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Streikuoja vagonų 
iškrovėjai Chicagoj

Mussolini maldauja 
atšaukti Italijai pa
skelbtas sankcijas

56 nuoš. Lietuvoj gaunamų pi 
nigų yra iš Jungi. Valstijų

HILLSBORO, III 
Ūkininkas Ralph

BERLYNAS, geg. 28. - 
grija padare su Vokietija 
turinio kooperavimo” sutartį

Anglijos karalius 
bus apvainikuotas 
ateinančiais metais

Per pirmąjį šių metų ketvir 
tį Baltijos juroje ir Kuršių ma
rėse buvo sugauta 219,723 klg 
žuvies, įvertintos 63,302 lt.

Juodoji koja” n 
plakė 9 žmones

Ruošiasi prie streiko ir laivų 
krovėjai.

Kiek kalinių Lietu 
vos kalėjimuose

BERLYNAS, geg, 28 
kijos užsienio reikalų ministe 
ris Beck, tikras Vokietijos tal
kininkas, kad pagelbėti Vokieti 
jai dabar deda visas pastangas 
Jugoslaviją atitraukti nuo Fran 
ei jos ir ją suartinti su Vokiė

LONDONAS, geg. 28. —Ofi 
cioze paskelbta, kad Anglijos 
karalius Edvardas VIII bus ap* 
vainikuotas gegužės 12 d., 1937 
m. Oficialis apie tai paskelbi 
mas bus padarytas Londone ry* 
toj su didelėmis iškilmėmis.

Jau pradėti Žemaičių 
plento darbai

ŠAKIAI.
vai. vakaro

Per šių metų pirmąjį ketvir
tį pašto perlaidomis iš užsienių 
buvo gauta 1,625,700 lt. į už- 

238,500

Chicago, III., Penktadienis, čegužės-May 29 d., 1936

Įvairiose dirbtuvėse streikuoja apie 60,000 
darbininkų. Darbininkai laiko 

užėmę niekurias dirbtuves

Iš visų. Lie
tuvos kampų plaukia darbi
ninkai dirbti prie Babtai-Rasei • 
niai plento, tačiau* ne visi gau
na darbo, o gavusieji menkai 
teuždirba. Už kub. mtr. iškas
tos žemės moka 30 et. Be at
skiro atlyginimo ręikia sulygin
ti pylimai ir. padaryti šlaitai. 
Per dieną stropus ir tvirtas 
darbininkas gali uždirbti 3 lt., 
būtent, turi iškasti 10 kub. met
rų. Pragy venimas ir valgią .su
ėda veik visą atlyginimą, šiuo

Lenkija padeda Ju
goslaviją traukti prie 

Vokietijos

visai nereikalingi ir
Plentui akmenų

Net ir biznio įstaigos ar draugijos be leidi
mo negali turėti jokių spausdinimo įrankių

SAN JOSE, Costa Rica, geg. 
28.—Nežiūrint aštrios cenzūros 
gauta žinių,, kad Nicaraguo iš 
tiko militarinis sukilimas, ku^ 
riame nušauti penki kareiviai.

griuvus 
roms ir 
60 pėdų

PARYŽIUS, geg. 28 
cijos darbininkų streikai persi
metė j lėktuvų, automobilių ii 
amunicijos dirbtuves’ ir dabar 
streikierių skaičius siekia apie 
60,000.

Kairiesiems laimėjus rinki
mus įgijo drąsos kovoti už sa
vo būvio pagerinimą ir dirbtu 
viu darbininkai.

CHICAGO
vo apie 3,000 prekių vagonų 
iškrovė jų, tuo stf trukdydami iš 
krovimą kasdie atgabenamų į 
Chicago $25,000,000 vertės prė-

sienius buvo išsiųsta
lt. Praėjusiais metais per tą 
patį laiką iš užsienių buvo agu- 
ta tiktai 897,400 lt. ir išsiųsta 
— 376,600 lt. Tuo budu šiais 
metais perlaidų balansas Lietu
vai davė 886,500. kt. didesnį ak- 
tytą riegu. praėjusiais metais.

Penkta dalis Vokie 
tijos maitinasi iš 

pašelpų

MADRIDAS, geg. 28. —Bu 
vęs Ispanijos diktatorius Pri- 
mo De Rivera liko nuteistas 
penkiems metams kalėjiman už 
neteisėtą laikymą ginklų.

Anglai nušovė 4 
arabus

Didelis gaisras Ša 
kiuose

Pragyvenimas Itali 
joje nepaprastai pa 

kilo, bdt ne algos

Moteries žudytojas 
Fiorenza pasmerk

tas mirti

NET IR RAŠOMAJAI MAŠINĖLEI TURĖTI 
REIKALINGAS LEIDIMAS

BART0W, Fla., geg. 28. — 
Penki Tampa policistai, kurie 
buvo rasti kalti už pagrobimą 
ir nuplakimą, vieno mirtinai, 
trijų socialistų, pareikalavo nau
jos bylos nagrinėjimo, nes buk 
jury nariai buvę susipešę savo 
tarpe ir girtavę savo hotely.

BERLYNAS, geg. 28 
pagandos ministerio Gobbels pa 
skelbtas raportas rodo, kad 
38,000,000 žmonių—penkta da-' 
lis visos Vokietijos gyventojų 
—ėmė pašelpas iš “žiemos pa
geltos fondo”.. J... \j

Pirmas streikas prasidėję 
Renault automobilių dirbtuvėse, 
kur sustreikavo 34,000 darbiniu 
kų, reikalaudami pakelti algas, 
sutrumpinti darbo valandas, 
taipgi įvesti kolektyves dery
bas. Darbininkai nedirba, bet

*

75c (buvo 25c)
tuzinas? kumpis $1.25 sv. Dra
bužiai pakilo 75 muoš. '

Darbininkų algos betgi, nė 
kiek nepakilo.-u, Tečiaus žymia: 
pakilo taksai. iDagi prie elekt
ros ir gaso sąskaitų valdžia pri 
deda 50 nuoš. taksų.

< 0 kiek dar kainavo prarasta 
su užsieniu prekyba? I 
kainavo pats karas?

MASKVA, geg 
gelio salos ttyronas ir diktato
rius Semenčiuk ir jo padėjėjas 
Starcev liko sušaudyti už nu
žudymą kelių ekspedicijos na 
rių ir marinimą badu šamo j e 
dų, nors maisto buvo užtektinai 
visiems

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra* 
našauja:

Giedra, šilčiau po piet.
Giedra; šilčiau po piet.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicagoje buvo 54°.
Saulė teka 5:19, leidžiasi 

8:15.

RYMAS, geg. 28. — Nors 
italai nuolatos giriasi, kad sank 
cijos ne tik nekenkiančios Ita
lijai, bet dagi jai padedančios 
išvystyti savo industriją, te- 
čiaus pragyvenimas Italijoj ne*- 
paprastai pakilo.

Cukrus dabar kainuoja 25c
(buvo 

vištiena 
kiaušiniai 70c nant, sunku iš uždarbio net pra-- gau 

rpisti.^
Pranešimuose apie varomus 

plento darbus btfvo žadama mo
kėti už iškastos žemės kub. 
metr. 45 et., o padieniams dar
bininkams iki 50 ct.už darbo 
valandą. Tačiau atvažiavus į 
darbo vietą, paaiškėjo jog 45 
et. už kub. mtr. iškastos žemės 
niekas nemoka Padieniai dar
bininkai 
nesamdomi 
taip pat dar neskaidoma, žo
džiu, darbo žmonės tikėjęsi prie 
plento' kiek uždirbti, vėl grįž
ta į gyvenamas vietas. Dalis tik 
darbninkų dirba.

PLYMOUTH, Anglijoj, geg. 
28.—Mary Edith Lotfise Westoų 
kuri pasižymėjo atletikoj ir bu
vo Anglijos atletų čempionė per 
daugelį metų, padarius dvi ope
racijas pavirto tikru ir pilnai 
normaliu vyru—Mark Weston.

Jo pasakojimu, jis visą laiką 
gyvenąs kaip mergina ir tik 
1928 m. pajutęs vyriškumą ir 
kad jis nėra pilnai normalus. 
Bet tik dabar išdrysęs atsikreip
ti prie daktarų, kurie padarė 
jam dvi operacijas ir jis pata> 
po vyru.

Lygiai tokis pat atsitikimas 
buvo su čechoslovakijos mergi
na, bėgimo čempionė, kuri ir
gi padarius dvi operacijas pa
virto normaliu vyru.

ATHENAI, geg. 28. —Prin 
cesa Assa, vyresnioji duktė mi
rusiojo Iraq karaliaus Feisal ii 
sesuo dabartinio karaliaus Gra 
zi, atsižadėjo mahometonizmo. 
priėmė graikų tikybą, pabėgo ii 
apsivedė su graiku, hotelio pa 
tarnautoju Anastasius Chara 
lambos, Italijos piliečiu. Jų ve
dybos iššaukė tikrą sumišimą 
karališkuose rateliuose.

. Harry P. Williams, turtingas 
Loųisianos lakūnas, kuris su 
savo lėktuvu nukrito netoli 
Baton Rouge, La., ir užsimušė. 
Toj avarijoj užsimušė ir kitas 
lakūnas, kuris skrido drauge su 
Williams.

CHICAGO.— Thomas Starr, 
31 m. negras skudurų rinkėjas 
kuris prisipažino nužudęs 
YMCA. hotely Mrs. Lillian 
GiUild, 59 m., liko nuteistas 199 
metams kalėjiman.

Už užpuolimą slaugės Miss 
Lois Rickert St. Luke’s ligo» 
ninėj ir kėsinimąsi ją išgėdin 
ti jis liko nuteistas dar,nuo 1 
metų iki gyvos galvos kalėji 
man.

LONDONAS, geg. 28. —Pa
sikalbėjime su Londono Daily 
Telegraph korespondentu, Mus
solini maldavo atšaukti Italijai 
paskelbtas sankcijas. Tada Ita
lija busianti pilnai pątęnkinfa. 
atšauksianti savo armijak iš 
Lybia, apsaugosianti Anglijos 
interesus Tsana ežero apygar 
doj ir vėl sugryšianti į Europos 
politiką. Italija kartu prisiža
da neorganizuoti negrų armijų 
ir neliesti jokių kitų šalių, nes 
ji per ilgą laiką busianti užim 
ta sutvarkymu Ethiopij os.

CHICAGO.—šeši žmonės — 
keturios moterys ir du vaikai, 
kurie skubinosi į netolimas šv 
Kryžiaus kapines papuošti ka
plys, liko užmušti ėjusio i Chi 
cago Pennsylvania linijos trati 
kinio. Nelaimė ištiko prie’ Ca 
lumet City. O ir visi užmuš 
tieji yra to miestelio gyvento 
tojai.

Užmušti: Miss Mary Trem 
bezynski, 24 m., taverno savi 
ninko duktė, kuri vairavo savo 
tėvo automobilių, Miss Regina 
Luczak, 24 m., Miss Lillian 
Cichy, 24 m., Mrs. Eleonoi 
Kunka, jos sūnūs Daniel, 3 m 
ir Patsy Fleming, 2 m.

Prisipirkusios gėlių papuošti 
savo giminių kapus, merginos 
ir .moterys važiavo į netolimas 
kapines. Kaip nelaimė įvyko, 
tebėra neaišku, nes geležinkelis 
yra lygumoj, iš toli matomas’ 
Persergėjimo šviesos irgi veikė

Užgavęs atftomobilį traukinys 
negreit pajėgė sustoti ir taip 
sumalė automobilį, kad iš jo nie'- 
ko nebeliko. Liko sutrinti ii 
visi važiavę automobily.

geg. 28.— 
Rehner, 42 

m., norėdamas išsigerti degti
nės, per klaidą išgėrė ntfodų 
ir pasimirė ligoninėj.

Traukinys užmušė 6 
į kapines besiskubi

nančius žmones

TOLEDO, O., geg. 28. —še- 
ši viešųjų darbų darbininkai 
liko sužeisti, keli jų sunkiai, su

statomo tilto paspi 
darbininkams nukritus 
į Mamee upę.

SALYERSVILLE, Ky., geg 
28.—Kaukėta organizacija, ži
noma čia kaipo “Juodoji Koja’ 
nuplakė 9 vyrus ir moteris. Są
ryšy su tais plakimais liko areš
tuota 17 žmonių, kuriuos ati 
duota teismui.

FINDLAY, C., geg. 28- — 
Lėktuvui nukritus iš 600 pėdų 
augštumos, užsimušė Frank E. 
Bali, 33 m., sūnūs turtingo 
Muncie, Ind., fabrikanto.

Nelaimė ištiko atsiliuosavus 
sparnui jam bandant nusileis
ti vietos airporte.

Pašto perlaidų judė 
jimas

Užsimušė jaunas 
turtuolis

ST. PAUL, Neb., geg. 28.— 
•dolomon Rickner buvo tris sy
kius atmestas dėl jo menkos 
sveikatos, kada jis norėjo įsto 
ti į armiją laike civilio karo. 
Betgi jis pasimirė šiandie,: su
laukęs net 115 metų amžiaus. 
Gal jis butų gyvenęs ir ilgiau, 
bet geg. 17 d. krisdamas nuo 
porčių jis išsilaužė kulšį, nuo 
to ir mirė. Buvo susižeidęs 
nugarą ir trejetą metų atga 
ir nuo to niekad pilnai neatsi
gavo.

Jis maitinosi labai paprastu 
maistu, gėrė daug kavos ir ar
batos, nesišalino ir alaus, rūkė 
per 70 metų ir tankiai mankš
tindavosi. Jo dantys btfvo svei 
ki; ir klausa gera. Jo tėvas gy« 
veno iki 101 m. amžiaus.

RYTOJ
Kapų Puošimo 
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CHICAGO. — Thomas Starr, kuris sakosi nužudęs Lillian 
Guild. Policija veda tyrinėjimrą.

Pasimirė 115 metų 
senis

Thomas Starr ——

. NEW YORK, geg. 28. —Po 
19 valandų ginčo ir svarstymų, 
jury pripažino rakandų taisyto 
ją Fiorenza, 24 m., kaltą dėl 
nužudymo ir išgėdinimo rašyto 
jos Nancy Evans Titterton ii 
pasmerkė jį mirčiai elektros 
kėdėje. c .

Tą> moteris bįvo > nužudyta 
aidžią jame penktadieny. Jos 
beveik visai nuogą lavoną ras
ta matfdynėje. Rado ją Ęioren- 
za, kuris su savo samdytoju 
atnešė pataisytą jos kėdę.

Jokių pėdsakų neužtikta, iš 
ėmus trumpą virvę, kuria nu
žudytoji buvo surišta. Ta 
žmogžudystė įvarė didelės bai 
mės New Yorko moterims, ku 
rios pradėjo bijotis net ir pa
žystamus žmones įsileisti į savo 
namus. Išrodė, kad ji niekad 
nebus išaiškinta. Bet trumpa 
virvė visgi žmogžudį išdavė. 
Stfsekus virvės gamintojus, su 
rasta, kad tokias virves nau 
doja rakandų taisytojai. Tada 
jau nesunku buvo susekti Fio
renza, kuris liko suimtas ir 
prie kaltės prisipažino. Teisme 
bandė nuduoti silpnaprotį ir 
dagi buvo bandoma įrodyti, kad 
jis negalėjęs būti puolimo vie
toj. Bet jury vistiek jį rado 
kaltą.

Kauno kalėjime 
ir IX forte dabar yra 1,100 ka
linių.

Visuose Lietuvos kalėjimuose 
yra 3,000 nuteistų kalinių ir 
1,400 nenuteistų, politinių ka
linių yra 500.

. Gegužės 9 d. 10 
Šakiuose, pačiame 

miesto 'vidury kilo gaisras, ku
ris užgesintas tik rytojaus die
ną 5 vai., ryto. Gaisro metu 2 
gyvenamieji namai visai sude
gę, 2 smarkiai apdegę, sudegę 
5—6 sandėliai ir tvartai su 
įvairiu turtu. Gaisro nuostoliai 
siekia 100,000 lt.

Gaisrą gesino šakių, Vilka
viškio ir kt. ugniagesiai.

(Musų specialaus korespondento)
KAUNAS. Koksai veikia įstatymas, kuriam pavedama tvar

kyti spaustuvių reikalą, jums jąa yra žinoma. Dabar tasai pats 
įstatymas dar papildytas tokiu piftiktu, kad reikės visiems gau
ti iš apskrities viršininko leidimas turėti rašomas mašinėles, 
šapirografus, ratatorius ir kitus spausdinimo įrankius. Visviena 
kas šituos rašymo ir spauzdinimo įrankius norėtų įsigyti ir tu
rėti, ar tai privatus asmens, ar tai draugijos—privalės kreiptis 
į apskrities viršininką gauti leidimą, nors tie prietaisai butų var
tojami tik savų asmenę reikalams.

Taigi, kaip matot, tokios pas mus naujienos, spėju supras
ti, kad jos nėra iš maloniųjų.—Betkas.

Ir Naujienų Raštinė Bus 
Uždaryta Gegužės 30 ir 
ne dėl io j, geg. 31 d.

“N” Adm.

kartu atsisako apleisti dirbttf 
ves. j

Darbininkai laiko užėmę ii 
kelias kitas dirbtuves. Maistą 
iiems pristato jų draugai.

.r i
Kadangi streikai palietė n 

amunicijos dirbtuves, tai pre
mjeras Sarraut tarėsi su ki
tais kabineto nariais, taipjau ii 
su busimuoju, premieru Leon 
Blum.

Komunistų partijos sekreto 
rius Jacques Dtfclos, kuris at 
stovauja metalo darbininkų uni
ją, paskelbė, kad darbininkai 
yra gerai disciplinuoti ir nebus 
jokio sabotažo.

JERUZOLIMĄS, geg. 28.
Anglijos kareiviai šovė į riau
šininkus Kubątia, šiaurinėj Pa- 
Jestinoj,, du‘ jų vietoj nukatfda 
mi,o' tris' •ši&eisdami./^f :

Kareiviai šiandie taipjau nu
kovė du arabus Jeruzolime.

Taip griežtai Anglijos kaitei 
viams elgiantieš, riaušės pra 
deda aptilti.

NAUJI IOS THt Lithuanian Daily news

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8500

NAUJIENOS
Ths Lithuanian Daily nkws

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

. Phone CANal 8500

* J -' v k •!’’ į;. . . „iV

fehįAkįį
1 ■ t X/ ? -1

X' 'iii
. ■ ■■ V !

'' 15 . jv t-. 5 '



■

Penktadienis, geg* 29, 1936 
------------------------------«■■■ " • 'I* .. Ii .'I i.T ■ ‘ , f ii i. ■

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

■ ■■■fa i.e.niit.frrtfi-ii ■ i r—
NAUJIENOS, Chicago, D1

fadffaš

-Et įLaidotuyių

BURGH’O NAUJIENOS
rn r fe ii aar ■■afaį^r ., >fa i.iIįįU' iiti,ViCtiiw,ii'.a~M

KAIP PITTSBURGHO LIETUVIAI 
SUTIKO DR. ŠLIUPĄ

PITT3BUBGH, Pa.—Gegužės 
23 d. Dr. J. šliupas su žmona 
ir sunum atvyko į Pittsbtfrglių 
apie 7:20 vnl. vakaro iŠ New 
Yorko ir tuojau išsiskubino į 
jam rengiamas prakalbas Lie
tuvių Mokslo Draugystės sve
tainėj, atsisakydamas net eiti 
užkąsti iš po tokios ilgos ke* 
lionės, kad nesuvėluotų kalbėti 
ir kad publikai nereiktų jo 
laukti.

Vadinasi, dar ir dabai4 pas 
musų senąjį aušrininką ir ne
nuilstantį laisvos minties skel
bėją nestinga nei energijos, nei 
pasiryžimo.

Prakalbas Dr. šliupui ren
gė bendras komitetas, suside
dantis iš Lietuvių Mokslo 
Draugijos atstovų, SLA. 3-čios 
apskrities ir sandariečių kuopų 
sąryšio. Nuo visų minėtų 
draugijų įėjo į komitetą po 2 
atstovus. Diena prakalboms 
nebuvo labai tinkama (šešta
dienis), daugumas musų biznie
rių ir krautuvių darbininkų ne
galėjo būti prakalbose.

Tačiau, reikia pasakyti, kad 
prakalbos buvo .sėkmingos ir

gerbiamas svečias buvo tinka
mai sutiktas.

Drk J, šliupas tarpe 
LMDk narių jaučia

si kaip namie
Dr. šliupas atvykęs į Lietu

vių Mokslo Draugystes svetai
nę pareiškė, kad jisai šios drau
gijos name jaučiasi kaip na
mie, tarp savųjų. Nariai ap- 
šjpitę senąjį aušrininką iš visų 
pusių sveikino linkėdami jam 
nenuilstančiai dar ilgai darbuo
tis. Dr. šliupas važiuodamas 
į Pittsburghą atvežė LMD. kny*- 
gynui knygų, Lietuvoj išleistų, 
keletą egzempliorių “Senovės ir 
Viduramžių Medicinos Istori4 
jos” ir “Hygiena”. Mat, savo 
laiku LMD. buvo užsiprenume
ravusi minėtas knygas.

spaudos, ob-ganiža- 
politineš, bet ir 
uždarytos. Klebo- 
Lietuvoj pilniau- 

Vienuoliai su

SRVEdh&BUY 
CUFlMAnflR

M'-'dc. •> į <
llluihated—,.-.A GaO-50. '

Other Shelvador Models M LW^
Irom up. ;
THE WORLD’S MOST'^*> 

BEAUTIFUL REFRIGERATOR

Pamatykite tas naujas Elek- 
trikines Ledaunes Budriko 
Didžiulėj Ledaunių Krau
tuvėje. 5 metų garantija.

Kaina
*104.50
ir aukščiau

Ant lengvų išmokėjimil

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

BUDRIK

Prasideda ir prakalbos
Prakalbas atidarė komitetu 

pirmininkas P. Pivaronas. Svei
kinimo kalbas pasakė Antanas 
Lelionas, kuris sveikino Dr. J. 
šliu'pą LMD. vardu, J. Virbic
kas sveikino sandariečių vardu, 
S. Bakanas SLA. 3-Čio apskri
čio vardu ir J. K. MažuknakaL 
po SLA. vice-prezidentas. Pri
statoma p-lė Laura Paulekiute 
padainuoti keletą dainelių akom
panuojant Mildai Virbickaitėi.

Dr. šliupas pradėdamas kal
bėti pirmiausia prisimena apie 
Suvienytų Valstijų istoriją ir 
padarytą progresą. Tai buvę 
atsiekta todėl, kad čionai vieš
patavo laisve ir demokratija. 
Sako senas aušrininkas, kad 
kur nėra laisvės, nėra demo
kratijos, tenai nėra ne pažan
gos.

Amerikos lietuviai yra 
prisidėję prie Lietuvos 

nepriklausomybės
Amerikos lietuviai yra daug 

prisidėję prie sukūrimo nepri
klausomos Lietuvos savo dole
riais, savo darbais. Ir jei ne 
Amerikos lietuviai, sako Dr. 
Šliupas, tai vargu mes turėtu
mėm nepriklausomą Lietuvą. 
Amerikos lietuviai darbuoda
miesi dėl Lietuvos nepriklauso-

------ ---------------------- .-■■•I.-rr-H .r'-O.u-rriiiĮ. '.i

mybės tikėjosi, kad ir U etų va 
bus laisva ir demokratiška.

Nors Lietuvoj jau daug pa1 
žąngos padaryta, bet dar nėra 
nėi laisvės, nėi demokratijos, 
if Amerikos lietuviai turi pa
dėti Lietuvos lietuviams iško 
vbti šąžihės laisvę ir atsteigti 
demokratiją.

Lietuvoj vėikia karo Stovis, 
nėra laisvos 
cijos he tik 
kitokios yra 
tiai jaučiasi
si šeimininkai.
buliais vienuolių dygsta kaip 
grybai po lietaus. Ir dažnai 
tuose viehuolynuose vokiečiai 
vienuoliai, atvykę iš Vokietijos, 
šeimininkauja ir dirba Vokieti
jos naudai.

Daktaras faktiškai parodė, 
kad keliose Vietose atvykę iš 
Vokietijos Vokiečiai vienuoliai 
pašalino lietuvius vienuolius iš 
Vienuolyno atsakorningų vietų 
ir patys tas vietas užėmė.

Kunigija Lietuvoj kas metai 
pasiima po 50-60 milijonų li
tų. Kunigų ir vienuolių pulkai 
kas metai didinasi ir didinasi, 
davatkų yra apie 60,000, kurios 
jokio naudingo darbo nedirba. 
Nėra eivilės metrikacijos; ku
nigai tuo naudojasi, lupa be 
pasigailėjimo už laidotuves, už 
šliubus ir už kitus patarnavi
mus. Kaip pavyzdį Dr. Šliūpas 
nurodė, kad miriVs buvusiam 
kunigui Purickiui, kuris jau 
buvo laisvamanis, kunigai už 
ją palaidojimą'buvo užsiprašę 
net 10,000 litų, žinoma, buvę 
kiek nusiderėta, bet kunigai 
vistiek gerai pasipelnę iš be
dievio Purickio palaidojimo.

—Reporteris* 
(Pabaigą bus kitįfti. ,ųum.)
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PAVYDAS

Kad taip ištikrųjų yra, tai 
aiškiai parodo musų vienas dva
siškas tėvelis, kūtis pasirašo 
kunigų “Draugo0 (Pittsburgho 
žiniose) Vėpla. Jis taip ir ra
šo “Ko Pittsburgho lietuviams 
katalikams trūksta?”

Tasai dvasiškas tėvelis drū
čiai bara katalikas bižriferlus, 
kad jie kaip kada tiueina į 
laisvamanių ir nezalėžniiikų pa
rengimus ir tenai praspendina 
kokį dolėrį kitą»

Musų Pittsburgho ir apylin
kės kai kurie kunigai baisiai 
pavydi, kad katalikų biznierių 
doleris tenka laisvamaniams ir 
nėžalėžhihkamS; Bet jei lais
vamanių ir nezalėžninkų “be
dieviški” doleriai tenka kuni
gams, tai taip ^r reikia;

Vadinasi, yra! didelis griekas 
duoti “katalikiškus0 dolerius be 
dieviams, bet nuo “bedieviškų’’ 
dolerių tai musą tėveliai nė 
kiek nesipurtb,—paima su pa* 
sigėrėjimti1.

Tai ir dar vienas įrodymas, 
kad Pittsburgho ir apylinkės 
kunigėliams labai trumpa do
lerių. Jie dėl dolerių bara biz
nierius, dėl dolerių ir biznio 
baisiai nekenčia laisvamanių ir 
nezaležninkų;-—Magdės

w m .... ...............................................Į-—. .i M
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Anna Markė
CHICAGO. — Anna Marks,- 

čigotlė, kuri iteisme pareiškė, 
kad tėvas ją pardavęs už $2,- 
500. Kai ji pėrfciskyrė ir ištekė
jo antru kartu, tai tėvas ban
dęs ir iš antro vyro gauti pini
gų. Jos tėvas, Peter Stevens iš 
Detroito, kaltina dukterį pavo
gus $3,000. ' .

— — •. _ ,-Y- / Ą . ■*- '■

N. S. Pittsburgh, Pa

Ko Pittsburgho lietu 
viams kunigams 

trūksta?
kaiPittsbuTgho ir apylinkes 

kuriems lietuviams kunigams 
vis dar trūksta ir trumpa tų 
nelabųjų, dolerių. Nors yta 
rengiama labai daug koziravi- 
nio vakarų ir šiaip visokių ker
mošių, kad surinktų dolerių, bet 
jų vis trumpa ir trūksta.

SLA. 3-čio Apskričio 
!* suvažiavimas

, -žr.-.'.'i-;, r--Ąi>rn ■■ į-ĮJK' Įjfi-.

Gegužes 24 * a. Lietuvos Sū 
nų svetainėje įvyko SLA» 3Čio 
apskričio kuopą, pusmetinis su
važiavimas. ‘ Ž

šiame suvažiavime dalyvavo 
ir SLA. garbės; narys Dr. J. 
šliupas. Svečiui?1'atėjus į sve
tainę, delegatais ^atsistojimu pa
gerbė SLA kūrėją ir pirmąjį 
organizatorių. į

Dr. Šliupas pasakė gražią 
kalbą ragindamas Amerikos lie
tuvi u4s prie vienybės ir bend
rai darbuotis ’del laisvės ir de
mokratijos, Nupeikė tokius Vie
nybės ardytojus kaip Gleve- 
lando “DirVos” Karpią, kuris 
taip negražiai šmeižė antrąjį

Lipiam:, "r' ". s i: . .......
skridimą ir lakūną Vaitkų. Pa
sak Dr. Šliupo, girdi, mes Lie
tuvoj negalėdavome suprasti, 
dėl kokios priežasties ir ko
kiais sumetimais “Dirva” taip 
negražiai šmeižė lakūno Vait
kaus didvyrišką darbą.

SLA. apskričio suvažiavimas 
išrinko delegatą ir į Amerikos 
Lietuvių Kongresą. Delegatu 
liko išrinktas J. Miliauskas.

