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Mirė Rašytojas Lietuvos Naujienos

Maksim Gorki Padegė Klaipėdos 
pedagoginį in

stitutą

Delegacija pas pre 
zidentą religijos 

klausimais
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Po ilgos ligos pasimirė garsus naujosios 
Rusijos rašytoas ir revoliucionierius 

1'I' , ■ "

MASKVA, birž. 18. — šian
die po ilgos ligos pasimirė gar
susis naujosios Rusijos rašyto 
jas-revoliucionierius Maksim 
Gorki, kurio žymiausi veikalai 
yra išversti į veik visas kal
bas. Mirė sulaukęs 68 
amžiaus.

Sirgo jis per daugelį 
ir dėlei to per daugelį 
buvo priverstas gyventi
joje, bet dėlei geros priežiūros 
ir užsilaikymo jis visgi įsten
gė sulaukti gilios senatvės, 
nors per pastaruosius kelis me
tus jis jau nebegalėjo dirbti 
ir nieko neberašė.

Paskutinė Maksim Gorkio li- 
prasidėjo birželio 5 d. Ta- 
jis susirgo influenza, ku- 
paaštrino įsisenėjęs plau- 
kataras ir susilpusi širdis.

metų

metų 
metų 
Itali-

ga 
da 
rią 
čių 
Pereitą savaitę jis buvo page
rėjęs ir buvo tikimąsi, kad jis 
pasveiks. Tečiaus pereitą sek
madienį jis vėl atkrito ir nuo 
to laiko ėjo vis silpnyn.

Bolševikų valdžia planuoja 
suruošti jam tokias laidotuves-, 
kokių nebuvo nuo paties L,e- 
nino mirties. Tik^ųsi, -kad lai
dotuvėse dalyvaus bent milio- 
naa žmonių. Palaidotas jis bus 

yra 
žy-

Rusijų 1914 
bu‘vo didelis 
visgi įstojo 
tarnavo Ga-

KLAIPĖDA. — Naktį į ge
gužės 21 d. nežinomi piktada
riai sudegino Klaipėdos peda
goginio instituto bibliotekų. Vi
sos knygos ir bibliotekos in
ventorius sudegė. Nuostolių pa
daryta apie 15,000 litų.

Krašto policija, atvykusi į 
gaisro vietų, konstatavo, kati 
piktadariai įėjo į bibliotekos 
skaityklų per balkonų. Kadan
gi durys iš skaityklos Į knygų 
sandėlį buvo užrakintos, pikta
dariai išlaužė duris ir, matyti, 
papylę kokio nors degamo sky
stimo, padegė.

Biblioteka buvo dar nesenai 
kurta, bet jau turėjo daug ver

tingų knygų lietuvių, prancū
zų, anglų, vokiečių ir kitomis 
kalbomis.

Jei gaisras nebūtų buvęs lai
ku pastebėtas, butų sudegusi 
visa instituto patalpa. Gaisras 
buvo pastebėtas 4 vai. ryto 
Smarkiai nukentėjo ir viršum 
bibliotekos gyvenančio institu
to lektoriaus Martinaičio bu
tas.
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20,000 žmonių susirinko į Vincennes, Ind., pasiklausyti prezidento Roosevelto kalbos.

KAUNAS. — Gegužes 22 d. 
Ponas Valstybės Prezidentas 
priėmė Visuomį ir Rondoman- 
skį, kurie įteikė p. Valstybės 
Prezidentui peticijų, šioje pe
ticijoje išreikšti visiromiečiųį 
laisvamanių, nepriklausomų ka
talikų ir Rymo katalikų tokie 
pageidavimai: 1) įvesti civili
nę metrikacijų, 2) išleisti įsta 
tymų apie religijas, 3) legali 
zuoti Visuomų, 4) legalizuoti 
lietuvių katalikų bažnyčių, 5) 
įvesti taksų kunigams už krik? 
štą, jungtuves ir laidojimus, 
6) priversti visas savivaldybes 
turėti savas kapines, 7) paša* 
linti iš R. katalikiškų vienuo
lynų ir mokyklų svetimšalius, 
8) reikalauti iš popiežiaus pa
naikinti kunigų celibatų ir įve
sti mišias laikyti lietuvių kal
ba, 9) surašinėjant gyvento 
jute, religijos atžvilgiu statyti 
klausimų: “Kokiai religijai pri
klausai,” o ne “Kaip esi krik
štytas’’.

Delegacijai pasakyta, kad 
klausimas busiųs perduotas sei
mui.

*naa žmonių
Kremliaus aikštėje, kur 
palaidotas Leninas ir kiti 
miausi bolševikų vadai.

Kilęs iš beturčių.
Maksim Gorki, kurio tikroji 

pavarde yra Aleksei Maksimo- 
vič Pieškov, gimė kovo 14, 1868 
m., Nižni Novgorod mieste, prie 
Volgos, neturtingoj darbininkų 
šeimynoj.

Sulaukęs 5 metų amžiaus jis 
liko našlaitis ir nuo to laiko 
pats turėjo uždarbiauti. Išpra- 
džių jis buvo skudurų rinkė 
jas, o paaugęs pradėjo mokin
tis braižytoju, paskui dirbo už 
virėjo pagelbininką Volgos gar
laivy, raštininku pas advoka
tą, klaidžiojo po pietinės Ru
sijos stepes, kur jis pažino 
gamtų ir žmones ir kurios jam 
davė medžiagų daugeliui jo ge
riausių apysakų.

Visų laiką daug skaitė ir mo
kinosi. Vienu kartu bandė įsta 
toti į Kazaniaute universitetą, 
bet nebuvo priimtas. Priėjo prie 
to, kad 1888 m. jis bandė žu
dytis ir įstrigusi kulka jį kan
kino visą amžių.

Paragintas Čechovo ir kitų 
rašytojų, jis pradėjo rašyti ii 
čia parodė nepaprastą gabu
mų. Jo drama “Ant Dugno” 
susilaukė didžiausio pasisekimo 
ne tik Rusijoj, bet ir užsie 
ny.

Bet jis buvo ne tik papras
tas apysakų rašytojas, bet it 
revoliucionierius. Visose jo 
apysakose buvo pravedama gi-

Ii revoliucinė mintis. Tad nau
joji Rusija, ypač jaunimas, jį 
godžiai skaitė ir jį dievino. 
1905 m. jam teko ir kalėti ii 
būti ištremime.

1906 m. jis buvo atvykęs į 
Ameriką, kur buvo labai šiltai 
priimtas. Bet neilgam. Greitai, 
“padorieji” amerikiečiai sužino
jo, kad su juo atvykutei neva 
jo žmona ištikrųjų nėra jo 
žmona, o žmona rašytojo Leo
nido Andrejevo. “Dorių jų’’ 
amerikiečių pasipiktinimui ne
buvo galo. Gorkis nebuvo įlei 
džiamas į viešbučius, prasidėjo 
šlykščiausi niekinimai rašyto
jo. Įsižeidęs tokiu amerikiečių 
pasielgimu Gorkis išvyko į Ca- 
pri salą, Italijoj kur už metų 
jis apsivedė su Andrejevą bet 
amerikiečių padaryto jam paže
minimo jis niekad neužmiršo.

Carui paskelbus amnestijų, 
Gorki sugryžo į 
m. ir nors pats 
karo priešininkas, 
į karo tarnybą ir
licijoj. Kilus Rusijoje revoliu
cijai, jis dirbo darbininkų so
vietuose. Įvykus bolševikiškam, 
perversmui, jis išpyadžių paro
dė jiems griežtų pasipriešini
mą. Kuomet bolševikai uždarė 
visus laikraščius^ tai Gorkio 
laikraščio, dėlei didelės Gorkio 
įtakos, bolševikai neišdryso už
daryti ir leido kurį laiką jam 
eiti, nors jis ir kritikavo bol
ševikus. Tečiaus vėliau Gorkis 
suėjo į artimesnę pažintį su 
Leninu ir kitais bolševikų va
dais ir pasidavė jų įtakai.

Nors Gorki jau? visai mažai 
rašė, tečiaus bolševikai teikė 
jam didžiausią pagarbų, jo var
du statė milžiniškus lėktuvus, 
o jo gimtąjį miestą, Nižni Nov- 
gorod pervardijo į Gorki mie
stų.

(Daug jo apysakų yra išver
sta ir lietuvių kalbon. Daug jo 
apysakų savo laiku tilpo ir 
“Naujienose”. Kadangi Gorkis 
savo apysakomis yra padaręs 
didelės įtakos į visos Rusijos 
jaunimų, taigi ir į Lietuvos 
inteligentiją, nes tada Lietu 
va buvo dalis Rusijos, tai jo 

grei- 
Gor

Triukšmas Anglijos

atsižadėjus sankcijų
Kapt. Eden kalba apie valdžios 

atsižadėjimų sankcijų Itali
jai, iššaukė didelį triukšmų.

Susitaikę dėl taksą 
pakėlimo bi liaus

WASHINGTON, birž. 18. — 
šiandie senatas susitaikė su at
stovų butu dėl taksų pakėlimo 
biliaus ir rytoj abiemš kon
greso butams* bilių perbalsa- 
vus, kongresas galės galutinai 
užsidaryti.

Kanados teismas se 
ka Jungi Valstijų 

< augšč. teismą

Šiaulių darbininkai 
streikuoja

>ORA
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; biskį šilčiau.
Vakar 12 vai. dienų tempe

ratūra Chicagoje buvo 55°.
Saulė teka . 5:14, 

8:22.
leidžiasi

atminimui, “Naujienose” 
tu laiku tilps ir daugiau 
kio žymesnių apysakų).

30 iki 50 metų kalė 
jimo New Yorko tvir 

kavimo vadui

LONDONAS, birž. 18. — 
Užsienio reikalų ministeris 
kapt. Eden pasakė šiandie at 
stovų bute kalbų, kurioj oficia
liai paskelbė, kad Anglijos val
džia nutarė pasiūlyti panaikin
ti sankcijas Italijai. Bet kartu 
jis tvirtino, kad Anglija ir to
liau laikysis kooperavimo su 
kitomis valstybėmis.

Pasak Edeno, Ethiopija jau 
liko užkariauta ir todėl nebe 
ra prasmės palaikyti sankci
jas, nes jos gali priversti prie 
naujo karo Viduržemio juroj, 
kurio didžiųjų našta tektų ne
šti pačiai Anglijai.

Jo kalba iššaukė tikrų pro
testų audrų ir ji nuolatos bu
vo pertraukiama šukių “Gė
da!” ir reikalavimų, kad jis 
tuojaus rezignuotų iš savo vie 
tos.

Kad nors kiek save patei
sinti, jis bandė kaltinti Fran
ci jų už trukdymų,' bet vis tiek 
atstovų pritarimo nerado.

Kadangi konservatoriai turi 
didelę didžiumų balsų, tai val
džiai, ar vien tik Edenui gal 
ir neteks rezignuoti.

Laimėjo streiką

Luciano

iki
nu- 
ka-

jo padėjėjai, taip- 
keturi, kurie buvo 
prie kaltės, taipjhu

NEW YORK, birž. 18.
Charles (“Lucky”) 
galva New Yorko t virkavimo 
urvų sindikato, kuris surink 
davo iš tvirkavimo urvų 
$12,000,000 į metus, liko 
teistas nuo 30 iki 50 metų 
lėjiman.

Aštuoni 
jau ir tie 
prisipažinę
liko nuteisti kalėjiman ilges
niam ar trumpesniam laikui.

Tas sindikatas bisVo savotiš 
ka raketierių šaika, kuriai vi 
si tvirkavimo urvai turėdavo 
mokėti duokles, o už tą gauda
vo šiokią tokią policijos apsau
gų.

Lietuvos atstovo 
atostogos

WASHINGGTON, D. C. — 
Lietuvos Pasiuntinys pulk.' P. 
žadeikis nuo birželio mėn. 15 
d. pradėjo atostogas; atostogų 
dalį praleis su savo šeima čia 
pat pajūry, gi kiek vėliau lie
pos mėnesy žada vykti į Lie
tuvą. Vašingtonan šugryž spa 
lių mėn. pradžioje. Lietuvos 
ministerio atostogų metu Dr, 
M. Bagdonas eis atstovo pa
reigas kaipo Chargė d’Affaires 
a.i.

UKMERGĖ. — Gegužės 8 d. 
prasidėjęs Ukmergės darbinin
kų, dirbančių prie šventosios 
upės naujai statomojo gelžbe
toninio tilto, streikas, užsitę
sęs 12 dienų, V. 19 d. baig
tas.

Pagal rangovų S. Gurvičiaus 
ir I. Judeliavičiaus, gyv. Kau
ne, Ožeškienės g-vėj, įteiktą V. 
19 d. oficialų raštų Ukmergės 
apygardos darbo inspektoriui, 
kurio nuorašas, pasirašytas 
rangovų ir Darbo inspekto
riaus, iškabintas ir darbo vįe-t 
toj prie statomojo šventosios 
upės tilto kontoros, streikas 
baigtas, patenkinant beveik vi
sus darbininkų reikalavimus.

Darbo užmokesčio vaizdas 
dabar šitaip atrodys: armatū
ros meistrams 60 et., daily- 
dėms I kategorijos 65 et. (bu
vo 50 c.), dailydėms II kate
gorijos 55 pt, (40), juodadar 
biams vyrams 50 et. (30—35), 
juodadarbėms moterims 40 et. 
(20—25), akmenskaldžiams 
kub. metr. 10 lt. (7 lt.) veži
kui su arkliu ir vedimu 6 lt. 
(5 lt.) už 8 vai. darbo.

Už išstreikuota laikų rango
vai darbininkams bendrai vi
siems “užfundijo” 150 lt. Ran
govų įgaliotiniai darbininkams 
tvirtina, kad u*ž viršvalandžius

L.P.I.S.

Taipjau paskelbę nekonstituci- 
niais nedarbo, apdraudos ii 
senatvės pensijų įstatymus.

OTTAWA, Ont., birž. 18. — 
Kanados augščiausias teismas 
bando sekti Jungti Valstijų 
teismų ir šiandie pripažino ne- 
konstituciniais du pereitos kon
servatorių valdžios “naujosios 
dalybos” įstatymus. Du kiti 
įstatymai pripažinti legaliais, 
o dėl dviejų 
nė.

bus mokama aukštesne kaina.

FRANCISCO, Cal., 
— Albert Walter, 28

SAN 
birž. 18. 
m., pats atėjo į policijos stotį 
ir prisipažino pasmaugus jos 
namuose Blanche Cousins, 
m., kuri buvo 
darbo ieškotis.

atvykusi į

išreikšta abejo-

'i
nekonstituciniais
nedarbo apdrau-

Pripažinti 
įstatymai yra 
dos ir senatvės pensijų, taip- 
jau natūralių 
mo aktas.

Pečiaus šio 
dis dar nėra

prekių pirkliavi-

teismo nuospren 
galutinas, kadan

gi valdžia apeliuos į visos An
glijos augščiausįjį teismą — 
karališkąją tarybų Londone.

Net kol taryba galės išneš
ti savo nuosprendį praeis ma 
žiausia keli mėnesiai, o per tą 
laiką įstatymų veikimas bus 
suspenduotas.

ŽINIOS
IŠ KONGRESO
IR S.LA. SEIMO

'24’ 
čia

* y ŠIAULIAI. — V. 18 d. su 
streikavo statybos darbininkai 
mųrinihkai ir tinkuotojai, rei
kalaudami pakelti atlyginimų, 
kurio iki šiol jie gaudavo po 
65—70 cnt. už valanda. Jie 
reikalauja mokėti po 1 litų už 
valandų. Prie tinkuotojų ir mū
rininkų streiko prisidėjo ir da
lis paprastų darbininkų, kurie 
prie statybos darbų gaudavo 
atlyginimo po 25—35 cnt. už 
valandų, šie reikalauja mokėti 
jiems po 50 cnt. už valandą. 
Darbininkams sustreikavus, su
stojo darbai prie apygardos tei
smo, ligonių kasos, pradžios 
mokyklos ir privačių statybų. 
V. 20 d. kai kurie privačių sta
tybų vykdytojai savo darbinin
kams atlyginimą jau sutiko pa
kelti, tačiau darbininkai dar ne 
visi stojo dirbti, solidarizuoda
mi su kitais streikuojančiais. 
V. 19 d. darbininkai buvo su
sirinkę kulturklufoo patalpose 
aptarti savo reikalų dėl strei
ko. Kulturklubo vedėjui Kup- 
riunui pradėjus aiškinti, kad 
streikai atgyvenę savo laiką ir 
ėmus kritikuoti darbininkų nu
sistatymų, darbininkai pareiš
kė protestą ir paprašė kalbėti 
su juriskonsultu adv. Šerkšniu, 
kuris paaiškino darbininkams 
veikiančius įstatymus ir atsa
kė į kai kuriuos klausimus. Iš 
viso streikuojančių yra apie 
150 darbininkų.

Atidėjo kumštynes

KASDIEN BUS TELE- 
GRAFUOJAMOS NAUJIE
NOMS.

Musų speciališki kores
pondentai kasdien praneš 
naujausias žinias iš Kon
greso Lietuvos Demokra
tinei Tvarkai Atsteigti, ku
ris prasidės birželio 20 d-, 
ir iš SLA. Seimo.
Sekite Naujienas kasdien, 
jeigu jums įdomu patirti 
šių suvažiavimų eiga.

Mušeikos kovoja 
streikierius; 14 žino- 

nių sužeista
KENT, O., birž. 18. — Prie 

Black & Decker Tool Co., ku
rios darbininkai jau du mėne
siai kaip streikuoja už algų 
pakėlimų, ištiko kruvinas su
sirėmimas tarp pikietuotojų ir 
kompanijos mušeikų.

Susirėmimas ištiko kai kom
panija bandė atsigabenti kelis 
desėtkus streiklaužių ir po ap
sauga mušeikų, juos įvežti į 
dirbtuvę.

Mušeikos pradėjo šaudyti 
streikierius ir troškinti juos 
nuodingomis dujomis. Susirė
mime liko sužeista 14 žmonių 
— 7 streikieriai ir 7 mušeikos. 
Keli sužeistųjų yra pavojingai 
sužeisti ir išvežti į ligonines. 
Pikietavimas dirbtuvės tęsiasi, 
streikieriams į pagelbą atėjus 
kitų dirbtuvių darbininkams.

Statysis kitą milžiną
LONDONAS, birž. 18. — Iž 

do kancleris pranešė atstovų 
butui, kad valdžia patvirtino 
leidimą ir duos kreditų Cunard 
linijai statytis kitą milžinišką 
laivą, panašų į dabar pastaty
tąjį Queen Mary.

NEW YORK, birž. 18. — 
Vokiečio Max Schmeling kum
štynės su negru Joe Louis, ku
rios - turėjo įvykti vakar, dė
lei lietaus tapo atidėtos rytdie
nai.

CLEVELAND, O., birž. 
—West Penn Forwarding 
busas apvirto, ties Twinsburg. 
sunkiai sužeisdamas 19 žmo
nių.

18.
Co

Teisėjas Gor-CHICAGO. - 
man vakar nuteisė kalėj iman 
dar 8 automobilistus.

Sekmadieniais 
Naujienų Ofisas 
Bus Uždarytas!

Naujienų Biznio ofisas at
daras nuo 8 v. ryte iki 8 
vai. vakare, šeštadieniais 
taipgi nuo 8 v. ryte iki 8 
vakare.

SEKMADIENIAIS per vi
sų vasarų Naujienų ofisas 
bus uždarytas.

APSKELBIMUS sekma
dieniais galite paduoti te
lefonu CANAL 8500 
NUO 4 VAL. PO PIET 
IKI 8 VAL. VAKARE.

NAUJIENŲ. ADM.

Os-. ;
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PITTSBURGHO NAUJIENOS
DELFI ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 

ISTORIJOS
S. S. PITTSBURGH, Pa. — 

“Draugo” No. ,127 Pittsburgho 
skyriuj yra aprašyta šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos pra
eitis ir dabartis. Vadinasi, pa
duodama tos parapijos istori
ja.

šv. Kazimiero parapija yra 
viena iš pirmųjų lietuviškų pa
rūpi j U PittsbUrghO vyskupijoj, 
— jos praeitis siekia net 1893 
m.

Tik visa bėda, kad parapi
jos praeities aprašymo he tik 
paduodami faktai šliibUdja 
(jie nutylimi arba slepiami), 
bet ir parapijonai yra piešia
mi gana tomsiomis spalvomis. 
Tikrai kunigiškai atsiliepiama 
apie tuos žmones. kurių dole
riais ne tik bažhyčia buvo pa
statyta, bet ir kunigai turėjo 
gerą pragyvenimą. O tai aiš
ku iš to, kad jie galėjo sUor 
ganizUoti banką ir to banko di
rektoriais likti.

Pradedama su* kun. J. Sut- 
kaičių kaip šv. Kazimiero pa 
rapijos organizatoriaus, kuris 
klebonavo nuo 1893 iki 1920 
m. (mirė 1927 m.) ir baigia
ma su kun. M. Kazėno, dabar
tinio klebono, nuopelnais

Visiems buvo sunkus tie 
pirmieji laikai

Mes dažnai girdime senųjų 
musų veikėjų nusiskundimus, 
kad prieš 40 metų labai sun
ku buvo kas veikti, o ypatin
gai laisvamaniams. Liaudis bu
vo tamsi, sufanatizuoti parapi 
jonai puldavo mušti kalbėtojus. 
Apie tai geriausiai gali paliu
dyti dabar viešintis Dr. J. šliu 
pas.

