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Pasta

Kiek dar trūksta?

Kalba-

iki jis bus nukarunuotas naujo čempiono.

Prezidentas prašo 
sekti fabrikų lau

žymą kodeksų

Jungt. Valstijos gel 
bsti Francijai iš

laikyti franką
Amerika savo auksu pagelbsti 

Francijai laikytis aukso pa
grindo

$4,461.12
. 1288.88

Vokietija galės turėti karo Inl- 
vynij lygų 35 nuoš. Anglijos 
laivyno

Prezidentas liepia 
surasti darbus 

bedarbiams

LONDONAS, b. 18 
ma, kad buvęs premjeras Mac- 
Donald galbūt dar kartą atvyks 
j Jungt. Valstijas su draugin
gumo misija.

-5HĄNGHA
* Storm aro* **

VISO ........... .......
DAR TRŪKSTA

HAMBURG, biri. 18. — čia 
prasidėjo nagrinėjimas bylos 24 
komunistų už užmušimą trijų 
nacių Altona kovo 6 d., 1983 
m. Tarp teisiamųjų yra ir dvi 
moterys. Jiems visiems gręsia 
mirties bausmė.

Kalinių maištas buvo visai ne 
tikėtas. Suėmė 15 sargų. Bet 
Kalinių reikalavimų dar nėra 
gauta

Rusija didina preky 
bos laivyną

Chinija nusilenkė 
japonams-pašali- 

lUh.generolą

LONDONAS, blriL 18. — Naujasis Anglijos užsienio rei
kalų ministeris Sis Samuel Hoare vakar pranešė atstovų butui, 
knd Klaipėdos statuto signatarai—Anglija, Francija ir Italija 

pasiųs Lietuvai naujų notą dėl jos elgimosi su Klaipėdos kraš
to vokiečiais.

Tos trys valstybės jau pirmiau buvo pasluntusios notą Lie
tuvai.

Nota bus pasiųsta dėl vokiečių kaltinimo, kad Lietuva var
toja diskriminaciją prieš Klaipėdos krašto vokiečius.

Kanados streikieriai 
kovoja policiją

Susektas naujas 
graftas Rusijoj

Klaipėdos statuto signatorai pasiusią Lie 
tuvai naują protesto notą

299 kaliniai pakėlė 
maištą ir užsidarė 
anglių kasykloje

provincijos gu 
gen. Sung Cheh 
to reikalavo japo

Užkariavę ManžurŲą ir Jehol ir sukūrę ton Manchukuo “valstybę”, kurių “valdyti” padalė nuverstąjį Chlnijos imperatorių 
Pu-Yi, japonai vėl pradėjo briautis i Chinijų 
ir Chanar provinciją. Japonai siekias! nuversti ir gen. Chiang 
visą Chiniją ant Hole, kad ji galėtų atsispirti grobikams.

pro 
testuos Lietuvai
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Senato komitetas reikalauja 
griežtai pertvarkyti taivų sub
sidijas

VVASHINGGTON, birž. 18.— 
Prezidentas Rooseveltas laiške 
naujojo NRA administratoriui 
James L. O’Neill prašo NRA 
tarybą ypač sekti industrijų 
prasilenkimus su kodeksais da
bar, kada verstinas pildymas 
kodeksų yra panaikintas.

Prezidentas siūlo, kad kiek
vieną industriją sekti butų pa
skirtas bešališkas komitetas, 
susidedantis iš darbininkų, fab. 
rikantų ir valdžios atstovų.

Surinktos žinios turi būti 
siunčiamos į Washingtoną, kur 
jos bus patikrintos ir viešai 
paskelbtos.

WASII1NGTON, birž. 18 — 
Senato laivų pašto komitetas 
griežtai pasmerkė ikišiol teik
tas laivams subsidijas, kaipo 
privedusias prie išlaidų orgijos, 
arba kaip komitetas sako, prie 
“saturnalijos” tų Žmonių, ku
rie buvo pasiryžę “apiplėšti 
taksų mokėtojams”. Komitetas 
reikalauja panaikinti laivų sub
sidijas, arba jeigu jas teikti, 
tai tą subsidijų teikimą pa
grindiniai pakeisti.

Komitetas už “saturnaliją” 
kaltina ne tik laivų kompani
jas, bet ir augštus valdžios na
rius, kurie užmiršo savo parei
gas.

Komitetas atvirai pasisako 
už valdžios nusavinimą ir ope- 
ravimą prekybos laivų. Bet 
kadangi tokis pasiūlymas susi
lauktų griežtos opozicijos, tai 
komitetas pasiūlė valdžios nu
savinimą laivų, pavedant juos 
operuoti priatinėms kompani
joms, kurioms birtų teikiama 
subsidija, jei butų reikalo.

Niekurie senatorių, kurie pa
sirašė visą raportą ir rekomen
dacijas, padavė savo rezervaci
jas, pasipriešindami bet ko
kioms subsidijoms laivų kom
panijoms.

Chicago, Ilk Trečiadienis, Birželio-J tino 19 d., 1935

WASHINGTON, birž. 18. — 
Gautomis žiniomis, laike da
bartinio finansinio krizio Fran- 
cijoj, Jungt. Valstijos pagelbėjo 
savo auksu Francijai išlaikyti 
aukso pagrindą ir neleido nu
kristi frankui.

Taipjau sužinota, kad Jungt. 
Valstijos pasiūlė stabilizuoti do
lerį dabartinėj jo internaciona
linėj vertėj, bet Anglija nesu
tiko šiuo laiku prisidėti prie pi
nigų stabilizacijos.

NANKINC
—Chinijos nacionalistų valdžia 
sutiko išpildyti Japonijos kari
ninkų reikalavimų ir pašalino iš 
vietos Chahar 
bemotorių 
yuan, kaip 
n a i.

Vieton jo 
vilis komisionierius Chin Teli- 
chuan.

Bet abejojama, kad Chinijai 
pasisektų patenkinti japonus, 
nes Japonijos militarištų apeti
tai su kiekviena diena vis la
biau didėja.

TRENTON, N. J., b. 18. - 
Ketvirtadieny apeliacijų teis
mas pradės svarstymą Bruno 
Hauptmann apeliacijos. Jo ad
vokatų argumentus išklausys 
13 teisėjų. Betgi nesitikima,

MASKVA, birž. 18 
ruoju laiku Rusija pirko įvai
riose Šalyse—Anglijoj, Vokie
tijoj, Norvegijoj, Švedijoj, Ho- 
landijoj ir Belgijoj—50 garlai
vių, 12 vilkikų ir 1 išgriebimo 
laivą, viso 221,000 tonų įtal
pos. Kartu daroma pastangų 
sumažinti nelaimes su esan
čiais laivais, nes pereitais me
tais buvo 5,500 nelaimių su lai
vais upėse ir 400 nelaimių j u 
rose, kurios davė 30,000,000 
rublių tiesioginių nuostolių ir 
milžiniškus netiesioginius nuo
stolius prekybos organizaci
joms. Apie ketvirtadalis tų 
nelaimių įvyko grynai dėl ne
atsargumo.

Laivų subsidijos pri 
vedė prie išlaidų 

orgijų

Anglija ir Vokietija 
susitarė dėl karo 

laivyno

WASHINGTON, birž. 18. — 
Prezidentas Rooseveltas pareiš
kė 48 valstijų šelpimo direkto- 
irams, kad turi būti dedamos 
visos pastangos surasti bedar
biams darbus privatinėje indus
trijoje, nrs tas sumažintų vie
šųjų darbų programą. Darbai 
turi būti surasto todėl, kad ga
lima butų kaip galima grei
čiausia sustabdyti bedarbių šel- kad jie nuosprendį išneštų prieš 
pimą. rugsėjo mėnesį.

OMAHA, Neb., birž. 18. — 
Gntkovarių kompanija po ilgo 
tarimosi sutiko priimti guber
natoriaus padiktuotas taikos 
sąlygas ir pasiskyrė arbitrato- 
rių, bet pridėjo prie taikos są
lygų savo rezervacijas, kurias 
gubernatorius tuoj aus atmetė ir 
įsakė milicijai neleisti kompa
nijai operuoti nė vieną gatve- 
karj iki nebus priimtos jo są
lygos be jokių rezervacijų.

South Omahoj, kur buvo ki
lusios riaušės ir deginimas 
streiklaužių operuojamų gatve- 
karių, vis dar tebėra neramu. 
Ten buvo suruoštos kelios de
monstracijos, laike kurių buvo 
pakartas manekinas policijos 
viršininko Frank Myers, kuris 
įsakė policijai pulti žmones du
jų bombomis ir kurio vadovau
jama policija du žmones nu
šovė, daugelį gi sunkiai sužei-

Omaha gatvekariai 
sulaikyti; vis dar 

neramu

Jie jau užėmė liepei provinciją šiaurinėj Chinijoj, o dabar siekiami pasigrobti 
Kai-shek valdžią, kol ji dar nespėjo suvienyti ir sutvirtinti

Naujasis kumštininkų čemp'onas Jim Braddock iš Guten- 
berg, N. J., su savo šeimyna — žmona May ir trimis vaikais. 
Prieš tris mėnesius jis buvo skurdžius šelpiamas bedarbis, bet 
dabar kai jo kumštis nugalėjo Max Baer, jį laukia garbė ir 
turtas

Ir ikišiol, už kelių valandų 
maištui kiliai, dar nėra gauta 
jokių kalinių skundų ir reika
lavimų.

Negaudami jokios žinios, ke
turi kalėjimo atstovai nusilei
do į kasyklą sužinoti maišto 
priežastį, bet ir jie negryžo ir 
nieko apie save nepranešė.

Kalėjimo viršininkas apstatė 
kasyklą ginkluotais dujų bom
bomis sargais. Jis sakosi ne. 
žinąs kalinių maišto priežas
ties, nes kaliniai ikišiol nero
dę jokio nepasitenkinimo. Jis 
nežinąs, ar kaliniai yra gink
luoti. Tik tiek jis žino, kad 
kalinių sargai ginklų neturėjo, 
taip kad kaliniai iš jų ginklus 
įsigyti negalėjo.

Kiti kaliniai ramiai sau dir
ba prie savo darbų, bet vistiek 
kalėjimas yra stropiai saugo
mas, prisibijant plėtimosi ka
linių maišto.

(Kitomis žiniomis, kasykloj 
yra užsidarę 380 kalinių).

Naciai teisia 24 ko 
munistus; gręsia 

mirties bausmė
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' MASKVA? b. 18. — Du Bal
tųjų jurų žvejai su savo žmo
nomis ir vaikais per didelius 
860 mylių miškus atėjo iš Ar
changelsko pasiskųsti dėl Žve
jų likimo ir kad algos jiems 
nėra mokamos jau 6 mėnesiai.

Padarius tyrimus šiaurinės 
žvejybos trusto liko susektas 
milžiniškas graftas. Delei to lo- 
kales partijos vadas neteko sa
vo vietos, o du trusto direkto
riai pateko kalėjimai). Tie di
rektoriai kaip įmanydami 
skriaudė darbininkus ir kartais 
nusukdavo jiems po 100 rub. į 
menesį, neskaitant išdirbto 
viršlaikio.

Ta padėtis butų tęsusi ir to
liau, jei ne drąsa ir ištvermė 
šių dviejų žvejų šeimynų.

VANCOUVER, B. C., birž. 18. 
—šiandie tarp streikuojančių 
uosto darbininkų ir policijos iš
tiko smarkus susirėmimas, ku
riame policija naudojo dujų 
bombas. Susirėmime daug žmo
nių sužoitsa.

MASKVA, b. 18.—šešios jau
nos moterys, 20-23 m.m. am
žiaus nušoko parašiutais iš 
puspenktos mylios augštumos 
be jokių deguonio aparatų. Už 
tą jos gavo parašiutus ir po 
1,500 rublių dovanų (Bankai 
už rublį ima arti dolerio, bet 
Maskvos juodoji birža duoda tik 
2>/a centus).
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LONDONAS, birž. 18. —An
glija ir Vokietija susitarė dėl 
abiejų šalių kuro laivyno didi
nimo. Einant tuo susitarimu. 
Vokietijos laivynas galės lygin
tis tik 85 nuoš. Anglijos kuro 
laivyno. Tu proporcija bus 
pritaikinta kiekvienai laivų ka
tegorijai, Tik submarinų Vo
kietija galbūt galės daugiau ti
rėti, nes ir Francija su Italija 
submarinų turi daugiau, negu 
Anglija.
Prancūzai nepatenkinti Anglijos 

-Vokietijos susitarimu
PARYŽIUS, b. 18. — Fran

cija pasiuntė Anglijai “drau
giškas pastabas” apie pastaro
sios derybas su Vokietija dėl 
karo laivyno.

Nors Anglijos administraci
ja gal ir džiaugiasi susitarimu 
apryboti Vokietijos laivyną iki 
85 nuoš. Anglijos laivyno (nes 
kas galėjo uždrausti Vokieti
jai statytis lygų Anglijai lai
vyną?), bet tuo tapo suardyta 
talkininkų sąjunga. Juk talki
ninkai buvo sutarę nevesti su 
Vokietija atskirų derybų ir lai
kytis vieningo nusistatymo lin
kui Vokietijos atsiginklavimo. 
-Tą - susitarimą dabar Anglijo 
sulaužė, tuo pačiu suardydama 
ir pačią talkininkų —Anglijos, 
Francijos ir Italijos—sąjungą.

Bet ta sąjunga pradėjo krik
ti dar prieš Anglijos susitari
mą su Vokietija dėl karo lai
vyno. Pirmas tą susitarimą 
užmiršo Mussolini, ieškodamas 
sau Hitlerio pagelbos Italijos 
avantiūrai Afrikoje.

LANSING, Kas., biri. 18.— 
Užsidarę kasykloj 380 kalinių 
padavė du reikalavimus— paša
linti dabartinį gydytoją ir pa» 
gerinti maistą.

J kasyklą nusileido ginkluoti 
sargai ir šovė į kalinius, kurie 
bandė padegti mulų tvartus 
700 |>ėdų gilumoj.

Kaliniai yra* vlsibarikaflavę 
ir šūviai nė vieno jų nesužeidė.

LANSING, Kas., birž. 18. — 
šiandie Kansas valstijos kalėj i 
me visai netikėtai kilo kalinių 
maištas.

