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Gal 1,000 žmonių žuvo Vokietijos amunicijos dirbtuvėje
' V 4 į ■ ; 4

IIUSOMU IM.i

Tūkstančiai sužeistų; 
miestas sugriautas

Eksplozija sugriovė 
dideles amunici
jos dirbtuves

Veik virtu* miestelis apie dirb
tu ves VVvatfalUoj sunaikin
ta?*. Tikro skaičiaus žuvusių 
dnr nežinoma

RKINSDORF, Vokietijoj, biri. 
13.—Ištisa eilC eksplozijų di
delėse vietos amunicijos dirb
tuvėse veik visai sunaikino šį 
amunicijos gaminimo miešti). 
Eksplozijose žuvo nuo 100 iki 
1.000 įmonių.

Manoma, kad veik visi dar
bininkai, kurie tik dirbo di
delėse \Vestfalijos amunicijos 
dirbtuvėse, yra suleisti. O jo
se diria) apie 18,000 Įmonių, 
nes jos dirbo pilnu smarkumu.

Slaptoji policija sakosi ne
galinti nė pradėti skaitliuoti 
kiek Įmonių iuvo nelaimėj, nė 
kiek jų suleista, nosgaizrns 
tebesta učia ir prie dirbtuvių 
negalima prieiti.

(žinios apie žuvusių skaičių

Lietuva ruošiasi
seimo rinkimams

KAUNAS.—šiuo metu Lietuvos valst. taryba ruošia visų eilę 
reikšmingų Įstatymų, kurie turės didelės reikŠmsė Lietuvos vidaus1 
ir užsienio politikai Tarp kitų, ruošiamas ir seimo rinkimų 
Įstatymas. Manoma, kad seimo rinkimų Įstatymas bus pareng
tas ir paskelbtas dar šiais metais ir šių metų pabagoje įvyks 
seimo rinkimai. —TsK

Klaipėdos vokiečiai susivienijo rinkimams
KLAIPĖDA.—Vieningas vokiečių frontas liko sudarytas 

Klaipėdos krašte, kad ateinančiuose šį rudenj Įvykstančiuose rin
kimuose nugalėti to krašto lietuvius.

Visos keturios vokiečių partijos susivienijo ir išstatė gry
nai vokiškų kandidatų sąrašą.

Policija dujų bom
bomis pritroškino 

šimtus žmonių
Del daužymo gatvekarių poli

cija mėtė bombas į visus gat
vėse pasirodžiusius burius 
žmonių

OMAHA, Nebr., biri. 13. — 
Iš priežasties vakar kilusių dvie
jų riaušių ir daužymo gatve
karių, policija dideliais būriais 
šiandie South Omahoj puolė 
kiekvieną kiek didesnį būrį

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

prieštarauja. Propagandos mi
nisterija sako, kad luvo ma
liau i00 Įmonių, bot Itelns- 
dorf mėras apskaito, kad žuvu- 
sių skaičius siekia nemažiau 
1,000 Įmonių).

Liepsnos siaučia 'visame 
miesto. Jos yra labai smar
kios dalei amunicijos gamybo
je vartojamo išsiliejusio alie
jaus.

Prlsibijoma dar didesnės ne
laimės, nacių vaidila Įsakė vi
siems gyventojams skubiai ap
leisti miestų.

Tokios didelės nelaimės dnr 
nebuvo contrnlinėjo Vokietijoje. 
Langai nnmų ui 15 mylių nuo 
eksplozijos vietos ilbirėjo, o 
eksplozija supurtė visų 675 
kotv. mylių plotų.

Visomis priemonėmis suleis
tieji gabenami j apielinkės li
gonines.

Nacini įvedė labai aštrių cen
zu rfų, taip kad negalima gauti 
tikrų žinių.

Tik yra žinoma, kad buvo dvi 
labai smarkios eksplozijos, ne
skaitant daugelio ųuižąpnių. Jos 
ne tik dirbtuves, bet ir patį 
miestų pavertė į griuvėsius.

žmonių gatvėse ir blaškė juos 
šūviais ir dujų bombomis.

Policija tris žmones peršo
vė, 4 liko sužeisti akmenų ir 
šimtai žmonių liko pritroškin- 
ti dujų bombomis. Tarp pa
vojingai pritroškintų dujomis 
yra ir 6 mėnesių kūdikis.

Gatvekarių darbininkų strei 
kas čia tęsiasi jau dų mėnesiai. 
Darbininkai reikalauja pakėli
mo algų ir pripažinimo unijos. 
Gatvekarius bandoma operuoti 
streiklaužių pagelba, tad žmo
nės juos ir daužo.

Pasažierinis lėktu
vas vėl nuskrido 

Į Hawaii
HONOLULU, Hawaai, biri. 

13.—Didelis pasažierinis lėktu
vas Pan-American Clipper, ant
ru kartu iš Alameda, Cal., at
skrido į Hawaii salas. Kelionę 
šį kartą padarė į mažiau kaip 
18 valandų.

Lėktuvas skrenda į Midway

Kad pagreitinti oro pašto pristatymų iš aerodromų, kurio paprastai randasi toli nuo pašto, ge
neralinis pašto viršininkas Farley ruošiasi Įvosll autogiro lėktuvus, kurio galėtų paimti paštą iš 
aerodromo ir paskui jĮ greitai pristatytų Į paštų, nusileisdamas ant pašto trobesio stogo. Tai su- 
taupintų kartais daugelio valandų laikų. Tokis^ bandymas buvo padarytua.Ucluranl naujų pašto 
trobčsĮ Philadolphijoj ir jis pilnai pasisekė,,Pristatyti laiškų oro paštu IŠ Washingtono Į 
Newark, N. J., ima 1 vai. 48 min. Bot pristatyti tų put) laiškų. Iš Nowark Į New Yorkų užtrun
ka nuo 1 iki 3 vai. Autogiro galėtų jį pristatyti j 10 minučių. Toki pristatymų autogiro lėktuvais 
laiškų iš aerodromų j centralinj paštų manoma Įvesti visuose didesniuose miestuose. Autogiro 
lėktuvas liko parinktas todėl, kad jis gali nusileisti ir pakilti labai mažoj vietoj. Bot tolimam 
skraidymui jis netinka, kadangi autogiro lėktuvai nėra greiti.

Chicago Tribūne ko
respondentas išva

rytas iš Italijos
Valdžia j| išvarė be jokio įspė

jimo už teikimą fašistams ne- 
p|'itinku |Čių žinių. Nejsilef- 
džia ir niekurių laikraščių.

RYMAS, birž. 13. — David 
Darrah, per aštuonius metus 
Chicagos Tribūne korespon
dentas Ryme, liko su savo šei
myna išvarytas iš Italijos. Jis 
liko išvarytas be jokio įspėjimo. 
Valdžios šnipai atėjo į jo na
mus ir įsake tuoj aus apleisti 
šalį. Jis pirmuoju traukiniu ir 
išvažiavo į Vienną. .Į stotį jį 
palydėjo keturi šnipai, kurių du 
lydėjo jį iki pat sienos.

Darrah liko išvarytas už tei
kimą fašistams nepatinkančių 
žinių. Jis pirmas pranešė apie 
pradedančius šalyje pasireikš
ti neramumus, kad Mussolini į- 
taka mažėja ir kad) ruošimasis 
prie karo su Abysinija yra ne
populiarus dagi tarp pačių fa
šistų.

Tas fašistams labai nepati
ko, kaip jiems nepatinka kiek
viena Mussolini veikimo kriti
ka.

Darrah yra antras Chicago 
Tribūne korespondentas, kuris 
liko išvarytas iš Italijos bėgyj 
pastarųjų 10 metų. Prieš kelis 
metus liko išvarytas George Sel- 
des už savo straipsnius prieš 
Mussolini.

Kad fašistai bijosi kokios 
nors kritikos rodo ir tai, kad 
jie uždraudė įvežti į Italiją vie
ną didžiausių Amerikos dien

raščių, Now York Times, kuris 
išspausdino redakcinį straipsni, 
pasmerkiantį Italijos avantiū
rą Abysinijoj ir taipjau užsi
minė apie galimų sukilimų Ita
lijoje.

Asisakė nuo staty
bos projekto Chica

gos West Sidčj
WASHINGTON, birž. 13. — 

Viešųjų darbų administratorius 
Ickes šiandie visiškai atsisakė 
nuo vykinimo milžiniško namų 
statybos projekto Chicagos 
West Side lūšnų distrikte.

Jau du menesiai atgal buvo 
paskelbta, kad bus galbūt vy- 
kinimas tik dalinis projektas, 
nes visą projektą vykinti su
trukdė suktųs advokatai, kurie 
prikalbino lūšnų savininkus rei
kalauti perdaug augštas kai
nas už savo žemes. Tečiaus 
advokatai nepaliovė veikę ir 
dabar liko panaikintas visas 
projektas.

O tuo projektu buvo siekia
mus? nugriauti daugelį blokų 
lūšnų ir vieton jų pastatyti tin
kamus gyvenamus namus, kurie 
butų buvę renduojami už priei
namą kainą. Valdžia tam pro
jektui manė išleisti $12,500,- 
000; kas butų davę darbo gal 
10,000 žmonių, neskaitant tų, 
kurie butų gavę darbo dirbtu
vėse prie gaminimo statybos 
medžiagų.

MORNING SUN, la., b. 18- 
*—10 žmonių liko sužeista, 3 jų 
gal mirtinai, tavoriniam trau
kiniui kryžkelėj įvažiavus į pa- 
sažierinį traukinį.

Kaip Lietuva laukia 
F. Vaitkaus

(Iš laiško)

Juozas Grigutis iš Brievikių 
kaimo Lietuvoje parašė savo 
draugui J. Leistrumui laišką, 
kuriame sako:

“Mes Lietuvos visi žmones 
laukiam to malonaus svečio F. 
Vaitkaus.

“Kada jis lėks, tai ir tamsta 
parlėk.

“O mielas mano drauge, aš 
nemoku aprašyti, kaip visa Lie
tuva laukia to drąsuolio lakū
no Vaitkaus.

“Ir valdžia yra pasigatavo- 
jusi anų priimti.

“Ir negaliu paaiškinti, koks 
linksmumas bus po visą Lie
tuvą, kąda antroji Lituanika 
užbaigs pirmųjų drąsuolių Da
riaus ir Girėno darbą...”

III. atstovų butas už 
legalizavimą ark

lių laižybų
SPRINGFIELD, Dl., biri. 18 

—Valstijos atstovų butas 89 
balsais prieš 53 priėmė * Chi
cagos mėro Kelly remiamą bi
lių legalizavimui laižybų ant 
arklių lenktynių.

Pats Kelly sėdėjo greta pirmi
ninko jr klausėsi debatų ir bal* 
savimo', atidžiai tėmydamas ku
rie atstovai balsuoja prieš jo 
pasiūlymą.

Sulig biliaus, pusė pajamų iŠ 
laižybų eis Chicagos mokyk
loms, o kita pusė abelniema 
miesto reikalams.

Senatas priėmė 
naują NRA

Senatorius Long bandė filibustinti, bet iš
kalbėjęs arti 16 valandų pavargo ir sena

tas galėjo prieiti prie balsavimo
WASH1NGTON, biri. 18. - 

Senatas Šiandie 6 vai. ryto 41 
balsu prieš 13 priėmė naują 
NBA, kuris veiks tik iki ba
landžio 1 d. ateinančių motų, 
bot nosį rūpins Jokiais kodek
sais, tik užsiims (Įauginusia rin
kimu Žinių Iš pramonės veiki
mo.

Točlaus patys biznieriai ir 
pramonininkai galės daryti sa
vanorius kodeksus dol ‘algų, 
darbo valandų, panaikinimo 
vaikų darbo ir šalinimo žalin
gos kompotlcljos Ir tuos kodek
sus tvirtins prezidentas.

Tapo priimta ir šen. Borah 
pataisa, kad |bizničy*lų veiki
mas neturi prasilenkti su prleš- 
trustlniais Įstatymais. Ta pa
taisa galbūt bus atmestu atsto
vų buto, kuris jau pirmiau 
priėmė naują NRA bllių.

Kad Sutrukdyti blllaus pri
ėmimą ir neprileisti jj prie 
balsavimo, senato klaunas, šen. 
Hucy Long bandė filibustinti, 
kad nuvarginti senatą savo be
galiniai ilga kalba ir priversti 
j Į išsiskirstyti. Bet nepavyko. 
Senatoriai pasiliko posėdžiauti

MADRIDAS, Ispanijoj, b. 12. 
—Didelė sausra, kuri gręsė su
naikinti visus pasėlius centrali- 
nėj ir pietinėj Ispaijoj, užsibai
gė užėjus smarkiam lietui, ku
ris tęsėsi 10 dienų.

LONDONAS, b. 12. — Kara
lius Jurgis susirgo plaučių ka
taru ir turės išgulėti lovoj ma
žiausia dvi savaites. 

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio Skridimo finansavimui užbaigti turi būt

Visi ALTASS skyriai, komitetai, draugijos ir asmens, ku
rie turi sukeltų antram trans-attantiniam skridimui pinigų, yra 
prašomi neatidėliojant juos priduoti ALTASS centrui.

šią savaitę baigiasi laikas įsigyti Chicagoje laiškų, kuriuos 
Įeit. F. Vaitkus gabens Lietuvon "Lituanicoje IT. Laiškus ga
lima dar užsisakyti arba nusipirkti per “Naujiems” arba per 
bet kurį ALTASS centro valdybos nar|, užmokant po $2.50 už 
laišką. Nepraleiskite progos! Tie kiškai turite istorinę vertę.

sukelta ........................................... - $4,750.00
Kiek įplaukė:

Buvo paskelbta ...................................................................... $4,170.31
S. Y. Danko, iš Logan, III., paaukojo ..................  3.00
Iš Roselando (Chicagoje) ALTASS skyriaus pri

davė p. A. Balchunas:
Iš F. Vaitkaus pagerbimo bankieto (Aug. 24 d.

1934 m.....................................................................  1.50
M. Gailevičienė, už laišką ...............................  2.50
Mike Rudis, už laišką ............................................. 2.50
Valerija Pučkorienė, už laišką .......-........................ 2.50
A. Balchunas, už laišką............... . ............................ 2.50
D. Kamarauskienė, už laišką ...............  2.50 (
A. Brizgia surinko .......................................    2.50 \
J. Brakftis surinko —.........................------------------- 1.75
Stanley Jonikas...................    2.00
Balchunui priduota -----------------  4.00
SLA. 139 kp. adka ......................................   10.00

VISO .......------------------------- -------------------------- ----------- $4,207.56
DAR TRŪKSTA -------- ---------------------------------------- ----- $542.44

per visų naktį ir ko n. Long 
iškalbėjęs 15 Ir pusę valandų, 
visai pavargęs, nutraukė savo 
kalbą 4 vai. ryte. Dar poras 
senatorių bandė jam pagelbėti, 
bei jie kalbėjo trumpai. Prieš 
pat| balsavimą šen. Ixmg dar 
bandė gauti balsą, bet Jau ne
begavo.

Priėmę NBA bllių, pavargę 
po visos nakties posėdžio, se 
natorial išsiskirstė ir sonatas 
susirinks tik penktadieny svars
tyti ekonominio saugumo bilių 
—nedarbo senatvės pensijų ii 
nedarbo apdraudos.

Laiko savo begaliniai ilgos 
kalbos, y$ei(. Ixmg Užkalbėjęs 
viską ką tik jis Žinojo, ėmė 
skaityti bibliją, apysakas ii 
sę^ti pasakai, bei pasakoti įvai 
rlus receptus apie valgių gami- 
riim<. Nebeturėdamas apie ką 
toliau kalbėti, dagi ir °džigą" 
bandė šokti, kad tik užtęsti 
posėdĮ.

Tas Jo filibustinimas kainuos 
šaliai mažiausia $4,650, nea 
tiek kainuos atspausdinimas jo 
mali-malienės senato rekorde.

MEKSIKOS KAREIVIAI 
GRŪMOJA SUKILIMU

MEXICO ’ CITY, birž. 18.— 
San Luis Potosi valstijos kar
vedys gen. Cedillo, kuris ko
manduoja 15,000 kareivių ar
miją, padavė valdžiai ultimatu
mą ,kad jis pradėsi sukilimą 
prie valdžią, jei nepasitrauks 
iŠ politikos buvęs Meksikos pre
zidentas gen. Calles.

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
biskį šilčiau po piet

Saule teka 5:14, leidžiasi 8:- 
26.

i
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NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, birž. 14, 19315

PITTSBURGH’O NAUJIENOS
Turbūt netoli ta 

valanda
Turinti netoli ta valanda, 

kaita priačdę prie ratilo klnu- 
rv si ulės ir su nekantrumu vis 
lauksime daugiau ir dauginu

Toji valanda ateis liula, kai 
lakūnas F. Vaitkus su Litua- 
nlca II pasikels iš New York o 
ir išlėks per platųjj Ir klas
tingą Atlantiką j Lietuvą.

Ne vien mes, Amerikos lie
tuviai, laukiame tos Istorinės 
valandos, bet ir Lietuvos lie
tuviai. Jie netik taukia, bet 
jau yra pasiruošę prie to jau
dinančio momento, kada la
kūnas Vaitkus su Lituanica 11 
nusileis laikinoj Lietuvos sos
tinėj Kaune ir įteiks Ameri
kos lietuvių linkėjimus.

Paskiausi pranešimai iš 
Lietuvos sako, kad tenai yra 
sudarytas visų srovių bendras 
komitetas: pradedant krikš
čionimis demokratais ir bai
giant socialdemokratais. Reiš
kia. susivienijo visi Lietuvos 
lietuviai, kad sutikti Ameri
kos lietuvių geros valios pa
siuntinį.

tačiau išleidžiant lakūną 
Vaitkų į tą tolimą ir pavojin
gą kelionę Amerikos lietuviai 
nėra susivieniję. Dar randasi 
tokių sufanatizuotų žmogiukų, 
kurie vis drįsta kalbėti įvai
rias nesąmones apie /Vairųjį 
Skridimą ir apie lakūną Vait
kų. Bei kada ateis ta valanda, 
kada gaudysim radio praneši
mus apie Vaitkaus kelionę, 
linkėdami: “kad tik jis lai
mingai pasiektų Kauną," tni 
lurbut ir tie "žmogiukai" lin
kės Vaitkui laimingos kelio
nės. \Vell, kas bus, kas nebus, 
o toje valandoje vis tiek visi 
Amerikos ir Lietuvos lietuviai 
savo mintimis ir troškimais 
susivienvs.

Vaitkaus su Lituanica II 
laimėjimas -visti lietuvių lai
mėjimas: jo 
visų liudėsis. 
kad lietuviu 
jus daugiau 
progresui.

pralaimėjimas— 
Ir tai liudys, 

tauta bus padė- 
aukų aviacijos 

—Reporteris.

REPORTERIO 
PRIETYKIAI

MtshiČs Įirodttkrijtis prie
monės diplomų įteikime.

Aloje technikos gadynėje 
masivė* produkcija yra pritai
kyta visur. Net ir užbaigu
siems mokslą diplomų įteiki
mus yra atliekamas pagal 
masinę produkciją.

Pavyzdžiui, 521 diplomą 
buvo išdalinta lik per kokias 
30 minulų, ar kiek Ilgiau, pa
našiu bodu: iššaukiama ke
lios klasės kariu ir mokiniai 
sutartinai maršuoja ant pa
grindų eilėmis ir kiekvienas 
gauna savo diplomą, grįžta 
atgal į savo vietą ir sėdasi. 
Tik kiek ilgiau užtruko su 
įteikimu mokslininkams dak
tarų laipsnių (Doctor of 
Science).

Jei butų reikėję kuiną bai
gusį mokslą iššaukti atskirai, 
kad įteikti diplomą, tai grei
čiausiai butų užtrukę dau
giau kaip 3 valandas laiko 
vien lik diplomams įteikti.

