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V8I žymus Chicagos politikierius 
pakliuvo dėl pajamų taksų

Buvęs bedarbių šelpimo komisijos pirmi
ninkas Dunham kaltinamas nesumokėjęs 

valdžiai $1,278,292.22 pajamų taksų
CHICAGO.—Dar vienas žy

mus ('.hieagns politikierius pa
kliuvo į federalinės valdžios na
gus už nesumokė]linų pajamų 
taksų.

Pirmiau buvo pakliuvę mėras 
Kelly ir demokratų bosus Nash, 
Bet jie taksus su visomis pa
baudomis sumokėjo ir nuo bė
dos išsisuka. Buvo pakliuvęs 
ir kitas žymus politikierius, bet 
jis pasimirė pirm negu iškilo jo 
byla.

Naujuoju pakliuvusiu politi
kierių yra Bobert J, Dunham, 
iš kurio federalinė valdžia rei
kalauja nei $1,278,292.22 nesu
mokėtų pajamų taksų už 1930 
ir 1931 m. m.

O Dunham yra labai žymus 
politikierius. Per visų laikų jis 
buvo Illinois bedarbių šelpimo 
komisijos pirmininku ir jo ži
nioj buvo išdalinimas Illinois 
bedarbiams apie $150,(XX),(XXI 
i motus laiko, kuriuos jis gau
davo iš federalinės valdžios.

Nesenai jis iš tos vietos pa
sitraukė ir užėmė Plinois pa- 
šdpos darbų administratoriaus 
vietų. Jo priežiūroj Sus Išda
linimas ablo vie
šųjų darbų Illinois valstijoje

Re to jį mėrus Kelly paskyiV 
pirmininku suvienytos Chicagos 
parkų tarybos, kuri prižiūri ir

kontroliuoja visus 
parkus.

Chlciigo#

kad ta# 
nesiuntėmigštaa polilIkloriuN 

kėjo valdžiai milžiniškų pajamų 
tnksų HUinų.

Jla praturtėjo vlnal netikėtai. 
Prieš daugelĮ metų Jis dirbo 
Armour & Co. ir buvo artimaa 
Armouro patarėjuH. Kada tania 
bankrutljo Ir mirė, tai tarp 
palaikų buvo ruataa "oll eraok- 
ingM proceso patentai Niekas 
neprldavė tam patentui jokios 
vertės Ir kaipo beverti dalykų 
atidavė Armouro našlei.

Tečiaua au laiku pasimdė, 
kad tna patentas buvo labai 
pelningas ir Armouro našlė pol* 
nė kelis milionus dolerių. Ko
lis milionus dolerių pelnė ir 
Dunham, kuriam irgi toko dnu 
gelis to proceso kompanijos šė- 
rų.

Valdžia kaltina, kad Dunham, 
tikslu išsisukti nuo pnjnmų 
taksų mokėjimo, suorganizavo 
kelias kompanijas jo Šorus par 
davinėti. Tuo budu nors Jis 
pelnęs kelis milionus dolerių, 
bet tnksų nemokėjęs.
tų nesumokėtų taksų, kurie-ui 
du metus siekia a?ti $l,3(X),0Č0. 
federalinė valdžia ir reikalauja^ 
Dunham ginasi ir atsikreipė j 
pajamų taksų apeliacijos 
bų.

Dabar

tūry-

Bando taikinti Omą 
ha streiką; sulaikė 

gatvekarius
Kadangi kompanija iki paskirto 

laiko nepasirinko arbit rato 
riaus. gubernatorius įsakė su
stabdyti gutvekarius

OMAHA, Neb., birž. 17. — 
Nebraska gubernatorius Coch- 
ran skubiai lėktuvu sugryžoiš 
gubernatorių konferencijos, kad 
kaip nors sutaikinti vietos gat- 
vekarių darbininkų streiką, dė
lei kurio teko čia paskelbti ka
ro stovį ir sumobilizuoti visų 
Nebraska valstijos miliciją.

Gubernatorius tuojaus su
šaukė abiejų pusių konferenci
jų ir patiekė sekamas taikos 
sąlygas:

L Kompanija turi paliauti 
naudoti privatinius mušeikas.

2. Turi būt pašalinti iš kitur 
atvykę agitatoriai.

3. Derybas ves tik Nebraska 
, darbininkų atstovai.

4. Gatvekanai bus operuoja
mi tik dienos laiku po milici
jos priežiūra.

5. Paskirti trijų žmonių ar
ti traci jos tarybą.

6. Laikytis arbitracijos ta
rybos nuosprendžio per mažiau
sia metus laika

Gatvckarių darbininkų 
kas tęsiasi jau nuo bal. 
Streikierini reikalauja pakelti 
algas ir pripažinti unijų. Kom
panija bando operuoti gatveka- 
rius pagelba streiklaužių, deloi 
ko pastaromis dienomis South 
Omahoj kilo smarkių riaušių, 
kas ir privertė paskelbti karo 
stovį.

Gubernatorius įsakė kompa
nijai iki 10 vai. ryto pasiskirti 
arbitratorių. Bet kompanija, 
kaip matyt, nusitarė guberna
toriaus ultimatumą ignoruoti ir 
direktorių susirinkimų sušaukė 
tik 2 vai. po piet. Vėliau susi
rinkimų atidėjo kitai dienai.

Nepaskirus arbitratoriaus iki 
paskirto laiko, gubernatorius 
pasišaukė milicijos komanduo- 
tojų ir pasinaudodamas karo 
stovių, įsakė jam 11 vai. ryte 
sulaikyti visus gatvekarius, kad 
po tos valandos nė vieno jų ne
būtų gatvėje.

Darbininkai gi gubernato
riaus sąlygas priėmė ir arbi
tratorių jau pasiskyrė.

Karo teismas aštriai nubau
dė du smuklininkus už laikymą 
atdarų smuklių ilgiau nustatyto 
laiko.

stroi-
20 d.

3 vaikai žuvo žaiz 
darni

Chicagai ir apieHiikei federa- 
lio oro Huną iial dienai pnmą* 
faraja:

Apsiniaukę, tiek pat vėsu.

NEW YORK, b. 17. — Trys 
maži broliukai Hoyt rasti ne 
gyvi, nu troškę ledaunėje, kuri 
stovėjo tėvo troke. Juos surado 
jau negyvus jų tėvas, kuris jau 
pirmiau jų ieškojo ir buvo pra
nešęs policijai apie prapuoli-

Pasirodė, kad jie žaidė ne

ieškoti. Jie pasislėpė 
kotojo ledaunėje ir 
duris.

nuo ieš- 
užsidarė
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Japonijai s i e k i a si 
pasigrobti dar viena 
Chinijoš provincija

Japonijos karvedžiai įsakė pa
sitraukti ('halini* provincijos 
valdžiai, perduodant jų ja
ponams

fe* .AMtoMEU’-J/’

TOKIO, hlrž. 17. > Japoni
jos žinių agentūra Iš Maneliu- 
l<uo praneša, kad ton tįsanti 
migšėlaiuda Japonijos karinė 
taryba nutarė pareikalauti pa
šalinti gon. Gung Clmh-yuan, 
('Induir provincijos giibornato-

Jol ('hlnlJoH valdžia misullks

Imdami visų provincijų.
Ši žinia aiškiai parodo, kad 

Japonijos kariuomenė yra pa
siryžusi pasiimti savo žinion

vo pagrobę Urschell. Abu teisinosi, kad Jie nežinoję kokiais pi- dabar nebebando provincijas 
įgrobti# Ir okupuoti, bot slo-nigal# žmogvagiai užmokėjo jiems už jų gynimų, bot vlntlok 

Bvn Diską liko rantas kaltas, o Mathors liko išteisintas.

Kruvinos peštynės 
Obeliuose tęsėsi 

dvi dienas
Policija nušovė peštynių 

dovi) Šeršnlovą

KAUNAS.— Bušai, apie

VII-

120 
motų engdami Lietuvą, be kitų 
ugėdybių’\ priveisė joje dar ir 
pirmaeilių mušeikų bei vagilių. 
Jie supirkinėjo nusigyvenusių 
lenkų dvarininkų dvarus, iš jų 
kūrė vidutiniškus ukius į ku
riuos sodino iš gilumos Rusijos 
atgabentus kolonistus. Daugelis 
tų kolonistų buvo paprasti nu
sigyvenę girtuokliai, valkatos, 
puolus į dovanai dalinamus 
ukius ir, žinoma, šiaip j sveti
mą daiktą. Lietuvos žmonėms 
sunku buvo gyventi su naujai
siais kaimynais, valdžios agentų 
remiamais. Ilgainiui daugelis 
kolonistų sulietuvėjo ir šiaip 
paprato prie žmoniškesnio gy
venimo. Kiti visi paliko peš
tukai bei vagiliai. Tiesa, jie 
dabar labiau prisibijo lietuvių 
policijos ir žmonių, užtat savo 
tarpe dažnai sukelio smarkias 
muštynes ir vagiliauja.

Retos smarkumu muštynes į- 
vyko per rusų sentykių Velykų 
šventes, Obelių valsč., špūlių 
kaime užtęsė ištisas dvi die
nas. Kaip dabar jau teismo 
organų nustatyta, toms mušty
nėms vadovavo Šioje apylinkėje 
žinomi mušeikos broliai šerš- 
niovai. Per muštynes buvo 
peiliais sužaloti du rusai, ku
rių vienas, dėl didelio sužaloji
mo teko skubiausiai ten pat pei 
sieną gabenti Latvijon į Suba- 
tą, medicinos pagelbą suteikti.

Apie muštynes pranešimą 
gayusi policija skubiai atvyko, 
tačiau kaltininkų vietoj nebera
do. Buvo gauta žinių, kad vie
nas iš daugiausia myštynėse 
pasižymėjusių—Jon. šeršniovas 
yra nuvykęs į Kriaunėnų kaimą 
pas savo mylimąją.

Ten policija nuvykusi mu
šeiką rado,* tačiau pastebėjęs 
policijų šeršniovas Jon. kam
bary užgesino šviesą. Policija 
elektros lempute apšvietusi 
kambarį, pamatė su revolveriu 
rankoj šeršniovą, kuris nepa
sidavė policijai ir bijodama 
stipraus, revolveriu ginkluoto 
mušeikos pasipriešinimo, palei
do į jį šuvius ir vietoj nukovė.

Be nukautojo, dėl šitų mušty
nių dabar tardoma visa eilė

Teismas svarstys pa- 
liuosaviitią Thomais

. Mooney
emIm—i—te

SAN FRANiCISCOr br 17. — 
Valstijos uugščiausliis teisinas 
Išdavė Thomus Mooney “writ 
of hnboas corpus”. Vulstljii 
birželio, g7 d. turės paįluosuotl 
Mooney, iuw|rodyti prlėŽhtfa 
tolimesniam jo kalinimui.

džinl kas turi provincija# val
dyti Ir kokio ChlnlJoM kareiviai 
turi Jono prižiūrėti tvarkų.

Taip lumomil Japonai padūiė 
I lopei provincijoj, Šiaurinėj

Yu llsuoh-chung Ir Jo armijų 
Ir pastatė provincijų valdyti

3 žuvo vestuvėse

NEW YORK) b. 17. — Gais
re, kuris kilu laiku žydų vestu
vių, žuvo trys žmonės. Tarp 
žuvusių yra ir jaunojo motina. 
Jie žuvo panikoj, kuri kilo (Už
sidegus nuo žvakių salės papuo
šalams. »

BROOKLYN, N. Y., b. 17.— 
Penki muzikantai atsistojo 
valty griežti dėl kitų narių 
Brooklyno draugijos. Bet val
tis apvirto ir du muzikantai pri
gėrė, trys gi išsigelbėjo.

LONDONAS, b. 17. Gautomis 
čia žiniomis, Italijos konsulai 
Chinijoj ieško 25,000 chiniečių 
darbininkų, kurio sutiktų va
žiuoti į Italijos valdomą rytų 
Afriką ir ten dirbti prie kelių 
pravedi mo.

NEW YORK, b. 17___ Jau
keturias dienas Čia tęsiasi karš
čiai. Todėl maudynės ir kiti 
rezortai pilni žmonių. Cooney 
Island apiakė apie 1,000,000 
žmonių.

SHELDON, III, b. 17. — Iš 
nusiminimo, kad jam teks 
skirtis su savo aštuoniais vai
kais, kurių motina yra mirusi, 
John Hanley, šelpiamas bedar
bis, pasikorė Iroųuois kauntės 
kalėjime.

MONTREAL, b. 17. — St. 
Lawrence įlankoj anglių laivas 
susidūrė su dideliu pasaŽieriniu 
laivu Empress of Britain. 3 
narių anglių laivo įgulos pasi
gendama.

F. Vaitkus dirba nuo 
ryto iki vakaro 

•r

Atliko daug tyrimų ir bandymų
Conoy įsiimti, Binokly n, N. 

Y., birželio 17 <1.—(Telegrama 
Naujienoms)—Orus virš okeano 
visų laikų blogas ir toks paliks 
ftlą savaitę, kaip primetat Oro 
Biuras,

Kohler, Wls„ miestelio gy
ventojai siunčia milžInlAkų pa
ilgos formos gėlių bukietą, lin
kėdami laimingos kelionės Fe
liksui Vaitkui, 
perkant gėles.

Vaitkus darė 
II, vartodamas
dirbtus ratukus po lėktuvo uo
degos pačiuža. Bandymas pasi
sekė gerai. Lakūnas neturi ma
žinusios abejonės, kad pakilti 
nu pilnu svoriu 
vargo.

—Antanas

buvo toki menki, kad Jokios 
komptiiisacljos daryti nereikia.

Kompasų bandymą# yra už
baigtas, taip 
Instrumentų.

put Ir vImij kilų

Inkinia# mėgino 
pripučiamų vnlU-

VInI prisidėjo

boti d y mų pnk II* 
NpocUnlhil pii-

neims Jokio

H. Vaiviuln.

Chinijoš knrluomonė jau eva
kuoju I lopui provincijų.

Tą patį dabar norima pada- 
ryti- iV ,.CJwl)ur.provincijoj, | 
vakarui nuo Johol.

Tuo budu Japonija sleklnsi 
be ginklo pagolbo#, vien grū
mojimais, pasigrobti savo ži
nion vis naujus Chinijoš plotus.

Anglija reikalauju piiaiškinlmų

LONDONAS, birž. 17. — IŠ 
Ištikimų šaltinių patirta, kad 
Anglija pareikalavo iš Chinijoš 
ir Japonijos valdžių plataus j»a- 
aiškininio dėl japonų įsigalė
jimo šiaurinėj Chinijoj ir jų 
skirimo ton karvedžių ir valdi-

Floyd Bennott 
birželio 15 d.-—(Laišku# “Nau
jienom#”)“— Feliksą# Vaitkų# 
kaHdlun anksti keliasi Ir vyks
tu | ulrportų Ir ton praleidžiu 
beveik visų dienų. Nuo nero- 
plano neatsitraukiu. Prie jo 
dirba, sukinėjusi Ir viską pri
žiūri Inžinierius A. Brotz, Ir 
taip put padeda du jo sargai 
(kurie yru atvykę iš WiHcon- 
ftino). , /

Pioneer Ihstrnmentų kompa
nija jau visu# instrumentu# 
peržiurėjo. Jos inžinierių# John 
G. Fry “supo” lėktuvų klai
doms kompasuose nustatyti: 
klok veikia metalinė# lėktuvo 
dalys | kompasų adatėles ir kiek 
metalo reikia įdėti j kompasu# 
nukrypimams “kompensuoti”. 
Bot pasirodė, kad nukrypimai

Flold, N. Y.,

guminę, oru 
lę vandenyje. Mėginimai davė 
pnhmldiiančlų rezultatų, tik la- 
kuiiaw netyčia IšMlmaudė, per
daug Nupdmnan valtelę. Ir kaip 
tik tuojiiUN po to atvyko filmų 
kompanija traukti Įeit. Vaitkaus 
Ir lėktuvo pavoiksliiN. Kai ma- 
tyNlto tuoN pavidkahiM teatruo- 
No, tnl žlnoMlIe, kame dalykas.

