 vaikus

Septy-

pra- 
san-

Nupinigus pinigus žmonės 
dėjo viską graibstyti iŠ 
krovų ir kartu imtis pinigus 
iš liankų

BERLYNAS, birž. 4. — Pi
niginė panika, kuri kilo nupi
ginus guldenų gegužės 1 d., 
privertė užsidaryti neaprybotam 
laikui visus Danzigo bankus.

Traukimas pinigų iš bankų 
pasidarė nebesuvaldomas. Buvo 
tikimąsi bankus išlaikyti ir vai 
džia primine jiems, kad jie ga
li reikaaluti įspėjimo dėl pini
gų išėmimo. Bet tai negelbė
jo ir bankai buvo priversti už
sidaryti. Nuo balandžio men. iš 
bankų išimta 9,000,000 gulde
nų.

Plaukimas ir slėpimas gulde
nų prasidėjo dar prieš jų nu- 
piginimų 42 nuoš. Po to gi tuoj 
prasidėjo tikroji panika.

Išpradžių sankrovoms buvo 
uždrausta užsidaryti, ar
kainas. Tuojaus visi šoko grai
bstyti iš sankrovų prekes, kad 
senomis kainomis už nupigin
tus guldenus nupirkus kiek ga
lima daugiau prekių.

Iš visos apielinkes suvažia
vo ūkininkai ir irgi pradėjo 
pirkti prekes. Pirko jiems vi
sai nereikalingus daiktus, kaip 
elektros insuliatorius ir t. p., 
bile nusikratyti pinigų, Viena 
ūkininkė prisipirko tiek keis
čiausių audeklų, kad jų negalės 
sunešioti net kelios gentkartės.

VILNIUS, birž. 4.
ni vaikai žaidė su užsilikusią 
nuo karo iššauta, bet nespro
gusią granata. Vaikams jų 
krapštant ji ūmai sprogo, pen
kis vaikus vietoj užmušdami* 
ir kitus dusunkiai sužeisda- 
ma. 1,500 pėdų- atstume bu
vęs skerdžius irgi liko sunkiai 
sužeistas.

350 žmonių prigėrė 
bažnyčioj Meksi

kos potvyny
Kiti 50 žmonių prigėrė kitose 

San Fedro miesto dalyse

kelti

Italija dar nepaliau 
ja mobilizuoti 

kariuomenę
prieAteinantį mėnesį pašauks 

ginklo dar tris atsargos ka
reivių klesas

ItalijaRYMAS, birž. 4. 
vis dar nepaliauja mobilizuoti 
kariuomenę ir ruoštis prie ka
ro su Ethiopia.

Ateinantį mėnesį Italija ke
tina pašaukti prie ginklo dar 
tris atsargos kareivių klesas— 
1908, 1909 ir 1910 m. m. Tas 
Italijai duos dar 700,000 ka
reivių ir tada Italija turės su
mobilizavusi 2,000,000 kareivių 
armijų.

Nukirpo savo uošvės 
liežuvį

VILNIUS.—Į ambulatorijų at
ėjo moteris, Stefanija Aratavi- 
čienė su žirklėmis nukirptu lie
žuvio galu. Suteikus jai pir
mų pagelbų ir žaizdų užsiuvus 
ji nuėjo skųstis policijai, ir 
reikalauti suimti jos žentui Bu
šų, kuris jai liežuvį ir nukirpo, 
turbut už nuolatinį kalbėjimų 
ir barimąsi.

MEKICO CITY, birž. 4. - 
Federalinio distrikto klonius už
klupo staigus potvyniai, kurie 
ypač buvo pragaštingi San Ped- 
ro miestui. Ten 350 žmonių 
prigėrė bažnyčioj, kurion jie 
buvo susirinkę melstis ir ku
rioje ypač iškilmingos būdavo 
pamaldos dėkojimui už lietų.

Kitose miesto dalyse žuvo dar 
50 žmonių, taip kad tame ne
dideliame mieste žuvo laike 
potvynio 400 žmonių.

Bažnyčia liko prinešta pilna 
purvo ir dumblo. Iš to purvo 
jau išimta 2^5 lavonai. Bet dar 
daug lavonų tebėra neišimta.,

Dar nežinoma kok| norima į- 
vesti naujų NRA, bet numano
ma, kad jis bus daug siaures
nis už šefių j j ir galbūt kontro
liuos darbo valandas ir algas tik 
tose pramonėse, kurios veda 
tarpvalstijinę prekybų, nes au- 
gščiausiojo teismo nuosprend
žiu, ' federalinė valdžia negali 
kontroliuoti jokių kitų pramo
nių.

Kongresas tikėjosi išsiskirs
tyti birželio 15 d., bet dėl pas
kesnių įvykių kongresui teks 
posėdžiauti daug ilgesnį laikų, 
kol spės apsvarstyti ir priimti 
prezidento numatytų legislaty- 
vį programų.

Prezidentas po kabineto posė
džio tuoj pradėjo pasitarimus 
su kongreso vadais apie pasku
bsimų pravedimo jo numaty
tų bilių.

. / ..... , , j
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Ex-kareivių bonusai 
palikti kitam kon

greso posėdžiui

nebesirūpinti 
atmoksimą 

nes yra aiš- 
visuomet pa-

VVASIUNGTON, birž. 4. — 
Ex-kareivių bonusų šalininkai 
kongrese nutarė 
pravesti bonusų 
šiame posėdyje, 
ku, kad senatas
rems prezidento veto.

Bonų išmokėjimų bus sten
giamasi pravesti kitame kongre
so posėdyje, kuris įvyks prieš 
pat prezidento rinkimus. Ti
kimus!, kad tuomet bus galima 
organizuotomis jėgomis leng
viau padaryti spaudimų j bo
nusų priešininkus.

Naujas NRA tik rinks faktus
Kiek galima buvo sužinoti 

vėliau, naujas NBA bus dagi 
siauresnis, negu buvo manyta 
išpradžių.

Kaip susitarta kabineto, nau
jas NRA pasiliks tik iki balan- pė.

PAPILLION, Mich., b. 4.— 
Ūkininkas William Hartman 
taisydamas savo namų, po por
ėtais rado paslėptus $1,135 auk
siniais pinigais ir auksiniais ii 
sidabriniais certifikatas. Jis 
nežno kas tuos pinigus paslė-

Liūdnos studentų 
girtavimo pasėkos
SHERMAN, Tex., b. 4. — 

Norėdami išsigerti, keli Austin 
kolegijos studentai įsilaužą 
chemijos laboratoriją ir susira
dę alkoholio, jį išgėrė. Pasėkoj 
—du studentai pasimirė ir aš- 
tuoni sunkiai susirgo, jies jie 
nepažino alkoholiaus ir vieton 
grudų alkoholio, išgėrė medžio 
alkoholį.

OMAHA, Nebr., b. 4. — W. 
I. Thomason, vice-prezidentas 
Blue Springs, Mo., banko, ku
ris prapuolė pereitų penktadie
nį, Šiandie nusižudė iššokda
mas per langų iš hotelio. Jo 
bankas irgi uždarytas.

•■t-A ■ ... .4 . . ■ y . Vi ■ 1 ■ 'T? '

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio Skridimo finansavimui užbaigti turi būt 
sukelta ..............

Kiek (plaukė
Buvo paskelbta ................................-................. $3,157.09

Utica, N. Y., aukso surinktos p. V. Bournant .... 7.50 
Chicago, J. Mockus, 6600 S. Sacramento, laiškai 5.00 
Chieago, Iii., Antanas Viskas, 3437 S. Emerald 
avenue, už laišką 

VISO .................. .......
DAR TRŪKSTA -----

Kadangi yra ALTASS skyrių Chicagoje ir kitur, ir darbuo
tojų, kurie dar neatsiskaitė pilnai su Centru, jie yra prašomi 
kaip galint greičiau priduoti surinktus pinigus. Vaitkus ren
giasi netrukus išskristi ir pinigai yra reikalingi TUOJAU, kad 
baigti apmokėti visas sąskaitas. Jos turi būti apmokėtos pirm iš
skridimo.

Laiškus, kuriuos “Lituanica II” gabens Lietuvon, dar gali
ma gauti. Jie yra po $2.50 kiekvienas. Galima užsisakyti AL
TASS Centre, 1739 S. Halsted Street, asmeniškai arba per paš
tą. Užsisakykite laiškus tuojaus.

$4,750.00

2.50
... 3,172.09
.... 1,577.91

.16, leidžiasi
SAN FRANCISCO, Cal., b. 4. 

—Keturi žmonės nualpo delei 
didelių karščių šioj apielinkėj.8:21.
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THE W0RLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Potery

Nino Old Men
Hitler Turim Patce-Muker
Shicker Clthena
Wrm Eve blond or brunoitef

Whvn tho nlnv old men of the 
federnl Niipremv court declured un- 
eoiiNtltutlomil tho Nutioiml Be- 
vovery Act, they lurncd bnek tho 
clock of progrcNN. They iiIno Ntreng- 
Ihcned tho forcen that mukę for 
vlolont revolutton by NUpporttng Ihe 
hide-boiind reaclloimrlCN who 
woiild hnve thl. eounlry relurn 
lo the hiw of “tooth and ehi\v,”

An tho roiiNon for declavlng NBA 
uneonNtltutlonnl, thc Nuprrmn court 
contondN that CongrcNN had dele- 
gnled too much IcglNhitlvo powor 
to* tho Presldcmt, If Congress Iuin 
the full power lo muko hiw, sūrely 
it Iuin tho authorlly to delegato 
Ihe minor detatlN of Nurh law-mak- 
ing lo Ihe PrvNldout, 
a law-makor through 
volo rneasuroN.

Again, thc NUpromo 
od that NBA tnehides
eommrrco liusincNN that In Intra- 
slnio — \vilhin a stale, In saylng 
wlmt eonstitutoH intcrolalc eom- 
mereo, Ihe court ran counter to 
ils own prevlous definitlon of »uch 
commorcc.

If nino old 
lite and out 
dilioms under
hve, are permillod to overrido Ihe 
xvill of 125,000,000 Amerlcans, as 
expressed by thelr Congross and 
Presidont, then ours In no longer 
n “govornmont of Ihe pooplo, by 
Ihe irnople, nnd for the pooplo.” 
Our govornmont is thon not n ra- 
Public; it is not a deinoerney, lt 
beeomos an olignrehy of nino 
men ruling in the inlerest of 
rieh and Ihe priviloged.

damned polllichinN,” ©rieti miothor 
(dilium ungerod u t the attempt to 
lomi maro burdona on tho Ntoopvd 
shmthlvro of tbo poni* through tho 
huIvn t«x, 'ToUtlelimn nvo nothlng 
būt n bu ne h of dnmnod grnfters?’

“Klemui vlgilnneo Ih the prlco of 
llborty,” remnrked n augo muro 
thun n rentiny ilgo. Etvrnul vigl- 
hmce Ih ii Ino tho prlco of good go
vornmont. VVhon eltlaonn uro nloi’f 
und genulnely Interoiitod in tbo 
elvlr \volfiiru nf thoir communlty 
or rlty, thelr stato or nutloių they 
wtll ehooNO good, eoiupolont men 
for offleo, Thon tho eltlKoiiH wlll 
huve gooil govornmont. Glnclnnutl 
iin n City and VVlNoonNln and Maino 
an NtfttvN show thlN.

Būt when vRisons 
to voto, loo luxy to 
hoIvon on pollllenl 
wbnn tboy aro Ino
tho god of umuNvniont or of gold, 
cltlKoiiM wiU Inovitnbly hnvo bud 
govornmont. And honostly Nuch 
Nlnekor cltlHonN doNorvo mieli go- 
vornmont.

l-'or “h® who wnuld bo froo hhn- 
Nolf muat Striko tho blow.” ThlN In 
truo \vholhor tbo fonu of govorn
mont Ih dlelntorNhlp, mnourehy, or 
lopubllc. Ignornneo nnd Indlffor- 
enęe aro tho broodlng ground of 
ooiTupt politieinnN nnd of mnll- 
l'htod dictntoi’N liko MunnoIIuI nnd 
intlor.

IIIIuoIn, ('ook counly, nnd Chl- 
rngo aru nmong tho worst govorn- 
vil pollllenl unitN iii tliin eounlry. 
Thoir clvil nffnlrN aro no bndly 
mnnagod bocauno Nlnekor eitixonN 
chiiNO nmuNomont nnd Miuumon, nnd 
lenvo the govornmont to erotika nnd 
nineomppopN. 
okcuno thoir 
tho "crookod

Whon tho
stato of Lincoln
Jnno Addnms givo Iohn 
smoklng eigiiroltos, seoing movioN, 
nnd guxr.ling liųuor, to tnx-dodg- 
mg nnd "gettlng rieh ųulek”, nnd 
whon thoy givo niore limo nnd 
thought to thoir civic lito, Chicago 
vvill be na xvoll govorned a.s Cin- 
cinnatl, nnd nffnirs in Illinois \vill 
bo ns woll atiminiNtored 
in NVIseonsin antį Maine.
- For eternnl vigilnnco is 
pf good uovernmeut. 4 .

aro too luzy 
Inform tbcmi- 
ųuostlonN} oi* 
buity chiiNtng

who In iiIno 
hb» i'iglil to

court innlNt- 
un intvi'Ntuto

men, appointod for 
of touch wlth con- 
which common folk

Then 
ncgloet by diinmlng 
politieinnN.”

citiscnN of tho grent 
nnd Grnnt nnd 

tlnie to

such cltisonH

"Muybu Nho wun n rud-hciid," 
wrote n Floridu womun»” for 
rnlNod ho much 
dldn'l raino iih much iin Nho 
nblc.” 
bhrntly, “Put! n man nnd o wommi 
togelhor under tho coikIHIoiin of 
Kdtm nnd whtit do you got? Piin- 
nIoii. And whi) of all tho dniighlorN 
of Evo, nro moro piiHHlonnto 
tho rpd-heiidN?“

Chnmplonlng tho blondo 
nnotlior Now Yorkor found 
cntlng nppIvM, n ncw food, NhoWH 
flrklonoNN, Slnco blondoN tiro moro 
flcklo thiin brunclloN, Evo whn ii 
blondo. A woiiinn of North Gnro- 
IIiiii grow lyrical, conchidlng,

“Only u N\voot, comoly blondo 
Gouhi hnvo dono whnt Evo dono—> 
\V1iy, tho donr llltlo blondoN, 
Thoy’ro dolng lt yotl“ '

Tho JudgOH of tho oontCNt, how- 
ovor, look tho nuittor unito HerlouN- 
ly, and nsviirdod tho prizo to n 
TeiinoNNOiin for thlN loltert

“An fnr iin xvo know, tho Gnrdon 
of Edon \viin Nomowhoro In Asla 
Minor or PnloNtlno, nnd iih tho 
pooplo from thut pnrt of tho globa 
are diirk-hnlrod, diirk-eyod, nnd 
olivn-eomploNlonod, Evo \vould bo 
a brunetlo.“

Then tho judgON noloctod n 14-yeur- 
ed brunetlo to bo Mothor Evo of 
Ihe Gnriilvnl.

No\v "nIiico wo know thnt Rivo 
\viin n dnrk-hond, wo enn pny our 
homngo to brunottoN on Molhor’N 
Dny, and courl thoin ut other tlmoH. 
Ihit gentlomon si III hnvo tho rlght 
lo profer blondoN.

eilini būt

A Now York mulo

sbo 
Hho 

wan 
Niihl

Ihiui

vlow, 
tlmt

old 
the

Hitler Ims turnod pcaee-nmker 
x\hile Mussolini insists on dolng 
us he plensos In Afidca.^cven If 
he makos the Old World a sham* 
blos. •

lliller in hls l<mg-ox|iected spveeh 
opened wide the doors to lasting 
pcaco i n Europe by proposing 
moasures so sweeping as to bo nl- 
mosi revohitionary. Cl)ief nmong 
bis propolis «rv the folloxvlng:

L An all-nround limitntion and 
even reduetion of military forees, 
with supcrvlsion nnd conlrot ot 
armament, presumably by some 
Indy likę the lengue of nntions.

