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No. 139

Italija susitaikė 
su Vokietija

Tarp Mussolini ir Hitlerio užsimezgė labai 
draugiški ryšiai ir vienas kitam gelbės 

įsigyti daugiau kolonijų, 
1 *

RYMAS, birž. 12. — Italija, 
kuri ikišiol labai smarkiai šo
kinėjo prieš Vokietijų, dabar 
jau baigia su Vokietija susi
taikinti ir prasideda glaudus 
abiejų šalių susiartinimas.

Italijos diktatorius Mussolini 
pilnai atsižadėjo Stressoj už
imtos bendros talkininkų pozi
cijos prieš Vokietijų. Dunojaus 
valstybių konferencijų, kurių 
Mussolini Saukė išlaikymui po
litinės Austrijos neliečiamybės 
ir jos apsaugojimui nuo Vokie
tijos puolimo, jau tapo užmirš
ta ir ji nebeįvyks.

Tuo gi tarpu kasdie tarp Vo
kietijos ir Italijos eina diplo
matiniai pasitarimai Ryme ir 
Berlyne.

Tarp abiejų valstybių pasi
darė tiek glaudus ryšiai, kad 
valdžios instrukcijos Italijos 
spaudai yra rodomos Vokieti
jos ambasadai.

Staigus Italijos politikos pa
kitėjimas, kuris buvo jaučia
mas per pastarųsias dešimt die
nų, gali turėti didelės reikš
mės visai Ę u ropos* politikai.

Italija taikosi *eu- -Vokietija 
tikslu pašalinti sau pavojų iš 
Vokietijos pusės, kada Italijos 
pulkai pradės žygiuoti į Abysi- 
nijų. Bet tas dviejų diktato
rių susidraugavimas turės ir 
didesnės reikšmės, nes abu dik
tatoriai sutarė vienas kitam pa
gelbėti įsigyti daugiau kolonijų.

Prasidėjus karui Abysinijoj, 
Mussolini gali panaudoti Hitle
rį prieš galimus Anglijos pro
testus, nes atėjus tinkamam 
laikui Vokietija pareikalaus iš 
Anglijos sugrąžinti jai jos bu
vusias kolonijas Afrikoje, ku
rias dabar valdo Anglija.

Kadangi Fra nei j a yra pasi
žadėjusi remti Mussolini pro
gramų Afrikoj, tai pasilikus’ 
viena Anglija atsidurs keblioj 
padėty.

Italijos užsienio reikalų minis
terija nuginčija tvirtinimus, 
kad buk jau esanti užmegsta 
draugiška Italijos ir Vokietijos 
sąjunga, nors pripažysta, kad 
santykiai tarp abiejų šalių spar
čiai gerėja.

O dar tik dvi savaitės atgal 
Italija vadino Vokietijų didžiau
siu Europos taikos priešu! Abu 
diktatoriai vienas kitų smerkė, 
savo kalbose. Apie 30 Vokie
tijos laikraščių buvo uždraus
ta platinti Italijoje, o 4 vo
kiečių laikraštininkai buvo išva
ryti iš Rymo, vokiečiai naciai 
gi buvo areštuojami.

Dabar viskas urnai pakitėjo. 
Vokietijos laikraščiai jau giria 
Mussolini už jo stiprių pozicijų 
linkui Abysinijos. Italijos laik
raščiams irgi uždrausta kų nors 
sakyti prieš Vokietijų ir val-

ORHSŽ
Chicagai ir apieHnkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai prana- 
Sauja:

Giedra, biskj vėsiau.
Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:- 

dininkai vengia nors žodeliu 
prasitarti prieš Hitlerį, ar jo 
politikų.

Chinija atmetusi Ja 
ponijos karvedžių 

reikalavimų
NANKING, birž. 12. —Esa

momis žiniomis, nacionalistų 
valdžios centralinė politinė ta
ryba, Chinijos augščiausioji val
dančioji įstaiga, atmetė Japo
nijos karvedžių reikalavimus4, 
liečiančius šiaurinę Chinijų.

Taryba susirinko skubiam 
posėdžiui prie uždarytų durų ir 
j posėdį nė laikraštininkai, nė 
publika nebuvo įleidžiami.

Chiniečių žiniomis, taryba pa
siuntė telegramų gen. Ying- 
ching, kuris randasi Peipinge, 
butų prisiruošusiam veikti, jei 
japonai bandytų užimti Peiping 
ir Tientsien.

Taipgi iš tų pačių ištikimų 
šaltinių tvirtinama, kad pre
mjeras Cheng-wei išskrido j 
Chengtu pasitarti apie padėtį 
Šiaurinėj*' Chfilfjbj su Chinijos 
karvedžiu ir diktatorium gen. 
Chiang Kai-shek.

Jei tai tiesa, tai krizis šiau
rinėj Chinijoj paaštrėjo, nors 
pirmesnės žinios ir tvirtino, 
kad chiniečiai nusileidžia ir 
priima japonų militaristų rei
kalavimus. Tas gali privesti 
prie naujo Chinijos ir Japonijos 
karo.

Kiek žinoma, Japonija jau 
koncentruoja kariuomenę prie 
Chinijos didžiosios sienos, kad 
žygiuoti į šiaurinę Chinijų. Prie 
Tientsin pasirodė japonų karo 
laivai ir atvyko didelis trans
portas su japonų kareiviais.

Susitarė dėl musių 
paliaubos Pietų 

Amerikoj
BUENOS AIRES, birž. 12.- 

Po ilgų derybų, tarpininkaujant 
nautralėms šalims, Paraguay ir 
Bolivija sutiko šiandie pasira
šyti mūšių paliaubų. Paliauba 
prasidės ir mūšiai apsistos už 
48 valandų— penktadienio vi
durdieny.

Paliaubos sųlygomis, armijos 
karo lauke bus demobilizuotos 
ir Gran Chaco raistai, už ku
riuos karas tęsėsi tris metus, 
bus demilitarizuoti. Tada prasi
dės derybos išsprendimui gin
čo dėl sienų. Jei ginčų nepa
vyktų išspręsti tiesioginėmis 
derybomis, tai bus pavestas 
Haagos tarptautinio teismo ar 
bitracijai.

HAVRE, Francijoj, b. 12.— 
Naujasis Francijos laivas Nor- 
mandie ir gryšdamas iš Ame
rikos nustatė naujų rekordą, 
plaukdamas visų kelių 30.31 
mazgų į vai. greitumu, kuomet 
greičiausi laivai ikišiol galėjo 
plaukti tik 28.51 mazgų į vai. 
greitumu. Jis perplaukė At- 
lantikų į 4 dienas 3 vai. Laivas 
čia buvo pasitiktas labai iškil
mingai. Pabuvęs tik 8 dienas 
jis išplauks atgal j Ameriką.

KURIS JŲ TOLIAU BUS ČEMPIONUŠIANDIE KUMŠČIA SPRĘS
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III. legislatura priėmė senatvės pensijas
Už Lenkijos fanansi- 
nę pagelbą naciai 
parduoda Danzigą

Danzige bus įvestas Lenkijos 
zlotas ir suteikta Lenkijai 
didelių koncesijų už jos pri
žadėtų finansinę : pagelbą 
miestui

DANZIGAS, birž. 12. —Len
kija prižadėjo Danzigo miestui 
finansinę pagelbų, bet išsiderė
jo sau tokių koncesijų, kurios 
sunaikins nacių prestižų ir veik 
Visai paves miestų Lenkijos 
globon.

Nacių kontroliuojamas sena
tas jau uždraudė biržai skelb
ti svetimų šalių pinigų kursų. 
Kursų nustatys Danzigo ban-

Senatas taipjau uždraudė iš
gabenti auksų, Danzigo gulde
nus keisti į svetimų valiutų ir 
mokėti guldenu užsienio skolas.

Danzigo gyventojai, išvažiuo
dami užsienin galės išsivežti tik 
20 guldenų.

Neoficialėmis žiniomis, už 
Lenkijos finansinę pagelbų, 
Danzigo naciai sutiko laipsniš
kai pakeisti Danzigo guldenus j 
Lenkijos zlotus, pavesti pilnon 
Lenkijos žinion muitus ir uos
to policijų, dalinai atiduoti Len
kijai teismų kontrolę ir paša
linti 500 vokiečių valdininkų, jų 
vieton pastatant lenkus.

Nušovė atstovą
MADRIDAS, Japnijoj, briž. 

12.—Atstovas Pedro Rubio va
kar liko nušautas Įdegino Va- 
lencia, sekretoriaus La Haba 
miesto tarybos, kurios “tyrinė
jimų” socialistų veikimo kriti
kavo Rubio laikraštis.

Du socialistų jaunuoliai liko 
sužeisti susirėmime su fašis
tais.

ELKTON, Md., b. 12. — Dvi 
darbininkės liko sužeistos ir 
penktos moterys sužeistos Eks
plozijoj arti Triumph Gusse 
Fireworks Co. dirbtuvės.

*

Legislatura priėmė $1 į dieną pensijų bilių 
ir pasiuntė jį gubernatoriui

SPRINGFIELD, III., birž. 12. — Valstijas senatas šiandie 
vienbalsiai priėmė: senatvės pensijų 'bilių; kuris įveda maximum 
$1 į dienų pensijas, sulaukusiems 65 m. amžiaus seniams.

Bilius pasiųstas: gubernatoriui Horner pasirašyti, kadangi 
tą bilių valstijos atstovų butas priėmė jau pereitą savaitę.

Naciai atėmė piliety
bę 38 žymiems 

žydams
_ . — Na- 
Vokietijos

BERLYNAS, birž. 12. 
cių valdžia atėmė 
pilietybę 38 žymiems asmenims 
už tai; kad jie yra žydai, kad 
jie skelbė pacifizmą, gimdymų 
kontrolę, pritarė respublikai ar 
komunizmui.

Tarp netekusių pilietybės 
yra Erika Mann, duktė garsaus 
rašytojo Thomas Mann; Rudolph 
Hilferding, buvęs finansų mi- 
nisteris pirmame Stressemanno 
kabinete, reichstago narys ir 
žymus socialdemokratų vadas; 
Dr. Ęodman, parašęs kelias 
knygas apie gimdymų kontro
lę; istorikas ir architektas Ver- 
ner Hegemann, parodęs tikrą
jį veidų daugelio žymių Vokie
tijos istorijoje asmenų; drama
turgas Kurt Hiller; ekspertas 
konstitucijos klausimais Kurt 
Saentzschell; socialdemokratų 
armijos vadas Kari Hoelter- 
mann; komunistų poetas ir ra 
šytojas Walter Mehring; bu
vęs socialdemokratų Vorwaerts 
redaktorius Victor Sėhiff; dra
maturgas ir poetas Bertold 
Brecht it k.

Spėjama, kad visi jie yra pa
bėgę į užsienį ir Hitlerio pi
lietybės visai nepaiso.

Prisipažino nužudęs tėvų dėl 
apdraudos

SPRINGFIELD, UI., birž. 12. 
—Lloyd Robinson, 18 m. ūki
ninkaitis, prisipažino užmušęs 
savo tėvų ir paskui sudeginęs 
lavonų dėl $5,000 apdraudos.

žmogžudystę rūpestingai su
planavę jo motinta ir šeimyni
nis gydytojas Dr. Schlicht iš 
Niangua, Mo. Pastarieji ‘ irgi 
areštuoti ir visi trys uždaryti 
Marshfield, Mo., kalėjime.

Dideli keblumai Ru 
sijoj dėl pinigų 

trukumo
MASKVA, birž. 12. — Rusi

joj nesenai pasireiškęs pinigų 
trukumas, kuris pasidarė delei 
suvaržymo naujų pinigų leidi
mo ir delei valdžios atsisaky
mo duoti pinigus toms įstai
goms, kurios perviršijo savo 
biudžetą, iššaukė labai didelių 
keblumų įvairiose šalies daly
se.

Pav. šiaurinio Kaukazo vals
tybės ūkių komisariatas išbai
gė savo išteklius ir jau prasi
skolino savo darbininkams 7,- 
500,000 rublių. Valdžia gi už
draudė leisti savo pinigus ap
mokėjimui darbininkų algų. O 
to distrikto valstybės ūkiai 
prarado daug pinigų delei ne
tinkamos gyvulių priežiūros. 
Delei to jie nebegali gauti kre
ditų banke. Dabar paskelbta, 
kad jei komisariatas nesurinks 
pinigų ir neatsiteis su darbi
ninkais bėgyje penkių dienų, tai 
kaltininkai bus atiduoti teis
mui.

Vienas valstybės ūkis yra 
skolingas darbininkams dviejų 
mėnesių algą. Ten 425 darbi
ninkai prižiūri tik 2,500 kiaulių, 
o ir tos sparčiai dvesia, taip kad 
jis negali tikėtis surinkti pini
gus. Valdžiai gi jau nusibodo 
nuolatos dengti nedateklių ir ji 
daugiau pinigų nebeduoda.

Bado streikas ligo
ninėj

............................... ■>

VARŠAVA, b. 12. — 120 pa
cientų žydų ligoninėj dėl ser
gančių plaučių ligomis, paskel
bė bado streikų, reikalaudami 
geresnio maisto.

....................................... .......... ............................

Darbo sekretorė įsa 
ke surašyti vįsu§ 

ateivius
Bus surašinėjami ir tyriam! net 

ir piliečiai

WASHINGTON, birž. 12.— 
Darbo sekretorė Perkins papra
šė iš bedarbių šelpimo fondo 
paskirti $4,675,440 surašymui 
visoje šalyje gyvenančių atei
vių, ne tik tų, kurie nėra pi
liečiais, bet ir tų, kurie yra pa
tapę piliečiais. Pastarųjų pi
lietybės rekordai irgi bus nuo
dugniai peržiūrėti.

Taipjau visi šelpiami ateiviai 
irgi bus nuodugniai išegzami
nuoti.

Ji taipjau reikalauja griež
tesnio sienų prižiūrėjimo, kad 
ateiviai negalėtų nelegaliai j- 
važiuoti.

PUERTO MONTI, čili, b. 12. 
—Laivas Chilca paskendo Paci- 
fike su trimis žmonėmis.

Kiek dar trūksta?

Taigi dabar betrūksta jau tik penkių šimtų ir kelių dešim
čių dolerių. šitų sumų lengvai galėtų sukelti vieni čikagiečiai, 
gausiai paremdami NAKTINĮ PIKNIKĄ, kurį ALTASS centras 
rengia šį šeštadienį, birželio 15 d., Liepos darže.

šių savaitę baigiasi laikas įsigyti Chicagoje laiškų, ku
riuos Įeit F. Vaitkus gabens Lietuvon “Lituanicoje H”. Laiš
kus galima dar užsisakyti arba nusipirkti per “Naujienas” ar
ba per bet kurį ALTASS centro valdybos narį, užmokant po 
$2.50 už laiškų. Nepraleiskite progos! Tie laiškai turės istorinę 
vertę.

Transatlantinio Skridimo finansavimui užbaigti turi būt 
sukelta ....... ........................................................................ $4,750.00

Kiek įplaukė:
Buvo paskelbta $3,881.44

Brooklyn, N. Y. F. Vaitkaus Išleistuvių Pikniko 
komitetas pridavė lakūnui .. -............  288.87

(šitų sumų sudaro pelnas iš pikniko, surengto Dexter 
parke gegužės 30 d.,—<$238.87, ir už paveikslus, parduotus 
piknike,—$50.00. Į šių atskaitą neįeina dar apie $50.000, 
kurie piknike buvo įteikti lakūnui Vaitkui ir ALTASS 
centro atstovui P. Grigaičiui, taip kad tame Brookly no 
piknike buvo sukelta viso netoli $340.00) 
VISO ... .......L... 
DAR TRŪKSTA

$4,170.31
. $579.69

JAPONAI
JAU UŽĖMĖ

TIENTSIN
SHANGHAI, birž. 12. —Ja

ponijos karvedžiai Peipinge į- 
teikė šiaurinės Chinijos karve
džiui gen. Ying-shink naujus 
reikalavimus.

Tuo pačiu laiku nacionalistų 
valdžios politinė taryba visos 
nakties posėdyje atmetė plr- 
mesnius Japonijos karvedžių 
reikalavimus, nes jie įvestų Ja
ponijos protektoriatą Chinijoj.

Beveik tuo pačiu taiku Japo
nijos kariuomenė užėmė svar
biausi šiaurinės Chinijos portą 
Tientsin. Kiti gi Japonijos ka
riuomenės pulkai maršuoja lin
kui Peiping.

