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Streikas audinyčiose

Nors

Lėktuvas be lakūno

3 vaikai žuvo

Austrijoj

Tiria misterišką be 
darbių vaikų mirti

Pasimirė senas Ang 
lijos sportininkas

140 chiniečių žuvo 
apvirtus laivui

Negras Joe Louis 
nugalėjo milžiną 

Primo Carnera

Lietuvoje smarkiai 
baudžia visuome- 
nes išnaudotojus

VIENNA, b. 26.
augščiausias teismas pasmerks 
mirčiai tris nacius, pas kuriuos 
buvo rasta eksploduojančių me
džiagų.

Surado didelę mun 
šaino dirbtuvę

BERLYNAS, b. 26.
Karg, 24 m. iš Muencheno už 
priešinimąsi nacių valdžiai, li
ko nuteista 15 metų kalėjimam 
Be to jai atimtos civilės teisės 
per 5 metus, o ir visą savo am
žių ji bus po policijos kontrole.

HONG KONG, birž. 26. — 
Motorinis laivas San Lunon su 
260 pasažierių apvirto Canton 
upėj ties Hoiping. 140 žmonių 
žuvo nelaimėj.

Nelaimė įvykusi dėl perdaug 
didelio perpildymo laivo.

Keturių metų darbas 
nuėjo niekais

Federaliniai
didžiausią

darbio Canen, beieškodami šių 
kšlyne dalių savo dviračių, ra
do sprogstamų medžiagų, ku
rias parsinešė namo ir bandė, 
pasidėję ant rėlės, savo kieme 
išsprogdinti. Eksplozijoj visi 
trys vaikai liko užmušti, o rė- 
lė pusiau perplėšta.

LONDONAS, birž. 26.—Vo
kietija prižadėjo Anglijai nie
kad berybiai nenaudoti subma- 
rinų kare, kaip jos buvo nau
dojamos pereitame pasaulinia
me kare Vokietija bu 
siunčiame kare laikysis tarp 
tautinių .taisyklių.

šių kumštynių laimėtojas 
Joe Louis dabar norėtų kumš- 
čiuotis su pačiu čempionu ar
ba bent sif Max Baer.

Hitleris prižada ne 
naudoti kare 

submarinų

ST. LOUIS, Mp., b. 2«. — 
Du vaikai žuvo potvyniuose 
Missouri valstijoj, kurie kijo 
po labai smarkių liūčių.

NEW YORK, b. 26.— Rytoj 
elektros kėdėj bus nužudyta 
Mrs. Eva Coo, kuri nužudė sa
vo darbininką Harry Wright 
tikslu pasisavinti jo apdraųdą.

negu ankščiau, 
sumenė būdavo 
brangias kainas 
prekes. Dabar

Paliko šuniui visą 
savo turtą

BOSTON, Mum., b. 20. —Apiu 
3,500 darbininkų septyniose 
Uxbrirge Worsted Co. audiny- 
čios sustreikavo, reikalaudami 
pakelti algas 20 nuoš. Audiny- 
čios pikietuojamos.

Sudegė Philco radio 
dirbtuvė

PARYŽIUS, birt. 26. — Va- 
karų (Europos) civilizacija ne- 
žūsianti. Taip pareiškė 83 
valstybių rašytojai, kurie laiko 
čia savo kongreų.

Prezidentas nenori 
didelio skubumo 

su taksais

Kapt Eden gryšta namo nieko nelaimėjęs 
Ryme, Italijai atsisakius svarstyti bet 

kokį kompromisą su Ethiopia

RARBOROUGH, Anglijoj, b. 
26.—čia buvo bandoma vėliau
sia Anglijos aviacijos sensaci
ja—lėktuvas be lakūno.

Lėktuvas vairuojamas radio 
gražiai pasikėlė nuo žemės, ore 
vartėsi ir darė viską, ką pa
liepdavo radio operatorius. Pas
kui tiek pat gražiai nusileido.

Nors lakūnas visą laiką bu
vo lėktuve, pasiruošęs paimti 
vairą, jei kas butų atsitikę, te- 
čiaus jam neteko nė piršto pri 
dėti prie vairo.

Pirmieji bandymai buvo la
bai sėkmingi.

Patirta, kad jau 15 tokių lėk
tuvų pagaminta. Jie yra visai 
panašus į paprastus lėktuvus, 
tik yra pagaminti iš medžio, 
kad galėtų pluduriuoti vande
nyje, jei priešas juos nušautų. 
Juos galima operuoti iki 10 my
lių nuo radio stoties.

Legendaris “Arabi 
jos pulk. Lawrence 

dar nemiršta

EL PASO, Tbx„ biri. 20. 
Superintendento sūnus ir nuo 
10 iki 15 darbininkų žuvo eks 
plozljoj Hio Grandu akmenų 
laužykloje, kuri palaidojo juos 
po didele krūva kalkakmenių.

Prie akmenų laužyklos buvo 
susii'lnkęs didelis būrys žmo
nių pažiūrėti kaip sprogdinami 
akmenys. Bot 20,000 svarų 
kraunamo dinamito prieš laiką 
eksplodnvo, palIuosuMdaml ak
menis, kuriais liko apiberti 
darbininkai ir žiūrėtojai.

CHICAGO. — 
agentai konfiskavo 
munšaino dirbtuvę, kokia buvo 
surasta po panaikinimo prohi- 
bicijos.

Dirbtuve buvo surasta 
Charles Zogus farmoje, 
antros mylios atstume 
Cary, McHenry kauntėj.

Jie toj farmoj rado

Chieagai ir apylinkei federa- 
lio oro biuras Šiai dienai prana
šauja:

Veikiausia lietus; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 8>

Kaip 
išrodo, paskutinės minutės An 
glijos pastangos išvengti karo 
Abysįnijoj ir prikalbinti Mus
solini priimti kompromisą ir 
geruoju sutaikinti Italijos-Et- 
liiopia ginčą, nuėjo niekais.

Anglijos užsienio reikalų ini- 
nisterio pagalbininkas ir Ang
lijos atstovas tautų sąjungoje, 
kapt. Eden su didelėmis vilti
mis prieš dvi dienas atvyko į 
Rymą, bet šiandie išvyko j Pa
ryžių visai nusiminęs nieko ne
atsiekęs, vien “apsimainęs nuo
monėmis** su Mussoliniu. Yra 
žinoma, kad jis atvyko į Rymą 
pasiūlyti kelis kompromisus, 
bet pasitarimuose su Mussoli
ni paaiškėjo, kad Italijos dik
tatorius nesutinka svarstyti jo
kių kompromisų ir todėl kapt. 
Eden nė nepadavė savo pusiu- 
lymų.

Todėl Anglijai nieko kito, ne
liko, kaip bandyti prikalbinti 
Abysiniją nusilenkti ir išpildy
ti visus Italijos reikalavimus, 
arba laikytis nuošaliai ir leisti

NEW YORK, b. 26. —Bu
vęs NRA galva, gen. Johnson, 
liko paskirtas direktorium šel
pimo darbų New Yorko valsti
joje.

Visi jie pripažino, kad di
džiausiu vakarų civilizacijos 
priešu yra fašizmas, nes kultu 
r« priklauso nuo laisvės žodžio 
ir spaudos.

Pastebėtina, 
laisvė žodžio ir 
lavo bolševikai,

STOCKTON, Cal. _ čitt su
degė didelis >Taylųr Milling Co. 
malūnas. 4 Nuostoliai siekis 
$400,000.

NEW YORK, b. 25. — Nuo 
šaukštuko konjako, kuris buvęs 
duotas buk daktaro patarimu, 
pasimirė*6 metų Dominick Sel- 
vaggio.

BERLYNAS, b. 26. — Vo
kiečiai sakosi' suradę labai 
trumpas radio bangas, kurioms 
niekas negali pakliudyti.

Prezidentas paskyrė 
$50,000,000 pagelbai 

jaunuoliams

' TRENTON, N. J., b. 26* - 
New Jersey legislatura priėmė 
bilių, uždraudžinatį visokias 
“širdies” bylas— pavyliojimą, 
sulaužymą prižado vesti ir t.t.

Lietuvoje prieš l^urį laiką 
(vairus fabrikantai užsikrėtė 
taip vadinama “sindikatų liga“. 
Sindikatai pradėjo gaminti (• 
vairias blogesnės rūšies prekes 
ir jas pardavinėti brangiau, 

Tuo budu, vi 
verčiama už 

pirkti blogas 
kainų tvarky 

tojas kelis sindikatus jau iš
ardė. Jų kai kurie Uavininkai 
nenorėjo klausyti kainų tvar
kytojo už tai kuinų tvarkyto
jas vieną sindikatą ‘ nubaudė 
12,000 litų pabauda.—Tsb.

SPRINGFIELD, III., b. 26.— 
Legislaturos komitetas, kuris 
tyrė “komunizmą” Chicagos 
universitete, savo raporte uni
versitetą išteisino ir tik pabarė 
niekurius profesorius. Bet vie
nas atstovų, Baker, sakosi su
radęs universitete labai daug 
komunizmo ir reikalauja uni
versitetą apvalyti.

Rusai buvo pasikėlę 
52,000 pėdų į 
stratosferą

Mrs. 
pus- 
nuo

TOWER, Minn., birž. 26. — 
Didelis geležies rudos šmotos 
rudos kosykloj nukrito ant dvie
jų darbininkų ir juos vietoj užr 
mušė.

PHILADELPHIA, Pa., birž. 
26.—Gaisras sunaikino keturių 
augštų dirbtuvę, sandėlį ir spe
ciali įrengimą Philco Radio and 
Television Corp. Nuostoliai sie
kia $400,000.

PARYŽIUS, birž. 24
Anglijos puik. T. Ei* Lavvrenec 
ir mirė nelaimėj su motorcik- 
lete, bot legendos apie jį vu 
dar nemirštu. Jis paskilbo 
kaipo “Arabijos npulk. Law- 
renee” ir/ pavirto legendariu 
pereitojo pasaulinio karo asme
niu.

įsteigta nnrionalė jaunimo ad- 
mlnistrnrijn, kuri stengsis 
pagelbėti jniinuiolhiniM įmig
ti mokyklos, išmokti ama
tą ir gauti darbą

Jis kasdien išgerdavo po pain- 
tę porto, bet šiaip kitų svaiga
lų ir tabako nenaudojo.

Jo žmona mirė šiemet vasa
rio mėn., sulaukusi 85 m. am
žiaus. Ji taipjau buvo didelė 
prietikių mėgėja.

7,500 
galionų rauginimo bakus, 9,000 
svarų cukraus, 3,000 galionų 
alkoholio ir didelį munšaino va- 
rytuvą .

Du darbininkai pabėgo slap
tu tuneliu.

LONDONAS, b. 26. — Savo 
namuose Maldon pasimirė pa- 
skilbęs sportininkas ir avan
tiūristas Sir Claude Champion 
de Crespigny.

Gal per visą šimtmetį Ang
lijoje nebuvo kito žmogaus, ku
ris butų pergyvenęs tiek daug 
prietikių.

Indijoj jis buvo pastvertas 
smauglio, bet vistiek išsigelbė
jo. Kitoj vietoj jis nušovė jj 
užklupusį tigrą. Afrikoj jis 
tik ‘ už dviejų žingsnių nušovė 
jį puolantį nosaragj. Jis yra 
vienintėlis europietis perplau
kęs pirmą Nilo krioklį.

Baliuno nelaimėj jis sulaužė 
abi kojas. Medžiodamas jis tris 
sykius sulaužė rankas; šokda 
mas su arkliu jis tris sykius 
išsilaužė šonkairfius. Kumštynė 
se jis daugelį sykių sulaužė sa 
vo pirštus. Tai buvo tikras 
pavojingų prietikių ieškotojas

Ir nežiūrint to jis sulaukė 
senatvės ir mirė sulaukęs 8% 
metų amžiaus.

Jau būdamas^ 73 m. amžiaus 
jis iššaukė dvikovon savo pus
brolį, lordą Kenyon, duodamas 
jam pasirinkti kokį tik jis no
ri ginklą. Bet dvikova neįvy
ko. 84 m. gimtadienį jis at 
šventė nunokdamas kuliais iš 
34 pėdų augštumos į šaltą van-

Nuo 10 iki 16 darbi
ninkų žuvo akmenų 

laužykloje

. štai ir dabar laikraštis L’- 
Oeuvre tvirtina, kad pulk. 
Lawrence nebuvo užmuštas mo- 
torciklėtės nelaimėj, bet kad 
jis yra gyvas ir dabar yra ka
riniu patarėju Ethiopia karaliui 
Ilaile Selassie.

Pasak Cairo žinios, pulk. 
Lawrence atvyko j Ethiopia 
gegužės mėn. Kartu atvyko ir 
jo pagelbininkas Garner, kuris 
gelbėjo pulk. Lavvrence avan
tiūrai Arabijoj. Abu jie gelbsti 
Ethiopiai prisiruošti prie karo 
su Italija.

BERLYNAS, b* 26. — Apie 
1,50 ne-arijonų rašytojų ir ver 
Uju neteko pragyvenimo šalti
nio, juos viaus pašalinius iš 
kultūros draugijos. O Vokieti 
jos leidėjai negali imti raštus 
tų žmonių, kurie tai draugija: 
nepriklauso.

CHICAGO.— Miss Margaret 
McDermott, 70 m. senmergė, 
5347 Wayne Avė., kuri pasi
mirė birž. 4 d., visą $25,000 
turtą paliko savo eskimo šu
niui.

Sulig jos testamento, šuo tu
ri būti atiduotas į labai gerus 
namus, kur nėra vaikų ir kui 
moteris myli šunis, šuniui pa
dvėsus likusieji pinigai eis 
Anti-Crueity draugijai.

NEW YORK, b. 26. — Per 
keturius metus Renjamin Klin- 
ger visą atliekamą laiką pralei
do dirbdamas didelę valtį. Dir
bo jis rūsyje labai rūpestingai 
ir padare tikrai gražią ir pa
togių 8 pasažierių valtį.

Bet kada pabaigė darbą ii 
reikėjo išvežti valtį į jurą, tai 
atsirado nenugalima kliūtis. Pa. 
sirode, kad jis padare valtį to
kią didelę, jog jos jokiu budu 
negalima išvežti iš rusies, ne>- 
išgriovus visą sieną. To jis pa 
daryti negali. Tad išrodo, kad 
ilgas darbas nuėjo niekais h 
kad jo valčiai taip ir neteks 
plaukioti juros, ar upių bango- 
mis.

MASKVA, b. 26. — Trys la
kūnai ir mokslininkai žymiai 
pertaisytu baliunu, kuris už
pernai buvo pasikėlęs net 65,- 
288 pėdas, Šįryt buvo pasikė
lę 52,000 pėdų ir už pustrečios 
valandos nusileido Tūloje, 120 
m. atstume nuo Maskvos. La
kūnai nesisiekė nustatyti jokių 
rekordų ir pasak pranešimo, 
“skridimo tikslas buvo pilnai 
ir patenkinančiai atsiektas”.

Visą skridimo laiką oras bu
vęs labai geras ir tik didelei 
augštumoj jie užtikę smarkų 
vėją.

Viršuj — užlieti laukui ties Throe Rivers
plotus. Apačioj kertėj — I.iltie Rock, Ark«, gatvė, išsiliejus Arkansas U|wl

WA.W1NGT0N, birž. 26. - 
Prezidentas Ruosevellna šiandie 
(kūrė “miclonalę jaunimo ad
ministraciją”, kuri dirbtų la
bai svarbų darbą-- pagelbėti 
jaunuoliams susirasti darbą pri
vatinėje Industrijoje, sušelpti 
besimokinantį jnunimą, kad te
sis gulėtų baigti mokslą ir iš
mokinti jaunimą amato.