2. The nbolition of all xveapons 
dcemed offensive. Among thesc ho 
inchides heavy nrtlllery nnd tanks, 
submarines, which France con- 
siders defensive, the outlavving of 
mr-bombing of civilians, or the 
complete prohibition or air-bomb* 
ing.

While he insists thnt Germany 
mušt have an army of 550,000 men 
v.ith Service on a twclvo months 
basis, be is ready to enter tho 
Western I.ocarno on a basis ot 
parity with Great Britain, France, 
and Italy. If Hitler docs this, any 
aggressor by air xvould find him- 
self confronted by tvvicc his “weight 
i.i \vings.”

If Engianti and Franco, Italy 
antį Russia, today Europc’s big 
four in military strength and pre- 
pare<lness, really want peace in- 
stead of war, or the ecver-present 
tbrcat of xvar, they will take Hit
ler a t his word. Then they will 
roake Europe safe 
democracy.

If those nations 
proposals, they can 
mare of thrcatened
rope, and turn millions of dollars 
and millions of men into the arts 
of peace, thereby driving out thc 
Four Horsenien of disease and mi- 
sery, ignorance and race hatred.

Adventures of a 
Scalawag

novor

U.H those

price

for peace and

eccept Hitler’s 
lift thc night- 
war from Eu-

“Ali politicians are crooks,” ex- 
claimed an indę Citizen whom the 
jockeying of the Illinois legislature 
o ve r the 3% sales tax had deprived 
of work relief. “Shoot all the

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvią Sąlygos

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

bru-

Ihe
■ tVA

■f

“Wns Evc n blondo or n
nette?” is Iho qucNtion for who.se 
best answering the rcrvnt Cotton 
Carnivnt in Mompbls, Teniiessce, 
uwiirded n prize, *

This conlest drew letters even 
from Cannda and Mexico, from 
lonely trnppcrs in thc fnr North 
nnd from debutantes in rities north 
of the Mnson and l)ixon lino. Whilo 
seven out of ten letters muintaincd 
that Eve was a blonde, some of 
the moat ongaging missives came 
from advocatcs of Eve’s red-heud- 
edness.

1 ....i. .i ii. .i.jin, ...

Liko tho lovnr who cun 
forgot hls fli'Nt lovo, liko tho crl- 
minul thut roturna to tho neono of 
hls orimo, I cnn’t mint tho tomp- 
tntlon to onco moro writo n column 
for tho journąl that cradlod įpy firot 
attempt. This tinve I wrlto not for 
this group nnd not for thut club. 
Boing. somoNvhut din huinide egolst 
1 find” tho orfly >bWW MM 
itsolf ns an nltęrnatlvo In mysolf.
• Sonie of you xvill say, “Oh, havo 
you boon nwny?” Othors vvill suy, 
“Wo know you havo beun nway, 
Won’t you toli us somo of your ad- 
venturos?” I loavo tho first with a 
smile and answor tho others. I pro- 
poso to writo a series of eolumns 
dealing, with tho “advontures of a 
scalawag,” that is, if this first 
attempt provokes favorablo com- 
ment.

M y story vvill bo a realistic fari- 
tasy on n small scalo—a story of 
ono driven from hls city by hls 
dreams to subsist as best he can in

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572
. ■ ............... " —I .................................................. . ..............—-.......................................................»»

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue • Phone Yards 1138

A, MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulęvard 4139

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

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street / Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377
V ................  "II ....................................... .. .................—............... 11 .. .................. .1.,.., ,, ..

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

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulęvard 5203-8413

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742

tho Wont. A long, tompoNluouH Jom> 
noy, Home Iovm, hatos nnd Huffor- 
IbgN provldlng tho dramų. A l'ow 
deH«rlptl(»iH uhd n fpw goiioIuhIouh 
and thln Houl«wug wlll bo through.

To u fow of my hitlmutoH who 
wlll bo pųzHlod by tho pornonullty 
thut huM undorgono a metiimor- 
phoslN I omi only Niiy thnt tho 
thlngH I onoo tidkod nnd wroto of 
diod tho «wlft dotUh of all puolio 
oonooptlonH confrontsd by huroh 
roulily, And to othoro—woll-ronlity 
1h Htrnngor thiui rl||toi*lol Whllo on 
tho HUliJoot of jHnyihgN ono good 
frlond luiH aųrmnodį up ovorythlng 
with: ti’roHumjiiuous lud, you hnvo 
ti'lod to rogulat^ tho mlghty dlupiv 
hoii of tho NphoroN wltli your pltlful 
tunlng-forlci nnd lo ' you havo mlM«- 
rubly fiillod,” M

From my notin ’! ,tako tliln ox- 
oorpt: From Ohlciiffo I nrrivod ut n 
Hpot In thin #>uiityy vvhoi'u thoro 
1h nothing būt ; vkst HtrotohoN of 
w:iHto land humįhod in by hugo up- 
honvulH in tho 'mifth’H surfaoo cul- 
lod mountnlns, From thono onlginn 
of googrnphy I lonrnod ono loHNon 
thnt motropolltnn oNlstonoo wlth its 
Hplondor of liūgo wurchouHOH, gllt- 
toring Hhop-wiiidowN, illumlnutod 
NigiiH fllekorlng, nnd winklng, cun 
novor touch, thut of putlenco, Cun 
you hoo why? Wlth thln putlenco 
enrno tho HWootnoHH thnt In ntronght, 
and wlth thut tho f Iru t gliinmorlngH 
of humor; tho Miibtlo powor of de- 
tuchniont which udmitn to tho pluy 
of forcoH tho ipvigorutlng • ntronm 
of Inughtėr thąt comoH bubbllng 
elonr and eool from noureoH unimu- 
glnubly doop. vvcury mlnd iw 
rofroNhod and Ih mndo nwuro nlovvly 
nnd Hiiręly of Hn, fucultlon and llml- 
tutionn. lt bogltiH to find its wuy 
nmong tho chuotlc ImprcNHionn ro- 
colvo(l by tho huiihoh and roduco 
thom to Homo kliid of order, It can 
Nopuruto itsolf from tho brnin and 
put an ond to thut orgun’s UHurpa- 
timiN, My body bocomos u trouNuro 
.tu 'tho mlnd, d"bolovod dvvolllng 
pluco, full of undroumt poHNibilltioH, 
full too of u Hpirlt thut is Idunticul 
with lt, Hhurllig ItN chaructor, itn 
predillctions, itn uppetitps, its dusi- 
ros, its Ntorms of Joy, Its dollght in

nūn and wlnd and ruln and in tho 
good oarth thut puta forth out of 
ils liulmoMH Huoh u tang of bittor 
nsvooIiiohn, n klndllng affiuonoo thut 
iihjmuIIm tho hoiinoh nnd Nondn u ory 
of wolcomo rlnglng thru tho broln, 
mlnd, nplrlt — uvnry powor of up- 
prohonslon with whlch u man Ih on- 
dowed. lt Ih nt thln poli)t tlmt llfo 
boooinoH dromutlo iuk| iiftarontlng, 
Don’t you thlng no?

interostad? Lot ino know
— hunui, i

iimiii j................ i i—■i»^

GJSHU. Naujienų įkaityto- 
joi ir akai ty toj Ai prašomi 
pirkinių reikalais eiti | tau 
krautuvei, kurios skelbiasi 
Naujienose.

ADVOKATAI
Anthony A. Dobbs 

(Antanu* Duhlckns) 
ADVOKATAS

Perkrauni huvo ofisą | miują

189 N. Clark St. 
Sulto 1201) 

Tol. Centrui 0500

7018 S. Artadan Avė.
Tol. Republic 2MI0

Rez

JOSEPH J. fiRISH
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė.
Tsl. Bouievard 2800 

lies, 6515 Bo. Rockvel) St.
Tai. Republic 9728

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: PanodŠHo, Serodos ir 
POtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1173 
Namui: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonus Republic 9600

SENOJI TĖVYNĖ JUS LAUKI
Aplankykite Savo 

Gimtini Kraštu 
■» 1 

(IHEieiADHIA KICI.lONft 
A I METUVA

gBREMEN 
EUROPA 
EksproidniN traukinys laukia 
prie laivo Bremurhavono ir utr 
tikrina jiuto^ij nuvykimą |

Arba keliaukite popullarhdN 
eksprosInldiN laivais

DEUTSCHLAND 
HAMBURG 
NEWYORK

ALBERT BALLIN
Patogus mlMloklmuH galcžln- 

kolialn 14 Hamburgo

Jnfornmclju klaupkite pun 
vietini ngontp arba

HAMBURC-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

130 W, Rando! p h Ht. Chicago

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR'
Pirm negu valysi numuši Pašauk mus dėl dykai apskuitlluvimų, 

25 motai patyrimo. — BlokorluH ir Stoglus.

LEONAS ROOFING CO.
3750 Wallace Street, Tel. Boulęvard 0250

V-------- ---------------- -- - . .1,1 I . -

AKUŠERES
—*!"«■ ................................ > . .......................

Mis,: Anelhr K.Jarusz
Physlcal Therap) 

t and Midwife 
: 6103 s; Albany

Hemlock 9252
Patarnauju pri< 
gimdymo namiH 
se ar tigoninftse, 
duodu massage

ment ir magne- 
tie frląnkets ir U 
Moterims ir nier* 

giuoms patari- 
mą| dpvąnei.

.... .-nr-.r -J-   ..... f ""r

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS 
____Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Ąkif 

Ištaiso,
Ofisas ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St

kampas Halsted St.
v Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną, 

, ... ; ii n , ,,, i. ......... . ............

AKIU SPECIALISTAS
27 METU PATYRIMO 

Pritaiko akinius d61 visokiu akiu

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avę.
Kampąs 18 St. Phone Canal 0528 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir niio 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
9:00 iki 18:00 Kalbame liotnviikę'

DR. VAITUSH, OPT.
OptometricaRy^^kiu Specialistas.
Palengvins akių {tempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ij* toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai? 
dar. Speciali ątyda atfcręipiam i mo
kyklos vaikus. Ęreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 ild 8 v. Ne- 
dilioj puo 10 fld JJ.... <
Panely aMUkiMa aky* atiteka* 

mos bę akiąią, Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boątovard-7580

Jos. V. Mockus, Jr. 
ADVOKATAS 

160 N, LaSalle St.
'• RbonU-1515

Valandos kasdien, o vakarais sulig 
susjtgrimo.

pirtis 
7 v.

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

8514-16 W. ROOSKVELT ROAD <1
arti St. Louis A v. Te!. Kedzic 8002 ■
Vanos, lietaus ir druskos vanos. 

fvrimmina i 
Rusiiką ir turklį 

Moterims seredomis

GARSINKITE “NAUJIENOSE"

GYDYTOJAI IR DANTISTAI
........ fRi”111"—    1 1*W"" W - T- —

LIETUVIAI LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
va!.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3848 South Halsted St.
Tai. Boulęvard 1401

4^*V*****^<»<WW*^V*WW%*^4**^»l4*Z*****^4***^f****w,****l**,****^***

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

2400 West Madispn Street 
Vąl. 1 Iki 8 po pietą. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7880 
. Namu telefonas Brunswick 8597

TeL Boulęvard 6914 Dieną Ir Naktj 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 y, NediL nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Residencija 
3335 So, Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Ofięę Tel. Boulęvard 5918
Rez. Tol. VĮctory 2843

Dr. Bertash 
756 West 35th St. 

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

. Nedaliomis pagal sutarti.
/ ' * f

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
yąk, Nedalioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel.: Boulęvard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

KITATAUČIAI

Phone Canal 6122

Dr. S. Bięžis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos; mio lr-8 ir 7—8 

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

Telefonas Republic 7868

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

TeL Kenvrood 5107
VALANDOS:

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

Apart Iventądienio ir ketvirtadienio.

TeL Ofice Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 8895 

Dr, Susanna Slakis
69Q0 So. Halsted St 

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

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

Dr. T, Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

DR. J. E. SIEDLINSKIS
DReTTeiEDL^ŠKIS

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER AVM Cor. Francisco
Tel. Office Laf. 8650; ros. Virg. 0669

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 West Marąuette Road
arti Westem Ąve. Hemlock 7828

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS,

Gerai lietuviams žinomas P«r 8b 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydę «tajgi*i ir ęhronUk** U***, 
vyrų, motėm ir voįkd “J— 
jauslus 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 vai vakaro.

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Purk 6755 ar Centrą! 7464
I I J ■

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. IIJL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 8 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki U 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenciją: 
2519 West 43rd St. 

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 8 po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedaliomis nqo 11 iki 1 p.p. 

TeL LAFAYETTE 8051.
I...I ....................... Į I I ■■■■ h.11.1 II l.ll.l .H.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr.Margeris 
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r, iki, 2 PO pietą 
ir nuo 6 IH 8 vakaro.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po pietą 
7 iki 8 vaL NediL nuo 10 iki 12 

Bes. Telephone Plasa 2400

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Ros. Tel. Dmel 9191 

Dr. A A. Roth
ehroniiku Ilgu.

Ofisas 8192 So. Habted 8L
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KOVOJA Už BONUS

Our Aim

various topics are

Good Luck! John<on

Boat Excursion

7š Chicagos
vvill

Folk Song’
LYS’.

ILLINOIS BELL TELEPHOAE COMPANY

PROSINIMO MAŠINOS

SKALBIMO MAŠINOS

Deimantiniai Žiedai

Lengvais Išmokėjimais

IT’S SIMPLY
INEXCUSABLE

ONLY

LEDAU

SUDRIK

TeL BOUlevard 4705GARSINKI® ‘NAUJIENOSE”
v

GARSINĖMS 
NAUJIENOSE

hoover
FACTORYJ

friends 
extend 
to the

However, I did land a man, 
To get one better no one can 
Mot for naught do people talk 
In embrace we always walk.

1.60
1.25 
U5 
1.80 
1.45
1.80
1.95 
1.30 
3.00

1.05
1.10

I am likę the rose and lily, 
Likę the poppy of the valley, 
Any lad that there may be — 
Constantly will follow me.

“Historic irony is involved in the 
request of the Lithuanian Alliance 
to the Scranton School Board that 
the Uthuanian language be added 
to the curriculum of the local High 
Schools as an optional course, for

The DULR vvith their first gift 
of 250 books vvas the first society 
to enablė our dream to ,reach ma- 
tcrialization. We are very grateful 
for their lielp. $ ./5

Indianapolis, Ind. 
Cincinnati, Ohio . 
Springfield, III. .. 
Minneapolis, Minn 
St. Louis, Mo. .... 
Detrcit, Mich. ..... 
Omaha, Nebr........
Cleveland, Ohio. 
Pittsburgh, Pa. .. 
Toronto, Canada 
Louisville, Ky.......
New York, N. Y.

Trečiadienis, birž. 5, 1935

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

$9.75 $24.00
Akiniai dpi artimo ir tolimo regėji
mo su daktaro egzami 

navimu už —..... .

Lithuanian 
—• luitin 
again, consider the curn- 
' Lithuanian and Greek 
“God has given teeth, 

Lithuanian 
dantis, 
- Zeus

Tranšlated by
Vytautas Beliajus.

If he’s old„ rn sejld^himpback. 
And tell him to break-his neck 
I laugh recalling as some said - 
That a man I’lj never get.

W5Krr per
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

to be beld at this branch at least 
ųnce n month by individuals vvell 
versed in their fields. We invite 
the public to participate in thesa 
lectures and to take part in the 
round table discussions that vvill 
follovv cach topic.

NEGIRDĖTAI ŽEMOS KAINOS ANT RAKANDŲ

BUDRIK FURNITURE MART

Lecture At McKin 
ley Park L.Y.S.

