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Anglija įleis į Pales
tiną dar 4,000 žydų

Atsisakė streikų pripažinti ii 
įsakė dubininkams gryšti j 
darbų

Anglija prašys pa 
keisti Italijos am

basados štabą

Visi streikavusieji arbininkai 
jau sugryžo į darbų.

Leon Blum RYMAS, geg. 19 
lini padarė žingsnių padidinimui 
Italijos ginkluotų jėgų dar bent 
600,000 žmonių.

Jo įsakymų, visi fašistai nuo 
25 ik 55 metų amžiaus, kurie 
gal nešioti ginklų, privalo įsi
rašyti į fašistinę juodmarški- 
nių milicijų. Įsakymas paliečia 
apie 600,000 fašistų.

Chinija parduos 
Jungt. Valstijoms 

savo sidabrą

NETIKĖTAI SULAIKĖ 
KONTRABANDĄ

KLAIPĖDA.— 
to komendantas

Trys fabrikantai nu 
teisti už pajamų ta 

ksų nusukimą

THOMAS, Virgin salo
Paskilbęs skan

Valdžios centralinė taikymo 
ir arbitracijos taryba įspėjo 
darbininkus, kad jei jie bėgy- 
j e 24 valandų nesugryš į dar
bų, jie praras visas savo da
bartines teises, einan kolekty
viais darbo kontraktais ir gele
žinkelių vadovybė turės pilnų 
teisę samdytis naujus darbi - 
ninkus.

žmonų ir tada

Chicago, III., Trečiadienis, Gėgilžes-May 20 d., 1$36

Meksikos valdžia su 
laužė geležinkelie

čių streiką

SULAIKYTA STAMBI 
KONTRABANDA

NEW YORK, geg. 19.,—Ka
dangi ji gavo darbų, kada ji 
negalėjo darbo gauti, bedarbis 
dunbkepis Frank Krebs veik 
užmušė savo 
pats nusižudė

teka 5:26, leidžiasi

Mussolini liuosuoja 
ištremtuosius politi

nius nusikaltėlius

Unijų atstovai negalėdami patys įeiti į vai 
džią, siūlo sudaryti prie valdžios 

patariamąjį unijų komitetą

Neranda rinkų Euro
poj Amerikos ūkio 

produktams

Herriot numato pro
gą išrišti karo skolų 

klausimą

rasta 
sukę 
j amų

RYMAS, geg. 19. — Italijos 
laikraščiai praneša, kad 498 po 
litiniai nusikaltėliai, kurie buvo 
ištremti į Italijos salas, liko su 
grąžinti namo.

■ Tai esu pirmieji ženklai ruo 
šiamos plačios; amnestijos, ku-

dienų.

ĮVAIRIOS LIETUVOS 
ŽINIOS

Starhemberg nėra 
dęs Mussolini už

tarimo
su pažangiąja valdžia, kuri už- 
ims savo vietų po birželio 1 d.

Tai yra aiškios organizuotų 
darbininkų pastangos atsikra
tyti nuo savo pirmesnės tak 
tikos laikymosi nuošaliai nuo 
valdžios, ir pradėjimas reika 
lavimo, kad ir unijos kokiu nors 
būdu dalyvautų valdžioje ir tu 
retų joje1 balsų.

Francijos Unijos Nori 
Balso Valdžioje

• TRAKAI.— šįomis dienomis 
Vieviu valse? PiHpiškių - km. gy
ventojas Kapočiauskas Juozas, 
48 m., amžiaus, išėjęs laukų ar 
ti, staiga mirė prie plūgo.

Krumto valsčiuje, Tadaravos 
dvare, taip pat staigia mirtimi 
mirė darbininkas Ramanauskas. 
Buvo įtarta, kad jis nusinuo
dijo, bet apskrities gydytojui 
padarius skrodimų paaiškėjo, 
kad darbininkas mirė dėl šir
dies venų išsiplėtimo. Dėl šios 
pat priežasties mirė ir Kapo
čiauskas.

JERUZOLIMAS, geg. 19. — 
Dar vienas žydas rastas nušau
tas Jeruzolimo gatvėse—penk
tas nuo pradžios atsinaujinimo 
žydų ią^arabų riaušių.

LONDONAS, geg. 19. —Iš 
ištikimų ? šaltinių * patirta, ,kad 
Anglija ^galbūt paprašys ItaĮi- 
•ją pal

JERUZOLIMAS,’geg'. 19. Vi- 
sai nebodamas arabų protestų 
ir jų iššauktų riaušių prieš žy 
dus, Palestinos komisionierius 
paskelbė, kad iki pabaigos rug 
sėjo mėn. bus leista įvažiuoti 
į Palestinų dar 4,000 žydų. O 
sustabdymas žydų immigraci- 
jos kaip tik ir yra svarbiau 
sias arabų reikalavimas.

RYMAS, geg. 19
d. Italija turėjo 42,438,104 gy
ventojus, įskaitant kareivius ir 
darbininkus Afrikoje, kurių 
skaičius neskelbiama dėl “mili- 
tarinių priežasčių”. ‘

PARYŽIUS, geg. 19. — Bu
vęs premieras Edourad Herriot 
numato “atdarą kelių” išspren 
dimui “nesusipratimų” tarp 
Jungt. Valstijų ir Frančijos dėl 
karo skolų. Tų progų karo ska 
lų klausimų išspręsti duoda 
nauja prekybos sutartis.

Herriot karštai pirtaria nu
matomojo pręmiero, socialistų 
vado, Leon Blum kalbai ame
rikiečių kliubui, -kurioj Blum 
užsiminė apie reikalų išrišti ne
susipratimus dėl karo skolų.

ITALIJA APGINK
LAVO DAR 600.000 

ŽMONIŲ

Už. komunistinį 
veikimą, priešvalstybinių atsi 
šaukimų platinimų, kariuome
nės teismas nubaudė Antanų 
Blažį aštuoneriais metais sunk, 
darbų kalėjimo.'

Balandžio 22 d. ten pat buvo 
užsidegęs Prano Dailydos gy' 
ven. namas, kurį pasisekė už
gesinti .gaisrui nespėjus išsi
plėsti. Nuostolių padaryta apie 
300 litu.

SHANGHAI, geg. 19. —Fi
nansų ministerija paskelbė su
sitarimų su Jungt. Valstjiomis 
apie nupirkimų Chinijos sidab
ro, kad Chinija įsigytų dau 
giau užsienio valiutos ir tiro 
sustiprintų savo pinigus.

H A AG A, geg. 19. —Komu
nistas Houtman liko nuteistas 
vieniems metams kalėjiman už 
siūlymų nužudyti Holandijos 
karalienę Wilhelminų. Jis para
šė laiškų Holandijos komunistų 
partijos vadui prašydamas pri- 
sųsti revolverį karalienę nušau-

Tauragės miesto savivaldybės 
sekretorius Stasys Krevanas, 
apie 24 vai. grįždamas iš sve
čių, Dariaus-Girėno alėjoj, pa
matė nepažįstamų žmogų, ne
šantį kažin kokį sunkumą. Jam 
kilo įtarimas, gal^kų vogtų ne
ša? Jis /riktelėjo nepažįsta
majam sustoti. Tas numetęs 
maišų ėmė bėgti. Apžiūrėjęs 
paliktu nešulį, rado maįše 30 
Itr. talpos indų su anodija. Ra
dinį tuojau pristatė policijai.

NEW YORK, geg. 19. —Šian
die prasidėjo rinkimas jury na
grinėti bylą John Forenza, ku
ris yra kaltinamas pasmaugęs 
jos namuose ir išgėdinęs rašy
toją Nancy Evans Titterton.

savo ambasai

LONDONAS, geg. 19. — 
Chester Davįs, AAA adminis' 
tratorius, sugryžo į Londoną po 
lankymosi 11 Europos valsty
bių, ieškodamas rinkų Amerikos 
ūkių produktams. Bet tų rin 
kų nerado, kadangi ir pati Eu
ropa neturi kur iškišti savo 
ūkio produktus. Be to norma
liems prekybos santykiams la'- 
bai kliudo augštos muitų sie
nos.

draugiško įspėji
mo”, Italijos ambasada nepa
liovė palaikius ryšius su* tuo 
klastuotoju Lopez. Todėl ir tek 
šių prašyti padaryti pakeitimus 
pačiam ambasados štabe.

. syklės draudžia savo vadams 
|'ne tik dalyvauti valdžioje, bet 
net dalyvauji ir kokiame nors 
politiniame veikime, ar net pri
klausyti politinei partijai.

Tuo tarpu Jouhaux aiškiai 
linksta prie socialistų. Prie so
cialistų linksta ir daugelis kitų 
vadų. Niekurie gal linksta ii 
prie komunistų, kada dabar vi
sos unijos yra susivienijusios 
Bet nė vieni, nė kiti negali da
lyvauti valdžioje, kad joje ginti 
darbininkų reikalus, ar pada
ryti reikiamų spaudimų į vai 
džią. Todėl tai ir siūlomas kom» I 
promisas—suldaryti neoficialų
tarybų iš valdžios ir darbinin 
kų atstovų.

Dar nėra aišku kaip ta ta
ryba turėtų veikti, bet yra 
aišku, kad organizuoti darbi

NEW YORK, geg. 19.—Teis
mas išmetė $30,000,000 bylų, 
kurią j buvusi aktorė Mrs. Ag
nės Rossman buvo užvedusi 
prieš Pullman Co. Ji sakėsi iš
radusi pagerinimų miegamųjų 
vagonų, bet negalėjusi savo iš 
radimo parduoti delei Pullman 
komp. monopolio miegamųjų 
vagonų.

skandalo ,su Anglijos “pardavi 
mu” Ethiopijai dumdum kulkų.

Net ir atstovų bute ruošia
mus! klausti užsienio reikalų 
ministerio Eden apie tai, kokių 
ryšių Italijos ambasada turėjo 
su suklastavimu orderių, kurie 
rodytų, kad Anglija buk par
davusi Ethiopijai uždraustas 
dumdum kulkas.

Valdžios žiniomis, visų daly
kų suruošė “garsus klastuotų 
dokumentų skleidėjas”, Lenki
jos pilietis Pedro Lopez, kuris 
taipjau yra žinomas keliomis 
kitomis pavardėmis. Jis prisi- 
statydamas Ethiopijos agentu 
gavo pavyzdžius iš Anglijos 
amunicijos firmų ir paskui tuos 
pavyzdžius pardavė Italijos am 
basadai kaipo įrodymų Anglijos 
eksportavimo dumdum kulkų į 
Ethiopijų.

Nežiūrint

MUNCIE, Ind., geg. 19. - 
Jack Frank iš Royerton ir j9 
žmona nusipirko automobilių it 
sumokėjo už jį 20,000 centų. 
Tuos centus jiedu rinko per 17 
metų. Reikėjo dviejų vyrų at
nešti tokių krūvų centų.

Klaipėdos kraš- 
, atsižvelgda 

mas į tai, kad Klaipėdos apskri
ties , seimelis balandžio 1 d. iš
rinko į savivaldybės organus 
ūkininkų Marytnų Kilių iš Va
nagų, dvarininkų Francą OgiL 
vę iš Grauinenės, pirklį Hien- 
richą Pietschą iš Juodkrantės 
ir paskyrė dvarininkų Kurt 
Lankischą, o Pagėgių apskri
ties seimelis išrinko dvarininkų 
Erichų Paliokų, kurie visi pen
ki buvo bausti už priešvaltsybi- 
nį veikimų, valstybės saugumo 
sumetimais kreipėsi į krašto di
rektoriją, prašydamas minėtus 
asmenis, pareigose netvirtinti, 
o patvirtinus atlesti.

WASHINQTON, geg. 19. — 
Atstovas Sirovich iš New Yor- 
ko pasiūlė atstovų butui paskir
ti kongresinį komitetą ištirti 
praktiškumų unijos tarp Jungt 
Valstijų ir Kanados.

Jis tikrina, kad iš tokios uni 
jos butų naudos kaip Kanadai, 
taip, ir Jungt. Valstijoms.

Arlene McLaughlin
LAWRENCE, Kas. — Has- 

kell indėnų instituto išrinktoji 
karalaitė.

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

Giedra; tiek pat šalta.
Vakar 12 vai. dienų tempe- 

raturaAChicagoje buvo 61°.
Saulė

New Yorko teismas susyk pasmerkė šešis jaunus banditus 
mirti elektros kėdėj juž nužudymą žmogaus. Visi jie, išėmus 
vienų, yra italų tautybės. Jauniausias jų turi <18 metų, o se
niausias — 31. i i , i U H idHIU ;fi

CHICAGO 
teismas nuteisė kalėj iman tris 
savininkus moterų rūbų gamy
klos, BG Garment Co., 337 S. 
Franklin St., už nusukimų pa
jamų taksų 1929 ir 1930 m.m. 
Barney Gisnet gavo 4 mėn. ka
lėjimo, o Harry Minsky ir Jo- 
seph Burr po 3 mėn.

Prieš teismų jie sumokėjo 
taksų ir pabaudų $75,000 už 
pirmiau nusuktus pajamų tak
sus. Jie vedę klastingas kny 
gas, kurioj mažindavo pajamas 
ir didindavo išlaidas. Bet 

ir tikroji knyga. .Jie 
valdžiai apie $60,000 
taksų.