Miindio Ir rytoj bus (laromi 
bandymui nu Iliūlio. Tuo rei
kalu Vaitkui reikėjo Nkrlatl | 
llooHcvelt alrjKirtų, kur JIn h 
dabar raiidasi. Kalbėjausi 
per telefonų. Sako, kad “gra- 
duntion” ant Biidlo Ihin šlek- 
tlok pakeisto, bet Hadlo veikla 
gerai. Antenai JIn vartos via-

tuvo uodegos, Visi eksperiai 
sutinka, kad tokia antunna bu
siant goriausia.

Atlikta ir daug kitų labui 
svarbių bandymų. Smulkiau 
apie tai kitų sykį.

Vaitkus skris j Willlamsportą 
(Pa4 propellerio inspekcijai. 
Skris, tur but, pirpwdien|. 
Vaitkus nori, kad “k>w piteh” 
butų dar labiau nužeminta.

< Pagrįžęs iš WIUiamsporto, 
jisai skris | Kast Hartford, 
Conn., kad Pratt & Whitney 
peržiūrėtų motoro (dėjimų.

Lakūnas yra labai geram upe 
ir pilnas pasitikėjimo savim ir 
lėktuvu.—A. S. V.

Italija skubina ruo
šų prie karo Afrikoj

15 merginų gręsia 
mirties bausmė

Anglija su susirupinimu se
ko padėtį Chinijoj, nes gal 
teks pareikšti devynių valstybių 
protestų prieš Japonų veikimų.

PEORIA, III., birž. 18.—Misa 
Mildred Hallmark, 19 m., rasta 
negyva griovy netoli Springo 
dale kapinių. Ji buvo išgėdinti 
ir paskui nužudyta.

RYMAS, b. 17. —Italija at
šaukė sidabrinius pinigus ir pa
skubino ruošimąsi prie karo ry
tų Afrikoj su Ethiopia.

Jau dauglap miliono kareivių 
yra sumobilizuota ir jie su 
kiekvienu Išplaukiančiu laivu 
yra siunčiami j rytų Afriką. 
Su didesniu paskubumu yra ga
benama ir amunicija.

3 pasmerkti mirčiai 
už išgėdinimą

GORKI, Rusijoj, b. 18.—Trys 
žmonės liko pasmerkti mirčiai 
ir 8 liko nuteisti ilgiems me
tams kalėjiman už išgėdinimą 
jaunos mokytojos.

CARO, Mich., b. 17. —Trau
kiniui kryžkelėj sudaužius au
tomobilį liko • užmušti penki 
žmonės.

TUSCOLA, III., b. 17. -Bose 
Marie Easron, 2 metų, prigėrė 
sulužus lentai, kuri dengė šu
linį ir mergaitei įkritus j šu
linį. u.

žmonių ir apie 10 muštynėse 
dalyvavusių bei prie jų prisi 
dėjusių suimta.—Tsb.

H«l«a Wilh Moody

amerikietė, buvusi pasaulinė 
tennis* čempionė, kuri vėl su- 
gryžo lošti tennis ir dabar Ang
lijoje bando atgauti savo čem
pionatų.

F00CH0W, Chinijoj, b. 17. 
— čia liko suimta 15 gražių 
merginų kaipo komunistų šni
pų, kurios meilindavosi prie 
augštų karininkų, kad išgauti 
militarines paslaptis. Jos visos 
prie kaltės prisipažino ir vi
soms joms gręsia mirties baus
mė—sušaudymas, ar nukapoji- 
mas galvų.

Streikuoja pieniai
MILWAUKEE, Wis., b. 17. 

—-Čia jau penkta diena strei
kuoja pieno išvežiotojo!. Pieną 
bandoma pristatyti su streik
laužių pagelba. Todėl tarp 
streiko rėmėjų ir streiklaužių 
įvyksta susirėmimų. Trys strei- 
kieriai liko areštuoti policijos, 
kuri nėra kontroliuojama pa
ties miesto, bet valstijos. Po
licija lydi ir streiklaužių ope
ruojamus trokus.

Kiek dar trūksta?
Transatlantinio Skridimo finansavimui užbaigti turi būt 

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

Buvo paskelbta........................................... ........... !
Elzbieta Petrėnas, Chicago, III., paaukojo .. 

B. Norbut, Chicago, Ilk, paaukojo —______
Geo. Christian, Lake Zurich, BĮ., paaukojo .. 
Už 5 laiškus, per “Naujienas”, įplaukė --------- 12.50
American-Lithuanian Trans-Atiantic Flight Assodation of

Wyoming Valley, per Leo Shymaltis, Pittston, Pa. (ba-
103.91
..... $4452.97
------ $397.03

lance on hand)
■■■■ >■««

DAR TRŪKSTA

$4,232.56 
___ 2.00 
___  1.00 
___  1.00

r c-.■ 'jt£.k J Į^gj



NAUJIENOS, Chlcago, III Anlrudionin, birž. IR, 1035

CHICrtGOŽ
YRA PATALPOS LIGOJE, POMIRTINIU IR KULTŪROS DRAUGU A 

VALDYBA: P. MILLER. finansų suktolorlUM
J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K, KAISIS, vleo-prozldontaa r. GALSKIS. tvustlzaz
V. MANKUS, zuki'etorluz P. MILAAAUSKAS, truzUzaz.

.   tttTr~rvwi n ■ .u » n ■ -—  --------------------------

DB. MONTVIDAR, DN«* Dnūlnraz, K. GUGIS, Advokatu*, J, V, VAHKALA, PnuiglJoH AVulll0oUt>
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas suvalUMo —panodPliuls Ir kūtvorgalH nuo IĮ vai, ryto IRI H yni. 
vakaro. Konkursu dalyvini arba norinti |stoU Chioagos Lloluvlij brnugljon, mulonOldto pribūti | Draugijos oi įsa 

Ola pašymlitu laiku, it, , „ _ A.._
Draugijos Ofisas; 1739 South Italstod Stroot, 'lotafonas Luniil 0117

2000 Narių Cliicagos 
Lietuvių Draugijoje!

Chicngos Lietuvių Draugija 
su imsididžinvimu skelbta žinių, 
knd ji susilaukė 2,(100 (du tūks
tančiu) narių. Konkursas vlnn 
sėkmingai, ir neatajojam, kad 
iki vnjau užbaigos turėsime ma
žiausia du lukstnnčiu penkis 
šimtus narių.

Visi konkursantni, visi Drau
gijos nariai esate kviečiami 
kiek galima darbuotis, kad nau
jų narių skaičius taip sėkmin
gai augtų ateityje, kaip knd 
augo iki šio laiko. Atrodo, knd. 
nei “paklos vartai“ neįstengs 
imstoli kelio musų augimui. To
dėl j dailu) visi Draugijos na
riai. visi konkursantni. akty
vus Draugijos darbuotojai!

Mes statome kultūros ir sa
višalpos bažnyčią ant luotas, ji 
bus ir vienintelė ('.hieagos lie
tuvių tvirtovė, iš kurios sklei
sime kultūrą, sutaikysime mu
sų jaunimą nuo ištaut^jlmų,

Drg. V. B. Ambixme, žymus 
Draugijos darbuotojas Ir pasi- 
ŽymCjųs konkursnntas, neiibe- 
jojom, Įrašyme naujų nariy 
SpringUelde lurOs gerų pasise
kimų. Chieagos Llutuviy Drau
gijos nariai Springltalde esate 
prašomi, knd musy getų darbuo
toj y jo darbo siekiuose parein- 
tumCt.

Musų konkursantas 
Alex Ambrazevičius 
irgi pradėjo krutėti

Iki šiam laikui musy konkur- 
snntas Ambnr/.ovičius ritosi tar
si glrny aimtinls akmuo, bet; 
dabar pradėjo spyriau darbuo
tis. Jei kokios, jis dar savo sėk
mingu darbu mus gali nustebin
ti. Visokių eudy yrn galima su
silaukti.

P-nia Agnės Gra 
kauskienė darbuo 

jasi sėkmingai

Pranas Klikiui

naujas narys p. Pranus Kliknn 
yrn senas kultūrinio darbo da
lyvis. Nuolatinis “Naujienų” 
kontestanlas. Gerai, knd Pra
nas įstojo Chicagos Lietuvių 
Draugijon, turėsimo 
darbuotoją daugiau.

Musy Pranas 
Chicngos

dar vieny

Draugijos

no tik |stojo 
Lietuvių Draugijon, 
pasižadėjo darbuotis 
konkurso. Ncabojo- 
nuisų Pranas turės

gorų pasisekimą ir Draugijos 
konkurso darbe. Linkėtina, kad

Laukiam
savo nariais ligos nelaimėje nr 
imsi mirus.

Chicagos lietuviai, Chicagos 
apielinkiy lietuviai supras mū
sų kilnius tikslus, dėsis į Chi
cagos Lietuvių Draugijų kaip 
ir iki šiam laikui, kad musy 
organizacijos spėkos nuolatos 
stiprėtų.

Vincent B. Ambrose 
išvažiavo i Spring- 

fieldą
Sekmadienio ryte, birželio 16 

d.. V. B. Ambrose išvažiavo į 
Springfield, 111. Jis čia pasiliks 
savaitei ar dviem. Darbuosis 
kaip konkursantas įrašyme nau
ju narių, turės pasikalbėjimų 
viena kitą su vietos darbuoto
jais ir Chicagos Lietuvių Drau
gijos nariais, taipgi atliks kai 
kuriuos reikalus Komercijos De- 
imrtainente liečiančius Chica
gos Lietuvių Draugijos tvarkos 
reikalus.

FUUMOC
NOStACK 
FILU N G

ALVVAYS UNIFORM 
... OEPENDABLE

25 ounces for 23t
MILLIONS OF POUNDS HA/E 8EEN 

USED BY OUR GOVERNMENT

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS '

LaMotartv 8«lyiros

REPublic 8340

btauni giltai kiul šl- 
tiiH ftaHfltkiis konkuVsnhty grei
tu talku tikrai piwWh HOkniln- 
gal (tarbuo'tta ChktagoH Llotu- 
vly DrauftiJoO naudai. Jin vtal 
yra darbšlya irnonlft, pilni' am- 
bloljy, panlllkl hhvo knriblnO- 
min Hpflkointai Toki darbžtyn 
žmonfta vtauomot piudžymlj pa- 
Hlžymi'H Jlo dar Ir Šlamu Drau
gijos konkunw.

Kryžius
Chlcagos Ltatuvly .Draugijos 

konkursu) vud'PjaH ant nokamy 
konkurnantŲ kapo Htalo dldolĮ 
kryžių:

Wm, (Tritonas, 
Atax liomosh, 
Antanas MikŽys, 
Veronika OrunčionC, 
.losoph J. Podor, 
Sophlo Bondžhis, 
•losoph Ihirngas J r.
Jolgu bent vienas Iš šitų 

soptyniy konkursanty atslkel- 
ty Iš kapo, tai buly stebėtina 
naujienai būtinai bus paskelb
ta “Naujienose” bllo antradie
ni šiame skyriuje.

Nauji nariai įsirašo 
Cliicagos Lietuvių 
Draugijon laike pra

eitos savaites
(Tunu)

Stelių B. PuHta, 
J. Pūkis, 
Baronas,Milda Baronas, 

Kdmund Čepulis, 
Josephino Guzausky, 
Ona Skiver,...
Jolin J. Bukštaln, 
Matliovv T. Klfoeš, 
,1. W. Kaledipjikas,
«J-' —.... įi"- ......  .u-.,

N. J. Kimlorta, 
•16h n Stavlnsky, 
Povilas ISmitaH, 
OnUU Mntakiiuskaltė, 
Antanas WlliiunaH, 
JCtabieta Stallga.

Seno Petro 
nauji nariai 
gos Lietuvių 

gijon:

įrašyti 
Chica- 
Drau-

Stuinley ir Zofija WollČkal
P-nal WollČkai, 4110 South 

Ashland Avo., užlaiko puikini

žmontta, šoka musy lietuvių 
kulturlnĮ gyvenimų, skaito pa* 
žangius laikraščius Ir knygas. 
P-nui Woličkni daug prisidėjo 
prie Antrojo Skridimo, dabar 
padaro kitų naudingų žyg| — 
Įsirašo per Senų Petrų j Chl- 
oagos Lietuvių Draugijų.

Stasys Girštnutas
senas musy lietuvių gy-

ADVOKATAI
Anthony A. Dobbs

(Antiumn DublckmO 
ADVOKATAS

PorkrniiHtO Hnvo ofisu I naujų
vintu, adresu:

139 N. Clark St.
Sulto 1209

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

T«l. lUpublIc 25110
.............. i » i .ii l. II !■■■ ■—»< Ii ii

Lietuvio Advokatas
4031 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 2800
Hm. 6515 So. Kocknel) SL 

Tel, Ilepubllc 9723

vonlino darbuotojau. Seniau 
Stasys gyveno Detroito, Midi., 
o dnbiir liko pastovus gyvento
jos Chlengojo. Gyvendamas De
troite kollollkų nykių dalyvavo 
“Naujienų” kontostuoso. Dvie
juose kontoHtuoHei yra lahnOJęs 
po automobilių.

KiiizImieriiM Yuiszls
IloMolnndtatlK Kazimieras 

Yumta, senus Alton iiptalinklta 
biznierius. Seniau čia užlaiko 
bučornę Ir grosornę, o dabar 
turi degtinės pardavimo san
dėli adresu — 10011 So. Ed- 
brooko Avo,

Etabtatn Htnligioiift
P-hift E. Stullglonė, 4701 W. 

Bobsovelt Kd., Čia nykiu su sa
vo vyru užtaiko grąžtai (reng
tu taverną, P-nnl Stnllgai yru 
draugiški žmonOs, Tutan talkas 
atgal p. Staligų paliko aulai* 
niO, banditai aunklai j| sužeL 
(l<h dar ir dabar jis raudosi 
llgonbutyjo.

— Šonas Petrą m.
(Tima pusi. Mlmn)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu valysi numuši Pašauk mus etai dykai npskaltlluvimų, 

25 motai patyrimo, — Blekorlua Ir Slogius, 

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

V-. .... ...... .........................—t , iii .. ........ ........................ ... ......... ........... ..