Tos jatmlmo administracijos 
reikalams prezidentas paskyrė 
$5(),(KX>,000.

Jaunimo administracljon liko 
paskirti Miss Josephine Roche, 
Iždo sekretoriaus pagdbininkė 
Ir Aubrey Willlams, pugelbinin- 
kas šelpimo administratoriaus 
Hopkins.

Prezidentas Roosevcltas sa
ko, kad 500,000 jaunuolių yra 
reikalingi pagelbos, jiems tu
ri būti surasti darbui ir juos 
reikia išmokinti amatų.

Dirbantiems prie šelpimo (kir
bų jaunuoliams bus mokama 
$15 | mėn. ir jie kartu bus mo
kinami amatų. Lankantiems 
high school bus duodama 
$8 i mėn. pašclpos, o lankan
tys k<degfją<giUur $15 j mėn.

kad garsiausia 
spaudos reika- 
Rusijos atsto

vai, kurie patys pirmieji tą 
laisvę pasmaugė. Taipjau bol
ševikai labiausia -protestavo 
prieš tyronybę, nors niekur nė
ra didesnės tyronybės, kaip Ru
sijoj.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Kutered an Necoud-clANN ninttvr Mnrch 7, 1914 id the Poni Office at ChlcagO' 111., 
under iht> Art of Mareli 8, 1870

FORT WAYNE, Ind., birž. 
26—Tik dabar miesto valstijos 
ir šelpimo administracijos su
judo ieškoti priežasties dviejų 
šelpiamų vaikų mirties. Jų tė
vas irgi kovoja su mirtimi ir 
gyvybės yra palaikoma tik nuo
latiniais kraujo įleidimais.

Prieš 12 dienų paslaptingai 
pasimirė Velma Spieth, 4 m. 
Trimis dienomis vėliau mirė 
jos sesutė Dorothy, 7 m. Bet 
niekas nesirūpino surasti jų 
mirties priežastj. Tik kai jau 
pavojingai susirgo tėvas, pra
dėta tirti jų susirgimo prie
žastis.

Spėjama, kad visi jie apsi
nuodijo mėsa, kurią gavo iš 
šelpimo administracijos.

VVASIUNGTON, birž. 26. - 
Prezidentas Roosovoltas pasi
kalbėjime su laikraštininkais 
pareiškė, kad jis niekam nėra 
sakęs dar šią savaitę pravesti 
taksų pakėlimų didiesiems tur
tuoliams. Jis tik pageidavęs, 
kad taksų pakėlimas butų pra
vestas dar šiame kongreso po
sėdyje.

Nors kongrese ir jbuvo pasi* 
reiškęs skubėjimas priimti tak
sų pakėlimą, bet vistiek išrodo, 
kad šis klausimas nebus svars
tomas šią savaitę. Senatas šią 
savaitę pasirūpins tik prailgin
ti dabartinius taksus, o taksų 
pakėlimą paliks paruošti atsto
vų butui, nes tokia yra konsti
tucinė procedūra.

NEVV YORK, birž. 26. —Va
kar įvykusiose kumštynėse, 
Jaunas negrus kumštininkas 
Joe Louis iš Detroito nugalėjo 
kitų garsų kumštininką, buvusi 
pasaulini čempioną milžiną ita
lą Primo Carnera.

Nors Louis svėrė tik 190 
svarų, o Girnom virš 260 sva
rų ir savo ūgiu buvo nepuly- 
ginanud didesnis, Louis taip su
mušė Carnerą, kad reforee su
stabdė kumštynes Šeštame su
sikirtime (rounde), po to kai 
Carnera tris sykius buvo par- 
mųštas žemėn.

Tris sykius permuštas Car
nera buvo bejėgis ir laikėsi 
viu'ii dėka savo milžiniškos spė
kos. Jis nebegalėjo kumščiuo- 
tis ir reforee kumštynes su
stabdė.

Carnera laimėjo pasaulinį 
čempionatų nugalėdamas lietu
vį Juek Sharkey-žukauską. Vi
si skaitė, kad niekas negales 
to milžino nugalėti, bet neuž
ilgo jį nugalėjo Max Baer, 
kuris savo keliu nesenai pra
laimėjo čempionatą New Jer- 
sey bedarbiui Joe Braddock.

Vakarą civilizacija 
nežusianti, sako 

rašytojai

NAUJIENOS
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Phono CANal 8300

Italjiai ginklu pasigrobti Aby- 
aini ją .

Angliju nobelmndys gelbėti 
Abysiniją

LONDONAS, birž. 26.—An
glijos klibinėtas šiandie svarsto 
Abysnijos klausimą, pasire
miant kapt. Eden raportu pri 
siųstu po jo pasitarimo su Mus- 
solini.

Politiniuose rateliuose kalba
ma, kad Mussolini atsisakė prL 
imti Anglijos kompromisinius 
pasiūlymus, sulig kurinis Itali
ja butų gavusi didelių ekono
minių koncesijų Abysinijoj, ku*- 
rias Anglija prikalbino Ąbysi 
niją suteikti Italijai.

Gerai painformuotuose rate
liuose kalbama, kad Anglija ne
sutiks remti Abysiniją tautų 
sąjungoje, nes tas tikrai pri
verstų prie Italijos pasitraukimo 
iŠ tautų sąjungos. Kad neleisti 
pairti tautų sąjungai, Anglija 
yra pasiryžusi paaukoti Aby 
siniją ir leisti Italijai ją pasi
grobti.

NAUJIENOS 
Tat Liimuanian Daily N«wo

PUBUSIIRD BY THRJ L1THUANIAN NRWfl FUB. CO., INO. 
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ENGLISH SECTION
THE WORLD AT 

A GLANCE
by Dr. E. G. Peters

Magic in Medicine 
"G.O.P.” Stmtegy 
What Price Clovvning 
Mussolini Turns Bully

Magic and superstillon, vvnging a 
hopcless battle among all Progress
ive pcoples, štili claim a good many 
vietinis in th© ficld of hcalth.

An American farmcr, for in- 
stnnce, insisted that measles and 
scarlet fevcr nr® caused by “damn- 
ed ornerinoas.“ Another landamnn 
losi a fingcr through infcction 
caused by covoring wilh cob-wcbs 
a cut mada by a seythe. Yot, liko 
tbe Bourbons, loarning nothing and 
forgcttlng notbing, be repeatcd the 
šame treatment the next year for 
tbe šame injury, and vvould have 
lest another fingcr execpt for the 
skilful vvork of a doctor.

A city-dwollor, competing vvith 
the above farmcr for tbe booby 
prize, said to his wifc, "You’ll get 
better ųulckcr i f you take more 
medicine each dose, and we xvon‘t 
have to pa y a heavy doctor bill.” 
Giving her four tlrncs the dosage 
called for by the physician’s pre- 
scription. the miserly husband sent 
his wife into a romą, and almost 
into her gravc.

The booby prize-vvinner, how- 
ever. is n fathor, vvho scorning mc- 
dieni knovvledge, decided to change 
his frail 13 months old daughter 
into a female Sampson by a course 
of treatment that vvould have as- 
tonished cven the bcarded slnyer 
of thousands of Philistines. To 
givę his baby giri a healthy body, 
this would-be producer of Samp- 
sons plunged her into a tub filled 
vvith eracked ice. Then, grnsping 
her by the fcct. he held her head 
down for scveral minutes to let 
the vvater run out of her -Sears. 
Next, “to make her tough and to 
sųticeze the water out of her 
stomach,“ he sat on her abdomen.

After a fcvv such treatments the 
infant died. Novv the booby prize- 
\vinner awaits Iriai for murdering 
her.

(i.O.P. in its cffort to “comc- 
back“ in 1936, has one aim — to 
vvin back to the Republican fold 
the fanners of the middle vvest. 
These farmers got tircd of G.O.P. 
“soft soap“ fed them for 12 years 
through the administrations of 
Harding. Coolidge, and Hoover. So 
these agriculturalists helped to pilė 
up the Democratic landslides of 
1932 and 1931. They put their 
money on the right horse, for 
since 1932 they have reccived more 
helpful federal legislation than du- 
ring the entire 12 years from 1920 
i o 1932.

To be successful at the polis, 
a political panty mušt vvin the sup- 
port of txvo of America’s three ma- 
jor groups — labor, the farmers, 
and big business. From 1920 to 
1932, the Bepublicans had the sup- 
port of the farmers and business 
men. In the eleetions of 1932 and 
1934, (i.O.P. retained big business, 
būt lošt the farmers and many 
small business men to he Demo- 
erats.

In the 1936 campaign, the De- 
mocrats can count on the backing 
of the working man, especially of 
organized labor, and the Republic- 
ans have a strangle hoid on Big 
Business. Būt, possessing the bal- 
ance of povver, what will the farm- 
er do? Him the grass-rooters are 
trying to cntice from the Democrat
ic fold by promising to take away 
nothing that he ha* gained under 
three years of Rooseveitian leader- 
ship. Būt that is only a Coolidge 
“do nothing“ promiae.

So, if Mr. Farmcr knows who 
buttered his turnips, he wili back 
ihe part y whk*Ji in three short 
years has changcd him from nenr- 
serfdom to an honored and honor- 
able place in the ranka of Ameri
can citizenship.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvata HmokSjimaia

REPoblic 8340
5340 So. Kedzie Avenue 

i Clownlng lošt culry-headod Max 
Buer the henvyyveight chnmpion- 
ship of Ihe \yorld; hnnd-fighting 
more than a year ago had xvon 
Mnx the champion’s crown.

In the mosi nstounding upset 
slnco Geni lema n Jiin Corbetl back 
in the gay IMl’s knockod out John 
U Sullivan, James J. Braddock in 
15 slow, plodding rounds took the 
beit from elosvning, hard-hittlng 
Bner, pugilistic hero of Ilolly- 
\vood.

Galės of laughter drawn by 
Baer’s anties, duys and nighls 
among the sirena of the screen, 
boing matlnce idol of the mitts — 
nono of these sufficed beforo the 
degli, steady, intelligent battling of 
Braddock,

“What price clowning” — is the 
melancholy eud Mgx Racr is now 
chewing.

Mussolini mušt have Abyssinia, 
if we can judgo by his imdstent 
drive toward a war of conquest 
with that country. Wlth 200,000 
troops alrcady on the Abyssinian 
trontier, he is speeding more thi- 
ther, and has put Italy on a semi- 
war basis.

Bent on the conųuest of that 
country, he resents with furious 
nnger all attempts of other Europ- 
can povvers to prevent war be- 
tvveen Italy and Abyssinia. For he 
regards Ethiopia as his kili, and 
likę an enraged hunter in the pre- 
sence of his helpless virtim, he is 
apparently ready to turn his vvea- 
pons upon any nation that \vould 
interfere vvith his sport,

If James J. Braddock, new hcavy- 
weight Champion, pulled off his 
coat and insisted on “beating ui/’ 
a four year old boy, bystanders 
xvould point the fingcr of shame 
at the pugilistic bully. Then, if 
he didn’t stop, they vvould right- 
ly “gang up“ and give him a high- 
ly deserved throshing.

Abyssinia has obout as much 
chance against Italy, the bully, as 
the four yearcd lad would have 
against Champion Braddock.

All bullies are coxvards at hcart. 
Since Mussolini’s policy may pro- 
voke a gencral European xvar, he 
becomes a bully of tbe most dan- 
gerous sort. So he deserves double 
condemnation — as a covvardly 
bully, and as a throxvcr of a lighted 
mateh into Europe’s powder ma
gazine.

Which way, L U. C.?
In the lašt year you have given 

some indication of willingeness in 
starting something constructive. Im- 
portant individuals have pledged to 
support your plans once you have 
forcefully taken the iniative and 
plunged into the work you have 

Laidotuvių Direktoriai

considerod, Do not vxpoct outsidors 
to do tho Ho-ctdlod dirty work,

What aro you dolng? How aro 
you using tho rosonrces that aro 
būt placed at your foot? Your club 
lolls in dorinant oiudnoss. Thoro aro 
thoso who wait for you to lend.

Your orgunizationul npnthy is 
(liscournglng. Hovvovor, diroeted by 
intelligent oplnlon, it can croate in 
tho clty an orderod socloty from 
vvhlch aid that is peculiar to your 
club can bo disponsod. lt vvlll botho 
boginning of an enlightonod and 
lasting group. You will nttrnct to 
yoursolvoa individuals that aro eU- 
giblo for your group, capablo of 
oxprossing thomsolvos and of ma- 
toriai benofit.

This is a wish that this Is tho 
start of prossuro that will bocomo 
constant and load tovvnrds an inte
lligent solution of tho prnbloms 
that aro boing poured at your 
front door.

What has happoned to your Corn
ing pago? Your need that organ to 
diseuss your aims, to inform and 
to indieute which way your movo- 
monts. b.

The Stephen’s pre- 
sent a Student re- 
cital to a full house

At a rocitid which filled tho eozy 
hall in the Kimball Building, (and 
there were thoso vvho thought it was 
not so eozy, for thoy camo late) 
Monday night, the Stophons’s pre- 
sented their students, a hard-vvork- 
ing troup. It was an exhibition of 
the results of thoughtful and con- 
eontrated teaching. On the whole 
each pupil gavę a good demonstra- 
tion of his or her ability for the 
lenght of time they have been 
learning. However, there vvere a 
fe\v vvho need prodding. They pro- 
duced in a slip-shod fashipn.

The pupils vvere divided into the 
violin pupils of Charles Stophens, 
the voice and piano pupils o f Alice 
Stephens and the piano pupils of 
George Stephens. The-|M'ogram was 
long and only the outstanding indi
viduals can be mentioned.

Florence Balsis vvas the giri solo- 
ist of the evening. Her rendition 
vvas given vvith feeling and good 
quality of voice, even tho there vvas 
a slight hoarseness. This very vvet 
vveather, no doubt.

Peter Juraitis, a chap slightly 
taller than the violin he vvas play- 
ing, seemed to knovv vvhat he was 
doing and did it in such a manner 
that there vvas not the slightest 
hesitation on the part of the au- 
dience in reacting favorably to his 
presentation.

To the readers of this sheet it is 
unnecassary to chant paens of 
praise for the voice of Frank Ja- 

kavlčlus, Mr. Jakavičlus sang in 
fino voice, Mušt I remind you that 
he vvus winner of the opera con- 
trnet at tho Fair lašt Šummor?

Say, Vlllttgors, I mean tho tvvo 
malo membors of your group, don’t 
develop an inferlority cotnplox. It 
In nlmost inovitablo, for tho girls 
don’t glvo you a chanco. Tho Vil- 
lagors havo possibilltioR, būt tho 
absonco of blonding and teum vvork 
aro dofoating them, —ABC.

BIRUTĖ
“BON VOYAGE”—dlirutn to its 

mossenger Vanda Byanskas.
Lašt vvook’s expoctiitions, so hopo- 

fully oxpros8od in this column, did 
not pass unhoodod. The new Presl- 
dent of Biriitč, Misa Eva Slrvaitfi, 
gathorod hor now stoff about hor, 
and vvith tho happy ussistanco of all 
of Biriitfi, arrangod la most intrigu- 
ing fnrovvell party at tho Univorsal 
Club on Monday evening, tho 24th, 
for Mrs. Wanda Byanskas who 
loavos Chicago tonight. Mrs. Byans
kas’ finai destlnation is Lithuania 
vvhoro sho vvlll reprosent Birut? at 
tho Lithuanian Congross to bo hold 
this summor.

