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. \VASII1NGTON, birž. 10. —( 4. įvesti korporacijoms 
Proriitentah Rooseveltas šlan-| paniškus takius, bullg 

derbio, vieton dabartinių 
nodų taksų,

5. Uždėti taksus ant korpo
racijų dividendų, kad korpora
cijos negalėtų išsisukti nuo 
mokėjimo pajamų taksų.

6. Prailginti dabar veikian
čius laikinius taksito.

Sekamam kongreso posėdžiui 
prezidentas siūlo panaikinti vi
sas nereikalingas “holdlng“ 
kompanijas ir pataisyti k.onrii- 
tueiįHJ taip, kad galima butų 
takšnoti ir ikišiol nuo taksų 
pnlluosuotus miestų, valstijų 
ar foderulinius bonus. X
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Žeistų nėra, nes nė sargai, nė 
kaliniai ginklų nenaudojo. Išli 
ko nesužeisti ir kasyklos nul
ini.

kad 
de
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die po pivt prisiuntė kongresui 
speciali pranešimą, kuriamo 
siūlo žymiai pakelti taksus nnt 
didžiojo turto ir tuo Žymiai pa 
didinti valdžios pajamas, 
ji galėtų tinkamai kovoti 
preriją.

ITeridontaa siūlo:
1. Uždėti didelius 

nepaprastai didelio 
turto.

2. Taipjau imkelti 
dovanų, kad~Yiebutų 
Imndoma išsisukti nuo mokėji
mo paveldėjimo taksų.

3. Žymiai imkelti taksus ant
labai didelių pajamų. 1

taksus ant 
dovanomis

Pakėlę maištą ka 
sykloje kaliniai 

pasidavė
Jie buvo priversti pasiduoti nio> 

ko nelaimėję. Kasykla suardy
ta, bet sužeistų ąėra 

. m*

LANSING, Kas.; birik 19.
Išbuvę kasykloj visų dienų ir 
naktį, 348 Kansas valstijos ka
lėjimo kaliniai šįryt pasidavė 
kalėjimo sargams, kurio įsi- 

h gavo į kasyklų, suardė kalinių 
padarytas barikadas ir priver
tė kalinius pasiduoti.

Kaliniai pakėlė maištų vakar 
ryte ir užsidarė kasykloj, sif- 
imdami ir 11 sargų. Vėliau su
ėmė dar 4 kalėjimo sargus, ku
rie buvo pasiųsti sužinoti kas 
dedasi kasykloj ir ko reikalai! 
ja kaliniai. Bet sargai ginklų 
neturėjo ir todėl kaliniai nega
lėjo apsiginkluoti.

Kaliniai buvo išstatę tris rei
kalavimus: pašalinti dabartinę 
kalėjimo gydytojų, pagerinti 
maistų ir nebausti nė vieno ka
linio už maištų.

Kaliniai buvo priversti pasi
duoti nieko nelaimėję. Pikti ii 
nusiminę jie per sargų eiles 
sugryžo į savo kameras, neži
nodami kokia bausmė juos da 
bar laukia už maištų, ypač už 
sunaikinimų kasyklos.

Kaliniai išardė visas paspi 
ras, suardė mašinas ir gerokai 
apgriovė pačių kasyklų, 720 pė
dų gilumoje. Kada apie tai su 
žinojo kalėjimo viršininkas, jis 
nutarė su kaliniais 
griežčiau ir nuleido į 
didelius burinis sargų, 
buvo sukurę laužus, 
juos sargai negalėtų įeiti į ka
syklų. Bet pasukus vėduok 
les, tų laužų durnai apsupo pa
čius kalinius ir privertė juos 
slėptis už barikadų. Išlaužus 
barikadas kaliniai pasidavė.

Nors kasyklai liko padaryta 
labai didelių nuostolių, betsu-

pasielgti 
kasyklų 
Kaliniai 
kad per

prana
šauja:

Giedra ir šilčiau.
Saulė teka 5:14, leidžiasi 8:-
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Ištremiami lenkai 
susirėmė su Fran

cuos policija
4, . A i ? *

PARYŽIUS, birž. 19. — Iš
tremiami iš Farncijos keli šim
tai Lenkijos darbininkų, kurio 
buvo apgulę Lenkijos konsula- 
ti.M Paryžiuje ir Lilio, smar
kiu! susirėmė su policija, ku
ria bandė juos išvaikyti. 10 po- 
licistų liko sužeista ir 16 žmo
nių areštuota.

Lenkai buvo atvykę j savo 
konsulatus reikalauti, kad jie 
butų kaip galima greičiausia 
grąžinti į savo gimųtjų šalj, 
nes Francijos valdžia paliovė 
juos Šelpti ir jiems gręsia ba
das.

Lenkijos darbininkus Fran- 
cija atsivyliojo, kada Franci- 
joje buvo geri laikai ir truko 
pigių darbininkų. Bet užėjus 
sunkiems laikams ir nedarbui 
padidėjus, Francija stengiasi 
jų nitoikratyti ir varo juos iš 
savo Šalies, kad tuo sumažin
ti bedarbių skaičių.

Franci ja buvo pa vylioj usi ii 
daugelį Lietuvos darbininkų, 
kurie irgi dabar atsidūrė klai** 
kioj padėty—be darbo ir be 
šaltinių gyvenimui svetimoj ša
ly, taipgi be lėšų sugryšti j 
savo šalį.

Ir Ethiopia jau niobi 
lizuoja savo ka

riuomenę
RYMAS, birž. 19. — Gauto

mis žiniomis, Italijai besiruo
šiant prie karo, ir Ethiopia 
pradėjo mobilizuoti savo ka
riuomenę ir jau turi apgink
lavusi apie 500,000 kareivių 
armijų. 100,000 tų kareivių 
turi moderniškus šautuvus. 15,- 
000 gi kareivių yra apginkluo
ti visais moderniškais ginklais.

Tie kareiviai yra siunčiami 
Italijos kolonijų pasienin.

NEW YORK, b. 19. — Ban
dant apiplėšti brangmenų san
krovų liko suimtas Peni ge
neralinio konsulo sūnūs Pardo, 
20 m. Jis sakosi, jam reikėję 
pinigų pavaišinti merginų.

POTV1NIH TKXAH VALSTIJOJ, KURIS PRARIJO III GYVASČIŲ
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Pakilusios Nueces upės suardytas geležinkelio tiltas ties Grynini City, Tex. Potvyny pietvaka
riniame ir eeniraliniame Toxhh žuvo 13 žmonių. Materialiai nuostoliai irgi yra labai dideli.
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Politikierius Dun
ham siūlo taiką

dėl taksų
CIIICAGO.—Robert J. Duiv 

ham, federalinis administrato
rius Illinois Šelpimo darbų, 
taipgi pirmininkas Chicngos 
parkų tarybos, kuris yra kalti 
namas nesumokėjęs fodornlinei 
valdžiai arti $1,800,000 pajamų 
taksais, dabar buk pasiūlęs val
džiai kompromisų.

Kiek jU sutinka taksų mo 
keti, tikrai •heŽinbmK?' het spė
jama, kad nuo $400,000 iki 
$1,000,000.

Jis sukosi neturėjęs UkjhO 
nusukti pajamų taksus, tik no 
galėjęs susitaikinti su valdžia 
kiek tų taksų jis tūry s mokėti.

Laidoja žuvusius žę 
mes drebėjime 

Indijoj
žjUETTA, Indijoj, b. 19. — 

Užsidėję dujų kaukes ir apsi
šarvavę dezinfektantais karei
viai laidoja žuvusius prieš 18 
dienų čia siautusiame smarkia
me žemės drebėjime žmones.

Krikščionys laidojami po 50 
lavonų į vienų duobę, o indu- 
sai yra deginami ant didelių 
laužų, nes to reikalauja jų ti
kyba. Keliai daugely vietų yra 
nukloti lavonais.

Laike to žemes drebėjimo 
vien šiame mieste žtfvo 26,000 
žmonių. Visoje gi apygardoje 
žuvo virš 40,000 žmonių.

Kuomet vieni kareiviai laido
ja žuvusius, tai kiti gaudo iš 
kalnų atėjusius plėšikus.

Delei epidemijos pavojaus, 
pašaliniai žmonės į miestų nė* 
ra leidžiami. Kad pakelti išli
kusių gyventojų ūpų ,už spig- 
liuotų vielų griežia indusų mu
zika ir yra rodomi krutamieji 
paveikslai.

Europiečiai moterys ir vai
kai, kurie dar galėjo keliauti, 
liko išvežti j kitus miestus. Nuo 
žemės drebėjimo išliko 
tik apie 16,000 čiabuvių 
tojų, bet ir tų daugelis 
žeisti.

gyvais 
gyven- 
yra su-

PITTSBURGiH, Pa., b. 19.— 
Mrs. Mary Stewart, 29 m. ir 
jos sūnūs Norman, 3 m., ras
ti nužudyti jų namuos. lieškomu 
jos vyro Dr. Stewart, 30 m:, 
dentisto, kuris metė dentisteri- 
jų ir kad užsidirbti pragyve
nimų, nuėjo dirbti sankrovon už 
patarnautojų.

ChlcttEo, III., KctvirindlcniH, BlrlcUu*.luiu< 20 <1., 11)35 No. H5
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4 sudegė automobily
MA. I

LOS ANGELES, Gal., b. II). 
—Keturi žmonės—du vyrui ir 
dvi jaunos moterys— sudegė 
automobily, kur) užkliudė' kol,/ 
kitus automobilis, delei ko oks* 
plodavo gasoliho bakas ir už
sidegė visas uutomobilius.

Jungt. Valstijos ne
si kiš1 į Chinijos 

reikalus
WASI1INGTON, birž. 10. — 

Prezidentas Koosoveltas Įsakė 
valstybės departamentui nesi
kišti į Chinijos ir Japonijos 
kivirčius, nežiūrint kitų vals
tybių, ypač\ Anglijos spaudi
mo, Įsimaišyti ir sustabdyti ja 
ponų grobimus! šiaurinės, Chi
nijos.

Senato komitetas 
tirs graftą preky
bos departamente
WASHINGTON, birž. 18. — 

Senato prekybos komitetas 
vienalsiai nutarė išklausyti pa
šalinto prekybos sekretoriaus 
pagalbininko Ewing Y. Mitchell 
kaltinimus “grafto” ir “korup
cijos” prekybos departamente.

Mitchell bus pakviestas prisi
statyti komitetui ir po priesai
ka duoti savo paliudijimus. 
Prekybos sekretorius Roper ir
gi tapo' pakviestas išklausyti 
tų liudijimų. >

Mitchell nesenai paraše pre
zidentui- Rooseveltui laiškų, 
prašydamas jį paskirti proku
roro pagalbininku^ ,kad jis ga
lėtų iškelti aikštėn didelį graf
tą ir korupcijų prekybos de
partamente.

MASILLON, > O., b. 19. — 
“Gen.” Jacob Coxey paskeblė, 
kad jis dalyvauto nacionalėj 
konvencijoj, Šaukiamo j trečios 
partijos organizavimo intere
suose. Konvencija įvyks liepos 
8-12 d.d., Omaha, Neb. Coxey 
paskilbo, kai jis 40 metų at
gal vedė-į Washingtonų didelę 
bedarbių armijų. Nuo to laiko 
jį praminta “generolu”.

CINCINĄTI, O., b. 19. - 
Plėšikai įsilaužė į tūlo Grant 
automobilį ir pasiėmė krepšį. 
Bet turbut plėšikai labai nuai- 
s tebėjo, o gal ir nusigando, kai 
krepšy rado tik dvi labai nuo
dingas gyvates,

X, . .....

Fed. valdžios išlai 
dos siekia virš 7 

bilionus dol.
WASII1N(ri’0N, birž. lt). — 

Federalinės valdžios Išlaidos 
šiais fiskaliniais metais pasie
kė jau virš $7,000,000,000.

Bet tik pusė tų išlaidų yra 
paprastos valdžios Išlaidos Ir 

valdžios pajamomis. Kita gi pu
sė yru neparastos išlaidos, su
rištos su valdžios, kova su oko- 
nomlne depresija.

Austrija ruošia ap 
saugą prieš oro 

atakas
VIENNA, birž. 19. — Aust

rijos apsaugos ministerija pa
skelbė, kad kiekvienuose na
muose Austrijoje turi būti j- 
rengti tam tikri rūsys, kur 
galima butų pasislėpti laike ata 
kų iš oro. Kiekvienų namų 
stogai turi būti taip sutvirtin
ti, kad juos negalėtų pramušti 
lėktuvų bombos, ypač kad bom
bos negulėtu uždegti namus.

Uždraudė moterų 
darbą kasyklose

GENEVA, birž. 19. Inter
nacionaline darbo konferencija 
vienbalsiai nutarė uždrausti mo
terims dirbti kasyklose.

(Daugiausia moterų kasyklo
se dirba Rusijoje).

Žaibas užmušė 4 vai
kus vienoj šeimynoj

GREER,-S. C., birž. 19. — 
žaibas Užmušė du Odom vai
kus, John 17 m. ir Willie, 12 
m. Prieš 14 metų žaibas už
mušė ir kitus du to paties Odom 
vakius.

NEW YORK, b. 19. — In- 
dustrinės konferencijos taryba 
tikrina, kad niekuriosę pramos 
nėse jau trūksta tūlų amat- 
ninkų ir kad todėl toms pra
monėms* jau tenka sitoirupinti 
mokiniais, kurie norėtų mokin 
tis amato.

miestelį apnyko milionai “chinch 
bugs’, kurie vietomis sustabdė 
gatvekarius, nes delei ant bė
gių sutrintų vabalų slysta gat- 
vekarių ratai.

Automobilius užmu
šė žymų roselandieti 

Juozapą Nazelskį
ftymuji Rosvlniido biznierius 
, liko suvažinėtus oinnint sker

su! gatvę prie Littlo Mary 
ligoninės, Evri'grovn Paiiio

CIIICAGO.—Vakar, kuip 2:- 
3 vul. po plot iiutomobillo liko 
muvirinėtus Ir vietoj užmuštus 
žymus Rosohuido lietuvis Juo
zapus Nuzolskls, 54 m. amžinus, 
virinis sriiiiiuslų Hosolundo llo 
tuvių biznierių, per kollollkų 
motų turėjęs ulinę 13(1 E. 107th 
Si., kertėj Kdbrooko Ava.

Jis buvo nuvažiavęs | Llttle 
Mary ligoninę, prie 05 gi., ir 
Ciillfornln Avo., ICvorgroon 
Purk. Einant skorsnl 05 gat
vę ,l| užgavo greitai lėkęs au
tomobilius Ir J| vietoj išmušė. 
.Suvažinėjęs nutomobillstas buk 
bandęs pabėgti, bet vištide li
ko suimtas,

Valionis buvo uošvis palčiai 
Ir visai Chicagui žinomo poli
tinio darbuotojo Al. Kumskio.

Adv. Waitches byla 
atidėta

CIIICAGO. — ToiHfJtt* Miller 
atidėjo Iki ateinančio pirmadie
nio nagrinėjimų bylos advoka
to Julius P. Waitches, kuris 
yra įveltas | Butmanienfia-Bag- 
dojlo ir(kitų Mkųndiilų dėl ban
dymo jiazieAvinti pabastoš Kelly 
$140,000 turtų. Adv. Waitches 
bylos nagrinėjimas atidėtus 
dėlto, kad jo advokatais Frnnk 
McDonnell serga.

Adv. Waltches laimėjo at 
skirų bylos nagrinėjimų ir bus 
teisiamas atskirai nuo kitų kal
tinamųjų tojo bylojo.