Toje pačioje svetainėje po 
suvažiavimo vietos SLA. 86 
ku'opa buvo surengus vakarie
nę, kurioje dalyVdvo ir Dr. J. 
Šliūpas. Bet apie tai parašy
siu kitą kartą.—Koresp.

rarsinkitės Naujienose

Physical Thefėpy 
and Midwife 

6630 S. Weetern 
AvėM 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie
gimdytno namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari 
inai dovanai.

AKUŠERĖS
Anelia K. Jarusz

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Cicetoš Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

•i -, -j;*.;; ....... . .i. rį, i .i į.ii.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

EŽĖRSKIS IR SŪNŪS
Tel. Pullinan 570310734 S. Michigari AVe.

Furniture Mart
3347 So. Halsted St

Viskas dėl namų už žemas 
kainas.

J. F. BŪDEIKIS
4605-07 Š. Ilermitagė Avenue Phones Yards 1741-1742
Bfightoii Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

2814 Wėšt 2Brd Blatte Cicefo 6927

g. C. LACHAVICZ
42-H Kasi 108th St. Tel. Pulllnan 1270 arba Canal 2515 

faUfa'ufafa'a-r-Ma9.rtB-i.-KT.-i t-r.imMF'-rr" .... <

Kožną dieną Budriko pro
gramai 7 P. M. iš stoties 

WAAF, 920 kil.

J. LIULEVIČIŪS
4002 Archer AVenūė Phone Lafayette 8572

MALEVOS
DidžtaUBiog malevij ISdlfbCjų Ir dlalri- 
butoritj ištaigos Chicago je. Standarti
nes rųAles malevfj už tiktai

8. F. MAŽEIKA
8S19 Lituatiica AvenUe PhOfifi Yards 1188

■■■r .-.r,r. -r. fr.• K>atr.i,r.rTyua~,ii-r

A. MASALSKIS
8807 Lituatiica AVOtitiė PhOnė Boulevard 4139

. [. ■ A. PETKUS
1410 South 49tli Court Cieeto Phone Cicero 2109

i JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
1 REPublic 8340 

f Į..
AD V OKAI Ai

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

Mieste Ofisas—127 N. pedrborn Si. 
Kaino. 1431-1484—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais it Sėkmadiehiais- 

nagAl nutarties.

Telephone: boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVeNB 
Res. 6515 So. Rockvreli SL 
TelephonA! Renublic 9728

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas .

Š421 S. Halsted St. Tel. Yards 2584
Ofiso vai. vakarais niro 6 iki 9 Vai.

Rezidencija
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2516

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAI 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos i Kasdien huo 9 Iki 5

Vakarais: PanedSlio, Seredos ir 
PStnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 8. Rockvreli Street 

Telefonas Republic 9600.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tel;: — Hyde Park 3395

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare.
188 W. Randolph St.

Valandos: kasdieij, nuo 9:0P rytp 
iki 3:00 po piet. .

KTU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu itempima. kuris 

esti priežastirhi galvos skaudSjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos* Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12.

Daugely atsitikimu akys atitaiso- 
.mos be akiniu. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Pliene Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
Lietuvis 

Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso,
ir Akiniu Dirbtuvš

VVest 35th St
kampas Halsted St.

Valandos nito 10—4, huo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena

The 7
Kraft

Cheese
Spreads

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

A. Montvid, M. D.
West to#n State Bank 61dfc< 

2409 West Madisoa Street 
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 ild 8 vak.

Tel. Seeiey 7339 
Naras telefonas Brknslnek Š597

756 West 35thSt.
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

H4io valandos Huo 1-8 nuo 6:80-8:M
nuirai aatarH

- .fa,.,, į . ,fa -

Dr. V. A. Šimkus 
Gydytojas ir chirurgas 
įlaiidbB nuo 2 Iki 4 If nab 7 iii 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3843 South Halsted St 
Tel. Bbulevard 1401

Fhdne Cfthal 6122

Dr. S. Biežis 
GYDYTOJAS ir chIrurGas 
2201 West 22nd Street
Vkldfidoš: niiti 1—8 it 

Seredomis ir ned«l. pagal sutarti 
ttėz. 6631 So. CaliforiHA Ąvėhtw 

Telefonai Ratfublfr 7868

Tel. Office Wentwbrth 0880 ttez. ftvde Park 8įŠ5 a

Dr. Sušauna Slakis
Moterų Ir vaiku lirų Rydvtoia 

6900 So. Halštėd St 
Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. vek 
išskyrus seredomis ir subatomis.

Phone BJalevard 704Ž

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas 

4645 So. Ashland Avė 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal eutarth 

— - ■■ ■■• ■' ■ '■ j- • rTriii

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVK 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki r 

vak. Nedalioj phgal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevafd 7820 
Namu Tėt: Prospect 1930

„ Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
v t Telefonas; VJrginia 0836 

__ i__4L___________________ nnn

i i i Kl Vtf-fcb

Kiti. Uetaviai pakte^,..

TeL BoUleVard 5914 Diena if Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4» nu® 7 
iki 8:30 v. NedBL nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Retidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Dr. A. J. Manikas 
PHYSlCiAN-BURGEON 

Office 4070 Archer Avė.
TeL Virgin! a 1116 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 
Office & residence 2519 W, 43rd St.

Tel. Lafayette 3051 
Valandos: 9—10 fjrta. 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinomas bar 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chron likau ligas 
vyru. motenj ir vaiku parai nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai 
1034 W. 18th st, netoli Morgan Si 

Valandos nbe 10—12 pietų lt
nuo

Rezidencijos telefonai:
Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-roe lubos

Nėra Middle-Man’s pelfto 
7.00U gal. Sherwin Williams Trim Var- 
niAo. 18 Majestic Radio. kurta suban
krutavo. $2.76 vertas CNCngA
Namams Maleva. Ginas ar Fiat. Grsat 
Lakos rųAioa, kitur $2.25. $1.25
mu*u kaina ......   **
Montgomery-Ward certifiknota malova 
S a n d Kote finish. pirmiau <141. 
$3.20, dabar ...................... —
Juodas Sereen Enamelis 50d 
T>»bar galionas --------- ------*
“Quinto” U. S. CalsG- $1.00 
mine 25 sv. maišas

Ir tūkstančiai kitų bargenų.
Mes operuotam nuosava sandeli ir tu
rime savo mnlevtj fabriką. Pirkit tie- 
Mosr ir taupykit 1

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1657 MILWAUKF.1C AVB. 
6530 9. HATSTED ST. 

2274 ETJtTON AVĖ. 
Telefonas: Armltage 1440.

“Mi»» America-^1936” and statute 
symbolic of modėtn yottng woman 
as represehted by Mist Leaver.

“Miss America — 1936” ir simboliška amerikietes 
statula

J. F. RAPŽIUS
668 WėSt 18th Štfėėt Phone Canal 8174

S. M. skuoas
tlŠ Wėst IŠth Street Pbohe Monro® 8877

■biid įUfa ■fai i • Y f ,7.7

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phoneš BouleVard 5208-8418

A.MBUI.ANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

. X F» EUDEIKIS

now i n new-design 
Swarikyšwig g/asšes!

ė Špafkling glasses strėwn With 
bright stare... the ttetv Swanky- 
swigs. You’Ū want to collect a 
Whole sėt. And tvhile you’fe doing 
it; gėt acąiiainted 
with a.ll seven 
of the delicious 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
marvelous for 
sandwichfe8,salads 
and appetizers.

Nuo 10 iki 12 vat ryto. nito 2 ild 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 tai 
rakate. Nedttioiniš nuo 10 iki 12 
valandai diena. r.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonai Yards 6994

Dr. Maurice Kahn
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piieti 
i ild 8 vai Nedil. nuo 10 iki 12 

Rex Telepikme PLAZA 2408

Ofiso Tel. Dorchestet 6194 
Rez. Tol Dml 9191

Dr. A. A. Roth
Rusai Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visu 
chroniškų liga.

Ofisas 6850 Stoney laland Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vai vak. Ned* 

Įlomis Ir šventadieniais 10—12 
dienu.



NAUJIENOS, Chicago, III

ŠIOS SAVAITES

Eitra BargenaiVietinis,

3800-50 So. Western Avenue

V. B, Ambrose

Geriausi Degtinė... Gerkit

2202 WEST CERMAK ROAD
Tel. Canal 8887

SOUTH SIDE BREWINC COMPANY
NE RIZIKUOK

AVENUE NATION

Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

GARS1NK1TĖS “NAUJIENOSE

Mėsa Dekoracijos DienaiGalioną

VERŠIENOS KULŠYSPORK LOIN
ŠVIEŽI KIAUŠINIAIRŪKYTI ŠOLDERIUKAI

Galioną
TIRPYTI TAUKAIRŪKYTI LAŠINIUKAI

ŠVIEŽIOS DEŠROSNUPEŠTOS VIŠTOS

PETER PEN

ENTER

22.5

17%c 
17x/2C

galvai tikrą ramybę 
aplankyti musų vol-

tv-azct*3 
EA6V/

Sugrįžo į Chicagą 
Prašo gražinti

AT 
THE 
DOOR

3407 So. Hafsted St.
2119 W. Cermak Rd

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE COMPANY

$1.OG 
- 200

TOWN OF LAKE—-Edward 
Czesna, 4501 So. Paulina Street, 
visiems šios apielinkės gerai ži
nomų biznierių sunite, praėjusi

SAMPELINfi 
ELEKTRIKINfl 
LEDAUNfi 
VERTĖS $150

jaunas 
suželtas 
sulaužy-

Grynas Gum Spi 
rits of Turpen 
tinę už 
galioną *****

t=QIEND9, 
TUHS VS C2OSEV 
HE UAS CCME 
TO U'S
TUOJU THE 
FACTCOV.

Penktadienis, geg. 2.9, 1936

POOR. 
SNAZ. 

doesn't 
UNDER- 
STAND/ 
WILLHE

M. NORKUS
Res. YARDS 2084

RED LABEL 
ALL-SPAR 
4-Valandų

VARNIŠAS
1.49

Lafayette
0074

Šiaurvakarinis kampas Archer ir Western, Chicago. Atdara sekma 
dieniais visą dieną. Jei norit sutaupyti pinigų ant statybos medžią 
gos užeikit j musų yardą.________ ,

Skoliname Pinigus Dėl 
Pirmų Morgičių

GRAŽUS RADIO PROGRA
MAS

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

Boston Shoe Store savi 
ninkas pargryžo iš 

New Yorko

Visi geria ir mėgsta AMBROfjtA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

ŠVAROS IR MALEVOS
IŠPARDAVIMAS

30-colių Plasters,, Crdftex
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ 
kur gausite greitų ir teisingų patar
navimų.

3225 So. Lituanica Avenue

Amžino atminimo mirusiems — ilgiausių 
metų gyviems lietuviams!

Lengvais išmokėjimais nuo 
5 iki 15 metų.
Taupomi pinigai kiekvieno 
asmens yrą apdrausti iki 
$5,000.00 per Federal Sav- 
ings and Loan Insurance 
Corporation, Washington, 
D. C.
Praeityje išmokėjom 4%.

BELLWOOD 
FLAT PAINT 

Balta ir Spalvota
1.29

GRAHAM’S 
READY MIXED 

PAINT 
Grynas linseed 
aliejaus išlauki
ne maleva. Bal
ta ir spalvuota.

Galionas

51.95

BRIDGEPORT.— Geg. 28 d. 
p Petisch, savininkas Boston 
Shoe Store, 3435 S. Halsted St., 
pargryžo iš New Yorko, kur 
buvo atsilankęs apžiūrėti batų 
skladus ir vėliausias madas. 
Yra pastebėtinas dalykas, kad 
Boston Shoe krautuvės landas 
visuomet atrodo up-to-date.

, —VBA.

Morta Vaitkienė, trans-atlanci- 
nio lakūno žmona, susirgo 
apendicitu. Pereitų pirmadienį 
jai buvo padaryta operacija, 
kuri, matyt, pasisekė, nes Ii 
gonė taisosi.

Leit. Vaitkute su žmona bu
vo Chicago j e savaitė laiko at
gal ir dalyvavo Dr. A. Davi- 
donio laidotuvėse.

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytojų, narsiu ir 
vaistininkų.

Ekonomiškas GLOSS PAINT —
Balta ir spalvuota. $4 4Q 
Už galioną     ■ ■ifw

Graham’s Special Gloss arba 
Semi-GIoss Paint

Maleva su enamel finišu. Sienoms 
ir medžių darbams., $4 QE 
Už galioną ...».....   I«vv

COIM& . CZCMT INJ T=OU.klfE>. Įj 
©□T GEMEsrsNBEJZ, TUEGZE

NO PUACE -FX2OWK)S

'SAF’E VOlJ ai— 
MUŠT *=»n4U-E ZKJ—

Niežėjimo. IŽMrimų Ir Dedervin3»— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sulvelnlna iritadją nuo Ecsemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas Ir giriamas 
milijonų kaipo švarus Ir saugus vais
tas prašallnlmul odos Iritadjų. Užkir
tas Oood Housekeeping Bureau. No. 
<874. 35c. 60c, Ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

MAMOMS Platus CEVERYKAl
Visoms mamoms patinka 
platus ir patogus čevery- 
kai. Musų krautuvėj rasi- 
te didelį pasirinkimą pla- 

Yį *r §'eril čeverykų. Čia. vjga §eĮmyna ga|į gauįi ge.
riausius čeverykus nebrangiomis kainomis.

Dažnai pa-arnauja nuliūdi
mo valandoje pasakydamas 
prakalbas prie mirusio kapo 
Tautiškose Kapinėse.

KENTUCKY YEARLING
Vienų metų senumo... išsibuvusi 
ųžuolinėse statinėse 12 mėnesių.

Padaryta iš geriausių grudų, ir 
sušvelninta, kad duoti publikai tik
rų gėrimų.

Jei nori geriausios straight whis- 
key ir highball prašyk 

KENTUCKY

visus kilus, kurie rengiasi pa
rėdyti namus naujais baldais 
ir kitom reikmenim, nes vis
kas čia parsiduoda už labai 
sumažintas kainas.

Ugnis, nuostolis ar vagis gali atim
ti nuo jūsų jūsų vertybės popierius 
brangenybes, laikant namuose ai 
šiaip slepiamoj vietoj.
BUK IŠMINTINGAS ,
Už vien tik nominali mokestį depo
zitų apsaugos baksas duos jums pil
ną apsaugą ir 
Kviečiame jus 
tus i
MILWAUKEE
AL BANK, kur tūkstančiai laiko sa 
vo vertybes.

penktadienį, gegužės 22 d 
grįžo į Chicaga.

Prieš porą metų 
Czesna buvo sunkiai 
automobilio nelaimėj: 
ta šonkauliai, ranka 
Padarytos žaizdos užgydyta bet 
Edwardas Czesna vis nesijautė 
sveikas. Išbandęs įvairius gy
dymo budus ir nesuradęs nori
mos sveikatos, jaunas Czesna 
buvo išvažiavęs į Arizona vals- 
tijų sveikatos ieškoti. Arizonoj 
jis praleido apie aštuonius me
nesius laiko

MILWAUKEE.SKAFE DEP0S1T CO.MILWAUKEE AVĖ. L DIVIS10N ST. 
Atdara Kasdien nuo 9 iki 4

ROOSEVEIT 
FURNITURE co 

2310 West 
Roosevelt Road 

Tel. Seeley 8760

Progress Furniture Compa- 
ny krautuvė rengiasi palinks
minti savo radio klausytojus 
smagiu , ir įdomiu radio pro
gramų, kuris bus transliuoja
mas poryt, nedėldienį, litų 
valandų priešpiet iš stoties 
W.G.E.S. Patirta, kad progra- 
mo išpildyme dalyvaus žymus 

I dainininkai, muzikai ir kalbe
lio j ai, kurie visi pateiks daug 
‘ visokio įdomumo ir gražaus 
pasiklausymo. Todėl reikia ne
pamiršti pasiklausyti. Prie to, 
reikia pastebėtų kad šiomis 
dienomis Progress krautuvė 
tęsia didį “Home Modernizing 
Sale”, kame specialiai kviečia 
Jline Brides, Ex-Kareivius ir

Vienintelis Lentų Yardas Chicagoje su 

Visomis Pasaulines Parodos Lentomis
Žemiausios kainos U. S. A. 
Naujos ir vartotos lentos 

2x4 kaip naujos, švarios pigiai kaip pėda už 
1x6 kaip naujos, 'švarios, 100 bėgamų pėdų 

Lentelės, kaip naujos, ryšulys ....................

YEARLING
Dabar galima gauti kaimininiam taverne. 

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

EDERALoAVINGS
AND LOAN A S 5OC IAT1ON 

Of CHICAGO

Universal Shoe Store
A. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav. 

3337 SO. HALSTED STREET

sv- 12V2C
tuz. 22/2C

J. SPAITIS FEDERAL MEAT MARKUS
1949 So. Halsted St.
3631 So. Halsted St

Grynas Boil
LINSEED OIL 

už; ga- 
lioną °

GRANAM & SONS, Ine.
L “Malevų ir Sienij Popieriaus Krautuvė’* 

1821 W.- 35th St. 1638 W. 79th St
L Tel. Lal^yettd'‘3873 7 ’ TeL Radcliffe 3886

Didžiumą 
LIGŲ

atsiranda nuo nešvarumo Žarnose
Galvos skaudėjimas, skilvio li

gos, persišaldymas, nervuotu- 
inas, vidurių užkietėjimas, ink
stų ligos, nemiga, odos ligos, 
reumatizmas ir tt. yra priežasti
mi, susidariusia nuo prisirinku- 
rių nuodų žarnose. Pašalinkit 
tuos nuodus, pasiiiuosuokit ir nuo 
tų negaliavimų.

Labai švelnus, ir geriausiu 
tarpininku organizmui išvalyti 
yra Ucco Herbolene. Pabandykit.

Parsiduoda visose vaistinėse.

UNIVERSAL 
MEDICINE CO.

1901 Hervey Street 
Chicago, Illinois

GERKIT TIK GERĄ ALŲ 
tiktos i#

ir augščiau 
ir Rasket Weaves—rolis
Daug naujų pavyzdžių miega
miems kambariams;—25c vertės.

SPECIAL kaina. 10c
Rolelis....... ...........  -_______
Sienų Popierių trimuojame VELTUI!

DIAMOND QUICK-DRYING SPAR VARNISH, $| QQ 
galionas ..................................................... ..... ...
VIENO KAUTO WHITE ENAMEL ............ . gal. $1.69
JUODAS SKRYNŲ ENAMELIS .................. kvorta 290
DIC-A-DOO PAINT VALYTOJAS, didelis pakelis 230

Autorizuotas Dealeris Nu-Enamel, Jewel, NVallhide, 
Pratt & Lambert & Old. English Products 

VELTUI PRISTATYMAS Atdaras antradieniais, ketvirtadieniais 
_______ ir šeštadieniais vakarais.

NEGLECT 
AtOLD

Itching 
Skin

LOUIS M EITUS
LU M B E R COMPANY L

žemo
D R SKIN IR R I TAT I O N S

f
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LAISVOS KAPINĖS

lOSii
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SubscripHbfi RAtes: 
tfc.Oo per year in Canada 
S5.oo per year cuhide of Chieago 
$8.00 pei* year in Chieago 
3c per ėopy.

£ w

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily NeWs 

Published Daily Except Sunday by 
rhe Lithliahian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Strėėt 
Telephone CANal 8500

Entered as Second Clasi Matter 
Marėb 7th 1914 at the Pdsl Office 
oi Chieago, III. uttder the act of 
Marcb 3rd 1879.
-±S33S=Ž

Naujienos eina kasdien, i&skiriSnt 
sekihadieniiis: Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chieago, 
Ui Telefonai Canai 8500.

**#$

Penktadienis, geg. 29, 1936

$8.00
4.00
2.00

■

Uhakymb kalnas
Chicagoje — paštu;

Metami -------- ------------
Pusei metu —------------
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams _____
Vienam mėnesiui -------------- *75

Chieagoj per išnešiotojus:
Viena kopija  _______________ 3c
Savaitei_________ a------------ a 18c
Mėnesiui *t5c

Stiviėfiytttiė Vaistijttaė, bb chičhfrj, 
paštu: .

Metams $5.00
Pusei dietą 2.75
Trima AiėAeslahia 1.50
Dviėin mėnesiams

mžnfesltil .^5
Lietuvon ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams ••••• a ••••••••• •••• $8.60
PUsei mėtų 4.60
Trims menesiams ________ _ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monėy

Ofderiu.kartu su užsakymu.

Prieš 25 metus Chicagos lietuviai įsteigė “tatiti- 
.; nes*’, i
'į mas kapines* Pats savaime tai, rodos, nebūtų didelis.da-

- - lykas, nes -
Amerika yra laisva šalis. Čia nė vienas negali būti pri
verstas vežti savo mirusios žmonos, vyro arba giminės 
kūną į tas arba kitas kapines. Kur kas nori, tenai savo 
numirėlius laidoja. O jeigu kam patinka lavonų degini
mo idėja, tas gali vežti numirėlį ne į kapus, bet į kfe* 
materijų. Amerikos valdžia ir įstatymai šituose daly* 
kuoše jokios prievartos žmonės neuždeda.

O betgi Chicagos lietuvių Tautinės Kapinės pasida
rė viena svarbiausiųjų jų įstaigų. Jos yra gražiai įreng* 
tos, finansiškas jų stovis geras, ir kasmet, Atmintinių 
šventėje, į jas susirenka milžiniškos minios žmonių. Kaš 
šitą įstaigą padarė lietuviams tokią svarbią

Ją padarė svarbią tas faktas, kad musų žmonių 
akyse šitos kapinės yra jų dvasinės laisvės simbolis.

Kol nebuvo Tautinių Kapinių, šio didmiesčio^ gy
ventojai lietuviai turėjo laidoti savo numirėlius abba 
tarpę svetimtaučių, arba bažnytinėse kapinėse, nežiū
rint ar jie bažnytinėms apeigoms pritarė, ar ne. Lais* 
vamaniui, kuris visą savo gyvenimą nepriklausė prie 
bažnyčios, buvo jo atminties pažeminimas ir jo draugų 
bei giminių sąžinės įžeidimas, kada jisai turėjo būti lai
dojamas, kaip tikintysis. To ne gana. Kunigas tokį “be- 

’^yti p^iinitįJ kapines arba ga^ 
Įėjo, laidbdaihw- įtekinti nufnifelį ir jo artimuo
sius. ■ • ■ • y . f

Savigarbos jausmas vertė laisvos minties žmones 
įsitaisyti tekias kapines, kuriose jie galėtų būt apsau
goti mirties ir nubudimo valandoje nuo pažeminimo ir 
pasityčiojimo. Jie nenorėjo suvaržyti tikinčiųjų teises. 
Jie tik rėikalavo sau lygių teisių su religiniais žmonė
mis. ■

Bažnytinėse kapinėse jie tų teisių negalėjo gauti, 
todėl tapo įsteigtos laisvos, Tautinės kapinės. Jų tvir
tas finansinis stovis ir jų populiariškumas tarpe Chica
gos lietuvių liudija apie sąmoningumą tos musų Visuo
menės dalies, kuri brangina proto ir sąžinės laisvę.

.. ... i . ----------- - ....

t. y. laisvas, nuo bažnyčios kontrolės nepriklauso* 

kas čia tokio, kur žmonės yra laidojami

Lakūnas Charles Sutheriarid, kuris neleido 18 ‘metų Duė 
Limo nusižudyti. Kai pastaroji norėjo šokti Iš lėktuvo, tai Su* 
therland pagriebė ją viena ranka už plaukų, o kita Vairavo lėk
tuvą ir nusileido Bostonb aviacijos laukė*
- u'i  ............................   — i ...i................. Vi .. į .. .. i, u.... jį. •„į.'i.mįu luii'ii' ...............» 

Dar Apie Seimo 
Rinkimus

tautininkai, nes kitaip ir būti 
negali. Juk tautininkams nėra 
jokio išskaičiavimo statyti kitų 
pažiūrų žmones.

Taigi, ir mes turėsime mo
dernišką Šeimą, kokių dabar 
keleriose valstybėse yra.

Kaip į Seimo rinkimus re
aguos visų uždarytų partijų 
buvusieji tų partijų atsakomin- 
gi veikėjai, dabar dar butų 
anksti spėlioti* Tik Viena aišku, 
kad pasklydus gandams, jbg 
busiąs seimas renkamas, buvo 
kaip pas ką sukelta daug viso
kių Skaisčių vilčių* Bet dabar 
jos jau bus dingUŠioS; Bet Šilio 
tarpu neturiu tikslo ir noro 
plačiau apie tai rašyti; kaip Vi
sų nuotaika paaiškės ir nub- 
monės nusistovės, tai tuomet 
bus galima tiksliau apie tai 
kalbėti.

Dabar faktas faktu pasilie
ka, kad jau turime Seimo rin
kimų įstatymą. Kaip šitasai 
faktas paveiks tolimesnę mūšų 
gyvenimo raidą, tai netolima 
ateitis parodys.

Tai tiėk Seimo rinkimų rei
kalu. —Betkas.

Gegužės 10 d.

8
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Dr. J. Šliupo Prakal 
bų Maršrutas

-- -- ,
Anna Roosevelt Boettiger, prezidento Roosevelto duktė, 
svečiuose pas Joan Crawford, paskubusią kino artistę. 

Į i *a?Ji-?■■ ..A»
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tainės, 10413 So. Michigan 
avė., 8 valandą ryto bus tfo- 
kas. Už visai pigią kainą tfo- 
kas nuveš ir parveš norinčius 
važiuoti į kapinių iškilmes.

Laisvamanių kuopos valdyba 
malonės susirinkti surengimo 
prakalbų Dr-ui šliupui reika 
lu birželio 1 d. 8 vai. vakaro 
Darbininkų Svetainėje.

—Senas* Antanas*

7
PhiladelpUia, Pa*,—liepos 
d.d.
Baltimore, Md.— liepos 9 d.

Roseland
Roselando ir apielinkes laisvos 

minties lietuvių dėmesiui(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Daugiau kaip devynis metus 
kaitriai laukę Seimo rinkimų 
įstatymo, pagaliau mės jį štai 
turime. Jis jau Vyriausybės 
žiniose paskelbtas ir; šiandien, 
tai yra gegužės 9 d., visudsė 
dienos dienraščiuose oficialiu 
komunikatu praneštas. Visi 
laikraščied tfy bfieialij komurii* 
katą paskelbė be jokių konieil- 
tariį. 'Įstatymai pas mus yra 
nekritikuotini ir kaipd tokie 
skelbiami be jokių prierašų.

Jau pereitame laičkė trum
pai tą įstatymą buvau atpasa* 
kojęs, nors tai dar buvo nevis* 
kas jžihofna. Bet mario Visai ii&t 
apsirikta ir jis toksai kaip ap^ 
rašiau. Į šeimb karididaths ga
lės išstatyti tik apskričių savi
valdybės iš savo rinkikų tarpo-. 
O rinkikais gali būti tiktai tiė> 
kurie tame pačiame apskrityje 
turi turtą, nuo kurio moka vai* 
stybės arba savivaldybės mo
kesčius. Kandidatais taip pat 
gan būti išštatyti iš to paties 
apskrities asmens, kurie nė 
mažiau kaip šešis mėnesius yra 
tame apskrityje išgyvenę: Rin
kikais gali būti asmens tur| nė 
mažiau 24 mėtų, b rehkairiąiš 
30 metų. Rinkimo apygardoš 
numatyta astuonios. Kelėtaš 
apskričių sudaro vieną apygah* 
dą. Kaiirio mieštas turės Šėšis 
atstovus, taigi Kauno miešto 
savivaldybė galės išstatyti 18 
kandidatų, iš kurių rinkikai 
galės šešis sau tinkamus atšto*

pitliioje pusėje 
bti‘vo nutarta 

datas kai
vus pasirinkti. Rinkimai bus 
slapti,, betarpiai.

Seimo rinkimai įvyks birže
lio 9—10 dd. Seime atštOVų bus 
50. Seimas .Renkamas penkiems 
metams: '"'l

Seimas visą laiką neposė
džiaus. Jo '.Įfvif sesijos per me- 
tUs yra^privfelbnjos,, tai va
sario ir^Juf^jb ittėriešyje. Ši
tos šeši jos nebus ilgoš, kitais 
atvejai^ Seifas rinksis ręikalui 
esant. J J

Tai, rodoš^.visa, kaš yrą ži
notiną* ViSČs kitos Smulkme
nos, maliau,.ijurhs neįdomu. Juk 
j.Uš ^tubše rihkimhdše nedaly
vausite; ,Tad> SVąrbU j umš žino
ti to įstatymo principinė pUšė, 
o visa kita n-; tai tik smulkme
nos. , ■ •- . ■ ,-į.