DIDŽIAUSIAS LIETUVIU 
DEGTINES SANDELIS

VIENATINIS Ir didžiausias lietuvių degtinės sandelis 
Chlcagojo yra INTERNATIONAL WIIOLESALE WINE 
AND LIQU()R CO. štamo sandelyje kiekvienos tavernų 
siivinlnkns gali gauti visada kokios tiktai nori dcgllnlta.

Alni lanku kilę. asineniUkai arba paliaukite telefonu,
Pirkdami degtine visuomet perskaitykit lelbolt ant kitos pusfls bu

telio, persitikrinimui, klek senumo yra dagtlnft ir nemokykit dauginu 
už tokia put degtinę, kaip musų,

Musų įstaigoj dirbu visi lietuviui: savininkai, agentui, dralverlal Ir 
ofiso darbininkai. Reikalui esant visuomet kreipkite n | musų snndfil|.

Mes parduodam tik tiems, kurie turi lalsnl.

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE AND LIQUOR CO.

4611 S. Ashland Avė. Phone BOUlevard 0470

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATHS

3514-16 W. ROOSEVELT ROAD <
htti St, bodis Av. Tel, Kedzle 8902

vmiuM, unmun »r uiu.au
swimming pooL

Rusiška ir turkiška
Moterimi, seredomta. tai.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ..ADVOKATAS rt 

,2201 W. Cormak Road (w. 22 St.) 
Ofiso Valhnddsr Kasdien huo 9 iki 5. 

Vakarais: Panodfillo, Seredos ir
Pfltnyčios 6 iki 0 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. RockweH Street 

Telefonas Ilepubllc 8600

AKUŠERES
____  ...'‘.'•'.t ;i »

Laukiam dideliu susidomėji
mu sėkmingo darbo rezultatų 
šiame Draugijos konkurso iš 
sekamų konkursantų:

K. G. Vrnožis,
J. Kaulinas, '

Mačiukas,
A. Jankus,

Krank Klikna, j
J. Sholteman,
K. Malekonis Jr., 
O. Simonaitiene, 
M. Katkevičienė, 
O. Vilienč.

«* Al- Y

Musy darbšti konkursantė 
p-in Grakauskienė pradėjo dirb
ti, taip sakant, iš peties. Iki 
šiam laikui ji irgi buvo kaip ir 
sutingusį, bet nūnai jai darbas 
pradėjo eiti tikrai sklandžiai: 
laike vienos savaitės gavo tris 
naujus narius. Puiku! Butų ma
lonu susilaukti daugiau tokių 
sėkmingų savaičių. Lauksime.

Gnlskis, Senas Petras ir Ke- 
mėšiene pradėjo sėkmingai pro
gresuoti.

. . ’ .............. • iMrs. Anelia K. Jarusz

K.
J.

Phyalcal Therapj 
i and Midwife
8109 S. Albanj 

, Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo nnmuc 
ko ar ligoninSMi 
duodu masaage 
eioctrlc treat- 
meni it magne< 
tie blanksta fr tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

Vanos, lietaus Ir druskos vanos. 
•wimming pooL 

Rusiška ir turkiška pirtis 
▼i

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
•    .......: ..      .......................... ............................................. .. B lb*"

•*lėliui I —

LIETUVIAI
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

LIETUVIAI LIETUVIAI

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai _
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. P. MAŽEIKA
S319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109
, a.. . ................ ................. ■■■■ i ................................. ■■■ > ...........................................i.n.i.■■■■■■■ i............................ ...............

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street_______ _______ Phone Canal 6174

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

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

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

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

5340 So. Kedzie Avenue:W"

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

_^TeL Yards 1829
Pritaiko Akinluš 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių DirbtuVi
756 West 35th St

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

Nedaliomis huo 10 iki 12 Vai. dienų.

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO 

Pritaiko akinius d61 rt šokiu akių

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 So, Ashland Avė.
Katnpas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:30 
iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
9:P0 iki 19:00 KAlbante lietuviškai

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8848 South Halsted St, 
Tel. Boulevard 1401

9

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

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

Tel. Seeley 7880
Namu telefonas Brunswick 0697

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. TeL Victory 2848 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

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

Nedėliotais pagal butartl.

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

Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. NedSlIoj pagal sutarimu 

Ofiso Tel. J Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

Tel. Boulevard 6914 Dienų Ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedšl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILU

KITATAUČIAI

Phone Canal 6122

Dr. S, Biežis 
Gydytojas ir chirurgas 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 

Seredomis if nedžl. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. California Avenue 

Telefonas Repnblie 7868

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086

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

---------- ------

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

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

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

Tėt Kenvrood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.
. įlUJ. > t .1 lun'lti T 11.111

Optometricaliy Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimu, kuriš 

esti priežastimi galvos ZkaudSjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų akių karšti, atitaiso 
trtimparegystų ir tolifegystę. Priren
gia teisinrai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sti 
elektra, parodančią mažiausias iriai* 
dar. Specialų atyda atkreipiant i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. J. E. S1BDL1NSK1S
DJ^O'siElfflŠKlS

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER AV., Cor. Franclsco 
Tel. office Laf. 3650; rcs. Virg. 0669 
■i i. •jj.i.j'i.-r •-i nitiiifi iii i * huti,.... i . -......

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai. lietuviams linomas per 81* 
metus kaipo * patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir /vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Psrir 6755 ar Central 7464
----- ' Į - A ‘ ----

Tel. Ofice Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 8395 

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

Valandos 1—4 po piėtu, 7—8 vaL Vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

Phone Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezel’is 

Dentistas 
4645 So. Ashland Avė.

Serųdoj pagal sutarti.

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas 

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

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija r 
2519 West 43rd St.

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
llkiS po piet. nuo 6 Iki 8:80 vak 
kasdien. Nedaliomis 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 pieta 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8488

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2 lubos 

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOS!

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 Iki < 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880
n ir. i uiĮMnf rir.

Telefonas Yards 69Ž4

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenss 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. < iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. NediL nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone Plasa 2400

.  —......... —............ —.............A.....
Ofiso Tel Calumet 6898 
Res. TeL Dresel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas fa* Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų. Vaikų ir visų

Valandos: 2—4, 7—9 rak vak. N 
diliomis ir šventadieniais 10—12

4



KORESPONDENCIJOS
Rockdale-Joliet, III

Zuzana Žavėsi

BIRUTEnuo

Dabar SezoninisBernice Ihdtruftaitis

SPECIALI

FEDELCO
Vacuum Valytuvas

TIKRAI NAUJAS

TIK $1 ĮMOKĖTI
kitokį

kad

Dan Kondrotas

Petras ir Paulina Mankevičiai

Anna Ambrazas

Petronėlė Rimkus

Garsinkitės Naujienose

PETERI PENJuozas Ruseckis

H6Y
OUJNAe A»S-

P-nia Anna Ambrazas, žymi 
Naujos Gadynės” choro veikė-

taipgi Chicagos Lietuvių 
choro aktyvus darbuoto-

IT’S SIMPLY 
INEXCUSABLE

Birutė bus reprezen
tuojama Lietuvos 
Kongrese per p-nia 
Vanda Byanskiene

Kuchlns 
Gadynės’ 
Garfiold

OUft 
ADVEMT- 
URCAS.

mylias nuo
Roulo 4 

Desplain^s

Prie 
te ir

•roKAoaoovv
"TOOųjį;

Redaktorius P. Bugaįliš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI, LIETUVA.

vou« 
akio BE: 
asojt

p-nlų Vimdų Byansklenę, Biru 
tės vedėjo Žmonų, kuri apie! 
džia Chlcagą pabaigoje šio mė 
noslo ir praleis visų vasarų Eu

ši jauna p-nia įsirašė Chica
gos Lietuvių Drnugijon kartu 
su savo sesute; jos vyras irgi 
greitu laiku bus organizacijos 
narys.

Lietuvoje yra rengiama dide
lė muzikos AvonIė j kurių yra 
kviečiu mos visos lietuvių jėgos 
iš užsienio. Taigi musų Biru
tė bus reprezentuojama per

Kelios Ueliudikos draugijos 
reny (a bendrų piknikų,

Musų naujas narys užlaiko 
gražiai įrengtų tavernų, 3059 
\V. 43rd Cit. Nuolatinis kultū
rinių vakarų lankytojas.

• Nepaprastas Pavasariniam 
apsivalymui bargenas! Tik- 
rai naujas Fedelco Vacuum 
Valytuvas,, su juo galima bi- 
le ką valyti, reikalingas šia- 
mė sezono laike. O kaina tik 
$18.95—garantuotas. Pasižiūrėkite par
davimui visose ELECTRIC Krautuvėse

COMMONWEALTH' EDISON 
Electric

Catherine Patupas
P-nia C. Patupas, i A Roso- 

land, yra nuolatinė lietuviškų 
vakarų lankytoja, dukrelė jos 
priklauso prie ‘‘Pirmyn” choro, 
gera musų kultūrinio darbo rė
mėja.

ši jauna, graži p-lė yra 
latinė lietuviškų vakarų lauky 
loja, seka lietuvių kulturinj gy 
veninių.

VYRESNIO AMŽIAUS NA 
RIAI KAZIO STBPONAVI 

ČIAUS ĮRAŠYTI:

Yonnltls, A. Stelmokus, buvus 
pirm, korespondentas. Knygius 
S. Stumkus. O narių rėmėjų 
komisija susideda i A gerai žino
mos musų Noros Gugis, Onu
tės Bložis Ir Al. Mieevičiaus. 
Tai štai jūsų 28— 29-to Birutės 
sezono valdyba. .11 dabos Biru
tės vairų, Birutės Idealų, kuris 
tapo taip gražiui išauklėtas 
•tarpe Chicagos lietuvių.

P-as Jonas Byanskas ir vėl 
pasilieka Birutės vedėju. Jis 
per pereitus du metus puikiai 
sAve užsirekomendavo ir yra 
vienas geriausių pianistų Ir cho
rų vedėjų Chicagoje.

Nėra reikalo daug pasakoti,

Jonas Matkaitis bai 
gė mokyklą su at- 

sižymėjimu

* Tinkle.! . 
YOU TIN MEaD
C£T ‘ -------
OUT 
QUICk.

Musų naujas narys iš Rose 
land,

Telepbone RANdolpb 1200, Local 66 
5460 80. State St. 4231 W.Madl»oo Sl 852 W. 63rd. 8t. 4833 Iryio^Park Bldr.^

COUPONS GIVEN

Antanina Mankevičiutč
P-lė Antanina Mankevlčlutė 

darbšti “Naujos Gadynės’ 
ro darbuotoja — solistė, 
mirė ir Žymi dainininkė.

Nežinia kaip ilgai musų 
darbštus konkursantas p. Ste
ponavičius taip sėkmingai 
įstengs darbuotis? Bet jis jau 
į trumpą laiką yra gavęs apie 
penkias dešimtis naujų narių. 
Kai kurie spėlioja, kad Kazio 
prospektai tuoj pradės išsisem
ti — gal taip, o gal ne, pagy
venę pamatysime.

TIKTAI 
KELETAS 

LIKO!
Užbaigiama 1934 
modeliai pigiomis 

kainomis 
PREMIER 
EUREKA

FEDERAL
Labai Nužemintomis 

Kainomis!
DemonKtratoriai, Kampe
liai Ir užbaigiami mode
liai bargenų kainomis. 
Atvažiuokit anksti dėl ge
resnio pasirinkimo.

DABAR LOŠIA
Sovietu Rusijos gražu sensacini 

veikalo
‘The Youth of Maxim 

su angliškais parašais 
25c iki 2 vai. po pietų

Sonotone Teatras 
66 E. Van Buren St.

Ekstra dalykas — 
“DAINUOJANTI PUPPETS”

tuviui 
musų 
kaltis 
SLA. 
pareigas 
šeimyna priklauso Alai kuopai.

Su broliškais s llnkėjinmla 
sveikinu pp. MatkaiČius.

B. VVahintiniiH,
SLA. 178 kuop. pirm.

Musų senas pažįstamas, ge
ras draugas Petras Mankevi- 
čius, seniau yra buvęs Chica
gos Lietuvių Draugijos narys 
ir žymus darbuotojas, bet jau 
virš desėtkas metų kaip buvo 
šitų organizaciją apleidęs. Da
bar ir vėl čia sugrįžo. Abu 
Mankevičiai yra žymus “Nau
jos Gadynės” choro darbuoto-

Užsiprenumeruok  i t 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoja

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalų, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui*

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

P-nln Byanskięnc yni glrr.v- 
h! Amerikoje. JI yni blrutiob: 
nuo to laiko, kuomet aukštes
nę mokyklų pradėjo lankyti.

P-nia Nora Gugis parašė visų 
Birutės Istorijų, kuri bus savo 
laiku Išleista knygos formoje. 
Tai Įdomiausias dailės perlus 
musų gyvenimo. Tenka Norų 
pasveikinti už jos darbuotų Bi 
rutėjo, Ir ypatingai šis jos ku
rinis apvainikuos jos visus gra
žias paslaugas.

Linkiu p-nlnl Byanskiene! 
linksmos Ir gražios kelionės, Ii 
gal pasiseks Iš Lietuvos gauti 
kok| nors kurlnĮ, nes vIh! Bi
rutės prašymai per konsulus, 
roprosentantus, mlnisterlus, at
stovus, artistus, solistus ir k i 
tokiu “Istus” pasekmės netu
rėjo. Gal šis Įvykis privers 
Lietuvą koperuot su musų to 
Ida svarbia Įstaiga kaip Birulė.

—-Dailės Mylėtojas,

Tai močiutė gerai žinomų 
dainininkių Elenos ir Stasės 
Rimkiučių.

Pereito ketvirtadienio vakaro 
birutiečinl laikė savo 23-tą iš 
eilės metin| mitingų, kuriame, 
kaip paprastai, yra renkama 
nauja valdyba, o buvusios dar
buotės išklausoma bei užtvirti
nama.

Pirmą kartą, ilgoje Birutės 
istorijoje lapo išrinkta mergina 
pirmininke, būtent p-lė Eva 
širvaitė, žinomuos solistės Ju
lės širvaltČs-Gapšis sesuo. Viee- 
pirm. no kas kitas, kaip per il
gus motus besidarbuojąs prie 
Birutės Povilas Milleris. Labai 
geros sekretorės vietą, būtent 
p-lės Aldonos Gulbinaitės, už
ima graži ir mandagi p-lė Jo- 
hanna Buchinskaitė. Dr. Kliau
gos kaipo,, iždininko vietą uži
ma studentus J. Balanda. So
čiai ės kom. pirm, p-lė Irena

lluptiira išgydoma už $15 
lliiptiirn kuKiliojo knndlnnfllu*. vIoiium mn* 
Kinu, kitu* tlnucrlAu, bot vIhuh lulpmili- 
luil. Jo! turi Hiiiturib ovonl iioiiiiilonlul, 
innKInn urulį dirbti li< dKfnuirtl* iryvuniimi, 
Kino kentntt Ir laukti, kuomet llirydyinu* 
yru trulIiniiN, bo Hkuumuo, pnutovuM Ir pi* 
kini hu murolbn mano iryilymo, Al turiu 
rekordu* Ir Šimtu*; lindynių IKirydytų pt»* 
oljontų. AtHlbmkykit dėl drnuirlAlto iiumI* 
turimo np i o JiiHij mintuvo* trubollu*. Jum* 
tn* nieko nnknlnuo* Ir dnr irnll Juru iry* 
vonlmii pakreipti į ,mulomimn ir uKva- 
nfldliilnu), J,? •
VICItK’ONE VIOINH IAGYDOMOH V2 *7 
Ir piiHkluu po uK kitu* trydyinu*. AA 
vnrtoju tuo* IflIrAklinu* (Injuotlon*) nuo* 
lnt, Ir eekmliurni. Tol yru bo Mkaumno. 
Huiurii* Ir tikru* lAtrydynin*, venoa-iryMlOH 
duiiHinu nubopuulrodo, Atviro* Knlndo* uA- 
uyju trroit Ir kojom liuku dailiu* ir ly* 
trio*, kai kūdikio,

Hneeliillal |rimuimi,l mnterlmR. FnRl- 
tnrymiiR Dykai. *

DR. E. N. FLINT,
.32 N. State St., knmpiim Wu*iiliiKton St. 
lloom llOfi, valandom nuo I) ryto iki 4 
po plotų, kumdjon, ptrpiadlonląlm Ir ktftvlr- 
tadlonint* nuo l> ryto iki B vai, vakaro.