Maištą pakėlė 299 kaliniai, 
kurie dirbo kalėjimo kasykloje. 
Jie nusileido į 720 pėdų kasyk
lą, suėmė 15 sargų, nutraukė 
susižinojimą telefonu su kalė
jimu ir užsidarė kasykloj. Tik 
viena telefono viela tebėra ne
nutraukta, bet į jokius pašau
kimus kaliniai neatsako.
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Maistas ir Ateities 
žmogus

D-rna Jmnea S. MdLaator H 
Hirminghntn, Ala., Amen Me
dikais Aaorlrtdjoa pre«k!entn«, 
skaitė referatų Amerikos ir 
Canadoa gydytojų suvažiavi
mo Atlantic City, N. J., birže
lio 11 d., 1035 m. tema “Maia- 
to Ir ateities Žmogui”

"Tėvynė"* ••Naujienų0 Ir 
“Keleivio“ akaitytojai proritals 
metais ir pradžioje šių metų 
galėjo pastebėti mano atra1pa
nelius apie maistų, apie maisto 
medžiagą, apie maisto kokybę Ir 
kiekybę.

Maisto medžiaga, jo koky b? 
ir kiekybe domina pasaulio gy
dytojus. Ir štai trumpoje su
traukoje paduodu Amen Me
dikais Asociacijos prezidento 
referatų.

Žmogaus vieta ateities isto
rijoje prigulės nemažam laips
ny nuo maisto, kur j jis vai- 

• gys. Teiaingumaa šio pasaky 
mo buvo permatytas jau prieš 

’ dvidešimt) metų, kada buvo 
' surasią, jogei gyvūnijos (gy- 
; vulių) gyvenimo procesas ga- 
, įima didžiai sutrukdyti vien 
; apleidžiant iš maisto medžią 

gos bile kokių substancijų, 
nors ta maisto substancija lu 
bai mažame kiekyje butų rei
kalinga gyvulio kunui. Nūdien 

i didelės reikšmes ženklų paste
bėta, kad tam tikroje aplinku
moje gyvulio gyvybė gali būti 
didžiai pagerinta pridedant 
tam tikros rųšies maisto me
džiagos. Su šiuo žinojimu fi
ziologai sugebėjo padaryti jta 
kos netikėtam laipsny gyvybės 
istorijoje. Savo eksperimentais 
ant gyvulių kai kuriais atsiti
kimais taip pagerina gyvulį 
kad atrodo lyg gyvulis butų 
kilęs su vis iš kitos gyvūnijos 
šakos (species).

Kyla klausimas: Ar šis pa
tyrimas ant gyvulių galima 
butų pritaikyti ir Žmogui? Ar 
gali žmogus, protiniai atsižvel
gus, pagelba maisto, kurį jis 
valgo, padaryti įtakas j rasę? 
Yra davinių, kad gali.

įj Dietos (maitinimo) budu pa
gerinamo rase.

Pagerinimas rasės yr« pa
sekmė pagerintos dietos (mai
tinimo būdų). Tas jau tikrai 
pastebėta taip ant gyvulių, taip 
ir ant žmogaus.

pirmieji okftiiot’imemtiU buvo 
pndatyti prof. Osborno ir Mtm- 
del mit baltųjų žiurkių. Augn- 
lesries, didesnei žiurkes išau
gino trtm tikra maisto rųšis, 
Mru paprastai kad Jod užaug
davo. Dvidošlmttos motų laiko* 
tarpy —. gontkrtrtO Iš gontkar- 
tės — tnm tikra maisto rųšlm 
Ir kiekybe baltosios žiurkės už 
auginta tris sykius didesnės, 
negu jų prabočiai buvo. Tas 
pagerinimas žiurkių nebuvo 
vien tik didume, bet visoj žiur
kės* collių (klėtkelių) struktū
roje. ’l'alp kad pasidarė visai 
nauja baltųjų (alblno) žiurkių 
rase (species).

Kyla antras klausimas? Ar 
priverstinas išnuginimas žiur
kės augale s ne, didesnė galima 
skaityti (hdkyti) pilnai palen
ki nančiu Visais atžvilgiais? 
Dauguma fisiologų š| klausi
mų atsako: taip. Bet prof. Mc 
Cay tvirtina, kad priverstinas 
Išauglnimas Žiurkės yra nesu
derinamas su Jos gyvenimo Il
gumu. Jis mano, kad priver
stinai išaugintus žiurkės greit 
sensta Ir miršta (pastimpa) 
prieš laikų. Jam atsako prof. 
Covvgill, kad jis padaręs klai
dų, nepakankamai suteikdamas 
žiurkėms maisto medžiagos, ir 
kad dėl to jos greit pašonė 
davo. Tiems ginčams prof. 
Sherman duoda atsakymų, knd 
jo laboratorijoje augintos žiur
kės netik įgijo nugalotumų, bet 
buvo gyvesnės, veiklesnės it 
pakankamai ilgai gyveno, ir tų 
jis iiasiekė suteikdamas dides
nį kiekį pieno žiurkių maiti
nimo.

Saugus bus pasakymas, su 
tinkųs su daugumos fiziologų 
nanymu, nors prof. McCay ir 
nesutinka, kad šviesoj šių žen
klų padidintas augalotumas bu- 
in iš priežasties pagerinto 
nnisto medžiagos, kurių var
tojant visos kūno dalys patn- 
jųĮėja taip toli, jogei pasireiš
kia nauja rase (species).

Tobulesni imigrantų vaikai \
Pamainos, kaiinV pasekmė pa

gerinto gyvenimo sųlygų, yra 
pastebėtos žmoguje. Taip ant
ropologai mums sako. Noro pa
mainos nėra žmonėse taip aiš
kios, kaip kad žemesniuose gy-

vunuoae, vis vionn Jos kų noro 
reiškia.

&tni prof. Appkton’o ropor- 
tna sako, knd ehlnlc'ėlrtl gyve
nantys llmvail’jų snloMo po įta
ka geresnių sųlygų prasimaiti
nimo nuga didesni už savo bro
lius Ir sesorls gyvenančius Cld- 
nijojo. Ilnvvnli’Jų salų chlnio- 
člal bevelk pusantro colio aukš
tesni už ehlniočius iš K\van- 
tung'o.

Panašų raportų sutelkia Ir 
Kanzaki, kuris suko, knd val
kai gimę Jaikmločlų šeimose Ir 
gyvenų Cnlifornijojo rodo aiš
kų nugalotumų, didosiiį svorį Ir 
kitus požymius, kurio skiria 
juos nuo Jįjį tėvų. Tų patį gali
mu pasakyti Ir apie kilus tau
tas, kurios atvyko Amerikon. 
Dr. Todd’ns, anatomas, išsireiš
kė nedviprasmiai, knd Jis pa
stebėjęs permainas sudėties gal
vos k milų pas imigrantų tėvų 
valkus ir not kitų kūno dailų 
permainas, kur aiškiai pasirodo 
fizinis goresnis išsivystymas.

Higienos ir |.v.igerinto maitini
mo pasiekmės

Dr. Parson, Londono Univer
siteto anatomas, tiki, kad hi
giena ir goresnis maitinimas 
bo abejonės pakelia aukštesnės 
klasės Anglijos žmonių augnlo- 
tumų. Jis apibudinu š| faktų ve 
kaip: Paprasto darbininko ang
lo aukštis yra 5 pėdos ir 5 co
liai. bet gerai maitinamos gru
pės žmonių aukštis padidėjęs 
iki 5 pėdų ir 9 colių.

Britanijos mediknlė tyrimo 
taryba studijavo vaikus, kurio 
dar buvo pilnai neišsivystę nei 
fiziniai, nei protiniai. Prie jų 
paprasto kasdieninio valgio bu
vo duota pridėčkas pieno, tai 
jie žymiai pagerėjo įsivyslymo 
fiziniai ir protiniai. Didesne 
skale buvo darytas' tyrimas 
Škotijoje, Lanarkshire apskri
tyje, su mokyklos vaikais, ku
riems pienas buvo suteikiamas 
dykai. Tokiu budu pasitikrina 
įrodymas paįerjntiSYTi^š įta
kos no tik ant gyvūnų, bet ir 
ant žmogaus. Panašus tyrimai 
buvo daromi beveik visose kul
tūringose šalyse. Ir čia dar dau
giau paaiškėjo, kad neužtenka 
atsakančios dietbs, bet reika-

lingu dar lolkti kuodauglnu 
mitinto medžiagos, Maitinimo 
yra didelis skirtumas tarp at- 
saknnčlo-Unkaino maisto Ir pa
kankamos kiekybės maisto me
džiagos. Maisto medžiaga gali 
būti tinkanti, bot j oi tos mais
to medžiagos- nėra pakankama 
daug, tai Irgi negerai,

Prigimimo Ir aplinkumos 
(tėkmė

• .

Aukščiau įsiminėtas maistin
gumus, rodos, turėtų sugriaut 
prigimimo įtekmę, bot taip nė
ra, nes prlglmlios Ir aplinku
mos nopakolčlų, Prigimtis Ir 
aplinkuma turi (takos. Dr. 
Broodbont demonstravo (Įrodė) 
blogai maitintu^ kūdikius Ir 
skirtumų veido'fišreiškimo pas 
ateivius kudlklils Ir pas kūdi
kius gimusius Amerikoje iš at
eivių tėvų.

(įtekmė upHnĮtuihoH labai to
li šiokia. Nepaguldė ujamoj ap
linkumoj Išsivystymas llpšnos- 
nių-dailosnių kokybių būna la
bai sutrukdomas j iš kilos g 
pusės, goriausioj apllnkumo, 
didžiai duodasi tie visi truku
mai išdildyti, ar nors Žymia 
pagerinti. Net Jo laikas naudin
gumo galimu didžiai prailginti.

Mes turim priimti D-ro War- 
tlnso pažiūrų, kad žmogaus at
eitis yra nusverta per prigim
tį, kad ji yra nepamainoma. 
Vienok kas netrbkšta iš gilu
mos širdies surasti priemones, 
kurių pagolba galėtų prailginti 
gyvenimo diends būnant nau
dingu ?

štai ir čia Dr. Sherman šian
die. pareiškia, kad per pagerin
tų dietų (maistų) žmogus gali 
prailginti gyvenimų ir prailgin
ti patį smagumų gyvenimo 
(prima of life). Na, o kas ne
nori prailginti gyvenimo midus 
ir sulaikyti prisiartinimų se
natvės per pagerinimų (lietos

AKUŠERĖS
Mrs. Aneltą ’ K. Jarusz

MASTER W1NDOW SHADE CO.
S. J. Vondralc Tel. Lafayette 4560

Langams Uždangalus Padarome ant Užsakymo
F1RANKOMS LAZDAS . . . MES NUMERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS. NAMAMS IR MOKYKLOMS^
1803 WEST 47TH STREET (ARTI WOOD ST.)
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PhyBlcrtl Therap?! 
and Mldvvife

6109 S. Albnnj 
Hėmlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninės^, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 

; tie blankets ir tt 
’• Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chiėagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

39% 
MAŽIAU JURfiS

LIETUVON
Canadian Pacific Laivai*

Važiuokit šimet i visoj Pa
saulio Lietuvių Kongresą, ku
ris ivyks rugpjūčio 
Kaune. Bus didelės 
ir daugelis idomių 
Sustokit Pasaulio 
Brussely ir pamatykit Lietu
vos Gaminius! Išplauki t iš 
Montreal (tiktai 21 valanda 
traukiniu iš Chicagos) pa- 
garsšjusiais laivais! Jokiu keblumų 
keliaujant per Kanada. Žemos ra
tus visose kliasose.

!>H pHwe*niy Informaciją kreipki tie t 
1JTUIAMAN DAILY MKWS

1730 S. Hal.ted St.. Chlrago. 11L 
WOLF MAKCOVICH.

371(1 Maln St.. K. Chleago. Ink. arba 
K. A. (OOK. Steamnhip General 
71 E. Jaekaoa Birk.. Cbieacn, Iii. 

TeL MABaah 19M.

mėnesy, 
iškilmės.

įvykių. 
Parodoj

GoMzutuuc(Pacific

LAIDOTUVIŲ blREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

___ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nerišliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų. 
.           .......i. ,,,. .. ...į—.i......,..'

AKIU SPECIALISTAS 
27 METU PATYRIMO 

Pritaiko akinius dėl visokiu akių

A. MASALSKIS
8807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

■ ■ n ' -į ■' • • ■

J. F. RADŽIUS
668 Weat 18th Street_______________Phone Canal 6174

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

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

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

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

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

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 

J. F. EUDEIKIS

Dr. John J. Smetana
OPTOMET^RISTAS

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phone Canal 0523 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:80 
iki 8:00 va. vakaro. Nerišlioms nuo 
<hnn iki 18:00 Kalbame HetUviškaf

DR. VAITUŠH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Aldu Specialistas.
Palengvins akių įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreipiant i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 Ud 8 v. Ne- 
dilioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimi akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

(maisto)? Kiekvienas tuo žln- 
fddnUja,
“FjvnngolljuM apie gerų innlNtų

Jei taip svarbi yra aplinku
ma, tai turi būti galimybė per 
pagerintų maitinimų žmonijai 
pasiekti aukščiausi laipsnį fizi
nio Išsivystymo (tobulumo).

Kaip šios užduoties siokll? 
Šitame atsitikime Amerikos 
žmonės nėi’uv Indiferentiški, At- 
penč, Jie gyvai susidomėję 
maisto medžiaga, Ir valgys bile 
lu| (valgys vlskų), bile Jiems 
bus pasakyta, kad tai sveika. 
Tačiau pamokyti juos, kų Jie 
turi (tikrai 'valgyti, tai jau rei
kalinga sukauptos energijos Ir 
pastangų daugelio žmonių * 
mokytojų, gydytojų ir publicis
tikos (spaudos). Pridėčkiil rei
kia, kad žmonės galėtų įgyti 
tokio maisto, koks Jiems rei
kalingas, dar turi ateiti pagal
bon ekonomistas Ir leglslatum.

Visuotinas mokslinimas pir
miausia. Mokslinimas apie svei
katų, surengiant pamokas apie 
maistų — noro ir toks, koks 
būna kai kuriose viešose mo
kyklose išdėstomas, Jei norima

ADVOKATAI
>..|| IWWII■IMI.III—Imi       HiBH ^11 uBw i ui    «mi

Anthony A. Dobbs
(Antanas Diibickas) 

ADVOKATAM
l’orkrauHtė «nvo oflan I nauja 

vieta. iMlroau:
139 N. Clark St.