Tačiau iš “Draugo” Šv. Ka- 
^zimiero parapijos istoriko p. J. 

t *

atirti, kad 
unigai su-

didėlės gražias bažnyčias ii 
klebonijas, bet ir kunigams ne 
visai prastai apmokėjo už jų 
“šbttkų” ddrbą, Hėš tife galėjo 
organizuoti bankus Ir likti di
rektoriais.

Ir vis tai iš tų “vargšų tuš
čių” kišenių!

Kalbant apie kėlimą baudiės 
į kovą priėš ė'samą Amerikoj 
bažnytih^ tvarką if VyrihUŠy- 
bę*, tai dalykai buvo štai koks: 
Amėrikbš bhžhytihė vyrigUšy- 
bėį būdama lenkų kutugų įta^ 
koj, liettivihms khthlikhmš jo
kių teisių riėnorėjo pripažinti, 
neno^ėj0 leisti riet lietuViškai 
DiėVą garbinti; DaUgUfhaš lie
tuviškų kUftigų, bUdami paklus 
nųš bažnytinei vyriausybei, 
lenkams pataikaVO. AtVykę iš 
LiėtUvO^ aušrininkai (Db. J. 
Šliupas ir kiti) kėlė liaudį 
prieš “esamą Amerikos bažny
tinę vyriausybę” ir rėikhlaVc 
lygių teisių lietuviams katali
kams. Jei kuris lietuvis kuhi 
gas tais laikais kiek drąsiau 
pasisakydavo už lietuvių tei
ses, tai jis bUdaVO apšaukia
mas rusomanu ir kitaip nieki
namas. Bažnytinė vyriausybe 
irgi hegloštydavo jų.

Tik tada bažriytihė vyriau 
sybė pradėjo skaitytis sU lie 
tuviais, kai pamatė, kad fan
tais gal visai prarasti lietUViris 
katalikus.

Atvirai kalbant ripiė Ameri
kos lietuvių tautinį atbudimą, 
reikia pasakyti-, kad tame sun
kiame darbe kimigai yra pri 
sįidėję tiek, kaip ta mušė, ku
ri . tupėjo ariV jaučio, rggo ar
tojui visą dieną ariant. Vaka
re po darbo musė pakilusi nuo 
jaučio rago gyrėsi, kad ii- ji 
arusi ir sunkiai dirbusi.

Senesnieji kunigai ir patys 
nežinodavo kas jie yra-,
kai ar lietuviai. Dažnai jie sa
ve laikydavo (kai kurie ir da
bar save laiko) lenkais^ ir sa
vo palikimus, iš lietuvių su
krautus turtus, yra užrašę len 
kų vienuolynams ir bažny 
čioms. Kai kurie dabartiniai • 1 , •; 
Pittsburgho kunigai, kurie sa
ve laiko dideliais patrijotais,! 
dar netolimoj praeityj yra ber
navę lenkams.

Jei Amerikos lietuvių liau 
dis nebūtų sukelta prie tautiŠ-, 
ko susipratimo, tai musų dva
siški tėveliai, kurie tiek daug 
šūkauja apie lietuvystę, butų 
buvę geriausi lenkų patrijo
tai.

Del tų “grasinimų nužudy
ti”, apie kuriuos kalba p. Siri 
tautiškis, tai matyti buvo no
rima prisiminti, kad ne kartą 
yra kilusios muštynės tarpe 
kunigo ir parapijonų. Tokių’ 
dalykų buvo ne tik praeityj*, 
bet ir dabar pasitaiko.

Muštynes paprastai sukelia 
ne kokie ten “bedieviai”, bet 
dažniausiai tų pačių kunigų 
auklėtiniai ir ščyriausios davat
kos.

Tai kaltė ne kieno kito kaip 
fik pačių ktihigų, kad ją auk
lėtinių tarpe pasireiškia tokių 
žiaurumų, jog grasinamą net 
“nužudymu” dvasiškė VAdo.
“Suirutė parapijoj”-, muštynės 

bažnyčioj
šv. Kazimiero parapijos isto

rikas 'Sintautiškis kalba ir apie 
suirutės prirapijUj, kurios pra
sidėjo nelabai tblihioj praeityj", 
/(I919 iriet&iš, trii yra prieš 17 
mėtų). Tatai daugelis Littsbur- 
gho lietuvių, ypatingai šv. Ka
zimiero parapijonų, geriausiai; 
atsimena.

Ta<Sau istorikas visai nieko 
nemini apie muštynės, - kUriės 
įvyko 1920 m. Savotiškai jis

aiškina ir suiručių priežastį.
Visą kaltę už suirutes jis 

suverčia vien tik ant p^rhpi- 
jonų.

1919 metais plieno industri
joj Siautė streikas. Streikų 
bangh pEdiėtė hė tik Pittsbui*- 
gho iiįettiviy draUgi j Us, bet ir 
parapijai fald suirutė visUr. 
Buvb įtariamus veliohiš kun. 
Sutkhitfs ttio, kad jisai gelb
sti pliėho liejyklų kompani
joms; biivo kaltinami ne tik 
parapijų komiteto nariai, kai 
kurie pUfapijonai bei draugijų 
nariai dėl štfcėikl&Užiavitno.

Dėlei to netenka ginčytis,— 
galėjo bUti pAmhtuotų ir ’he- 
pamatlidtų kaltinimų bei įtari
mų.

Tačfati Visai kitas dalykas 
yra, kada SintaUtiškiš kalba 
apie suirutę parapijoj dėl pa- 
rapijbs mokyklos mokytojų. 
SintaUtiškiš pripažįsta, kad pa 
rapijonai pradėjo kelti maištą 
dėl to, kad parapijos mokykloj 
ne visbs mbkytbjOs buvo lite 
tuvaitės hažai’iėtėš. TačiaU ŠU- 
žiniai nutyli, kad tos nazarie- 
tės, kurios hebūvo lietuvaitės, 
buvo lenkės, ir kad lenkų dva
sia viešpatavo lietuvių išlaiko
mo j mokykloj. *

Muštynės mokykloj dėl su
draskymo Lietuvos 

vėliavos
“Draugo” istorikas Sintau

tiškis teisindamas kUn. Sutkai- 
tį ir kUn. kažėną dėl laikymo 
svetimtaučių nazariečių moky 
tojų parapijos mokykloj Visai 
nieko hešako apie garsųjį Lie
tuvos vėliavos sudraskymo in
cidentą ir muštynes.

191$ m. Lietuvai atgavus ne-
■ ‘ V7'1; ' A

Mrs. Anelia K. Jarus?

pKkėję iš mokyklos p&siskun jkydam&š, kad negalima moky- 
kloj laikyti kitokios vėliavos 
kaip tik Amerikos.

■— Sautsaidiškis.
(Dar bus kitame Pittšburglio 

Naujienų numery)

priklausomybę Amerikos lietu
viai karšiai rėme Lietuvą vi
sokiais įaiimaiš budais, tirau- 
ge ir Amerikos lietuvių tautiš
kas j aušmaš' | Farapi j onai
matydami, jog jų laikomo j mo
kykloj lenkės viehųdlės šeimi- 
trinkau j a hė kartą' stato kuni
gui reikalavimą, kad lenkės 
vienuolės butų prašalintos. Bei 
kun. SUtkaitiš ir kuh. fcaž^ 
nas, tur būt, nenorėdami nu 
stoti gerą Vairią pas FittsbUr- 
gho vyskupą (nesakau*, kad jie 
butų buvę pro-lenkai) tuo rei
kalu nieko nėcĮarė, tik aiških 
dAVosi, kad lietuvaičių vienuo
lių negalį gauti. O kaip kada 
tai priprastų kunigams budu 
pabardavo parapij dnUs UŽ jų 
neramumą.

Tie pabarimai nė kiek para
pijom] nenuramindavo — prie
šingai, kas kartą 'kildavo vU 
didesnis bruzdėjimas prieš len
kes vienuoles.

1920 metais kėlids parapi- 
jonkos įdavė savo Vaikams liė- 
tu'viškas vėliaVųkes nunešti į 
mokyklą ir pakabinti. Vaikai

-i'-
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dė ihbtindms, kad mokytoja 
liėtiiVišką vėliavą numetė ar 
sudraškė. Esą mokytojus ba
rusios vaikus už nėšimą lietu
viškos Vėliavos į mokyklą sa-

IŠ DRAUGIJŲ VEIKIMO
SLA. 3-CIO APSKRITIES 

PIKNIKAS GERAI 
PAVYKO

CASTLE ŠHANNOhJ, Pa.— 
Birželio 14 d. Adomo Sodne 
įvyko SLA, 3 čio apskrities pik
nikas. Reikia pasakyti, kad pik
nikas tikrai gerai pavyko. Bu*- 
vo daugybė gražios publikos 
ne tik iš Pittsburgho, bet ir iš 
Visų apylinkių, daugiausiai 
ŠLA. bariai ir kUopiį darbuo
toj hi.

SLA. Š-čio apskrities pikni
kai yra tarsi kokia SLA. na
rių metinė šventė. Kadangi ap
skritis Vehgia tik vieną meti
nį išvažiavimą, tai ne tik nie
kam nėhusibosta, bet yra lau
kiama pramoga.

Apskrities išvažihVirhuose vi
sada galima sutikti savo seno
vės pažįstamus ir padaryti daug 
naujų pažinčių.

Ypatingas reiškinys: išrodo, 
kad ŠLA. 3-čias apskritis lyg 
ir kokią sutartį butų su Ponu

BIRŽELIO MENESIO IŠPARDAVIMAS!
VYRAMS KEPURĖS m

KELINĖS baltos ir spalvotos
■ ir ■ ■ w

VARAMS POLO SHIRTS

• . 69č
VYRAMS išeiginiai Marškiniai

. 69c au4čiau

MOTERIMS FULL FASHION 
KOJINĖS 

ir augščiau.
MOTERIMS Plaunamos

DREŠĖS O 3 U
MERGAITĖMS
DRESIUKĖS .
Moterims ir Merginoms maudy
muisi vilnoniai siutai $ 1.85

50c

, Visi esate kviečiami atsilankyti j musų krautuvę ir persi- 
\ tikrinti musų kairidmis, d mes užtiknrfame teisingą pa-tikrinti musų kainomis, d mes užtiknrfame teisingą 

tarnayimą.

, Joseph’s Dry Goods Store
JOSEPH PIKELIS, Savininkas.

;;; 3344 So. Halsted Street
—■—inrin^m■■-■■■mnaan

Penktadienis, birž. 19, 1936

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

DieVu* padaręs. Jau 
tų apskritis rengia 
tinius išvažiavimus, 
kados lietaus nebuvo sutruk
dyti — visados pasitaiko gra 
žus oras.

Kaip išrodo, tai apskritis pa
darė ir gražaus pelno, kuriuo 
bus apmokėta ne tik kuopų 
delegatų kelionės į SLA. Sei 
mą, bet liks ir kitiems reika
lams.

daug 
savo 
kurie

mė- 
me- 
nie-

— SLA. Nar^s.

VIENI Į SLA. SEIMĄ IR 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

KONGRESĄ, O KITI 
l LMD. PIKNIKĄ

Daug Pittsburgho b’ėtuvių 
kitą šeštadienį ir sekmadieni 

(Tasa pusi. 8-čiam)

LIETUVIAI
Gydytojai ir Denttetai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

West ToWn Štato Bank ijidit.
2400 West MadisonStreet 

Vai. 1 Hd 8 po pietų. 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7380 

Narna tetefohaa Hrditoirifek 9697
■■■I... ■■III......... I. IIMI II lll-Į—M—............ ..............III II

Ofiso teL fcdtiifevaM 1191h 
Rez. TeL Victory 2848
Dr. Bertash

756 WeSt 35th St.
Cor. oi 86tb and Halsted Sta. 

Dtiio valandos nuo 1-S nuė 
NeuiAlim'ni* Dairai •■tarti

ADVOKATAI

K. P. GUG1S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1484—Tel, Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St
Valandos vakarais nuo 6. iki 8:80. 

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniaia— 

pdgal sutartie*.

Telephohe: boulevard 280b

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENt
Res. 6515 So. Rockvrell St. 
Telephone! Renublic 9723

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto Ofisas

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Rezidencija
3407 Lowė- Avo. Tel. Yards 2510

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo. 2 iki 4 ir ęuę .7.1Įd I 
vai.. Nedaliomis huo 16 ud 12 

3343 South Halsted 8L 
lel Boulevard 1401

Phonė Canal 6122
Dn S. Biežis 

Gydytojas ir CHikufcfeAs 
2201 West 22nd Street 

, Valandos; nuo l—« ir 7—6 
Seredomis ir ned«Į paged sutarti 
Rei. 6631 So. Califėraia Avė«M 

Telefonai RopubBc 7868

Phone Boalevard 7042
Dr. G Z. Vezel’is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valanda huo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND A V®. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 'ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sbtarimk.
Ofiso Tek; Bcalevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis

: (. Telefonas Virginia 6086 "

Sintautiškio tenka 
ir musų pirmieji 
sidurė su tais pačiais sunku
mais kaip Dr. šliupas, — ir vis 
dėl parapijonų tamsumo.

Tik pasiklausyki t, gerbia
mieji, kaip “Draugo” rašyta 
jas p. Sintautiškis apibbdiria 
tų laikų Pittsburgho lietuvius:

“Tautiškumo žvilgsniu — 
daugelis lietuvių emigrantų nuo 
lenkų ar rusų pAtys savęs ne 
skyrė. Tie, kurie buvo šiek tiek 
išsimokslinę Rusijos antikata- 
lik iškošė mokyklose, ignoravo 
ir kėlė liaudį į kovą prieš Ame
rikoje esamų bažnytinę tvar
ka ir bažnytinę vyresnybę.

“Ekonominiu žvilgsniu’ — 
musų ateiviai buvo tikri varg
šai, nes atvykdavo Amerikon 
tuščiais kišeniais, gi čionai gau
davo ir mažiausiai apmokamus 
darbus.

“Pinniemsiems klebohams 
reikėjo būti geležinės sveikatos, 
nepalaužiamos energijos ir di
delio sugebėjimo mokėti Pakę
sti paniekinimus, nęt grasini
mus nužudyti.”

Kad tautiškumo atžvilgiu tų 
laikų lietuviai emigrantai buvo 
silpni, tas yra tiesa, Bet kata
likiškumo atžvilgiu lietuviai iš 
kaimo atvykę į šią šalį buvo 
pakankamai stiprus. Kunigams 
organizuoti parapijas nebuvo 
jokio sunkumo, ^reikėjo nė 
tos nepalaužiamos energijos. 
Tie lietuviai emigrantai nesi
gailėjo savo sunkiai uždirbtų 
dolerių bažnyčioms statyti.

Nors “Draugo” rašytojas 
skundžiasi, kad tų laikų lietu* 
viai ekonomiškai buvę tikri 
vargšai, atvažiavę iš Lietuvos 
tuščiais kišeniais, tačiau norė
tųsi žinoti, ar yra bet kas iš 
Lietuvos a t Važiavę'ponais ir su 
pilnais kišeniais.

Nors. “vargšai” tų laikų lie
tuviai atvažiavo ir su “tuščiais 
kišeniais”, bet ne tik pastate

- len

Phyšical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Westert 
Avė.. 2įid floor 
Heftilock 9252 

, Patam auju prie 
gimdyrtlo riamuo 
se ar ligoninėse, 
duodu, massage 
Electric t r e.a t- 
aienti ir. magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterimi it mėr- 
ginomsi patari
mai dovanai.

MALEVOS I
Pid^ausioB pjalevtr i8<ftrb3jų ir,. <U6trl- 1 
butorlq Įstaigos Cntcagoję. Standarti- 1 
nės rųSles malevą už tiktai .

kafridr
Nėra Middle-Mah’s pelno

7,000 gal.,Sherwin, Willian)8. Trun Vąr- 
nUo, Iš Majestic Radio, kurie subftn- ’ 
,krutavo. $2.75 vertės 
kaina i
Namams Maleva, Gloss ar Fiat. Qreat , 
Lakęs rųSles, kitur $2.25, «*| OE 1
musų kaina ...... ................

mhk .............__**i'*v
Juodas Sėreen Enamelts 
Dabar raportas T__-------- -... .
“tjMnt?’ U. S. Gaiso- Ifil.OO 
-minė 25 sv. maišės

p tūkstančiai kitų bargenų.
Mes operAojam nuosavų sandeli ir tu* 
rime savo, malėvų fabrikų. Pirkit tie* 

ir . t nupūki tį .
PAINT EXCHANGE OF 

CHICAGO

<2/1W* ELSTON ĄVB.
Telefonas'. Armltage 1440.

ŠIOS SAVAITES

Eitra Bargenai
(

KARPETAS 9x12 
VERTĖS $24.00 DABAR Už 

$12.95
ROOSEVELT 

FURNITŪRA 
2310 Mst 

Roosftvelt Road 
Vėl. Šeeley 8760 

i j. . 1 • ■ . • •' >' . ' .J ■ ’ ’
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Nigfet and MorningĮ
Promote a Clean, Healthy Čondition I
bet Akiij suerzintu nuo Saules, VSjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu- 
rine. Jis Atgaivins, Sūtdmins,Pasmagins.

Safe for Įnfant or Adult. At all Druggists. 3

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Rmd (W. 22 Ši.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 Iki 5

Vakarais: PanedČlio. Seredoi ir 
PŠtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1176.
Natnai: 6459 S. RočJriveil Street 

Telefonas Republic 9600.

Write for tyee Eye Bdofc MtiAne Comnany, Dept. H, S., Chicago

Laidotuvių Direktoriai
Chičagoš, ČicėriJS Lietuvių 

Laidotuvių Direktorių Asociacijos,
AMBULAjNCE PATARNAVIMAS DlLNA ife NAKTĮ. 

Tliriftie Koplyčias Visėsė Miesto Dalyse.
\ 0., ?.............» y Į ■» ___________ • , * z <__________________ •-

S. C. LACHAVICZ
42-44 East |08th St. Tel. ĮPųUmąn 1270 arba Ganai 2515

. ' J. LIULEVICIUS :. . .. .. .
4092 Archer Avenue Pbohe Lafayette 3572

Si P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

8807 Lituanięa Avenue Phone Boulevard 4189

A. PETKUS
' 1.410 South 49th Court Cifeėro Phonė Cicero 2109

J. F. KADŽIUS .....
668 Wėst 18th Street ( Phone Canal 6174

S. SKUDAS
718 tVest 18th Street Phone Monroe 8877

. ; L X ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

1 ■ . ■, _______ ■ ■_______ ■ • > > ». ........... ,

EŽERSKIS ir sūnūs
10734 S. Mięhigan Avė. Tel. Pullman 5703

J. F. JEUDĖIKiS
4605-0*7 Š. Hermitage Avenue Phbnės Yards 1741-1742
BrightOn Pafk Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Ganai 2515—Cicero 5927

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
^ARdš 1741^-1742

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

Kiti lietuviai DaktaraL ,

Tel. Boulevard 5914 Diėną it Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS Bt CHIBŪRGAS 

Ofisas ir Reridehctfa 
3335 Sd. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY

ATTOKNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

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

6:00 vakare.
188 W. Randolph St.

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:00 po piet.

i.*T........  • ................................................................................................ ■ į

Dr. A. J. Manikes 
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

I I n.. . ......... L.... .. ...... ..  iii taiimif ... ........

AKIŲ3PE0SIETH

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
Iš RUSUOS

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

Gydo staigias ir chYohišl 
vyru, moterų, ir vaiku pa 
iausius metodus X-Ray ir 
elektros prietaisui.

Ofisais ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan Si 

Valandos nUo 10—12 pietį k 
nuo 6 iki 7:80 vah vakaro.TeL tanai 8110

Rezidencijos telefonai:
Hyde Park 6766 ar Central 7464

......................... « .................. —....... M, .

Kkaa 
. nau- 
tekiui

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aidu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialg atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau,

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Dr. Charles Bėgai
OFISAS

4729 So. Ashland AVe.
2-ros lubos

rmo 2 fld 4Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 fld 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 0:80 vai 
vakAro. NedSHonris nuo 10 iki 12 
valandai diena,

Phone MlDWAY 2880.

Telefonas Yarda 0994
Dr. Manrice Kata
4681 ŠOU?* ASHLAND AVE.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

^^Td. Yards 1829
Pritaiko Akiniu* 

\įjĮĮjjjSĮ|p| Kreivai Akis 
Ištaiso. 

Ofisas Ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 Iki

7 Iki 8 vai NedU nuo 10 Iki
Rez. Teleplume PLAZA 24M

Ofiso Tel Dorchester 6194 
Rez. TeL Drexel 9191 '

Dr. A. A. Roih
Rusas Gydytojas b C 

Moterišku. Vyrišku, Vali 
( chronišku ilgu.