Mr. Antanas Kalvaitis, the Lithu- 
nnian Consul, bogan tho round of 
good YvishoH with n fovv tnctfully 
humourous suggestions aimed to 
guido Mrs. Byanskas vvhen sho 
makos Jior ontrios in Tho Record o f 
My Jounrnoy, a littlo diary boarlng 
hor namo, and prosentod as a tokon 
from Birute by ouv norvous, būt 
dolighted and dolightful presidont.

Tho Consul’s vvords producod a 
vvave of laughter among tho llston- 
ers and a soft blush on tho smiling 
countenance of Mrs. Byanskas. Ho 
špoko of the things sho may oxpoct 
i n Lithuania and addod n fovv prac- 
tical suggestions from his ovvn 
abundant travolling exporience.

After M r. Kalvaitis had expressed 
his vvishes for a pleasant trip, Miss 
Holon Vespendor treatod the gathor- 
ing vvith tvvo songs, charmingly 
sung vvith that charactoristic naivo- 
noss so vvell knovvn to thoso vvho 
have heard her before.

Nexf in a muslcal Kway vvas a 
robust rendition of “Plaukia Sau 
Laivelis“ by f i ve of b'ur. “prima don- 
nas,“ (if I may ąllovved to quote 
a term uscd that;. ^vening). Miss

' AKUŠERES .. .
■ ■ -............

Mrs. Anelia K. Janisz
Physical Therapj 

and Midwife
6109 S. Albanj 

Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namu© 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric treat
ment ir magne- 
tfc blankets ir tt 
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanai.

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUVIS
___ Tai. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
y Kreivas Akis

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvl 
756 West 35th St 

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

NedeUomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

AK1ĮJ SPECIALISTAS
27 METU PATYRIMO

Dr. John J. Smetana
OPTOMETRISTAS 

1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 St. Phpne Canal 0528 
Valandos nuo 9:30 iki 12 ir nuo 1:30 
Iki 8:00 va. vakaro. Nedalioms nuo 
9-00 iki 15LOO Kalbamo lietuviškai

LIETUVIS
Optometrically Akiu Specialistais, j

Palengvins akiu Įtempimu, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias ktai- 
dar. Speciali atyda atkreiptam i mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somas. Valandos nuo 10 Ud 8 ▼. Ne
dalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip plrdmra.

4712 South Ashland A v.
Phone Boutarard 7680

Wanda Misevich, Mrs. Julla Gapshis, 
Mre. Ratelio Voidt, Mrs. Bležis and 
Mrs. Gugls gavę n ąulntot rendition 
of a duot, as remarkod by Mr. 
Byanskas vvho did tho accompani- 
mont. Tho slnging proved so popu- 
lur thub “lAjiskit j Tflvynę” wus 
brought out vvith un ospociul dedi- 
cntion to tho lintenlng Mrs. Byuns- 
kas. 'To toli tho truth, it mušt bo 
said that thoso ludies provod so 
cntching in t/holr mood and tempo, 
that tho vvholo gathoring Joinod in 
as nn addod accompanlmont. Mrn. 
Biožis addcd another item to the 
musical program vvith u rendition 
of “Karvolfilis”, a song long popuiar 
among Lithuanians overyvvhoro.

Mr. Sitrpallus, formerly a diroetor 
of Birutč, resumod the spoaking part 
of the program vvith vvords vvhlch 
matehod tho reminlscent tonos oi 
his voice, He rominded us that Mr. 
Stasys Slinkus is tho father of Bi
rute, for it vvas ho vvho foundod tho 
novv vvell knovvn society. Ho is tend
eri ng, in behalf of Birut?, the 
original Birute operetta monuseript 
vvritten by Mr. Šimkus and loft in° 
hor diroetors’ eure, to Mrs. Byuns-

advokatai""
K P. G ŪGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N.. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—8323 So. Halstcd St, 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tol. Boulevard 1810 
Kotvirtudioniuis ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Anthony A. Dobbs
(Antanas Dublckas) 

ADVOKATAS
PorkraustO savo ofisą i naują 

vietą, adresu:
139 N. Clark St.

Suite 1209
Tel. Central 5566

Rcz. 7018 S. Artesian Avė.
Tel. Republlc 256«

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 South Ashland Avė. 
Tel. Boulevard 2800 

Rez., 6515 So. Rockvvell St.
Tel. Republic 9723

JOHN B. BORDEN
' • . LIETUVIS. iĄPVOKATAS

2201 W» Cormak Road. (W. 22 St.)
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9 

Telefonas Canal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600

GYDYTOJAI IR DANTISTAI
LIETUVIAIUETIMAI 1 LIETUVIAI

Amerikos Lietuviu Daktarų Draugijos Nariai

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St, 
ToL Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St

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

Nedaliomis pagal sutarti

Phone Canal 6122

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

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

Telefonas Republic 7868

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

Tel Kenvrood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.
. ų .

Tel. Ofioe Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395 

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

Valandos 1—4 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.

Serudoj pagal sutarti.

kas vvho vvill rotum it the composer 
vvhon sho arrivos in Llthuanim It 
vvill servo as an oxprossion of ros- 
poct, of foundnoss and remembor- 
anco for our first diroetor and novv

Laimingos KcllonOs Leitenantui F, VAITKUI!

Mr. and Mrs. A. MASHINAUSKAS
2412 West 71st St., Chicago, III.

Laimingos Keliones 
LEIT. F. VAITKUI!

MRS. ETHEL IR DUKTĖ
ETHEL FRANCES YOUNG

4117 N. Long Avė. Chicago, III.

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

25 metai patyrimo. — Blekorius ir Stogius.

LEONAS ROOFING C0.
3750 Wallace Street, TeL Boulevard 0250

Rusiška ir Turkiška Pirtis I
DOUGLAS BATHS 

85i4-l« Irt ’ROOSEVELT ROAD < 
arti St. Louis Av. Tel. Kedzie 8902 
Vanoa, lietaus ir druskos vanos, 

svrimming pool. 
Rusiška ir turkiška pirtis 

Moterims seredomis Ud 7 v. v.

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

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

Tel. Seeley 7830
Namų telefonas Brunswick 8597

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tel. Prospect 1980

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 

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

DR. 3. E. S1EDLINSKIS
DR.0CT"siEDLiSŠKIS

GAS DENTISTAS X-RAY 
4143 ARCHER AVM Cor. Francisco 
Tel. Office Laf. 8650; res. Virg. 0669

Dr. C. K. Kliauga
Dentistas

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

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St 

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

Tel. LAFAYETTE 8051.

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone Boulevard MM

ono of tho best of Lithuanian com- 
postrt.

Next to follovv was Dr. Montvid 
vvho beggod Mrs. Byanskas to bring 

(Continuation on 3rd pago)

t

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

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 8b 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaiku 
jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6765 ar Central 7464

Dr, Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS)

Nuo 10 Iki 12 vaL ryto, nuo 2 Ud 4 
vai po pietų ir nuo 7 Ud 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Ud 12 
smlandal dieną.

Phone MTDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn

4631 South Ashland Avenue
Ofiso valandos:

Nuo 10 Ud 12 dieną. 2 Ud 8 po pietą
7 iki 8 vai. Nedll nuo 10 ild 12

Be*. Telephone Plasa 2400

Ofiso TeL Calumet 6898 
Res. Tel Drozel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Jr Chirurgas

Moteriškų. Vyriškų. Vaiku ir visu
Ofisas Mto^sS? nSated St. 

arti 81st Street.
Valandos: 2—4, 7—9 vai vak. No- 

džUomis ir šventadieniais 10—12



kilnius

BUEHLER
Adomaitis pasveiko

BERNICEPARK

iki Floyd Bennett

AVIENA nuo šolderio

AVIENA nuo bręsto svaras po

PORK LOIN

OUI
that

KORESPONDENCIJOS svaras

Reporterio žinutės

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
agreed to do

Vienatinė Tokia
DISTHLED

not

Anglų Kalbojwho

tinkamiausia

The DainaSvečias iš Lietuvos

Svečiams ir

Krau
Kaina $2.00

Gausite NAUJIENŲ ofise

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

OUI 
we 

our

CRESTVVOOD ORY CIN 
A CENTURY PR0DUCT 
AT A POPULAR PRICE

Wisconsin. 
don’t get

meet- 
Day”,

švęsti 
idealus

CENTURY 
ZEžty GIN

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

8 d. drg. P. Adomai- 
iš ligoninės ir sako

MARTADELA
svaras po ■

POT ROAST labai minkštas svaras 
iš vidurio............................... no

of Northern 
the Indi aus

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

Šolderiukai 
rūkyti

Šolderiukai 
švieži

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

su Bakaičiu buvo 
New Yorką apžiu-

the idealistic principles and the 
patriotism which cha>-acterize 
the present and the pust his- 
of Lithuania, it would well be 

ospecially 
of the ideals

Coine again

buvo
gresaš Kaune; kitas 
darbuotė; trečias — 
nė Lietuvos padėtis,

Birželio 1 d. Lietuvių svetai
nėje kalbėjo svečias iš Lietu
vos, adv. R. Skipitis. Kalbėjo 
keturiais klausimais. Vienas jų

LAŠINIAI labai geri—liesus sv. po 27c

Mes darome didelį mėsos Išpardavimą. 
Pirkite pas mus ir sugėdykite nuo 

2 iki 10 centų svarui.
MĖSA YRA TIKRAI GEROS RŪŠIES 

ŠIOMIS PIGIOMIS KAINOMIS

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Birželio 15 d. P. B. Balčiko
nis su M. Bakaičiu, užsikinkę 
savo Forduką, buvo nuvykę j 
New Yorką, Floyd Bennett 
Field.

Apžiurėjo Lituanicą 11, susi
pažino su Įeit, F. Vaitkum ir 
p-ia Vaitkiene, nusitraukė daug 
gražių paveikslų. Pasikalbėję 
apie įvairius dalykus surištus 
su ALTASS ir skridimu, pralei
dę 4 valandas su pp. Vaitkais 
grįžo į Binghamtoną pilni entu
ziazmo ir su vilčia, kad šis skri
dimas tikrai pasiseks. ,

Jiems labai patikęs Įeit. Vait
kus ir jo moteris. Jie, kaip vie
nas, taip ir antras esą manda
gus, draugiški, pilni savimi pa
sitikėjimo ir inteligentiški žmo
nes. !-

Iš pasikalbėjimo su Balčiko- 
niu matyt, kad jie savo nuvyki
mu j New Yorką yra patenkin
ti. —Jūsų Reporteris.

BROTHERS, Ine.
1400W.46thSt. Yards 1445

Kirminai skilvyje, ro
dosi pas normališkus 
ir sveikus vaikus ir 
suaugusius, 
sivystyti stoviai
Nevirškinimo 
mia (Palšas

BINGHAMTON, N. Y. — 
Sveiki visi Binghamtono lietu
viai: leidės ir vyrai, seni ir jau
ni, maži ir pasenę, kūmutės ir 
visos kitos vietos lietuviškos 
garsenybės. Jūsų reporteris vėl 
gryžta prie savo darbo. Repor
teris labai nuoširdžiai atsipra
šo visų vietos garsenybių už 
neparašymą žinučių iš jų nu
veiktų darbų ir atsižymėjimų. 
O tų atsižymėjimų butą gyva 
galybė. Vieni atsižymėjo savo 
žinojimais, kiti nežinojimais, 
bet reporteris visus juos įverti
na, ir, pradėdamas dabar, lai
kas nuo laiko parašys vieną ki-

Balčikonis 
nuvykę j 
rėti Lituanicos II

Užprašome Tamstas visus atsilankyti, nes tikrai busite 
užsiganėdinę musų patarnavimu. 

Taipgi atsiveskite ir savo kaimynus.
Krautuvė atdara tiktai iki 7-tos vai. 

vakaro subatoj.

NOTE: Because our director, Mr. 
Byanskas, will bid his wife fare- 
well on Thursday evening, June 27 
when she leaves Chicago, there will 
be no rehearsal on that date. 
Instead the rehearsal will be held 
Friday, June 28th, the day follovving. 
Sandara Hali, 8 P. M. Your corres- 
pondent hopes that the warmer 
summer evenings will not overpower 
our Birutė members. May we meet 
again Friday. —A. Stelmok.

— DULK 
Ekonomi- 
ir ketvir

tas — Klaupedos klausimas. 
P-as Skipitis kalbėjo žingei
džiai; publika ramiai klausėsi, 
jo ilgos prakalbos, kuri tęsėsi 
net tris valandas. Publikos at
silankė vidutiniškai. Vakaro 
vedėju buvo p. Balčikonis.

P-as P
Birželio 

tis gryžo 
Kad jaučiasi daug geriau. Bet 
jo geri draugai kalba, kad jis, 
išbuvęs dvi savaites ligoninėje, 
labai pasigedo savo naujo 
Plymoutho ir todėl taip greitai 
pasveikęs.
’ SLA 50 kuopai yra linksma 
girdėti, nes tai reiškia, kad 
mažiau pašalpos reikės išmo
kėti. Kuopos sekretorius p. K. 
Almenas sako, kad jis norėtų 
matyti visus kuopos narius tu
rint po naują karuką, ba tai, 
jo manymu, sutaupytų Susivie
nijimui daug pinigų,

P-ną Adomaitį prižiūri vie
tos lietuvis daktaras Jonas Brei- 
vis, kuris yra ir SLA 50 kuo
pos daktaras.
Sandariečiiai gražuolės neišrinko

mas svorio, nevirškini
mas ir kiti ženklai. Jei 
tas paina nuo apskrito 
kirmino, tai jų negali
mas pagydyti su pap
rastomis skilvio gyduo
lėmis. Jums reikia var
toti Jayne’s vermifuge 
—žinomos per 105 met 
prašali nimlii apskrito 
kirmino. Nedaleiskite, 
kad kirminai sugadintų 
nevirškinimą arba ape
titą. Silpnintų jūsų sti
prumą, tdiktų nervin
gumą, nemige ir blo
gus sapnus. Sužinokite 
Dabar ar jus turite kir
minus, ar ne. Ir praša- 
iinkit juos. Klauskit sa
vo antiekoriaus apie tai. 
Klauskit taipgi apie 
J a y n e’s Vermifuge— 
vienatinės geros nuo 
kirminu gyduolės. Jos 
turi būt geros, nes 45 
milionai butelių nebūtų 
išparduota.

Užkietėjimas 
Nemalonus kvapas 
Vėmimas arba kok 

tumas
Niežėjimas Nosies
Nemigė
Nervjngumas Ir 

neramumas.

Atęiy laikas, kad lietuvis, 
baltgudis-kaimietis ir miestie
tis — supras dvasinės lenkiš
kus (o čia Amerikoj airiškos) 
bažnyčios vyriausybes politiką 
ir paskelbs savo nuosprendį 
apie jos penkių šimtmečių ne
katalikišką ir nekrikščionišką 
veikimą. Taip sako pralotas 
Propolenis.

Taip, jo sakymas pildosi. 
Randasi daug lietuvių, kurie 
jau supranta romiečių kuni
gų politiką ir jų iškreiptų 
mokslų. Jie viską, kas buvo 
kilnaus, nuniekįno, o bruko 
tai, kas buvo iš svetimų gau
ta ir lietuviams kenksminga.

Jogelos karaliavimo ląiku 
romiški lenki jos misionieriai 
atplūdo j Lietuvą Djd. Kuni
gaikščio Gedimino laiku, ka
talikiškas bažnyčias pavertė 
romiškomis: jų kapus sunie
kino, bažnytinius aprėdahis ir 
liturgiką pakeitė, 
dar ir dabajr yr 

, kur 
nuo

Sekmadienį, birželio 9 d., Ka
minsko giraitėje vietos A LTS 
64 kuopa turėjo pikniką, ku 
riame norėta išrinkti vietos 
gražiausią lietuvaitę. Jūsų re
porteris piknike buvo ir tėmi- 
jo kas bus ta laimingoji. Bet, 
deja, taip ir neteko jam jos 
matyti. Reporteris matė daug 
vietos gražių lietuvaičių, bet 
pasakyti kuri, jų gražiausia, tai 
neapsiima. O antra vertus, tai 
ne reporterio biznis.