Japonai paskelbė, kad jie yna 
pasiryžę kooperuoti su kokiu 
nors nepriklausomu judėjimu 
šiaurinėj Chinijoj, kuris prives
tų prie to krašto susiartinimo 
su* Japonija, nors delei to šiau
rinė Chinija nutrauktų ryšius 
su Chinijos valdžia. Tai yra 
aiškus Japonų pareiškimas, kad 
jie siekiasi pasigrobti ir visų 
šiaurinę Chinijų.

Pasaulis yra reika 
lingas taikos, sako 

prezidentas
birž.

West Point
WEST POINT, N. Y., 

12.—Kalbėdamas 
karo * mokyklos išleidžiamiems 
kąrinįnkams ir tūkstančiams 
susirinkusių svečių, preziden
tas Roosevellas nurodė, kad vi
sas pasaulis šiandie yra reika
lingas taikos ir kad Jungt. 
Valstijos ir toliau laikysis “ge
ro kaimyno” politikos.

Kaip negali būti geras kari
ninkas, jei jis žiūrės vien savo 
kuopos, ir nepaisys kitų greti
mų kuopų, taipjau ir viso pul
ko, taip ir valstybės turi ne 
vien savęs paisyti, bet kartu 
turi atsižvelgti į kaimynus ir 
su jais derinti savo veikimą.

Jungt. Valstijos visuomet sie
kiasi taikos, todėl jos ir užlai
ko mažą armiją, kuri tinka tik 
apsigynimui, bet negali būti 
pavojum kitai valstybei.

Sudegė du vaikai

ST. JOHNS, Ariz., b. 12.— 
Užklupti degančioj apleistoj 
kempėj sudegė du vaikai.
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TERORAS VOKIE
TIJOJ
WM. »tmw «

IWIal žinomo Anglijo# lalk- 
rašalo “The Mimvhealer Guard- 
inn” MpfMjIalU kompomtentai 
paduoda tu lalkrdžėlo gegužė# 
10 d, laidoj |m#lbalaėtlnų Ai
nių apie narių teroro rthmthnų 
Vokietijoj*

'SvarbiaualojI torovlatal šian
die yra alaptojl valatybėa po
licija žinoma Auirumplntu var
du kaip Goalapo, O teroro tik* 
ala# yru vlAiAkal Išnaikinti opo
zicijų vyriauaybol, ypaė politi
nę opozicijų, /

Apie patį terorų konmpun- 
donlaa pasakoja štai kokly da
lykų:

Tam lik raino šiaurinė# Vo
kietijon ndoAtoly areštuotajam 
įvesi am | kvotimo kamlmrj kor- 
luina per voktų taip skaudžiai, 
kad kraujau prasimuša per bur
nų arba ausis, Kalėjimo kaina* 
raitė# Ir koridoriai dainai esti 
apšlakštytl krauju. Jaunų mer
ginų budeliai'stumdė tokiame 
kambary nuo vieno# ulono# | 
kilų kaip kokių bulę, Kada mer
ginu neteko aųmonėa, jų nuiro* 
šė algai i kalėjimo kamorų h 
numolė ant grindžių dripuoti 
visai dienai be jokio# dūkta* 
rtškns pageltam.

Kitai kalinei, 18 moty mer
gaitei, spiria | pilvų taip akiui* 
diiai, kad ji susyk neteko #ų* 
manės, Kalėjimo kameroj ji ai* 
aipeikėju, bei, nova ir nuimta 
didžiausio skausmo, buvo lai
koma be medikalėn pngelbo# 
per visų dienų iv naktį. Kitų 
dienų jų atlankė daktaras, UA 
tai, kad ji papasakojo dakta
rui apie jos kankintojų bruta
lumų, ji vėl buvo numuštu, o 
prie to padėta kalėti devynioms 
savaitėms kameroj viena, at
skirai nuo kitų kalintų,

Vadinama "apovialė" kama
raitė užlaikoma juo purviniam 
šia. Smarvė joje veik nepnken- 
ėiama, Langas kamaraitei pra
vėdinti galima atidaryti Ii k 
apie votį. Gulėjimui vieta — 
pliko# lentos, šilto mulato duo
dama kas Ireėia diena; kitas 
dienas vanduo ir duona. 
Ypatingai ne|>nkonėiamaa ner
vingiems kaliniams yra nepa
liaujamas vaitojimas tų, kurio 
buvo sumušti.

Kai kurie kaliniai yra visai 
jauni tarpe 16 ir 17 metų. 
Vienas kalinis, 20 metų am
žiaus, išlaikyta surakintas re
težiais Im paliovus dvi savai
tes. Jo nosis tapo sulaužyta, 
o rankos buvo sumišytos pei
liu. Kitam kaliniui sužalota 
veidą# raktais, dar kitam per
skelta ausies bubnelis (plėvė), 
ir tt.

Pačiame Berlyne reiškiasi 
irgi panašus įvykiai. Pavyi- 
džiui, vienas darbininkas čia 
buvo užklaustas, ar jis yra ko 
munistas. Darbininkas atsakė, 
kad nėsųs. Už tai jį sumušė 
taip bjauriai, kad net viršinin
kai, kurie jį vėliau tardė cen- 
tralinėj Bėrimo policijos būvėk 
nė j, pasibaisėjo. Keletas kali
nių. bemušant juos, mirė.

Tūlame vakarinės Vokietijos 
pramoniniame mieste užtikta 
du darbininkai, kurie skaitė

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
ir TĖVAS

Lnidotavhi Sglygne 
Lengvais Išmoksimais 

REPublic 8SW 
5340 So. Kedzie Avenue

1

Maerir t * ana w»ta

IMtKlVAtilV HUfcMMAl

PollvlaU# L. H. (Ufl'mM (krlrėj) Ir (blvklyvii# W. M. Uo«| 
gvr#, iš 8»ilt Ūko City, CUh, (lžlmmiH#l Ir Vlmm# kitų #volklim 
dėl avošUvlmo Harmirn M. VVnloy Ir jo Žmmrn#, kurio jmi prl- 
Klpailho dalyvavę pagrobimo Timomn, Wn#h., t) melų valko 
George \Voyerhnou#pr, Būt jie nebūty žmogvnglų nuėmę, Jol no 
budrio# patavnautojoH došhulštory, kurio# gnvu#io# Irt Mm'gn- 
rot VVnloy penkinę Ir pMlobėjuHio#, kad la penkinė yra Irt #u« 
mokėtų vmhmtplnlglų, nebūty pnšauku«lu# policijų#.

#lap(ų, nelegaliai Išlotalų Ir plm kurių #mogė mušeikai karty Ir
Al# #u#mukn. Ant areštuotojotlnamų lupų, Jie asmeniškai 

nepriklausė jokiai partijai, 
Areštuoti, Jiedu buvo tol kan
kinami, kol pasakė vardus Amo
nių dalinusių tos ryšio# lapus, 
IM tu prasidėjo vlsn eilė mvštų 
ir jų pasėkoj kankinimų, Vie
na# mušamas kalinys nesusl- 
laikė Ir kirto atgal kankinto* 
jam#, Jisai mušiu tol, kol mi
rė nuo mušimo.

Nuožmiausių mušimų reiš
kiasi ir kituose miestuose, kaip 
Kssone, Dortmundn Ir t'rlm- 
mitsvhau. Daugelis kalinių pa
silieka visam amžiui sužaloti, 
Tūloj vietoj policija apvynioja 
kaldrėmis galvų# tų kalinių, 
kuriuos ruošia#! mušti — tu r 
būt, kad nustelbti kankinamų
jų kliksmo garsumų.

Dresdeno tapo areštuotas tū
las socialistas. Jį skaudžiai su
mušė vienas policijos viršila, 
kurio vardas yra žinomas 
"Manchester Guardian“ korės 
pvndenlui. Vėlinu areštuotas so 
cialista# vėl buvo atgabentai 
prie to paties mušeikos virši
los. Būdamas geras uksini akas, 
areštuotas socialistas šį antrų 

Laidotuvių Direktoriai

>1

rJ. F. EUDEIKIS 
4605-07 S. Hermitnge Avenue Phones Yards 1741-1742

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

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

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

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phoite Lafayotto 8572

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

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

L J. ZOLP
1646 VVest 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

puolė kiti du viršilos, Ir jUo# 
arošluotasni paguldė. UŽ tai 
Žmogų vėliau mušė tol, kol už
mušė.

Leipcige mušima# kalinių 
taip išgarsėjo, kad būry# pi
liečių bendrai pareiškė protes
tų vyriausybei. Mat kankina
mųjų riksmas dažnai buvo ga
lima girdėti lauko, oro pusėj. 
Padaryta tyrinėjimas, bot ty
rinėjimo paseko# nėra žinomo# 
iki šiol.

Apsiėjimas su kaliniais kon
centracijos stovyklose yra taip* 
gi baisiui žiaurus, SnchsonbuV“ 
go stovykloj, •’ pnV^d^iui, kali
niai nuolat inušnnji* šautuvų 
kulbėmis, Juodmaršklnl sargai 
viešu! ir ciniškai knibn apie tai 
ir neretai su pnsismagėjimu 
pažymi “taktų“, kad tas ar ki
tas asmuo visas drebėjo, kai 
tapo pastatytus prie sienos.

Korespondentas, aprašinėju# 
šiuos Įvykius iš Vokietijos gy
venimo, sakosi Žinija vardus ii 
budelių ir jų aukų. Bet nepa
duoda# vardų, kad nenukentė
tų imtekusių j budelių rankas 

luvnldnlų giminė# Ir kiti avtl- 
mtmnl žuumč# tiš Iškėlimų vlu- 
šunum šitokių nuožmumų.

Dailės Choro pik
nikas

DKTUOIT, M1011, Hukma- 
dltm|, hlržullo UI d., IJbnnty 
parku, prln Mlddla Balt Boad, 
Detroito Dailė# Chorą# rungia 
šaunų piknikų nu įvairiu pro
gramų. Pradžia 12 vai, dieno#, 
Pikniką# už#ltę# Iki vėlyvo# 
naktie#. Rakiam# gera mir/JIm.

Dailė# (Hmm# vlwuomet ati
traukia | savo parengimu# 
ekaltllnga# minia# žmonių. Mat 
šie parengimai paalžyml |do- 
mloml# Ivalrmtybėml#.

Klek teko pnthrll, Šio pikni
ko programa pildymo dalyviui# 
goriausi Detroito dainininkai ir 
dainininkė#. Vpnč nvitrbu bu# 
išglrntl dainuojant broliu# Va* 
Miliaunku# — Aleksandrų, Juo* 
r.ų ir Albertų, Daty programa 
Išplldy# Dailė# Choru#, vado
vaujant jaimam gabiam moky- 
lajui V. Dermalčlul.

Audi#, kita# apie Alek#undrų 
ViiHlllmiHkų. DHroitioėlal, no 
vien lietuviai) bot ir kltatmičlai, 
pamylėjo ja dainavimų. Jinai 
laimėjo Mmdo Ko#tlvid konto#- 
te, kur dalyvavo 41 gorhundų 
apipllnkė# dainininkų tenorų. 
Alai šiame kontoMto Aioknandrul 
VaNlIlnunkid pripažinta pirma 
v lota.

Dailė# chorą# yra davę# ko- 
lotų koncertų Lietuvių evolal- 
nėj. Į šiuo# koncortii# publika# 
prtnlrinkdavo virš 000, Taigi 
tikima#!, kad pikniko bu# jo# 
dvigubai daugiau.

Pikuliu' bu# |ilal#yta# gnrnia- 
kalbl# (loud npoakor). JĮ Įtal- 
#yti panlžadėjo Dailė# choro
»aas: n «.«MUMKt4laBK/in«*9*-l.-’MJ

AKUŠERI®
Mrs. Anelin K. Jarnsz

4Uiywkul ThorApj 
i »ind Mldwlt« •
(IIOB R, Alhnn> 

i Ihinlook 02h2
Piitnrnuuju prie 
gimdymo immito 
mo ar llgonlnANO, 
duoda muMNngc 
electria tmt> 
moji t ir iniigntv 
tie bUnkotN ir U 
Motoriniu Ir inor- 

ginornu patari' 
iyiaI dovanai,

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

Lmtuvis 
Tai. Yurdi 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivos Akis 

Išlaižo.
Ofisas ir Akinių Dirbtuv* 
756 West 35th St. 

kampus Halstod St.
Valandos Uo 10—4, nlio 6 iki 8 

NedOliomls nuo 10 iki 12 vai. dion«.

AKIU SPECIALISTAS
27 METU PATYRIMO 

PrltMIcO altiniu. <181 vjanklu Hkli

Dr. John J. Smetana 
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0628 
Valandos nuo 9:80 iki 12 it nuo 1:80 
Iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
Q?OO Ud HŽ?no Kalbam* liatovillrei

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrieally Aldu Specialistas. 
Palengvins akių įtempimu, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo* nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyate. Priren- 
S a teisinpui akinius. Visuose atsiti- 

muose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias ktai- 
dar. Speeialč atyda atkreipiant i mo
kyklos valkus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 11d 8 V* Ne
dalioj nuo 10 iki 12.i 
Daugely atsiturimų akys atitalso- 

inos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone BMW.ua 7682 

nary# H, Vogolhuičlu#, kuri# 
yi’ft milo Inžinierių#.

Vl#n# pehiN# IŠ pikniko oi# 
tmn tikahd, kad ir1 tolimi guli
mu Imtų palaikyti nulio va
landų.

Pruėju#| rtošludionj Didlė# 
olioro rudlti progrumnu buvo 
įvairu# Ir gružu#. Tik guliu, 
Imd negulėjo dainuoti Alek«an- 
dru# VmdlImiMkn#, kurio dainų 
Deli'olto lluliivlul InblnuMlu mė
gta klmiHytl#. Mal JI# lurėjo 
dainuoti dldžlmi#hmm rnieuto 
teatro Uox, Bu ji# koletų #u« 
vuiėlų pirmiau itmno teatro lai-
manMunMKSM uuMnamn** « »wMi«w4WW,w»aui

ADVOKATAI
-«t iu«<sunr«44i aaa

Anthony A. Dobbs
(Auliimi# DiihlekiiM)

ADVOKATAM
Poi'kl'IUIMlė KHVO ol'hu I mudu

viepi. itdi'Miji13D N. (ilni’k St.
Muite 1200

Tol. (Itmh'ttl 6600
Rcz. 7018 S. ArtoMlan Avc.

Tol. Reiuiblle 2600

JOSEl'Il J. GRISU
Lietuvio Advokatui. 

40111 Hoiith Ashland Ava, 
IMI, Doųlovard 21(00 

IltMu. 0616 no. llockvell Si.
Tai. lUpiibilo 97«:i

JOHN B. BORDEN
LIH1TIJVIH ADVOKATAM % 

2201 W» Ci’i'inąk llottd (W. 22 Ht.) 
Ofiso valiimloai.Kasdien nuo 0 Iki 6.

Viikarnlst Pnuodflllo.i Barudoa ir

aii 0460 H. Roekwflll Htroet 
Tdefonaa lUipuhllc 0000

GYDYTOJAI IR DENT1STAI
UETUVI.AI

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 Iki 4 ir nuo 7 iki 
vai,, Nodčlloinis nuo 10 iki 12 

8843 South IJalMted St, 
Tai. Roulavard 1401

9

Ofiso Tel. Boulevard 6913 
Roz. Tel. Victory 2848 

Dr. Bertash 
756 West 35th St. 

Cor. of 85th and Kalstei! St». 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 

NeilCHomis pagal sutarti.

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Šaradomis ir nedčl. pagal sutarti 
Ras. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Rennblie 7868

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

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.
i i M 1.4

TeL Ofice Wentworth 6880 
Rez.- Hydė Park 8395 

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

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

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. VezeFis

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47U. Statot
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Serųdoj Pagal sutartį.

toko nugirsti, jnu turįs kon
traktų padarų# #n tu kompani
ja, kad važinėti po vl#ų Amo- 
ilkų ir piidyli Imn tikru# pro
gramų numeriu#. Baimingo# 
Jam klotie#.

Dailė# Mylėtojau.
IW I iiiirMB—

Gui'Nlnkltta NiiullcnoMp

DIDŽIAUSIAS LIETUVIU 
DEGTINES SANDELIS

VIENATINIS Ir dldŽlmiMin# llaluvhj degiliiė# «nndėll# 
Cldcugoje yru INTERNATIONAL VVIIOI^EMAI.E WINE 
AND LIQI)OH CO. Alanie aundėlyju k lok vienu# luveriio 
navininku# gult gaull vlsndu kokio# tikini nori degtinė#.