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

įlomis Ir iventadienUis 10—12 
diMM.

iirursrai 
:« ir vist

8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai dieną.
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Pittsburgh’ū Naujienos
(Tasa iš pusi. 2-ro) 

ruošiasi vykti į Clevelandų kaip 
delegatai į Amerikos lietuvių 
kongresą ir SLA. jubiliejinį sei
mų. Daug ir nedelegatų ruo
šiasi vykti į Clevelandų daly
vauti šeiminėse iškilmėse bei 
susitikti su draugais ir pažį
stamais. jungiasi vieni vykti 
automobiliais, kiti traukiniais, 
autobusais ir net lėktuvais. Va
dinasi, visokios moderniškos 
transportacijos priemonės bus 
pavartotos kelionei į Clevelan 
dų.

Tačiau visi negali vykti ir 
palikti vienus namus, — rei 
kės kaip kam ir Pittsburghe 
pasilikti. 0 likusiems Pittsbur 
ghe, kad nebūtų nuobodu, tai 
LMD. kftJj, sekmadienį, t.y. bir- 
želio "21 d., rengia piknikų Lie
tuvių Ukyj arba, kaip papra 
štai sakoma, Lietuvių Countrj 
Club. Tenai suvažiuos tie pitts- 
burghiečiai, kurie negales vyk
ti j Clevelandų, ir linksmai sau 
laikų praleis.

Reikia neužmiršti, kad Lie
tuvių Ūkis yra viena iš pato 
giausių vietų išvažiavimams.

GRĮŽĘ DELEGATAI DUOS 
PRANEŠIMUS NORTH 
SIDeS DRAUGIJŲ IŠ

VAŽIAVIMAS

ciu’S, Joseph Strikol, 
Debesis, Adolph Debesiunas.

Prašome rašyti svetainės 
resu: Lithuanian National 
sociation, 315-17 Člinton 
Biųghamton, N. Y.

— S. Jasilionis, sekr.

N. S. PITTSBURGiH, Pa. — 
Vietos lietuvių draugijos ren
gia bendrų išvažiavimų birže
lio 28 d. Adomo Sodne. Ka
dangi apie tų laikų jau bus 
grįžę SLA. Seimo ir Amerikos 
lietuvių kongreso delegatai, tai 
išvažiavime jie padarys prane
šimus gyvu4 žodžiu.

Todėl rengkimės visi išank- 
sto dalyvauti North Sidės drau
gijų išvažiavime birželio 28 d. 
Adomo Sodne, Gastle Shannon, 
Pa.

SLA. 40 kuopos delegatė 
drg. V. J. Količiene vyksta lėk 
tuvu' į Clevelandų dalyvauti 
Amerikos lietuvių kongrese ii 
SLA. jubiliejiniame seime. Iš
vyksta birželio 19 d. iš County 
Airporto apie 7 vai.

Kiti SLA. 40 kp. 
vyks automobiliais, 
Adomas Marčiulaitis,
veikienė ir J. Virbickas. 

\ *

— Korės.

vakaro.
delegatai 

būtent, 
Ona Sa-

KORESPONDENCIJOS
4 Detroit, Mich

Iš LSS 116 KUOPOS
VEIKIMO

Gegužės 31 d. įvyko LSS 
kuopos susirinkimas pas drau
gias Keblaičius. Susirinkime da
lyvavo gana gausingas draugų 
būrelis.

Tenka pasakyti, jog musų 
kuopa gana sparčiai auga. Di
džiausias kreditas už; tai ten
ka, draugei M. VeSvearienei, kiL 
ri eina kuopos organizatorės 
pareigas. Nėra to susirinkimo, 
kad jos pasidarbavimo dėka 
neįsirašytų vienas ar du na
riai.

116

davo dovanų. Tuo tarpu senu
kai būdavo užmiršti.

šiame piknike nebus nu
skriausti nė senesnieji, — jiems 
yra skiriamos dovanos. Seniau
sias vyras ir seniausia mote
ris gaus iš kuopos po gražią 
dovanų.

Kurie norite seniausių žmo
nių konteste dalyvauti, tai pra
neškite apie tai pirkdami įžan 
gos tikietų.

Piknikas įvyks Liberty par
ke. Visus detroitiečius komite
tas kviečia atsilankyti. Įžan
ga tik penkiolika centų. Pro
grama bus įvairi ir linksma. 
Numatoma turėti visokių pra
šmatnybių, už kurias bus ski
riamos dovanos.žinoma, ir kiti nariai savo 

organizacijos gerove rūpinasi. 
Visi stengiasi kuopų auginti, 
visi pageidauja, kad į kuopų 
susirašytų kaip galima didės 
nis pažangiųjų lietuvių skai
čius. Ir reikia pasakyti, jog 
tos pastangos duoda gerų vai
sių: musų kuopa jau pralenkė 
kai kurias tautiškas organiza
cijas. Vadinasi, ji turi dau
giau narių kaip buvusios tau
tiškos draugijos.

Kodėl taip yra?
Reikia pasakyti, jog žmonės 

vis dėlto šio to išmoksta. Per 
kelerius metus lietuvių jutiėji 
mas buvo pusėtinai pakrikęs. 
Tačiau dabar tas judėjimas lyg 
pradeda pagyvėti. Ir įdomu štai 
kas: darbo žmonės pradeda įsi-, 
tikinti, jog socialistų nusista
tymas jiems yra artimiausias, 
štai kodėl ir musų kuopa juo 
tolyn, juo labiau stiprėja ir au
ga.

Susirinkimas išrinko du de
legatus, kurie atstovaus musų 
kuopai Amerikos lietuvių kon
grese birželio 20 ir 21 d.d. De
legatais liko išrinkti draugai 
J. Pilka ir B. Keblaitienė. Abu 
yra geri veikėjai socialistų 
tarpe. Be to, M. Kulesus liko 
išrinktas atstovu į Michigan 
valstijos socialistų konvencijų, 
kuri įvyks Lansing mieste.

žodžiu, kuopa daug' jau yra 
nuveikusi ir daug yra užsibrė
žusi veikti, štai birželio 28 d. 
yra rengiamas kuopos pikni
kas. Tas piknikas turės pusė
tinai skirtis nuo kitų piknikų. 
O skirsis štai kuo: bus dau
giau kreipiama dėmesio į se
nesnio amžiaus žmones.

Ligi šiol musų piknikuose do
minavo jaunuoliai. Piknikų 
programos susidėjo iš gražuo* 
lių rinkimo, šokių 
žuolės ir geriausi

ir t; t. Gra 
šokėjai gau>

— M. K.

Binghamton, N. Y
IEŠKOMI BENDROVĖS 

NARIAI

Liet. Tautinė Bendrovė, į- 
kurta 1913 metais tikslu įsigy 
ti nuosavų lietuvių svetainę 
pardavinėj o akcij as (serus). 
šiemet, minėdama 20 metų sve
tainės pastatymo jubiliejų, Ben 
drovė nutarė išmokėti savo na
riams pirmus dividendus — po 
2 dolerius nuo Šero. Kadangi 
dalis narių yra išvažinėjusių į 
kitus miestus ir neturint jų 
adresų negalima susisiekti, to
dėl kreipiamės per laikraštį ir 
prašome atsišaukti šiuos: Steve 
Malinauskas (gyvenęs Detroit), 
Joseph Neuronis, Simonas J. 
Pempė, Joseph Razones. .Sta
nislovas šimoliunas (gyvenęs 
Philadelphia), Chas. Seasberg, 
E. Staneslaws, John Stasevi

rėvų 
Dienai

Vertė iki $5 ir $6 DERBY-NUB 
Plaunami. Laužytos JO QQ 
mieros— special ..........

Mėlyno 
Deni m 
O’Alls 

49c

Vaikų vasaros kolonija prasi
dėjo gegužės mėn. 20 d. ir tę
sis iki rugpiučio mėn. 20 d. į 
šių kolonijų Jung. Amer. Valse, 
lietuvių vaikai galėtų įstoti dar 
ir dabar, bet ne vėliau liepos 
mėn. 15 d.

šių vasarų turbut bus sun 
ku Amerikos lietuviams moky
tojams bei mokiniams pasinau 
doti čia minimais kursais ir 
kolonija, bet ateinančiai vasa
rai reikėtų tinkamai pasiruoš 
ti ir mokytojams bei moki
niams gražiajai daliai vasaros 
Lietuvon nuvykti ir ten pigiai 
bei naudingai laikų praleisti. 
Kursų ir kolonijos reikalu — 
platesnių informacijų gali gau
ti Lietuvos Generaliniam Kon
sulate, 46 Fifth Avenue, New 
York City.

vese, nes prieš 25 metas,, ka
da tėvai vedė, jis negalėjęs da
lyvauti.

Baigiant. pp. Vinikams var 
du susirinkusių buvo įteikta 
atmipimuį sidabrinė

Joseph ir mokymosi laikų jis išmokęs 
tik keturius anglų kalbos žod
žius: “I likę you all” ir tuo sa

vo kalbų baigė. rl
Taipgi kalbėjo ir pp. Vini

kų vyriausias Šimus, Columbia 
Universiteto studentas Matas 
Vinikas. Jis gražia lietuvių kal
ba pareiškė savo džiaugsmų 
kad galįs dalyvauji savo tėvų 
vedybinio gyvenimo sukaktu-

ad- 
AS; 
St.,

Brooklyn, N. Y
MATO IR ONOS VINIKŲ
VEDYBINIO GYVENIMO 

SUKAKTUVĖS

Avės.,

svo
svo-
su- 

tos-

pro-

Birželio 10 dienų su4kako 25 
metai kaip Vinikai yra vedę. 
Tų jų sukaktuvių pažymėjimui 
Brooklyno Lietuvių Moterų 
Draugijos Vienybės pastango
mis buvo surengtas šaunus va
karas, Oetjen’s svetainėje, 
Church . ir Flatbush 
Brooklyn, N. Y.

Be vietinių inteligentų, laik
raštininkų, profesionalų, biz
nierių ir veikėjų, dalyvavo ir 
tolimesnių valstijų svečiai, bū
tent, S. Gegužis su žmona, iš 
Mahanoy City, Pa. ir Trečio
kai, iš Newark, N. J.

Apie 9 vai. vakaro atvyko 
ir vadinamieji “jaunavedžiai”, 
kuriuos svečiai entuziastiškai ♦
sukiko ir duona, druska ir vy
nu pavaišino. Juos lydėjo 
čia ponia Schegauskienė ir 
tas p. Buivydas. Visiems 
sėdus prie stalų, išgertas 
tas už Vinikų sveikatų.

Vėliaus prasidėjo vakaro
gramas, kuris kaip paprastai 
susidėjo beveik vien iš kalbų 
Visi savo kalbose, linkėjo Vi- 
nikams daug laimės ir sulauk
ti 50 metų vedybinio gyveni
mo jubiliejaus.

Muzikaliam programe tik vie
na ponia M. Strumskienė pa
dainavo vienų dainelę.

Programo pabaigoje kalbėjo 
ponia Vinikienė, kuri padėkojo 
svečiams ir draugams už su
teiktų jiems garbę. Pats Dr. 
M. J. Vinikas kalbėdamas vi
sus jam primintus , nuopelnus 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
reikalais grąžino'"atgal visiems 
visuomenės veikėjams pareikš
damas, kad tie nuopelnai ne 
jam ' vienam priklauso., Sako, 
kas yra naudingo nuveikto, tai 
bendrai musų visų, čia susirin
kusių ir kitur gyvenančių. Tifos 
darbus visi dirbome, tik aš 
buvau jūsų spokmanas. Baig
damas savo kalbų Dr. Vinikas 
pareiškė, kad per visų veikimo

dovana 
Po programo draugiškas pasi- 
linksminirpas prie muzikos tę
sėsi iki ankstybo ryto.

— K. J. Paulauskas.

MOKYTOJAMS KURSAI IR MOKINIAMS
KOLONIJA LIETUVOJE

Draugijos Užsienio Lietu
viams Remti suprojektuotas už
sienio lietuviams mokytojams 
lietuvių kalbos ir Lietuvos is
torijos pasitobulinimo 30 die
nų kursai Palangoje prasidės 
veikti liepos mėn. Į kursus mo
kytojams teks vykti savo lė
šomis. Kursantai laike 30 die
nų gaus nemokamai" pilnų iš - 
laikymų. Kursuose paskaitos 
bus kasdien po dvi valandas. 
Lektoriais kviečiami žymesni 
Lietuvos pedagogai. Norintieji 
į kursus stoti turi iš anksto 
įteikti Draugijai Užsienio Lie
tuviams Remti pareiškimų ir 
trumpų savo gyvenimo aprašy
mų, kada ir kur gimė, kokius 
mokslus išėjo, kurioje moky
kloje ir kiek metų mokytoja
vo arba mokytojauja, kokias 
kalbas moka, ar yra buvęs ar 
buvus Lietuvoje pirmiau ar tik 
pirmų kartų atvyksta ir t.t.

Lietuviai mokytojai iš Jung
tinių Amerikos Valstybių itin 
pageidaujami ir laukiami. Ka
dangi į kursus atvyks lietuviai 
mokytojai iš kitų valstybių, tai 
DULR norėtų iš anksto žino
ti kiek mokytojų atvyks iš 
Jung. Amerikos - Valstybių.

Lietuviams mokiniams ruo
šiama 42 dienų j vasaros kolo
nija Gelgaudiškyje. Jei atsira- 
stų mokyklinio amžiaus vaikų 
norinčių Lietuvoje praleisti ato- 
stogas tai DfAtt&ija Užsienio 
Lietuviams Remji yra pasiry
žus dėti visų pastangų ame
rikiečių lietuvių tvaikus priim
ti ir juos atitinkamai, globo
ti. Vaikų vykinu kelionės lė
šos turėtų būti - apmokamos tė-

vų. arba ių kurie juos siųs. 
Pragyvenimas ir prižiūrėjimas 
Lietuvoje butų nemokamas.

Iki šioj į DULR įsteigta vai
kų vasaros kolonijų atvykdavo 
vaikai tik iš Latvijos, o šįmet 
jau atvyks ir iš Estijos.

P. Daužvardis, 
e. Gen. Konsulo p.

Garantuotas Kojų Pato 
gumas Visą 
Vasarą

AR JUS TURITE:
Skaudamus čiurnius?
Kreivus pirštus?
Iššokusius naujikaulius?
Negalite vaikščioti!

Jums ii* jūsų šeimynai patiks čionai .
DRAUGINGI AUSI A čeveryku krautuvė Chicagoje, ir turi gerą repu
taciją.

Geriausias čeveryku pritaikymas ir užganedinimas arba čeverykai. at
mainomi. Patyrę kojų specialistai apžiūrės jūsų kojas ir taip pritaikys 
čeverykus, kad butų tikras patogumas ir už tokią kainą, kokią norėsite 
.mokėti. i

Mes turime visokių mierų čeverykus ir ekstra plačius.
$2.95 - $3.95 - $4.95 IKI *10.00

Geriausias ir didžiausias čeveryku stakas pasirinkimui iš 4 krautuvės 
aukštų. MAX SHAPIRO, vaikų kojų specialistas, visada yra krautuvėj 
ir su juo galite pasitarti dėl vaikų kojų specialiame vaikų departamen- 

Pasiteiraukite savo draugų apie Shapiro.

Atsilankykit pas SHAPIROS 
dėl čeveryku. Visai šeimynai 
X-RAY pritaikymas ir kojų 
masažas be ekstra mokesties.
pirkti čeverykus, nes tai yra

VYRŲ OXFORDS—puikios koky-1 
bes veršieninės viršaus, sudėtiniai I 
padai, mieros laužytos. $2.49 ver- I 
tės, special ................. II I
VYRU MARŠKINIAI IR KEL- I 
N£S—-Marškiniai iš dryžuotos bo- I 
velninės, kelnės iš broad-cloth. I 
Paprastai 35c vertės, 1 I 
vieni ................................ I vV I
VAIKŲ PLAUNAMI SIUTAI — I 
mieros 2 iki 6 met., paprastai I 
98c vertės už ... 49c
VYRŲ PAVASARIO KAKLA-1 
RYŠIAI—naujos mados, 1 Ap I 
VYRU DARBO APSIAUSTAI—I 
vasaros darbams, gero darbo, I 
stiprus, visos mieros, $1.00 ver- I 
tės, vienas .....  69c
Chicago Mail OrderCo _i

< -Vzlli Ei
511 South PAULINA ST.. Corner HARRISON ST.

te.

S11 A P I KO ’ S
SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY 

4307-09 SOUTH V/ESTERN AVENUE
Republic 5436 The Florsheim Store

X-RAY FITTING AT HO EXTRA CHARGE 
WE CARRY AU SIZES AND WIDTHS

ATDARA VAKARAIS.

Kasdien skaitydami 
“Naujienas” lietu
viai! ' įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

GARSINKITĖS į 
NAUJIENOSE *

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENŲ METŲ SENUMO.

PIRMOS METINES
SUKAKTUVES

Penktadienį, šeštadienį ir Sekmadienį, Birželio-June 19—20—21

DYKAI! DYKAI! DYKAI!
YSAft OLD

PETER PEN

AND 
THA*T*9 
NOTAUL, 

OLD , 
FBLLeA/

TRAPPl 
THE

NATHAN
KANTER

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 South Kalstei! Street 
Visi Telefonai TARPS 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

MEL.P/ 
OU, 

14&L.C5,

\NEUU/pB'TeC2 
A.KJO l DiO Zk 
GOOO JOS/ I 
DIOKJT \AJ&Z r 

. pojmcess? L

4 kvortos Metro Motor Oil Dykai!
Socony Vacuum Products arba tikietą, kurį 
galėsite vartoti vėliau su pirkimu 7 gal. Mo- 
bilgas. -
Bile karas IŠPLAUNAMAS ir išvalomas už....

Waggoner’s GreasingPalaceNo.41
_____ 4406 So- Kedzie Avenue

UELP MX>Q.SELF 
TO TM& R_YPAP&Q 
KAQ..Sh42XpL.. AjvJO 
IK) TUE PUTLJC2E,
LET urs ZXLOjp.

IT VVAjS ZK P?INje 
Pn-ASV, Mft.JESTEG 
TUCxn4< VOU VEK2V 
MUCM IMDE^D/

'YE=’=», A l'UL.SAN' 
IMOEED/) <501

VOLit> 
cettUe best* 
OP7 Oi—O <IK1Q

| r anjo so 
>“----- TUEY L.NED

17* ES/E^£kT=TW. THIS A, 
V***’, > 

pleasb/

23G z •
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NAUJIENOS :
The Lithuanian Daily Neww 

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

1739 South Hateted Street 
Telephdne CANal 8500

tUteakyiso thinhi
Chicagoje — pat tu;

Metama ..... .................. ■___ _ $8.00
Pusei metą —---------- 4.00

, Trims mėnesiams ... ............... 2.00
Dviem mėnesiams......... ........... 1.50 i
Vienam inėnesiui ____  .75:

Chicagoj per išnešiotojus: į
Viena kopija----------------------- 3c
Savaitei _ _________  18c!
Mėnesiui __---------------- 75 c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,

Metams ------ --- ----------- $5.00
Pusei metą __________ 2J75
Trims mėnesiams___________1.50i
Dviem menesiams — ^.’OO
ViCnmn -mėnesiui . ____J15

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ............. ................  $8.00
Pusei metą ----------------------- 4.00
Trims inėnesiams ------  Ž.50
Pinigus rėlkia siąSti pašto fconey

Orderiu kartu sh iižsMkymu.

Suhscriptlon Ratea:
$8.00 per year Cąnada
$5.00 per year outsiŪe of Chid&o 
$8.00 per year in Chicago 
3c fcer copy.

■ , ; • ~.............. ------------ • f.............— ' . ........ .■ /
Entered as Second (Haas Matter 

Marai 7th 1M4 it the Post Office 
of Čhicago, 111. under the act <rf 
Marcb 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskirtent 
sekmadienius. Leidžia Naujienų B8n- 
dnrifc, 1739 Š. Halsted St., Chicago, 
D1 Telefonas Cahtt 8500.

MAKSIM GORKIJ j

Sulūukęš 68 metų amžiaus, mirė populiariškiausias 
Rusijos rašytojas, Aleksėj Maksimovįč Pieškov, visame- 
pasaulyje žinomas po pseudonimu Maksim Gorki.

Jisai buto pagarsėjęs j’ah trisdešimt šu viršum me
tų atgal. Jisai įgijo didelio rašytojo vardą savo trumpo
mis apysakomis, labai realistiškai vaizduojančiomis pa
prastų žmonių gyvenimą. (Stambus jo talentas pasireiš-' 
kė taip pat ir dramos srityje. Iš dramatiškų jo kurinių 
yra labiausia žinomas jo Veikalas '"Ant -Dugno”.

Gorkis dar jaunas būdamas pateko po radikališkos 
mteligentijės įtaka ir jau 1905 m. jisai buVo karštas re
voliucionierius. Artimiausi jo draugai ir mokytojai bih- 
vo bolševikai — Lunačatski ir Leninas, todėl jisai ir 
pats pasidarė bolševikas.