MEXICO CITY, geg. 19. — 
Visuotinas 48,000'Meksikos ge
ležinkelių darbininkų streikas 
susitikęs griežtų pasipriešinimų 
prezidento Cardenas adminis 
tracijos.

Darbininkai sustreikavo va
kar reikalaudami pakėlimo al
gų, bet šiandie streiko vadai 
įsakė darbininkams gryšti i 
darbų, valdžiai atsisakius strei
kų pripažinti, paskelbiant jį ne
pateisinamu ir todėl “nesan

PARYŽIUS, geg. 19 
cijos organizuoti darbininkai, 
kurie ikišiol/laikėsi nuošaliai 
nuo bet kokio dalyvavimo val
džioje, ar politiniame veikime, 
dabar susigryžo ir norėtų tu
rėti neoficialę atstovybę val
džioje, pavydale kokio nors 
bendradarbiavimo su valdžia 
komiteto.

Tokia mintis pasireiškė va
kar pasidėjusiame Francijos 
darbininkų unijų kongrese.^-^

Unijų vadas Leon Joimaux 
pasiūlė sudaryti specialį komi
tetų, į kurį įeitų valdžios ir uni
jų atstovai. Tas komitetas ne 
butų oficialė įstaiga ir nebūtų 
politiniai surištas su valdžia, 
bet tik bendrai su valdžios na
riais svarstytų darbninkus ’ lie
čiančių įstatymdavystę ir visus 
darbininkus liečiančius klausi 
mus. '

Tai yra bandymas apeiti uni
jų taisykles, kurios draudžia 
unijų atstovams dalyvauti val
džioje. Busimasis premieras 
Leon Blum yra pasiūlęs orga 
nizuofų darbininkų atstovam^ 
vietą valdžioje. ne
gali priimti - to pasiūlymo,' nes 
dabartinės unijų federacijos tai-

Balandžio 25 d. Onuškio m. 
užsidegė ir sudegė pil. Veroni 
kos Prokšienės gyvenamasis na
mas. Nuostolių padaryta 1200 
lt. ir tokia pat suma namas 
buvo apdraustas. Gaisro prie
žastis—netvarkingas dumtrau-

Aktorė Ag
nės Daniels, 25 m., prigėrė 
Jackson parko ežerėly apvir
tus luoteliui, kuriuo ji irstėsi 
su kitais trimis žmonėmis. — 
dviem vyrais ir viena mote-

PAGĖGIAI
d. 17 vai. pasienio policijos 
Karčeviškio rajono viršininkas 
Gotlibas, vachmistras Keršys ir 
policininkas Nakutis pas ūki
ninkų Edvardų Sakauskį, Berž- 
lininkėlių kaime, Pagėgių aps., 
sulaikė kontrabandos: 475 lit
rus eterio,' 2 apelsinų dėžes, 
240 degtuvėlių, 2 akmenėlių 
klg., apie 10 įvairių audimo 
medžiagų ritinių, gumų ir kitų 
smulkesnių prekių, viso už 4,- 
733 lt. vertės. Sulaikytoji kon
trabanda buvo sukrauta į veži
mą ir norėta išvežti. Vežimas 
su dviem pikinkytais arkliais 
stovėjo Sakauskio 
bet daržinės savininkas nežinąs 
kieno vežimas ir arkliai. Ark
liai ir vežimas tAip pat konfis
kuoti. Kontrabanda pristatyta 
Pagėgių muitinei. Vędamas tar
dymas.

Leon Blum, Prancūzijos socialistų vadas/. Kadangi po ne
seniai įvykusių rinkimų socialistų partija pasidarė tvirčiausia, 
tai Leon Blum ir bus pakviestas sudaryti vyriausybę. Tokiu 
būdu jis bus pirmas Prancūzijos socialistas premjeras.

se, geg, 
dalais lenkas kongresmanaš Ma 
rion Zioncheck vėl skandalija.

Po skandalų Puerto Rico, kui 
salos patriotai suruošė prieš j j 
net ir demonstraciją, jis karo 
laivyno lėktuvu atskrido ieškoti 
prieglaudos Virgin salose. Iš- 
pražių jis kelias dienas buvo 
ramus. Bet. dabar vėl pradėjo 
skandalinti.

Dalyvaudamas bankete isto 
riškos pilies kotelyje, jis pra 
dėjo į šalį šaukštų ir ėmė sriu
bą lakti. Už. tą jis buvo iš 
bankieto išmestas.

Vėliau šokiuose jis veik visą 
publikų aplaistė šampanu.

Dar vėliau, gryšdamas auto
mobiliu jis sukandžiojo šoferį, 
bandydamas iš jo atimti vairų. 
Automobilis nusirito į griovį, bet 
kongresmanas su žmona išliko 
sveiki.

Jis ką tik neiššaukė ir tarp
tautinius nesusipratimus. Apsi
lankęs vokiečių kruizery Karls- 
ruhe, kada orkestras griežė Vo
kietijos ir kitų šalių fiimnus 
vieton atsistoti, Zioncheck pa
sitraukė į šalį ramiai rųkyti 
sau cigarą.

Siūlo Jungt. Valstijų 
susivienijimą su 

Kanada

RYMAS, geg 
tasis Austrijos vice-kancleris 
princas von Starhemberg, fa
šistinio heimwehro vadas, po 
pasimatymo su Mussolini ati
dėjęs gryžimų atgal į Austri
ją. MussdĮihi buk atsi; 
paremti if ' pataręs jam 'nekelti 
vidujinių kivirčių Austrijoje.

Todėl Strahemberg atidėjo 
savo “triumfališką” gryžimą i 
Austriją, bet vieton to skry- 
siąs kelioms dienoms į Vfene- 
ciją.
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advokatai

Ptotokol'as

State 4690 Prospect 1012

Valandos

KITATAUČIAI
Laidotuvių Direktoriai

I1UD-

718’ West 18

10734 S. Michigan Avė Tel. Pullman 5703

Phone Yards 1138

IMPERFECT IN ORIGINAL

BROOKLYNO ORGAMZACUl KWEREN- i 
CIJA PRISIREOM PRIE CLEVELANDO J 
VISUOTINIO UETliVIU. ■ SCTAŽHVMO .i

• A different, delicious 
flavor ! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it! e

-2 ir 7—8- 
pagal sutarti

Vaiku ir visu 
Island Ava.

JUOZAPAS
UDEIKI

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

Veda bylas visuose teismuose

3421 S. Halstėd St
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai,
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Člbve-
Visą kalbčjteią

kad kiekvie-

Dr. ¥. A. Sunkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 ikf 4 ir nuo 7 iki I 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3843 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Dr. T: Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0035

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

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Kęstutis Michelsonas-,-  ̂man
datų komisijos narys; padaro 
pranešimą,'' kad< konferencijoj; 
dalyvauja 129 delegatai nuo 53 
crganizacijų atstovaudami 41,- 
744 organizuotus lietuvius. Jo

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Ree. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone t Renublic 9723

_______  Panedelio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 645» S. Rockvrell Street 

Telefonas Renublic 9600.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Rond (W. 22 St.)
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė. 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
10 ryta. 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

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

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

Tel. Seeley 7330
Narni telefonas Brnn*wick 0597

Generalis 
Kontraktorius

Ištaiso krautuvių frontus, porčius, 
stato garažus,, mūrinius arba me
dinius, pakelia stubas, cementuo
ja skiepus. Apskaitliavimas dykai.

bausmėmis baudžia ūkininkus, 
ir prieš kitokius,^aųtinijakų fa
šistinės Vyriausybės smurto žy
gius.

3. Pareikalauti amnestijos po
litiniams kaliniams, nukentėj u- 
siems kovoje dėl demokratijos 
atsteigimo Lietuvoj, dėl pilie-

■     t ‘ .

,čią teisių ir darbo žmonių ge
rovės.. t ■ ; ' I

4. Taip pat ąpvienyti Ame
rikos lietuvių pažangiąją visuo
menę bendriems. :lietuviškiems

•’i J c • 'reikalams.

- & Ci LACHAVICZ
42-41 East 108th St Tel. Pullman 1270 Arba Canal 2515

Furnitiire Mart
3347 So; Halsted SL 

Viskas dėl namų už žemas 
kainas.

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2843
Dr. Bertash 

756 West 35th St. 
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8 
UodSlinmiv ymutaII sutarti

X F, ETOEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius,. 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

ATTORNEYS AT LAW
6322 So. Western Avė., 

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

6:00 vakare.
188 W. Randolph St.

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

^Toliau.- .tebūnie .nutaria, kad 
kdn$eFeh|jij^ rišM^lta iš 'drau

gijų atstovų komitetą ir ipa- 
i reigoja darbuotis bendrai sw 
■tokiu pat komitetu Chieagoje ir 
kitais panašiais jJ^omi te tais, jei
gu jis rastųsi Ri tose kolonijo
se, šaukime ir suorganizavime' 
kongreso. Taipgi konferencija 
nutaria, kad šios konferencijos 
išrinktas koriirtetas dėtų visas 
-pastangas sumobilizavimui visų

šios didelės apielinkės draugijų 
ir organizacijų siųsti; atstovus 
į kongresą.

Pasirašo:-
> Pirmihinkas J. Buivydas 

Sekretorius V. Micheteonas.

■pranešimas išklausytas ir pri
imtas vfenbalsifei.

I*o mandatų priėmimo komi
sijos raporto, laikinojo komite
to- pirmininkas J^ Glaveckas 
pakviečia išrinktus prezidiumo; 
nariui užimti savo, vietas-, kąi 
tie ir pa«M>i

Jt Buivydai konferencijos 
pirmininkai, pamuib į rezo’tu- 
cijik komiW$ Šiuw delegatus: 
J.. Glavecką; A. Bimbą, St.. 
strazdu I& Bečį: irv A Žilins
ku Delegatai pasiidymą užgi- 
rife vienbalsiai.

pmmtaa klausimas4 ant stalo, 
kaip' kuo daugiausia' gauti or
ganizacijų, kūrina pasiųstu įi 
Clevelandb kongresu, delegatus.; 
Visą nuomonė buvo viena; kadi 
kreiptis- į tfes organizacijas^ ir 
asmeniškai in raštu;, kuriu tik. 
delegatai' nebuvo čia konferen
cijoj; had jw siustu tiesiai ji 
kongresu išrinktos delegatus.

Pakeltas? klausimai ir kelio
nės išlaidų apmokėjimas vyks- 
tantiėmn delegatams 
lando seimu 
nuomonė vyravo.
n» organizaciją kurr tik- siųs į 
visuotinį! lietuviu seimą delega
tus, tai kad patys ir kelionės 
lėšas pasidengtų. Mažesnės or
ganizacijos gali susidėti ir ke
lios, bile tik pasiųstų delegatus 
į tokį svarbų seimą, kaip bus 
Clevelande. Didžiuma delegatų: 
buvo tos nuomonės ir taip įtapo 
nutarta.

Rezoliucijų komisija daro, 
pranešimą, kad; rezoliucijos jaut 
gatavos. Pirmutinė rezoliucija, 
tai toji, kad pirmausią konfe
rencijos. delegatai, užgiria Cle- 
velan do šaukiamą visą lietuvių 
kongresą. Taip pat; rezoliucijų 
komisiją pateikia ir kablegjfamu 
Lietuvos prezidentui 'A.*? Sme
tonai, kuris paneigę Lietuvoj 
visas politines partijas, o-,tik 
palaiko savo (tautininkų parti
ją ir iš tos- partijos mano su
daryti- seimą.. Toji- kablegrama 
irgi tapo, priimta ivenbalsiai.

Kablegramos pasiuntimui, ant 
vietos delegatai sumeta auko
mis $15.67.

Rezoliucijų komisija pasiūlė 
konferencijai, xkad į pastovą 
komitetą rinktų vieną atstovą- 
nuo kiekvienų, dviejų, šimtų na
rių. Rekomendacija priimta.

Pastovusis- komitetas susida
ro* iž šių atstovą: nuo Amalga- 
meitų Rubsiuvių Unijos Jv Bui
vydas; J. Hermanas, O. Cibuls- 
kienėx P. Tiškevičius, 
nys ir J. Nauda..

Nuo Aukščiaiisips- Prieglau
dos Amerikoj- K. Kreivėnas..

Nuo Lietuvių Amerikos Pi
liečių: Kliubo Brooklyne, N. Y.,. 
Mv Nazveckas ir J. Siurba.
t Nuo- Susivienijįimo Lietuvių: 
Amerikoj 345, kuopos Kęstutis; 
Miohelsonas;. nuo 152. kuopos A.. 
Jankauskas. j

Nuo Amerikoj. Lietuvių Dar
bininkų- Literatūros Draugijos 
A. Bimbą ir M. Paukštienė.

Nuo Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimu; J. L Kaškevičius ir 
J. Orman.

Nuo Aušros Draugijos iš Eli- 
zabethj. N. J., D; Krūtis;

Nuo Lietuvių. Atletų Kliubo) 
Brooklyne, N-< Y.,. A. Misevičia..

Nuo Lietuvos Sūnų ir Dukte
rį Draugijos iš Peterson;. N-. J., 
E. Kinderas.