/1/#//mi/i7//.7/a arba /taUauldtr Irlrfunu,
Pli'ltilunil dn/tlJiiŲ vlsuoinol puiNhidtyIdl IHIinlj ant Idlo# pusša bu

telio, ii#i,#I Ii k rlal mu I. klok sunuiuo yra duglltiA ir nomokakil daugiau 
už loki# pat dagtinę kaip musų.

Munu lalalgoj dilba vl#l llutuvlali savininkai, agatdul, dralverbll Ir 
omo darbininkai. IMaluI esant visuomet kralpkltiN | musų sammlb

Ma# parduodam ilk Omas, kuris turi lalaal.

INTERNATIONAL WHOLESALE 
W1NE AND LIQUOR (X).

4611 B. AhIiIiiikI Avc. Phone BOUlevurd 0470

jOl in P.
! ()/'■ sS hhI I^SURA^ I / •

J f *i pi I r P ik ai. II i: ii I Ii IU/J u : l.»' ’ v I ■» 
' ' niidriijidb’>nuo ii«iii< ?', v ,h<-

'■. < , 810 \X/cst >
TICLHEONAK VAIMr. 2790 ;,r0:. .!70J

KEISTUČIO SKOLINIMO II? BUDAVOJIMO B-VĖS
..... . ..... .............................. .............. ,

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

LIETUVIAI
A. Montvid, M. D.

Wo#t Town State Bank Bldg.
2400 Wost Madiaon Street

Vai. 1 iki 8 po pietų. 0 iki 8 vak.
Tel. Soelcy 7830

Namų telefonas Brunstvlck 6597

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas
oriu. 4O4S So. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak, Nerišlioj pagal sutarimą 

Ofiso Tai.: Boulevard 7820 
Namų Tol. Prospoct 1980

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

DR. J. E. SIEDLINSKIS

DR. V
GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER AV.. Cor. Francisco 
Tel. office Laf. 8650; res. Virg. 0669

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas 

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

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St

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

Tel. LAFAYETTE 8061.
-m.......... a iuii.ii Į.i.11i.ii....... ...  i , . ............ ■— i.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 fld 8 vakarą 

šventadieniais nuo 10 iki 12

LIETUVIAI
Tsl. Boulevard 5014 Diena ir Nokti 
Ofiso Valandos nuo 2 Iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. NedM. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS »H CHIRURGAS 

OII.M ir KazIMnelja 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIU
Dr. Herzman

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams tinomas per 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas Ir akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškas Ilges, 
vyrų, moterų Ir vaiku pagal o*®- 
Jautrius metodus X-Ray ir kitcAins 
elektros prietaisus.

Ofisas Ir Laboratorija: 
1084 W. 18tb StH netoli Morgan Be 

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 Iki 7:30 vaL vakare.

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai;

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
4729 So. Ashland Avė. 

2 lubos 
CHICAGO. ILL. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 veL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Hd 18

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 

4631 South Ashland Avenne 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų 
7 iki 8 vaL Nedil. nuo 10 iki 12 

Bes. Telephone Pinta 2400

Ofiso Tel Calumet 6898 
Res. TeL Drezel 9191 

Dr. A. A. Roth
ehroniikų 1

Valandos

BMW.ua


Ketvirtadienis, birž. 13, ’35

Lietuvos Naujienos

nors žmo

pirmojo lenkme-
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DISTILLED
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Sjtnc "Pricc Todsiį
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25 ounces for 25$

Tsb.

brekk
Soon.Į

OMLY 
The 

t>AWl4

pakvaišC- 
buvo pa
te v ų vai- 
atsišaukC

MAKE 
THE 

BEST 
OF

CRESTVVOOD DRV GIN 
A CENTURY PRODUCT 
AT A POPULAR PRICE

IT JS GROV/IMG 
VERY OARK.

M/E'D BETTEK 
SETTLB DOWM AHb 
WAlT TILL MORMIMG.,

IT HELP3 A DĖT TO 
HAVE THE PIKE , 
ANO THE AAAGIC 
CAR.PET- DOESHT I YES.BUT 

DOH’T TELLME 
AHY GHOST 
Stori e s, 
PLEASe?

Dzūkų 
Alytų, 
Ketai 

gružių

LETS BUILD 
AFIRB. IT 

UIOULD CHEEPo 
US UP A BIT.

'^A E—

MOW ISI4T 
TRIS FINE? 
WE SHOULD 

V/OR.RY 
,about 

k SPOOKSu

miestų, o labiausia | Klaipėdą. 
Vežimas turi būti tvarkoj. Len- 
talinės gardės ratai. Ir gardės 
malevotos, paklnklmal geri, ar
klys nuvalytas; pats savinin
kas taipjau gražiui pasirėdęs, 
O nagines avėdamas, nuplyšęs 
arba jei arkliu netvarkoj, tai 
negali važiuoti 
gus būtum ir skolomis apte

Kaip valdosi Klaipė 
dos kraštas

TEATRAS
66 E. VAN BUREN STREET

pasauly pagarsėjęs 
Klaipėdos kraštas 

2,690 kvadratinių 
Jame gyvena

stų gyvenimų tvarko 
burmistrai, drauge su 
tojų išrinktais miesto 
liais.

kaimai, o vėliau 
ir Birštono baž-

Užsienis domisi Lie 
tuvos senienomis

Birštonas — Lietu 
vos sveikatos 

šaltinis

Paskutiniuoju laiku įvairiose 
Lietuvos vietose iškasama ga
na įdomių senoviškų ginklų, 
pinigų ir kt. dalykų, šiais iš
kasimais susidomėjo ir kitų 
kraštų istorikai-archeologui. Jie 
žada netrukus atvykti j Lietu* 
vų iškastiems daiktams ištirti. 
Jų nuomone1, Šie iškasimai yra 
svarbi istoęinp ipedžiaga, kuri 
gali nušviesti ne' vienų nežino
mų lietuvių tautos ir jos kai
mynų gyvenimo bruožų.

Tsb.

CENTURY

FULLPACK

NOSLACK 
PIUING

dabar sunkesni laikai, 
Lietuvos Raudonasis 
ir toliau kurortų ge-

bylas. Tačiau 
sprendžia jau 

teismai. Be to, 
teismas visam

Mes pragyvename daug go
riau, negu pirma, turim sko
los mažiau, valgom geriau ir 
žemę Įsitaisėm. Mat, turėjom 
gerus metus, šiandie laikom 5 
karves, 2 arklius, pardavėm 3 
kiaules, o vienų dar parduo
sim. Papiovėm dvi kiaules, gi 
keturias laikysim per metų.

Na, dabar likite sveiki. Lauk
sime atsakymo,

Sudiev, sudiev — Kazys ir 
Monika Narkai.

išrenka tam tikras tarybas, ku
rios vadinamos apskričių sei
meliais. Klaipėdoj krašto mie- 

miestų 
gyven- 
seime- 
Tsb.

tai yra labai brangus.
O ūkininkų parduodami daik

tai yra pigus, kaip štai rugių 
centneris 8 litui, kviečių 9 li
tai, avižų 6 litai. Kiaulės, kar
vės ir arkliai taipgi pigus. Gal 
tie daiktai yra taip pigus to
dėl, kad praėjusieji motai bu
vo labai geri.

Valdžia pradėjo pirkti grū
dus ir nespėja kur juos patal
pinti; ėmė taijigi pirkti kai 
kurias kiaules. Kuri kiaulė tin
ka bėkonams, tai tokiai ūki
ninkas gauna iš valdžios kor
telę. Jų ūkininkas gali vežti j 
stotį ir parduoti. O kuris kor
telės neturi, tas negali parduo
ti kiaulės bėkonams ir priver
stas yra vežti Jų ( miestų ir 
atiduoti už tiek, klek kas duo-

Lietuvos žmonės jau supra
to. kad ir sunkiau susirgus nė
ra reikalo vykti gydytis j už
sienio kurortus. Juk Lietuvoje 
jau yra kurortų neblogesnių 
už daugelį užsieninių. (Vienas 
žymiausių ir seniaushj Lietu
vos kurortų yra Birštonas), 
Jame kasmet daug žmonių tai
so snvo sveikatų. Birštono ku
rortas yra šiaurės Dzūkijoje, 
Alytaus apskr. Nuo Kauno tė
ra tik 10 kilometrų. Kurortas 
turi gerų susisiekimų su ap
linkiniais žymesniais centrais.

Birštono kurortas jau buvo 
žinomas Vytauto Didžiojo lai
kais. čia gydydavosi Lietuvos 
kunigaikščiai ir Lenkijos kara
liai. Birštono apylinkės tikrai 
nepaprastai gražios. Iš visų pu
sių jis apsuptas Lietuvos upių 
tėvo — Nemuno vingiais, ku
rio apaugę dideliais, tamsiais 
miškais, smėlingais slėniais ir 
skaniai kvepiančiais sodais. 
Prieš daugelį metų ten dunk
sojo dideli, nepereinami miš
kai, kuriuose medžiodavo di
dieji Lietuvos kunigaikščiai, 
laikui bėgant, miškuose atsi
rado nedideli 
iš jų išaugo 
nytkaimis.
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j mokyklų ir lankyti jų 
metų.
negražu tokius niekus 

į Ameriką, Bet vienu 
galiu pasakyti, kad da 

bar žmonės mažiau dirba, ge
riau valgo ir gražiau rėdosi. 
Galų gale buvo išėjęs šitoks 
valdžios įsakymas: prastai įsi
rengusiam nevalia važiuoti j

šiandie Lietuvoj viskas yra| 
kitaip, ne kad buvo prieš ka-l 
rų. Vieškeliai pataisyti. Moky
klos vaikams kaimuose. Dar
bams mašinų kaip prie karo. 
Gitd Jus manot, kad tik Ame
rikoj turit mašinų. Ale ne — 
yra ir Lietuvoj traktorių, mo
torų, automobilių ir kitokių 
įrankių, kurių prieš karę ne
matėme.

Anuomet žmonės naktimis 
kūlė ir kitus darbus dirbo. O 
dabar jau nebenori arkliais 
kulti arba mašinavoti — tai
kosi tuos darbus atlikti moto
rais.

Valkas sulaukęs 7 melų tu
ri eiti 

Į iki 15
Man 

I rašyti 
įžodžiu

Jackio Kaul, 5 metų, iš New 
Yorko, kuris prapuolė kelios 
dienos atgal. Vieni mano, kad 
jis nuklydo ir galbūt prigėrė, 
bot kiti manu, kad jis buvo pa
grobtas ir nužudytas 
lių, ar gal per klaidų 
skaitytas už turtingų 
ką. Jo tėvai veltui 
per nulio, prašydami žmogvtv 
gilu sugrąžinti kudikį. •

P-nas Justas Blaskauskas, 
H426 So. Hermitage Avė., ga
vo iš Lietuvos šitokį laišką:

Mes, Kazys ir Monika. Nar- 
kai su savo dukrelėmis Jugase] 
ir Mile, kurios jau yra viena* 
7, o antroji 3 metų, podraug 
ir sena motinėlė, visi širdin
gai dėka vo j am už Jūsų laiške
lį ir veli j am Jums geros svei
katos ir laimės.

Dabar gi atsakysim į Jūsų 
klausimus apie Lietuvą.

žemės mokesniai Lietuvoj 
visai pigus. Mes už savo žemę 
mokame per metus 75 litus, o 
žemės valdom 16 hektarų. Pa
lyginus su buvusiu seniau ru
sų mieravimu išeina apie 15 
dešimtinių — be kiek ten siek
snių. Tat galima sakyti, kad 
žemei mokesnis yra pigūs.

Bet brangus yra krautuvių 
daiktai: cukrus (90 centų), 
muilas (1 litas), degtukai (ba- 
kis 1 litas), drabužiai. Abelnai 
visi krautuvėse gaunami daik-

Dalykus, kuriuos jus mėgstate labiausiai, 
jus galite rasti gerdami gin CENTURY... 
Ji turi gerą skonį, gryna kai krištolas, 
tikras malonumas ją gerti. CENTURY 
djįrbant vartojama tik patys geriausi rin
ktiniai grudai. Ji yra tikrai atsakanti, nes 
žmonės, kurie ją dirba, yra atsakanti. Ir 
grudai, kurie yra vartojami jos padary
mui yra puikiausi. Reikalaukit CENTURY 
Dry Gin. Jus sužinosit kodėl po išsigėrimo 
pirmo cocktail! *

Tuojau jx) 
čio (1831 metais) rusų ir 
k y gydytojai pastebėjo, 
Birštono apylinkėse esama 
domų jų šaltinių. Pereito 
žiaus viduryje iš Petrapilio ir 
kitų Rusijos miestų j Biršto
ną buvo atvykę garsus gydy- 
tojai-profesoriai, kurie ištyrę 
čia esamus šaltinius, pripaži
no. kad jie turi tam tikrų, žmo
nių gydymui tinkamų mineralų. 
1856 m. Ais kurortas Jbuvo pa
garsėjęs visoje Rusijoje, kad 
jame jau stigdavo vietų. Bir- 
štonan atvykdavo didieji rusų 
kunigaikščiai, grafai, generolą* 
ir kiti didikai. Vietos gyvento
jai lietuviai iš vasarojančių pi
nigingų didikų gerai uždirbda
vo.

Atgavus Lietuvai nepriklau
somybę, Birštonas įgijo dar di
desnės reikšmės. Tuojau buvo 
smulkiai ištirta mineralinių 
šaltinių vanduo ir jo gydomo
sios ypatybės, šiuo metu 
plačiai žinomi Vytauto ir 
rutės šaltiniai. Be jų, dar 
6 senieji šaltiniai iš kurių 
minamos mineralinės ir anglia- 
rukštinės tyres (vonios) Lie' 
tuvos mokslininkai ištyrė, kad 
Birštono kurorto šaltiniai tryš- 
ka iŠ 250-350 metrų gilumos 
šaltinių, žiemą ir vasarą šal
tinių temperatūra laikosi apie 
8 laipsnius Celsijaus.

Birštono šaltinių vandenis 
ištyrus buvo rasta: natrijaus, 
kalcijaus, chloro, sulfato, gele
žies, bromo, jodo, litijaus n 
k t. gydomųjų medžiagų. Vadi
nasi, Birštone yra įvairių gy
domųjų druskų. Garsus užsie
nio kurortai—Wiesbaden, Con- 
traxville, VVildungen ir kiti tu
ri nė kiek negeresnius šalti
nius, kaip Birštonas. Birštono 
kurorto galima gydyti: chro
niškąjį reumatizmą, moterų li
gas, širdies ir kraujo indų li
gas, nervų ligas (Neurasteni
ja, neuralgija, ischias, maža
kraujystė, bendras nusilpimas), 
virškinamųjų organų ligas, nu
tukimą, vaikų ligas (rakitą. 
skrupulą) ir t. t.

Birštono kurorto gydymasis 
yra nebrangus, čia gydosi Lie
tuvos valdininkai, mokytojai, 
darbininkai ir kitokių verslų 
žmonės. Pragyvenimas Biršto
ne kaštuoja žymiai pigiau, ne
gu Kaune, Klaipėdoje, Šiau
liuose. Butų šiame kurorte ga

rnį ir už pusę kainos. Birštono 
Įvairias ligas gydo npie 3 sa 
vaitos. Tik sunkiau sergan
tiems reikia šiek tiek ilginu 
gydytis.

Gydymo sezonas Birštono 
kurorte prasideda gegužės 24 
d. ir baigiasi rugsėjo 30 d. 
Sezono metu parke groja or
kestras. Iš Birštono vasaroto
jai lanko gražiąsias 
krašto vietas: Punią, 
Varėną, Merkinę ir kt. 
kur ligoniai ras tiek 
vietų pasivaikščiojimui 
Birštone. Gražus kurorto par
kas. apaugęs kvepiančiomis lie
pomis, sena beržų alėja, Ne
munas ir gaivinančiai ošiantis 
šilas—puikios poilsio vietos. 
Nemuno vingių krantai ir to 
limi, žavingi vaizdai į Suval 
kijos lygumas, vilioja keleivio

Visam 
riaušėmis 
užima vos 
kilometrui plotą 
npie 150,000 gyventojų. Iš jų 
,ipie 3(1,000 vokiečių, seniau at
gabentų iš Vokietijos gilumos, 
) kiti yra suvokietinti liotu- 
✓ial, arba lietuviai, kuriuos ir 
per ilgus amžius germanizaci 
los banga dar nėra palietusi. 
Klaipėdos kraštas vokiečiams 
atiteko tuo laiku, kaip Rytų 
Prusai. Tai buvo maždaug 
prieš 700 metų. Per tokį ilgą 
laikų vokiečiai kamavo Klai
pėdos krašto lietuvius, didelę 
dalj jų ištrėmė į Vokietijos gi
lumą, o į jų vietas atgrūdo vo
kiečius, kurių ainiai šiandien 
kelia politinę nesantaiką tarp 
Lietuvos ir Vokietijos.