Tačiau, kilus antrajai Rusijos revoliucijai, Gorkis 
pradžioje buvo bolševizmo priešas. Po spalių mėnesio, 
perversmo jisai bandė prieš Lenino diktatūrą kovoti, 
bet neilgai. Bolševikams buvo labai svarbu, kad asmuo 
su garsiu literato vardu remtų jų valdžią. Jie pasiūlė' 
jam aukštą honorarą už jo raštus, o toliaus padarė jį 
visų Rusijos literatų viršininku. Laipsniškai Gorkis vi-j 
sai perėjo į bolševikų pusę ir nuo jo Opozicingumo ne
paliko nė pėdsako. j

Reikia pasakyti, kad Gorkis iš viso nebuvo politį-; 
kas. Jisai buvo talentingas artistas, bet kiekvieną kartą,i 
kai jisai nukrypdavo nuo meno į politišką -agitaciją, joj 
raštas darydavosi neįdomus.

Nuo to laiko, kai Gorkis jštojo į soVjetų vaidžid^i 
tarnybą^ jisai nesukūrė nė vieno veikalo, kuris ^alėtųi 
būti palygintas su pirmesnėmis jo apysakomis.

Gorkį vargiai galima laikyti naujos gadynės prolė-j 
tariniu rašytoju. Labiausia pasisekę tipai jo raštuose, 
tai — ne pramonės darbininkai, bet driskiai ("basio
kai”), girtuokliai, valkatos, minykai, * smulkus pirkliai 
ir kitokie prieškapitalistinės visuomenės atstovai. Gor
kis turėjo ypatingą gabumą piešti neigiatfiašiAs gyveni
mo ir žmogaus budo ypatybes.

Pasaulio literatūroje jo vardas pasiliks, kaip vieno: 
didžiausiųjų senosios Rusijos vaižduotojų ■— tos Rusi
jos, kuri žuvo karo ir revojiučijos audrose.

Apžvalga
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NUTARe LIKVIDUOTI 
FRAKCIJAS UNIJOJĖ

Brooklyno rubsitrvių Amalga- 
meitų unijos -54 (lietuvių) sky
riuje per daugėlj metų ėjo ašt-j 
ri frakcijų kova. Mat, koma- 

Tūstai, paklausę savo partijos 
boselių, įsteigė liriijos Skyriuje' 
savo partinę Organizaciją 
“Kriaučių Vienybes Lygą” ir j 
pasiryžo skydų “užkariauti”/ 
Prieš kiekvieną, unijos skyriaus1 
susirinkimą “Lygos” nariai su-į 
eidavo, susitardavo ir paskui, 
atėję į skyriaus mitingą, steng
davosi jame pravesti savo pla
nus.

Ttto ‘būdu ^komunistai laimė-; 
davo, renkant unijos ‘skyriaus: 
komitetą,, delegatus ir atstovus; 
į bendrąją unijos tarybą. Jie, 
pravešdavo unijos mitinguose: 
palankias savo partijai rezohu-’ 
cijas, gaudavo aukų iš unijos; 
savo propagandai ir t. t. Riti, 
unijos nariai buvo jokiu komu-' 
ništų -šeimininkavimu tarp rub- 
siuvių nepatenkinti, bet jie te
buvo susiorganizavę ir neturė
jo pajėgos huo komunistų už
mačių atsiginti, — juo labiau,; 
kad tą partyvišką komunistų 
politiką uoliai rėmė dienraštis 
“LaisVė”, kdomet kitos srovės, 
neturėjo vietoje įtakingo laik
raščio. )

Galų gale, komunistų priešai 
pradėjo taip pat organizuotis.! 
Įsikūrė rubsiu'vių Apsigynimo 
Sąjunga, kurios priešakyje at
sistojo -socialistai — J. Glaves- 
kas, V. Michelsonas ir k. Tuo
met kova pasidarė dar aštres-i 
nė. “Laisvė” ir komunistiški; 
“lygiėčiai” dergė Apsigynimo 
Sąjungą, kaip įmanydami: pra
vardžiavo juos ^rateiriinkais”,’ 
vadino atžagareiviais, skelbei 
visokius prasimanymus. Tačiau 
neribotas komunistų šeiminin
kavimas tarpe Brooklyno kriau-: 
čių buvo sulaužytas. Viršininkų 
rinkimuose jau juos nėrė tai su-| 
mušdavo jų oponentai.

Pernai metais komunistai, 
pradėjo skelbti ^bendrą froh-: 
tą”. Tuomet socialistai jiems, 
sako: jeigu tikrai norite vieny
bės darbininkų judėjime, tai 
likviduokite savo partinę orga
nizaciją kriaučių unijoje.. Fra-; 
ridėjo derybos, kurios tęsėsi! 
gana ilgai, bet dabar “Laisvė”' 
praneša, kad Brooklyno krįau-j 
čių 54 skyriuje organizuotos 
frakcijos jau phnaikintos. Su-i 
sffirikime, kuris įvyko birželio 
12 4., taip komunistų šaliriin-; 
kai, 'kaip ir kitų srovių, atsto
vai nutarė likviduoti ir Viėny-' 
bės Lygą ir Apsigynimo Są- 
jungą ir po nutarimu pasira
šė Susirinkimo pirmininkas ir 
šių abiejų, grupių įgaliotiniai. '

Frakcijų likvidavimo j 

programas

Tų partinių grupių likvidavi-: 
mo sąlygos, vienbalsiai priim-

tos 'paminėtame mitinge, 
kios: / ,

to-!

1. Abi grupės pilnai pasi-/ 
sako už likvidavimą Kriaučių 
Vienybės Lygos iir Kriaučių; 
Apsigynimo Sąjungos, kaipo; 
organizacijų, veikusių kriau
čių 54 skyriuje.

2. Abidvi grupės pilniau-’
šiai pasiseko už pilniau-' 
Šios dėmokVatijos palaikymą1 
kriaučių 54 skyriuje. Kepai-; 
sant, kokių politinių pažiūrų 
ar rėligihių {šifikimmų narys 
butų, bet jo nuomonė, jo ini
ciatyva tori būti per abidvi/ 
grupes toleruojama lokalo 
susirinkime. '

3. Abidvi grupės pasisako,; 
kad jos dės didžiausias pa-.^ 
stangas organizuoti neorga-, 
nįzuotus kriaučius į Amalga- 
mėitų Rubsitivių Uniją.

4. Abidvi grupės pilniau
siai pasisako, kad dės kiio1 
didžiausias .pastangas .pakel
ti kriaučių ekonominį būvį 
ant tiek, aht kiek tik leis są
lygos ir visos unijos tvarka/-

‘5. Abidvi grupės pasisako 
už Lietuvos uepriklausomy-. 
bės gynimą ir kartu padės 
Lietuvos darbo Žmonėms iš
reikalauti sau Lietuvoje de-f 
mokratines laisves. i

6. Abidvi grupes pilniau
siai pasisako, kad kovos prieš! 
karo pavojų ir fašizmą. <

7. Abidvi grupės sutinka1 
remti Amerikoj tokį judėji-. 
mą, kuris reikštų įkūrimą 
vienos Darbo Partijos.

j
KĄ ŽM()NES MANO

AMERIKOS UETUVIŲ DEMOKRATIJOS j 
KfflOESUl ARTĖJANT

(Tęsinys) 1

Amerikos Sėtuvių demokra-’ 
tija stoja i darbą

Jau seniai Amerikos lietuvius; 
pasiekė Lietuvoj Skriaudžiamų; 
brolių balsas, bet vis 1buvo lau-. 
kiama, kad gal taūtiniPkai pa; 
tys susipras ir bent dalinai r’ati-1 
taisys padarytas savo piliečiams 
skriaudas. Bet tautininkai pa-, 
sirodė tiek rambus ir beširdžiai, 
kad jiėms dar neužteko Lietu
vos žmonių ašarų ir piitpPau' 
jau pralieto piliečių kraujo. Jie: 
panorėjo jo daugiau. Tufohpet! 
Amerikos lietuvių demokratija; 
jau ilgiau negalėjo pakęsti ir. 
ėmėsi darbo: šaukti šį Ahfėri-! 
kos lietuvių kongresą, kad pa-, 
gdlbėtų Lietuvos žmonėms ten' 
atsteigti dčmokratinę tvarką.] 
Tą mintį iškėlė “Naujienų” įre-j 
dakcijos 'štralps'nls, kuris !buvo> 
parašytas Lietuvos 1:8 tnetų: 
šukaktuvių proga.

Gi “Keleivio” redakcija i>em-; 
damosi to “Naujienų” straips-s 
nio mintimi pakėlė sumanomą,' 
kad šaukti visų Amerikos lie
tuvių demokratijos salininkų 
kongresą. Šią “Naujienų” iškėl-! 
tą mintį “Keleiviui” pastačiiisį 
aktualiu dienos klausimu -ilgai į 
negalima buvo ignoruoti, nest 
Lietuvos žmonių priespauda po 
tautininkų globa tiesiog darosi 
nepakenčiama.

ir todėl ilgai neiankiant, ko-: 
Vo 12 d. Chicagoj susirinkęs 
būrys lietuvių visūomehės V6i-‘ 
kėjų padarė iniciatyvą kas link' 
sušaukimo visų Amerikos lie-’ 
tuvių demokratinio kongreso,! 
•kurio tikslas butų padėti Liė- 
tūvos liaudžiai atsteigti dėmo^ 
kratinę tvarką. !

(Į Chiėagos lietuvių veikėjų 
atsišaukimą atsiliepė ne tik vi
sos Amerikos lietuvių demokra
tinės srovės, bet ir net būvę' 
apie per 15 metų didžiausi de-' 
mokratijos priešai —komunis-: 
tai. Ir čia niėkO hera nitošta-' 
baus. > Į

Pasaulyj nieko nėra įtobiilo iri 
amžino ir jei komunistai nuo-

8. AbidVi grupės pasisako/ 
kad nenešti į lokalą tokių da
lykų, kurie yra mažos vertės 
visuomenei, kaip, pavyzdžiui,, 
parehgimai, tįkietai ir tt.

%. Abidvi grupes pilniati- 
riai pasisako dž dėmimą po- 
iitinių ''kaimių, kurtė tik pa
rpuola į kalė jimą Už ‘dgrbmin- 
ką,

1'0. Abidvi grupes pimiati- 
siai pasisako už rėmimą 
kriatfčių 54 Skyriaus {įgudi
mo, kuris bus piTridj vado
vystėj ir priežiūroj kriaučių! 
54 skyriaus. >

11. Abidvi grupės pasisa
ko už rėmimą streikų, kurie- 
tik pasireikš po organizuotų, 
unijištų vadovybe. t

12. Abidvi grupes pasiža-, 
da sustabdyti, ar per spaudą,į 
ar lokalu susirinkime, nepa
matuotus šmeižtus ir užpuo
limus ant ypatų ir tūlų or-, 
gariizačijų, kaipo tokių. t

13. Abidvi grupės pilniau-- 
šiai pasižada pildyki Viršuje; 
išdėstytas susitarimo sąly-; 
gas, ir žemiau pasirašo abie
jų orbanizacijų įgaliotiniai. . 
Įdomu, kad frakcijų likvida-i

vlmo sutartin tapo .įdėta iir, 
punktas (5.) apie Lietuvą (ir, 
demokratybę. Jisai skamba: j

“Abi grupės pasisako už< 
Lietuvos hepriklaiisomybės 
gynimą ir kartu padės Lie-, 
tuvos darbo žmonėms išreika
lauti sau Lietuvoje demokra-j 
tinęs liafevėsi.’’
Na, tai sveika sąmonė, galų, 

gale, pgemė viršų. ?

-kitų demokratijos šalininkų pa
traukti į savo bendrą frontą, 
jiė patys atėjo į jų saukiamą 
demokratijos kongresą. -O dėl 
kitų Amerikos lietusių organi
zacijų nedaug prisieina kalbė
ti. Fašistai Amerikos lietuvių 
tarpe neturi jokio pasisekimo 
ir greit jie Išnyks pą'tys per 
save lyg ta “švento” rašto sėk
la, nukritusi ant sausos uolos/ 
Buvę sandariečiai tiek susimai
šė su fašistehais, kad juos sun
ku ir atskirti. Dabar dafr lieka; 
katalikai. Bet ^katalikų vadai' 
sako, kad -katalikai tai nėra lie-’ 
tuviai. Pavyzdžiui, broliukų or
ganas “Draugas” prisispyręs* 
kartoja, kad esą katalikai Amle- 
■rikoš lietuvių šaukiamam de
mokratijos kongrese nedalyk 
vaus.

Tiktas šposininkas t taš: 
“Draugo” redaktorius. Juk ka
talikų niekas ir nekviečia j 
minimą kongresą. Taip lygiai1 
kaip niekas nekviečia nei šo-! 
cialistų, nei komunistų, nei ki
tokių grupių. Į šį ‘kongresą yra; 
kviečiami vien tik lietuviai.

Rimtai kalbant, kaip katali-' 
kų> taip -ir komunistų :ar socia
listų idėjos nėra tautinės, o’ 
tarptautinės, šios 'visos idėjos 
į lietuvių talpą yra atneštos iŠs 
kitų tautų. Vienos, kaįp -katali
kų per prievartą, o kitos kaip 
socialistų ir komunistų yra idfe-’ 
jos, kuriomis remiantis tikima
si sulaukti geresnio .gyvenimo. 
Bet nepaisant kokiomis idėjo
mis ar jų vardais mes nesipuošė 
tumėm, mes nuo gimimo lig 
.mirties esame ir pasiliekame 
lietuviai, ir kuomet mes kalba
me bendru Lietuvos žmonių 
reikalų, mes negalime juos skir
styti į atskiras sroves .ar grti-1 
peš. čia aiškiai -pasidaro tik; 
dvi viena kitai priešingos sro-’ 
vės, — (tai demokratinė ir anti
demokratinė.

Kotlėl KlePikalai herehiia ; 
kongreso

Toki i .asmens, kurie dedasi 
demokratijos šalininkais, o iš-} 
girdę apie šaukiamą demokra-. 
tijos kongresą visaip .jį šmei-? 
žia, yra daugiau niekas kaip

. tik Lietuvos liaudies priešėj., 
’ Tokiais (pasirodė ne tik fašistai,: 
bet ir vadinamieji lietuvių ka-

j tali-kiško kulto “vadovai”. -Jie 
Šmeižia šaukiamo Amerikos lie
tuvių kongreso sumanytojus ir

; jų pritarėjus todėl, kad jų yta, 
kitokios pažvalgos į demokra-

domi katalikai Tr net pavasari-i

SaVo

širdžiai grįstą prie demokrati
jos, 'kurias šalininkais j iė buvo' 
iki 1919 metų, tai juos "tik ga-< 
Įima pasveikinti. Tik -su musų; 
komunistais vargas yra tas,' 
kad jie įsikarščiavę sunkiai be < 
susivaldo, |ir ;su fašizmu svaido1 
į visus, kas- tik 'nepritaria jų? 
idėjoms. Komunistai turi žino-’ 
ti, kad fašizmas ir jųJprieš jį’ 
organizuojamas bendras fron-< 
tas yra dalykas tarptautinio! 
•maštabo. Gi šis kongresas yra 
šaukiamas grynai Lietuvoj 
skriaudžiamos liaudies ttfei'kūlti.į

Taip pat komunistai gerai ži
no, kad ’diddlė didžiumą 'demo
kratijos šalininkų lygiai yra 
priešingi ti£k fašistinei, tiek ir 
komunistinei diktatūrai, nepai
sant, kokis 'butų tarpe tų dik
tatūrų skirtumas. Ir kuomet 
komunistai Visur kiša tarptau
tinius dalykus (nelyginant ku
nigai Migi ją) ten, kūr j is vi-, 
sai netinka,’ tai labai ir labai’ 
prisieina abejoti jų nuoširdumu 
demokratinėms idėjoms.

Taigi tos organizacijos, ku
rios riunčia savo atstovus į mi
nėtą kongresą, turi sau gerai’ 
išsiaiškinti, kurioj pušej jos 
stovi: su .demokratija ar reak
cija. šis Amerikos1 lietuvių koh- 
gtesas turės aiškiai nustatyti] 
ribas tarpe demokratijos ir 
jos priešų. “Gudruolių” pasa
kos, kad 've musų demokratija 
yra kitokia nekaip jūsų, —- ne- 
titri jokios J'vėrteš. j

Ką maho ir veikia kitos lie
tuvių organizacijos šiuo f 

reikalu?
šaukimas šio Amerikos Jie-, 

tuvių demokratinio kongreso 
sū judino ne tik demokratijos 
šalininkus, 'bet ir jos priešus. 
Ypač (demokratijos priešai ne
tekę -savo bendratne fronte 
veikliausio ' elemento kortiu-i 
nistų nekaip jaučiasi. Komunis-' 
tai pasirodė praktiškesni už’ 
buvusius savo bendrafroptinin-’j 
kus. Jie (kaip tas Mahometas); 
matydami, kad kalnas neina; 
pas juos, tai patys nuėjo pas; 
kalną. Negalėdami socialistų ir

t
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tiją. Bet tai yra tik tas kablys,* 
ant kurio klerikalai laiko pasi
gavę tą savo žUVelę, pasekėjus. 
Priežastis jų kitokio demokra
tizmo gludi štai kur“: ’tautTnfri-’ 
kai skriaudžia it persekioja 
Lietuvoj tik paprastus piliečius/ 
Paskiausiais laikais Lietuvoj! 
yra grttėairii į kalėjimus ir šaU-i lizflcija”, kurią į musų šalį iat- 
domi katalikai Tr net pavasari-i 
niPkų Veikėjai. iM pati dvasiš-j 
kija ten turi puikiausias die-< 
nas. fetai tik iš 19^4 mėtų Lie-^ 
tuvds biudžeto dVasiškija gavo.

reikalams 2,447,800 Htų.. 
Ir dar į Šią Šurną neįeina gaU ♦ 
nėmoš mokyklų kapelionų gi» 
gos ir jvairiįs tAkybos mokyto-, 
jų primokėsimai. Iš viso suši-i 
daro arti trys milijonai litų. 
Tgi tiėk Li'etuvO's dVasiškija: 
gauna per metus tik iš tauti-i 
hibkų valdžios iždo. Na, o kur 
visos kitos pajamos? Juk ku
nigas, kuris kalba, kad kupra-: 
nūgaris greičiau periyš per ada- 
toš Skylutę nekmp turčius ieisi 
į dangaus karalystę, Veltui ne-: 
pajndiiia nei piršto, tr iš Lietu-: 
vOs žmonių višOkiųmėlaimių jie 
ten gauna dešimtis milijonų li-j 
tų. Tai yra gana aiški pridžas-t 
tis kodėl musų broliai Kristuje 
taip yra priėšihgi Amerikos lie
tusių Šaukiamam demokrati
niam kongresui.

Dalinasi valstiečio kailiu
Lietuvos tautininkai berink

dami iš žmonių mokesčius at - 
ima fte tik paskutinę karvę, 

1 bet labai dažnai net ir visą ūkį. 
Ir ve iš tų kruvinai surinktų 
mokesčių apie trys milijonai li
tų tenka dvasišldams ir jų pa- 
gelbininkams. Vadinasi, ponai 
tautininkai su ponais dvasinin
kais pasidalina Lietuvos muži
ko kailiu. Ir jei kartais tie po
nai ir kfėk susipyksta, tai tik 
dėlto, kad tie, kurie stovi ar
čiau iždo, juo daugiau gali ir: 
Tiatldotis. 0 demokratijai abeji 
yra priešingi;-— diktatūra jiems; 
yra arčiau širdies, štai kad iri 
čia laisvoj Amerikoj kai kurie 
lietuviški “tėveliai”, -kad galėtų 
išvengti parapijos turto kontro-; 
lės, tai ^parapijos komitetus gy
vus “laidoja”. Na, o kas butų,, 
jei .tokie -elementai turėtų savo 
rankose didesnę 'galią. Nėra jo
kios abejonės, 4cad jie dar pik
čiau elgtųsi nekaip dabartiniai’ 
svietiški diktatoriai. Tai labai* 
primena Ispanijos inkviziciją1 
ir kiti tamsiųjų 'amžių d vaši š-J 
kijos viešpatavimo nuožmumo ’

aikai. Ne be reikalo Ispanijos 
liaudis tiek yra įdukusi ant sa
vo auklėtojų, kad dabar sten
giasi už tuos nuožmumus atsi- 
'ygiiTti degindami klioštorius ir 
bažnyčias, nors taip elgdamiesi 
daro Skriaudą pačiai valstybei. 
Lietuvoj ta krikščioniška “civi- 

nešė žiaurus vokiečių kryžiokų 
ordinas, itaip pat prarijo neina
ma aukų ar praliejo upelius 
kraujo. Tie kryžiai, kuriais vo
kiečiai ir lenkai prispaudė Lie- 
tuVą prieš apie keturis Šimtus 
metų, ir dabar dar troškina 
jos žmones, o dvasiškijai duoda 
gerūs pelnus.

f(Bus daugiau)

JaU atėjo žurnalas 
KULTŪRA No. 5 
iš Lietuvos

Tai įdomus gegužės m’ėn. 
numeris, kurio turinys yra 
kaip* seka :

Autoritetas ir laisvoji min
tis—prof. V. Čepinskas

Tautų megalOmanija —P. 
Audronis.
Iš Britų Indijos gyvenimo— 
prof. P. Leonas.

Įspūdžiai iš Leningrado ir 
Maskvos—Ant. Venclova.

1936 metai — Ad. Lustas.
Plienas verda — A. Pavi

lionis.
Gabrielės Petkevičaitės— 

Bitės gyvenimas— I. Dekto- 
raitė ir literatūrinė bei vi
suomenės veikla.