Dėl gražuolės neišsirinkimo 
kaltos pačios merginos, nes ka
da p. Lėpa pradėjo vardais 
šaukti paneles’ ant estrados, tai 
nei viena neišdrįso būti pirmo
ji. Tai itįaip rinkimai ir neįvy 
ko, ir dabar binghamtoniečiai 
taip ir nežino katra yra gra
žiausi vietos lietuvaitė.

Piknikas kitais atžvilgiais at
rodė sėkmingas.

Norėjo iškirsti šposą, bet 
nepavyko

Vieną! gražų 'vakarą p. černų 
restorane vietos antrojo trans
atlantinio skridimo entuziastų 
būrelis kalbėjosi apie busiantį 
Įeit. Vaitkaus žygį. Ir kadangi 
binghamtoniečiai neturėjo pro
gos matyti nei Lituanicos II, 
nei p. Vaitkaus* tai p. Balčiko
nis pareiškė sumanymą, kad 
tai galima dar padaryti nu- 
vykstant į Floyd Bennett Field 
New Yorke. Juk Binghamtonas 
tik 200 mylių tolumoj nuo New 
Yorko. Sumanymas rado prita
rimo. Tik kilo ginčas dėliai pa
sirinkimo dienos. Taip klausi
mas ir pasiliko neišrištas iki 
tolimesnio laiko.

notion with, “1’11 say goodbye later 
—when we’re alone.”

The blushes on both Mr. and Mra. 
Byanskas* faces were delightedly 
recerved amid a great deal of ap- 
plause and merriment — not lack- 
ing in puns from Dr. Montvid’s side 
of the table.

Having listened faithfully to ai 
that was said to her and about her, 
Mrs. Byanskas stood up a bit ner- 
vously, and timidly 
all that she could to live up to the 
advice and suggestions handed out 
during the evening. When it came 
to thanking Birutė for the farewell 
fiesta, she could hardly find words 
to say what was only too evident 
in her eyes. Certainly this was re- 
ward enough for all of us who had 
hoped that she would be pleased. 
At this stage, feeling, and 
words dominated the scene.

In behalf of Birutė and all 
components, the toastmaster 
happened to be the writer, expe- 
rienced a great pleasure in vvishing 
Mrs. Byanskas a joumey full of 
memorable experiences and delights. 
Birutė is proud to have Mrs. Byans
kas as her official representative 
to the Uthuanian Congress.

Bon voyage, once again—from 
all of us, Mrs. Byanskas!

... What a 
activities this 

,. Discussiops are get- 
too heated

BRIDGEPORT... Our lašt 
ing, termed “Scandinavian 
was a very successful sodai affair; 
everyone of us had an excellent 
time ..The braneh expresses thanks 
to all those who have contributed 
Gruzdies and all other objects with 
whieh helps our festival look plenti- 
ful...Marge Warpatas your redpe 
for gruzdies is in demand ... Three 
bushels of gruzdies have been con- 
sumed, yes, they were delicious.

RO8ELAND. JULIA SH... I 
wonder who influenced Peter H* to

return ? ... Glad to see you and we 
hope you stiek... Many UI for 
bringing in thą new member—Jean 
Oregor .. Both of you deserve u 
lot of ci-edit for belng ambitious 
enough to attend tlie Bridgeport 
festlval coining all the way from 
Harvey, 111.... The gigly laughter 
of Stella Matulis should be lecovd- 
od, for it is the type some record- 
ing cęmpanies manufacture to rauke 
othęrs laugh ... Mu Zlibin hus paid 
a visit to our club.
M o'.her!

BR1GHTON PARK 
remarkable phuse of 
club is in 
ting to be too heated. Members 
walk out because of the differenco 
in opinion. ... Joe Gerčius and Es- 
telle Bakaitis, there is art in <le- 
bating. Why walk out? ... Biruta 
and Tony Rutkus have left for the 
wild vvoods 
We hope 
them....

DVORAK
J. .. Believe it or not, our giggling 
Sadie has paid us a visit. Have you 
been playing hide and seek? ... 
Sočiais seem to be the eraze i n this 
braneh ... We mušt be in the inoney 
since this braneh is planning to pur- 
chnse a n expensive radio. Būt aftei 
ai), we could hardly have sočiais 
without music ... 1 was surprised 
to discover dancing talent in 
midst. That’s fine girls, now 
will have some one to represent 
club i n dances.

MARQUETTE PARK ... ALBIN 
... Returning after a short absence 
I found this braneh has expanded 
“as on yeast”, to ūse the Lithuan- 
ian saying. ... Seven more this 
week ... Joe Gober, Alphonse Bal
dauskas, Bella Poli, Ann Žylius, 
Helen and Peter Adams and Vincent 
Acker ... Welcome to our city ... 
A great deal is expected from the 
new comer the charming Betty V.... 
A surpri.se event will be announced 
to the ręst of the LYS members in 
the near future. Stand by ... Oui 
sočiai lašt Thursday was a success
ful event ... Olga and Antoinette, 
there is a bid for you to join 
inerry group....

NOTICE .... All members 
every braneh are reąuested to 
tum the raffle books next week. 
Be preparęd for the boat excurssion 
to Milwaukee to take place on the 
7th of July.. . XYZ.

Tobula pradžia ... garbinga užbaiga. Tai 
yra istorija CENTURY Dry Gin. Ji yra 
pradedama su puikiausiais gamtoje grū
dais ir baigiama ^su distiliavimo procesu, 
kuriame yra vartojamas žinojimas ir mo
kslas kiekviename žingsnyje. CENTURY 
yra reikalaujama tų, kurie mėgsta gerą 
skonį ir grynumą- CENTURY yra vardas, 
kurį jus norėsite visada atsiminti, kada 
manysit išsigerti gin. Tas maišytas gėri
mas padarys malonumo jūsų 
smagumą jums patiems.

(Continuation from 2nd pnge) 
back from Lithuania some of the 
idealism which has niade Lithuania 
an independent nation. Mr. Jurge
lionis commended the thought
brought out by the doctor by 
further enlarglng upon the ties
which bind the people of a nation. 
the ties which make individuals 
proud of thelr ancestry. Both speak- 
ers fėlt that if the IJthuanlan- 
American youth was more fumiliar 
with 
keen 
both 
tory 
proud of its ancestry 
with the realization 
harbored by the youth of IJlhuania.

After the deep-drawling M r. Jur
gelionis, Dr. Biežis dynamically as- 
sailled the gathering with a tirade 
of words which proved both aston- 
ishing and entertaining. Reviewing 
some of the remarks madė earlier 
in the evening, he added his own 
best wishes for a spicy joumey full 
of fun and adventures.

Mrs. Gugis špoke about how af- 
fecting she found the life in Lith
uania among the gentry. Her visit 
to the mother country was «• 
pleasing that her husband was pro- 
mpted to write and ask if she was 
over retuming to America. Since 
1920, Mrs. Gugis has been gathering 
clippings and accounts of Birutė 
activities. She has already written 
almost one half of the history o: 
Birutė gathered from this materia 
which amounts to some one hundret 
pages in a large scrop book; from 
older records; from personai ex- 
periences in the Chorus, and from 
notes gathered from other Biruti i 
members. May her efforts be re- 
warded by a unanimous response 
from all • of those who have been 
with Birutė, and from those who 
have enjoyed her activities.

The lašt of the speakers, būt by 
no means the least, was Mr. Byans
kas. the man in the case.

“My hope,” he said 
Wanda stays away no less thantwo 
months—”. Here he paused to take 
a breath and spontaneous laugther 
rang through the air. “And”, he 
hastened to add, “no more than two 
months I”

He e.xpressed the hope that his 
wife would succeed in bringing back 
a n operetta or t^o for the next 
Birutė season. As for bidding good-

Lietuvoje 
seukapes 

užsilikusios, kur kaimiečiai 
apsaugojo nuo niekintojų ir 
plėšrių romiškų misionierių, 

šv. Rašte yra pasakyta: 
“Dangus ir žemė sugaiš, bet 
Dievo žodis pasiliks”. Tad ir 
turime viltį, kad tėvai Jonis- 
tai praeities laikų lietuvių 
tikybos savybes atstatys. O 
Teotpkos! Tu mus darai iš
mintingais.

Gedimino, Keistučio ir Vy
tauto laikų lietuvių katalikų 
yra daug, štai ir dabar tos 
krikščioniškos katalikybes at- 
statytojais yra pralotas Pro
polenis, arkiv. J. E. Geniotis, 
kun. Jonas Liūtas, kun. Tu
mas ir daug kitų.

Atsilankius į Baltimore ark. 
Geniočiui ir kun. Lftitui, čia 
juos lietuviai širdingai sutiko. 
Pasitarta ir gražiai pasikalbė
ta su misionieriais apie lie
tuvybės ir tikybos reikalais.

Pas visus matėsi širdingu- 
—.. . ....i :  _ ------ ----- --__n

Pasaulio Lietuvių Kon- Bet dieną! praslinkus Bingluinv 
tone pasklido žinia, kad p. Ą. 
černo suorganizavo būrį entu
ziastų ir p. P. Adomaičię Ply- 
mouthu jis pats, J. M. Bučins
kas, P. Adomaitis ir Julius Bu
činskas išvyko New Yorkąii ap
žiūrėti Lituanicą 11 ir susipažin
ti su Įeit. Vaitkum, o sumany
toją paliko namie.

Bet, deja, jų žygis neišdege. 
New Yorke jie aplankė SLA 
centrų, “Vienybę” ir keletą 
garsių lietuviškų vietų ir gerų 
pažystamų, bet nei Lituanicos 
nei Vaitkaus nematė. Reikėtų 
laukti rytojaus dienos. Bet ka
dangi rytojaus negalėta laukti, 
tai ir gryžo neatsiekę tikslo.

Jūsų reporteris apie visa lai 
sužinojęs turėjo gardaus juoko 
ir patarė jiems dar sykį važiuo
ti ir vežtis ką nors, kas galė
tų jiems parodyti kelių nuo 
“Vienybes 
Field.

mas, meilė ir narsumas pasi- Skelbimai Naujienose 
protėvių duoda naudą dėlto, 

kad pačios Naujienom 
yra naudingas.

NAUJIENOS, Chicago, III

RING
Bologney 1 R r* 

svaras po ■
Taipgi turime visokių rųšių kilbasų prieinamam kainom

ROUND STEIKAS specialiai šiam *)pr 
išpardavimui .................. svaras

KIAULĖS arba JAUČIO INKSTAI, ŠIR
DYS, KEPENOS, SMEGENYS arba 

LIVERIES

d NedateRliai?
Skilvio Kirminai Gali Pagaminti Nepaprastus 

Nemalonumus, Kuriuos Galima Klaidingai
Palaikyti už Nevirškinimo Suirimus.

Apskriti kirminai (va
dinami skilvio kirminai) 
nėra vien tik vaikų li
ga. Suaugę žmonės tai
pgi gali ta liga užsi
krėsti, bet shnntomai 
labai tankiai gali būt 
klaidingai suprasti . ir 
dėl to gal! išsivystyti 
pavojingesnės ligos, šiuo 
laiku kožnas valgo ža
lius vaisius; kopūstus, 
morkas, letuce Ir spina- 
kus. Ant šių valgių ran 
dasi nematomi mažyčiai 
kiaušinėliai apskritųjų 
kirminų ir jie lengvai 
Įsigauna i vidurius. Už
sikrėsti taipgi galima 
nuo musių, žemės ir 
gyvuliu. Užaugę pilnai 
(iki 15 colių), tie kir
minai susivynioja i ka
muolius ir nuo to pa
sidaro užMietė-jinjas vi
durių ir skilvio suiri
mai. Niežėjimas sėdy
nės. vėmimas, 1 koktu
mas, svaigulys, žudy-

PAKDAVIMUI PAS
PLATT DRUG COMPANY

1801 SOUTH ASHLAND AVENUE, Phone Canal 0830

Al ČfNJUkY PRODUCF
Ct N IU -'.Y DIS ! 1LLING 
COMPANY--CHIICAGO

GOLDEN 
GIA1NS

surpri.se
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PASITENKINIMAS NEGRAMS

Užvakar vakare negras Joe Louis kumštynėse, New 
Yorke, nugalėjo italų milžiną Primo Carnera. Netoli 
60,000 žmonių žiurėjo į tą kovą, daugumoje juodosios 
rasės atstovai, ir kai Louis šeštame “raunde” tris kar
tus parbloškė savo 67 svarais sunkesnį ir kone puse pė
dos aukštesnį oponentą, tai publika iškėlė triukšmingas 
.ovacijas pergalėtojui

Šių rungtynių žiūrovai buvo pagauti ne tik sporti
ninkų aistros (jeigu boksą galima laikyti sportu). Jų 
jausmus dar labiau, gal būt, kaitino rasiniai ir politiniai 
sentimentai. Italija rengiasi į karą prieš Ethiopiją, ku
rios gyventojai nors nėra tyri negrai, bet savo išvaizda 
(o gal ir prigimtim) artimi juodajai rasei. Negrai todėl 
dabar neapkenčia italų, ir šiose kumštynėse juodukai 
norėjo, kad jų viengentis parodytų, ką jų broliai Afri
koje gali padaryti Mussoliniui, jeigu jisai juos užpuls.

Spaudoje, prieš įvyksiant toms kumštynėms, buvo 
balsų, įspėjančių nerengti jas tokioje vietoje, kuri yra 
arti negrų tirštai apgyvento Harlem distrikto, nes galį 
kilti kruvinų rasinių riaušių. O promotoriai kaip tik ty
čia buvo ir parinkę tą vietą, kad butų pritraukta dau
giau publikos. Laimė, kad iki kraujo praliejimo nepriė
jo. Gal, tai daugiausia dėl t j, kad pergalėjo negras. Per
galė normališką žmogų sulaiko nuo žiaurumo.

Taigi negrų rasės žmonės dabar jaučia didelį mo
ralinį pasitenkinimą. Jų herojus Louis pareiškė, kad 
savo prizą, kurį jisai laimėjo, sumušdamas Carnerą, ji
sai padovanosiąs Ethiopijai — ginklams prieš Italiją.

RELIGINĖS RIAUŠĖS ŠKOTIJOJE

Edinburghe, Škotijoje, minios žmonių užpuolė ka
talikų procesiją, šaukdamos “Šalin papą”, “Mums nerei
kia popiežijos”.

Šitas netikėtas protestonų neapykantos išsiverži
mas prieš katalikus Škotijoje liudija apie stiprų religi
nių ginčų paaštrėjimą toje šalyje. Protestonai bijo, kad 
jų bažnyčia nebūtų prijungta prie Romos bažnyčios, 
nors rimto pavojaus tam, rodos, nėra. Eina tiktai tokios 
kalbos tarpe tikinčiųjų Škotijos protestonų, kadangi jų 
dvasiškijos vadai svarsto tam tikras reformas bažny
čioje.

Bet kokia nauda žmonėms dėl religijos muštis? Juk 
kiekvienas turi teisę ieškoti išganymo tokiu keliu, koks 
jam atrodo geriausias.

GR-NAS.

ROMAIN ROLLAND-
TAIKOS IR VIENYBES DAINIUS

Tąsa.