Anuomet rašiau, khd apskri
čių . savivaldybių rinkimai yra 
Čėftžirtiaį ir ne visai tiesiogini. 
Apskričių savivaldybių pirmi* 
ninkais yra Apskričių viršinin
kai, kurie Vidaus rėikalų minis* 
tėfib skiriami.. Apskričių. Virši
ninkai turi teisę bet kufį ap
skrities savivaldybės nutarimą 
užprotestuoti ir jo nėvykdynti. 
Tai apskričių savi Valdybes yra 
nuo apskrities’ virlininkO Visai 
priklausomos. Pirmieji apskri
čių savivaldybių rinkimai visos 
OpOžicijoš PuVo boikotuoti, tai 
jie,., beveik išimtinai susideda, 
iŠ tautininkų arba jų šimpati- 
kU. Reikia mhnyti ir laukti, kad 
kandidatais į Seimą taip pat 
buš išstatyti bėVeik išimtinai

*
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MIL.LIONS oF POUHDS HAVf P®1 
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DETROITO DEKLARACIJA”
, - ATMESTA

Socialistų partija (t. y. Nor
mano Thoiriaso partija) Cleve- 
lande priėmė naujų platformą. 
Jojė jau visai nebėra tų “revo
liucinių”- frazių, kuriomis buvo 
papuošta garsioji Detroito 
“principų deklaracija”. Priešin
gai, platformos gale pasakyta:

“Tenai, kur valstijos įsta
tymai to reikalauja, valstijos 
yra įgaliotos įdėti į platfor
mą pareiškimą, kad partija 
nepritaria valdžios nuverti
mui jėga.”
Tai juokingas paragrafas; 

Socialistų organizacijos atski
rose valstijose tapo įgaliotos 
(dėti j savo platformas pareiš
kimą, kad partija nepritaria 
valdžios nuvertimui smurtu — 
jeigu to “reikalauja” valstijos 
(StatymaiI

Bet valstijų įstatymai, žino
ma, niekur nereikalauja, kad 
Socialistai pasisakytų, kokiu 
budu jie Vėrs valdžią, jėga ar 
teisėtu keliu. Valstijų įstaty
mai kai kur laiko nusidėjimu 
priklausyti tokiai organizacijai, 
kuri stoja už smurto vartojimą, 
kaipo įrankį valdžiai nuVėrsli.

Tai vadinami “kriminalio sin- 
dikalizmo” įstatymai;

Tačiau socialistų platformos 
autoriams turėjo rūpėti ne tai, 
ką sako valdiški įstatymai, bet 
ką sako socialistiniai principai. 
Jeigu principui reikalauja, kad 
kovoje prieš valdžią britų Var
tojama bombos ir mašininės 
kanuolės, vifctojė apŠVietos ir 
balioto, tai kaip gali socialistai 
vienoje arba kitoje valstijoje 
to užsiginti?

O jeigu socialistų principai 
to nereikalauja, tai bUVo kvai
lystė tas “baisias” frazes dėti 
j Detroito deklaraciją.

Dveji metai atgal Norman 
Thomas bandė “rėvoliučionižuo- 
ti” socialistų partiją ir įpiršo 
jai tokią platformą, kuri buvo 
sukėlusi abejonę daugelyje 
žmonių, ar partija nenudardės 
į bolševizmą. Dabar tas didis 
Vadas išsigando savo paties 
drąsos ir sako, kad, jeigu poli
cija nepavėlija revoliuciją dary
ti, tai mes sutinkame viešai 
pareikšti, kad mes revoliucijos 
nenorime!

Tik ką atėjo 
150 

KULTŪROS 
Numeris 

Padidinta ir labai įdomi 
laida. Galima gliti 

Naujienose 
Kaina 45 centai -
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Juozo Adomaičio (Dėdės šerno) paminklo atidarymaš 
.... Lietuvių Tautiškose Kapinėse ra.

Gegužės 27 d. Dr. J. šliupas 
ir cėhtralinis prakalbų marš* 
rutb komitetas laikė susirinki
mą “Naujienų” raštinėje ir 
bėhdfai svarstė maršruto pla 
ną. Pdaiškėjus, kad gerb. sve
čiui tėkš apleisti JUng. Valstijas 
liepos mėnesio, buvo nutarta 
Valstijas jau 
liepos mėnesio,
pakeisti prakąjbų 
kUfibšė kolonijose.

PO tautininkų Kapinių iškil
mių Dr. J. šliupui rengiama di 
delėš prakalbos ir vakariene 
Chieagos Lietuvių Auditorijoje, 
birželių 4 d; Paskui kitose ko- 
lonijpše į'jaugiąjįpma, toks marš
rutas* ' '■■■

Kenosha, Wis.—birželio 7 d.
Detroit, Mieli.—-birželio 14 d. 

Grand Rapids, Miėh.—birželio 
16-17 d.

Cleveland, Ohio—birželio 20 
d.

Sėrkntdn, Pa*—birželio 28 d.
Mašš* Valstija—So. Boston it 

Worcester—liepos i—3 d.j d.
■ Connecticut, WatėrbUry ir 
New Bfitain—liepos 4——15 d. d*

Dr. Jonas šliupas jau Chica- 
goj. Birželio 4 d. Lietuvių 
Auditorijoje, tik mažojoj sve
tainėj rengiama vakarienė jam 
pagerbti. . Tikintai toj . vakarie
nė j dalyvauti jau dabar par
duodami. Nuo birželio 1 d. jų 
nebebus galima gauti. Taigi 
pasirūpinkite juos iš anksto į 
sigyti; Kreipkitės į p. St. Dam> 
brkūską, 31 Eašt 101 st., A. 
Jocių, 135 East 114 place; A; 
Mazeliauską, - 10588 Edbrdok 
avė.; S. Vilkų, 1(^00 So.^Gfeen 
St*, ir į kitus laisVahianitfs, ku
rie šiuos tikietus parduoda.

Pranešu laisvamaniams, ku 
tie norėtų važiuoti į Lietuvių 
’rautiflęb kapihes, o- laasiiių nfr 
tūlį kad prit Datbiniilku Svė-

T"... ......« '.j

Ssitnė h-įte trfėto

25oUhčes2^t

«ltlj M4IM

Senoji republikbnų gvardija nežino kaip suvaldyti Borah* .. . ............. . _--- --
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Meet Bill. Bill Stėphenš, 
46 haillng frbm Broėktoh, Mašš., 

wh6re shoes we Wear arte bread 
and buttef to almošt ėVėfry 
mouth, ihcludirig that df BllVš.

To doscHbe Bill aptly iš h 
job for mote expeHeiiCėd pfens 
thari orir’s. I-tiš appėarance iu 
so elusive of words, that iria- 
stetinihds of both “Pitrtlyn*’ 
and “Naujos Gadynės“ aftėr 
almošt a we<ėk have Corrie tb 
naught in their attertipts to 
propėrly šolve the qUestion.

The qiiestioh stirring and 
profotihd thought and Obm- 
ment is, who dobs Bill look 
more likę? Charles Stephens or 
is it Georgo? By way of ex- 
pianation We ttiay add that Bill 
is brother to the mimlcal mae- 
stfoš that deCldfed to db away 
with shoeš of Brocktbh as 
bread and butter and catne td 
Chicago ševeral yėars ago to 
make good ih music.

To retum to Billj we at leas: 
fittd hiffi tb be a thorotigh di- 
plomat in this mattter bf hp- 
pearance. He favors etpially 
well both bf hiš brothėrs, giv- 
irig nfeithėf afi uppėi’ harid.

In stature and btiild hė pays 
respects to Geofgie, būt not 
leaving Charles in the cold, 
gi ves him pfeferencfe m like- 
ness Of the face.

Whild BilUš vbfce tOuld 
'-easily pass for that of Char

les, the things he sayš ihay 
just as well come ffrbih 
George.

Bill came to our fair City 
lašt Friday night and had a 
receptlon COrtiihittee bf thif- 
teen “PifmynB atitl “Naujos 
Gadynės“ mėttibėrs, llOadbtl by 
Stepheriši to meet him at the 
Greyhoiitid statioų.

„L He iiltehds to rremain 'here 
*’ -'ior šoflie ftiFėė!* weeks.'i^V7ė are 

of the iitihd to offer him the 
key tb thb city, būt as view 
of the Oombination of both 
Charlie ahd George in him, 
we hesltate. We could šcarce- 
ly keep Ode of above-mention- 
ed in hririd, while with both 
of therti irtcbrnated in Bill, we 
may just aš well not try.

Bill Iš a jolly good fellow, 
friendly* sotiable and, of all 
things, libldš his own in face 
of the SUpėr-sophisticatiOh bf 
ChicagO gifls, to whottl even 
a seašbhed New Yorker us- 
ually Will nbt give much trou- 
ble.

NAUJIENOS, ChicagO, in. . „ ..... , .... „.......  . ... . . , ...... 15

ThaPs Stephens blood fot 
you!

» «
in case we husjudgėd Bill 

here, We ėkpect to improvb 
on our estimate of him feit Uite 
ėvėrit of evehtš of the picnib 
šeasoh takirig plaėė riėxt SUh- 
day at LiepOš GroVe, alšb 
ktio\vn ris the JhšHče Park 
Gvovte, Archefr and kean Avo- 
nues.

There the "Dainų Piknikas” 
will take place. “Pirttiyn’\ 
“Naujos Gadynės“ and thte 
Mei?s Chorus have throwh 
their lot tbgethef- fbr the teverit, 
and, if thbii? čbllectivė braihš, 
aštodnding eriough ihdividual- 
ly, doh’t pfbduee something 
of a “super-super“ nature 
jointly, then we may as weil 
prepare to eat our šhitt.

The beasotl we ekpečt to 
leafn rtiote of Bill Siinday iš 
becauše šottiė wišė man bnce 
šaid that peoplfe* šuch as Bill, 
show their natufes fully rit 
play.

And of play there will be 
no endi Pridės of “Plfiiiyn“ 
and of “Naujos Gadynės“ witj 
be out for each others* stalps 
in a super-special battle of a 
soft bąli baseball gante. (\Ve 
nominate Bill Stephens fbr 
tihipire).

AlvVhys ptačtieaiiy inindėd, 
the members of the Mėti’s 
Chorus are searching liigh 
artd ‘ low for opponents that 
will not stand up and put iip 
a good battle in a super-tėir- 
rific Tug O* Wrifį With a keg 
of beer dt steke the men Cdn 
šcarėėly be blamed for lOok- 
ing out for the interests of 
their owil thfoats. Būt wdilld 
it not be a masterful feat for 
the musctildr giants of “Pir
myn“ and “Naujos Gadynės“ 
to get together ahd trim the 
ears off the šly oldsters; A 
keg Of beefr šhbtiid be indiifcė- 
mertt enough even for the 
tenobs to take tb anns, eVen 
if it be folly fot- thein to at
tempt to stand up^before rnen, 
as sayeth Maestfo Stephens.

RUmOfš have COme to our 
ėarš that the gifls of the ri- 
Valiiig gfoUpš ftiay be up to 
šomethingi and that even ten
ors, not to be OUtdone, \vill 
Coirte thefe> Cbhšumed Vdth 
fury at the degfadation they‘re 
šufferihgi ahd pfOVe once ahd 
for all that theif claims tb 
marthobd db liUVe sometlllng 
in theiti;

Ali-iii-all the “bailių Pik
nikas’* promises to be ftn 
bvent. ThtOWing ihto the in- 
ducemehtš) for gbbd measlire, 
prothišes Of šbitie swell sing-

TURNER BROS

Lam<

Dabar Birželio Nuotakai už

lelephone Sėeley 8760

GAftSlNKlTES “NAUJIENOSE

Naujausios mados gkrantuo 
|i springsiriiai inatračdi;

HA.B0 
M4.30

SVtillttKiAiik TAt’TIHIV HaPinIŲ ĮSfAltiĄ
bVtbtiSiMį's iiiii'Ų SŲKAklrtJVlŲ ’NIMa, 
SYKIU sVbiKiHAMK IR Visus AUS UarbUOTU/us'.

RŪBAI GEROS RŲŠIES 
kubai mv miu 
KUBAI PAŽYMĖTINI

$59.50
< *4^’ i* • ¥ *■'

*59.50
$ T.ŠO 
$39.50 
$15.50

2- jų dalių Pablor Setas ......
3- jų dalių Bed’fioom Setas
Gbihdihė Lėinpa .................
Gesinis Pėčiuš ....................
Mldgfet tladio .........  .....

MATYKITE 
tiį tiaujbš mudbš, detigtų su 
hdmų 
lengvai

—a.—-—

Per šį išptifdavimų IhltihiC šfetilts dalykttš 
į hiIiinus ttilt ihhijU;

KRAUTUVE DEL VYRŲ 
roošEvelt RbAb IR HALSTEb st

Mr» antį MM Mike Tarutis
;'te' 

šįvakar užprašo Visuš 
ptedeisli vakarą

DUODAMA DlDElį NUOLAIDĄ
Lengvus Išmoke.jiintii Pidtnikbmi. Višietn.

bidžihtisios, Saugiausios it- • Patogluiišibs KtdillUVėš 
' klbkVifenMm lietuviui lankyti. •
- < UŽPRAŠOME'

QUEEN MARY
(per Angliju atba Francijų)

etuvius .liiikšmai 
I užeiftbj.

Tave r n
3149 South Hafšted Street

Tėk V1CTORY 2679. (CttlCAGO

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St
Tei. Lafayetle 8171 ' ' - T<Įi. kėifiiobk Mod 

CHldAGO. ILL.
I "I. ii .^'įĮ i i■■■ ■■ miimi ' ii i i .ui' i ■ .■■j

Gfėžųs. nauji pilnbš mietos 
Studio Couches vertės 

$28.00, po

$16 jS

iti-'ri'itfjYififtirfi'.i .a

Sveikinam dvidešimts . penkių
< ‘ . r . ■ f r ■ ■ I ■

ttietų Tautiškų Kapinių sukak
ties proga ir linkiam viso ge
riausio musų geriems lietuviams

: i; . '' ' . • / .* '■

kostuineriams ir draugams.

Finai instructions as ro 
įtlrdUgy hfld typė bf fttans 
tįsėti wlil be gw-ėfl thk krl* 
day at Neffas’ and it is most 
urgent that eveĖydhe be thefe>

The time fVM.m pam^. *

2310 tVest Roosevęlt Road M
CHICAGO

Atlankykit

LIETUVĄ!
Važiuokit pagarsėjusiais CUhard Whifė 

Štar Laivyno laivais arba 
i " . ,

ŠAUNIAUSIU IR NAUJAUSIU LAIVU

developments may be iri stbre 
fof thė publiči

There >ill be nb fištš tly- 
ing, būt a vocal battle is al- 
ifibšt a certainty and V'ė hopfe 
that every Pirlhynite Avilį be 
there iri tlie fightirig lihbs.
' ' - ' '

X, ..... -----u..A-

ing by the ėhorusėš, some 
dririclhg and & bat* šUUplied 
with rili neeesšitibs, We irivite 
all to pay Liepos Grove a 
Višit. Ifs thiš SUhday, right 
bn the heelš of MfemoHal

bespite the atmbsphere of 
pbrtip and sačtėd calm at- 
ieriding Meniofial bay ekef- 
clšėš, thfe ceremonifes at tlie 
Lithuanian National Gemėtfery 
this Saturday run the danger 
of turning out as a “free-for-* 
all” for the choruses^ With 
at least five groups participat- 
irig, norie to be outdone by 
thė bthėr's, soine interestihg

Bosses Woif t 
Hire People with 
Halitosis ( UREATU)

People Mho įet and hold jobs 
kbep their bfMth agreeabte

tŽith the besi to chdode Irom theae days, em- 
ployera favor the person wh0 is niOšt ktttat- 
tive. In business lite as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered tha 
woret o£ įaults. _ .

Unfortunately ėverybody suflers from this 
oftansiVe coridition at some time or other—- 
many more regulaHy than they thi..k. Fermen- 
tation of food particles skipped by tho too.th 
brush iš the cause of most cases. Decaying 
teėth and poor difeestl'on also cause odors.

The quick, pleasant wa!y to improve yoūr 
breath is |0 Ube Lišterine; the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listeirine balta fėHhėntdtibri, n nidjdr cduse 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath BfecOmėa stoeet and agreeable. It 
-v’U not onend others.

If you value your job and your friends, tise 
Llsterine, the safe antiseptic; regularly. Lam- 
Į>ert Pharinacal Cdinpahy, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Chech 
halitosis With LISTERINE

Viso vertės 

$180.50

GUNARO WHITE STAR LINE
CHICAGO, ILLINOIS

Buy gloves with what 
ii ša vės

Kniįilo isbĄAii oOe fci 
»• MM®

j W

g.
■t

LIStERiNĖ
TOOTH PAŠTE

Mūšų sjpedališka Asmeniškai vadoVfttijhma 
ekskUteija išplauks iš New YdfkO 

dideliu ir greitu laivu
S. S. “BERENGARIA”

X-RAY FITTING At HO NOTA fiHARGE 
WĖ 6ARRY ALL SlZES AMU WiDTHS

Mes sakėme pitma ir sakome dabar, kad čia 
tai geriausia vieta pirktis šau batus.

I iii I   ■ ... .. .. ■■„.—■r.,—1.1 .A, ,1,,,I VffnIiliitfiiiMaartiMnilIiiM i  ............          ■

KrautuvėsSluLO ORAŽIAUŠlUS HAKANDUS, tlž MAŽIAUSIAS RAINAS MIESTE

gmų tvįri ar

Friėže fcfeklyčiai? šbh| i® į *1
vertą $140.00, ? dabaf ‘ '

patsiduoda už mdžiausią kai- ■ '
ną tik ................ ...2................... ....................
‘. • * J .■ '

$25.00 Puikus Lounging Krėšldi pb
$28.00 Nauji Breakfast setai
$50.00 Parfceliuoti gęsiniai pėČlal .
$20.00 Šprlngsiniai matrašai ...........
$49.50 Naujos drabužių plovyklės .
$85.00 Miegamų kambarių setai ....

XRAY

PĖCONfivr.ENtiEpi
ęUICKLY Ą’,

. .TIRED^:>

EYES ...»

SH0ES OF CHAn ACTER 4 OllTHE FAMILY 
6307-09 SOUTH VVESTERN AVENUE

Republič 54365 The riorshėim Store

ROOSEVELTFURNHURECO.
2310 ROOSEVELT ROAD . SEELEY 8760

Centlivrė “NICKLE PLATE” Beer
From Fort Wayne, Ind.

Važiuodami i iftlškuš fti‘ba pfie ežfetų, ar my
lėdami svečius—visuomet vartokite ; pirmos 
rųšies alų Centlivre—Nickle Plate Beer 
Naujos Aštuntokės vadinamos — Jiffie JugS 
patogiausiai vartoti mažoms gfUpėffiš. Alus 
užsilaiko saitas per 15 vai. .. - .
Bačkinis alus Pusgorčiais labai mylimai var
tojamas. Taipgi Reisais—-inteligentiškas ii* 
sveikas gėrimas. .
Dėl didesnių grupių Ketvirtukės ir Pusbač- 
kiai. Su užsakymais duodame pumpas šalt- 
baksius ir kitokius įrankius. i

šaukite taus arba teikalatikite per jūsų
tavern;

Pristatome visose miesto dalyse. Musų tele
fonai Pullriian 9200-9201

CENTLtVRfi “NICKLE PLATE” BEER 
EXCLUŠiVE DISTRIBUTORS

RITZ DISTR. CO.
10411 SO. MICMlGAN AVĖ. CHICAGO

fe 
w ■H



Naujienų Vajaus Kontestas
Kontestantų stovis, laipsniai ir balsų skaičius

avė

Labai gerai šiame kon

LABANAUSKAS

LAIPSNIS PIRMAS, REIKIA 1,100 BALSŲ
J. Mačiulis

MOCKUS

Turi 1280 balsų

NON-GRADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

MRS. D. fcUKAS

J. YOKUBYNAS

Turi 467 balsų

Turi 810 balsų

page

170 balsu

Turi

SKIRKO G. KRIŠČIŪNAS

713 Wisconsin St

Turi 160 balsu Turi 130 balsų

MASKVITIS Turi 80 balsų Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programo ry
toj, nedėlioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kilocycles

S. Western 
tavern biz-

SKIRMONTAS 
15723 Lathrop 
Avė. Harvey. III. 
Turi 1120 balsų

MRS. M.
ROVAITIENĖ

2135 
din£

Rockwell St.
Chicago.

9th St 
s. Mich

1519 W. Lom 
bard St., 

Baltimore, Mc

STANLEY 
BARTAŠIUS

131 Adams St.
Westville, III.

Turi 560 balsii

NO MONEY 
D0WN <

SUGDINIS
E. Clark St. 
Frankfort, 

Illinois
180 balsų

Box 122 

Lake Zurick,

638 Plummer St. 
Hammond, Ind.

Turi 80 balsu

paSidarba- 
labui. Jis 
reikmęnes 

ir tt., į

GALITE IMTI TRIS 
METUS LAIKO 

MOKĖTI.

NEW PRICES 
AS L0W AS

JAMES 
SHOLTEMAN 

6456 South 
Maplewood Avė. 

Prosnect 1605 
Chicasro.

Turi 320 balsų

VINCAS
BUDVIDIS 

4094—! 
Ecorse.

Turi 1440 balsų

J. MAČIULIS
906 Prescott St.

Waukegan. UI.
Turi 5410 balsų

Nuolaida už Senas 
Ledaunes.

Kontestas Baigiasi

J. SINKUS
1739 South 
Halsted St.
Chicago, III.

Turi 2340 balsų

Turi 480 balsų 
1224 Herrick Av

Racine, Wis.

82 Crawford St. 
Toronto. Canada

Turi 570 balsų

Roękford, III.
Turi 2960 balsų
AL. SAVICKAS
Turi 3040 balsu

A. FRENZELIS

12 Parkman Av. 
Toronto, Canada 
Turi 1198 balsu

MRS. F. 
EDKINS

1418 Muskegon 
Grand Rapids, 

Mich.
Turi 205 balsų

6631—llth St. 
Kenosha, Wis»

Turi 3670 balsų

J. MATU 
LIAUSKASPort Washing- 

ton. Wis.

kontestantai!
per

B. VERSECKAS 
377 W. South St.

Akron. Ohio.
Turi 400 balsų

Jiedu 
pirmesnius

700 S. 9th St. 
Herrin, UI.

D. RŪKE
1042 N. 7th St. 

ClintoP, Ind.
Turi 160 balsų

MRS. E. 
NORGAILIENĖ 

4454 South 
.Richmond St. 
Tel. Laf. 5647 

Chicago. UI. 
Turi 1580 balsu

VISUS
Prie visų savo

F. KAMINSKAS 
4619 South 

Hermitage Avė. 
Tel. Yards0093 
Turi 280 balsų

AMŽINO ATMINIMO VISIEMS 
MIRUSIEMS LIETUVIAMS, 

O GYVIEMS ILGO IR LAIMINGO GYVENIMO!

KAD JIE YRA GERIAUSI VISAM MARKETE.
Galite pirkti ant PROGRESS KRAUTUVĖS lengvo 

išmokėjimo plano.

LAIPSNIS ŠEŠTAS, REIKIA 
12,000 BALSŲ

Dr. Slakis, 4454 So. Western 
avė., užsirašė Naujienas, šiuo 
adresu Dr. Slakis užlaiko ofi
są. Jis yra dantų specialis-

Užsirašė Naujienas p. Nor- 
gaila, ačiū tamstai.

B. Stupelis, 4545 So. Pau
lina st., užlaiko grosernę ir tu
ri labai parankų garažą; kas 
norite gauti gerą pastogę au
tomobiliui, tai kreipkitės prie

LAIPSNIS PIRMAS, REIKIA 
1,100 BALSŲ

Su šia savaite Naujienų 
vajaus kontestas baigiasi. 
Kadangi dar liko trejetų 
dienų, tai sekanti penkta
dienį šis skyrius tilps Nau
jienose paskutinį kartų. To
dėl prašau visų kontestantų 
priduoti visus savo balsus 
ir parašyti savo įspūdžius 
ir pasisekimus ne vėliau 
kaip trečiadienį, birželio 3 
d., rytų.

Kaip matyti iš kontestan
tų stovio, tai Senas Petras 
smarkiausia darbuojasi ir 
po kontesto užbaigos žada 
važiuoti atostogoms į Pa. 
valstijų pas savo gimines.

J. Mačiulis iš Waukegano 
pralenkė visus net Chicagos 
kontestantus (išskyrus Se
nų Petrų)- F. Bulovas yra 
trečias iš eilės, bet sulygi
nus su kitų metų balsų 
skaitlium tai šiemet stovi 
gana žemai. Matyti, kad 
buvo svarbių priežasčių, 
kurios neleido jam darbuo-

SENAS PETRAS

1739 S. Halsted 
Street, Chicago 
Tel. Canal 8500 
Turi 15542 balsų

LAIPSNIS TRECIAS REIKIA 
5,000 BALSŲ

General Motors Frigidaires turi visus vėliausius 
rinimus reikalingus dėl moderniškiausio refrigeratoriaus. 
Ir tie pagerinimai yra faktiškai paremti:

K. MATEKONTS 
3437 West 

Jackson Blvd. 
Chicago, III.

Tel. Nevada 8416 
Turi 1430 balsų

F. BULAW
1789 S. Halsted 
Street, Chicago. 
Tel. Canal 8500
Turi 5084 balsų

Seno Petro Biznis 
“Naujieną” kon- 

teste
F. VILIS
N. Spaul- 

Avė., Chic. 
Alb. 2981

N. Grakauskas, 5613 South 
Nacine avė., užlaiko geros rų- 

šies tavern biznį.
J. Petrošius, 6000 S. Carpen- 

ter st., užlaiko gražų taevrn 
biznį.

T. Bvienis, 501 N. 37 st., už
laiko saldainių, tabako ir kitų 
reikmenų krautuvę.

Al. Miller,
užlaiko gražų

Už prieinamiausias kainas visiems 
parsiduoda.

PROGRESS KRAUTUVĖJE

K. URNEŽIS 
4607 S. Talman 
Avė.. Chicago

Turi 744 balsų

LAIPSNIS ANTRAS, REIKIA
2,800 BALSŲ

St. Walickas, 4119 S. Ash
land avė., užlaiko gerą tavern 
biznį, kur visada galima gauti 
geri gėrimai ir užkandžiai.

Ch. Ūkelis, 3436 So. Lituani- 
ca avė., užlaiko geros rūšies 
gėrimus. Turi užeigą-tavem ir 
yra draugiškas žmogus.

Al. Enzulis, 1708 W. 63 st., 
užlaiko . gerai įrengtą radio 
krautuvę, kur yra didelis pasi! 
rinkimas naujų radio ir gerai

Pranas šeštokas, lietuviškos 
aptiekos savininkas; jis yra 
gerai patyręs toj profesijoj ir 
tame bizny, todėl jam gerai 
ir sekasi; jo aptieka randasi 
adresu 831 — 8th Street, Wau- 
kegan, III.

teste pasidarbavo H. Laba
nauskas Kenoshoje ir L 
Savickas Rockforde 
sumušė 
rekordus 
kvotų atsiekusių kontestan
tų dar reikia priskaityti A 
Frenzelį iš Toronto, Onta- 
rio, Canada.

Draugai
Turite 4 dienas laiko 
kurias dar galite savo bal
sus padvigubinti. Todėl ne
praleiskite to laiko veltui. 
Kaip paprastai, taip ir šiais 
metais kontestui pasibaigus 
turėsime progos visi susiei
ti, pasidalinti savo įspū
džiais ir pasidžiaugti darbo 
vaisiais. Tokis susiėjimas 
įvyks šeštadienį, birželio 13 
d., 8 vai. vakare Walter Ne- 
ffo svetainėje, 2435 S. Lea- 
vitt st. Visus kontestantus 
prašau dalyvauti. Ten turė
sime Muzikali programėlį ir 
užkandžius.

Kontesto vedėjas
T. Rypkevičia.

šiuo prašau H. L., atnaujin
kite man Naujienas.

Nors Stasys Mockus yra ar
timesnis mano kaimynas, aš 
tačiau pasielgiu kaip katalikas: 
iš to, kas maž&Pturi, atimtį ir 
tai ką turi, o atiduok tam, kas 
turi daug. Taip, rodos, bib
lija rašo.

Aš to dėsnio prisilaikyda
mas manau Stasio nenuskriau 
siu.

Ak kad butų pailgintas Nau
jienų vajus—butų galima dar 
daugiau skaitytojų gaubti. Vi
si nori Naujienų, bet su cen- 
tukais tai trumpa.—F. Jurkas.

. Tariu ačiū Šiems Naujienų 
skaitytojams ir mano rėmė
jams:

Chas. Ambrose, tavernos sa
vininkas ir geras biznierius. 
Jo adresas yra: Ambrose Ta
vern, 845 Lincoln avė., Wau- 
kegan, III.

Anton Rukson, ūkininkas, 
Lake Walla, Illinois; jis turi 
namą ir Waųkegane.

Ignas Matująitiš, S.L.A. 262 
kuopos protokolų raštininkas 
ir geras veikėjas.

Petras Norkus, barberis ir 
laikrodžių taisytojas, linksmo 
budo biznierius; jo adresas 
yra 720 So. Genesee Street, 
Waukegan, III.'

Jurgis Urmonas, tavernos sa
vininkas; jis yra tikras tau
tietis lietuvis; jo adresas — 
815 — lOth Street, North Chi
cago, III.

Mike Ambrose, pirmos kla
sės grosernė ir meat market; 
tai vienas geriausia įrengtų 
tokių biznių Waukegane; jo 
adresas 801 McAllister avė., 
Waukegan, III.

Juozas Narijauskas, molde-. ............... ,

Z. Sireika užlaiko bučernę 
ir grosernę. Mr. ir Mrs. Strei
kai sako, kad jų namas ne
gali būti be Naujienų.

Mr. ir Mrš? Ėony užsirašė 
dvi Naujierias. Jie užlaiko bu
černę ir grosernę adresu 6000 
So. Hermitage ’avenue; Širdin
gai ačiū jiems. ,

V. Kasparas užlaiko pui
kaus alučio užeigą, o ką jau 
besakyti apie p-nios Kasparie- 
nės padarytus .Užkandžius — 
puikiai viską pagamina.