Zoologijos tėvas — R. V.
Sidabriniai debesys—pro- 

fes. E. Tichomirov.
'Ryto debesys — A. Pavi

lionis.
Karas istorijos faktų švie

soje — M. Pakalniškis.
Apžvalga ir redakcijos 

straipsniai. 68 puslapiai — 
Kaina 45 centai.

i < galimu gauti

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St
Reikalaukite “NAUJIENAS1 

ant Dile kampo, kur parduoda- 
rtu laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo sin; 
gilino i
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Išvažiavo, važiuoja, 
išvažiuos į Cleve- 

landą
Rytoj, šeštadienį popiet, Cle- 

velande prasidės Amerikos Lie
tuvių Kongresas Demokratinei 
Tvarkai Lietuvoj Atsteigti. 
Šiam kongresui pasibaigus bus 
laisvamanių seimas, o paskui 
Susivienijimo Lietuvių Ameris 
koj seimas. i

Seimas po seimo, net trys 
paeiliui.

Apskaičiuojama, kad vien' 
Chicagą ir jos apielinkę apleis 
daugiau kaip šimtas delegatų 
važiuojančių į seimus. Be to, 
išvyks į Clevelandą nemažai ir 
svečių — seimų ir atostogų 

JI •proga.
Vieni Chiėagos lietuviai jau 

bus išvažiavę, kai ši žinia į>a-! 
sieks ilgiau miegančius Naujie
nų skaitytojus. Jie nori atva
žiuoti j Clevelandą anksčiau. 
Kiti išvyks šį vakarą. Treti, ku
rie ne visuose seimuose daly
vaus, gal išvažiuos rytoj. Vie
ni važiuos automobiliais, kiti 
traukiniais, dar kiti gal busaisp

Tarpe tų chicagiečių, kurie' 
ypatingai dažnai pasirodo Chi-, 
cagos lietuvių gyvenimo viešu
moj ir kurie šiandie išvažiavo 
ar dar išvažiuos į Clevelaiidą, 
yra pp. Steponavičiai, Dr. Mon- 
tvidas, p-lė Mikužiutė, adv. Ka
zys Gugis; adv. Kleofas JuYge- 
liohis, Julius Mickevičius, Dr. 
Zalatorius, Dr. Graičunas, Dr. 
Rutkauskas, R. Grigaitis — na, 
ir kur čia visus suminėsi.

Ann (Hardin, kino artistė, su laivo viršininku. Ji “išvogė” ■ 
savo dukrelę ir pabėgo į Angliją. Vyras bandė ją sulaikyti.

tik pinigus, kurie buvo palikti 
rytojaus bizniui kaipo smulkus 
čenčiuš.

1

Gold'en Star Rliūbo piknikas 
įvyksta sekmadiėny, birželio 21 
d., Wild\vddd ftiišku'oše prie 127( 
gatvės, tarpe State it Indiana 
avė. Piknike bus laimėjimas ke- 
lėto dovanų, taipgi bus teikia-, 
mos -doVanos už visokius pasi- 
žyibejiiiiūš/Įžanga višietos vėl-, 
tui. —Oitanas.

“Midwtošt;

ja į Clevelandą

galite

šiandie išvažiuoja apie 100 
delegatų į Clevelandą iš La 
Šalie stoties kaip 41:20 vai. va
karo. Delegatai pribus Čleve^ 
landan 8:10 valandą šeštadie
nio rytą.

Kurie norite važiuoti kaipo 
delegatai arba svečiai
atsilankyti tiesiai į stotį ir ten 
gausite bilietą už tą pačią kai-1 
ną $8.80. .................

Kita grtrpė delegatų išva 
žinos sekmadienį 9:40 valandą 
ryto iš tos pačios stotiės.

— M. Kemešienė.

Šviežus pienas pa- i 
pildo skonį

Jau taip priimta, kad per 
šventes reikia kelti pokylis, o 
šeimininkė deda visas pastan-j 
gas, kad pagaminti gardžius 
valgius savo svečiams. Bet šei-i 
mininkė gali pagaminti gerus; 
valgius tik tada, kada ji turi; 
geras prieprovas, skoningus1 
receptus ir gerą išmintį.

Tačiau kas jus nebūtumėte,! 
ar tai patyręs virėjas, ar tik; 
taip sau mėgėjas šio ktilinario; 
meno, . visvien- reikia atsi-Į 
minti, kad vartojant šviežus; 
pasleurizuotas pienas galima! 
geresnius valgius .pagaminti? 
ir didesnis pasisekimas visUO-! 
mot užtikrintas. Užvaduotojais; 
niekad negalima atsiekti šviė-j 
žans, natūralių skonio- Iš čia1 
sdkt'iita taisyklė: ‘^Kur tik rei
kia pienas vartoti, vartok vi
suomet šviežų pasteurizuotą 
pieną.’* (Apskelb.)

Bvy gloves with wh«rt 
it savęs

X8r» ftftalo »oWH w 
danrisu. kad »aaU »eri daatv 
kotely. X4atariM ~ ’ 
didelis tnbM p 
856. JI valo ir

_ — \Ul»DVl«V 
kurtuos ralfta unMulrk 
IttaailM >? ■£* «tm

LSSTERINE
TOOTH PAŠTE

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms
Sie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 

siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms:

joseph Berzinski 29 m. ir 
V. Alekna 29 m.

N. Balas 23 m. ir Mildred 
Smith 21 m. !

Werner Igel 22 m. ir Helen 
Frenzel 18 m.

Walter Conrad 37 m. ir Lil- 
lian Sher 27 m. i

Roselando žinios
Roselando draugijų atstovai 

penktadieny išvažiuoja į Cleve
landą, Amerikos Lietuvių Kon- 
gresan Lietuvos Demokratinei 

f 

Tvarkai Atsteigti.
Kiek teko patirti, tai Rose

lando draugijos labai prielan-! 
kiai atsiliepė į šaukiamą kon
gresą, nutardamos siųsti į jį 
savo atstovus. Roselando drau
gijų atstovai yra šie: J. Pucko- 
rius, A. Narbutas, J. Gurnu- 
liauskas, U. Kučinskienė, -šar-! 
kiutoienė, Stalnionis, Žilevičius,. 
Finikas, Slančiauskienė, E. Ma-. 
čiukevitė. Tai tiek, fnan yrh ži
nomų, o gal ir daugiau yra iš-i 
rinktų. Rodos, kad visos pro-' 
grešyviškos draugijos yra iš
rinkusios atstovus. ;

. « * *
šiemet metai atrodė. geresni, 

tai ir Antanai pasirodė smar
kesni. Pereitą šeštadienį įvyko 
daug Antanų pagerbimui parių. 
Šauniausią Antanų vardadienio 
parę tai gal turėjo surengęs 
Antanas Nakrašis,' kuris užlai
ko taverną adresu 811 Kensing- 
ton avė. Jis turėjo daug svtečių, 
kuriuos gerai pavaišino. Na, ir 
kas’'gali susilyginti su A.- Nak- 
rašiu?

Sergantiems patari
mas Dykai

Vėliausias ir geriausias lytinio! 
silpnumo, Teūinatizmo, 
pūsles ir venerinių ligų gydymas.

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St.

CHICAGO, ILL.
Central 4641

Darbo valandos: ‘Kasdien 10 vai. 
ryto iki 5 po piet.

'Sekmadienį 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadienį, Trečiadienį ir šešta-, 
dieni mio 10 v. ryto iki 8 v. p. p.

_________ i_____ :________________ rr______________ i____ J

Kazimeros Mikulėriienės ir 
Liucijos. Matikanieriės taver-Į 
non buvo įsibriovęs vagilius; 
nakties laiku. Sakoma, kad rie-j 
daug pasipelnė, bet visgi pelnė) 
apie 15 dolerių, kuriuos rado 
registery. .

Kalbamos Roselando bizilie-; 
ries turi taverną adresu 120 'W.: 
111 st. Pereitą sekmadienį L. i 
Maitikofiienė turėjo surengus 
dukteriai graduation party, ku
rion daug svečių buvo susikvie
tusi, ir gerai pabaliavOjo iki! 
antros valandos pirmadienio ry
to. Pirmadienio ryte, kai ati
darė tavernos duris, tai paste
bėjo, kad butą inėprašyto sve
čio, kuris įlindo į 
■skiepo ir pasislėpė 
tavernoje buvo bizi. 
si svečiai pasišalino
kės užrakinusios duris išėjo taa- 
mo, tada vagilius išlaužė skie
po duris į taverną >i ir pasiėmė

’>• ■ •■'i'___ Gi H I.UJŲ,----- ui------ - ---- ■—

taverhą iš 
kada Viši 

Kuomet vi- 
ir savtoin-

VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
■Užsirašyti

NAUJIENAS
kurios daugeliui su
teikė kreditą, kai jie 
nėttirėjo kuom užsi- 
mokėti.

^Metinė prenumerata Chi- 
. cagoje . l.,—.....  $8.

Kitur Amerikoje ........ $5.
Siųskit money orderiu ar
ba čekiu adresuodami:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street
* ' ’ChiOago, III.

i j ■ • ......

inkstų, < - 
dvmas. ? 1

EXTRA 
Pikn&ieriams■ • . \ ■ 

SAUK-TRAIL LAKE REACH ’
Tai Forest preserve*—keli šim- į 

tai akrų puikaus miško—e žėriu -; 
kas (3 mylių) prirengtas maudy-! 
muisi ir pasivažinėjimui . laive- ■ 
Bais. Puiki vieta tpiknikams, dide
liems, mažiems ir šeimininiams. i

Lietuviai John ir Julia Shilnrtbe-’ 
liai tūri Refrešhmėnt Starid, kur | 
galima gauti visokiu gėrimu, ąka- ? 
nių ūžkaridžių, ic6 cream, saldai- ; 

.nių. Taipgi galima parendavoti ‘ 
maudymosi kostiumus. j

Vieta 29 mylios nuo Chicaėfos, 
1 nbylia :S.’ W. nuo Chicago 
Heights. Važiuoti reikia S. Hals- J 
ted St. (Rd. No. 1) iki Chicago 
Heights, ten 26 gatve pasukti :į 
vakarus Vz mylios pravažiavę 
pamatysite užrašą Sauk tPrail 
Lake tuo kelių dr važiuokit^ iki 
davažiuosite kita užraša Sauk 
Trati įLalke Beačh, pasuke tuom 
Keljū davažiuoBite į vieta, kurios; 
gražumas jūs nustebins. ,

< i.-r.... ......  ......................... i ti įį>

Šeštadienį Pate'3300 Club— įvyks 
Birželio-June 20 tl., 1936

Užkviečiame visus draugus ir pažįstamus atsilankyti į musų šešta
dienio parę vietoj Grand Opėning—nes pėrėitą šeštadienį mes nega
lėjome savo svečių aptarnauti. Užkandžiai ir skanus gėrimai.

UŽKVIEČIAME VISUS (
3300 South Halsted Street

v ....... JOS. GEDVVrLL, Vedėjas.
'---------- ---- - -.į , , į

prastai žemos kainos, kurio
mis tie daiktai galima nupirk
ti. Peržiūrėk lisfą labai atid
žiai ir pamatysi kaip daug jus 
galite sutaupyti laikydami 
“Midwest Stores” šios savaitės 
gale. z

Ištikrųju, yra žinoma, kad 
“Midwest Stores’’ kainos yra 
paprastai žemiausios, kokios 
mieste begalima rasti. Vienok, 
šis išpardavimas duos tų san
taupų, kurios yra pasidariu
sios iš specialio pirkinio, mu
sų urmo 'kooper alyvinės or
ganizacijos sandėlio specialaus 
pirkimo. Urmo sandėlio šta
bas susidaro iš patyrusių pirk
lių ir per ypatingas pastan-( 
gas>, jie gali užtikrinti prekių- 
žemas kainas. Ir taip tad Šios 
sAUtaupos perduodamos musų 
pirkėjams.

Prekės yra visos naujos ir, 
šviežios, sandėlyje ką tik gau-, 
tos. Pirkta dideliais kroviniais 
tiesiai iš dirbtuvių ir gaminto- 
tojų. Dėka labai getai išskir
stymo sistemai, prekės yra jau. 
išsiuntinėtos į “Midwest Sto-' 
res.”

Šitas išpardavimas bus ypa-> 
tingai šeimininkėms įdomus, 
nes jis gelbės išrišti du klausi-; 
mu. Pirmą, jis duos progos 
daugiau sutaupyti ant prekių

daugel šeiinimnkių pirks di- ti indaujas, atities ruošai pri- 
desniais kiekiais, kad prisidė J-sirūošli. (Apskelb.)

-*4-1 s **
-t-—• r—"“""*""' 1 "< rr"Ji.." 'Vr-’J?" Z.

SVĖTAINE DEL RĘNDOS
Vestuvėms, šbfeiams, parems. Bėnco ir įvairiems vakarėliams. Priva
žiuoti galima Wešterh Avė. Damen Avė. Halsted iki 18-tos ir Blue Is- 
iand prie Leavitt St.

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas

2435 South Leavitt Street ‘TeL CANAL 9565
, z > • ••» .v • • { ■ • ••• •• • i ’ .. .

.......—......
. ..................... .nm— ■■■■—«■

PIKNIKAMS Ut PAREMS ALUS
Mažės tbačkutės ir go^sgorčiai šalto alaus dėl parfų, Piknikų ir išvažia
vimų. Turime kas kokį norės. Pristatom į namus. Kitur pįgiaus -ne
gausite. Taipgi vynas iš bačkos ir visokios degtinės buteliuose.

Pirkite pas Lietuvio

Monarch Wihe Liąuor Store
1 BAUBAS, SavįnįhkaS. >AWA.

3529 So. Halsted Strefet TeL Boul«vard 7258 krli lt .......... i m 1. tini. III ..................... ..... ... ........... ...

, , > 1 T-fiifrriiaraS

Pelnyk per ši išpar-: 
davimą!

' o-;-...;'. ' ", .... <

Šios dienos “Naujienų” lai-' 
doje jus vėl rasite
■Stores” skėlbiiną. Kreipiame 
jūsų <ėibešį -į tai y^atihga,: 
nes aprašdiha ypatingas iiš.par-f 
davimas, kuris įvyks šios sa-i 
•vaitės gale visose *“Midwest 
Stores”.

Tani skHbime žymiai dide-, 
lis pasiriiTkdi’n.Us geros rūšies 
maisto prekių, kurios yra rei
kalingos kiekvienam narnai. 
(Kiekvienas daiktas yra iŠ ge- 
riausitj ir pilnai gamintojų re-; 
komendtiojamas. Be to^ tf‘Mid- 
\Xvest Stores” visuomet garan-j 
tūtoj a pilhą paterikinimą arba 
grąžina pirkinio kainą. į

Bet, tož vis indomiausia šio ir antrą, jos turi platesnį prie-1 
pardavimo dalis yra tai nepa- kių pasirinkimą. *O taip pat’

Blue Eroht Meat Market Naujoj Vietoj 
Vėliausios mkdos moderniški įrengimai. Automatika Šaldomo ay- 
stėma. Sanitariškas maistų užlaikomas. Užlaikome didžiąųsį »&ki- 
rinkimų visokių mėsų, šviežios ir rūkytos, rūkytų ir šviežių kilba- 
sų, kūninių, balionių, salsisCnų piknikams ir paTėms. Mes prista
tom į namus. Musų įkainos jumis nustebins.

x Pilkite pas Lietuvi: k „
blue fbont meat market

PAŪX WIRBA, Savininkas
3659 SG. HALSTED STREET TEL. BOULEVARD 0089
.................   i. n- iri.nii i ■ ..... .... . ....... .......... ........ —

ŠTAI IR ĮRODYMAS
Jog kainos “Midwest Stores” yra žemiausios! 

Išpardavimas Pėtnyčioj ir Subatoj, Birželio 19 ir 20

REALTY OIVNERS ASSOCIATION
... MAIfN O.FPICE BRANCH OFFICE

840 WEST 33RD STREET 708 \VEST 18TĖ STREĖT
YARDS 2790-2791 HAYMA'RKĖT 5686

Lithuania Building Loan and 
Homestead Association

ŠERU’' SAVlNlNKAife IR VISUOMENES 
PRANEŠIMAS

Kartu sūi ^3>iranešii'nu apie 
LiihudnJh^Bilildin^ 'L 0 a n 
and Homestead As^očicdiOh 
iškilmingą f raštinės atidary
mą pranešama, kad šioje 
patalpoje bus taipgi ir Real- 
ty Oivnėr& Association raš
tinė, ktiri ttiri pasistačiusi 
tikslti patarnauti ne tik šios 
sąjungos šėrų saviniilka 
o ir šiOs apielinkės 
menei. *’***'

Musų raktinės tikslas yi*a 
patarnauti pagerintos nuo
savybės savininkams, kaip 
tai, rendir koiė'ktavimas, bti- 
diiiiktj priė'Ž’toTh, Visų rtišių 
apdraudos ir legalių doku
mentų parupinimas, nuosavybės
mokėjiihas ir hedrai viskas 'kas riŠasi su nuosavybės prie
žiūra, kurios taip reikalinga si apielinkė.

Todėl, kviečiame į LiVhtitiriia Bttilding Loan and Home
stead Associatioln ir Bedlty Oivners Association o f ChiCa- 
gb iškilmingą naujos raštinės atidarymą, kuris įvyks

ANTRADIENĮ, BIRŽELIO-JUNE 23 D., 1936 M. , 
io,! Su tikra ųagarba,

JOHN P. EWALD, Vedėjas-

“MlbWĖST” geniausios kokybės

MILTAIŠ2,c. 17 4c
MILKAS Evaporuotas CARNATION^ 6 C

“Midwest” Puikios CaHTornijos Dideli <1
RIEKUTĖS AR PUSĖS 2% kenai 1 < z "V

17ft
PYČES
APRICOTS
“Midwest” PUIKUS SPINAKAI No. 2 kenai 2 už 21<į
“Midwest” DĖL MAIZ NIBLETS

“Blue Winner”
Dideli 2% kenai

kenas

“HUSKIES” Whole Wheat Flakes pak. 12c
“JELL-0” DEZORTAS visų skoftių ..... .■■ ■■ 3 pak- Įfy
“CERTO” DEL PREZERVAVIMO ..........  honkutė JŠ*
/į-"---"-- ------ ■ -- - ■ , ‘ v - -T.

“Superior” C.RVIJAI
“Midwest” RAUG. AGURKIUKAI kvort. džiarai jĮ#

“GERBER’S” Vaikų Maistas...... 2 keh. lite

2 unc. kenas 2 už

1SKREKĖS
“Paul Schuize” Streamiine COOKIES ........... pak. 23^
TOMATĖS puikios rinktinės ...... 2 sv. 15c
PUIKUS GELTONI CIBULIAI ........ . ..... 4 sv. 100
ĖUIKŲS AGURKAI .............. ............... ............. r- SV. W

John P. Eivald 
ir vandens mokesčių

■ i'iii iiiiiiiiii W H W BiiMlMimm !■!

' LITHUANIA BUILDING LOAN AND 
HOMESTEAD ASSOCIATION

Incorporated 1904 Under the Laws of the State of Illinois
708 West 18tti Street

Phone Haymarket 5686 
CHICAGO, ILLINOIS.

Pranešimas Ščrininkams ir Visuomenei
Lietuvos Budctuojimo ir SLf>linimo Bendrovės

. ■ • ■ ■' St •' ■'

Direktoriai šios Bendrovės turi už garbę pranėšti ati
darymą naujos raštinės Lietuvos Budctuojimo ir Skolini
mo Bendrovės po numeriu 708 West 18th Street, Cbica- 
go, Illinois. Formalis atidarymas šios raštinės atsibus 
Antradienyje, Birželio 23, 1936-

Raštinės valandos bus sekančios:
Kasdien nUo 10 vai. ryto iki 3 Vai. po pietų. Antradie

niais ir šėštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 9 Vai. vakaro.
Perkėlitnas raštinės buvo užtvirtintas šėrininkų meti-' 

niame stiširinkime laikydaine Penktadieny j, BuląUdžio 3 
d., 1936, kad geriau butų galima patalnauli šėrininkanls ■ 
šios bendrovės, nes dabartinėj rašR'nėj negalima patar
naut augančiam skaičiui narių turėdami raštinę atidarą 
dvi valandas savaitėj.

Su tikra pagarba,
John Bogvilas, 

Director 
(Bėter Leipus, 

Director 
Frank Margevičia 

Director
AFFTLIATED MEMBĖRS:

_ and Loan League • Lithuanian Building and 
Loan Group • U. S. Building Loan League

Anton Tamkevičia,
President

Albin Chuprinskas,
Vice-President

Adam Subaitis,
Treasurer

Anton Kontrimas,
Direčtor

•John P. Ewald,
Secretary

Kuchinskas and Ku- 
ehinskas—Attorneys.

Illinois ’Bdildihg
Loan Group • u. S. Building Loan JL< 

• Federal Home Loan Bank of Chicago.

RKD PLUMS Caįįfomijos . 
“MWwest” LAŠINIŲ PALTUKĖS 
•ZESTA KIETA SALAM'I DEŠRA . 
“Midwest” SPICED HAM ..............