Branch

library of Lithuanian and 
the benefit of 

Lithuanian public 
students in lite- 
aim to build up 
of original Lith-

On July 7th the Lithuanian 
Youth Society is sponsoring an ex- 
cursion to Milivaukee, Wis., aboard 
the queen of Lake Michigan, the 
“S. S. City Of Grand Rapids”. The 
trip is to lašt four hoitrs ea.ch way; 
tvvo hours vvill be spent in Mil- 
vvaukce. The boat vvill leave the 
Navy Pier dock at< 9:45 A. M. and 
vvill return at 10 P. M. Lunch 
tablcs and an orchestra for danc- 
ing vvill be available for the plea- 
sure of the excursioneers. Tickets 
can be obtained from the LYS mem- 
bers at $1.50 (round trip), to mem- 
bers of the LYS the cost is $1.25.

Lithuanian In High 
Schools?”

Patenkinimas Garantuotas.
Telefonas Yards 1829

Jawelry & Optical Co
3343 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 6630

Prastąjį regėjimą, \ ' — į
silpnas ir kreivas akis galima ■ 
dažnai atitaisyti su naujai išrastais

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

On Wednesday, June the 12th at 
McKinley Park (39th and Westcrn 
Avė.), 7:30 P. M., Frank Meyers 
vvill lecture. Prof. Meyers, a grad- 
uate of Oxford Unlversity, has 
traveled extensively in conjunction 
vvith his lecture tours, and vvill un- 
doubtedly present an cngaging dis- 
scrtation. Uis topic vvill be “What 
is the trend of the American 
Youth“.

Lectures

On Tuesday eyening, August 
31, 1933, at the hc?me of Miss 
Ilelen Dambras, Rūta Karta- 
nas, Birute Kremianis and Vy
tautas Beliajus decided to or- 
ganize a sočiai group with the 
purpose of furthering Lith
uanian drama, art, literature, 
thought and lore among the 
American born Lithuanian 
youth.

Ali Communications and cor- 
respondence is to be sent to 
Vytautas Beliajus, 3259 South 
Halsted st., Chicago, III. Phov.p 
Victory 5259.

AŠ MERGYTĖ
(I’M A MAIDEN)

You connot expect to mokė 
friends socially or In Business 
if you have halitosis (bad 
breath). Since you connot de- 
tect it yourself, the one way 
of mokinę sure you do not 
offend is to gargle often with 
Listerine. lt instantly destroys 
odors, improves mouth hygiene 
and checks infection. Lambert 
Pharmacal Company, St. Louis, 

. Missouri.

LISTERINE 
ends halitosis

Kilis 200,000,000 germi

Tuesday, June 18th at the 
White Square (30th and 

M. the LYS

open 
English books for 
the membersi the 
and" for research 
rature. lt is our 
u fine collection 
uaninn literature in various fields. 
This collection will deal Nvith all 
phases of Lithuanian endeavor, 
such as, lore, music, art, home- 
craft, philology, ethnography, his- 
tory, and numerous other subjects. 
If any one vvill desire to, acquaint 
himself vvith Lithuania, her people, 
mores and customs, he thus vvill 
be able to rcadily avail himself 
of the Information.

The resemblance to San- 
indeed, that 
have been 

cnrefully 
the San-

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 Weat 14th Street 
Moterų diena seredomis.

Po naujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 
Masažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktį.— 

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

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

$19.95
FEDELCO perdirbti

$6.95

Sutaupysit Po Septintos
UŽ PAŠAUKIMA TELEFONU KITUS 

MIESTUS
Pigios naktines kainos dabar yra veikiančios nuo 7 vai. 
vakaro iki 4:30 vai. ryto už stoties į stotį pašaukimą, 
kur dienines kainos yra virš trisdešimts-penkių centų. 
Vakariniai telefonų pašaukimai yra pakeisti pigesniais 
nakties pašaukimais, kas reiškia, kad už pašaukimus 
tarpe 7 ir 8:30 vakare, galima sutaupyti vieną ketvirtą 
dalį. Abelnai ant naktinių pašaukimų telefonu galima 
sutaupyti keturias dešimts nuošimčių, palyginant su 
dieninėmis kainomis.

Dieną 
4:30 rytą iki 

7 vai. vak. iki
$.90 
1.20

M A L E V A
už % kainos I

Vyriausia Vieta Efankruto Stako 
Atsilankykit i bile (kurią iš musų 
3 krautuvių ir pasižiūrėkit—jus 
čia rasite kiekviena žinoma male- 
vos ruši už nupigintas kainas. 
$2.00 Balta žibanti Ma-
Ieva, už Gal..... .......... VVV
$2.25 Balta Fiat Ma- <1 4
Ieva, už Gal. ________ I • i U5QC

“V 00
Visa Maleva 10ą% Garantuot*— 

Arba S<
Paint Ex<
1557 Mibrankee av. Ž274 Elatmi ar.

$835 &Halsted at. telJUmitac*

ELEKTRIKINES
NES, REFRIGERATORIAI

$99.50
po $4.50 į mėnesi išmokėjimui

to Grcek and Latin as to Sanskrit, 
( hovvcver. For example, consider the 
comparison in Lithuanian and 
Latin of the vvords, “Men drag the 
yoke’’ Lithuanian — Vyrai trau
kite junga —• luitin — Viri trahito 
jugum, 
parison< 
vvords 
he vvill give bread
— Dievas (I)zievs) davė 
duos ir duonos — Greek - 
dedoke odontas, dosei seton 

“Emmanuel Kant, tho graet phi- 
losopher and a native Lithuanian, 
found the language invaluablc as 
a starting point for Advanced phi- 
lologists, and Gocthe and Heider 
borrowed much inspiration from 
the Lyric songs or “Dainos“ of the 
Lithuanians, vvhich are mild and 
tender in Spirit and striking 
beauty.

“From Classical standpoint, and 
becar.se Scranton is possessed of 
Thousands of fine Lithuanian Fo|k, 
the School Board -Avould do well 
to know one of the first languages 
of man?

In the near future, (about 
tober at the latest) the LYS

WASHINGTON. — Nežiūrint prezidento vėto, bonų šąli 
.linkai pasiryžę vesti toliau kovą už bonų išmokėjimą. Paveiks 
ias parodo 'tris bonų šalininkų vadus. Patman yra biliaus auto 
rius.

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė.
756 West 35th Street

the shnple reason that Lithuanian 
is the most ancienf of living lang
uages.

“Philologists are agrecd that it 
is dder than Greek, Latin, Ger
inau, Celtic and the Slav tongues, 
and that the nearest idiom is the 
Sanskrit 
skrit is so marked, 
Lithuanian pęasants 
known to understand 
formed sentences from 
jskrit.

“A feature of the

šis pakeitimas reiškia daugiau patogumo ir sutaupy 
mo telefonuojant draugams į kitus miestus, kol dar ne 
sant išėję iš namų vakare.

Yra lengva, nebrangu ir malonu pasikalbėti su drau 
gaiš kituose miestuose arba su vaikais mokyklose ai 
•kempėse. Pabaiidykit “Long Distance”, maloniai su 
teiks jums kainas bile į kokią vietą.

Typiškos Station-to-Station Kainos dėl 3-Minučių Pasikalbėjimo
Naktį

. 7 vai. vak.
4:30 vai. rytą

$ .55

Mark
Halsted Sts.), 7:30 1 
wi!l act as hosts to two Scandina- 
vlan youth organizations; The 
Norvvegian “Den‘ Norske Leikarrin- 
gen Heimbug“ (Mr. Harold Thor- 
sen-pres.) and the Danish club 
“D A.A.C.” (Mr. H. Halvorsen-pres.)

The evening vvill. be very color- 
ful. Ali three national groups vvill 
come in their native costumes; 
folk dances and songs of all three 
natinns vvill be presented in n 

! musical progrąm. Thesc groups in- 
. tend to Jearn cach others folk 
dances, and thęreby make their 
associatlon niore multial. Wc anti- 

Įcipato to have one of the liveliest 
evenlngs ever spent,

Į The above groups have tbgether 
tvith the LYS participated in the 
proliminary Folk Dance festival 
vvhich wns held in LaFolletto Park 
on May 25th. Three more appcar- 
ances are scheduled to be held at 
Humboklt Park. the Stadlum and 
the Soldiers’ Field, respectively. 
This affair is strietly for members 
and their Scandinavian guests.

language, 
vvhich amazes philologists, Is that

Wc are once again pleased to 
announce a vvedding of one of our 
members I This tinie it is none 
other būt the elusive Elena Dam
bras, one of the five organizing 
members. It vvas i n her home that 
the foundation of the LYS vvas laid 
and vvhere the first fevv meetings 
vvere held. The club soon cxpand- 
ed beyond the capacity of an or- 
dinary home. Miss Dambras was 
the first secretary of the LYS and 
is a capable dancer, one of the 
foremost of Mr. Beliajus* group.

The nuptials of Miss Dambras 
and Mr. Joseph Žylis vvere held on 
Sat. May 18th. Mr. Žylis is a bro- 
ther of one of our charming mem
bers, Miss June žylis. June vvas 
the Maid of Honor; Mr. John Gel- 
žainis acted as Best Man.

The LYS and all their 
take this opportunity to 
their most sincere vvishcs 
nevvlyvveds, hoping that their union 
vvill bc» a happy one.

L.Y.S. To Entertain 
Scandinavian Youth 

Groups

L.Y.S. To Open A 
Library

TheDoingsof L
(Lietuvių Jauninto Draugijos Naujienos)

Interesting note 
from Scranton

Mr. Albin J, Ažukas^ pę Scrpp- 
ton, Pa., has forwarded to us an 
artiele that has appeared in the 
“Scranton Republican’*. The pro- 
position suggcsted, if accepted, 
vvould be of great valtie to young 
Lithuanians. This suggestion should 
be •laborated uporf vvherever Lith
uanians live. It is a splendid under- 
taking, the materialization of vvhich 
vve should strive for.

viotvį akiniŲ išPardavimas

GRADUATION IR JUNE 
BRIDE DOVANŲ 
IŠPARDAVIMAS!

$6.75 iki $24.00 TĮĮaaAį-
14 K. Šliubiniai . Mfl

Žiedai po
$3.95 Ksf

Rankiniai Laikrodė- 
‘ liai po

$3.95 ir po $9.50

JOHN P. EWALD '
T.OANS and INSURANCE

ji pinigų ant Pirmo Mort&ičio, arba 
iiįMtrauao ' nuo ugnies, vėjo, ete,; at'bšauk: ■<:

H40 Sirm
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791 ? '

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMU B-VĖS
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ii / ‘ MI ■ .B.
J
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NAUJIENAS, Chicago, EB. Trečiadienis, biri. 5, 1935

NAUJIENOS
The Lithoanian Daily Newa 

fublishcd Daily Excapt Sunday by 
the Ltthuanian Natvg Pub., Co., Ino.

1789 Šonth Halated Street
Talephone CANal 8500

Subscrlptlon Ratai:
88.00 per year in Canada
87.00 per year outiide of Chicago
88.00 per year in Chicago 
lo per copy.

Entered aa Second Ciaia Mntter 
llarch 7th 1914 at the Post Office 
<ff Chicago, III. under the act of 
llarch Ird 1879.

Naujienai eina kasdien* iiskiriant 
sekmadienius. Leidiia Naujiena Ben' 
drovO, 1789 S. Halated SL. Chicago, 
111. Telefonas Canal 8*00.

GERO KATALIKO NEDATEKLIUS

Robert M. Svveitzer^ buvęs Cook pavieto klerku per 
daugelį metų, atsidūrė didelėj bėdoj. Fonduose, kuriuos 
jis valdė\rasta trukumas $414,129.41. Tai didelė suma, 
kurios jis/negalės sumokėti.

Kurta didelė suma dingo, dar iki šiol niekas neži
no. Sako, Sweitzoris išleizdavęs labai daug pinigų kiek
vienais rinkimais, kuriuose jis buvęs kandidatu. Bet jis 
negalėjo vien tam tikslui tiek pinigų išleisti.

Sweitzeris buvo plačiai žinomas kaipo geras kata
likas. Jis buvo ir iki šiol tebėra katalikų labdarybės pir
mininku, kur jis dirbąs be algos. Gal jis davė nemažai 
pinigų ir katalikų labdarybei ir bažnyčioms.

šiandien gali būti gan aišku, kad ir rinkimams ir 
katalikiškai labdarybei jis ne savo pinigus vartojo.

Pavieto komisijonieriai, žinoma, yra kalti, kad to
kio didelio nedatekliaus nesusekė pirmiau. Bet kalčiau
sias yra pats tas gerasis Bob Svveitzer.

Demokratų partijoj Sweitzeris priklauso prie val
dančios frakcijos, kurios bosai yra Patrick A. Nash ir 
majoras Ed. J. Kelly. Svveitzerio skandalas nesudaro 
didelio smagumo jo bosams. Bet jie visgi stengiasi net 
perdaug mandagiai elgtis su prasikaltusiu pavieto vir
šininku. Svveitzeris dabar užima pavieto iždininko vietą, 
bet jo dar kol kas. niekas iš iždininko vietos nevaro.

Kitą frakciją demokratų partijoj reprezentuoja 
state’s attorney Courtney. Jis turėtų užvesti kriminalį 
procesą prieš Sweitaerį. Bet ir jis kažinko laukia, ma
tyt, bijodamas nusidėti partijos bosams Nash’ui ir 
Kelly. Paskirtasis "Suvienytųjų Valstijų prokuroru po
nas Igoe tos baimės neturėtų, bet pavieto dalykai nėra 
jo jurisdikcijoj.

Svveitzerio incidentas yia parodymu, kad pas tuos 
“šventuosius” pavieto ir miesto valdovus toli gražu ne 
visi dalykai yra “šventi” ir geri. Tokie skandalai pra
dės atidaryti žmonėms akis.

[Inkvizitorius Tomas Torkvemada
Yra vardų, rašo J. M-celis, 

įrašytų stambiomis raidomis 
visuotinoje istorijoje ne todėl, 
kad tie žmonės butų atlikę di
džius darbus žmonijai, bet to
dėl. kad jie buvo'didžiausi jos 
kankintojai. Žmonės jų nepa
miršo, mums taip pat pravar
tu butų su jais susipažinti. 
Prie tokių “didingų” žmonių 
tenka skirti ir Torkvemada, 
kuriame susitelkė, kaip židi
nyje, visų tamsiausi, inkvizici
jos bruožai.

Šio baisaus žmogaus kudi-' 
kyste lieka apgaubta šešėliais. 
Žinoma tiktai, kad Tomas 
Torkvemada gimė apie 1120 
m. Jo tėvas, senioras Petras 
Ferdinandas, buvo kilęs, ma
tyti, iš privilegijuotos visuo
menės sluoksnio. Jo brolis, 
taip pat pagarsėjęs tikybos 
gynėjo vardu, tikriausiai buvo 
kardinolas. Tomo gimimo vie
ta tiksliai nenustatyta. Tik
riausiai tai bus nedidelis is
panų Torkvemados miestelis, 
Senojoje Kastilijoje. To mies
telio vardu buvo pramintas 
Tomas.