Atėjo laikas stoti į aukštes
niąją mokyklą. Jo tėvai bū
tinai norėjo įstatyti jį į Pary
žiaus “Ecole Politecniąue, ka
dangi tai žadėjo kur kas pel
ningesnę ateitį, o apie dvasi
nius palinkimus tuomet nebu
vo madoj rūpintis. Tuomet 
beveik visas gyvenimo sritis 
buvo užgavęs samprotaujan
tis materializmas. Ir jam tik 
po ilgos kovos pagaliau pasi
sekė įstoti j vadinamąją “Eco- 
le Normale”. Kova buvo juo 
sunkesnė, kad jis į tą mokyk
lą išlaikė egzaminus tik iš 
trečio karto (1886 m.), šioj 
mokykloj, kuri dar tebegyve
no palikimais tokių* vyrų, 
kaip Rėnan’as, Jaures’as, Mo- 
nod’as, jisai mokinio suole su
sitiko su PauFiu, ClaudeHu, 
Andrė Suarės, Charles Peguy, 
su kuriais bendraujant bręsta 
jo dvasia, su kuriais paskui 
jam tesfca j pasauli Moti šioj 
mokykloj kas kart aiškiau ir

Užsakymo kaina:
Chicngojo —■ paštu:

Metams $8.00
Pusei metų ....... ........   4.00
Trims mėnesiams ____ ............ 2.00
Dviem mėnesiams ................ 1.50 
Vienam mėnesiui ......................... 75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paltui

Metams •••teeaosftooeeAeaooooooooeeeuoooeeeo $7.00
Pusei metų ••••••••••••■•a•«••••••*«••• 3.50
Trims mėnesiams aweae«wee«eeeeee«e 1.75 
Dviem mėnesiams ••eeeeeeeeveeeeo 1.25 
Vienam mėnesiui —— 75c

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ..... >••••• •••••••• ••••••••• $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams ......  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

aiškiau jo sąmonėj bręsta pa
siryžimas tapti dideliu meni
ninku, kuris kalbėtų ne vie
nai tautai, bet visoms tau
toms, visam pasauliui.

Beskęstant jam tokiose sva
jonėse, beapsistojant jam ties 
toki u o gyvenimo uždaviniu, 
pasigirsta Levo Tolstojaus bal
sas, pasklysta Europoj jo bro
šiūra “Kas daryti?”. Reikia 
žinoti, kad tais laikais Tols
tojus buvo dievinama Europos 
garsenybė. Kokios įtakos jisai 
turėjo tuomet į Europos vi
suomenę, gali paliudyti paties 
Rollando žodžiai: “Mes drau
gai labai daug kuo vienas 
nuo kito skyrėmės. Musų ma
žutėj grupėj, kuri apčiuopė 
realingas bei įroningas sielas, 
kaip antai filosofas George 
Durnas, poetas, kurie Italų 
Renesanso meile degė, kaip 
antai Suarės, klasinių tradici
jų sekėjas, štendhalininkus, 
wagnerininkus, ateistus, mia- 
tikus, šk>j grupėj buvo daž* 
nai ginčų, pasitaikydavo daž

nai nesantaikų, tačiau į vieną menesį sujungė mus visus Tolstojaus meilė. Kiekvienas jį mylėjo, be abejo, kitokiu pamatu; kiekvienas jame rado save patį, ir visiems jis buvo durys, kurios vedė į neapčiuopiamą pilnybę, į gyvenimo atvėrimą. Aplink mus, musų šeimose, musų provincijose sukėlė tasai galingas balsas, kuris pasigirdo iš kraštutinio Europos pasienio, kartais vi* sai nelauktų tokių pat šimpa* tijų. Aš atsimenu, kai kartą girdėjau mano tėviškėj Niver- ner’e, žmones, kurie menu nė kiek nesidomėjo ir beveik nieko neskaitydavo, kurie jaudinamai apie Tolstojaus “Ivano Iljičo mirtį’* kalbėjos.*’ Tokia tai buvo Tolstojaus įtaka į tų laikų prancūzų visuomenę. Nenuostabu, kad jaunas Rollandas visu jaunuolio kantrumu usikrečia Tolstojaus, taip sakant, asketinguoju idealizmu ir jį patį pasirenka trečiuoju savo mokytoju šalia Beethoveilo ir Šekspyro. Nenuostabu, kad Tolstojus, spręsdamas skaudžiausias dabarties ir amžinasties problemas pasidaro mylimftiusias jo mokytojas. Tolstojus mokė, kad tik toks menas turįs vertės, kuris žmonėms gėrybės ir meilės neša, kuris žmones jun gia, o tikru menininku tiktai tą galima laikyti, kuris savo įsitikinimų pasiaukavimų pasiekia. Ne meno meilė, bet žmonijos meilė esanti kiekvieno menininko tikro pašaukimo pagrindinė sąlyga. Tiktai žmonijos meile gyvenąs dailininkas gali tikėti iš savo meno kokių vertybių sukursiąs, savo buvimą žemėje pateisinsiąs...Taip mokė garsiausias tų laikų žmogus pasauly. Per žmonijos meilę naujas vertybes kurti, — o tai buvo jaunučio Rollando mylimiausias sapnas, kurio jis pasakyti tuomet dar nemokėjo, kurio jis žodžiais sudrumsti nedry- so. Ir mylimiausias mokytojas taip aiškiai jo godones suprato, tapti galingu poetą, galingu dailininku, kuris skelbtų žmonijos meilę ir patsai toje meilėje jai paguodą kurtų,—šita svajonė tapo Rollan- dui kažkokia šventa misija, kaž-koks šventas uždavinys, kurį jis iki šiai dienai šventai tebepildo 1Pavyzdingai baigęs mokyklą, buvo mokyklos lėšomis komandiruotas dviem metams į Italiją, specializuotis istorijoj kad paskui toje pat mokykloje mokytojauti. Buvimas Italijoj, be tiesioginių davinių jo kelionės tikslui, davė jam daug medžiagos jo talentui išplėsti. Dar' gyvos istorijos liekanos, įiepaprasta prigimtis, saulė, kalnai, subtrofiiiio klimato fauna, pagaliau, nepaprasta beveik dar dvidešimties metų jaunikaičio drau gystė su. senute, 72 metų, Mal- vida von Meysenburg, kurios pagalba jis sitsipažino su italų visuomenės viršūnėmis, su muzikais, rašytojais, dailininkais, filosofais, — visa tai teigiamiausiu budu atsiliepė į jo talento rutuliojimąsi. Ir nors Italijoj jis teparašė vieną kitą didesnės reikšmės neturinčių dramatinių veikalų, tačiau tenai surinko labai daug medžiagos savo brandos veikalams ir tenai pradėjo kristalizuotis . jo didesniųjų veikalų . metmenys'. ;<?. ; ĮSugrįžęs į Paryžių jisai dėste daugiausiai muzikos istoriją aukštose prancūzų mokyklose : toj pačioj Ecole Nor
male, Sarbone, Ecole dės hdu* 
tęs etudes sociales. Vedęs gar
saus prancūzų ercheologo Mi- 
chel Breol dukterį, uošvio pa
galba jo salonuose susipažįsta 
su prancūzų visuomene, ją 
studijuodamas pačioje gyveni- 
mo gelmėje. Dėliai šios ap
linkybės iš karto patsai pasi
daręs kiek žinomesnis pran* 
euzų visuomenės tarpe. Ta* 
čiau greitai tapė užmirštas. 
Ypač po nepasisekimo reaU*
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zuoti kai kurių jo idėjų. Keliems metams praslinkus Paryžiaus skaitančioji publika visai nebežino, l<as tai yra toksai Romain’as Rollandas. O tuo tarpu jisai be paliovos vienumoj užsidaręs kuria, tuo' tarpu bręsta jo galingieji veikalai, kuriuos jis spausdina su draugu Peguy leidžiamam laikrašty “Cahier de la ųuinzaine”. Laikraštį patys leidžia, patys administruoja, patys rašo, talpindami savo Veikalus, studijas, atsiliepdami opiausiais gyvenimo klausimais. Bet laikraštis neraklamuojamas, visuomenė jo nežino, beveik niekas jo neskaito, o patsai Rollandas, sukakęs daugiau keturių dešimtų metų, atspausdinęs daugybę savo veikalų, honoraro nei šen limo nėra regėjęs, nors jo materialinė padėtis toli gražu buvo nelinksma!1910 metais Rolland’o mokyklos draugai jau pragarsėjo ne tik prancūzų žemėje, bet ir užsieny. O jis užmirštas ir apleistas, kaip sąžinės šešėlis, tyliai vaikšto tylų vasaros vakarą Champs Elysias pašlaitėmis, kai staiga automobilis pervažiuoja vienišę žmogystą. Kas dar liko gyvybės. — .sulaužyti sąnariai, liekni raumenys — nunešama į ligoninę gelbėti. O laikraščiai deda trumpą žinutę, kad Sorbonos muzikos mokytojas profesorius Rolland’as tapo nežinomo automobilio suvažinėtas. Ir tiek. Pasaulis eina savo vaga — ir kas kam darbo, kad nuo beprotybės iki mirties taip netoli. Prancūzų visuomene jo daugiau ir prisiminti neprisiminė. Tuo tarpu jo veikalai uoliai verčiami į visas Europos kalbas.1912 metais pasirodo švei- cariečio Paul’io Šeippel’io parašyta Rollando biografija, o Prancūzijoj jo vardą dengia nyki užuomarša. Ir tik 1914 metais jo vardas pasklysta po Prancūziją ir visą pasaulį. Kada, tariant Stefen’o Zweig- ’o geriausio jo biografo žodžiais, jis: “šiais 1914 m. niii* stoja savo privatinės egzisten* ei jos. Jo gyVenimės priklauso nebe jam* bet pasauliui, jo biografija daros laiko istorija, jos nebegalima atskirti nuo jo viešo žygio... Jis, kurio iki šiol niekas nežinojo, gyvena prie atdarų durų ir langų, kiekvienas jo laiškas, kiekvienas žodis daros manifes'tas, jo asmeninė egzistancija kurias kaip 
herojingas vaidininkas.Nuo tos valandos, kada jo branbiausiąjai idėjai — Europai vienumai — gręsia pražūtis, išeina jisai iš savo tylumos slėpinių į šviesą, j fe daros laiko elementas, beasmenė jėga, Europos dvasios istorijos skyrius. Jis nėra dabgiau rašytojas, poetą, menininkas, nėra daugiau pavienė- būtybė. Jis yra Europos balsas jos giliausioje giloje. Jis yra pasauliu sąžinė.”Neilgai Rolland’o “numirimo” metas tesitęsė,—gyvenimas pašaukė savo pranašą į naują žygį;, visa, dėl ko Ędl- landas visą gyvenimą kovojo, ko jis norėjo išvengti, — įvyko 1914 m„ prasidėjus Europos skerdynėms. >Ir Rollandas išlaikė saVo žodį; atsikėlė iš “numirusių”!Ir ištikrųjų, didesnį dvasios smūgį negu tasai* kurį atnešė Europos susiktušimas Romaih Rolland’ui, retai kada per Visą žmonijos istoriją teko žmogui pergyventi. Reikia tiktai įsitkaityti į jo karo dienyną!

“Mano kančia yra tokia su
kaupta ir suslėgta kančių sti
rna, kad aš nebepajėgiu al
suoti!...”'“Aš jaučiu moralinę 
mirties kovą, matydamas šią 
pašėlusią žmoniją, kuri savo 
iobį, savo jėgas, savo genijų, 
herojingo pas i a ūkavimo aistra 
karo plėšriam ir nepasodina
mam stabui aukoja”.. “Mano 
viso gyvenimo beprasmingu- 
maš išsisemia. Aš notėtau už
nikti, kad daugiau nebepabu- 
sčiau...*’ “Aš daugiau nebega-
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liu. Aš norėčiau būti negyvas. Nes klaiku yra gyvent pašėlusios žmonijos tarpe ir bejėgiai žiūrėti į civilizacijos žlugimą...”Pirmą kartą Rolland’o balsas tukino tonu suskambėjo. “Tautų melas, kurį jos savo įdealizinu vadina”, nuvedė žmoniją į beprotybę, į pašėlimą, į apsvaigimą kraujo mariose.” Jei butų tokie kapai, kuriuose gyvus guldo, tai aš norėčiau juose atsigulti,” — verkia žmonijos beprotybės sukury kitas raudotojas be ,a- šarų—Aleksiejus Memisovas. Jo raudos žodžiai gal galėtų būti ir Rollando dvasios dramos apibudinimas.O tuo tarpu priešininko trempiama Prancūzija šaukia visus sūnūs į pagalbą. Kas daryti? Ar eiti atlikti pareigas, kurių šaukia tėvynė — imti ginti ir ginti vienas?... Kiekvienam savo dalia; kareiviams reikia ginti žemę, minties žmonėms mintis... Dvasia nėra mažiausioji tautos lobio dalis... Ir pasilieka jisai karo metu gyventi Šveicarijoj, kur jį karas ištiko, kad iš šios ne- itralės valstybės objektingiau sektų įvykius, pasiliekant toli nuo masių judėjimo sugestijos, išlaikytų aiškių sąmonę ir budėtų žmoniškumo sargyboje, gintų tautų dvasios lobį, gelbėtų iš kultūros tai, kas dar galima išgelbėti — “dedirece qui .ėst juste et humain” — skelbtų tai, kas dar yra teisinga ir žmoniška.Jeigu viso gyvenimo paštan- gos karui išvengti yra nuėjusios niekais, tai butų dar didesnė beprotybė vienam kovoti, kad karą tuojau pabaigus. Rolland’as savo pajėgas kaupia humanitariniam darbui.(Bus daugiau)
Kas y r a M anas

4. Kopija, Nudavitnas, 
OrigihalašKai, kurie meho aiškiritojai (estetikai) sako, jog gamtos kopijavimas, nudavimas nėra galimas; toki žodžiai, sako, nėra tinkami čionai, nes gamtą nuduoti taip, kaip yra) negalima.

VASAROS ŠMĖKLA

Tai tiesa. Bet juk kopija ir nudavimas nereiškia originalo.Geriausia kopija nebus originalu, nebus visiškai lokiu visose smulkmenose, kaip originalas. O iŠ smulkmenų pasidaro visuma.Specialistai atranda, ar rankraštis yra tavo rašytas, ar ne tavo.Specialistai atranda, kuris dalykas yra kopija, o kuris originalas.Gal ir specialistai galėjo suklysti ar apsigauti pirm kelių šimtų metų, kol nebuvo padidinamų stiklų ir mikroskopų. Šiandien tokio apsigavimo negali būt. (? — Red.)Mokslininkai ištyrė, ir tai jau yra neužginčinamai įrodyta tiesa, kad gamtoje du vienoki dalykai negali būt visiškai vienoki. Kiekvieno daikto yra savas skirtingumas. Kiekvieno asmens yra savo asmenybė. Asmuo skiriasi nuo kito “lygiai” tokio asmens. Skiriasi daugybe smulkmenų, kaip savo kūno, taip ir sielos — budo, balso, iškalbos — panašumuose.žiūrėk į savo smiliaus piršto odos rinčiukus: lyg ploniausias karoliukų varstelis surangytas taip gražiai, kad nėra likę jokios prošvaistos, lygios, tuščios vietos. Tarp bilionb žmonių nerasi kito su lygiai tokiais pirštų rihčiukais. Nerasi dviejų pasaulyje žmonių, kurių kraujo skirtumo nebūtų.Specialistai su pagelba mikroskopo atranda žmonių kraujo skirtumus pagal rases, pagal tautas, pagal gentes; taipgi vienos šeimos kraujas skiriasi nuo kitos. Sakysit, navatna. Da navatniau, kad tos pačios šeimos kiekvieno nario, — tėvo, motinos ir kiekvieno vaiko, — kraujas yra skirtingas.šiandien jau net žmogaus dvasioš-sieloS veikimą ištiria Su mašina: sužino, ar žmogus tne- luoja, ar teisybę sako.Nuo specialisto, apsiginklavusio mašina ir mikroskopu, nepasislėpsime. Lieka tik viena nuo amžių klaida, kurią teisingai musų priežodis pasako šiaip: “Sidabrinė yla ir velniui odą perduria”. Panašiai anglų priežodis sako: '“Skaitlinės nemeluoja, bet melagiai skaitliuoja” (•figures ddn’t lie, būt liars figure).