Mr. ir Mrs. daugelis užsira
šė Naujienas adresu 4523 So. 
Francisco a ve, j: širdingai ačiū 
tamstęms.

Abravičiai užlaiko bučernę 
Brighton Parke adresu 4600 
So. Fairfield avenue; viena ge
riausių bučernių Brighton 
Parke. ■

J. Tarvidas, 5931 So. Albany 
avė., užsirašė Naujienas me
tams laiko.

Visiems tariu širdingą ačiū.
— M. Norgailienė.

W. Laitas, 5617 
užlaiko gražų tavern biznį ir 
yra draugiški žmonės.

A. Maziliauskas, 5702 W. 65 
st., dirba už bartenderį pas po
nią buvusią Malvikienę.

J. Eringis, 5746 W. 65 st., 
užlaiko tavern ir valgyklos biz-

3222-24-26 SO. HALSTED STREET
Vedėjas J. KALEDINSKAS

FRIGIDAIRE
MADE ONLY BY GENERAL MOTORS

ris ir karpenteris ii* visur tin-
1 karnas my friend Joe.

Stanislovas Jankauskas, vie 
tinis gerai žinomas jaunikai

Šie žmonės darė biznį per 
Seną Petrą, laiškais prisiuntė 
iš kitų valstijų:

Juozas Indrušis, senas Petro 
draugas ir buvęs burdingbosis 
iš Herminie, Pa.

Jurgis Rokus, 627 Bellevue 
avė., Akron, Ohio.

J. A. Petrauskas, 816 Middle 
st., N. S. Pittsburgh, Pa.

E. Polleck, Orange, Cal.
A. Barkauskas, 102 Hunting- 

ton st., Brockton, Mass.
A. Saukaitis, 907 Conemaugh 

avė., Portage, Pa.
Šie chicagiečiai darė biznį per 

Seną Ptarą:
Antanas Stukas, 701 W. 21 

PI., atnaujino mėnesinį garsini
mą, kuris eina kasdien Naujie
nose; p. p. Stukai užlaiko gerą 
valgyklą, kurioje visada yra 
gaminama geros rųšies valgiai 
iš šviežios mėsos ir daržovių 
už prieinamą kainą; jie taipgi 
užlaiko tavern biznį.

Wm. J. Kareivas, 4644 So. 
Paulina st., rimto budo ir ge
ras tautietis, daug 
vęs lietuvių tautos 
pristato maisto 
kiaušinius, sviestą 
krautuves ar į namus.

J. Ezerskis, 4600 S. Paulina 
st., užlaiko gražų tavern biznį; 
jo užeigoje barai yra gražiausi 
ant Town of Lake. Draugiškas 
žmogus.

1936 Metų Mados

FRIGIDAIRES

Penktadienis, geg. 29, 1936 
pataisomi seni, nes jaunuolis 
Al. Enzulis yra gerai patyręs 
taisyme radio.

V. Kanapeckas, 1535 W. 63 
st., užlaiko gražią tavern ir yra 
draugiški žmonės.

P. Lukas, 1203 W. 63 st., už
laiko pirmos klasės gražią val
gyklą, kurioj gaminami geros 
rūšies valgiai taip amerikoniš
ki, taip, ir lietuviški už prieina
mas kainas. Patys pp. Lukai 
yra draugiški žmonės ir pri
klauso abudu Chicagos Lietuvių 
Draugijai.

P. Shimkus, 1151 W. 59 st., 
užlaiko gražų tavern biznį.

A. Kuchinskas, 634 W. 59 st. 
užlaiko gerą tavern biznį.

A. Stonis, 758 E. 75 st., už
laiko gerą bučernę ir grosernę, 
kurioje visada yra didelis pasi
rinkimas geros rūšies maisto 
reikmenų.

Emma Pocaitė, 6311 South 
Greenwood avė., kuri greitoje 
ateityje atidarys erdvingą ir 
gražią užeigą adresu 1325 N. 
Halsted st.' Bus tavern . biznis 
ir valgykla.

i Visiems, kurie kokį nors biz
nį darė per Seną Petrą, tariu 
širdingai ačiū. —Senas Petras.

■'‘.'.I

■** .l’l
t,.



NAUJlENOS.ChlčagO, ffl.Penktadienis, geg. 29, 1936

DariuS“Girėnas Pos-1 f»ADfiKAVONE

Mm

Prašo gražinti

šeštadienį, gegužės 30-tą d., 
9:00 valandą ryto visi legio
nieriai, D&riaus-Girėho Posto 
nariai, susirinks prie

PočahantUS Mine Run Screeneu 
6 tonai ai* daugiau $7..80 tonai 

Smulkesni $7.05 tonas

CONRAD 
PHOTO STtlDIO 

420 W. 63rd St.
Englewood 5883-5840 
Fotografija yra arh- 

žina atmintis.

■m—VMM—

Siunčiam Gėles Telegramų j Visai 
PMafalld Dal|i .

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tfel. ĖOUleVard 7314

PRINCESS 
TEATRAS

So. Clark arti Jacksori

KRONSTADT”
ŠIANDIEN

Durys atdaros vidurdieni 
25c iki 2

2 SAVAITES TIKTAI

ATMINČIAI

Mirė 1920
Ibiną,

Aleksandra Strilla

SIMONAS UŽDRAVAITIS

reikia viskas yr, 
kai ranka kieta 
musų širdį, ašaros

SUTAUPYK pertaisant ir permo- 
deliojant savo kailinius dabar. Mes 
pasiuvame naujus kailinius už 75c. 
ant dolerio iki rugpiučio 1 difehos. 
Užlaikymas sankrovoj ir įkainavi
mas dykai. Ateikit ir pamatykit.

Fashion Cloak Shoppe, Ine.
3415 S. Halsted St. Yards 0014

NAUJA RAKANDU KRAUTUVĖ 
IR DIRBTUVĖ 

STEVE KIVO, LIETUVIS 
Parduodame naujus ir taisome se
nus rakandus pigiomis kainomis. 

716 W. 81st St. netoli Halsted 
Tel. Vlėtory 8851

J. MIKšIS
RAMOVA AUTO SHOP 

Taiso visokius automobilius 
geriausiai ir pigiausiai 
834 W. 35th St.

Tel. Yards 6547

llyiii ilgu thums ant svieto!
Nors ko
Gailestis
Spaudi"

byr...
Tai Tavęs mes vėrkidhi!

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms mirusius lietuvius 
kareivius

Šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 
siėmė lalsnius (leidimus) Ve
dyboms:

John Grigaliūnas 21 m. ir
Mae Zweck 22 m. nariai, susirinks prie Head-

Edward Blafcek 26 m. ir Wan- qUarters, 2417 Wfest 43rd St, 
■ ir susiformavę važiuos pirma 
’į Švento Kazimiero kapines. 
Užbaigę programą ir atlikę 
tam tikras militariškas apei
gas prie kareivių kapo visi 
militariškoj formoj nuvyks į 
Tautines Lietuvių kapines, kur 
irgi bus atliktos tam tikros 
militariškos apeigos it tt.

Lilijana Montvidiene 
(TACELAUSKAITĖ) 

Palaidota Tautiškose Kapinėse 
1919 Metais

da Staskiewicz 21 m.
Peter Slakes 25 m. ir Eleo- 

naore Cunnuingham 19 m.
John Grabam 83 m. it Ma- 

rian Bartus 27 m.

Gegužės 17 d. D. Lėhsbergas, 
928 W. 34 st., pametė akinius 
Tautiškose kapinėse. Labai 
prašo grąžinti, jei kas rasite, 
mihėtU antrašu arba į Naujie
nas. —Niekutis.

Mirė Birželio 23 dieną, 1923 m.
Palaidota Lietuvių Tautiškose Kapinėse
Gimė Lietuvoj, Šniuraičių Kaime, Radviliškio Para

pijoj, Šiaulių Apskrity.
Ilsėkis sau ramiai — takas į Tavo amžiną pailsio 

vietą4 mttms gerai žinomas ir tankiai mus lydi prie Ta-* 
vo kapo, kurį lankysimo iki gyvi busime.

Lauk mus ateinant,
LIŪDI:

Moteris Ona, 
Duktė Jadvyga, 

Sūnūs Hysacentas

nfriMMUii.-uf,

SKALBIAMOS ir PROSIIMO
mašinos išdirbystės

THOR
1936 m. modeliai GENTLE 
HAND. Pas Budriką kainos 
tiek prieinamos, kad neapsi
moka daugiau laukti įsigyti 
Vieną už $39.50 ir aukščiau, 
mokant po $1.00 į savaitę. 
Pati per save išsimoka. Bud- • 
rikaš Siunčia i namus dėl iš
bandymo. Pašaukite Boule
vard 4705.

a. ii.

Jos. F. Budrik, Ine.
z l *

3417 So. Halsted Street
Tel. Boulevard 4705

BUDRIK FURNITURE MART
3347 South Halsted Street

Sudriko programai kažną diena 7 P. M. iš stoties WAAF, 920 kil. 
WCFL Nedėliomis 7 P. M.—WHFC Ketvefgaia 8 P. M.

" ĮMniir... • intut■.kuli nu

Velionė buvo muzikos 
mėgėja, gimttsi ir au
gusi Amerikoj. Jos tė
vų namas Bostone bu
vo pažangiųjų veikėjų 
centras. Kaipo daini
ninkė ji buvo visų mė
gstama it dalyvaudavo 
pažangiųjų parengi
muose

Paliko nuliudime mylimą vyrą Dr. A. Montvidą,, sūnų 
Artūrą ir kitus gimines,

šis reikšmingas paminklas dabar puošia jos kapą 
jau 17-ti metaij

Vyras ir Sunus,Montvidai

Uršulė 
Dulinskiene

23 Gegužės tapo palaidota 
mano sesutę Uršulė Dulinskie- 
nėį bo tėvais Stoškiutė, gimus 
Suyalku rėd., Vilkaviškio apsk. 
KetUfvalakid parapijos Mbbko- 
budžiu kaime, širdingai dėka- 
voju giminėms ir draugams už 
dalyvavimą laidotuvėse mano 
mylimos sėsutės, kurią baisi 
liga per ilgus irietus kankino. 
Ilgą istorija parašyčiau apie 
jos nelaiminga gyvenimą, bet 
negaliu daug rašyti, pasilikau 
bėjegė; plunksna iš rahkos 
krinta, ašaroms apsipilu, šiur
pas nukrato^ dai* niekur ne
esu girdėjus ir nė . istorijoj 
skaičius apie tokia kankiniu. 
Veliohė riebi jo j o mirties geidė, 
kad mirtis ateitu, baisiai kan
kinosi prieš mirti, o kai nu
mirė, tai tik sunkumo buvo 
kaip dvieju metu kūdikio.

Velionė tapo palaidota šv. 
Kažirriiero kapinėse, nuosavam 
lote.

Myliiha sesutė, ilsėkis ra
miai ir lauk mnsū ateinant.

V. FEIZIENĖj Sesute.

Pirmyniečiai” reft 
giasi persiimti su 
NaujagadynieČiais 

sekmadienį

vą ginti savo “unarą” baseball 
lošime, o Vyry Choro nariai 
visus pavaišins dainomis.

Metines Mirties Sukaktuvės

Gimė 1883

Atsiskyrė per nelaimingą mirtį Gruodžio 3 d., 
1920. Paėjo iš Lauckaimio kaimo, Kybartų vaL, Vil
kaviškio apskr. ’ ' ’

.j..' J- '■ L'-B’Z ::li - '

Ilsėkis >iramiai, mylimas tėveli. A$ tayę negalėsiu 
niekados užmiršti. . ■ (

ALBERTAS UŽDRAVAITIS
1 . . , . . t ’ i < *

MYKOLAS DAG1S
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Birželio 3 diena. 1935 metais, 
sulaukus 52 metų amžiaus, gi
męs Ukmergės apskr.,- Dubei- 
kių pątap., LėliUriiu kaime.

- Paliko dideliame nuliudlme 
moterį Amilija, po tėvais Rim- 
kaitė, 4 dukteris: LiUdoViką, 
Kostancijąi Elzbieta ir Albiną, 
1 suntj Albertą, broli Kazimie
rai švogeri Rimkų ir šeimyną, 
gimines ir pažystamus.

Liūdnai sltmiriėiai mukų vy
ro ii* tėvelio bus laikomos šv. 
Mišios Birželio 3 dieną, §v. 
Orios bažnyčioje, 88th ir. Ca- 
lifornia, ir birželio 4 d., Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Šv. 
bažhyčioje. Abi 8-tą valandą 
ryto. .Visi draugai, giminės ir 
pažystami esate kviečiami at
silankyti i pamaldas, o paskui 
į namus po numeriu 2902 Per- 
shing Road.

Tave, musu brangusis vyre 
ir tėveli, niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau ne.be- 
sugryši, bet mes ankščiau ar 
vėliau pas tave ateisime. Lauk 
mus ateinanti

Nuliude lieka,
Moteris, Dukterys, Sunai 
ir Giminės.

IŠKILMINGO ATIDARYMO IŠPARDAVIMAS
. V • z - \

New Deal Liquor Store
3448-50 SOUTH HALSTED STREET

. ■ . ... . .
------------ ---- --------------------- --- Z. , , ■ ...................... ■ -

Seniausia, didžiausia ir patikimiausia gėrimų Krautuvė Bridge 
porte. Nemokamam Pristatymui. Šauk BOULEVARD 6767

STRAIGHT BOURBON 
DEGTINĖ

. 90 proof išsibuvusi nledyj

Švelni ir gardi dUO
Kvorta .....................  vč

Šį sekmadienį Liepos Darže— 
Justicfe Park Grove, Pirmynie- 
čiai sporto Rungtynėse susi- 
dbs su Nauja-gadyniečiais.

GiR įvyks trijų chorų ben
dras piknikas. Svečiai laukia 
šios naujenybės (o jų bus 
daugiau). Pirmyniečiai ir 
Nauja-gadyniečiai stos į ko-

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

SalutAro Biteris yra vienas iš geriau- 
•ių Biterių ka šiandien randasi ant 
marketo. Jis žinomas kaipo gera gy
duolė dėl vidurių ar kitu nesmagu
mu. Plačiai yra parduodamas aptie- . 
kbsc Ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtinės. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite telefonu Canal 1133.

639 West 18th St 
CHICAGO. ILL.

I I I IIIIMM—ui,, , 
Hospital 

LigoninėM
SVEIKATOS KLINIKĄ

Tonsilai išimami <4

$4500 
$15-00 
$100

Palagas ligoni
nėje .............

Akušerija na
muose ........... -

Medikalė egzami
nacija
DOŪGLAS PARK HOSTIPAL

1900 So. Kedžle Ate.

LEDO ŠALTUMO 1/,GAL 
DRAFT BEER 

25c
Del atidarymo tiktai

GRAB ORCHARD
by A. M. S. £ ■■
arba 130TTOMS UP .............. O I C

93 proof KENl'UCKY PINT degtinė

Tavernos
g xKyr Susirenka Lietuviai ______

Vinevvood Beėr Garden
Musu užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, alus, ci
garai, cigaretai. vištienos pietus ii 
mandagus patarnavimas Atyda drau
gijoms! veltui daržas dėl visokių 
parengimų! Savininkai

WM. DAMBRAUSKAS IR 
BĘRTHA KINDER

6 blocks West of Kean Avė. on Ar
cher. TeL Willow Springs 4Š.

SPRING INN
Musu užeigoje visados geros rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretei ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
šokiu veltui, draugijoms, išvažiavi- 

■"kuciSsKAT“
82th and Kean Avė* Willow Springs

■ ■ ••• ....... , -

TeL Republic 8402

Crane Uoal Co
L 6332 S. Loftg Avė.

PETE’S INN
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė. Garden City alus 
cigarai, cigaretai. saldainių, šalta- 
košės, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Užeiga prieš lietuvių 
tautišku kapinių vartus. Kviečia 
visus savininkas.

PETE YOUNGv 
82-nd and Kean Avė.

21st Place Taverrt & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai. % 
Bismark alus, geros rūšies 

degtine ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STOKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place TeL Ganai 7522

BILL’S TAVERN
Pranešame visiems draugams ir 

kostumeriams. kad mes persikėlėme 
į naują vieta, — erdvingą ir gra
žiai išpuoštą. Čia turėsime geriau
sios rųšies degtinės, vyno, alaus, 
cigarų, užkandžiu, o penktadieniais 
žuvies veltui. Mužiką penktadieniais 
ir šeštadieniais. Stalai dėl šeimynų 
ir graži vieta dėl šokiu. Savininkai

VINCAS ir ONA POPELL 
4358 So. Maplewood Avė.

SUSIRINKIMAI
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro generališkos dainų pamokos su 

orkestrą atsibus penktadienį, gegužės 29 dieną, Neffo 
svetainėj, 2435 S. Leavitt St., lygiai aštuntą valandą va
kare. Visi choro nariai bukite laiku.

Dr-jos šv. Petronėlės pusmetinis susirinkimas įvyks panedėlį, 
birželio 1 d., 7:30 vai. vakare šv. Jurgio parap. svetainėj. 
Narės malonėkite atsilankyti į susirinkimą ir išgirsti apie 
rengimą d-jos išvažiavimą birželio 7 d. Kvainskio vie
toje.—O. Kliučinškienė, rašt.

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos paskutinis Sezono feufcirin- 
kimas įvyksta geg. 29 d. 9 v. V. Dr. Strikolio ofise.—Dr. 
J. J. Kowar.

SALDUS VYNAI PARENGIMAI
35ckvorta *

59c
Pilnas 98c

Liet.

Pp. Anelės, Kazimiero ir Jurgio Steponavičių mokinių kon
certas rengiama trečiadienį, birželio 3 dieną, Kimball Hali 
patalpose, Jackson and Wabash avė. Pradžia 7 vai. vakaro, 
įžanga 40c asmeniui.

%
gal.

VIRGINIA DARĖ 
vynas baltas raudonas ar gerliogių 

bonka 19c 
Didžiausias Bargenas Mieste -----------į——-i-.---- -------------------

KUMEL FALL 
Kvorta

69c

ALUS STATINĖSE
Musų alus laikomas prie 33 laipsnių ilię- 
kad nekeičia saVo skonio
Pumpa dykai

WHI5Ki* Didele bonka

99c

GLENMOR’S
TW0 NATURAI.S

KENTUGKY BOURBON DEGTINĖ

66c
PA1NTĖkvoHtA

Mes prilaikome pilną pasirinkimą vietinės 
■kainohus. Duokite mums pabandyti
Atdara Visų Dekoracijos Dieną.
■■■.■-.■rt. . .. iii • 1 iii 'iii'———— ..... ..............

ir imporliidtos degtinės žemiausiomis

Pirmyn, Naujosios Gadynės ir Chicagos Vyrų chorai rengia 
pikniką sekmadienį, gegužės 31 dieną, Liepos Darže — Jus- 
tice Park GrOvč, prie Kean ir Archer Avės. Bus išpildytas mu- 
zikalis programas, atletikos kontestai ir kitokį numeriai, šo
kiai nuo 1 valandos, Stephens Revelers orkestrui grojant. Visi 
kviečiami atsilankyti. .
Draugystės Lietuvos Vėliavos Amerikoj No 1 išvažiavimas į- 

vyksta John Mikniaus darže—Big Tree Inn—gegužės 31 
dieną. Kviečia visus narius ir svečius atsilankyti. Rašt, 
Felix Mikalojunas.

Moterų Draugija “Apšvieta” dalyvauja Tautinių Kapinių 
25 mėtinių sukakties apvaikščiojimė rytoj. Visos dr-jos 
narės prašoma susirnkti apie 10 v. rytą prie P. Overlin- 
gų namų iš kur su savo vėliava eisime į kapines.—Sek
retorė.
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For Rent

ĮSTEIGTA 1760

ra*

BARBERIO fikčeriai, 3 krėslai pil
numoj, batu valijimo stendas, 1 ša
šo pečius, lunčrumio bufetas 9 pė
du ilgio. 657 W. 18th St.

VIDUJINE CELLOPHANE 
ATSIDARO IŠ 
VIRŠAUS

Dainininkų diena

Kadaise Chicagos dainininkai 
surengdavo bendrai linksmus 
išvažiavimus arba piknikus. 
Užėjus bimbizmo laikam viskas 
buvo pakrikdyta. Pakriko ir 
musų pažangaus judėjimo veik
la. Ardytojai dabar jau šau
kiasi bendro fronto, tik nie
kas jų šauksmo neklauso.

Bet yra kitas reiškinys. Bū
tent tie, kurie bimbizmą nusi
kratė, vėl draugiškai sugyvena. 
Pavyzdys yra trys didžiausi 
Chicagos chorai: Pirmyn, Nau
josios Gadynės ir Vyru Cho
ras.

šie menininkai jau keletą 
metų vieni kitus remia. Gi da-

bar sumanė surengti bendrai 
linksmą pikniką, kurs įvyks at
einantį sekmadienį, gegužes 31 
d., Liepos darže, Justice Park.

Tai bus tikra menininkų die
na. Bus žaismių, lošimų ir 
dainų. Kiekvienas choras tu
rės pasirodyti savo gabumais. 
Todėl butų labai malonu, kad 
chorų rėmėjai ir pritarėjai, 
taipgi ir pažangioji lietuvių vi
suomenė skaitlingai atsilanky
tų ir paremtų šį bendrą meni
ninkų parengimą. Chorams ne
lengva pasilaikyti 
tizros darbą, todėl 
ar kitu budu yra

ir dirbti kul- 
parama tuo 
reikalinga.

šiam piknikui 
platinami, Juos galima įsigy
ti pas visus chorų narius. Įsi
gykite tikietus iš anksto ir bu
kite piknike gegužės 31 d.

tikietai yra

SVETAINE DEL RENDOS
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir {vairiems vakarėliams. Priva
žiuoti galima Western Avė. Damen Avė. Halsted iki 18-tos ir Blue Is- 
land. prie Leavitt St. ,

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas

2435 South Leavitt Street Tel. CANAL 9585

KIEKVIENOS
RŪŠIES

Tiktai moksliškas paraiAUs tinkamai jums 
pritaikintas para) skirtingą kyloa ru5| 
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu-

KYLA PAVOJINGA
mus paraisčių! pritaikinti su pilnu pa- 
sitikčjimul

___   _____ ..____ _______  _________ EI as tikinės pančiakos, diržai, braces 
rtių. Atsiduokite i patyrusio Esperto pa-1 pažeistiems, čeverykal tiems, kurių st*na- 
raiSčio pritaikintojo rankas. Ateikite pas1 riai nesveiki.

I VYRAS IR MOTERIS 
PRIŽIŪRĖTOJAI

KAINOS 
PRIEINAMOS

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St.į
ARTI PRIE WELLS STREET _____________ ■!

Išpardavimas Keturių Metų Sukaktuvių
Mes užlaikome moterims, merginoms, vaikams ir vyrams vasari

nių drabužių; šiemet 4 m. sukaktuvių išpardavime parduodame suma
žintomis kainomis. Vyrams pasirinkimas marškinių, kepurių, darbi
nių ir išeiginių kelnių, šviesių ir tamsiai spalvuotų.. Moterims šilki
nių pančiakų didelis pasirinkimas ir ŽEMOS KAINOS.

Plaunamos dresės visokių šaižų nuo 14 iki 52. .
Dėl mergaičių plaunamų ir šilkinių dresių. Didelis pasirinkimas.

Visi esate kviečiami atsilankyti j musų krautuvu ir persi
tikrinti musų kainomis, o mes užtikriname teisingą pa
tarnavimą.

Joseph’s Dry Goods Store
JOSEPH PIKELIS, Savininkas.

3344 So. Halsted Street

Lietuvių Dailės
Paroda

Mandel Bros. Krautuvėj
State ir Madison Street

9 lubos

Bus atdara iki birželio 6, 1936 
Kasdien nuo 9:30 ryte iki 5 

vai. vakaro.

Įžanga Dykai
Jaunų Amerikos ir Lietuvos 
profesionalų artistų ir studen
tų paveikslai. Taipgi audiniai, 
drožiniai iš medžio, skulptūra 

ir rankdarbiai.

Aplankykite atnau 
jintą New Deal Ge 

rimų Krautuvę
Bridgeporte prie 3448-50 yra 

gerų gėrimų ir visų rųšių vie
tinės ir importuotos degtinės 
ir kitų gėrimų krautuvė, arba 
New Deal Liąuor Store.

Ši krautuvė kai tik dabar 
prieš šventes tapo padidinta ir 
ta pačia,, proga įgyta daugiau 
ir įvairesnių gėrimų, čia ga
lima gauti geriausios ir seniau
sios straight Bourbon wliįskey, 
geruogių ir kitokių vynų ir, 
bačkų alaus pigiausia kairia.

Turime, beto, ir Glenmo.r’s 
Two Naturals Kentucky, ku
rios kaina už paintę vos 66c., 
o Bourhon whiskey, smuikine* 
nos galima pamatyti šios die- 
nos Naujienų laidoje tos krau
tuvės skelbime.

Dekoracijos Dieną bus at
darą: visą dieną ir, todėl, ne* 
pamirškite ta proga apsitari 
kyti, nes čia jus rasite ir pri 
deriamą patarnavimą.

PenktačĮienis, geg. 29, 1936

CLASSIF.IED ADVERTISEMENTS
NAUJIENOS, Chicago, UI

>! t ■

Automobiles Business Service
Biznio Patarnavimas

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

DODGE 1986 Demonstrator — 4 
durų Sedan su tronku--mažai var
totas. Bargenaš. Priimsiu seną ką
ra i mainus. (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE 

8453 So. Morgan St. 
Tel Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

UNIVEKbAL STUBAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 8408

REIKALINGA mergina namų ruo
šai. Būti naktimis — patyrusi prie 
nešiojimo mažų kūdikių. Refcrencas. 
Rosenberg Van Buren 5514.

LIETUVOJE netoli rinkos ir sto
ties parsiduoda 44 ha. ūkis su tro
besiais ir mišku už $3,000 doleriu* 
Pusė išsimokėti žemės Banke per 
25 metus. Sužinoti DULR, Kaunas. 
Nepriklausomybės 3. 

------ O—

—O

■ — O —
PARSIDUODA 2J4 ton. Diamond 

T. trokaš., Tinkamas dėl moving, 
Coal and Ice — < $15i0. Tunu saliu- 
no biznj, noriu parduoti troką. 
2645t W. 43rd St. Ląf. 8980.

NAMU SAVININKU AT YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu s\ 
rendauhinkais. Mažą narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 
10

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui, kūdikis, nėra skalbimo, 
paprastas virimas, geri namai, $1’0. 
Bittersweet 6466. 

------ o------

MOTERIS—namu ruošai —- 8—4. 
Nėra skalbimo nė virimo. Kreiptis 
6—9 vakare. GOLDE. Irving 6984.

COAL
_ _______ Anglys .. ....
ANGLYS! 'ANGLYS!

PIRK TIESIAI 1^'KASYKLŲ 
ir buk užtikrintas garbingu svoriu, 
KOKYBE IR ŽEMIAUSIOMIS KAI
NOMIS. GeriausidŠ^ ir aukščiausios 
rųšies Northern' Illinois Anglys.

$4.75 IKI $6.00 UŽ TONA ' 
Del informacijų, pašaukite

8 vai. vąK. Šventadieniai^ iiuo 
ryto iki piet. 
LANDLORDS bureau of 

CHICAGO inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 

50 mot

REIKALINGA patyrusi veiterka i 
restauraną. Nuolatinis darbas dėl 
geros darbininkės. Atsišaukite 

3206 So. Halsted St.

Miscellaneous
Įvairus

24 
gi n.

74 
mai, 
upis

t
/iri

AKRU viščiuku farma arti El- 
Geri budinkai $5500.
AKRAI arti Aurora. Geri na- 
pieninės barnės, ganyklos ii 

$100 už akra.
G. SWIGART, 

32 North State, Chicago

ašaukite

Kedzie 8882

Financial
Finansai-Paskolos

SKOLINAM PINIGUS 
Ant jūsų parašų nuo $50 iki $300, 
be komiso ir nėra jokių kitų kaštų, 
tik legalis nuošimtis. Taipgi per
kam morgičius ir namus; mokam 
cash.
Namon Finance Corp.

6755 S. Weštern Avė.
Julius Namon. Prezidentas

—O—'

---- O----

REIKALINGA $1,000 iki $2,000 
investuoti i naujas raido ir pasi
linksminimo parkas, kai kas sensa
cingo, tikrai sugrjžtas už jūsų in- 
vėštmentą. Naujienos Box , 454.

■ j . ■ '• ■;'» -j

Business Service
Biznio Patarnavimas

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus; 
Užrą$oitf^s0kioiB'Mišiesabdraudaa. 
— Insurance. . Padarom dokumen- 

I tus. Išrenduojam, parduodam arba 
i išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickeyice & CO. 
6816 So. Wįgtern Aye» 

' Hėmlpęk)(ų800 
. 1 ' ' •

YBL'.'TT

Pasiklausyki!
šviežumui!