Atstovų butas svars
to Wagnerio bilių
WASHINGTON, birž. 19. — 

Atstovų butas jau pradėjo 
svarstyti šen. Wagnerio darbo 
santykių bilių ir gal dar šįvakar 
jį priims.

Bilius suteikia plačių galių 
nacionalei darbo tarybai tai
kinti nesusipratimus pramonė
se, įveda didžiumos atstovybę 
ir uždraudžia kompanijų do
minuojamas unijas.

RUMNIJOS VALSTIEČIAI 
GRŪMOJA SUKILIMU

Reikalauja, kad karalius atsi
žadėtų ir ištremtų savo mei
lužę Lupescu

BRASOV, Rumunijoj, b. 18. 
Valstiečių partijos vadai, kurie 
daugiausia prisidėjo prie ka
raliaus Karolio atgavimo sos-, 
to, dabar valstiečių susirinki-: 
me aštriai kritikavo karalių, jo 
meilužę Lupescu ir dabartinę 
valdžių.

Partijos vadas Manitf parei
kalavo, kad karalius ištremtų 
savo meilužę, kaip valstiečiai, 
kurie sudaro 85 nuoš. visų gy
ventojų, gali sukilti prieš kara
lių.

Be to valstiečių partija, ku
riai, kaip manoma, teks suda 
ryti naująjį kabinetą, reika
lauja panaikinti cenzūrą, karo 
stovį ir išvaikyti “dvaro kli
ką”, kuri diktuoja karaliui.

ONTARIO, Pa., b. 19. —Krin
tantis akmuo užmušė Ontario 
Coal and Gas Co. kasykloj du 
angliakasius.

“L1TUANIC0S U” IN
STRUMENTAI 

IŠBANDYTI
HtilviirkyIiin Rutilo CompuiN*

^ĮaiJĮiili^li^y .'[.ĮMai

BBOOKLYN, N. Y., birželio 
19 d. 1935 m. (Tch’grnimi Niui- 
jlriiomM)-— liiMtrumriitų ištnėgl- 
idmiiM pabaigtus, Ir vInIuim ras
ta geri ii indojo I vark oje. Kiek
vienas iivlacljos Žinovas, kuris 
matė “Lltriinlcų 11”, pripažin
ta, kad Udp puikiai (rengto 
lėktuvo trans-ntlantlnliim skri
dimui dar nebuvo. FelikNiis 
Vaitkus pilnai pasitiki lėktuvu. 
.Hm Žino Jnmo kiekvienų Šrhi- 
bol|, neg pats yra daugiausia 
prie Jo dirbęs.

Toko sugaišti, nutaisant Ra
tilo C.ompass'ų. Lakūnas pasi
kvietė pagalbon radlo Inžinie
rius. Buvo “sliduma vojus” 
kompaso adatėlė, bei dabar Jau 
aparatas sutvarkytas. Vaitkus 
dirbo Roosevolto lauko, kur yru 
tinkamesnės tam tikslui |tul- 
sos. Jėgos aparatas turi dau
giau, negu reikia, Ir galės pa* 
siekti didelę distanciją.

Padaryta “strearnlincrs” aš* 
ims. Išbandęs specialiai pa 
dirbtų platformėlę (su ketu
riais guminiais ratukais) lėktu
vo uodegos pačiūžai laikyti, pa
kylant nuo žemės, Vaitkus ma
no, kad lėktuvui įsibėgėti su 
pilnomis gazolino lankomis rei
kės ne daugiau, kaip du treč
daliu. Jako alrportc,, nežiūrint
beveik keturių tonų svorio, ku
ri “Lftuanfeos 11” sparnai it 
propelloris turės pakelti.

Pono Stankaus padovanoto
ji alyva gauta. Lakūnui kas 
dien siunčia geri žmonės viso
kių medalikų, kiškio kojų ir ki
tokių burtų, linkėdami pasise
kimo.

Beje, šiandie, birželio 20 d, 
Felikso Vaitkaus gimimo die
na. Jam sukanka 28 metai 
amžiaus. “Naujienos” linki 
jaunam lakuniri ilgiausių metų 
ir laimės!

Jau vaigšto gatveka- 
riai Omahoj

OMAHA, Neb., b. 19. —Gat- 
vekarių kompanijai priėmus 
gubernatoriaus pasiūlytą arbi- 
traciją, gubernatorius leido 
pradėti operuoti gatvekarius. 
Taipjau liko milicijai įsakyta 
pašalinti iš gatvių visokius 
“jitney” automobilius, kurie 
vežiodavo žmones laike strei
ko.

Darbininkai savo arbitrato- 
rium pasirinko Emst Bower- 
man, kompanija gi— Amerikos 
Legiono vadą ir anglių pirklį 
Reynolds. Trečią narį pasky 
rė gubernatorius—Lincoln ad
vokatą Ledwith. Jie iki rytoj 
vidurnakčio turi išnešti savo 
sprendimą, kuris užbaigs dvie
jų mėnesių streikų. Jie tun 
išspręsti apie sugrąžinimų į 
darbų streikierių, seniority tei
ses ir pripažinimą unijos.

Iki arbitratoriai išneš savo 
nuosprendį, gatvekarius ope
ruoja streiklaužiai, bet jų da
bar niekai nekliudo.

KENDALLVILLE, Ind., birž. 
19.—Samuel Huff, 83 m. ir jo 
žmona 81 m., iš Brimfield, abu 
pirmą kartų savo gyvenime ap
silankė į krutamu jų paveikslu 
teatrų. Muviai jiems tiek pa
tiko, kad jie prisižadėjo dabar 
nuolatos lankyti kino teatrus.



Vanagėlio sapnai
.Inu hipiu imt Šukos ir hvu- 

joju. Bvt svujodninnM nū ne
pajutau* kaip akis užmerkiau. 
Na, ir sapnuoju:

L Sapnuoju* kad Arinonus 
jau Lietuvoj nu aavo Šclinynė- 
Iv ir ten linksminau. . (Vi mu
sų Kaziukas dar linksmesnis 
čia pasilikęs.

2. Sapnuoju* kad Kaziukas 
irgi ketina j Lietuvę važiuoti, 
ha ten bus visų lietuvių koks 
tai seimas. Na, o be jo, ma
tyli. joks joinarkas apseiti ne
gali,

X Sapnuoju, kad įeit. F. 
Vaitkus su Litunuica II pribus 
Kaunan, na, o musų tas ma
itas paukštelis, nors primerkęs 
akis, žiūrės, nes daug dairytis 
negalės* ba tie jo riebus plepa
lai slėgs jį.

I. Sapnavau, kad Clevelan- 
de buvo rengiamos įeit. F. 
Vaitkui* tačiau jos kur ten su
murmėjo kame dalykas, bet 
niekas nešino, ba visi tuo tar
pu yra sveiki.

5. Knd Vokietijoj Hitleris 
sterili savo net 5(1,211 žmonių 
nuo to laiko, kai paėmė vaid
ilų. Kartu ir savo protų jis 
sterilizavo, nes užsimanė Klai
pėdos.

čia pažymėsiu tų savo sap
nų apie Hitlerį anglų kalboj: 
"The nazis bav? sterilized 
56.211 sinve Hitler raine into 
povver, including Hitlerį 
brain".

6. Sapnavau, kad Clevelam
do lietuviai vienoj parapijoj 
turi net trejetų kunigų. Visi 
tie kunigai yra lietuviai. Reiš
kia. dabar musų davatkoms 
bus pakankamai potvriavimo. 
O dvi to gal jos užmirš kitus 
gerus ir blogus darbus. Taip, 
taip-. r

7. Sapnavau, kad šių vasa
rų bus šalta ir šilta. Visi 
vaikšlinėsim sunkiai apsivilkę, 
o kariais labai lengvai. Bet 
šiaudinės skrybėlės bus pi
gios. šiame mano sapne yra 
teisybės tur būt ne daugiau, 
kaip Kaziuko leidžiamoj ga- 
zietoj.

8. Musų gaz.ietos lango prie
šaky buw matvti koki tai ka
rabinai. Manėme, kad gal kils

mažens pa pranta v,agiliau‘ti. 0 
kni užauga, tni jis dažninusia 
pasidaro pilnas meistras vagis 
ii' kai kada net žmogžudis.

Tėvai* norėdami gerais pilie• 
čluia savo vaikus Išauginti, tu
rėtų laikytis šitokios taisyklės: 
Jei jų vaikus pavogęs kų nors 
parnešė namo, tėvai turėtų ne
priimti vogto daikto ir paliepti 
vaikui nešti atgal ir sugrąžinti 
Um, iš ko daiktų vaikas puvo 
gė. Tėvas ar motina turėtų 
kartu nueiti su vaiku, kad per
sitikrinti, jogui vugtas daiktas 
tikrai tapo sugrąžintas.

šitokį praktika yra geras 
vaistas vaikui sulaikyti nuo va 
giliavitno. Ir jos laikantis ne 
reikės gailėtis vaikų, kuomet 
jau būna pervėlu gailėtis.

-—V. V,

Medaliai, ordenai ir 
vėl medaliai

šiomis dienomis Cleveland lie
tuvių šv, Jurgio parapijos mo
kyklos mokiniai turėjo mokslo 
baigimo ceremonijas.

Už atsižymėjimų moksle mo
kiniams duota dovanos meda
liai.

O kas davė tuos medalius? 
Nagi A.L.R.K. •Federacijos 30 
skyrius.

Tie medaliai ir kitokį ordenai 
šiuo laiku yra labai mndon įėję. 
Juos lengva gauti, sakytume’, 
kaip grybų po lietaus.

Dabar jau’ ir Federacija juo.? 
dalina. Tenka spėti, kad ne
užilgo jie visai beverčiais pasi
darys.—V. V. M.

grindžių po suolu, ir sėdi sau 
lyg nieko rankoj notutėjusi,

Mane net juokas paėmė, lt 
pamaniau snu, knd, matyti, .nie
kas komunistų šlamštų jau ne
nori, mota juos kaip lepšę su 
kirminais ant grindžių.

’l'al ot ko komunistai susilau
kė: niekas jų nobokenčia.

—V. V*

NAUJIENOS, Chicago, III.
—   i * m— —-y Ketvirtadieniu, birž. 20, ’35

Niekas nekenčia
Važiuoju andai gatvėkariu ii 

pamatau gulinti ant suolo laik
raštukų. Norėjau jį pasiimti 
ir skaityti, bet pirm manęs jis 
pateko į rankas jaunai mergi
nai.

Atsiverto mergina pirmų pus
lapį. Aš tada pamačiau, kad 
tai buvo komunistų “Daily 
VVorker”,

Mergina, irgi pastebėjusi, 
kad tai yra komunistų laikraš
tukas, skubiai numetė jį ant

Tai jau praėjo birže
lio 3 diena

Praėjusių metų birželio 8 
dienų mes galime ilgai atminti, 
nes tų dienų įvyko “Naujienų” 
piknikai T'. Nauros Daržo.

Tai buvo gražus naujioniečių 
parengimas. Mos, kurio daly
vavome, visuomet š| parengimų 
atminsime.

Buvo renkamos gražuolės, tik 
gaila, kad mes daugiau jų savo 
tarpo nebematomo ir net ne
žinomo kur jos yra. Kalbama
me piknike dalyvavo ir A. Vai
vada iš Chieagos, Tačiau ir jo 
savo tarpe nebematom, kaip 
nebematom tų gražuolių.

Taip, 1984 motų birželio 8 
diena mums visuomet prisimins 
O 1935 metais, jei sveiki bu 
sime, tai surengsimo musų nau- 
jieniečių gražų balių. 'Patai 
įvyks rudeniop, kai oras atvės. 
Ir kni surengsime tų pramogų, 
tai ir vėl musų širdyse pasiliks 
ilgai gražus atminimai.

Visuomet turėtų taip būti, 
kad jeigu kų rengi, tni rengk, 
kad atmintų visi, kurio daly
vauja, o ne pats vienas.

—V. V.

Ir Pulasky W 
lande

šiomis dienomis kur buvęs, 
kur nebuvęs štai ir Pulasky 
atvyko į Clevelandų. Ko ir 
kam, niekas nežino,

Gal kai kam tas Pulasky yra 
nežinomas. Bei daugeliui iš 
musų jo vardas yra žinomas.

Pulasky tai lenkų generolas, 
kuris tarnavo Jungi. Valstijų 
kariuomenėj. šiandie palio-

ktįl nori, ikad Jungtinės Vul- 
Ntljųs garbintų IHiliiskį tam 
tikroj dienoj, i Bet ŠI Šventė 
praeinu vis lėčiun ir lėčiau, 

Generolus* Knslmir Pulnskl 
jnu seniui iniręš. Jum betgi 
yra paslalytas gražus pamink
las Savannah, Ga. Montery 
Sipiare 1854 motais. Šiomis 
dienomis lenkai pradėjo leisit 
laikraštį “Thu Pulaskl. Net 
ir man atsiuntė to laikraščio 
kopijų. Tai štai kodėl Ir pa
sakiau aukščiau* kad Pulaskl 
atvyko J Gievulandų.

Kalbamas lalkrašlis yra lei
džiamas Omolioj, Nvb. Kaip 
lle musų paliokui gavo mano 
adresų, aš neišmanau. Juk 
aš nėsu jų laullęlH.

Kilų kartų pranešiu, kaip 
lenkai garbina i Pulaskį lamo 
savo laikrašty. ” yr, y, 

...'*** *'*....: i

25 metų vedybinio 
gyvenimo sukak

tuves
Mr. & Mrs. Miliiiuslml, 8209 

Siinon Ji-vo., Cleveland, Ohlo, 
šiomis dienomis apvaikščiojo 
savo 25 motų žonybinio gyveni
mo sukaktuves,

M r. & Mrs. Miliauskai turi 
užauginę du įtinti ir dukterį, 
šeimyna gyvena pasiturinčiai 
Ir santvarkoj. ,'Tnd 'tio 25 me
lai prabėgo jiems labai sku
biai.

šia proga pp. Miliauskai bir
želio 15 d. šv. Jurgio bažny
čioje turėjo iškilnios su tam 
tikslu’! pritaikytomis apeigomis, 

Veliju P-nui Miliauskui it 
Mrs. Miliauskienei laimingai 
sulaukti 50 motų žonybinio gy
venimo sukaktuvių ir juo dau
ginusia laimės ir ,sveikatos.

k. v. v.,

AKUSERkS
.......... |.^>|......... .......... | ,, I

Mrs. Anelia K. Jarusz
' 11 Physical Therapy

i and Midvvife 
6109 S. Albanj 
t Hęmlock 9252

> Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
še ar ligoninėse, 
duodu mussgge 
eleetrie treav 
<mbpt ir magne- 

• tie blanketsirtt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai,

Visokios žinutės
CLEVICLAND, O1IIO.--Mu- 

sų vielinis InpcII'H (Dirva) la
bui Hiisiruplno, k ui pninntė, ktid 
“Naujienos” turės hiivo uIhIo- 
vų Kauno užsienio lietuvių 
Heiino, Taigi Ir “Dirva” mIuh 
savo prlHlavų ten, nes knrtalH 
joniarkaH gali išeiti nekoks, 
jeigu “DIi’voh” spragilo len ne
imlų.

Kitas “Dirvos” vargas lai 
Transatlantinis Skridimas. Da
bar “Dirva” smarkiai atakuo
ja skridimų ir lakūnų F. Vait
kų. Tačiau, nuilyli, Jai dar 
labiau rupi klausimas, kas at
siliks, kai F. Vaitkus Kaimų 
pasieks. šie keli vargai Ir 
verčia Kaziuku važiuoti į Lie
tuvę. Jis tai kelionei rengia
si ir daro (ai pramogų, (ai ki
tokį margų biznį.