Panašiai gali būt ir, rodos, kai kada būna su specialistais: sidabriniu retežėliu juos kas nors gali nuvest šalin nuo tiesos. Tokios ylos ir -tokio retežėlio veikimas yra taip pat meno klausimas, kuris ne visiems dailus, ne visiems pakenčiamas, todėl nevadiname daile.Aišku, kad pati gamta — gyvulių, augmenų, kalnų, lygumų, upių ir ežerų gamta neturi jokios tikros kopijos, jokio tikro nudavimo; turi tik daugel panašumų. Tuos panašumus mes skirstome j grupes, rūšis, pavidalus, gentes ir tt. Taip su- skirstydami (klasifikuodami), pažįstam, gamtą. Tas pažinimas duoda progą daryti iš gamtos geresnį musų gyvenimą.O prie gyvenimo reikalingas mums menas, dailė. Tatai pasirūpiname pirmiausiai kopijuodami, nuduodami gamtą.Kadangi, kaip matėme, gamta pati negamina lygiai tokius pat du dalyku, bet vis lyg kopijuoja, tai kaip gi galima sakyti, jog mums netinka kopijuoti gamtą?Lygiai tokį meno kurinį, kokia yra gamta, mes niekuomet nepadarysime. Jeigu gojaus paveikslas bus taip puikiai nupieštas, kad galėsime sakyti, jog visai taip, kaip tat yra gamtoje, tai vienok truks daug dalykų, esančių gamtoje. Paveikslo didumas yra visai mažas, sulyginant su gojum. Paveiksle stoka oro krutėjimo; jame nėra tos nematomos, bet jaučiamos gojaus gyvybės, tos tyliausios muzikos, kuri tylumoje galima tarytum girdėti. Gojus per melus mainys kelis tūkstančius sykių savo išvaizdą. O paveikslas pamatiniai bus vieno momento rodymas; tik Šviesos keitimasis rytmetyj, vidurdienyj, pavakare ir vėliaus prie lempos šviesos, taip pat ir musų budrumo. •‘keitimasis. į nuovargį, į miego reikalą kartu perkeis paveikslą, jo spalvas, primetant jam kiek kitokius tonus.O tuo tarpu, lauke, gojus visai kitaip išrodys, visai kitas turės grožybes, negu jo paveikslas, imtas keli menesiai atgal.Taip, nebijokim kopijuoti ir nuduoti gaintą: iš to kitos, tikros gamtos nebus, bus tik musų menas, dailė.
Juozas Buktiškis.
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Rugpjučio-August 4,1935

hlcngol lošta ii Mzona 
V RUSIJOS TRIUMFAS 
Youth of Maxim’

Ar Yra Kas Jums Skolingas Pinigu? 
MES ISKOLEKTUOJAME 

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

UNIVERSAL COLLECTION 
SERVICE

39 Et La Šalie Street 
Central 8982

Chicagos komunistų grupė 
dar nepaliovė isteriškai pludu- 
si šaukiamų DULB Pasaulini 
Lietuvių Kongresų Kauno. Jei
gu tuo butų pasibaigęs jų rik
smas, lai mažai kas butų žino
jęs komunistų kerštų prieš 
DULK.

Gerbiamieji: — As noriu būti k 
“Miss Naujienos 1935'

Gonovlovo Mažeika, jauna ir 
graži panolč, pabaigė Wllbur 
Wrlght pradinę mokyklų. Šiam 
Įvykiui atžymėti Gienevievo tė
vai, pp. Mažeikos birželio 22 
d. surengė bankiolų buvo na
muose adresu 8243 N, Narran- 
gnnsott avo.

Bankiotan BtfvaŽiavo pp. Ma
žeikų giminės ir draugai no tik 
iš Chicagos bot ir iš kitų mies
tų, kaip Bucine Ir WcHtvillo. 
Svečių buvo pilnas namaiti apie 
70 asmenų.

Trys muzikantai grojo liotu- 
vlškus šokius. Senesni dalyvių, 
pasirodė, kad dar noužmiršę 
taip šokti, kaip kad Lietuvoj 
šokdavo., O jaunesnieji norė
jo kopijuoti senesniųjų šoklus, 
tačiau kojom nesugebėjo taip 
patrepsėti, kaip p-nlou Cuku- 
rionč, šturmonionč ir Jovenie-

kallnlų Rusijoj? Ar nevertėtų 
musų komunistams pasiųsti ko
letų bušelių rezoliucijų j Mauk- 
vų “draugui" Stalinui su reika
lavimu paliuosuoti politinius ka
linius Ir tremtinius. Kų sakote, 
tavorŠČlai ? Krank Bulaw. IABINKIMAS GRAŽIAUSIOS 

LIETUVAITES 
“MISS NAUJIENOS 

1985”

Pabastos, pavadinkime 
svieto vandravotojais, papras
tai važinėja lavoniniais • trau
kiniais. Mat. pasažieriniuose 
sunku pasislėpti, o mokėti už 
kelionę pabastos dažnai ne
turi iš ko.

Pastaruoju laiku įvesta t ar-

Išrinkimas gražiausios lietuvaitės 
“MISS NAUJIENOS 1935”

HIHUTP.S DARŽE 
Rugplučio-Auguflt 4, 

1935 m.

Ekskursija į Milwau 
kee garlaiviu

Radiatoriai ir Katilai 
RADIATOBS & BOILEBS

P-lė Dorothy Crn\vshnw, 2 
metų, 59GI \Vcst Supcrior St 
dirbusi 
Sears, Roebuck and Co., iššo
ko iš devinto trobesio aukšto 
ir nukrito žemėn. Kai žmonės 
subėgo prie jos. ji dar 
gyva, Mirė \Vashinglon 
levard ligoninėj. Nervų 
inas.

dienos “Niiujlenose” 
G. Dorino korespon- 
iš Balthnorė.H. Joje

Romos katalikų 
“huHtinnmn” ko-

Liepos 7 d. Lietuvių Jaunimo 
Draugija rengia ekskursijų j 
Milwaukee garlaiviu “City of 
Grand Rapids”.

Laivas išplauks iš “Navy 
Pier” 9: 45 vai. ryto. Kelione 
ims po keturias valandas j vie
nų pusę. Keletas valandų pasi
liks praleisti pačiam Milwaukee.

Be abejonės, kelione bus 
linksma. Laive bus smarki or
kestrą šokiams ir daug kitų 
parankumų. Laivas yra naujas 
ir gražus, su promenada ir ki
tais įrengimais, Jeigu kas nors 
įdomauja dalyvauti toje ekskur
sijoje ir praleisti nepaprastai 
linksmų dienų, tai gaukite ti-

Kitų tarpe Šokau ir aš tiek, 
knd kojon ant rytojaus akais- 
dėjo. Parfi tęsėsi dvi dioniiH ir 
laikas praleista labai smagini.

P-lė Genevlove Mažeika at
einanti rudonj lutos į aukštesnę 
mokyklų.—Velias.

Pastaruoju Įnikti “Naujieno
se" kcliaia atvėjida atkreipta 
lietuvių dėmėsh | bilius taiko
mus prieš ateivius. Tai yru 
žiaurus, kerštingi ateiviams |- 
statymų sumanymai.

Bot iki šiol reporteriui toko 
pastebėti, knd tik vienus lietu
vių politinis klubas, būtent 
Brlghton Parko, nutarė para
šyti protesto 
tuos bilius ir 
timdavlams.

O kaip yru 
šinis klubais? 
nu’tylės? Ar jio y r 
tverti, kad gauti kokiam vy
rukui darbų jėlas prižiūrėti ir 
lioutvių balsus kitam stambes
niam politikierių! atiduoti? O 
gal kiti klubai jau seniau ak
cijų padarė, tik reporteris no- 
pastebėjo ?—-Reporteris.

Bet šiomis dienomis komu
nistai sugalvojo siųsti protesto 
rezoliucijas Pasauliniam Lietu
vių Kongresui Kaune. Jie savo 
gazietoj atsapusdino kokius rei
kalavimus statys Lietuvos vy
riausybei. Jų reikalavimai pir
mam paragrafe sako, kad “Tuo- 
jaus pagerinti Lietuvos revoliu
cinių politinių kalinių maistų, 
aprūpinti juos geresnėmis ka
meromis, suteikti daugiau lais
vo imsi vaikščiojimo ore, panai
kinti pabaudas, leisti susitikti 
su savo giminėmis ir bendrai 
išpildyti visus kalinių reikala
vimus."

O antram paragrafe sako, 
kad “Paliuosuoti visus revoliu
cinius Lietuvos politinius kali
nius.”

Dabar komunistai Chicagoj 
renka iš savo tavorščių para
šus, ir kai parašais tos blankos 
bus užpildytos, tai jie pasiųs 
jas Lietuvos prezidentui. O pre
zidentas turesiųs imti iniciaty
vų jų reikalavimams išpildyti.

Gerai butų, kad komunis
tams pasisektų iškovoti laisvę 
politiniams kaliniams. Bet atro
do, knd tie reikalavimai yra pu
sėtinai įkaušusio tavorščiaus 
sugalvoti. Ba pirma jie sako, 
kad kaliniai reikiai aprūpinti 
visais patogumais, o kitam pa
ragrafe reikalauja, kad juos vi
sus paliuosuotų.

IŠ komunistų, žinoma, nieko 
rimtesnio ir laukti negalima, 
nes jų tikslas nėra kovoti prieš 
terorizavimų politinių kalinių. 
Jiems rupi pasikolektuoti pini
gų renkant tuos parašus.

Antrų tačiau vertus, o kaip 
yra su terorizavimu politinių

Penki banditai padarė hold- 
apų Lcaping Inn, prie 147-tos 
gatvės ir Cicero A ve. Iš rc- 
gisterio jie pasišlavė $35.00, o 
iš kostumerių atėmė dar $115. 
Du policininkai, važiavusieji 
automobiliu ir įspėti apie 
holdapų minė toj tavernoj, su* 
sitiko banditus kely. įvyko 
šaudymasi. Banditams pavy
ko pasprukti nuo policininkų.

Olkow«kl
21. m., iŠ Dotroit, Mich., kuri 
prieš pat vestuves pati pasida
vė policijai ir prisipažino pati
ki motai atgal numarinusi ir 
palaidojusi savo naujagimi kū
diki. Jos vaikinus sutiko pa
laukti su vedybomis iki ji bus 
paliuosuota.

E HAMBURGER COJ 
SINCE 1868 

a* 4i

Statom 
namus.

4131________
Phona Lnfayatto 5824,

RADIATORIAI IR BOILERIAI
Kainos dabar numažinto*
25" 35%

Lengrl išmokėjimai nuo 12 Iki 24
minėsiu. Kreipkite* visuomet I

LEVINTHAL PLUMBINO
SUPPLY CO.

1835 W. Dįvtaion St. 
kampas Marahfield

Mos 
yra Al, 
dencija 
"nokinama 
bažnyčių, " 
klos tai Gedmino, Keistučio ir 
Vytauto laikų katalikybės nl- 
slatytojai arklv. J. E. Genia
lia ir kun. Jonus Liūtas.

Kad Ronios katalikų baž
nyčiai praeity priklausė ir da
bar priklauso kreditas už dau
gel] lokių darbų, kurių jokiu 
bildu’ negalima užg|irti, ma
nau, rimtai negalima ginčy
ti. Tačiau ne daug kuo geres
nes atrodo “tautinės (bent kai 
kurios) bažnyčios arba kai 
kurie jų kunigai. Skirtumas 
tarp Romos katalikų kunigų

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

Springfield, III., valstijos 
senatorius Charles Baker iš
davė mažumos raportų apie 
senato komisijos tyrinėjimų 
Chicagos universitete. Pasak 
Bakerio. Chicagos universite
tas rodo aiškini komunistinių 
tendencijų mokindamas vald
žios teorijų.

Bet Baker yra tik vienas 
iŠ penkių senatorių įėjusių į 
kalbamų komisijų. Didžiumos 
gi komisijos 
rių kitų senatorių 
tas dar nepabaigtas priruošti 
Tačiau jau dabar yra žino
ma. kad šios komisijos did 
žiuma skaito priekaištus ko
munizmo Chicagos universite
tui tuščiomis zaunomis.

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $12.00

vailcnms
Patega. ligoni- $45,00
Akušerija na- $15 00

muose ................~......«... 1
Medikais egzami- ___ $1.00

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 S. Kedzie Avė.

Kalbant apie išvažiavimų pri
simena- man žolynių atlaidai ir 
didelis kermošius, kuris įvyk
davo 15 d. rugpiučlo Zarasų 
mieste. Tų (vykĮ kaimiečiai pa
prastai vadindavo Zaraslne. Jau 
kad Zarasinei, Ui kaimiečiai 
rengdavos iš anksto kelias sa
vaites ar mėnesius ir važiuoda
vo išvakarėj prieš tos dienos, 
tur būt, kad turėtų daugiau 
įniko vieni Dievuli pagarbinti, 
kiti savo tavorų parduoti, ar 
nusipirkti uklui reikalingų daik
tų. O Jaunimas važlondnvo pn- 
romansuot. Taip kad prieš tų 
dienų kaimuose palikdavo lik 
seniai ir vaikai.

Zarasiškių Klubas, prisimin
damas savo krašto įvykius, ren
gia taip sakant Znrusinę, kuris 
įvyks Šeštadieni, birželio 29 d. 
Pradžia 5 valandų vakaro. Vie
ta — Big Treo Inn darže, šeši 
blokai | vakarus nuo Kenn nvo. 
ant Archer Road. įžanga veltui, 
gera muzika, graži vieta, daug 
žaismių, ir svečių tikimasi tu
rėti net iš tolimesnių nuo Chi
cagos miestų. Tad taip zarasiš- 
kiai, taip ir nozarasiškiai esate 
kviečiami skaitlingai atvažiuoti 
ir praleisti vakarų tyrame ore, 
o klubiečiai pasitiks jumis kuo 
mandagiausia.

Sužinojau liūdnų žinių, kad 
musų klubo žymus narys, p. 
Šarka 
susirgo. * Ik 
pasveiks. Jis yra viršminėto' iš 
važiavimo sumanytojas ir komi 
sijos narys. Linkėtina, kad jis 
dar prieš musų Zarasinę pa
sveiktų. —Vajasiškictis.

nybon greitieji traukiniai, va
dinami “strcnmllne trnins”. Ir 
štai pabustų “unijos” tūlas 
viršila pranešus, kad jis su* 
radęs vietų net “strvnmline” 
traukiny, kur galimu važiuo
ti nepastebėtum kondukto
riaus ir, reiškiu, be bilelo. Pa
bustos irgi neatsilieka nuo 
progreso.

Mutual Liquor Co
4707 So. Halsted Street 

TeJ, YABD3 0803

P. CONRAD ] 
RTUIHO 

420 W. 63rd St.
Enghovood 6883-5840 

Dar gražiau, modernlš- 
kluu įrengta.

rEDERALoAVINGS
ĄNP^LOAN ASSOC1ĄTION 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas
HELEN KUCHINSKAS, Raštininkas

Lietuvaitės norinčios įstoti i Gražuolių — 
“MISS NAUJIENOS 1985” — KontesU, tuojau 
siųskite savo fotografijas i “Naujienas”.