Nuo Lietuvių Darbininkų: 
Draugijos M-. Antanaitis. /

Nuo Laisvės Draugijos iš; 
Jersey City, N. J„ J. ’J. Pašers-

s. M. SKUBĄS
Street Phone Monroe 3377

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

vak. Nedalioj nasrai sutarimą. 
Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namu Tek: Prospect 1930

A. MASALSKIS ''
8807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 413»

■ LAC®AWI€Z ir SŪNUS
28M Wėst' 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

Štai kur elektrikos refrigeraioriu 
absoliučiai vėliausis žodis. Dvasią 
užimantis grožįs... ypatingas pa
togumas ... išimtinos ypatybSs 
... patikiamas- ir ekonomiškas 
vąrtojimąa... pasaulinio . mąsto 
vertybė. Ateikite ,iu pamatyti — 
turim modeliu tinkančių kiekvie
no kišenei ir tikslams.

Apžiūrėkite Elektrilcines 
Lcdaunes BUDRIKO krau
tuvėse su 5 metų gvaran-

žmonėms demokratiniai ..daly
vauti rinkimuose. ■■ >' V

Mes, šimtas dvidešimt devyni 
((129)’ 53 organizaciją atstovai, 
susirinkę į konferenciją, 3 d. 
gegužės,, atstovaudami 4^744 
organizuotų lietuvių Brooklyne 
ir apielinkėj,. smerkiame jūsų, 
vyriausybės' tokį žygį ir rei- 
kalaujame, kad seimas butų: 
renkamas visifbtinių slaptu baL 
savimu- visoms politinėms par
tijoms dalyvaujant.

Pasirašo: .v
Pirmininkas J. Buivydas 
Sekretorius V. Michelsonas.

Tek Office Wenrworth 6330 
Rez. Hvde Park 3895

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų figų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

Valandos 1—4 po pietų. 7—8 v. vak 
išskyrus seredomir ir subatomta

1 I. J. ZOLP
1646 Wėst 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

Ofiso TeL Dorchester 5104 
Rez. T4L DrexeI 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyrišku, " ‘ 
chronišku 1

Ofisas 6850 Stoney
Valandos: 2—4. 7—9 vai; vak. Ned5- 

Įlomis Ir šventadieniais
<Han«

E J. F. RAD2IUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

Phone Canal' 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1 

Seredomis! ir nedSI. 
Rea. 6531 So. Califoraia A vena*

Telefonas Republie 7668

smus, kurie

Kablegrama
Prezidentui A. Smetonai
Kaunas,. Lithuania

Iš spaudos sužinome, kad jū
sų vyriausybę rengiąsi sudąry

WM. NOVAK
2417 S. Campbell Avė.

Tel. LAFayette 7029

Niėžajimo'. Išbėrimu ir Dedervine®— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritaeiją nuo Eczemos. spuo
gu ir panašiu odos nesveikumu. Per 2S 
metus Zėmo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo švarus ir saugus vais
tas prašalinimul odos iritacijų. Užkir
tas Good Housekeeplng Bureau. No. 
4874. 35c, 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

. Nuo Palangos Juzės Draugi
jos i& Newark, N. J.„ H. Bur- 
kė ir Ig. Beeis.

Nuo “Naujos: Gadynės’’ ben
drovės St. Strazdas, (

. Nuo ^Laisvės” dienraščio 
bendrovės R. Mizara.. >
. Viso komitetą sudaro 26 iš
rinkti nuo organizacijų atsto
vai. Konferencija užsidarė: &30

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma* per 86 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* liga*, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau« 
jauslus metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th SL, netoli Morgan- Si.

Valandos nuo 10—12’ piet« ir 
nuo 6 iki 7:80 vai vakaro.

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 74W

Telefonas Yard* 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTTI ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. NedU. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2401

Lietuva yra išgarsėjusi savo kryžiais, šis paveikslas parodo, 
kaip kryžius yra statomas.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel« Yard* 1829
' Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Aki* 
Ištaiso.

Ofisas ir Altinių Dirbtuvi 
756 VVest 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

Rezoliucija
Pažangiojoj Amerikos, lietu

vių visuomenėj kilus klausimui: 
apie reikalingumą sušaukti A- 
merikos Lietuvių Kongresą pa
gelbėti Lietuvos žmonėms at- 
steigti demokratinę tvarką Lie
tuvoje,. Brooklyno ir apielinkės. 
'įvairių srovių organizacijų vei
kėjai Užgynė tą idėją ir suda
rė Laikiną Komitetą sušauki
mui vietos ir apielinkės konfe
renciją tam reikalui.

Ši konferencija, įvykstanti 
gegužės 3 d., 1936 m., Ameri
kos Liet. Piliečių Kliube, 8)i 
Union av., Brooklyn, N. Y., su- 
sidedanti iš- 129 atstovų nuo 53 
organizacijų, ir atstovaujanti^ 
4744 organizuotų lietuvių 
Brooklyne ir ąpielinkėje, vien
balsiai užgiria šaukimą tokio 
kongreso šių metų birželio 20 
ir 21 dienomis, Clevelande ir 
nurodo; kad šio Kongreso užda
viniai turėtų būti sekami:
■ 1-. Visų1 laisvę mylinčių Ame
rikos- lietuvių vardu pareikalaus 
,ti, jkM be jokio atidėliojimo 
butų sušauktas Lietuvos sei
mas, išrinktas visuotinu, lygiu, 
tiesiu, ir slaptu balsavimji pa- 
gąt proporcionalinę rinkimų 
sisterpą, laisvai dalyvaujant vL 
soms politinėms partijoms bei

: 2> Pakelti protesto; balsą prieš 
žodžio; spaudos, susirinkimų ir 
orgSfijzącijų laisvės slopinimą 

prieš kai:o laukų tei- 
nežmoniškomis

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland. Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS?

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Ned«liomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2680.

A MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

Gegužės 3 d. 1936 m. Ameri
kos Lietuvių Piliečių Kliube bu
vo organizacijų konferencija* 
prisirengimui prie visuotinio 
lictuvią seimo, kuris bū’s laiko
mas birželio 20) ii* 2 i Clevelan- 
do mieste tikslą pagelbėti Lie
tuvos žmonėmis issikpvoti pa
čioj Lietuvoj demokratines 
laisves ir subendrinti veikimą 
čia Amerikoj esamų, lietuvių 
progresyvių organizacijų.

J. Glaveckas, laikinojo komi
teto pirm., atidarė konferenci
ją 11:30 vai. ryto su įžangine 
prakalba, pabrėždamas kokį 
svarbų uždavinį turi ši konfe
rencija atlikti.

Į mandatų komisiją tapo pa
skirti : M. Antanaitis, John Or
man ir Kęstutis Michelsonas.

Pakviesta pakalbėti:: IL Mi- 
zara, A. Jankauskas, G. Karpus 
ir A. Žilinskas. Visi keturi pa
sakė po gerą prakalbėlę.

J. Siurba, laikinojo komiteto) 
sekretorius, padarė pranešimai 
iš savo darbuotės. Jo pranešu 
mas išklausytas- ir priimtas; 
vienbalsiai. r

J. Glaveckas, laikinojo komi
teto pirmininkas, pasiūlo dele
gatams sąstatą į prezidiumą.; 
Kyla diskusijos, bet pagaliau i 
sutinkama su pirmininko siūly
mu. O jis siūlė sekamus asme
nis į prezidiumą; Į pirmininkus 
J. Buivydą nuo kriaučių 54i 
skyriaus; į vice-pirmininkus Al. 
Gembutį nuo Atletų Kliubo; įi 
protokdlų rašfcihinkus V'. Mi- 
chelsoną nuo Amerikos. Lietu
vių Piliečių Kliubo. Visi pasiū
lyti asmenys- į prezidiumą tapo 
vienbalsiai užgirti.

po pietą Amerikos Lietuvių: 
piliečių Kliubas savo svetainę 
suteikė konferencijai laikyti: 
"veltui, už ką labai) ačiū Kliubo 
nariams ir jo menadžeriui St. 
Masiuliui, kad jie nieko nero- 
kavo už naudojimą svetainės.

•i V.. Michelsonas,
Konferencijos- protokolų raš

tininkas..

AKIŲ SPECIALISTAI
l****l*******^*N*r-****,*****^*****ll***,*«*i**»^^w«»rf«wvwwwwww**8

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Karnb. 1431-1434—Tel. Central 44il-ž 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos' vakarais nuo 6‘ iki 8:80:
/ Tol. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai*— 
na?al sutarties.

DR. VAITUSH, OPC. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuri* 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

CKtATlPff

'^,.,K«AFT |

Phone BMdevani 7042

Dr. C. Z. VezeFis
Dentistas

4645 So. Ashland Avė 
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti*

Preferred by 
millions 

to mayonriaise

___ jMįnniiiBii in -I—l------- ię——

Mrs. AnenaK. Jarus?
Physical Therapy 

< and Midwife
6630 S. Westem 

llllli Avė., 2nd floor 
H I 8 " M Hemlock 9252

Patarnauju prie 
aillt gimdymo namuo 

se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t- 
męnt ir magne- 

MmMh t*0 blankets ir tt.
Moterims ir mer- 
ginoma patari- 

' mai dovanai.

Jos. F.Budnk
- ’ , r’

* INCORPORATED 
3417 So. Halsted St

v Tel. Boulevard 4705

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.
namų Tel.: — Hyde Park 3395

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS dieną ir naktį.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.'

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

Kiti Lietuviai Daktarai.
Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos-: nuo 2 iki 4.. nuo 7 
iki 8:80 vt Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
T Ofisai ir Rezidencija^

Trečiadienis, geg. 20, 1936

ILaidotuvių Direktorfail

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Bridgeporto ofisas 
Tel; Yards 2534

Rezidencija

' Stop 1
Itchmg
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Reiškia

kimui

filmos

DOVANOS!

NAUJIENŲ Galioną

LINKSMAS PAVASARINIS

PIKNIKASSABONIS

3800-50 So. Western Avenue
BIRUTĖS DARŽE

ŠIOS SAVAITES
PETER PENEilra Sargeliai

SMILE 
CITY.

$1.00 
20ę

ON 
OUR 
WAY

SAMPELINfi 
ELEKTRIKINE 
LEDAUNfi 
VERTES $150

THe
~lbw£fi. op Pis a

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

Special paint ir var 
nish remover

i© • 
it, t=>emes«, 

PEKJ?

Termitai yra mažyčiai akli 
vabzdžiai iš tropikų šalių. Jie 
jsigręžia j medį. Darydami kai 
kuriąs pataisas vadinamos auk
sinęs pakrantes namuose Chi
cagoj karperiteriai užtiko žen
klų, kad ir Chicagoj esama tų 
termitų ir kad jie taippat ne
sigaili medžio, kaip ir šiltuo
se kraštuose. '

TCuS 
COUNTRy 

IS MEVJ 
'TO PETER. 
PEM ANO 
- ©AOI& )

Lietuviu 
kas pir- 
iki 9 iš

šeimynų nariai ga- 
kontestą. Kontesto

e& uoo<'sic.eoe 
A OS^Ė-rT-v <=»ua.ČJš 
•riD ©-riCS?- AsjO Eat

OJQ LUnCm

Basket Weaves—rolis

vee,Būt 
tmev ®>eemi 
TO SE E.N- 
«jQv>njG -T

.•$?»

. Vėliausi 1936 
SIENŲ POPIERIAI

POBBBR^ 
DEN., 
OR 

HIDDEN 
TRBA9U1U

UJtmustbe 
said WCr

MAS 
PtfAJTY or 
HEAtZT-Mr 
eve-Ai Lotus 
COtl LD I 
KEEF H (M 
DOU/AJ-AA)P 
lUftEE KAYO 

defeats , 
HAVEtrir 
VISCOUR.-

I /4(SEž> 
\ H/M.

šiandie kaip 2:30 vai. po
piet taps palaidotas buvęs Illi
nois gubernatorius Len Small. 
Laidotuves įvyks iš Small’o 
namų Kankakee miestely. Kū
nas bus palaidotas Mount Grove 
kapinėse Small’ų šeimynos lo-

i'sn ęoifNc* 
tO. ‘BĖE- NOuušf“ 
, I© • o$=»

Lafayette
00*4 .

Šiaurvakarinis kampas Archer ir Węstern, Chicago. Atdara sekma 
dieniais visą dieną. Jei norit sutaupyti pinigų ant statybos medžia
gos užeikit i musų yardą. / >

Lietuviai ir lietuvai- 
tės naėmė leidimus 

vedyboms

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

Sienų popieriaus va- 
lyklis. Visų branda
3 ke?- 21 n

Neužmirškite mirusius gimines ir draugus, kurie yra 
palaidoti tautiškose kapinėse. ; ‘

GEGUŽĖS 29 D. NApJIĘNOS IŠEIS PADIDINTOS \
Jus. galite įdėti paminklo paveikslą 4r ; tinkamą aprašy

mą apie mirusį, kuriam tas.< paminklas pastatytas. Taipgi 
galite įdėti mirusio paveikslą įr kartu paminėti metų sukak 
tį, kiek išpuola nuo mirimo dienos. Kurie turite pastatę pa
minklus, taipgi galite įdėti savo paveikslą stovint šalia pa- 

j. Del kainos ir kitą informaciją pašaukite V. B. Anv

Charles O’Donnell 23 
Sophįa Jaunas 27 m.