Gerai visiems žinomas An
tanas Grigaitis Šiomis dieno
mis atidarė Dry (Uvaning biz
nį. Antanas Grigaitis seniau 
dirbo pas Jonų Brazį.

A. Grigaitis yra rųujonaiis 
budo žmogus. Veliju Jam ge
ros kloties. O kam Ims reik a-

ADVOKATAI

Ins, (ai atsilankykite į Jo biz- 
niavielę adresu 1274 Addison 
Bd.

Ir vėl alučio užeiga: J.Dum- 
blauskas atidarė gražių ulinę 
ir parduoda gerų ir skanų 
alutį.

Ar žinote kur ši viela ran
dasi? Gi štai kur:7812 Su- 
perlor avė.

Jau bevelk ir pasibaigė pa* 
vasaris, o šilumos kaip ir ne
buvo iki Šiol. Kai tarpais 
vėjalis pūstelėja, lai net žmo
gaus kūnų supurto, Medeliui 
ir tie sprogsiu guli sunkiui.

Pernai šiuo laiku buvo itin 
karštu, o lietučio visiškai ne
buvo. šiemet turime š/dtę pa- 
vusarį ir guna lietaus.

Kni puvusnrls būna šiltas, 
tni žmonės su savo šeimomis 
važiuoju į girias lluosam lai
kui praleisti. 0 dabar tai 
matai žmones daugiausia ta
vernose tripianl ir alutį ra
gaujant. Ir visgi tavernų sa
vininkai nusiskundžia, kud 
biznis nekoks, bu šaltas orus 
ne troškinu žmogutis, tat ir 
alučio mažai geriamu.

Tai vis tas Šaltis kultas.
— V. V.

PATAISYK STOGĄ IR RYNAS DABAR
Pirm negu valysi namus! Pašauk mus dėl dykai apskaitliavimų. 

25 motai patyrimo. — Blukorius ir Blogius.

LEONAS ROOFING C0.
3750 Wallaco Street, Td. UoBlevard 0250 
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vaina viduje ar lauko pusėje. 
Bet šiomis dienomis tie kara
binai tapo išimti* o sudėti ab- 
roiėliai. Matote, Arnionas jau 
Lietuvoj, o ir pats gazietos už- 
veizda vyksta į Lietuvę. Ir 
kadangi vyksta į katalikiškų

Laidotuvių Direktoriai

9. Na. ir šaltas vėjalis su
purtė mano plunksnas ir tų 
mano silpnų kimų sukratė. 
Pabudau iš sapnų. Mųstau, 
kaip ir kas atsitiko, kad aš tiek 
daug sapnavau. Pagalios pri
siminiau. kad riebių vištų su- 
paščeravojau. tat mano vidu
riai atsisakė reikiamai malti, 
o dėliai to net aštuonis sapnus 
susapnavau. Daugiau saugo
siuos apsirijimo. Su snapuku.

Kaip vagiliai digsta
Musų gyvenime pasitaiko štai 

kas: vaikas dar mažas, o jau 
pradeda vagiliauti; gi tėvai pri
ima, kai vaikas parneša kų pa
vogęs namo.

Na, tai jau nelauk iš tokio 
“amato” kų gera. Vaikas iš

REPublic 8340

Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street_______________ Phone Canal 6174

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

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS
____ Tai. Yardš 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Aki* 

ištaiso,
Ofisas, ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

AKIU SPECIALISTAS
27 METŲ PATYRIMO

Pritaiko nkipiug dSl irisokhi aldy

l J
‘ -i

3 ,< X|į, lrt >.

Dr. JohnJ.Smetana
OPTOMETHISTAS ?

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. ■. P$onę Canal 0528 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1’80 
iki 8:00 va. vakaro.. Nedalioms nuo 
9:00 iki 18:00 Kalbama liptuvitkai

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

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

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

LIETUVIS
Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimu, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo* nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti* atitaiso 
trumparegyste ir toliregyptę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sulygęs

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

J. MULEVIČIUS
m,,A Phone Lafayette 3572

kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
dar. Speciali atyda atkreipiami | mo
kyklos vaikus. Kreivos aky* atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne-

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742 Daugely atsitikimi akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau < 
kaip pirmiau*

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Anthony A. Dobbs 
(Aotunus Dubk'kiiN) 

ADVOKATAS
PorkrauHtO savo ofisu I anųjų 

vietų, mlruHu:
139 N. Clark St 

Suito 1200 
Tol. Centrui 5566

Rcz. 7018 S. Artesian Avė.
Tol, Ropublic 2566

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 South A*hland Av«, 
T\jL Boulovurd 2800 

Roz, 6515 So. Rockwell St. 
Tol. Republlc 9728

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W» Cormųg Rond (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kųsdion^nuo 0 Iki 5. 

Vakarais: Panodėlio, Soredos ir
' Pėtnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwdl Street 

Telefonas Republlc 9600

DIDŽIAUSIAS LIETUVIU 
DEGTINES SANDELIS

VIENATINIS Ir didžiausias lietuvių degtinės sandėlis 
Chlcagoje yra INTERNATIONAL WHOLESALE AVINE 
AND LIQUOR CO. Šiame sandėlyje kiekvienas taverno 
savininkas gali gauti visada kokios tiktai nori degtinės.

Atsilankykite asineniikai arba pašaukite telefonu.
Pirkdami degtinę vlNiiomot perskaitykit Jcibeli ant kitos pusės bu

telio, poisltlkrinlmul, kiek senumo yru dagtinė ir nemokėki t daugiau 
UŽ tokių put degtinę, kaip musų.

Musų įstaigoj dirba visi lietuviais savininkui, agentai, dralvcrlal Ir 
ofiso darbininkai. Reikalui esant visuomet kreipkitės i musų sandėli.

Mes parduodam tik tiems, kurie turi laisni.

INTERNATIONAL WHOLESALE 
WINE AND LIQUOR CO.

4611 S. Ashland Avė. Phone BOUlevard 0470

Rusiška ir Turkiška Pirtis
DOUGLAS BATUS

8514-16 W. BOOSEVELT ROAD
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 *|
Vanos,' lietaus ir drusko* vanos.
' *wimminjr pool. 1 ■

Rusiška ir turkiškų pirtį* į
Moterim* seredomi* iki 7 v v.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI
LIETUVIAI LIETUVIAI

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos Nariai

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8843 South Halsted St.
Tol, Boulovard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rea. Tol. Victory 2848

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8180

Nedaliomis pagal sutarti.

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1-^-8 ir 7—8

Seredomis fr nedėl, pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Reoablic 7868

M »ll ..............,,l, !WII

AL.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tek Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

-   1 I IMI I .......................... I ■ i H   .................................. ..

Tel. Ofice Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395 

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

Valandos po pietų, 7—8 vai. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

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

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

SerodoJ pagal sutarti.

LIETUVIAI

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

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

Tel. Seeley 7880
Namų telefonas Brunswick 6597

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILU

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas

Oftaaa 4645 So. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 

vak. NedSlioj pagal sutarimų 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel. Prospect 1980

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams iinoma* per 81-

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

DR. J. E. SIEDL1NSKIS 
dr.TTsWiSSkis 

GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER A V.. Cor. Francisco 
Tel. officą Laf. 8650; res. Virg. 0669

Gydo staigias ir chroniška* liga#, 
vyru, moterų ir vaiku pagaL ®*U- 
jausius metodu* X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija: 
1084 W. 18th SU netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7484

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

Valandos nuo 9-9
2420 West Marąuette Road
artį Westęm Avė. Hemlock 7828

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenciją:
2519 West 43rd St

VALANDOS: Nuo 9 ild 10 ryto, nuo 
likiS po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

Tek LAFAYETTE 3051.

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietą 
ir nuo 6 ild 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 ild J 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vąį 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

PhonrMIDWAY 2880

Telefonas Yards 9994
Dr. Maunce Kahn 

4631 South Ashland Avenue 
Ofiso valandos:

Nuo 10 ild 12 dieną. 2 ild 8 po pietų 
7 iki 8 vaL Nedėk nuo 10 iki 18 

Rez. Telephone Plaaa 2400

Ofiso Tel. Calumet 6898 
Rez. Tek Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas kr Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

Ofhaa 3162 So. Hahted SU 
arti 81*t Street.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. N(r 
diliomis ir iveotadisniais 19—12
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A GLANCE
by Dr. E. G. Peters

Suckers
Shall vve Tum Nudist
Turning a Kiek Into a Boost
Drugstore Beauty

Thousands ot zvmeriean.?, eraving 
ready-made cntertninmcnt, become 
suckers to many of the night clubs 
vvhich stud our cities. To dine, 
dance and drink — for that these 
naive amusement seekers flock to 
such. clubs.

Būt these suckers pay outrageous 
prices for bad liųuor tastclessly 
served, vvhen they might mix ex- 
cellcnt drinks at home at a small 
cost. If they decide to eat as they 
drink, they mušt usually vvait a 
iong time for poor or mediocre 
fod indifferently prepared, badly 
served, and sold at robber prices.

Most completely of all, hovvever, 
do these suckers get plucked vvhen 
they try to dance. For the dance 
floor at such clubs is scarccly big- 
ger than a covv pateh. In a fevv 
minutes after the music starts, it 
is packed vvith a pushing, svvay- 
ing mass of couplcs that reminds 
the onlooker of a canfull of fish- 
vvorms vviggling and sųuirming over 
cach other in svveaty embrace.

On top of all is an atmosphere 
foggy and almost lethal vvith stale 
cigarette smoke and vvith bodily 
exhalations and! much-breathed air. 
A breath of the night air outside 
after sitting in such a club is likę 
a draught of the neetar drunk by 
the gods. Betvveen dances is a erude 
floor show, vvith a “pansy” singing 
a sensual song, 
nearly naked 
bodies through 
a hula dancer.

If you vvant
made a sucker of, and then go 
home at three or four in the morn- 
ing, to avvaken about noon vvith 
the vvorst kind of a hang-over, be 
sure to visit an average American 

ji night Club, on a busy evening.

’ men and vvomen, turn that kiek 
Into a boost?

Earl Ferman, sightlcss for 21 
years, graduated 18th in a class of 
85 from the DePaul university lavv 
school. Jane Addams, frail and af- 
flieted vvith eurvature of the spine 
vvhen a littlc giri, battled for an 
ideal, and, in the vvords of Theo- 
dore Boosevelt, became “the most 
useful vvoman in the vvorld.” Fra įl
eis Parkman’s vision vvas so af- 
flicted that he could ūse his eyes 
only five minutes daily; yet he 
vvrote “The Oregon Trail,” “Mont- 
caim and VVolfe”, “The Conspiracy 
of Pontiac”, and other volumes on 
American history highly regarded 
for, their accuracy and yet as fas- 
cinating as fietion.

A hunchback did not keep Stcin- 
metz from becoming an olectrieal 
vvlzard. Nor did legs tvvisted by 
infantile paralysis prevent Frank- 
lin D. Boosevelt from attaining the 
presidential chair and piloting this 
nation through the roeks and shoals 
of the depression.

These persons and hundreds of 
others less knovvn 
heart 
They 
their 
paign 
drevv 
pose
Then, armed vvith the shining 
svvord of rosolution, they labored 
and battled their way to large use- 
fulness and even to fame.

So, vvhen vve receive a kiek, 
vvhen we imagine that all doors 
of opportunity are forever elosed 
and bolted to us, wo should rccall 
the vietory of hundreds of our 
fellovvmen themselves afflicted more 
grievously than vve. 
ened, vve can battle 
glory of our bodies 
ation of our souls.

.• Don’t lot Morchant Hocus Pocus 
i make a sucker of you!
i ________________

BIRUTĖ
AFTER-BEATS AND 
ANTICIPATIONS.

vvhile he and some 
vvomen put their 
the contortions of

to be most royally

Going entirely vvithout clothing 
may vvell improve morality, in 
spite of the recent Nevv York lavv 
banning nudism on the ground of 
immorality. For garments do much 
more than protect the body from 
a hot sun or bad vveather. Gar
ments hide physical unsightliness. 
They Jure and entice by conceal- 
ing and suggesting, by giving pleas- 
ing color and line.
• Some discerning outsiders, hav- 
ing visited a nudist colony, assert 
that going naked strengthens rather 
than vveakens public morality. The 
reason is that only a fevv very 
young persons are at all alhiring 
or even presentable vvithout 
clothes.

If you don’t believe this asser- 
tion, visit the beaches this sum
mer, and look at the folk in to- 
day’s figure-revealing bathing suits. 
Can you find one in a hundred, 
even including children, vvith a 
truly handsome body? Think of the 
unsightly paunches, of the fat 
arms and legs, of the pendant 
breasts and hairy chests, of bony 
hips and knock knees, of calves 
vvith varicose veins and toes climb- 
ing over each other. “God, what 
a mass of ugliness!” you exclaim 
i n disgust.

Nudity may also improve health. 
Ashamed of their German goiters, 
some malė gluttons may end their 
gormandizing, gaining better health 
and longer lives. Some vvomen and 
girls, embarrassed by unsightly 
“office hips”, by stomachs that 
suggest the early months of mother- 
hood, or by spindle legs and tooth- 
pick arms, may take measures to 
inerease both health and physical 
beauty.

While doctors and moralists may 
vvell defend nudity, artists vvill 
rightly demand that clothes be 
worn. For to the true artist, the 
combined ugliness of many nude 
bodies may be torment. To escape 
such torture, he may either con- 
sider suicide or battle valiantly for 
the return of raiment. And the 
lover and the yearner after many 
babies may join the artist in war- 
ring against nudism. For sbrevvd 
Anatole France was correct vvhen 
he said, “Women became genuinely 
alluring only vvhen they began to 
vvear clothes.”

If people or Nature

you, likę thousands of 
do you, likę certain

gfve you a 
the best of 
others? Or 
courageous

did not lose 
vvhen Nature kicked them. 
thought carcfully through 

situation, planned their cam- 
against the inereased odds, 

strength of vvill and of pur- 
from their very handicaps.

Thus strength- 
onvvard to the 
and the cxalt-

If beauty is only skin deep, the 
cosmetics that give that thin layer 
of comeliness shovv remarkably 
vvell hovv Merchant Hocus Pocus 
fleeces milady vvho seeks to scale 
the heights of Parnassus to physic- 
al pulchritude.

With Cleopatra rather than Pene
lope as her example, the American 
vvoman today, seeking the FoUntain 
of Youth in drug store and beauty 
parlor, becomes a sucker for all 
sorts of cosmetics, some merely 
useless, many positively harmful.

Princess Pat Face Povvder, ac- 
cording to “Skin Deep”, contains 
too much tremolite, a rock about 
as hard as vvindovv glass. Imagine 
rubbing your face vvith povvdered 
glass to attain a smooth and beauti- 
ful skin. Kissproof lipstick con
tains a large cjuantity of barium, 
a poison, making that brand dan- 
gerous for both svveetheart and 
lover. While lash-lure on your eye- 
lashes 
it has 
caused 
users,
hospital for treatment, and 
pietely destroyed the vision 
beautiful vvoman. ",

Do you vvant to hide your 
hair, or tum your locks blonde or
henna? If. so, be careful vvhat 
brand of dye you ūse. Henna, the 
least harmful, brittles the hair if 
used repeatedly over a long period. 
Mrs. Potter’s VValnut Tint Hair 
Stein and Eau Subline contain pa- 
raphenylene-diamine or paratoluy- 
lene-diamine, and have caused many 
cases of serious skin poisoning. 
Inecto Rapid Notox, according to 
the Federal Trade commission, “is 
dangerously toxic, deleterious, and 
harmful.” Grayban has salt of bi- 
smuth, a highly poisonous Chemical.