Bei kadangi viskas buvo 
taip mechaniškai sutvarkyta, 
lyg Fordo dirbtuvėj, tai tik 
truputį daugiau kaip per 2 
valandas visos iškilmės buvo 
atliktos. O jos susidėjo iš pra
kalbų, muzikos ir diplomų iš
dalinimo.
Dčianysmas ir pasitenkini
mus paimant diplomas; bet 

kas toliau?
Prisižiūrėjus į tuos jaunus 

vyrus ir moteriškes, kurie yra 
baigę mokykloj mokslą pasi
rinktoje srityje ir gavo šian
dien diplomas, matai pasiten
kinimą. Netik jie palys yra 
pasitenkinę, bet ir jų tėvai, 
motinos, broliai, Seserys ir vi
si draugai. Ir kur-gi nesi
džiaugs. < Tiek vargo paęlėla 
per ilgus 1 metus. Ne viena 
šeimyna netik yra sudėjus pas 
kutinius centus ant mokyklos 
aukuro sunui ar duktvrei, ar
ba ne viena Šeimyna yra įbri
dus ir į skolas.

Reiškia, neturtingoms šei
moms mokyklos mokslas ir 
doploma brangiai kainavo.

Tie šimtai jaunų vyrų ir 
moterų baigusių mokyklą ir 
paleistų į platųjį pasaulį tu
rės pradėti tikros realybės ir 
gyvenimo mokyklą. Reiks su

slrnsli darbus ir užsiėmimus 
tose industrijos šakose, tose 
profesijos šukose, kurių mo
kinosi ir kurioms spoclitlizh- 
vosi.

Bet kas tų naujininkų lau
kia? Kur los progos, apie ku
rias tie jaunuoliai sapnuoda
vo sėdėdami mokyklos suo
luose? Aloje kup'llalistinėje 
tvarkoj, kur viskas yra gami
nimui pelnui, naujų industri
jų, naujų progų nesimato.

Tie jaunuoliai, baigę moks
lą mokykloj, dabar įstoja į gy 
veninio mokyklą ir čionai tur
būt turės daugiau kliūčių ir 
sunkumų, negu mokykloj.

Reporteris.

lio lietuvių kongresą Kaune ir 
kad jau viso pasaulio lietu
viams kongresas yru labui ge- 
raš ditlykas, Irti ir Llelitvoš 
lietuviams. Seimas Kaune tu
rės būti labai geras dalykas.

Taip buvo pareikšta drau
gijų atstovų susirinkime, ką 
rūpinosi surengti Skipičio 
prakalbus Solio dalyje.

Neuhejojain, kad tokia pat 
idėja.ir kitur yra gimusi. Bot

rodo senatorių Long’ą ypatin
gai apkarūnuotą. Verta pn- 
matyll. -B.

Edwardas Baltrušai- 
tis baigė mainų in- 

žinerijos mokslą
Žinomas “Pittsburgho Nau

jienų" skaitytojams kaipo ang
liško skyriaus vodčjas Edvvar- 
<las Baltrušaitis, sūnūs Juozo

prie. * Pas kati n i s marša vi mas 
tikšto.”

10 d. Jūsų Reporte- 
laimės būti didžiu- 
ir koncertų svetai- 

žinonia kaipo

Birželio

lėj operų 
nėj, kuri yra

kaip 521 jaunų vyrų ir mote
rų iš Carnegie Institute of

marša vo prie siekiamo tiks-

Tie 521 jauni vyrai ir mote
riškės pirm 1 metų baigė auk
štesniąją mokyklą ir įstojo j 
Carnegie Institute of Techno
logy su pasirižimu siekti pasi
rinktų profesijų, sėkmingai 
baigti mokslą, gauti diplomą.

Per I metus lankė mokyk
lą laukdami tos dienos, kada 
galės apsivilkti tuo juodu ap
siaustu, užsidėti kolegijos ke
puraites ir mechaniškai “mar- 
šuoti” ant pagrindų ir gauti 
diplomas, kaip liudijimus at
siekto mokslo pasirinktoj pro
fesijoj.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

REPublic 8340
5340 Šo. Kedzie Avenue

trą" įtraukta.
"rejes-

PASTABOS

Visi draugijų atstovai susi
rinks
lio 27 d., į Liet. Piliečių sve
tainę, išrinks Iš savo tarpo 
komitetą ir nutars rengti ant
rą metinį pikniką Lietuvių 
Kambario Fondo naudai.

ketvirtadienyje, birže

ir daktarės Baltrušaičių, sėk
mingai baigė Carnegie Insti
tuto of Technology mainų inži
nerijos kursą ir birželio 10 d. 
gavo diplomą.

Kartu su l'klvvardu Baltrušai
čiu dar 3 žinomi lietuviai jau
nuoliai baigė aukštuosius mo
kslus: Josoph Charles Mitcholl

Iš Pittsburgho— Mechanlcal

Engeneering, Edward John Pal- 
kotas iš McKees Rocks—Dra
mos kursą, ir Thomas J. Brad- 
zil—Brnzilauskas iš Uomesteud 
knip Mastei’ of Architecturo.

Mokslą baigusių pavardžių 
sąraše randasi ir daugiau lio 
tuviftkų. TaČiaus ar jie tikrai 
yra lietuviai, ar tik jų pravnr-

('I'iihu duhI. 8-čium)

Ponas Skipitis, atlikęs visas 
savo prakalbas Pittsburghc, 
pasakė, kad čia niekus po 
prakalbų nestatė jam klausi
mų, o kitur tni visokių klau
simų Imdavę avalanšas.

Po laikui kalbėli ir pasigęs- 
li nepamesto daikto gal ir ne
tikslinga, bet kad jau tokia 
pastaba galėjo būt, tai ir man 
pitlsburghiečių vardu, tegul 
bus leista ką nors prie to pa
stebėti.

Ar Pitlsburgho lietuviai loki 
ramus—tykus, kad “svečiui 
iš Lietuvos" nedavė klausi
mų? Dalinai taip.

Ar jiems buvo duota pro
ga stalyti klausimus po Ski
pičio prakalbų? Ne. Tokios 
progos susirinkimų vedėjai 
nedavė. Ne vienas nepasakė 
publikai, kad dabar, po pra
kalbos, galite statyti klausi
mus. J

Pitlsburgho lK\t)iyiūirmėgsla 
tvarką: jie laukt>'tokio pasa
kymo iš prakalbų vedėjų, bet 
nei vienoje iš trijų vietų tie 
vedėjai tokios progos nedavė, 
greitai susirinkimus uždarė, 
kai tik prakalbos pasibaigė. 
Jeigu kas butų bandęs statyti 
klausimus, tai tokį butų pa
skelbę tvarkos ardytoju.

Gimė idėja.

burghiečlai tiki, kad ir kitose 
kolonijose lietuviai bendrai 
savo tarpe parengs Liet. Kain-

vasarą.

Pereilą pirmadienį buvo 
Curnegie’o Technologijos Ins
tituto c(ųnmenc,emcnl*as. Pen
ki žinomi lietuviai gavo dip
lomus, tapo naujais inžinie
riais. Tikima, kad yra ir dau
ginu lietuvių tarpo “graduo
tų", bet tie kažin kodėl Vengė 
silsi pažinti su lietuviais.

Carnegie Institute, paveiks
lų skyriuje yra kėlių artistų 
tapytojų 
Vienas labai satyriškas

AKUŠERES
• ■ ■■■■2. J: '■ jt.. i‘, , . ..

Mrs. AneliųK. Jarušz
Physiėal Thėrapy 

< and Midvvįfe 
( 6109 S. Albariž 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namiio 
šė ar ligonihššė, 
duodu massage 
ėleetrie titeat- 
mept ir magne- 
tic blankets ir U 
Moterims ir mer

ginoms patari- 
£ ihal dovanai,

pa veikslų paroda, 
pa-

Pittsburghc gimė štai kokia 
idėja: Kad Lietuvos patriotai 
—vadovai rengia viso pašau-

AKIU SPECIALISTAI
• • - - . • .« - 4 .. • 4 -M. „y. . ...

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Cicetos Lietuvių 

.Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue . Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avfenue Phone Boulevard 4139

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

J. F. KADŽIUS
668 West 18th Street . Phone Canal 6174

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

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

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

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

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

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

,^^Tel. Yards 1829 
gMsfiBBhk Pritaiko Akinids 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas iž Akinių Dirbtuvl 
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

AKIU SPECIALISTAS
27 MEtU PATYRIMO

Pritaiką ąkiniua dėl visokiu ękių

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 Sd. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0528 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
0:00 iki 12:00 Kalbama liatnviMkši

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Aldą SpeėlaMstair.
Palengvins akių {tempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuoeu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia* mažiausias klal- 
dar. Speciali atyda atkreiptam i mo
kykloj vaikus. Krąlvos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 11
Datįefy atsitildmą akys atitaiso

mos be akinią. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

M A L E V A 
už % kulnoHl 

Vytinusia Vieta llankruta Steko 
Atsllunkyklt i bllo kuria iš musų 
8 krautuvių Ir DasižiurCklt—jus 
Čia rasite klokvionu žinoma inulo- 
voh ruŠl už nupigintus kainas. 
$2.00 Balta žibanti Mn- QEA
$2.25 Baltu Fiat Ma- Cd 4 fl 
lova, už Gal.................. . Ij; I "
$1.25 SlotoliiuiiH Mulo v u, t? A A 
už Gal................................
Kalaoinino M.00
Visa Malova 100% Garantuota— 

Arba Sugražinsime Pinigus
Paint Exchange of Chicago 
1557 Milwaiikee nv. 2274 Elston n v. 

6836 S.IInlHtod st. tel.Arinltege 1440

ADVOKATAI
Anthony A. Dobbs

(Antanas Dubickas) 
ADVOKATAS

PerkraustO savo ofisą i nauja 
vibta, udrosus

139 N. Clark St.
Šuite 1209

Tol. Central 5566
Rez. 7018 S. Artesian Avė.

Tel. Republic 2566

JOSEPH J. C.BISH
Lietuvis Advokatas 

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rm. 6515 So, Rockweįl St 
Tel. Republlc 9729

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. COrihak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valhifdb'šl. Kasdidn nuo 9 iki 5.

Vakarais,: PanedjBĮio, Seredos ir,, ,
PŽtnyčios Viki 9

Telefdnnš Canal 1175 
Namai:. 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

DIDŽIAUSIAS LIETUVIU 
DEGTINES SANDELIS

VIENATINIS ir didžinuHiaa lietuvių degtinea snndėlls 
Chiengojc yrn INTERNATIONAL WIIOLESALE W1NE 
AND LIQUOR CO, šlitine sandėlyje kiekvienas tuverno 
savininkas gali gauti visada kokios tiktai nori degtines.

Atsilankykite asmeniškai arba pašaukite telefonu.
Pirkdami degtine visuomet perskaitykit loibeli ant kltoH pusčs ba

telio, persitikrinimui, kiek hoihiiiio yru degtino ir nemokykit daugiau 
už tokiu put degtine, kaip musų.

Musų įstaigoj dirba vIh! lietuviai: savininkai, agentei, draiveriai Ir 
ofiso darbininkui. Reikalui esant visuomet kreipkite,s | musų sandeli.

Mos parduodam tik tiems, kurio turi laisni.

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE AND LIQU0R CO.

4611 S. Ashland Avė. Phone BOUlevard 0470

Vį

1 ■
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Jeip .i pinno
a l'.d ’/ ’

840 West Hrd
TELEFONAS: YApds-^90'!ttrba«701;U' ’

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVO#
-• * u k i K i

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
GYDYTOJ AI IR DENTISTAI

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

LIETUVIAI LIETUVIAI
Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3843 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1401

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

2400 Wešt Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų; 6 iki 8 vak.

TeL Seeley 7880
Namų telefonas Brunswiek 0597

LIETUVIAI
Tel. Boulevard 5914* Dieną ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Ned61. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rež. Tel. -Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutarti.

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedčlioj pagal sutarimu 

Ofiso1 Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

KITATAUČIAI

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

* Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 

Rez. 6631 So. Califomia Ayenue
Telefonas Republic 7866

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigah Aire.

TėL Kenvrood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

TeL Ofice Wentworth 6380 
Rėž. Hyde Park 8395 

Dr. Susanna Slakis

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

Phone Boulevard 7041TDr. ft Z. Vežei is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
a _ arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Serądoj pagal sutarti.
♦

Dr. T.' Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirunjas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER AV., Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 3650; res. Virg. 0669
’ • * • » - __

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 8b 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietą ir 
nuo 6 Iki 7:30 vai vakare.

Tel Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr, Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
Dr. C. K. Kliauga

Dentistas
Valandos nuo 9-9

2420 West Marųuette Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

Dr. A. j. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 po piet, nuo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

TeL LAFAYETTE 8051.

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietą 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 10 fld U
Phone Boulevard 8486

2 lubos
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOSi
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 South Ashland Avenas 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietą 

7 iki 8 vai Ned4l nuo 10 iki 12 
Res. Telephone Plaza 2400

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Res. Tel Drazel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišką, Vyriškų, Vaikų ir visą 
chronišku Ilgą.

Ofisas 3102 So. Hsbted SU 
arti 81st Stresu

diliomis ir šventadieniais 10—U
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Front

Kun. Jonas Misius

Qppo8lte Davlg Store, 2d Floor

sv.

antro skridimo reika-

Prakalbos

Ant
VVDGHT

svarai
atsake musų

PabttCorp.

atsakė Įeit. F,
Tūli juokdariai dėl rinkimo 

parašų buvo paleidę kalbas, kad 
parašai yra renkami, idant at-

MImIum 
1 yra II 
Bontley- 

nugyvent

Piknikas Antro 
Trans-atlantinio 
Skridimo naudai

šųvlkų ir prie mocIuIIhIu, o k u 
tikrai tinku, tai tur būt nė pai 
nežino.

—tyras 
sveikas 
supiltas

Mi(lwcst” KARTONŲ KIAUŠINIAI Otriausios kokybės Tuz

34 Metus Vidurmlestyje 
Mes spednlizuojamfis padaryme 

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

Valandos: 8:80 iki 8:80 v. v. 
Tel. BARRISON 0751

Ir niekino skridimo rėmė 
Jum Ir pntj lakūnų. Bot kų no 
rėti Ir iš Jo: JIh blaškosi j vl 
MUM PUMOM, ghlUdšIaMl pi'lo l>ol

TEATRAS 
00 E. VAN JHJREN STREET

Waterbury lietuviai 
pasiuntė Antram 
Trans-atlantiniam 

skridusi $150

i»j kaipo lllgh llonor Htudon 
tėn, (Heile BnrxllauHkiiltfl Ir p-IC 
Dnroškovičiutė.

Tai turbul pirmas iilritlkl- 
muN tarp BridgovIllėH lietuvių, 
kad keturios Uolu va Itėn vienu 
kartu baigtų augštųjų mokyklų.

Mlos Jaunos llotuvaltėH norė
tų eiti | kolegijų Ir niekti pro
fesijos, bot tėvai vurglai Išga
lės JoniM gelbėti.

Jei Jom galėtų darbų suslrus- 
II Jai savomis., spėkomis siektų 
aukštesnio mokslo,

—lIridgevillietiN.

įteikė nenuilstančiam 
darbuotojui p. J. V. 
DLKG. Gedimino Or-

Už koleto metų (urbtu alsi- 
ras daug daugiau lietuvių Jau
nuolių baigusių aukštuosius mo
kslus.

šiuo linkiu jaunuoliams Ed
uardui Baltrušaičiui, Juozui 
Michailui, Eduardui Falkotul Ir 
Thomui Brasilnuskul geriausio 
IMisIaekhuo Jų pasirinktose pro- 
foaljoae,—8. Ihikanag.

Naujas “Ito-trynimo“, “Bt-Virlnitno", 
Skalbimui Muilus, Tai Tikrai Saugus!

DYKAI! Gražys Paveikslai—prirengti įdėti i rėmus su
LUX VEIDO MUILAS 3 šmotai 18c

Mes priimam visus Pašalpos Groserio Orderius.

siųstų “Juodukų” kunigų. Ir Jei 
Ilk North SidOa lietuviai ’ gau
sių "Juodukų“ kunigų, tai ta
da visi komunistai prislrušyslų 
prie parapijos. <ačttni aš via 
tiek nesiimu spręsti, ar komu
nistai butų prisirašę prie pa
rapijos, ar n«» Jei Ir Juoduką** 
kunigas butų buvęs atkeltus j 
North Sidės lietuvių parapijų.

Nuolatinio kunigo paskyrimo 
trukdymo priežastis tur būt 
buvo ta, kad tarpo pačių ku
nigų norinčių gauti N. S. lietu
vių parapijų buvo varžytinės, 
o partipljonal irgi nebuvo vie
non nuomonės, kurio kunigo Jie 
norėtų. Vieni norėjo vieno, ki
ti norėjo kito, reiškia, nebuvo 
bendro fronto. Buvo bėglojama 
pus vyskupų, pan įtakinges
ni uosius lietuvius kunigus nu 
prašymais, kad pagelbėtų Jiems 
gauti tų ir lų kunigų.

Kun, Misinus paskyrimas | 
North Sldės lietuvių parapijų 
tur būt yra neblogas parlnld- 
mns. Kadangi kun. Misius yra 
skaitomas vienas iš liborlškos- 
nlų kunigų Ir yra tolerantiš-

(I'umh IA misi, y*ro 
dės lietuviškos, neteko sužino

PRASIDĖS RYTOJ 
Aprubcžluotnin laikui Hovlotų 
Rusijos gražus, mommhcIiiIm voi- 
kuliiN

“THE YOUTH 
OF MAXIM”

Su angliškais parašais, 
Pulkus Ipfidluls buvusio veika

lo “Chupayov”.
“Gražus dullfis darbus”—-Now 

Miinmon.
“JIh yra nmižmlrštimuis” — 

Daily Worker,
“Gražus Ir ntiiiintlnhs nuveik

siąs”—Tbo Natlon.
“Atsiekiu žiauria tikrenybe”— 

N. Y. Times.
“Sujudinanti drama” —N. Y. 

World-Tol(*gram.
Išgirsite VARHHAVIANKA ir 
liaudies dainas iš caro laikų 
Rusijos, kurios pasldarO revo
liucijos dainomis.

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

Kitas žmogus, skaltųs save 
taipgi daug žinančiu, tai Jur
gis KazlauMkiiH. Skaito JIh sa
vo progresyviu, dagi proteli* 
diiojit bull sočiai Ištu. Ir Jis čir-

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu valysi numuši

. DYKAI J2ANGA...
-ę* Dykai PiiKivažinėjimaH...Oxy<iol "4 

I Vartotojams
Hpcdnl Oxydol ccrtiflkutas, geras dėl dykai įžangos Ir dykai 
latslvažlnšllmų Rlvervlww parku, dabar yra duodamus Jums 
VISA! DYKAI Ml<lwcst krautuvėse prie kiekvieno pirkinio 
1 didelio arba 2 vidutinių pakelių Osydol, skalbimui muilo.

Skaičius nprubožluotns—gaukit coHjflkatų šiandien!

WATERBURY, Conn.—AVa- 
terburio lietuviai irgi prisidėjo 
prie Antro Transatlantinio skri
dimo. Nors jų auka, kaip iš to
kios kolonijos, yra ne didžiau
sia, visgi buvo pasiųsta, kiek 
man žinoma, $150 su centais. 
Tai musų priremimas Įeit. F. 
Vaitkaus kelionei į musų se
nąją tėvynę Lietuvi}.

mis. Tas be abejonės sudarė 
nemažų painiavų ir dauguma 
lietuvių nežinojo kur 
Vienok ir 
su virš 300 
čia! ilgiau 
E. Vaitkus

('() VERI) A L E, Pa.—Biržei in 
(I d. vyskupas Matulionis, kuris 
yra buvęs Sovietų Husljos ne
laisvėj ir nelabai seniai iš Lie
tuvos atvykęs, lydimas kunigu 
Pikučlo ir Skrypkos lankėsi 
lietuvių angliakasių šlubose. 
Klausinėjo kiek angliakasiai už
dirba, kiek nuomos už stulms 
moka ir kiek kaštuoja Jiems 
pragyvenimas. Jis pasakojo, 
kad čia angliaknslni geriau gy* 
vena, negu Sovietų Rusijos dar
bininkai.

Atsilankius | lietuvių stubns 
ir kunigui Pikučiui perstnčius, 
kad čionai yra vyskupas Matu* 
lionis, nekurtos materys net ir 
nusigando. Mnt, tai buvo visai 
nelnukUs ir netikėtas svečias, 
•'užklupęs” jas visai iš netyčių.