3 metus kure
3000 žmonių ir visas Baltijos 

laivynas sandarbiavo
Chicagoj bus rodoma

2 savaites tiktai

Termitai užpuolė 
Chicagą

Šiandie laidos 
Small’ą

Einamuoju laiku Jungtinėse 
Valstijose esama poros tūks
tančių tokių krautuvių, kurios 
užlaiko pakankamą kiekį ir pa
kankamą įvairumą prekių, kad 
jas galim skaityti departamen- 
tinėmis krautuvėmis, 
visoj ‘ Šaly tokių krautuvių pri- 
skaitoma pora tūkstančių, o 
vienoj tik Chicagoj tokių krau
tuvių priskaitoma 78. Kai ku
rios tų krautuvių yra taip di
delės, kad kiekviena atskirai 
samdo net iki 4,000 žmonių 
kaip f'patarnautojų pardavi
muose.

Graži parė 25 metu 
sukaktuvėms

-Z>4J£ 7b FALL AGAiM 
he Meete Zps 

gncEAir coAjązifcpoe., LERcy 
HAyriES iM A RETUM gc>7

The FATAL Flaw
M/ TU/S PO(aJE/2FUL i&aajtŠ'FfSTic A/zmo/ž 
'A CF/AJA CH/AJ*-BpoaGFTABoirr-

H/S DOUJAJFALL— .

Daug naujų pavyzdžių miega
miems ; kambariams—25c vertės. 
Special kaina. Rolelis 12 c 
.Sienų Popierių trimuojame VELTUI!

Milžinas Primo Camera, kuris buvo laimėjęs pasaulio boksininkų čempionatą. Tačiau jj 
“knock-out’u” nugalėjo Bear, o vėliau Joe Louis ir LeRoy Haynes, sensacingas negras boksiniu 
kas. Su Haynes Carnera vėl rungsis. Pas visus dabar kyla klausimas: ar milžinas Camera pa
jėgs atsilaikyti prieš Haynes? .....

Kadangi pp. Januliai turi 
daug draugų ir giminių, tai ir 
svietelio daug dalyvavo jų pa
rengtame pokily.

Vakarienės laiku išreikšta 
gražių linkėjimų pp. Januliams. 
Reiškė juos p. Evaldas, wauke- 
ganietis Kazys Burba, F. Side- 
ravičius (taipgi iš Waukegano), 
J. Vezelis iš West Frankforto, 
Moterų Sąjungos centro rašti
ninkė M. Vaičiūnienė, Antanas 
Zalatorius, J. Aukštaitis, R. 
Mazeliauskienė, A. Stukas, J. 
Rizgenas.

Pagalios p-ia Janutienė padė- 
kavo visiems atsilankiusiems. 
Pats Tarnas Janulis, nors ir 
drąsus ir neprastas kalbėtojas, 
negalėjo kalbėti, nes buvo la
bai susijaudinęs matydamas, 
kad jo prašyti svečiai maloniai 
priėmė pakvietimą į parę Ir 
skaitlingai atsilankė.

Po gardžios vakarienės sve
čiai linksmai pašoko iki vėlu
mos vakaro. Skirstėsi visi lin
kėdami jubiliantams geriausios 
sveikatos. —Dalyvis.

BRIDGEPORTAS. - šios 
kolonijos veikėjas Tarnas Janu
lis su žmona Franciška 25 me
tų vedybinio gyvenimo sukaK- 
tuvėms paminėti surengė puikų 
vakarėlį gegužės 9 dieną.

Pp. Januliai per 25 metus 
šeimyninio gyvenimo išaugino 
dvi dukteris ir sūnų. Pats Ta
rnas Janulis dirba per 24 me
tus Insurance Exchange trobė-

minklo. Del
brose, Canal 8500 arba parašykite laišką į Naujienas,

Visi, iš 
Altbach ir Reinhart dar 
ir jų 
i ši

Graham’s Special GIoss arba 
Semi-Gloss Paint 

Maleva su enamel finišu. Sienoms 
ir medžių darbams. $>f QE
Už galioną  ............. I

Tautiškų Kapinių 25 Metą Jubilėjus Kapu 
Puošimo Dienoje

Šie lietuviai įr lietuvaitės iš 
siėipė laisnius (leidimus) v^ 
dyboms;

Edward Rūbas 22 m. ir Apn 
Breinsberger 30 m.

Felix Wįnshunąs 27 m. ir 
Aldona Stalilionis 23 m.

Jerome Liębermąn 23 m. ir 
L,. Miežius .1'9’ m.' . ! •. •

Joseph Pedziviąte 26 m. ir 
Martlia Ezerski 23 m., ; .■

FLAT WHITE 
PAINT

Heavy, body. Ga
lima vartoti kai
po enamelio a- 
patini ■ kautą

S. $1.49

O«l COME OUIGK 
<t>SE. vvv-IZKT- i 
_____ F=OI_JINO I

Richard Pėtuš 22 m. ir Lo- 
raine Mųlįgan 21 m.

Frapk Dįrvolįs 40 m. įr Mar 
tha Pęčukaitis 34 m.

Virš 2,000 d ra 
bužių išparda
vimui m e t i- 
niam siutų ir 
kautų rekor
do sumušimo 
ivyky.

$1.99

Ekonomiškas GLOSS PAINT — 
Balta ir ' spalvuota. C 4 AQ 
Už galioną ..... ........ ■ ■■•v

Naujos Skrybėles
Verte iki $1.88! Mail Order kat. sta- 
ko perteklius, sezono vėliausi sty- 
tiai moterims ir merginoms. Pa
sirinkimui 1,000 'tiktai, CQa 
kiekviena .....................  OwU

Tas arba toji kurio prisiųstoji 
melodija bus išrinkta kaipo te
ma šiam programe gaus $5 (pen- 
kius dolerius) dovanų, 
skiriant 
bininkai 
Ii stoti 
teisėjai

KASTAS
ONA PIEŽA ir 
LONGINAS 
LABANAUSKAS

Altbach ir Reinhart 
radio valanda įvyksta 
madienj vakaro nuo 8 
stoties WSBC, 1210 kilocycles

Kuri Lietuviška Melodija jūsų 
nuomonei geriausiai tiktų kai
po tema atidarymui naujos Alt
bach ir Reinhart Lietuvių Radio 
Valandos pirmadienio vakarais?

Kuri Melodija jums patinka?
Siųskite savo mėgiamiausios 

melodijos vardą ir savo vardą 
ir adresą i

Altbach and 
Reinhart, Ine.

I

3525 WEST 26th STREET 
Chicago, III.

BARGAIN O U T L E T 
KETV. PENKTAD. ŠEŠTA D 

DIDŽIAUSI AUKA 

KAUTAI ir
SIUTAI

Per Draugiją Užsienio Lietuviams
J į g ■ 0 R Remti galite pasiskelbti viso pa- 

* šaulio lietuvių spaudoje.

Dėl Sąlygų n ITT n 
kreipkis į " Lą Ju It

Nepriklausomybės Aikštė 3, KAUNAS, LITHUANIA

; RED MAN
FLAT PAINT

Balta ir spalvuota

S,,... *1.95

ROOSEVELT 
FURNITUREco 

2310 West
Roosevelt Road 

Tel. Seeley 8760

MASTER WINDOW SHADE CO.
S. J. Vondrak ' Tel. Lafayette 4560

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

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIANl BLINDS.
1803 WEST 47th STĘEET (ARU WQQD ST.)

Diamond GIoss ir 
Fiat Paint

Balta ir spalvuota

95c

ŠIANDIEN 
, Durys atdaros vidurdieny 

25c iki 2 I
Sovietų Rusijos vėliausis 

triumfas

“MES K 
KRONSTADT

TĮie New York Times sako: 
“Tai briliantinis draugas—-Veika 
las dėl “Chapaven” ir “Potem-

GRAHAM & SONS, Ine.
“Malevų ir Sienų, Popieriaus Krautuvė” 

1821M 35th St. - - 1638 W. 79th St 
. Tel, LaFayette 3873 Tel. Radcliffe 3886 r

PRINCESS
TEATRAS 

So. Clark prie Jackson

ĖoĮk Stylių sąra- 
saizos 18 

iki 40, kainos 
f iki $12.98, tru 
! W m p I žakietų 
I ag siutai, swag- 

Ker kautai, ir 
|1 tvirtos s p al- 

fežįO. vos, klietkuo- 
, Jį ti, daugyb ė s 

stylių pasirin- 
Ateikit anksti!______

DIAMOND QUICK DRYING VARNISH, gal......  $1.00
VIENO KAUTO WHITE ENAMEL ...... . gal. $1.69
H. R. H. CLEANER .........  ........... . . 3 pak. už 19£
DIC-A-DOO PAINT VALYTOJAS, didelis pakelis 23č

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

VELTUI PRISTATYMAS Atdaras antradieniais, ketvirtadieniais

S1I SOUTH HUUK* $f....... TH. $f (LtY 4000
511 S. Paulina St. kamp. Harrison St.

BATELIAI
Balti—šviesųa—Juodi 

Mėlyni—Rudi
Virš 2,000 porų gražių naujų ba
teliu aųkojąm. Vertė iki $3.00 
•kids '<ties •oKfords «pumps 
•spike ir cuban heels.

?'""$1.49

11 »iiii Į tnlir, I**! a.. < iiMaim

Chicagoj daugiausia 
departamentinių 

krautuvių

Vienintelis Lentų Yardas Chicagoje su 

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

1.2x4 kaip naujos, švarios pigiai kaip pėda už 
2.1x6 kaip naujos, švarios, 100 bėgamų pėdų 

3. Lentelės, kaip naujos, ryšulys .... ........... .
,Į ■ l ■ ■ ___________ ■__________'

QUICKLY

LUMBER COMPANY

TIRED 
REDDENED 
k EYES

RECOMMENOED
FOR 40 'SARS

•---------- .'u

F-'
... : • • • •
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
Fhe Lithuanlap News Pub. Co„ Ino 

1739 South Hglated Street 
Telephone CANal 8500

..... .............. .............. . ... —

Užsakymo kalnai
Chicagoje — paštu

Metama ~38.00
Pusei metu —----------------- 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem minėdama____ _____  1.50
Vienam menesiui 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ______ _ 8c

Subseription Ra t esi 
38.00 per year in Canada \ 
$5.00 per yeąr outside of Chica 
18.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Savaitei 18c
aLU -—»s .Jlj W 1 ■ " ""F > ■ V e ——

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
paltu:

Entered as Second Clasa Ifatter 
March 7tb 1914 ai the Post Office 
of Ghicago, m. under the acl of 
Mareb 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben» 
drova, 1739 S. Balsted SL, Chicago. 
UI Telefonas Ganai 8500.

Metama $5.00
Pusei metų 8.75
Trims menesiams _______ 1.50
Dviem mėnesiams ------------ 1.00
Vienam mėnesiui _________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei matų ••S•e•••• •• •ąt,* 4.00 
Trims mėnesiams .....8.50 
Pinigus reikia siųsti paSto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
■■fWJJ.--_t.L2-J

TEISMO GALIOS KLAUSIMAS

Vyriausiojo teismo sprendimas, anuliuojąs anglių 
pramones kontrolės aktą, kaipo priešingą konstitucijai, 
vėl iškėlė klausimą apie santykius tarpe teismo ir kon
greso.

Jungtinių Valstijų konstitucija neduoda teismui 
galios vetuoti kongreso priimtus įstatymus. “Veto” tei
sę turi respublikos prezidentas, — ko demokratinėje 
valstybėje, iš tiesų, neturėtų būti. Bet vyriausias teis
mas pasisavino galią panaikinti įstatymą, kurį ir kon
gresas yra priėmęs, ir prezidentas yra/pasirašęs.

Devyni teismo nariai pasiima sau daugiau teisių, 
negu visų žmonių išrinkti atstovai ir vykdomoji vyriau
sybė, Aišku, kad tol, kol šitokia tvarka gyvuos, Jungti
nės Valstijos negalės padaryti žymesnio progreso socia
linės įstatymdavybės srityje. '

Vienintėlė išeitis iš šitos padėties tai įdėti į Jung
tinių Valstijų konstituciją paragrafą; kuriuo teismo ga
lia butų aprėžta. Jeigu prezidentas Rooseveltas yra tik
rai pasiryžęs vykinti tas reformas, kuriomis jisai žadė
jo suteikti kraštui “naująją dalybą”, tai jisai turėtų 
imti iniciatyvą šitoje kovoje su teismo uzurpacija.

........................ »■

NEPAKLUSNUS ARKIVYSKUPAS
■■ I

> —WW—. ....................I.................. ...

Romos papa atstatė francuzų arkivyskupą Andrių 
Dubois de la Villarabel — už tai, kad arkivyskupas ap
skundė valdžiai prelatą Bertin’ą, kuris yra kaltinamas 
dėl išeįkvojimo katalikiškų kongregacijų pinigų. Papa 
nenori/kad valdžia kištųsi į bažnytinius dalykus, todėl 
jisai ant arkivyskupo supyko ir liepė jam pasitraukti iš 
savo arkidiOcezijoS.