Tačiau po ilgų amžių vergi
jos, po didelių iškentėjimų, 
1923 metais Klaipėdos kraštas 
prisiglaudė prie Lietuvos. Ka
dangi jis ankščiau buvo Vokie
tijos valdžioje, tai tarpininkau
jant Anglijai, Prancūzijai, Ita
lijai ir Japonijai, jum buvo 
duota autonomija. Dabar Klai
pėdos kraštas valdosi demokra
tiškai. Jo visą valdymą prižiū
ri Lietuvos vyriausybės pa
skirtas gubernatorius (dabar 
inž. VI. Kurkauskas), visų gy
ventojų išrinktas seimelis ir 
vykdomoji valdžia, vadinama 
direktorija. Gubernatorius čia 
atstoja lyg ir prezidentą, sei
melis—parlamentą, o direktori
ja—ministerių kabinetą. Visos 
krašto įstaigos ir visi gyven
tojų vietos reikalai yra krašto 
autonominės valdžios žinioje. 
Tik Klaipėdos uostas, geležin
keliai, muitinės ir paštas yra 
visos Lietuvos vyriausybes val
džioje. Tačiau ir pats autono
minis kraštas, be centro val
džios paramos, neišgyventų, 
nes jis savarankiškam gyveni
mui yra per mažas. ,

Visus krašto įstatymus lei
džia seimelis, tačiau guberna
torius turi juos patikrinti. Jei
gu gubernatorius įstatymo ne
pasirašo, jis gražinamas seime
liui dar kartą persvarstyti ir 
gubernatoriaus išbrauktas vie
tas pakeisti. Gi direktorija vyk
do seimelio priimtus ir guber 
natoriaus pasirašytus įstaty
mus. Ji atsakinga prieš guber
natorių ir prieš seimelį. Tai 
vykdomoji ir įstatymus leid
žiamoji valdžia.

Be jos dar yra autonomiški 
teismai. Jie sprendžia visas ci
vilines ir baudžiamąsias kra
što gyventojų 
politines bylas 
centro valdžios 
ir aukščiausias
Klaipėdos kraštui yra tas pats, 
kaip ir kitoms Lietuvos da
lims, būtent—Vyriausias Tri
bunolas. Klaipėdos krašto teis
muose dar veikia daug vokiš
kų įstatymų.

Ir autonominiame Klaipėdos 
krašte yra savivaldybės. Visas 
kraštas padalintas į 3 apskri- 
čius: Klaipėdos, Šilutės ir 
gėgių. Juos valdo apskričių 
šininkai. Tai direktorijos 
stovai apskričiuose. Prie 
skričių viršininkų gyventojai

Pats Birštono kurortas ir 
gydomieji šaltiniai yrn Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus žinio
je bei priežiūroje. Tad aišku, 
kad dumblo, saulės ir kitos ty- 
nės (vonios) yra prižiūrimos 
gydytojų specialistų ir Raudo
nojo Kryžiaus pirmininko dr 
Petriko. Raudonasis Kryžius 
Birštone rūpinasi tik žmonių 
sveikata ir neturi tikslo papi- 
nigauti. Jis tik patarnauja vi
suomenei, plačiausiai panaudo
jant Birštono mineralinių šal
tinių gydomąją galią. Kam rei
kalingas poilsis ir kieno pairu
si sveikata, tas Birštone ras 
visus patogumus ir sveikatos 
šaltinį.

Nors 
tačiau 
Kryžius 
rina. Neseniai pastatyti nauji, 
moderniški tynių (vonių) ga
minimo aparatai. Parke paso
dinta daug naujų medelių, o 
Birutės gatvės apsodinta gra
žiais amerikoniškais uoseliais. 
Dabar kurorto darbas verda 
visu smarkumu: kasami nauji 
takai, gražinamos alėjos, prie 
kurhauso dirbamos terasos, 
vedama elektra į abu pušynus. 
Be to, šiemet gražusis Biršto
nas pasipuoš moderniškomis 
maudyklėmis prie Nemuno plia
žo. Viskas daroma, kad gydy
tis atvykusieji ligoniai turėtų 
kuo didžiausių patogumų.

Gražiai sutvarkius ir moder
niškai patobulinus Lietuvos 
sveikatos šaltinį, seniausią Lie
tuvos kurortą-Birštoną, jame 
sveikatą dar daugiau žmo
nių negu ligi šio laiko. Biršto
no sveikatos šaltiniais vis dau
giau naudojasi iš Lietuvos iš
eiviai, kurie su ekskursijomis 
atvyksta į Lietuvą, šiemet pir
mojo pasaulio lietuvių kongre 
se proga, Lietuvoje laukiama 
didelio skaičiaus užjūrio bro 
lių. Po daugelio metų sunkių 
darbų, jie visi galės, ir reikia 
manyti, pasinaudos Lietuvos 
sveikatos šaltiniu—Birštono ku
rortu. Amerikos lietuviai, ku
rie vasarojo ir gydėsi Lietu
voje sako, kad Birštono kuror
te jie atgavo savo pirmykščių, 
lietuvišką sveikatą.

PRASIDĖS RYTOJ 
Aprubežiuotnm laikui Sovietų 
Rusijos gražus, sensacinis vei
kalas

“THE YOUTH 
OF MAXIM”

Su angliškais parašais.
Puikus įpėdinis buvusio veika

lo “Chapayev“.
“Gražus dailės darbas”-New 

Masses.
“Jis yra neužmirštamas“ 

Daily Worker.
“Gražus ir atmintinas paveik

slas“—'The Nation,
“Atsiekia žiauria tikrenybe“_

N. Y. Times. -
“Sujudinanti dramai — N. Y. 

World-Telegram.
Išgirsite VARSHAVIANKA ir 
liaudies dainas- iš caro laikų 
Rusijos, kurios pasidarė revo
liucijos dainomis.

Nuo pietų iki vidurnakčiui 
25c. iki 2 vai. po pietų.

IT’S SIMPLY 
INEXCUSABLE

You cannot oxpect to moko 
frlendt toclally or In butinei! 
If you havo halltods (bad 
breath). Slnce you cannot do- 
tect lt yourtolf, tho one woy 
of mokino turo you do not 
offend lt to garųlo ofton wlth 
Llttorlno. lt Instantly doitroyi 
odon, I m p rovė t mouth hygleno 
and checkt Infectlon. Lambert 
Pharmacal Company, St. Louli, 
Mlitourl.

LISTERINE 
ends halitosis

KBIb 200,000,000 germs

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu valysi namus! Pašauk mus dcl dykai apskaitliavlmų.

25 motai patyrimo. — Blokorius ir Slogius.

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

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

CENTURY DISTILLING 
COMPANY- CHICAGO

ALWAYS UNIFORM 
. . . DEPENDABLE
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Subacttption ItatMt
|8.00 per yonr ta Canadn
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Knterod na Soootul Cianu Miittor 
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PINIGAI TEATRUI

Federalinė valdžia ketina parūpinti lėšų, kad be
darbiai teatro aktoriai galėtų važinėti po Amerikos 
miestus ir miestelius ir vaidinti dramas ir komedijas. 
FERA centralinė raktinė Washingtone sako, kad šitam 
reikalui bustų paskirta keli milionai dolerių.

Gal kai kam atrodyti, kad šelpti teatrų valstybės 
pinigais tai bereikalingas iždo eikvojimas, Žmonėms vel
kių pirmiausia maisto, rūbų ir pastogės; o pasilinksmi
nimas tai “išdykumas”. Bet teatro darbuotojai irgi no
ri valgyti ir gyventi. Bedarbiai aktoriai kenčia taip pat, 
kaip ir bedarbiai fabriko arba kasyklos uarbininkai. 
Jeigu valdžia duoda pinigų Viešiems darbams, kad be
darbiai darbininkai galėtų užsidirbti duonos kųsnj, tai 
kodėl ji negali šelpti teatrų, idant jisai duotų uždarbi 
bedarbiams artistams*

Teatras, kaip ir kitos meno rųšys, yra kultūrinio 
žmonių gyvenimo dalis. Krislo laikais dvasinė kultūra 
privalo gauti pagelbų taip pat, kaip ir pramonė, žemės 
ūkis arba prekyba, žmogus gyvena ne vien tik duona.

MUSSOLINI KRYPSTA PRIE HITLERIO

Iš Romos pranešama, kad diktatorius Mussolini jau 
susigerino su diktatorium Hitleriu.

Dar visai neseniai Italijos juodmarškinių “duče” 
(vadas) reikalavo, kad didžiosios valstybės imtųsi grieš* 
čiausių priemonių prieš Vokietijos rudąjį “fuererį” (va
dų). Jisai pyko ant Anglijos, kam ji bando taikiai kal
bėtis su Berlynui

Kodėl dabar Mussolini staigiai pasidarė draugingas 
Vokietijos “naciams”? Todėl, kad Tautų Sąjunga ėmė 
jj drausti nuo avantiūros Abyssynijoje. Afrikoje jisai 
yra taip Įsivėlęs, kad trauktis atgal jisai nebegali, ne
pražudo savo “prestyžo”. Ginče su AbyssinŲa Musso
lini turi laimėti “herojaus” liaurus, nežiūrint kiek pini
go ir kraujo tai kaštuotų Italijai, — kitaip jo diktatūra 
Italijoje gali susmukti, kaip lepšė.

Kiekviena diktatūra, nežiūrint kokios spalvos, re
miasi teroru ir blofu, Dažnai sunku pasakyti, kuris šitų 
jos ramsčių yra svarbesnis. Diktatorius, kurio blofų jo 
priešai nebijo, negali būti diktatorius.

Mussolini norėjo blofu priversti Ethiopijų jam pa
siduoti. Ji nenusigando. Tuomet jisai pradėjo siųsti ar
mijų j Afriką. Ethiopijai irgi ėmė ginkluotis. Kas dabar 
fašistų diktatoriui palieka daryti? Jisai turi pavartoti 
jėgą ir paklupdyti ethiopų imperatorių ant kelių. Bet 
kitos šalys primena Italijai, kad ji, puldama tą Afrikos 
karalystę, laužo tarptautinę taiką. Tautų Sąjungoje ei
na kalbos, kad Mussolini turįs būt pašauktas į Genevą 
pasiaiškinti.

Taigi šitoje situacijoje Mussolini sumanė paduoti 
ranką Hitleriui, kuris yra pasitraukęs iš Tautų Sąjun
gos, ir tęsti savo avantiūrą Afrikoje toliaus. Tokiu ba
du Vokietijos valdžia, kuri neseniai atrodė esanti kone 
visai nuo pasaulio izoliuota, netikėtai įgijo stambų tal
kininką.

Dabar pasaulis mato, koks “taikos angelas” yra 
Mussolini.

Diktatoriai spiečiasi j daiktą. Pirmiaus buvo susi
bičiuliavęs su Hitleriu lenkų Pilsudskis. Dabar į tą 
kompaniją dedasi Mussolini. Paskui Mussolini į Berly
ną gali ateiti dar pustuzinis mažesnių diktatorių. Tuo
met demokratinėms šalims teks žiūrėti, kaip nuo tų pa
daužų apsisaugoti.
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Apžvalga
GERAI PASIDARBAVO

Brooklyniečių komitetas, ko
ris gegužes 30 d. rengė išleis
tuvių piknikų Įeit F. Vaitkui, 
praneša,; kad jo parengime 
(Dexter parke, Brooklyn, N. 
Y.) buvo sukelta $288.87, ku
rie susidaro iš $238.87 pikniko

Ulaakymo katant
ChlcnjtnJo — paltu t

Motning ...... ...... ..................... $8.00
Puaol motų ...........   4.00
Trlma mėnoaimna ......   0.00
Dviem mSnoMlmna ............... 1.50
Vienam mėnesiui ....................... 75

ChlcngoJ per iinellotojust
Viena kopija ................................ 3o 
Savaitei ..... ...............    18o
Mėnesiui imiuiHimtimuiiminiHini 75o

Suvienytose Valstijose, no Chlcairo), 
paltui

Metams ..............   $7.00
Ihiaol motų ....................     5.50
Trims mėnesiams aaeaeeaetaeeeeaBeeea 1.75
Dviem mėnesiams ................ 1.25
Vienam mėnesiui .................... 75o

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metama ....................    $8.00
Pusei motų ........................    4.00
’rrtaii mėnesiams..... ..... . a.50
Pinigus rolkla siųsti pulto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

pelno ir $50.000, gautų už pa
veikslus.

Komitetas jau padarė atskai
tas ir visus pinigus perdavė la
kūnui, gaudami iŠ jo kvitų.

Reikia Čia dar pridurti, kad 
tame piknike vienas kliubas ir 
keletas asmenų įteikė lakūnui 
apie $30.00 ir ALTASS centro 
atstovui — $17.50. Tokiu bildu 
paminėtame brooklyniečių pik
nike buvo sukelta viso netoli 
$340.00. Ir pinigai jau yra pri
duoti.

Tuo gi tarpu pernai motais 
gegužės mėnesi rengė aviacijos 
(Iloną ir piknikų vadinamas Da
riaus-Girėno “paminklinis fon
dus”, Su kun. N. Pakalniu pry- 
Šakyje.' Tiesa, tuo laiku kaip 
tik jvyko “perversmas0 skridi
mo ovganlžaoljojo, stalgiai re- 
slgimvus Janutaliskul. UŽChięH 
Jo vietų, Feliksas Vaitkus ne
galėjo nuskristi anksti | Now 
Yol’kų. Bet “paminklinio fon
do” komitetas spaudoje vlstlek 
gyrėsi, kad žmonių alrporte 
buvę labai daug, nors publikų 
stengėsi atitrauki t Vanagai lis 
(kuris tuo pačiu laiku rengė ki
toje vietoje Brookįyno savo Jo- 
markų) ir kad skridimo nau
dai sukelta, apie keturi ar pen
ki Šimtai dolerių,

Tačiau iš ilo “paminklinio 
fondo” gautu viso Ilk $148,00. 
Laikraščiuose jisai skelbėsi tu
ris dar apie dvejetų šimtų do
lerių, bot kada ALTASS valdy
ba, išlaukusi daugiau kaip pu
sę motų ir negaudama nei pi
nigų, nei atskaitų iš Pakalnio 
komi loto, paprašė, kad jisai at
siskaitytų, tai komitetas išėjo 
viešai Šmeižti ALTASS valdy
bų. Paskui ant keršto jisai iŠ 
savo iždo paskyrė $100 kiltam 
tikslui, o savo laiško ALTASS 
valdybai jisai pasiaiškino, kad 
Jo parengimų (aviacijos dienos 
ir pikniko) “pajamos nopaden- 
gė išlaidų”, ir jisai savo išlai
das padengęs, pardavinėdamas 
gautas iŠ ALTASS spilkutosl..

Kadangi dėl tų “paminkliniu 
fondo” parengimų buvo tekę 
“Lituanleivi II” atlikti du žy
giu j New Yorką, kas kaštavo 
mažiausia $100 (po $40 kiek
vienas “talpas”), lai jie davė 
no paramų, bot gtyną nuostoli 
skridimo reikalui.

Dabartinis brooklyniečių ko
mitetas pasidarbavo kelioms el
itams geriau. JĮ suorganizavo 
SLA. 38 kp. paskirta komisija, 
kuomet ALTASS valdyba buvo 
priversta nutraukti ryšius su 
vadinamuoju Dariaus—Girėno 
paminkliniu fondu dėl jof ncat-( 
siskaitymo iŠ pereitų metų pa
rengimų, Kuopos komisija, pri
traukė prie darbo Atlotų Kliu- 
bą ir kai kurias kitas organiza
cijas ir sudarė komitetų, kurio 
pryšakyje atsistojo V. Michol- 
sonas (SLA. 88 kp. pirminin
kas). Jam darbuotis daugiau
sia padėjo A. Žilinskas.

Nors komitetas rengė tik pik
niką be aviacijos dienus ir tų 
pačių dienų dar pasltatkč R8- 
dio Valandos (p. Matusevi
čiaus) pikhikaa kitame darže 
Brooklyne, kurta rengėjas kiek 
galėdamas atkalbinėjo, kad 
žmonės neitų “pas socialistus”, 
— tačiau komiteto darbas turė
jo pilnų pasisekimų.

Ir atskaitos jau padarytos. 
Ir pinigai įteikti.

“SUPUVIMAS” BOLŠEVIZMO 
CENTRE MASKVOJE

Supuvimas jau įsimetė į pa
tį Rusijos komunizmo centrų.