Prisimena tie laikai, kaip ka
daise Lietuvoj, jei vyskupas 
kur važiuodavo, tai žmonės bėg
davo prie kelio ir klaupdavo | 
purvynų kaip prieš elidlinusių 
kokių šventenybę. O čionai pats 
vyskupas ateina j šlubų kaip 
ir pnprasUs žmogus, prieš kurį 
nereikia nė klauptis.

Skirtingi laikai, skirtingas ii 
vyskupas. Senovės vyskupai 
turėjo baudžiauninkus ir dau
gybes tarnų, kurie plakdavo 
musų protėvius. Vyskupas Ma
tulionis buvo bolševikų nelais
vėj, gavo pats paragauti Žvalgy
bos nagaikų ir Salaveikų miš
kuose kirto malkas, tai turbūt 
žino kų reiškia darbininko gy
venimas.- Svečias.

N. S. PITTSBURGH, Pa.— 
Birželio 11 d. teko sužinoti iš 
tikrų šaltinių, kad kun. Jonas 
Misius iš Bentleyville, Pa., yra 
atkeliamas į North Side užim
ti kun. šimkevičiaus vietų Į 
Dangų žengimo Lietuvių para
pijoj. Jau tur būt bus daugiau 
kaip 6 mėnesiai kada kun. Šim- 
kevičius susirgo nervų liga ir 
dabartiniu laiku randasi lenkų 
vienuolyne. Matomai jau ne
mano grįžti klebonauti dėliai 
senatvės ir menkos sveikatos.

Nuo pat kun. šimkevičiaus 
susirgimo jau buvo žinoma, 
^ad jis negrįš klebonauti ii 
buvo reikalingas lietuvis kuni
gas užimti kun. šimkevičiaus 
vietą. Tačiau laikinai buvo at
siųstas tūlas lietuvis vienuolis 
tėvas Alfonsas. Alfonsui išva
žiavus buvo atsiųstas svetim
tautis kunigas, ir lietuviai pa- 
rapijonai buvo susirūpinę dėl 
svetimtaučio kunigo atsiunti
mo į lietuvišką parapiją. Mat 
buvo bijoma, kad svetimtautis 
kunigas nebūtų paliktas čia 
ant visados.

Rinkta parapijonų parašai ir 
siųsta jie vyskupui su prašy
mo, kad duotų lietuvį kuni-

rytojaus, geg. 27 d., 
Lietuvių Tautiškoj svetainėj 
atsibuvo svečiams parengtas 
vakaras su prakalbomis. Origi
naliai šis parengimas turėjo 
būti Liet Muzikalėj svetainėj, 
bet salės gaspadoriui pirmiau 
išnuomavus svetainę kitiems, 
salės valdybai nepranešus apie 
tai, reikalas tapo supainiotas. 
Tik ant greitųjų WSS. komi
tetas paskelbė permainą ant 
Radio stočių lietuvių valando-

ulv. M. M. šllkiiM.
Antriun Mkrldlmul šio pnron- 

glnud dnvė pngrtl pndnrytaH 
VVSS. komiteto ntMknitnM Iš 
20 geguŽėH dlenoH, Llot. Mu
zikos Hvotnlnėjo vImo $525.00, 
kurio pHMlųMtn AI/I’ASS. cen
tro komitetui, Ghieugon.

Vilniui Vilnuoti Sąjungos 
Skyriaus padėka

Vilniui Vaduoti Sujungus 
skyriaus komitetas šiuo nčiuo- 
Jn visioniH prisidėjusioms kokiu 
nors budu suroligti Ir padary
ti šluos luironghnuH pasekmin
gais. Taria gilių padėkų visiem 
darbuotojams, pikniko gaspa- 
dorinms, J. Ivanauskui ir J. 
Strelockui, rinkėjams aukų S. 
Putoiklul, ir Kaz, Skirvalnlui, 
Knz. Valiui, F. Mockui, S. Ur
bonui, Vytauto Parko savinin
kams, pikniko gaspadlnėms, 
visiems darbininkams, aukau
tojams ir visai plačiai publi
kai, kuri skaitlingai pribuvo ir 
gausiai parėmė šių gegužinę 
Lai šis musų yJĮsų darbas ir 
aukos būna pasekme ANTRO 
LIETUVIŲ SKRIDIMO PER 
ATLANTĄ. "

Aukautojų vardų ir atskai
tos žiūrėk kitame pranešime. 
VILNIUI VADUOTI SĄJUN

GOS KR. KOMITETAS
— Z. Jaukiausiais, rašt.

Iuim žmogus, tad yra manomu 
kad mokės sugyventi su para- 
pljunnis. Prie to kun 
yra gyrus kulbė toj hm 
gus metus išbuvęs 
villes tonui Jis Irgi 
nu Nuvo parupljunals

Bot kų darysi: vIMokių no- 
hiihIprutėllų Ir perdaug “susi
pratusių” musų tarpo žmonių 
oMiiniu. štai, pavyzdžiui, Lietu
vos Sūnų Draugijos MtiMlrlnkl- 
mo buvo pnduoliis įnešimas pa
aukauti $25.00 skridimo nuu- 

. . dul. Taip p. J. Tureliu išeik- 
jum turi- V0|0, uodimas įnešimų,1 vi

sų savo išminti semtų Iš ”Dlr- 
'vos”, prlklšdiinuiM visokius ne- 
įSųiiionos. Bot nubuguM nieko 
nepešė, Didžiuma balsy tapo 
paskirta $25.00. i langelis Jo to 

Iklu olgėslu pasipiktino. Ale kų 
'padarysi: nors savo JIh ukulto 
daug žinančiu, dagi yru biznie
rius vaistininkus, tačiau “Dlr- 

jva” Jam galvų apsukų. Ir gir

PllILADELPIRA, Pa. —Dėl 
tam tikrų priežasčių ši žinia 
yra suvėlinta. Reikalus tačiau 
verčia paskelbti tų eigos dar
bų, kuris per daug svarbus, 
kad jį galima butų užtylėti.

Gegužės 26 d. pas mus at
sibuvo išleistuvių piknikas la* 
kunui F. Vaitkui. Diena pasi
taikė nepaprastai graži, tai lie 
tuvių suvažiavo "Vytauto Par- 
kan” daugiau negu tūkstantis 
ir vienas, šešios angliškos my
lios nuo parko, Roosevolt aero
drome, kiti šimtai lietuvių lau
kė atskrendant lakūno su “Li- 
tuanica U”. Nors VVSS. ko
mitetas padare sutartį su Leit. 
F. Vaitkum, kad jis pribūtų 
kaip 10 vai. ryto, bet lakūnas 
atskrido kaip 2 vai, po pietų. 
Kad ir keturios valandos vė
liau, bet musų komitetas ir at
silankę žmonės ant lakūno ne- 
rustavo ir pinigų nepasilaikė 
sau, kaip kitur... "Lituanicn 
11” įstumus “garažiun”, komi
teto ištikimi nariai, P. Bingi- 
las ir P. Urbonas, pasiėmė ją 
daboti pakol pribuvo Įeit. F. 
Vaitkaus keliaujanti su juo 
sargai, čia pribuvo ALTASS 
valdybos pirmininkas p. Pius 
Grigaitis ir svečias iš Lietu
vos, adv. Rapolas Skipitis. Ko
misija svečius tuoj pasiėmus 
automobiliuosna nuvežė parkan 
į pikniką.

Pasklydus žiniai parke, kad 
svečių pribūta, piknikiečiai sve
čius apspito. Vienus komisija 
supažindino, kiti gi netekę kan
trybės patys svečius pasisvei
kino. Nurimus miniai padary
ta trumpa kalbų programa. Kal
bėjo p. Skipitis, Įeit. F. Vait
kus ir ALTASS valdybos pir
mininkas p. Pius Grigaitis, iš 
Chicagos. Visų kalbos lietė pir
mo

HPECIAL1H IŠPARDAVIMAM
Pelnyčio.) ir Subatoj, Biržclio-Junc 14 ir 15

NEDELIOJ, BIRŽELIO 1« YRA 

MIDWEST DAY 
at RIVERVIEW!

PAHIIMK ŠEIMYNA — MtIHITIK DKAIIGtlH

iitrgijšl. Tuo laiku Ilk mvoI- 
uih. I wIhIi., yoit GodHpeod in 
/oui* undurliiking, lioutoniuit”

“Thnnk you, Mnyoi', l'or 
yoiii; good wIhIioh“ — iitMHkč 
iikuniiH K ViiitkiiH.

P-no Skipičio rimų MnJoniN 
•iiklauHfl: “Kaip mlOHtiiM Knu- 
iiih, nr MubiilniiHUoJn huvo blu-

BUDDE’S BEAUTY 
SHOP 
$2.50 Perm.

ffffd Waweuž *1.49
*K >»S.OO Ool.l Tono (3.S0 
jV 1 Shampoo and Flngor

7| Pčtn. Ir Subatoj 35c.
< 1 l'JloktrlškaH ManaŽan.
VISKAS PIGIAU IR GERIAU. 
3641 S. Union Avė.

l'ol. Vardo 13«3—2nd Fl

“Taip”, atnukė p. Sklpltla.
"Mum trukHtii $15,000,0(1(1, 

r KniimiH galėtų Pliiladolphl 
ai tiek pankolinti 7*1
“Dar daugliiii, uoh 

e milžiniškų mloHto Rotušę”... 
- ntnakč p, Skipitis

MiiJoi'iim nuHlJuokė Ir Muko: 
’'1'al Jum gerai Mtovlto“.
“Taip, bot no vlaur”, iitsakė 

iiimorlriilAkiil p. SklpltlH,
Audiencija užribulgė. Supa-

BRIDGEVil.liE, Pa.— Bir
želio 4 d. koturloM lloluvaltėi- 
baigė nugštųjų mokyklų. Jcn 
yra: Marijona Klnkutė, Nelik

Vyskupas Matulionis 
lankė angliakasių 

stubas

pribūti. 
Čin prisirinko nplo 
lietuvių. Dabar h va
jau kalbėjo. Leit. 
kalbėjo lietuvių ir 

anglų kalba j čia glmuoĮ jau
nimų, kaip jis rengiasi Jauno 
sios Lietuvos vardu išpildyti 
DARIAUS-GIRĖNO paliktą tes
tamentų.

Pirm. DŪLI 
dviem atvėjais kalbėjo apie 
Lietuvos lietuvių gyvenimų, ji| 
progresų mokslo, '* kultūroje, 
DARIAUS-GIRĖNO laidotuves, 
pirmo ir antro skridimo reik
šmę lietuviams. ALTASS cen
tro narys p, Grigaitis ilgokų 
kalbų pasakė apie antro skri
dimo darbų, priežastis atidėji
mo skridimo 1934 m., “Litua- 
nicos H” pirmos rųšies įren
gimų ir trukdytojus antram 
skridimui įvykdyti. Bot, sako... 
"Nežiūrint to, kad nufr> pat 
antro skridimo pradžios buvo 
daroma ir dar tebedaroma kliū
tys antram skridimui priruoš
ti, Įeit. F. Vaitkus ir "Litua- 
nica II” yra jau prisirengę tai 
istoriškai kelionei, taip kad an • 
tro skridimo ne tik blogi lie
tuviai, bet pavartojant šv. raš
tą, nė pragaro vartai nesulai
kys!“ čia klausytojai p. Gri
gaičiui gausingai nuplojo.

šiame susirinkime p. Skipi
tis, Lietuvos Respublikos įga
liotas, 
lietuvių 
Griniui 
deną.

Apart 
kalbų susirinkimą palinksmino 
savo dainomis gerai išlavintas 
čia gimusių jaunuolių mišrus 
"DAINOS” choras. Vakaro ve
dėjas buvo Dr. E. G. Klimas.

Atsilankymas pas miesto 
majorą

Tą pačią dieną, kaip 4 vai. 
po piet musų svečius priėmė 
majoras Moore savo raštinėj 
(City Hali) labai mandagiai. 
Ėmė nemažai laiko, pasikalbė
jo ir pagalinus- nusiėmė pa
veikslus.

Ilgai lakūną klausinėjo.
"Koks tikslas jūsų šio toli

mo ir rizikingo skridimo?”, pa
klausė majoras.

"Good Will 
lakūnas.

“Kada manai skristi?”
"Antroj pusėj birželio, kaip 

tik bus pranešta Oro Biuro, 
kad galima 
Vaitkus.

"Nors rizikingą darbą imies, 
bet aš vis vien negaliu sustab-

Kiaušiniai 28c

Pasaulinės Parodus Budinkų Materialas 
KRAUSTOMAM ADIIEMU

4000 SOUTH WABASH AVENUE 
l’nrdii vlmnl 1, 2, 3 colių IoiiIon, duryN, lAntfAi, plytom, m Indy m, 

Irimui Ir k L
GOLDMAN WKEUKING (U).

PAMAUMNftM PARODOM NAMŲ ARDYTOJAI, — YAHDM OO.Hi

lyti, taigi linkiu Inu gorluuriii
uiMdcinlų nlHloktl tikslų; tl-
duoH Jum miMltlktl vėl kuomet .1. S. Stunlriow ir T. MatiiH. Tn- 

člnu, kaip kitur, taip Ir pas tam 
dldoliam rioldui buvo ir prie
šų. Jau nekalbant nplo bolše
vikus, tų priešų randusl ir tarp 
vadinamų “gorų tautiečių” tar-

“Mldwc«t” DE LUXE KAVA GerlaunloN Kokybė 
i>6sT Toasties

“M1DWEST” PUIKIAUHIOM KOKYBĖS
PmliirytM IA tyroa K”l/’ ar 
švIežioM ŠimttonitoL.BflžuUbi f

M K IT HT1 < W “Mldw(tot” J’ulkbiitolito KokybėMILTAI 5 = zoc 2.x 83c

DYKAI! VAIKAMS KNYGA
COCOMALT S?LArE F00P 'A kena? 21 C 
“Cut-Rite” VAŠKUOTA POPIERA 40 pėdų role* 2 už 1!fe 
“Paul Schulze” MALTED GRABAM CRACKERS av. pak. 10c 
“Paul Schulze” BUTTERBITS CRACKERS

RAUG. KOPŪSTAI Puikųa 2^ kcnal 3 už 25c 
“Farmland” TOMAITĖS .... dideli 2’A kenai 2'už 250 
SALDUS ŽIRNIAI ............. ...............  No. 2 kenai 100
LOAF CHEESE (Suris) American or Brick sv. 25^ 
“Lincolshire” RAIKYTI LAŠINIAI sv. pak. 17^ 
DIDELĖ BOLOGNA DEŠRA ............................. sv. 210
"Mickelberry’s” BAKED MEAT LOAF ..........  sv. 29^
"Midwest” KIAULIŲ KOJOS..........  4 unc. džiaras 1O£
“SUNKIST” ORANŽIAI Valcncia dideli Tuz. 190 
"SUNKIST” LEMONAI ......... . ...... dideli Tuz. 190
RINKTINIAI BANANAI ................ .......... .......... sv. 50
NAUJI GELTONI CIBULIAI .......................... 2 sv. 130
IVORY SOAP (MUILAS) ..........  Vid. šmotai 3 už 170
O. K. SOAP (MUILAS) ........  2 šmotai 90
"Midwest” BLEACH kvortinė bonka ĮQ^ plūs b. dep. 
SEMINOLE BATHROOM TISSUE ......... 4 roles 250
GOLD DUST 2 maži pak. 9c dideli pak. 17c 
GOLD DUST CLEANSER .......................... 2 kenai 90
“ROXEY” SUNŲ ir KAČIŲ MAISTAS 3 kenai 250

PASTABA — Dauguma "MidtVfit Stota?’ turi ir matot tkgruu, kur /qa 
galitt pirkti garą mitą, paukitung it tt. ui iamiautiat karnai! __

NES PIClAu

“Bnker-H” BREAKI*AST~COC()X
"DR. PRICE’S’’ HAKING POWDER 12 unc. I<en. Į7q

V A VA “CHASE & SANBORN’S" .varo OO/t 
AA V A gEAL BRAND Vaciium pakuota kana.
“MID^VEST” POUNP CjŪKE .... 8 unc. ccllo fiuk. 1OC
(JŪTkER FARINA .................   pok.
PILLSHURY’S BLYNELIŲ MILTAI 20 unc. pak. 10$

BLUE RIBBDN
MALT

ik 'i? ■ :

l'lrm negu vitlyMl numito! Pnhuli mito dcLdyknl npMlmlllInvlmij, 
25 htolitl piityrlmo. -* Hhdmrlito Ir nlogiito. 

LEONAS ROOFING C0.
3750 Wnllnce Street, Tol. Boulcvard 0250• J
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Chicago jo — paštu:
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Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei ...............   18c
Mėnesiui ................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:
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Orderiu kartu su užsakymu.

vaidina ir Berlyno pinigai. .Vokiškumo agitatoriai gau
na stambias pašalpas iš Hitlerio.

Sėkmingai kovoti prieš tą “vokišką frontą” Klaipė
doje bus galima tiktai tuomet, kai jo oponentai suge
bės pastatyti pirmoje vietoje ne tautinius, bet ekonomi
nius ir socialinius reikalus. Jeigu Klaipėdos darbininkai 
ir ūkininkai pamatytų, kad Lietuva juos užtaria, tai jie 
neitų kartu su vokiškais dvarponiais ir fabrikantais. 
B^t Lietuvoje darbo žmonės šiandie, deja, valdžioje bal
so neturi., Iš to kyla Lietuvai didžiausias keblumas su 
Klaipėda.

CARO MIKALOJAUS II IR JO ŠEIMYNOS 
PASKUTINES DIENOS IR MIRTIS

KALBĖJIMO čempijonas

Louisiahos senatorius Huey Long sumanė vienas 
padaryti obstrukciją prieš valdžios bilių, kuriuo iki ba
landžio mėnesio ateinančių metų prailginama apkarpy
tos NRA veikimas. Jisai kalbėjo senate be sustojimo Sto
ne šešioliką valandų, pasakodamas senatoriams ir pub
likai galerijose visokius anekdotus, skaitydamas ištrau
kas iš konstitucijos, aiškindamas Valgių virimo recep
tus ir t. t.

Nors jo obstrukcija buvo sulaužyta, kadangi -kiti 
senatoriai. jo neparėmė, bet garsusis Louisianos politi
kos bosas vistiek padarė ilgo kalbėjimo rekordą. Jisai 
ir tuo bus patenkintas, nes spauda už jo ilgą “spyčių” 
davė jam tiek reklamos, kiek jisai nebūtų galėjęs' jos 
nupirkti už milioną dolerių. Pakankamai išsirėkiama

is. vęs, senatorius Long ateinančiais metais, gal būt, pasta
tys savo kandidatūrą į J. V. prezidentus, kaipo “betur
čių gynėjas”.

ŽEMĖS ŪKIO DARBININKŲ BŪKLĖ

Norman Thomas, socialistų partijos pirmininkas, 
parašė laišką New Yorko senatoriui Wagneriui, ragin
damas per jį kongresą išleisti įstatymą, kuriuo butų už
tikrinta teisė organizuotis žemės ūkio darbininkams. 
Tą jo laišką senatorius Wagner įdėjo į kongreso rekor
dus.

Laiške nurodoma, ;i$ąd žemės ūkio darbininkai yra 
labiau išnaudojami, kaip kitų klasių darbo žmonės, ir 
kad darbdaviai tiems darbininkams neleidžia susiorga
nizuoti ir bendromis jėgomis ginti savo reikalus. Kai 
kuriose dalyse Jungtinių Valstijų — pav. Arkansas val
stijoje — žemės ūkio darbininkai, kuriuos samdo plan
tacijų (didelių ūkių) savininkai, kenčia tokią pat prie
spaudą, kaip kitąsyk kad kęsdavo baudžiauninkai arba 
vergai.

Agrikultūros darbininkų būklė, nepagerėš, kol jiems 
neateis j pagelbą miestų darbininkai, kurie yra ir dau
giau apsišvietę ir geriau susiorganizavę, o iš darbdavių 
tikėtis malonės butų bergždžia.

DIKTATORIUS MUSSOLINI NERVINASI

Italijos valdžia šiomis dienomis uždraudė įvežti į 
Italiją New Yorko dienrąštį “Times” ir ištrėmė Chica- 
gos “Tribūne” korespondentą, David Darrah. Priežas
tis: fašistų diktatūros kritika.