Muito 12011
Tel. Central 5566

Rcz. 7018 S. Artesian Avė.
Tol. llepubllc 2R(I«

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Anhland Avė.
T«i. Boulevard 2800

Rez. 6515 So. Rockveį) SL
Tol. Ropublic 9723

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandosKasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: PąnedSllo. Seredos Ir 
P«tnyčW 8 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rocknell Scteet 

Telefonas Ropublic 9600

susilaukti didelis nuošimtis 
naudos. Toks mokinimas yra 
ne tik mokiniams i>agelba, bot 
valkai parneša mokinimų apie 
mulatų, muisto evnngelijų | su-

vo namuH ir nojaučJumal pake
lia visos šeimynos maitinimų, 
fils budus duoda didelės vilties 
ženklus, o čia dar gydytojas 

(Tono ant 5to pusi.)

j-* ■*-------------------------- -- ii" 'rn i rn ' /r  iri m ..........................   -

PATAISYK STOGĄ IK RYNAS DABAR
Pirm negu valysi namusl Pašauk mus dol dykai apskalllhivlmij.

25 motai patyrimo. — Blokoriua ir Slogius.

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

—-...— • ------- - - - - - - ----- - -- - - J

DIDŽIAUSIAS LIETUVIU 
DEGTINĖS SANDĖLIS

VIENATINIS ir didžIniisliiH lietuvių dcglinč-H anndėHs 
Chlcngojc yra INTERNATIONAL WHOLESALE WJNE 
AND LIQUOR CO. Aiume sandėlyje kiekvienas tnverno 
suvlniilkas gali gunli visada kokios tiktai nori degtinės.

AlH/lankyklte. atimcnliikai arba pataukile. telefonu.
Pirkdami degtinę vlsuomot perskaitykit loiboll ant kitos pusfis bu

telio, porsltlkrinlmul, klok senumo yra degtini! ir nomokčklt daugiau 
už tokh* l>at degtinę, kaip musų.

Musų įstaigoj dirbu visi lietuviai: savininkai, agentai, dralvcrlnl Ir 
ofiso darbininkai, Reikalui esant visuomet krclpkltčs i mustj sandfll|.*

Mos parduodam tik tiems, kurio turi laisnl.

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE AND LIQUOR CO.

4611 S. Ashland Avė. Phone BOUIcvard 0470

Rusiška ir Turkiška Pirtis i 
DOUGLAS BATHS

8514-18 W. ROOSEVELT ROAD
arti Mt.Louis A v. Tel. Rodžio 8902
Vanos, lietaus ir druskos vanos.

svriinming poni,
Jitiaiiku Ir turkiika pirtis

H 7 Vt y -n

johnt.ą|^AU>'^ 1
Jeigu vrei^lKį-jl ant Pirmo 

apdrąiid6i;niio ugnies, vėjo, etę,/ atsmauk:
33rd:Street.

į'TĖL'įlfeiSiA'S! ?AR«S 2790 arba 2791 j

KEISTUČIO SKOLINIMO IRO0JIM0 .B:VtS

GYDYTOJ AI IR DENTISTAI
LIETUVAI 1 LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktaru Draugijos Nariai

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 6597

^»*w*****a*,iM^w%#^*<**s* **w,%rw*z,*^w>^**l**w**s|**^*w***<*,**,****•*l**^

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nųp 2! iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nerišliomis nuo 10 iki 12 

8848 South Halsted St( 
Tai. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Telį Victory 2348 

Dr. Bcrtash 
756 West 35th St. 

Čof. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuę 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 
▼ak. Nerišlioj pagal sutarimo 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22rtd Street
Valandos: ndo 1—8 ir 7—8 

Seredomis ir nedSl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Oaliforpia Avenue

Telefonas Reiablic 7868

■4 1*. *"•% 4, 1 1-’ “i'‘" ■'■— ■' i • *“ii .j*,. ■

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

TeL Kenwood 5107
VALANDOS:

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

Apart iventadienio ir ketvirtadienio.

iM w ~..............i. .... .................. -............. : • ii. 11. ■

Tel. Ofice Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8895

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

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

. Phone Boulevard 7042 .Dr. £ Z. Vezel is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakarr/. 
Seredoj pagal sutarti.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

DR. J. E. SIEDLINSKIS
___ Gydytojas ir Chirurgas
DR. V. E. SIEDLINSKIS

GAS DENTISTAS X-RAY
4143 ARCHER A V., Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 3650; ros. Virg. 0669

T\ IT' 1YI*
JUr* JDklldllgu

Dentistas
Valandos nuo 9-9

2420 West Marųuette Road
arti Westem Avė. Hemlock 7828

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St

VALANDOS: Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 po piet, nuo 6 Ud 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 pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone Boulevard 8483

KITATAUČIAI
Dr. Herzman 

iŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinomas 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. 18tk SU netoli Morgan S» 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Perk 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos 

CHICAGO. ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 Ud 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki U 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South Ashland Avenne

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 Ud 8 po pietų

7 iki 8 vaL Nedžl. nuo 10 Ud 12
Rez. Telephone Plaza 2400

Ofiso TeL Calumet 6898 
Rez. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų. Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 1161 Se. Halsted 8L 
arti 81 st Street.

Valandos:' 2—-4, 7—9 vai vak. Nb> 
daliomis ir iventadtenials 10—12
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Speed Kings Take Chevrolet’s Temperature

TAUPYKIT
PINIGUS!

mor-

Budriko programas

kių Kliubo Piknikas

Kliubo Koresp

LABIAUSIAI BALANSUOTAS 2EMŲ-KAINU KARAS KOKS KABA NORS PAOARYTAS
LUXURY PRICES

Jus labiau džiaugsitės
važiuodami

ECONOMYP0WEN

BALANSUOTU
KARU!LAZDA SAFETYSPEED

Master De Luxe Coach

ENDURANCEBEAOTY

;7KiįĮW0WTlWrt>

PICK-BP

gaukit gerą dalyką gerai

Master De Luxe

CHEVROLET

BEPENB 
ABI UTY

KNEE-ACT1ON 
COMFOBT

Keistučio Klubo pik 
nikas buvo didelis

20 metų, 
Norwood 
WHlinms

rtAkę Iki elevatoriaus stoties
Mat moteriškė
Wllhimsul
sbtlglul susirgusi, Kely tačiau luotas

k u no puoliui D 
(Ežerėnų) apskričio, 

prisirašyti prie ZarasiŠ-

Dundulls, 
Gadynės” 

Stepo- 
kalbėjo 

. Dainavo Pir- 
vadovaujant K 

Prie užbaigos

karo, Blg Troe 
eher 4Ave. kelio, 
karus nuo Kenn

Bridgeportiečių 
dėmesiui

Birželio 16 d. Liepos Darže 
atsibuvo Liet. Keistučio Pašei- 
pos Klubo piknikas. Kadangi iš 
ryto diena atrodė gana graži, 
tai ir svietelis pradėjo plauk
ti j piknikų Iš visų kraštų. Pri
sirinko pilnutėlis .1. Liepos dar-

šis piknikas bus Zamsiškių 
susipažinimo sueiga; nariai i 
kliubų bus priimami be jsto*

Zarasiškių Kliubas susiorga 
niznvo vasario 15 d., 1935 m. 
Taigi dar jaunas kliubas, bet 
nariais jau skaitlingas ir gra
žiai gyvuoja. Kliubas jau tu 
rėjo draugiškų parengimčlj tik 
savo nariams. Šį kartų kliubas 
pasiryžo surengti didelį nakti
nį piknikų. Piknikas įvyks bir
želio 29 d., tai yra suimtos va

lini, ant Ar
ti blokai | va- 
A ve.

yra kviečiami

mino \Vllllnmso operuojamus 
nuslskundusl kuras suslkulč su kitu ir to 

kad ji pasijutusi įvykio pasėkoj jis tapo areš-

suduosit geriau su 
BALANSUOTA

34 Metas Vidunaiestyje 
Mes specializuojamas padaryme 

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

Valandos: 8:30 iki 8:30 v. v. 
T e L HARRISON 0751

BRIDGEPORTAS 
nešimas yra ypatingai Įdomus 
Bridgeporto gyventojams. Bet 
juo gali pasinaudoti ir kitų 
Chieagos kolonijų lietuviai. 
Pranešimas gi yra toks:

Dainininkai-čs, šokčjai-jos, 
aktoriai-Os, muzikantai-tės, ku
rio nori praktikuoti šias musų 
gyvenimo sritis ar patobulinti 
savo darbuotę tose srityse, yra 
kviečiami užsiregistruoti Ar. 
mour Sųuaro Parke prie 83 gat- 
vCs ir Shillds avė. ketvlrtadio-

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS 
Ofisus ir Akiniu Dirbtuvė. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

DABAR LOŠIA
Sovietu Rusijos gražu sensacinį 

vciknln
‘The Youth of Maxim 

su angliškais parašais 
25c iki 2 vai. po piety

Sonotone Teatras 
66 E. Van Buren St.

Ekstra dalykas — 
“DAINUOJANTI PUPPETS"

Visi lietuviui 
skaitlingai atsilankyti ir pra
leisti smagiai laikų. Įžanga dy
kai. Šokiams gros Stephons 
Revellors' orchestra. Bus ir mu
zikalia programas.

Zarnsiškiai
Zarasų 
galės 
kių kliubo be įstojimo mokes
čio. Į kliubų gali prisirašyti 
vyrai ir moterys, bot tik žara- 
aiškiai. Duoklės 
labai mažos 
mCneaj.

Pereitam sekmadieny nuo 5 
iki 5:80 vai. po plotų toko gė
rėtis puikiu Budriko .krautuvės 
programų iš WAAF nulio sto
ties. Gražios liaudies dainos ir 
rinktina muziku telkė daug ma
lonumo Ir todėl visam musų 
burini buvo ypatingai malonu 
klausytis šio programų. Taipgi 
primintina, kad ketvergals p. 
Budriko programai iVgi pasi
žymi rimtumu ir įvairumu. Jie 
yra duodami iš WHFC stoties 
liuo 8 iki 8:45 vai. vakaro. Pa
siklausykite. —PcjtniH.

Naujas Master DeLuxe Chevro- 
“TBHr” let dėl 1935 bus jums labai geru 
dalyku ... pasivažinjimui be jokių nesma
gumų ... ir dėl to jis vadinasi labiausiai ba
lansuotas karas koks kada nors buvo pada
rytas! Čionai, šiame aristokratiškame žemų 
kainų kare, rasite puikiai balansuotą moto
rinį karų su visais pageidaujamais geru
mais ... patogumas žemomis kainomis... 
jėga su ekonomija ... greitumas su saugumu 
ir taip toliau, kiekviena dalis taip yra pada
ryta, kad jus nerasite jokiame kitame kare! 
jus patys persitikrinsite jei tik pažiūrėsite

Didžiausis Išpardavimas 
Gautu Atgal Automobiliu Chicagojo 

150 Automobiliu Pasirinkimui 
Dodge, 1932. sodan, kaip nau

jas, tik ................................... $295.00
Buick lato. 1930. sedan. tik .... 110.00 
Fard, 1934, sedan, kaip nau

jas. tik ................................... 365.00
Hupmobile. 1932. sedan, garan

tuotas. tik ........................... 285.00
Studebaker, 1931, Deluxe, tik 195.00 
Chrysler. 1932, Leluxe sedan.

tik ........................................... 295.00
Essex, 1930, sedan, tik ........... 45.00
Chrysler Coupe, tik ...................  35.00

Ir daug kitu autmobiliu nuo $25 
ir brangesniu. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienu ir galit 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. Musu 
krautuvė yra atdara vakarais ir ne- 
dėliomis iki 9 vai. vakaro.

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

Prastąjį rogėjlmy,
silpnus Ir kreivas ūkis gulimu 

dažnai atitaisyti su nuujul išrastais
ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jlo apsaugos Jūsų flkls, pašalins akly nuo
vargi ir galvos skaudėjimų, Jus galėsite su Jais skaityti mažas raidos, 
siūti ir aiškiui toli ir arti matyti. Išbandyk šluos nuostabius akinius.

n j ir penktadienį tarp 3 vai, po 
pietų Ir 10 vai. vakaro.

Bus duodamos šoklų painokos 
pradžiamoksliams amžiuje tarp 
(I ir 15 metų j» pamokos dramos 
meno (vaidinime) vaikams am‘ 
M ujo tarp (I ir 15 mulų. Alos 
pamokos jaunuoliams bu-< 
duodamos 3:30 vai. po pietų 
ketvirtadieniais ir penktadie
niais. Suaugusiems gi pamokos 
bus duodamos tomis pačiomis 
dienomis, tik pradedant nuo 
7:80 vai, vakaro. Kiekvienas 
mokinls-iič gaus progos daly
vauti paronglmiicMu, kuriuos pa- 
ruoš Burkas,

Visoms klasėms vadovaus 
M r. Ir Mrs. Krauchunas, kurio 
seniau gyveno Bridgeporto. P-ia 
Krauchunas buvo žinoma vardu 
Lillan Van Kruin, kai ji vaidi
no Nevv Yorko žinomoj teatrų 
sekcijoj Broadway.

Užčjus lietui apie 3 vai. svo
čiai pradėjo nerimauti. O tas 
lietus be atvangos laisto Iš vlr» 
Šaus ir darč blogų |spudį į pik
niko dalyvius.

Apie 5:30 vai. Klubo pirm. 
E. Jnkavičia atiilarč programų. 
Pirmiausia dainavo Birutes 
Choras |x> vadovyste J. Bljnn- 
sko. Kalbėjo Dr. ' 
Dainavo ‘‘Naujos 
Choras vadovaujant ( 
navičinus. Angliškai 
B. Rudgalviute 
myn Choras 
Steponavičiaus.
dainavo LKM. Choras vadovau
jant A. Kvedaro. Programas 
buvo gana geras ir visiems pa 
tiko. Prie Keistučio Klubo va- 
jhfnkai prirašė 25 naujus na
rius. Daugiausia pasidarbavo 
VV. Sharkn, B. Rudgalviute, 
Chepiutč ir kiti, taipgi ir vi
sa Klubo valdyba.

Deliui lietaus kiimėjiiuns do
vanų tapo atidėtas.

Kaip jau buvo pranešta. 
Keistučio Klubas buvo išleidęs 
serijas laimėjimams. Skyrė 
$400.00 vertes rakandų iš 
Peoples rakandų krautuvių ir 
$25.00 pinigais. Deliui lietaus 
dovanų leidimas laimėjimui ta
po atidėtas iki 7 d. Liepos mė
nesio, kai bus piknikas Justicc 
Park Darže. Ir kurio tik turi 
pasipirkę serijų, tie į daržų 
bus įleisti veltui. Nes dėliai 
lietaus apie 400 serijų nebuvo 
gražinta. Štai kodėl piknike 
rengimo komitetas priverstas 
buvo serijų leidimų atidėti ik? 
7 d. liepos.