If you are a seeker after drug
store beauty, avoid the nevv cos
metics vvhose Chemical contents 
have not yet been analyzed and 
proven harmless. Cleave to those 
pronounced non-injurious by com- 
petent and reliable medical and 
health authorities.

may lure the desired malė, 
in it an aniline dye vvhich 
serious eye trouble to many 
sent some others to the 

com- 
of a

gray

Thursday the 13th was vvaning 
vvith the evening tvvilight vvhile 
Birute members trickled in for the 
annual meeting and olectlon of of- 
ficers. Voices buzzed busily in the 
little hall and rose occasionally 
above the gcneral drone with some 
Icuder exclamation. This vvas es- 
pecially noticeable in the slde-room 
where Mssrs. Stove Dering and Ar
tinu’ Blozis vvere striving desparate- 
ly to vvard off an impending pi- 
nochle defeat from the exuberantly 
vocifcrating partners, Gapshis and 
Stehnok,

When it vvas nine o’clock or 
thercabout, the pinochling prosident 
managed to tear himself nwny from 
the game and called the meeting 
to order. Then follovvccl a series 
of officers’ reports. Okr business 
vvas vviped clean off tho, siate and 
nevv business vvas left to the suc- 
ceeding sėt of officers.

With the opening of nominations 
there ensucd a, lengthy discussion 
about the various offices. Speechcs 
vvere made. The glorious history 
of Birute vvas cxalted. Sentimental- 
ism tinged the air vvhilc “Uncle” 
Al Misevich aoųuainted the assemb- 
ly vvith the fact that Mrs. Gugis 
is busily engaged in vvriting a his
tory of Birute.

When all vvas said, all vvas not 
donc; so nominations for prosident 
continued. Out of the ensuing 
stream of nominations and the 
members’ exercise of the voting 
povver, it ■ bocame apparent that 
Miss Eva širvaitė had been eleeted 
Prosident, Mr. Miller Vice Pres., 
Miss Joanne Buchinskas Secy., Mr. 
John J. Balanda Treas., Mr. Stanley 
Shimkus Librarian, Mr. A. Stehnok 
Correspondent, and, Miss Irene Jo
naitis Sergeanf-ąUArms. ,,

The old officers presided over 
the remainder of the meeting. Mrs. 
Byanskas vvas officially relegated 
as Birute representative to the 
Lithuanian Congress to be held in 
Lithuania this summer. We hope 
that the vvife of our amiable di- 
rector does not leave before we 
have tendered her a more all-in- 
clusive “bon voyage.” Methinks vve 
ought to have a farevvell ceremony. 
Ceremonies are the grandest things. 
People say the nicest things and 
wish the pleasantest vvishes. As- 
suredly Mrs. Byanskas deserves the 
nicest and the pleasantest from all 
of Birute vvith vvhich, and for 
vvhich she has vvorked both faith- 
fully and industriously. May the 
sea be gentie, the breezes balmy 
and the ship’s company entertain- 
ing. And vvhen you are returning. 
Mrs. Byanskas, be sure and take 
the Normandie so that you vvill be 
back vvith us all the sooner.

Thus ended the first annual meet
ing under the re-formed and re- 
juvenated Birute Constitution. 
Speaking of the latter, vve herein 
extend our thanks to Mr. Vaivada' 
and Naujienos for providing the 
organization vvith a goodly number 
of mimeographed copies, many of 
vvhich are in the hands of the mem
bers vvhile a large bateh nestles 
in the secretary’s archives. Anydne 
vvho vvants a copy need only ask 
the latter for one.

The season is by no means end 
ed for Birute. Doubtlessly the ni/<v 
iffięčrs vvill eoneoet an outlng or 
vvo vvhich vvould be zestfully re* 
ished by the members. All mem

bers' vvith ideas are making their 
•vants knovvn already, thereby help- 
ng the officers considerably.

Warm vveather brings pietures 
of sunny sands, blue vvater and 
the pretty, nevv rubber bathing 
•uita the girls aro vvearing these 
lays, to say nothing of the manly 
runks vvhich adorn the loins of 
he malė sex. The recent Spring 

Splash, a splashing success at the 
kyline Athletic Club, proved that 

>ur songsters possess svvimming 
provvess as vvell as musical talent. 
Let’s all go splashing again!

Judging from the repasts vvhich 
have been prepared by the girls at 
our regulai’ monthly business meet- 
ings, it can1 be safely anticipated 
Chat > an informal Birute pienie 
vvould delight both the paletes and 
the hearts of the men. You knovv, • 
girls, vvell-fed men are great lovers. 
Besides, vvhat can be more delight- 
ful than a sunny sky, a delicious 
eandvvich, and a pretty giri to serve 
the latter? In any case, vve ought 
to get together on something vvhich 
vvould not exclude all good Birute 
members and frlends.

With fond hope and earnest ex- 
pectation........

A. Stelinok.

L. Y. S. 
Courier

Bridgeport .... May vve introduče 
the fevv braves this branch posses- 
ses? ... Here they are: Margaret 
N., Margaret W., Tina, Irene, Etta, 
Stan and Vyts and the tvvo Ęright- 
on Parkers — Aldona R. and Bi
rutė S. The above vvere the only 
ones vvho have braved all hard- 
ship and have undertaken to go 
through the long and adventurous 
hike that resulted in everyone’s 
having a real good time — a good 
svvim in Maple Lake and a heaven- 
ly shovver vvitjh many other good 
incidents that Ave shall not reveal 
to others būt-leave them feeling 
remorseful fpr nąt joining us.

Roseland .... Series of vveek-end 
trips vvere in progress in this 
branch ... Some vvent to Harvey, 
III. to attend the graduation party 
given by Mr. and Mrs. Ambert in 
honor of Lillian, others vvent to 
Mommence, III........ Both trips vvere
loaded vvith fun .... A surprise 
party vvas also given in honor of 
Bernice Patupa ... Congrats Ber- 
nie .... We may asure your state- 
inent concerning other members 
opinion about you is vvrong.

McKinley Park .... The; intele* 
gencia vvere discussing various sit- 
uations, būt being plenty of them

DABAR LOŠIA
Soviętu Rusijos gražų sensacinj 

1 veikalą
‘The Youth of Maxim’ 

su angliškais parašais 
25c iki 2 vai. po pietų

Sonotone Teatras
66 E. Van Buren St.

Ekstra dalykas — 
“DAINUOJANTI PUPPETS”

Stop 
Itching 
Skin

Buy gloves wlth whot 
lt savęs

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25e

IT’S SIMPLY 
INEXCUSABLE

You connot expect to moko 
frlends sociolly or in business 
if you have haiitosls (bad 
breath). Since you cannot de- 
tect it yourseif, the one way 
of making sure you do not 
offend is to gargle often with 
Listerine. lt instantly destroys 
odors, improves mouth hygiene 
and checks infection. Lambert 
Pharmacal Company, St. Louis, 
Missouri.

Nleždjimo. lAbSrimų ir Dedervines— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
suSvelnlna irltaciją nuo Eczemos, spuo
gų Ir panaKlų odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vais
tas praSalinimui odos iritacijų. Užgir- 
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 35o. 60c. ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

• . __žemo
p O P ‘> r ■ ■ j i ; ! i , \ i i . š

LISTERINE 
ends haiitosls

in this branch, made impossible to 1 July third at the Hollyvvood Inn. 
conclude as to who vvas right in 
his statement ,... The first drąma- 
tic. rehearsal vvill be held next 
Wednesday in our club rooms, all 
vvho signed up for pįirticipatlon are 
reųuired to be present ... Our 
^apable actor Tony Rutkauskas 
vvill do the coaching....

Dvorak Park .... We fear that 
many of the familiar faces vvill be 
ibsent during the summer 
months .... Aldona A. is the first 
one to take leave to Michigan... 
Sorry to see you go, būt have a 
foo.d time vvhile you are ganė.... 
Wlth some of the officers vacation- 
ing, vve see vvhere Mary Staškus 
vili be having a pretty hard job 
lolding tho seat of an officer-pro- 
iemps, būt vve are sure that she 
Adlį be able to manage it vvell... 
3y the vvay, may vve present to you 
'.has. Saratauskas and Francis 
Vaughan as the leaders of this 
oranch — see that you do not dis- 
ippoint us.

Marųuette Park .... A great dcal 
of credlt should be given to this 
branch, particularly to Toinmy Va
lentine vvho puts in a great deal 
of his efforts for the benefit of 
the club .... During the lašt meet
ing a ‘mass joining’ occured there, 
the first of its kind; here,are the 
narnės — Victor Shainauskas, Stan
ley Maskal, Alex Rochis, Frank 
Hyic, Wallace Kirchoff, Clarcnce 
Kouba, Ray Kouba, Adam Žylius, 
Tony Adams, Stanley Kishunas, 
Jessio Stakes, Betty Vasunas and 
Antoinette Staškus, indeed an ex- 
cellent list ... This branch vvill 
also give a very unusual dance on

... A Get-to-gether Dance includ
ing a vvaltz contest vvith cash 
prizas ; ... Tickets only thirty, cents 
ant| a frec' glass of beer vvill be 
inchided.. .novv, is it not indueing? 
... This branch extends their con-

gratulations to Albin Trakšelis upon 
his graduation.......

■upitn ųvAi-i

DISTILLED
DRY GI N

GPAINS

EMTLFY
\ ATSIMINK 

SAVO 
\PINIGINĘ

BALTOS
SKRYBĖLĖS^
Virš 2,000 Pigiausio
mis kainom Chicagoj!

49c
Atsivesk savo motiną, sesutę ar
ba kaiminką. Ateik ANKSTI. 
Puikios naujos skrybėlės vėliau
sios mados ir materiolo. Pastel 
spalvų ir baltų,. visokių stylių 
Skrybėlės kiekvienos skoniui. 
Vertos iki $1.88. ; .
Juodos rayop mesh pirštinaites, 
gražių stylių. Geras, kontrastas 
prie jūsų baltos skrybėlės. 5Oc 
vertos, porai ........ 19 c

CHICAGO MAIL ORDER 
8ARGAIN OUTLET 

511 S Paulina St.

Preferred by 
millionš 

to mayonnaise

bitine nuntt1 «

• A different, delicious, 
flavorl Time-honored in-' 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
newway.Tryitl

DIDELIS PIKNIKAS
I ■ • ■ » • *

Su ŠOKIAIS, IšLAIMEJIMAIS, PIETUMIS ir kitai pamarginimais. 
Rengiamas bendrai ROŲKDALE LIETUVIŲ DRAUGIJŲ

Nedėlioj, Birželio 23 d., 1935
OAK GROVE DARŽE, Rockdale, III.

(Prie Joliet). Pradžia 10 vaL H ryto įžanga veltui.
Kviečiame visus atsilankyti, pakvėpuoti tyru oru ir smagiai laika 
Sraleisti. Davažiuot galima State route 4 A arba 4 (U. S. 66) iki

oliet, III., o paskui 3 mylios i vakarus —iki Rockdale
♦ ‘ * ,._L--------------- ----------- --------*■

aįa.

Nėra jokios misterijos apie pirmenybę 
šios gardžios gin. The great Century Dis- 
tillery vien tik ima iš gamtos geriausio, 
ką ji gali duoti. Sujungkit visus gamtoje 
gaunamus geriausius grudus su distiliavi
mo procesu, kuris yra žinomas ir geriau
sias visame pasaulyje, pasekmės visuomet 
yra geros... jus visada gausite gerinusį 
produktą, neabejotiną, taip, kaip auštan
čią dieną. Jei norėsit geros gin, reikalau
kit CENTURY ir jus gausit ją!

CRESTVVOOD DRY GIN 
A CENTURY PRODUCT 
AT A POPULAR PRICE

- .X ■ «> , ... .............. _

CENTURY DISTILLING 
C O M PA N Y - CHIC A GO

W W I

Vienutinė Tokia
KNYGA

Anglų Kalboj

“The Daina”
. . • ■ *

» I •

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautines dva
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yra,parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

Kaina $2.00.
♦

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise.



Vftafcynio kaina:

BUTLEGERIAV1MAS” DAfe NEIšMkO

o žeme degtinės fabriką su 50,000 galiontį

Rrtšb DR. A. YUŠKA

visą meną
REFORMATORIAI NESUSITARIA

UIS

sau

dailę; inuziką; dfa
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nuo
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kur

ANGLŲ VOKIEČIŲ SUTARTIS DeL LAIVYNŲ

fehti ini

narių reumatizmu

kitieriiS arit
sukraipyti.

kbl įneš 
jų tuoj

ihėgsta muziką, 
nemėgsta ir ne- 

Gal jie nc-

Subscrlption" Ratas:
$8.00 per year in Canada
$7.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

n a ridose.

Entercd ns
March 7th 1914 at the Pbsl 
of Chicago; j 
March 3rd 18'

Kiekvienas 
ir jie greičiau pra- 

veikti

raiigija Mūšų Tdrtui Pasidalinti” yra

Indiją pasiekė žinios, jogei. Lie
tuvos ąžuolas yra ypatingai 
tinkamas medis figūroms iš jo

Iš kdrto ihdūšai norėjo už
pirkti nemažai ąžuolų Lietu
voj ir juos parsigabenti į Indi
ją. Kadangi tačiau apskaičiuo
tijogei gaberilhias medžių iš

mę 
ba susi

San FhanciSfco Chronicle pha- 
rtfeša tokių Žhiių:

Daugiau kaip metliš laiko ,bu- 
VB ieaambs Ūėhybos tarp Lie

tuvos/Valdžios ir tūlos indusų 
bažnyčios. Tų derybų pasėkoj 
laukiaftia, kad netolimoj dtėity 
htvyliš j Lietiivą būrys Indijos 
kMiigtį if dievo tdšytbjų:

ris Vokietijai visiškai draudė Statytis povatideniHius lai
vus. Pasaulio karo metu Vokietija daugiausia sukėlė 
prieš save kitas šalis, skahdindania subitiarihy torpedo
mis svetimus laivus jurose. Ji tuo ginklu norėjo “pa- 
klupdyti ant kelių” Angliją, ktiHds galingas karo laivy
nas buvo užblokavęs visus jos uostus, nukirtęs jos su
sisieki

Naujienos činų kasdien, išsidijani 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę, ,1739 S. ilflisthd Si, Chicago, 
Iii. Telefdhds Cdnal 8500.

orid Class įkaitei 
ffice 

uhder the act of

tiš karštame vandenyje. Ka
drili $ M šfc-
ga tokie žmonės, kurie dažnai 
it W riėbių valgią ir 
gėtid thbltiiiius gėrimus, dėl tč 
reikalirikh Mažiaus valgyti bei 
gėitti iš štflyklos gamintus gė*

sas 
niu 
jame pra 
šių. Aš p1 
kurias kūrybos f’ofiiids ir skir
tumus ir kodėl paveikslai yra 
skiftibįi <ifeRi rtiib Kilų Ihfb- 
irika ir visu kuo. Daugiausia 
klausimų man davė studentai, 
o paskui, atsidrąsinę ir mote-

MauIIČNOS
Tlie Lithuanlan Daily News 

Ptibllshed Daily EXC0pt Sdtlday by 
The Lithuaniah PuU., Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telcphone CANal 8500

Anglijos ir Vokietijos valdžios pasirašė sutartį, pa- 
gal kurią Vokietija tdri teisę statyti laivyną iki 35 nuo
šimčių dydžio Britanijos laivyno. Be to,t anglai pripaži- 
tio Vokietijai teisę sihtytis štibmarihdš iki 45 hiiošimčių 
ahglų poVdndetiinib laiVyiio, o tani tikrose aplinkybės^ 
liet ir turėti tiek submarinų, kiek jų turės anglai.