You cannot expect to moko 
friends soclally or In buslness 
If you hovo halitosls (bad 
breath). Since you cannot de- 
tect lt yourself, the ono way 
of making s u re you do not 
offend is to gargia often with 
Listerine. lt instantly destroys 
odors, improves mouth hygiene 
and checks Infection. Lambert 
Pharmacal Company, St. Louls, 
Missouri.

LISTERINE 
ends halitosls

Kilis 200,000,000 germs

paminėtų kainų matų tkelbimuo- 
pažymitų ant matų tavorų, pa- 

praitai turit būti dadita 2% dil tak
ių iilaidų. Klautkit mutų apie leng
vų Umokėjimų planą. Tik bitkį rei
kia įmokėti, o kitur lengvaie mine- 
tiniait iimokėjimait prie elektrai bi
lų. Kad padengųt intereit ir kitai ii- 
laidai, yra r ūkuojama bitkį augitei- 
nėt kainot už tavorui parduodamai 
lengvai! iimokėjimait.

Išrinktu nauja valdyba. — Eva 
Virvaitė pirmininkė

Zuzana Čepulienė

P-nia Čepulienė, veikli Bri- 
ghtonparkietė, žmona Ed. če- 
pulio. Pp. Čepuliai geri “Pir
myn“ choro rėmėjai, žymus 
darbuotojai musų lietuvių kul
tūriniame darbo lauke.

V^HAT
\AA4V MAttCM 
to the- pooe-ęr cy? 
o&ęoAio., ot= couase-. 
C2KPT“uQ£r PET-EC2. PfrM 
THEx CA.T. AbJO TM&

MOQ.TA.L_, AjvJO eO-lMO 
TMEr-A 0ACK 

TO B g-

I ALIve! J

ši nplvlinkė randasi pietvn 
kuriuose, apie 36 
Chicagos, ant Stale 
(U. S. 66), prie 
upės, kurioj neseniai užbaigiu 
prirrnghuai perplaukai laivų 
Iš Didžiųjų Ežerų | Mlssissip- 
pi upę. Tam tikslui buvo rei
kalinga paisyti sopi,vilius Ivvn 
kinius.

Tų tvenkinių didžiausius 
lai Roekdelėj. Jis yra vadina- 
mus Brundon Lock, turi 1,000 
pėdų ilgio ir iškeliu arba nu
leidžia laivus 103 pėdas.

Kadangi čia r«raeina penkių 
gelvžkelių linijos, tai tikimasi, 
joge! ateity bus prekių per
krovimo iŠ vagonų j laivus ir

Potvyniai vakarinėse valstijose vis dar nėra galutinai at
slūgę Ir gyventojams nuolatos tenka kraustytis | saugesnes 
vietas lAslliejant naujoms upflma. lAsIHojus Grand upei ties Eoii 
Gibson, Okla., du ūkininkai palikę savo nameli plaukia valtele 
Į nugštesnų vietų, kur potvynio dar nėra.

Walter Kuchinskim

Jaunas \Valteris 
kas, narys “Naujos 
choro, sūnūs veiklių 
purk iečių.

MT. GREENW00D. — Jonas 
Matkaitis , SLA. 178 kuo|x»H 
jaunuolių sporto skyriaus na
rys, su atsižymėjimu baigė mo
kyklų Ir konkursiniuose okza- 
mlnuoso laimėjo 
mokintis toliau.

Pp. Aleksandrus 
Mntknlčlųl, 11035 
ava

Didžiausia Išpardavimas 
Gautu AtRnl Automobiliu Chicagoje 

160, Automobiliu PuBirinkimui 
Dodgo, 1982, sodan, kaip nau

jus. tik ..............................  $295.00
Buick Inte, 1930, sodan, tik .... 110.00 
Fard, 1934, sodan, kaip nau

jas. tik ............    865.00
Hupmobilo, 1982, sodan, garan

tuotas, tik ..........   285.00
Studobaker, 198.1, Doluxo, tik 195.00 
Chrysler. 1982, Loluxo sodan,

tik .....................................   295.00
Essex, 1980, sodan, tik ..........  45.00
Chrysler Coupe, tik .................. 35.00

Ir daug kitu autniobiliu nuo $25 
ir brangesniu. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienu ir Rallt pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jusu 
sena karu priimsim i mainus. Li
kusia suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobiliu kainos 
yra pigiausios Chicagoje. Musų 
krautuvė yra atdara vakarais ir ne
daliomis iki 9 vai. vakaro.

G. M. Finance Corp.
2535 N. Crawford Avė.

Durimi čia pustiiruoju Iniku 
šiek tiek pagerėjo, bei anaip
tol dar nėra gerovės (prospe- 
rity). iŠ įmonių svarbiausios 
yra: geležies liejykla, kurioj 
dar beveik nedirbama; dvi 
vielų dirbtuvės, kuriose dir
bama 3-4 dienas per savaitę; 
pečių išdirbystė, kur dirbama 
pilnai, ir daug smulkių išdlr- 
bysčių. Lietuviai didžiumoj 
dirba vielų dirbtuvėse.

Lietuviškų draugijų čia yra 
šešios. Nors jos nariais ir ne
labai skaitlingos, bet visgi dir
ba, kruta stengdamos palai
kyti lietuvius vienybėje ir li
gai ar nelaimei ištikus suteik
ti medžiaginės paramos.

Pažymėtina, kad pastaruo
ju laiku čionykščių draugijų 
tarpo rodosi gerų ženklų vei
kti išvien. Ir keturios draugi
jos, būtent V. Kudirkos, Šv. 
Juozapo, SLA. 167 kuopa ir 
Moterų Ražancavos Draugija, 
bendrai rengia pikniką birže
lio 2,3 d. Oak 
Roekdale, III. Bus laimėjimai, 
šokiai, pietus 
narginimai.

Yra geras

(Tori I* punI. 2-ro

Kazio Steponavičius 
įrašyti nauji jauni 
nariai Chicagos Lie

tuvių Draugijom
Ir Amelija 
Spaukling 

plačiai žinomi biznieriui, 
yra nusitarę leisti savo sūnų 
mokintis toliau.

Matkulčiai yra gori lie- 
Ir rėmėjai kulturlngu 

darbų. Aleksandras Mat- 
jau antrus metus eina 
178 kp. vlco-plrmlnlnko 

Visa pp. Matkalčlų

reiškiny 
draugijos įstengia veikti iš
vien. Geistina, kad ir ateity 
jos taip darytų. Tokiu budu 
galės daugiau nuveikti, o ir 
naudos bus daugiau.

Zenonas Stogis.
Joliet, III.

YOUQ MAJKS-TV, 
i hav£ CAproopo 
PErVErO.. P&bų'ę DApTY 
A.N4P UAVE TmCQOV>JfM 
TMEM IbUTO TME 

tfoo.eę’-r oj= 
\O&STPVAlC2..

nes visi žino, kad Birulė tai 
CJilcagoB llotuvlų slo’a, musų 
kūlturinlo gyvenimo atvaizdas, 

kur| mos visi su pasigerėjimu 
r pasididžiavimu žiūrimo. Bi
rutė savo gražiu Išpildymu dai
nų skiriasi nuo visų chorų, mos 
girdimo tikrų musų dainų, na, 
ir kas gal būt lietuvio sielai 
maloniai.?

Tenka tik palinkėti naujai 
valdybai gero pasisekimo Jos 
darbo, kur) mos 'visi Įkainuoja
mo. Lauksim pirmo parengimo.

Ton Buvęs,

KING 
SNARL-ZS 
PILOTU 
RETURNCI 
TOTELLl

OP
HI9 

MNENTURE

Shops
72 West Adams St.—132 So. Dearborn St. 
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Naujienos, Chicago, m.

NMUIĖNOS
The LHhtUtUan Daily News 

Publišhėd baily Excfept Šunday by 
The Lithuanian News Piib., Co., Ine.

173d South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscrlptlon Kates!

S8.00 per year in Canada
7.00 per year ou'tside ot Chicago 

$8.00 Per yeAr iii Chicago 
3c per febpyi

------------------------- ■ ■ . ......

Entered as Second Class Mattėi 
March 7th 1914 at the Post 'Office 
of Chicago, 111. under the act of 
Mdrch 3rd 1879.

™ 3c 
..... 18c 
... 75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 173d S. Halsted St.» Chicago, 
Iii. Telefonas Canal 8500.

VišakyMo kaina:
Chicdgojfe — paštu:

Metams $8.00
Pusei metų •••••••••••••••••••••••••••••a  .. 4.00
Trims mėnesiams ____________  2.00
Dviem mėnesiams ..._______  1.50
Vienam mėnesiui _____ ..~....;u .75

Chicngoj per išhešiotojus:
Viena kopiją
Savaitei _____
Menesiui .....

Suvienytose Valstijose, ne Čhicagoj, 
paŠthi

Melams _____ ............_________ $7.00
Pusei metų ..........._____....... 3.50
Trims inShesiams 75
bviem tnfinesiamš      1.25 
Viendm menesiui ____ _—. 75c

Lietuvon it kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ......................  $8.00
Pusei metų ..................................... 4.00
Trims trūnėsiams ....................... 2.50
Pinigus reikią siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
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Nervingas despotas

Diktatorius Mussolini supyko ant Chicagos “Tri
būne” korespbhdento Davicl Darrah už tai, kad šis savo 
telegramose paminėjo, jogei Italijos žmonės nepritaria 
kutui šu Ėthiopija, ir korespondentų išvijo. Dabar tas 
korespondentas apsigyveno Paryžiuje ir kad pleškina 
tai pleškina straipsnius apie fašistų diktatūrų. P-aš 
Dattah iškelia aikštėn tokių dalykų, kokių jisai nieku 
bildu nebūtų drįsęs aprašinėti, gyvendamas Italijoje.

Išguitus iš Italijos korespondentas pasidarė Mussb- 
lihio diktatūrai daug pavojingesnis, negu kad jisai bu
tų buvęs, jeigu diktatorius nebūtų jo lietęs.

Tarp kitų dalykų p. Darrah rašo, kad svarbiausias 
fašistų valdžios ramstis tai — slaptoji policija. Ji visur 
teikia. Kiekvienas asmuo Italijoje yra sekamas šnipų, 
jie klauso apie kų žmonės tarp savęs kalbasi, ir kiek
vienų nugirstų žodį, kuris yra nepalankus fašizmui, pra
neša policijai. Už Valdžios kritikų arba už paminėjimų 
kokio nors nesmagaus valdžiai fakto žmonės yra areš
tuojami ir baudžiami kalėjimu. Juos baudžia ne teismas, 
bet policijos vitainihkai (prefektai).

Šitokiu Visuomenės slopinimu Mussolinio diktatūra 
pasilaiko. Tuo taf^pU kai valdžia persekioja ir baudžia 
žmonės už kiekviėhą laisvai ištartų žodį; tai ji veda pėl* 
spaudų ir kitokiais keliais begėdiškų propagandų, skelb
dama hebtfčiausius dalykus ir mulkindama minias me
lagingomis pasakomis. Ypatingai daug melo ji dabar 
skleidžia apie Afriką, | kuflų Mussolini gabena armijų, 
rengdamasis karui šu Abyšibija.

Tačiau, anot kotėspdhdehto Darrah, nežiūrint kaip 
fašistiški despotai stengiasi Italijos žmones apmulkinti, 
jie vistiek. nepritaria Mussolinio avantiūrai. Korespon
dentas sakosi girdėjęs daug kartiį iš patikimų šaltinių, 
kad kareivių mobilizacijos stovyklose Viešpatauja ne
tvarka ir įvyksta riaušių. Net palys kariuomenės vir
šininkai esu nepatenkinti tuo, kad Mussolini taip sku
biai grudžia kareivius Afrikon, nedavęs laiko armijai 
pasiruošti.

Iš šitų korespondento pranešimų tenka spręstų kad 
fašistų “duče” gali susilaukti Afrikoje tokio smūgio, 
kurį jo diktatūra Vargiai bepakeis. MUssoliift-, matyt* to 
bijosi ir jo fiėrvūi taip įtempti, kad jišai jau nebegali 
šaltai protauti. Todėl jisai ir padarė kvailystę* liepda
mas išdeporiuoti . Amerikos laikraščio korespondentų, 
kuris dabar jam bę pasigailėjimo pliekia kailį.

Bet tai, kų DaVid Darrah pasakoja apie fašistų dik
tatūrų Italijoje, tinka bendrai ir kitiems diktatoriams. 
Jų visų kinkos dreba, nes jie visi bijo žmonių, ir, norė
dami tų savo baimę paslėpti, jie huolatoš gųsdifta savo 
Valdinius it savo kaimynus. Jie nuolatos kam nota grū
moja ir barškina ginklu; ir nuolatos jie įsivelia į įvai
rius konfliktus, iš kurių gali kilti karas.