Kas neatsitiktų, o serijų lei
dimas laimėjimui viršminėtų 
dienų bus tikrai įvykdytas.

J. I). Bendokaitis,
Keistučio Klubo koresp.

James W:illlnms, 
4419 Tatcher ave 
Park, areštuotas, 
paėmė II. C. Bonfig alitomo 
bilį, kad pavežti jaunų mote*

Pasiskolino karą labda 
ringam tikslui; areš

tuotas

OEALER ADVERTI8EMENT 

į Master DeLuxe Chevrolet ir pastebėsite jo 
visas linijas... kuomet jus važinėsitės su 
juo ir patirsite jo patogumus ir Blue-Flame 
valve-įin-head įveikimų ... kaip 'nusipirksite 
jį ir apskaitliuosit, kų jus gaunat ir kiek mo
kat, patys nusistebėsit. Master De Luxe 
Chevrolet yra pasauly pigiausiai apkainuo- 
tas karas su pasauly trijais puikiausiais pa
gerinimais ... jo bodies padarytos per Fish- 
er... super-safe Turret-Top konstrukcijos 
... ir žinomas Knee*Action važiavimas. Pa- 
matykit šį puikų karų—pašivažinekite jame 
-—ir pasirinkit Chevrolet dėl gerumo ir pi
gumo!

CHEVROLET MOTOR COMPANY, DETROIT, MICHIGAN
' Palyginkit Chnrolat žamiu pristUymo kainas u Ungcaa G. U. A. C. sąlygas, Gtntral Motors Vtrtybi.

PASIRINKIT CHEVROLET DĖL GERUMO IR PIGUMO

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

1EDERAL Savinos 
AND LOAN AIIOCIATION 

M or CHICAGO
pinigus Aloje Fcdernlėjc įstaigoje. 

Gali pradėti laupyti nuo 50c į inčiiesį Ir augAČiau.
ĮSTOJIMO JOKIO NEREIKIA MOKČT1.

Jūsų pinigai Aloje Įstaigoje yra apdrausti Iki $5.000.00 
per Federal Savings and lx>an Insurance Corporation, 
Wnshlnglon, D. C.

Darome paskolas ant pirmų morgičlų, atmokėjhuo 
glčlų, pataisymo namų Ir pastatymo naujų namų, 
vais ničncdiiials Išmokėjimais.

RAATlNft YRA ATDARA KASDIEN. 
2242 West 23rd Placc Phonc Canal 8887 

litui J, Kuztinauslcas, Raitininkas,

akiniV išpardavimas

Tišnllns akly nuo

ni toli ir arti niutyti. Išbandyk šiuos nuostabius akinius

\\Xies Denki,
V OFFICE

n

A šerta of temperature readtnRR, taken In a solld m re! turret-top Chevrolet under the troplcat flųn at Key Wcit( 
under the nupervblon of the A,A.A. eontoNt bearti, demonatrated that caru wlth the uew type rot»f warm up mor< 
•lowly than prevlouę modele wlth fabrlc tope. Kayo Don, Uritlsh Nportttman, and illll Cutnmlnip, nailonai A.A.A, 
raclngehamplon, aAalNtcd the Tbree-A obNervcre, Ikre are Don, aeatedonthe fender, recordlny theinterlor temperature 
of the car, and Cumnunat (In the oval) calllng off roadlngN In the lėni, whioh ehowcd that the turret-top car coola
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$8.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

Subscrlptlon Rate* t
$8.00 per year ln Gonada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per cbpy.

Ęntered as Second Class Mattel 
March 7th 1914 at tho Post Office 
of Chicago, III. under tho act of 
March 3rd 1879.

UfMkymo kainai
Chicagoje -r. paštu:

Metama
Pusei metų
Trims mCnesiams ______
Dviem mėnesiams .........
Vienam mėnesiui

Chicago] per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei 18c
Mėnesiui ..........................   75c

Suvienytoje Valstijose, pe Chicago], 
paštui

Metams .......... ........... . ..... «... $7.00
Pusei metų 3.50
Trims mėnesiams ......  «... 1.75
Dviem mėnesiams ........----  1.25
Vienam mėnesiui  ____   75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta) '

tų tie bolševikai, bandė neteisė
tai pasisavinti. Jeigu jau būti
nai reikėjo jiems su organiza
cija skirtis, tai ginčą dėl duok
lių ir kitokio turto buvo gali
ma išspręsti be jokių teismų.

Bet kai kurie žmones, kai 
užsispiria ožius varinėti, tai jie 
pasidaro nesukalbami.

ET, JAU TARADAIKOS!

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

.......u.,..... ........ . ..........- —  ....... —,

Metams ...... . ......... -............... $8.00
Pusei metų ......................... a..., 4.00
Trims mėnesiams ...................  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

AMERIKA IŠGELBĖJO FRANKĄ

Jungtinių Valstijų iždo sekertorius Morgenthau 
pranešė spaudai, kad jisai su prezidento Roosevelto pri
tarimu išgelbėjo Francijos valiutą, kuriai grasino pavo
jus nuvirsti nuo aukso papėdės.

Šis franko krizis kilo rezultate to, kad iš Frąncijps 
per pastaruosius kelis mėnesius stambiomis sumomis 
plaukė į užsienį auksas. Francijos bankininkai ir kapi
talistai neteko pasitikėjimo finansiniu savo krašto stip
rumu ir ėmė dėti savo pinigus į svetimų šalių valiutas 
ir bondus. Prieš kok| mėnesį laiko auksas Francijos 
banko rezervą buvo taip nusekęs, kad valdžia turėjo 
imtis griežtų priemonių, idant aukso plaukimas į užsie
nius butų sustabdytas.

Bet parlamentas nesusyk sutiko duoti platesnių įga
liojimų valdžiai. Todėl buvo priversti atsistatydinti du 

. ministerių kabinetai, pirma negu susidarė dabartinis 
: Laval’io kabinetas, kuriam parlamentas, po karštų gin

čų, suteikė “diktatorišką” galią finansų dalykuose.
Aštriausio krizio momente Francijos banko virši

ninkas, Jean Tannery, atsišaukė į Amerikos valdžią, 
prašydamas pagelbos. Ir jisai tą pagelbą gavo. Kokioje 
formoje ji buvo suteikta, iždo sekretorius nepasako, tik 
jisai pripažįsta, kad Washingtonas davė “milionus do
lerių” Paryžiui, gelbėdamas nuo pavojaus franką. Jei 
Amerika nebūtų padėjusi, tai auksinė valiuta Franci jo
je butų susmukus; o paskui franką butų nudardėjusios 
j pakalnę ir valiutos fcihljialių, kurios dar tebesilaiko 
auksinio standardo (taigi butų nukritęs ir Lietuvos Ii-

Bimbininkai dar vis nesiliau
ja skalinę, kad Įeit. Vaitkaus 
žygis iškelsiąs į padanges “fa
šizmą”. Brooklyniškis jų orga
nas kartoja “sklokininkų” sa
vaitraščio pastabą, kad lakūnui 
nuskridus j Lietuvą, “reakcio
nieriai bandys išnaudoti tą žy
gį su'vo politihiems tikslams”. 
Ir jisai posleringauja: na, ar 
mes, girdi, nesakėme, kad tas 
visas darbas eina fašistų nau
dai? O “Naujienos” jį remia, 
ir “sklokininkai” jam pritaria!..

Bet taii yra “beibių” protavi
mas. Jeigu bijoti, kad reakcio
nieriai” nepanaudotų kokio 
nors dalyko savo tikslams, tai 
nebūtų galima nieko pradėti, 
žmogus, sakysime, nuvažiuoja 
į Lietuvą pasisvečiuoti ir pra-

leidžia tenai kelias dešimtis do* 
lerių, arba pasiunčia pinigų sa
vo giminėms. Lietuvai palieka 
iš tę Siek-tiek naudos. Bet ar 
tuo, gali pasinaudoti “reakcio-; 
nieriai”?

Arba žiūrėkime, ką Maro pa
ti sovietų valdžia. Ji užtaria 
Lietuvą ginčuose su Vokietija 
ir Lenkija. Ne tik tai. Ji net 
daro "draugingumo” sutartis, 
prekybos sutartis ir visokias 
kombinacijas su Lietuvos val
džia — su Uis pačiais “reak-! 
cionieriais”, kuriais bimbininkąt 
gąsdina sąvo sekėjus. Bet bim< 
bininkai to nesmerkia. Jie da
gi didžiuojasi tokia Maskvos po
litika.

Tai kodėl gi lakūno nuskridi- 
mas J Lietuvą turi būt pavojin
gas ?

Komunistų lyderiai yrą arba 
protiški kūdikiai, kurie patys 
nesižino ką plepa, arba jie yra 
apsimetėliai, kurie veidmainiau
ja ir mulkina savo publiką, Tik 
nuostabu, kad jiems taip ilgai 
nenusibosta vis tas pačias ne
sąmones kartoti. Matyt, kad 
jie įgijo taradaikų paprotį (kar
todami visokius “tezius”), ku
rio jau nebegali nusikratyti.

sako:

tikrai 
arba butų 

negy-

kam 
kalną

Maižiešius gerai žino* 
tarpe izraelitą rąndą- 
sumanių žmonių; kad

Sinajaus su- 
kur Dešimtis 

buvo fabri’ 
ir buvę už-

“Neturėk svetimų

Isteriškas Patriotizmas
Rašo Dr. Luomons

Šis epizodas dar kartą pabrėžia tą faktą, kad be 
tarptautinio susitarimo negalės būt sutvarkytos įvairių 
šalių valiutos (pinigai). O kol jose nebus tvarkos, tol 
nebus pašalinta depresija nei Amerikoje, nei kitur.

Apžvalga
. ..................................... .................................................................

RADVILA PERKŪNAS

Balys Sruoga parašė muzika- 
linę pjesę keturiuose veiksmuo
se, devyniuose paveiksluose, už
vardintą “Radvila Perkūnas*’. 
Medžiaga jai paimta iš Lietu
vos istorijos šešioliktojo ir sep
tynioliktojo šimtmečių.

Išleido “Jaunoji Karta”, Kau
ne. Kaina 3 litai.

BYLA PRIEŠ WOR€ESTERIO 
BOLŠEVIKUS LAIMĖTA

Iš patikimų šaltinių gauta 
žinia, kad Susivienijimas Lietu
vių Amerikoje laimėjo bylą su 
VVorcesterio (Mass.) bolševi
kais, kurie pasiėmė sukolektuo- 
tas iš 57 kp. narių duokles ir 
nuėjo į “darbininkišką” Susi
vienijimą,

Toje byloje, užvardintoje 
“Lithuanian Alliance of Ame
rica vs. Staliulionis et ai.’*, tei
smas rado, kad bolševikai turės 
grąžinti Susivienijimui apie 
tūkstantį dolerių su nuošimčiais 
nuo liepos męn. 1930 m., o taip 
pat atiduoti kuopos knygas ir 
užmokėti teismo kaštus.

Laukiama, kad netrukus bus 
paskelbtas galutinas teismo 
sprendimas.

Bet klausimas, ar SLA. gar 
les tuos pinigus iškolektuoti iš 
apskųstųjų ?

ši byla iškilo po to, kai Bim
ba ir Andriulis sukurstė bolše- 
vikuojančius seimo delegatus 
Chicagoje pasitraukti iŠ SLA 
ir organizuoti kitą susivieniji
mą. Iš Wmwt«rio bwo atva- 
žiavębus*u 17 "bolševikų dele-

gatų, išrinktų 57 kuopoje, Su- 
suvienijimą “užkariauti”. Jų 
pryšakyje buvo Staliulionis, Ky
bą (kuris tuomet buvo bolševi
kas, o dabar leidžia klerįkališ’- 
kai-fašistišką “Am. Lietuvį”) 
ir kiti. Jie kartu su visa bolše
vikų frakcija, kėlė lermą Chicą- 
gos seime, per dvi su puse die
nų neleisdami seimui svarstyti 
savo reikalų. O kai buvo pa
šaukta policija, kuri padarė 
tvarką seimo salėje, tai Bimbos 
ir Andriulio “vaiskas” išmar- 
šavo į kitą svetainę ir nutarė 
daugiaus į seimą nebegrįžti ir 
suskaldyti Susivienijimą,

Worcesterio kuopos delegatai, 
parvykę namo, sukurstė daugu
mą kuopos narių ne tik atsi
mesti nuo SLA., bet ir nunešti 
į naująjį “darbininkų” susivie
nijimą kuopos turtą. Jie manė, 
kad SLA. negalės jiems nieko 
padarytį 
tars,

Savo

nes kaip kuopa nu- 
taip bus gerai, Tačiau 
užvedė prieš juos bylą, 
advokatu SLA, pasiėmė 
Bagočių (dabartin| SLA.

prezidentą).
Byla tęsiasi jau kelinti me

tai. Ji nemažai kaštavo abiem 
pusėm. Bet SLA., galų gale, ją 
laimėjo. O kokią naudą turi 
Staliulionis ir jo sėbrai iŠ to, 
kad jie su Susivienijimu byli
nėjosi? Jie gaišino savo laiką 
ir dėjo pinigus advokatams at
lyginti ir dabar turės dar at
mokėti stambią sumą organiza
cijai, iš kurios jie pabėgo.

O tai vis dėl tuščio užsispy
rimo. Buvo nesąmonė skaldyti 
SLĄ., kuris nieko blogo nebuvo 
jiems padaręs (jeigu Chicagos 
seime reikėjo šauktis policijos 
pagelbos tvarkai daryti, tai juk 
ne SLA. kaltas!). Dar didesnė 
nesąmonė buvo tąsytis po teis
mus su organizacija, kurios tur-

Tąsa.