2 Eilės, Dvigubas Cellophane,
užpečėtija Rinktinio Derliaus 

Tabako ŠVIEŽUMĄ

“Labiau-Sušvelnintų”
Laikykit “Labiau-sušvei- 

nintus” Old Golds prie 
savo ausies ... ir sukit tarp pir

štų. Jus negirdėsi! nė kreksėji
mo, nė traškėjimo pagedusio 
ar išdžiuvusio tabako ... Tik 
šilko šnabždesys geriausio rink
tinio derliaus lapų ir pačiose 
geriausiose rūkymo sąlygose.

Patikrinkit pakelį ... ir jus 
pamatysit priežastį to dirbtu- 
vės-šviežumo. Suvyniotas į dvi 
eilės nepermerkiamo Cello
phane, aukščiausios kokybės,

Old Golds
kurį begalima gauti. Sausas 
oras negali įeiti; drėgmė nega
li išeiti. Taip, kad ant bile ko
kio cigaretų stalo bile kokiam 
klimate, jus gausit DIRBTU- 
VĖS-ŠVIEŽUMO Old Golds taip 
šviežius kaip jie išeina iš ma
šinos.

Koks skirtumas ką šviežu
mas padaro ... skony ir kvape! i

. S. Taip, ištikro. Tas “Dvigubai-Pinigus-Grą- 
žiname pasiulijimas kol kas dar atdaras.

Tinka 30 dienų nuo šiandien.
© p. Lorillard Co.. Ine

STOGDENGYSTE
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
dalijama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965 
- ---- O------

blėties 
pagei-

CO.

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, specialė žemė — ‘humus” — 
25c. už bušeli, 5 bušeliai — $1, ge
ra kai sumaišysi! su moliu ar smė
linga žeme dėl gėlių, baksų ir kviet- 
kynų. Pristatėm tik South sidėj 
Charles Gavcus, 6100 S. State St 
Tel. Wentworth 7942.

BALANDŽIU feed $2.25, 
serateh be miežių $1.95, 
Mash $2.10, pristatymas C. 
Chicago, Cicero ar Berwyn. 
Angell Jr. Co. 5841 So. Western,
Hemlock 9845. Pilnas peno aprūpi
nimas. Kainu lista siunčiame dykai.

vištų 
Lay i ng 

O. D. 
Albert

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Štogius.

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

---------O---------

STOGAI IR SAIDINGAI 
Dengiame stogus, statome garad- 
žius, ir porčius, taisome kaminus, 
pakeliame narna ir padedame ce
mentini fundamentą, patyrė per 
dvidešimts metu. Darau darba ant 
lengvo išmokėjimo ir kožna darba 
garantuoju.

JOE LELEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 8140.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius ael 
bile kurio biznio {skaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. . Painatykite 
mus pirm negu, ,pirksite kitur/

S. E. SO&FHEIM& SONS 
STORE FLKTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

$25,000 Naujų Rakandų F
Nematytomis kainomis — 

momis išlygomis
$100 Importuoti ir Amerikoniški

kaurai   .....—-....... $15—-$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35
$135 gražus, nauji parlor

setai ..................... ...... i  $39—$49
$375 vertės 3 kamb. {rengimas $125
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ................. -...........   $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v.v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė. 

------ O----—

- Prieina-

ANT RENDOS Storas ir 5 kam
bariai gyvenimui, gera vieta dėl ta- 
verno ar kito biznio. 4200 South 
Campbell Avė. Galima matyti Nau
jienose.

PASIRENDUOJA Šešių kambarių 
apartmentas, štymu apšildomas, 
prieš Lake Michigan—$35. Taipgi 
trijų kambariu furnišiuotas apart- 
mentas-—$25. Baltųjų kaimynystė. 
3528-32 Lake Park Avė. Pašaukti te
lefonu: Atlantic 2999.

RENDON 4 kambarių flatas ant 
75 gatvės tarpe South Chicago i 
Stony Island gatvekarių linijos. 
Pageidaujama rendavninko, kuris 
suprastu apie budinko pataisymus.

Kreipkitės laišku 1739 So. Hals
ted St., Box 451.

KAMBARYS rendon. Norėdami 
gali gauti ir 2 kambariu — 2 šei
mynoj; bungalow. 7042 So. Camp
bell Avė.

ANT rendos Storas ir 3 kamba
riai gyvenimui, tinkamas' dėl viso
kio biznio, dabar yra tuščias.

4240 S. Artesian Avė.

Furnished Rooms
KAMBARYS vaikinui be valgio.

6726 So. Maplewood Avė.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS virėjas, 3907 So 
Halsted Street.

REIKALINGAS darbininkas pri< 
namu darbo. Valgis, guolis ir mo 
kėstis. Mrs. M. Lavine. Klauskit 
Post Office, Willow Springs, III.

REIKALINGAS darbininkas prie 
ūkio darbo. F. J. Lubinas, 6950 So 
Peoria St* Tek ,Wentworth 4103*...

LIETUVOJE prie Radviliškio mie
sto parsiduoda pigiai žemės sklypas 
35 ha. Sužinoti pas K. Šnapšti, Rad
viliškis Kęstučio gatvė 9.

PARDAVIMUI 106 akeriu farma
— 80 dirbamos derlingos. South East 
Michigan State, prie didelio kelio
— 100 myliu nuo Chicagos. E. š., 
135 E. llOth St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI per daug metų iš
dirbtas Grocery, Delicatessen. Ciga
rų ir Cigaretu kampinis biznis. 
3465 Lituanica Avė., Boulevard 2235

PARSIDUODA Tavern geroje vie
toje—biznis išdirbtas per daug me
tų—kambariai pragyvenimui ant 
vietos. Renda pigi. 4314 Archer Avė.

PARSIDUODA Tavernas: moder
niškai {rengtas. Biznis gerai išdirb
tas per daug metų, šaukite telefonu 
savininką Boulevard 6299.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė. Gera vieta. luibai prieinamai. 
2953 W. 59 St. Rep. 8931.

PARSIDUODA tavernas — biznis 
įsteigtas per 26 metus—netoli nuo 
sales—prieinamai. 4742 So. Honore 
Street. • f

PARDAVIMUI “News Stand” — 
laikraščių kampas ant So. Went- 
worth ir 47th St. Geras kampas, 
priverstas greitai parduoti.

PARSIDUODA Tavern su naniu
7218 So. Ashland Avenue

PARSIDUODA lunčruimis, labai 
geras biznis už cash. 3163 Clybourn 
Avenue.

PARDAVIMUI tavern, labai pi
giai, vieta gera, apgyventa visų tau
tų. Renda nebrangi. Krūvoje yra ir 
gasolino stotis.

10758 S. Kedzie Avė.
Tel. Beverly 6749

Savininka galima matyti vakarais 
po 8 valandos.

PARSIDUODA tavernas 2301 So. 
Western Avė. 

------ O------

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė. Pirmos klasos {rengimas — lie
tuvių apylinkė. Biznis eina gerai. 
Priežastis — menka sveikata. Tu
riu parduot šią savaite.

3232 So. Morgan St.

PARSIDUODA Pocius Grove, Cook 
apskrity—23 akeriai ant 4-A, ap
tverta šokiu platforma, vandens si
stema, taverno budinkai, žaislavie- 
tė. Virimas visam sezonui. Atsišau
kti laišku 1739 S. Halsted Street, 
Box 453.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
ar našlės moters be šeimynos apie 
40 metų; rašykite 1739 So. Halsted 
St., Chicago, III. Box 452.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

. KAS PASINAUDOS PROGA
Reikalingas pusininkas i Tavern 

bizni. Teisingam žmogui yra gera 
proga su mažai pinigų {eiti i gerą 
bizni. Smulkmenas patirsite ant vie
tos. 2710 W. 59th St. Klauskit Mr. 
BUDRIS.

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur
kiška tabaką. 1728 S. Halsted St. 
Canal 9345.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 160 akerų farma 
PO dirbamos. Derlinga žemė South 
East Mh'higan State. Pig.:*:.. 135 E- 
lllOth Street.

PARDAVIMUI, mainymui arba 
ant rendos 40 akerų farma, Wiscon- 
sin valstijoj. William Remsha, R 2, 
Box 76, Millardore, Wis.

PARSIDUODA Lietuvoje ūkis ar
ba maino ant namo Amerikoje. Mo
derniški triobėsiai. Prie stoties ir 

t vieškelio. Arti Kauno. Idomaujan- 
. tieji kreipkitės i Naujienas, 1739 So.

Halsted SU. Box 438,

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

PIRKIT NAMUS DABAR!
Pakol namu kainos pakils. Dabar 
yra laikas pirkti pamuš paimtus už 
morgičius. Kainos pradeda kilti, 
todėl, dabar yra laikas pasinaudoti 
žemomis kainomis nejudinamo turto. 

Sekanti namai yra siūlomi 
pardavimui:

MAROUETTE PARKE:
Tuščias lotas 25x125 ant 69 
gatvės arti Talman Avenue 

1638 Modemiškas dvieju aukštų 
mūrinis namas su English 
skiepu garu šildomas, dvie
jų karu mūrinis garadžius. 
Lotas 30x125.

BRIDGEPORTE:
3626 Penkių kambarių medinis 

namukas fumace šildomas. 
Lotas 25x125.

Viršminėti namai yra geram stovy 
ir taksai yra apmokėti;

LITHUANIAN BUILDING LOAN 
AND HOMESTEAD ASSOCIATION 

713 West 18th Street 
7:30 Antradienio Vakarais arba 

JOHN P. EWALD, 
840 West 33rd Street 

Chicago. III.
Chicago, Illinois

PIRKIT NAMUS DABAR!
Pakol namu kainos pakils. Dabar 
yra laikas pirkti namus paimtus už 
morgičius. Kainos pradeda kilti 
todėl; dabar yra laikas pasinaudoti 
Žemomis kainomis nejudinamo turto.

Sekanti namai yra siūlomi 
k* pardavimui:

BEVERLY HILLS:
10038 Modemiškas šešių kamba

riu garu šildomas bunga- 
low. Lotas 48x130.

BRIDGEPORTE;
Tuščias lotas 25x140 ant 
Halsted gatvės arti 35-tos 
gatvės.

3286 Mūrinis dvieju aukštu biz- 
niavas namas. Dvieju karu 
mūrinis garadžius užpakaly 
Lotas 25x140.

Viršminėti namai yra gerame sto
vyje ir taksai yra apmokėti.

ATSIŠAUKITE:
KEISTUTO LOAN AND BUILDING 

ASSOCIATION No. 1 
840 West 33rd Street, 

Chicago, Illinois

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insurance 
4631 South Ashland Avenue, 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom ka kas 
turite. Pagelbstime atnaujinti morgi- 
čius. Turėdami ka ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir- • 
ma prie musu, teisingas ir greitas 
patarnavimas jums bus ant naudos.

pirkiniaiNUOSTABUS 2-flat
Marcjuette Manor,

5- 5 štymu šildomi. 2 
žiu s. 30 pėd. lot. $6500.

6- 6 karštu vandeniu
karu garadžius, 30 pėd. lot. $7,000 

5-5 štymu šildomas 2 karu garo-
džias, 60 pėd. lot $7.500.

Arti 63 gat., mokyklos ir bažny
čių.

karų garad- 
šildomas. 2

MacASKILL CO. 
6237 Kedzie Hem.* 7204.

PARSIDUODA naujas namas su 
visais {rengimais: elektra, vanduo, 
vašruimis ir visi patogumai, plat- 
formė šokiams ir daržas prie na
mo, biznis išdirbtas gerai; geram 
žmogui yra gera proga įsigyti 
gera bizni; vieta prieš Lietuviu ka
pines. Savininkai A. Kuchinskai, 
Spring Inn. 82nd ir Kean Avė.

PARSIDUODA 4 kambariu plytų 
namas, atikas ir beismantas, dviejų 
karu garadžius, 4834 W. 24 PI., Ci
cero. Kreiptis 1638 So. Karlov Avė. 
Kaina 4400. Ne agentams.

PILNAI privatiškas ežeras, 27 
mylios nuo Wisconsin Delis, 25 
akeriai vandenio ir 107 akeriai že
mės. Taipgi 100 akeriu ūkis arti 
Lemont. E. H. Wunderlich, Jorlet, 
Illinois.

NAšLfi parduoda narna* Storas 
randuojamas su kendžiu fikčeriais. 
Galima matyti kasdien po 3 vai. no 
niet Sukatoj, nedėlioj visa diena, 552 
West 18th St

1 BRIGHTON PARKE
Vienas blokas nuo lietuviškos baž

nyčios, 2 flatų po 5 kambarius me
dinis namas su visais {taisymais, 
mažas imokėjimas; kaina 
lefnnuokite po 8 vakarais: 
0127*

$2,700. Te- 
Boulevard
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KANADOJE “PENKE 
TUKAS
ZIJOJE “ŠEŠETUKAS

Skelbimai naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Nauj'ienos 
yra naudingos.

MM

ginimo 
knygvedžiui ir raštininkui.

Kadangi, kaip jau minėjau 
25 metų jubiliejaus proga lo- 
tai yra nupiginti, tai pasinau
dokite tuo.

•Vienas anglų f ir 
skyrius Kauno 

Universal”

Užpardavė daug me 
džio fabrikatų

Vienų 
aplei- 
gėlės,

Tūlo siuvėjo J
ko nereikia mokėti. Taip pat 
yra įsteigtas ir gėlių fondas. 
Į tą fondų reikia sumokėti $150 
nuo kapo. Tada kiekvienais me
tais kapas bus gėlėmis užso 
dintas. Kiekvienam kapui gė
lių skiriama už šešis dolerius. 
Ir tai bus daroma tol, kol ka
pinės egzistuos.

Kapinių trustisus renka lo
tų savininkai, o jau? trustisai 
iš savo tarpo išsirenka valdy-

Chicago, III., Penktadienis, Gegužės-May 29 d., 1936

LIETUVIŠKOS TAUTIŠKOS KAPINĖS taip atrodė atidarymo dienoje. Gruodžio 30 d., 1912

KAUNAS.- 
mos Dancigo 
medžių apdirbimo 
fabrike užpirko lentų, parkieto 
(r kt. medžio dirbinių beveik 
už vienų milijonų litų.

‘LIETUVOS” REDAKTORIUS IR ĮŽYMUS RAŠYTOJAS

Valdyba negauna jokio atly 
mokama yra til

Skelbimai Naūjienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Nauj'ienos 
yra naudingos.

žęs namo pusryčių, lovoje ra
dau jau tris vaikus. Žmona vėl 
sako: “Tatai dar ir dabar ne
baigta”. Pamaniau, kad ji juo
kauja. Bet begeriant kava, gi
mė ketvirtasis, čia) jau išsigan
dau ir nubėgau pas klebonų. 
“Keturi iš karto! 
bonas

JUNGIANT KABELIUS 
ŽEIDĖ DARBININKĄ

Lietuvių Tautiškoms Kapi
nėms čarteris buvo gautas ko
vo 28 d. 1911 m. Ant to čar- 
terio yra pasirašę šie asme
nys: Joseph Smith, Walter 
Meilius, James Witty, Motie
jus J. Domijonaitis, John Nor- 
xvich, Francis P. Bradchulis, 
Joseph Skutas, Michael Keidas, 
John K 
Tauras

KAUNAS.—Ožeškienės gatvės 
prie 17 nr. namo darbininkai 
darė kabelio sujungimus. Pra
kasus vienų šu*liilį išsiveržė kaž
kokios dujos ir darbininkų Raš- 
kevičių apnuodijo iki sąmonės 
netekimo, kuris tuojau nuga
bentas miesto ligoninėn.

iki šiol “šešetukui’ valstybė 
dar nieko nepadarė, nors jo tė
vai labai neturtingi žmonės.

ŠIAULIAI 
Kazlausko žmona paliko vyru 
ir išėjo gyventi pas savodrau 
gę į Kražių gatvę. Vienų dieną 
Kazlauskas su revolveriu atėjo 
pas savo žmonų ir kėsinosi jų 
nušauti, tačiau, užsikirtus re
volveriui, nušauti negalėjo ir 
pabėgo. Policijai jo sulaikyti 
nepavyko. Bal. 23 d. Voveriš- 
kių kaimo pelkėse (netoli Šiau
lių) buvo rastas lavonas vyriš 
kio, pasikorusio ant nedidelės 
pušaitės. Pasikorėlis klūpojo 
ant kelių ,netoli jo ant kito 
medelio kabėjo jo paltas, o ne
toliese rastas raštelis, jog žu- 
dųsis dėl neištikimos žmonos. 
Policija nustatė, kad tai yra tas 
pats J. Kazlauskas, kurio žmo
na išėjo gyventi kitur.

ka;:ai jau seniai su 
jų nė ženklo jau ne 

kiti kapai žalia žole ap

A. JUOZAS ADOMAITIS (DĖDĖ ŠERNAS) 
Gimė 1855 m., mirė rųgp. 5 d. 1922 m.

1. Edv. Ghepulis, Lietuvių Tautinių Kapinių pre
zidentas atidaro iškilmes.

2. A. Tamkevičia veda iškilmių programų.
3. Naujos Gadynės Choras po vad. J. Steponavi-

- čiaus,
a) Neverkit pas kapų
b) Naujoji Gadynė

4. Kalba adv. P. Ęračiulis.
5. Chicagos Lietuvių Vyrų Choras po vad. K. Ste-» 

penavičiaus,
a) Man gaila,
b) Laidotuvių giesmė

6. Kalba “Naujienų” redaktorius P. Grigaitis.
7. Lietuvių Darbininkų Aido Choras po vad. E. 

z Pečiukaitės,
a) Daina liūdna
b) Šioji šventė.

8. Funeral Selection—Beethoven
Benas po vad. K. Steponavičiaus

9. Chicagos Lietuvių Pirmyn Choras, po vad. K. 
Steponavičiaus

a) Apleistas
b) Tykiai Nemunėlis

10. Kalba “Vilnies” redaktorius V. Andrulis
11. Laisvės Kanklių Mišrus Choras po vad. A. P. 

Kvedero
a) Draugai j kovų
b) Pasilsėti dar ne laikas

12. Kalba svečias iš Lietuvos Daktaras Jonas Šliupas
13/ Gailesčio hymnas — Benas po vad. K. Stepona

vičiaus.
(Lietuvių Tautiškų Kapinių trumpa apžvalga 

yra išspausdinta kitoj vietoj).

Komitetas nusprendė, kad 
reikia kapines steigti. O po to, 
žinoma, pradėjo ieškoti žemes 
sklypo, kuris tiktų kapinėms. 
Netrukus buvo surasta ir že
mė. Tada komitetui jau teko 
susidurti su labai kebliu* klau
simu: kur sukelti pinigų tai 
žemei pirkti? Prasidėjo finan
sų kėlimas. Draugijos -ir šiaip 
laisvų pažiūrų žmonės pirko pa
skolų lakštus. Pagaliau susida
rė tiek pinigų, kad buvo ga
lima 21 akrų žemės nupirk-

Ta žemė buvo liiekas kita 
kaip tik miškas. Reikėjo vis 
ką taisyti, rengti kapinėms. 
Būdavo sekmadieniais važiuoja 
būriai žmonių kapinių taisyti: 
kerta miškų, lygina duobes, ka
sa griovius. Visa tai darė at
liekamu laiku, neimdami atly
ginimo. Vadinasi, dirbo iš pa
sišventimo.

Tiesų sakant, su pinigais bū
davo trumpa: išlaidų (daug, o 
pajamų maža. Dažnai pasitai 

, kydavo, kad nebūdavo ižde pi* 
nigų kapinių užveizdos algai 
(o algos biivo mokama $60 pei 
mėnesį). ♦

Tačiau visos kliūtys ir sun
kumai buvo nugalėti. Juo to
lyn, juo kapinių būklė gerėjo, 
šiandien, po 25 metų sunkaus 
darbo, kapinės finansišku at 
žvilgiu' visai gerai stovi. 1934 
m. buvo pripirkta kapinėms 40 
akrų žemės, už kurių sumokė
ta $16,000. Visa kapinių žemė 
atsiėjo $31,858.03. Visokie pa
gerinimai, kanalizacija, tvora 
ir kitkas kainavo $31,587.86. 
Vandens bokštas ir namai at 
siejo $8,070.09. Tokiu budu iš 
viso nekilnojamo turto vertė 
siekia $71,515.98. Kito turto 
vertė (visokie prietaisai, kny
gos, mašinos, trokas) siekia 

/ $4,180.71. Medžiagos ant ran
kų yra už $1,340.52; bankuo
se padėta čekių sųskaiton $32,- 
490.13. Priklauso gauti už par
duotus lotus $23,635.45. Vadi
nasi, 1935 m. Lietuvių Tautiš
kų Kapinių vertė siekė $133,- 
163.09. « . į

Trustisų susirinkime gegu
žės 3 d. 1936 m. buvo nutar
ta nuleisti 20 nuošimčių tiems, 
kurie per šiuos metus pirks lo 
tus. Lietuvių Tautiškų Kapi
nių lotai parsiduoda gana pi 
giai: dviejų duobių lotas ga
lima pirkti už $56.00. Bet už 
tiek galima pirkti tik šiais me
tais, kada daroma nuolaida iš 
20 nuošimčių. Lotai parduoda
ma visai lengvais išmokėji
mais.

Loto pirkėjas sumoka dvide- 
> šimt dolerių j “amžinų fondų”, 

ir tada už kapų laistymų nie-

LIETUVIŲ TAUTIŠKU KAPINIŲ 25-KIU METU JUBILIEJINIS 
ŠEŠTADIENI, GEGUŽES 30,' (936 M.

Visi žinome, Lokį triukšmų 
sukėlė vad. “Kanados penktu
kas”, vienos motinos iš karto 
pagimdyti penki kūdikiai. Pa
saulio spauda apie juos rašė, 
piniguočiai ir mokslininkai jais 
nepaprastai susidomėjo ir kar
tu Kanados vyriausybė pastatė 
atskirų jiems auginti namų, 
kur visų vaikų priežiūros dar
bų dirba gydytojai su Įvairio
mis auklėmis. Neseniai skelbė
me to penketuko motinos nu
siskundimų, kad ji prie savo 
vaikų nė iŠ tolo neprileidžia- 
ma. Mat, tai nepaprastas atsi
tikimas ir kūdikiams augti rei
klų ypatingų sąlygų. Tuo tarpu 
kitas dar Įdomesnis atsitikimas 
niekam nežinomas, štai Pran
cūzijoje, Pirenėjų kalnuose, 
Triboure kaimo kuklaus gyven
tojo šeimoje gimė ne “penke
tukas”, o “šešetukas”. Prancū
zų žurnalo Vu korespondentas, 
aplankęs tų perdaug laimingų 
šeimynų, patiekia pasikalbėjimų 
su perdaug laimingu tėvu, ku
ris dar ir dabar neat*lpeikėjęs 
iš nusistebėjimo.

Dėdė šernas parašė bei išvertė 16 knygų. Iš tų knygų svar
biausios yra: “Paėjimas organiško svieto”, “Apie žemę ir kitus 
svietus”, “Geografija”, “žvėrys ir žmogus”, ėtc. ,

Chmelievski, Adam
Joseph Schmidt.
kapines steigti su- 

tautiški klubai ir drau- 
kada jų nariai lietuvių

—Pats nežinau, kaip tatai 
atsitiko, — sako tėvas. — Ry
tų, einant Į darbų gimė vienas 
kūdikis 
sibaigs” — tarė žmona, 
kau jų kaimynės globoje

DIREKTORIAI:
A. TAMKEVIČIA, 4229 S. California Avė., Chicago, III
J. BALCHUNAS, 3200 S. Lowe Avė., Chicago, III.
P. DAUBARAS, 229 E. 48th Street, Chicago, III.
A. BUBINAS, 3231 S. Emerald Avė., ~ ‘
E. ČEPULIS. 3503 S. California Avė
M. LUBINAS. 3106 S. Halsted Street, Chicago, III.
K. MATIKONIS. 3437 Jackson Blvd., Chicago, III.
J. SKUTAS. 3106 S. Halsted Street, Chicago, III.
G. K. RIMKUS, 2531 West 45th Place, Chicago, III
J. ZALATORIS, 6630 S. Westem Avė., Chicago, III.

L D Y B A
M. LUBINAS, 

Vice-Prezidentas
J. ZALATORIS, 

Raštininkas 1 
Kapinių Užveizda 
JA

Šis paveikslas parodo kaip LIETUVIŲ TAUTIŠKOS KAPINĖS ATRODO ŠIANDIEN. Aukštasis paminklas 
yra a. a. rašytojo dėdės šerno.

Man rodos, dar nepa- Žurnalas Vu kreipėsi Į Prancu- 
Pali- zijos prezidentų, , prašydamas 
Grį- būti vaikų krikšto tėvu.

Laisvas 
manė 
gijos, 
kapinėse negalėjo gauti tinka
mos vietos vien tik todėl, kad 
nepriklausė parapijoms ir ne
buvo sumokėję reikalaujamu 
duoklių. Tie laisvų draugijų 
nariai paprastai buvo laidoja
mi kur nors baloje,- prasčiau 
šioje kapinių vietoje.

Aišku, kad pas kai kuriuos 
žmones kilo sumanymas, jog 
yra būtinas reikalas laisvas ka
pines įsteigti. Sumanymas ra
do pritarimo organizacijose. 
Klubai ir draugijos išrinko at
stovus, kurie sudarė komite- Vienų 

minti, - 
bėra 
želę, o' kai kurių kapus pitfošia 
paminklai su užrašais, 
kapai atrodo skurdžiai, 
sti; kitų kapus puošia 
brangus paminklai.

Kai po kapines pavaikščio- 
jame, tai ten užtinkame nema
žai savo draugų ir pažįstamų. 
Vieni jų jau seniai nuo musų 
atsiskyrė, o kiti — prieš ke
lis mėnesius, kelias savaites, 
kelias dienas. Rodosi, tik va
kar jie musų tarpe gyveno, 
linksminosi, kentęjo, liūdėjo. 
Bet jų jau nebėra? Jų^gyvenk 
mo siūlas mftrt&o* ir' jie” am
žinai ilsisi. Apie tai liudija nau-: 
jai supilti kapai...

Jie daugiau pas mus nebe
grįš, su jais mes daugiau ne- 
besimatysime. Niekuomet, nie
kuomet. ..

Anksčiau ar vėliau mes vi
si ten keliausime. Visi keliai 
veda į vienų vietų... į kapus. 
Ir kų mes ten rasime anapus 
grabo? Ar rasime tai, kų skel
bia visokie monytojai: amžinas 
kančias arba amžinų linksmy
bę? Nemanau*, kad kas nors 
panašaus į tai ten butų.

Nemanė taip ir tie, kurie 
steigė laisvas Tautiškas Kapi
nes. Kai kurie tų steigėjų jau 
tose kapinėse ilsisi. Kada jų 
širdis sustojo plakus, kraujas 
atšalo, tai nutruko ir gyvybės 
siūlas.

žmogaus gyvenimas toks 
trumpas, toks neturtingas link
smomis valandomis. Tad ne- 
drumskime, nevaržykime jo vi 
šokiais prietarais.

Laisvų kapinių įsteigimas — 
tai darbo vaisius tų žmonių, 
kurie drįso pasipriešinti įsigy
venusioms tradicijoms, kurie 
mylėjo laisvę, kurie drįso lais 
vai mirti ir pareiškė noro, kad 
jų kūnai butų į laisvas kapi
nes palaidoti.

šiandien prieš juos aš len
kiu savo žila galvų.

— Senas Antanas.

E. ČEPULIS,
Prezidentas

J. BALCHUNAS,
Iždininkas

VICTOR J. SCHULTZ, 
K O M I S I

A. BUBINAS,
J. BALCHUNAS,

A. TAMKEVIČIA

suriko kle- 
Tai bus puikios krik

štynos”! Vakare aš jau buvau 
tėvas šešių vaikų. Mano žmo
na buvo vos gyva, ir aš vos lai
kiausi ant kojų, nes visi prie- 
fėliai mane sveikino ir vaišino..

Prancūziškajam “šešetukui” 
dabar jau 7 mėnesiai, visi jie 
sveiki ir puikiai jaučiasi. Ma
žieji kanadiečiai viskuo aprū
pinti, jie auga gydytojų prie- 
žiurimi, jiems taikomas specia
lus režimas. Prancūziškasis “še
šetukas” njeko panašaus neturi. 
Motina pasakoja:

—Savu pienu galėčiau išmai
tinti dvejetų trejetų, bet jokiu 
budu ne šešetų. Maitinimo rei
kalų išsprendžiau* labai prastai: 
vaikus maitinu sutirštintu pie
nu. Dėžutės užtenka trejetui 
kartų. Patalpų klausimų taip 
pat sėkmingai išprendėme: Vy
ras sukalė didelę dėžę, kurių 
priklojome šieno ir šiaudų. Dė
žėje, iš kurios jie iškristi ne
gali, ir knaisiojasi!

Lithuanian National Cemetery
R. No. 3, Box 615, Clearing Station, Justice, Illinois

, Phone Willow Springs 59

* T
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Pirmieji Mano 
Žingsniai 
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1845-1921
Gjmusi 1845 metais gegužės 

mėnesį 31 dieną, Plungės pa
rapijoj, Bukantiškės dvarelyje, 
netoli Šateikių (Platelių filiios). 
Šateikiai — maža bažnytėle ii 
(lidelis grafo Plioterio dvaras 
Grafo buvo ir Bukantiškės dva
relis, kuriame tardavo mano tė
vai, tėvas — urėdu (ūkvaiz
džiu), motina — šeimininkė.