šitūo keliu eidamas, MUSsolini veikiausia greičiau, 
negu kuris kitas diktatorius, nusisuks sprandų. JO padė
tis šiandie atrodo labiau desperatiška, negu Hitlerio ar
ba Stalino. Despotas, kuris nesuvaldo saVd nervų, var
giai gali ilgai suvaldyti žmones, kuriuos jisai yta pavet-

Isteriškas Patriotizmas
Rašo Dr. Luomons

lietuviai, 
gerbti tai, 
nebūkime

Tųsa.
Mes galihie būti 

Vemti savuosius, 
kas yra savas, bet
isterikai patriotai ir nespiau- 
dykime ant kitų žmonių “die
vų” ir kultūros. Ne visus Žmo 
nes Ir hevisad galima apvilti. 
Nekurie musų mato, kas į 
musų tautiškas registerius do
lerius deda, ir kas iš jų hna; 
kur yra tikras patriotizmas ir 
kur yra farizčjiŠka klasta — 
fašizmas, didelis “aš”. Mums 
reikia daugiau žmoniškumo iš 
visų pusių. Vishs pasaulis to 
šiandien labai reikalauja* Pa

razitizmas, kaip vėžys, ėda 
visus žmogaus gerumus, he 
tik ekonomiškai, bet ir dvasi
niai. Ir musų lietuvių juodas 
mistiškas fašižmas nei kiek 
heatsilieka nuo pasaulio im
perialistų fašizmo. Jei mes 
dar ne visai akli esame, mes 
tų labai gerai galime matyti 
visur. Tas viskas dažnai {vy
ksta po pried&nga visokių 
tautiškumų ir patriotiškumų. 
Bet prašalinkite piniginę rink
liavų, tautiškus ir patriotiškus 
registerius, ir tąsyk pamatysi
te, kad dauguma tų “patriotų” 
paliaus šukavę apie patriotiz
mų. Jei ižmogus Šūkauja, [visai

viename atsilikime apie savo tautos garbę ir patriotizmų, o kitame atsitikime spiaudb ant “laisvos Lietuvos” ir jos visų vadų, tai iš tokio patriotizmo išeina tik didelė klasta. Dažnai yra tik partijos patriotizmas, arba, jei norite, tikybos patriotizmas, kuris dažnai yra ne tautiškas, bet ašikiai pasaulinis sh sostine Romoje.“Ali”, kai 'kas pasakys, ‘‘savi marškiniai arčiausia prie kūno,” “kova dėl būvio,” ir “kur tu matei tokį beprotį, kuris, progai esant, neimtų kyšių ir klastingai neapgaudinėtų kilų žmonių?” Tai vis užkulisiniai “patriotų” obal- siai. Taip, kova dėl būvio visur, visur eina. Tai kam dar tureli tuos pretekstus: “Mylėk artimų savo, kaip pats save”? kam tos konttadikcijos? Ir čia dabar labai aišku pasidaro dėiko katalikas tas negali mylėti savo socialisto patrioto.Tiesa, protiiigiausif tylėti ir prieš Vėjų nepūsti. < Bet kaip tai keistai savijauta neleidžia tylėti. Gyvam tylėti —tai taip, kaip gyvam supilti. Gal butų geriau rašyti kokių meiliškų pASakų* kokias žmonių ihtrigas ir lųšyk žinotum, kad nieko neužgausi. Bet ne. Ir mano tas didelife “aš” iššoksta. Ir aš, tūrbut, gabbės jiėškau. Kodėl ne?... Kas jau jos nenori? Kas nori save apspjauti? Bet vietoji garbės Už šį mažų pasilatnavi mų, ūš norėčiau, kad kas man pinigais atmokėtų, 0 sū pini- • gaiš aš galėčiau sau garbę nusipirkti — ir dar pasirinkti tokių, kokia man patinka.
Kaip patnotižiftas iš

sivystėDabar bandykime kiek pastudijuoti ir pamatysime, kai j) patrioližinas galėjo išsivys- 'yti- .' žodis “patriotas’*! «^ra kilęs iš lotynų kalbos žodžio pater, levas. Ir kūda mes sakomė, kad žmogus yra patriotiškas, be abejonės, suprantame, kad tokis žmogus yra mylėtojas savo tėvų žemės, mylėtojas savo tėvynės. Su žodžiu “patriotizmas” eina Sykiu žodis “ineilė” arba “mylėjimas.” Patriotizme ne žodis “patriotas” turi didelės reikšmės, bet žodis “mylėti.” Nors patriotizme žodžio “mylėti” visai nesimato, bet be to žodžio “mylėti” patriotizmas praraii- dh savo reikšmę. Taigi žodyje “mylėti” ir yra gimęs patrio- tižihas, arba mylėjimas/ tėvui žemes.Pirma meilė, žinoma, yra* tėvų meilė vieno linkui kito,’ ar tie tėvai butų žmonės arba, taip sau kokie vabalai. Meilėj yra gamtos patvarkymas, to-Į kis jau gamtinis instinktas duotas visai gyvūnijai* kuris: 
palaiko gyvūnų bėsivystymų' ir užtikrina jų iieišnykimų.; 
Pirina meilė, matomai, bend
rauja surišime Urba patraū-i 
kime priešingų lyčių, moteriškos ir vyriškos, į krūvų, į ly
tiška susituokimų. Gamta pa
dalė šį lytiškų priešingų ly
čių susituokimo aktų jausmin 
gai maloniu abiem lytim., Gamta to akto kitaip ir negalėjo nustatyti, taip sakant, padaryti jį nemaloniu. Jei gamta butų padarius šį lytinį susituokimų nemaloniu, ji bu
tų padarius klaidų, ir šiandie mes čia gal visai nebūtume. 
Bet gamta klaidų nedato. Ir 
čia galima priminti* kad ir 
pats žmogus klaidų nedaro 
(žiūrint į jį tikrai gamtiškai), 
nors mums dažnai ir pasiro
do žmonių veiksmai labai 
klaidingi. Gudruoliai savo 
dirbtinų civilizacijų, savo dir
btinę ir negamtiškų moraly
bę savomis etikomis ir viso
kiais “civilizacijos” žabangais 
apvogė žmogų gamtiškai; dėl 
to mumis ir atrodo, kad žmo
nės daug klaidų daro. Žmo
gus, kurį mes matome civiliu 
zacijos pinklėse, dažnai yra 

negamtiškas žmogus.

p a trio- artimo

vaikus pirma, o ne vaikai tė- ! vus. Kada 'kūdikis giiiisla, jis ■’ tųsyk nieko nežiiid ir nięko J nesūpranta, kas yra tevūs, ir kas yra priederiilė savo tėvų mylėti. Klausimas yi-a, ar gyvenime vaiktį meilė link savo tėvų pasiekia tdkį laipsnį, kaip kad tėvų link savo vaikų? Aš beveik tvirtinčiau, kad vdikai niekad sdvo tėvų, tikra to žbdžio prasme nemyli. Vaikai turi prisirišimų prie savo tėvų. Vėliali vaikas išmoksta ir, žinoma, tik savo haudUi, kad jam yra geriau mylėti ir gerbti savo tėvą, negu nuo tėVb sati į sėdinę delnu ,gauti. Vaikų meile link sdvo tėvų yra jiems įmokyta meilė bavo tėvų — h'ti tori te tiška savo tėvų ineilė. Kiekvienas tėvas yra autoritetas savo vaikui. Vaikas turi mylėti savo tėvų ar jis nori, ar nenori.Jei ne taip yra, tai mes dažnai hegirdetume motihų klau sidilt Savb vaiko, “sūneli, ar tu myli savo mamų?” Arba kitą motina vėl klausia savo dukters: “Kastytę, tu myli savo mamytę.” It taip kėda viskas tarp motinos ir vaiko gerai vedasi ir vaikas yra paklusnus motinai, tai motina, žinoma, tik klausė savo vaiko, ar jis jų myli. Bet jei dalykai stovi kitoje Jormoje tarpe motinos ir jos vaiko, tada motina vietoje klausti, aūlorifetirigai prisako vaikui taip: “kastytė, mylėk savo tėvų!,” arba, “kastytė, turi mylėti SdVo tėvų.” Ir čia pasirodo, kad tėvo autoritetas, “aš,” link savo Vaiko davė tam vaikui meilę mylėti savo tėvų. Ir kaipgi ne? Kaip tėvds tūrėtų jaustis, jėi jo vaikas jb nemylėtų ?... Ar ne tėVas vaikų ihaitina, jį ap— Neilgia, dėl sdvO vaiko pasiaukoja ir Stropiai jį ddboja, kol jis Užauga iki Subrendimo metų?Kaip Vaikės tėvo aūtoritetū buvo įniokytas mylėti sdVb tėvų, taip kitas • gudruolis aUtb- ritetas, sumanesnis Už vaiko tėvų, išmokino Jvaiko tėvų kų kitų mylėti. O kų kitų?!... Ogi “dievų tėvų,” kad jūsų loska! Bet kodėl “diėvų teVų” ?.-.. Kodėl neužteko vieno “diė- vo?”. Ali! čia ir randasi visas gudrumas tų gudruolių, kurie sutverė visus dievus “pagal šaVO išvaizdų.” Dėl to nekurie dieVai ir yra juodi, o kiti Vėl kiek baltesni ir tt. iki tūkstančių dievų. Mat, Šis kitas gudruolis aūtoritetas begalėjo staiga nušokti prie vieno “die- VO”. Tai būtų buvę pėftoiima nušobimaš. Kas nors galėjo suprasti Višų klėstų, ViSų “menkių biznį”. Taigi tų gudruolių gudriai it buvo prisegtas prie “dievo” ir žodis “tėvas”, ir “Stojosi kūne it gyvena tarp mūšų diėvuS te'vasV1 Jei vaikas ŪUVo išmokytas mylėti savo tėvų, tai to vaiko I tėvas galėjo būti, it buVb, uš- j mokytas kito gudruolio mylČ- ti “dievų tėvų”, “motinų švenčiausių”, “šventų traicę”, it taip be galo.
Matote, kaip gudriai daly

kai yra sudaromi, tik reikia 
mokėti žaisti žodžiais. Bet kai 
kas pasūkyS, kad aŠ dar ne|- 
rodžiau, kaip iš meilės išsi- 
yyšlČ įjatriotizmaš. Matote, da
lykas yra gana komplikuotas, 
o aš nesu taip gabus žmogus, 
kad iš komplikuoto dalyko 
galėčiau trumpų ir aiškių iš
vadų padaryti. Aš, mat, dar 
meilės autoritetų turlti ant ko
jų pastatyti. Aš Uat turėsiu ei
ti į šventraštį ir iš ten vienų 
kitų posmų medžiagos pasiim
ti. Tai, žinote, ^ra knyga “be; 
klaidų!”...

Kur-ne-kūr, bet Šventrašty 
tai daugiausia yra kalbama 

j apie mylėjimo priedermę. Ten, 
šimtus visokių Išvedžiojimų 

Įgali rasti apie meilės prieder
mę. UŽ tai paimsime ir apibw- 

| diūsimč nori porų skyrių iŠ 
antros knygOš, 

to pasirūpina savo vaikais. Į E&odūš.
Ir čia gamtiška tėvų meilė Kada Maižiešius išvedė izrd- 
pasifeilkia. elitus “iŠ Egipto žemes iš na-

Iš prigimties, iš gamtiško] mų nevaliok,” jiš tįsyk bastė- 
pavfiįdėjimd, tŽvai myli savo1 si su izraelitais po dykumų,

Antonio San MiguelKubos geležinkelių magnatas, kuris buvo pastvertas žmogva- gių. Jis tapo paliuosuotas sumokėjus $286,000 išpirkimo.
■ - •-------------------- ...—i..;  Būt tiek to—eikime atgal prie dalyko.Pirhia meilė, matomai, yra fižiiiis malonumo jausmas lytiškame sūsitūokime, kuri mums yra žinoma kaipo tėvų meilė. Meilė yra gamtiškas lytinis malonus jausmas, kuris palaiko gyvybę Snt šios ašarų pakalnės. Nekurie aps- klembia meilę šiaip: meilė yra gyvybė. Labai geras aps- klembimas.Bet dabar pažiūrėkime, kų senų laikų bibliški ir kiti gudruoliai iš žodžio “meilė” padare. Ir kad tie žmones buvo gudrus, niekas dėl to nesiginčys. n’Mes aiškiai mdlonte, yra tevtj mėilČ vieno linkūi Į kilo. Taip pdi mėš suptdhta- mė tėVų meilę lankui savo Vaikų. Bet kaip su vaikų meile] link saVo tėvų?... Ar Vaikai I myli savo tėvus taip, kaip tėvai myli vienai kitų, arba kaip jie mylįifaVo vaikus?... Ar gamtiškai yra natutalh vaikui savo tėvus mylėti taip, kaip tėvams yra natūralu savo vaikus mylėti? Gana keblus klausimas. Kaip jį išriŠ-] ti? Mes tų klausimų galime išrišti, aš manau, pasistatydami sau kitų klausimų: kieno meilė yra reikalingesnė’, iš gamtiško atžvilgio, Užtikrinimui gyvybės,—vaiko ar tėvo? Gamtiškai, iie Vaikų ineite link tavo tėvų taip daug yra rėikalihga, kaip tėvų link Savo vaikiį. Nes tėvai jau pglys gali apsirūpinti gyvehimūj kuomet vaikai to negali padaryti. Jei tikkų užgimusio, silpnučio, mažo kūdikio jo tėvai nemylėtų, jo nemaitintlp jb nedabotų, jo neapdengtų ir neapsaugotų nuo visokių pavojų ar tokis kūdikis galėtų Užaugti dr užsilaikyti iki Jsū- bfeūdimo metų? Be abejonės, kad ne. O iki mažas kūdikis] Užauga iki savo pildo subrendimo amžiaus, tai yra ilgūs periodas laiko, kuris apinia višų trečdalį žinogaiiš' am- žiaūš. Tai begaliniai daūg laiko! Tiesa, žemesniosios! rųŠics gyvūnų vaikai ir vieni be tėvų pagelbos gal užaugti iki subrendimo, ir 

Paimkime 
kaip pavyzdį. Uodai palieka 
(padeda) % savo kiaušinėlius I 
kur nors baloje,' vandeny, ir 
po to jie daugiau nesirūpina 
jais. Musės padeda tavo 
kiaušinėlius kur nors mėšlyne 
ar puvėsiūosė. Bet kaip inu- 
sės, taip ir uodai pasirūpina 
taVo kiaušinėlius padėti to
kiose vietose, prie tokių apys- 
tovt), kur busimoji gyvybe ga
lėtų rūsti sau maisto ir viškb 
•kito tos busimos gyvybės pa-, 
laikymui. Ir Čia tėvai iš aUks-|Maižiešiaus 
to pasirūpina savo

liaH

užauga.muses ir uodus,

. . ____________^Antradienis, birŽ. 18, 1935kur, be abejonės, buvo stoka hiaislo ir vandens. Izra'elitai bud bado ir troškulio kentėjo fiziškai ir mirė. Jie pradėjo nepasitikėti Maižiešiūm ir jo dievu Jahvef Jie pyko aūt Maižicšiaus, kad jis juos išvedė š Egipto žemes, iš riamų nevalios, kur jie turėjo “pilnus puodus mėsos ir pakankamai dūonos valgyti,” kad ir' būdami egiptėnų nevalioje. Izra’čii'thi šaukė ant Maižie- * šiauš: kfahi tu mus išvedei čia* ar kad mes stiptume badu,— mes ir musų vaikai? Tiesiog izraelitai norėjo sukelti revo- iūcijų prieš MaižieŠių. Ir ka-l da jie Maižiešių pradėjo nepasitikėti ir prieš jį šūkauti, tada jis jiems sakė, kad nė prieš jį jie šūkauja,-bet prieš “diėvų.” Dabar Maižiešius ■jaū bUVo desperacijoj b ir turėjo nešdintis kur tai į kalnų ir ton gauti “nuo dievo patarimų,” kų jis sū tais izraelitais įrOvoliuciOhieriaiš tūri daryti, kaip juOs apmalšinti. Maižiešius sak&, kad diėvas jam prisakymus davinėjo, kuriuos jis perdavė savo žmonėms. Bet, juk Maižiešius pats tašė it pats “kalbėjo” Sū “diOvū”, ir niekas kitas Uj Maižiėšihuš pasikalbėjimų negirdėjo. Kdd nori tikėk. Bet mfeš galime suprasti, kad Mal- žiešiūš pasislėpęs sū šavO gud- rėšhiais bičiuliais mitingų teikė ir teū su jŪiS tarėsi, kų daryti,—kOkiūS stebuklus, kokius špOšUš iškirsti, khd izraelitai prieš jį tevOliUčijOS ūe- šūkelttį. Ir galima Sūprašti, kad Maižibšiūš būsdš taip be- dakstydamaš po kalbus gerokai savo kojų pirštus į akmenis apSidūužČ! PAskūi jis atėjęs paš izraelitus jiems sdkė, kad “ vakare j fe gaus toėšOs Valgyli, d rytų jie buš prisotinti dubna.”Ir vakare “stebuklingu” budū į laukų, kur izraelitai buvo apsistoję, prilėkė putpe- lų, o rytų, kai rukai nusivalė, izraelitai surado 'ant žemės prisėta kokių ten baltų kruopų,—manna. Izraelitai nežinojo, kas tos kruopos buvOj hes jie įsavo gyvenime tokių kruopų gal dar nebuvo matę. Bet Maižiešius tuoj aus juOS pertikrino, kad “tai yra dievo jiems, izraelitams, duota duona.”