Paskui Maižiešius susitiko su 
savo uošviu Jethro, kuris buvo 
kunigas,' ir jam išpasakojo sa- 
yo vargus su izraelitais. Jethro, 
pats būdamas kunigu, nebuvo 
kokis paprastas durniukas. Jis 
matė kaip jo žentas Maižiešius 
yisą dieną ekzęrtacijas darė 
prieš izraelitus, bandydamas 
anuos perkalbinėti. Jis matė, 
kad Maižiešius turį daug var
go. Jethro ir sako savo žentui 
Maižiešiui: “Buk pats kaip Die-. 
vas žmonėms”. Ja^ ^senię vis 
gudresnis už jaunesnį fee to/ 
Jethro liepė Maižiešiui išrinkti 
pasitikinčius pavaldinius ir pa
skirti juos valdininkais ant 
kiekvieno tūkstančio izraelitų, 
ant kiekvieno šimto jų, ant 
kiekvienos penkiosdešimt, ir 
ant dešimt, — taip, kaip ar
mijoje. Labai geras sumany
mas, kokio Maižiešius nei nuo 
paties die’vo negavo. Yra labai 
stebėtina, kodėl Maižiešius šitą 
savo uošvio patarimą įrašė į 
savo knygas ir beveik yisas sa
vo klastas išdavė. Tas žmogus, 
kuris su šia Maižiešiaus knygos 
dalimi apsilenkia ir nieko neiš
moksta, yra tikrai didžiausias 
asilas. Nes čia aiškiai pasako 
Jethro maž-daug taip: kam tu 
čia besimonkini su tais kvai
liais vardan dievo, apšauk save 
dievu ir bus atliktas kriukis!.. 
Viskam Maižiešius prisakymus 
gavo nuo “dievo”, ir jie buvo 
geri. Bet toli-gražu tie “dievo” 
prisakymai (patarimai) nebu
vo taip sumanus, kaip Jethro 
prisakymai, Maižiešiaus uošvio.

Ir einant toliau kituose dvie
juose skyriuose sayo knygoje 
Erodus (žiūrėk skyrius 19 ir 
20) Maižiešius kaip tik ir ban
do pasidaryti, jei ne visai, tai 
artimai, — dievu.

Maižiešius dabar su izraeli
tais apsistoja pustynėje prie 
kalno Sinajaus. Mat, dievai vi-’ 
sad buvoja kalnuose. Kainuo
se už uolų, yra patogu slap
stytis ir pasitarimus su “die
vais” turėti. Taigi Maižiešius 
ir jsitarabauiną į kalną Sinau- 
jaus ir ten jam “dievas” (Maį- 
žješius greičiausia turėjo pasi- 
rodavimą Sinajaus kalne su 
savo uošviu Jęthro, kuris, ma
tomai, buvo gudresnis už Mai- 
žiešių) neva liepė eiti ir saky
ti izraelitams kiek jis (“die
vas”) gero yra jiems padaręs, 
ir kiek blogo egiptiečiams. Ir 
jei jie, izraelitai, išklausys jo 
balso ir pildys jo įsakymus, — 
jie bus jam nepaprasta bran
genybė.

Izraelitai sutiko įsakymus 
pildyti ir Maižiešius tai praneš

šė “dievui”. Tada “dievas” lie
pė Maižiešiui eiti pas žmones 
ir juos pašventinti, šiai die
nai ir rytoj, ir būti gatavais 
ant trečios dienos, nes tada 
“Dievas” turės gatavus “ste
buklus” jiems prirengęs, žodis 
“pašventinti” čia nereiškia pa
daryti žmones šventais. Tas 
žodis reiškia prirengti, apibu-i 
dinti žmones, jų mintis nu
kreipti į trečią dieną, kada 
“Dievas” ugnies/ kamuoly nu
tūps ant kalno Sinajaus ir iš 
ten izraelitams ką tai svarbaus 
pasakys!.. Hm!w Reiškia, kad 
Maižiešius sąvo rankovėje įsi
kišęs kokį triksą turėjo, bet- 
iškirtimui to šposo jam reikė
jo trijų dienų laiko, ir gal 
perkunp, žaibų, >,kas žmonėms 
visad būdavo b^ęnybė. Juk 
dievas ir sakė Mąįžtešiuk kad 
jis ateis pas jį storame debe
sy, kad žmonės girdėtų, kai jis 
(dievas) kalbėsiąs SU jUO- /

Dabar gana aišku yra, kad 
per dvi dienas, kada izraelitai 
sau iš barzdų utetes rankiojo 
pustynėje ir drabužius plovė, 
Maižiešius tuo laiku su sąyo 
sėbrais Sinajaus kalne kąjf ant 
uolos paviršio Dešimtį Ptevo 
Prisakymų ir tuo norėjo pa* 
sidaryti kaip ir/ dievu, pagal, 
taip sakant, Jethros insirukcį- 
jas. Suprantama^ kad tas kali* 
mas Maižiešiui buvo didele už’ 
duotis, didelis darbas, kurio 
atlikimui reikėjo daug laiko, 
Atsiminkite, kad ir šiais lai
kais ąkmenkaliui ima daug lai
ko, kol jis keletą žodžių iškala 
ant akmens. O juk jis savo 
darbą atlieką sų pagelbą mo
derniškiausių instrumentų! To- 
riių instrumentų Maižiešius tais 
laikais neturėjo. Dėlto jam ir 
reikėjo daug laiko. Be to, at
rodo, kad pats Maižiešius ma
žai teprisidėjo prie to dąrbo, 
Jam ikvaliai užteko vargo tik 
vien bebėgiojant į Sinajaus 
kalną ir atgal | pustynę. Orei* 
čiausia buvo taip t Jethro, Mai- 
žtešiaus uošvis, Sinajaus kalne 
diktavo Dešimt Dievo Prisaky* 
mų*
šiui instrukcija^,1 ir buvo tas 
tikras “dievas”, q kiti sėbrai 
atliko kalimo darbą.

Bet, bet!.. Dar neprirodžiau 
patriotizmo išsivystymo, ir tik 
ąkaitytoją suvedžioju... Hm!.. 
Ir kalu, ir kalu, vieno galo su 
kitu ąudurt negaliu... Maižie
šius izraelitus suvedžiojo aš 
skaitytoją. Reiškia, kiek pra
mokau,,.

Kad dešimts ‘‘dievo” prisa
kymų buvo Maižiešiaus sėbrų 
kalami slaptai Sinajaus kalne, 
bus aišku iš to, jog “dievas” 
buvęs įsakęs Maižiešiui pada
ryti ribas aplink. Sinajaus kal-

numeta žaibą apie dvi 
Kiek bilijonų ar trilijonų 
elektros reikalinga tokio 
(spąrk) išmetimui; aš, 

negalėčiau išfigu*

suteikė visas Mąižie-

“Tu nesilenksi prieš 
dievus ir jiems ne
neš aš Viešpats Die- 
esu pavydus Dievas,

sai nėra. Kaip vienas, taip ir 
kitas visų pirma bando žmo
nes įtikinti; kaip vienas, taip 
ir kitas baudžia tuos, kurie ne
tiki ir prieštarauja jo įsta
tams, prisakymams; kaip vie
nas, taip ir kitas vieną syk 
įgijęs žmonių, pasitikėjimą pa
skui juos išnaudoja su pagel- 
ba savo sėbrų-pakalikų.

Ir kaip, galų gale, yra toli 
nuo Ainošiaus prie Kaipošiaus? 
Ogi taip toli, kaip nuo teologo 
iki politikierio; kaip nuo ura- 
patrioto iki dolerio; kaip nuo 
tėvynes meilės iki farizėjizmo, 
ir kaip nuo tėvų įmokytos mei
lės vaikams mylėti savo tėvus 
iki politikierių įmokyto, mylė
ti isteriškai tėvų žemę, tėvy
nę — patriją.

Palyginkime Maižiešiaus ek- 
zortacijas prieš izraelitus su 
šių dienų jautiškais Visokių 
demagogų plepalais laikraščiuo
se ir pamatysime, kad skirtu
mo beveik nėra. Bet viskas . 
vardan patriotizmo — vardan 
didelio patriotiško dievo “Aš”.

(Galas)

įvairumai

ną, demarkacijos uždraudi
mo liniją, prp kurią niekas ne
turėjo teises praeiti, sakyda
mas, taip; “Jus gerai įsidėmė
kite, kad jus neitumėte į kal
ną arba nepaliestumėte jo pa* 
kraščių arba ribų: nes jei kas 
palies kalną, tas tikrai bus už
muštas”. Ir toliau “dievas” vėl

“Nei kieno ranka netu- 
(kalno) paliesti, nes jis 
bus akmenimis mėtomas, 
peršautas; ar tas

gyvulys ar žmogus, jis 
vens,”

Dabar klausimas yra: 
tas uždraudimas eiti | 
Sinajaus ir grasinimas mirtimi
ne tik žmonėms, bet ir gyvu
liams?!.. Tiesa, kokis gudruo
lis žmogus gąlėjo slapta (lipti 
j kalną ir viską surasti, — vi
są Maižiešiaus sėbrų klastingą 
darbą iškelti aikštėn. Bet gy
vulys?!... Kam jam buvo už 
drausta eiti į kalną?,. Hm!,. 
Turbut, 
jo, kad 
si gana
kąs nors iš tų žmonių galę j o 
įlįsti j jaučio arba Huto kailį 
ir įlipęs į kalną 
rasti dirbtuvę, 
Dievo Prisakymų 
kuojama. Dėl to
draudimas ir grasinimas mir
timi nė tik žmonėms, bet ir 
gyvuliams.

“Ir taip atsitiko”, sako švent
raštis, “trečios dienos rytą, kad 
ten įvyko perkūnijos ir žaibai, 
ir storas debesis viršuje kal
no, ir skaudus garsas trimito; 
ir visi žmonės stovykloje dre
bėjo.” Ir paskui: “Ir. Maižie
šius išvedė žmones iš stovyk
los susitikti su Viešpačiu; ir 
jie stovėjo apačioje kalno.” Ir 
paskui vėl: “Ir visas Sinajaus 
kalnas buvo apimtas durnais, 
nes Viešpats ant jo nutupė ug
ny: ir iš ten durnai kilo aukš
tyn kaip iš krosnies, ir visas 
kalnas drebėjo.”

Jei apie Sinajaus kalną per- 
kunavo, įabai galima tikėti, 
kad nuo perkūnijos kalnas ga
lėjo drebėti. Mes visi gerai ži
nome, kad žemė dreba, kai per
kūnas dievaitis perkunuoja. O 
perkūnijos ir iki šiai dienai 
visi prisibijo, nes žaibo jėga 
yra galinga. Laboratorijoje pa
darymui penkiolikos pėdų il
gumo žaibo, reikalinga milijo
nai voltų elektros. Gi perkū
nėlis 
myli, 
voltų 
žaibo
gerbiamieji, 
ruotiI Bet žaibe yra tiek daug 
jėgos, kad ne tik žmonės, įfet 
Ir kalnai dreba!..

Kad iš Sinajaus kalno dū
mai kilo aukštyn, galima ti
kėti, 0 aukštumoje kalno Mai- 
žtešiaus sėbrai iš kokių smilk- 
žolių buvo sukarę tuo tikslu, 
kad apakinus žiūrėtojus,

Paskui Maižiešius prabilo ir 
“dievas” jam atsakė balsu, jr 
liepė ateiti pas jį į kalną.. Bet 
kai Maižiešius įlipo į kalną, 
tai pats ■•dievas”, matomai, 
buvo persigandęs, nes jis greit 
liepė Maižiešiui bėgti į pakal
nę ir nuvaikyti žmones šalin, 
nes jie gali ateiti pas “dievą” 
ir jf išvysti, ir daug jų gali 
(nuo smerties) pražūti. Ne tik 
žmones, bet ir kunigus liepė 
išvaikyti, nes ant jų Viešpats 
ir gali užsirūstinti,

Maižiešiaus prižadai yra kaip 
ta gerai žinoma lietuviška pa
tarlė: prižadėsi, patiešysi; ne
duosi, negriešysi. čia jis pri
žadėjo izraelitams “dievą” pa
rodyti, bet pats dievas nei žiū
rėti į juos nenori! Ir kaipgi 
jis norės? Jeigu izraelitai bu
tų tą “dievą” pamatę ir paži
nę, tai tas “dievas” nei savo 
kaulų nebūtų galėjęs susiran
kioti Sinajaus kalne!

Bet Maižiešius sakę dievui: 
nebijok, viskas yra O. K. Ta
da “dievas” jam sakę: Bėgk 
greičiau j pakalnę ir tu $u» 
grįžk, tu ir Aąronaą su tavim, 
bet, sako “dievas”, neleisk žmo-’ 
nių nei kunigų!!...

Jei bent kada Maižiešius dir
bo, bet Šią trečią dieną jis tik-

rai turėjo daug darbo, Nes jei 
šią trečią dieną dalykai neiš
degs, tąsyk gali but| geyalt pa
čiam Moizei.

Dievas sakė Maižiešiui: “at
eik tu ir Aaronas su tavim.” 
Beiškia, kad ta toblyčia, ant 
kurios prisakymai buvo iškal
ti, buvo pusėtinai sunki, ir vie
pęs Moizė gal butų negalėjęs 
jos nugabenti pakalnėn, Be to, 
atsiminkite, kad Aaronas bu
vo geras oratorius (žiūrėk Exo- 
dus, skyriuje 4.), ir jei butų 
reikėję gerą prakalbą pasaky
ti, Aaronas kaip tik ir butų 
tam labai reikalingas.

Dabar pažiūrėkime į Dešimt 
Dievo Prisakymų, kuriais, kai
po įnagis, Maižiešius norėjo 
pasidaryti savotišku dievui, pa
gal savo uošvio, Jethros, pata
rimą, šis yra principinis daly
kas senojo testamento — prin
cipinis įmokymas tikėjimo ir 
meilės.

įžangoje į savo dešimt pri
sakymų “dievas” sako: ,“A& 
esu Viešpats Dievas tavo, 
kurs....” Matote, kaip viskas 
prasideda su dideliu “Aš”. Ir 
pirmas
dievų prieš mane.” Reiškia, kad 
tas “dievas”, kuris davė de
šimts prisakymų, nebuvo vie
nas dievas, nes kitaip jis ne
būtų draudęs izraelitams kitus 
dievus garbinti. Aiškiai mato
si, kad izraelitai visai netikė
jo Moizės dievu, garbino kitus 
dievus ir kėlė revoliuciją prieš 
Maižiešių. Paskui “dievas” rei
kalavo : 
svetimus 
tarnausi: 
vas tavo
korosįu (bausiu) visus iki ket
virtos generacijos, kurie mane 
neapkenčia.” čia, žinoma, ne 
dievas yra taip pavydus, bet 
pats Maižiešius. Egipte, prie 
faraonų vergijos, Maižiešius 
negalėjo būti izraelitų valdo
vas, dėl to jis ir išvedė juos 
iš Egipto, kad pats galėtų bū
ti jų ponas ir viešpats.'