STARCH IN
O.JL.rllLda.’l £3 CU-BES

2 tuz. 15c
sv. 190

1 svaro 9 1
pakeliai “ už ■ ■ w

“P. and G.” MUILAS dideli šmotai .............. 7 už
“&HIPSO” dideli šmotai___________________________________21»
DYKAI! 10c dydžio pakelis su dideliu pakeliu
B0RAX ggfPps 22PXeHpak.23e
~"Roxey” ŠUNŲ IR KAČIŲ MAISTAS ..... 4 kenai ‘

GOLD DUST ~~
“SILVER DUST”~

99

WGOLD DUST” SVEn™o pauderis gc 
DYK AI kuponus duoda GOLD DUST CO. Atsinešk savo kuponus j 

__________ musų krautuve.
VlSOkteMs VALYMO REIKALAMS

BON AMI sės?
cliMAlene
BOWLENE

2 už19c 
2 keltai 23c n F■ i. ■■■ r. t *11 v 

... -2 pakeliai 17c

$100.00 CASH KAS SAVAITE—TAUPYKIME MUSU 
PELNO PASIDALINIMO KUPONUS.

PIRK NUO ♦lės HGlXu

|Wl

350^

B AKS N G HV POWDER
SahitPHce TodtitL 

ybars AtįO 

25 otincės254

MILLIONS OF POUNDS HAVE'B^Ė^ 
USLD ii Y OŲR GOVfRH M ĘUT3

DON T 
NEGLEČT 
A COLD

Krutinta skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Mušte role nėra VIEN TIK * 
mostis. Ji prašalina skaus
mas. Jas vertėja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi v stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, nursiu ir 
vaistininku.



Penktadienis, birž. 19, 1936

CICERO

Garsinkites Naujienose
Drau

važiuoti

švietimo ir kultūros

Universal Shoe Store
pabarsčius

^5 avė MonejL
buvo

AMERIKOS LIETUVIU
KONGRESAS

Dvi moteriškės, vie GARTER HDTELnas vyras
sako

SILVER SKILLET

ARMOURS

vre
No. 1 kenai

FIRESIDE

Marshmalloivsbuvo
No. 1 kenai

UNIVERSAL

kenas

Padaro gėrimą skanesnįHarned 38 m

OHIO PLAY SAFE
PAUL SHULZE BISKVITAIturėdamas

Įvairiausi

nakŠAUKITE MUS ŠIANDIEN
Pristatome visur, didelius ir mažus užsakymus

PULLMAN 9200, CHICAGO,

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

7 uncijų 
stiklai

Ekstra graži ir paranki 
vieta išvažiavimams

Kalėjimas girtiems 
automobilistams

Keistose apystovose 
mirė profesorius

Tai alus, kurid vanduo turi daugybę reikalingų 
naudingų jūsų sveikatai dalių.

Ateikit i Musų Mėsos 
DEPARTAMENTĄ 

DĖL SPECIALS

16 uncijų pakelis 14# 
8 uncijų pakelis 2 už 17#

Maisto produktų bargenai dvi 
dienas, birželio 19 ir 20

South Trail

Trall Lake

Universal
Saldus Agurkiukai

21 uncijos O 9 f* 
džiaras tvv

pirkdamos sau 
produktus.

— Chicagietis.

RITZ DIST. CO
10411 S. Michigan Avenue

Lietuviai operuoja Refresh 
meni Standi

Antradienio vakare, birž. 16 
d., rasta negyvas savo namuose 
1412 Chase avė., Dr. Emanuel 
B. Fink, 47 metų, buvęs Chica- 
go College of Dental Surgery 
profesorius. Ta kolegija yra

Universal Norwegian
SARDINKOS

Crosst Packed in Pure 
Olive Oil

Vargas su pašalpos 
teikimu

Turime bačkomis, U, 1/8, Jiffy-Jugs, 
pusgorčiais ir keisais.

Taipgi išrinkti du iždo globė
jai, būtent p. A. Tumavičia 13 
oaisų ir p. K. Biknis 9 balsais. 
Maršalka išrinktas p. M. Tribi- 
čius.

Visa laikina valdyba patvir
tinta vienbalsiai. Valdybai pa
vesta visas darbas skyrių pri
rengti ir sutvarkyti.

Susirinkimų uždarė draugijos 
pirmininkas p. J. Mickevičius.

Jonas Cinikas, 
laikinas prot. sekr.

kenukąs
—15c. Žirnių kenukas 
tūkstančiai kitokių bargenų.

šeimininkės, kurios nuolat 
lanko Universal Food Krau
tuves, turėtų patarti ir savo 
kaiminkoms, kad ir jos lanky
tų šias krautuves ir sutau
pytų pinigų 
maisto

Universal
SRIUBOS

Tomatoe or Vegetable 
JUMBO SIZE

A. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav.
3337 SO. HALSTED STREET

Neskriausk savo biznio; padidinsi, 
Nickle Plate on Tap. Kostumeriai supras skonį, 
jausis sveiki ir linksmus.

Prospect ir 9th St., ęieveland, Ohio 
PASVEIKINIMUS IR LAIŠKUS KONGRESUI 

SIŲSKIT SEKAMU ADRESU:

šiuomi , prašau ir ateity 
kreiptis prie manęs, jeigu norė
site užsirašyti ar atnaujinti 
Naujienas. Nes Naujienų admi
nistracija palieka mane ir to- 
liaus
Grand Rapids.

Dar turiu pranešti, kad Nau
jienų prenumerata pasilieka ir 
toliau $5 metams, $2.75 pusei 
metų. —Felicija Edkins.

dalis Loyola universiteto, ku
nigų mokyklos.

Policijai pranešta, kad pro
fesoriaus kūnas rasta pakartas 
kamaraitėj drabučiams sudėti. 
Atrodo, kad profesorius pasiko
rė. Tačiau profesoriaus brolis 
Dr. Harry Fink paaiškino re
porteriams, kad profesorius mi
ręs lovoj, nuo širdies ligos.

Tai Alus, kuris turi vandenį iš giliausio požeminio 
šaltinio, katras randasi apačioj uolų 500 pėdų sto-

• >rūmo.

savo oficialiu agentu

Universal Garden
ŠPINAKAI

No. 2 
kenai ................ ..........

Chicagos Lietuvių 
Draugijos skyrius 

Ciceroj

Laiškas iš Grand 
Rapids, Mich.

Moteris tikrina, kad ji nenu
šovusi vyrą.

Tūlas Goldberg iš Hammond, 
Indiana, įvardijo Boltonienę 
kaip moteriškę, kuri neseniai 
buvo pirkusi iš jo revolverį; 
tuo revolveriu Bolton ir 
nušautas.

Moteris betgi atsakė į 
dijimą: ‘“Keista, aš to

Policija surado balandžio 
28 dieną sunkiai sužeistą Paul 
Kazlauskį 25 metų, 10516 Av. 
F. Vėliau ji susekė, kad Kaz
lauskį sužeidė automobilis ir 
pabėgo nuo nelaimės vietos 
William C. Fitz, 19 metų vai
kėzas. Fitz tapo pasiųstas 30 
dienų kalėti.

Matthew Gurzynski 23 me
tų, 1143 Noble st., nubaustas 
dešimčiai dienų kalėti. Jis gir
tas, operavo troką, kurs užva
žiavo ant šalygatvio ir išmušo 
langą automobilių agentijos 
adresu 817 West 35th St.

Faktas yra, kad Chicagos 
politikieriai kartkartėmis rei
kalavo pavesti bedarbių šel
pimo reikalą jiems. Tuo budu 
jie tikėjosi pasidaryti daugiau 
“draugų.” Dabar gi, kaip pa
šalpos teikimas tapo sukrau
tas ant atskirų miestų ir mies
telių pečių, Chicagos tėtušiai 
jau nebepaterikinti.

Jie smarkiai rėkia, kad val
stijos legislatura nepaskyrusi 
pakankamai pagelbos Chica
gos bedarbiams šelpti.

ivar- 
vyro 

(reiškia Goldbergio) niekuomet 
nemačiau pirma”. \

šioj byloj figūruoja ir kita 
moteris, būtent Mrs. Marie 

valgyklos mene
džeris miestely Gardner, III. 
Klausinėjama reporterių, p-ia 
Harned prisipažino, kad ji ir 
Joseph Bolton gal ateity kada 
butų apsivedę.

P-ia Mildred Bolton yra kal
tinama galvažudyste.

Aldermanas John A. Massen 
pirmininkas 
komisijos 
rūpintis, patiekė tarybai pla
ną. Sulyg tuė planu, Chicaga 
turėtų budavoti tunelius sun
kiesiems vežimams 
ažuot budavoti iškeltus vieš
kelius. r

Pasak Masseno, tunelius bu- 
davojant nereikės pirkti že
mės, taigi čia pasirodys su- 
taūpos. Mat tokie tuneliai 
bus apačioj bulvarų ir tokių 
gatvių, kur yra perdidelis 
trafikas. t

Toliau užlaikymas tunelių 
bus kur kas pigesnis, negu iš
keltų vieškelių.

Miesto taryba gi priėmė re
zoliuciją, kurią patiekė alder
manas Cowhey. ši rezoliucija 
įsako vietos pagerįniipų tary
bai tuoj aus pradėti tyrinėji
mą, kokiomis linijomis iškel
tas vieškelis turėtų būti tiesia
mas, kiek tiesimas kaštuotų, 
etc. Ši rezoliucija liečia suma
nymą statyti iškeltą vieškelį i 
vakarus nuo vidurmiesčio.

Universal Food 
Stores

serves. Gražus ežerėlis 
(trijų mylių ilgio 
namas Thorn Creek 
tas. Vanduo visuomet mainosi, 
taigi jis yra visuomet tyras, ir 
maudytis čia ideali vieta.

Maudytis pakrantė išpilta 
smėliu, platformės šokti į van
denį. Kepintis šaulėj irgi ne
prisieina tiems, kurie nenori, 
ba medžių pavėsio užtektinai 
visiems.

Ant kalnelio gražus ir erd
vus pavilionas, švelnaus cemen
to grindimis

LITHUANIAN CONGRESS 
c/o MISS E. MIKUŽIS ;

CARTER HOTEL 
CLEVELAND, OHIO

susirinkime
Išmokėtą tą vakarą
Draugystė turi kapi-

TEXAS CIBULIAI 2 
RAUD. BULVĖS 
ORANŽIAI (160) 
NUNOK. TOMATĖS 2 sv- 15
Califomijos Saldžios SLYVOS 

2 svarai 15#

Šią savaitę, penktadienį ir 
šeštadienį, šeimininkėms ir 
vėl suteikiama proga nusipir
kti maisto produktus pigesnė
mis kainomis.

šios nepaprastos progos šei
mininkėms yra teikiamos per 
Universal Grocery Company, 
kurių sandėlis randasi adresu 
3150 W. 51 St. Tai yra gro- 
serninkų kooperatyvas.

Universal Food Krautuvės, 
kurių randasi visose Chicagos 
miesto dalyse, perka savo 
krautuvėms tavorus iš nuosa
vo sandėlio. Ir kiekvieną pen 
ktadienį tie nepaprasti maisto 
produktų bargenai yra skel
biami Naujienose, šeiminin
kės, kurios skaito Naujienas, 
turi progos pasinaudoti tais 
bargenais ir sutaupyti pinigų.

Čionai paduosiu keletą bar
genų:

Lifebuoy muilas, 3 šmotai— 
17c. Lux Toilet muilas, 4 šmo
tai — 25c. Carnation milkas, 

6%c. Kavos svaras 
9c. Ir

Tų Cicero lietu
vių tarpe, kurie priklauso Chi
cagos Lietuvių Draugijai, kilo 
sumanymas padaryti kalbamos 
draugijos skyrių Ciceroj. Chi
cagos Lietuvių Draugijos Val
dyba, apsvarsčiusi sumanymą, 
nutarė remti j j.

Taigi buvo sušauktas susi
rinkimas birželio 12 dieną Lie
tuvių Liuosybės svetainėje. At
vykus p. Juliui Mickevičiui iš 
Centro, buvo svarstomas susi
rinkimo tikslas.

Pasitarime nustatyta toki 
dėsniai: 1 — Ciceroj gyveną 
Lietuvių Draugijos nariai galė
tų turėti savo skyrių; 2 — jie 
galėtų mokėti mokesčius vie
toj; 3 
darbą dirbti, kaip pav. prelek- 
cijas rengti, vakarėlius ir įvai
rius parengimus ruošti, galėtų 
vietoj. Tam darbui draugijos 
valdyba iŠ Chicagos pagelbėtų 
taip moraliai, taip materialiai; 
pagelbėtų ir čanterj gauti.

Po šio apkalbėjimo pirm. Ju
lius Mickevičius atidarė susi
rinkimą oficialiai, gavęs vien
balsį 30 narių pritarimą. Išrink
ta laikina valdyba. Jos sąsta
tas yra toks: pirmininkas K. 
P. Deveikis, vice-pirm. p. W. 
Strumila, finansų sekretorius ir 
iždininkas p. C. Jokubka, pro
tokolų sekretorius p. J. Cini

škas. šie valdybos nariai išrink
ti vienbalsiai.

ve arba Route No. 1 iki Chica- 
go Heights. Miestelį baigiant 
pervažiuoti, pasukite 26 gatve 
dešinėn. Pamatysite užrašą 
“South Trail Lake.” Tada pa
sukite kairėn į nurodytą kelią 
Dar kitą tiek pavažiavę pama
tysite kitą užrašą: “South Trail 
Lake Beach”. Pasukite į tą ke
lią ir. nuvažiuosite į kalbamą 
vietą. Rasite gerai įrengtą aikš
tę automobiliams pastatyti.

Dėdė M-ka.

f Yra sumanymas pakelti ta
ksas Chicagoj už gazoliną iki 
5 centų galionui. Šiomis ekst
ra taksomis sukelti fondai ma
noma pavartoti bedarbių šel
pimui. Tačiau tai yra tik su
manymas, ir nežinia ar tėtu
šiai priims jį.

SANDWICH COOKIES 
1 svaras 17#

ROMAN GOLD

FRUIT COCKTAIL
n°. i p OCa
kenai " už"** G

BRIDGEPORTAS 
gystė Palaimintos Lietuvos lai
kė priešpusmetinį susirinkimą 
birželio 16 d. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj. Susirinkimą atida
rė pirmininkas J. Jackas. Val
dyba atsilankė visa.

Praėjusio susirinkimo nutari
mai perskaityti ir priimti kaip 
skaityti.

Priimta naujas narys B. Rim
gaila.

Atsilankė Illinois Lietuvių 
Pašalpos Kliubo atstovai ir pa
reiškė, kad jų kliubas nutarė 
dėtis prie musų draugijos. O 
mes mielu noru priimam. Tai 
pasidarys viena . didžiausių 
draugijų^ Bridgeportc.

Išduota raportas apie rengia
mą pikniką, kurs įvyks birže
lio 21 d.

Ligonių lankytojų raportas: 
Anton Sidabras atsimaldavo; 
jam išmokėta ligos pašalpa už 
dvi savaites $10; keturiems li
goniams išmokėta pašalpa su
lig jų prašymu.

įplaukų
$125.70.
$104.35. 
tak/$10,563.71.

P., dr-s koresp.

miesto tarybos
trafiko reikalais

Tirštame Syrupe
8 uncijų 
kenai ** v

BERRYDALE

Bartlett GRUŠIOS

Q.ualitu Products

BLEACH
Kvortinio dydžio O 
Plūs depozitas " i

HOUSEWIFE’S PRIDE

Morkos ir Žirniai

FIRST R0W SITTED
Ankstyvi Birželio

ŽIRNIAI

ANY HOUR SHAKER

PIPIRAI
25c

CORNED BEEF
HASH 2 už 25c

BALTI VASARAI CEVERYKAI
VISAI ŠEIMYNAI

Geriausi ir patogiausi Čeverykai vi- 
sai šeimynai vasarai iš baltos sku- 
ros. Jie yra vėsus; nekaista kojos 

5® Stiprus. Musų krautuvėj rasite di-
“ džiausį pasirinkimą.

Kainos baltų čeverykų nebrangios.

/ Tūlas rusų rašytojas 
apysakoj: kai du vyrai žiuri į 
vieną moteriškę, tai pekla bus. 
Atrodo, kad nelaimių kyla ir 
tada, kai dvi moterys žiuri į 
vieną vyrą.

štai pirmadienio popietį ofi
se adresu 166 West Jackson 
blvd. tapo nušautas apdraudos 
brokeris Joseph Bolton.

Brokerio sekretorė sako, kad 
tuo laiku, kai šaudymas įvyko, 
Boltono privačiam ofise buvę 
tik Joseph Bolton ir jo moteris 
Mildred 40 m. amžiaus.

DRIED BEEF
2 uncijų 

stiklas v G

Kontestantė Mrs. F. V. Ed 
kins iš Grand Rapids rašo:

Tariu širdingą ačiū visiems 
savo pažįstamiems, kurie kuo 
nors mane parėmė Naujienų 
kontesto laike. Ačiū M. Baitis, 
V. Kilolaitis, V. Lubin ir 'vi
siems kitiems, kurie per mane 
užsirašė Naujienas.

German SALAMI 
Svaras 23^

Cudahy Thuringer
Svaras 23£

Bologna Dešra 
Svaras 19#

“corn meal” pasidaro šauni vie
ta šokti. Laike lietaus paviljo
ne gali sutilpti didžiulės pikni- 
kuotojų minios.

Publikos parankumui dauge' 
liui lietuvių žinomi John ir Ju- 
lia Shimbeliai operuoja Ref- 
reshment Stand’ą, kur galima 
gauti visokių gėrimų, skanių 
užkandžių, aiskrymo ir saldai
nių. Yra valtelės pasivažinėti 
ežeru, galima parenduoti kos: 
tiumai maudytis.

Pasiekti South 
lengva. Važiuokite Halsted gat-

PARADISE MALTED

Grabam Grackers
1 sv. pakelis 17£

Siūlo požeminius ke 
liūs sunkiesiems 

vežimams Tai yra nauja, tik koki ketu
ri metai atgal įrengta vieta 
Bet viena gražiausių vietų vi
soj Chicagos apielinkėj.

Vadinasi
Lake Beach

Aplinkui miškas, Forest Pre- 
kokių 

tipelis vadi- 
užtvenk-

Lietuvos Demokratinei Tvarkai 
Atsteigti
— ĮVYKS — r <

NICKLE PLATE BEER
From Fort Wayne, Jnd

NEW DEAL DIST. CO.
1631 S. Main Street

WOLFF’S

BEAN MIX
12 uncijų 
pakelis v V

OO£

Universal Tyrus

KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST
' ' • * ’■ ■ -;• n . ' -j

51-ST STREET,- TEL. PROSPECT 2261-

" v « IŠPARDAVIMAS! 3f-
Penktadieni ir šeštadieni, Birželio-Jurie 19 ir 20

EVERYDAY KAVA
THE FINEST BLEND

1 SVARO. 1
■ .MAIŠELIS ■ wG

LIFEBUOY MUILAS ..................... J 1 7C
LUX VEIDO MUILAS...................... Ą ggjg
RINSO (Didelio saizo) ................... g 37C
RINSO (Mažo saizo) ......................   g *|5(*
LUX FLAKES (Maži) ....................... g ž į 7q
LUX FLAKES (Dideli) ................................ g|g

’ CARNATION AR PET

s MILKAS 6^C kenas

EGG NOODLES
1 svaro O už OE* 
pakęlis "
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Senas Petras išvyko 
j Pittsburgh’ą

Gražus išvažiavimas

senas Petras, paviešėjęs ku
rį laiką pas savo seserį Port
ale, Pa. miestely, leidžiasi td- 
limesnėn kelionėn.

Iš Portage jis yra nužiurk 
jęs važiuoti į Pittsburgh’ą, o 
iŠ Čia į kitas lietuviu koldhijas 
Amerikoj.

Senas Petras ir dabar atsto
vauja Naujienas; jis užrašinės 
Naujienų prenumeratą ir pri
ims kitokį biznį Naujienoms, 
kai gaus jį. — V. P.

Mokyklų piknikas

CIClERd. — Cicero pradinių 
mokyklų piknikas, įVykęš bir
želio 12 d. McBrides miškuo
se, turėjo didelio pasisekimo. 
Diena pAsitaikė graži, tai ir 
suvažiavo didžiulė minia vaikų, 
jų tėvų, mokytojų ir visų jų 
draugų.

Išpildyta įvairus programas 
kohtestų ir žaismių, kurs bu 
vo išanksto siiplanUotaš. Visi 
dalyviai praleido tikrai sma
giai laiką.

čia tenka pažymėti vienas 
įdomus kontestas — tai vir
vės traukimas. O traukė ją 
vienoj pusėj mokyklų padėti
niai (prihčipalai), kitoj gi pu
sėj dženitoriai. Po įtemptų im
tinių prineipalai visgi įveikė 
dženitorius.

Surengimui šio pikniko bu
vo komitetas, kuriam pirminin
kavo- Cicero ApŠvietos tarybos 
prezidentas p. Frank Petru, o 
jam gelbėjo p-lė Vlasta Mar- 
tinec, mokinių komiteto pirmi
ninkė, p-lė Elaine Cole ir Ru- 
dolph Marovec. — X.
.— • - — ■ * —............................. .