Apie tai rašo ne koki nors 
"proletariato diktatūros niekin
tojai”, bet patys staliilcai. 
“Laisvė” praneša, kad "iš So
vietų Sąjungos Komunistų Par
tijos išmesta jos buvęs Centro 
Komiteto sekretorius A. Jenų- 
kidze”.

Vadinasi, partijos centro ko
miteto sekretorius (t. y. tiesio
ginis Stalino pagclbininkas) ne 
tik yra pašalintas iš “džabo”, 
bet ir išmestas iš partijos. Iš 
partijos metama tik aiškus jos 
priešai. Kas gi pasidarė Su Je- 
nukidze, kad komunistų partL 
ja turėjo išmesti jį lauk?

Pasirodo, kad jisai, bėsekre- 
toriaudamas komunistų partijai, 
pavirto “supuvusiu liberalu”!

“Iš Partijos organo “Prav- 
dos’ dabar pasirodo“, rašo 
brooklyniškis Stalino kašeVa- 
rų organas, “kad jis (Jenų- 
kidze) samdė nepatikrintus 
Žmones j Partijos sekretariar 
to darbininkus ir buvo pa
tronas asmenų, visai priešin
gų sovietinei tVarkAi. Jenu-
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AMBIUKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA

PYOlUlHKiA

Rušo lir. liložta

žmonės yra dauginu praradę 
dantų nuo pyorrhela, begu nuo 
kokios kitos ligos. Nuo išpūvi- 
mu žmonės prnranda daug dan
tų, vienok no tiek daug, klok 
nuo pyorohln.

Pyorohla yra ypatinga Ilga, 
nos, net gydytojo akimis Žiū
rint, dantys atrodo balti, gra
žus, Ir sveiki -- bevelk norma- 
liški.

No vien pavojus yra nuo pyo- 
rehia, kad Žmogus praras dan
tis, bei JI ir kitokias ligas už
veisia. Nes bėgdami pūliai už
krečia vidurius, limphntikuH, 
kraujų ir taip toliau, kas sudiv* 
ro daug pavojaus sveikatai.

No vienas musų esamo gir
dėję, kad žhlbgusi turėdamas 
blogus tonsilus, suardo sveika
tų. Taigi apie apleistų dantų 
kakllukits smegenų link yra aš
tuonis syk dauginu vietos In
fekcijai, negu apie tonsilus.

Pyorrholn Žodis y va paimtas 
iŠ grokų kalbos. Jis Hlftkla pū
lių bėgimų iš smegenų aplo 
dantis. Pirmas pyorrhola ženk
las, tai įgnvimas karščio | sme
genis apie dantis. Smegenys 
pasidaro labai raudoni, patinę
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D. U.L.R. ir viso pasaulio 
Lietuvių Kongresas

t ‘ ‘ - 1......

(Straipsnis diskusijoms)
Kaip D. U. Li R., taip ir su

manymas Šauk IŠVISO pasauliu 
lietuvių kongresą yra visai be 
prasmės ir nernvudingas.

Visas tos draugijos tikslus 
ir suinanymas šaukti tą kon
gresą išrodo daugiau panašus 
J kokių lai pasaką, negu J rim
tą dalyką. Pagal D. U. L. B. 
budus ir prlcmojnes kuriais ji 
žada remti užsienio lietuvius, 
(aš čia kalbu apie SuVi Vaisi, 
lietuvius) išrodo, kad I). ,U. 
L, It supranta U‘ pažįsta nlils 
taip, kaip pažinojo lt suprato 
Franko Kruko autorius.

Kaip matyt iš ,p. P. lluscckd 
straipsnio tilpusiu “Naujieno
se”, tai svarbiausia D. U. L. Pi 
tikslas yra sulaikyti mus nuO 
ištaulėjimo. Kaipo priemones 
tam atsiekti, D. U. L. B. žada 
pristeigti lietuviškbšc kolioni- 
jose pradihių ir augštesnlųjų 
lietuviškų mokyklų, bibllotek 
kų, kultūros natinį ir net Že*- 
mės tikiu kbllotiijip Tie Viši 
D. U. L. R. prižadai išrodo 
kaip kad Lietuvos valdžia bir
tų nupirkusi kur kokią šąlą it 
ten mano kolonizUOli kelis 
šimtus tūkstančių lietuvių, įs
teigdama jiems t tas Visas įs
taigas, kurias mums žada 
duoti D, U. L. R,

Kad tos visos mums žada
mos įstaigos ir butų naudin
gos ir reikalingos, tai labai 
butų žingeidu žinoti, iš kur 
D. U. L. R. ims tą milžinišką

kidze išsigitiiė J ‘supuvusį li
beralą’, lyg kokj nepartihj 
džentelmeną. Jis šugodo po
litiniai ir asmeniniai.” 
Tai tau, bobtlte, ir devinti

nės ! Žmogus, kurį Stalinas pa
sirinko, kaipo ištikimiausią pa- 
gelbininką, ir pasodino dirbti 
centralihiame partijos ofise, su- 
puvo ir sugedo.

Jeigu pačioje komunizmo gal
voje pasireiškė supuvimas, tai 
jau prastai. Yra patirta, kad 
padyėstisi Žuvis pradeda puti 
nuo galvos. O partija aroa val
džia ima puti nuo viršūnių. Ne
trukus, važiuojantieji į Mask
vą turės užsiimti nėšis. 

ir, blNk| užgavus, (lengvai krau- 
juH bėga. Nors, tiesa, Iš dantų 
smegenų Ir taip greitų! bėga 
kfaUjaH. Taigi, kraujui pasiro
džius iš dantų smegenų no vi
suomet yra pyorehla. Bot atsl- 
kartojumtis diena iš dienos bo
gintas reiškia, kad reikta klaus
ti shvo gydytoji) patarimo.

Antras žonklhs. Kuomet žmo
gus patčmlja, kad jo smegenys 
atšokę nuo danių, dalinai dan
tų šaknys matos ir dar atkar- 
totlnai pūliuoja, tat Jau nėra 
abejonės apie pyorrhuia buvimų.

Pyorrhela yra pagydomu tik 
tuomet, kuomet paitėrhytu pra
džioje. Vėliau labui sunku, ar
ba Ir visai negalima pagydyti.

Wu pyorrhola Žmonės daug 
dantų prnrnndit. Kadangi pyo
rrhola apimti dantys neskauda 
ir garai atrodo, tik kartais bi
josi šalto ir šilto, bot nepaken
čiamo skiuismo nėra, tokiu bu
du Žmonės ir laukiu kol pūliuo
janti dantys pagamina kilų li
gų,'* kitojo kurioje kūno vieto
jai , . ■

Pyorrhola yra sukančios prle- 
žastys: senatvė, apsileidimas, 
notihktthmi padaryti tilteliui, 
karūnos ir kiti Įvairus dantų 
užtaisymai.

Bet jei mos dantų hoaploisl- 
mo, tai galimo tikėtis, kad ir 
dantys musų neapleis.

krūvą pinigų toms visoms 
propontiojuniuitiš įstaigOhiSi 
P. Rdscckita savo slfnipšnyj 
nieko apie 4ttl nesako/ bet 
“Tėvynė” bnl. 10 laidoj savo 
cditbrirtle sako: “Mums Lietu- 
VU tagdll suteikti tiioValinę it1 
gyvomis jėgomis kultūrinę ptt- 
golbą. Bei didžiausią tos tel
kiamos pagelbos finansavimu 
dalį Ules privalome pasiimti 
tint savo pečių. Jeigu “Tėvy
nė” žilio ką rašo, tai išeina ši
taip: Lietuva sutverė tom tik
rą draugiją, kad paremti už
sienio lietuvius jų pačių sudė
tais pinigais, bet kad užsienio 
lietuviai yra tokie nosumanųs, 
tai Lietuva duos jiems g^vaS 
jėgas, kurios parodys mintis 
kaip tuos nltisų Sudėtus plhi- 
gUS sunaudoti. Butų visai ne
sunkus darbas rbnlti ką tiorš 
jo paties sudėtais pinigais. Jei
gu D. U. L. R. mano tą savo 
niekam nereikalingą sumanys 
mą vykdinti musų sudėtais pi
nigais, tai kodėl to nepaskelb
ti viešai ir atvirai? Kam rei
kia žadėti daryli tai, kas ne
galima.

Bet daleiskim, kad D. U. L. 
fi. Ir turėtų pinigų tiems vi
siems savo užmanymams įyy- 
kdinti. Daleiskim, kad D. U. 
L. R. pristeigtų čia Amerikoj 
muhiš pradinių ir augŠtųjų 
lietuviškų mokyklų, kasgi ir 
kaęla, b. U. L. R. itiano, lan
kys tas mokyklas? Musų vai
kai, kai tik sulaukia mokslo 
amžiaus, turi lankyti valdiš
kas mokyklas. PradihCs mo
kyklas užbaigę, dabartiniu 
laiku, tetas kuris nelanko au- 
gštešniųjų mokyklų. Augštaš- 
heš mokyklas užbaigę jau 
kuone visi yra suaugusiais 
žmonėmis. Vieni, kurie išgali, 
eina į universitetus mbkytis 
profesijų, o kiti, kurie to pp- 
gali pasiekti, eina mokytis 
kokio nors amato, arba jau 
patys turi tUpititis savo gyve
niniu. Kada musų vaikai lan
kys tas lietuviškas mokyklas, 
tai U. U. L. R* to nepasako. 
Kad D. U. L. R. savo tieniš 
stlhianymams he tik beturi 
fondo, bėt neturi nei jokių 
tvarkingų konkrečių planų, 
tai tą aiškiai pasako savu

HlralpHnyJc p. P. RuNockaš.
Kaip innlyl iš p. RuHCcko 

NlrulpHhio, inl HViirblaUših I). 
U. L. H. uždavinys Ir likshta 
yra Nululkyli užsienio Holu* 
vhiR nuo išlnulėjimo. P. Ru- 
sockiiM savo NlHilpsiiyJ sako, 
Itad yra apskidčluoto, jog 2% 
užslcnyj gyvenančių lietuvių 
kasinei Išbudėją. Jeigu turima 
minlyj, kad lik 2% užsionyj 
gimusių lieluvių išlnulčja, lai 
yra laitai didelė klaida. Aš 
gailu drąsiai padaryti pataisą, 
kad visi užsieny! gimę Italu- 
vinį išbudėją. Ir lo ištauiėjl- 
itio nesulaikys nei Jokios 1). 
U. L. R., tie! kas kllns, nes lai 
yra visai natūralūs npMreiški- 
mns, knd Ir kažkaip jis 
hnnos nepatiklų. Nes gyveni
nio aplinkybės verčia žmogų 
btill lokiu, kur jis yra gimęs 
ir augęs.

Musų Jaunimus gali žinoti, 
knd Jis yra gimęs iš lietuvių 
tavų, gali žinoti lipia Lietuvą 
Ir Jus istoriją, bei Ji Jiems ne
bus taip suprantama Ir iiril- 
ma kaip mitins, kurie esame 
gimę ir augę Lietuvoj. Jie gali 
žinoti apie Lietuvą, Jie! Ji 
liems opėis tiek, liek ir bliu 
kita kokia Valstybė, o gal dar 
Ir mažiau. Mes gulime Jiems 
pasakoti apie Lietuvos girių 
šlabtajimą, apie upelių Čiur
lenimą, bet las ant jų Jokio įs
pūdžio nepadarys. Medžiai 
žaliuoja Ir upės . čiurlena no 
vien lik Lietuvoj. Mums nuo
lat yru kalbama, knd kožnam 
yra brnhgtta ir taniomis gini- 
laši* krašinfl, lodei ir musų 
vaikams yra malonus, supran- 
Inhta ir gerlnnsis tas kraštas, 
kur jie yrn gimę.

Mes Amerikoj turime lietu- 
viškita taokyklnš prie kožnoH 
parapijos, kur vaikai yrn mo
kinami lietuviškos įkalbos, 
raftlo ir istorijos nuo pat mn-> 
žens, bet pasekmės lo lietu
vinimo yra takios, knd jau 
daugely] bažnyčių yra įveda
mi pamokslai anglų kalba. 
Musų laikraščiuose irgi rašo ir 
šatikla apie palaikymą rnusų 
jatinlino nuo Ištautajhno, o 
patys įveda savo Špallose an
gliškus skyrius.

Ir tns yra ne vien tik su 
lietuviais, bet ir su visais ki
tais išeiviais Ir jų vaikais Čia 
Amerikoje. įnikime pavyzd
žiui tatisų kaimynus lenkus, 
ktlHu savo jaubihio auklėji
mu daug dttUgtati rūpinasi, 
negu mus, kttalc turi daug sa
vo mokyklų ir kitokių tauti
nių įstaigų, bet jau keli melai 
atgal, įvykusiam lenkų laik
raštininkų suvažiavime ištau- 
tėjimb klausinius buvo svars
tomas ir prieita prie išvados, 
kad Ameri'kba taukų jaunimo 
ištautėjimas yra neišvengia
mas.

Bet štai antras pavyzdis* 
Tūlą laiką atgal lenkų spau
doj įvyko labai žingeidžios 
diskusijos tarpe GolumbijoS 
universiteto profesoriaus A. 
I5. Coleman ir tankų kunigo 
leiek. Pastarasis parašė kny
gą, “Automobili ūmi per Su v. 
ValsL, kurioj jis aprašo savo 
įspūdžius ir patyrimus iš savo 
keliones ir faktais nurodo, 
kad tankų jaunimas sparčiai 
Ištatiteja ir nėra galimybes 
tai Sulaikyti. ProL A. P. Cole- 
mab, kuris moko tankų kal
bos, istorijos ir literatūros 
Cbhimbijos universitete, šoko 
kritikuoti Icieko knygą nuro
dydamas, kad lenkų jaunimo 
dabar daugiau lankosi į tan
kų kalbos ir literatūros klia- 
sas, negu pirmiau. Kun. Iciek 
šitaip atsako į prof. A. P. 
CotaUian’o kritiką. “Prof. Co- 
leman susiduria tik su maža 
BAUjata lenkų jaunimo, bet aš 
jau per keturias dešimtis me
tų susiduriu ir santrkiauju ne 
tik Su Universiteto, bet ir su 
parapijiniu jaunimu. Per tris 
dešimtis metų lankausi po pa
rapijines mokyklas, girdžiu 
kokia kalba prabilsią į mane 
vaikas iš antros ir trečios klia- 
sOS, kokia kalba prabilsią į 
mane jaUna panelė ir jaunuo
lis, kurie apleido parapijinę 
mokyklą, nekalbant visai apie 
valdiškas mokyklas. Ką jie

Hknilo, kiiN Juos intcroNuojii? 
Tni yni biiromelriiN, kurį aš 
nuolnt tamljli, o Ihm nuolat 
puola. Lohkų reikalui, lenkų 
knllta, lenkų iNlorlJii, lenkų 
lltafiihirii JlcniN yru visiii sve
tima. Pnžvclgkll ) lenkiškus 
mukyklus, o persitikrinsi!, ku<l 
(hiugolyj Jų, o ypullngai vuku- 
ruose, luitai mnžnl mokinu 
lenkiškai. Anglišku kuiliu 
skverbliisl Į statyklų, į spii- 
vednyčių, Į raštinę, į draugiš
kas sferhs Ir niioinl bevlllln- 
gui IŠslumhi lenkišką kolbą.“

Tui taip ISliuitajlino reiknliAį 
siuvi pus lenkus. Pas mus nei 
klek nugčriati, Jeigu dar ne
blogiau. Todėl 1). U. L. R. už
manymas sulaikyti mus Ir 
musų valkus nuo Išlaiitajinio 
yra arba visai lo dalyko nr- 
ŽinojlmaB, arba kas kilo. Kal
bėti ar laikyti vieną ar kilų 
musų Jamuiollų, kuris moka 
lietuvišką knlbą, kaipo pa
vyzdį nuo išlautajimo yra 
visai be pamato. Jis mokinasi 
ItaiUVlškos kalbos ir rašybos 
ne dėl kokios ten tautybės, 
bet dėl savo karjeros ar pro
fesijos.