Tai yra stambus diplomatiniai laimėjimai Hitlerib 
valdžiai. Ji galės turėti stiprų karb laivyną ir kaitų još

Mažųjų Narių Reti 
niatizmas

tuos vyrus eiti 
jie lyg kažkur 
Ihii'kė 
Vienas

paveiks 
mdtyti.” 

atšakiai!.

Ligonio karštis 
Idai i 
serga

” lietuviškai 
hi’eHo šdktis, 
iškai žodis 

“Ariš” reiškia, tapybą, skulp
tūrą, muziką ir 11, ir lt.

Menas yra ta priemone; p'feh 
kurią reiškiasi žmonių gyve
ninius—jų džiaugsmai, jų
skausmai, jų išvaizda ir, pa
galios, kliriaši istorija. Tani 
tikri Ihįtbtafplai sūdhtb gy- 
veiilišlb iheniiiiriklp bežiūrint 
kurioj nieko šakos,, kūrybos 
istorinį rekordą, iš ko vėles
nės kartos sudaro vėl skirtin-

Du reformatoriai ir jų sekėjai nesusitaria tarp sa 
vęs, norš yra nelengva pasakyti, koks tarp jų yfra 
nionių skirtūinas; Jife j kitš kitą žiitri daigiau, kaip į 
konkurentus (kbhipėtitbtitiš), negti tdlkiniiikus.

Yra ir daugiau panašių reformatorių 
jų mano turįs teisingiausią r 
Idimės, nbgu sutiks savo “plriritfš” sutaikyti 
kartu. Todėl tie ęniOnitj išgUtiyind apaštalui paprastai 
pašūkauja, patriukšmauja h po kiek laiko išnyksta, ne
palikę jokio pėdsako:

vergtos didesniųjų, hesugfebė- 
jo šilktifti pastovaus mbno. 
Još buvo prlvfehštos pasiduoti 
svetiinbs khlturOs įtakai. Pa
vyzdžiui, Egipto faraonų di- 
riaštija prasidėjo 4000 .nietų 
prieš Kristų. Senoji Egipto 
imperija tęsėsi iki 3000 m. 
prieš kristų. Mažesnės taute
lės kaip asyrai, chaldėjai bu- 
Vtf įtakoje egiptiečių meno.

pamėgti, 
kaip kad 
kad gerbia it* ncskdldo,—gali- 
riiit Žinoftėš pHValb gferbti tą 
kite yrft geft ii- 
Kartais žmonės buria 
gerbti įr negerus dalykus. Yra 
tokių įstatymų, kur. priverčia 
piliečius juos pildyti ir gerbti, 
Hbrš jiėiiiš ir kailį Įlipa. Poli- 
tlkbš šiinietirhaiš batvarkv-radid; Jišai įsteigė

Sąjutifeą” ir tikisi šti jbs prigblbri į KgėtU kėlią” 
negerus kdpiialistiis ir paklydtišius dUfcfemimriiš.

’fb pUtiės sakbši ilbfįs ir sėnatotiUš Htthy Ldiig; ku
ris irgi ttiti saVb bfgatiizačiją vistibiiibhei fėforiiitioti. 
Jišai k; , _ ___ _
jo organizacija vadinasi “ Brangi j a Musų Turtui Pasi
dalinti”.

Kada kun. Coughlino advokatas atėjo į teismą rei
kalauti parko pastate vietos savo mitingui, tai senato
riaus Longo draugijos atstovas pasisiūlė jam į talką, 
hbs, anot jb; ii* 
suinteresuota tuo, kad teisė viešai svarstyti ekonominius 
ii* politinius klausinius nebiitų varžonia; Bet “Naciona- 
lihės Socialinio Tdsinguttio Sąjuhgbs” gynėjas atsisakė 
šitą pagelbą priimti. “Mes”, sako jisai, “norime patys 
vėsti savo bylą. O jėigu jiė nori gauti Sdldier Field se- 
iiatoriui LongUi dr kdtti kitam, tai tėgU jie užveda savo

dama niigaleti jų didžiuošhls karo laivus .atvlrąmė mū
šyje, Vokietija ėmė submarinomis naikinti prbkybiniūs 
ir pasdžiėrinJUš lįlivuš, kurie fedBjėHda.vb -Abgli 
tų šalių maistą ir amuniciją. Ritomis “pirai .M * a M — i * M

kad it prbhibicijd jau seniai pahaikinta, bėt slap
tas šVaigihahčitįjų gėrimų darymas ir įiardavinėjimaš 
dar nejiasilidvė. Slaptai verdama daugiausia, žinoma; 
degtinė, o nė alus, nes alaus bravoras užima perdaug 
vietos — sunku jį paslėpti nuo valdžios agbntų. O dar 
kebliaus slaptai iŠgabehti ir ėmėjams pristatyti alaus 
bačkas.

Nelegaliu degtinės darymas, matyt, gerai apsimoka; 
nes jos gdiiiintojdi nfesigdili pinigtį šavb fabrikams įtai
syti. Chicttgojb Bidmiš diendmis fėdbralihfe valdžia užti
ko įrengta, po žeme degtinės fabriką su 50,000 galioniį 
įtalpos katifhiš; Toks fabrikas galėjo aptarnauti nema
žai “kosiumbritį”.

Kodėl žmonės perka uždraustą skystimą, kuomel 
alkoholio bizpiš dabar yra legalizuotas4? To.dėl, kad slap
tųjų dirbtuvių degtinė yra pigesnė, jų savininkai nemo
ka taksų valdžiai. PrOhibicijbs laikais žmonės įpratd 
daryti biznį Sii tais, kuHe nepaiso įstatymų.

Kas yra menas.

Trumpai sti'kahl, hienas yra 
žmbiiių ktiltiltos Vbidrodis, 
kuriame mėtosi tautos veidas.

Aplhniai žhioiies hlbną skai
to prabangos dtilyku. Biedno- 
ji k lesa 
lyku. Bet, taip manydami, jie 
klysta. Kai kas meną vartoja 
propagandai arbii politikos 
tikšlui:

Vldiibailižilioše drcliitektu- 
rii, lajiyba ir muzika naudo
josi bažnyčia.

Dabar menas yra visur “lai
svas.”

žodžiu “illbilhš 
vddhidųib Višas

Detroito kUHigas Coughlih iižvbdė bylą tėisme prieš 
Chicagos daržų (parkų) tarybą, reikalaudamas, kaa 
jam btitų isnuoniuotaą Soldier Field mitingui. Tarybd 
atsisakė tį Vietą dubu, phšifbhidHriia litd, kad Soldier 
Field yrd skiHdmas^tik piamogoms; o ne politiniemš 
susirihkiriiftiiiš. ., * | -

Kun. Cbtighliri yra pagarsėjęs šavo paftiokslais pef 
i “Nacionalinį Šbėiulihib Tėišmgiimo 

•ėtg kėlią”

daugi
giau —---------- -7-.-r-.-R—
vyrai, negu moterys. Nekune 
pąVėldej h iŠ tęVų. Dhttg šėr- 
ga Švino išciirbystes darbihin 
kų, tepliorių; šeithiiiiiiRių ii

darosi 
biniu dalyku 

pbb^jd. 
titrd didėshiš

• V * i P * 1 " užsiima.
. Menas tik tada pasidabo di

dėlis; kai jis stidąro Višds taii- 
tb^ Urba didžiuirloš žilionlii 
&kdHJ Ir šuįlaiįįiih į daiktą 
liaiibiė^ .charakterį; jis tada 
galima skaityti ir pasauliniu 
menu. Jis tuomet nesutelpa 
tautos ribose ir tėbžiaši sve
tur. Motyvas sudaro skonį, o 
skonis yra tautos veidas, aiš; 
kti§; Hibkb hbšlėpiąš ir dar ki
tiems duodąs progos pasisem
ti jo gebybiį iš savo šaltinių.

Sunku nustatyti, iš kurių 
šaltinių atsirado. lietuvių Pie
nas. Daleiskim, kad iš pačios 
liaudies. Bėt lietuvių grafikos 
styliujė ^rd stambių žylnių 
rytį grafikos. Taiji; kdip bi
zantiškoj grafikoj raridaši gan 
gausiai ėgiptenų braižinių. 
Reikia ihdhyti, kad mažesnės

i iš ki
nkomis” 

stibmarinų atakomis vokiečiai sukėlė prieš save nėitra- 
lėš Jungtines Valštijhė, kiirios štbjb į karį Šahtarvbs 
valstybių pusėje, ir daugiausia teį dėka vokiėČihi pralai- 
mėjb karį. ,

d dabar Anglija vėl pripąžinoi vokiečiams teise sta
tytis submarinas, nepaisant Versafe šuiaftieš ir ne- 
klhiišiaht šiitityimo F>ahčijds> Italijos ir kitų valstybių, 
kurios yra pasirašiusios tą įut&rtį I Hitleris gdlį didžitio- 
tiš, kad jisai rie tik atgavo Vokiėtijdi Visas teises atsi- 
ginklaVimo klausime, bet ir suskaldė “bendrą frontą”, 
kurį anglai, franeuzai ir italai btiVb šbdarį prieš jį 
Stbesoje ir Genėvbjė:

Kas iŠ to išsivystys, širihdiė dar slinku pasakyti. 
Bet atrodo, kad po šios ailglų vokiečių sutarties pasi
rašymo žymihi pasikeik Viši šahtykihi Valstybių Europos 
politikoje ar geron, ar blbgbri pusėn, pamatysime.

brangiai, tiii indusų bažnyčios 
tėtušiai nusprendė atsiųsti į 
Lietuvą keletą savo kunigų ir 
darblhinkų; kad jiė čia padlfb- 
tį iŠ ijlUolo didėle Biidbs >to- 
vylį ir ją pkrgdbehtų į Indi-

lą kurių meno 
ja pbšitehkiiiti, 

tai butų sau skriauda.

Skirtumas tarp ddiles ir 
muzikos.

KickvieHhš hiciiihirikils, tu- 
bįš augštą išsilavinimą mbhc, 
nedrįsiu neigti nė vienos ku
rios meno šakos. Jeigu jis taip 
darytų, tai sti juo butų kas 
iiors rife taip, kaip reikia. Tie
sa; kdip šakd, iiėgali užsiiiriti 
lievyriiaiš diriaiaiš, Bėt galiiha 
gerbti, yp* -----

Dailės, 
tams 
muzikos teorijos. Pamokose 
deštb trėčio išniaiiiviind reik-

.p 
muzikos garsų, švelniausi to
liai, kurių ir išlavinta akis 
neslengtiį įžiūrėti, sprėhdžia- 
mii pagHl liidžikos tėoriją.

(filis daugiau) •

inoterlj it riiištqžihiš 
lięthViil kai. lęuriė 

.inlęlįgeriliŠki. ziiip- 
iš patyrimo žinojau, 

kad mbteryš daile Ihbiati * už 
Vertis imerešdbjhši: Talį bii- 
Vb it Šį Šykį. šį kdrtą riš tllEČ- 
jalliši didlgiatl .iš yVriį, ypaįin- 
gai ^iiį kėlių_ inteligentų. Kai 
kiirię jų, rodosi; anaiptol nė
ra ignorantai, bėt iŠ visko 
matėsi, kad jiė pirhiį Rrirtį 
atėjd į šiiį itiėtio vietą:

Studentai ir moterys pasi
liko krūvoje prie manęs. Vi- 

buryš krittU slerika pasie- 
’ u ’liįii mąnė. Apsisto- 

tėidę kelėtį paveik- 
adiŠkriu jiems kai

Stebėtinas, skirtumas, tarp ke
lių, periodų ir net tos pačios 
šalies meho:

tfžtęnka piešti žvilgsnį į 
senovės graikų . architektūrą 
arba Sklilpturą, jati nekalbhnt 
apie literatūrą ir Hidksliį; bll- 
yusį ąpic 400 pietų pirm Kris
taus, 'kad įsitikintume, jog tiii 
biita aukšČiahšio Idipsiiib kiil- 
tilį’ofc Egipto bivilizacija diiltg 
įbiieŠnė už bilviisių senovės 
graikų, j liečiąs meno šuolis, 
tai Italijos renesansas ir goti
kos amžius.

šitie tVys Hibho kiiltūrOs pb- 
tlduai; kuHe Skįriaši daugeliu 
^ihilmČčių ir uikslančių metų, 
istorijoj buvo "didžiausi ir ori- 
glHhltįš’. Tai Buvo lyg ir cent
ras , universaliam menui, apie 
kurį grupavosi visas menas. 
Nežiūrint to, kad ihusų laikų 
menas įgijo skirtingas SUVy- 
bes, bėt ne kibk iieiiuštelbė 
šbhdvėš pieno'. Jis pasiliko 
“^yyps” ir gal bus lokis ant 
visados. ,

Kai menas, ypatingai plasti
kinis (matomas) mėiias ĮŠ- 
trliko iš bažnyčios, tuOmct jis 
tilįd tiiiitds MH iiaiidies mė
liu, ir rėi^kejii pačių žmonių 
idėjų,, o dieviškasis; menas li
ko antraeiliu dalyku. O taip 
įvyko dėl to, khd žmonės la
biau kuiturėjd; pašiiiudsdyb 
rilio yišbkllį Mitų lt fdiitazijų. 
.+h:j ..ju i.. .ji. ’-VĮaų menas 

įiųriiiniii ir net yalsty-
Muzika, teat-

Finikicčiai stačiai pamėgdžio
jo clialdėjUS.

Kttd neriuėill nuo temos, 
grįšiit priR to jSdticš “kas y ha 

kąi|) jfeil 
7 žmonių 
kuris su-

kraš&ai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne. savo sma- 
grutnuiį bet Judu pato- 
gtittitt Helėi. . :

Mažųjų ndrių heumatizmas; 
taip vadinanllis gout arba po
dagra, yra savotiŠkd viso kū
no liįįa. Mažesniuose nariuo
se, tai yra kdjij ai?ba ėilįįkd 
pirštų nareliuose, prisirenka 
mažyčių druskos krislelių (so
dintu uriitbj, kurie belauks
iant pirštus trinasi nariuose 
ir braižo švėlliestibs plėveles, 
kas padaro, hepakenčianuĮ 
skiiusmą, lygiai kaip ir kris
las akyje.