Tėvas ėmė ordinariją ir al
gos dvi dešimti, motina deširn 
tį rublių metams. Laukus ir vi 
sus to dvarelio darbus hudirb 
davo Plioterio valsčiaus lažinin
kai (baudžiauninkai).

Mano tėvas buvo bajoras An
tanas Beniuševičius, motina — 
Julijana Scepuraitė, irgi bajo
rė. Motina Sakėsi riet iŠ didfe 
lių ponų kilusi, toli kur, apie 
Vilnių, tūkėjtosl gimiriėjb tŪr- 
tingų dvariiiinkų, krinigį, kri- 
nauninkų... Bet mes vaikai juos 
iš pasakojimo težinojom, pa 
čios tos giminės neprižiridinAT^- 
vo giminės turėjom tik Vieną 
dėdę turtingesnį, kurs turėjo 
tuo laiku savo dvarelį.

Mus vaikus skaityti tėvas 
mokė. Išmokau veikiai. Skaity
ti mėgau, tik maža mtlsij he
muose tebuvo knygų: buvo len
kiškos maldų knygos ir k& 
lios žemaitiškos tikybos tūri
nio knygelės. Šiiį mriiris atneš
davo teta, tėvo sešiio, zėftirii- 
čių Kalvarijos davatka.

Motina rašyti rieiribkejo. 
skaityti skaitė — lenkiškas 
maldų knygas. Savo bajorišką 
kilimą labai brangino ir len
kišką kalbą aukštino; rūpinos, 
kad ir mes įprastumėm gra
žiai lenkiškai šnekėti.

Mes vaikai, nors gyhibjami, 
pasislėpdami mėgome draugau
ti su lažininkais ir tais jų vai
kais, kurie tėvams lažininkams 
valgyti atnešdavo. Su jais, ži
noma, ir lenkiškoji kalba 
sų ėjo per Šalį.

Mane, sukakus dešimtį 
tų, atidavė prie dėdienes 
kytis. Ji samdė mokytoją
vaikams, sykiu ir manė priėiiie 
į mokslą, iš malonės, kaip gi
minaičio vaiką. Tenai mitri .pa
kliuvus, be gale visi juokėsi 
iš mano lenkiškos kalbos, nors 
taip gerai, rodės, mokėjau šne
kėti lenkiškai.

Mokiausi sykiu su dedierios 
vaikais. Atspėjamu laiku skai
čiau knygas, kokios tik iriai) 
tekdavo į nagus. O knygų bu
vo ten daugybė po pašaiiūš iš
mėtytų, tad jau skaityme man 
ten užteko.

Prie HėdMibs išbuvau kėlė- 
rius metus. Tuo laiku ūŽejc 
sumišimai: ponių gedėjimai, po
nių ir ponų giesmės bažnyčio
se, ponų bajorų susirinkimai, 
susivažiavimai dvaruose, lenkų 
tautiniai šokiai, lenk*. tautiBeb 
patribtihės dailios, bajoru ar- 
tinirfios prie valstiečių... Ponai 
radosi labai malonus. Pasak y 
mai: ‘‘Jus broleliai mužikėliai” 
arba ‘ tuomet ponai ir mužikai 
visi lygus busim” ir kiti toly
gus nuolat būvo girdėti.

mū

me-
mo

savo

Tuomtto ir hš ėhiiau gūlvo 
ti, jog iŠ teisybės būobkas Htio 
mūžiko hiekU’d riėsiŠkitiri, jdį 
ir taip bajorū ir niužiklį yra ge
rų ir rietikrifclų Žm’oiiiiį;.. Pas
kui, kai pradėjo stokilėlius žto 
dyti; karstyti; tuomet mūtob 
širdžiai, na, Žirioiba, ir visų 
irianb draugių ~ Lenkija mife 
liarisia tėvynė liko; o kovoto 
jai — pasišventę musų Idisvei 
didvyriai, kankiniai.

brūdėjo ik Čia įĄiSkUbse rink
tas į būrius. ŠilivObie jiems 
drribližiuš, U^šlojoriib, vtožiuo 
jobid Į Uilškūš Hlgibs; kui 
Žinojdriiė IŠnkiį dlbkjrklą ir iŠ 
giFddmto arti bšdUt kUsi/š, be 
goito'ė rikktiitoid įkariešti štiki- 
lėiiaiUŠ::. įniUnlm iš kaili'b įšbi- 
nbkti ir Viskį į iRiŠkuš dtidUb- 
ti. Kur užkldįiddVb kokį pūlką 
rusai, griudavbm . ir sužeistu© 
sius rinkti, paskui šargiriti, 
daktarą gabenti.i. ir vis su. bai
me, slapta, kur miške. '

Pbr tiibd frietUš lf mdUd Ae- 
dienia visai btošIgVybUb, nes ką 
tik tufėjb -— 
lirimš patepėjo: ribbbliko nė 'sa
vo teimyridi diibrios.

» r •. X *.,>»-• x

Man teko išeiti tarnauti. Pa
tekau netoli Telšių į Džiugi- 
nėnų dvarą; gavau darbą 'ne
sunkų — vaikų auklėš prižiū
rėti ir siūti. Algb's ėmiau tris 
dešimtis rūblilį metrinis.

Tame dvare radau tarnau-.. 
jaut Lauryną žymontą. Pasi
rodė man jis toks pat didvy' 
ris; kaip ir anie; turėjo ir čė 
mrirkas, koniederatkas, diržus 
ilguts batus; žodžiu sakant ~ 
tbkius drabužius; kokius hA 
klife dažhAi mačiau ant klįū- 
siukų nugaros. Taip pat ir jis 
buvęs Užsirašęš į kokį riūlkd; 
išėjęš į mišką: bėt rtošai VėF 
kiai jo įiulką išblyškę ir jis įjak 
bėgęs namo. Labai sugebėjo 
pasakotis, kiek kame kentėjęs, 
kaip buvęs atimtas į dvarą nuo 
tėvų dėšiHllieš lik riibiij Vd'.- 
kdš, kdi|5 lUkėjįš Vekgabli ddū- 
giaii kajb dvideŠĮriii Hieilj dy
kų dykdi, bė škdtiko dlgbš? kiėfc 
kentėjęs VdkgęŠ būdo ik Šdlčib 
kaip bbvįš didėšiiiiįJiį ŠltifRab- 
iririš; kaip Blivįl išbėgęš iš dVŪ- 
rb atgal pūs teliiš; plakti kykš- 
teteiš būvį itebte bii- 
tinrii lenkiškai kalbėti, o i fe 
mokėjęs tik lietuviškai ii- 1.1 
PasdkbcteftidŠ šdvb Vdkgtib; iie- 
ViėHdrii kldtišytojui ik 
iššpdlidė.

Toks didvyris if didžidtišidš 
kankinys lindo man į akis... 
“NbfrŠ inužikriš... bei j tik da
bar • Viši iVgįs”, — grilvbjdti: 
Ir jis artinosi prie manęs. Tai
gi po pusantrų metų ir ište 
kėjai? už jo. Tėvas nieko prieš 
tat neturėjo, dargi džiaugėsi 
jog žentas — dvariškis, gale 
šiąs ik toliriii dvaruose idrhaū- 
li. Motinėlė itorinO be gdlo veb 
ke, kam įj- mtižikūi tetikrinti: 
Savo gįiriinėjė nė vieno muži
ko niekuomet neturėjusi, da
bar pirmris žentas busiąs mū 
žikas; nors žymontas lenkiška 
kalbėjos, bet vis — ne bajo
ras.

Man rodėsi, jog darau lyg 
kokį pasišventimą, įstodama į 
ihūžikų eilę, — nutekėjau.

Dabar įkritau, kaip musėlė 
į išr^gris. Mrihb vyras, nuo pat 
itorižUhiės vergavęs ir tarnavęs 
dvaruose, iŠ ibio tos dribrios 
ncbėiiorSjo -— bijdjo pbrib ant 
savo galVos. Vedęs gavo trupu
tį dalies, pridėjęs tą truputį 
prie savo sutaupytų skatikų, 
įsisteigė ūkį, nusinuomojęs plo
telį žemės.

Mfcždje ždrfiėjb Ūkiriirikadti, 
visus .vargus ir darbus apraši 
nėti — tų raštų keli tdmrii pa
sidarytų.

bidžiausiaš mums buvo var
gas, kad mes abu nemokėjom 
ukiriiiikriuti, ilėpi’ritį bdvbm

juodo ir sunkaus dakfe'o dikb- 
ti... Taigi ųkyj| ,.totoMjutotol’;; 
kaip Žvingiai akuliki, į)Akiliky- 
ti į arklą; nežinojom kur suk- 
ties, į kurį galą vagį Varyti. 
B<a tb dar, stoka buvo žinių iš 
glaVėštorp Phsriūlib, štokri kokio 
ibis torisibkriitymo' nebuvo nei 
knygų; nei laiko skaityti... vien 
iife — drikbai, gyvuliai, iiehūs, 
kopūstai, maži vaikai, namiį 
apyvoka.

Taip vrirgti teko ilgus me-

Prakutus vaikams; i
len^iikai (šnekėjomės su vyrd 
ir vaikais — lenkiškai), Bet 
vaikai gavo . gyvulius ganyti.

šeimyna darbus dirbti, lad 
lenkiškūį reČiaii bekalbėjo 

vaikai; šie len
kiškai kalbėli — mriž visai me-

Prakutus vaikams; aš irgi 
juos mokiau skaityti, rašyti — 
lenkiikai (šnekėjomės su vyri) 
ir vaitais — lenkiškai), Bet
1

su šeimyna 
ir L/-J 
rhe, labiausiai 
" t 7 I

kišk h s šilkite-

ri variški s, gale

riti tekėjau

kdŠ juos iŠ teA gabėhą, kiuri 
v'aiir'pllii nlUlfa-d

si mokanti, — pasiryžau ii 
pati ką nors įkk^ytl; ferhiūį 
ir parašiau i(Piršlybas” — pa- 
mėgiiilį.
tikti šjp|tod&L S 
davia$ ViŠihškel 
tyriai!, kąd j& k 
davęs JPelkbViČri 
skiu. t kilį 
man iš Petkun: 
studenUyB, kūle 
no “Rlidėrfš Wi 
gusi ziūkill r- t) 
taisytkš;; srikitoii 
kai kiirib žbnžl 
šyba
mėliui diBtriŠ Į klitori VtokdKš 
(mano biiV'd “biftlyboŠ”), dilb-

tŪŠ it biaii “žemaitės” vardas. 
Ne tik toikri džiarigsmas, bet 
ik irikb'd Vaikams — grobsto 
skaito mano raštą! Vyras tik 
Vaųk'bši, bąugiftk, kad per tuos 
niekus galima esą įkliūti.

NicgihaU lt daugiau rhšyti 
Kiti raštai niekais nuėjo, kur 
trlibiiiį zifiotoilklitol- į&teko į 
pilsto Uikba^fe - Į “Var- 
•jiį”; “bkitoitok^”. Jbto&kiii ir pa-; 
ii sii^toiibaį šiijjūbknskiri, 
bėtkeviŽ’ūit’c'į šli k^likįš lduden
tais lietiiviaiš. Visos toš pažin- 
tyš tkibktb biritoe tkbtike į jau- 
to'dilbs LibtliVūS darbus.

Sėt riikhito'šiš Višitoskėlis te- 
iš Vedė itorittb iš šerio j b tako, 
įtHilkęš sykili iir į tiibš kelius,

(Rodos išimtinai Naujienose). 
Tos spaudos komplektuose ji; 
ynėtyti perijodinėj spauVloj 
visuomenei neprieinami, Jie 
ten dūlės ir sudulęs — jei mes 
leisim taip nutikti; Bet aš la
bai nėribrėčiriri, krid iries toki 
apsileidėliai bdtiiihė. Mūs lūkiito 
rasti lėšų. Mes privalom su
rankioti Dr. Karaliaus ašarė
les — perlus ir įamžinti jūoš 
knygoje. Jei visuomenės pini
gais išleidžiami šlamštai, tai 
neįdovahotina butų užmiršti Ka-| 
raliaus raštų.

Kį saZbt, vyrrir ir mote
rys?

mas Dykai . .. ..
Vėliausias ir geriausias lytinio 
silpnumo, reumatizmo, inkstų, 
pūsles ir venerinių ligų gydymas.

Virš 25 metu toj pačioj, vietoj, 
Ne atidėliokite, ateikite pasitarti 
dykai, nėra priedermių.

DR. ribss HEALTH 
SERVICĘ AND

barlio valančios: kasdien 10 vht 
.ryto iki 5 po piet.

Sekmadieni 10 v. r. iki 12 dienų. 
Pirmadienį,*'Trečiadieni ir ŠeŠta- 
diehi ^nuo, 10. y. ryto Aki JB y P- P-

1314 iH
Žemaitė

Taiilybę šiaip supratau: ma 
no tęvų žėnie yrri Lenkų' žė- 
me, lenkai —- vyresnieji mu:! 
šlį broliai, lietuvių globėjai; lie- 
tįivi^i — jų pavaldiniai ir mb- 
kiriihi; tai?ri lenkų ir lietiivių 
SkiHbrilO lieta, n|rū iie kbkibo 
ši'enbs, vieną šią tautą skirian- 
Či'dŠ.

Vaikams didžiau prakritus, 
įgavari khs inari dUrbe prideda, 
siisilaukiau. padėjėjų. Pradėjau 
rūpintis, tupėdama kiek lUikd, 
jų švietimu. Ėmiau; iš kur pa- 
siškloliridama, pati knygas daž
niau skaityti ir vaikams brufc 
ti, kad skaitytų. Knygų len
kiškų tegalėjau4 gauti, nors jas 
Vaikai iie labai tėsilprato ir jų 
skaityti nemėgo.

Priskui parėjime gyventi į 
sodą, kur P. Višinskio tėviškė 
yra. (tJšh&riai, Užvenčio para 
pijos, Šiaulių apskričio). Tuo
met jis buvo dar pirmosios kla- 
šis giinliAžišt^š.

Parvažiavęs namo poilsio, 
hiėgo su mano vriikais drau- 
įhriti, ir visi iebkiŠkUi šii’ekė- 
j8si. PrirveždavO inari kartais 
iš Šiaulių ir knygų pasiskai
tyti. Kiek vęliau, iš jo sdžind’ 
jUu, jog ir liętUvlškiį’ faštiį jali 
esą, tik jie slapta iŠ Prūsų esą 
čia parvežami. Paskui parvež 
davo man ir tų naujųjų raštų 
-į-_ “Aušros”, “Apžvalgos”. 
“Varpo” ir šiaipjau atskiru 
kriygblitj. Ib visi džiaiiįėirieš, 
^rieberiiėš skaityti. Į nrihitoš 
k^rtliš kiiygyriihkėiiki ką -rie-kjį 
htiiėšda^b; prie pauparių kili 
ką phjiitę, pitkorii, škšli- 
Uiti, grilvas kraipein.

S kaitydama . ib ||iiiiidkiiibš į 
ibttiviškiis IhiktrišČiiis, ŠiibH- 
;Hth jog iėhkrii ii* liėtlivMi r-' 
kas kiU; gali iy ^tšiškytę^ 
ni riritrų toieririkiaii^ydAmi, gy
venti; kaip šehpkėjb, kol iie 
buvo vienos valstybes sudarę 
SuįirriUu4, jog lenkai ykA irius 
pavergę, paniekinę lietuvių kah 
bį, dhtig mūšį Stileiikirię, la
biausiai bajorų. Tas pats Vi 
šinskėlis paskui ėmė man aiš 
kinti, jog kas jaučiasi esąs lie
tuvis, tas turįs lietuviškai ir 
šnekėti. Ėmiau tada ir aš. taip 
galvoti. Na, žinoma, ir mes 
pašijutbiriė ešą lietuviai, ėrtietoi 
visada ir visur lietuviškai te-< . 1 . 
Šnekėtis. i

Lietuvių raštai, kūriii tek
davo skaityti iš laikraščių, la 
bai man smego į galvą. Sri‘ Vi 
šinskėliu kalbėdama daug ką. 
sužinojau. Jis man apsakė, kaip 
tuos raštus žmonės slaptai ra 
šą, siunčią į Prusus, kaip ii

u, i: ..... .................

Rašo i. j. kfetlfcdNIS

Kamilų
i •'Z it’fe ik £2

Gimė 1890 m., 
mirė 1'932 m.

Kjiphięį pk.lĮ|®rdiiils tfųVo 
gyvaš ir “Naujienose” dtoŽntol 
ir dažnai užtikdavau trumpus, 
bet labai talentingus Mat raš
telius, tai juos skaitydavau po 
keletą kartų ir . galų gale juos 
išsikirpdrivriŪ. Tokių iškarpų 
dar ir dabar mano archyve ran
dasi.

Anais laikais bežinojau kas 
tas Mat. žinojau tik tiek, kad 
tų straipsnelių autorius — au
kšto intelekto žmogus. Vargo 
dainius, Nuskriaustųjų 
skriaudžiamųjų poetas.

Mirus Dr. Karaliui sužino
jau, kad tuo mano mylimu 
Mat buvo Dr. A. Karalius. Už 
tai aš jo dar geriau ėmiau gai
lėtis — kam jis mirė. Gailiuo
si ir dabar. Kiek jis butų mums 
dar prirašęs!

----- o----- -
štai Karaliaus “Dangotežiš” 

(išspausdintas rūgs. 3, lifelL 
Jo neVilibja tiri dangų reftieh- 
tieji murai. Jis. žino kas ten 
gyvena, lėbauja, kelia orgijas, 
planuoja — taria kaip labiton 
kitą žmogų išririiidbli.

“Mton tavb didybe tiešibg 
biauri, šlykštus man tavo pa
veikslas.”

Kodėl ? Ogi todėl, kad;
“Kiekviena ’ įrišta vėrgį pra

kaitu aplaistyta ir iš jų krau
jo visas tavo cementas pada; 
rytas.”

“Aš nikČikU tHvę ryjant žmo- 
hbs tjrt'ą it jttbš išvemiąnt va- 
kat-e. Praryji šiėk tiek gyvuš, 
b išvęiiii išbhįušiūs lavonus...”

Ir kas gi tas plytas paga- 
toiihb? kas j aš suvilko ir gra
žias šienas iš jų srilip'dė? Ar 
tie, kurie dabar tuose dango- 
rėžiuose gyvena puošniai? Ne. 
Tie vergai-darbininkai viską 
pastatė savo išnaudotojui. Pa
statė tie, kurie dabar patiltė
se gyvena. Paštatė tie, kurie 
išmatose rausiasi, gal dango-- 
rėžio gyventojas išmetė sudžiu- 
vusią plutą.

kdraliuš tokios iiėteisybeš 
nepakenčia. Jis myli laiSVę. 
Laisvę Visiems. Jo nedžiugina 
jo ašmeninė laisve,, jei kiti lai
komi nelaisvėje. Niekšas tas, 
kris atima kitam laisvę.

“tu suėdbi1 tūkstančius laiš- 
Vtį indėnų, sUnaikinai jų gani- 
ta kvepiančius barnelius, o pats 
ant verkiančių griuvėsių užsi
rioglinęs' dabar stovi ramus, 
kaip vilkriš nekaltą avelę pra
rijęs...” .

ik taip pbrdėiri Dr. Kara
liaus (Mat) rrišltidse gilidš 
riiiiitysj gilūs Slipratimas ir at 
jdutiiririš šktiaūdžiairiųjų. Jei 
kas kalba apie rirdletarinę li
teratūrą, trii geresnės niekto! 
nerasim, kaip dd,vė Karalius.

Aš. phėmiriri Viėrlą trumpą 
vaizdelį. Bet krirį tik paihiši 
Karaliaus Vaiždėlį, apie tą ga
li rašyti ištišaš šlaitas. O jo... 
tb meisterio taip mokėta gie
žiai suglaustoj formoj tiek 
daug pasakyti.

----- b-----
Ką as -horėjhu šiuo rašteliu 

pasakyti ? ^‘enrii Rengiausi tū
tai pasakyti;

br. Karaliaus' raštai nęįjg- 
s'enš. Bėht šihitui metų jie Būš 
skaitytiiii. Bet kur jie? Jie iš-

..................................................... L. :

Barbora

^Palaidota Tautiško
se Kapinėse Birželio 
5 d. 1923 m.

Paliko nuliudime vy
ra, du sųjių ir dvi 
dukteris, dėdę ir dė
dienę.

Duktė:
Juozafina.

r • u 1 1 ? * l * ’ 1

Žemaitės kapas Marijampolėje

JUOZAS KEMĖŠIS

Mirė 
Lapkričio 25 d.; 1934 

Metais •

Mano

Sfeln

Liūdi
Tavęs

*

Netekus

ŽMONA,

MARE KEMEŠIENE

PADĖKAVONĖ

Kaz. Manelis ir Margaret 
Manelis

Palaidoti Tautiškose Kapinėse
Gegužės' 21 d.- 1936 ritėtais I 

Širdingai dėkbjame visiems giminėms, I 
draugams ir' kairhynams, kurie prisidėjo 
savo užuojauta musų liūdnoje valandoje 
suteigdami paskutinį patarnavimų

Nelaiihingąi ir Tragiškai tnirlisiėms 
Kaz. Manelis ir jo žmohai Margaret 

Manelis
Ypatingai dėkojame tiems, kurie prisiun
tė gėles ii- jaunuoliams,.kurie nešė gra
bus. Taipgi Draugui Abekui ir laidotuvių

Direktoriui PUvlavyčiui.
Gui-ždų ii-Manelių Šeimynos.

Musų Sielos liūdi netektis 
Brolid ii- SėšUtės

Petras 
Kuchihskas

Mirė Rugsėjo 22 d., 1932 
metais. Lietuvoje paėjo 
iš Geidžiunlį kaitrio, Bir
žų Apskr. ir Pribapijoš.

, Antanina 
Valantinavičiene

(KUCHINSKAITB)
t

Sesutė Petro Kuchinsko
Palaidota birželio 24 

d., Ibl7 inelaiš. kaliko nii- 
z litidiiiie d ii; troliu: Lbh- 

girią ir Vūierijbnį;, švd- 
gerkaš it giitoineš. Lietu
voje inotiiią brilibniją, šc- 
sėrį Oną ir kitus giiitoneš.

Ilsėkitės rainiai Atnži- 
I nastyjfe — hieš jūsų ne- 
r užmiršime pdkoi gyvi bu- 
5 šiito.
9 RROLiai, šVbGElilAl. 

MOTINA, MOTERIS Ir 
uimiRes.

■ 1 ..." '-1
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LAISV. ETINĖS-KULTUROS DRAUGIJA
V . ’ t

. . H

“Laisvoji Mintis”.
Laisva Mokykla.
Civilė Metrikacija.

Atvyko iš Lietuvos Ameri
kon Dr. Jonas šliupas. Nepa
gailėjo savo senų kaulų tran
kyti per tiek tūkstančių my
lių.

Taip, atvyko pas mus pasi 
svečiuoti ir drauge didelį dar
bą padėti mums amerikiečiams 
nuveikti. Darbas kilnus ir na
šus — tai organizuotomis jė
gomis galutinai išlaisvinti lie
tuvių tautos narius iš dvasios 
vergovės.

Svarbiausias uždavinys D-rc 
Jono šliupo misijos, tai suvie
nyti mus amerikiečius bend
ram kūrybiniam kultūros dar 
bui, kuris atitinka visas po
litines sroves. Mes amerikie
čiai lairftingesni, mums neuž
darytos burnos; musų laikraš
čių skiltys atidarytos rimtiems 
kultūros darbams. Bet ne taip 
reikalai stovi Nepriklausomoj 
Lietuvoje — tąją šalį užvaldė 
posūniai močiutės Lietuvos, ii 
uždarė burnas tikriems močiu
tės Lietuvos vaikams. Tad mu 
sų amerikiečių šventa pareiga 
yra padėti Lietuvos tikriems 
vaikams tapti šeimininkais sa 
vo namuose. O tą tik galima 
pasiekti sąmoningai bendrai 
susispietę švietimo-kulturos dir
voje. Ir toki organizuota jė
ga, jau veikia Lietuvoje nūn 
1924 metų vardu: Laisvama 
nių Etinės-Kulturos Draugija. 
Jos įkūrėjas ir vadas yra Dr. 
Jonas šliupas. Tos draugijos 
skyriai yra išsiplėtę plačiai po 
visą Nepriklausomą Valstybę; 
tiek pats Centras, tiek sky
riai būdami pinigiškai netvir 
ti, negali didelių darbų nuveik 
ti, nors pastangos milžiniškos 
yra dedamos. Kai kuriems sky- 

,riams Amerikos lietuviai^ atėjo 
Jį pagalbą ,ir ,sušelpę,pinigiškai

Tie skyriai žymiai pasirodė 
savo darbštumu.

Turim nulenkti galvas ir gi
liai širdyje paačiuoti Chicagos 
kruopiečiams, žagariečiams,

Roselando laisvamanių kuopai, 
kai kuriems pavieniems asme
nims, kaip štai p. K. Norkui 
iš Philadelphia, Pa., o taip pat 
ir Kupiškėnams. Yra ir dau
giau, bet jų parama nedidelė; 
todėl bent šiuo tarpu nepami 
nėšiu, kol nepasirodys ^su gau 
singesnėmis aukomis.

Laisv. Et.-Kult. Draugija vis 
platesnį ir platesnį horizontą 
Lietuvoje užima; drauge su tuo 
atsiranda naujos svarbios pro 
blemos. ,

Štai čia nespėjo suorganizuo
ti ir pradėti leisti laikrašti 
(organą Laisv. 1 Et.-Kult. Dr 
jos) “Laisvąją Mintį”, o čia 
laisvų kapų steigimas provin 

Įcijoje; paskaitų rengimas sky
riams. Atsirado ir nauji dide
lės svarbos reikalai, tai CiVi
lės metrikacija ir laisva mo' 
kykla, kur vietoj poterių ii 
katechizmo butų mokama pa
grindiniai biologijos mokslo 
šakos.

Visiems tiems permatytiems 
iš anksto ir nepermatytiems 
reikalams reikia didelės pinigi
nės paramos.

Todėl tuo tikslu ir buvo 
kviečiamas Dr. Jonas šliupas 
atvykti Amerikon ir padėti 
mums amerikiečiams tvirtai 
susiorganizuoti į Laisv. Et.- 
Kult. Draugijos skyrius, kad 
sutgebėtumėm suteikti rimtą pi
niginę paramą Centrui Laisv. 
Et.-Kult. Draugijos Lietuvoje.

Štai Dr. Jonas šliupas jau 
Amerikoje, na tad pasirodyk! 
me vyrais. Vieni užsiprenume
ruokime “Laisvąją Minti”, ki
ti aukokim Laisvamanių Eti
nės-Kulturos Draugijos Cen
trui. Tuo pačiu metu būtinai 
susiorganizuokime į Laisv. Et.- 
Kulturos Draugijos skyrius, 
kad galėtumėm ir po išvažia
vimo D-ro Jono šliupo iš Ame
rikos toliau šelpti Centrą.

— Dr. A. L. Graičunas.

Kataliko Balsas
Atviras laiškas Dr. Jonui Šliupui.

Sveikas, garbingasis veikė
jau, lietuvių tautos budintoju 
ir gaivintojau, ašrininke, lai
mingai iš musų brangios Lie
tu-vos atvykęs pas savo genus 
amerikiečius! Sveikas, laimin
gai pribuvęs chicagiečių tar- 
pan!

Ne viskas Amerikos lietuvių 
tarpe yra taip, kaip Tamista 
palikai. Daug ■ kas čia pasikei
tė; kai kas pasikeitė geresnėn 
pusėn, kai kas — blogesnėn. 
Mes čia kreipiame Tamistos 
dėmesį į vieną rimtą pablogė 
j imą, prie kurio pašalinimo mes 
Tamistą kviečiame talkon.

Prieš apie 10 metų Chicagos 
lietuvių klebonai pradėjo iš kai
lio nertis: pradėjo naikinti lie
tuvių kalbą, giesmes ir lietu
vių papročius lietuvių pasta
tytose ir išlaikomose bažnyčio
se. Pradėjo įvesti, kaip jie va
dina, anglišką kalbą ir airiš 
kus papročius. Tai buvo ir yra 
nereikalinga, nepateisinama, 
tiesiog išgamiška naujenybė 
musų gyvenime. Rimtieji tau
tiečiai iš pat pradžios pamatė, 
kad kunigai pasuko į šunkelį 
ir stojo kovon prieš tą piktą. 
Katalikų visuomeniškuose susi
rinkimuose ne kartą buvo ke
liamas balsas prieš naikinimą 
lietuvių kalbos lietuvių bažny
čiose. Bet kunigai su savo pa 
kalikais ir davatkomis nustelb
davo tuos balsus. Pagaliau krei 
pemės Rietuvių kalbos gynimo 
reikalais lietuvių bažnyčiose 
į NAUJIENAS. Gavę vietos ta
me įtakingame dienraštyje, iš
rodinėjome nereikalingumą an

gliškos kalbos lietuvių bažny
čiose. Išrodinėjome, kad kuni
gai su savo “angliškais” pa
mokslais veda išgamišką nu
tautinimo darbą; išrodinėjome, 
kad musų kunigai ateiviai, bū
dami menkų intelektualikų iš
galių ir patys gerai nemokėda
mi anglų kalbos, su savo au
sis draskančiais angliškais pa
mokslais tik žemina save, že
mina bažnyčią, naikina lietuvy
bę ir paniekina Dievo žodį. Bu
kapročiai kunigai su savo žar- 
goniškais pamokslais, savo dar
kytais žodžiais, nesąmoningais 
sakiniais ne didesnei Dievo gar
bei dirba, o tiesiog burnoj a 
prieš. Dievą.