Bet arkivyskupas neklauso švėnto tėvo. Jisai sėdi 
savo kunigaikštiškame palociuje ir laukia, ką pasakys 
valdžios tardytojai apie apskųstąjį prelatą. Jeigu pre
latas bus patrauktas tieson, tai bus aišku, kad arkivys
kupas ne be reikalo jį skundė. Tuomet papai teks atsi
sakyti nuo disciplinarinių priemonių prieš arkivyskupą.

Iš šit(\“karo” tarpe aukščiausiųjų bažnyčios virši
ninkų matyt, kad papos autoritetas šiandie jau nebėra 
toks tvirtas, kaip kad buvo seniaus. Jo paties paskirtas 
aukštas bažnytinės hierarchijos šulas drįsta jam prie
šintis.

kurio stovėjo arti velionis Dr. 
D. Alseika, parašė palankų dar
bininkų judėjimui straipsnį 
Pirmosios Gegužės šventės pro
ga. Tenai skaitome:

“Bet šią šventę neturime 
pamiršti ir tų visų kuriamų
jų jėgų, kurios savy neša 
šviesesnės ateities laidą. Tai 
visų varguolių, beturčių, dar
bininkų, bežemių ir mažaže
mių, visos darbo • inteligenti
jos reiškalų bendrumas, to 
bendrumo gilus įsisąmonini 
mas. Tik sąmoningi darbo 
žmonės tegalės pasakyti bur
žuazijai, dvarininkų ir bend
rai visokių kapitalistų adre
su, kad gana tų fašistinių 
eksperimentų, gana grobia
mųjų karų, gana aikvojus 
kruvino darbo vaisius pražū
tingam ginklavimuisi. Tik iš 
sąmoningų .darbo žmonių te
galima laukti tvirto pasiprie
šinimo tolimesniam išnaudo
jimui, tik susiorganizavusi 
darbo armija prieš pirmuti
nį puoliką tegalės atkreipti 
ginklą, nors tai ir butų sava 
buržuazija.”
Tai visai nepanašu j tai, ką 

rašo apie darbininkų judėjimą 
mūsiškių sandariečių lyderiai, 
nors jie sakosi esą Vilniaus 
pirmeivių draugai.

>
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“Draugas” ryžosi palyginti 
pavasarininkų organizacijos at
stovą Leimoną su Dr. Jonu 
Šliupu ir surado, kad pastara
sis prieš pirmąjį nieko nereiš
kia. Tik paklausykite:

“Dr. Juozas Lėimonas yra 
didžiosios Lietuvos katalikų 
jaunimo organizacijos, turin
čios virš 70,000 narių, -vy
riausias vadas, Katalikų Vei
kimo Centro direktorius, Pa
saulio Lietuvių Sąjungos se
kretorius ir daugelio kitų 
tautinės ir religinės krypties 
organizacijų veikėjas. Taip 

. pat rašytojas ir ‘Musų Laik
raščio*, didžiausio savaitraš
čio Lietuvoje, vyriausias re
daktorius.... Tai yra veikėjas 
pilna tl žodžio prasme.” 
Na, o šliupas ?'Viso labo, gir

di, tik “laisvamanių tėvas’* ir 
— 75 metų amžiaus senis!

“Ak, tiesa,” pripažįsta Ma- 
* rįjonų organas, “energinga* 

sis bedievis kalbėdavo ir da
bar vis dar kalba, kaipo bu
vęs aušrininkas, apie tautos 
gerovę. Bet taip daro tik 

' tam, kad įsigyti tautoj pasi
tikėjimą, kad lengviau butų 
ją atitraukti nuo Dievo, nuo

Bažnyčios ir vesti pragaištin
gais bedievybės keliais. Tuo 
keliu jis nuėjo dar ‘Aušros’ 
laikais. Ir tada jau dr. šliu
pas sėjo’ nedorą laisvamany- 
bės sėklą ir, sukiršino musų 
tautos veikėjus, kurių tada 
tiek dar nedaug buvo ir ku
rie tautai buvo tiek reikalin
gi, kaip druska žemei.” 
Vadinasi, net ir Dr. šliupo 

kalbos apie tautos gerovę tai 
tik apgavystė!

Nieko padoresnio iš to kuni
gų laikraščio negalima ir tikS* 
tis. Jisai drapsto visus, kurie 
nepučia į klerikalizmo dūdą. 
Bet jisai atliko meškišką patar
navimą p. Leimonui, kada jisai 
pastate jį greta su Dr. šliupu. 
Nežiūrint, kaip kas mano> apie 
katalikiškas organizacijas arba 
lais’vamanybę, bet vistiek kiek
vienas pripažins, kad Dr. Lei* 
monas, kaipo asmuo, negali su 
Dr. Šliupu nė iš tolo lygintis.

Tas faktas, kad Lietūvos 
krikščionys demokratai uždėjo 
Leimonui tiek daug įvairiausių 
“činų”, visai nepasako, kad ji
sai didelis vyras, o tik liudija, 
kad krikdemai turi mažai kva
lifikuotų ir pilnai ištikimų dvar 
sinei vyriausybei žmonių.

VILNIEČIŲ LAIKRAŠTIS 
APIE DARBININKŲ 

ŠVENTĘ

Vilniaus pažangiųjų lietuvių 
laikraštis “Vilniaus žodis”, prie

PALAIMINTI TIKINTIEJI

Komunistai mėgsta ištrauko*- 
mis iš Anglijos rašytojų 
Webb’ų knygos įrodinėti, kad 
sovietų Rusijoje viešpataujan
ti “pilniausia demokratija”, — 
nežiūrint įto visiems žinomo 
fakto, kad tenai nėra nei orga
nizacijų laisvės, nei susirinki
mų laisvės, nei žodžio, nei spau
dos laisvės, štai, “Vilnis” pa
duoda tokią ištrauką: x

“Niekur visame sviete, 
apart SSRS., nėra leista (!

“N.” Red.) tiek daug kri
tikuoti visas valdžios šakas... 
Ta nuolatinė kampanija, iš
kelti kas negero ne tik ofi
cialiai toleruojama, bet tiks
liai skiepijama kaipo svarbus 
būdas gerinimui valdžios ir 
visuomenės įstaigų.” 
Yra žmonių, kurie parašytu 

(ir itam tikrų įstaigų aprobuo
tu) žodžiu tiki aklai, kaip bib- 
listai šventraščiu. Bet mes žiū
rime į faktus, o ne į tai, ką 
kas pasako arba “padrukavo- 
ja”.

Yra tikri juokai kalbėti apie 
didesnę kritikos laisvę Rusijo
je, negu kur kitur sviete. Kas, 
sakysime, draudžia kritikuoti 
bet kurią “valdžios šaką” Ame
rikoje, Anglijoje arba Franci- 
joje? Amerikos laikraščiai to
kios kritikos yra pilni. Visa re 
publikonų partijos kampanija 
dabar yra ne kas kita, kaip 
nuolatinė valdžios įstaigų, jos 
atstovų ir jos politikos kriti
ka. ,

Republikonams šitoje kriti
koje pritaria ir daugelis demo
kratų, kurie nesutinka su 
Roosevelto politika. O be to, 
kur dar įvairios radikališltes- 
nės partijos —- progresistai, 
farmeriai, ‘socialistai, komunis
tai ir t. t.?

Kada Rusijoje bus tiek kri
tikos laisvės, kiek jos yra šio
je šalyje, tai tenai nebebus 
diktatūros, nes diktatūra ir 
kritikos laisvė yra nesuderina
mi vienas su antru dalykai.

• <

“Savikritika” diktatūroje
Tiesa, visai be kritikos ir 

diktatūra negalėtų' gyvuoti, nes 
diktatoriaus tarnai, valdininkai, 
išvogtų valstybės turtą ir pri
dirbtų visokių kitokių kiaulys
čių tiek daug, kad pati dikta
tūra turėtų, galų gale, žlugti. 
Štai, Maskvoje dabar yra tei
siamas “Vrangelio salos despo
tas” Semenčuk, kuris žudė, plė
šė ir kankino kitus tos salos 
valdininkus ' ir gyventojus. Kas 
butų, jeigu šitokių sutvėrimų 
darbai niekuomet negalėtų būt 
iškelti aikštėn?

Taigi savęs apsaugojimui 
diktatorius yra priverstas leis
ti, kąd jo valdiniaį kits kitą

kritikuotų ir skųstų'. Kai atsi
randa daug korupcijos, tai dik
tatorius būna priverstas net 
remti tokią “savikritiką”. Bet 
kiekvienas gali suprasti, kad 
ta diktatūroje leidžiama kriti
ka yra tik labai menkos, vertės 
pavaduotojas tai kritikos lais
vei, kuri gyvuoja demokratinė
se šalyše.

Diktatūroje kiekvienas val
dininkas yra diktatorius savo 
srityje, ir jeigu paprastas pi
lietis arba žemesnis valdininkas 
nori iškelti aikštėn jo šunybes, 
tai jisai stato save į didelį pa
vojų. Diktatoriukas gali tokį 
savo “kritiką” sunaikinti, pir
ma negu žinia apie jo blogus 
darbus, pasieks viršūnę!

Antra, , diktatūroje kritika 
negali liesti patięs vyriausiojo 
diktatoriaus. Niekas, pav. Ru* 
sijoje negali žodžiu arba raštu 
užgauti * Staliną. O tuo tarpu 
Amerikoje prezidentas Roose
veltas yra atakuojamas be pa
sigailėjimo, ir niekas už tai nė
ra baudžiamas. *

Pagalios, ir tai ^ra svarbiau
sias dalykas, diktatūroje neva
lia kritikuoti valdžioj politiką. 
Ją nustato diktatorius ir ji yra 
laikoma “neklaidinga” — iki 
diktatorius jos nepakeičia. Kas 
iš to, kad laikraščiuose (val
džios kontroliuojamuose) arba 
kokiame nors mitinge pakriti
kuojama tas arba kitas valdi
ninkas, ta arba kita įstaiga, 
kuomet, gal būt, yra visai ne
tikę tie tikslai, kurių siekia

LITTLE FERRY, N. J. — Elizabeth Kasper ligoninėj, ka
me ji pagimdė “kvartetą”. Už tą pasižymėjimą mėras pasiuntė 
jai miesto raktą,• kurį jai įteikė slaugė.

dm?;,r.?. u i r r asas
valdžia, arba tas kelias, kuriuo 
ji eina!

Įsivaizduokime, pavyzdžiui, 
kad Italijoje, kai Mussolini pra
dėjo karą su Etiopija, butų bu
vę kritikuojami to arba kito 
departamento valdininkai, kad 
jie negerai atlieka savo darbą, 
arba generolai, kad jie nemoka 
vadovauti armijai —, ar šita 
kritika butų padariusi Etiopijos 
karą geru dalyku?

“Savikritika” diktatūroje lie
čia tik mažmožius, bet pati

diktatūra yta nekritikuojama, 
nežiūrint to, kad ji vestų kraš
tą tiesiog j pragaištį. Tikra 
kritikos laisvė tegali gyvuoti 
tiktai demokratijoje.

.i.A.iio' ■, 'i, rfi ...................................■<

F.L.I.S. Natūraliza
cijos Knygutė

ę | i i —

Naujas leidinys — aštuntas 
— “Kaip Tapti SuV. Valstijų 
Piliečiu” natūralizacijos kny
gutė, kurią pagamino Foreign

Language Information Service, 
jau gatava. Ji turi visas Vė
liausias permainas dėl natūra
lizacijos.

Knygutė iš šešiasdešimt ke
turių puslapių smulkmeniškai 
paaiškina, kaip išpildyti Inten
cijos Deklaraciją ir Natūrali
zacijos Peticiją, parodo, kaip 
ateivio natūralizacija liečia jį 
arba jo šeimyną, aprašo mote
rų pilietystę, ir procedūrą spe
cialioms klasėms ateiviams 
veteranams; ateiviams, kurių 
atvykimą į Su v. Valstijas ne
galima patikrinti; ateiviams, 
kurie atsisakė tarnauti milita- 
riškoja tarnyboje laike pašau 
linio karo; žmonoms ir nepil
namečiams vaikams deklaran- 
to, kuris jau miręs ir t.t.

Knygutės 20 puslapių pa
skirta klausimams ir atsaky
mams, su4 kuriais kiekvienas 
aplikantas turėtų nors biskutį 
susipažinti. Kai kurie iš tų var
tojami kvotimose. šitie klau
simai ir atsakymai buvo pa
taisyti naujame leidinyje, kad 
prisilaikytų prie naujos pilie- 
tystės programos, kurią pri
ėmė Immigration and Natural- 
ization Service.

Natūralizacijos knygutė par
siduoda po 25 centus už kopi
ją; galima gauti knygų krau
tuvėse arba tiesiog iš Foreign 
Language Information Service, 
222 Fourth Avenue, New York 
City. F.L.LS.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

1$ “VISU TRIJŲ ŽEMAI KAINUOTU KARŲ

Visir.Tri ■■■«

HYDRAULIC

IR AUKŠČIAU, 
LISTA PIRBTU- 
Vii, DMTROIT

SPĖČIAU ĮREN
GIMO KKRTA

Saugiausias Iš
^Visų Trijų^ 

Ir Jus Gaunate Visas 
Kitas didžias Ypatybes

PADARYTAS KAIP PULLMAN KARAS
Kaip moderninis gelSkelio Rančas, Plymoiith's 
body yra iš plieno ... Safety-Steel. Body ir masy- 
viO plieno karo rėmai sudaro net vienatinę viene
tą . duoda saugiausia ir greičiausią motorinio 
karo konstrukciją- Šiandien!