“New York Times” parašė, kad visi diktatoriai tu
ri anksčiau ar vėliau išnykti, nes jie pasilaiko tiktai 
ginklo jėga. Jie nepalieka įpėdinių. Kada nors ateisiąs 
galas ir Mussolinio viešpatavimui: įvyksianti didelė vie
ša katastrofa arba žmonės sutraukysią savo vergijos 
pančius — ir juodmarškinių viršila paliksiąs bejėgis, 
kaip nukirptas Samsonas.

Panašiu budu nusidėjo fašistams ir Chicagos “Tri
būne” korespondentas, pranešdamas savo laikraščiui, 
kad Italijoje žmonės yra nepatenkinti Mussolinio avan
tiūra Afrikoje ir kad jam grasina sukilimai įvairiose 
Italijos provincijose.

.Matyt, ne be pamato tokios žinios ateina iš Italijos, 
jeigu jos taip gadina nervus diktatoriui. Cenzūra ilgai 
slėpė faktus apie tai, kas dedasi fašizmo despotijoje. 
Bet, galų gale, yla išlindo iš maišo. Mussolini dabar jau 
jos nebepaslėps, nežiūrint kaip jisai persekios užsienių 
spaudos atstovus.

šis rašinys remiasi Edmun
do A. Walsh, Georgetown uni
versiteto vice-prezidento, apra
šymu knygoj “The Fall of the 
Russian Einpire”.
Caras ir jo šeimyna išgabena

mi į Sibirą.
1917 -m. vasarą caras Nika- 

lojus II ir jo šeimyna buvo lai
komi kaip kaliniai naminėj sar
gyboj.

Rugpiučio 10 dieną carą at
lankė Rusijos laikinosios vald
žios premjeras Aleksandras Ke
renskį ir pranešė jam apie svar
bų valdžios nutarimą. Būtent, 
kad nuspręsta jį, carą, ir 
šeimyną išgabenti į Sibirą.

Valdžios sumetimas šiam 
rimui buvęs toks:

Ministerių kabinetas pasiry
žęs imtis aštresnių kovos prie
monių su vis labiau įsigalin
čiais bolševikais ii’ augančia ša
ly betvarke, 
žinksnis gali 
ir ginkluotų 
jeigu suirutė 
ta, tai natūralu, kad minios 
Visųpirma reikalaus išduoti 
joms karališka ją šeimyną. Tai
gi, atsargumo dėliai, carui ir 
jo šeimynai geriau bus gyven
ti atokiau nuo grūmojančio pa
vojaus. (

Du valdžios 'pasiuntiniai nul 
žiurėjo vietą carui ir jo šei
mynai apsigyventi Tobolske, 
dvylikos tūkstančių gyventojų 
miestely ant upės IrtyŠ kran
to.

Caro kelionę į Sibirą prasi
dėjo rugpiučio 14 d. 6:10 yah 
ryto. Iš vakaro caro sunui Alek
sejui suėjo 13 metų — kai ku
rie žmonės mano “nelaiminga 
skaitlinė”, Vežta į Sibirą pats 
caras, carienė, sūnūs Aleksei 
ir keturios dukterys. Kartu su 
jais vyko 46 asmenys liuos- 
norių iš caro dvaro tarnų, urė
dų ir draugų.

Caro partija, jos bagažas, 
sargai ir palydovai kareiviai 
užėmė du traukinius. Gelžke 
liu važiuota iki stoties Tiumen, 
o iš čia plaukta laivu į Tobol- 
ską.

Kelione tęsėsi 5 dienas ir 
partija pasiekė Tobolską rug
piučio 19 d. Bet rugp. 18 d., 
jau nebetoli nuo keliones galo, 
laivas praplaukė pro sodžių Po- 
krovskoje, kur buvo gimęs pa- 
skilbęs Rusijos minykas Ras- 
putin, jau tuo laiku nužudy
tas. Kažin ar caras, kaip trem
tinis stovėdamas ant laivo de
nio ir žiūrėdamas į Rasputino 
gimtinę vietą, atsiminė miny- 
ko pranašavimą jam:

“Mano mirtis bus ir 
mirtis” ?

Jei ir atsiminė, caras 
tai niekam nepasakė. Faktas 
gi yra toks, kad pranašavi
mas išsipildė, ir ne caras, nč 
jo šeimyna iš Sibiro nebegrį
žo.

jo

ta-

šitoks valdžios 
iššaukti riaušių 
susirėmimų. Ir 
pasidarytų rim

tavo

apie

VOKIŠKAS FRONTAS KLAIPĖDOJE Caras Tobolske. .
Pirmasis mėnuo caro šeimy

nai Tobolske buvo ramybes 
mėnuo. Caras pietavo, skaitė, 
vaikštinėjo, darydavo truputį 
gimnastikos ir mokino sūnų 
Aleksejų istorijos. Specialus 
pamaldos laikyta įhiestelio cer
kvėj Nikalojui ir jo artimie
siems, ir jiems buvo leidžia
ma eiti į cerkvę. Spaudė trem-

Associated Press praneša, kad keturios vokiškos 
partijos sudariusios bendrą frontą Klaipėdoje, besiruoš- 
damos seimelio rinkimams, kurie įvyks ateinantį rugsė
jo mėnesį. Tos vokiškos partijos susideda daugumoje ne 
iš vokiečių, tik iš Vpkietijos simpatizatorių.

Tikri vokiečiai Klaipėdos krašte sudaro mažumą. 
Daug didesnis skaičius krašto gyventojų yra lietuvių 
kilmės, bet žymi jų dalis yra suvokietėję, q dar didesnė 
jų dalis yra priešingi Lietuvai dėl to, kad jie laiko ją ftinius tik monotoniškumas gy- 
mažiau kultūringa, negu Vokietija. Svarbią rolę teiiai Venimo, ypač beveik visai nė-

gaunant žinių iš platesnio pa
saulio.

Pirmi besiartinančios audros 
ženklai pasirodė rugsėjo mėne
sį atvykus j Tobolską dviems 
naujiems komisarams, būtent 
Nikolskiui ir Pankratovui, ku
rie užėmė Kobylinskio,, iki tol 
sargybos viršytos vietą, o Ko- 
bylinskį padėjo pavaduotojo 
vieton.

Prasidėjo tremtinių perse
kiojimas. • Ant sienų namo, ku
riame tremtiniai laikyta, ir ant 
tvoros aplink tą namą ėmė ro
dytis įžeidžiantys tremtinius 
užrašai. Kareiviai liovėsi saliuA 
tavę carui, kai’ šis eidamas pro 
šalį saliutuodavo jiems. Carui 
įsakyta nusiimti epoletus, ii 
tpi ... J"“0"'

Tuo tarpuJ Vadinamoj Euro
pinėj Rusijoj dalykai virė, kun
kuliavo. Lenino obalsis paleis
tas iš Kšešinskos — buvusios 
caro myletinės 
n,o “ 

’džiai* 
siems lengvai 
Karingasis bolševizmas augo 
galia ir ilgainiui paėmė vir- 
ŠU.

Nikalojus Romanov ir jo 
šeimyna atsidūrė aršiausių sa
vo priešų rankose. Vasario 9 
d. 1918 m. bolševikiški karei
viai išvijo laikinosios valdžios 
atstovus Pąnkratęyą ir Nikol- 
skj. Prasidėjo didesnis tremti
nių varžymas.

Atimta iš jų kava, pienas, 
sviestas ir cukrus. Tačiau 
ru prologu eks-caro ir jo 
mynos dramatiniam galui 
vo balandžio 22 diena. Tos 
nos vakare scenoj pasirodė dar 
vienas asmuo — tūlas yasili 
Vasilievich Jakolev, kaip ko* 
manduotojas 150 raitelių.

Buvo vėlu ir tamsu, kai jis 
atvyko į Tobolską. Dėliai vė
laus laiko naujasis pribuvėlis 
pernakvojo K6rnilovo namuo
se, skersai gatvės nuo namų, 
kur laikyta Romanovai.

Rytmetį balandžio 23 d. ji
sai patiekė naujosios Sovietų 
valdžios išduotus dokumentus 
Romanovų sargybos prižiūrėto 
j iii Kobylinskiui. Pora doku
mentų, adresuotų Kobylinskiui, 
liepė jam pasiduoti tuojau bet 
kuriam Jakolevo paliepimui, o 
tretysis. jgaliavO Jakolevą ypa 
tingai svarbia misija.

ši Jakolevo misija tapo 
skelbta carui balandžio 25 
ną:

— Aš turiu pareikšti jums
— tarė Jakolev Nikalojui II
— kad esu specialia Maskvos 
Centralinio Pildomojo Komite
to įgaliotinis ir kad mano už
duotis yra išgabenti jus ir vi 
są jūsų šeimyną iš Tobolsko 
Kadangi tačiau jūsų sūnūs 
serga, tai aš aplaikiau kitą įsa
kymą, kuris liepia jums vie
nam apleisti Tobolską”.

Nikalojus apsakė: “AŠ ne 
vyksiu niėkpr iŠ čia”.

Jakolev argumentavo: “Pra
šau jus neatsisakyti. Aš -esu 
priverstas išpildyti įsakymą. 
Jei jus atsisakysite, tai aš tu
rėsiu arba išvežti jus jėga, ar
ba rezignuoti. Jeigu rezigniio- 
čiau, tai jie gali nutarti atsių
sti mano vieton kitą, mažiau 
paisantį žmogų. Buk tamsta 
ramus; aš atsakau savo gy
vastimi už tamstos saugumą 
Buk prisiruošęs; mes išvažiuo
jame rytoj ketvirtą, valandą”.

Nors Jdkolev nesakė, kur jis

rūmų balko 
taika, žeme ir galia liau- 

atrodė magiškas, vi- 
suprantamas.

buvo prislruošęs vežti Nikalo- 
jų, tačiau kai kurie iš trem
tinių sargybos nužiūrėjo, kad 
kelionės tikslas buvęs‘ Mask
va.

Nutarta, kad carienė ir duk
tė Marija vyks, su caru, o ki
tos trys dukterys pasiliks su 
sergančiu caro sunumi Alekse
jų Tobolske.

Bet šešias valandas pirm 
negu Jakolev išvežė iš Tobol 
sko buvusį carą, jo pačią ii 
dukterį, kitas asmuo tyliai ap
leido miestelį. Tai šnipas Zas 
lavski. Jisai pasiekė miestą 
Ekaterinburg keletą valandų 
anksčiau, negu Jakolevo patro- 
linojamaš j?urys, ir čia, taip 
sakyti, užtiesė Romanovų mir
čiai tinklą.

Jakolevo partija su trimis 
Romanovais išvyko iš Tobol
sko balandžio 26 d. 1918 m. 
Kelionė buvo aršiausia, kadan
gi dėliai pavasario 
keliai buvo pradubę. 
pora dienų 
Romanovai 
tę, būtent: 
Kaip vaiko 
te su Dievu”.

Nuo to laiko iki gegužės 7 
dienos tyla. Po to vėl trumpu
tis pranešimas, kad visi trys 
išvykę iš Tobolsko yra sveiki 
Ekaterinburge. Daugiau nieko.

Bet kodėl jie atsidūrė Eka
terinburge?

Vėliau paaiškėjo ve kas. Pa
siekus Tiumeną, t. y. pirmą 
nuo Tobolsko gelžkelio stotį, 
Jakolevo partija išvažiavo Ma
skvos link. Bet artinantis prie 
Ekaterinburgo Jakolev kokiu 
tai budu sužinojo, kad to mie
sto valdžia ketina jį ir jo vi
są partiją areštuoti.

(bus daugiau)

PAKLIUVO Už ŽMOG- 
VAGYSTĘ Svarbus Atsišau

kimas

tik- 
šei- 
bu- 
die-

pa- 
die-

atolaidos 
Tačiau 

Tobolske pasilikę 
gavo trumpą žinu- 

‘■Kelionė paranki, 
sveikata? Pasiliki-

Harnion M. Waley, 24 m., 
kuris su savo žmona Margarct 
tapo suimtas Salt Lake City, 
Utah ir prisipažino prie pagro
bimo 9 metų vaiko George Wey- 
crhaeuser iš Tacoma, Wash., už 
kurio paliuosavimą jis su dar 
besislapstančiu Muhan išreika
lavo $200,000 išpirkimo. Iš tų 
pinigų jis gavo $95,000. $30(? 
išleido, $4,000 sudegino, kada 
pamatė, kad jis jau paklius j 
valdžios nagus, o likusius $90,- 
700 užkasė į žemę. Tečiaus ir 
tuos pinigus federaliniai agen
tai atgavo. ' '

ir kur gimęs ir 
adresas
laikraštį ar laiK-

KAS YRA MENAS
«

3. Gamta ir Menas.

Vaizdeles Petrukasvaizdeųs: — Petrukas nu
piešė lekiančio z, paukščio paveik
slą ant mėlynos popieros.

Mariutė pamačius paveikslą 
sako:

“Paukštis skraido padangė
je’’. /

Kitą dieną ji pamatė gyvą 
paukštį, aukštai skraidantį. Už 
jo dangus mėlynuoja. Ji sako 
Fetrūkui:

“Ana, žiūrėk, paukštis skrai
do padangėje”*

“Ar tas, ką aš vakar pada
riau ir ant sienos pakabinau?” 
— tyčiodamasis klausia Petru
kas.

Gyvas skrajojantis paukštis 
ir mėlynas dangus nėra me
nas. Yra tai gamtos dalykai. 
Nupieštas paukštis yra meno 
dalykas. To piešinio mėlynas 
pastovas, primenantis dangaus 
mėlę, yra, taipgi menas.

Regėjimas yra gamtiškas, tai
gi ne menas.

Kalba yra žmonių išradimas, 
taigi menas.

Balsas yra gamtiškas, taigi 
ne. menįs.

Balso pasidalinimai, išsisuki
nėjimai arba išsilankstymai 
yra kartu ir gamtos dalbas, ir 
žmonių menas.

Iš balso pasidalinimo išeina 
žodžiai.

Iš šito meno kylaf aukštes
nis menas, būtent: kalba, pra
kalba, deklemacija, daina.

Kas gamtiška, tai ne me
nas, ne dailė, nors ir dailu.

Medžio, žoles, gyvio augimas 
ir gyvavimas yfa puikus, dai
lus gamtos “menas”, kuris vie
nok nėra menu. Tik poetas ga
li tat pavadinti menu, gamtos 
menu.

Meno aiškintojas negali, ne
privalo taip sakyti, nes jis tu
ri aiškinti. Aiškinimas — tai 
jo menas. Gali būt tamė ir 
mokslas; bet toksai aiškini
mas, kuris nėnUVargina klau
sytojo ar skaitytoje, suintere 
suoja jį — yra tai aiškinimo 
(kartais ir mokymo) menas.*

Sąmoningo žmogaus dirbinys 
arba kurinyfc, turįs panašumą 
į kdkį nM gamtos ar^žmoni

jos dalyką, yra tai menas.
Meniškas kūrimas galima pa

vadinti gamtos kopijavimu ar
ba nudavimu.

Gamta nėra žmonių darbu, 
tai ji, kaipo tokia, nėra ne 
menas, nei dailė.

Vienok ne visa būna tikrai 
gamtiška, ką menininkas kar
tais kopijuoja.

Kaip sakoma: “papratimas
— antras prigimimas” (antra 
gamta), taip ir padirbimas ko
kio daikto gauna antros gam
tos pobūdį.

Tiltas žmonių padarytas. 
Nors jis padarytas iš gamtos 
daiktų, bet nėra tikrai gamtos 
daiktu. Vienok kuomet tilto 
paveikslą tapytojas nupiešia, 
arba skalptorius to paties til
to panašumą nulipina, arba iš
drožia iš medžio, tai sakoma, 
kad jiedu artistiškai dirbo iš 
gamtos. Reiškia, dirbo dailės 
darbą, žiūrėdami i tikrenybę, 
panašiai darė, kaip yra gam
toje, darė tokį daiktą, koks yra 
gamtoje. Ištikrųjų, tiltas yra 
gamtoje, nors ir nėra gamtos 
tvariniu; jis yra žmonių kuri
niu ir darbu (inžinieriai, tech
nikai — tai kūrėjai, d mecha
nikai ir šiaip darbininkai — 
tai dirbėjai).

Kad žmogus yra gamtos da
lyku, tai, anot Oliver Wendell 
Holmės, galima plačia ja pras
me sakyti, jog ir visi žmogaus 
dirbiniai yra gamtiški. Tačiau 
tiktai “galimą” taip sakyti, o 
praktikoje hiekas, — nei pats 
Holmes, — tokio posakio ne
naudoja. Dėl to menas pasi
lieka žmonių, o ne gamtos; ji
sai pasilieka žmonėms.

Kur žmonėms gamtos grožio 
permaža, ten jie išgalvoja ii 
pasidirba gamtos panašumų, 
kad užpildžius tąją gamtos 
stoką. Tas ir vadinasi menu. 
Tie panašumai gali būt visai 
keisti, gali neišrodyti jokiais 
gamtos panašumais. Bet isto
riškai žinome; kad žmonių me
nas kilęs iš nudavimo gamtos 
ir iš’išrėiškimo savo įspūdžių, 
gautų iš nepaprastų gamtos 
reiškinių ir sąjūdžių.

Nudavimas išreiškia pieši
mu, lipinimu iš molio ir dro
žimu iŠ medžio,
įspūdžiai • išsireiškia 
dainomis ar giesmėmis ir mu
zika. Dramos pradžia, šie veik
smai kartais kyla iš pasigėrė 
jiirio gamtos grožiu, o kartaft 
iš pasibaisėjimo jos rustumu
— perkūnijomis, žaibais, vie
šniomis. čia kyla prietarai, 
toks manymas, jog tam tik
rais šokiais, giesmėmis galima 
numaldyti gamtiškąją rūstybę; 
čia menas stingsta | tikybą.

Juozas BuktiŠkis.

Lietuvos žurnalistų Sąjunga 
<ar(u su Draugija Užsienio 
lietuviams Remti Viso Pašau
to Lietuvių Kongreso metu š. 

m. rugpiučio mėn. 11-17 d. .šau
kia spaudos atstovų konferen
cijų. Labai svarbu, kad ir Ame
rikos Lietuvių Spaudos atsto
vų kuoskaitlingiausia minėtoje 
konferencijoje dalyvautų. DULR 
vardu kviečiu Amerikos Lie
tuvių Spaudą: laikraščius, žur
nalus, knygų leidėjus bei ra
šytojus pasiųsti savo atstovus 
bei nuvykti j Kauną š. m. rug
piučio mėn. 11-17 d. į Spaudos 
Atstovų Konferenciją.

Manančių vykti į minėtą 
konferenciją prašau ligi liepos 
mėn. 26 d. pranešti apie save 
tokių žinių:

1. Kada 
dabartinis

2. Kokį
raščius atstovauji

3. Ką esi parašęs ir kokioj 
periodinėj spaudoj bendra
darbiauji.
žinios reikalingos tam, kad 

iš anksto atspausdinus konfe
rencijos dalyvių sąrašus ir tuo- 
mi padėjus susipažinti iš visur 
susirinkusiems delegatams.

Spaudos atstovai drauge ga
li būti ir kongreso atstovais jei 
tik jie turi kokios nors lietu
viškos organizacijos įgalioji
mą.

Čia pat dar sykį primenu, 
kad ir mažiausia lietuviška or 
ganizacija gali siųsti savo at
stovą į Viso Pasaulio Lietuvių 
Kongresą. Organizacijos, turin
čios virš 1000 narių gali sių
sti nuo kiekvieno tūkstančio po 
vieną atstovą. Nepilnas 
stantis laikomas pilnu, 
budu atstovai siunčiami:

i jei organizacija turi
ligi 1000 narių siunčiamas 
atstovas
jei organizacija turi nuo 

1000 ligi 2000 narių siunčia
mi 2 atstovai

jei organizacija turi nuo 
2000 ligi 3000 narių siunčia 
mi 3 atstovai.
Visais reikalais, ypač atvy

kus į Lietuvą, prašau kreiptis 
į Draugiją Užsienio Lietuviams 
Remti (DULR), Nepriklauso
mybės aikštė 3 Nr., Kaunas, 
Lietuva.

tuk-
Tuo

nuo
o

ti. Skipitis, 
Draugijos Užsienio Lietuviams 

Remti Pirmininkas.
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Iš Dešimto Apskričio 
Pusmetinio Šuva-

ziavimo
Birželio 9 d. Riverview Par

ke 10 vai. ryto pradėta SLA. 
10 Apskričio konferencija. Da
lyvavo visa Apskričio valdyba 
ir Jfešių kuopų delegatai. Nu
tarta skirti iš Apskričio iždo 
uį prirašymą naujų narių po 
50c ir už sutvėrimą naujų kuo
pų po $5.00. Kadangi Apskri
čio ižde pinigų mažai randasi, 
gal prisieis užtraukti pirmą 
morgičių (ant ko? — Red.), 
kad atlyginti organizatoriams, 
jei rengimų komitetas ir val
dyba nesuras pajamų.

o jausmai.
šokiais,

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

GARSINKITES 
NAUJIENOSE
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ENGL.ISH SECTION
THE WORLD AT 

A GLANCE
by Dr. E. G. Peters

through their choscn roprosent- 
atives.