KMščiaūšias dalykas apie tas kruopas yra tas, kad jos buvo pašėtbš ižfaditams pus- tynėje, kaip viščiukams. Izraelitai Maižicšiaus dievui, matomai, buvo tiek svarbus, kaip viščiukai.Atsiminkite dar tų, kad tos kruopos atsirado rytų. Ma/t, naklies laibu, kai izraelitai miegojo; Maižiešius sū savo sėbrais galėjo lengvai be patemi- jimo visūr tų krtiopų prisėti, ir iš ’tb stebuklas būvo.Bet kam gi tos kruopos buvo išbarstytos ant žemes? Kodėl geraširdis dievas negalėjo maišuose palikti?.. Kak reikėjo varginti žmones, kurie ir taip ūuo bado miršta?.. Rm!.. Aš tikiu, kad Maižiešius nebaugiausia tų kruopų galėjo pačiupti. Jis buvo žadėjęs daug duonos, bet kai mažai tegavo, tai> žinoma, išbarstė ant žemės, kad neparodžius kiek ten jos buvo. O iš kito atžvilgio^ aš manau, kad Maižiešius suprato kiek ir žmogaus psichologijų. Jis gerai žinojo, kad jo žmones buvo ihbūi prieš jį įniršę. Maižiešius gerki Suprato tų gerki žinoriių obalsį anglų kalboje: “Idle brain is a deVil’s workshop” — neveikiantis protas yra velnio dirbtuvė. Ne dėl kn kito Maižiešius ir išbatste tas kruopas; kad Izraelitai turėtų užsiėmimų iV apsimalšintų kėlę revoliucijų bei grūmoję Maižiešiui ‘akmenimis.Bet vėl, kaip tai keistai, greit Muižiešiūs susitinka ŠU Amale- ko Vedattiomiš gaujomis ir Čia kyla karas. Čia nieko nėra pasakyta, už kų jie kariauja, ir atrodo — ab tik nebus tas karas vedamas dėl tų paukščių ir , tų kruopų, kurios buvo išbarstytos izraelitams, šventrašty visur yra kalbama apie vagystes. Greičiausia galėjo būti, kad Maižiešius su savo sėbrais pavogė tuos paukščius ir tas kruopas ųųo Amalęko, ir tas paskui atėjęs paskelbė Maižie- ŠiUi k^rų.Ir taip Maižiešius bastėsi sū Ižraelitais ir turėjo daug bėdų. tBus daugiau)
Skelbimai Naujienose 
duoda fiatidą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yta naudingos.

———;   -—
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Planai dvyliktam metiniam 
Chicagos policijos parcttgimili 
jau užbaigti, 
renginių diena 
30-ta 
inin

Ponai Semoškai su 
silauke sunaus

Duodam Paskolas Ant Morgičiu
Mažais MSricšiniMiš Išmokėjimais nuo 5 iki 20 Metų

Taiipykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj

Advokatas yra kaltina 
mas davimu prieglau

dos gengsteriui

% kainos!
žta BahktUto Stako 

kuria iš musu

Sunkiai susirgo 
Roselando biznierius 

W. Daukantas

Keturi ginkluoti banditai at
sirakino specialiai pritaikytu 
raktu (pass key) Apollo taver
nų, 169 North Clark st., anksti 
pirmadienio rytų, surišo buvusį 
viduj porterį ir pasišlave apie 
$1,000 rastų tavernoj pinigų.

tynSs Valgyme 6 colių hitleriš 
kos dešroš; Bus puikių doVa

iotrtk reikalauja pMtal- 
kitę mdb ir mea pbmh 
kaltuos pataisyti. Mea

CHICAGOS 
ŽIIIOS

Alex Anderson, 301 metų, be
darbis gyvenąs prieglaudoj ad
resu 2641 So. Wabash avė., at
siklaupęs ant kelių ir pasimel
dęs prie Chicagos upės, ties 
Eastman gatve, šoko į vandenį 
ir paskendo.

Dar Vienas paveikslas Ftarmoh Waley ir jo žmonos, kurie 
prisipažino dalyvavę 9 metų George Weyerhiietiser pagrobime 
ir išreikalavime $200,000 išpirkimo už jo paliuosavimą. Jie ta
po suimti Salt Lake City, tltah, Dėt jau yra atgabenti į Olym- 
pia, Wash.j kalėjimų, kur bus teisiami už žnlogvagystę. Jiems 
gręsia kalėjimas iki gyvos galvos. Antras žmogvagys, Mahan, / 
tebėra nesugautas.

sulaukus 
gimęs Chi-

j nuliūdime 
tėvais Sava- 

tėva Jurgi, broli Ah'd- 
2 dėdes Antanu Mažei- 

... i. 2 te- 
valtiėnę it

Naujagimis stinuS ir motina 
sveiki ir linkšmb, Prie gimdy
mo patarnavo Dr. Makaras.

Kaip šiandie, antradienį, Illi
nois valstijos senato komisija 
tyrinėjusi kaltinimus, buk Ghi- 
cagos universitetas esąs derlin
ga dirva “raudonajai propagam 
dai”, patieks savo raportus se
natui, Komisijos didžiumos ra
portas esmėj busiąs toks, kad 
kaltinimai esą niekas daugiau, 
kaip tik “popycock 
zaunos 
sakosi mačiusi nemažai pamato 
kaltinimams.

graži kaip rojus.
Visi vietos ir apiėlinkėš lie 

tuviai prašomi, be jokio atši 
kalbėjimo, rengtis šiam pikui

► >• if* **enose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. ...

tuščios
Komisijos gi mažuma

Jungtinių Valstijų prokuroras 
Michael Igoe pavedė U. S. ty
rinėjimų biurui reikalavimų, 
kad valdžios atstovai išnagrinė-

Pasišlavė iš tavernos 
$1,000

Kunigui Coughlin 
nerenduojama Sol- 
diers Field aikštės

ROSELAND
po nuvežtas į ligoninę foselan- 
dietis biznierius, tavernos ii 
bučernės SitvinilikaS, Walteris 
Daukantas^ 10500 MiChigan 
avė. Jis turįs pneumoniją ii 
sunkiai sergėt BurnSide ligoni
nėje dabar y ra d-ro Makaro 
priežiūroje.

O jau orkestras tai tikrai 
be sustojimo visokius šokius 
gros. Bus įvairių įdomybių, jų 
tarpe ir “komedijų”, kaip lenk-

Chicago Police Field 
Meet

Birželio 16 d. Mah/uette 
Parko lietuvių demokratų (15 
wardo) kliubas surengė pikni
kų Mike Biago miške, Willow 
Springs, III.

Nors lietus pradėjo lyti 
apie 1:30 Vai. po pietų ir bu
vo taip smarkus, kad greit 
vanduo Upeliais ėmė bėgti, bet 
žmonių suvažiavo daug į miš
kus. 6 jau priė liėtuvių dė-

Kliubas rengia naktinį 
pikniką

Lietuvis mirė dėl pa 
siutusio šuns įkan

dimo

isokių prisirerigi- 
Peoplcs” dienai, kuri

Ar Reikia Pagelbėti?
Mes padarome duplikatuš dėl jusi] 
kafo senu daliu. Atvešk juos čionai. 
Mes turini dalis dėl visti karu. 
Perkame ir parduodame senus ka
rus. Taipgi tajetus, tūbas ir bat- 
teries.

KUR ŽUVO DAUG PAR 
BlNlNKtJ

LEONAS MAŽEIKA
Persiskyfė sU šiuo pasauliu 

birželio 15 diena, 7:10 valan
da vakare 1935 iii 
17 metu amžiaus, 
cagoie. . ..

Paliko dideliam 
motina Jeva. po 
gaitė 
riejo, 
ka ir Mykolą Sayagąiti 
tas Matgarėta E’ / 
Anna Duffy ir Riminės, o Lie
tuvoj močiute ir dėde it tet4 
Juozapa ir Marijoną Mažeikų? 
ir gimines

Kūnas pašarvotas randasi 
5407 S. Nottlngham Avė., 3 
blokai E. nuo Hariem Avė., 
arti Archer Avė.

Laidotuvės ivyks birželio 19 
diena, 9 vai. ryte iš namu i 
šv. Juozapo parapijos bažny
čia. Sunimitt. III , kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
vėlionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i šv.Kazimiero kapines.

Visi a. a. I^eono Mažeikos gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
iam paskutini patarnavimu ir 
atsisveikinimu. Nuliude liekame, 

Motina. Tėvas. Brolis, 
Dėdės ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk- 
toriuš Petkus, tm. Cicetb 2109

Iš Zarasiškių Kliubo 
susirinkimo

Birželio 14 d. Zarasiškių 
Kliubas laikė susirinkimą. Na
rių atsilankė nemažai. Prie 
kliubo prisirašė naujas narys 
— drg. J. Dudėnas — cicetie^

nuo 12 iki 24 
♦iiraomet i 

PLUMBIN&

šio* St.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
BATH HOUSE ’ 

i Sttėet

Valstybės gynėjas Thomas J. 
Courtney pirmadienį pareiškė, 
jogei liudymai buvusio Cook 
kauntės iždininko Robert M. 
Šweitzet’io byloj bus priruošti 
dar šią savaitę. Gntnd džiurė 
tebetęsia tyrihėjimą.

John Kowalski, 45 fnetų, 1916 
Fullerton avė., pasikorė po muš
tynių su Ptttil Kuca, 60 metų. 
Muštynėse su Kovvalskiu Kuca 
nudardėjo žetnyn nuo ahtro 
trobos aukšto ir neteko sąmo
nės. Kowalski gi pamanė, kad 
Kuca jau nebegyvas, tai pakir
to ir sitvo gyvastį.

ROSELAND.— Pėtiiyčios ry
tą birželio 14 d. gerki žino- 
mkin roselandiečiui Petrui Se
moškai jo žmona, pagimdė įpė
dinį sūnųk Petras Semoška gy
vena adresu 10783 Indiana 
avė. ir dirbti prie Standard Oil

THE BRIDGEPORT IlOOFlNG ČG. 
ai jum > 

symoT Pašau 
kyšime Įdek ____ , .
taipgi daromo višoki 
darbą,

8216 So. Habted 
Tfl. VtCiofr

P.CONRAD
STfeDIO

420 W. 63rd St 
tenglewbbd 68Š3-6Š40 

Dar gražiau, fnodėfniš 
kiau įrengta.

Užėjus šiltam orui, kuonlet 
darosi nepatogu lankyti viso
kius teatrus bei parengimus, 
tai pasidaro pta’ktiškiatisis bū
das atsisėsti prie savo radio 
ir pasiklausyti gražių ir įdo
mių radio programų, kuriuos 
nitolatiniai kas antradienis lei
džia Peoples Rakandų Karu- 
tuvės. šios dienos Peoples 
radio programo išpildyme da
lyvaus visų laukiami talentai, 
kaip tai Mrs. S. Sauris, Mrs. 
L, Sabonis, A. čiapas, Kas
tas Sabonis, Peoples Parlor 
Kvartetas ir kiti, kurie visi 
yra gerai prisirengę padainuo
ti daug gražių dainų. Be to, 
kalbės Dr. S. Biežis, bus gra
žios muzikos 
įvairenybių bei svarbių pra
nešimų apie visuomeniškus pa
rengimus ir Peoples krautu
vių prekybos eigą, kuomet čia 
dabar tęsiasi didelis June 
Drivc. Siūloma net du tūks
tančiai dolerių vertės dovanų 
ir (luroina 
niu 
įvyks 30tą šio mėnesio Biru 
tės Darže.

e av. 2274 Elston av. 
St. tėlArmitagė 1440

Apsvarsčius bėgančius kliu
bo reikalus, pikniko rengimo 
komisija pranešė, kad vieta 
piknikui yra paimta Big Tree 
Inn, 6 blokai į vakartis , iiiib 
Keah avė. Anot komisijos, vie
ta labai graži ir parankus nu
važiavimas, nes randasi ant Ar- 
cliėr ave<i kelio.

Piknikas bus naktinis, {vyks 
birželio 29 d. Pradžia 6 vai. 
vak. Įžanga dykai. Bus gera 
muzika šokiams. Visi kviečia 
mi atvužiuotv

Kliubo koresp.

Karšto vandens šildytuvas JIE

Atdara nedėlidmfe iki

VyriaUdš Vfe 
Atsilankykit i __  , ____
3 krautuvių ir pasižiūrėkit—jus 
čia rasite klėkvieha žinoma male- 
vos ruši už nupigintas kainas. 
$2.00 Balta žibanti Ma- $4 AE 
Ieva, už Gal.................................... **
$2.25 Balta Fiat Ma- 4 A 
ieva, už Gal.
$1.25 Sieteliams Maleva, JįA- 
dž Gal.......................... QUG
Kalsominb <4 A A
2& sv..............
Visa Malėvk 100% Garahtfaota— 

Arba Stigražiitsimė Pinigtis
Paint Exchange of Chicago 
1557 B 

6806 S,

Pirmadienį prasidėjo nagrinė
jimas bylos iškeltos advokatui 
Louis Piųuett. Adv. PiąUett yra 
kaltinamas tuo, kad savo laiku 
davęs prieglaudą gengsteriui 
Homer Van Meter’ui, dabar jau 
mirusiam. Van Meter gi, savo 
keliu, buvęs draugas paskubu
sio Dillingerio, kuris irgi yra 
jau miręs.

Pirma tų pa
bus birželio 

Parengimas įvyks Co- 
sky Parke. Antroji diena 

— liepos 4-tą, taip jau Co- 
miskey Parke, o trečioji — 
liepos 7-tą Wringley Field 
aikštėj.

Chicagos policija prašo pa
remti šiuos parengimus, nes 
visas jų pelnas eis pagelbėti 
našlėms ir našlaičiams tų po
licininkų, kurie žuvo pateigus 
eidami.