žmoglis, vųl^ydaitiaš mėšą, 
daržoves ir kitoktlĮU*^ valgius 
priiifia ne tik pąpraistą drus
ką/bet ir daug kitokių drus
kų. Viduriuose dėl suvirškini
mo maisto yra reikalingos 
tam tikros sultys, kurias pa
gamina skrandis, kepenos, ka
sa ir žUrrioš. Tos pačios sul
tys visdkitiš driiškfes phlaiko 
ištirpintas. Druskų ištarpoš 
dalis bersišilhkid į krdują. 
Paprastai sveikas kraujas dat 
labiliu šiitirpihh įtrriškUŠ;. lai 
yra chemiškai išsklaido į at- 
sktfh| elementus; iš kliriiį 
druska paeina. Tokių budu 
ktailjiiš iŠhešibjd dHiškaŠ 
jld ViSiiB IbiiHb diifc iki dUši- 
gdUiia į irikšltis. tiikštal, pėr- 
koŠdaMi kraujų; atškihid tirš- 
tąją medžiagą, tai yra viso
kias druskas dr&iige šii kitb- 
niiš i’ugšlimis ir kaipo ileriilu- 
dihgds kimbi stilištariėijas su 
šldpiimu prašalihii. Del to Šla- 
piithė randasi kelių rūšių dru
skų, pdvyždžiiii: šodiiim tirdte, 
agonijos, salėtros ir dar klio
kiu. Višiėiiiš yhd diškti, dėl ko 
šlripiiirias bliria šiirus.

het, nekurtuose atšitikihiuo- 
se iš priėždšties nevėikluiho, 
o gal pehdaiig veikliiihb tiilų 
liUtiRų, pdsikeičia kraujo ribr- 
njdiiškas sudėjimas ih bepajė
gia smulkiai iŠtiriiitiii drtis- 
khs, kurios turėtų būti befbik 
visRi sunaikintpš; o viėHok 
cjiėhiiškai jos jungiasi su vir- 
škihiiiib aparato sultiniiš šu- 
darydariios daug mažų Krisle
lių. Vietoje iŠtihpiMoš rifu? 
skos, kraujas, plaukdamas 
kraujagyslėmis, išneštoj d hš- 
trius khikštblėlius po vislia kū
no audinibs. Kada kraujds at
eitie į hdiikij arba kojų ma
žuosius narelius, kur krauja
gyslės labai mažytės, laibos 
ten didesnieji ilrbskos krisle
liai užsilaiko ir per ilgus me
lus laiko jų pHsirbhka labdi 
daug. Tos drųskoš refikasi tie- 

et ir Ritose kii- 
ho dalyse, kitr tik gali užšilhl- 
kyti: širdies dangteliuose, ink
štuose, kraujagyslėse ir t. t.

iiicridŠ”. Meiiiis Vr 
pūkščiau pasakyta 
kultūros veidrodis 
šikuria iš gyvenimo natūraliu I 
BUdii. Daugiau to, menaš yra 
tlis, kur paširciškia iriiritiės ir 
dvasios kūryba tobuloj, esteti
nėj ir plačioj formoj ir kufis 
esti persiėmęs liaudies dvasia.

J. iiulMkio slraipsniš.

Reikli! sveikinti Jiibžį Buk- 
tiškį už jo sthaipshį, ^aųtraŠ- 
teiii “Kas yra menas” ir “Ale
no medis”. Jis trumpai, bet 
aiškitii paaiškino beveik viso 
iilėrio šakaš; gerlati pasakius, 
įilibddū šklrtliihą ir Bėridrii- 
hią tarp visų meno Šakų.

Meno škirthririis ir jtįJĮĮr* 
inij ajitasyti ylėnu-kitti slfai^- 
sniu nerti galima, {šituo plau
simu, yra parašyta tomai kny
gų. Autoriaus tikslas, rašiint 
tų slhalpšnj, biįvd tdš, ktiiR 
jis pdtš sdkb: “Tiįbimė giliri i 
meno apŠvietų.” “Aiciids heli - 
ri būti trupinamas.”

Taip. Bet ir nethupinanias 
BiehaŠ rieši'Rlijitdja. Lietuviai 
vištį mėno Šhkų dhr tdli dfdžh 
hępažį^ta.^ Apie (įhiiįįfeiį jų jie 
tįk neturi supratimo, bet di
delė dauguma nėra nė girdė
ję; Dauguniii lietuvių jhu žino 
iiihžikį, daihdš ir thUputį ilpie 
dritibą. Liahdieš nęfd įaliriia 
išmokinti paž 
kaip nėra gulima priversti jį

Sėt , gerbti meną, 
kultūringos tautos

Ivl V Icląllo ••••••••«••••••••••••••••••••••••••• 
pusei ritėtų .........-------- --------
Trims ttit!nęstams ••••••••••••••••I 
PlritguŠ reikta siųsti pašto MoneV

OrdėHti kartu su Užsakymu.

Kol musų būrelis įžengė 
trečion galcrijon, tai anie, 
keturi Vyėdi; biivo jŪii apibėgę 
visas galerijas ir sugrįžę at
gal štbvedathi dhifėdi į žmo
nes, lyg iš nuostabos, kodėl 
jie taip intehešingai žiuri į

inažiiš kflslė- 
i nubinoneš škį- 

Vieiii mano, kad krau- 
prlsunkia 

jerdaug rūgšties ir atlcšlto- 
. d khiitijb hlkaliją, kitfi yra 
Mitinai helkallrigŪ iŠtdfbos įht- 

laikyinui. kiti-gi^ mano, kad 
deį nesveikumo nekuriu kimo 
organų kraujo reakcija pasi
keičia neutraliu ih neatlėšuo- 
ja khaiijdgyšlešfe csiinČiaš hlig- 
štiš; ktiridš fėrčia dhhd^kbš 
tižiais šu^jiiių 
kristalizuoti.

MdžŲjų dilriį fBUmritižriids 
prasideda palengva, net per 
keliolika mėnesių arba metų. 
Žmogus ryte atsikelia VlSUš 
šuštyręs, rankų ir kojų miriai 
iki iššilitioišribja buria škaif 
duš, b pųyakarbp jaukiasi svei
kesnis iki kito. ryto. Retkar
čiais pasitaiko, kdd ligonis su
serga labai staigiai 
laiku pajunta 
u iv u i ir/-....... .
skauę 
didįjį RirŠtiį 
nkhj; kiiriš štitiųsiri, pdrdbdo 
nu 
prakaituoja, vidi 
ir visas jaučiasi ...... ... 
tamsidi fudaš šlapumas stik
le paštbVejįš pėr, keletą vrilknį 
dų, sutirštėja, atsiranda jamė 
daug matomų druskų; kuriaš 
paketinus ant ugiiiėš ištirp
site ih b’iina hematomos.

u i u HRflŪ . reumatizmu 
Apulijoje, 

; vStybė- 
^dštybėse, 

nik Hebių 
riį if kur 

__ _7_džta» Uau- 
Smžiaus

OKI • 1
negu

ligonis hlsilanko pas gydyto
ją, ir paaiškinus jam, kad 
druskos krisleliai, vadinami 
Sodium ura tęs, randasi nariuo
se ir daro skaudėjimą, tdi bū
rą pinriiausias klausimas, iŠ 

xur-gi tie .druskos krištolė- 
iai nariuose atsirado. Del to 

Čionai išaiškinau, kaip drus
kos krikštolėliai susiformuoja 
ir kaip jie įsigauna į narius. 
Kodėl druskos hepasiličkd iŠ- 
lihpihtds, bet štisijtingia, rir- 
ba šųšikliupiti 
liliš, tyrinėto j b 
rlasl. j ‘ --- 
jagyslėse iš žarnų

giab gerti vdndėns ir priši- 
Ibikyti hd&dtib& <&|nių. Ligd- 
hiai per kaikurj laiką atsakan
čių vflištų pavaitoję, didžia 
moję pagyja, o 
visados pasilieka

yįetams ■ $8.0(
Pusei metą __________________  4.01
Trims mėnesiams ____............ 2.0t
Dviem mėnesiams ____ ........ 1.50
Vienam mtincshii ............   ;75

Chiciųjoj per išnešiotojus:
Viena kopija _____    3c
Savaitei ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••M 18 V 

•••••••••••••••••••••••••••••••■•••e 75d
SrivUftfUbš Valstijose, ne Chicagoj;

palUt

Bjtdt'aiiis ...........................   $7.00
Viiscl iričlų .................   3.50
Triiriš mėnesiams ....................... 1.75
DVlėni riiėnėstamš .....--------- 1.25
Vienhm ttiėnestui ____________ 75c

Lietuvon ih kitur užsieniuose 
(AtMgihti)

$8.0( 
4.0(

Mikas Šileikis,

MENAS
ketvlrtadiėhiš; birž. 20, ’35 

paveiksliis ir skulptūrą, vieni 
lificidaihi artyn, kiti iš tolo 
žiuri ir (liskusdbja tar|) savęš.

Suprantama, mano nuotai
ka buvo nekokia dėliai tokio 
iiidhO ekskursantų išsiskyri
mo iš Buhio. Aš savo taiitie- 
Čiams Uorėj du kuo geriausiai 
patarnatili, paaiškindamas 
dailės pradinę ir vertę, kad jie 
pamėgtų dailę ir pradėtų daž
niau lankyti dailės parodas. 
Kad lietuviai įsigytų daugiait 
meno žinių ir jį giliau supras
tų; tai yra didžiausiu mano 
troškimu.

Paprašiau 
J blthfelį. Bbt 
skubinosi ir 
užbaigsime, 
paklausė:

“Katras yra tavo 
las? Mes norime jį

“Niimbrlš 85'
. Tie vyrai, kbric besidomėjo 

(Idile, buvo ublųs lietuviškų 
koncertų, lankytojai ir neretai 
juos laikraščiuose aprašinė- 
dilvb kaipo muzikos žinovai.

Sdvo šįžihčje aš jaučiahsi 
riešiiiilgiai, llėl to, kad kai 
kurie žmori 
dainas, bet 
sitpranta dailės 
iiohi siiprdšti? Bet kodėl būti 
Ihip vibnpŪŠiŠku vienain Ku
riam dalykui. Juk lai ąpŠvieš- 
tąni žmpgui iiepritinka taip 
daryti. Aš pats mėgstu muzi
ką, drdmą, literatUrą ir visą 
iįiehų; ties menas jTa riteriui.

IPaširliikii vifen 
ĮŠakb ir tik 

sau s

SVEIKATOS^
8J Skyrtį TVkrttd tf ftlfluR, ,, , 

AMiertikos Lietuvių daktarų DRAudiA

įiesų^ihingais pildant ir “ger
biant” tokius įstatymus... Tai' 
kodėl negerbti nekaltą ir kil
nų meną—dailę; inuziką; dfil- 
1RU; litchhtiirį?

Ekskursija Dailės lUstitutah. 
i i i. i j *■ -1■ ■ • ■ * • ,

P-as J. Buktiškis nupiešė 
vieną tipą—garsų daiiiihinką, 
—kuris dailėš parbddjfe visai 
ri^šidombjb daile. Tai hė bif- 
inŪs lokš htslllkiinaš,. Mario 
praktikoj b pąriašių atsitikimų 
Buvo daug. Nors trumpai pa
duosiu šitą savo pdtyhimą, 
kad moterys dailė labiau in- 
tfereŠUBjiašiį iieįjli v^Hii. VlbRį 
kartą mari teko Vadpvauli Hi- 
desrię ecskufsjią į Dailės th- 
štitūtą, kur buvo surengta di
delė tapybos paroda; Būryje 
buvo hemaždi kolfegijbš štli- 
dfehtiį; f ,Ji' ‘f
štidiigūšitį 
ju liTivd

Ot šiam darbui ir laukiama 
netolimoj ateity atvykstarit j 
Lietuvą tttiriicft Šalie* Stečiį.

.. keiicalaiildtė
JDBNAS” aht bile kaiti-

riaktibš 
smarkų uaritį 

ėjimą; dažniausia kojoš 
ŪrBh kita kok

mokykloj ( ętudcn 
duoda pavyzdžius ii 

teorijos

lastikoj lygindami prie
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Gražuolių Kontestas

n«o

yra šis tvirtini

RADIO
Garsinkite Naujienose

THE DAILY

čia ir buvo

susirasti

mMlMlOb

NATHAN KANTER

Distributoriai

dėlto,

FUUPACK
NOStACK 
FILLING

ų duotas. Jų balsai sudaro iik- 
a. harmonijų, kas suteikia daug

STOGAI 
ROOFING

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATORS & BOILER8

PIRMA DOVANA • 
ANTRA DOVANA 
TRECIA DOVANA

myliomis
27.5
23.5
22.8
21.275
21.125
20.5
19.5
19.5

’ 18.0
17.9
17.0
15.9
14.5
14.2 
13.0 
12.0
11.5
11.5
10.75
10.17

LIGONINES 
HOSPITALS

ATSIMINK
SAVO

i ^.PINIGINE

*10.95
::__ :.i-
2.69
5.45 
. Drlul

Western avenue yra 
40 myliu ilgio gyventojų.

vajaus tikslas yra su
dauginu darbo darbiniu- 
duoti impulsų kapitalo 

jrongti daugiau

CHICAGOS 
ŽINIOS

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

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj
U. S. Government Įstaigoj, F.

BIRUTES DARŽE 
Rugpjučio-August 4,1935

PanelO Zosė Ivaškevičiūtė, 
6944 S, Maplovvood Avė., baigė 
llarpor aukštųjų mokyklų su 
aukščiausiais mokslo pažymoji
mais. Paskutinius du metu ji 
buvo tobula mokinė, gaudama 
visus paženklinimus 100% to
bulus. Gavo garbūs sagutę už 
pastangas ir pasidarbavimų. 
Chicago Union Lvague Club tel
kia vienų modai j kiekvienai 
Chicagos aukštajai mokyklai, 
o llarpor mokyklai teikiamas 
medalis buvo dovanotas panelei 
Ivaškevičiūtei. Už alslžymCjimų 
moksle ji gavo trofėjų 1933 mo
tais ir vėl 1934 motais. Paga
liau laimėjo stipendijų Iš Chl- 
cagos Universiteto sumojo 150 
dolerių. Universitetas teiks Jai 
stipendijų ir tolinu, Jeigu jos 
energija nonupuls ir Jos moks
lo paženklinimai nonupuls.

Lietuvaitė laimėjo 
stipendija

Lictuvaitčs norinčios jstoti j Gražuolių — 
“MISS NAUJIENOS 1935” — Konteatą, tuojau 
siųskite savo fotografijas i “Naujienas”.

Gražuolėms bus duodamos trys dovanos:
$50.00
$25.00

- $10.00

šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bot tankiai palongvCja, 
kuomet uždėsite malonu, subil
danti MustorMe.' Musterolo nCru 
vien mostis. Jis veiklu prieš Iri- 
tacijų, ir prašalina skausmu. 
Milionai vartoja per 25 motus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkui užlaiko.

Sįmc Price lodau 
AsAAYcars A<įo 

25 ounces for25$

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

•ietų 1935 ’m.» sulaukęs 51 melų amžiaus, 
apskr., Plungės parapijos.

veno 32 metus.

Išrinkimas gražiausios lietuvaitės 
“MISS NAUJIENOS 1935”

nės, kad pasivys Ir didžiausias 
lietuvių organizacijas.

Paul J. Petraitis.

Užbaigus susirinkimą buvo 
manyta nuvykti ir j kaimynų 
piknikų, tai yra j Keistučio Klu
bo parengimą, kuris yra mums

krautuvės radio valandos kiau
šy lojus su dviem labai gražiom 
SarpalIauH naujom kompozici
jom Ir malonu jas butų vėl gir
dėt artimoj ateityje. Advokatas 
K. G ūgis nuosekliai veda savo 
legalius jialarImiiH. dūlko visuo
menė turėtų būt Jam dėkinga. 
Progresą Furnitūra Krautuvė 
taipgi iižsiilarnavo visuomeniš
kos užuojautos ir paramos duo
dama tokius turiningus progrih 
mus. • ..Jiostru.

išmokėjimai nuo 12 ii

SUPPLY CO. 
1635 W. Diviaion SU 

kampas Marshfield

teikti 
k am s 
apyvartai ir 
parankumų trobesiuose

BR1GHTON PARK 
rikos Lietuvių Piliečių Klubas 
laike pusmetinį susirinkimą 16 
birželio K. Gramonto svetainė
je. Susirinkimas pavyko, nes 
klubo nariai skaitlingai susi
rinko ir nesiskirstė iki tapo už
baigti visi svarbus tarimai. 
Mat lietus neleido nariams 
skirstytis. Taigi turint laiko ir 
rimtai svarstant klubo reikalus 
prieita ir prie politikos sky
riaus.