If some Americans want to be 
slaves of nine old men, they may. 
Būt for the ręst of us, “Glvo us 
libertyor givo us deathl”

A Constructive G. O. P.
Let Coughlin Talk
Is America an Oligarchy?
The Devil’s Brood

A Well-led,' honorablc, rcsoiutely 
Creative and critically hclpful Re- 
miblican opposition — that is most 
urgcntly needcd in Amcrirnn poli- 
tical affairs, according to H. G. 
Wells. Such an opposition would 
not frustrate tho administration; 
Mich an opposition vvould criticizc 
constriictively and would preparo 
altcrnate methods.

In default of such an opposition, 
Long and Coughlin, strong-lungcd 
būt hair-braincd, become the resid- 
ual heirs of America. They win 
the listoning ears waiting for the 
wise words of a truly Creative op- 
position.

Today tho G. O. P. is bankrupt 
of ideas. Condemnation and ob- 
struction eshaust all the arrows in 
its cpiivcr. Ix?ad by Hoovcr, who 
is attempting to stagc a comeback, 
Republican orators are trying to 
blow life into the corpse of rugged 
individualism. They say much 
about tho evils of monopoly and 
regimentation, seeming to forget 
that from 1919 to 1930, a pcriod 
of Republican rule, thcre were 1,- 
268 mcrgcrs in manufacturing and 
mining, xvith the result that 8,003 
independcnt conccrns disappcarcd.

Thas basic problem is, “VVhat 
shall we do about the dccp and 
pervasivo tcndency to monopoly 
charactcristic of modern business?” 
When the Demoerats ansxver “The 
N. R. A.”, tho Republican? merely 
carp and oppose. They nave no- 
thing to offer in its place except 
tho impossible return to the “horse 
and buggy” stagc of sočiai life, a 
stage as compatible with modern 
industrialism as <-uf oxcart is with 
a 1935 automobile or a giaht air- 
lirier.

If tho G. O. P. is vvorth its salt, 
it will become a truly Creative op
position. . ' »<_•

Are the parks commissioncrs 
a f raiti to let the Rev. Charles E. 
Coughlin talk in Soldiers Field?

The reason given is that the park 
should not be uscd for “propogas- 
<la upon political and economic 
jubjects of a controversial nature”. 
That reason is merely a subter- 
fuge. The Soldier field was opened 
to the Tunney-Dcmpsey fight, 
vvhich propogandized for a sport 
decmed bad by many people. That 
lieki has also been used for va- 
rious football gamos* and parfėants 
vvhich liave thus spread their pro- 
poganda thcre. Regularly, too, in 
Ncwberry and Washington parks 
propoganda is served up by all 
kinds of porsons.

Chicago’s unusual freedom from 
all kinds of disturbances dtfring 
the trying years of the depression 
has been largely due to her wis- 
dom in not trying to throttle free 
speech or to stop peaceable pa- 
i adės.

Let everybody have his say. That 
is the Chicago spiri t; that is so 
fully the American spirit that it 
has been vvrittcn into our federal 
and statė constitutions. For “de- 
mocracy is government by discus- 
sion.”

Conseųuently, Mcssrs. parks com
missioncrs, lot Fathcr Coughlin 
have his way, too.

Smoking oplum or marijuana ci
garetes, taking a “shot” of cocaine, 
heroin, or morphine — hovv much 
suffering do they infliet? HoW 
many lives do>' they claim? No onc 
can measure the destruction they 
cause. ,

During onc month lašt winter 
the nareotie s<|iiad of the Chicago 
police confiscated $70,000 vvofth of 
“dope”. While the traffic in habit- 
forming drugs in this codritry 
lųounts into the millions cach year* 
the immeasurablc cost lies in tho' 
destruction of charactcr and pos- 
sibilities, in tears and hcartbreaks 
and (leath.

For such drugs scizc genius and 
beauty as vvcll as vvcakiicss and 
mediocrity. Not long ago one of 
London’s great beauties suicided 
rather than facc a life of disgraco 
and torment. Enticed into trying 
a pipcful of opium as a lark by 
a Chinesc leader of a dope-ring, 
shc soon bccamc a vietim of oplum. 
Thon ho deprived her of it until 
she yieldcd her body to him. Seo- 
ing beforc only the gulf of sub- 
jection to his lust, she killed her- 
self. One pipe o f opium had proved 
her death xvarrant.

Colcridgc and DeQuincy fcll vie
tinis to “dope”. DcQuincy telis 
of his sufferings in tho “Confes- 
sions of an Opium Eater”. Cole- 
ridge, taking opium as a medicinc, 
found himsclf its vietim before he 
was thirty. “In an evil hour I pro- 
eured it,” hc saysv “it workcd mi- 
racles — the svvellings disappcared, 
tho pains vanished.” With the fbr- 
vor of a new eonvert, hc preached 
to othcrs the povvcr of the ncw 
drug over pain. “Alas! it is with 
a bitter smile, a laugh of gali and 
bitterness,” he continues, “that I 
recall this pcriod of unšusbėctltig 
dchision, and how I first becatne 
nvvare of the maelstrom, the fatal 
vvhirlpool to xvhich I vvaš drttty- 
ing, Just when the eurrertt was be- 
yond my strength to stem.” ThoUgh 
he fought a hcroic battlc, he died 
at forty-five taking the eure.

IIoxv opium punishes its vietims, 
Coleridgc describcs thus,

“Grief without a pang, void, 
dark and drear.

A stiflcd droWsy, Unimpassion- 
ed grief,

Which finds no natūrai outlet, 
no relief

ln word, or sigh, or tear.”

Immcnse has been the loss to 
Englhh literature beeause De 
Quincy, Colcridge, and others be- 
came slaves to opium. Incalculable 
is the pain and misery, the tears 
and destruction causcd by “dope”- 
taking. Thousands of human beings 
are sacrificed annually to the Mo- 
loch of habit-forming drugs — to 
marijuana and cocaine, to heroin 
and opium and morphine and the 
othcr members of the devil’s brood.

Keistutis Club to 
give prizes on 

June 16

If we American people bovv 
down to the decision of ninc “an- 
cients of flays” that declared the 
Frazler-Lemke moratorium act and 
the N RA unconstitutional, our na- 
tion vvill cease to be a republic. 
AH idea of Lincoln’s “government 
of the people, by the people, and 
for the people” will .have been de- 
stroyed by nine old men, who are 
forcing us back to the “rule of 
tooth and claw.”

“Eternal vigilance is the price 
of liberty”. Democratic government 
ceased i n our country May 27, 
when ninc irresponsible judges 
overrode the vvill of 125,000,000 of 
us Americans as cxpressed by our 
Congress and our President.

Are we to be ruled by nine old 
men apfMiinted for life, largely out 
of touch vvith the conditions under 
vvhich the ręst of us live? Or are 
we to be citizeng of the great 
American republic baptized by the 
heroea of 1776, and consecrated by 
the Boys in Blue. If so, we mušt 
once for all insist that the supreme 
court bow to the will of the Ame
rican people, as they ėxpress it

The Lithuanian Keistutis Benefit 
Club is out to double their mem- 
bership this year. As a special at- 
traction we» are going to admit all 
new members from 15 to 25 years 
of age during our annual pienie, 
June 16, at Justice Park Garden, 
without any initiation charge.

There are over 300 such mem
bers all ready in our midst, būt 
we need many more.

Young people can even be found 
among the officers of this great 
organization. You also can be onc 
of those xvho keeps this organiz
ation going.

Wouldn’t you likę the honor of 
bcing able to say, “I am a member 
of that big organization Keistu
tis?”

Come down on June 16 at Justice 
Park Gardens with the intention 
of becoming one of us. 1’11 be there 
to receive you. Don’t forget that 
you may not be able to get another 
chartce to join without any initia
tion charge.

Be su re and come to the pienie 
for with Stephens Revelers Or
chestra to dance to, I’m sure you 
will have a grand time.

Don’t forget we are giving away 
Four Big Prizes that day.

Don’t forget the date—June 16 
— Where—Justice Park Gardens 
—- What—Keistutis’s Pienie.

Bernice Rudgalvis, Trustee.

Being the abject 
apology of a 

scalawag
No scalavvag tale this day. A 

WTetched thing has hnppbned. 
Readers with abnornud memories 
bannot recall, I witl venture, one 
instance in the pust of my having 
to dffer an alibi. Tho dreaded fate 
of all wrlters \Vho have to stop up 
to the deadlind vvith his anticipat- 
ed articlo has bofallon mc. So I 
steps up to tho editor and humbly 
explains all to him. And such a 
busy man is ho this day worry- 
ing abotit liist minute detriils be- 
foro hė catchcs tho ctishions for 
Mttd Manhattan. Ho actually gavę 
nio two rhinutes and thon eut my 
gab short \Vith a Curt “Toli it to 
your poob-lie, my boy.” I forgave 
him that sUperior age over youlh 
altitude as I ascribbd it to his eon- 
cern of more important and his- 
torical matters. More power to you 
Tony, t think to myself, you will 
have the honor of witnosslng tho 
start of tvhat I believe vvill be a 
dramatic flight. The hopos of tho 
Lithuanian people vvill be one of 
tieut. VaitkUs’s silent partners.

The catise of tdday’s derelietion 
of ditty is almost too embarrassing 
to’ mention. Tho other rlight after 
t finished doing up my tolo, I left 
the completed articlo side by sido 
with a stnek of notos on the tablo. 
June, vvhich is an idyllic month 
out-of-doors, drevv me there. It was 
more or loss a psychological re- 
aetion — the thought of a Sabbath 
evoning i n June and me cooped up 
ih a tobacco smokc-laden room pen- 
ning puny vvords. (You sce, I live 
by myself in an O. Henryisquc 
hole of a room somevvhero in the 
Hogarthian vvilds of this city.) 
And it vvas the physical reaction 
of a rcalizjition that it vvas Jan- 
uary in JUne that drevv mc in, just 
in time to hcar a scUffle and to 
Sce ųuintuplets Of rodents (rats to 
you) strahiing acroSs the floor vvith 
my bundle of HotcS. They had just 
teached the fOOt of the cupboard 
that v^as bare. Aš I hOt-footed it 
ovėt they disappertred bcncath. By 
d process of mdtchės and peering 
ilhder the cupboard thdt Avas baro 
1 found an iinfrtcrtšb',hblc, vvhich 
beyond doubt led tol the dOminions 
of ratdom, and vVhere my literary 
efforts Were to undergo a compli- 
cated gastrohomic change. What 
dešperate creatiires they mušt have 
becn,( although I can’t blame them, 
for I have proven a most dis- 
appointirig host, never once intro- 
dueing to my cupboard, that was 
bare, a morsel of food. NoVV I fedr 
for their health. Indigestion iŠ 
painful and sometimes fatal. I 
haten't even got the fevv cents 
nccessary for a can of Bisodol. Būt 
there vvas something left tO be 
cheerful abotit. I noticed thb finish
ed drtiele štili on the table. . I 
carried it dboutl vvith me and kept 
it Under my pillovv vvtien I slėpt. 
The next morning I placed it cdre- 
fully in the coat of my threadvvorp 
coat. After a breakfast of three 
glasses of Michigan eoektail I hiked 
off to these offiėes. At Madison and 
Halsted I vvas caught in a sudden 
shovver and drenched. Wheii 1 
stepped into a shelter from the 
shovver I took my mdnuseript out. 
It vvas a hopeless pulp of soaked 
paper and ink. I’m beginnihg to 
think that there is something bad 
about my luck.

For next ^rėek 1’11 try to recon- 
struct from mernory another tale 
— and maybe not. Is it worth 
vvhile? 1 find that I have one read- 
er. (Thanks for your card T. O.) 
I vvohder if anyone else is interest- 
cd. A card to this paper vvill al- 
vvays find itq vvdy into my hands.

bunni

Pirmyn Choras daiI 
nuos Keistučio Klu

bo piknike
Pirmyn Choras* Vadovaujant 

p. K. Steponavičiui, dainuos 
keistučio Klubo piknike, kuris 
įvyks sekmadienį, birželio 16 
d., Liepos darže.

Choro praktika (vyks Šian
die, birželio 14 d., buvusioj 
Meldažio svetainėj.

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

Keistučio Kliubo 
piknikas

sakant, mes keistutie-Taip
čiai turėsime savo didelį pikni
kų sekmadieny, birželio 16 d., 
Liepos darže, čia suplauks 
tukątantine publika, Čia ibus 
dainos, užkandžiai, gėrimai ir 
laimėjimai vertes $400 rakandų 
iš Peoples Furniture Go., taip
gi $25.00 dcashb4 Beje, bus 
ir prakalbos, kalbės geri kalbė
tojai apie esamų padėtį kliu- 
be. Jaunuoliai iki 25 metų tu
rės progų įstoti į Lietuvių Keis
tučio Kliubų dykai. Bus vaji- 
ninkų lenktyniuos naujų narių į- 
rųšyme. Keistutiečiai ir plati 
lietuvių visuomenė visi bukite 
čia—musų piknike. Lauksime.
Kurie esate apsiėmę dirbti 

piknike, kaip 8:30 ryte susirin
kite1 prie Peopleg Furniture Co., 
4179 Archer Avė. Iš čia trokas 
išeis virš pažymėtu laiku į Lie
pos daržų, Justice Park, 111.

Įžanga į piknikų bus tiktai 
25 centai. Gatvekariais geriau 
šia pasiekti pikniko vietų va
žiuojant 63 gatves karais iki 
Oak Park Avė., ir čia reikia 
paimti Argo kųrų iki Archer 
Avė. Iš čia biisąis nuveš j pik-

‘V • ■■Pikniko Rengėjai.

Nelaimė bedarbių 
šeimynoj

Mažame flate adresu 1857 W. 
37 St. gyveno bedarbis klerkas 
Gilbert Schlndler, jo žmona, pc 
levais PaskeVičiutė, ir jųdvie
jų 1Q mėnesių amžiaus sūnūs.

Visi tryš buvo nariiie. Vyras 
gelbėjo žmonai Marijai namų 
ruošoj. Klidikiui pradėjus 
Vetkti, tėvaš pUnešė jį į mie
gamąjį kambarį1' it paguldė lo
voj, kad perriiainyti drabužius.

Tėvai išėjo iš kambario va
landėlei. Staiga išgitdo dulsų 
dundėjimų tarne kambary. Ka
da tėvas skubiai sugrįžo atgal 
j kambarj* tąi rudo sUvo kūdi
kį nukritusį nuo lovos ant grin
džių ir susižeidusį.

Pašaukta Dr. John J. Ko- 
warskas, 2359 So. Leavitt bt. 
Bet jau buvo pervėlu. Schind- 
lerių sūnūs buvo miręs dėl per- 
silaužymo kaklo ir įlaužimo nu
garkaulio.

Mažytis kūnas tapo nuvežtas 
j p. SkUdo koplyčių adresu 718 
West 18 St.

GARSINKITĖS
Naujienose

I

This deliciou* cheese food is

DIGESTIBLE AS MILK

Hidden In Velveeta’a richlv mild 
Cheddar Cheeeo flavor are health* 
proteetive elementą of many feodą.

It’e wonderful for children. Servo 
Kraft Velveeta—■ in eandwicbee, in 
cooked diahea... ofien!

R. Šiliukas sugrįžo 
iš Lietuvos

12Trečiadienio naktį, kaip 
vai., veiklusis Joniškiečių Kliu- 
bo narys p. Rokas šniukas pa
siekė Chicagų. Ir ketvirtadienį 
atsilankė j “Naujienas”;

Jisai buvo parvykęs pernai į 
Lietuvą ir ten išgyveno 10 mė
nesių. Daugiausia laiko pralei
do tėviškėje, Karvelių kaime, 
G.ruzdžių valsčiuje.

P-nas šniukas pasižadėjo pa
sidalinti kai kuriais įspūdžiais 
ir pastabomis parvežtais iš Lie
tuvos su “Naujienų” skaityto
jais. šios jo pastabos, be abe
jonės, bus įdomio daugeliui 
“Naujienų” skaitytojų, ir todėl 
lauksime jų.—V. P«

Kruopiškių Progre- 
syvio Klubo nariams 

žinotina
Kruopiškių Progresyvio 
nariai malonėkite būti

Viši 
Klubo 
išvažiavime, kuris įvyks sek
madienį, birželio 16 d. Jeffer- 
son giriose priprastoj vietoj 
ant. kalnelio. Tie, kurie esate 
pasiėmę serijų platiiiimui, ma
lonėsite1 priduoti jas Komisi
jai.

šis išvažiavimas yra rengia
mas labdaringam tikslui. Visas 
oelnas skiriamas aptaisymui 
laisvos minties kapinių Kruo
piuose.

Ne tik Klubo nariai, bet ir 
plačioji lietuviška Visuomenė 
yra nUošitdžiai kviečiama da
lyvauti musų išvažiavime, pa
silinksminti, pakvėpuoti 
oru ir taipgi paremti tų 
kulturinĮ darbų.

— D;

mokykla

tyru 
musų

M.

sporte, ypatingai kaip plaukė
jas.

Jis planuoja mokytis toliau 
Įstojęs | kolegijų. Ketina stu
dijuoti inžinierystSs.

Visi jo draugai sveikina j j 
daliai atsiektų laimėjimų ir 
lijst jam laimingos kloties 
ei t y.—Kazys.

Pirkimo Jėga

ve- 
at-

•nos Naujienose skelbimų 
“Midwest Stores”, palyginkit 
tavorų ir palyginkit 'kainas. 
Jus turite Įrodymų, jogei ap
simoka pirkti “Midwest Krau
tuvėj”.

Yra labai paprastas dalykas 
girdai žmones kalbant apie 
pirkimo jėgų arba skaityti 
apie tai skelbimuose. Vienok 
yra faktas, kad tas terminas 
ncvisuomel yra tiksliai varto
jamas, o lankiai būna net 
klaidingai suprastas.

Groserio ir maisto biznyje 
pirkimo jėga yra svarbus da
lykas ir jis turi tiesioginę 
įtekmę į smulkmeniškas par
davinėjimo kainas. Išdirbinė- 
tojai ir augintojai nustato sa
vo kainas pagal lai, kiek jie 
iš sykio savo tavorų parduo
da. Suprantama, juo dau
giau tavorų parduoda, tuo pi
giau gali parduoti. O koslu- 
meriai pigiau gali pirkti.

Ghicagojc randasi organiza
cija, kuri turi virš 300 nepri- 
gulmingų maisto krautuvių 
vadinamų “MidWcst Stores”, 
ši organizacija užlaiko savo 
didelį sandėlį ir iš to sandėlio 
visos krautuvės perka sau ta- 
Voriis. Kiekvienas gali maty
ti, kad čia tavorų kasdien iš
eina daug — vagonais, 
būdu krautuvininkai 
perka; pigiau ir srtvo 
meriains parduoda.

Kiekvienas kostumeris “Mid- 
wešt Stores” sutaupo nemažų 
sumų pinigų pirkdamas savo 
apielihkes “Midwest Krautu
vėj”.

Dabar galite matyti, kaip 
pirkimo jėga atsiliepia ant 
kainų. Pastebėkite šios die-

Tuo 
pigiau 
kosiu*

baigs aūkštėsneses mo-

Viktoras švagždis, Miko ir 
Onos Švagždžių sūnūs, 6100 
So. Kimbark ave.> šiomis die
nomis 
kyklofc (high school) 4 metų
kursų. Jisai lankė Tildei mo
kyklų.