SLA. 178 kuopos iš 
važiavimas

FOURTEENTH STfcĖ 
908-§10 We?t _

Moterų diėna Sėrfeddiniš*
Po naujų savininkų Priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 

Masažai—Chiropodistai—Atdara dieną it naktį.—
SWlMMlNG ČOOL PttONfc CANAL 9*560

PLUMBINGO IR NAMŲ AP- 
ŠILDYMO SPECIALIAI

Viterous chiną , eloset kombinacija, 
aržuolinės rib klCtin&J $4 A A E 
sėdynės ........ . ■ Vbvw
Metalinės chrome kombinacijos sin- 
ką, kranai, su nuimama $J| 
sėdyri® 

ir tdllka 4o 
Pilnas paiifihkimaš t&fofti 
atvežimas, 
pietų

A; JiESSE and SONS 
2456 W. Lake St tel. Seeley 3513

Ar Yra Kas Jums Skolingas Pinitų? 
MES ISKOLEKTUOJAME 

Neiškolektnosim 
sim. Mes 
Notas, Monw , __ 

UNIVE118AL CO 
SEBVIČ 

39 H U SaM 
Central 8982

Lėo Mažeika, 17 metų, gy- 
Veho adresu 54()7 South Not- 
tingham avė. Gegužės 18 die
ną jį įkando į lupą šeimynos 
šuva. Nors tuojau įkąstas 
jaitnas vyras pradėta gydyti. 
Pasteur’o metodą, bet praėju
sį šeštadienį jis mirė nuo ap
riejimo.

mokratų kliubo baro negali
ma buvo nė prieiti. Daug iš 
šokėjų buvo . Vieni šoko lie
tuviškus ’lr amerikoniškus ša
kius, kiti darė biznį barui.

Daržo savininkas Mike Bin
go visuomet yra draugiškas 
žmogus. Tad ir šiame pik
nike pirko gerti visam barui 
keliais atvejais.
x M. Bingo yta senas Briglitbn 
Patko gyventojas ir senas biz
nierius. šhio laiku jis turi ta
verną adrcs.U44358 So. Califor- 
nia avė .

Praėjusį sekmadienį ant lie
taus užpyko ne lik piknikų 
rengėjai, bet ir visi Juštice 
Park ir Willow Springs biz
nieriai. Well, kaip ten nebū
tų, bet su gamta sunku, o tam 
tikrais atvejais ir visai nega
lima kariauti 
kuri iiesiskaito su jokia žmo 
nių srove arba grupe — tegu 
ta grupė bus šventa ar pas 
merkta. Senas Petras.

Vilyčia rodo į Wittenberg 
miestą, Vokietijoj, kurio prie- 
mesty Reinsdorf ištiko eksplo
zija didelių amunicijos dirbtu
vių. Naciai skaičių žuvusių Už
slėpė, bet manoma, kad ekšplo- 
zijojj kuri visai sugriovė dide
les dirbtuvės, žtiVo gal 1,000 
darbininkų.

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted Street 

TeL YARDS 0803

SLA. 178 kuopos išvažiavi
mas įvyks sekmadienį, birželio 
28 d;, Rojaus Darže, Central 
Parke, t< y. į pietus nuo 115 
gatvės.

Piknikas prasidės 11 Vai. ry
to it trauksis iki vėlumos. Pik
niko vieta vasafoš laiku yra

_____ THĘJDA1LY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS
JUMFAJDlaliJ i v jlkkujas

Ifc skyrius yni vedamus tiksiu pagelMti fekuitytojaihd fehh 
tifastl, kur galinta nusipirkti įvairiu paprastu if iiėįtapMių 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpAfižhf čta skelbtai^ 
galite kusirastl ko jleškot, pašaukite Natijiėftds, Coliai Š5M, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Cta jus gausite inforlnacijų, jeigd tik 
jų bus galima gautt

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 

. 25^ 1KI ' 
Lengvi iimokėjimaL 
tnėnėsit]; Krėipkit* 

levinthal. 
mj/TKL . 

kdmiraš Marahfiėld

THE HAMBURGER CU 
X SINCE 1868 

u-4i

Paskilbęs propagandistas pet 
radio kunigas Coughlin krei
pėsi į Chiagos parkų komisio- 
nierius prašymu • prtrenduoti 
jam birželio 19-tai dienai di
džiulę Soldiers Field aikštę.

Chicagos parkų distrikto 
kolnisiosieriai atsisakė išpil
dyti kunigo prašymą. Po to 
kunigo Coughlino atstovas, ad
vokatas Samuel Ettclsan, vėl 
kreipėsi į ’komisionicrius, ku
nigo vardu prašydamas iš 
naujo apsvarstyti kalbamą 
klausimą. Komisionicriai ir 
vėl pasiliko prie pirmosios sa
vo nuomonės.

Kodėl gi jie neparenduoja 
Soldiers Field aikštės kun. 
Coughlin prakalboms? Es* 
mėj jų atsakymas į šį klausi
mą yra toks:

Chicagos parkų paranku- 
niai yni visų pirma įtaisyti 
visuomenės pramogoms, svei
katai ir gerovei. Tie paran
kamai neprivalo būti varto
jami tokiems parengimams, 
kurių vertę ir naudą gali už
ginčyti šiek tiek didesnis tak
sų mokėtojų ir piliečių skai
čius. Ir toliau: leidus kuni
gui Coughlintii naudoti savo 
propagandos tikslams Soldiers 
Field aikštę, butų įsteigtas pa
vyzdys, kuriuo sekdami kan
didatai tų ar kitų politinių 
partijų, tos ar kitos partijos 
arba jų dalys reikalautų tokio 
pat leidinio, kokio dabar pra
šo kun. Coughlin. Be to, Chl- 
cagoj yra pakankamai paran
kių privačiai valdonių vietų, 
įvairių štadlbnų, ‘kuFiuoš kun. 
Coughlin gali savo tikslams 
pasirenduoti. ' . ,

buotę Chicagoj. Dalykas 
kad kai kurios firmos, 
imančios vištų bizniu ii 
klausančios asociacijai; 
skųstis valdžiai, joge! asociaci
jos viršilas perdaug sativališkai 
elgiasi.

i... .g"......

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & ISOILERS

S. and L. Ins. Cdrp., Washing- 
ton, D. C. ApdtauStaš kiėkvie- 
iio žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

Mes mokam už kiekvieną 
dolerį dividehdus, pa^al už^ 
darbio. Praeityje išmokėjome 
4 nuošimčius.

Reikalau d a m i 
.... , ,, visada galite 

gauti savo šu
tau pytus piui- 
gilš. ( Įstojimo 
mokėti nereikia.

Real Estate ir Pask.
REAL ESTATE & LOAN

IRRIPKItAs I MUSU hENbROVt 
Del školihimo pinigų ant haniu. Del 
pirkimo, mainymo arba pardavimo 
hatnuš, lotus if Žemes. Paveskite 
mum* yistis tilto Insurance, Fire, 
Tornado. Life. Surety Bonds ir 4ki- 
tnfc Paveskite i 
legaližkus. dėl p: . ___
minimo visokius dokumentus, lietu
viškai ir angliškai.

J. C. ASTOR & CO.
J. Astrauskas Mrt. 

Ofisas atdaras iki 8 v. vak.
44 R 108th SU prie Mlchlgaa AV«.

jums reikia
Automobiliu Dalys

AUTO PARTS

KONTRAKTORJAI 
B, Shukis & Co.

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

bas gdfahtuotas
4181 SO. FRANCISCO AVĖ, 

Phdnė Lafayeite 5824.
i i. Miir.i turiu i į į

&2Ž(L&0 Archer Avenue
.......... Phoąę. Lafay^te 109Q

FIKČERIAI 
STORE FIXTURES

FIKČERIAI KRAUTUVAMS. 
Ratai ir kiti krautuvams fikčeriai 
nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais. ___,,

GARF1ELD STORE FDCtURE 
HKCHANGE

5300—5814 , §o,M Hąlstęd , S t.

KOLEKTAVIMAI 
COLLECTIONS

įi i i i’fr yjį į j m

nieko fterokuo- 
perkame Accountus, 
ius už cash,

JBCTION

Street

BOURBON 
' l'li.tillrd' '/i
KENTUCKY

Of CttlCkOO

i m
 i 1

2324 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH( Pfezidentis 
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

il un,,, IJI..Į .uit i ||.I(W tiinririuiĮ^Mii



NAUJIENOS, Chicago, III

PRANEŠIMAIGražuolių Kontestas CLASSIFBEDADSPRANEŠIMAS

KontesU, tuojau

For Rent

TIKTAI IKI
BARGENAI" Birželio 18d

Dovanos iš Lietuvos

ir gam

CLASSIFIEDADS

KUPONAS

Čia prisiunčiu savo fotografija.

Mano vardas ir pravardė

Miestas

Mano amžius

PIRMA DOVANA • 
ANTRA DOVANA 
TREČIA DOVANA

$50.00
$25.00

• $10.00

Pilnai 
Daro-

Chicagos Liet. Choro 
Pirmyn metinis su
sirinkimas ir išvažia-

This delicious cheese food lt 

DIGESTIBLE AS MILK 
1TSELF!

iždo ne- 
kunigam 

neturi

ALTASS naktinio 
pikniko darbuoto

jams padėkos

P-nios Luiu Raben 
(Micevičienės) mo

kinių koncertas

Draugystės Brolių ir 
Seserų susirinki
mas ir piknikas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Antradienis, birž. 18, 1935

Vakar piktadariai 
apiplėšė Petrų 

Kampika

GREITAM PARDAVIMUI 
oriui gražus tavom flxčerlal 
hogony Baran 
Plato gblHN 7“ 
cooler — 
tavornul 
Ilonos 1 (Ilona. Aįsišaukite užpakali
niu finte I, Nausėda, 3201 Lltuanlca 
Avo, kampus 32 gatvės. Telefonus 
Boulovanl 0890.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
rilis, visokio didžio nu Coli linksnis

Lietuvaitės norinčios jatoti j Gražuolių 
“MISS NAUJIENOS 1935 - - -
siųskite savo fotografijas i “Naujienas

Chicagos lietuviai, susi- 
Lietuvių Auditorijoje 

llalsted St, Jungti-

TTcip Wanted—Malė 
Darbininkų reikia (-

Ponui Antanui Smetonai 
Lietuvos Prezidentui, 
Kaunas, Lietuva.

CASTLE HOME ROADHOUSE 
Parsiduoda, 4 metai Įsteigtas. Tin
kamoj vietoj. Pardavimo priežastis 
— liga. 56th Avė. ir So. 93rd St. 
Oak Lawn, III. arba šaukit Oak 
Lawn 20 •!

Anksti rytų Islbrlovė | valgo 
mų daiktų krautuvę, pani 
grobū suvirš $40.00.

MODERNIŠKA BUčERNfi parda
vimui pigiai. AuksinS proga bile 
kam. Informacijų klauskite Nau
jienų ofise, A. žymonto, nuo 2 vai. 
po piet iki 8 vai. vakare.

TAVERN pardavimui, 
įrengtas, gražioj apielinkėj. 
mas geras biznis.

5404 So. Wentworth Avė.

Hidden fa Velveeta’s i 
Cheddar Cheese flavor

RENDON Tavern su visais įren
gimais. Randu pigi Prie didelių 
dirbtuvių, arba kas nori pirkti na
mų, aš mainysiu i bungalovv, 4300

Petras Kampikas pasigrobė 
revolverj, bet sulaikyti jau ne- 
galėjo. Piktadariai su motor- 
eikliais greit nudumė savo ke
liais.

Tuo laiku ponia KampikienO 
r dūkte Auna miegojo. Bet 

pajutusios užpuolimų greit pa 
šaukė policijų. Policijos ir de
tektyvų du skvadai pribuvo už 
penkių minučių. Vieni jų leido
si vytis piktddarįus. kitį Jja- 
6mę rekordus pareiškė, k^d jų 
manymu tie patys italai kele
tu kitų krautuvių apiplėšė 
Bridgeporte. Ir jie mano, kad 
greit tuos piktadarius susek-

Gerbiamieji: — Aš noriu būti kandidatė j 
“Miss Naujienos 1935”

Furnituro & Fixturcs 
ilAkandiil-lfalMl

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė. geras biznis, visokių tautų ap
gyventa. Arba kas turite bizniava 
namų, o norite bučemės. aš mainy
siu. šaukite Cicero 1805.

Išrinkimas gražiausios lietuvaitės 
“MISS NAUJIENOS 1935”

REIKIA bultavoldės mergaitės 
lengvam namų darbui, nereikia vir
ti nei skalbti. Geri namai. Rei
kės ant vietos gyventi. Armltage 
5886,

Praėjusio šeštadienio “Nau
jienų” laidoj buvo paskelbti 
vardai asmenų, .kuriems p. R. 
šniukas atvežė (dovanų ir laiš
kų iš Lietuvos,

Tačiau pranešime nepaduota 
p. šniuko adresas, ir todėl kai 
kurie suminėtų asmenų klausė 
“Naujienų” kur p, šniukas gy
vena. Tad ve jo adresas:

R. šniukas, 4208 So. Wash- 
tenaw avė.

Lithųanian Nowh Jx>an & 
Buildlng ANHodntion, Naujienų 
'Pulkus, šėrinlnkų AisIrinklnniH 

/vyks pvnktadlcnf, birželio 21 
.1., 7:3D va), vakare.

Visi, kurie turite |dėllug šioje 
bendrovėje, muilončkiio atHlIan- 
ayti, iich yra h varlius rolkahiN.

Kurio dėl svarbios priežastlcK 
i (šliaukyti negalite, tai malonė
kite prisiųsti (galiojimus pani- 
rnšydamj ant prisiųsto proxy.

T. RYPKEVICRJS,
Sekretorius.

BIRUTES DARŽE 
Rugpjučio-August 4,1935

REIKALINGA moteris nr morgl 
na prie nbolno namų darbo ir prl 
daboti 1% motų vaikų. 4603 N 
'Humlln Avo, Junlper 8980,

PARDAVIMUI tavom, biznis iš
dirbtas. geroj vietoje, įvairių tautų 
apgvventoj. Parduosiu pigiai, prie
žastis pardavimo liga. Silver Leaf 
Inn. 5000 So Ashland Avė.

PARDAVIMUI delicatessen ir gro- 
sernė. Uždarbio $50.00 i savaite. 
Yra 4 kambariai gyvenimui Tinka 
vedusiai porai. Yards 5021.

Gražioje Kimball Hali sve
tainėje, prie Jackson ir Wa- 
bash gat, vidurmiestį, birželio 
21 d, penktadienio vakare, 
punktualiai 8 v. v. įvyks virš- 
minėtos smuiko žinovės ir pia
nistės mokinių koncertas, kurio 
reiktų muzikos mylėtojams nu 
eiti pasiklausyti, nes ten bus 
numerių, kuriais bus galima 
gėrėtis, šiemet p-nia Micevi- 
čienė turi keletą mokinių, ku
rie gros vargonus. Tai retas 
atsitikimas, tačiau jis įvyks.

Iš studentų jus pirmą kartą 
išgirsit Birutės vedėjo sūnų 
Robertą Byanską, Dr. Davido- 
nio dukrelę Vandą ir kitus, 
įžanga veltui, bukit ten—nesi- 
gailėsit—-N. N.