Ar izraelitai buvo šventi įr 
išrinktieji žmonės?.. Dešimtyje 
prisakymų yra sakoma: “ne
užmušk, nesvetimoteriauk, nę- 
vogk, nemeluokė negeisk nieko 
svetimo, — nei jo pačios, nei 
jo tarno ar tarnaitės, nei jo 
jaučio ar asilo.” Neatrodo, kad 
jie butų buvę šventieji. Izrae
lio vaikai buvo žmogžudžiai, 
pąlęistuviai, vagys, melagiai ir 
sugulovai ne tik su svetimo
mis moterimis, bet ir su gy
vuliais, Dėl to buvo daromi vi
sokie uždraudimai. Dėl to Mai
žiešius negalėjo jų suvaldyti. 
Dėl-to ir tie dešimts prisaky
mų buvo sugalvoti.

Vienas tų dešimties prisaky
mų sako: “Gerbk savo tėvą ir 
savo motiną.” Ir pats Dievas, 
jeigu norite, neliepė vaikams 
mylėti savo tėvus, bet liepė 
tik gerbti! Ir šventraštis ne
pripažįsta vaiky meilės link sa
yo tėvų, šventraštis tik liepia 
mylėti artimą savo. O kas ga
li būti artimas? Vyrui jo mei
luže yrą jo artimas; arba jo 
moteris, žmoną. Artimas gali 
būti bite kas, ką esi natūraliai, 
linkęs mylėti. Tėvui jo vaikas 
yrą jam artimas- Mes gerai 
žinome, kad žmonės pasirenka 
gavo artimus. Bet pagal švent
raščio jokių pasirinkimų nebu
vo, Ten viskas kamanduojama, 
įsakoma ir grasinama mirtim!, 
jei “geri” Izraelio vaikai ne
klausys tų visokių prisakymų, 
šventraštis, nuo vieno viršelio 
iki kito, yra pilnas tokių gra
sinimų, tokių bauginimų. Ten 
Šimtai ir tūkstančiai visokių 
stebuklų pridaryta, visokių mo
kymų įkalta žmonėms į galvas, 
visokių įstatymų gudruolių su
galvota, kad apakinus tuos 
žmonelius, kad 'juos išnaudo
jus, kad juos įtikinus, ir kad 
tie žmonės paskui statytų die
vams altorius |r ant jų aukas 
dėtų.

Kad ir mažąi čia pastudija
vę šventraštį, mes aiškiai mar 
tome, kad tarp Maižiešiaus, kai
po politikierio, jr bile kokio šių 
dienų politikierio, skirtumo yi-

Viename mažame miestely 
gyveno jaunas vyras, į kurį vi
si žiurėjo kaip į nepilno proto 
žmogų, Dažnai miestelėnai, su
sirinkę buriu apie jį, padėdavo 
ant jo delno du pinigu — de
šimtuką, ir penktuką — ir liep
davo jam vieną iš pinigų pasi
rinkti. Jaunas vyras pasirink
davo penktuką, kuris buvo di
desnis. Tuomet visi susirinkę 
pradėdavo juoktis iš jo.

Tūlą dieną matydama tą ko
mediją moteriškė priėjo prie 
vaikino ir užklausė; “Ar tu ne
pažįsti skirtumo tarp penktuko 
ir dešimtuko?” “Taip, pažįstų”, 
atsakė klausiamas, “ba jeigu aš 
imčiau dešimtuką, tai daugiau 
jie man nebeduętų nė penktu
kų,”

Robert Lincoln buvo 22 me
tų amžiaus, kada jo tėvas tapo 
nušautas. Tuo laiku, būtent 
1865 metais, jis buvo kariuo
menėj, kai gavo pakvietimą at
vykti j Washingtoną. Jaunas 
Lincoln pasiekė Washingtoną 
jau vėlokai ir atvyko tiesiai į 
prezidento Baltąjį Namą, čia 
betgi jam pranešė, kad jo tėvas 
yra teatre.

Robert Lincoln skubiai pri
buvo į teatrą. Bet ten rado visą 
publiką didžiausiame sujudime. 
Pamatė savo (tėvą peršautą. 
Jaunas Lincoln prisiartino prie 
savo tėvo tame momente, kai 
prezidentą ištiko nelaime.

Prezidento Garfieldo adminis
tracijos laiku R. Lincoln buvo 
karo sekretorium* Jis turėjo 
keliauti kartu su prezidentu į 
Elberon, N. J. Tačiau netikėtas 
reikalas paskutiniame momente 
privertė jį pasilikti Washing- 
tone. Linkoln pasiskubino i ge
ležinkelio stotį, kad pasiaiškinti 
prezidentui. Kai jis įėjo j sto
tį, tai išgirdo šūvį, ir pamatęs 
Garfieldą krintant pribuvo prie 
jo šono.

Kuomet prez. McKinley nu
keliavo į Buffaio dalyvauti pa
saulinėj parodoj, tai p. Lincoln 
turėjo pakvietimą būti ten. 
Lincoln pribuvo tuo momentu, 
kai Czolgosz peršovė preziden
tą McKinley, 4

Kada prezidentas Hąrding 
užprašė Robertą Lincoln# daly
vauti formulėse jo tėvo (Abra
omo Lincdno) paminklo atida
rymo iškilmėse Washingtone, 
tai Lincoln taręs savo drau
gams: “Jeigu jie žinotų, tai 
manęs nekviestų į iškilmes, ba 
mano dalyvavimas yra nelaimin
gas prezidentams”. Bet šį karią 
rjeko blogo neatsitiko. i

Agątonas.
I.I.H. ..... , I »!■. Į .lllll
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Informacijų klauskite pas 
vietini agentą arba

STOGAI 
ROOFING

Perorganizuoja Postai 
Telegraph Sistemą

LIGONINĖS 
HOSPITALS

taksas
Forcst
Sodno

1E FIXTURE 

ted St.

Bartkcne Zophia 
Damarkene Bfunislavs 
Kalinowski Wolter 
Komindant Jullis 
kriseiurias Emilija 
Krokas S. A. 
Vaivadai Kazymietui 
Žapolski Jozef

Dėmesiui norinčių tapti 
architektais arba 

inžinieriais

džiute uždavė

Division ir Rockwell strs, bet 
nebespėjęs sulaikyti savo ait- 
tomobilį, kad išvengti nelai
mėk.

Louis Sokol, 48 metų, tapo 
užmuštas kai jį užgavo auto
mobilius, kurį operavo Samu- 
el Gribow, 945 North Camp
bell avė.

Gribow pareiškė pamatęs 
ties

Valtsijos gynėjo ofisui teks 
dabar suformuoti indaitmenių, 
kad patraukti Sweitzerį teis
man.

Jeigu teismas rastų Sweit- 
zer’į esant kaltu, tai Sweitze- 
riui grūmoja bausmė nuo 1 iki 
10 metų kalėti.

KONTRAKTbRtAI
B. Shukis & Co.
naujus ir taisom senus 

Patyrimas 15 metų. Dar
bas garantuotas 
SO. FRANCISCO AVĖ.

Phone Lafayette 5824.

tūkstančių dolerių vertės tur
tas buvęs paskirtas įtaisymui 
prieglaudos namų.

P-nia Henderson mirė būda
ma 78 melų amžiaus. O p. 
Lionei Barbour, 42 metų, tvir
tina, jogei jis buvęs Hendcrso- 
nienės vyras (sulig common 
law) ir reikalauja sau dalies 
palikto turto.

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

^nuvykimų į

CHICAGOS 
ŽINIOS

BIRUTĖS DARŽE 
Rugpjučio-August 4,1935

THE HAMBUR6ER 
A SINCE 1868

Lietuvaitės norinčios įstoti i Gražuolių — 
“MISS NAUJIENOS 1935” — Kontestą, tuojau 
siųskite savo fotografijas į “Naujienas”.

Gražuolėms bus duodamos trys dovanos:
PIRMA DOVANA - 
ANTRA DOVANA 
TREČIA DOVANA

Armour institutas pla 
nuoja keltis kiton 

vieton

Kiek bėdų dėl tų mirų 
šių turto

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

gatvėj. Daugiau 
ių nebeatsimenanti, 
nuvežta į kaulės li-

ateilije mokslas pasižada toms 
rasėms - tautoms, kurios pasi
naudos naujausiomis mokslo 
žiniomis apie maistų, kad jos 
taps aitgaletesnės, tvirtesnės, 
gyvesnės, veiklesnės, kad bus 
prailgintas jų gyvenimas ir 
kad jos pasieks aukštesnį

Ar Yra Kas Jums Skolingas Pinigų? 
MES ISKOLEKTUOJAME 

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

UNIVERSAL COLLECTION 
SERVICE 

39 f k La Šalie Street 
Central 3982

ten Hill 
smulkmei! 
Moteris 
gonlnę.

Dovanojo ObeTlin kole 
gijai dar $50,000

Arba keliaukite populiariais 
ekspresiniais laivais

DEUTSCHLAND
HAMBURG 
NEW YORK

ALBERT BALLIN
Patogus susisiekimas geležin

keliais iš Hamburgo

Iš Illinois legislaturos 
veikimo

Išrinkimas gražiausios lietuvaitės 
“MISS NAUJIENOS 1935"

Užmuštas gulėjęs gat 
vėj vyras

Grand džiurė. vakar, birže
lio 18 d., nubalsavo jogei Ro- 
bert M. Swcitzcr, buvęs Cook 
kauntės iždininkas, pasilaikęs 
visuomenės fondus ryšy su 
$414,129 trukumu kauntės 
klerko ofise. Tai yra ofisas, 
kurį Svveilzer laikė per 24 me-

Automobilių Dalys
AUTO PARTS

Peticija tapo paduota teis
mams, kad perorganizuoti fi
nansiškai Postai Telegraph sis
temų. Tačiau tos sistemos pa
tarnavimas telegramomis tęsis 
kaip iki šiol tų pačių vedėjų 
ir darbuotojų priežiūroj.

Parėmimas šios sistemos rei
kale patarnavimo bus aukštai 
įvertintas. Juo labiau, kad 
geistina, jogei butų šioj šaly 
ne kuri viena agentija patarna
vimo telegramomis srity, bet 
kelios. Ba jos palaikys kom- 
peticijų, t. y. varžytines, kurios 
per pastaruosius penkias de
šimtis metų svarbesnę rolę lo
šė telegrafo išvystymui ir te
legramų siuntimo nupiginimui, 
nei kuris kitas pavienis veiks
nys.

R. T. Miller, chicagietis gy
ventojas, paaukavo Oberlin 
kolegijai dar $50,000. Viso 
dabar iš Millerių šeimynos 
Oberlino kolegija yra gavusi 
$200,000. Pinigai iŠ Millerių 
fondo yra skolinami tos mo
kyklos reikalingiems paskolų 
studentams ir studentėms.

THE BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ar ju«ų stogai reikalauja patai

symo? Palaukite mus ir mes pasa-> 
kyšime kiek kaltuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikorysUa 
darbą.

8218 So. Halsted Street
Tel. VICtorv 4965.

šie laiškai yra atėję iš Eu 
ropos. Kam jie priklauso, te
gul nueina į vyriausįjj paštų 
(Canal ir Van Burėm streets) 
ir prie langelio, kur padėta 
iškaba “Advertised Window” 
klausia laiškų.

1557 Milwaukee aV. 2274 Elstott av.
6836 S.Halęteį^t. tekArmitage 1440
.. ■" , , ■ i'i

Valstijos atstovų butas pri
ėmė bilių, kuris, jei taps įsta
tymu, pakels trečdaliu paja
mas mokamas į mokytojų pen
sijų fondų. Atstovų butas 
taipgi priėmė bilių, kuris, jei 
taptų įstaymu, pakeltų 
mokamas priežiūrai 
Preservas ir Zoologinio 
50 nuošimčių.

Maistas ir Ateities 
žmogus

su savim njsiveže maisto 
įpročius ir sykiu rasinius pa
pročius, mes turim į tai atsi
žvelgti. Ir jei šie popročiai ir 
įpročiai yra geri - sveiki, tai 
gydytojas, kuris teikia palar- 
havimų ligoje, turi juos pri
imti ir kitiems prilaikyti. Bet 
jei tas maisto paprotis turi 
reikšmihgas .pasekmes, tai lik 
per pamokinimų galima mė
ginti išdildyti.
Politinė ir ekonominė padėtis

Aš Čia nenoriu įsivelti poli- 
kos klausiniuose ir pasunkinti 
maisto prolcinų. Bet mes tu
rim pripažinti, kad bile koks 
planas, kuris imasi pakelti ra
sinę slandardų per pagerintų 
muisto rūšį 
gų, yra labai svarbus reikalas 
ir turi būti paimtas domėn 
iš politikiško ir ekonomiško 
atžvilgio. Ba kad įkūnyti šį 
maisto problemos planų, mais
tas turi būti pagamintas pa
kankamam kieky ir išstatytas 
markele tokia kaina, kad pub
lika pajėgtų nusipirkti. Labai 
sunku apskailliuoti, kiek žmo
nių šioj šaly yra taip suvargę, 
kad jie negali nusipirkti rei
kalingo maisto, kad būti pil
noj sveikatoje. Bet yra ap-

ir tos šeimos Ir net rases tau
tos įsigimsta - pranyksta, ku
rių dieta prasta. Bet jei, iŠ 
kitos pusės, įpročiai maisto 
medžiagos yra geri, tai toji 
Selina ar (aula fiziniai išsivy
sto, pasiekia ilgesnį gyvenimo 
amžių ir aukštesnį kultūros 
laipsnį.

Čia Amerikoje, kur tiek

VALĖRIJtONAS KERNAGIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 16 diena. 4 valanda ry
te 1935 m., sulaukės nusės am
žiaus. gimęs Lietuvoj, Paneve. 
žio apskr., Naujatniesčio par

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Priklausė prie Lietuvių Keis

tučio Pašelpiriio KliUbo, kurie 
rūpinasi laidotuvėmis:

Paliko dideliame nuliūdima 
švogeri KasparąVesota ir šei
myna ir gimines Anierike. Lie
tuvoj moteri Terese, sūnų Jo
ną. 3 dukteris Stanisalvą, Emi
lija ir Ona. seseri ir švogeri 
Poškevičiiis ir šeimyna ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioj. 3307 Litu- 
anica Avė.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni birželio 20 diena. 1 vai. po 
pietų iš koplyčios i Tautiškas 
kapines

Visi a. a. Valetijorto Kerna
gio giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskatini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
švogeri* ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

Ar norite tapti inžinierių ar
ba architektu? Jei norite, tai 
jums reikalinga yra praktika 
arba prisipratinimas mechaniš
kam arba architektūros brai
žymui. Reikalingas ir patyrimas 
medžiagos tvirtume.