Tikros Tomo Torkvemados 
biografinės žinios prasideda 
nuo to laiko, kada jis įžengė 
į istorijos scenų, pasidaryda
mas kunigaikštytės Izabelės 
dvasininku. Tuo laiku (tik- 
rausiai nuo 1159 m.) jis buvo 
Seno vi joj c šv. Kryžiaus vie
nuoly n o pioru. Iš čia, matyti, 
jis laimingai artinosi prie sa
vo busimosios karjeros. Iš tik
rųjų, šv. Kryžiaus vienuoly
nas buvo šventųjų lankymosi

Uiaakyme kafnftt
Chlcagojo — paltu:

Metams------------------- ---- - 88.00
Pusei metu MM MMeMMMNNMMMMMM MM 4.00
Trims mėnesiams____ _____   2.00
Dviem mėnesiams _________ 1.50
Vienam mėnesiui______________ .75

Chlcagoj pėr tlneliotojua:
Viena kopija 8c
Savaitei___ _—________________ 18c
Mfineaiul 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
paltį t

Metams •M • MM M••••••»•• »MM 87.00
Pusei metų 3.50
Trims mėnesiams......... ..........  1.75
Dviem mėnesiams ...... . 1.25
Vienam mėnesiui .......... ................ 75c

Lietuvon ir kitur uislenluose 
(Atpiginta)

Metams 88.Ū0
Pusei meta 4.00
Trims mėnesiams •••••••••MM******* 2.10
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su uisakymu.

vieta ne tik paprastai liaud
žiai, bet ir mokslo žmonėms.

Būdamas Izabelės dvasinin
ku, Torkvemada, matyli, ak
tingai dalyvavo sąmoksle. Ne
trukus Izdbcle tapo paskelb
ta sujudusioje tuo laiku Kas
tilijoje sosto įpėdine, apeida
ma karaliavusio Alfonso duk
terį. Filypas aragonietis dėl 
savo vedybų su Izabele Kasti- 
liete didžiai buvo dėkingas 
Torkvemadai. šis dalykas su
vaidino svarbių rolę ne tik 
paties Torkvemados asmens 
likimui, bet ir visoje Ispani
jos istorijoje. Visa tai pagrei
tino visos ispanų tautos susi
jungimų.

Užėmus Izabelei sostų, ku
ris jau ir anksčiau buvo gar
sus negailestingu eretikų (klai 
datikių) persekiojimu, atsi
vėrė plati veikimo dirva. Tor
kvemados žymia įtaka buvo 
sumanyta įsteigti kur kas grie
žtesnis ir galingesnis, kaip 
kad anksčiau buvo, tribuno
las (teismas). Bet Torkvema- 
dos ypatingi gabumai ir su
manymas dar ne Čia pasireiš
kia. Inkvizicija veikė Ispani
jos teritorijoje dar ir prieš 
Torkvemadų. Jo gėdinga šlo
vė pasireiškė tuo, kad jis su
teikė šiai įstaigai negirdėto 
žiaurumo pobūdį ir padarė jų 
politine įstaiga.

Inkvizicijos veikimas prieš 
Torkvemadų buvo sukėlęs to
kių visų neapykantą ir panie
kų, kad 1460 m. visoje Kasti
lijoje nebebuvo, nė vieno ink- 
vizitoriaiK. Torkvemadai pa- lyti nuo kurio laike susitfli-

vyko iš naujo išrūpinti iš po
piežiaus Siksto IV bulę, kuria 
lapo vėl atgaivinta Kastilijoje 
inkvizicija. Torkvemada jau 
džiūgavo, bet Ferdinandas ir 
Izabelė vis dar svyravo kiek 
laiko realizuoti šių popiežiaus 
bulę. Pagaliau pavyko Tork
vemadai pašalimi jų .neryžtų. 
Inkvizicijos 'veikimas visų pir- 
nia prasidėjo nuo krikštytų 
žydų, kurinis Kastilijos dvasi
ninkai vis tiek nenorėjo ti
kėti. Kaip lik inkvizicijos įve
dimas iš Torkvemadps svajo
nių srities perėjo Į realės poli
tikos sritį, maranosai, krikšty
ti Kastilijos žydai, būriais 
pradėjo keliantį iŠ savo tėvy
nės. 1481 m. vasario m. 2 die
nų Kastilijos inkvizitoriai pa
skelbė visus bėglius marano
sus eretikais ir pareikalavo 
juos išduoti. Suliepsnojo lau
žai. Inkvizitoriai, atlikdami 
savo darbų Torkvemadai va
dovaujant, žengė dar toliau. 
Jie išleido malonės raštų, ku
riuo kvietė visus bėglius ma
ranosus grįžti atgal į tėvynę. 
Daugėla maranosų patikėjo ir 
pateko į ispųslus. Juos uždare 
kalėjime ir pažadėjo išleist 
lik tada, kada jie išvardins 
visus jiems žinomus eretikus. 
Pirmojo pusmečio bėgyje Kas
tilijos inkvizitoriai sudegino 
298 maranosus ir 79 nuteisė 
amžinai kalėti, šis paskubus 
krauju suterštas darbas, kuris 
buvo padarytas remiantis įs
kundimais žmonių daugiausia 
dėl savo asmeninių kivirčų, 
buvo naudingas ir karaliui ir 
popiežiui, nes skyrė jiems 
dosnių dalį iš konfiskuotų 
turtų. Ta aukščiausios dvasi
nes ir pasaulines valdžios ina-..VO A. ...... VK, ............. ..... H.

lone gėdingam vaikui Tarkvc“ *
inadai pasirodė 1483 m. Tais 
metais Tomas Torkvemada 
buvo paskirtas didžiuoju Kas
tilijos inkvizitorium ir jam 
buvo suteikta teise skirti visus 
inkvizicijos tribunolo valdi
ninkus. Inkvizicijos teismai 
buvo įvesti, Torkvęinados įsa- 
k y mų, Kbrdąypj<;; J seno j e ir 
Siudaros Realeje. Karalius 
Ferdinandas, pasinaudodamas 
inkvizicijos sėkme, įsteigė 
“Vyriausių inkvizicijos tary
bų,” kurios pirmiiiiiikU buvo 
didysis inkvizitorius, o tarė
jai—vyskupas ir du teisių d ak 
tarai. Su pagalba šių asmenų, 
prityrusių juridiniuose ir baž
nytiniuose dalykuose, Torkve
mada tęsė toliau savo piktų 
darbų. Jis sustatė vėliau in
kvizicijos įstatus, kurie jo bu
vo pradėti dar 1481 metais, 
šių įstatų, kurie taip puikiai 
vaizduoja Torkvemados veiki
mų, esmė suglaudus taip maž
daug atrodo. (Šie įstatai buvo 
išgirti visuotiname inkvizito
rių suvažiavime, ■ kuris įvyko 
1481 m. Sevilijoje). Pirmieji 
trys punktai kalba apie tribu
nolo įrengimų, apie paskelbi- 
inų teismo sprendimų prieš 
eretikus ir dtskalunus, nurodo 
bausmės “atidėjimo malonę” 
visiems tienis, kurie nori išsi- 
pažinti ir atsiversti, šeši toli
mesnieji puhktai nustato ink
vizitorių fangus (tarnybos 
laipsnius), likusieji devynioli
ka apima visus inkvizicinio 
proceso nuotykius. Kds išpa
žindavo iki paskirtam laikui, 
tas galėdavo tikėtis, kad kaltė 
jam bus dovanota, jeigu jis iš
duos daugiau eretikų. Instruk
cija leido šiuo atveju išrišimų 
kaltinainajam, bet tiktai su 
sąlyga, kad niekas iš visuo
menes riežiriotų apie atgailau
jančio eretiko nhsikalstaihu- 
mų. Nešioti auksas, sidabras, 
brangus akmenys, šilkiniai ir 
ploni vilnoniai audiniai ir eiti 
valdininkų pareigas atsivertu
siam eretikui buvo draudžia- 
ma, ir tiktai Romoje už dide
lius pinigus galėjo būti panai
kintas šis' nuostatas. Atgaila 
savo noru taip pat negalėjo 
išgelbefi nuo piniginės baus
mės. Iš atlikusių jų savo atgai
lą po malonės laiko buvo kon
fiskuojami turtai nuo dienos 
dpkaltlnimo erezija, Sąryšy su 
tuo buvo reikalaujama nusta- 

klnlojas su bažnyčia yra nu
krypęs į erezijų, nes inkvizito
riai turėjo nustatyti kuri to 
žmogaus turtų dalis privalo 
būti konfiskuota. Pasiremiant 
šiuo paragrafu, dažnai buvo 
konfiskuojamas žmonos lui
tas už uošvio prasikaltimus, 
kaip eretiko kraitis, taip pat 
ir vaikų turtas, kaip tojo ere
tiko palikimas. Pradedant nito 
11 punkto, Instrukcija kalba 
apie atkakliuosius eretikus. 
Jei toksai eretikas prisipažin
davo po ilgo buvojimo kalėji
me, tai 'jį nuleisdavo kalėti 
iki gyvos galvos. Išpažintis tu
rėjo būti pilna, bet jei ji lokh> 
inkvizitoriui neatrodė, tai nu
teistasis patekdavo į valdžios 
rankas. Toks pilt likimas lau
kė. ir tų asmenų, kurie (suma
nydavo pasigirti, kad ne viską 
pasakę trlbhnolo kamantinė- 
tojams. Kiekvienas erbllkas, 
kuris griežtai neigė kaltinimų, 
buvo laikomas neatgailaujan
čiu. Inkvizitoriai, norėdami 
prispirti jį prisipažinti kaltu 
esant, vartodavo kvotų. Jei lai 
gerai pavykdavo, leisdavo jį 
kaip nusikaltusį eretikų. Nu
sikaltusiu eretiku taip pat bu
vo laikomas kiekvienas, neat
vykęs į formalinį tribunolo 
kvietimų. Liudininkų kvotų 
atlikdavo palys inkvizloriai. 
Jie turėjo dalyvauti ir kanki
nant įtariamąjį eretikų, kad 
jis prisipdžintų kaltas esąs. 
Palengvinti šiems įrodymams 
nulcistųjam /būdavo išduoda
mas antrašas su liudininkų ai- 
sakymais, tačiau ne visai pil
nas. Ebtimt dešimtuoju insti
tucijos paragrafu, iiikvizicijos 
procesas galėjo būti iškeltas 
ir prieš mirusius, jeigu iš knj'- 

arba mirusiųjų gyveninio
pasirodydavo, kad jie yra bu
vę eretikai. Kaulai lokių žmo
nių būdavo iškasami iš kapo 
ir sudeginami autodafe’s mė
lti, o turtas buvo konfiskuo
jamas. Vasalai ir šidlp vald
žios žmonės pakliūdavo į in
kvizicijos teismų, jei lik pasi
priešindavo ;«jie prieš tų teis
inu arba pųieikšdavo užtari
mų eretikams. Nuteistųjų ere
tikų vaikai galėjo pasiskirti 
Saii dalį iš konfiskuotos jų 
gimdytojų ipanlos, bet šis pa
ragrafas, rodos, niekupine 
nebuvo taikomas.” (M. V. Ba- 
rro “Tdrkveįnada”).

Galima s^u lengvai įnvtįiz- 
uoti, kokiems piktiems tiks

lams tapo panaudota toji in
strukcija, buvusi kelrode žvai
gžde neatsakingiems inkvi
zitoriams, kurie buvo suinte
resuoti kaltindniųjų asmenį 
kokybe, nes dalis konfiskuoto 
turto buvo vartojama atlygin
ti patiems inkvizitoriams. An
ksčiau minėtoji Torkvemados 
instrukcija ir nepažabotdmas 
inkvizitorių veiksmų sukėlė 
Aragonijos Kortesų protestų it 
maranosus privedė net grieb
tis teroro. 'Karalius ir Tork- 
vemanda, nieko nelaukdami, 
dar labiau sustiprino inkvizi
cinius persekiojimus. Inkvi
zicija ir vėl išėjo pergalėtoja ii* 
suteikė savb dvasios tėvelitii 
daug naujų » garbingų ddrbų. 
Popiežius Sikstas IV tokiais 
žodžiais išreiškė Torkvcmaddi 
savo dėkingumą: “Mielam 
musų suniii pasveikinimas ii* 
apaštališka palaima. Getbid- 
niasis musų brolis Rodrigas, 
Porto vyskupais* šventos Ko
mos bažnyčios vice kancleris, 
paskirtas Valensijos kardino
lu, neseniai pasakojo mums 
su didžiausiu pagyrimu apife 
jūsų užsi tarnavimus ir nepa
prastų uolumų, kurį jus paro
dėte,, naikindami erezijų Kas
tilijos ir Leono karalystėšb. 
Mes sužinojome apie lai šit 
pilno pasitenkinimo jausmais; 
kas sudaro jums garbę, ii* su 
džiaugsmu regime, kad jus, 
apsišarvavę mokslu ir aukštd 
valdžia, naudojatės šiais tur
tais, norėdami pasaulyje pas
kleisti visa tai, kds yra glūdžiai 
susiviję su Difevo garbe ir baž
nyčios šventumu. Mes gali
me tik pasiūlyti jiims, miela
sis musų sunau, ir padrąsinti 
jus Dievuj^^palaujamai tę

sti šių šventų pareigų, ginant 
ir skleidžiant likrųjį tikėji
mų”...

Bet “mielojo musų sūnaus”, 
Torkvemados nereikėjo drą
sinti jo kruvinuose darbuose, 
niaurumus buvo jo antra pri
gimtis. Niekas nemokėjo taip 
godžiai gerti vadinamųjų ere
tikų kraujo, gėrėtis jų kančio
mis, kaip Torkvemada. Jo 
veikimas savo aukščiausį taš
kų pasiekė tada, kada 1491 m. 
lapkričio mėn. buvo paimta 
Grenada ir Ispanija galutinai! 
u t vaduota iš maurų. Grena
da pasiduodama, be kitko, pa
statė sąlygų, kad butų suteik
iu pilna religine ir pilietinė 
laisvė norintiems pasilikti Gre
nadoje, jų skaičiuje taip pat ir 
žydams, kurie sudarė žymią 
daugumų jos darbo žmonių. 
Bet Torkvemada nenorėjo lai
kytis duoto žodžio eretikams. 
Jam spirianl, 1492 m. kovo m. 
31 d. buvo išleistas įsakymas, 
kuriuo žydai arba turėjo 
krikštytis arba keliauti iš Is
panijos. žydai mokėjo su- 
burlį visas jėgas, visas prie

J

Accessories Promote Touring Pleasure

Many items of ėąūipment tbat contribute largely to pleasure, comfort, or safety, cspecially on vacation tours, are 
available to motoriste in the form of accessories. Here ia a Chevrolet Master De Luxe model whose owner hae installed 
(1) rridid, (2) vanity mirror, (3) right-side sun visor, (4) right-side windshield vviper, (5) spotlight, (6-9) epecial group 
of onyx-like horn button, gear-shift levcr bąli, brake extension lever, and cigarcttc lighter, (10) ash fcceivcr. (11) 
eleotric dock mounted in glove compartmcnt pancl, and (12) eeat covers. ' 7

yra ko juoktis
Kini t’e.tufrt SpUktK U<, Gini Ikiula rl*hu kkthC

mones, kad šis neteisėtas ir 
žiaurus įsakymas hutų atmes
tas. Rodėsi, kad jie turės lai
mėti. Bet čia vėl kelyje grū
mojąs Torkvemados asmuo. 
Su kryžium rankoje jis nuvy
ko pas karalių ir karalienę ir 
tarė: “Judas pardavė Dievo 
Sūnų už Irišdėšiml sidabrinių, 
jūsų didybė gal norite par
duoti Jį už tris Šimtus tūkstan
čių... “Šio farso užteko — 
Ferdinandas ir Izabelė įsakė 
nesvyruojant įvykdyti minėtų 
įsakymų. Apie 800,000-člų žy
dų atsidūrė už įstatymo sie
nos. Jie buvo apiplėšti, su
naikinti, iškankinti, jų garbė 
paminta. Torkvemada džiaug
smingai krykštavo. Inkvizici
jos nepažabotumas vis grei
tesniu ir greitesniu ten^pu žen-

Tuo pačiit laiku jis rado pu
tinų reikalų atkreipti savo 
akis ir Į knygas. Vandaliz
mai ir šiame darbe pasiekė 
aukščiausį laipsnį. Pakanka 
pasakyti, kad vienojo Sala- 
mankoje jis, be daugelio žy
dų biblijų, sunaikino įvairių 

autorių apie 3900 knygų.
Mirė Torkvemada 1198 m. 

rugsėjo m. 1(1 d. Paskutiniais 
savo apgailėtino gyvenimo 
metais jum daug teko drebėti 
dėl savo kuilio, kad nekenčia 
jO žmones, kuriems jis tiek 
pikta buvo pridaręs, jo nenu
žudytų.