Viktorus paširodė esąs am- 
bitiškas jaUnas Vytas ir baigė 
4 metų mOkykldš kursų per pus
ketvirtų mėtų laikų,

Viktors švegždys atsižymėjo

FULLPAČK

NOSLAČK 
FILLING

ALWAYS UNIFORM 
. . . 0'1 PENO AP, i E

Vi

Pirmutinis Malt 
Išpardavime

negu kitų panašių

tas vadovavimas
Blue Rib- 

šiandien

Malt vartotojai nudžiugs, 
kai dužiuos, kad Blue Ribbon 
Malt yra vadovaująs. Jo yra 
parduodama milijonai kenų 
daugiau,
produktų. Kų tik melams už
sibaigus, 
dar yra padidėjęs, 
lion Malt Exlract 
stovi pačiose pirmutinėse ei
lėse, nei kada nors pirmiau. 
Fa k tinai 
Extract’o 
daugiau, nei sujungus kitas 4 
panašias kompanijas, pardavi
nėjančias panašų produktų.

Toks žymus vadovavimas yra 
pasekmė nepaprastai geros rų- 
šies tavoro. Blue Ribbon turi 
išdirbtų reputacijų per dauge
lį metų ir yra Žinomas visame 
pasaulyje, šių produktų gera 
rųšis visada yra palaikoma. 
Vartojama yra tik gryni mie
žiai padarymui salyklo, ir pil
nai garantuojama, jogei jokių 
kitų primaišymų nėra dedama. 
Jis yra supiltas į kenus pilnai 
po 3 svarus. Ir yra, geriausis 
malt. (Sp.)

Bhic R'ibbon Malt 
yra parduodama

Garsinkites Naujienose

SIUSKIT HEK
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 
1b prašo Lietuvos žmonėsir 
teip pataria Lietuvos bankai

GRAND OPENING
VINEW00D BEER GARDENS

WILL0W SPRINGS, ILU 
Subatoj ir Nedėlioj, Birželio 15 ir 16 d. 
Įvyks atidarymas daržo ir alinės. Bus puiki muzika prie kurios 

svečiai galės linksmintis iki ryto.
Skaniausi užkandžiai už dyką. Nuoširdžiai kviečiame visus drau

gus ir pažįstamus atsilankyti.
Važiuojant Archer Avė. 6 blokai i vakarus nuo Kean Avenue, 

1 blokas i pietus.
JUOZAPAS JACIKAS, Sav.

MUSŲ KAINOS ŽEMIAUSIOS
Musų Darbas GeriausiasDE Li;xtf UPHOLSTERING 

AND FURNITURE COMPANY 
2053 West 35th Street

tSUl»

Davehportai uždėti- $1^9 KREŠLAI
giami taip pigiai kaip ir brangiau ....................

PADARYSIM, KAD JUSV RAKANDAI IšRODYS KAIP NAUJI 
. . . Jėi jūsų parlot setas jau yra nemoderniškas ,tai labai paprastas 
dalykas,v reikia ji tiiojau perdirbti ir jis išrodys madingai. Mes 
petdirbsime, išrodys kai naujas. Pasirinkimas geriausių materiolų. 
Aprokavimas DYKAI. Tik pašaukit mtls per telefoną. Arba atvažiukit.

Turime vjsokių rakandų. Parlor setus darome ant orderio ir ap
dengiame. Pertaisom ir permalėvojam. Matracus darome ir atnaujinant.

/9S fC3rS /iao

25ounces for 25t
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BY OUR GOVERNMENT •Preferfed by 
millions 

to mayonniiiše

*^AFT

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and ofd-fashioned boiled 
dressing, combined ln a 
newwąy.Tryit!

PIKNIKAS
SU DOVANOMIS KŪR BUS IŠDALINTA UŽ $400.00 VERTĖS 

RENGIA LIET. KEISTUČIO PAŠELPOS KLIUBAS
ĮVYKS

Nedėlioj, Birželio 16d.,
J. Liepos Darže

ARCHER AVĖ. IR KAMPO KE\N AVĖ., JUSTICE PARK. ILL.
„ Prasidės 11 vai. ryto ir trauksis iki vėlumui vakare.
Bus geras programas dainuos LKM. CHORAS, PIRMYN, N.. GADYNĖS, BIRUTĖS Chorai 
Kalbės DR. T. DUNDULIS ir B. RUDGALVIUTĖ.

Kadangi Keistučio Kliubas išleido serijas ką bus ir įžangos tikiefas kartu ir 
laimėjimai. 1. Refigcrator, 2. R. C. A. Radio, 3. Washing Machine, 4. Cash prize 
$25.00. šokiams grieš Stephens Revelers Orkestrą. Laike pikniko Jaunuoliai 15 
iki 25 metų į Keistučio Kliubų bus priimti veltui. Todėl kas myli smagiai laiką 
praleisti pasišokti ir gardžius pietus pasivalgyti, šalto alaus užsigerti.

Kviečiame piknike dalyvauti. KOMITETAS.
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HUNAS PUTRAS

835 AdniiiH
4295

J. Mačiulio Padėka

Box

Juozas Mačiulis
8th st

Pranas Klikna Novada 8410

6472 balnų

2,800 BALSŲ
North

North

South
DZŪKAS

1789 -S. Halsted

3304 balsų

B. KAUNIŠKIS

9424 Burnside Av.
JOHN RIMKUS

1180 balsuB. VAITIEKŪNAS

521> S. Kildare Av 1980 Canalport1870 balsų2040 balsų
2370 balsų 1309 balsų0 balsų 1000 balsų

NON GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

M, ŠEŠTOKAS

BARTAŠIUS

BALČIŪNAS
Melrose Park. III,131 Adams St,

8521 W. 38th PI,

J. MAKSVITIS
Westville

680 balsų

531 balsų
690 balsų

180 balsų

J. ŠUGDINIS
EDKINSFEL1CEMatuliauskieni

Frankfort,W. BOURNAT P. LAPENISRIAUK A Baltimore
Rapids,

R NAUDŽIUS

Toronto.45 balsų

638 Plummer St. 
Hammond. Ind.

j ienas paminės jus ir džiaug 
sis kaipo su didžiausia dova

DOMICE L® 

ŽUKAS

■

. SHOLTF.MAN
7017 South 

Campbell Avė.

Paskutiniu laiku užsirašė ptn 
mane Naujienas sekami asine-

TILLIE 
PABARŠKA

118 S. Hesperia SL 
Collinsville. III.

AL. SAVICKAS
719 Lincoln Avė.

Rockford. III.
690 balsų

1780 H. IIuIhUmI St. 
15h 10 balnų

ZOFIJA 
NAUJOKAITIS

MIKE STURONAS
4329 South 

California Avė. 
Lafayette 1527

2060 balsų

ADELft 
MIŠČIKAD'lENfi

K. MATEKONIS
8487 Jackfion Blvd

K. G. URNEŽIS 
1607 S. Talman St.

1125 balsų

1033 W. lOSrd 
Roseland

Kontestantų Kopėčios

724 W. 18th St.

4424—17th Avė

Grand Rapids,

Mieh.

312! s Morgan st 
715 balsų

PRANAS KLIKNA 
2554 Blue Island 

Avenue 
3227 balsų

MRS. FRANCES
DAUGINT

359 Jefferson Avė. 
Aurora. *111.
650 balsų

A. FRENZEUS
17 Palmerston Av. 
Toronto. Ont Can. 

805 balsų

FRANK BULAW
1780 S. Ilalstod St.

1540H balnų

S. MOCKUS 
1224 Herrick A v.

Racine. Wis,

Pranas Klikna,
2554 Blue Island Avė., 

Tol. Seeley 6743

ANT. NARBUTAS

A. RAŽAITIS 
8408 S. Halsted St 

Tel. Rock. 4295 
1900 balsų

Kenoeha, Wis,

Frank Bulaw jau 
nebe pirmoj 

vietoj

S. NORGAILIENft
4459 S. Richmond st 

La f. 5647 
3580 balsų

Antano Kazaičio 
biznis

JOHN SHEPALIS
11136 S. St Louis 

Avenue
TeL Beverly 4391

780 balsų

Kaipo veteranui, žmonės ne
atsisako man biznio pateikti.

štai ponas Joe Rizgen, 8255 
So. Halsted St., atsinaujino per 
mane Naujienas. Jis yra auk- 
soi'ius ir laikrodininkas, taip
gi turi didelį pasirinkimų grad- 
uation laikrodėlių ir žiedų.

S. Baltutienė, 929 \V. 33rd 
PI., užsirašė Naujienas ir pir
ko elektrikinj valytuvų.

A. Adams, 5650 S. Bishop 
St., Užsirašė Naujienas ir pir-

Mra. A. VIUS
1646 N. Irviną Av.

Grand
Mieh.

likti nuolatiniai 
skaitytojai. Ponai 
užlaiko valgomų 

2414 
Jų krautuvė yra 

ran-

M. KEMfišIS 
812 West 33rd St, 
Tel. Victory 6406 

3130 balsų

nę ir grosernę, kampas* 14th Ir 
Commonvvealth. N ori h Chlcago.

Miko Girnius, 1 U) irt 2, Box 
115, Waukegan, III.

Miko Mičkunus, 825 Wads- 
worth avė., Waukogan, Iii.

Alox Spaltls Ir p. Dnudorls, 
savininkai kepyklos Progresą 
Bakory, 719 lOth st., North 
Chlcago, III.

Wni, Šidlauskas, 901 101h hL, 
North Chlcago, III.

Jonas Zičkus, 821 Prcscott 
st., Waukogan, III.

Jonas Skrusdis, užjalkytojaH 
lietuviškos visiems gerai žino
mos užeigos po vardu 
tavom, 715 8th st., 
Illinois.

Agnis Yaurgaltls, 
st., Waukegan, III.

Juozas Sušinskls, 
si., Waukcgan, III.

Taigi, gerbiami Waukegano 
lietuviai, kurio dar nėsaite Nau
jienų skaitytojai, yra dabar ge
rinusia proga užsisakyti dien
rašti Naujienas, nes dabar nu
piginta kaina iki birželio 29 d. 
Gausit Naujienas per metus lai
ko už penkis dolerius. Todėl no- 
atidėliokite ir užsisakykite da
bar.
906 Prescott st., Waukogan, III

šių savaitę Senas Petras ne
tikėtai užėmė pirmų vietų 
"Naujienų” kon teste, kurių 
Frank Bulaw laikė suvirš, ke
turis mėnesius. Dabar Senas 
Petras su pasididžiavimu laiko 
užgrobęs tų pirmų vietų, kaip 
lenkai Vilnių. Bet gi Bula\v sa
ko nenurimsiųs be tos vietos 
ir jis smarkiai dirbsiųs kad at
gauti jų.

Taip atrodo, kad sekančių 
savaitę F. Bulawo su Senu 
Petru bus didelis susirėmimas. 
Bet neaišku katras iš jų lai
mės. Frank Bulaw ir Senas 
Petras yra “Naujienų” ben
dradarbiai. Turi daugelį drau
gų ir pažinčių ir kas iš judvie
jų galutinai laimės pirmų vie
tų konteste priklausys nuo to, 
kuris daugiau pasidarbuos j ieš
kodamas naujų skaitytojų dien
raščiui. — N.

valgomų pro- 
nupigintomis 

jus gausite, 
smile”.

Negaliu užtikrinti, bet ma
nau, kad šiaip taip vėl su gerų 
rėmėjų pagelba parsekė man 
užsikabinti vienu laipsniu aukš
tyn kontestantų kopėčiose, o 
tas reiškia, kad Naujienos už 
tai suteiks man 111 klesos “tri- 
pų,” į Lietuvą. Reiškia, visi ma
no konteste rėmėjai duodate 
progų “Naujienoms” mane “iš- 
deportuoti”. Aš tnomi esu labai 
nepatenkintas, nes maniau, kad 
Chicagos bridgaportiečiai nori 
mano patarnavim6, kaipo “Nau
jienų Newsboy”,' kadangi aš 

(Tąsa pusi. 7-tam)

J. F. VILIS
2135 JjJ. Spaulding 

avenue
1610 balsu

Antanas Jonikas, 6727 So. 
Artesiirp Avė.

Joe Grigonis, 2051 W. Coul- 
tor St.» užlaiko gardžių gėri
mų užeigų. Joe Grigonis yra 
plačiai lietuviams žinomas kai
po gabus biznierius.

John Gelžainis, 1925 W. 51 
St. Ponai John ir Agnės Gel- 
Žainiai yra labai linksmus žmo* 
nūs ir nuo dabar ant visados 
pasižadėjo 
Naujienų 
Gelžainini 
daiktų krautuvę ix> num 
W. 69th St 
panaši į Hilhnan’s, kur 
dasi vidurmiestyje. Tonais jus 
galite pasipirkti 
dūktų stebėtinai 
kainomis, ten 
“Service with a

Tardamas Širdingų ačiū sa
vo patronams, lieku tikėdamas 
gauti (langiaus Naujienų skai
tytojų.

V. BUDVIDIS
4094—9th St.
Ecorse, Mieh.

J. MAČIULIS 
906 Prescott St.

Wniike#nn. UI.
3747 balsų

PIRMAS LAIPSNIS— REIKIA 1100 BALSŲ~~

A. U SKIRMONT
15723 Lathrop Avė. 

Harvey. III.
1120 balsų

laukiama iš Bulawo rėmėjų 
aštrios atakos prieš Seno 
Petro gvardijų.

Tariu padėkos žodj mano 
mėjams, kurie užsirašflt 
mane dienraštį Naujienas 
jaus laiku.

Juozas Sadelski, Rt.
71, Gurnu, III.

Wm. Sveter, 910 S.
st., Waukegan, III.

Chus. White, 726 
Waukvgan, Iii.

Jonas Deckshal, 630 
Waukegan, III.

Petras Šidlauskas, 830 Pres 
cott st., Waukegan, III,

Jurgis Urmonas, tavom savi 
ninkas, 815 lOth st., 
Chicago, 111.

Jurgis Jočius, 1520 
avė., Waukegan, 111.

Juozas A k romas, 53
Lincoln n ve., VVaukegan, III.

Mike Ambrose, savininkas di
džiulės bučernes ir grosernės, 
801 Mrallister avė. Phone Ma- 
jestie 4534, Waukegan, III.

Martinas Nauriečkas, 1603 
Sheridan Road, North Chicago.

Anton Petkus, užlaiko bučer-

Naujienų vajus jau eina 
prie galutinos pabaigos, bet 
dar yra kiekvienam progos įsi
gyti Naujienas nupigintomis 
kainomis, ne tik tiems, kurie 
dar Naujienų neturi užsirašę 
ant metų, bet ir tiems, kurių 
jau prenumeratas baigiasi. Ne
pamirškite, gerb. Naujienų 
skaitytojai, kad nuo gatvės 
Naujienas perkant jums daug 
daugiau kainuoja.

Naujienas galima užrašyti 
savo draugams Chicagoj, ' ki
tuose miestuose ir Lietuvon, o 
jūsų draugai skaitydami Nau-

ko elektrikinj valytuvų.
Ponia Giedraitienė, 2911 W. 

89th PI., pirko elektrikinį'va
lytuvų.

K. Gondrolis, 4344 S. Fulr- 
field Avė., pirko elcktrikinį va
lytuvų.
v Kurie pirko elektrlkinius 
dulkių valytuvus galės dabar 
ant išvalytų karpotų ir sėdy
nių atsisėdę paskaityti Naujie
nas.

Parduodu Boyal elektriki- 
nius valytuvus, priimu senus | 
mainų, taipgi parduodu laik
rodėlius ir taisau, o kartu už
rašinėj u Naujienas.

Bei kale kreipkitės
Anton Ražaitis,

3408 So. Halsted
Tol. Roclnvell

i' w
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J. SINKUS
1789 S. IIulHtcd St.

Tol. Canul 8500

5500 balsų

i
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NATHAN KANTER

Distributoriai

Tačiau nė pusės dar- 
nesugrąžino, jei paly
pi rmcsiuų metų skai

Kas rado laikrodėlį 
Cliicagos Lietuvių 
Draugijos piknike

nėra daug 
komunistai

Atleidinėja darbi 
įlinkus iš darbo

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BO1LER8

STOGAI
ROOFING

Įbapakojo 
ir Emerald

Komunistai rengia 
liežuvių rodymo 
demonstracija

Burnside Steel and Faundry 
Co., panaikinus NBA, pradėjo 
atleidinėti darbininkus. O kurie 
pasilieka prie darbo, tiems pri
sako dirbti po 10 valandų. Tar
po darbininkų eina kalbos, kad 
su 1 d. liepos bus nukapotos al-

htSnlpos Draugijos 
. Jankus ir “Naujo 

redaktorius ii 
Prūsei ka. 

buvo

Pereitų šeštadienį, birželio 
8 d., pas ponus Valuckius, 1521 
N. Irving avė., susirinko apie 
60 žmonių pasitikti ir, pagerbti 
pp. Beržinskius, kurie turi gra
žų ūkį Indiana valstijoj prie 
Kankakee upės. Mat, dar prieš 
prohibicijos laikus Beržinskiai 
gyveno Chicagoje ir Nortsaidė- 
je užlaikė alinę. Kadangi jie

•ARK LIETUVIU PO- 
valdyba 1.985 

81141 
1448. 

A n- 
1814

iiineii 4038 Archer 
J. Manlkua, 4148 
Komtaijii (tai Pilta- 
A. HiuduūttM, 40118 

I. Putrimu*, 4808 S. 

ntslbinm kita trečiu
DO plot K.'(irnimuito mtalnėjor4BŪr>

THE HAMBURGER 
{L SINCE 1868

THE BRlDGEPORT tlOOFlNU CO.
Ar . just stota* reikalauja pktai- 

gymo? Pašaukite mu* ir ines pasa
kysime 
taipgi 
dirba*

Palaidotas Justinas 
Simonaitis

Chicagos Draugijų, 
Kliubu Valdybos 

1935 metams

Illinois Central B. R. kompa
nija atmoka savo darbininkams 
Pensijos Fondo pinigus. Kurie 
dirbo minėtai kompanijai, tai 
palaikydavo jų uždarbio dalį 
Senatvės Fondui. Bet šalies 
augšciausias teismas pripažino, 
kad NBA esąs nekonstitucinis 
įstatymas, <tai darbininkams 
dabar sugrąžina įmokėtus pini
gus. Kurie atmokėjimo dar ne
gavote, kreipkitės į tas vietas 
kur dirbote, ir gausite pinigus.

Ragai republikonų samany 
mą, ateina geri laikai “už kam

Miestiečiai pagerbė 
farmerius

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 

IKI

Birželio 11 dieną Lietuvių 
Tautiškose kapinėse tapo pa
laidotas Justinas Simonaitis, 
kuris birželio 6 (Leną buvo au
tomobilio suvažinėtas. Antra
dieny apie 2 vai. po pietų p. 
IJulevičiaus koplyčioj, kame 
velionis J. Simonaitis buvo pa
šarvotas, susirinko didokas 
skaičius giminių ir draugų ati
duoti jam pagarbą ir palydėti 
amžinam pailsini.

Iš koplyčios išlydint, tūla 
moteris (jos pavardės nenugir
dau) ir St. Rimkus sudainavo 
porą liūdnų dainelių p. Petruše
vičiui ir p. Grušui pritariant

ILLINOIS LIETUVIU PAŠALPOS 
KLIUDO valdyba (tai ,108h metų. 
Jonan Bljanlta*, pirm.. 084 w. 
MarųuotU) Uotui, W ai ta r Lakta, 
pirm, pageli).. Adolph Knulnkln, 
imt, raiti. 8842 S. Union Ave.t 
Frank Norkus, fln. rnšt, 4007 So. 
Rtahmond 81., Krank Rakuti*. 18(1. 
2(108 W. OOth Ht., J. Adomaiti* k 
J, JanuAauNMaM. Iždo globėjai, 1). 
Antanaitis, maršalka, 
Susirinkimai Atfdbuna kulnu mėne- 

h| pirma nonktadlenv, Obloago* Lta- 
tuvių Auditorijoj, 8188 S. Hatatod 
Ht., 7:80 vai. vakare.