Musų teisingus išrodinėjl- 
mus DRAUGAS bandė sukri
tikuoti. Bet mes Draugo kriti
kas taip sumalėme, kad da
bar tas kunigų laikraštis taip 
užsičiaupė, kad ir už liežuvio 
tempiamas angliškų pamokslų 
klausimu neatsislėpia. Tuo tar
pu vienok žargoniški pamok
slai lietuvių bažnyčiose) įmo
nėms tebedrąsko ausis.

Gerbiamajam primename, kad 
tuos nutautinančius pamokslus 
pradėjo sakyti pralotas M. L* 
Krušas, šv. Jurgio par. bažny
čioje. Jį pasekė kun. J. Vai
čiūnas, Cicero, III.; kun. A. Bal
tutis, Marąuette Parke, kun. J. 
Paškauskas, Roselande ir kun. 
A.- Martinkus, Chicago Heights, 
Ilk

Toliau Tamistai primename, 
kad anglų kalbos lietuvių baž
nyčiose klausimu buvome atsi-

“VIKINGŲ KELIAIS LIETUVON” AUTORIUS Dvasiškį kaltina ne
doru elgesiu 

. \ ________ _ ________________ ’ * ■ ■

Jungtinių Valstijų komisio- 
nierius Edwin K. Walker palie
pė išgabenti kunigą Finis Jen- 
nings Dake j Milwaukee, Wis.

Dake, Zion Chrįstian As- 
sembly bažnyčios kunigas, yrą 
kaltinamas tuo, kad apie me
tus laiko atgal jib išvežęs į 
East St. Louis 16 metų Kenu- 
shos mergaitę nedoru tikslu.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH' STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

Po naujų savininkų priežiūra. Naujai išremontuota išmalevota. Ma
sažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktį. Swimming Pool.

Phone CANal 9560

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak 1 Tel. Lafayette 4560 -

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo 
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 VVEST 47th STREET (ARTI WOOD ST.)

V*.,.

A. A. DR. KAZYS KASPUTIS, 
kuris mirė ir liko palaidotas Lietuvių Tautiškose Kapinėse. 
Jis buvo 53 metų amžiaus.

kreipę atviru laišku į vysku
pą Teofilių Matulionį, kuomet 
jis viešėjo musų tarpe. Jisai 
mirsų balsui pasirodė kurčias. 
Dabar mes kreipiamės į Ta
mistą. Viešėdamas musų tarpe, 
kirsk savo drąsiu žodžiu kaip 
plieno kardu. Pakelk lietuvių 
dvasią ir statyk išgamaujau
čius kunigus prie gėdos stul
po. Apvalyk nuo gėdą ir bėdą 
darančios ^angliškos 
lietuvių bažnyčiose.

Atsimink, Daktare, 
cagoje yra beveik

kalbos”

kad Chi- 
dešimta 

Amerikos lietuvių dalis. Jei jau 
lemta lietuviams paskęsti ame- 
rikonizmo, bangose, jei jau skir
ta lietuvių kalbai nutilti šia
me krašte, tai pasku’tinis lie
tuvių laikraštis turi užgęsti 
Chicagoje, paskutinis lietuvis 
kas pamokslas turi būti pasa
kytas Chicago je, paskutinis
merdėjančio lietuvio lietuviškas 
žodis turi būti tartaą Chica- 
goje. Bet jei nutautinančiai?, 
kunigų darbui kelias nebus už
kirstas, tai Chicagoje lietuvy
stė užges greičiau, negu dau
gelyje kitų menkesnių kolioni' 
jų. Kad šitokio negarbingo Ii 
kimo chicagiečiai nesusilauktų, 
tai retkartinio šūktelėjimo an 
gliškos kalbos lietuvių Jąažny- 
čiose reikalu neužtenka. Tam 
reikia visuotinio įsisiūbavimo.

Gerbiamas Daktare, lietuvy
stės gaivintojau ir gynėjau, 
musų tarpe kartojasi istorija. 
Kaip anais laikais Lietuvoje 
kunigai buvo pirmutiniai, ku 
rie buvo užsimoję sulenkinti 
lietuvius, tai čia dabar kuni 
gai lietuvius bando nutautinti 
savo “angliškais pamokslais”. 
Anais laikais, kunigai akli bū
dami, ėjo šunkeliais ir sulen
kino žymią lietuvių tautos da
lį, taip dabar čia apakę kuni
gai eina šunkeliais, patys krin 
ta į duk)bę, o paskui save trau
kia ir tuos, kurie juos seka.

Tikimės, kad užtektinai at
vaizdavome padėtį. Todėl, tiki
mės, kad Tamista su savo pa
prasta drąsa prabilsi šiuo mu 
sų gyvybės ir lietuvystės iš ■ 
laikymo klausimu.
baigdami reiškiame nuoširdžios 
pagarbos žodžius ir linkime 
Tamistai malonių ir smagių va
landų viešėjimo metu amerikie 
čių tarpe ir geriausios kloties 
tuose Tamistos žingsniuose, 
kuriuos darysi lietuvystei ginti 
ir

Šį laišką

gaivinti.
Lietuvių Kalbos L. Rymo 
Katalikų Bažnyčiose Gyni
mo Komitetas.

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

CHIROPODY 
treatments 

GĮVEN/ 
AT NO COST •

EXCEPT 50< 
~ REGISTRATION 

FEE

Northwestern
Foot Clinic

19 SO. WABASH AVĖ. • 
2-ro8 Lubos Franklln 3485
Veikla su Northwestern In
stitute of Foot Surgery and 
Chiropody, Ino. 
nols įstatymus.
kojų gydymas ne pelno 
tikslu.

pagal 1111-
Ranku ir

A. A. Justinas Simonaitis
J
P ■

&K

Birželio 6 dieną sukanka vie
ni metai nuo tragingos mirties 

Justino Simonaičio. Jo 
šias eiles skiria velionio 
čiai.

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Liepos 5 d., 1:30 vai. po piet, 
1931 metais, nelaiminga mir- 
Čia — prigėrė maudydamasis 
— sulaukės 37 metu amžiaus..

t
Lietuvoje, velionis paėjo iš 

Bubilu kaimo, Pašvintinio pa- 
rap., Šiaulių Apskr. Amerikoje 
buvo išgyvenęs 19 metų.

Paliko nuliudime dvi sese
ris: Marijona ir švogeri Jus
tina Misevičius, Veronika ir 
švogeri Krizostina Butkus, 
taipgi broli Williain ir kitus 
gimines Amerikoje. Lietuvoje 
seserį Ona ir švogerį Petrą 
Kazlauskius, broli Antana, bro
liene ir gimines.

šįmet sukaks 5 metai kaip 
musu mylimas Juozas ilsėsi ra
miai Amžinasty je Tautiškose 
Kapinėse.

Nuliųde liekame:
SESERYS, BROLIS, ŠVOGERIAI IR GIMINĖS.

našlė
atmin-

Ilgėj imos tavęs neduoda ramybės, 
Liūdnumas sieįan stipriai įsipynęs, 
Palaužta dienų kelionė / 4
Neša vakarą audringą. ,
Tyliai spaudžia širdį sopulingą, 
Tos linksimos akys, jų žvilgsniai užgeso, 
Be džiaugsmo dalelės. 
Be džiaugsmo didelės.
Iš gyvųjų pasaulio išnyko šešėlis;

■ ' Gyvenimo kova ten baigta visų.
Laikas bėga, nelieka žymių.
Tėti šalta žeme tau ramumą duos - 
Ir sielos skausmai jau nebsikartuos.

; ONA SIMONAITIENĖ

MIRUSIEMS AMERIKOS LIETUVIU 
DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAMS

3 n dHemortam
Daug herojų gyvena ir miršta 
Apie kuriuos mes niekad nežinom. 
Paskubų rietenoj eina pasaulis, 
Nepastebi pasišventimo.

Kilniausias visų gal tas yra 
Kas pareigas eidamas žūva. 
Kas miršta sargyboj kitų.

Tas kurs kasdieną kariauja 
Prieš mirtį ir žmonių ligas, 
Kasdien save stato pavojun 
Bet 'suramina kitus.

Tas kurs savo pareigas pildo 
Su šypsena uždengti kančioms. 
Tas iŠ tikro yra herojus 
Kurs miršta sargyboj kitų

JUOZAPAS ABROMAITIS, M. D., Baltimore, Md 
JUOZAPAS ANDZIULAITIS, M. D„ New Britfon, 

Connecticut. ,
JOHN JONIKAITIS, M. D., Detroit, Mich.
D. J. BAGOČIUS, M. D., Chicago, III.
PAUL WIEGNER, M. D., Chicago, III.
C. K. CHERRY, D. D.j S., Chicago, III.
C. KASPUTIS, Dt D. Chicago, III.

1 A. J. KARALIUS, M. D., Chicago, III.
A. J. TANANEVIGZ, M. D., Chicago, III.
JOHN DAVIDONIS, M. D., Chicago, III.
A. L. DAVIDONIS, M. D., Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJA.

Elzbieta Survilienč i 
Gimė Lapkričio 19, 1872.

imIm

Mirė Kovo 9, 1927
Velionė paėjo iš Gai

žiūnų kaimo, Biržų pa
rapijos, Panevėžio apskr.

Dabar eina dešimtas 
metas kaip velionė ilsėsi 
ąmžinastį Tautiškose Ka
pinėse.

Mirdama paliko dide
liame nubudime savo vy
rą Juozapą Survilą, pen
kias dukteres: Elzbietą, 
Oną, Valeriją, Aldoną, 
Nataliją ir tris sūnelius: 
Benediktą, Juozapą ir 
Mykolą.

Savo seseris: Kotryną 
Užubalienę, Barborą Gu- 
manienę. Brolius, Myko
lą Kairį, Amerikoje ir 
brolį Joną Lietuvoje.

Ilsėkis ramiai šioj šal
toje žemelėje, mes justi 
nepamiršime pakol gyvi 
busim.

VYRAS VAIKAI, BROLIAI, SESERYS IR GIMINĖS.

WILLIAM PALlSAITIS

Palaidotas Tautiš

kose Kapinėse

Vasario 9 d.,

1936 metais

Brangus musų Sūneli, apleidai šį pasaulį ir visus tave 
mylinčius gimines ir draugus. Musų širdys yr pilnos liū
desio skausmų, nes niekas mums nesuteiks tos ramybės> 
kurią žiauri mirtis nelaiku išplėšė iš gyvųjų tarpo. Tu 
stovi kaip gyvas musų akyse tik tavo malonaus balso 
daugiaus negirdėti. Ilsėkis ramiai Amžinasty mielas 
musų Sūneli mes Tavęs neužmiršime pakol gyvi busime 
ir pakol patys pas Tave atkeliausime.

Nuliudime palikai:
Tėvą, Motiną, Seseris, švogerius ir Pusseserę.

Pališaičių Šeimyna
3423 South Emerald Avenue
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KIEKLIETUVIŲ DAILĖS PARODA

LIETUVIŲ DAILĖS PARODA
iiė?

Ai1 iiepaskoliritum dešim

HELIO MISTERI
mo

M. LEVY

METROPOLITAN STATE BANK
VIENATINIS LIETUVIU BANKAS CHICAGOJE

kalbė

METROPOLITAN STATE RANK
2201 WEST CERVIAK ROAD

Adomaitis* Sunai 
Duktė ir Marti.

tikt paveikslu bus išsta- 
apie pora šimtų. Visokių 
eksponatų bus dar dau 
Ne visi eksponatai kata-

kurią 
pilnu-

MES PERKAM 
MORTGIČIUS

mes 
tiek

- menu 
Parodos

Kiek?
Pusė dolerio* ■ 
Duok UŽ kvbiėtį*

Klek?
Tris dešimts centų. 
Neturiu, 
Tai neimk.
Duok už dešimtukų

” — neprisidėjo. Bet .ma- 
tokių buvo. Paroda Įvyko 

labai graži paroda

Mat
»

(Tai Dr. A. J. Karaliaus raš
tas, kuris dar niėkUr nėbUvo 
išspausdintas).

i A., A.
'DARATA 

ADOMAITIENĖ

— Apsigavau.
— Gaila.
— Paklausiau lyg tanas, 

dabar jie tik šaiposi..,
— Gaila...

Šiame Banke lietuviai visuomet gauna geriausi bankinį patarna
vimą. Taupomi pinigai kiekvieno asmens, yra apdrausti iki $5,000 
per Fedėral Deposit Insuranse Corporation, Washington, D. C.

Pinigų apsauga užtikrinta.
JOHN B. BRENZA, Prezidentas
JULIUS C. BRENZA, Vite Prež. ir Ižd.

A. A.
. KAZ. BELteCfclŠ

Mirė. geg. 28 d. 1934. 
Palaidotas Tautiškose 
Kabinose. Amerikoj gi
męs ir augęs jaunuolis 
mirė būdamas 10 metu 
amžiaus.
I Paliko nuliūdime tė
vą, motiną, broli, se
serį ir kitus gimines.

3657 So.. Union avė.
Beleckiu šeimynai

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 Šo. Halsted Št„ Chicago, III.

... Ar jus žinote, kad jus 
galite nusipirkti Karšto 
Vandens šildomąjį įtaisą 
DABAR ir sutaupyti 25% 
iki 30% ant kainos 
jys turėsite mokėti 
moji

Dabar Maudei Bros. Krautuvėj vyksta Lietuvių dailės pa
roda. ši nuotrauka nuimta parodos kambaryj atidarymo dienoj. 
Prie parodos surengimo daugiausia pasidarbavo Vytautas Be- 
liajus (baltai apsirengęs), šalia jo stovi Lietuvos konsulas, p. 
A. Kalvaitis. Paroda yra labai turtinga. Būtinai pamatykite jų.

GREITAI IR PIGIAI
Išmokiname Anglu Kalbos, Gra
matikos, Sintaksės, Aritmetikos, 
Knygvedystės, Stenografijos, Pilie
tybės, it kitu mokslo dalyku. Musu 
mokyklos nauja Sistema stebėtinai 
greitai užbaigiama pradini mokslą i 
devynis mėnesius; aukštesni mok
slą i vienus metūs. šita mokykla 
jau davė mokslo tūkstančiams 
žmonių, ir tai padaryta per dvide
šimt tris, metus. Todėl kviečiame 
brolius lietuvius Amerikos . Lietu
viu Mokyklon įsirašyti it mokytis.

net 9 paveik- 
rėmų nors 
yra “nau- 

menininkė, ge 
be mokyklos’

[Brangioji - musų, taip 
[nelaiko, taip staigiai, 
[taip ' netikėtai apleidu- 
Įsi > mus. Ilsėkis ramiai 
'Tautiniu 7 Kabiniu žo
lyne ir lauk riiusų.

Ar reikalinga daryti iš td 
platesnes išvadas?

. Bet su žmogaus kunu irgi 
rišasi musų mintis. Todėl rei
kalinga ytft ji tinkamai palai
doti. čia jau apsireiškia draiu

siate, kų su rhanim daryti maii 
mirus! Jeigu? kalba eina apie 
mano kūnų, tai darykite su jUo 
kas jums patinka”.

šituo pareiškimu Sokratas 
davė suprast, kad žmogus tai 
siela, o kūnas tai priemonė sie
lai pasireikšt. Kada siela per- 
siskiria su kunu, kūnas lieka 
vien gamtos pradų rinkiniu. 
Ir jis turėjo tiesų. Sokratas 
nemirė nuo paduotų jam nitfo 
dų. Jis ir šiandien yra gyvas, 
nes jo siela pasireiškusi jo min
tyse draugauja su mintimis dar 
ir šiandien gyvenančių žrtio-

VlSUOMEt ŽEMAS KAINAS 
X-RAY 

Vai.: g‘30 iki 8:30 v. vąk. 
TEL. HARftlSON 0751

Šimonius paveikslas, pava 
dintas “Vienuma-Solitudc”. ši
tų paveikslų parodai paskolino 
konsulas Antanas Kalvaitis. Ši
monis yra simbolikas. Jo kū
ryboje kone visuomet pasireiš
kia poetiškumas, grožio ir tie
sos troškimas. Kurinyj “Vienu
ma” Šimonis vaizduoja vienuo 
lę. Kompozicija, spalvų bei švel 
nių tonų reprezentacija nepa
prastai meniška ir įdomi.

Percikovičiutė prisiuntė iš 
Lietuvos skaitlingų savo tapy
bos kolekcijų 
sius. Paveikslai be 
nemažo formato. Ji 
jos mokyklos’’ 
riau pasakius 
be platesnio žinojimo apie mo

dirba savisto
viai, laisva būdama nuo sveti
mos įtakos. Ji yra moderninio 
meno mėgėja; turi didelius re
zervui gabume. Bet kartu bu
tų ir pavojinga be didesnio 
paišybos taisyklių pažinimo, 
imtis reprezentacijos kartu ro
dant savo silpnumų. Silpnumas 
pas jų yra tas, kad jos pai
šomoji forma perdaug lėkšti ir 
abstraktiška; . perdaug palaida, 
trūksta stiprumo, konstrukci
jos bei semetrijos daiktuose. 
Jos spalvos labai malonios, 
tamsios, bet ne perdaug “me
lancholiškos”.

Plumbing and Heating Supply Co
2117 SQ. STATE STREET

Calumet 5366
Atdara Sekmadieniais iki 1 vai. po pietų.

Atdara kasdien iki 7 vai. po piet.

šitų keblų klausimų lietuviai 
išsprendė įsteigdami Tautiškas 
kapines. Į lietuvių tautiškas 
kapines yra laidojami^lietuviai 
nepaisant jų įsitikinimų ir nuo 
pelnų ar prasikaltimų draugi
jai. čia ribas sudaro tautystę, 
kaip katalikų kapinėse tikėji
mas. Tautystė yra platesnė 
prasmė, negu tikėjimas, ir to
dėl kiekvienas lietuvis gali būt 
laidojamas lietuvių tautiškose 
kapinėse.

Gal būt, kad lietuvių tau
tiškos kapines tarnauja dau
giausia laisvamaniams. Bet kas 
yra laisva mintis? Laisvama
niu buvo Sokratas, nesitaikan: 
tis prie jo laikų graikų tiky
bos nė prie jų politinių teorijų. 
Tačiau jis buvo giliai tikintis 
žmogus — jis tikėjo į sielos 
nemirtingumų ir į tokį drau
gijos surėdymų, kuris užtikri
na visiems teisėtumų. Laisva 
mintis neneigia tikybos, bet 
ieško vien teisybės. Tie, ku
rie neigimų tikybos supranta 
kaipo laisvamanybę, yra ne lais
vamaniai, bet fanatikai.

Kas, pavyzdžiui, netiki į. pa
grindinę draugijos doktrinų 
“nedaryk kitam, kas tau he- 
maloniV”, ir jos neprisilaiko, ne
žiūrint kokiose khpinėsė jiiš 
bus palaidotas, jokiai dfaUgi- 
jai nesudaro nei garbės, nei 
naudos. . ■
—- Juozas J. Herthianavičius.

Percikovičiutės kompozicija 
pavadinta “Natūra Morte” (kat. 
num. 11) aiškiai rodo, kad au
torė bręsta ir su laiku gali tap
ti žymia dailininke, šitame jos 
vaizde, kaip ir keliuose kituo
se, spalvos draugiškos ir ne
bloga kompozicija.

Povilas Augiistinavičius, jau
nas Lietuvos dailininkas, me
džio graviravimo specialistas. 
Parodoj matome du jo kūri
nėlius : “Kęstutis Pasitinka Bi
rutę” ir “Birutę”, (kat. num. 
6~7) kuriuos parodai paskolino 
p.p. Kostas ir julia Augustiha- 
vičiai. Tai yra retas plastiki
nio meno technikoj darbas, la
bai sudėtingas, reikalaująs di
delio patyrimo ir ypatingų ga
bumų, kad taip tiksliai ir įdo
miai išdrožti, kaip Povilas Au- 
gustinavičius kad sugeba.

Povilas Augustinavičius 
kinosi Kauno meno mokykloj 
Dabar jis studijuoja Paryžių

— Gal darbų gausiu... Juk 
paėmei mano viską*..

—- Aš niekam neskolinu.
— Buk žmogus, pasigailėk...
— Eik sau1,

gražiai suderintos. Kata 
numeriai 3, 4, 5.

— Bendradarbis*
(Bus daugiau)

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti.

gijos surėdymo tvarkos pobūd
žiai.

žmogus yra matomas jo ku
bo pavidale. Su4 kunu tadzri 
Šasi jausmai. Atitinkamam ku
bo palaidojimui draugija įstei
gė kapines. Į tas kapines yra 
laidojami kūnai įvairios žmo
nių vertybės, bet pas mus, 
kaip ir pas kitas krikščioniš
kas1 tautas, į kapines priimami 
yra tie, kurie savo. gyvenime 
priklausė prie bažnytinių orga
nizacijų. čia ne apie žmogaus 
vertybę kalba eibUį”:bet apie 
jo paklusnumų bažnyčiai. Jei
gu žmogus nėra patapijonas, 
tai nepaisant j b vertybės gy
venime, jam katalikiškose ka 
pinėse nėra vietos. Kur gi tad 
tokių žmonių kunus remia lai
doti ? JŪSŲ KREDITAS YRA GERAS 

3 METAI IŠSIMOKEJIMUI 
arba

3 MĖNESIAI BE NUOŠIMČIŲ!

Stancikai paskirta pirmas 
prizas už piešinį, pavadintų 
“Jaunas Vyras”. Tas “jaunas 
vyras” yra niekas daugiau4 
kaip adv. Kl. Jurgelionis kai 
jis buvo jaunas, ilgais plau
kais, su barzdele. Teisėjai pri
pažino prizų dėl dviejų gerų da
lykų anglies paišybos srityj. 
Technika, lengvumas, tonų at- 
mosferiškumas ir asmens cha
rakterio reprezentacija gražiai 
ir meniškai atlikta. Katalogo 
numeris 211.

Izidorius Uakis. Ilakis buvęs 
amerikietis. Jis yra skulpto
rius. Art Instituto auklėtinis. 
Bet prieš išvažiuodamas Lietu
von pradėjo mokintis landšaf 
tus piešti.

Iš pradžių jo -mokytoju bu
vo Mikas Šileikis, o vėliau mo
kinosi pas Albert Kreighbel, 
vienų geriausių landfaštistų. 
Tris jo landšaftus parodai pa
skolino adv. Kl. Jurgelionis.

Nors p. Uakis tuo laiku bu
vo tik mokinys, bet jo land
šaftai gan geri, ypatingai, spal
vos 
logo

Nauja Galia Nusiljpu- 
siems Organams

NUGA-TONE StįhiŲiiuoja nusilpusius orga
nus. Tai ptiikus įnĮViU. tohikUs gerinąs ape
titą ir padedąs mallliiūi. Skatina plaukimą 
syvų pilve ir . žarnoje. Vidupių judėjimas pa- 
siliuosuoja. NtJGA-TONE veikmė į Širdį iš
šaukia didesne enėrgiją jos įvairioms funk
cijoms. Sveikstant PO’ sunkios ligos, tai. yra 
stebėtinas tonikas, lipkit NŪGA-TONE šian
dien. Pėrsitikrlhkite šio toniko Nauja galia; 
Mėnesio tt-ytmerttas tik už Vieną Dolerį. Pa
sėkos garantuotos ai-ba pinigai grąžinama. 
Parduoda visi aptiėkorial;

Nilo Užkietėjimo imkit—UGA-SOL—Idea
lų Liuosuotoją vidurių 25c ir 5dc;

Eksponatai iš Lietuvos
Petro Rimšos “Lietuvos Mo 

kykla” ir “Artojas”, tai dide
lis pliusas parodai. Skulptorius 
Petras Rimša parodai prisiun
tė tik du savo skulptūros dar
bus ir tai labiausia populia 
rius, artimus lietuvio sielai ku
rinius — “Lietuvos Mokykla” 
ir “Artojų”.

Petras Rimša prieš kiek lai
ko turėjo savo skulptūros dar
bų parodų Sherman viešbuty j, 
kurių skaitlingai lankė lietu 
viai ir kitataučiai. Atrodę, kųd 
iš p. Rimšos skaitlingos gra- 
fikinės skulptūros šitoj paro
doj nesimato nė vieno ekspo 
nato. tik du viršminėti aka
deminiai skulptūros darbai. 
Tai lyg ir permažai. Bet 
ir taip džiaugiamės nors 
turėdami.

Clarence Senior Leo Krzycki

Clarence Senior ir Leo Krzycki socialisttį konvencijoj 
Clevelande

Mandel Bros, krautuvėj (9- derninį menų 
tam augšie) prie kampų State 
ir Madison gatvių, gegužės 23 
d. atsidarę lietuvių dailės bei 
kitokio meno paroda. Paroda 
baigsis birželio 8 d.

šita lietuvių meno paroda 
skaitoma oficiale paroda, nes 
joje dalyvauja visos Amerikos 
ir net Lietuvos daile 
suinteresuoti žmonės 
rengėjai kvietė visus prisidė
ti prie parodos, nežiūrint to, 
kas kokių įsitikinimų ar nuo
monių. . Daugelis prisidėjo ir 
kooperavo su rengėjais, kiti, 
lyg netikėdami kad “iš to kas 
išeis 
žai 
Didelė 
Tai dar pirma tokia didelė ko
lektyve lietuvių meno paroda 
Vien 
tyta 
kitų 
giau.
loge yra surašyti. O tai dėl to 
taip buvo padaryta, kad kiek
vienų daiktelį dedant į kata 
logų, butų reikėję spausdinti 
tiesiog knygų, o tai reikštų di 
dėlės išlaidas.

Apvaikščiojant įsteigimo Lie-[gaus prasmę, o jus dar klau 
tuvių Tautiškų Kapinių 25 me
tų sukaktuves, pravartu susi
domėti tikrų ja jų reikšme. Ka
me šita reikšmė gliudi?' Ar 
svarbu kur mirusio žmogaus 
kūnas yra palaidotas ?

I tų klausimų davė atsaky
mų Sokratas, trys šimtai metų 
prieš Kristaus gimimų. Jis bu
vo nubaustas mirčia už jo po
litinius ir tikybinius nusista
tymus. Prieš pat nustatytų lai
kų, kada jis turėjo gerti nuo
dus, susirinko pas jį kalėjime 
jo artimiausieji draugai, pase 
kėjai. Daug kalbėta, 
ta apie žmogaus esybę, žmo
gaus sielų. Bet štai prieš pat 
laikų nuodų padavimo vienas 
jo draugas paklausė, ką jie 
privalo padaryti su juo po jo 
mirties. Sokratas nusistebėjo 
ir atsakė: “Aš tiek daug su 
jumis kalbėjau ir aiškinau žmo-

— Kad bijau. * * Dabar, ma 
tai, toki laikai) lyg nedrąsu* *.

— Tai klek gali?
— Pusantro, gal du.. *

r; !* 1 L* K

; 326 SySTZXT K ST, 
Oppositę I Va vis Stora*, 2<| Floor
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Su apgailestavimu turiu pra- turėjo daug draugų ir pažįsta 
nešti liūdną žinią, kad hlegUi- hių. ... 
lestingoji mirtis išplėšė iš mū
sų tarpo visų gerbiamą ir vie
ną iš seniausių musų kolonijos 
gyventojų, Joną Valaiiškį.

Velionis išgyveno Kenoshoje 
33 metus sii viršum. Jisai bu
vo ramaus budo ir šu visais 
gražiai sugyveno. Priklausė 
šioms draugijoms: Lietuvos 
Balso, Birutės, Šv. Benedikto ir 
R.-K. Susivienijimui. Per kele
tą metų jis buvo Lietuvos Ral- 
šb Be to; ejb Šbk-
retoriaus pareigas vietos para
pijos komitete.

velionis vertėsi bizniu*. Kadan
gi jis visada teikė gerą pa
tarnavimu, tai jaih gerki ir 
biznis sekėsi. Tiek daug metų 
išgyvenęs šilinė mieste, jis

, Laidotuvės buvo iškilmiii^ois. 
Labai sumaniąi pątarnavo grd- 
bbriūš tiūsėbki. ThląįdotąS li
ko geįužes 22 d. šV. Jiii’įio 
kapinėse.

f ■—_o_
Pasitaiko liudniį ir. linksimi 

dalykų, — teks jau gyvenimas, 
štai šiomis dienom iš apsivedė 
Ą. Ginptis su p-le E. Keserauš- 
kaitė. Vestuvės buvo labai sąū- 
nioš. Šių žodžių rašytojui te
ko phaeiti pbb štilį tos vietos, 
ku4r įvyko vedybų puota. Bu
vo galima pastebėti, kad puo- 
Wj:e IiiijkšmiHdŠi PovilĮHskiai, 
Jankauskas, Kasputis ir kiti, 
kurių tinkamai neįžiūrėjau, ka
dangi bijojau, kad kas mahęs 
nepastebėtų ir į vidų neįteihp- 
tij.'Tačiau galiu vieną , pasaky

L JI
itliK

gan, iii., yra rengiamas Šali
ntis įjikiiikaš. Pikttiką tėkįfa 
SLA 10 Apskritys drauge šli 
262 kuopa. Parkas yra tikrai 
gražus: šokiams puiki svetai
nė, vieta rdtįilių riedehimui ii* 
t. t. Be to, pus ir visokių pa- 
marginimų. Tą pat dieną priėš 
piet parko svetainėje jv^kš ap
skrities pušmėtihiŠ suvažiavi
mas arba kbnferėhčija.

i

----- 6----- (
Trumpait apibudinsiu mūšų 

kolonijos aršiigijų veikla. Kaip 
ir višuf, yietoš lietuviai yra 
pasidalinę į tris sroves, kiek
viena šlovė tūri savo pašalpi- 
nių ir grynai idėjinių organi
zacijų. TaČiąli tutriu pasakyti, 
jog pažangieji gal geriausia pa
sižymi savo veikimu. kavyž- 
džiui, ŠEA 212 kuopa, kuriai 
vadovauja pažangieji, yra vie-

i na iš Stambėšhiiį • bi’gdtiižacij ų. 
Ėuopai dar yra ptogoS augti 
ir patrūUkti ddugiAu jądnfmb.