šiose srityse, vadovaujantis 
Emergency Educational Pro- 
gram, bus duodama Tilden au
kštesnėj mokykloj pamokos už 
dyka. Del platesnių informa
cijų kreipkitės į Tilden High 
Sshool.

P. CONRAD j
STUDIO

420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840 

)ar gražiau, moderniš- 
kiau ifengta. I

Grand
smugj Sweitzer’iui

laipini kultūroje. Nors dar 
apribotam laipsny, visgi žmo
gus darosi valdovu savo liki
mo, savo ateities gyvenimo, 
kur dar taip neseniai jis buvo 
lik subjektas baisios, nuož
mios likimo rankos.

— Dr. A. L, Graičunas.

Ąrmour Institute, 42 metų se
numo mokykla, yra planuoja
ma perkelti iš senosios vietos 
adresu 3300 So* Federal strect 
į Northsidę, ant Lake Shore 
iDi’ive, lies Erio ir Ontario gat
vėmis. Tokį nutarimų pas
kelbė instituto trustisai.

RADIATORIAI IR BOILERIAI 
Kainos dabar numažintos 25* iki 35% 

Lengvi iimokėjimai nuo 12 iki 24 
mėnesių. Kreipkitės visuomet į 

LEVINTHAL PLUMBING 
8UPPLY CO.

1635 W. Division St. 
kampas Marshfield

Į centralinę policijos stotį 
atsilankė jauna gerai prtsirėd- 
žilisi moteriškė kokių 21 metų 
amžiaus. Prašė policijos pa- 
gelbos.

Pasisakė lyg ir atmenanti, 
kad jos pavardė yra Dorethy

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, - 
kad pačios Naujienos 
yra fiaudiflgčs.

Reikia, kad agrikultūros 
produktai apsimokėtų ir tuo 
pačiu laiku Amerikos gyven
tojai butų aprūpinti maistu 
pigia kaina, šios problemos 
išrišimas paliečia visų tautų. 
Ir šioji problema ponams eko
nomistams svarstytina. Bet aš 
tik noriu atkreipti dėmesį į 
raportų Elgin Komiteto, kurį 
paskyrė Nacionale Agrikultū
ros Associacija Škotijoj. Po 
ilgo tyrinėjimo komitetas pri
ėjo prie išvados: “Tai reika
las valstybės, kad kaina mai
sto turi būti padaryta taip že
ma, idant ir biedniausias gale- 
tų pakankamai ntisipirkl'i”. 
Pakankamas, pilnai sveikas ir 
maitinimas savo šailes pilie
čių — tai problema mokslini
mo ir Valstybės.

Per mokslą tik pasiekiama
Praeityje mokslas suteikė ži

nių tiems, kurie ieškojo jo — 
naujausias žinias* kaip apsi
saugoti nuo užkrečiamų ir lim
pamų ligų, nuo epidemijų, 
įgyti geresnę sveikatų ir prail
ginti gyvenimų. Netolimoje

prisideda. Yra tai 
dytojų, mokytojų 
mokslinti Žmones, 
ir koks pridėčkas 
būtinai reikalingas, kad žmo
gus butų sveikas ir veiklus.

Svarba maisto papročiuose
Maisto papročiai pas žmo

nes apsireiškia nepaprastai di
deliame laipsny.

Kų ules paprastai vadinate 
tautiniais valgiais, ar šeimos 
valgiu, krtikUrie tų valgių yta 
nepakankamai maitinantys. 
Bet jie taip įsigyvenę šeimoj, 
kad nelengva juos nugalėti, 
įpročiai valgio pas žmones 
yra įsigyvenę dėl religinių 
prietarų ar kitų priežasčių, ku
rių beveik negalima išdildyti,

M A L E V A 
už % kainos!

Vyriausia Vi,eta Bankruto Štoko 
Atsilankykit i bile kurią iš triūsų 
3 krautuvių ' ir pasižiūrėkit—jus 
čia rasite kiekvieną žinomą male- 
vos ruši u& nupigintas kainas. 
$2.00 Balta žibanti Ma- C-f 
Ieva, už Gal. .................. .T ■ -UO
$2.25 Balta frjat Ma- Ofi 
Ieva, už Gal?*.............. . I mCiU
$1.25 Sieteliams Maleva, CAft 
UŽ Gal. ......... . vUv

.....>1.00
Visa Maleva 100% Garantuota— 

Arba Sugražinsime Pinigus

PLUMBINGO IR NAMŲ AP
ŠILDYMO SPECIALIAI

Viterous china eloset kombinacija, 
aržuolinės ar klevinės $4 A QE 
sėdynės ____ _______ ___ lUiUU
Metalinės chrome kombinacijos sin
kų, kraikas, su nuimama $A 
sėdyne ........... .................... ..
Karšto vandens šildytuvas $E 
ir tanka 4o galionų įtalpos 
Pilnas pasirinkimas tavorų. Dykai 
atvežimas. Atdara nedėliomis iki 
pietų. 

A. MESSE and SONS
2456 W. Lake St teL Seeley 3513

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARKOJ®

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbiti musg skaitytojams su
sirasti* kur galima nusipirkti |vairi< paprastu ir nepaprastu 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų ne
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

skaitliuojama, kad apie 20000- 
000 Amerikoje žmonių gyve
na žemiau maitnimo kūno ii 
yra atsiradę imt slenksčio iš
badė jhno. šioji padėtis, j c 
ilgai prasi trauks, tai tikrai ai 
silieps į sveikatingumų 
Amerikos rasės. Įeigos tų 
žmonių turi būti pakeltos, kad 
jie galėtų nusipirkti maisto 
medžiagos pakankamai; arba 
maisto kaina turi būti taip 
numažinta, atpiginta, kad 
žmonės lengvai pajėgtų rei
kalingų maisto kiekį nusipirk-

(Tąsa iš 2ro pusi.)
pareiga gy- 
ir spaudds 
koks valgis 
prie valgio

Mutual Liąuor Co
4707 So. Halsted Street

• Tel. YARDS 0803

Neseniai keletas lietuvių 
įvelta į nesmagumus ryšy su 
mirtimi tulo Kelly ir jo $140,- 
000 palikto turto.

Dabar yra nagrinėjama by
la Chicagos teismuose ryšy su 
mirtimi tūlos lenkės daktarės, 
kurios paliktas turtas siekia 
porų šimtų tūkstančių dolerių.

Kitų panaši byla, nagrinėja
ma Chicagos teismuose, tai tes
tamentas p-nios Henderson. 
Anot testamento įteikto paliki
mų užtvirtinimo teismui, po
nios Henderson kelto šimtų Sokolų begulintį gatvėj

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

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj
U- Government Įstaigoj, F.

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATOBS & BOILERS

. —»*—■——■------------------------------- —

SENOJI TĖVYNĖ JUS LAUKIA
Aplankykite Savo 

Gimtinį Kraštą

' SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

vaikams ...... ..
Palagas ligoni

nėje —
Akušerija na

muose .............
Medikais egzami

nacija
DOUGLAŠ park HOSPITAL

1900 S. Kedzie Avę.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 West 14th Street 
Moterų diena seredomis.

Po haujų savininkų priežiūra, naujai išremontuota iš išmalevota. — 
Masažai—Cniropodistai—Atdara dieną ir naktį.— 

SWIMMING POOL PHONE CANAL 9560

GREIČIAUSIA KELIONfi 
I LIETUVA

BREMEN 
EUROPA
Ekspresinis traukinys laukia 
prio laivo Bremerhaveno ir už
tikrina

ton, D. C. Apdraustas kiekvie- 
tįHĮr no žmogaus investmentas iki 
Ę3& $5,000.00.
dfcgk Mes mokam už kiekvieną 

dolerį dividendus, pagal už- 
darbio. Praeityje išmokėjome

Reikalau d a m i
Jm,___ visada galite

■HMiMiliy gauti savo su- 
rEDERAUSAVINGS/taupytusi ptad- 
ANOtLOANfASIOClATlON g U S. ĮStOJimO 

Op chicago^ mokėti nereikia.
2324 So. Leavitt Street 

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas.
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas Ar Reikia Pagelbėti?

Mes padarome duplikatus dėl jūsų 
karo senų daliu. Atvešk juos čionai. 
Mes turim dalis dėl visu karų. 
Perkame ir parduodame senus ka
rus. Taipgi tajerus, tūbas ir bat- 
teries.

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

Phone Lafayette 1090______

FIKČERIAI
STORE FLKTURES

FIKCERIAI KRAUTUVĖMS.
Rarai ir kiti krautuvėms fikčeriai 
nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimai;

GARFIELD S' 
EXCi 

5300—5314 So. Hi

KOLEKTAVIMAI
COLLECTIONS

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH CERMAN LLOYD

BOURBON
; ' /)/.s Zz/Zr./ ///

; KENTUCKY



NAUJIENOS, Chlengo, III
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BARGENAI!

mašinos po
2633 W 43 St.

mano nuomonėje

jie be abejonės

L stoties,

Garsinkites “N-nose

Lietuvių Keistučio 
Klubo narių atydai

IIWI
IIČH.

Kaimiečių kvartetas 
vėl dailiuos dainas 
Naujienų prograine

Chicagos Draugijų 
K Ii ubų Valdybos 

1935 metams LIETUVIŲ PĮLĮKCĮ

PARSIDUODA Tavern bizniu iš 
dirbtas perdaug metu, turiu du biz
nius, vienai perdaug darbo.

5617 W. 63 Place.

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

AMERIKOS LIETUVIU PILIEČIŲ 
KLIUBO 12 WARD valdyba 1935 
metams: J. Svitorius pirm., 4819 
S. Tripi) Avo., W. Turnor pirm, 
pag., 8118 W. 44 St., Paul J. Pet
raitis nut. rašt., 3131 S. Emorald 
Avo., J. Naudžiūnas turtų rašt. 
1500 S. 48 Ct., Cicero, UI., J. Ma
nikes kontr. rašt., 2918 W. 40 St„ 
J. Josimais kasos globojęs, 2441

REIKALINGA mergina restorane 
nereikalingu patyrimo. Atsišaukite 
po adresu 2009 S. Union Avo. nuo

I Iki 1 po plot,

Prakišo užvestą 
prieš Butmanie- 

nę bylą

REIKIA motoru dėl sortavlmo 
skuduru. Turi l>utl patyrusios. Nuo
lat darbas, gera mokestis.

1801 N. Lcuvltt St

PARDAVIMUI tavern, biznis iš
dirbtas, geroj vietoje, Įvairiu tautų 
apgyvento j. Parduosiu pigiai, prie
žastis pardavimo liga. Silver Leaf 
Inn. 5000 So Ashland Avė.

Yra gražus fik- 
Renda $35 

ei didelės šeimy-

Skalbiama mašina 
ir Prosinimo 
mašina 

sykiu už

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

P-lė Emmn Potrilla, 4519 S 
Spauldng avo., 21 moty am
žiaus, baigė šv. Antano ligoni
nes trijų metų slauges kursų.

Ligoninėj

REIKIA patyrusios merginos ar
ia moterie* prlo taverna biznio 
Box 274, 1780 S. Halsted St.

BUDRIK 
Furniture Mart 

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

CHICAGO, DLL.

REIKALINGA moterį* ar mergi
na prie iibolno namu darbo Ir prl 
dnboti 1VG motu vaikų, 4603 N 
llarnlln Avo. Junlper 3986,

Linksmas išvažiavi 
mas į Jefferson 

girias

Sii|x>rior teisino ilžiurč 
šė nuosprendi 
p-nia Bolių Butnuuiivnę. 
bylų BUvinanionei iškėlė Potcr 
Žebrauskas, 1860 So. IbdsUid

GREITAM PARDAVIMUI — pi
giai gražus tavern fixčeriai — Ma- 
hogony Baras — 20 pėdų ilgio — 
Plate glass — registeris — Ice box 
cooler — Stiklai — pilnas įrengimas 
tavernui — Turiu parduoti prieš 
liepos 1 diena. Atsišaukite užpakali
ni n flhte L Nausėda, 3201 Lituanica 
Avė. kampas 32 gatvės. Telefonas 
Boulevard 6899.

darbštumu,
.1. PIJND1N, 

R. I.
Cburlotte, Midi

RENDON/Tavern ir Kabaretas, 
Pilnai įrengtas. Didelė vieta šo
kiams. Pigiai. Vilią Venice Cafe, 
5426 S. Wentworth Avo

taigi 
gnmo

Naujienų progi’iiinc taipgi to 
linus eis Gabalų šeimynos gy
venimo valzdiivImiiH.

Neužmirškite atsisukti savo 
radio 9 vai. vakaro į stotį 
WSBC, 1210 kiloėyckm.

Jos.F. Budrik.iNc
3417-21 S. Halsted St

BROLYBES 
KLUBO'AMERIKOJ valdyba 1935 
motam*: A. Zuliigonu* pirminin- 
kiiH. 7182 So. Raclno Avo., Tol. 
Radcllffo 9899; K. Laucius vlco- 
pirm„ 3817 So. Lituunica Avo.; 
M, Balutis, nut, rašt., 2627 dildyti 
Avo., Tol, Vau Buren 7361; P. 
Viršilas finansų rašt,, 8415 So. 
Wallaco St.; M. AlklmavlČlus iž
dininkas, 4804 So. Lnflin St.; B. 
Viršilas kontroles rašt,, 8415 So. 
Wallaco St.; M. Norbutns ir K. 
Balutis Iždo globėjui; J. GarbuŽa* 
maršalka.

Nedalioj, birželio 28 d., yra 
rengiamas šaunus išvažiavimas 
Chicagos Lietuvių choro Pirmyn 
bendrai su Chicagos Lietuvių 
Vyrų choru, šis dainininkų 
bendras ivažiavimas (vyks Jof- 
ferson giriose, kurios taip pasi> 
žymi savo gražia išvaizda. ’D.i 
vieta praeity yra buvusi labai 
garsi Chicagos lietuvių isto* 
rijoj.

Atėjus vasarai visus mumis 
masina noras išvažiuoti kur

2 STORAI RENDON
Vienus su Tavern flkčerials, ku

riuos gulima vartoti. Biznis Išdirb
tus per daugeli motų •— Antrus žio
ras tinkamas dėl ealluno Ir who- 
losalo Ihiuors, nes vietos užtektinai 
dėl 2 biznių.