Pakėlus klausimą kas daryti, 
kad pagelbėjus apginti ateivių 
•teises, po trumpo apkalbėjimo 
nutarta pasiųsti rezoliucijų val
stybės valdininkams, kad ne
praleistų Sinnett ir Weber bi- 
liaus, kuriais norima supančio
ti ateivius!

Toliau, prisiminus apie antrą 
skridimą, irgi pasirodė pas na
rius pakilęs ūpas. Klubas yra 
jau aukavęs pirmiau skridimo 
reikalams, bet dar šiame susi
rinkime nutarė nors laišką iš
pirkti ir pasiųsti su Lituanica 
II, pasiuučiant sveikinimus Už
sienio Lietuviams Remti Drau
gijos įvykstančiam kongresui. 
Kadangi Klubas neturi dar 1000 
narių ir atstovą neišgali siųsti, 
tai nors išreiškia geriausius ve
lijimus pasiųsdamas istorinį

čio Klubui. Tai ot 
nepavykimas. Nes negalima bu
vo ir iš svetaines išeiti, ne tik 
kad į piknikų dasigauti. Lietus 
sukėlė ne vienam mintį, kad 
•tai debesys prakiuro. Taigi prie 
tokių aplinkybių ir pasiliko na
riai skaitlingai Klubo svetainė
je pasilinksminime, kuris buvo 
rengiamas naujų narių pager
bimui ir susipažinimui. O nau
jų narių per paskutinius du 
susirinkimus labai daug įstojo, 
ir jeigu Klubas taip sparčiai 
augs ateity, tai nėra nė abejo-

Chieagoj, bet taipgi ir visame 
pasauly, ir kad ji nusitėsusi 
Cook knuntūa plote 50 mylių. 
Chieagiotis tvirtino, jogai Wea- 
torn aveniA) turinti tokį pat 
ilgį, kaip visa Mirusioji Jura. 
Ar teisingas 
mus ?”

Fredorięk 
knygius, šį

avenue imčioj
23 mylių ilgio.

kontraktoriai
B. Slinkis & Co.
naujus ir talsom senus 

Patyrimus 15 motų, Dar
bus garantuotas 
SO. FRANCISCO AVĖ.

PLUMBINGO IR NAMŲ AP. 
ŠILDYMO SPECIALIAI 

Viteroua china closet kombinacija, 
aržuolinėa ar klevines 
sėdynes ............... .........
Metalinės chrome kombinacijos sin 
ką, kranas, su nuimama I 
sėdyne ................................. i
Karšto vandens šildytuvas $ 
ir tanka 4o galionu italuos' 
Pilnas pasirinkimas tavorų. 
atvežimas. Atdara nedėliomis iki 
pietų.

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

Ar Reikia Pagelbėti?
Mes padarome duplikatus dėl jūsų 
karo senu dalių. Ątvešk juos čionai. 
Mes turim dalis dėl visu karu. 
Perkame ir parduodame senus ka
rus. Taipgi tajerus, tūbas ir bat- 
tęries. -

'ra Kas Jums Skolingas Pinigu?
MES IŠKOLEKTUOJAME

___ — nieko nerokuo-
Mes perkame Accountus, 

cash. 
___________ JLLBCTION

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilui išimami $12 00

vaikams ................... ■ v
Palagas ligoni- 545.00 

nėję
Akušerija na- $15 00

muoso ........................... ■ weW
Medikais egzami- >1.00

naci J lt •••••••••••••••••»••••••••••
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 S. Kedzle Avė.

Juozapas Nezelskis
Persiskyrė su Šiuo pasauliu birželio 19 dienų, 2:30 

valandų po pietų 1935 m., sulaukęs 51 melų amžiaus, 
gimęs

Amerikoj iši
Paliko dideliame nuliūdime moterį Filimcnų, po 

tėvais Kontautaitė, dukterį Phyllią, sūnų Juozapą, žentų 
Aleksandrų Kumskį 2 anukus Lorraine ir Phvllis 
Kumskaitės, 2 pusseserės Kazimierų Bružienę ir Julijanų 
Toleikienę, 3 pusbrolius Joną Jocių, Jonų ir Vincentą 
Gramulius ir daug kitų giminiu.

Kūnas pašarvotas randasi 136 E. 107 St.
Laidotuves įvyks šeštadienį, birželio 22 dieną, 8:30 

vai. ryto iš namų į Visų švent 
rioje atsibus gedulingos pamal 
ten bus nulydėtas į

Visi a. a. <~ 
žystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisvei
kinimų. Nuliūdę liekame,

uktė, Simus, Žentas* Anūkai,

“VVestorn
Chicngoj yra
Tačiau jos ilgis yra didesnis, 
kadangi ji prasideda prie pie
tinio Cook kauntes rubežiuua 
ir eina per Chicagų iki Emer
son gatvės Evanslone — viso 
40 mylių.“

P-nus Rex, be to, paduodu 
kai kurių kitų Amerikos gat
vių ilgį, būtent;

Miestas
Los Angeles
Chicago
Los Angeles
Chicago 
Chicago 
Los Angeles 
Detroit 
Chicago 
Chicago 
Detroit 
Chicago 
Detroit 
New York City 
Detroit 
New York City 
Philadelphia 
Philadelphia 
Philadelphia 
Detroit 
Cloveland

P. CONRADI
STUDIO

420 W. 63rd St.
Eng1ewood 5883-5840

Dar gražiau, modornlš-
kiau įrengta. I

Italijai besiruošiant prie karo su Abyslnljos karalium Halio 
Solassiu, prisimenama Ispanijos karaliaus Alfonso .likimas. Al
fonsas pats pris i pažysta, kad jis neteko sosto daugiausia dėl 
pralaimėjimo karo Morokoj. To paties likimo guli susilaukti ir 
Mussolinl, nes europiečiams kariauti Afrikoj nesiseka. Dar ir 
dabar franeuzai ir ispanai dreba vien tik paminėjus rlflus ir 
jų vadų Abd-El-Kvimų.

Neiškolektuozim 
sim. Mes l ,

....ras

Įspūdžiai iš prieito sekmadienio 
Progresą Furnit. Krautuves 
radio pnogrumo.

Praktiškai jau užbaigta pla
nai vajui, kad Išjudinti chl- 
cagiočius savo trobesių patai
sas daryti.

Vajaus programe numatomu 
trys punktai: 1— Pataisos «<»*- 
nų arba statymus naujų rezi
dencijų, bizniaviočių, dirbtu
vių ir kitokios rųšics trobe
sių; 2—1,000 nuunonų vaikšti
nės iš mimų į namus, kad na
mų savininkus supužinti su 
National Housing Act teikia
momis namų savininkams pro
gomis; 3—Vajai atskirose ko
lonijose ir pastangomis tų ko
lonijų

FEDERAkoAVlNGS
AND<LOAN * ASSOCIATION 

OF CHICAGO ^

2324 So. Leavitt Street
Telefonas CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

malonumo klausytojams. Priei
tos nedėlios programa jie su
pažindino Progrcss Furnitūrų

BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRASAS 

ALTABETO TVARKOJ!

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbiti musą skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti {vairią paprastą ir nepaprastą 
daiktą, intaįsą ir reikmeną. Jeigu ik telpančią Čia skelbimą ne
galite susirasti ko jieSkot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informaciją, jeigu tik 
Jų bus galima gauti.

Man visados patinka 
dainavimas, o ypatingai Pro 
gress Furnitūra Krautuves vy^

Statom 
namus.

4131 .........................  £
Phone Lufayette 5824

Halio
k. m....................

Chicagos trobesiams 
taisyti planai

THE HAMBURGER CQ 
SINCE1868 jS. 

r-4i

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH HTRHET BATU IIOUSE 

908-910 Wewt 14lh Street 
Motorų diena sorodomls.

Po naujų savininkų priežiūra, naujai i fi romo lituota Iš Ifimalevota. — 
Masažui—Cldropodistul—Atdara dienų ir nnkt|,— 

SVVIMMING POOL PHONE CANAL 9560

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted Street 

TeL YĄRDS 0803

ton, D. C. Apdraustas kiekvie
no žmogaus investfnentas iki 
$5,000.00.

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

Reikalau darni 
______ ■ visada galite 

gauti savo su
taupytus pini
gus. Įstojimo 
mokėti nereikia.

Atdara ItfflH KI?0h
Ketv Ir MTCMtt
Huh. Iki  ui— fflEn 
8:30 v.v, MŽlIm

NAUJOS

DRESES
VigkniMloa knlnoa Chicago)!

79c
Virš 2000 drošiu šiame trijų die
nų Išpardavimo. Ateik anksti! 
Nauji frockN Ir drosfis, perviršis 
stukt) iš mali order Nkyrliius. Pa
daryti GERIAUSIU Išdlrblnštoju 
vatinių fruck’ų Amerikoje. Pu- 
prustal $1 iki $1.50.

Iš kitų grupių po 98c Ir $1.48

3220-30 Archer Avenue 
Phone Lafayette 1090

FIKCERIAI 
STORE FIXTURES

jums reikia
Automobilių Dalys 

AUTO PARTS

oymoT Palaukite muj ir mm paa* 
kysim Įdek kaituo. pataioti.
taipgi darome viaokf bttkonMo

........... .. ......................... . M IW.II H 

M A L E V A 
už % kainos!

Vyriausia Vieta Bankruto SUko 
ALsilankyklt i bile kurių Iš musų 
8 krautuvių Ir pasižiurčldt—jus 
čia rasite kiekvienų žinomų malo- 
vos ruši už nupigintus kulnas.
$2.00 Balta žibanti Ma- į d fiC 
Ieva, už Gal. .................. ■
$2.25 Baltu Fiat Mu- 
lova, už Gal,  ..............I
$1.25 Sieteliams Malovu, 
už Gal............ j.............. ....... OUG

2K8“’° - ' *1.00 
Visa Malevu 100% Garantuota—

Arba Sugražinsimo Pinigus 
Paint Exchange of Chicago 
1557 Milwaukeo nv. 2274 Elston av, 

6836 S.Halsted st. tol.Armitąge 1440

FIKCERIAI KRAUTUVĖMS.
Rarąi ir kiti krautuvėms fikčeriai 

i arba vartoti. Cash arba leng 
išmokėjimais.IRFJELb STORE FIXTVRE 

E X CHA NGE 
5300—5814 So. Halsted St.

KOLEKTAVIMAI 
COLLECTIONS

Chicagos municipnlis infor
macijoms knygynas, kuris ran
dasi miesto salės trobrsy, šio
mis dienomis iš Palestinos ga
vo tokį laiškų:

‘Diskusijoj su tulu chica- 
giečiu, plaukiant laivu per Mi
rusiųjų Jurų, tas chieagiotis 
tvirtino, kad \Vėstom avenue 
esanti ne tik ilginusia gatve

Gatvės vardas 
Figuerosa Street 
\Vestern Avenue 
Vermont Avenue 
Halsted Street 
Ashland Avenue 
Ventura Blvd. 
Seven Mile Hoad 
Kedzie AvenuV 
Crawford Avenue 
Eight Mile Road 
State Street 
Six Mile Road 
Broadway 
Grand River Avenue 
Hylan Boulevard 
Boosevelt Blvd. 
Broad Street 
Frankford Avenue 
Livernois Mreet 
St. Clair Avenue.

įam paskutinį patarnavimų 
uliudę liekame, 

Moteris 
Pusbroliai ir Gimines.

Patarnauja laidotuvių direktorius A. Masalskis, Tel 
Boulęvard 4139. *

DON’T
NEGLECT
A COLD

MIILIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

ALVVAYS UNIFORM 
... DEPENDABLE

ŽSaFASHIONED 
S B0URB0.N O), y3H ;
-r:r3 ' T)tstilled i n 
M KENTUCKY

CHICAGO MAIL OKDER 
BARGAIN OUTLET

51 I S. Paulinei SI.
M .. . I.l> l.t I    S t,. . t <’.>» <• •<> l>«».
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Pirmutinis metinis 
Amerikos Lietuvių 

Atviras Golfo 
Turnamentas

(The First Annual American 
1 .i t hunu itin Opvn Golf Tour- 
nnmvnt)

Amerikos Lietuvių Golfo 
Klubas ruošia pirmų ir di
džiausių turmimvntų šiais 
metais arba ruoštų lietuvių ka
da nors praeity Jungtinėse 
Valstijose.

Turnamentas įvyks Kins- 
mmVs County Club, prie 113 
gatves ir Parker Bd„ birželio 
23 d. Ir prasidės jis 7 vai. 
ryto.

įžanga bus $1.50. Ta įžan
ga suteiks visus lošimo paran
kamus ,o taipgi progų laimeli 
prizus.

Yra išsiųsti pakvietimai 
.lohnny Goodmanui ir Billiu 
Burke, dviem plačiai žino
miem lietuviam golfininkam. 
atvykti į šį turnamontų.

Gauta jau pasižadėjimas da
lyvauti lurnamente iš dauge
lio asmenų, jų tarpe iš buvu
sių seniau mokinių, kaip tai 
Žane Pociulp, Johnny Dixon, 
Vielor Savage, Johnny Miller, 
Or. Walter Eisinn ir Thomas 
Yukonas. Visi jie yra lietu
viai.

Vžsiraše turnamentui jau ir 
daug profesijų ir biznio žmo
nių, pavyzdžiui. Dr. S. Biežis, 
l)r. J. Kulis. Dr. J. Jozaitis. 
Dr. Russel. adv. J. Borden ir 
kiti.

šiame lurnamente galės da
lyvauti tik lietuviai.

Priruošimai padaryti, kad

galėtų lošti ne mažiau, kaip 
300 žmonių.

Norinti gi guli atvyki! jau 
sudarę savus fursomus ir lo
kiais fursomais lošti.

Skandinavų Diena 
lietuvių jaunimo 

tarpe
Antradieny, birželio 18, 

Mark \Vhile Parke norvegų 
ir danų jaunimo draugijos nl- 
šliaukė į svečius pas Lietuvių 
Jaunimo Draugijų. Vakaras 
buvo labai nepaprastas ir įdo
mus. Lietuviai, norvegui ii 
danai atsilankė pasirėdę tau
tiškais drabužiais. Salė buvo 
apkaišyta Lietuvos, Amerikos 
Danijos ir Norvegijos vėliavo
mis ir programų tautiškų šo
kių visos trys tautos davė.

Ik) programų lietuviai vai
šino svečius grūzdais ir lemo- 
nadu, ir kiekviena tauta mo
kino .kitų savo tautiškų šokių, 
Kiekvienas praleido laikų link
smai ir pareiškė pageidavimų 
turėti tokių įdomių larplauti- 
škų parengimų tankiau. Z.

Peoples Rakandu
Krautuvės smarkiai 

darbuojasi

Doyd Robinion
18 metų vaikinas iš Springfield, 
Mo., kuris prisipažino nužudęs 
ir sudeginęs savo tėvą. Prie to 
ji pakurstę jo motina ir šeimy
nos daktaras, kad gauti $7,000 
tėvo apdraudę.

Atsilankius į šias krautuves 
ir pasišnekėjus su vienu, kitu 
vedėju ir keliais krautuvių na
riais yra malonu patirti, kad 
lietuvių jstaigoms prekyba ge
rai sekasi. Susidomėjęs patir
ti plačiau, kokiu budu Peoples 
Rakandų Krautuvės gali kas 
kart didinti skaičių savo pir
kėjų ir visus pilnai patenkinti, 
ypatingai šiuos laikuose, kuo
met eina didele kompeticija ii 
patys laikai nėra, tinkamai pa 
gerėję, sužinojau atsakymą. O 
atsakymas tai Peoples krautu 
vių vedėjų pasiaūkavimas pre
kybos reikalams ir gabumas jų 
vesti.