Atėjo Kultūra No. 4
Žurnalo Turinys įdomus ir pii- 

moklnuntis: JaUnonion kartos kri
zo — A. Amulvis. Priešistorine 
įtaka dabartinei žmonių psichologi
jai — S. lluclias, Hitlcrs grosKos 
Sfiol — J. Baldauskus. Ift Austra
liečių gyvenimo — Prof. P. Ikonas. 
Sizifo darbas — Elja Erenburg. “Mes 
km mo kurdus” — O. Erdberg. 
Kruvinas Kelnas — St. dalinis, pa
sakos, poezija ir tt. Kaina — 45c.

Gulima gauti.
NAUJIENOSE.

Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bilc kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai- 
krūsčių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo delei.
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LABIAUSIAI BALANSUOTAS ŽEMŲ--KAINU KARAS KOKS KADA NORS BUVO PADARYTAS

Jtls Nušviesk

BALANSUOTA

The Mastei Dc Luxo Coupe
atstovauja kiekvieną

Turėk

Master De Luxe

CHEVROLET
kainas ir lengvas O. M. A. C. išlygas.

BEAUTV PICK-OPSAFETYSPEEDECONOMYLUXURY POWER ABILITYPRICES

ĮVYKSTA

Lietuvos 
a tilo tu

viu to-

RREE-ACTIOR 
COMFORTENDURANCE

Mtlionn: 
Trijų t 
ncr gy 
vaistini:

-in-bead inžinas
reikalaujamų vaikinių! Ir naujas Mflster 
DeLuxe Chevrolet suteiks jums šiuos vi
sus patogumus už pigiausių kainų pasau
lyje ir už pigiausių operavimo kainų, pa
lyginus su kitais karais! Sutaupyki! pini
gų, gaukite viskų^/šzpp/f/t Master D'e Lutė 
Chevrolet
kainų karų koks kada nors buvo paclary 
taš I

Trečiadienis, bh*ž. 5, 1935

ėhlyginkit Chevrolet žerhas pristlitynio

Jus Labiau Džiaugsitės Važiuodami

■ BALANSUOTU KARU!

Kryžokų liekanos 
Lietuvoj

Kiek v i o n n m tCyy n n i n l u l
skaudu girdėt, kad užimtųjų 
Lietuvos kraštų vietovardžiai 
pakeldami iš lietuviškų* sulyg 
užimtųjų kraštų valdovų kai- 

lenkiškai, vokiu 
Ltallilie liūdėti,

pavadinimai, 
” .11 vietovardžių 
Lietuvoj vadina 

liula ir

sau-
KriOe-Aclion Pasivažinėjimas— 

ir Blue-Flanie valve

Stengiausi
Lietuvoj yra nelietuviškai pa
vadinti! vietovių —- miestų, 
miestelių, kaimų, Ir kų Lietu
vos vadai bėl tautliiė valdžia 
daro atlleluvlnlmiii, kridn len
kai musų užimtų kraštų lenki
na, o Voktai voklna.

Arimantus.

ROAD 
STABILITY

*, ■ *■ —————

Su pavardžių allletuvinlmu 
kai kas per laikraščius Išsi
reiškė ir apie nelietuviškų 
vietovardžių atlloluvlnlipį; 
Ilk jų atlletuvlnlmo darbak— 
kalba eina daugiau apie tar
mės nustatymų Jau lietuviš
kiem vietovardžiam, o H b 
apie svetimų žodžių (pavadi
nimų) allletuvinlmu.

Ir kur tau Jie lietuvius 
kad kaip kalba (šnekių, taip 
vietovardžius tarptautina I

Lietuvių kalbos mėgėjai 
(kalbininkai) žino, kad lietu
viškoj kalboj ant c, f. h. ir z. 
nėra 
bet liti vėlesnio laiko padaras 
iš d ir ž raidžių perimti).

O bei gi randamo su C 27 
vlelovardžlus.

Bali d ame su F
Barniame «u 11 
Barniame su Z

Jei apėjo, lai savotiškai už
vardini —-rusiškai ar vokiškai) 
yra suprantama Ir atleistina 
tuo saiku žiūrint, Bet kad 
LletuVbM ir dar “lolitiška** val
džia nieko tuo žvilgsniu neda
ro, neatielslina Jau yra —ne
suprantama, neatleistina Ir 
nepateisinama,

Dabartiniai jslbrlovėliai Lie
tuvos valdžion, pasivadinę 
atadlos vadais”, nė nebandys^ 
bent iš kryžiokiškų vietovard
žių, daryti lietuviškus; mat 
eina su kryžiokais, ypač kata
likais išvien. Didžiausi lietu
vybės slopintojai kaip tik ir 
buVo katalikai, ypač kunigai; 
Irtlgl iš dabartinės 
valdžius veltui laukti 
VliiltUd sukryžiuklntų

tIBil

Dėl Aldu suerzintu nuo Raullto. Vijo, 
nrbit Dulkią, vartokite koletą Iuaij Mū
rine. jIn Atgaivins, Suramins,Pasmagimi

Sale for InUnt or Adult. At all Druggišta.
Marino CoYnpnny, Dept. II. S.» Clilcngo

tikrai lietuviukais vardais ub 
vardyta?

Stropiai, atidžiai, lakštas po 
lakšto, eilutė po eilutės per
vertę didelio pavydalo 735 
puslakščių knygų, kame sura
šyta 21,102 vietovardžių, vo 
kiek lietuviškų radome:

Birutės vttrdd 1;
(Krosnos valsčiuje)

Gedimino vardo 5; kaimai 
(I), dvarhs (I).

Kęstučio vardo 2; kaimas ir 
viensėdis.

Vytauto vardo 2; kaimnl
Viso labo 10 pavadinimų!
Matote klek kryžiokai, vė

liau klerikalai — katalikai 
prisidėjo prie lietuvybės “pit- 
lnlkymo”l

Turimo 910 visokio vardo Ir 
nežinomo lietuviui plauko žy- 
dlškų-slaviškų “šventųjų** 
vardais violdvardžlų, o Itelu- 
vlškų tik 4 žymesnių ritinto- 
nybių 10 pavadinimų.

Kad rusam valdant, kaip 
Ir voktum (karės motu), no- 
apėjo Iš kokios kalbos Lietu
vos vietovardžiai paeina (o

DIDŽIAUSIAS LIETUVIU 
DEGTINĖS SANDELIS

VIENATIMS Ir didžiausias lietuvių degtinės sandėlis 
Cbicngojo yra INTERNATIONAL WIIOLESALE W1NE 
AND LIQUOH CO. Alamo sandėlyje kiekvienas tavernų 
savininkas gali gauti vlaadit kokios liktai nori degtinės.

Atsilankykite anmenlikal arba paliaukite telefonu,
Pli’kdiutil doglliio visuomet perskaitykit 1 

tolio, persitikrinimui, kli' 
už tokią put dogtinb, kaip mum;.

Musų įstaigoj dirbo visi lietuviai: auvlnlnknl, ngontnl, dralverliil Ir 
ofiso darbininkai. Reikalui esant Visuomet kreipkitės J musų sandėli.

Mes parduodam tik tlonis, kurio turi laltml.

INTERNATIONAL WH0LESALE 
WINE AND LIQU0R CO.

4611 S. Ashland Avė. I’honc BOUlevard 0470
i Iii 11 I IiliurfilM iii 11 Iii id Jiįii      ............. .. u imu n , i

šaltis krūtinėj guli pasidaryti 
rimtim, bot tankiai palengvėja, 
kuomet uždfldt® malonyt eužil- 
dant| MOaterolo; Mustorold riėrh 
vien mostlė. Jis veiklu pribž Iri- 

ir pražaiiitd .skatumną.
I Vartoju por Žr> motu., 
lylrtumti, Uokomimduotim 
dytojiiH lf slaugos. Viii 
nkul užlaiko,

ha. lenkų 
—>vokiškai 
budėti, tačiau kol-kas bejėgiai 
esame kų tame gelbėt.

Ir voktai, ir lenkai, užėmę 
grynai lietuviškų kraštų, elgia
si kaip su savo: lietuviškus 
pavadinimus pakeičia savaip, 
ir neboja, kad tas kraštas ir 
vietovės nuo neatmenamų lai
kų buvo lietuvių apgyventi.

IhNaimanuodami išhuitinu- 
mų užimtųjų kraštų pnžvclg- 
kimv kas laisvosios Lietuvos 
daroma Ino tikslu: ar bando
ma atlietuvinti sukryžoklntus 
Lietuvos, vietovių, kaimų, 
miestelių vardus? Nieko pa
našaus nedaroma ir nebando* 
m a daryli.

Kaip Jau esu išsireiškęs, ne
priklausomos Lietuvos ploto, 
be Vilnijos ir Klaipėdos kraš
tų. yra 1811 nelietuviškų vie
tovardžių, kitaip sakant —- 
vietų pavadinimų. Daugiausia 
kryžiokų įtaka tame svėrė per 
lenkus, kada Lietuva tapo 
kryžiais apdovanota arba ap
krikštyta; nuo tada lenkų 
kalba ėmė Lietuvon plist. Ir 
dar ne pt» vienų, o kelius Ical- 
mus: (iliebava, (itabatder. 
(iranira, Klapatvankai 4, A’o- 
zrbrodka 5. l.vsayura 2, Len- 
nirliHi II, Lipapūra 8, Nova 
30, (lojrziorku 2, (io/irsių (i. 
Ptipadek 5, P.amkai, ^aiera 3 

ii* panašių arti 1,900.
Arba kad ir toki: Ndsdl'Uv* 

ka, Nedzvieduuka, Oni n Uoka. 
S'akaluuka ir t„— 

netoli 200 pnvadinimp.
)Ie, Grikopdle, Ka* 
sovnpolė, Badampti* 
lokių “polių” Lietu-

Dabartlnė Lietuvbs 
“rttplhiud** pavaldinių pavar
des Ullletuvlntl. Tik pati vald
žia allletuvlnt savo gudlškų- 
lenklškų pavardžių nesiru|)l- 
lui. O reikėjo lai pradėt nuo 
“tautos vado“ Sinėlonont mat 
snlrhHHi liek lietuviškas žodis, 
kiek yritienll gudiškas.

rnpolė. 
Ir ir II 
voj 130 suskaičiau! > % 

šuniui vietovardžių* lenkiš
kų: Suvbvlka, ščensliVka, Pši- 
padek ir t p.; šimtai rusiškų:

Trojnkai, Osipai, Ocbotka, 
Boskošna ir lp.; aibės vieto
vardžių vokiškų na it* dauge
lis (kelios dešimt), ferpbiiih’^- 
ku, pav.. Taboras. TivOlis, Sie
nas ir lp.

Krvžioku “dovana” Lietu
vai yra bene didžiausia. Kry
žiokiškais vardais vielų pava
dinta nuo Abromo (Abromiš- 
kiai) iki Zofijos (Zofijanau- 
ka). 919!

Žedno “šventojo” nuo A iki 
Z yra kelis vietovardžius, o 
“žymesnių” kaip Adomo—12; 
Alenksandro 12; Jin 
Juozapo—(»5; o Jono 
Tarp tų 75 vietovardžiai sla
vų asmenvardžiai, k t., Vladi
miro, Kazimiro, Boguslavo, 
Stanislavo ir lt.

Gal kuriam skaitytojų pasi- 
nores sužinoti, o kame lietu
vių asmenvardžiai, ar daug 
jais yra miestų, kaimų pava
dinta. O lietuviai turi puikių 
asmenvardžių netoli poros tū
kstančių, neminint dievybių 
ir žymesnių asmenybių vaidi
nusių neužmirštamus vaidme
nis Lietuvos Būtovėj. Kiekgi 
vra Lietuvos vietovardžių,

4(1 viet.
3 virt.

327 vlel.
Su E pavadinimai, kaip ir 

su II, yra Lietuvos tautininkų 
“moderniški“ 
Taip “Ferma 
(ferma tai 
farmy likę), Finis, 
panašini.

‘ * /ii - ' A * v .'j ' * ? ’ ' ’ W <’ .vį-V-

... r IpJboll «nt kitos pusės bu 
nk muiunio yru rioglini! Ir nomokfiklt (įmigini

Siame Chicagos Lifetuvių Draugijos piknike programas bus 
tikrai įdomus. Dainuos “Naujos Gadynes” choras vadovau
jant Jurgiui St^ponavičlhi, “rirmyh” tnoras, vadovaujarit 
Kaziui StepbhaviČliil, “BirtitM” choras, vadovaujant Joriui 
Byanskui, “Chichgos Lietuviu Vyry Choras”, vadovaujant 
Charles StepHėnS. <

Be keiurių chbrų dar dalyvauja Beliajaus žokėjų grupė, 
taipgi dalyvaus ir Andrėjevo Žymus šokikai. Stepheris Re- 
vellers orchestra grieš .visą dieną įvairius Šokius. Rodsevėlt 
Furniture Co., i bengs ^Iriudspykerį”—programas eis daržb 
platformoj. Bus kalbos, žaismės ir kitoki pamargihimai.

t .-------. . ................... ....... . ------------------------- ------------

Niekur 'kitur, nuėmus visus 
motorinius karus, jus negau

kite taip balansuotų grožį, balansuotų pa
sivažinėjimų, balansuotu Vbikiihų ...už to
kią stebėtinai žemą kaiiuį.,; kaip yra 
n tt ii jas Master DeXuxe .Chevrolet! Tai 
yi*a vienatinis motdriiiis karas tokia pigia 
krtiiiaį kiiHš yrri dailiai padarytas su Fish- 
er Body, Turbbt-Tdp konstrukcij 
įįitiitsias 
labiausiai pdtoghs

CHEVRULĖt MOTOR COMPANY, DETltOIT, MICHIGaN.
General Motors Vertybė.

RIITES” t
jtJSTlCĖ PARK, ILLINOIS

Chicagos Lietuvių Draugijos pikniką; i “Birutis” daržą. 
Čia dainos, čia žaismės, čia šokiai, čia dalyvaus šimtai or
ganizacijos nririti ir svečių iš Chicagos ir apielinkių Šia
me gigantiškame piknike, čia bus linksma vieta visų pa
šnekesiui ir pasilinksminimui.

BUS IMAMI VISOS PUBLIKOS PAVEIKSLAI!
Lauksime kuodaugiausia svečių.

Kviečia visus, CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA.
____ ___________________________________r.,____ . ... ........ . ......................... ii i. i afšifi Ktitrr trr r, r 
Pikniko pradžia 11 ryte, ihtoįrrarito 0tadžia4 vai. po piet Ižaiiga fcVečiains 25t

♦ ŠAf k 4*M*>*»»* e 4b «* * *.<* *• A « *■ * AAAAAm* * 1 '

' __ _  ' _________t MMI «____________________________________ . .....................       - - ..........

PON’T 
NEGLECT 
A COLD
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Jau ieško kandidato 
apskričio iždininko 

Sweitzerio vietai
WM»a.- • iW

Planuoja patalini! buvusi kler
kų—mh* JIh imdong# $414,000 
trukumo, nv no

Chicago# demokratų vadai 
viikar atlaikė posėdi, kuriamo 
taigai apie tmskyrimų įpėdinio 
Hobort S\volUorlo vietai, dabai'* 
tinto apakrieto lidlninko. 8\veil- 
soria luvl imdongti $414,000 
trukumų, kuria susidarė apskri
čio klerko knygose jam bebū
nant klerku.