DOUBLE-ACTION HYDRAULIC STABDŽIAI
Poi|bIe*Actlon Hydraulio stabdžiai 
Plyniouth double-actlon Hydraulic stabdžiai / 

: nepriklauso nuo ‘'įsukamų” wheel-action (kaip Z 
tai parodyta kairiame paveiksle) bet parodo / 
lytu spaudimų per Visą, kiaurai. (VirSuj, 
dosmen. /

“Pigiausias 
Užlaikyme”

“Važiavimas per pelkes, smiltis ir 
Šaknis tai dienos darbas” sako 
Oil Field prižiurStoJfUi N, P. 
Condry, iŠ Conroe, TeKąs. "Šita 
aliejaus Šalis pliekia kitus ka
rus > . . bet tik ne Plymoutk, Pir
miausiai afi ■ negalėjau tikėti pa
daręs 23 mylias su vienu galio
nu. Taip, kad aS įsitaisiau pa
tikrinimo kvortą. Taip, Tamsta, 
23 mylios tai skaitmuo”

“Matykit Visus Tris” pirm negu 
pirksi, šiandien jie kainuojami veik 
vienaip ... bet Plymouth duoda did
žiausia extra-vertybe ... Paklauskite 
bile Chrysler, Dodge ar De Soto 
dealepo, kad padaryti išbandymą.

LENGVA PIRKTI
Plymouth kainuojamas mažiausiai ... ir jus ga
lite pirkti naują Plymouth už tiktai $25 mė
nesy. The Conimeroial Credit Company teikia 
visiems Chrysler, Dodge ir De Soto dealeriams 
palengvinimu kas daro Plyniouth lengva pirkti.

PLYMOUTH DIVISION OF 
CHRYSLER CORPORATION

ED VVtNN IR GRAUAM McNAMEE ANTRADIENIAIS VAKA
RAIS, W. M. A. Q. S:30

ĮSIDĖMĖKITE, kad Plymouth yra 
netiktai saugiausia;

jų” ... bet taipgi ekonomiškiausias.
Savininkai giriasi 18 iki 24 myliu 

j valanda padarantys .,. stebėtinai 
mažu aliejaus išvartojimu ir išlaiky
mo išlaidomis. Tiktai Plymouth gali 
duoti tokias dideles ekonominias sa
vybes kaip: 6 cilinderiu 44L-head” in- 
žino paprastuma... pilno ilgio van
dens indą ... tiešiogini vandens tekė
jimą .. • kalibruota ignition ... ketu
ri pistonu žiedai... keturi svarbieji 
bearing crankshaft.
PASUK SAVO RADIO ANT

CHRYSLER, DODGE IR DE SOTO DEALERIAI
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Reikia Tik Vieno Kupono 
Įžangai įNaujienų Pikniką

Į, * ' --------------------- '
I . i. . •

Dėmesiui visų Naujienų skaitytojų!
Kiekvienas Naujienų skaitytojas lai 

išsikerpa tik VIENA kuponų iš Naujienų 
ir su tuo VIENU kuponu galės įeiti į Nau
jienų piknikų sekmadienį, gegužės 24 die
nų, Birutės Darže.

Naujienų pikniko programe, apart 
Pirmų Lietuvių Sakalų, dalyvaus ristikas 
jaunuolis Bancevičius, sūnūs Drapiežno 
Dzūko, ir kiti žymus ristikai. Jaunąs Ban
cevičius, sako, yra dar tvirtesnis ir vikres
nis, negu jo žinomas tėvas. Susirinkusi 
publika turės daug smagumo žiūrėti kaip 
ristikai rodys savo nepaprastų iegą ir vik
rumų, o ypač jaunas Bancevičius parodys 
kų jisgali.

Pirmi Lietuvių Sakalai bus irgi didelė 
numeriai, bet apie tai pakalbėsme kitų syki, 
naujiena visiems. Bus dar ir kiti programų

vičių gražiai palais

Gegužės 18 dienų buvo> gra 
žiai palaidotas Lietuvių; Tau 
tinėse kapinėse Pranciškai Juo 
zapavičius.

Paliko' nuiiudusi jo? moteris 
Elzbieta*, podukra Antanina 
Daunienė, žentas Antanas, poi- 
sunis JkiOzapas, marti Wrga 
rita ir daugiui! giminių ir drau
gų.

Velfbnįs priklausė Chicagob 
Lietuvių? Draugijai.

Gražus buręlis giminių . ir 
draugų^ susirinko apie 21 vali 
po pietų į koplyčių adresu 4401! 
West Laivrence avenue ir su’ 
teikė velioniui paskutinį patar
navimų palydėdami jį į amžino 
pasilsio vietų, Lietuvių Tauti
nes kapines. ' 1

, Laidotuvėms patarnavo^ lai
dotuvių direktorius S. D. La- 

’chavicz'- ir Sunai.
■— Senas Petras.’

INDIANAP0LIS, Ind. — James Jonės (Jacobs) prisipažino 
važiavęs drauge su Hąrlan Crouch, kuris nušovė John R. Fos- 
ter, federalį agentų. Crouch, ex-kaliriys, dabar yra ieškomas.

TARP MUSU 
BENIERUJ

Iškilmingas Atidary
mas Padidintos San

dėlio Vietos

biznis auga ir

The 7
Kraft '

Cheese
Spreads

now in 
Swankyswig glassesl

new-des’rgn

• Sparkling glasses strewn with 
bright atars... the new Swanky- 
swigs. You’U want to collect a 
whdle sėt. And while you’redoing 
it, get acąuainted __
with all seven 
of the delicious 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
mąrvelous for

and appetizers.

p— —- — —- — —. — —. M M _ m. _. M —a 
I ĮŽANGOS KUPONAS . 
I Į NĄUJIENŲ PIKNIKĄ ,
I GEGUŽES-MAY 24, 19S6 1
I BIRUTĖS DARŽE j
Į < Kad įeiti? y šį Naujienų piknikų, kiekvienam reikia- | 

turėti 1 įžangos kuponų. Šie kuponai telpa šių savaitę
• kasdien Naujienose.
I ' - IMM BMai MMM HMM MBM MM IMM» feMM' «MM' MBM ■ MM taMBM- HMM MMP BMM MM

CICERO. — Jau buv*o pra
nešta Naujienose, kad Antanui 
Lingę ištiko; nelaimė apie po
rų menesių atgal. Jį suvažinė
jo automobilis.

Nors Antano koja jau pa- 
liuosuota iš gipso: (cast), bet 
priminti jos jis dar negali ii 
vargas tenka kęsti. O gyventi; 
reikia. Prie to yra ir šeimy 
na.

Ir vėl Kelly paliki
mas; surasti nauji 

dokumentai
' I

Nereikia Įmokėt Pinigų
- Tik potam po $1.00 j savaitę. 

Thor Skalbyklos ir Mangjiai.

Tiek laimės dar yra, kadi 
moteris gavo darbų. Tačiau ji< 
viena fuTj. užlaikyti savo, dar
bu visų šeimynų. Suprantama,- 
kad! tai yra sunku.

Taigi geraširdžiai lietuviai 
C. Vištupis ir F. Danauskas 
daro rinkliavų Lingėj šęimy 
nai pagelbėti. Gražus tai yra 
sumanymas ir turėtų būti pa- 
sekmingasi

Čia visi pažįsta Lingę kai
po' sena1 gyventojų, apdraudos 
agentų. Jaunesnėse dienose 
Lingė buvo gan veiklus, lietu
vių rateliuose^ daugelį metų 
jis priklaupė taip Citros, taip 
ir Chieųgos draugijoms,, bet 
nelemta, depresija privertė skir
tis su visus tuo darbu ir jis 
kuriam laikui buvo paliovęs 
veikti.

Aš nuo savęs prašau visus 
senus ir naujus draugus pri 
sidėti sulig išgalia ir sudaryti 
Antanui linksmų vardadienį 
birželio, 1'3 čE 
atsišaukti: šiuo 
nauskas,, 1346 
Cicero, Ill<

— K. P. Deveikis.

Iš toliau galite 
adresu: F. Da 
So. 50 ąvenue,

Pamatykite naujas 
Thor Skalbyklas ir 
Prosinimo .mašinas 
pas BUDRIKĄ. Dy
kai išmokiname pra
syti ir dykai demon
struojame.jūsų na
muose. Kainos nuo

Viešųjų turtų administrato 
{riaus- vyriausias tyrinėtojas 
Jjack- Rubens,l. sakoma, suradęs 
du albomus ir odos viršeliais 
knygų *vardu ^‘Life of Our Sa- 
jvior and Beter”. šis radi- 
’nis galįs dįi|ti įrodymų,, kokie 
tikrenybėj, yra artimiausi gi
minės pabasįos Kelly, mirusio 
metai laikoj atgal, dėl kurio l 
turto nukentėjo ir keletas Chi
cagos lietuvį.

Kalbami aįbomai; ir knyga 
buvę užtikti!? tūlo George La- 
cey real est^te; ofise, 5241 So. 
LaSalle streėt. Kelly čia juos, 
padėjęs kiek laiko' pirm to, 
kai mirė. Apie juos iki šiol nie
ko neprisiminta, kadangi La- 
Cėy buvo; girdi, užmiršęs.

*■' "ii ..

Knygoj; esu įrašyta: “To 
James Thomas Kelley, present- 
ed by his mother,.- Elisabeth 
Kelley.”

Kaip žinoma', mirusia, pabas- 
ta buvo iki šiol vadinamas 
“Kelly”, o šiuose dokumentuo
se jis vadinama “Kelley”. Rei
škia-, yra mažas skirtumas. 
Knygoj rasta ir popieva/ ku
rioj- yra užrašyta: “James 
Thomas Kelley, borned Thurs- 
day, Dec. 25, 1873.”

Jack Ru'bens sako, kad jis 
patyręs, jogei Kellėy turėjęs

'mažų medinį namų adresu 
5760 Cottage Grove avė. Kai
myne, tūla Mrs. Rodeck, 5745 
Grove avė., buk pripažinusi kai 
kurias fotografijas kaip Kel- 

’ley tėvo ir motinos paveikslus.
Reikia turėti omenčj,. kad 

Kelly palikimo- byla tebėra ty 
rinėjimo stadijoj ir kad; jo pa
likto turto ieško net 34 asme
nys,. kurie skelbiasi buvę jo 
giminės. Taigi byla dar toji 
gražu neišspręsta.

. Universal Grocery Company, 
3150 W. 51st St., kuri užlaiko 
Universal Food Stores visose 
Chicagos apielii^įėse, daro sėk
mingų biznį. Biznis taip padi 
dėjo, kad reikėjo padidinti vie
tų.. Padidino- vietų apie 1000 
ketvirtainių pėdų.

Dėl tavorų paėmimo yra 
įrengtos trejos didelės durys 
ir didelė platformė. Grosernin- 
kai atvažiavę dabar gaus sa
vo tavorus greičiau; nereikės 
ilgai laukti kol prisikraus ve
ržimus. >
• Reiškia
^patogumai gerinami. Biznio ve
dėjams pp. Bragier ir Bučin
skui už tai priguli kreditas.

’ Ketvirtadienį,, gegužės 21 
'dienų, yra rengiamas didelis 
'mitingas ir iškilmingas atida
rymas padidintos vietos san 
įdėlio patalpose, 31'50' W. 51st 
St., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Po mitingo bus duodami už
kandžiai DYKAI. '

Kviečia visus lietuvius gro- 
f šerniukus dalyvauti šiame iš
kilmingame padidintos vietos 
atidaryme.

i

■ Prie šios sėkmingos koope- 
racijos verta prigulėti kiekvie
nam lietuviui groserninkui.

(Sp>>

Buy gloves wltf» what 
ir savęs

nėra reikalo Movėti *0$ ą» 
daužau, kad rauti m dMtų

SM. Ji valo ir apaauro ašu
tu Bato saliu auUuikUtt 
•St oi Irartuoa tallta ao-lnlrtt 
u plrBttaaltM ar kr Vita 
LaMbert Phamaoal Ob.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

25e
GERE. Naujienų skaityto
jo! ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios ’ skelbiasi 
Naujienose.

b - ----- -į

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

BossesWon’t 
Kire People with 
ffatitosis

ir aukščiau

Jos,f. Budrik, Ine,.

BBEATH/
People wha gęt and7 hold jobs 

j keep their breath agreeable 
■Į

<7ith the best to ohoose Irom these days, em- 
‘ployers fAvor the'pereon who is most attrac- 
’tlve. In business life as In the sočiai world» 
’halltosis (unpleasant- breath), is considered the 
>worst of faults.

Unfortunately everybody ouffers from thia 
offensiva condition at soma' time or other— 
many ittore regūlarly thanthey thl..ki Fermen- 
tation of fboa particlės skipped by the tboth 
brueh is the cause of most cases. Decaying . 
teeth and'poor digeation also oause odors.