NORTH SIDE. — Mr. ,and 
Mrs. Popierai buvo surengę iŠ 
važiavimą birželio 14 d. tyra 
me ofė* ptiė Atčhėr ir Kean 
avės.

'tik apgailėtina, kad iŠvažia 
vimo Rengėjas p. Popiera nė 
galėjo kartu sti mumis links
mintis. Jiški Susirgo ir dabar 
dar tebeserga.

Pp. Pdpiėrai yra draugiški 
žmonės, dalyvauja dažnai saVo 
draugų tarpe, tai buvo sukvie
sta apie 100 SVėčių ir prisi
rinko gražios publikos.

P-ničS Popiėriėihė ir Sodai- 
tiene, padedant kelioms kitoms 
ponioms, vaišino svečius h 
viešnias skaniais valgiais ir gė 
rimais, ir taip linksminosi vi 
si. Vieni lošė piriaklj, kiti dai- 
navo, o dAr kiti Šoko iki tam 
sps. O po to skirstėsi namo, 
ačiuodami p-niai Popierfenei už 
vaišes. Aš nuo savęs veliju p- 
ftUi Popintai greitai pasveikti.

waukee avė. laiką bačkoj 
$35,000 auksu. O tai juk yra 
priešinga dabartiniems šalies 
įstatymams,

Tryš fėderaiiai Agentai at
lankė fcigontiš. PAšiairieji gi 
pamanė, kad jiems holdapė- 
riai ndri padaryti holdapą, su
kišo plfilgUš į bačką su šarmu.

Teko federaliams agentams 
pasikviesti pagelbon policija, 
ir tik tuomet jie surado, kad 
tie $35,000 yra pilnai , geri ir 
teisėtai laikomi popieriniai pi
nigai, o ne auksas, ir federalės 
valdžios agentai ir Doličija pa
liko Čigonus ramybėj.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

GARSINKITE? 
NAUJIENOSE

4

ŽINOTINA
nf>ir rimr,infi—I

NAUJIENOS, 1739 {South tfaisted 
Street Telefonai—ęANal $500- 
8501-8602. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki l;O0 p., p.

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 Kast 
Beltevue Plšėė, (Dešimts įimtų 
šiauren). Telefonas, ŠUPerfor 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piėt Po to pagal fcusitarima.♦ ♦ ♦

PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 
Štate, 433 West Vah Buren St. 
(NaUjuose palto rūmuose). Tel. 
WABAsh 9207. Valandos 9:00 f, 
iki 5 pd Piet

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Street. Tel. WABash 
9207.

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
šon ir Clark Stš. TeL WABash 
1746.

CtiiCAGOŠ CITY HALL—Rotušė— 
Washington ir Clark gatvėš. čia 
randasi majoro Kelly ofisai, Vi
si miesto ofisai, mtfnicipalis ap
skričio Sūperlor Ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentai, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofišų telefoną* ĖAlN- 
dolph Wpe.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 306b.

HUMBOLDT BARK LIETUVIU PO 
LITIKOS KLIUBO 1936 metu vai
Evergreen St, Tel. Bėlmont 7678 
J. Kuprevičius - 
Lungevičius — 
Wabansia Avė., 
3245; Stanley Buneckis ■— fiL. 
tdšt; AugUlsta Žilius —- kasin.; 
Tarnas Kubilius maršalka.
Suširittkllnai įvyksta kas mėnesi 

trečiame ketvirtadieni, 1640 Notth 
Hancoch St, 8 vai. vakare.

'■■■m— i'i į hitau i į     ii ■iiiiW.»«*nim

dyba: A. Walskis —■ pirm., _3341 
- pirm. pag. y A. 
nut.- rašt.. 1814 

Tel. Humboldt 
fih.

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA 
DRAUGYSTĖ RŪTOS No. 1 val
dyba 1936 metams: Charles Sten- 
ęel. pirm.: Joe. Razminas, pirm, 
pag.; "VValter Zlabes, fin. rašt.; 
Ąnna Aleliunas, kontr. rašt.; Ted. 
Šeletskis, kasos glob.; Josephine 
Yuškenas, kas. glob.; Justinas 
Yuškenas. kasierius; Anna Aleliu
nas. Joe Ražmunas, lig. lankyt.; 
Stanley Žukauskas, marš.; Frank 
Opulškas, nut. rašt., 4046 So. 
Artešian Avė.. Chicago. III.

Brighton Parkiečiiį Delegatų kelione į 
ATIDAI! Kongresą ir SLA.

Seimą, Cleveland, O.
ATIDAI!

kurie nusipirkdavo Nau
jienas pas

p. KRAUKLYS 
4411 S. Richmond St 

prašomi pas jį nebesikreipti, 
nes p. Kranklys likvidavo sa
vo biznį. Dabar gausite Nau

jienas sekamose vietose:
p. MICKUS

KRIAUČIUS,
4146 Archer Avenue 

— ir —
. p. PAUKŠTIS

(BUCERNĖ)
4069, S. Sacramento A v.

—"N." Adm.

Tie,

Pasiskubinkite užsiregistruo
ti, nes laikas trumpas. UŽsire- 
gistruokit iki birželio 14 d. 
Kurie norite važiuoti traukiniu 
— round trip kelionė nupiginta 
iki $8.80. Sugrįžti galima bė- 
gyj 10 dienų.

Kurie važiuos į kongresą
Traukinys išeina iš La Šalie 

Street Stoties, La Šalie ir Van 
Buren, birželio 19 dieną, 11:20 
vai, vakare Central Standard 
laiku (Chicagos laiku 12:20).

Kurie važiuos į SLA seimą
Traukinys išeis iš La Šalie 

Street stoties, La Šalie ir Van 
Buren, biržfelio 21 d., 9:40 vai. 
ryte, Central laiku, o Chicagos 
laiku 10:40.

Iš Chicagos važiuosime visi 
kartu. Praneškit Transportaci- 
jos Komisijai į Naujienas, kas
dien nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Tel. CANAL 8500. Klauskite 
M. Kemešienės.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1936 metams: P. 
Kiltis, pirmininkas, 8347 South 
Lituanica Avė.; J. Racevičia, viče 
pirm., 3326 So. Union Avė.; S. 
Narkis, sekretorius, 4853 So. Tal- 
man Avė.; F. Kasparas, fin, rašt., 
3534 So. Lowe Avė.; J. Rachunas 
kasierius, 3137 So. Halsted St.; Z. 
Grigonis, kontr. rašt., 4427 So 
Francisco Avė.; P. JozapaviČia, 
kasos glob.; 837 W. 33rd Place: 
A. Wilkis, maršalka. 831 W. 33rd 
PI.; S. Narkis, korespondentas, 
4353 So. Talman Avė,; Dr. J. P. 
Poška, Dr-stės Daktaras. 3133 So. 
Halsted St., rez. Tel. Hemlock 
2374 — Ofiso Victory 3687.
Draugystės susirinkimai įvyksta 

kas antras nėdėldienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuviu Auditorium. 
3133 So. Halšted St., 12 vai. dienų.

DRAUGYSTĖS TAUTIŠKA GAR
SUS VARDAS, LIETUVIU IR 
LIETUVAIČIU., valdyba 1936 me- 
tams: Antanas Ivahaitis — pirm., 
5542 S. Talfrian Avė,; P. Ukocki— 
pirm, pag., 4640 S. Washtenaw 
Avė.;, t L Yuškėnas — niit. rašt., 
2547 W. 45 St.; B. Judeiko — fin. 
rašt., 1803 W. 45 St; K. Cibulskis 
kas. glob., 4609 S. Paulina St; 
F. Stankus — ižd-. 1812 W 46 St.; 
F, Uiktus — teisėjas, 4544 So. 
Marshfield Avė.; S. Vaitėkaitis — 
maršalka, 3508 W. 61 St.; Bruno 
Judeiko — koresp.
Valdyba praneša, kad įstatai yra 

jau pataisyti.
Susirinkimai ųtsibuna kas menesio 

pirmą sekmadienį, 2 vai .po piet, 
A. Uzesnos svetainėj, 4501 South 
Paulina St.
............... ...............-....... ' ‘ ■ --------------- . —1. - ...................................... 1 ■

Hospital
Ligonine

LIETUVOS VĖLIAVA AMEBIKOJ 
No. 1 VALDYBA: pirm. Kazimie
ras DaVis; pagelb. Franciškus 
Venckus, nutarimu rašt. Felix. Mi- 
kalojunas, iždo rašt. ,Severą Škri- 
duljš, kont. Dominikas Motuz, pp- 
§elb. Ida Kačinski, kasierius Ant. 

esiių, maršalka Peter Tiškevičia, 
ligoniu lankytojai: Ant. česna, 
Ida KOčihski. t , . ..

Pnešmetinį susirinkimą laikysime 
biržėlid-Jūhe 14 d., 4501 So. Pauli
na St., Chicago^ A. česnos svet.

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $1

vaikams
Palagas ligoni- *4500
Akušerija na- $1 ££»()()

muose ...............   ■ w U V
Medikalė egžahii-

nacija ..............      ■
DOUGLAS PARK HOSTIPAL

1900 So. Kedzie Avė.

JUOZAPAS

REPuhlic 8340
't

$35,000 ir čigonai

i

OFFICE

PRINCESS
TEATRAS 

Prie Clark ir Jackson
25c iki 2 vai. po piet

šiandien Paskutini Sykį
“FRONTIER”

Drąsi ir dramatiška Sovietų 
Rytų Sienos Epika .

‘rHif *

loor

na
Metinės Mirties A'tiftihti'eš

Pocahontas Mine Run Screęned 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Susirinkimai ir pramogų pranelimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS. UŽ dau
giau pakartojimų reikės mokėti. 

“NAUJIENŲ” ADM.

i., ■ A. t A.

Kazimieras S. Jokūbaitis

Tom Mix ir Jo cirko 
trupe Chicagoj

Pradedant birželio 29 d. Tom 
Mix su savo garsiuoju arkliu 
Tony ir jo cirko trupe dubs 
parengimą Coliseum trobesy 
per dešimtį diehų. Tom Mix tai 
paskilbęs krutamu jų paveikslų 
aktbriUSj pasižymėjęs prašmat
niu? jodinėjimu.

'Slun&ain Gilės Telegranta 1 Visas 
LOVElkiš 

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

» . ir. Pagrabams
3316 8b, Halsted St.
, TęL.BOUlevard 7814 ....

......................................   ini ii i n į , i ,r

ILaidOtUvių Direktoriail
I!, . ......

Senatvės pensijų 
reikalu

Generalis Illinois prokuro
ras Otto Kerrier pareiškė, kad 
asmenys, kurie > turi pajamų 
$180 per metus, negali tikėtis 
senatvės pensijų. Del šio ge- 
neralio prokuroro pareiški
mo pareiškė protestą Joseph 
L. Moss, Gook kauntės gero
vės biiirb' direktorių^. Jis Ai sa
ko, kad jis gavęs Jungtinių 
Valstijų geiiečalio prokuroro 
nuomonę, jogei 30 dolerių 
menesiui esanti mažiaitšia su
ma, iš kurios asriiuo gali šiaip 
taip pragyventi. Taigi Moss 
manymu, jei asmuo sulaukęs 
senatvės neturi pajamų beht 
$3Š0 metams, jis privalo gauti 
nors trukumą iš Senatvės pen
sijų fondų-

Kas teh painforrhaVo fede- 
tales valdžios agentus, kad či
gonai gyveną adresti 810 Mil-

A. ■f* A. |
TOLD JUDEIKOVITOLD _ ____

Petsiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 18 d.„ '9. vai. ryto, 1936 
m. sulaukęs 39 m. amžiaus, 
gimęs Kėdainių apskr.; Survi- 
iŠkių pat., Vienkiemio Grabo- 
vo. Amerikoj išgyveno 23 hf?

Paliko dideliame nuliūdime 
du brolius Bronislovą ir Vla
dislovą, dvi brolienes Stellą ir 
Antonette ir. jų šeiųiynas ir 
gimines. O Lietuvoj motinėlę 
Anastaziją, 4 b'roliūs JUOžapą, 
Petrą, Bronislovą ir Edvardą.

Runas pašarvotas randasi 
4605 S. Herinifage Avė. Laido
tuvės i Vyk s pirmadieni, birže
lio 22 dieną, 9 Vai. ryte iš J. 
F. EUdeikio koplyčios Five So
ly Martyrs, parai), bažnyčią, — 
•43rd and So. Richmond St., 
kurioje atsibiis gedulingos pa
maldūs už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Vi'toldo Judeiko 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
JA?: j •. • 4
Motina, broliai ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja Laid. 
Direkt. J. F. Eudeikis. tel. 
Yards. 1741.

ČHfCAGOS POLlČUk, ilth ir Štate 
gatvės. Telefonas WABash 474j. 
Norint prisišaukti pagarbos Iš 

reikia žaUkti POtide 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia laukti 
FIRė 1313.

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISStON; 1319 South Michigan 

avė. Telefonas, tyABash 1106.

IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted Street (Nuli 

Housėh Tėlefohafi, HAYmarket 
6374, klauskit Misa Heleu Jerfy. 

'♦ 4 ¥
COOK APSKftlčTO LIGONINĖ, W. 

HarHeon Ir £o. Vood kampai. 
Telefonas SEEley 8500.

JULIA BRUŽAS 
po tėvais čeputyčia

Persiskyrė su ŠiuO bššaūliu 
birželio. 14 dieną, 10:15 vai. va
kare, 1936 m., sūlauktls 34 rtfe- 
tus amžiaus, gimus Lipbivdie, 
Žagafės mieste. Amerikoj iš
gyveno 27 metus.

Paliko, didėliame . nuliudime 
dukterį Anna 13 metų, motina 
Anastazija čeputiene, broti 
Charles, seserį Mildred Butkus, 
švogerį Walter, sesers dukterį 
Mildred, gimihes it ’d^aUgus.

Kūnas pkšatvotas 'randasi 
1910 Canalport Avė. tel. Canal 
7016.

Laidotuvės jvyks subatoj, 
birželio 20 'dieną, 9:30 vai, ry
te iŠ namu į Šv. Marijos Tau
tiška Bažnyčia, 35 St. ir So. 
Union, Ave„ kurioje atsįĮi.us ge
dulingos pamaldos už veliones 
sielų, o iš teft bus nulydėta i 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. JUlijds BrtiŽas gi
minės. draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini 
a

Nuliude liėkakme. 
Duktė, Motina, Brolis, Sesuo, 

BVogėris ir Giminės.
Patarnauja Laidotuvių Dį- 

fėktorius S. M. Skuaas, tėl. 
MohToe 3377. •

patarnavimų -ir 
inimų. .

STANISLAVA 
JANČAUSKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
20 diena birželio 1935 m. su
laukus puses amžiaus. Gimus 
Kvėdarnoj par., Gvaldų k. Tau
ragės apskr. Paliko dideliame 
nubudime mylimų Vyrų Juoza
pų, 3 dukteris, 2 sūnūs ir gi
mines.

Liūdnai atminčiai mylimos 
moteries ir brangios motinėlės, 
bus laikomos šv. Mišios Sv. 
Augustino bažnyčioje 5045 So. 
JLaflip , St. 20 d. birželio 1936 
m. 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugūs ir 'pažystamus atsi
lankyti i pamaldas.

Brangią moterį ir motinėlę 
išplėšė žiauri mirtis nelaiku 
iš musu tarpo. Paliko žaizdų 

: musu širdyse amžinai. Ilsėkis 
mušti brangi motinėle šaltoje 
žemelėje.

Mes. tavęs musu brangioji 
motinėle, niekuomet neužmir
šime. Tu pas mus jau nebesu- 
{rrįši, bet mes anksčiau ar vč- 
iau pas tave ateisime. Lauk 

musu ateinant!
Nuliude liekame.

Vyras, Dukterys, Sunai ir. 
Giminės.

( ' JANČAUSKAI..-

Pėrsiskyre su Šiub pasauliu birželio 17 dieną* 
8:45 vai. vakaro, 1936 m., sulaukęs 75 metų amžiaus, 
gimęs Lietuvoj Spilgių kaime, Klovainių parap., Šiau
lių apskr- Amerikoj išgyveno 46 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 3 sūnūs Simoną, Kazi
mierą ir Petrą, dukterį Oną Becker ir žentą Henry W. 
Ėecker, švogerką Uršulę Jonaitienę ir jos vaikus, gi
mines ir draugus. Prašome nesiųsti gėlių.

? Priklausė organ. Simano Daukanto Dr-jai, Teisybės 
Mylėtojų ’ br-j ai ir Susiv. Liet. Amerikoje 36 kuopai. 

t Kūnas pašarvotas randasi J. Liulevičiaus koplyčioje, 
4092 Archer Avė. Laidotuvės įvyks Šeštad., birželio 20 
d.* 8:00 vai. ryto iš koplyčios į šv. Jurgio parap. baž
nyčią, ktiriuje atsibus gedtilingospamaldos už velionio 
sielą, o įs ten bus tiuly dėtas į šv-. Kązimiero kapines.

Visi A. A. Kazimiero S. Jokūbaičio gimines, draugai 
ir pažystami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai- 

L dotuvėse; įr suteikti jam paskatinį patarnavimą ir at- 
šisveikinimą. ^Nuliūdę liekame* .

• ’ ' A' i ’

Sunai, Dūkte, Žehlas, Šūogerka ir Giminės.
Laidotuvėse^ patarnauja Laid. Direktorius J. Liulevi-: 
čius. Telefonas Lafayėtte 3572.

Metinės Mirties Sukaktuvės

Juozapas Nezelskis
PėVsiskyrė su šiuo pasauliu birželiu 19 dieną, 1935 

sulaukęs 54 metų amžiaus, gimęs Telšių apškr., Plungės 
parapijoj. Amerikoj išgyveno 32 metus, Roselande.

Paliko dideliame huliudiine moterį Pilimeną po tėvais 
Karitaučiutę, dukterį Phyllis, sūnų Juozapą, žentą Alek
sandrą Kumskį, dvi anūkes Lauriną ir Phyllis Kumskai- 
tes ir daugiau giminių.

Liūdnai atminčiai mtisų brangaus vyro ir tėvo atsi
bus šv. Mišios Visų šventų parapijos bažnyčioje 20 d- bir
želio, 1936 m., 8 vai. ryto. Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažystamus atsilankyti į pamaldas, o paskui ir į 
namus po num. 136 E. 107th St.

Mes Tave musų brangusis vyras ir tėvelis niekuomet 
neužmiršime. Tu pas mus jau nebesugrįši, bet mes anks- 
čiaus ar vėliaus pas Tave ateisime. Lauk mus ateinant!

Nuliūdę Įtekme,
< . ..-i Moteris, Dukbėr, Sūnūs, Žentas ir Giminės.
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NAUJA RAKANDU KRAUTUVĖ 
IR DIRBTUVĖ 

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

716 W. 31st St. netoli Halsted 
Tel. Victory 3851

J. MIKŠIS
RAMOVA AUTO SHOP 

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

Tel. Yards 6547

TeL Republic 8402 
Crane (Joal Co. 
5332 S. Long Avė, 

Chicago, 111.

SIUSKHPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
1b preso Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

MES PATAISOME
RADIOS

Tegul ekspertai pataiso jūsų Radio. 
Mes esame gerai susipažinę su kiek
vienos rūšies radio. Darbų garantuo
jame ant mėtų. Dykai apskaitliavi- 
mas. Pašaukit mus

. HEMLOCK 3434
KALBAME LIETUVIŠKAI

Southwest Radio Co.
1708 West 63rd Street

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

420 W. 63rd St.
Englevood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis.

Tavernos 
^■Kųr.S,ą8iręnlul_MętovlAĮ—— 

21st Place Tavem & 
Restaurant

Stėkai, porČepai ir kiti Šilti valgiai 
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place Tel. Canal 7522

Bungalow Inn
Musu užeigoj visados randasi ge

riausios rūšies degtinė, vynas, alus 
cigarai, cigaretai; užkandžiai veltui 
Muzika kasdien. Graži vieta visiems 
užeiti ir gražiai laikų praleisti. At
dara visa naktį. Savininkai:
PETER GREEN& JOS. TREPOSKAI 

82nd and Kean Avenue

Pete’gh Inn
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė. Garden City alus 
cigarai, cigaretei, saldainiu, šalta- 
košės, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas, Užeiga prieš lietuvių 
tautišku kapiniu vaitus. Kviečia vi
sus savininkas.

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

...... . _ ________ 1 , ...___ _ ___________

SUSIRINKIMAI
ROSELAND.—šį penktadienį, birželio 19 d., 7:30 vai. vakare, 

Darbininkų Svetainėje, 10413 Michigan avenue, įvyks Kliu
bų ir Draugijų Susivienijimo susirinkimas. Visi nariai bū
tinai atsilankykite į susirinkimą paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas, rašt.
Amerikos Lietuvių Piliečių Politikos ir Pašalpos Kliubo 12 

Wardo pusmetinis susirinkimas įvyks sekmadienį, birže
lio (June) 21 d. 1 vai. po pietų Hollyvvood svet., 2417 W. 
43 St. iNarių privalumas skaitlingai susirinkti, o labiausiai 
sutvarkyti užsilikusius savo mokesčius.

Paul J. Petraitis, Raštininkas.