Kaip šiandien, 10 vai. ryto 
Svveitaeria turi pasirodyti prieš 
apskričio .tarybų au pinigais. 
.Hm nevien turės priduoti pini
gus, lat turės pasakyti Iš kur 
juos gavo.

Bot S\voiUoris, kuria dabar
tiniu laiku yra Terro limite, 
Imt., savo dukters mokyklos pu* 
Imlgtuvėse, ’ pareiškė, kad jla 
nebusiu# komisini dorių posėdy]. 
Jis aako, kad pirmiau taryba 
jam davė dar vienų .savaitę 
laiko ir jla nesužinojęs J laikų 
apie to nutarimo pakeitimų.

Bondsų bendrovės, kūrina ui- 
State $3,000,000 kaucijos už 
SweiUerj. jau Žada kaucijas 
atšaukti ir tam tikslui pasi
samdė advokatų, kuris rūpinsis 
legalia dalyko puse. Tos kau
cijos reikalauja Įstatymas. ,h 
yra už Sweti«er|, kaipo apskri
čio iždininkų. •

Vienas dalykas yra aiškus, de
mokratų vadai Chicagojo yra 
imairyię įsiprašyti Svveitserio 
rezignacijos— ar jis padengs 
trukumų—ar no. Jeigu jis no- 
rosignuos, tai jj prašalins iš 
vietos.

i
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Keletas žodžių iš 
Cicero

Artinasi o/os/o^os IVcs/ern 
Klerlrie K’imųainijos. Kun. 
Vuičuno 20 melų knm'ytt- 
nimo siiž'ttš'hiDčs,

CICERO \Vestern Elec
tric kompanija sulošė labai 
svarbių rolę iškilmėj šios apie- 
linkės. Mat gerais laikais čia 
dirbdavo netoli 50 tuksiančių 
darbininkų.

Pastaruoju betgi laiku dar
bai \Veslcrn Electric kompa
nijos dirbtuvėse atrodo apmi
rę. O su liepos mėnesio pra
džia viskas užsidaro porai sa
vaičių.

Jvyks atostogos. Jos bus 
apmokamos. Tad turintiems 
automobilius ir “smulkių" ga
lima bus toli, toli nuvažiuoti 
arba gerai pasilsėti.

Bet šitaip praleisti atosto
gas nedaug kas tegalės, ba 
sunkus laikai, viskas brangu. 
Ir todėl daugeliui galima nu
matyti ši toki padėtis: sėdėti 
namie pilvų suspaudus ir lauk
ti geresnių laikų.

NAUJIENOS, OlitCHKo, III

Duokit Vardus šiems Paveikslams

HOtltlH Petru#.

TAUPYKI!

PINIGUS!

PAVEIKSLAS No. 21

Siulau varda

Mano vardas

Apkarpom Dykai!

Dovanos-Prizai
prizai

maišelis
1 Dovana
2 Dovana

Nainy 
Daktaras 
$1.50 vertės,

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

dovanos

Sunkiai serga Kaži 
mieras Kapsas

3, 4, 5, 6, 7
8, 9, 10,11 ir 12 

dovanos

Žmogus laimi malonau# bude. 
Blinyj išbuvo virš 20 motų. 
Turėjo daug draugų.

| kapus palydėjo virš 50 ma
šinų. Laidotuvių tvarkų vedė 
p, Masalskio jaunu# aalstantais

SIENOM
POPIEROS 

1935 Deseniu 
švelni ir mazgo
jama. Jus pasi
rinksite patter- 
nus. Viena rolė

Jinai gyveno pirmini 
norta Ir hilkė čevary

BALTA šalto vandens ma 
Ieva dėl malevojimo skle

ikraltų plrmadlonĮ, blrž. II, 
tapo palaidota# TautlŠkuoaa 
kapuose plačiai Žinoma# Cicero 
biznierius Jurgi# Skaisgiris.

Jurgis Skaisgiris, Ci
cero biznierius, pa
laidotas Tautiškuose 

kapuose

Išviso bus duota 32 dovanos.
Daug progų laimėti.

Beiki# jam atiduoti kreditą# 
už taip gražų lt“ tvarkingų pa 
tarnavimų. Koplyčioje Ir ka
puose drg. V. B. Ambrose, pa* 
aiikė gražini pritaikintų laido
tuvėm# prakalbų. Sp.

Diamond Greit Džiustantis 
SPAR VARNIŠIS 

Išvidinis ir išorinis. Nebijo 
vandens, už 4t"fl
Galionų ....................... I

DUTCII BOY
Balta (Lead) Maleva 
50 svarų ČE CO 
Stalinas ___
AUTORIZUOTI PARDAVĖJAI NU-ENAMEL JEWEL 
WALLHIDE PRATT and LAMBERT and OLD ENGLISH 

PRODUKTŲ DYKAI PRISTATYMAS.
Atdara Utarainke, Ketverge ir Sabata. Vakarais. v

I VU Vertes Dovanų 

už geriausius vardus paveikslams
Paveikslų vardų kontestas eis nuo gegužės 15 iki 

birželio 14, 1935.
Reikia duoti vardai visiems paveikslams, kurie tilps 
šiame skyriuje pažymėtu kontesto laiku. Išviso bus 
apie 48 paveikslai. Po kiekvienu paveikslu parašykite 
kokį jam duodate vardų, ar ką jis turėtų reikšti, o 
taipgi savo pavardę ir adresą. Vardai paveikslams 
gali būti iš vieno žodžio arba kelių. Vardus galite 
siųsti kas savaitę arba visus sykiu. Už gerą tvarką 
bus duotas kreditas. Visi vardai turi būt prisiųsti ne 
vėliau kaip birželio 20 d. 1935. Siųskite vardus adresu

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

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

Už davimų geriausių vardų didžiumai ar visiems pa 
veikslams bus duotos Šios dovanos

Diamond
ŽIBANTI MALEVA

Balta arba spalvose AE 
Už Galioną ...........  vOC

Ekonomiškai sumaišyta ma- 
leva, balta ir kitokių spal
vų, galionas 5L49

Galit Išlaimėti Brangių Dovanų
SKAITYKIT ŽEMIAU PAVEIKSLŲ VARDŲ KONTESTO SĄLYGAS

GERA IŠVIDINE
ŽIBANTI MALEVA

Maleva su Enamel išbaigimu 
Baltos spalvos AE 
Už Galioną I - VU

duoti blzn 
kanas# vii «tljų gydytis. Aš, 
nuo sttvęs, veliju Jum grolUI

Antrų vėl veriu#, stebėtis mėjas, Ir šiaip draugišku# žmo 
perdaug kun. Vaiėunu Irgi no-’gus 
roikn, To# rūšie#, profesija.1 Brli 
kurių jis praktikuoja, didelio kum# taisyti šapų. Vėlinu per 
paslgaIįėjimo nerodo: lupo #lkėlė | Brlghton Purkų minė
klek guli

Rasi dėl to Ir tas Iškilmių-' ko bučornę ir grosornę. IMmiiI# 
gu# kunigo jublloju# praėjo la* ėjo gerui, o Ir šiandie eina ne
imi paprastai.gulimu #uky- 1 * ’ *
Ii, Ilk nu vieliniai# i 
nul#. O iš prorenljtm brolių 
cblcugiečių matėnl vien Glcero 
uuklėllnl# kun. VnleniMii#.

Senųjų kunigų nebuvo. Žmo-

....... $15 Cąsh

....... $10 Cash
Vilniaus 
Albumas 
$5.00 vertės.

pnvytll, kini Vnli'tinul lilntnU 
Hoi'i.l M'knsl. Ar Ioh kulboH 
lurl pumulo, ur neturi, negu
liu likrnl puNukyll. Maunu 
belgl, kad jeigu konkurencija 
Ir pavyda# reiškia#! klb|o pro- 
IphIJomo Ir bUnluoNo, lai kodėl 
negali Imli pavydo Ir konku
rencijų# kunigavime.

Punųiijonuji.

GRAHAM’S Iš LAUKO
STUBOS MALEVA 

ilgai laikys ir ekonomiška 
18 spalvų ir E 4 AE 
balta. Už gal. Į JU
Del PORČIŲ ir GRINDŲ 
ENAMEL, greitai išdžiūsta, 
balta ir kitokių spalvų,

S2.59

* OI1 CHICAGO
Pradėkll taupyti savo pinigus šioje Eedoralėje įstaigoje. 

Gali pradėti taupyti nuo 50c J mėnesį ir augšėiau.
ĮSTOJIMO JOKIO NEREIKIA MOKYTI.

Jūsų pinigai šioje įstaigoje yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Snvings and Lonn Insurance Corporation, 
\Vasbington, D. C.
Darome paskolas ant pirmų morglčlų, atmokėjimo mor- 
glčių, pataisymo nnmų Ir pastatymo naujų namų, leng
vais mėnesiniais išmokėjimnih.

RAšTINR YRA ATDARA KASDIEN.
2242 West 23rd Place Phone Ganai 8887 

lien J. Kazanauskas, RtMninkas.

Galionas

Sieteliams Maleva
Žibanti Juoda OA 
Už Galioną ....... . ....

GRANAM <• SONS,«. 
MALEVŲ KRAUTUVE

1821 W. 35th Street 1638 W. 79th Street
Td. LAFayotte 3S73_____________________ Tol. RADcltffe 3886

Pavasarinis Išpardavimas 
VARNISH TILE 

SIENOM 
POP1ERA.

plaunama, t a i 
pidai kaip 

161c
Už Role. 

Sienoms Popiera

Kazimiera# Kup#as, 2500 W
43rd #L, sunkiai serga juu' velioni# buvo laisvų pužlurų 
daugiau kaip motu# laiko. Iš- • • •
tinusio# yra abi kojos Ir vie
na ranku.

Ligoni# Jau perleido daug gy- 
tlytojų Ir padėjo daug iškaš- 
člų, kad tik sugrųžintl savo 
sveikatų, bot viso# jo pastan
gų# nosutoikė pageidaujamų 
pasėkų.

Dabartiniu laiku gydytojai 
pataria jam važiuoti j šiltu# 
vandenius Arkansa# valstijoj.

Drg. K. Kupsa# yra senas 
“Naujienų” skaitytojas Ir ro-

K »V

Neseniai čia atšvęsta svar
bus jubiliejus, tai kun. H. J. 
Vaičuno 20 metų kunigavimo 
sukaktuvės.

Šv. Antano parapijos klebo
nas yra gabus biznierius ir kai 
kada pasako daug teisybės. 
Bet ne vienam jis pusėtinai 
įgrįso. Kodėl? Gi štai ko
de! :

“Mylimieji, pasirodykite su 
gausia auka!“

Praeis kiek laiko, ir vėl:
“Mylimieji, pasirodykite su 

gausia auka!“
Vadinasi, duok ir duok. Ne

tektų stebėtis, jeigu kun. Vai- 
čunas butų kįlęs iš turtuolių 
luomo. Kaip iš turčių paeinąs,' 
sakytumei, skurdžių padėties 
nepajėgia suprasti.

Kun. Vaičunas tačiau pats 
yra vargą vargęs, dirbtuvėj 
dirbęs. Tad aišku, kad vargdie
nių likimas jam žinomas, ir 
todėl jis turėtų atjausti savo 
klasės brolius — ypač šiais 
sunkiais laikai*,
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Iš Kruopiškių Pro- 
gresyvio Kliubo 

darbuotes
Nkaltydanma “Naujienas” vis 

matau korespondencijas npfo 
darbuotę Įvairių klhibų, kaip 
tai ZaraaiAkių, ^ngni’ločių, Jo- 
niškiočlų Ir k t.

AŠ, kaip kruopiškiu, nutilta 
rlau sužinoti kodui Kruopiškių 
Kllulma nieko neveikia. Infor
macijų paklausiau vieno valdy
bei* nario. Jis man paalftklno 
ve kaip.

KruoplAkial labai noslgnrshm, 
Imt Jie dirba Usijuosę. Jų kilu- 
Ima jau yra nuveikus dldelj kul
tūrini darbų, kuij turi užslbrln- 
žęa. Jo užduotis dabartiniu lai
ku yra pngolbėtl laisvos min
ties draugams flnansiAknl su
tvarkyti L. M. kupinos Kruo
piuose, kurios buvo įsteigtos 
1926 m.

Kliūties, nors dar jaunas, nes 
tik du motai kaip susitvėrė, bot 
jau sugebėjo nusiųsti apie $200 
minėtoms kapinėms aptaisyti. 
Dalis kapinių jau aptverta jfta- 
žia tvora ir buvo pagerinta kai 
kurie kiti kapinių reikalai.

Tačiau to neužtenka. Reiklu 
daugiau imsldarbuoli, kad u£- 
baigus minėtą aukščiau darbų. 
Ir tam tikslui yrn rengiamus 
išvažiavimas su HlalmCjimais, 
kuris (vyks birželio 10 d. Jot- 
forosn giriose. Išvažiavime bus 
nntsika, bus gėrimų ir užkan
džių.

Kruopiškiai visus kvičia nuo
širdžiai dalyvauti išvažiavimo 
ir paremti tų kultūros darbų.

—D. M.

S

Kviečia rengtis prie 
pikniko ir gauti 

narių
ROSELANI). SLA. 139 kuo

pos mėnesinis suslrinkijnas |n 
vyks trečiadienj, birželio 5 d. 
7:30 v. vakare, Pahner Parko 
svetainėje.

Susirinkime bus svarstoma 
apie surengimų pikniko, kaitai 
vasarinio pasilinksminimo. To
dėl prašome visus narius daly
vauti susirinkimo ir nutarti 
rengti piknikų. Taipgi prašome 
visų narių atsivesti ir savo drau
gus ir prirašyti prie Susivie
nijimo Lietuvių pųšelpinčs or
ganizacijos Amerikoje.

—Valdyba.

Kastantas Žilinskas 
išvažiuoja Lietuvon

Kastantas Žilinskas, kuris tu
ri tavernų po numeriu, 2622 W. 
69 SI., apleidžia, Chicagų bir
želio 6 d. 5:30 vai. vakare iŠ 
Im Šalie stoties, o birželio 7 d. 
sėda į laivų “A<|uitania”,

Gimines ir draugai, kurie no
rite įduoti labų dienų parvežti 
savo pažystamiems, galite dar 
priduoti prieš jo išvažiavimų.

Svarbus reikalas
CICERO.—Belle ir Joe Pec- 

kesz’iai prašomi atsišaukti į 
Frank Danauskų, 1346 So. 50tb 
avė., Cicero, III. Jiems yra po
ra svarbių laiškų. Jeigu patys 
negalėtų atsišaukti nurodytu ad
resu, lai praneša savo, adresų, 
o laiškai bus pasiųsti jiems su
lig nurodymu.—D.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu 

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

901 Adomaitis J.
915 Lipaus J.
919 Pikula Cecilia
929 Vitas Jary
932 Ziliuskis Julia
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1<4 ATEITIS LEMIA "I’BNTINUKAMS”?
ammbm.1
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JuIIuh hutnutlH mirė pavieto 
ligoninėj birbilo 4 d. Turėjo 
piiHbrolI AII’obhu llrhidl, Ol«o-

«y«i »i»Ur»

CANADA, - Keletą dienų ntgnl guralojl CimndoH Dlonno 
“ixmk’tlnuktti” sulnukč motus amžinus, Įdomu, kokia atoltlH Jų 
laukia ir ar Jie Ilgai išliks gyvi?

Paveikslo parodomu dvi poros ketvirtukų, kurio nožiurlnt 
Įvairių pranašavimų, suaugo, Doylo sosorys paliko scenos akto
rėmis, p, Keyos seserys einu mokslus ir visos yrn unlvorsllo
tuose.

VAKAR IR 
ŠIANDIEN

Bolioijn ieško 24 motų jau
nuolio. John Thomas Foloy, iš 
Wilmettc, kurks kur tai buvęs 
sužeistas automobilio. Kur—nei 
tėvai, nei policija nežino.