Yra (ik vienas būdas kaip 
ištalkyll lietuvius nuo Ištauta- 
Jlmo. Reikta padaryt! takius 
gyvenimo sąlygos Lietuvoj, 
kad lietuviams nereikėtų bė
gli | visus pasaulio, kraštus 
Ieškoti isiiu pragyvenimo. To
dėl 1). U. L. R., kuriai taip pa
rupo gelbėti mus ir musų val
kus nuo ištuutėjlmo, tegul 
visų pirma pasirūpina gelbėti 
lieluvius ten pat ant vielos, 
Lietuvoje. Tegu! pasirūpimi 
apšviesli Juos pirma, nes jie 
(liti daug mažiau ištekliaus, 
daug niažluu progos Šviestis, 
negu ities Ir hiusų valkai. Tc- 
R Jiems pristato laisvų mo

lų, bibliotekų ir valkams 
darželių. Tegul pamokina ir 
pagelbsti Lietuvos žmonėms 
atsikratyti klerikalų Jungo 
kuris Įniko prislėgęs tamsius 
Lietuvos kaimiečius. Tegul 
pamokina ir pagelbsti Lietu
vos Žmonėms atskirti bažny
čią nuo valstybės kad nerei
kėtų vargšams Žmonėms savo 
prakaitu maitinti gaujas dy
kaduonių kunigų ir vienuolių. 
Lietuva dabar yra panaši dau 
ginu į kokią tai viduramžių 
šalį, negu į laisvą civilizuotą 
valstybę, nes Lietuvoj žmonės 
neturi teises neb gimti, nei 
mirti be kunigo. Tegul D. U. 
L. IL pamokina ir pagelbsti 
Lietuvos žmonėms atsteigti 
demokratišką žmonių rinktą 
ir prieš žmones atsakoiiiingą 
valdžią, vietoj kurio karjeris
tų, kurie dalinasi šiltomis vie 
tomis ir vargšų žmonių tur
tais. Lietuvoj dabar, vieloj 
laisvų mokyklų ir knygynų 
yra statomi nauji vienuoly
nai, ir vis tai ant sprando 
vargšų žmonių. Gharity be
gins at noine. Lietuvos žmo
nes šaukte Šaukiasi tAmerikos 
lietuvių pugclbos kovai su 
tatiisybe, kovai su klerikaliz
mu, maldauja knygų, laikraš
čių pagelbėti įsteigti jiems 
knygynėlius, skaityklas, lais
vas kapines, kad nors mirti 
galėtų laisvai, bet D. U. L. R., 
matyt, nieko apie tai nešino 
nei negirdi. Vietoj kad duoti 
pagelbą kur jį yra reikalinga 
ir kur ji atneštų naudą, su
manė kokį tai šposą, siūlyti 
pagalbą ten, kur ji nereikalin
ga, kur jos niekas neprašo ir 
kur ji jos duoti nugali.

Kada Di U. L. R. pngalbės 
Lietuvos žmonėms viršmlnė- 
tus dalykus gauti, tada Lietu
vos žmonėms nebeikes bėgti į 
Afrikos ar Brazilijos raistus, 
ir D. U, L. R. nereikės verkti 
apie musų ištaUtėjimą.

D. U. L. R. sumanytas ir 
šaukiamas viso pasaulio lietu
vių kongresas butų teisingiau 
pavadinti Amerikos lietuvių 
pasivažinėjimu arba ekskursi
ja i Lietuvą. Kaip beprasmis 
ir nereikalingas yra visas D. 
U. L. R. tikslas, taip ir tas va
dinamas kongresas. Nes tam 
kongresui nėra jokių sumany
mų, jokio tikslo, het jau iš 
anksto yra prisakoma, kad su- 

(Nukelta j 5-tą pUSL)
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pasižymėjimais
IBth

susirasit

NATHAN KANTER

Liet. Keistučio Rim
bo piknikas įvyks 
ateinantį sekmadienį

politinius 
Lietuvos

Real Estate ir Pask. 
REAL ESTATE & LOAN

pre- 
new 
that

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILERS

STOGAI 
ROOFING

D.U.LR. ir viso pa 
šaulio Lietuvių 

Kongresas

Duodam Paskolas Ant Morgičiu
Mažais" Mėnesiniais Išmokėjimais nno 5 iki 20 Metą

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj

Birutės narių ir re 
mėjų dėmesiui

Peoples National 
Bank, Depositors 
State Bank ir Sher- 
man State Bank do- 
pozitorių dėmesiui

i — nieko nerokuo- 
_ perkame _ Accountus,

ISAL COLLECTION 
SERVICE 7

Central 0962

lietuviškoj 
pasimatys ateinantį sekmadie
nį, birželio 16tą d., Liepob 
darže, Justice Park, III.

SI. Ex Korespondentas.

HAMBURGER 
SIMCE 1868

R-41____ >

Visi jo draugai velija jam 
geriausio pasisekimo šiame 
naujame darbe, ir pasiges jo, 
kai jis išvažiuos 
gan veiklus ir lietuvių rate* 
liuose Chicagoj.

•Pp. Laučiskių šeimynoj yra 
dar kitas mokyklos baigimo 
įvykis. Tai jaunesnysis Ak 
berto brolis Juozas baigia pra
dinę mokyklų tų pačių dienų, 
kurių Albertas baigia Armour 
Institutų. Rudeniop' Juozas 
įstos j aukštesniajų mokyklų 
(High School). Ir jam mes ve
lijame laimingos kloties.

— Kazys.

Po naujų savininkų
Masažai—

SWIMMING POOL

SUPPLT CO.
1635 W. Dirbina SU 

kampas Marshfield

Ar Yra Kas Jums Skolingas Pinigų? 
MES IšKO LĖKT (JOJAME 

Neiškolektuosim 
sim. Mes p___
Notas, MorgiČius už cash.

UNIV
30 S. La BaHe~ Street

Masinis Peoples National, 
Depositors ir Sherman State 
bankų depozitorių susirinkimas 
įvyks sekmadienį, birželio 16 
dienų, 3 vai. i>o pietų, saloj ku- 
ri randasi adresu 4758 So. 
Marshfield St.

šis mitingas visųpirma šau
kiama tuo tikslu, kad gauti pa
rašas po peticija, kuri bus pa
siųsta Jungtinių Valstijų pre
zidentui. Peticija reikalauja, 
kad Kongresas priimtų, o neat
mestų, bilių, kuris reikalauja 
atmokėti užsidariusių bankų 
depozitoriams jų pinigus pilnai

Mitingų šaukia minėtų aukš
čiau bankų komitetas.

PETRAS GRIMAILA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 10 diena. 1:00 vai. po 
piet 1935 m 
amžiaus, gimęs Tauragės ap. 
Pašoltunės par.

pašarvotas randasi

ivyks s u bato j. 
iena. 1 vai. po piet 
autiŠkas kapines.
i. Petro Grimailos

pirkimo, mainymo arba pardavimo 
namus, lotus ir žemes. Paveskite 
mums visus savo Insurance, Fina. 
Tornado, Life, Surety Bonds ir ki
tus. Paveskite mums visus darbus 
legališkus, dėl pripildymo ir paga
minimo visokius dokumentus, lietu
viškai ir angliškai.

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

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

Pirmininkas J. Mickevičius 
pranešė susirinkimui, kad yra 
miręs Draugijos narys Justinas 
Simonaitis; susirinkimo daly
viai atsistojimu atidavė jam pa
skutinį atsisveikinimų.

J balsų skaitymo komisijų 
paskirta V. Briedis, J. Mittskus 
ir J u ris. Maršalkos 
pūkas ir V. B. Ambrose. Drau
gijos praeito susirinkimo tari
mai priimti vienbalsiai.

Pirmininkas J. Mickevičius 
pranešė susirinkimui, kad Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos kon
kursas eina labai sėkmingai, 
įrašyta Draugijon virš 200 nau
jų narių. Draugija dabar turi 
2000 narių. Taipgi pranešta, 
kad Draugijos įstatų knygutės 
išsibaigė, bus spauzdinama nau
jos ir kai kurie paragrafai tu
rės būti perredaguoti, šituo 
klausimu teks pasitarti seka
mame Draugijos susirinkime.

Pusantrų metų atgal, kada 
Draugijos įstatų knygutės bu
vo spausdinamos, Draugija tu
rėjo tik 1100 narių. Atrodė, 
kad 2000 įstatų knygučių už
teks ilgam laikui, bet apsirink
ta. Laike pusantrų metų Drau
gijoj priaugo 900 narių ir įs
tatų knygutes išsisėmė.

Draugijos Gerovės komisija 
pranešė apie įvykusį piknikų 
birželio 9 d. “Birutės” darže. 
Piknikas buvęs sėkmingas, pub
likos dalyvavę virš 3000 žmo
nių, programas irgi padaręs ge
rą įspūdį. Pilnas pikniko rapor
tas bus pateiktas sekamų Drau
gijos susirinkimą.

ALTASS Northsidės skyriaus 
komisijos narys CereŠka prane
šė, kad jų darbas esąs užbaig
tas Northsideje, bet dar prie 
pabaigtuvių visi ALTASS sky
riai rengia bendrą pikniką bir
želio 15 d. Liepos darže. Pik
nikas nakties laiku. Kvietė 
Draugijos narius dalyvauti mi
nėtame piknike, kad padėjus 
tinkamų tašką sėkmingai dai> 
bo užbaigai Chicagoje.

Svarbesnių klausimą kaip ir 
nebuvo. Beje, bolševikų lyderis 
St. Viešys patiekė susirinkimui 
įnešimą, kad Draugija siųstų 
delegatą į ją šaukiamą konven
ciją Clevelande. Gaila, kad su
sirinkimas ne tik delegato ne
rinko, bet da atsisakė patį klau
simą svarstyti.

Baigiantis susirinkimui išpil
dyta įdomus programas. Daina
vo “Kaimiečių” kvartetas —

ši daili mergina yra lietu
vaitė p-lė Salome Aleksiunas. 
šiomis dienomis ji baigė Engle- 
wood High School keturių me
tų kursų su pasižymėjimais. Už 
gerą darbų mokykloj p-lė Alek
siunas gavo vieniems metams 
stipendiją (scholarship) Chica- 
go Woman’s Christian College.

Būdama gabi ir pavyzdinga 
mokinė Englevvood High mo
kykloj p-lė Salome Aleksiunas 
per du metus ėjo čia tvarkos 
dabotojos pareigas.

P-lė Salomė yra Marijonos 
ir Karolio Aleksiunų duktė; ji 
turi dar ir seserį Albinų. Ponai 
AleksiUhal yra “Naujienų” se
ni skaitytojai ir daug dirbę 
ALTASS Bridgeporto skyriui: 
K. Aleksiunas buvo to skyriaus 
iždininku.

Aleksiunai yra seni Bridge- 
porlo biznieriai, užlaiką kriau
čių šapą adresu 911 W. 33rd st.

Mariutė.

The annual meeting of Biru
tes Chorus will be held at San
dara Hali Thursday, June 18, 
1935 at 8 P. M.

Ali members please be 
sėnt as the eleetion of 
offlcers will take place on 
date.

visuomene šiur tarusi ir užrašiusi, o delega
tams tik reikia suvažiuoti ir 
patvirtinti tuos nutarimus. O 
svarbiausia tai į tų “pasauli
nį” kongresų yra kviečiami 
vien lik Amerikos lietuviai. 
Tur būt dėl to, kad Amerikos 
lietuviai gali laivakortes nusi
pirkti. Nes ir D. U. L. R. pir
mininkas, vietoj važiuoti į 
Argentiną ar Braziliją ir ten 
pasitarti ir patirti apie skurs
tančių lietuvių padėtį, atva
žiavo su pagelba į Ameriką, 
kur ji visai nereikalinga.

žinoma, atsiras žmonių, ku
rie majončs pasivažinėti už 
svetimus pinigus. Kaip tūlas 
juokdarys išsireiškė per Tė
vynę, kad girdi, aš užlaikau 
laivakorčių agentūrų, todėl aš 
tam kongresui labai pritariu.

Bet vietoj, kad išmesti tuos 
tuksiančius dolerių betiksliam 
pasivažinėjimui, tie pinigai 
butų galima sunaudoti labai 
prakilniam ir naudingam dar
bui. Vietoj kad bereikalingai 
važinėti į Lietuvą ir bereika
lingai spėlioti apie D. U. L. R. 
ir jos mums žadamas malo
nes, kurios mums visai nerei
kalingos, Amerikos lietuviai 
padarytų milžiniškų darbų, 
kad sudėję pasiųstų tuos pini
gus Lietuvos žmonėms, kurie 
maldaute maldauja paramos 
nuo musų kovoj su priespau
da, kovoj su klerikalizmu už 
laisvę sužinos ir apšvietus.

—Sparva.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar Jūsų storas reikalauja patai

symo? Palaukite mus ir mes pasa
kysime Įdek kaltuos pataisyti. Mee 
taipgi darėme visokį blikorysOs 
darbą,

8216 So. Halsted Street.
TeL VICtorv <965.

btatom naujus ir taisom senus 
namus. Patyrimas 15 metų. Darbai - > ■

4131 SOc __________ _
Phone Lafayette 5824,

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th Street 
Moterų diena seredomis, ’ 
nežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 
liropodistai—Atdara dienų ir naktį.-*-

PHONE CANAL 9560

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 

25* 35%
Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
mini

OF CHICAOO
2324 So. Leavitt Street 

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

Cirribiribin ir Puiki Naktelė, 
toliau gražiai sudainuota due
tas P-lių Stellos Galdikaitės ir 
Onos Skeveriutčs. Taipgi p-16 
Skeveriute solo — Serenada ir 
p-le Galdikaitė solo — Savo 
Skambančią Dainų; irgi buvo 
sudainuota vykusiai. Pianu ly
dėjo visus dainininkus\ Jurgis 
Steponavičius.

“Naujos Gadynes” redakto
riaus L. Pruseikos kalba buvo 
sveikai pamokinanti. Trumpai 
nurodė Įvairiuose kolonijose lie
tuvių pašalpos draugijų merdė
jimų, darbuotojų apmirimą, bet 
Chicagos Lietuvių Draugijoje 
pastebėjęs didelį gyvumą ir 
sveiką organizacijos augimą. 
Pareiškė mintį, kad Chicagos 
Lietuvių Draugija turi imtis 
ką nors svarbesnio pradėti veik
ti kultūros dirvoj, kad lietuvių 
jaunimą Draugijoj daugiau su
įdominus organizacijos reikalu.

Prisiminė drg. Pruseika ir 
apie šitos šalies darbininkiškų 
spėkų nevieningumą. Jo mintis 
buvo pareikšta, kad nei socia
listai, nei komunistai veikdami 
atskirose partijose nieko gero 
negalės pasiekti šalies politiko
je, bet turėtų iš visų revoliu
cinių ir nerevoliucinių darbi
ninkiškų organizacijų gimti vie
na galinga darbininkų spėka, 
būtent Darbo Partija. Nors ta 
Darbo Partija pradžioje butų 
ir dešina, bet butų didelis Ame
rikos darbininkų laimėjimas, 
jeigu dešinysis elementas dar
bininkų organizacijų butų ati
trauktas nuo demokratų ir re
pu blikonų j savo klcsos parti
jų. Laikui einant tokia partija 
paimtų vadovybę šalies politi
koje, išrištų svarbesnius eko
nominius klausimus šalies dar
bininkų naudai. Pareiškė viltį, 
kad anksčiau ar vėliau bus prie 
to prieita; padavė koletą pavyz
džių, kad jau spėriais žingsniais 
yra einama, tikslu darbininkiš
kas šitos šalies spėkas suvie
nyti į vieną darbininkišką poli
tinę organizaciją.

L. Pruseikos kalba į susirin
kimą padare 'tikra'i ‘gerą įspūdį.

Maxim Lupus.

šuo Berta ir brolis Juozas 
džiaugiasi ir didžiuojasi Al
berto pasižymėjimais moky
kloj ir moksle ir velija jam 
tolimesniame gyvenime lai
mingos kloties.

Be pasižymėjimo moksle 
Albertas Laučiskis buvo veik
lus ir sporte. Mokykloj lošė 
basketbolo jaukto, buvo jauk
to kapitonu. Be to, lošė bas- 
kctbolų Bulaw Aces jaukto 
“Naujienų” tlirnamente.

Albertas Laučiskis jau gavo 
vietų prie “Flying Sųuadron” 
Goodyear /Pire kompanijoj. 
Tai yra organizacija vyrų, ku
rie nori studijuoti tos kompa
nijos biznio pagrindus, ir dar
bui išvystyti į Akron, Ohio, 
ateinantį sekmadienį.

you don’t all show up at 
meeting Thursday June 
1’11 be------

Haunting You.
S. If you want to have a 

lot of fun this summer why 
hot come down to meetings and 
help us make plans for things 
to do and places to go.