Gražuolėms bus duodamos trys dovanos:
PIRMA DOVANA • 
ANTRA DOVANA 
TRECIA DOVANA

BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 

ALFABETO TVARKOJB
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbUi musf skaitytojams su
sirasti. kur galima nusipirkti |vairif paprasti ir nepaprasti 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ifi telpančių čia skelbimų ao- 
galite susirasti ko jiečkot, pajaukite Naujienas. Canal 8500, Ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

SOVlE'l
‘The

25c Iki 2 vul. no pietų

Sonotone Teatras
6(1 IC. Van Burcn Ht,

CHICAGOS 
ŽINIOS

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATU HOUSE 

008-910 W(‘Mt 14th Street 
Motorų diena šaradomis,

Po naujų savininkų priežiūra, naujai iftremontuotn iš Išmalevota. — 
Masažai-—Chiropodistal—Atdara dienų ir nnktj.—

SWJMMING POOL P![ONE CANAL 9560

r pav, “Vytauto laikų kutn- 
Ikybėa Hlrlgėjų", rusi, yra tik 
iin, knd BomoH kunigui ma

žiau dolerio miNiulyk, o mu- 
hu tautiniu kunlgiiH prliniN ir 
kvolei'J, ir net dešimtukų.

— Re. porteriu,

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

Taupykit Pinigus Užtikrintoj Vietoj
U. S. Government Įstaigoj, F.
S. and L. Ins. Corp., Washing-

MEDL ton, D. C. Apdraustas kiekvie-ZŽSMr no žmogaus investmentas iki
$5,000.00.

Mes mokam už kiekvienų 
dolerį dividendus, pagal už- 

S^/^***^ darbio. Praeityje išmokėjome 
4 nuošimčius.

Reikalau darni 
visada galite 
gauti savo su- 

i pini- 
g u s. Įstojimo 
mokėti nereikia.

KONTRAKTORIAI 
11. Shukls & Co. 
naujus Ir lubom senus 

Patyrimas 15 motų, Dar
bas garantuotas 
NO. FKANC1HCO AVĖ.

A.+A.
TAMOŠIUS RUDIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Birželio 24 diena. 3:00 vai. po 
pietų 1935 m., sulaukės pusės 
amžiaus, gimęs Kauno rėd.. 
Panevėžio apskr,. Meškiu Pa- 
rap., Bugališkių kaime. Ame
rikoj išgyveno 85 metus. Pa
liko dideliame nuiiudime mo
terį Marijona, po tėvais Že
maitytė. 4 sūnūs: Povilą. Juo
zapa. Tamošių ir Kazimiera, 
ir dukteri Elena; 2 brolius: 
Petrą ir Motiejų ir brolių vai
kus. krikšto-dukterj Ona Mar- 
tinkiene ir gimines, o Lietu
voje broli Joną, seserį Nata
lija ir gimines. Kūnas pašar
votas randasi 2852 So. Oakiey 
Avenue. >

Laidotuvės įvyks Penktadie
ni. birželio 28 diena. 8:30 vai. 
ryto iš namu i Aušros Vartų 
parapijos bažnyčia, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
vėlionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Tamošiaus Rud
žio giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vime ir ataisveikinima.

Nubudę liekame.
Moteris. Sūnūs. Dukterys. Bro. 
UaL Krikšto DuMė ir Gfrnįnės.

toriai lachsvrjez ir Etmus. te
lefonas Canal ‘2MČ.“

M A L E V A 
už Mi kainos! 

VyrhitiMln Vieta Bnnkruto Btako 
AtNllnnkyklt I Dilo kuria IŠ musų 
8 krautuvių ir imsižiurfiklt—jus 
čia raslto klokvluna žinoma mata
vau ruAI už nupigintas kuinas. 
$2.00 Pulta žibanti M u- $ 4 A e 
lova, už Gal........................ ■ avv
$2.25 balta Fiat M u- C 4 O ft 
lova, už Gal.................... ■
$1.25 Sieteliams Malova, CA^ 
už Gal....................  OUC
S1“............$1.00
Visu Malevu 100% Garantuota*— 

_ Arba Sugražinsimo lyųlgus
cago 

1557 Mllwoiik<'o a v. 2274 Elston av. 
(1830 S.HiiIslcd st. tel.Arinitago 1440

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS. 
Rarai ir kiti krautuvėms fikčerini; 
nauji arba vartoti. Caah arba leng-

6300-6814 So. Halsted St

jums reikia
Automobilių Dalys

AUTO PARTS

Lietuvai lėti norinčios įstoti į 
Gražuolių Kontestų, tuojau 
siųskite savo fotografijai į 
"Naujiena*".

Gražuolėms bus duodamos 
trys dovanos:
PIRMA DOVANA — $50.00 
ANTRA DOVANA — $25.00 
TREČIA DOVANA — $10.00

3220-30 Archer Avenue 
Phone Lafayette 1090

FIKČERIAI 
STORE FIXTURES

kietus Iš anksto iš draugijos na
rių ar užeikite 3250 S. Halsted 
SI. |NiN Beliajų. Kaina ton ir 
atgal tik doleris ir pusė. Bilietų 
nebus parduodama prie uosto. 
Įslgykiite bilietus Iš anksto. - Z.

Ar girdėjote šių naujienų?
Lietuvių Jaunjmo Draugija 

dalyvaus su savo šokėjų grupe 
krutamųjų paveikslų padirbi
me.

Šio paveikslai bus rodomi 
įvairiuose kinuose, kaip “Spe- 
cial Atraction” rūšies, šios 
ekstrnvaganzos vedėjas bus pa
garsėjęs aktorius Francis X. 
Bushman. t

Kartu su paveikslo padirbi
mu bus laikdmas “Populnrily 
Contest”. Kiekvienas galės da
lyvauti jame, neskiriant lyties 
ir amžiaus. Laimėtojai-jos gaus 
paskirtų pinigiškų dovanų. Dėl 

platesnių informacijų kreipki
tės adresu 8259 S. Halsted Šit. 
arba pašaukite Victory 5259 
bile kurių dįenų (išimant šeš
tadienį ir sekųiadienį) nuo 4 iki 
6 vai. vakaro, —Z.

fBOURBON
T ■■ ' ■ ’ ’’ ■

Distillėa in
t KENTUCKY

- ' ’ •• - ,;2.< - I
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NAUJIENOS,' Chicago, III
f v

Ketvirtadi«nis, birž. 27,

Prie adv. Waitches 
bylos užbaigos

Vukiir teisėjo Harry B. MiL 
į ivr kameroj buvo pasakyti pa

skutiniai nrguinvntui adv. Ju
lius P. \Vuilchcs byloj. Kaip 
žinoma, jis buvo kaltinninns 
ryšy su mirusio James Thoinu# 
Kelly testamentu.

Manyta, kad byla bus pa
vestu džiurol spręsti knip va
kar po pietų.

Antradienio “Naujienose“ 
buvo praneš t n, kad XVaitehes 
užginčijo valstybės ginėjų 
tvirtinimą, imk jis mėginęs 
derėtis su valstybės ginėjo ofi
su. Dėlini to kyio ginčai teis
me tarp p. \Vailvlies advoka
to ir valstybės gynėjų.

Trcėiadieirio rytą policijos 
seržantas Jerry J. Sullivan, 
paskirtas tarnybai valstybės 
g.vnčjo ofise, liudijo.. Esą, jis 
Sullivan girdėjęs, kai VVait- 
ehes kamiintinčjnmns valsty
bes genėjo ofise kovo 9 d. 
1935 m. pareiškęs: “Jeigu aš 
pasakysiu jums visą, ką ži
nau. tai ką jus man pndnry-

Kni ši žinia buvo rašoma, 
tai dar nuosprendžio \Vaitchvs 
byloj nežinota.

Walter Novakas bai 
gė medicinos 

mokyklą
Neužilgo susilauksime dar 

vieno profesionalo lietuvių pro
fesionalų tarpe, šio asmens 
vardas yra VValter Novakas. Ji
sai baigė sėkmingai ir su atsi- 
žymėjimu Chicago Medical 
School birželio 15 d. š, m.

Birželio 23 d. Dr. Novakas 
apleido C.hicagą ir išvažiavo j 
\Vest Virginia i n te r no pąi'eį? 
gonis ligoninėj.

Jauno daktaro tėvas, p. No
vakas, yra plačiai žinomas kaip

gera# ir gųžlningas rūbų valy
tojos, kurio biznlaviotė randa
si adresu 809 W. 19 St.

Kreditas lietuviams, kad jie 
stengiasi savo vaikus leisti j 
aukštesnius mokslus. Aš gi as
meniškai veliju jaunam daktarui 
atsiekti užbrėžtą tikslų.

—A. K. Sargus.

Rado negyvą Matau 
ša Tamošaitį

apie šešių# 
avė. miške, 
Kada Ziock

\VILLOW SPRINGS, III. — 
Birželio 22 d. rastu negyvus 
Mataušas Tamošaitis, bedarbis, 
54 m. amžiaus.

Velionis gyveno 
blokus nuo Kenn 
\Vm. Zieck namo,
nuvažiavo j Willow Springs, tai 
rado Tamošaiti negyvų, nusi
rengus) ir gulintj lovoje. Ma
tyti, kad Tamošaitis mirė dėl 
širdies ligos.

Kadangi velionis buvo bedar
bis ir pinigų neturėjo, tai k u 
ną pasiėmė miestas.

Tamošaitis buvo vedęs, bot 
persiskyrus su moterių. Mote
ris gyvena Pennsylvania valsti
joj, kur ten apie Pittsbu’rghą.

Dėlei platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo adresu: Wm. 
Zieck, 2119 So. Halsted St.

—Senas Petras.

Juozapas Nezelskis 
palaidotas

Birželio 22 d. tapo palaido
tas senas Roselando gyvento
jas ir biznierius Juozas Nezels
kis, 136 East 107 st. Kaip 
jau žinoma, velionis tapo už
muštus smarkiai važiavusio au
tomobilio birželio 19 d.

Kadangi 
tų gyveno 
draugiškas 
laidotuvių
daug žmonių. Apie 300 auto
mobilių palydėjo velionį į ka-

Nezelskis daug me- 
Roselande ir buvo 
žmogus, tai ir jo 
procesijoj dalyvavo

s:..”'’1"“1" *v; Roselandietis Louis
Nabašninkaa J. NeizuUki# bu-( 

vo “Naujienų” skaitytojus, rė
mėjas ir šėrininka#,

Visiems laidotuvių dalyviams 
ir gyvų gėlių vainikų nukauto- 
jums velionio moteris, p-niu 
NezeiskivnČ, taria širdingai 
nčiu.—Senui# Petrus.

| ' ' ;L. ‘

Mikutis, Jr., vede La
Verne Šimkiutę

Ir mano linkėjimas
Po ilgos darbuotos geros va

lios lietuvių, kad pasiuntus jau
nų lietuvj amerikieti leitenanto 
Keli no Vaitkaus asmenyje pro
greso speniais j musų tėvų žem
inę Lietuvą pasveikint jo# žmo
nes amerikiečių vardu ir pa
reikšti, jog mes dar nopainir- 
šome savo kilmes; po daugelio

BOŠELAND.- Pereiti) šeštu- 
dioiij jaunu# LouIh Antanu# Mi
kuti#, J r., Hunu# «onų ir popu'- 
Hariu Ro#dando gyventojų, 
Loui# ir Kuzimiero# Mikučių, 
apsivedė #u jauna ir gražia La 
Verno šimkiute, duktore Mo- 
tiojuu# ir B. Šimkų iš Normai

grnnw bu# grojami pulkui! uo 
to ukordlunu, bu# (vairios mu
zikos Ir dainų, o Stasys Va
lančius, gal nudarydamas duetų 
su- Povilu ^altimuru, pasako# 
daug visokių naujienų IA bar- 
genų ir parengimų bei praneši
mų sritie#,

Kaip ir visuomet, neužmirš
kite šiandien atsisukti savo ra
dio j Budriko programą 8 vai. 
vakare iš statei# WHFC, 
kilocycles.

mėnesio, 1-ma vai. po pietų K. 
Griunonlo HvvtidnOį, 4535 South 
Rockwol ISt. CLASSIFIEDADSi 

i
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PRANEŠIMAI Situatlon Wanted
Darbo Ieško

Laiškai Pašte

Draugijų Atydai

Jų šliubas įvyko lloly Itaaary 
bažnyčioje.

Po Aliuko p.p. Mikučiai hu- 
ruošė savo Hunui ir Jauną,įal 
mhrčiui šaunių vestuvių puotų 
lietuvių svetainėj, prie 10418 
S. Michigan Avė. Puotoje da
lyvavo apie poras Alintų abiejų

rio pareiškė jaunavedžiams šir
dingiausius linkėjimus daug 
laimė# jų naują jame gyvenime, 
o paskui linksminosi kartu su 
jaunavedžiais, taip sakant, iki 
antrųjų gaidžių.

Jaunavedžiai apsigyveno Grand 
Crossing aplelinkfij,—b.

M MW>«rf MMMM s’.’ MHBMM: ■

Reporterio pastabos

Eu 
to-

šie laiškai yra atėję iš 
ropos. Kam jie priklauso, 
gul nueina | vyriaus|J| paštų 
(Ganai ir Vinį Buron stroets)

išklibu “AdvortlBcd Wlndow 
klaunia laiškų.

Visos draugijos, kliubni, rn- 
tolini, kuopos rengia įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi ( Naujie
nas, kad Jų vieši IŠvnžiavimai- 
pnrengimai butų paskelbti Nau
jienose.

Tokių išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmoktum! po 70 centų 
už eol|. Todėl prisiųsdnmi išva
žiavimų pranešimus, pažymčkit, 
kiek užimti vietos laikraštyje.

Na u j ienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisitaikyti.

PAIEŠKAI! darbo dirbti tavernų 
(trini oiziita vietai, Gerui* durbiuin- 
kiis~-bl(tiviiH. Jonu* Smith, kamba
ry* 212, 600 W. Mn<ll*on St.

W elp Wan ted—M ule
Darbininkų reikia

REIKIA patyrusiu likerių punta* 
vlnėtolu po tavernų*. Pulki proga. 
Punliivlriė* vtaol šalyj žinomu* II- 
koriu* vienatinėj Ierltorljo|. Geru* 
komtaii*. Nėra Mi*kailu tatidgoje. .

Pumulykilo Mr. Smith 
Ųnl/er*al Ll<|uor Co., 
70 E. Cernuik Road

REIKALINGAS kriaučių* prie 
niiuhi Ir nciiu drabužiu taisymo.

2685 W. 39th PI.

Help VVantcd—Female
Darbininkių reikia

90f AloHcIkan Juozu#
912 Kazanau»knltC Joannei.

Chlcagos Draugijų 
Kliubų V aid v bos 

1935 metams

mokslo daviniais pro-
žmogaus rankomis

Gulbė” prirengta.
kilnusis šios naujos

jam darbui keliaut kaštus |- 
ronglmui inokaniško paukščio 
pabūklų; po nepamirštinų ko
vų, ergelių, insinuacijų, šmeiž
tų ir net inkriminavimu, to 
darbo rėmėjams, o ypač va
dovautajam#; po nekantriai 
lauktos valandos, kuomet šis 
darbas bus galima vadinti baig
tu—štai sulaukėme dienos, kuo
met visi galimo sakyti, jog mu
sų kailio rėmėjų pereigos išpil
dytos, darbas užbaigtas, pasi
naudojant vėliausiais ir tobiė- 
liuusiais 
grosyvio 
“Baltoji

Dabar
musų tėvynės auklėtini Felik
sai, musų širdys, musų geis
mai ir linkėjimai musų viltys ir 
siela yra su Tavim. Tikime 
pilnai kad Tau pasiseks nuga
lėti dausų neišmatuotasai ta
kas, perkeliauti ir pasaulio pro
grese žingsnj pirmyn padaryti; 
tikime ir žinome, jog turi drą
sos ir jėgos tai padaryti.