Prokuroras išleido Įsakymų, 
sulig kubuos, pomirtinius skri
dimus tebus galima daryti aky- 
vaizdoje vieno numirusio gimi
naičio ir policisto, iŠ to dkstrik- 
to, kur mirtis jvyko.

Maliorius John Maniška, 35, 
3531 E. 53rd Street, Cicero, 
pasikorė savo namų skiepe.

Evanstonas išleido įstatymų, 
kuriuo, automobilių savininkas 
turės išsiimti naujus laisnius 
iki sausio 1 d. Kas išvažiuos su 
senais laisniais po tos dienos, bus 
užrakinti 
piniginiai.

Illinois 
laiku yra 
metais buvo 211,497. Padaugė
jo 8%.

kalėjime ir nubausti

valstijoje dabartiniu
232,226 ūkiai. 1930

Chicagos Association of Com- 
merce skelbia, kad jos surink
tos skaitlinės rodo, jog Chica- 
goje biznis gerėja.. Ypatingai 
pakilusi departamentinių krau
tuvių apyvarta.

II. III. »■■■ .......-H »■ l'l . .. "
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FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Rarai ir kiti krautuvams fikčeriai; 
nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELI) STORE FIXTURE 
EKCHANGE 

5300—5314 So. Halsted St.

Senu ir naują lietuvišką knygą 
visuomet gausite Naujienų knygyne.

Gengsteriai vakar pasiėmė 
dar vieną auką—italą Frank 
Mayleo, 85, 3506 W. Ohio str. 
Jie nužudė Mayleo už išdavys
tę.

Policija suėmė 18 metų mer
gaitę Anne Chire, 4267 Addison 
Street, kuri suvažinėjo 39 metų 
David Burnett, 2939 Clybourne 
avė., ir bandė pabėgti, nesutei
kusi jam pagelbos. Jis vėliau 
mirė. K

Begraibydama^ medgalius ku
rui iš upes, į ją įkrito ir pa
skendo 12 metų berniukas, 
Theodore Piecuch, 1658 W. 21st 
st. Nelaimė įvyko prie 22-tros 
ir Ashland.

NAUJIENOSE

Serga Martynas 
Adomaitis

ser-

yra
Be-

M. Adomaitis, 7 WohI 65th 
atroot, kurlH užlaiko mažmo
žių — aigarų, saldainių ir ki
tokių dąįkto».k^^tuvę —- 
ga.

M. Adomai Ils profesija 
muzikantas. Buvo Lietuvos 
no ir žagariočių Kliubo narys. 
Tarnavo porų motų Jungtinių 
Valstijų kariuomenėje |r me
tus laiko praleido Francijoj, 
mūšių 'fronte, kur gavo gazųj 
pakirtusių jo sveikatą. ‘

Balandžio 22 d. Šių m®tų M. 
Adomaitis, kaip oks-kareivis, 
išvažiavo j valdžios ligoninę — 
Speodway llospital. Jis ir šian
die tebėra toje ligoninėje.

Butų gerai, kad draugai ža- 
gariečių Kliubo nariai aplan
kytų ligonį. Iki šiol dar tik 
vienas asmuo teatlankęs jį.

P-nia Adomaitienė irgi nesi
jaučia gerai, nes j kojas esan-

Siunčiame Gšles Telegramų į viso 
pasaulio dalis.

KVIETKININKAS 
GC18s vcstuvCms, bnnkietams ir 

nagrabams.
3316 S. Halsted St

Phone Boulevard 7314. Chicago. III

A.+ A.
JULIJONA MIKALAUSKIENE 

(po tėvais Einikaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 4 diena, 12:15 vai. ry
to 1985 m., sulaukus puses am
žiaus. gimus Tauragės apskr., 
Vainutės par., Lazdunėnu kai
me. Amerikoj išgyveno 29 m. .

Paliko dideliame nuliūdima 
Mylimas 6 dukteris, Julijona, 
Stanislava, Ona Bronislava, 
Marcella, ir Helen, sūnų Vin
centa, 4 žentus, W. Brya, J. 
Parra, Ed. Boyd, Robert Ras- 
smusen. podukrė Charlotte Ba- 
ron. pussesere Teresa Vasi
liauskienė ir pusbroli Juozapą 
Einiką. ir gim., o Lietuvoje tė
vą, broli ir seserį. Kūnas pa
šarvotas 4447 S. Honore St. 
Tel. Lafayette 6254.

Laidotuvės ivyks penktadieni 
birželio 7 dieną, 8:00 vai. ryto 
iš namu i 3v. Kryžiaus para
pijos bažnyčia, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Julijonos Mika
lauskienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutini patar- 
navima ir atsisveikinimą. 
. Nuliūdę liekame.

Dukterys, Sūnūs, žentai 
ir Gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Epdeikis, Telofo 
nas Yards 1741

naujienos, chicttgo, m
tl iHlmotuMl kokia tai Ilgią b

HenuM PotniK.

Mirė Joniškiečių 
Kliubo veteranas

Kadangi voIIoiiIm buvo notu^ 
tingus, tai nėra kum rūpintis 
laidotuvėmis. Todėl draugai ir 
pažystumi kviečiami pagelbėti, 
alrdkrolplant prlo pipiolės An
čių lės. Tol. Vardu 41187.

Pavogs automobilį, 
kad nusipirkti rūbų 
mokyklos baigimui

Arturua ‘ Lurlglo, 15 motų 
720 8. Mny Htnmt, bnlgė mokyk 
lų. Knd Ir prndlnę, vlonok | 
užbftlglmo IšklImoH nogi oIm! mu 
kimdloiilnlu švnrku? O pinigų 
nnujnm nubuvo,

BogulvodnmnM nplo budus pi
nigų Hukųhl, JIh Numanė pnvog- 

bllj Ir pnnluotijo pn- 
Ti|il) Ir pudnrė, bot

Hlmblno pulmtl nugan polldjn.

Žada sumažinti pa
šalpų administraci

jos išlaidas
NuiiJuhIh lllinolH ICnioi'guncy 

iluliof CommlMHlon plrniinlnkiiM 
John C. Martin žadu sumažinti 
pašalpų admlnlHti'neljoH išlnl- 
dnH. JIh nako, kad mažėja pa
šalpą imančių skaičius, tad pro- 

tojų skaičius, o tuo pačiu laiku 
traukluHl ir Išlaidos, Bo to a ža
dama atloisti kai kuriuos tar
nautojus.

į nu m   s   .m i.—.wir.iw

KONTRAKTORIAI
B. Shuidn & Co, ( ,

Statom SmuJiiH ir talsom sonus 
namus. Patyrimas .115 motų, Dar

bas garantuotas 
4131 SO. FRANC1SCO AVĖ.

Pilono Lafayette 5824.

Duodam Paskolas Ant Morgičiu
Mažnįfj Mėnesiniais IšniOkėJiniais nuo 5 iki 20 Melų

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj
U. S. Government Įstaigoj, F.
S. and L. Ina. Corp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie
no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

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

Reikalau d a m i i 
visada galite 
gauti savo su-

EDERAL3AVINGS tauP^MT. 
ANPjLOAN *A5 8OCIAT!ON 

OF CHICAGP 
2324 Šo. Leavitt Street 

Telefonas CANAL Uį79 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
, HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

WHW 
•SI GOOD OLD • r 
>Ąįj§alASHIONED * 

Si BOIJRBON
' Iii s tdlcd irt
KĖNTUCKY

NATHAN KANTER

SINCE 1860
PistrĮDutoriai

Mutual Liquor Co
So. Halsted StredKl
Tel. TARPS 0803

RAPSO
H. Vespenderaitė 
dainuos Naujienų 
nulio programų

SohmIom vakarlnlnmo Naujie
nų programų dnlnuoH visų my
lima Jaunutė dainininkė Ilaimia 
VoHpondraltė. 1 Įaugo! I h Jom 
troško dar Išgirsti, taigi dabai 
turės progos. JI turi pasirinku
si savo radlo pasirodymui Itin

ToloHiiė oigit Gabalų šolmy- 
noa gyvenimo taip pat bim gir-

NauJIonų radlo programų.

Pradžia I) vai. vakaro IŠ hIo- 
tloM WSIIC, 1210 kilocych'H.

Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Grogg Shortlmnd)

MOKSLO LAIKAS:
Nuo.iO U ryto Iki 8 po plotų, 

nuo 7 Iki P vai. vakaro,

Amerikos Lietuvių Mokykla
810(1 So, Halutod Ht,, Chlcngo, III.I - . . ■, • , .... ■ ■ Iw w w w w w w ww w wwwwww

ir

g u s. Įstojimo 
mokėti nereikia.

Chicagos Drauglji]
Klhibij Valdybos

1035 metams
JETIIVIŠKA TEATRALIŠKA DU

MTA RIITOH NO. I Valdylm Ih.'in 
imi Pirm, (j. Htancal, 21)80 Wasl 
481*11 Hl., (Jhlrago. lil.i Pirm, im- 
golb, (I, (lliaiilinHHUM, 11(127 South 
llalshal Ht., ('hkuigo, III.i Nul. 
riifit, !<’, OiHilskas, 821H Ho. Lima 
St., Ohloago, lll.i Fln. rašt. W. 
ZlahoHi 740 10, OOth 1'1., Uhlrugo, 
111,1 Kont. rašt. J. RaKmlmis, (lloi 
Ho. Ruelna Ava.. (Ihicago, lll.i 
Kiialor. glob. P, MartlnklonB, 1041 
Ho, Margiui HL, Chlcugo, lll.i Kas, 
pagaili. J. Yullklttiilmm, 2047 W, 
40tli St., Uhlcago, lll.i Durų mar
šalka H. Žukauskas. 251 h W, 43ril 
Hl., UhuMiHOi Hl«l Ligonių aimk. 
K. Katumklmifi. b2h K. Onkwood 
lllvil.i Knslarius J. Yuftklonns, 2M7 
W, 40th HL. Uliįeftgo, lll.i Huilžla 
F. Aušra, II4II0 Ho. Artaslan Ava. 
Chiaago, lll.i Hudšlos ralL F. Žu
kauskus. 10114 Ho. Morgan Htraat. 
Chirauo, lll.i Kornsiiomlantus S. 
VVarnls, (IH04 Ho. Porry Avtmue, 
Chkmuo, III.

IMCMWKi

IJIOTtlVIU ŽAGARIKČIŲ KLIUBO 
valdyba 1011h mstamsi P. Arlaus
kus pirm., (I6() Bddan Ava., A. Ja> 
naviką pirm, imgalb.. 8Mh2 South 
Callnirnla Ava., John Puklnskns 
uul. ruflt., 7125 H. Wushtormw 
Ava.. M. Manivlčltmfl fln, rult. 
2hH9 W, 411 PI., A, RurnaAuiisklanA 
fIn. pugalb.i 121M Indapmidmido 
III., A. (ladiimlnNklmiA kaslarlus, 
2050 W. 42 Ht., l>. Radvilas mar
šalka, 712 W, 17 PI., P. Arlaiis- 
kits, J. Pukinskus luino n globojai, 
Kuslrlnklmiil yra laikomi kim ma

lino trečia imdčldluiil j vai, no plot 
liollyvvood Imi svotidnėj, 2417 W«st 
411 Stroot,

LIETUVIU PILIEČIŲ BROLYBĖM 
KLUBO AMERIKOJ valdyba 1IKIA 
mtiliinm: A. Zalugmiiis pirminin
kių*. 71'12 Ho. Raclim Ava., Tol, 
Jtmlclli'fo 011991 K. Laucius vlco- 
plrrn,, 11817 Ho. iJtuunlaa Avu.j 
M. Batutls, imt. raAt,, 2027 Gliuly*

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SARAšAS 
ALFABETO TVAHKOJB

IIh ekyrlue yra vėdinimu tikslu pagelbsti muitų skaitytojam* eu> 
draatl, kur galima mmipirkti (vairių papnmtų ir nepaprastu 
daiktų, intttbų Ir reikmenų. Jeigu 16 telpančių Čia skelbimų ae- 
<nllte n u *1 rauti ko jiejkot, pašaukite Naujienai, Canal 8500, Ir 
klaupkite Biznio Paturėjo. Cht jųa gausite Informacijų, jeigu tik 
|ų bua galima gauti.

■ I

Čia 
susirasit 
ko 
tik 
jums reikia
AUTO Radiatoriai

AUTO RADIATORS

Radiatoriai — Fenderiai ir Body 
Pataisymas 

Auto Melevojimas
Darba atsiimam ir pristatom.

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

įsteigta 1920. 
8572-74 ARCHER AVĖ. 

LAFayette 7688

KNYGOS
BOOKS

LENTOS ir Medžiai 
LUMBER

CARR BROS. WRECK1NG CO.
(Ine.) 

įsteigta 1915, 
Parduodame Visokios Rūšies 

ANTROS RANKOS BUDAVOJIMU) 
MEDŽIAGA.

Nauja Statybai Medžiaga ir Malkos 
Lietuvi pardavėja rasite musą 

yarde.
8003-3039 S. Halsted St. 

VICtory 1272-1278

Radiatoriai ir Ka

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 
25* ™ 35% 

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
minėsiu. Kreipkite* visuomet į 

LEVINTHAL PLUMBING 
8UPPLY CO.

1635 W. Division SL 
kamna* Manhfield

Ava.. Tai. Virn Buren 711011 P. 
VlrijlHN flnansii rašt., 1141h Ho. 
Wa1la«a St,t M, Alkimuvlčius Iž
dininkus. 4H04 Ho, LuPIn HLl B. 
Viršilas kontrolės rašt., 8418 Ho. 
Wullaaa Ht.i M. Narbutus ir K. 
Jlatutls iždo globėjui i J, GurbuŽas 
maršalka,

ILLINOIS LI1CTUVIŲ PAIKIUOS 
KLIUBO valdyba dal lU.'ID molų. 
Jonus Bljankus, pirm., 984 W. 
MuniuaUo Romi, Walter Isikis, 
pirm, pugalb., Adolph Kuulakls, 
miL rašt. IIN42 H. Union Ava, 
Frank Norkus, fln, rašl., 4067 Ho, 
Rlchinond HL, Frank Pakulis, ild. 
2(1011 W. Mlh HL. J. Adomaitis ir 
J, JunuŠuuskČas, iždo globfljal, D. 
Antanaitis, miiršalkn.
Husirlnklmul uisibuna kožrm mena

si pirmu paiiktudlany, Chlcngps Lia- 
tuvių Auditorijoj. 01811 S. llulslad

P. CONRAD
HTUDJO 

420 W. 63rd St 
Kngtaffood fiHNH-ftHtO

D h r gružlitu, modorniš- 
kiltu irofiglii,

PLUMBINGO JR NAMŲ AP- 
ftILDYMO SPECIALIAI

Vitcroiis chlna ciosct kombinacija, 
/iržuolinčs ar klevinės Mfi 
sėdynės 
Metalines chrome kombinacijos sin
ku. kranas, su nuimama 
sėdyne 
Karšto vandens šildytuvas |C /[C 
Ir tanka 4o galionų (talpoa **•*♦*> 
Pilnas pasirinkimas tavorų. Dykai 
ai vežimas. Atdara nedaliomis iki
pietų,

A. MESSE and SONS 
2450 W. Lake St. tel. Scelcy 3513

Real Estate ir Pask
REAL ESTATE & LOAN

KREIPKITĖS į MUSU BENDROVE 
Del skolinimo pinigų ant namų. Del 
pirkimo, mainymo arba pardavimo 
namus, lotus Ir žemes. Paveskite 
mums visus savo Insurance, Flre, 
Tornado. IJfe, Surety Bonds ir ki
tus. Paveskite mums visus darbus 
logaiiškus. dėl pripildymo ir paga
minimo visokius dokumentus, lietu
viškai ir angliškai.