Klok irutį) toko patilpti, tai 
svočiai yra nųsUarę |rongtl nau
jai pastatytą, cottago pp. Bor- 
žliisklų farmoj, kad nuvažiavę 
vakaoljonia turėtų kur Hinaglal 
laikų pralobti. —Kvečlng.

Lengvi išmokėjimai nuo 12 iki 24 
minėsiu. Kreipkitis visuomet i 

LEVINTHAL PLUMBING 
SUPPLY CO.

1685 W. Divbion SL 
kampas Marshfield

MYKOLAS DAGIS
Kuris mirė birželio 3 diena 

lio 8, 1935 o dabar ilsis šv. 
iio 8 1935 o dabar ilsis švento 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atside- 
kavot tiems, kurie suteikė jam 
paskutini patarnavimu ir paly
dėjo ji i ta neišvengdama am- 
žinyybės vieta.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinima iš mu
su tarpo, reiškiam ~ giliausią 
padėka dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams.

Dėkavdjame laid. direkt. Ma
salskiui ir Pilipavičiui kurie 
savu Reni ir mandagiu patar
navimu garbingai nulydėjo jj 
amžinasti, o mums palengvino 
perkęsti nubudima ir rūpes
čius, dėkavojame Palaimintos 
Lietuvos draugijai ir Piliečiu 
kliubui už Rėles ir grabnešius 
ir pagalios dėkavojame visiems 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms: o tau mušu mylimas 
vyre ir tėveli sakome: ilsėkis 
šaltoj žemėje.

Nubudę:
Moteris. Sūnūs 
ir Dukterys.

POVILAS PEČIULIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

birželio 13 dienu, I vnl. ryto 
1985 m., sulaukės 40 motų am
žiaus, Rimos Rokiškio ups., 
Pandėlio pprap., šekšti ninku 
kaimo,

Amerikoj išgyveno 25 motus.
Paliko dideliame nuliudimb 

seserį Petronėle Potrikienę, 
švoReri Jurgi ir du linukus, 
soserles duktė Mažeikienė, pus,- 
broli Kazimieru Diragoną ir gi
minės, o Lietuvoj seserį Elz
bieta Ir Riminės. ,

Kūnas pašarvotas randasi 
2352 South Oakley Avė.

Laidotuvės ivyks šeštadieni 
birželio 15 diena. _ 
pietų iš namų i Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Povilo Pečiulio Ri
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Seserys, Svogeris, 
ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. Lachawicz, Telefo
nas Canal 2515.

BBIDGEPOBTAS.—NaktĮ iŠ 
12-tos | t3 d. birželio (iš tre
čiadienio j ketvirtadieni) vagi
liai ai plėšė p. Mtincrio (alinės 
Navininko), IW00 No. Union 
Avė., garažo duria Ir pavogė 
Beo išdlrbyaUta autoinobilj

P-no Aahtnerio kaimynas ma
li*. kai vagiliai Išvažiavo karą 
iš garažo, tačiau pamanė, kad 
imta savininkas išvažiuoja. Ale 
kada kaimynas imatebčjo, kad 
išvažiavus karą garažo durys 
imlikta atdaros* tai nužiūrėjo, 
joge i atsitiko kas negero ir at
ėjo |spčtl p. Saltmoij. Bet jau 
vagiliai spėjo dingti su karu.

—Vietinis.

Komunistai iki šiol daugiau
sia varginos! dvi karo ir fašiz
mo. Jie kėlė protestus netik 
vaikščiodami gatvėmis, bet ii 
piknikuose prie alaus bačkom 
Iruputį kitokiais budais. Bet 
kadangi skridimas jiems pasi
rodė daug pavojingesnis, negu 
karas ir fašizmas, tai jie tur
būt ir griebsis naujų protestui 
metodų.—F. Bulaw.

muzikaliais Instrumentais. Nu- 
lydėjus į kapines, dar porų 
grlaudingų dainelių padainavo 
p. Rimkus Ir trumpas kalbas 
imsakė Chieagos Lietuvių Savi 
tarpinės 
atstovas p 
slos Gadynės 
No\v Yorko,

laidotuvės buvo tvarkios 
jvavyzdingos ir rūpestingai pri
ruoštos. Palydėjęs.

man Ir pagryžlmul algai “llkio- 
itą”, bet nft norėčiau, kad butų
I- 0« IdasoH arba, kad nors bent
II- ros. Dar yra dvi HnvaltėH su 
mngaryčIomiN laiko.

Ačiū tamstoms.
N-nų Nmvnboy.

BURNS1DI
tral R. II. dirbtuvės mm praei
tų ihotų, galima sakyti, buvo 
uždarytos. Praėjusį mėnesį pra
dėjo kiek krutėti ir buyų iš
šaukusios darbui apie 500 dar
bininkų, 
bininkų 
ginti su 
čiurn.

Bet štai birželio 12 d. iškabi
no pranešimą su vardais ir pa
vardėmis tų darbininkų, kuriuos 
jau atleidžia. Per visus skyrius 
susidaro viso 125 atleidžiami 
darbininkai. Jie netenka duo
nos kąsnio. Tai tur birt yra tik
tai pradžia. Niekas nežino kaip 
ilgai pasilikę dirbs.

PLUMBINGO IR NAMŲ AP
ŠILDYMO SPECIALIAI

Vitėrous china clonet kombinacija, 
aržuolinS* ar klevinė* $4 A Qč 
sėdynė* ................................. IU*W
Metalinės chrome kombinacijos sin
ku, kranas, sn nuimama 
sėdynę ................................... fc*Qw
Karšto vandens šildytuvas Ą C 
ir tanka 4o Ralionų įtalpos v*1* v 
Pilnas pasirinkimas tavom. Dykai 
atvežimas. Atdara nedeliomia iki 
pietų.A. MESSE and SONS 
2456 W. Lake St tel. Seeley 3513

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dato* 
kad pačida Naujienos

LIETUVIU PIL1MČI
KLUBO AMERIKOJ valdytai I93R 
niotniiiH: A. ZnliiRoiuu' tarminių- 
kas. 7132 8o. Rndno Avė., Tol. 
Rmiollfi’o 9899: K. LiuicIum vtao- 
plrm., 3317 Sb. LitiiniltanuAvo.i 
M. ItatutlHi nul. ruŠli., 2027 Glmlyji 
Avo., T«i, Vnn Burbų 7301: I'. 
Viršilas flmuisų rttŠt,, 3415 So. 
Wallnco SU: M. Alklmnvlčlun iž- 
dlninkiiH, 4804 Šo. Luniu St.: B. 
ViršlhiH kontrolė* rušU, 8415 So. 
Wnlluoo SU: M. Norbiilim ir K. 
Bututis Iždo globėjui: J. GurbužuN 
mnršulkn,

P. CONRAD Į 
8TUD1O

420 W. 68rd St;
Eiigknvood 5883-5840 I 

)ur gružtau, moderni#" 
kiliu Irongta, 'I

HUMROLDT
LI’I'IKOS KLIU!! 
įu„ Antoii Vilk 
Kvargroen Avo., tol. Bolmoiit 
John KuųrovIČlun, vleo-plrm 
ton Lungttvlow. nut, rušU.
VVnbaitala Avo„ tol. Ilumboldl 
8254) Stunloy Ihinoekta, fln. ruSt. 
A. ZIIiIum, luiHlorlmi, Tum Kubi
liui, muršalku.

Harman M. Wal*y Wllltam Maltini
Du Žmogvnghd, kurio Tuconui, Wnah., buvo pngrobą I) 

tų vniką Georgo VVoyorlinousor. J| pidluosnvo tėvams sumokė
jus $21)0,000 Išpirkimo. Ilurmon M. Waloy Ir jo žmona jau ta|X) 
sugauti Salo Luke City, Ulah. Pas Juos rasta virš $90,000 gan
ių Išpirkimo pinigų. Willuun Mahan yra gaudomas Butte, Mont., 
apit'linkėj, kur rastas jo vogtus automobilius iv kartu $10,000 
gautų vaduotpinlgių. LIETUVIU ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 

valdybų 1035 mntnniNi P. Artau*- 
kils pirm., 050 Beit on Ava., A. Je« 
mivlco pirm, pug® b., 
Cullforėta Avo„ Ji...
mit. raftt., 7125 H. _____ ___
Ava., M. MonivičionB fln. rali, 
2530 W. 40 PI., A. Rumušnitaklenfl 
fln. pagelb., 1218 Indommdtnuui 
Bl,, A, (Imhimlneklonė kmitarltiN. 
2050 W, 42 St., I), Rmlvllita mar
šalka, 712 W, ,17 PI., P.
km*. J. PukliiNkmi kuMitn 
Sutarlnklmiil yru taikomi

nuo tračią nodėldlopl J vai. , 
llollysvood Inn nvotulnOj, 2417 
43 Stroat.

^8. Slalauskas, 4501 8. Tid- 
mnn nvo., užlaiko buČornę ir 
groiornę.

J. Stulpin, R. B.' 4, Box 127, 
Dowoglac, Mich,, kviečia visus 
chiengleČiuH atsilankyti pas juos 
vakaoljoms.

A./ Populi, 2455 W. 43rd sL, 
užlaiko puikių niaus užeigą.

P, Vangelis, 4523 S. I'’rnn- 
ciico nve.

P, Nover, 4148 Archer avė., 
užlaiko auksinių daiktų krau
tuvę Ir parduoda puikius dei
mantus žemomis kainomis.

Naujienų prenumeratos rei
kale kreipkitės pns

E. Norgiilllcnč.
4459 S, Rlchmond St.

Lnl’nyctte 5047.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTKENTIt HTRKET BATU HOUSE 

908-1)10 W«Mt 14th Street 
Motorų didini soredomls.

Po naujų,savininkų nrtažluru, naujul Išremontuota iš Išnuilcvotu. — 
MumkžiiI—(Odropodtatul—Atdaru dienų Ir nuktj,—* 

8VV1MMING POOL l’HONE CANAL 9560

Vakar '‘Naujienų’’ reporte
riui teko patirt didelė komu
nistų inislaptis. Komunistai 
rengs prieš išskremiant įeit. F. 
Vaitkui į Lietuvą liežuvių it)- 
dy)ua-«demo»«traeijąjwA’isi. CM* 
cagos komunistai susirinksią 
prie stok j ardų ir marš uosių 
llalsted iki 18-tos gatvės. Pri
ėję prie “Naujienų" namo su
stosią gatvėj ir iškišę parūdysią 
“Naujienų" redaktoriui P. Gri
gaičiui liežuvius. Liežuvių pa
rodymu busiąs pareikštas pro
testas prieš antrąjį skridimą į 
Lietuva.

Ar ši protesto metodą jau 
yra Limbinių užgirta, dar nėra 
aiškių davinių. Bet reporte 
riui teko nugirsti apie tai, kai 
vienas komunistas 
kitiems prie 31

Poli'ftiiHknH, 4432 S. Falr- 
nvo. Pvh'iiUHkal nori mnl- 
nnmą ant namo. Kam rei

kalinga, ivlNlšnuklt.
A. laikošliiM, 2555 W. 43rd 

nt., užlaiko puikių kriaučių ša-

1'1. Norgnilkmė, kuri norą no- 
Hveikuodama ntroplal tebedirba 
JSnujlonų kontoMtu Iki šio laiko, 
taria nčlu vInIoibm hbvo rėmė
jam* Ir tluniM, kurie uŽHlrafiė 
per Ją NatiJlcnaH.

Per ponią Novgalllvnv gnulo* 
yra Kukamų skali,y to jų prenu- 
niomtoH;

J. Adomaitis, 4525 S. Paulina

Ar Yra Kas Jums Skolingas Pinigų? 
MES IŠKOLEKTUOJAME

Neiškolektuosim — nieko nerokuo- 
sim. Mes perkame Accountus, 
Notas, Morgičius už cash.

UNIVERSAL COLLECTION 
f SERVICE o

39 S.. L* Šalie Streėt 
Central 8982

Mutual Liquor
4707 So. Halsted Street 

Tel. YARDS 0803

DidžiiuiHiH ISpurdavimiiH 
(tautų Algid Automobilių (’hlcagojo 

150 Automobilių PANlrlnklmiii 
Dodgn, 1932, Hudim, kaip mui

lu*, ilk ............ ......... .
Beirk hito, 1930, Nutae, tik 
Itard, 1934, nmlAfi

jtiM. tik   365.00 
llunmoblta, 1932, poodini, giirun-

tiiotuN, tik     285.00 
StiKtabukor, 1031, l)<iltixe, tik 195.00 
Chmtar, 1082, taduo sodan,

295.00 
Emmux. 1930, *mlnn, tik •««iro <i'irt f u 45.00 
('hrynlor (taupa, tik ................... 35.00 

Ir daug kitų autmobllhi nuo $25 
Ir branginta. KtakvtamiH k n chm
garantuotai 90 dienų Ir galit puM- 
važlnėtl dėl bandymo 7 dh'iift*. Jm»ų 
Mana* k*r* prllnudta I nialnua, LL 
kimia sumą uŽmokMt taažata mfi- 
nmdnlata IšmokAlImata. Atsiminki- 
ta, kad mm iiiun automobilių kainos 
yra plglauNloa Cblcngoja. Muku 
krautuvė yru atdara vaknrata Ir no- 
dfiliomta Iki P vai. vakaro.

G. M. Finance Corp.
N. Crnwfor<l Avr.

Vagiliai išvežė iš ga 
ražo Šaltmerio 

automobilį

*295.00
... 110.00 

kaip nuu-

K’ONTR AKTORIAI
B. Sląikl* & Co.

Statom naujus Ir tutaom Bonus 
namus, 'Patyrimas T5 motų. Dar

bas garantuotas
4131 SO. FRANC1SCO AVĖ. 

Pitono Lufayotto 5824.

yrn linksmus ir simpatiški Žmo
nės, tni tuvi daug pažinčių ir 
draugų. Vasaros laiku šventa
dieniais | jų uk| suvažiuoja 
daug jų senų pažįstamų pakvė
puot i tyru oru, Kankakoo upėje 
pažuvauti ir pasimaudyti. Daž
nai būrys draugų susitarę mi
si vežu ir bačkutę. Netrūksta ton 
ir nuolatinių vakacijas pralei
džiančių svočių.

Tad artimi draugai sužinoję, 
kad Beržinskiai žada su reika
lais atvažiuoti į Chicagą, suma
nė jiems jvadaryti suprizą. Su
sirinko svečių no tik iš Nortsai- 
dčs, bol ir Iš Soutsaidės Ir iš 
Cicero. Ponia Vahickienė ir jos 
kaiminkos pateikė skanią vaka
rienę su visokiais gardumyhais. 
Pasilinksminę iki ankstyvo ryto 
svečiai išsiskirstė.

MKlSr JIUMstUa

(Tipui 15 O-to puhI.) 
klok galėdamas stengiuos prl- 
statyitl lanisloiHH Naujienas lai
ku kasdieną,

Aš mėgstu tamstoms patar
nauti ir todėl labai prašau visų, 
kas tik Išgalite užsisakykite 
Naujienas arba (įgarsinkite 
savo blzn|, apmokėdami man 
bilus, l’iioinot aš lurėHlu pro
gos palipti Iki ganėtino laips
nio, kad Naujienos sutelktų

AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIŲ 
KLIUBO 12 WARD valdyba 1035 
motamsi J. Svllorhis, pirm., 4810 
H, Ti’lpp Ava,, W. Turimi* taną, 
pag., 81J8 W, 44 81., Paul J, Pet
raitis nui, rašt., II131 H, Emerald 
Ava,, J, Naudžiumi* turtų rast,. 
1500 S. 48 (JI., (Jloaro, III., J. Ma- 
nlkaa kmitr. rašt., 2018 W. 40 Ht.. 
•I, itatdumm kimus globėjus, 2441 
W. 45 PI,, lietau (IramontnmS ca- 
startas, 4585 8. Roekwoll 81.. )r, 
A. J. Maulkas daktaras kvotė ns. 
4143 Archer Avo. telefonas ofiso 
Lafavette 8050, roz. taifayotta 8051, 
A. ValavIČo maršalka (Bonoma- 
niil), K. (IrammiUm, 4535 H. Hook- 
woll Ht., J. Baršauskas, 416(1 Arelier 
Avė., A, HaldUkaN. 4038 Arehei1 
Avo., (Komisija politiško skyriaus) 
Paul J. Petraiti*, 8181 H. Emorald 
Avo., A. Haidukas 
Avo., D r. A. 
Archer Avo,), 
tystės Poplen. 
Archer Avo.» I 
Kostnor Avo, 
Huslrlnklmal ..... ............ . ........ .

sokmadloid kiekvieno mėnesio 1 vnl 
l-_ Z....
H. Kockwoll Ht,

Real Estate ir Pask.
REAL ESTATE & LOAN

CRĖIPKITfiS I MUSU BENDROVĘ 
Del skolinimo pinigų ant namų. Del 
pirkimo, mainymo arba pardavimo 
namus, lotus ir žemes. Paveskite 
mums visus savo Insurance. Fine. 
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. A8TOR & CO.
J. Astrauskas Mgr.

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

Duodam Paskolas Ant Morgičiu 
Mažaiš Mėnesiniais Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Metų 

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj
U. S. Government Įstaigoj, F.
S. and L. Ins. Corp., Washing- 
ton, D. C. Apdraustas kiekvie- 

jįSįįKr no žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

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

Reikalau d a.in i
, visada galite 

ARDW? gauti savo su- 
SrEDERALSAVlNGS "y

B|and(loan *as$ociation &US. Įstojimo 
F of chicago mokėti nereikia.

2324 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezjdentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

žinoma, tame 
svarbos, ar vieni 
rodis liežuvius, ar jie pasikvies 
ir draugą šimutį. Bet ‘rodymas 
liežuvių juk nieko daugiau ne- 
luirodytų, kaip tik tą, kad jų 
liežuviai yra priaugę prie visai

F. Cai'oblis, 4212 S. ’VVashtc- 
naw nvc., niekad nenori nuntoti 
Naujienas skaitę.

Dr. Paukštys, dcntlstiis, Per
kėlė savo ofisą Į naują vietą: 
4204 Archer nvo.

J. Oksas, 2649 W. 43rd si. 
Pulkus žmogus, kurs patarnau
ja persikeliant ls vietos | vietą. 
Geo. Blelnckns, 4550 S, Mnrsh- 

l’leld nvo. Senus Nnujicnų skni- 
tylojns.

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Rarai įr kiti krautuvams fikčeriai 
nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE

5300—5314 So. Halsted St.

KOLEKTAVIMAI
COLLECTIONS

John Tolelkla, 2116 So. 48th 
(’t.. Cicvra. III., pamotė laik- 
nidėlj Birutės daržo birželio 9 
d. buvusiame Chicagos Lietu
vių Draugijos pikniko. Kas ra
dote Wrisl wntch, nmlončkito 
grąžinti. Bus atlyginta.

—P. G.

THĘJDAILY 
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJ!

Ils skyriui! yra vedamo tikslu pagelbsti muei ukaltytojami ta- 
sirasti, kur galima nusipirkti įvairi* paprantų ir nepapraatą 
daiktų, intalsų ir reikmenų Jeigu i* telpančių čia skelbimų Be
galite susirasti ko jiefikot, pajaukite Naujienas, Ganai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

jums reikia
Automobilių Dalys 

AUTO PARTS
Ar Reikia Pagelbėti?

Mes padarome duplikatus dėl jūsų 
karo senu dalių. Atvežk juos čionai. 
Mes turim dalis dėl visų kary. 
Perkame ir parduodame senus ka
rus. Taipgi tajerus, tūbas ir bat- 
teries.

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

______ Phonc Lafayette 1090______

FIKČERIAI
STORE FIXTURES

ik kaštuos pataisyti Ifa* 
*om* visokį blškorystš*

'8216 So. Halsted Street.
Tek VTCtdrv 4965.

MES PRANEŠAME DAR 
SYKI. KAD

KANNES FAIR
Jtai'HlkriuiHtfl Iš 

3347 S, Jlutatod Ht.

350f) S. Halsted St
Dalinr čia eina Specialiu išpnrdu- 
vlinnH inalovų Ir Hlonlnlų poplcrų. 
$.1.50 inalovn, galionui ........... 98c
20c alcnoniH popierių rololiul 7'Ac 
Spar VnrnlHh, galionui ....... 98c

ArbniR- 
________ r> 
8852 South 

ohn ruklitaka* 
Waahtanaw 

_____ ...i, rnšt. 
A. ItanmšnuHktanė

(tadiimlitaktanė kanlorluM.
42 SI ‘

BOURBON
f-;:;..-..