PARENGIMAI
Roselando Lietuvių Laisvamanių kuopa rengia didelį išvažiavi- 

mą-pikniką Raibužio farmoj birželio 21 d. Bus gera mu
zika, užkandžių ir gėrimų. Visi kviečiami atsilankyti. Pra
džia 9 vai. iš ryto. Įžanga veltui. — A. Jocius, kp. rašt.

Draugystė Palaimintos Lietuvos turės pikniką sekmadienį, birž. 
21 d., L. Nezurskio darže, prie Kean avė. ir 83 gatvės. 
Prašomi visi dalyvauti piknike. — P., koresp.
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BIRUTE
Election of Officers

NAUJIENOS, Chicago, III

Rakandai-Įtaisai
Trečia

Kazimieras Joku

Priklausė Simano Daukanto «dr*

STOGDENGYSTĖ

Kliubo veikimo
Birže

$445
De Luxe 4 durų

$365
De Luxe Sport

Maisto Produktai
NAMIE DARYTOS DEŠROSPORK LOIN

VEAL ROASTPORK ROAST

CLASSIFIEDADSRŪKYTA CALI HAMLEG OF VEAL

RŪKYTI LAšINIUKAINECK BONES

J.SPAITISFEDERALMEAT MARKUS Help Wanted—Female

1936 METU KLASE!

For Rent

Greitas

809 W. 35th Yards 4330

ĮSTEIGTA 1760

Furnishėd Rooms

© P. Lorillard Co.. Ine,

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS 2 EILES “CELLOPHANE
padaro juos Labiau-Sušvelnintais!

1949 So. Halsted St.
3631 So. Halsted St

MAX KOHN. 
kiška tabaka 
Canal 9345.

$365
$350
$185

4 dury Sedan ......
Coachi< kaip naujas

IŠLAUKINĖ 
EILĖ ATSIDA
RO IŠ APAČIOS

IŠSIRENDUOJA kriaučiaus šapa 
kampiniam name su visom mašinom 
Atsišaukite 4457 So. Talman.-

PARSIDUODA tavem Kerai išdir
btas. arti packing house. 1605 Wcst 
43rd Street.

blėties 
paRei-

Buren St. Savininkė 
MARY ANDERSON. 
919 West 85th St.

Antros lubos iš priekio.

3407 So. Halsted St.
2119 W. Cermak Rd

Building Material
Statybos Medžiaga

■naujai išdekoruoti. 6542 S

14th floor 
Blvd.

Iš pirmininko p. Medelinskio

palaiko juos Dirbtuvės šviežume! Turim Rusiška irTur-
1728 S. Halsted St.

RENDON 3 kambariu flatas ap 
šildomi 
Talman Avenue

ištikrųjy! Tas “Dvigubas-Pinigu-Grą-
---- Tinka

iRAKILNIAM APSIŠVIETI

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

PARSIDUODA 16 pėdų baras, sta
lai ir krėslai, kaip nauji. Hemlock 
2092.

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

Fashion Cloak Shoppe, Ine.
8415 S. Halsted St. Yards 0014

IŠSIRENDUOJA tavern su gra
žiais barais fixtures arti prie dirbtu
vių su 4 pragyvenimui kambariais. 
Renda pigi; parduosiu arba mainy
siu ant privatiško namo. 4300 South 
Wood St.

IEŠKAU darbo kaipo janitorius 
apartment building (ne unijistas). 
Turis patyrimų tame darbe prie de
koravimo, plumbingo ir tt. Galiu 
pristatyti paliudymų. Juozapas Dor- 
ša, 3419 So. Union Avė. 2-ros lubos

PARSIDUODA tavernas—prieina
mai. Gera vieta—turi parduoti prieš 
Liepos 15. Naujienos Box 459. 

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI tavern gera vieta 
geram žmogui. 5189 So. Ashland 
Avenue.

PARSIDUODA geležie?, malevoš 
plumbingo ir elektros daiktų krau
tuvė, labai prieinamai. įsteigta 20 
metų, lietuvių apielinkė. Viskas be 
skolų ir stakas apmokėtas. Rašyk ar 
pašauk Box 467 Naujienos, 1739 So 
Halsted St., Parduoda dėl ligos.

TAVERN pardavimui. Gera vieta 
—priežastis pardavimo— važiuoju i 
Lietuva. Parduosiu pigiai. 2645 West 
43rd Street.

REAL ESTATE BARGENAI
Išrenduojama tavem su fikčeriais, 

pačioj širdy Stock Yardų apielin- 
kė.ie. (

Parsiduoda 10 apartmentų apšil
domas moderninis budinkas. 8 ketu
ri ir 2 penki. Bargenas greitam 
pardavimui. Randasi ant University 
Avė. arti 73 gatvės, kaina $17,500.

Moderninis 6 kambarių plytų bun- 
galow—randasi ant Koster Avė. ar
ti 63 gatvės, kaina $5,500.

6 kambariu plytų katedž,, eonerete 
Blovk pamatas, randasi arti 27 ir 
Lime gatvės. Kaina $1500.

Parsiduoda 8 flatis plytų budin- 
kas, randasi prie Normai Avė., ar
ti 31 gatvės, kaina $2900.

6 flatų apšildomas budinkas prie 
Marąuette Road i vakarus nuo State 
Lotas 45x125. Ypatingai geras in- 
vestmentas už $9.000.

Kreiptis 
JOHN F. McGUANE 
2959 So. Halsted St. 

Victory 8882

icę & CO. 
sterp Avė,

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI pigiai tavernas, 
biznis pelningas, išdirbtas per daug 
metu ir 6 kambariai. 919 W. 35th 
Street.

PARSIDUODA 5 kambariu frame 
namai. Furnace apšildomas. Visi 
asesmentai išmokėti. Adresas Nau
jienos, 1789 So. Halsted St. Box 469.

išvidine EILe 
ATSIDARO Iš 

VIRŠAUS

REIKALINGA mergina btmdram 
namų darbui. Nakvoti. Maža šeima 
J. Gilberg, 1336 So. Harding Avė.

Tel. Crawford 6083.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI tavernas pigiai, 
rendai 6 kambariai pagyvenimui 
prie pat strytkarių bamės. 1643 W. 
69th Street.

VIENINTELIS LENTŲ YARDAS 
CHICAGOJE SU VISOMIS PASAU

LINĖS PARODOS LENTOMIS. 
Visų senų ir naujų lentų, žemiau

sios kainos U. S. A.
2x4, kaip naujos, švarios, pigu kaip 
už pėdų .........................v........... lc
Naujos plasterio boardos 3/8” 100 
ketvirtainių pėdų ..........   $2.20 
1”—2”—3”—4” lentos kaip naujos,

185 AKRŲ FARMA, 5 minutės i 
Danville centrą, 40,000 gyventoju, 
tinka gyvuliams auginti, 84 akrų 
ariamos, 90 akrų ganyklos, rastų, 
sodnelis, barnės. daržinės, 6 kamba
rių namai valdybos nuosavybėj, lea- 
sas iki kovo 1, 1937. Derliaus pa
dalinimo planas. Kaina $45 už akrų 
Mokesniai $160. Rakai. George S. 
Hoff, kambarys 807, Daniel Bldg., 
Danville,, Illinois.

1935 Ford De Luxe 4 durų su ibu- 
$495 
$445

PARDAVIMUI tavernas, pilnai 
įrengta; renda pigi. Lietuvis savi
ninkas. 986 East 75th St.

mo merginos $15.00 
$12.00 Namų mergina 
gi darbai dėl vyrų.

Wabash Employment 
20 E. Jackson

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

PARSIDUODA tavernas, geroj 
vietoj priešais dirbtuvių, biznis iš
dirbtas per daugeli metu; turiu par
duoti iš priežasties ligos. 3801 So. 
Halsted St.

1 MUI cigaretų pasigerėjime 
... mėgink Labiau-Sušvelnin- 
to Old Golds pakelį.

PARSIDUODA vienas iš dviejų 
tavernų—vienai moteriai per sunku 
valdyti du biznius. 8814 Houston 
Avė., So. Chicago.

Businešą^Service
Biznio Patarnavimas

PARSIDUODA tavernas geroj vie
toj ant didelio transportacijos gat- 
vėkarių kryžkelio. Biznis išdirbtas 
gera proga. Naujienos Box 456.

I REIKALINGAS preseris vestėms
600 Blue Island Avė. Room 418.

NAŠLĖ moteris nori parduoti 
3 namus—vienas 919 W. 35th St — 
antras 3512 So. Emerald Avė. — 
Trečias 3 Storai ir 4 flatai, 2141 W 
Van

COAL 
Anglys

PIGIAU NEGU 
VARŽYTINĖSE 
MAŽAS ĮMOKESNIS

2 METAI t IŠSIMOKĖTI

REIKALINGAS kambarys dėl vy
ro su ar be valgio. Atsišaukite laiš
ku pranešdami kaina. 1789 South 
Halsted St. Box 466.

EXTRA
RENDON gųsolino stotis su lunch 

room, 5 kambariai; rendos $15.00 
Archer Road 4-A Lone Star Inn. 
arba priimsiu partneri. Klauskit 

6815 S. Okley Avė.

PO PAAUKŠTINIMO--------- KAS?
Jus jau užbaigėte mokslų, pųsirinki- 
te profesijų, kuri reikalinga apsišvie- 
timo-r-GROŽIO KULTŪRA. Musų 
trumpi asmeniniai kursai jus paruoš 
algai užsidirbti mėnesiais pirmyn 
musu paprasto plano, Susipažinkite 
su musų kursais ir vietos aprūpini
mo planu.

MOLER SYSTEM
177 N. State St. Central 6893

Business Chances
Pardavimui Bizniai

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos $15.00 mėnesiui ir užlaiky
mas. AtsiŠąukit Stanley, 423 E. 64th 
St. 1-st floor.

IEŠKAU partnerio i tavem bizni 
arba parduosiu visų. Biznis išdirbtas 
per du metu, geroje vietoje, priežas
tis—vienai moteriai persunku užlai
kyti. 959 West 71st St.

PARDAVIMUI bučernė ir greser- 
nė, su namu ar vienas biznis, arba 
mainysiu ant didesnio privatiško na
mo. Atsišaukit Lafayette 3921.

Anglys! Anglys!
Jei jus pirktumėte anglis dabar 

jus gautumėte abu: kainų ir koky-

KAINOS AUKŠTOSIOS RŪŠIES 
NORTHERN ILLINOIS ANGLIŲ 

LABAI SUMAŽINTOS 
PERKANT PO DAUG.

MINE RUN ............................. $5.25
LUMP OR EGG ....... ................... 5.50
SCREENINGS ............. 8..........  4.25

Jus perkate tiesiai iš kasyklų.
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 3882—

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PARSIDUODA Hardware ir Paint 
Storas—labai geroj vietoj—išdirbtas 
per daug metų—galima gauti ant 
išmokėjimo—parduosiu pigiai, nes 
turiu kitų bizni. 1421 So. 49th Ct. 
Cicero.

P. S. Taip.
žinimo pasiulijimas kolkas tebeveikia 
80 dienų nuo šiandien.

pigu kaip ...........   M. $20
Nauja Fir-Tex insul. pilnas %” 100 
ketvirtainių pėdų .................. $3.50

Didžiausios bet kada pasiūlytos 
pinigų santaupos ant Pasaulinės pa
rodos. plieno tvorų, decking, Ply- 
wood, masonite, transite, wallbord, 
kliavinių, eglinių grindų, beaded 
clg. partition. Stogams dengti ro- 
liai, asbestos, asphalto gontai, vė
liavų stulpai, sinkos, toiletai, vanos, 
malevos, stiklai, durys, langai, ak
mens slenksčiai, Truscon joists—42” 
vielos tvorų stulpai.

Pirm negu pirksi aplankyk musų 
yardų. vi .’-,, , ( , '

LOUIS MEITUS LBR. CO. 
3800 So. Western Avė. prie Archer 

Avė. Lųfayette 0074.

REIKALINGA moteris apie 40 
prie namų darbo. Nedidelė šeimyna, 
nėra mažu vaiku, gyvenimas ant 
vietos. Atsišaukite laišku.

1739 So. Halsted Street. 464.

PARDAVIMUI tavern. Labai pi
giai; priežastis pardavimo 2 bizniai 

2015 North Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda tavern labai geroj vie

toj, visokiu tautu apgyventa, netoli 
dirbtuvių—barus naujus, kambariai 
gyvenimui, renda pigi; Priežastis— 
turiu du bizniu. 1857 W. 18th St.

Financial
Finansai-Paskolos

MES TURIME VIETŲ DEL PA
TYRUSIŲ DIRBTUVĖS darbinin
kų; taipgi hotelių. mašinų operato
rių, veiterkų, virėjų, bendro namų 
darbo. Geros sąlygos. A. J. McCoy 
and Associates, Suite 1128, 140 So. 
Dearbom St.

♦RENDON Tavernas, per 30 metų 
išdirbtas biznis su visais įtaisymais 
ir flatas, yra rusiška ir turkiška 
pirtis. Rendaunininkas nusipirko 
nuosava bizni.

3322 So. Morgan St.

RENDON atskiri kambariai prie 
našlės moteries su ar be valgio. 
Namas su darželiu. Visi patogumai, 
arti Wicker Parko. Duodu, lekcijas 
muzikos ir šokių., nuo 5—9 vakare.

1400 No. Hoyne Avė.

PARSIDUODA tavern svetimtau
čių aplielinkėj. Gera vieta pigi ren
da. Gražus 6 kambariai gyvenimui. 
Geras biznis; gražus įrengimas. Par
duosiu už teisingų pasiūlymų. Pa
tirsite ant vietos. 3659 So. Hoyne 
Avė.

RENDUOSIU krautuve tavernui, 
gera vieta, arti dirbtuvių ir ant 
kampo. Adresas J. Baranauskas, 
3800 So. Emerald Avė.

Lender 
gyveno 
išvažia- 
Prašau 
svarbus 
praneš

Situation Wanted 
Darbo lėško

patarnavimas 
Realty Co.

Prižiūrėjimas
4329-

GERA (rietą dėl veiterkos $8-10 
Fountain $15.00 Hotel maids $48.00 
Resortams pagelba $45 su kamba
riais ir borda. Kendžių pardavinėji- 

Assemblers 
$45.00, o taip-

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Barai ir kiti krautuvėms fikčeriai 

nauji arba vartoti. Cash arba leng 
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE

5300—5314 So. Halsted St.

PARSIDUODA tavern ar priims 
partneri, nes moteriai vienai per 
daug darbo. 3416 So. Walace St.

Jie jus pasieks šviežus kaip 
birželio diplomai! Nes kiek
vienas pakelis yra suvyniotas į 
dvi eiles riepermerkiamo ir 
aukščiausios rųšies kokį bega-

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

ISPARPUODAME BARŲ FIKCE- 
R1US, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksit e kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE F1XTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

Furs
Kailiai

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

Personai 
Asmenų Ieško

IEŠKAU savo brolio Jono 
—-Lendraičio. Jis seniau 
Chicagoje, bet 1928 metais 
vo i West Virginia valstijų, 
brolio atsišaukti, nes yra 
reikalas. O jei kas ,kitas 
duosiu gera atlyginimų.

KAZ. LENDRAITIS 
3402 S. Lituanica Avė., Chicago, III

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

NAMU SAVININKU AT YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai, rytu 
iki b vai, vak. Šventadieniais ano 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

1 ei, Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu 5(1 rnetDraugijai, Tėvynės Mylėtojų 

Draugijai ir Susivienijimo ,Lie 
tuvių Amerikoj 36 kuopai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
boriųs J. LulęviČius, 4092 Ar 
cher avė. — X.

Kliubo vajaus komisijos iu 
visi nariai buvo susirinkime

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgiČių. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduoiaipį! paijfluodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z, S. MicĮ^yr °
6816 Šo/ ' .

Hemloęk

Maži 
mokėjimai

Gordon
Real Estate

davotu tronku ...........
1935 Ford De Luxe Coupe .. 
1935 Ford De Lu'ke i Coach 

radio, apšildomas ............
1934 Ford 

sedan 
1934 Ford

Coupe 
1934 Ford 
1931 Ford . ............. __7.
Turime sapdėly /puikų pasirinkimų 
vėliausio modelio Plymouth ir Dod- 
ge, Coupe, Sedųri^ii* Coach stylių. 
Be to, tik kų gavome 100 gerų sun

kiųjų trokų pasirinkimams.
KELLY-HEETER, INC. 

Autorizuoti Dodge ir Plymouth
TYzj o 1 a 1*1 ji i

790 Milwaukee Avė.
Tel. HEYMARKET 0726

narių 
duota 
o' už

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius. v.
Leonas Roofing Co. 

8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

BRIDGEPORTAS. — 
dienį, birželio 17 dieną, mirė 
senas Bridgeporto biznierius 
Kazimieras Jokųbąįtis, turėjęs 
krautuvę adresu 3242 So. Hal 
sted Street 
baitis mirė sulaukęs 75 metų 
amžiaus. Paėjo jis iŠ Spilgių 
kaimo, Klovainių parapijos, 
Šiaulių apskrities. Amerikoj iš
gyveno 46 metus.

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

Virginia Minė Run $6.95 už tonų 
perkant daugiau.

SHULMISTRAS BROS.
4016% Archer Avenue

Tel. Lafayette 6300.

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ
PASKOLOS

Įima gauti Cellophane. Dvigu
bas Cellophane suvyniojimas 
sulaiko drėgmę, sausumą ir 
kiekvieną cigaretų pasigerėji
mo priešą.

Išvengk “nepasekmės” savo 
cigaretų džiaugsme! Siek laip
sniškai prie šių dvigubo-švel- 
numo dirbtuvės šviežumo ci
garetų.

Tai yra 1936 metų klasė!

Jie išlaikys visus “ekzami- 
nus” kaip* garbingi studentai! 
nes jie yra pagaminti iš 100% 
rinktinio tabako derliaus.

Kitas kliubo susi rinkimas na
riams bus labai svarbus. Komi
sijos bus prirengusios kai ku
riuos paragrafus konstitucijai 
pataisyti. Nariai turėsė juos 
gerai apsvarstyti

The office of Corresponding raporto paaiškėjo, kad šj pus
metį yra mirę trys nariai.

Išvažiavimų komisija prana
šė, kad pavasarinis gegužės 
menesį įvykęs išvažiavimas da
vė kliubui pelno $40.

GARFIELD PARK
lio 14 dieną Garfield Park Vy
rų ir Moterų Pašalpinis Kliu- 
bas laikė pusmetinį susirinki
mą. šiame susirinkime dalyva
vo daugiau narių, negu papras; 
lame susirinkime, bet atsižvel
giant į narių skaičių, tai ne
daug. 'Peiktina yra tai, kad na
riai, sutikę tarnauti komisijose, 
neateina raportų išduoti. Tai 
jau tiesioginis tokių narių ap
sileidimas.

Tie, kurie buvo, pranešė, kad 
komisija nustatė naujiems na
riams gauti laiko šešiųs mėne
sius, t. y. iki Naujų Metų. Kon- 
tesfantai gaus atlyginimą už 
įrašymą sulyg įrašytų 
skaičium. Be to, dar bus 
už įrašymą 10 narių $5, 
įrašymą 25 naujų narių

šiame susirinkime neįsirašė 
nė vienas dalyvauti konteste. 
Neįsirašė gal dėl dviejų prie
žasčių: nebuvo gatavų įstojimo 
blankų, o ir pradžioj kontiesto 
nariai neturi energijos ir su
pratimo kaip pradėti darhą. Bet 
mes žinome, kad yra taip: kai 
pradžia sunki, tai pabaiga būna 
sėkminga.

Susirinkime kliuban įstojo 
trys nauji nariai, tai Dr. Mar- 
geris, bridgeportietis; Sima- 
nauskienė. Garfield Park namų 
šeiminio e; Kazlauskas, norlh- 

sidietis namų prižiūrėtojas.

Secretary went to Josephino 
Schultz, with Julia Bernickes 
and Birute Rutkauskas as as 
sistants. Julia Bernickes is al
so the Sargent-Ąt-Arms,

As usual, a delightful sočiai 
followcd the business meeting. 
Sandwiches, punch, cookies and 
a bustle cf chatter ensued.

Throughout the summer Bi
rutė expects to meet every' lst 
and 3rd Thursday of the* month. 
We expect to learn some new 
songs and td make plans for 
summer outings.

Ali members are urged to 
be sure to attend Thursday 
evening, Juney 18.

A n important meeting of the 
Birute Chorus was called tn 
order by Vanda Misevicz on 
Monday, June 15.

Annual reports were mane 
by the officers and the Di 
rectors of the chorus Mr. By- 
anskas, and then the election 
of officers took place.

Irene Yonaitis who has been 
a member for about ten years. 
was elected President; the well 
known Paul Miller was re- 
elected Vice-president; Eleanor 
Platkauskas, a faithful active 
member, was made Secretary; 
and John Balanda was asked 
to retain the office of Trea 
surer.

PRALEISK 
VAKACIJAS

Labai graži vieta, prie 2 eže
rų, laivukai pasivažinėti dy
kai. Moderniški kambariai 
su elektra, gali valgį pasi
gaminti, arba su valgiu, už 
prieinamą kainą; 50 mylių 
nuo Chicagos. Kreipkitės:

MATT RAUGAS
1943 N. Kostner Avė.
’ po 5 vai. vakare.

f . . A. /