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

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

STOGAI 
ROOFING

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar jusą stogas reikalauja patai

symo? Pašaukite mus ir mes pasa
kysime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blškorystSs 
darbe.

8216 So. Halsted Street.
Tel. VTCtorv 4965.

ŠOKIŲ MOKYKLOS
DANCING SCHOOL

ANDREJEVO specialia vasaros 
kursas,

814 W, 33rd St,

FIKČERIAI
C'mm? TFIV’T’ITDE’C!SIvJKKi TlAlUItllio

SIUSKOFEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
1b prašo Lietuvos žmonėse
saįp patariaUwfala



NAUJIENOS, Chicago, III

PRANEŠIMAIVAKARŲ FRONTE NIEKO NAUJO

CLASSIFIEDADS

Gov. Henry Horner

reikalauja

Tik patyrusios

CLASSIFIEDADS

4705 S. Halsted St.

‘aipgi perkam.

$500 cash. kitus

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

FULLPACK
NOSLACK 
FILLINO

Nusiplikinęs sker 
dyklose mirė lietu 
vis Mykolas Dagis

negalėjo 
pas bo 
jam la- 
ir pasi-

Personai 
Asmenų Ieško

n
Rytoj “Naujienų’ 
ekskursija pasiekia 

Klaipėdos uostą
Didelis būrys lietuvių važiuoja 

švedų Amerikos Linijos laivu 
“Gripsholm”.

REIKTA 2 patyrusiu moterų «or 
tavimul skuduru. ..
lai atsišaukia. 16 So. Jefferson St.

Partners Wanted 
Pusininku Reikia

Financial 
Finansai-Paskolos

veltui, pradžia 7:80
P. M. Kregždis.

PARDAVIMUI ice box. 4%x8 ft. 
tinka tavemui arba grosemei. Bar 
genas. 4705 S. Halsted St

aru ir na 
lam, mai

laive vietų užėmė
— suomiai ir tre

ji VVanted—-Mate 
larblninky reikia

PARDAVIMUI restaurantas, biz
nis gerai išdirbtas, geroje vietoje. 
Parduosiu pigiai. 1945 W. 51 St

kodėl tuojau nepasišaukė pa
galbos ir nepasiskundė Swifto 
gydytojui, Dagis atsakė, kad 
jis bijojo, jog j j paleis iš dar
bo, “Ir ką aš tuomet darysiu?“

Box 267 
1739 S. Halsted St.

pusižiurėti, kas per 
ir kas iš jo laimėto-

TAVERN pardavimui, geroj vie 
toj, netoli dirbtuvių, pigiai. 

1615 W. 48rd St.

turi savo pagyvenimu Chi 
Rašykite, duosiu atsaky

Trečiadienis, birž. 5, 1935

RENDON 3 kambariu flatukas, 2 
lubos, maudynė, renda nebrangi. 

4449 So. Fairfield Avė.

PARDAVIMUI tavern, biznis iš
dirbtas, geroje vietoje, įvairiu tautu 
apgyvento!. Parduosiu pigiai, prie
žastis pardavimo liga. Silver Leaf 
Inn. 5000 S. Ashland Avė.

tteal Estate For Sale 
Namą|-žem$ Pardavimai 

^mmm^mm*****^^***^*^*****^**^**********

UŽBAIGIMUI reikalu nejudinamo 
turto; parduosime už $2500 cash, 
2 fl. muro narna, 6-6 kambariu na
rna. 2 karu garažas. 630 W. 48 PL 
Kitas namas. 238 W. 51 St, 2 aug- 
štu medinis, krautuvė ir 5 kamba
riai viriui, $1500; C"21 
išmokėjimais. HARRELL. 1212 W. 
63 St. Phone Wentworth 1894.

šiandie, birže 
įvyksta Naujos Gady 

redaktoriaus

PARSIDUODA arba Išsirenduoja 
bizniavas namas. 1900 S. Union avė. 
Arba parsiduoda tavern. 7021 Stony 
Island avė.

REIKALINGAS virėjas nevedes i 
maža lunchruiml ir tavern, pragy
venimas ant vietos.

3738 So. Halsted St

A fe

REIKIA patyrusiu moterų sortavi- 
mui skudurų. Nuolat darbas, gera 
alga. 1801 N. Leavitt St.

REIKALINGA mergina ar mote
ris prie namu darbo, ir pridaboti 
Vaikučius, turės nakvoti. 5313 W. 
Nevada St. arti Fullerton St.

MARQUETTE PARK.—-SLA. 
260 kp; mėnesinis susirinkimas 
įvyks 5 dieną birželio, 7:80 v. 
akare A. N. Masulio real estate 
ofise, 6641 S. Western Avė.

Nariai ir narės yra kviečiami 
dalyvauti šiame susirinkime, 
Nes yra daug svarbių tarimų, 
kurie turi būti aptartai. Taip 
pat atsiveskite ir savo draugus 
bei pažįstamus prisirašyti prie 
SLA. 260 kuopos.—Sek. M. P.

Už $2250 nupirksit 6 kambariu 
murinę cottage ant Loww Avė. Tik
ras bargenas. Veikit greit raly- |ldt Naujienos. Box 268.

REIKIA patyrusiu beauty opera 
torku visokiam darbui.

1747 S. Halsted St.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKCE 
rius, visokio didžio su Coil Baksaie 
ir Sinkom. Taipgi Storų fikčerius 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles, registerius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures, 1900 S. State St 
CALumet 5269.

Apsidegino karštu garu Swiflo 
dirbtuvėse; pašarvotas na- 
muctie.

L. S. S. Chicagos Centrais kuopa 
laikys mėnesini susirinkimų penkta
dienio vakaro, birželio (Juno) 7 d., 
Naujienų name, 1730 S. Halsted St, 
pradžia 8 vai. vok.

Nariai ir simpatizuotoje! kviečia
mi .skaitlingai atsilankyti; po upsvar- 
stlmo kuopos bėgančiu reikalų bus 
patiektas referatas ir vėliau diskusi
jos referuoto pakeltais klausimais.

Kviečiu sekretorius.

turėjo Įvairius savo 
— tradicinius vaka- 

ir kitas pramogas suside- 
muzi-

prašė namo. Bosas sutiko. Da
gis ir parvyko namo.

Bevalgant vakarienę jis stai
ga neteko sąmonės ir nuvirto 
nuo kėdės. Vėliau paklaustas

Šiandie Pruseikos 
prakalbos Rose- 

lande

Antra ekskursija — liepos 3 d

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Jtaisai

Šame Price lodau 
AsAAYcars Ago 
25 ounces for 25$

ROSELAND
Ii o 5 d 
nes redaktoriaus, L. Pirusei- 
kos, prakalbos. Vieta—Balehu- 
no svetaine, 158 East 107 St.

Eina kalboj buk visa rata 
undrulinių karžygių ruošiasi 
atvažiuoti iš Chicagos j Božių 
žemę ir atakuoti Pruseiką kaip 
komunistams “nekošer“ asmenį.

Well, visi Rožių žemės pilie
čiai, kurie tik supranta lietu
vių kalbą, susirinks Balchuno 
svetainėj 
karas bus 
j u išeis.

Įžanga 
vai. vakare

PARDUOSIU visa arba puse Ta
vern su lunčruimiu, tarp didelių 
dirbtuvių; turiu daug biznių, nega
liu visu apžiūrėti.

3729 So. Morgan St

PARSIDUODA bučernė labai ge
roje vietoje. Pigi renda su pragy
venimu. Nauji “fikčeriai” ir trokas 
Parduosiu pigiai. 749 W. 31 St.

WASHINGTON, D. C. - Gubernatorius Horner ir fe.de- 
• t

ralis pašalpos administratorius Harry L. Hopkins iš paveikslo 
atrodo geri draugai. Gal jie dabar yra, bet toli gražu santykiai 
nebuvo per geriausi, kai tarp Hopkins ir Illinois pašalpų admi
nistracijos kilo triukšmas. Hopkins atsisakė valstijai duoti pa
šalpai pinigų, jei pati nesukels $8 milionų. Legislatura Spring- 
fielde ilgai spyrėsi, bet pagaliau priėmė 3% sales tax, kad rei
kalaujamą. sumą sukelti. Paveikslas parodo gubernatorių ir 
Hopkins po konferencijos pašalpos reikalais. . , . i

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

8133 South 
ant trečio augšto. Visi

PA1EŠKAU aps įvedimui doro vy 
ro, pavienio ar našlio, be skirtum 
pažiūrų, nuo 44 iki 50 metų. A 
esu 48 
eugoje. 
mų.

REIKALINGAS žmogus nevedes 
prie namu darbo, kuris supranta 
karpenderio ir malevos darbu, pra
gyvenimas ant vietos. Adomaitis, 
3738 So. Halsted St.

SituatlonW  anted 
Darbo Ieško

PARDAVIMUI arba mainymui 4 
apt. mūrinis, garu apšildomas, elek. 
refrigeravimas, taipgi keletą mažų 
lotu arti 63 ir Western. Seaman, 
6403 S. Campbell avė. ‘

PARDAVIMUI tavern, geroje vie
toje, dirbtuvių distrikte. Apgyven
ta maišytu tautų. Pigiai greitam 
kirkėjui, 5617 W. 63rd PI.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

toriniu laivu “Gripsholm“ lie
pos 3 d. š. m. ši ekskursija 
yra irgi rengiama Liet. Laiv., 
Agentų Sąjungos Amerikoje. 
Ekskursija vyks iš New Yorko 
per Gothenburgą į Klaipėdą. 
Norj dalyvauti šioje skaitlingo
je ir Įvairioj ekskursijoj, ma
lonėkite kreiptis | bet kurį lie
tuvį agentą, kuris tamstą pilo
nai aprūpins visais reikalingais 
dokumentais ir laivakorte. Eks
kursijos švedų Amerikos Lini
ja būna visada skaitlingos.

Ekskursiją Palydėjęs.

BRIGHTON PARK. — Wes- 
ley Memorial ligoninėje pasi
mirė 50 metų amžiaus lietu
vis Mykolas Dagis—Davis, ku
ris kiek' laiko atgal sunkiai su
sižeidė skerdyklose.

Velionio kūnas buvo perga
bentas į namus, 2902 West 
Pershing Road, kur jis yra ir 
pašarvotas.

Laidotuvės įvyks šį šeštadie
nį, birželio 8 d. Vėlioms bus 
palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse, o apeigas tvarkys grabo- 
rius Masalskis, su savo asisten
tu A. Phillips.

Keletą mėnesių atgal Dagis 
smarkiai apsidegino garu Swift 
dirbtuvėse, skerdyklose. Apsi
deginęs, jis niekam nieko nesa
kė, ir po nelaimės — lyg nie
kas nieko — dirbo toliau.

Bet skausmas buvo per dide
lis ir kantrus Dagis 
jo atlaikyti. Nuėjo jis 
są ir pasiskundė, “kad 

viduriai“

Morning Star Kliubas laikys mė
nesini susirinkimų birželio 6 dienų. 
1935 m. kliubauzėj, 2001 North Avė. 
8 vai. vakare.

Draugai malonėkite susirinkti, 
yra lobai svarbus dalykai aptarti 
kas, link kliubo padėties. Nepa
mirškite ir nesiveluokite.

M. Chepul, rafit.

PA1ESKAU pusininko vyro ar 
moteries, Castlc Cufe, 644 North 
State St.

PARSIDUODA bučernė ir gro 
sernė. biznis išdirbtas gerai, par 
duosiu pigiai. 2500 W. 45th St.

GRANE COAI 
draiveriu,

5882 So. Ix>ng Avė

SKOUNAM PINIGUS 
ant jūsų morgičių, bonu,. ai 
mu. Taipgi perkam, parduoti 
nom morgičius. bonus, namus, ukes 
ir biznius. Turim apdraudos de- 
partmenta. Viešas Notaras.

J. NAMON & CO. 
6755 South Westem Avė.

PAIESKAU darbo už janitoriaus 
pagelbininka — Esu unistus, “All- 
round man“ — Rašykite Naujienos, 
Box 260.

Kuomet cigaretas yra
• • 1 ♦-estus ir tiffi geresnį skonį

—ir taip būna

Rytoj, birjelio 6-tą dieną, 
Klaipėdos uostą pasieks “Nau
jienų“ Ekskursija. Ji išplaukė 
iš New Yorko gegužės 25 d., 
laivu “Gripsholm”, kuris * yra 
labai moderniškas motorinis ju
rų transportas, priklausąs šve
dų Amerikos Linijai.

Ekskursija pasieks Klaipė
dą, nuplaukusi ten be peisėdi
mo. Kartu su “Naujienų“ eks
kursantais plaukia ir Ameri
kos Lietuvių Laivakorčių Są
jungos, Amerikoje keleivių gru
pė. Tuo laivu išvažiavo ir pp. 
Julin ir K. Augustei. ‘ P-a Au
gustienė yra ‘ N-nų“ knygvedė, 
c p. Augustas — redakcijos 
narys.

Išlydėti keleivius iš New 
Yorko ir apžiūrėti laivą susi
rinko didelė minia žmonių. Su
lig priduotų skaitlinių laive bu
vo svečių apie keturi tūkstan
čiai asmenų. Keleivių išplaukė 
tūkstantis keturi šimtai pen
kios dešimtis keleivių, t. y. 
lietuvių,- suomių, estų ir šve
dų. Pirmą 
švedai, antrą 
čią — lietuviai.

Kelionė buvo labai įvairi, nes 
kiekvienos tautos atstovaujami 
keleiviai 
tautinius 
rus 
dančias iš dainų, šokių 
kos ir tt.

kiekviename pakiete

Ar iuu osi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyru ir mo
terų yru nariais Šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei-. 
kit ir 'Lamstų i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašaipu yra trijų skyrių: $6.00 
suvaityjo, $10.00 savaityje Ir $16.00 
suvalty|o. Mokestis 50c„ $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių 
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iŠ Draugijos iždo,

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
tegulė organizacija Illinois valstijo
je, Noriais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metu amžiaus.

pilrafiyt Draugijon gulima per mu
su konkursuntus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
punudėliuis Ir ketvergais ofisus atda
ras visų dienų, o nedėldicniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų“ name — 2-ros lubos)
Association of Lithuanian Proper- 

ty Ovvners of Bridgoport laikys 
priešmetini susirinkimų trečiadieny, 
birželio 5 d., 7:80 vai. vak., Chicagos 
Lietuviui Audit 
Halsted St .. .
nariai Namu Savininkai malonėkite 
susirinkti, S. Kunevičius, rašL

S. L. A. 86ta kuopa laikys mėne
sini susirinkimų birželio 5 d. 8 vai. 
vakare, Chicagos Lietuviu Audito
rium, 8188 S. Halsted St. Prašau 
pribūti visu nariu, yra svarbus susi
rinkimas, raportas iš pikniko, pra
šome atsivesti savo draugus prira
šyti prie S, L. A.

J. Balčiūnas, rašt.

Antra šiais metais Amerikos 
Lietuvių ekskursij'a švedų Am. 
Linija išplauks tuo pačiu mo- bai skauda

GASO IR KEROSINO 
Virtuvės Pečiu Buveinė 

« Didžiausias Pasirinkimas — 
Žemiausiomis Kainomis 

BEN NELSON 
1304 S. Halsted St 

Atdara kasdien, taipgi nedėlioj. 
Utarninke. Ketverge ir Subatoj 

iki 9 vaL vak.

Business Service 
Biznio PatarnavimasMOVING

PIANUS m RAKANDUS
Prieš persikraustant pašaukite 

LAFAYETTE 8980 ir aš atvažiuo
siu jums padaryti “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.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI tavern, gera vieta 
prie geros tarnsportacijos, sena 
vieta, maišytų tautų apgyventa. 
Priežastis pardavimo liga. Naujie
nos Box 265.
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