P. CONRAD
STUDIO 

420 W. 63rd Št J
Englewood 5883-5840 

Dar gražiau, moderniš- 
kiau įrengta. I

Dainos ir Dramos draugi
jos — Birutės Choro — 1934- 
35 nitų sezonas baigiasi, o jos 
1935-36 metų darbuotes sezo
nas prasideda. Bitutės val
dybos nariai ištarnavo savo 
terminus, ir jau atėjo laikas 
valdybų rinkti naujam sezo
nui.

Praėjusį sezonų Birutė ma
tė reikalo atkreipti visųpirma 
dėmesį prisiruošimo it lavini
mosi darbui, ir pasėkų susi
laukė tokių, kad šiandie nėra 
geresnės už Birutę dainuotojų 
grupes Lietuviškoj Chicagoj ? 
Birute yra prisiruošusi pa
tiekti Chicagos lietuviams ar
tistiniai subrendusius veikalus 
— ar jie bus liaudies dainos, 
koncertų numeriai, operetės 
ar operos.

Birutė yra prisiruošusi ir 
pilna ūpo žengti pirmyn. To
dėl svarbu, kad ateinančiam 
sezonui jos valdyba susidėtų 
iš asmenį; visapusiai kvalifi
kuotų vadovauti jos darbuotei 
taip, jog butų nauda ir garbė.

Ketvirtadienį, birželio 13 d. 
(t. y. šiandie), prasidės nau
jas Birutes darbuotės sezonas 
su išrinkimu naujos valdybos. 
Rinkimai įvyks Sandaros sve* 
tainėje. Visi Birutės nariai 
ir rėmėjai, kuriems jos gero
vė rupi, yra kviečiami daly
vauti šiame metiniame susi
rinkime. Jų parinkimas val
dybos narių nuspręs, ar Biru
tė 1935-36 metais praleis sa
vas išlavintas jėgas lyg * ko
kiam paprastam sezonui, ne
patenkindama nė savęs* nė 
lietuvių visuomenės, ar ji pa
kartos savo jubiliejaus sezono 
darbuotę ir gal dar pralenks 
aną garbingą sezoną.

— Jonas J. Balanda.

sulaukęs 52 m
.__ —

Serapiniškių
. ______ ro narys Di

džiojo Lietuvos Kunigaikščio 
Vytauto Draugijos.

Paliko dideliame nuliūdime 
moteri Petronėlę po tėvais Zu- 
bickaitė, sūnų Algirdą. 2 duk
terys Ona Sirvikten? ir Dolo- 
res, žentą Povilą, du anuku, 
seserį ir švogeri Oną ir Juoza
pa Bogužus ir jų šeimyna, pus
broli Kazimiera Joniką, pus
sesere Anele Norušis ir gimi
nės, O Lietuvoje 2 broliu Izido
rių it Juozapa ir giminės.

Kūnas
3634 S. Lowe Avė.

Laidotuvės 
birželio 15 
iš namu t 

Visi a. ... 
giminės, draugai it pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse it suteikti 
jam paskutini patarnavima ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Sunūs, Dukterys, 
žentas. Seserys, švo gėris, 
Pusbrolis, Pusseseres 
ir Giminės.

Patarnauja, laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Tejefo- 
pas.Yards 1138.______

PLUMBlNGO IR NAMŲ AP
ŠILDYMO SPECIALIAI

Vitetous china eloset kombinacija, 
aržuolinės ar klevinės
sėdynės ...............................JUiUU
Metalinės chrome kombinacijos sin- 
ka, kranas, su nuimama $O 
sėdyne ........ ....................._
Karšto vandens šildytuvas $£ AfJ 
ir tanka 4o galionų įtalpos w«itw 
Pilnas pasirinkimas tatotų. Dykai 
atvežimas. Atdara nedeliemis iki 
pietų.

A. MESSE and SONS 
2455 W. Lake SL tėl. Seeley 3513

Albcrt E. Laučiskis,, pp* J. 
Laučiskių suhus, 4115 South 
Central Park avenue, ir bro
lis gerai žinomos “Miss Nau
jienos”, šiomis dienomis bai
gia kursų Armour Institute of 
Technology.

Jis baigia šių mokyklų su 
aukšta, garbe, kaip savo kla
ses prezidentas, kaip preziden
tas chemikų studentų garbes 
draugijos FLY, kaip narys na- 
cionalės garbės studentų drau
gijos TBP ir kaip vicc-prczi- 
dentas garbes “A”, aukštai 
skaitomos studijų žvilksniu 
organizacijos. Tėvai, Juozas

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

MES PRANEŠAME DAR 
SYKL KAD

KANNES FAIR
Persikraustė iš 

8347 S. Halsted St.

, 3509 S. Halsted St.
Dabūr čiA' ‘ėina Specialis išparda
vimas tnalevų lt sieninių popierų. 
$1.50 maleva* galionui    98c 
20c sienoms popiera, roleliui
Spar Varnish, galionui    98c

(Tęsinys iš 4-to pusi.)
važiavę delegatai neišdrįstų 
nieko kalbėti, niclfo svarstyti; 
o ypatingai apk 
klausimus, apie 
žmonių i skurdų, apie priežas 
lis, kurios varo Lietuvos žino 
Uos j visus pasaulio kampus
D. U. L. R. turi jau viską nu

Albertas Laučiskis 
baigia mokyklos kur

są su aukštais

Antradienį, birželio 11 d., 
įvyko Chicagos Lietuvių Drau
gijos susirinkimas. Jis buvo 
gana skaitlingas, galėjo būt 
apie 300 susirinkusių. Susirin
kimas buvo tvarkus, pavyzdin
gas, klausimai rimtai svarsty-

S. and L. Ins. 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 darni 
visada galite 
gauti savo su- 

tEDERAtSAVlNGS taupytus pini- 
ANb^OAN^AStOClATION g U S. Įstojimo 

mokėti nereikia.

Iš Chicagos Lietuvių 
Draugijos susirin

kimo

RĄDIO
Progresą tfurniture krautu

ves radio programas praėjusių 
nedėlių suteikė daug malonu
mo June Brides ir visiems ki
tiems klausytojams. Prograx 
mo vedėjas plačiai apipasa
kojo apie šios krautuvės “June 
Brides Išpardavimų”. Teisių 
skyriaus vedėjas, advokatas 
K. Gugis, kaip ir visada, turė
jo savo klausytojams daug 
įdoniių informacijų. Muzi- 
kalę dalį * pildė Kaimiečių 
Kvartetas po vadovyste Anelės 
Steponavičienės ir jų harmo
ningi balsai linksmino kiek
vieno lietuvių namus.

— Joslra.

__ THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
AUTABBTO TVARKOJE

Mis skyrius yra vedamas tikslu pagelbiti musų skaitytojams su
sirast^ kur galima nusipirkti įvairią paprastą ir nepaprastų 
daiktą, intaisą ir reikmenų. Jeigu iš telpančią Čia skelbimą ne
galite susirasti ko JieŠkot, pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jys gausite informaciją, jeigu tik

Keistučio kliubo piknikas 
jtiu artinami. “‘Minisidris “vhu- 
trenich diel” turi jau padaręs 
sutartį su lietuvišku dievu 
Perkūnu, kuris užtikrino, kad; 
lietaus nebus.

šiomis dienomis jau pradė
ta kraustyti dovanos giliuk- 
ingiems laimėtojams. Keptos 
vištos, žąsys ir kalakutai jau' 
užsteliuoti. Rūkoriai ir ku-i 
korkos galanda peilius. Ste-; 
pohavičius ir jo “kapelija”į 
tampo strunas, o musų kasie- 
rius K. Warnis jAU turi pri-i 
rengęs pečiu dėl visoms pe-į 
čenkoms ir gardienis pira-i 
gams. Chorai, kurie daly
vaus musų piknike, turėjo jau' 
net kelias repeticijas. Bolše-j 
vikai, socialistai, sklokininkai; 
ir katalikai rengiasi prie karš
tų debatų ir studijuoja savo Į 
“katekizmus”.

Na, o jaunuoliai-ės, kurie tu
rės progų įstoti į Keistučio 
kliubą veltui, peržiūrinėja 
metrikus, kad teisingai pasa
kyti savo metus. Taigi visa

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

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE

5300—5314 So. Halsted St.

KOLEKTAVIMAI
COLLECT1ONS

jums reikia
....... . ............................. .

Automobilių Dalys 
AUTO PARTS

Ar Reikia Pagelbėti?
Mės padarome duplikatus dėl jūsų 
karo senu dalių. Atvešk juos čionai. 
Mes- turim dalis dėl visų karų. 
Perkame ir parduodame senus ka
rus. Taipgi tajerus, tūbas ir bat- 
teries.

C & J. Auto Parts Co.
3220-30 Archer Avenue

Phone Lafayette 1090

FIKČERIAI
STORE FIXTURES

Distributorial

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 0803

kontraktoriai 
B. Shukis & Co.

Statom naujais ir taisom

atdntuotas
ANCISCO AVĖ.

BOURBON
' Itistilled m
KENTUCKY

B
. v? Ji

■
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A LT A SS KOMITE
TAI, VALDYBOS, 

DARBUOTOJAI IR
VISI ŽMONĖS

Tai bus tarytum pa
baigtuvės. Didelio, sun
kaus ir svarbaus darbo 
pabaigtuvės.

Todėl visi kas tik dir
bo turėtų čia būti.

Ir visi darbuotojai tu
ri atsivesti savo aukas.

Vakaro ir nakties vė
sumoj bus smagu pasi
džiaugti savo darbo vai
siais ir turėti tikras pa
baigtuves.

Subatoj liepos 15 d. 
bus tas smagumas Lie
pos darže, prie Archer 
ir Kean Avė.

Prasidės 6 vai. vaka
re ir tęsis tiek, kiek tik 
norėsite. ,

Tinkamu laiku čia ir 
radio ir refrigiratorius 
bus ištrauktas. O kiek
vienas atėjęs už kvote- 
rį įžangos gaus tris ti- 
kietus laimikiui.

Vienu žodžiu tai bus 
tikras naktinis pikni
kas, kuri rengia Altass, 
kaipo paskutini paren
gimą Chicagoje skridi
mo naudai.

Pasidarbuokite, kad 
visi čia butų su tikietais 
ir be tikietų. O jau at
ėję tikrai visi turės 
daug daug smagumo. Ir 
mėnulis tada bus pil
nas.

Dariaus-Girėno Le= 
giono Postas nutarė 

siųsti atstovus 
į Lietuvą

Dariaus-Girėno Legiono Pos
tas nutarė siųsti į Lietuvą du 
delegatus ir nuvežti “Memorial 
plate” ant Dariaus-Girėno pa
minklo Kaune.

Delegatai yra Jonas Juška, 
Holywood Inn savininkas, ir 
Mykolas Biago, savininkas ta
vernos adresu 4358 So. Califor- 
nia avė. Juodu mano išvažiuo
ti į Lietuvą liepos mėnesį.

Postas užmokės kelionės lė
šas.

Staigiai mirė Anta
nas Montvila

Trečiadienio rytą, birželio 12 
d., staigiai mirė Antanas Mont
vila, 53 metų amžiaus, gyvenęs 
Northsidėj.

Velionis buvo nevedęs. Iš Lie 
t u vos paėjo nuo Mariampolės.

Kūnas. pašarvotas tėvo ir 
sunaus Eudeikių koplyčioj. 5340 
So. Kedzie Avė.

Naujos pilietybės 
kliasos Bridge- 

porte
Pėtnyčios vakare prasideda 

naujos pilietybės kliasos Mark 
VVhite parkelio svetainėje, ma
žame namely po kairei.

Mokinimas veltui.
Visi, kuriems reikia pasimo

kinti pilietybės dalykų, kvie
čiami ateiti pėtnyčioj kaip 7:30 
vai. vakare. Toliaus mokinimas 
eis kas pėtnyčią.

Šios kliasos mokytoja bus 
panelė Eufrožini ja Mikužiutė. 
Kitos jos kliasos, j kurias dau
giau nebegalima Įstoti dėl vie

tos stokos, eis kaip ėjusios. 
Taigi, kurie nebegalėjote pri
sidėti prie esančių klesų, turi
te dabar progą prisidėti prie 
naujos klesos pėtnyčiomis Mark 
White Parkelyje, prie 30-tos it 
Halsted.

ALTASS sekretorius 
išvažiavo į New 

Yorką
Antanas S. Vaivada, AL

TASS centro valdybos sekre
torius, išvažiavo į New Yor
ką ir bus tenai iki Feliksas 
Vaitkus išskris Lietuvon.

A. S. Vaivada, kuris yra ir 
“Naujienų” redakcijos narys, 
žadėjo dažnai informuoti 
dienraščio skaitytojus apie tai, 
kas dedasi New Yorke ir kaip 
eina lakūno pasiruošimas ke
lionei. »

Tenka priminti, kad p. Vai
vada buvo New Yorke ir kai 
skrido Lietuvon Darius su Gi
rėnu. Jisai kartu su jais 
gyveno “Ilalf Moon” kotelyje, 
netoliese nuo Floyd Bennett 
aerodromo. Vaivada buvo 
pirmosios “Lituanicos” krikš
to tėvas”, nes jisai sugalvojo 
lėktuvui vardą — “Lituanica”, 
kurį iš daugelio įvairių vardų 
pasirinko ir priėmė velionis 
Darius ir jo rėmėjų komite
tas. Tas vardas šiandie yra 
populiariškiausias tarpe Ame
rikos lietuvių ir Lietuvoje. 
Juo vadinama miestų gatvės ir 
aikštės, kliubai ir draugijos.

Komunistai ‘Vilnies’ 
piknike sumušė bied- 
nuosius komunistus

1

Birželio 9 d. “Vilnis” rengė 
pikniką Oaks darže ir kvietė 
visus lietuvius, kad dalyvautų 
ir pareikštų protestą prieš ka
rą ir fašizmą. Be to, kai tur
tingieji komunistei piknike pa
sakė keletą “spyčių” biednie- 
siems apie įvairius blogumus 
šiame sviete ir nuėjo baliavot 
prie baro, tai ir biedhieji su
stoję j “beer line” siekėsi gert 
alų veltui. Turtingieji pasi
priešino biedniesiems ir pasė
koj atsirado keletas rimtai su
muštų ir sutremptų žolėse as
menų.

Tuo laiku piknikai! atvyko 
Dr. Al. Margeris ir “Naujie
nų” reporteris F. Bulaw. Kai 
tik juos pamatė, tuojaus du 
komunistai prišoko prie jų ir 
pradėjo kolioti reporterį už ži
nią, kuri tilpo ‘Naujienose’ apie 
Kanklių chorą. Dr. Margeris 
matydamas nepamatuotą užsi
puolimą užprotestavo, sakyda 
mas kad ta žinia buvus tesin- 
ga ir kad jų piknike buvę tik 
du tuzinai žmonių, ką jis ir 
pats matęs. Tie argumentai 
komunistams nepatiko, ir juo
du turėjo greit prasišalint, kad 
neatsitiktų tas, kas atsitiko 
biedniesiems draugams, kai tur 
tingieji draugai juos užpuolė.

— Biednas komunistas.

Iš Teisybės Mylėtojų 
Draugystės veikimo

Susirinkimas

Praeitą nedėldienį įvyko 
Teisybės Mylėtojų Draugys
tės priešmetinis susirinkimas 
Chicagos * Lietuvių Auditori
joj. Išklausyta daug svarbių 
raportų ir pranešta daug svar
bių tarimų.

Nutarė rengti išvažiavimą
Draugystės veikliam nariui 

p. J. Yushkewitz proponuo- 
jant pravestas tarimas, kad 
dr-stė rengtų įvažiavimą. J. 
Yushkewitz apsiėmė padengti 
lėšas, jei butų nuostolių. Prie 
J. Yushkewitz darinkta dar 
vienas komisijos narys P. Kil- 
lis. Išvažiavimo planai pa
vesta sutvarkyti pačiai komi-

NAUJIENOS, Chicago, III.
m——B— I M1. *■ - * —' —

JOS PAGELBĖJO SUGAUTI žMOGVAGIUS

Ketvirtadienis, birž. 13, ’35

o

20c cigarStams sudėti dėžute privertė prie areštavimo Salt 
Lake City, Utah, Harmon M. Waley ir jo žmonos Margaret, ku
rie jau prisipažino prie pagrobimo 9 metų vaiko George Wey- 
erhaeuser, Tacoma, Wash. Waley žmona nusipirko Salt Lake 
City dešimtštory dėžutę ir padavė klerkui Edythe Morley (kai
rėj) penkinę iš tų pinigų, kurie buvo sumokėti už vaiko paliuo- 
savimą. Klerkas pinigą padavė kasierei Marion Samuel (deši
nėj), kurios patikrinusios pinigo numerį, pašaukė policiją ir 
pirkėją areštavo. Po to jau nesunku buvo susekti patj Waley 
ir jį suimti. Pas juos rasta arti pusės sumokėtų vaduotpinigių.

sijai. Kada išvažiavimas 
įvyks, šiuo tarpu negaliu pa
sakyti, nes dar daržas yra ne
paimtas.
Nori prisidėt kelios draugystės

Valdyba pranešė, kad kelios 
Chicagos draugystės nori pri
sidėti prie Teisybės Mylėtojų 
draugystės.