8341 S. Halsted St.

Help VVantcd—Femalc 
Darbininkių reikia

ANT RENDOS Tavern, 1 blokas 
nuo South Water Murket. Fintas 
ant viršaus ir svetainė dėl šoklų už
pakaly. 2901 Wulnut St. Telefonas 
Kedzle 4558

Nauji Elektrikiniai Refrige- 

ra!TL.....*79.50

Emma Petrilla baigė 
nursės kursą

šiomis dienomis mirė Keis
tučio Kliubo narys Valerijonas 
Kernagis. Kūnas randasi pa 
šarvotas A. Masalskio Roply 
čioj, 8307 So. Lituanica Avė. 
Laidotuvės Įvyks ketvirtadienį, 
birželio 20-tų d., 1:30 vai. pt 
pietų iŠ A. Masalskio koplyčios 
| Tautiškas kapines.

Kadangi velionis neturėjo čia 
artimų giminių ir pats prieš 
mirt j padaro pareiškimų, kad 
Keistučio Klubas j j palaidotų, 
tai Klubas užsiima laidotuvė
mis. Geistina, kad visi keistu- 
tiečiai dalyvautų laidotuvėse ii 
suteiktų savo mirusioms drau
gui paskutinį patarnavimų. Už
jauskime savo klubo mirusius

IIUMBOLHT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUHO valdybų 1985 
m.. Anion Vaiski* pirm., 3341 
Evorgnam Avo,, tol, llolmmit 1448 
John Kunrovlčlu*, vlco-plrm., An
ion Lungovloz, nut. rašt., 1814 
Wnbnnshi Av<»., tol. Ilumboldl 
8254, HUintey Bnnookl*. fln, rn4t. 
A, ZIIIIuh, kaMlurlu*, Tmn Kubi
liui, maršalka,P-nns Žebrauskas savo skundų 

pamatavo tuo, kad dOlial p-nios 
Butmnnienės kaltinimų jisai bu
vęs areštuotas lapkričio mėnesį 
1933 nu—po tui, kai iš jos at 
imta tavernoje, kurtoj
Žebrauskas buvo samdomas 
kaip smuklininkas.

Kaip žinoma, Butmanienė, 
kartu su penkiais kitais asme
nimis. yra indaityta ryšy su 
laidotuvėmis tūlo Kelly, kuris 
miniamas paliko $14(1,000 ver
tės ti.vto. Laukiama, kad ir 
ši byla neužilgo bus nagrinėja 
ma- teismo.

šiandien vakaro Naujienų va
rio programų vėl pasirodys 88- 
vo dailiomis , pagnTsčjęH Kai
miečių Kvartetas, 'vbdovuuja- 

ponloB Alkui Stopomivlčlo- 
Jau dvejotų savaičių ra
ktu usy tojai jų negirdėjo, 
jų laukia, ir turės sma- 

i jų vėl pasiklausyti.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO vuldvbn dol 1985 molu, 
Joiihh HljunkiiM, pirm, 934 W. 
Mnrquolto Romi, VVulter Lokln, 
pirm, pngnlb., Adolph KiiulnldH, 
nut. rašt. 8H42 S. Union Avo., 
Frnnk Norkun, fln. rašL, 4067 No 
Rlchmond Hl., Frnnk linkuti*, IŽd. 
2603 W, OOth St., .1. AdoiniutiN Ir 
J, JnnušnuNkčHM, Iždo globėjai, I). 
AntiiiHiltla, innršidkn.
SuhIi'Iiiklimti idHlbunn kožnn rnėne- 

hI pirmi) ponklndlonv, Chlango* Llo- 
tuvių Auditorijoj, 8188 S, HalMtod 
St,, 7:80 vp|, uiiknra

TAVERN ant rondo*, pilnai įreng
ta*, garojo, vietoje, prlo pat Illinol* 
Central «tetic*. 12Q51 S. Halsted St

LIETUVIŲ ŽAGARIEčIŲ KLIUBO 
vnldybn 1085 motam*: P. Arlaua- 
kn* pirm,, 656 Boldon Avo., A. Jo- 
nuvlflo pirm, pngtdb,, 8852 Sonll’ 
Cullfornlu Avo,, John Puklnakm* 
nut, rašt,, 7125 S. Wa*htonnw 
Avo,, M, Mornvlčlonė fln, rašt. 
2589 W. 46 PI., A. RamašutiHldonė 
fln, pagal b., 1218 Indopondonco
III., A. (hidnminHklonė ka*lorlu*. 
2050 W. 42 St., D. Radvilu* mur- 
Anlkn, 712 W 17 PI.. P. Arliui*- 
kn*. J. Pukln*ka* ka*o* globėjai. 
SuhI rink linai yra laikomi kn* mė

nuo trečiu nodėldlonl I vai. no plot 
Hollywo(kl Inn Hvotnlnėj, 2417 Wo*t 
43 Stroot,

W, 45 PI., Hclon Gnimontlonė kn- 
*loriu*. 4585 S. Rockwoil Si., I)r. 
A. J. Muitlka* di.kiūru* kvotėIn* 
4143 Archer Avo, telefonu* oflao 
Liifnyotto 8650, roz. l«nfayotte 3001, 
A, Yiilavlčo maršalka (Boiiainn- 
nul), K. Grumanta*. 4535 H. Rock- 
wull St., J, lluršiilihkiib, 4156 Archer 
Ava,, A, 8nlduku*. 4088 Archer 
Avo,. (Komlšlja politiško akyriau*) 
Putli J. PotruitlB, 8181 8. Emoruld 
Avti., A, HiilduknN, 4038 Arcnor 
Avo., l)r. A, J, Monika*, 4148 
Arahor Ava.), Koml*IJu dol Pilie- 
t,v*te* Popiorų A. Haiduku*, 4038 
Arahor Avo., B. Putrimu*, 4858 S, 
KoHtnor Avo, 
buhlrlnklmnl ut*lbunii ko* trečiu 

*akniiidionI klokvlano mėnonlo 1 vai 
no mot K. G ramu n to NvatuInCJo, 4585 
S. Ro(diwoll St,

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA l)R- 
STR ROTOS NO, l Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stoncol, 2589 Wo*t 
43rd HL, Chicugo. III.; Pirm, pu- 
golb. C, ChiiplInnkiiH, 3627 South 
llulstod SL, Chicugo, III.; Nut. 
ruAt. F. OindukiiH, 3218 So. .Limo 
St., Chicugo. III.; Fln. rašt. W. 
Zlubo*. 740 E. OOth PI., Chlcago, 
III.; Kont. rušt. J. Razminu*, 6101 
So. Ručine Ava., Chicugo, 111.; 
Kaslor. glob. P. Murtlnklenė, 3441 
So. Morgan St., Chicugo, III.; Kuh, 
pugolb. J. Yušklonlonė, 2547 W. 
45th St., Chicugo, III.; Durų mnr- 
šnlka S. Žukausku*, 2515 W. 43rd

Vartoti Elektrikiniai Refri-

p-hs Mazūrai 
Jono Mazūrai 

člo. I‘p. Mnzuir'.člai yra Clilca 
gos Lietuvių Draugijos nariai.

DELICATESSEN. grosernė ir be- 
kernės tavoru krautuvė pardavi
mui, North Side. įsteigta jau 12 
metų ir visuomet gerai apsimokanti, 
turi būt parduota šia savaite dėl 
užbaigimo reikalų 
čeriai. šviežias stąkas. 
su gražiu flatu

$850.00 arba už greita pasiu- 
Jei reikės 

Verta daug

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, 13 metų toje pačioje vietoje. Da
romas geras cash biznis. Moderniš
ki fikčeriai ir šaldymas. Parduosiu 
bu namu arba be namo. Pi

nos, 
lyma n u pirksi te viską, 
atiduosim išmokėjimais, 
daugiau.

1824 Addison 
sekamos durys nuo

% bloko i vakarus nuo 
Lincoln Avė

Skalbiamos mašinos vertes 
$50.00 po ....

SL, ChlcuMo,. lll.i Ligonių nuok. 
: . Kcturuklonė, 525 I:!, Onlcwood 
Blvd.i Ka*kn'hiM J, Yušidanus, 2547 
W, 40lli Ht„ Chicugo, III,! Hudžln 
F AuM'U, 34119 Ho. Artumui) Ava,, 
Chicugo, III.: Slidžia* rušt. F, 2u- 
kiiUMkii*. 8314 So. Morgan Street, 
('IdciigO' III.; Kornapondenlu* S. 
V\'Mnl*. 6804 Ha. I'tirry Avunuu, 
Chicugo, III.

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

5404 So. Wentworth Avė.

Lithumiian Ncvvh Jx>an č(c 
Bulldlng A»M)ciiiti(>n, Naujienų 
SpulkoH, šėrinlnkų HUsbinklmuM 
įvyks penktadieni, birželio 21 
d., 7:30 vai. vakare.

VIhI, kurie turite įdėliui* šioje 
bendrovėje, miulonėkite atNilan- 
kytl, neg yra svarbus reikalas.

Kurie dėl svjirbioN priežasties 
atsilankyti negalite, tai malonė
kite prisiųsti įgaliojimu>4, pasi
rašydami ant prisiųsto proxy.

T. RYPKEVICIUS, 
Sekretorius.

REIKALAUJAME kelių bučerlų. 
Darbui gauti turi įnešti mažu mimų 
pinigu. Atsišaukite 134 No. La 
Salia St Roorn 200. Klauskit Mr, 
llorwltz, Ateikit kol vergo ar pel
nyčio* vakaro nuo 6:30 Iki 8:30

Ar Jau a*l nariu Chicugo* Lietuvių 
Draugija*? Jeigu nesi, tai kodėl? 
DU tukMtančkil lietuvių vyrų ir mo
torų yru nariui* Alto* didelė* pašal
pa* ir kulturo* organizacija* — atei
kit Ir Tum*tu I skaitlingo* šeimy
nos nariu*.

ChlcagoN Lietuvių Driuigljoje Il
go* pušnimi yru trijų skyrių: $6.00 
hiivaltyje, $10.00 *avaltyje Ir $16.00 
Navaityje. Mokesti* 50c., $75. Ir 
$1.25 mėnoHyjo. Extra mokesčių 
nėra, pomirtinė* reikalam* išmo
kamu $250.00 IA Draugljo* Iždo.

Chicugo* Lietuvių Draugija yru 
logulė orgunizucljii lllinol* valstijo
je. Narini* priimami vyrui ir mo
terį* nuo 15 iki 48 motų amžinu*.

1*1 rašyt Draugijon gulimu per mu
su konkurnnntUN arba malonėkite 
kreipti* tiesiui i Draugljo* ofisu, 
piinudėliuiH Ir kctvorgal* ofisą* atda
ra* visų dienu, o ncdėldlenial* tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po plet.

Chiciigos Lietuvių Draugija, 
1789 So. Halsted St.

(“Naujienų” numo — 2-ro* iubo*)

Humbold Par'k Lietuvių Politiko* 
Kliubo įvyk* mėnesinis susirinkimu* 
birželio ,20 d. 1935 m. Almira Si- 
mon* Hvet., 1640 N. Hancock St 
8 vai. vakaro Gerbiami nariui mu- 
lončkito būti šiame sutrinkimo, 
turime svarbių pasitarimu, taipgi 
yra rengiama* išvažiavimu* birželio 
30 d. j JoforHou miškus Elston and 
Central Avė. , atsiminkite kad Hum
bold Purk kliublečiui surengia smagų 
išvažiavimų. Valdyba.

Help VVnnted—Mule 
Darbininkų reikia

REIKALINGAS darbininkus ant 
furmu. įteikė* 4 karve* inllžll Ir 
kiaule* šerti Duosime pragyveni
mu ir klek dainokėslmc pagal žmo
gaus

nnriuH ir tuo pagerbkinio snvo 
klubo brangų vardų.

Si. Narkls, aokrotorius,
4353 S. Tnlnmn Avo., 

Chicngo, III.

Prosinimo

29.00 ...L

Philco
dios

Gražios Radios kabinetuose

P. 29.00
Radio tūbos po 35c 3 už $1.

2 šmotų Nauji Parlor Setai 

p. 29.00
16.00

nor» Į girias, pakvėpuoti tyru 
oru. Tnlgl vo Chicagos Lietu
vių Pirmyn choras bendrai si. 
Chicagos Lietuvių Vyrų choru 
ir kviečia visus Chicagos lietu
vius atsilankyti j š| bendrų iv 
smagų suvažiavimų.

išno Visiems aiškini žinoma, kad 
kurin IMoūinn y,'n t,,u'0M

Žyba, ir susmukus chorams tai 
ir musų pažangus ir kultūrinių 

•gyvenimas susmuktų, Bot pa» 
'sllalkyti chorui nėra lengva, jau 
I nežiūrint klok kiekvienam cho
ristui kainuoju tik lankymus! 
į pamokas,

Ar geras, ar no|mlnnkus bu
tų oras, bet kad palaikius tų 
kulturinj judėjimų, tai ir yra 
kviečiama Chiciigos lietuvių vi
suomenė skaitlingai atsilankyti 
ir paremti musų mono skleidė
jus. Be to, linksmai praleisi
mo hiikų tyrame ore.- X. š.

kunti dar, Šešias mėnesiui. St
Pirm pradėslant mokintis I m 

iiurLČa profesijai p-lė Botrllla 
bai|.,ė Llndblom aukštosnę mo-

Real Estate For Sale
______

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS AND INSURANCE 
4631 So. Ashland Avė.

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

MAINOM!
Namus, Stonis, farmas ir tt. Turi
me extra bargenų. — Turime ant 
pardavimo namų, grosernių, bučer- 
niu ir saliunu (tavernų). Dabar yra 
laikas pirkti tavernų* prieš license 
baigimą, J u ne 80. Norintiems tavern 
pirkti, matykit mus. Labai gerų 
vietų turime ant South Side ant par
davimo. Saukit telefonu Boulevard 
2800 arba Lafayette 2235.

(’hicngielė Mrs. Cocolia Von- 
nblo, naktinio kliubo dainininkė, 
kuri buvo nušauta savo kamba
ry Bor\v.vn Boneh hotely. Bu
vęs jos meilužis su kitu vyru 
įsibriovė j jos kambarį Ir jų nu
šovė. I'agelblnlnkns žmogžudys
tėj jau suganius. Bot lik rojo 
žmogžudžio dar nesurandama.

Business Service
_

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

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

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

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO.

3802 S. Campbell Avė.
LAFAYETTE 6»00

Business Chances
Pardavimui Bizniai________

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

OUICKLY

TIRE D 
REDDENED 
f EYES
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