Kuopa dhiig veikia kultūros 
šrityjė: r&igia koncertus, Vai
dinimus, o praeityje būVb su- 
fcbriįuši daug įaškaitų. Gali
mas dUiktaš; jog riėtriikūs, kuo
pa phšįrūpihs pakviesti Dr. Jo 
ną šliupą, kAd pėrSkaitytų pa
skaitų. ; ;

Liėtiivių Piliėčių Klubas yra 
gilfta tvirti pūšalpine organi- 
žaėijk. Šprėridži^nt iš vardo, 
Buttį £aliftia hiahyti, jo& 4klu
bas veikia politikoje, ’Tdčiau 
thip hėra, — klubas vyriau
sia rūpinasi pašalpa.

Lietuvos Balsas yra viena iš 
seniausių pašąlpinių draugijų 
Paskutiniu laiku jaučiamas 
Silpnėjimas. Mat; juo tolyn, juo 
nariai labiau sensta. O kai ha> 
Hai senį,' tai ir mirtingumas 
gana aukštas. Kada jaunesnių 
žmonių draugija nepritraukia, 
tai ji neišvengiamai turi nyk
ti. '

Dailės ^ Ratelis yra kultūriš
ka organizacija. Ratelis praei
tyje yra daug nuveikęs: su- 
rehgęs kdh'cėrlij, pašlatės sce-

baš veikia politikoje, ■f®

/X..
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PETRAS 
^MACIUKEVIČIA
Ilgu, ilgu mums 
ąnt svieto be tavęs 
sūnelį.
Gimė Jan. 30 dieną 
1910. nų Palaidotas 

Oct. 26 d. 1919.
Šįmet sukanka 17 
metų kaip musu 
mylimas šunelis il
sisi Tautiškose Ka
pinėse.

Mirė, būdamas 9 
metu amžiaus. Pali
ko dideliame nuliū
dime:

STANISLOVAS 
BALČIŪNAS

Mirė Sausio 22 d.
1930 metais

Lietuvoje paėjo iš 
Gulijoniškio kaimo, 
Višakiu Rudos para
pijos, Mariampo lės 
apskričio.

Paliko nuliudime:,

Tėvas ir Sesut 
. Mary.

pa, Antaną ir seserį 
Oną.

Lietuvoje s e s e r i 
Magdaleną.

Broliai ir
Seserys.

galioną 5 galionų kehe.

Gysta tau Maleva
LYiGt $3.25 RUSIAI 

Mes i>drciiib<liiiile bailį af spalvotą hialcvą

STORE
Phone

LIETUVIS BLfiKORItIS
įrengiu “Air Line” furnace, tai 
sau furnaees visų išdirbys&ų 
Darau visokį blėkos darbą.

Lietaus rynos (gutters)

nAtionAl■ ŠifcfeT METAt 
WORKS

5000 —24th

I4.il

S-7^'* ' 1— •’ '* ’

. .................   1' ..

e > r 
l>.- a*\‘ fa

ATLAS FUEL COMPANY
J. Steponkus, Sav.

Užsakykit dabar žemiausia kaina augštos ypatybės 
POfcAHČNTAS. bžiikĖtdame gėrį įatarhavimą.

6200 — 26th Avenue . ( Phone 5790
KENOSHA; W1S.

y i^.^ & -** * !»»** w y.-t gį ji y s >įį "—ųų . p v

GALLAGHER PAINT C0.

Eiectrolux .refrigeralor i a i, 
kur nėra elektros — varto
jami su kerosinu.

Skalbiamos Mašinos
Pilnas pasirinkimas

Maytag Wasliėrs
ir kitų isdirbysčių

nuo $49,50

M;lievii, Aliejus, Sienoms Pdįiifera

No. 1 Čystd Namą Mdleva .
Dėl vidaus maleva............
Grindims ir Trim Varnišh

Gdl. |149
Gal. $li50
Gal. .^1:70

5707 — 7th A vėline Uhbnfe 3488
Kenosha, Wis.

GOrdoii Liimber and Supply Cd.
4 ... f ‘

Lumber—Milhvork—Rpofirig 
Plumbing and Heating Sliįiįiiies.

“Ėternit” Asbestas—Cfetnėrit Šiding

2929 — 75th Street .. Phone 819i
KENOSHA, WIŠ.

Užsakykit dabar Žemiausia liaina augšlos rūšies POCAHONTAŠ. 
Užtikriname gerą patarnavimą.

bhY-bXš BoPer
Cdš8 įtečUi, gašo patdrba- 
viriiaš, kilt iieva mieStb gkso

MŠ.00
ČbinkihiRibij gaso it diiglių 

, . ■ _įtefciiį
PrOsiiiantos Mašllibs™ #39;oo

* r- ■ . 1 ■'

Mažas įmokėjimas. 3 metai 
išmokėjimo, savaitiniai ar 
mėnesiniai. Taisome visų iš- 
dirbysčių skalbyklas, refH- 
geratorius, vacuum cleanersj 
radios. Parduodame vąttb- 
tas ledauneSį skalbyklas ir 
t. t. / ...

Pristatome Veltui 
60 mylių apiėlinkėje 
į > J ->> 4 4 į .vi- - M-,, i V ' .4. <i

G LABANOWSKY A * -i

Maytag Sales J 
1712 — 57 Šti-feet

KENOSHA, WIS
.#«l Jif : * Kėiiošlid, Wis

tyje yra; dau
" T Z* v - -Te.™ 

iioje vaidiįįiiHų įr dpėrėčių. Pėr 
kelis sezonus ratelio chorą mo
kė žinomas muzikas iš Chica- 
įrbk, p. K. Šteponavičiuš. Ta
čiau ŠRI i‘žėjb dėįrešija teko 
susiaiirinti vėikimą. Kitaip Sa
kant; truko pinigų ir todėl 
choras negulėjo padengti išlai
dų, kurios susidarė besivažinė- 
jąnt choro Vedėjui iš Chica- 
gos. Negalima nepammeti J. 
MacnoriąU's, kdriš tikrai ddįig 
enerįijbs ii- .dŪrfeo yra. paHė- 
ję| bhorui palaikyti.' Tai neHa- 
ilšlamkš choro veteranas, žirio- 
Hia, ir kiti ratelio nariai yra 
Mug p^sidabbavę. •..

Roslvn kbsselt' ,

WASHINGTON, d. C. — Roš- 
lyn Rossett laiko vadinamąjį 
“baby boną”. Tokiais bonaiS 
bus išmokėti karo vėtėralidms 
bdhusai.

rt ■

H. MEYER’S SONS* 
KVlETKiNINKAS 

Pristatau gėles visuose reikaluose 

814 —• *15th Street 
\ Phdfae 4741 

fWI$i ,
L ’ v 4 - V'*., V ■ J_________ Z*. ». iJĮ

SHOE MAKEk

•. i'.' z ...• t

Perdirbu senus ceverykus; pada
rau naujus ant užsakymo.

7022 Sheridan Road
KENOSHA. WIS.

Northern Motor 
Parts Company 
iišišii AuT^oišiLkS 

■>. ĄUTO PARTS 
Tires and Accesories

45()7 — 7th Avė.
Phone 4833

. KENOŠHA, ,WiŠ......

Kenosha No. Chicago
Phone 4873 Phoiie 998

C. & M, Piasecki
Grabonus

4124 — 7tii A vende 
KENOSHA, WIŠ.

1321 Jackson Street 
NORTH CHICAGO, ILL.

■———■—
V A. * * X*

Morse Granite Cdi 
5807—13th Avė.

Phone 2-2153
Kenosha, Wis

Pereitą žiemą buyo manoma 
susilieti su Lyros choru’. Mat, 
finansiškai abu chorai nekaž- 
kaip laikosi. , Be to, šiaip ar 
taip, musų kolonijai išlaikyti , 
duj chorus yra ganą sunkų. Dė- 
rybos buvo prasidėjusios; im
čiau dėl mažmožių jos nutrū
ko. ,G(al vis dėlto ilgainiui pa
siseks tą susivienijimo klausi
mą teigiamai išspręsti. O tai 
butų gana naudinga.

Kontestas eina prie galo. 
Taigi, ir vėl noriu priminti vi
siems tiems, kurie pageidauja 
“Naujienas” užsirašyti nupi
ginta kaina, pranešti man apie 

‘tai. Bet geriausia atsilankyki
te pas mane arba C. Braze. 
Žinoma, aš esu4 pasirengęs vi- 
sąda aplankyti tuos, kurie no
ri “Naujienas” užsirašyti.

Dar kartą atkreipiu dėmesį 
į kėnoshiečių biznierių skelbi
mus, kurie yra dedami drau
ge1 šd šiuo skyrium. Visi tie 
biznieriai yrą progresyviški 
žmonės, — darykite su jais 
biznį.

Šia pi-oga noriu tarti ačiū 
visiems tiems, kbrie per ma
ne užsirašė laikraštį. Būtent, 
St. Aponkui ir J. Mikučiui. 
Jie abu sako, kad laikraštis 
yra tiek pat reikalingas, kaip 
ir maistas.

S. Levickas sumanė savo tė
veliui kažkokia proga suteikti 
dovaną. Ir jis surado, jog tin
kamiausia tėveliui dovana bus 
“Naujienos”.

S. Gužauskiai, kurie gyvena 
puikioje rezidencijoje, pareiš
kė, kad reikia būtinai į pipi
rus sumalti mano kolegą J. Ma
čiulį. Tad jų padrąsintas iš
ėjau! ir gavau kelis skelbimus, 
Stambiausias iš jų tai Maytag 
Sales ir Kazimiero Labanau
sko. Perskaitykite su atsidėji- 
niu tų skelbimą. ,

Jei kam feikeš koks bleko- 
byštės datbas atlikti, tai atsi
lankykite pas II. Kezesky. Jis 
šiitaišo ii? “furhace”. ,

Su drg. t. jankaiiskiu ap
lankėme F. Grinių, kuris per 
daugelį nietų sėkmingai farme- 
riauja ir žemės ūkio ptoduk- 
tais aprūpina mus miestelėnus. 
Vzšiikdmb taip pat j Pleasant 
fcrhirie pds ponds Ąndrėkus. 
Ten tikrai mus laukė siuriin- 
zaš. Koks tai siurprizas, — ge
riausia gdlętų papašakbti ma
no šdrikeleivininkas.

P-ia Ąndrėkus man suteikė 
škąhių lietuviškų; šūriij. > byve- 
Hiniaš tikrai malbritiš, o ypač 
vasaros metu. Mes pasižadėjo
me tą viliojančių vielą ir dAž- 
hiąįi aplankyti.

PraVartii ‘ gal buš pažyhiėti, 
jog paneles Andtėkhš yra la-1 
bai šaunios merginos. Jos spe
cializuojasi gėlių au^iiiiiųiv. Ir 
cik yra visokių visokiausių ge-1 
lių: olandrų, kaktusų ir kito-Į

3rhirle p£š pontfs Ąndrėkus.

&ŪŠ. Koks tai Siuybi’ižaiį

no š^rikeleivininkas.
t\ia 

škahių 
C'/, 
^šdlbš metu. Mes pasižadėjo 
C 7'*/ / - 
hlaįi aplankyti.

šalto alaus dėl parių, Pikniką ir išvažia
vimų. Turime kas koki norės. Pristatom U namus. Kitur pigiaus ne
gausite. Taipgi vynas iš bačkos ir visokios degtinės buteliuose.

L j, Pirkite pas Lietuvi:

Monarch Wiiie Liąuor Store
... >. ■ > J. GAUBAS, Savininkas.

3529 So. ttalsted Street Tel. Bęulevard 7258

bačkutės ir

MINAM pinigus ant
Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, U. S. 
Government ištaigoj, F. S. and L. Ins. Corp. 

....apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00.
, Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praei- 

tyje išmokčjom 4%.
1 Turtas siekia virš $1,000,000.00.

STANDARD FEbERAL SAyiNGS 
& L0AN ASSOCIATION oi CHICAGO 
2324 S. Leavitt St. Tėl. Canal 1679

JUSTIN MACKIENVICZ, Prezidentas.
Ik »(... .ji ."'.v,, :• į,..,., .v f...-.1 •« ' .■ ■■

w?i
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Amžino Atihittiitid Visiems Mitusiems ji " .
Lietuviams, o gyviems ilgiausių metų!

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

A. MASALSKIS

A. PETKUS

I.ACHAVVKIZ ir ŠtlNŪS

S. Č. LACHAVICZ 

j. liULevicius 
S. P. MAŽEIKA
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Rašo Helen Kareiva

Ark

keletas

sheds. Į tas

Dedicated

OZI

Tautiškose

Lietuvoje paėjo iš Bud So. Boston, Mass,

Puikus Vasarai Siutai

žmona ir Sūnūs.

vienas

Nežinskai

Kviečiame visus!

Matekonfų šeimyna

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Lietuvoje paėjo iš 
čių kaimo, Alizavos

kur itin dideli ūkiai. Keliai vi 
si asfaltiniai, palmomis lyg vai
nikais apipinti. O štai ir til
tas. Apačioj vanduo

Napalijonas Nežinskas 
palaidotas Geg. 20 d. 1917 m 
Tautiškose Kapinėse.

Palaidotas j, 
Kapinėse Spalįo 20 d. 1930 
metais.

nai 
krauti

The majesty of death 
In icy shroud 

Penetrates intensely
The cosmic cloud.

Cairo, Ilk, Hot Springs, 
Honston, Tex.>

Nebetoli Harlingen 
stambiųjų Rio Grande klonio 
miestų ar miestelių. Važiuojam 
pro apelsinų ir grėpfrutų sod- 

pakeliu, abiem pusėni 
Vienos jų 

aplinkui 
Viduržie-

Juozapas Nežinskas 
palaidotas Rūgs. 21 d. 1923 
m., Tautiškose Kapinėse.

Šioj apielinkej žemė nepa 
prastai derlinga. Tačiau stok/ 
lietaus. Todėl dedama pastan
gos drėgmei taupyti ir yra i ve
stai irigacija arba laukų lais-

žinoma.. yra 
toliau

Paliko
Longinų, 
kitus gimines

Palikai musų širdis 
nas liūdesio skausmų, 
bar ilsėkis ramybėje 
jausmų.

Kalnu- 
parapi

reiva 
lionės galą, 
giamės, kad 
taip gražiai 
niniui.

šeši metai

nubudime 
seserį

Velionis buvo kilęs iš 
Pažvelskio, Andrieja- 
vo valsčiaus. Mokėsi 
Astrachaniuj, o vė
liau Saratovo ir ži- 
tomiro dvasiškose se
minarijose. Atvykęs 
į Ameriką, jis stojo 
į Valparaiso universi
tetą, o paskui į Chi- 
cago College of Phy- 
sicians and Surgeons, 
kur baigė mokslus su 
medicinos daktaro 
laipsniu. Iki mirties 
vertėsi medicinos pra
ktika Roselande.

840 West 33rd Street 
CHICAGO

A universe subsides.
The blackest night 

Fetters in its bosom
The ray of light.

Br. Vargšas (Laucevičius), 
pasižymėjęs dramaturgas. Gimė 
1888 m., mirė kovo 20 d. 1916 
m. Palaidotas , Lietuvių Tautiš
kose Kapinėse.

Apleidau Chicagą •. prieš pat 
šalčius, kurie praėjusią žiemą 
taip nemielaširdingai kankino 
šiaurinę ir vidurinę Amerikon 
dalį. Progai pasitaikius, kartu 
su pp. Jacobs, sausio 9. dieną 
automobiliu išvykom kelionėn į 
tolimą Rio Grande Valley — 
apie 2,000 mylių į pietryčius 
nuo Chicagos.

Tą pačią dieną pasiekėm Cai
ro, III. Tai nedidelis miestelis, 
bet gerai sutvarkytas ir kelei- 

yra parankių vietų pa- 
ir pernakvoti.
rytojaus, susitvarkę, tę- 
kelionę. Pietavom jau

Amerikoje išgyveno 26 metus. Lietuvoje paėjo 
iš Gedžių kaimo, Jurbarko parap.

’ Paliko nuliudime vyrą Joną ir sūnų Joną, ir ki
tus gimines.

Ilsėkis ramiai šaltoje Amerikos žemelėje, mes 
tavęs neužmiršime pakol gyvi busim.

Vyras ir Sūnūs TOLEIKIAI.

Teisybė, Florida pasižymi 
gražumu ir šiltu oru. Bet ten 
nuvažavus jau tikrai viskas 
brangu ir gyvenimas, ypač žie
mos metu, brangiai kainuoja. 
O sulyginus su: gamtos gro
žiu, tai tūr būt Florida mažai 
kuP skiriami nuo Rio Grande 
Valley.

President Sorzano
Jose Sorzano, Bolivijos pre

zidentas, kurį pulkininkas Da- 
vid Toro pašalino iš vietos.

And yet the muse of life, 
A thing forlorn,

Touches endless glory 
Some distant morn.

brolį 
švogerį ir

tas. Apačioj vanduo’ — tai va
dinamas Arroyo, Už tilto, čia 
pat Ria Hondo. Dar pusantros į tymas 
mylios ir pasieksim Kareivų i 
ūkį, bet ką tai reiškia pusant
ros mylios, kai > jau padarėme 
1,600 mylių ar ilgesnę kelio-

Dabar pirkdami sutau
pysite nuo $5.00 iki $10.00 
ant kiekvieno siuto.

Musų krautuvėj rasite 
pasirinkimui tūkstantį 
puikiausių siutų.

nite
prisodinta paimu 
aukštos, kitos žemos 
ūkių gėlynai žydi — 
mį, sausio mėnesį. Smagu, at
rodo kaip rojuj.

žmonės vaikštinėja vasari
niais rūbais pasirėdę. Saulės 
spinduliai tiek karšti, kad jau 
visus automobilio langus atida
rėm. '

štai ir Harlingen. Tvirtas ii 
gražus miestas. Namai apžiū
rėti, prekyba, matyti, gaivi, ke
leiviams įvairus parankumai 
— viešbučiai, mažesni name
liai arba . katedžiai, teatrai ii 
įvairių rųšių bizniai.

Esame Harlingėne — nebe 
toli nito Rio Hondo, musų ke
lionės galo. Belieka padaryti 15 
mylių. j.

Pasuka Rio Hondo link. Kai

Vyrai! Bukit gražiai ap
sirengę; patys gražiau at
rodysite ir kitiems labiau 
patiksite.

I)R. A. L. yAVIDONIS

Millennium attends 
A dying sun;

Silence reigns the cosmos, 
A day i s done.

Nors Rio Hondo miestelis nė 
didelis, bet ir čia randasi į vai 
rių išdįrbysčių 
paštas, gelžkelio stotis 
ledo dirbtuvė, vatai karšti, tik 
sbau pasakius, vatai nuo gru 
dų atskirti dirbtuvė 
daržovėm ir sodnų vaisiam pa 
kuoti daržinių 
daržines ūkininkai suvežą savo 
ūkių produktus, o iš čia tie pro
duktai siunčiama į visas Su
vienytas Valstijas.

Paskutinis mąstąs 
vų ūkis. Pavažiuojam geru ke
bu iki tiltelio. Pasukam deši 
nėn, parvažiuojam platoką gro 
vį, kuriuo bėga vanduo lau
kams laistyti, ir sustojam prie 
namų A. J. Kareivos, seniau 
buvusio chicagiečio, Town ot 
Lake bižnieriaite ir lietuvių vi 
suomenės darbuotojo.

Jo sėdyba puikiai įrengta 
Stebimės gražumu vietos ir sa- 
konų kad gal ne jo ūkis. Bet 
štai kieme pasirodo ir pats Ka- 

Džiaugiamės pasiekę ke 
dar labiau džiau- 
saviškius radome 

įsirengusius gyve

Rio Grande Valley žmonės 
daugiausia ūkininkauja. Augi
nama apelsinai, grėpfrutai, ba 
nanos ir įvairių rųšių daržo 
vės. žeme dirbama tris kartus 
per metus, ba čia žiemos nė
ra. Vasaros meti? augina* vatą; 
jeigu vatos neaugina, tai ūki-' 
ninkai atostogauja arba ruo
šiasi* kitokiems užsiėmimams.

Gyvena Fuo Grande klony 
įvairių tautų žmonės. Lietuvių 
randasi tik trys šeimynos, jų 
tarpe A. J. Kareiva, kurs yra 
tikras lietuvis pionierius šioj 
apielinkej. Bet gaila, kad lie
tuviai iš kitų apielinkių neat 
važiuoja pamatyti šį puikų šil
tą kraštą, žiemos čia nėra, vis
kas gražiai auga?. Taippat, ku
rie mėgia atostogas praleisti 
šiltuose kraštuose žiemos me
ti/, ir jiems ši apielinkė gali 
būti tinkama vieta.

THE BRIDGEPORT CLOTHING C0 
PETRAUSKO RŪBŲ KRAUTUVE 

3312 SO. HALSTED STREET 
Phone Boulevard 1162

kąlnai, nors vadinasi mažieji. 
Mat, palyginti su kitais kalnais, 
kaip Rocky, jie nedideli. Ta
čiau tenka pasakyti, kad yra 
,.an augšti. Kur ne kur matai 
mažus ir didelius ūkius ir sto
vyklas (kempes). Ir ot šie kal- 

rodos, artistams buvo su- 
saulėleidy, Ozark kal

nai verti geriausių pasauly ta
pytojų dėmesio ir pastangų 
juos drobėj atvaizduoti.

Apvažiavę kalnus keliavome 
toliau, kol sustojom nakvynei 
Texarkana, Texas. Vidurmies- 
ty, matyti, eina gaivi prekyba, 
daug didelių viešbučių ir stam
bių krautuvių; žmogus jauties 
kaip Chicagoj.

Anksti rytą, be pusryčių, ke
liavom toliau. Privažiavom ma
žą miestuką Henderson. Ir aki
nius užsidėję turėjom ieškoti 
kol suradom vietą pusryčių 
gauti.

Iš čia patraukėm Houston 
miesto link. Važiuojam per (ty
rus laukus, kai kur matom 
tūkstantines gyvulių bandas, 
nes Texas valstijoj vietomis 
yra milžinišką žemės plotą ap
imančių farmų arba dvarų.

Atvykom į Houstoną. Mies
tas didelis, gyventojų skaičius 
siekia 300,000. Houston di
džiausia pasauly vietos rinka 
ir antras didumu vatos portas. 
Houstono apielinkej auginama 
dideli plotai ryžių. Čia randasi 
aštuoni ryžių malūnai; iš čia 
ryžiai siunčiama į visas Jungti
ni^ Valstijų dalis. Artimoj at
eity, tikimasi, Houston tapsiąs 
aliejaus išdirbystės (refining) 
centras. Jau dabar čia išdirba
ma po 50,000 bačkų aliejaus 
kasdien. >

Pavalgę, pasilsėję Houstone 
nutarėme važiuoti tą pačią die
ną dar toliau. Išvažiavome. Įva
žiavome į aliejaus “gushers”, 
aliejaus šaltinių sritį. Tyri lau
kai,-kur ne kur šaltiniai, išlie- 
ją karšto vandens 900,000. ga
lionų kasdien, čia tokių karštų 
šaltinių yra 46. Vanduo ištirpi
nęs tam tikrą kiekį mineralų, ' 
be to, turi radio aktyvumo ir 
yra pripažintas kaip gyduolė. 
Šimtai žmonių suvažiuoja tų 
Šaltinių vandeny sveikatos ieš
koti. (Bus daugiau)

Privažiuojam miestelį Victo- 
ria. Nepaprastai smagi vieta, 
bet pats miestas mažytis, kaip, 
Chicėgos vienas geras blokas. 
Apsigyvenę čia daugiausia žmo
nės, kurie yra užinteresuoti alie
jaus išdirby ste. Pa vakarienia
vom, bet nakvynei sustojom 
Beeville, Texas.

Jau tris dienas išbuvem ke
lionėj. Tačiau reikia dar pus
dienio jai užbaigti. Ntfvažia 
vom jau net 1,300 mylių.

Ant rytojaus vėl važiuojam, 
dar tris šimtus mylių. Priva 
žiuojam vadinamo Rio Grande 
Valley ribas. Puikios vietos, 
malonus oras. Pakeliu eilės pai
mu, įvairiausių rųšių kaktusų. 
Juo toliau važiuojam, tuo gra
žiau viskas atrodo.

AMŽINO 
ATMINIMO 
MIRUSIEMS 
ILGIAUSIŲ 
METŲ 
GYVIEMS!

atgal p. A. J. Ka^ 
reiva gyveno Chicagoj. čia jis 
buvo vienas iš stambiųjų lie 
tuvių biznjerių, laikė hardwarc 
krautuvę. Bet nusibodus ir tam 
tikrom gyvenimo apystovomS 
susidarius, jis susirado gražią 
vietą tolimam Rio Grande klo
ny ir su šeimyna apleido Chi
cagą. Dabar žiūrint į jo ūkį 
ir gyvenimą, praėjus jau še
šiems metams, galima sakyti, 
kad klaidos jis nepadarė.'

Turi ptlikų naują septynių 
kambarių namą, iš lauko pu
sės stueco nulietą, viduj mo
derniškai įrengtą.

Oro pusėj viename namo šo
ne palmos ir įvairus kiti žo
lynai. Antro šono pusėj gra
žus ir didelis sodnas apęlsinų. 
ir grėpfrutų; yra ir keletas ba
nanų lazdynų, jei taip galima 
bananų skemenis pavadinti.

Namo priešaky puikiai žy
dinčios levendros, kaktusai ir 
kitoki augmenys. Namo užpa
kaly didžiausia paima, “weep- 
ing willows” ir “date” medis.

O toliau — laukas, apie 40 
akrų dirbamos žemės. Koki 20 
akrų užsodinta bulvėmis, kiti 
žirniais, vata, tomatėmis, agur 
kais, kukurūzais ir tt. Augina 
pp. Kareivos ir didelį skaičių 
vištų, kalakutų ir keletą “gui- 
nea hens”. Turi ir įvairių na 
minių gyvulių.

raičių kaimo, Šiaulių ap- 
skr. Amerikoje išgyveno 
20 metų.

Paliko nuliudime moterį 
Domicėlę, sūnų Leonardą 
ir kitus gimines.

Belaiko parblokštas gy
venimo audrų nutraukei 
savo gyvybės stygas.

Ona Toleikienė 
(BUDRA1ČIUKĖ)

Mirė Sausio 3 d. 1936 m. Palaidota Sausio 8 d 
1936 m., šv. Kazimiero. Kapinėse.

viams 
silsėti, 

Ant 
sėm 
Little Rock, Arkansas. Tai yra 
gan didelis ir įdomus miestas, 
panašus į Chicagos centrą, tik, 
žinoma, neturi tiek “bokštų”, 
kiek jų turi Chicaga.

Mums rūpėjo pamatyti ir pa
garsėjusius Hot Springs. Atvy
kę į juos tiesiog gėrėjomės 
vaizdais ir visa aplinkuma. Hot 
Springs nedidelis miestelis, bet 
puikus; ypatingai gražus vieš
bučiai ir maudynės. Miestelis, 
sakytum, ant kalno pasodintas 
ir kalnais apipintas. Žaliuoja 
medžiai, žaliuoja žolė. Maloni 
gamta, naudinga vieta sveika
tai pataisyti, tat ir vadinasi 
“tautos sveikatos resortas”.

Iš Hot Springs pasukom į 
Ozark kalnus. Jie yra augštoki
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ATOSTOGOS KUR ŽIEMOS NĖRA

Ben J.
Kazanauskas

SVEIKINU LIETUVIŲ TAUTI
NES KAPINES DVIDEŠIMTS 
PENKIŲ METŲ SUKAKTUVIŲ 

PROGA

Paliko nuliudime Adv. F. J. Bagočių Amerikoje ir 
kitus gimines Lietuvoje.

BROLIS F. J. BAGOčIUS,

Generalis
Kontraktorius

Ištaiso krautuvių frontus, porčius, 
stato garažus, mūrinius arba me
dinius, pakelia stubas, cementuo
ja skiepus. Apskaitliavimas dykai.

WM. NOVAK
4217 S. Campbell Avė.

Tel. LAFayėtte 7029
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