— 20 pėdu Ilgio — 
rogl storis — Iro box 

Silkini — pilnas įrengimus 
•— Turiu parduoti prieš

italas nešinus keksų 
, apsižvalgęs paprašė 

Kai P. Kampikas at-

10 GYDYMU UŽ $6 00
$1 jmokėti — SI i savaite. Electro- 

magnetic, ouartz-liampa. ir tt 
Pure-erb Health Patarnavimas. 4788 
So. Ashland Avė.. 3839 S. Halsted 
St.. 1747 W Chicago Avė., 3082 W. 
Cermak Road, 9220% Commercial 
Avė. (Atsineškit ši skelbimą).

Mes 
rinkę 
3133 So 
nėae Valstijose, šiaurinėj Ame
rikoj, birželio 14 dienų 1935 
metų, tarp kitų Lietuvos rei* 
kalų plačiai aptarėme neseniai 
(vykusį incidentų, kur pilietis 
Albinas Simanavičius buvo tar
dytojo klausinėjamas ir areš
tuotas už palaidojimų Kupiš
kio kapinėse trijų metų miru
sio nekrikštyto vaiko motinos 
kape.
. Kupiškio klebonas dėl vaiko 
palaidojimo motinos kape pa
šaukė Simanavičių pas save. 
Vėliau ir tardytojas pašaukė 
Simanavičių, jį išklausinėjo ii 
užvedė prieš Simanavičių Pa 
nevėžio Apygardos teisme by-

BRIDGEPORTAS. — Birže
lio 17 dienų, 7:30 vai, ryto, 
trys ginkluoti piktadariai už
puolė valgomų daiktų krautu
vės savininkų Petrų Kampiką, 
3213 So. Parnoll Avo. Pasigro
bę iš registorio suvirš $40.00 
pabėgo.

Apie 7:00 vai. ryto pro Kum
pi k o 
vyrai 
dury

Ateinanti septintadienj, bir
želio 23 <L, (vyks išvažiavi 
mas | Jofferson girias, kuri 
rengia Chicagos Lietuvių Cho
ras Pirmyn ir Chicagos Lietu
vių Vyrų Choras.

Tai bus vienas iš linksmiau
sių išvažiaimų.

Bus visokių žaismių, dainų, o 
kas norės, galės ir pasišokt 
antgražios žolės.

Vieta išvažiavimo yra gerai 
žinoma, netoli Central Avė. ir 
Indian keliuko.

Abu chorai kviečia publikų 
skaitlingai atsilapkyti.

-r-Antanėlis.

REIKIA patyrusios margaitės stu- 
bos darbui. Yra kūdikis, Geri na
mai. Reikės gyventi ant vietos 
Mrs. Ancal, 4545 N. Clifton Ava 
Sunnvsido 0604

dol byltt kurio biznio įskaitant svar
stykles, rcglsterlus Ir Ietį baksus 
Cash arba ant Išmokėjimo. Pama
tyk! tu m u n pirm negu pirksiu ki
tur. «, E. SOSTHEIM & KONR 
Storo FixtUroM, 1.000 S. Stato St. 
CALumot 6269

3417-21 S. Halsted St

BliDRIK
Furniture Mart 

3345-47 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705—8167 

CHICAGO, ILL.

Ateinantį penktadienį, birže
lio 21 d., 7:30 v. vakare buvu
sioj Meldažio svetainėj, 2242 
W. 23 PI., įvyks metinis Chica
gos Lietuvių Choro Pirmyn 
susirinkimas.

Tai bus labai svarbus susi
rinkimas, nes bus renkama cho
ro valdyba ateinančiam sezonui, 
bus išduoti raportai iŠ choro 
praeito sezono darbuotės.

Kaip jau žinoma, Chicagos 
Lietuvių Choras Pirmyn užbai
gė savo 25 metų jubiliejinį se
zonų ir žengia į 26 metus.

Taigi kiekvieno choristo-ės 
būtina pareiga yra atsilankyti 
j susirinkimą ir išsirinkt val
dybą, kuri darbuotųsi choro la
bui daug geriau ir sumaniau, 
negu per pereitus 25 metus 
kad veikė.

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE

LOANS AND INSURANCE 
4631 So. Ashland Avė.

2nd fl with lawyer J. J. Grish 
PERKAM! PARDUODAM IR 

MAINOMI
Namus. Storus, farmas ir tt Turi
me extra bargenų. — Turime ant 
pardavimo namų, grosemių, bučer- 
niu ir saliunu (tavernų). Dabar yra 
laikas pirkti tavernos prieš lieense 
baigimo. Jone 30. Norintiems tavem 
pirkti, matykit mus. Labai geru 
vietų turime ant South Side ant par
davimo. šaukit telefonu Boulevard 
2800 arba Lafayette 2235.

REIKIA LIKERIU PARDAVINĖ
TOJŲ Garas komlHua Ir bonuanl 
mokami. Padmutykll hii M r. Motei. 
2088 WonI ftlMt St.

Help Wanted—Femalc 
Darbininkių reikia

2 STORAI RENDON
Vienas nu Tavem flkčerlalK. ku- 

rluoH galima vartoti. Bizniu ifidlrb- 
tuH per daugeli metų — Antras što- 
ruN tinkamas dėl Rulluno ir who- 
leKale Ikiuor.N, nCM vietos užtektinu! 
dėl 2 bizniu.

3841 S. Halsted St.

Sekmadienį, birželio 9 d., 
įvyko Draugystes Brolių ir Se
serų susirinkimas. Iš proto
kolo paaiškėjo, kad draugystė 
gerai stovi, turto turi virš 
$5,000, o sergančių buvo tik 
vienas asmuo. Prisišašė kele
tas naujų narių.

Ateinantį sekmadienį, birže
lio 23 d., įvyks draugystės pik
nikas su laimėjimais p. Biago 
vietoj.

Bus gera muzika, bus ir 
įvairių painarginimų.' Kviečia 
publiką atsilankyti Komitetai.

— Peter P, Lapenas, 
^Dr-stės koresp.

ANT RENDOS Tavern, 1 blokus 
nuo South Wuter Market. Fintas 
ant viršaus ir svetuinS dėl šoklu už
pakaly. 2901 Walnut St. Telefonas 
Kedzie 4558

Kaip kunigų vyriausybe, taip 
Jūsų, ponas Prezidente, valdžia 
surado, buk yra prasižengimas 
nekrikštyti vaikus.

Mes Chicagos įvairių srovių 
lietuviai, dalyvaudami masinia
me mitinge, reiškiame pasipik
tinimo tokiu valdžios darbu ii 
reikalaujama iš valdžios, be Si
manavičiaus bylos panaikini
mo, dar:

PARSIDUODA pigiai — Tavem 
— Gera vieta — Pigi renda — Prie
šais Stock Yardu.

4826 S. Ashland Avė

ANGLYS — Mes dabar parduo
dam anglis pigiomis vasarinėmis 
kainomis. Del informacijų telefo- 
nuokit greit.

ACME FUEL COMPANY
3950 S. Wabash Avė.

Phone Yards 1550
PASTABA: Mums reikia pardavi

nėtoju jūsų apielinkėj

Prosinimo mašinos po 
29b00 aukščiau

Vartoti Elektrikiniai Rcfri- 
ger a toriai • g 0 Q 
Nauji Elektrikiniai Refrige- 

T1“...... ’79.50
1. Atskirti bažnyčią nuo val

stybės.
2. Kad kunigai nesikištų į 

mokyklas ir mokyklose 
nebūtų mokinama religi
jos, o tik visuomeninių 
mokslų, profesijų 
tos mokslų.

3. Kad iš valdžios 
butų mokamos 
algos, ir valdžia 
skirti pinigų bažnyčioms 
ir kitokioms religinėms 
įstaigoms budavoti.

4. Reikalaujame šalyj įvest! 
civilę metrikaciją.

5. Valdžia turi leisti įsteigti 
laisvas kapines, kad žmo
nės galėtų laidotis kaip 
jiem geriausia patinka.

6. Reikalaujam privalomo 
vaikų mokinimo nuo 7 iki 
16 metų amžiaus, ir kad 
beturčiam vaikam einan- 
tiem mokslą butų duoda
ma parama.

7. Paliuosuoti politinius kali
nius, duoti spaudos, susi
rinkimų ir organizavimo
si laisvę.

8. Duoti žmonėm laisvę iš 
savo tarpo nominuoti kan
didatus ir juos visuotinu 
ir slaptu balsavimu rink-

Birželio 15 d. p. Liepos dar
že. Justice Parke. III.

ALTASS centro valdybos 
komisija dėkoja už pasidar
bavimų naktihiam piknike 
(birželio 15 <1. p. Liepos dar
že) šiems asmenims:

pp. S. Dambrovv, Pučkoriui, 
Narbutui. Lauritčnui, Kučins
kui ir keletui kitų darbuotojų, 
kurių pavardžių neatsime
nam. ir ponioms Dambraus
kienei ir Kučinskienei, kurios 
darbavosi prie užkandžių visi 
jie roselandiečiai.

Taipgi dėkojam kilų kolo
nijų darbuotojams: ponioms 
Kareivienei, Vilimienei, And
riulienei. Dulkienei, Balčiūnie
nei ir p-lėms Barborai Surpiu- 
lei, B. Abraškaitei ir kitoms 
kurių pavardžių neatsimenam.

Negalima pamiršti musų 
energingų darbuotojų, pp. 
ša ik aus, V. M a irk aus, J. Bal
čiūno, Stulgaičio, Andrulio, 
Dulknio, A. Zimonto ir keletu 
kitų darbuotojų, kurių pa
valdžių neatsisimenam.

šis naktinis piknikas buvo 
surengtas tik tuo tikslu, kad 
įvykdžius išlaimėjimą užsili
kusių nuo bazaro daiktų. Nors 
piknikas buvo surengtas pas
kubomis ir be jokių ypatingų 
pastangų, vienok davė gryno 
pelno jALTASS sąjungai 
$105.65.

Dėkojam visiems rėmėjams 
už atsilankymą į porengimą, 
kuriame visi linkėjo Įeit. Fe
liksui Vaikui kuolaimingiau- 
sios klotės pasiekti Kauną su 
Lituania II.

Komisija:
Geo. J. Stungis, 
Wm. Kareiva,

GERB. Naujieną skaityto
jos ir skaitytojai pratari 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

krautuvę pravažiavo trys 
su motorcikliais, ir vi 
bloko sustoję gryžo at« 
Už pusvalandžio įėjo į 

krautuvę nedidelio ūgio juod- 
bruvis 
maišiukų 
mėsos 
pjovęs nešė mėsą pasvert, tuo 
laiku italas atstatė revolverj ir 
pareiškė, kad vieloj mėsos jis 
norjs pinigų. Privarė Knmpiką 
prio registorio ir liepė j j ati
daryti.

Kai ęegisterls tapo atidary
tas, tai italas pasigrobė pini
gus ir įsakė p. Kampikui eiti 
į skliapą. Kadangi skliapas bu
vo užrakintas, tai piktadaris 
nuvarė jį j užpakalinius kamba
rius ir liepė stovėt iškeltomis 
rankomis iki jie prasišalinsią. 
Staiga piktadaris leidosi bėg-

Anglių Kainos Kyla
Coko iš Koppers arba QQ 
solwavs ..... ............
Tikros W.V.PocahantoH yj rtfj 
mine run, 40% stambios 
65% stambios, persi jo- <*7 pfl 
tos, paprastai $7.95 ••••_,*
Pocahantos, šmotai ar- Qfl 
ba persijotos .......
Pocahantos, smulkios, $”7 Efi 
persijotos ..................... ■
Petroleum Coke, 65% $7 7E 
didelės . ......................... ■■Iv

POCAHANTOS 
PAVADUOTOJOS

Wilmington lump $E
arba crk ........................... w«VV
Wilmington $E A A
nata ..............  ws"VV
Wilmington mine run, <E OE 
65% stambios ..............
Wilmington persi- JA A A 
jotos ............................. ■•■“V
Chesnut Pennsylva- ji 1 7R 
nia kietos anglys .... I ■■ I v

šios kainos dėl 5 tonu ar 
daugiau

WHOLESALE COAL 
DISTRIBUTORS

4827 So. Whipple St.
Phone Lafayette 8821

Rezoliucija dėl pilie
čio Simanavičiaus 
persekiojimo už ne
krikštyto kūdikio pa
laidojimą Kupiškio 

kapinėse

Ar 1uu <»mI noriu Chicagos Lietuviu 
Draugijos? Jeigu nesi, ta! kodėl? 
Du tuksiančiai lietuvių vyru ir mo
toru yra nariais šitos didelės pašal
pos Ir kultūros organizacijos — atei
kit Ir Tamstą i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuviu Draugijoje Il
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savai lyja 
savalty |o 
$1.25 mėnesyje/ 
nėra, pomirtinės _______
karna $250.00 Iš Draugijos iždo,

Chicagos Lietuvių Draugija yr: 
logalfl organizacija Illinois veisti |o 
jo. Narinis 
toris nuo 15 ....

Lilrnšyt Draugijon galima per mu 
nu konkursuntus 
kreiptis tiesiai I ___ _ _ ......
pancidėllnls Ir kotvorgnls ofisas atda
ras visų diena, o nodėldlonlnls tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po plot.

Chicagos Lietuviu Draugija.
1780 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)
D. L. K. Vytauto Draugija laikys 

priešpusmetinl susirinkimą birželio 
18 dieną, antradieni, 7:80 vai. vok, 
Chicagos Lietuviu Auditorijos sve- 
tanS, 8188 So. Haltsed St

Šluoml kviečiami nariai būtinai 
pribūti, nes yru svarbus susirinkimas, 
kur yra naujų klausimų apsvarstyti'.

P. K„ nekr.

$10.00 savaityje ir $16.00 
Mokestis 50c., $75, Ir

Extrn mokesčių 
reikalams išmo-

Lictuvlų " firąugij» yra
W • .1 V W , ww • v v w v f— —

rllmnml vyrai ir mo- 
I 48 motų amžinus,

. * — i* 
arba malonėkite
Draugijos ofisą, 

.„ ._ __ t-
dionialH tiktai

Siaubiamos mašinos vertės 
$50.00 po .... ^3 (j)Q 
Skalbiama mašina 
ir Prosinimo
mašina ’Jft |-f] 

sykiu už. ..■fVivU

Philco
dios

Gražios Radios kabinetuose

P. '29.00
Radio tūbos po *35c 3 už $1.

2 šmotų Nauji Parlor Setai

„ 29.00 
16.00

Real Estete For Sale

FORECLOSURE BARGENAI
Morgičio savininkas parduoda 

2 flatų murini namą, garu Šildomą, 
ir 6 kambariu murinę cottage. garu 
šildoma. Labai pigiai už cash. Par
duos abudu namus už $6950. Atsa
kantiems žmonėms parduos lengvais 
išmokėjimais Pamatykit tuos na
mus: 6501 ir 6503 S. Bishop St., o 
paskiau pasimatykit su:

MR. W. R. LEMKE, 
33 W. Washington St.. 

2nd floor
Phone Randolph 8750

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

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

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

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE 6900

Vaizdus iš potvynio Kentucky valstijoj, kur Carr upelis iš
siliejo iŠ krantų ir užliejo Fulton, Ky., mieatą. Viena moteris 
prigėrė. Nuostoliai siekia $125,000.

Rezoliucija vienbalsiai priim< 
ta aukščiau minėtame susirin 
kime.

Susirinkimo Pirmininkas 
M* George Miller*

mml jri>
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