štai kodėl šį metų Peoples 
krautuvės daro dvigubai ge
resnę apyvartų. Jos turi galy
bes stako ir parduoda labai 
mažomis kainomis. Antra, pa
skyrė virš $2,000,000 vertės 
brangių dovanų šių krautuvių 
kostumeriams. Tų dovanų lai
mėjimui bus visi Peoples krau
tuvių kostumeriai sukviesti 
30-tą dienų birželio į Birutės 
Daržų, kur bu‘s mielai priimti 
ir pavaišinti.

Tolinus, Peoples krautuvės 
parduoda refrigiratorius be jo
kio {mokėjimo ir duoda 3 metus 
laiko išmokėti. Na, o pagaliau 
mandagus, draugiškas ir sku
bus patarnavimas irgi priside
da prie- patraukimo kas kart 
didesnio skaičiaus pirkėjų. Nes 
yra aišku, kad perkanti visuo
menė įvertina vistfs tuos daly-

KUPONAS
Gerbiamieji: — Aš noriu būti kandidatė j 

“Miss Naujienos 1935”

Čia prisiunčiu savo fotografiją.

Vardas ir pavardė...........................................

Adresas....................................................... —-

Miestas ......... ....................................................

Mano amžius ............................................ ——
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: 1EISTUČI0 SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
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RUOŠIASI SKRISTI Iš NEW YORKO J RYMĄ

Alfred «nd George Montoverdo

Jauni Portugalijos lakūnai broliai grafai Monteverdo, ku- 
ruošiasi skristi iš Floyd Bennott Fiold, New Yorko (kur 

dabar randasi ir Įeit. Feliksas Vaitkus) j Rymą, Italijoj.
rie

kus ir pilnai pasitiki Peoples 
krautuvių patarnavimu, užtik
rintomis prekėmis, rūšimi ir tei
singomis ir prieinamomis kai
nomis.—N. N.

kiniškas, 8314 So. Morgan Street, 
Chicago, 111.; Korespondentas S, 
Wernis, (1804 So, Perry Avonuo, 
Chicago, III.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1935 metams

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1985 
m„ Anton Volskis pirm., 8841 
Evorgroen Avė., tel. Bolmont 1448. 
John Kuprevičius, vico-pirm., An
ton Lungevicz, nut. rašt., 1814 
VVabansia Avo., tol. Humboldt 
8254, Stanley Bunockis, fin. rašt. 
A. Zillius, kasiorius, Tam Kubi
lius, maršalka.

Cnlifornlu Avė., John Pukinskus 
Hmw> Luti.,, 11 mO U, Vv ii&niUUUVS 
Avė., M. Menivlčionė fin. ruftt. 
2539 W. 4(1 Pi., A, Kumušauskiunė 
Im. paguiti., 121K liuiupunuuncv 
BĮ., A. Gudam! iiHKiond kasiorius. 
2000 W. 42 bt., U. Radvilus mur- 
muku, 712 Vv ,17 PI., P. Arlaus
kas, J. PulcinHkiiH kasos globėjai. 
Susirinkimui yru laikomi kuu me

nuo U’ouią nodėldionl I vai. no plot 
llollyvvood Inu svuliunėj, 
43 .Strooi.

plorų Komisija: A. Saldukas, 4088 
' Archer Avė., tol, Lafayotto (1719, 

B. Putrimas, 4536 Turnor Avo, 
Kliubo susirinkimai u.sibunu kliu 

;rucHiH (8) sokmudionls kiekvieno 
mėnesio, 1-mų viii, po plotų K. 
Grainon.o svotalnOj, 4535 South 
»\ockwol ISt,

CLASSIFIEDADS
Help Wanted—Malė

Darbininkų reikia

PRANEŠIMAI
LIETUVIŲ PILIEČIU BROLYBES 

KLUBO AMERIKOJ vaidyba J985 
metams: A. Zulagonas pirminin
kas, 7182 So. Ručine A ve., Tol. 
Radclifl’o 9399; K. Laucius vlco- 
pirm., 8317 So. Lituaincu Avo.; 
M. Butut.s, nut, ru«u, 2o27 Guuiyt- 
avtj„ i ui, Vau Buiun 7301; P, 
Viršilas finansų rušt., 8415 
VVnliuco St,; M. Alklmavičius 
dinmkuH, 4804 So. Lallin St.; 
Viršilas konj’olfts rašt., 8415 
Wallaco St,; M. Narbutas ir 
Balutis iždo globėjui; J, Gurbužus 
maršalka.

PRANEŠIMAS

REIKALAUJAME keliu bučerlų. 
Darbui gaut! turi įnešti mažų surnų 
pinigu. Atsišaukite 134 No. i,n 
Šalie St Room 209. Klauskit M r. 
I!orwitz.
nyčlos vakaro nuo (1:30 iki 
vai.

So. 
iž- 
B.

So. 
K.

AMERICAN LITHUANIAN ČIU
ŽENS CLUB OF I2th WARD val
dyba 1985 m.: J. Avituriua, pirm. 
4810 S. Trlpp Avo.j W. Turner. 
phm.-pag., 31 BE. W. 44 St., tol. 
Vii Minia 1163; Paul J, Peirnitis, 
nut ri:št„ 3131 S. Emorald Avo.. 
tol.Columbus 10272; J.Naudžiūnas 
fin. rašt., 1600 S. 48th Court, Ci
cero, iii.; J. ManiiaiH, kontrolės 
rašt.. 2519 W. 43 St.; J. Josiunas. 
kasos globojas, 2440 W. 80 St.: 
11. Gramontienė, kasiorius,— 4586 
S. Rockvvell St.; Dr. A. J. Mimi
kas, daktaru skvotėjas ,2519 W. 
43 St., tol. Lafayette 8051; A. Va
lavičių, Maršurka (Bondsmanni); 
K. Grumentas, 4535 S. Rockvvell 
St., tol. Lafnyotto 2418; J. Bar
šauskas, 4150 Archer Avo.; A. 
Sadlukas, 4088 Archer Avė., tol, 

. Lafayette 0719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul J. Petraitis, 8181 
S. Emerald Avo., A. Saldukas, 
4088 Archer Avo., Dr, A. J. Mani- 
kas. 2619 W. 48 St; Pilietiškų Po-

Lithuankm Ncws Ix>an & 
Building Asftociation, Naujienų 
JpulkoH, fiOrininkų wusirinkimaH 
|vykw penktadienį berželio 21 
J., 7:30 vai. vakare.

VIh’, kurie turite įdėlius Šioje 
bendrovėje, miilonekite atgilan- 
kytl, nes yra svarbus reikalas.

Kurie dėl svarbios priežasties 
atsilankyti negalite, tai malonė
kite prisiųsti Įgaliojimus pasi- 
itiftydami ant prisiųsto proxy.

T. RYPKEVICIUS, 
Sekretorius.

Ateikit ketvergo ar pčt- 
8:80

REIKALINGAS darbininkas prie 
namu darbo pakurent pečiu. Pragy
venimas ir primoki gaus. Atsišau
kite laišku, Box 275, 1739 South
Halsted St.

o

REIKALINGAS Bnrbervs. Darbus 
tik pčtnyčlomis ir nubotomis. J 
Mažeika,-3232 S Haltsed St.

PRANEŠIMAI

Draugijų Atydai

Ar Inu orI nnrių Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyru ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos Ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamstą I skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietusių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
snvaityjo, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaltylo. Mokestis 50c., $75, ir 
$1,25 mėnesyjer Extra mokesčių 
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kamu $250.00 iš Draugijos iždo.

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

Isirašyt Draugijon galima per mu
su konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visų diena, o pedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuviu Draugija.
1789 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

—O—
REIKIA patyrusių drosrnekerių 

prie valymo ir dažymo rūbu kom
panijos. Progressive Cleaners & 
Dycrs, 7301 Cottage Grovc Avo.

i ' ■ , .U-l — IM» ■——■!■■■■■ Ii IM I ii—— bi.i

Help VVanted—Female
Darbininkių reikia

REIKIA moterų dėl sortavlmo 
skuduru. Turi būti patyrusios, Nuo
lat darbus, gera mokestis.

1801 N. Leavltt St

REIKTA merginos stubos darbui 
Ir prižiurti 2 valkus. South Haven. 
Mich. Mrs. Horwitz, 436 Surf Št. 
Wellington 8917.

For iient

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STC RŪTOS NO. 1 Valdybe 1936 
m.: Pirm. C. Stoncol, 2539 Wost 
43rd St., Chicago. III.; Pirm, pa
gelb. C. Chaplinskas, 8627 South 
Halsted St., Chicago, III.; Nut. 
rašt. F, Opulskas, 8218 So. Limo 
St, Chicago, III.: Fin. rašt. W. 
Žlabos, 740 E. 90th PI., Chicago, 
III.; Kont rašt J. Razminas, 6101 
So. Racino Avo., Chicago, III.; 
Kasier. irlob. P. MartinkionS, 8141 
So. Morgan St„ Chicago, 111.; Kas^ 
pagelb. J. Yuškieniene, 2547 W. 
45th St., Chicago, 111.; Durų mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 48rd 
St., Chicago, III.; Ligoniu apek. 
K. KeturakienS, 525 E. Oakwood 
Blvd.; Kasiorius J. Yuškienas, 2547 
W. 45th St, Chicago, III.; Sudžia 
F Aušra, 8439 So. Artesian Avė., 
Chicago, III.; Sudžius rašt. F. žu-

ILLINOIS LIETUVIU PASELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1936 moty. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marųuotte Road, VVulter Lokis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rašt., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2608 W. 69th St. J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožna mfine- 

si pirmu penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 8183 S. Halsted 
St.. 7:80 vai. vnkare, 
--------------------------------------- - jy................. ........ ........ 

LIETUVIŲ ŽAGARIECIŲ KLIUBO 
valdyba 1985 metams: P. Arlaus
kas pirm,, 656 Belden Ave„ A. Je- 
naviče pirm, pagetlb., 3852 South

Visos draugijos, kliubai, ra
teliai, kuopos rengia įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi j Naujie
nas, kad jų vieši išvažiavimai- 
parengimai butų paskelbti Nau
jienose.

Tokių išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmokami po 70 centų 
už colį. Todėl prisiųsdami išva
žiavimų pranešimus, pažymėkit, 
kiek užimti Mėtos laikraštyje;

Naujienojef tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lones prisilaikyti.

Huinbold Par!l£ Lietuvių Politikos 
Kliubo ivyks mėnesinis susirinkimas 
birželio 20 d. 1935 m. Almira Si
mona svet., 1640 N. Hancock St 
8 vai. vakare Gerbiami nariai ma
lonėkite būti šiame susirinkime, 
turime svarbių . pasitarimu, taipgi 
yra rengiamas išvažiavimas birželio 
80 d. i Jcferson miškus Eis to n and 
Central Avė. , atsiminkite kad Hum- 
bold Park kliubiečiai surengia smagų 
išvažiavimų. Valdyba.

Roseland — Ateinanti penktadieni 
birželio 21 d„ 7:80 vai. vakare, Dar
bininkų svetainėje 10413 , Michigan 
Avenue, ivyks Kliubų ir Draugijų 
Susivienijimo susirinkimas. Komi
sijos bus raportas apie suvienijimo 
vietines draugijas, be to bus viso
kių raportų, pranešimų ir bus svars
toma nauji ir nebaigti reikalai. Visi 
nariai ir narės būtinai atsilankykite 
paskirtu laiku. Sekretorius.

GARS1NKTTES 
NAUJIENOSE

arbus
CLASSIFIEDADS^

Business Service
Biznio Patarnavimas

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas Į
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus

i Plakatus Į

J

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

Asfaltiniai stogai 
Asbesto šingeliai 
Asfalto šingeliai 
Muito 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 6900

re-

2 STORAI RENDON
Vienas su Tavem fikčeriais, ku

riuos galima vartoti. Biznis išdirb
tas per daugeli metų —• Antras Sto
ras tinkamas dėl saliuno ir who- 
lesnle liųuors, nes vietos užtektinai 
dėl 2 bizniu.

8341 S. Halsted St.

ANT RENDOS Tavern, 1 blokas 
nuo South Water Market. Flatas 
ant viršaus ir svetainė dėl šokių už
pakaly. 2901 Walnut St. Telefonas 
Kedzic 4558

RENDON Tavern ir Kabaretas. 
Pilnai įrengtas. Didelė vieta Šo
kiams. Pigiai. Vilią Venice Cafe, 
5426 S. Wentworth Avė

Business Chances
_______---------------------------------

PARDAVIMUI, tavern, biznis iš
dirbtas./ gero! vietoje, (vairiu tautų 
apgvventoj. Parduosiu pigiai, prie
žastis pardavimo liga. Silver Leaf 
Inn. 5000 So Ashland Avė.

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

PARDAVIMUI grosernS ir bučer- 
nč, 13 metų toje pačioje vietoje. Da
romas geras cash biznis. Modemiš
ki fikčeriai ir šaldymas. Parduosiu 
hu namu arba be namo. Pi
giai.

2633 W 43 St

PARSIDUODA Tavern biznis iš
dirbtas perdaug metų, turiu du biz
nius, vienai perdaug darbo.

5617 W. 63 Place.

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

4326 S. Ashland Avė

PARDAVIMUI arba rendon West 
Side Tavem — Pilnai įrengtas. At
sišaukite Antanas Gužauskas, 2158 
W. 23rd St.

GOLD FRONT TAVERN ant par- 
davimo arba ant rendos su fikče
riais: labai pigiai, 3418 'South 
Wentworth Avė.

Real Ėstate For Sale
Namai-žemi Pardavimui

Atsišaukimus
Lapelius
Korteles
Programus
Tikietus

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

10 GYDYMU Už $5 00 ‘
$1 jmokSti — $1 i savaite. Electro- 

magnetic, ųuartz-liampa, ir tt. 
Pure-erb Health Patarnavimas. 4738 
So. Ashland Avė., 8339 S. Halsted 
St., 1747 W Chicago Avė., 3032 W. 
Cermak Road, 9220% Commercial 
Avė. (Atsineškit ši skelbimą).

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Chicago, III

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

Fumiture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
rius. visokio didžio su Coil Baksab 
ir Sinkom. Taipgi Storu fikčeriu* 
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 Fiztnres. 1900 S. State St 
CALumet 5269.

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. Storus, farmas ir tt Turi
me extra bargenų. — Turime ant 
pardavimo namu, grosernių. bučer- 
niu ir saliunu (tavernų). Dabar yra 
laikas pirkti tavernus prieš license 
baigimą, June 80. Norintiems tavern 
pirkti, matykit mus. Labai geru 
vietų turime ant South Side ant par
davimo. Saukit telefonu Boulevard 
2800 arba Lafayette 2235.

PARDAVIMUI moderniškas 
kambariu namas, lotas 50x125, 
ži pieva, krūmai, gčlšs, vaisiai, 
nas. 2 karu garažas. 9 mylios 
miesto, gera transportacija. 
genas.

3651 W 64th Place

7 
gra- 
sod- 
nuo 

Bar-

Situation Wanted
Darbo Ieško

KARPENTERIS — ieško darbo 
prie pataisymo namu, turiu daug pa
tyrimo. Esu bedarbi* — darbo at
liksiu pigiai ir tinkamai. Jonas Ei- 
dukas, 6747 So. Maplewood Avo. 
1 lubos.

FORECLOSURE BARGENAI 
Morgičlo savininkas parduoda

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

M R. W R. LEMKE.
33 W. Randolph St..

2nd floor 
Phone Randolph 8750

..^ ./--■ A:7.i. .'g*-...*