'Distillcd i n
KENTUCKY
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A L T A S S KOMITE-' Panaikinus NRA pra 
TAI, VALDYBOS; dėjo spausti dar-

M

DARBUOTOJAI 
VISI ŽMONĖS

Liniukus

baigtuves. Didelio, sun
kaus ir svarbaus darbo 
pabaigtuves.

Todėl visi kas lik dir
bo turėtų čia būti.

Ir visi darbuotojai tu
ri atsivcšti savo aukas.

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

Subatoj birželio 15 d. 
bus tas smagumas Lie
pos darže, prie Archer

Panaikinus NBA (Naclonnlį 
Pramonei Gaivinti Aktų), Lake 
City l.aundry, prie 36 gatvės ir 

! Normai avė., pradėjo labai 
spausti darbui darbininkes. O

kėms buvo duodama dauginu 
pi ogų laikytis darbe, ba jos 
< sančlos laiklusnesnės.

l ojo Inundrėjo dirbo Ir lietu
vių moteriškių, bot Įsivyravus 
juodiesiems kai kurios lietuvių 
neteko ištvermės ir apleido dar
bų. - Nckutis.

iMigirumh khu nuo ivp,, 
Izidoriaus Artojo Draugija, Av. 
Juozapo ir širdies Jėzaus drau
gijos sutarė visos ič vieno reng
ti piknikų. Vieta pasirinkta se
niau buvusi Švelninto, o dabar 
Jų valdo Gedminas, JI randasi 
prie 8? ir Koan avė. Diena pik
nikui paskirta birželio 2.'b

Butų labai gerai, kad kuo 
daugiausiai publikos atsilanky
tų j piknikų Ir paremtų minė
tas draugijas, ba visos jos yrn

kalinga, —B, II,

Northwest Side Lie- 
vių Moterų Klubo 

išvažiavimas

Amui Knmplkaitė bnlg# mik^Ųjų mokyklų

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

'I'inkanui laiku čia ir 
radio ir refrigiratorius 
bus ištrauktas. O kiek
vienas atėjęs už kvote- 
vj jžanffos iraus tris ti- 
kietus laimikiui.

Vienu žodžiu tai bus 
tikras naktinis pikni
kas, kurj rengia Altass, 
kaipo paskutinį paren
gimų Chicagoje skridi
nio naudai.

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

Kas girdėti tarpe lie 
tuvių South 

Chicagoj
Sunkini susirgo Ona Junka- 

rienč, kuri tapo išvežta j Ap-

buvo padarytu jnį viena opera
cija ir ji buvo sugrjžus namo. 
Bet vis nesijautė gerai, tai dak
tarai priimžino, kad reikia da
ryti kitų o^racijų. (

Idtbnl gaila, kad jaunai mo
teriai reikia sunkini su liga ko
voti. Veliju jai greitai pasveik
ti-ir grįžti į namus prie savųjų

O ir pats VV. Junkaris nesi
jaučia gerai. Tai daktarai pata
ria jiems visiems apleisti South 
Chicagų ir apsigyventi kur 
jiems oras yra tinkamesnis. Jie 
dabar gyvena adresu 10627 
Uoxie avė. ir turi namukų. No
rėtų parduoti labai pigini. Ga
lite patirti visas informacijas 
vietoj i>as savininkų aukščiau 
paduotu antrašu.

Northvvimt Side Lietuvių Mo
terų Klubas Ir vasaros įniki 
nesnaudžia, ir ipoteryn pirmu
tinės Hurnnnė surengti išvnžin- 
vinių į Jefforson miškus sek
madieny, birželio 16 d., lietu
viams priprastojo vietoje, 

šiais metais miškuose yra la
bai gražu, žolė didelė, tad plo
voj pasilinksminti ir tyru oru, 
pakvėpuoti bus labai sveika. O 
kadangi northsidės moterys 
moka visus palinksminti ir pa
vaišinti, tai atsilankę į jų išva
žiavimų asmenys nesigailės.

Smulkios žinios
Perskeltas galvos kiaušas Jo

nui Antanaičiui, 44 metų am
žiaus, gyvenančiam adresu 6217 
So. Naraugasott St. Sužeistas 
Antanavičius tapo nugabentas | 
šv. Kryžiaus ligoninę.

Užgavo j j mašina tūlo Hay 
Anderson ,(7989 Mdiviudtto 
avė.), kai jis ties 63 gatve it 
Kedzie avė. čjo per gatvę.

UįdimkųJut Old C/old

SM

dėl naujų nu učių
' VTES GALIME PRIPAŽINTI, EaH Old Gold gal nepatoKuling 

jusQ teniso arba golfo lošimo. Bet rūkytojai sako, jogei 
šis malonus cigaretas pagelbsti jausties kiekvienam kuogeriau- 
šiai. Galite tai pavadinti stimuliatorium, jei norite. Mes ma
nome, jogei ši maloni įtekme pasidaro dėl švelnaus ir pui« 
kiaušio tabako, kuris Gamtoje auga«

■^AtM*** y *» .14%

Pst j, 
fe

r'« f, h« j'UUU,.

P-lė Amui Knmpikailč bnlR'ė h'n^lovvood aukfilųjų mokyk
lų. Ji slndijnvo komercijų ir kilnu mokulo sryliM; buvo khiHėH 
Hokrulorė ir pradinių aukAlOHloN mokyklOH mokinių mokytoju, 
Sporto ji uŽHitarnavo gnrbČH ženklų “E”, mikAčinuHini Hknlto- 
moH studijų žvllpniu, ir jai įteikė doAImt garbės oi’donų už ki
tus alsižymėjimus Ntudijų ir sporto arytyno. 'Poliau Auna nioku 
modlęjnos mokslo• tinivorMitol,e.

Arnui yra duktė pp, Kampikų, 3213 S. Parnoll nvv. Jio pla
čiai (Čikagiočinms yrn žinomi kaip veiklus kulturlniamo darbo 
ir drauglAki malonaus budo žmonCH. Jų kilu duktė Stophanė 
Kampikaitė-lhilaw (taipgi 
kursų, o aumiH Miltonas

Tai parodo, kad pp. 
Šeimynų, ir mes tikimės 
turiniam darbo. —N,

yra baigusi keturių melų kolegijos 
dabar lanko Englow6ocl mokyklų.
Kampikai pavyzdingai augina gražių 
susilaukti gabių atstovų lietuvių kul-

* K

Kasia pludurluojįs ežero, lies 
Harrison St., kūnas Edw. Job- 
lin, 45 melų, gyv. adresu 4651 
Magnolia avė.

Pirmyn members,
please notice!

Rehearsal Friday, June 
8 o’clock at 2242 W. 24 PI., 
we are to perform at Ihe pienie 
of The Kęstutis Benofit Society 
Sunday.

GARSINKITĖS
NAUJIENOSE

PRANEŠIMAI

1/1, 
f o r

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

l.

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Paul M. Smiįh & Co.
REAL ESTATE 

LOANS AND INSURANCE 
4631 So. Ashland Avė. 

2nd fl. with lawyer J. J. Grish 
Perkam! Perduodam ir Mainom! 
Namus, Storus, farmas ir tt. Tu
rime extra bargemj. — Turime 
ant pardavimo namu, groserniu, 
bučernių ir saliunų (tavernų). 
Dabar yra laikas pirkti tavemus 
prieš license baigimą. June 30. 
Norintiems tavem pirkti, maty- 
kit mus. Labai geru vietų turime 
ant South Side ant pardavimo. 
Šaukit telefonu Boulevard 2800 
arba Lafayette 2235.

Apsigyvenk Mieste
LIETUVIŠKAME VIEŠBUTY!

Arti prie ežero, knygyno, dailės 
muziejaus ir visų didmiesčio iš
taigų.
švarus apšildyti kambariai, mau
dyklės ir shower. Nuo $1.50 iki 
$4.50 j savaitę. Valgis prie vietos

South Central Hotel 
JULIUS BASKIS, Sav. 

1245 & Michigan Av. Victory 4686

bh'hillo 14 (Uoliu, Ainitluumulod 
t elniu mime, 383 8, Ashland nivd, 
/ iuO vai, Vilk, hiiriHi maionuaite 
nisiiuiiHyt, nes yru naujų iipavars- 
Linu. Vaidyba,

f

Zarasiškių hllubo susirinkimas 
įvyks siiiiime, bušelio 14 ii. n viii. 

Mik,, J. Zti kaus ko salėje, 212(1 brn. 
luiisieii 81. Visi uurlm malonėkite 
suhiuiisIi — yru daug kllubo miks
iu iinuotl. i'iknįlto rengimo komi
sija muliuys primosima imlu pikniku, 
kuris yru reiigiumus birželiu 2U — 
Miihiiios naktyj, »» Vaidyba,

Norilnvest Hlde Liet. Motorų Kilu* 
Ims rengiu smagų Išvažiavimu I 
Jeiforsmi miškus, iiodėlloj birželio

KAMBARYS ant randus «— Žuno> 
lai porai ar merginai -- Pigiai. - 
Mu visais putogumais, Auna HciktIi, 
1807 W. 4(1 St,

AiiH'i’lkos Lietuvių Piliečių Klhibiis 
12 VVardo laikys pusmotliil susirin
kimu sekmadienyje, birželio UI K. 
Gmmmi.o svetainėj, 4535 H, Rock- 
well 81., I vai. po pietų. Visi na
riai privalote skaitlingai susirinkti.

Paul .L Petraitis, rušt.
LIi'IiivIų PlIhČIu Brolybės Kllubo 

Amurlkol prlušnudhils susi rink Ihiiim 
IvyltM birželio 1(1 dienu, 1 viii, po 
plt'l Jono Gurbužo svotMlnėj. 3740 
No, llulsiod 81, M u lon ftkl t n | btllui 
pribūti, ih’m yrn daug kus iiptnrtl.

M. Biitutis, rūšį,

Svarbus, Lietuvos Dukterų prieš- 
moliniu susirinkimus šeštadieny bir
želio 15 d., 7 vai, vak. Murk Whltn 
Parke s vatui nė |, kadangi šis suslrln- 
klmim begalo svarbus tad, neutbutl- 
iml visos dalyvaukite, kad greičiau 
gulėjus mdurtl kusllng valdžios at
siusto laišku.

A, Dudėnienė, nut. rušt.

CLASSIFIED ADS
JhisincHH Service
Biznio Patarnuvlmna

STOGAI
Pilnus puturnuvImuM stogų dengimo 
Ir taisymo biznio namams ir 
zldoncijomM.

Asfaltiniai atogul 
Asbesto šlngollul 
Asfalto šlngellui 
Muro šonai 
žvyro stogui 
Perdengimus stogų 
Pataisymas 
šonų sutvirtinimas 
Metalinės jungės ir tt.

Tik eksportai dirbs ant jūsų stogo. 
Voltui apskaičiavimas ir patarimas. 
Dariais ant Ištnokosčlo.__ _

LOUIS MEITUS
ROOFING CO. 

3802 S. Campbell Avė. 
LAFAYETTE 5M(I

ru-

CLASSIFIED ADS
Help Wantc(l—Fcnialc

Darbininkių reikia
VIDUTINIO amžiaus moteris prl- 

žlutfitl ligonės - Valgis Ir guolis 
‘-$5.00 I auvulle. 8437 H. (lllbert Ct.

REIKIA senos moteries prižiūrė
ti mažu valku 
mažu mokesti 
tos,

i — Valgis Ir guolis ir 
s, Turi būt ant vlo- 

AtsIšanklU’ I grosomo, 
2410 W, (10 Mt.

REIKIA nmrguHės prie namu dar
bo. L. HKLAIl, Tol. RockwNl 
1080.

For Kent
2 ATORAt RENDON

Vienas su Tavern flkčerlals, ku
riuos galima vartoti, Biznis Išdirb
tas per dnugoll molu ««• Antras Šta
ras tink n mus dėl galiūno, wbolesala 
Ihiuor hotisa ar d(4 bliu kokio biz
nio.

!I34I H. Hnlsted Ht

ANT RENDOH gnsollno stotis; 
Iš priežasties savininko mirties; biz
nis Išdirbtas, rondo pigi. H. Witku«, 

10758 So. Kodzle Avė.

RENDON 5 kambariu naujai lš<te-
‘ ‘ Didelikuruotus rifilas, 2 lubos, 

mlcgrulmlid, Pigi rendii.
IIH8 H. Ihdstod H t

Furnkhed Rooms
PA8IRENDUOJA ruimas dnl vyro 

prie našlės moteries; apšildomas Ir su 
kitais parankamais, Kreipkitės dieną 
Iki 5 viii. vak. Ir sekmadieni visa 
dieną. Ana Šimkus 5423 S. Spaul- 
dlng Avė., Chicago, III.

Miscellaneous for Sale
įvairus Pardavimai

GA8O III KBROSINO 
Virtuvės Pečiu Buveinė 

Didžiausias Pasirinkimas — 
žemiausiomis Kainomis 

BEN NELSON 
1304 S. Halsted St.

Atdara kasdien, taipgi nedalioj. 
Utamlnke, Ketverge ir Subatoj 

Iki 9 vai. vak.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI tavernas vidurmio 
sty. Paaukausiu už $1500.

22 N. Wclls St.

l»*<

Ar Inu esi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuviu vyru ir mo
toru yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamstą i skaitlingos šeimy
nos narius. ....

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaltyjo, $10.00 na valtyje ir $16.00 
savaltylo. Mokestis 50c., $75. ir 
$1,25 mėnesyje. Extra mokesčių
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

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

Jsirašyt Draugijon galima per mu
sų konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvorgais ofisas atda
ras visą dieną, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1739 So. Halsted St.

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

A. susirinkimas ivyks petnyčioj

Furniture & Fixtures
Rakandni'Italsai

PARDAVIMUI tavem, geroje vie
tojo, dirbtuvių (llstrlkte. Apgyventa 
maišytų tautu. Pigiai greitam par
davimui, 5617 W. (J3rd PI.

TIKTAI IKI
Birželio 18d

Anglių Kainos Kyla
Coke iš Koppers arba $9.00 
sohvays .........................
Tikros W.V.Pocahantos yj 
mine run. 40% stambios 
65^ stambios, persi jo- $7 20 
tos, paprastai $7.95 . 1
Pocahantos, šmotai ar 
ba egg. persijotos ..... $9.00
Pocahantos, ^smulkios, yj persijotos ...V..................
Petroleum Coke, 65% /K 
didelės .............................. ■ ■ 1 **

POCAHANTOS 
PAVADUOTOJOS

Wilmington lump $5.60
arba earsr.........................
Wilmington ^Ifj
nuts .................................
Wilmington mine run,
65% stambios ’..........  **■"■*'
Wilmington persi- JA A Įj 
jotos ...........................
Chesnut Pennsylva- J 4 I TFK 
nia kietos anglys .... ■ ■ ■ ■ **

šios kainos dėl 5 tonų ar 
daugiau

WHOLESALE COAL 
DISTRIBUTORS 

4827 So. Whipple St
Phone Lafayette

įfr'.j<Žafe>aC:

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE 
rimų visokio didžio su Coli Baksab 
Ir Slnkom. Taipgi Storų flkčorlus 
dol bylo kurio biznio įkaitant svar
stykles, regi storius ir ice baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS. 
Storo Fixtures, 1900 S. Stato St. 
CALumet 5269.

PARDAVIMUI 2 karu medinis 
Portable garadžius už jūsų pasiūli
ji mą. 069 W. 14 St.

MODERNIŠKA BUCERNĖ parda- 
vimui pigiai. Auksinė proga bile 
kum. Informacijų klauskite Nau
jienų ofise. A. žymonto, nuo 2 vai. 
po plet iki 8 vai. vakare.

GREITAM PARDAVIMUI — pi
giai gražus tavom flxčorial — Ma- 
hogony Baras — 20 pėdų ilgio — 
Plato glaus — registoris — Ice box 
cooler — Stiklai — pilnas įrengimas 
tavernų! — Turiu parduoti prieš 
liepos 1 diena. Atsišaukite užpakali
niu flate I. Nausėda, 3201 Lituanica 
Avė. kampas 32 gatvės. Telefonas 
Boulevard 6899.

DIDELIS BARGENAS. Pardavimui 
biznio namas, tavern, yra svetainė 
dėl parlu ir vestuvių, gyvenimui 
kambariai, taipgi ekstra lotas. įstai
ga senumo 15 metu* Gerai apsimo
kantis biznis. Priežastis pardavimo 
— pasitraukiu Iš biznio 
Kaina, $11,500. Randasi 
nyčiu ir gatvekariu.

4633 S. Rockwcll

(retiring).
netoli baž-

st.

Lošt and Found
Rasta Pamesta

KAS RADOTE LAIKRODĖLI 
(WRIST WATCH) 

Birutės darže birželio 9 
Malonėkite gražinti 

JOHN TOLEI KIS.
2116 So. 48th Court, 

Cicero, III.
Kuris gražins gaus atlyginimą.

Personai
Asmenų Ieško

dieną.

PAIEŠKOJIMAS NR. 68
šie asmenys gyveną Amerikoje 

yra ieškomi:
Diekmanienės, Elzbieta ir Marijo

na. Išvyko iš Lietuvos 1912 m. Elz
bieta gyveno Adęll, Wisconsin.

Janulis. Petras? Gyvenąs sulig 
adresu: Box 108, Logan, Illinois.

Kapačius, Jonas.
Chicagoje.

Mišeikiai, Antanas 
veno Chicagoje.

Žemaitis, Juozas.
lig adresu: 11 Biruta Št.
Ohio.

Aukščiau išvardyti asmenys yra 
prašomi atsiliepti ir kiekvienas kas 
ką nors apie juos žinotu yra prašo
mas suteikti žinių. Bent kokia 
nia bus brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas, 
100 East Bellevue Place, 

Chicago, Illinois, 
Superior 5619.

1918 m. gyveno
ir Barbora. Gy-

Gyvenas su- 
Akron,

ži-

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKALINGAS JANITORIUS, 
40-50 metu amžiaus, nevedąs. Pa- 

' geidaujama toks, kuris gali atlikti 
visus darbus. Atsišaukite nuo 
iki 12 dienos.

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

10

1 REIKIA švariai atrodančiu vyru, 
kurie lankytu tavernos ir grosernes. 
Turi mokėti lietuviškai ir turėti ką
rą. . “ ‘ -_  ______
6532 Roosevelt Rd.. Oak Park.

Atsišaukit visa diena subatoj.

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

TAVERN PARDAVIMUI. Biznis 
išdirbtas per 8 metus. Turiu 2 biz
niu, vieną parduosiu. 110 E. UOth 
St. Pullman 4538.

PARSIDUODA Lunčruimis ir Ta- 
vern prie dirbtuvių, biznis išdirbąs, 
kambariai ant vietos pragyvenimui.

2408 ,W. 16th St.

PARDAVIMUI Tavernas, biznis 
išdirbtas, renda pigi, priežastį pa
tirsite ant vietos. 2540 W. 45 Pi.

PARDAVIMUI Tavem ant biznia- 
vos gatvės — pilnai įrengtas. Di
delis kambarys užpakaly — su 8 
stalais. 537 N. Clark St.

TAVERN pardavimui, gera vieta. 
Pardavimo priežastį patirsit ant vie
tos. 6759 S. Halsted St.

- Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

3 — 30 PĖDŲ LOTAI sykiu, pi
giai, prie 95th ir Crawford. Savi
ninkas. Grady, 6533 S. Racine Avė. 
Englewood 9353.

PARDAVIMUI mūrinis bungalow 
dideli 6 kambariai, loto žemės, 
2 karų garadžius. Labai pigiai.

2453 W. 45 PI.

PARDAVIMUI 90 akru, išmokėte. 
Netoli Chicagos. Gera žemė, geri 
budinkai. Parduosiu arba mainysiu 
i Chicagos narna. Savininkas C. 
Bagdonas, Winamac. Ind. R. R. 3.

PARDAVIMUI kampinis mūrinis 
namas su tavernų ir 2 flatais. Yra 
maža svetainė užpakaly namo. Par-

V a.