The qulck, plėasant way to improve your 
breath is to ūse Literine, the quick deodorant, 
every mofnihg and everv hlght.

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves, 
Your breath bėcomes sweet and agreeable. It 

not offend others. v
If you.value your.-job- and your friends, usa- 

Lieterine, the safe antisoptic, ręgularly. Lam- 
, bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Deifteffėnd; others - Chech 
*halitosi$ with LISTERINE

I ' ' 1 ' -i \

3417 Soi Halsted Street 
Tel. Boulevard. 4705,

Klausykit gražaus BUDRIKO programom 
Kasdien! 7 vai. Vakare iš WAAF. 920 kilocycles 
Nedeliomis 7 vali vakare iŠ WCFL, 9Į0 kil.

Siunčiat, GSlet' Telegrama 1 VlsM.
Pasaulio Dhlia

LOVEJKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams
ir Pagrabams 

3M8 So. Halsted St..
Tel. BO.Ulnvari 73Į4

*"*■****■***•*■■■

MYKOLAS DAUTERAS
■ i, Persiskyrė su šiuo pasauliu- 

geg; 17 d., 6:15 vai. ryto, 1986 
, m., sulaukęs 18 m. amžiaus, 
* gimęs Chicago, UI. kovo' 10, 

1918. Paliko dideliame nuliūdi
me motina Petronėlę po tėvais

' Stulginskaitė, tėvų Mykolą ir 
' 3 seseris Petronėlę, švogeri 

Juozapa Bretanus, Josephine 
! ir Švogeri Mykolų Stažus ir 

Glara, broli Jonų’ir daug kitų 
giminių.

Kųnas pašarvotas randasi
- 1438 South Trumbull Avenuę, 

Telefonas Rockwell 0115. Lai-
■< dotuvės ivyks rytoj, gegužės 
; 22 diena, 9:00 vai. ryto iš na

mų i šv. Agotos — Douglas 
> Blvd. ir Kedzie Avė. parapijos 

bažnyčių,, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 

‘ sielų, o iš ten bus nulydėtas
- i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Mykolo Dautero 
giminės, draugai- ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame.
Motina, tėvas ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja Lai
dotuvių Direktorius A. Masals
kis, tel. Bouleyard 4139.

Susirinkimai ir pramosi pranešimai 
DYKAI Ubus talpinami -Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS. Už dau
giau pakartojimui reikės- mokėti, 

"NAUJIENŲ’’* ADM.

; J. MIKŠIS
RAMO VA AUTO. SHOP 

Taiso visokius automobilius 
geriausiai ir pigiausiai 

j 834 W. 35th SL
Tel. Yarda 6547 »

CONJIAD 
PHOTO STUDIO 

420W. 63rdSt.
jį ' , j

; Englevood 5883-5840

į Salutaras Drug & 
į Chemical Co.
SSalutaro Biteris yra vienas iš geriau
sių Biterių ka šiandien- randasi ant 
įrparketo. Jis žinomas kaipo gera gy- 
Huolė dėl viduriu ar kitu; nesmagu- 
;mu. Plačiai yra parduodamas aptie- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine' ir be degtinės. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Ri
teriai Pašaukite telefonu Canal 1133.

639. West 18th SU

Tavernos
_ Kur Susirenka Lietuviai______

Vinewood Beer Garden
Musu užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, alus, ci
garai. cigaretei, vištienos pietus ir 
'mandagus- patarnavimas Atyda drau
gijoms! veltui daržas dėl visokiu 
parengimu! Savininkai

WM. DAMBRAUSKAS. IR 
BERTHA KINDER

6: blooks West of Kean Avė. on Ar
cher. Tel. Willow Springs 43.

i,, , III

Teh Republic 8492

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

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

i mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė* WiUow Springs

KAZIMIERAS IR MARGARET
<0. ' MAINELUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu nelaiminga mirtimi geg. 
16 dienų, t:30 valandų po1 pietį 1936 m., sulaukę 29' ir 25 
pietų amžiaus, gimę Chicago, III;

Kazimieras paliko) dideliame nuliudime tėvus Kostan- 
tų ir Kostaneijų Mainelius, švogerius Anthony ir Ąlfred 
Jųtchus, brolius- Walter ir Morrisy 2 seseris : Adelę ir 
Genevieve ir dėdę Jocius ir gimines.

Tvlargaret paJikbA dideliame nuliudime savo tėvus Jo
nų it Mncgaret Gurzdas, seserį/Marijonų ir švogerį Wal- 
ter Mainelį; tetų Elzbietų ir dėdę Mikševičius ir tetų Ųr- 
šulę ir dėdę Gutauskus, tetų Veronikų ir dėd’ Bukaus
kus? ir dėdė J^ųrtynų ir dedien’ Valūnus ir kitus gimines 
ir taipgi jų aįiejų giminės ir draugai ir pažystami.

Kųnai pašarvoti randasi 3944 So. RockwelI St-
Laidotuvės. įvyks ketverge; geg. 21 dienų, 1:00 vali po 

piet iš; iianių į Tautiškas kapines.
Visi A. A. Kazimiero ir Margaret Mainelių gimines, 

draugai ir pažystami esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse įr suteikti: jiems paskutinį patarnavi
mų i? atsisveikinimų..

Nuliudę; liekame,
Tėvai, Broliai,. Seserys ir Giminės,

l ■ • ’l * *

Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių £)irektoriusy‘ A. 
T Pavlavičia Ųndertaking Co. S. Mitchell, Director. Tel.

t

■

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar. daugiau S7..80 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

Mes Padarom Gera
DARBA PIGIAU
Galite ateiti visados
Permanents muši

SpecialybH

Ideal Beauty Shop, 
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SOi HALSTED STREET
Atdara vakarais

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

PETE YOUNG 
82-ndi and Kean Avė.

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai. 
Bismark alus, geros rųšies 

degtinė ir cigarai
; ANTANAS IR AGNĖS STEKAI 

Savininkai
<701 W. 21st Place TeL Ganai 7522

■ GlFFiCfc
VISUOMET ŽEMAS KAINAS 

X-RAY
Vai.: 8:30 iki 8:30 v, vak. j 

TEL. HARRISON 0751
32 6 S. STATE ST. ■ 

Opposife Davis Store, JJd Hoor

BILL’S TAVEBN
Pranešame visiems draugams ir 

kostumeriams, kad mes persikėlėme 
i naujų vietų, — erdvingų ir gra
žiai išpuoštų, čia turėsime geriau
sios rųšies degtinės, vyno, alaus, 
cigarų, užkandžiu, o penktadieniais 
žuvies veltui. Muzika penktadieniais 
ir šeštadieniais. Stalai dėl šeimynų 
ir graži vieta dėl Šokių. Savininkai

VINCAS ir ONA POPILL 
4358 So. Maplewood Avė.

SUSIRINKIMAI
—■ r-1—“* ' - i***1*

Humboldt Park Lietuvių Politikos KHubo susirinkimas įvyks 
21. dienų gegužės AI mira Simons Hail^^talpose, 1640 
North Hancock st. Gerbiami kliubo nariai prašomi at- 
šliaukyti. — Valdyba.
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33,000 voltų elektros 
jėga perėjo per 

žmogų
G,eorge Burkhead, 43 metų, 

laikė savo rankas ant geležin
io keltuvo, kai tas keltuvas 
paliete vielą su 30,000 voltų 
elektros srove.

Elektros srovė perėjo pei 
Burkheadą ir baisiai jį apde
gino, tačiau stebėtinu budu jis 
išliko gyvas ir daktarai mano, 
kad jis turi progos rnsveik 
ti.

rinks Illinois legislatu’ros nariai 
specialiam posėdžiui.

Tarp įstatymų ‘ sumanymų, 
kurie teks šiame posėdy sprę
sti, yra šie: pastovi piliečių 
balsuotojų registracija, panai 
kinimas rytinių valstijų laiko 
ir sugrįžimas prie buvusio pir
miau laiko standarto, priedas 
prie valstijos konstitucijos siv 
teikiąs vyriausybei platesnę 
galią taksavimo reikaluose ii 
peržiūrėjime dabartinės taksą- 
vimo praktikos.

Specialis Illinois le- 
gislaturos posėdis

Michigan gatvė bus 
uždaryta savaitei
Pradedant ketvirtadieniu vie

ną savaitę bus uždarytas tra-
----- ----- fikui Michigan bulvaras tarp

Gubernatoriaus Hornerio spe- jMonro'e gatvės ir Roosevelt 
ciaiiu pakvietimu šiandie susi-' road. Darys pataisas.

KIEKVIENOS VT Zk YRA
RŪŠIES Ik JI JL/X> PAVOJINGA

Tiktai moksliškas paraiStls tinkamai jnma i mus paraisčių! pritaikimi bu pilnu pa- 
pritaikintas pagal skirtingą kyloa ruS} sitikSjimu! \
jums tikrai padSs. Vengkite nemalonu* ElastikinSs pančlakos, > diržai, braces 
mų. Atsiduokite į patyrusio Esperto pa- pažeistiems, čeverykai tiems, kurių sąna- 
raiičio pritaikintojo ranka*. Ateikite pas1 rlM nesveiki.

VYRAŠ IR MOTERIS I KAINOS I
PRIŽIŪRĖTOJAI PRIEINAMOS

CLASSIFIED ADS.
Business Service
Biznio Patarnavimas

HėlpWanted—Female
Darbininkių reikia

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St.
ARTI PRIE WELL3 STREET 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

A TVD DEL GER0Ali LIMO! PIRKIMO NAUJŲ
DODGE arba PLYMOUTH

pasimAtykįt su
AL. THOMAS-TAMAŠAUSKAS .

Taipgi 80 vartotų automobilių pasirinkimui. 
Taip pigiai kaip $5.00 įmokėti, kitus 

lengvais išmokėjimais.

CICERO MOTOR SALES
5420 WEST CERMAK ROAD

Cicero 4660 Rockwell 2020
.r a r*. < ■ • -

MALEVOTOJAMS ir 
/XIXC1OS;namų savininkams 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių
... IŠPARDAVIMAS

1 galionas enamel $«f -60 
special ........... ......... ■ ■ v v

ir daugiau
1 galionas flat balta $4 QQ 
maleva   ...........  ■ ■ v v 

........... . ir daugiau
1 galionas pirmos kl. QQn 
removal ...............   vww

1 galionas malevos 
visokių spalvų v I V
Specialė maleva medžio
darbui, , gal. V I v
1 gal. grindims ir trim variiish, 

išdžiūsta i 4 valandas 1. . *• U ,
• Taipgi visos kitos malevos, kempinės ir šepečiai.

• Virš 500 įvairių sieninių popierių po 4c ir daugiau.
PIRKDAMI ČIONAI SUTAUPYSIT 25%

HELMAN PAINT STORE
1411 So. Halsted St. Tel. Canal 5063

MAMOMS Platus CEVERYKAI
Visoms mamoms patinka 
platus ir patogus čevery
kai, Musų krautuvėj rasi
te didelį pasirinkimą pla
čių ir gėrų čeverykų. Čia 
viša šeimyna gali gauti ge

riausius čeverykus nebrangiomis kainomis.

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

3337 SO. HALSTED STREET

Pasekmingas NE X. 
Mockaus vakaras
Įvykęs gegužės 16 d. M. X. 

Mockaus sušelpimo vakaras bu
vo pasekmingesnis, negu ma
nyta. Žmonių buvo iš 'visos 
Chicagos dalių. Visi gerai links
minosi prie geros brolių Jaki- 
Čių ir Grušo muzikos.

Skambino pianą Helena Za- 
bukienė. Jos maža dukrelė At
vira gražiai padainavo ir pašo
ko. Stella Stankiutė gražiai pa- 
dainavo solo. Dainavo kvarte
tas: Helena Zabukienė, Stella 
Stankiutė, Hypatija Poniškiutė 
ir Alvira Misčikaitė. Dr. Grai- 
čunas pasakė atatinkamą pra- 
kalbą. •

Aukos ir aukotojai vakarui:
Domininkas Petravičia auka

vo bačką alaus; Stanley Dri- 
got aukavo dvi dėžes sodės ir 
vieną dėžę ginger ale; Julius 
Joneliunas bonką vyno ir hbįJt- 
ką degtinės; John Rocįtis boti- 
ką degtinęs; A. Grigas penkis 
svarus mėsos; Leonas Palsudš- 
ki 5 ąvarus mėsos; W. and P. 
Bakery aukavo duonos,

Visiems aukotojams varde M. 
J. Mockaus tariame širdingą 
ačiū. Be tokių gausių aukų ne
būtume galėj ę turėti pasekmin
gą vakarą, j, ė * - ,

Broliai Antanas ir Adomas 
Jakučiai; už grojimą ūme.’ tiktai 
$4. Jiedu pareiškė: ■ ‘Dėl Moc
kaus neimsim pilną kainą. Lai 
daugiau atlieka Mockui.” 
' Grušas visai neėmė atlygini
mo už grojimą. Jisai pasakė: 
“Savo darbą aukauju Mockui”. 
Už tokį muzikantų pasiaukavi- 
mą labai ačiū.