Nutarta, draugystes priimti, 
jei bus galima sulig jų finan
siniu stoviu. Prie valdybos 
dar darinkta 5ki komisijos ba
riai iš sekančių dHlUglj: P. Le- 
tuko, J. Yushkewitz, A. Brad- 
chulis, J. Racevičia ir T. Ale- 
liuno.

Sekretorius St. Narkis 
rezignavo

Priėjus prie išmokėjimo bi
lų už extrą darbus draugystės 
reikaluose reikalaujantiems iš
mokėta. St. Narkis, sekreto
rius, irgi pareikalavo atlygi
nimo už extra, netikėtą atlik
tą darbą. Atsirado opozicija, 
kuri įrodinėjo, kad sekretorius 
dirba už algą ir neturi teisės 
reikalauti užmokėjimo. Bal
savime opozicija, pasirodė di
džiumoj. St. Narkis padavė 
rezignaciją. Ir čia atsirado 
opozicija prieš rezignaciją. Bet 
po rimtesnių narių nurodymo, 
kad rezignacija negali būti 
atmesta, nubalsuota, jogei re
zignaciją priimti. Į sekreto
rius sekančiam pusmečiui iš
rinktas Petras Lėtukas, kuris 
pradės eiti sekretoriaus parei
gas nuo sekančio susirinkimo, 
t. y. nuo liepos 14tos dienos. 
Iki tam laikui sekretorius S. 
Narkis eis savo pareigas kaip 
ir pirmiau.

Draugystė gerai gyvuoja
Sulyginant su kitomis drau

gystėmis, Teisybės Mylėtojų 
dr-stė gerai gyvuoja. Sergan
čių narių mažai yra, o miru
sių šiemet turėjome tik vieną.

Nariai santaikoje sugyvena 
ir juokių ergelių išimant vie
ną kitą menkniekį, nėra. 
Patartina draugystėms ir pa
vieniam asmenims rašytis prie 
Teisybės Mylėtojų dr-stes. 
Įstojus į musų dr-stę jūsų 
ateitis bus labiau užtikrinta, 
nes ši dr-stė yra viena iš di
džiausių Brideporte ir užima 
3čią vietą Chicagoje.

— St. Narkis, koresp.

VISIĮ
ALTASS
NAKTINĮ PIKNIKĄ 
SĮ ŠEŠTADIENI 
LIEPOS DARŽE

Cicero lietuvių dč- 
mėsiui

• 1...

Esu tikras, kad musų kolo
nija tinkamai pasirodys pikni
ke šeštadienio, liepos 15-tos va
kare. Tai bus paskutinis mu
sų visų bendras užsimojimas, 
bendras darbas ir' sueiga užbai
gimui Antro Trarisatlantinic 
Skridimo vajauš. 7 Matyt, kad 
be musų užbaiga' yra negalima. 
Ir musų pasirodjshiaš yra rei
kalingas, nes turime pasiimti 
tas brangias dovanas—Frigi- 
daire ir Radio. Kam nors tai 
bus geras laimiki#.

» &
SLA. 301 kuopa turėjo pa

prastą susirinkimą pirmadie
nio vakare p. Sameto svetainėj. 
Iš tarimų nieko į nauja., P-niai 
Sirmukšnienei įteikta čekis dė- 
liai ligos, kuri tęsėsi gan ilgai.

Komisija galvoja Apie išva
žiavimą šią vasarą. Perskaityta 
SLA. prezidento Bagočiaus laiš
kas, kuriame dėkojama už ren
gimą atsibuvusio bankieto. Pa
ti kuopa oficialiai prie to nepri
sidėjo. Bet pavieniai nariai 
gan gražiai pasidarbavo, tad if 
padėką jiems priklauso.

a » »
šio penktadienio vakarą Drau

gija Lietuvos Kareivių laikys 
prieš-pusmetinį susirinkimą L. 
L. svetainėj. Nariai kviečiami 
į susirinkimą atvirutėmis. Bu
kite visi ir tarkitės svarbiais 
reikalais. .

Raudonos Rožės Klubas tu
rėjo prieš-pusmetinj susirinki
mą praėjusio penktadienio va
karą. Naujo nieko ypatingo 
nenutarta, tik išklausyta įvai
rių raportų ir komisijų palik
tos veikti. Bėsbolo jauktas, 
jaunuolių globėjų ir kitokie 
Klubo viduiniai reikalai stovi 
gan gerai.

* '
Lietuvių Liuosybės Namo 

Bendrovė rengiasi prie savo ne
paprasto pikniko 30 d. šio mė
nesio. Piknikas bus Spaičic 
Darže, šiuo tikslu yra plati- 
narnos serijos. Kiekvienas Ben
drovės dalininkas tūrėtų prie jų 
platinimo prisidėti, ba tai yra 
jų pačių reikalas. Piknikas su 
serijomis gali atnešti gražaus 
pelno, tik reikia kiekvienam 
šūriinkui parduoti nors po vie
ną’ Seriją. Jeigu kuris serijos 
neturite, tai kreipkitės prie sve
tainės užveizdos p. Avižėnio.

■ -- 

Jisai nurodys kur galima gauti 
serijų. O pasiimti serijų pla
tinti privalo kiekvienas.—D.

Bridgeport, Julia .... I hope 
you did not forget about the 
LYS gold pin that is to be 
given to the person who will 
bring in ten members. Stand- 
ing so f ar are; Al Mas, John 
Bender aiid Margaret Warpata 
—3 each, Stella Mikaslius—2, 
Estelle Parker, June Žylis and 
Ann Dambras—1 each. The one 
who will bring in the first ten 
will besides, earn a party.... 
A hike vvill be šponsored by 
our branch on Sunday the 16th 
to Lemont. Everybody is te 
meet in front of Vyt home at 
9 A.M. ... Estelle P. and Al
bina B. have something in com- 
mon, both have joined a sit- 
ting contest at the Walk- 
athon .... This Tuesday is go- 
ing to be our treat to the Nor- 
wegeans and Danes and we 
are sure of having a real good 
time dancing unusual Scandi- 
navian folk dances and eating 
Lithuanian Gruzdies.

Roseland, Julia Shatkus.... 
Did we frighten the bridge- 
porters away? or are they just 
timid ? ... Why haven’t they 
shown up at least once to our 
games? .Our bicycle party 
proved to be a howling suc- 
cess .... were we howling — 
recėiving all the grand knocks 
and bumps; būt we enjoyed it 
... Nancy Munarin suffered 
most bruises upon her legs. 
... We congratulate Freda Zli- 
bin upon her graduation .... 
Our members are planning an 
outing to Momence on Sunday 
the 16th. ' h

Rrighton Bark ... Our 
chairman, — Joe Bagdonas, Joe 
Gierčus and Helen Kungis are 
the graduates of this branch, 
congrats .... We are glad to 
know that the school season is 
over so that we will not hear 
their excusses for non-attend- 
ance (due to exams). They 
will be present to our future 
meętings .*... Frank S. is 
proving to be active in Our 
midst; keep it up Frankie, more 
power to you!

Dvorak Park .... Our sočiai 
here was ųuite successful, 
plenty food, cakes and what 
not ... Did you ever see cakes 
being eut without a knife? Ask 
Aldona, she will explain the 
process to you ... Bernice Ja- 
sinskas has been iii for the 
lašt few weeks; . fortunately 
however she has recovered and 
we fervently hope to see her 
soon in our midst .... Our 
“Lithuanians” of this branch, 
McNamara, Vaughan, Malik 
and Naųs, will be presented 
with “medals” for good attend- 
ance and behavior; Watch and 
see!

Marųuette Park ... Conge- 
niality is very marked between 
this branch and the Roseland- 
ites, what is the secret? .... 
Julia Jasas is vacationing now 
in Detroit and here is what 
she writes, “I expected to be 
lohesome out here, būt they 
don’t give me a chance to think 
about home”. Good for you 
Julie ... We are meeting now 
in a new location, 2638 West 
69th St., a very beautiful club 
room.

Nptice .... All branches are 
to come to Mark White Sųuare 
this Tuesday to participate in 
the Scandinavian festival ... 
See you there.

We express our deepest 
sympathy to Miss Stephąnie 
Mikulskis in reference to the 
death of her beloved mother, 
Saturday, June $th. May God 
console you!

XYZ.

PRANEŠIMAI
Ar jau esi nariu Chicagos Lietuviu 

Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyru ir mo
terų yra nariais fiitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $0.00 
savaityje, $10.00 snvaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių 
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
legaiė organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

Isirašyt Draugijon galima per mu
su konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visų diena, o nedčldieniais tiktai 
nuo 0 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)
Kriaučių Lokalus 269 A. C. W. of 

A. susirinkimas ivyks pėtnyčioj 
birželio 14 diena. Amalgamated 
Centro name, 833 S. Ashland Blvd, 
7:80 vai. vak. Nariai malonėkite 
atsilankyt, nes yra nauju apsvars
tymu. Valdyba.

CLASSIFIEDADS
Automobiles

NORIU mainyti savo Buick'road- 
ster, 1928 metų. Veikia kaip nau
jas. Mainysiu i sedan su privatiš- 
ku žmogumi. 7111 S. Western Avė. 
Tel. Hemlock 8158.

Business Service Partnerė Wanted
Biznio PatarnavimaB Pusininkų Reikia

STOGAI
Pilnas patarnavimas stogu dengime 
ir taisyme — biznio namams ir re
zidencijoms.

Asfaltiniai stogai 
Asbesto šingeliai 
Asfalto šingeliai 
Muro šonai 
Žvyro stogai 
Perdengimas stogų 
Pataisymas 
Šonų sutvirtinimas 
Metalinės jungės ir tt.

Tik ekspertai dirbs ant jūsų stogo. 
Veltui apskaičiavimas ir patarimas. 
Darbas ant išmokesčio. _

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE 5900

Paul M. Smith & Co?
REAL ESTATE 

LOANŠiAND INSURANCE 
4631 So. Ashland Avė..

2nd fl. with lawyer J. J. Grish 
Perkam! Perduodam ir Mainom! 
Namus. Storus, farmas ir tt. Tu
rime extra bargenų. — Turime 
ant pardavimo namų, grosernių, 
bučernių ir saliunų (tavernų). 
Dabar yra laikas pirkti tavernus 
prieš ličense baigimų. June 30. 
Norintiems tavern pirkti, maty- 
kit mus. Labai geru vietų turime 
ant South Side ant pardavimo. 
Šaukit telefonu Boulevard 2800 
arba Lafayette 2235.V —f

TIKTAI IKI
Birželio 11 ii

Anglių Kainos Kyla
Coke iš Koppers arba $Q QQ 
solways ..........................
Tikros W.V.Pocahantos 110 
mine run, 40% stambios ■ 
65% stambios, persi jo- O H 
tos, paprastai $7.95 .... ■ į** 
Pocahantos, šmotai ar- fl M 
ba egg. persijotos ......
Pocahantos, smulkios, CQ
Petroleum Coke, 65% 57 /C 
didelės .........................f ■ ■ W

POCAHANTOS 
PAVADUOTOJOS

Wilmington lump <£ RA
arba egg.......................

Wilmington £C 4f|
Wilmington mine run, <E 
65% stambios ..............
Wilmington persi- M.40 
Chesnut Pennsylva- <4 4 7 R 
nia kietos anglys .... I ■ ■ ■ w

šios kainos dėl 5 tonu ar 
daugiau

VVHOLESALE COAL 
DISTRIBUTORS 

4827 So. Whipple St.
Phone Lafayette 8821

Z

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

1o prašo Lieturosžmonėsr 
bįp pataria Lietuvos banlar

CLASSIFIEDADS
Furniture & Fixtures 

Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
rius, visokio didžio su Coil Baksais 
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 pirksite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Store Fixtures, 1900 S. State St. 
CALumet 5269

—o—

PIGIAUSIOMIS kainomis fikče- 
riai dėl tavernų, valgyklų, bekernių, 
grosernių ir bučernių. l^ngavais iš
mokėjimais. Standard Store Fixture 
Co.. 644-648 W. Madison St.

—O—

GREITAM PARDAVIMUI — pi
giai gražus tavern fixčeriai — Ma- 
hogony Baras — 20 pėdu ilgio — 
Plate glass — registeris — Ice box 
cooler — Stiklai — pilnas įrengimas 
tavernui — Turiu parduoti prieš 
liepos 1 diena. Atsišaukite užpakali
niu flate I. Nausėda, 3201 Lituanica 
Avė. kampas 82 gatvės. Telefonas 
Boulevard 6899.

Miscellaneous for Sale 
įvairus Pardavimai

GASO IR KEROSINO
Virtuvės Pečių Buveinė 

Didžiausias Pasirinkimas — 
Žemiausiomis Kainomis x 

BEN NELSON
1304 S. Halsted St.

Atdara » kasdien, taipgi nedėlioj. 
Utarninke, Ketverge ir Subatoj 

iki 9 vai. vak.

REIKALAUJU pusininko prie 
naujai patentuoto fotografijų ama
to. Pelningas užsiėmimas užtik
rintas. Platesniu paaiškinimų klau
skite per laiškus. C. Urbai t i s, 
2827 W. 40 St.. Chicago. III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS JANITORIUS, 
40-50 metų amžiaus, nevedes. Pa
geidaujama toks, kuris gali atlikti 
visus darbus. Atsišaukite nuo 10 
iki 12 dienos.

J. M. GREENWALD CO., 
9152 Comercial Avė.

REIKIA shearman’u prie automo
biliu atmatų.

20 W. 17 St,

ileip?.Wanted—Female 
‘f Darbininkių reikia h

REIKIA mergaitės prie namų 
darbo. 3 šeimynoje. Buvimas vie
toje. 3683 Castello Avė. Albany 2216.

VIDUTINIO amžiaus moteris pri
žiūrėti ligonės — Valgis ir guolis 
—$5.00 i savaitę. 8437 S. Gilbert Ct.

For Rent
2 STORAI RENDON.

Vienas su Tavern fikčeriais. ku
riuos galima vartoti. Biznis išdirb
tas per daugeli metų — Antras Sto
ras tinkamas dėl saliuno, wholesale 
liquor house ar dėl bile kokio biz
nio.

3341 S. Halsted St.

ANT RENDOS gasolino stotis; 
iš priežasties savininko mirties; biz
nis išdirbtas, renda pigi.

10758 So. Kedzie Avė.

RENDON 5 kambarių naujai išde- 
koruotas flatas, 2 lubos. Dideli 
miegruimiai. Pigi rendaJi 

1918 S. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai_______

TAVERNAS, biznis išdirbtas nuo 
alaus sugryžimo. Nauji rakandai. 
6 kambariai iSrenduoti. 4 prie taver- 
no. Du garadžiai iSrenduoti. Ilgas 
lysas; renda pigi.

6747 So. Western Avė.

PARDAVIMUI tavernas vidurmie- 
sty. Paaukausiu už $1500.

22 N. Wells St.

PARDAVIMUI tavern. geroje vie
toje, dirbtuvių distrikte. Apgyventa 
maiSytų tautu. Pigiai greitam par
davimui. 5617 W. 63rd PI.

PAVERN pardavimui, gera vieta, 
pardavimo priežastį patirsit ant vie
tos. 1752 W. 47 St

PARDAVIMUI 2 karu medinis 
Portable ga rudžius už jūsų pasiuli- 
jima. 669 W. 14 St

PAIEŠKAU pirkti Tavern. Turi 
būti bizniavo] vietoj, ant car line. 
Naujienos, Box No. 272.

MODERNIŠKA BUČERNC parda
vimui pigiai. Auksinė proga bile 
kam. Informacijų klauskite Nau
jienų ofise. A. Žymonto, nuo 2 vai. 
po piet iki 8 va), vakare.

Real Estate For Sale 
Namai-temS Pardavimui

ESU NAŠLĖ moteris, turiu 3 na
mus. negaliu tinkamai apžiūrėti. 
Parduosiu labai pigiai. 4610 So. 
Wood St. Chicago. UI.

8 — 30 PĖDU LOTAI sykiu, pi- 
giai, prie 95th ir Crawford. Savi
ninkas. Gradi, 6588 S. Racjne Avė. 
Englewood 0853.