Tat, gerbiamasis, geriausios 
Tau ir Lituanikai II kloties ir 
laimėsi Skriski skiriu si mu
sų sielomis, o visas pasaulis ne
kantriai laukia tave už tai ap
vainikuoti—V. M.

Birželio 18 d. š. m. “Naujie
nose” tilpo p. Sparvos straips
nis antrašte “DU LR ir viso pa
saulio lietuvių kongresas”. Tai 
buvo nepaprastai įdomus, re
porterio manymu bene įdomiau
sias iš visų pastaruoju laiku 
tilpusių čia straipsnių.

O betgi štai kas atsitiko su 
juo: kadangi straipsnis buvo 
itin ilgas, tai mažai kas teskai
tė jį. Ilgumas, galima sakyti, 
užmušė straipsnio vertę.

Dalykas toks, kad didžiuma 
dienraščių prenumeruotojų šian
die nemegia skaityti ilgų raštų.

Kai kurie “Naujienų”, o ir 
kitų laikraščių bendradarbiai 
mėgia 
rašyti, 
ilgesnė 
mažiau

Koki
ka padaryti? i

Korespondencijos turėtų 
ne perilgos. Ir kai tenka 
žiūrinėti korespondencijas, 
matosi, kad iš tos ar kitos ilgos
korespondencijos buvo lengvai 
galima padaryti dvi ar trys at
skiros korespondencijos su skir
tingomis antraštėmis.

Straipsnių, ypač rimtesnio 
turinio, dažnai jokiu budu ne
sutrumpinsi. Tad tokius straips
nius arba patys jų autoriai tu
rėtų sukapoti į tęsinius dviejų, 
trijų ar daugiau dienų laidoms, 
arba nemanyti, buk jų raštų 
nepaisoma. Su šitaip sukapotais 
straipsniais dažnai atsitinka tas, 
kad žmogus suįdomintas kurios 
nors dienos tęsiniu “sugrįžta 
atgal” ir perskaito pirmesnes 
straipsnio dalis, kuriu jis nepa
stebėjo ar nepaisp iš karto.

Reporteris.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STR RŪTOS NO. 1 Viildylm 1985 
m.: Pirm. C. Stoncol, 2580 Woit 
48rd St., Chicago. 111.; Pirm, pa
gali). C. ChaplImuaiH, 3627 South 
JlalNtod St., Chicago, III.; Nut. 
rašt, F. OpuIbIcm, 8218 So. Limo 
St.. Chicago, III.: Fin, rafit. W. 
Zlabos, 740 E. 90th PI., Chicago. 
III.; Kont. rafit. J. Razminas, 6101 
So, Ruclno Avo„ Chleago, III.; 
Kaslor. glob. P. MartinkienO, 8441 
So. Morgan St., Chleago, III.; Kas, 
pagelb. J. YufikionlonO, 2547 W. 
45th St., Chicago, UI.; Durų mar
šalka S. Žukauskus, 2515 W. 43rd 
St., Chicago, III.; Ligonių apok. 
K. KoturakionO, 525 E. Onkwood 
Blvd.s Kasierius J, Yufikionas, 2547 
W, 45th St., Chicago, 111.; Sudžla 
F Aušra, 8430 So. Artoslan Avo., 
Chicago, III.; Sudžios rafit. F. Žu
kauskas, 8314 So. Morgan Street, 
Chicago, III.; Korespondentas S. 
Wernis, 6804 So. Porry Avonue, 
Chicago, 111.

Ar jau esi nariu Chlcngos Lietuviu 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl 7 
Du tūkstančiai lietuvių vyru Ir mo
toru yru narinis šitos (lldelės pašal
pos Ir kultūros organizacijos —■ atei
kit ir Tamstų I skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuviu Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savai tyla, $10.00 sn valtyje ir $16.00 
savalty|o. Mokestis 50c„ $75. Ir 
$1.25 mėnesy,|č. Extra mokesčių
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 Iš Draugijos Iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
logalfl organizacija Illinois f valstl lo
jo. Nariais priimami vyrijd Ir mo
teris nuo 15 iki 48 motų amžiaus.

Jslrašyt Drnugijon galimo per mu
su konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesini I Draugijos ofiso, 
pnnodėlluis Ir ketvorgnls ofisas atda
rus visų dienų, o nodėldlonlnis tiktai 
nuo 9 ryto Iki 1 po plot.

Chicagos Lietuvių Draugija.
1739 So. Halsted St.

(“Naujienų“ namo — 2-ros lubos)

N nūn j Savininkų ir Piliečiu Su* 
*1 vienijimu* ant Town of l4iko 
(Proporty Ownor« and Citizen’* 
Ahn’d) laiky* mėnesini HU*lrinkhna 
kotvirtadioni, birželio 27-ta dienų 
parapijos svetainėj, 8-tų vai. va
karo. Rašt.

REIKIA margino* namų darbui 
Binkį raikės skalbti. Nuosavas kam
barys, Ir gyvenimas vietojo. Mr*. 
Nelson, 1321 Ilidopondenco Hlvd., 
Rockwoll 1567.

For Kent
RENDON 8 kambariai, naujai de

koruoti $10: 5 kumb. su maudvno 
$1(1, Kreipkite* pa* savininku 3121 
So. Morgan St,

RENDON Tavern su vizai* įren
gimais. Honda pigi Prie didelių 
dirbtuvių, arba kas nori pirkti na
rna, afi mainysiu I bungalow, 4800 
S. Wo()d St. Tol. Virginia 1564.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

SALOON ir namas pardavimui 
Nebrangi kaina.

4038 So. Rockwoll St.

TAVERNAS, biznis Išdirbtas nuo 
alaus sugryžlmo. Nauji rakandai 
6 kambariai viršuj, 4 prie tavernų. 
Du guradžlal išrenduoti. Ilgas ly- 
num, ronda pigi,

6747 So. Westem Avė.

ilgas korespondencijas 
O faktas yra, kad juo 
korespondencija, 

žmonių skaito ją. 
išvada iš'šių faktų

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1985 
m., Anton Valskis pirm., 8341 
Evorgreen Avo., tel. Bolmont 1448. 
John Kuprevičius, vicc-pirm., An
ton Lungevlcz, nut. rafit., 1814 
Wabansia Ava., tel. Huinboldt 
8254, Stanley' Bunockis, fin. rafit. 
A. Zillius, kasierius, Tam Kubi
lius, maršalka.

tuo

SOCIALISTŲ GEGUŽINft, Liet. 
Socialistų Sąjungos Chicagos Cen
trui C kuopa rengia draugiškų išvib 
Ži avimų-- gegužinę Willow Springs 
miške, sekmadieni, birželio-June 30 
d., apie 1 blokas | vakarus nuo Kena 
Avo, arba ' šiaurvakarinio kampo 
Tautiškųjų,

Gegužinė rengiama ne biznio tik
slu, bet draugiška. Bus ant vietos 
iškepta člela avis užkandžiam; bač
kutė, žaistai, prakalbos, pasikalbė
jimai, ir t.t.

Visi kuopos nariai, draugai, sim- 
patikai, žodžiu — visi socialistai yra 
kviečiami dalyvauti šiame būryje ir 
tarpo savo vienminčių maloniai sek
madieni praleisti,

Visi dar nepasižadėję yra prašo
mi pašaukti rengimo komisijos na
rius M. Jurgelionienę arba T. Ryp- 
kevičių ir rezervuoti sau vietų pirm 
šeštadienio, jeigu galima.

Rengimo Komisija.

TAVERN IR LUNCH ROOM 
PARSIDUODA 

tarp didelių dirbtuvių, biznis išdirb
tas per daug mtų. Parduosiu pi
giai, puse ar visų. Našlė moteris 
turi daug biznio, negali apžiūrėti. 

3729 S, Morgan St.
Savininkų galite matyti 

8428 Bo. Halsted St.

TAVERN pardavimui, išdirbta* 
gerai biznis, geroj vietoj, nebran
giai. 2646 We«t 63rd St.ILLINOIS LIETUVIU PAftELPOS 

KLIUBO valdyba dėl 1935 metų. 
Jonas Bljankas, pirm.. 984 W. 
Marųuetto Road, Walter Lėkis, 
pirm, pagelb., Adolph Kaulakis, 
nut. rašt. 8842 S. Union Avė., 
Frank Norkus, fin. rafit., 4067 So. 
Richmond St., Frank Bakutis, Ižd. 
2603 W. 69th St.. J. Adomaitis ir 
J, Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kožnų mėne

si pirmų penktadieny, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj, 8188 S. Halsted 
St., 7:80 vai. vakare.

ten-

Radio Programas

CLASSIFIEDADS
G

RADIO
Business Service 
Biznio Patarnavimas

BUčERNfi ir GROSERNfi ant par 
davimo. Per dešimts metų ant vie
nos vietos. Parsiduos pigiai. įva
žiuoja i Lietuva. 246 So. 18th Avė. 
Maywood, III.

būti
per

tai

RESTAURANTAS ant pardavimo 
geroj vietoj, gera transportacija, ne
brangiai.
Tel. Hemlock 9416.

RESTAURANTAS pardavimui. Ge- 
roj vietoj. Prie dirbtuvių, netoli 
South Water Market’o. Gera vieta 
pardavinėti alų ir likerius.

1457 So. Sangamon St.

PARSIDUODA Tavern ir svetai
nė. visas arba pusė; biznis išdirbtas 
per 20 metų, šaukite bile kada. 
Commodore 1906.

TAVERN pardavimui pigiai; gera 
vieta. Priežastį patirsit ant vietos.

1752 W. 47th St

TAVERN flkčeriai pardavimui. 
Parduosiu už geriausi pasiūlymų 

615 West 16th Street

NAMAS, tavern ir poolruimls, 
kampinis namas, pildai, pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos. Ida 
Tavom, Elvvood. III.

__________________ _________

Padarome

Atsišaukimus
Lapelius 
Korteles

Tikietua

Visiems Greitai ir Pigiai

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

LIETUVIŲ ŽAGARIEčIŲ KLIUBO 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus
kas pirm., 656 Belden Ave„ A. Je- 
navlče pirm, pagelb., 8852 South 
California Avė., John Pukinskas 
nut. rafit., 7125 S. Washtenaw 
Avė., M. Meravičienė fin. rašt. 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskienė 
fin. pagelb., 1218 Independence 
BĮ.. A. Gadaminskienė kasierius. 
2650 W. 42 St., D. Radvilas mar
šalka, 712 W. 17 PI., P. Arlaus
kas, J. Pukinskas kasos globėjai. 
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečia nedėldieni 1 vai. po piet 
Hollywood Inn svetainėj, 2417 West 
43 Street.

Ketvirtadienį, Birželio 
27 d. nuo 4 iki 4:30 po 
pietų kalbės A. J. Gillies 
temoje: '

“Tikroji Kristaus 
Bažnyčia”

per W. M. B. L stotį, 
1080 kilocycles.

TAVERN IR ANNEX pardavimui 
(2 krautuvės). Didelis valgymui kam
barys. šokiams vieta. Pilnai įreng
tas. įstaiga 5 metų sena. Daromas 
geras biznis. Turiu kita bizni. Nu
pirksi už mažai pinigų. Atsišauki
te i S ryto. 856-858 W. 69th Street, 
kampas Peoria St.

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

Šiandien Budriko ra 
dio programas

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

Jau trejetą šimtų sykių Chi- 
cagos lietuviai yra girdėję Juo
zo Budriko ketvergo vakarini 
programą iš stoties WHFC., 
1420 kilocycles. Taigi girdės jj 
ir šiandien ir dar daug daug 
kitų ketvergę.

šiandien Budriko radio pro-

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1985 m.: J. švitarius, pirm. 
4819 S. Tripp Avė.; W. Turner. 
pirm.-pag., 818E. W. 44 St., tel. 
Virginia 1168; Paul J. Petraitis, 
nut rašt., 8131 S. Emerald Avė.. 
tel.Columbus 10272; J.Naudžiunas. 
fin. rašt., 1500 S. 48th Court, Ci
cero, III.; J. Manikas, kontrolės 
rašt., 2519 W. 43 St.; J. Jesiunas, 
kasos globėjas, 2440 W. 39 St.; 
H. Gramontienė, kasierius. 4585 
S. Rockwell St.; Dr. A. J. Mani
kas, daktara skvotėjas ,2519 W. 
43 St., tel. Lafayette 8051; A. Va- 
lavičia. Maršarka (Bondsmanai); 
K. Gramontas. 4535 S. Rockwell 
St., tel. Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A. 
Sadlukas, 4038 Archer Avė., tel. 

. Lafayette 6719; Politiško Skyriau 
Komisija: Paul J. Petraitis, 3131 
S. Emerald Avė., A. Saldukas. 
4038 Archer Avė., Dr. A. J. Mani
kas. 2519 W. 43 St; Pilietiškų Po- 
pierų Komisija: A. Saldukas, 4038 
Archer Avė., tel. Lafayette 6719, 
B. Putrimas. 4536 Turner Avė. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kas 

trečias (3) sekmadienis kiekvieno

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

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

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

LOUIS MEITUS 
ROOFING CO. 

3802 S. Campbell Avė. 
LAFAYETTE 5900

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui_____

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS AND INSURANCE 
4631 So. Ashland Avė.

2nd fl with lawyer J. J. Grish 
PERKAMI PARDUODAM IR 

MAINOMI
Namus. Storus, farmas ir tt. Turi
me extra bargenų. — Turime ant 
pardavimo namų, grosernių, bučar- 
nių ir šaitanu (tavernų). Dabar yra 
laikas pirkti tavemus prieš license 
baigimų, June 30. Norintiems tavern 
pirkti, matykit mus. Labai gerų 
vietų turime ant South Side ant par
davimo. Saukit telefonu Boulevard 
2800 arba Lafayette 2235.

GWW<J)0
1739 South Halsted Street, Chicago, III

- 1-EbEFONAS-^ABds 27;>u arba 27 ,1

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUD A VOJIMO B-VĖS

Furniture & Fixtures
Rakandai-Italsai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE 
rius. visokio didžio su Coil Baksair 
ir Sinkom. Taipgi štorų fikčeriu* 
dėl byle kurio biznio iškaitant svar
stykles. re gi s te rius ir iee baksus 
Cash arba ant išmokėjimo. Pama
tykite mus pirm negu pirkaite ki
tur. S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures, 1900 S. State St 
CALumet 5269

SVARBUS PRANEŠIMAS. Kas 
turite bizniava narna tinkama dėl 
tavernos South Sidėj, mainyti ant 
lotų. Pridedant cash arba parduo
dant už cash arba renduoti. Atsi
šaukite tuojau. P. Inčiura. 6154 S. 
Fairfield Avė., tel. Republic 6566.

PASINAUDOKITE PROGA. Far- 
ma 20 akeriu. su gyvuliais, sadar- 
gaiš ir gerais budinkais. Yra elek
triką. vanduo ir visi įtaisymai. Tin
kama dėl sumine r resorta. Mainysiu 
ant namo ar lunchruimio. groser- 
nės ar ruimingauzės. Atsišaukite 
M r s. W. Schultz. R. 4. Box 29. South 
Haven. Mich.