Kitos aukos: L. Binkis auka-

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

NAMU CAUN1NKU ATYDAi 
dusų biuras sveiks pa»arimus nnmų 

savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
;is. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryti 
ki 8 vaJ. vak. šventadieniais nu* 

10 ryto iki piei.
LANDLORDS BUREAU 

CHICAGO InkorporuGU* 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame tau šiuo adresu virt 

50 mot
------ O------

REIKALINGA patyrusi mergina 
bendram namų darbui ir virimui; 
turi kalbėti gerai angliškai. Gera 
alga. Buckingham 1311. 

------
. i- ■ . ■ .

REIKALINGA patyrusi moteris 
kaurams so'rtuotl $15.00 savaitėj; 
nuolatinis darbas. Ideal Junk Shop, 
1505 AuStin AVe.

PATAISYK STOGĄ IR

REIKALINGA 2 jaunos merginos 
—viena su kepyklos darbo patyri
mu—kita grosemės patyrimu. Turi 
mokėti lietuviškai. 3455 So. Halsted 
Streėt.
,i r i: ini.iimimi.jįi'A.ii. ...į . ..ii■

Biksinešs Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA, grosernė ir deli- 
catessen su namu ar be hamo — 
labai prieinania kaina. Atsišaukite 
“Naujienos”, Box 447.

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

Vo $2. Po dolerį davė: Pr. Sa- 
bulis, P. Dauderis, V. Rudaitis 
ir Jonas Stasiūnas, po 50 cen
tų: Justinas Baltušis, J. Jau
čius, Mrs. Jaučius, Dovidaitie- 
nė, P. Mikulėnas, Gėo. Jakas, 
F. Abekas, S. YuŠka, V. Ku
kas, T. J. Kučinskas, J. D. Ben- 
dokaitis ir Danijauskas. J. Bag
donas 25 centus. ,■ Viso $12.25. 
Smulkių aukų $1.50. Viso labo 
$13.75. JPrie baro padaryta 
$20.25.

Išlaidos: muzikantams $4; 
už svetaines šviesą $1.50. Da- 
pirkta alaus už doleri.

Viso įplaukė $34. Išlaidos 
$6.50. Liko $27.50.

Privatiškai Mockui aukavo 
po 50 centų. Vienas vadinosi 
pažįstamas, kitas' studentas.

Visiem^ programo dalyviams, 
aukauto j ains ir atsilankiusiems 
į minėtą vakarą labai ačiū. Per 
jūsų pastangas iF piar^mą turė
jome geras pasekihes.

Vilnies Bendrovė svetainę 
davė veltui. Reiškia?, visi stojo 
petis į petį pagelbėti M. X. 
Mockui' jo kritiškoj padėtyj.

Komitetas: . 0
J; D. Bendokaitis, 
T. J. Kučinskas,

- ' P. Mikulčn&š.
. i : ... m. If: •

, - •’ ‘;......n >

Studentams malo- 
nios žinios

* .< ‘ ■/ ' . < ! , i ' •

Pirmą kartąj nuo to laiko, 
kai šalį užgavo depresija, šie
met didelis skaičius įvairių 
pramonės įstaigų atsiuntė į 
Chicagos universitetą savo at
stovus, kad gauti samdai mok
slus baigusių jaunų žmonių. Ir 
ne tik tai gali džiuginti stu
dentus: baigusiems mokslą ir 
samdomiems asmenims šiemet 
siūloma mokesnis vidutiniškai 
$110 mėnesiui, kuomet perimu 
buvo tesiūloma $94 mėnesiui.

Specialės konstruk
cijos Plymouth tar

nauja ir kaipo 
ambulancas

Dabar yra Raminama tokios kon
strukcijos Plymouth karai, kurie no
rint galima bus paversti ambulance 
ir tuo jie pasitarnaus visuomenei 
ypatingai mažuose miesteliuose ir 
apielinkėse, kur moderninis patogu
mas hę visuomet yra lengvai pasie
kiamas’.

Plymouth inžinieriai ypatingai 
nurodo kai kurias jo savybes, kaip 
antai nulygintas svoris ir taip vadi
nami, tapered-leaf springs, padaran
ti važiavimą plaukiančiu, kas svarbu 
vežant ligonius.

šis karas turi ir kitas savybes, 
kuriu nerandama pas kitus. Bet visa 
tatai suminėti butų apsunkinimas 
skaitytojų ir sulaikymas jo nuo to, 
ka jis gali pamatyti pats savom 
akim. Todėl yra už vis tikriausias 
dalykas nueiti pas artimiausi dyleri 
ir pamatyti Plymouth jo puošnioj 
didybėj— parodos kambary.

—Rep. X-y.

NAUJA RAKANDU KRAUTUVĖ 
IR DIRBTUVĖ 

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

716 W. 81st Sį. pptoli Halsted 
;?Tel. Viętory 3851 ’

CLASSIFIED ADS
k ” 1Vin . i ............   i

DODGEi 1936 Denionstrator — 4 
durų. Sėdan su tronkur-mažai var
totas. Bargenas. Priimsiu senų ka
rų į mainus. (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES &
- SERVICE
3453 So. Morgan St.
Tel Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

Business Service
Biznio Patarnavimas

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinanti pinigus ant mortgičių 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduoiam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

Gerkit ir Reikalaukit

NATHANKANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių 

Kentucky 
Bourbon

Lietuviškos
Degtinis

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS 0803
John R. Foster, federalis agentas, kurį butlegeriai nušovė 

netoli Chicagos. Viršuj automobilis, kuris buvo? kulkų suvars
tytas.

UNIVEKSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav, 

Local and Long Distanre 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 3408

MES PERKAM 
MORTGIČIUS

Chapman & Co., 
INC.

135 S. La Šalie St.
Franklin 0576

GREITAI IR PIGIAI
Išmokiname Anglų Kalbos, Gra
matikos, Sintakses, Aritmetikos, 
Knygvedystės, Stenografijos, Pilie
tybės, ir kitų mokslo dalykų. Musų 
mokyklos nauja sistema stebėtinai 
greitai užbaigiama pradini mokslų i 
devynis mėnesius; aukštesni mok
slą i vienus metus, šita mokykla 
jau davė mokslo tūkstančiams 
žmonių, ir tąi padaryta per dvide
šimt tris metus. Todėl kviečiame 
brolius lietuvius Amerikos Lietu
vių Mokyklon įsirašyti ir mokytis.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago. DL

RYNAS DABAR
Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing . Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

O

VALYKLA ant pardavimo. Biz
nis gerai eifla.

6236 So. Westetn Avė.

STOGAI IR SAIDINGAI 
Dengiame stogus, statome garad- 
žius, ir porčiųs, taisome kaminus, 
pakeliame narna ir padedame ce
mentini fundamentą, potyre per 
dvidešimts metų. Darau darbą ant 
engvo išmokėjimo ir kožna darbų 
garantuoju.

JOE LELEIKA .
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140.

PkRSIDUODA grosernė pilnu 
staku, moderniniai ‘ fikčeriai. Turk 
būt parduota greitai. Ne viena įma
noma pasiūlymą neatmesiu. Priim
siu vėliausio modelio karą kaipo 
dalies iniokėjimo.

2109 So. Halsted St.
—O—

PASIRANDA'tOJA piekamė Brig- 
hton Parke geroje vietoje su visoms 
mašinomis pečium. Adresas: 4600 
So. Franrisčo Avė. Telefonas: ,l4lfa- 
yette 0591.

Miscellaneous

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

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninką su: mažai* pinigų i moderniška 
taverna. Priešais Stock Yardų di
džiuosius vartus — Naujos* mados 
įrengimai, — taipgi gaminam val
gius. Biznis gerai išdirbtas. Kreip
kitės: 4171 So. Halsted St.

—O—

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

PARSIDUQDA grosemę ir bučer- 
nė su propertė^-geras bargenas. Pa
šaukite Commoddi'e 0086.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio bi?iiid iškaitant svarstyk
les, rėgisterius ir, ice baksus. Cash 
arba ant išrriokejimo. Pamatykite 
mus pirm negd pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. ’ CALumet .5269.

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis —•_ Prieina

momis išlygomis 1
$100. Importuoti ir Amerikoniški 

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

setai ------------------- —.... $39—$49
$375 vertės 3 kamb. iręngimas $125
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe ...7^............................ $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v. v 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Rome Furniture Co.
3236 So. Halsted St.

2-jų gab. Parlor Setas $29.50
5-ų gab. Dinette Setas $12.75 
Čia Jūsų Kreditas yra geras.

i K •

Perlonai ;
, _ . Asinenų Ieško ,

REIEšKA U liroliii Julijono Petrir 
los paeina iŠ Lietuvos j£aga?ės mieų? 
telio, 1919 metais gyveno Chicagoje 
pas sešeri .yjaifekuniene; malonės! 
pats atsišaukti, arba žin»ptieii pra
nešti; nes yra svarbus reikalas. 
Afemija Balčiene. 7027 So. Talman 
Avė. . . < .

Tabako Krautuves
Stores t*.

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabake 1728 S> Halsted $t. 
Canal 9345. • > j/

Real Estate For Sale
Natnai-eejnil;<Pąrdaviinuix

Tel. Boulevard ‘ 2800 ? / 
PAUL M. SMITH & ! COMPANY 

Ręal Eštate? and Insurance < 
4631 Sputh Ashland Avėnue. 2 lubos. 
Perkam, .parduodam,, mainom ką kas 
turite. Pagelbstime atnąujirttj morgi- 
čius. Turėdami ka ant pardavimo, 
mainymo, ndrėdami pirkti ar su ko
kiais kitaip reikalais kreipkitės pir
ma prie musų, teisingas ir greitas 
patarnavimas jums bus ant naudos

Help Wahted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS kriaučius. Geisti
na, kad butų patyręs prie taisymų 
ir prosinlmų — atųikit pasirengę. 
4554 So. Paulina St.

PARSIDUODA moderniškas me
dinis namelis $ po 4 ir_ mažas pa- 
p’vvenimas sto£e. .Malonėkite kreip
tis 4238 So. Campbell Avė. Savinin
kas ant vietos.

REIKALINGA patyrusių šermanų 
geležies skrepų. darbe. Peoples Iron 
and Metai Co.. 5885 So. Loomis 
Boulevard.

BIZNIAVA n«ma mainysiu aht 
nrivačio namo. Ęiznis ir namas iš
mokėti.. Jeigu reikės duosime nirma 
mortgjčiu. Atsišaukite 1739 South . 
Halsted St. Box 449.

REIKALINGAS kuris apsipažinęs 
dirbti viešbuty,!. Kambarys ir valgis 
turi būt nevedęs. Ant. Chesna, 4501 
So. Paulina St.

REIKALINGA patyręs dišvašeris 
—namuose—pirmas ir antrasis virė
jai ir porteriai. Dvorak South Side 
Vocational Bureau, 719 West 63rd 
St. 2nd floor near Halsted.

Nššlė parduoda dvieju aukštų ply
tinius narnas, štymu šildomas, mo
derninis Tavem ir 5 gyvenimui 
kambariai ant pirmų lubų ir 14 
kambarių ant antrų lubų—Naujie
nos, Box 439. * ’ . t

DEGTINĖS pardavinėtojai: Mes 
turim ši ta paaukuoti vyrams, ku
rie turi ambicijos parduoti viską kas 
yra skelbiama šioj srityj. Geras ko- 
mišenas ir drawing sąskaita. Roxy 
Liquor Corp. 1100 W. Washington 
St.

REIKALINGAS jaunas vaikinas 
apprentice i bučernę ir grosernę 
$5.00 i savaitę. Turi būti atsakantis.

5419 So. Ashland Avė.

BjJDAvdKITE SAU NAMA
Marquette Parke. 30 pėdų ant 125 

pėdų lotas ant Mdzart St arti 71-s 
Yra visi gatvės įrengimai viskas pil
nai išmoksta. Skolos nėra. Persiduos 
tik už $850.

Budavok sau namą—mes panini- 
nam paskola. Taipgi turime daugybę 
kitu bargenų Marųuettė Parke.

Kreipkitės:’ .
Z. S. MICKEVICE 

6816 So. Western Avenue 
Hemlock 0800.

REIKALINGAS žmogus ant ūkės 
katras* moka ūkio darbą; geram žmo
gui pastovi vieta. Su mokesčiu su
sitarsim vietoj. 19 N. Latrobe Avė.

REIKALINGAS vyras kuris nesi
bijo prižiūrėti karves ir pasidarbuo
ti apie namus. Geram vyrui, mokes
tis, pragyvenimas ir darbas visam 
metui. A. - Siratavich, 7207 S. Fran- 
cisco Avė.

*
REIKALINGAS virėjas, 3907 So. 

Halsted Street.

MAINYMUI
Turiu 6 kambariu frame namus 

Chesterton, Indišna, kuri noriu iš
mainyti ant 2 aukštų namo Chica- 
goj ar priemiesty. Namas be skolų 
—yra 2 karų karadžius ir mėsos 
rūkykla. Radis! prie N. E. kampo 
4th ir Parter. Atsišaukite prie Leo 
Beck, 3323 So. Halsted Street. Chi
cago.

2-4 kambarių apartmentas. Plytų 
ir f ramu gyvenimas—puikiausios są
lygos. 2 karu framų garadžius 
žasinė išrenduojama —3008 South 
Trumbull $3200. Central 5559 Mr. 
Schermann.




