
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 121Chicago, III., Ketvirtadienis,! Gegužės-Ma y 21 d., 1936VOL. XXIII

Lietuvos Naujienos

Pranešama iš Vii

Nori atimti teisę ad- Sustabdys medikalę

CHICAGO
SHANGHAI, geg. 20

Dingo leidimas

geg. 20.

ir dentisterijos pa 
gelbą; bedarbiams

Gręsia trukumas iš 
lavintų darbininkų

Išmirė liudytojai, pa 
naikinta ir byla

taipjau chi- 
pats nusišovė 
Williams kole

Užmušta traukinio 
bandant nuvaryti 
karvę nuo bėgių

SPRINGFIELD, III 
—Specialis legislaturos posėdis' 
liko nutrauktas iki antradienio 
pagerbimui atminties mirusio
jo buvusio Illinois gubernato
riaus Len S<nall.

Skandalas Anglijos 
Ministerijoje

BATON ROUGE, La

Pasimirė Meksikos 
arcivyskupas

Indianos darbininkai 
suorganizavo Dar

bo partijų

MEXICO CITY, geg. 20.
Po ilgos ligos pasimirė arcivys
kupas Pašertai Diaz, 60 m., pa’ 
si žymėjęs katalikų bažnyčios ko
voj su Meksikos valdžio,delei ko 
jam teko ne sykį bėgti į Jungt. 
Valstijas. Per tūlą laiką jis 
gyveno ir Chičagoj. Jis buvo 
grynas indėnas.

Italija bando gerin 
tis Anglijai

LA'KEHURST, N. J., geg. 20 
—Zepeplinas Hindenburg šian
die ryte atskrido, antrojoj jo 
kelionėj iš Vokietijos, šį kartą 
betgi kelionė užtruko 78 vai., 
27 min.

Mrs. Joseph 
kuri gyvena 
Grays 1 ežero

Užantspauduotas 
lietuviu knygynas 

VilniujeNaujas biljus betgi liečia tiktai tarpvalsti 
jinę anglių prekybą ir nebando 

reguliuoti darbo sąlygų

Likviduoti dar sep
tyni Liet. Draugijos 

skyriai

Darbininkai numato 
aštrėjančią kovą su 

samdytojais

Ispanijos premjeras 
uždraudė darbinin

kų streikus

šelpimo komisi
ja paskelbė, kad delei lėšų sto
kos, teikimas medikalės ir den
tisterijos pagelbos šelpiamiems 
bedarbiams ir beturčiams 
sustabdytas Cook kauntėj 
liepos 1 d.

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

Giedra; šilčiau.
Vakar 12 vai. ..dieną tempe

ratūra Chičagoj e buvo 56°.
Saldė teka 5:25, leidžiasi 

8:08.

Hiųdenburgasat
* skrido

pripažino kongresui teisę kon
troliuoti tarpvalstijinę prekybą 
per tarpvalstijinę prekybos ko
misiją. Bet pripažino nekon- 
stitucinėmis darbo provizijas. 
kuriomis valdžia, per darbo ta
rybą, siekėsi kontroliuoti taip
jau angliakasių algas ir darbo 
sąlygas kasyklose.

Tečiaus yra abejojama, ar 
kongresas spės priimti šį bilių 
šiame posėdyje, jei bent prezi
dentas Rooseveltas priskaitytų 
šį bilių prie būtinų bilių, kuris 
turi būti priimtas dar šiame 
kongreso posėdyje.

20,000 moterų taikos 
paradas

WASHINGTON, geg. 20. — 
Senatas priėmė bilių, kuriuo 
taksai ant vyno sumažinami 
apie 50 nūoš.

darbininkų streikai turi pasi
liauti, kaipo viena priemonių 
darbininkų kovos su samdyto
jais. Po kalbos seimui, jo kabi
netas laimėjo pasitikėjimą 217 
balsų prieš 61.

Premieras, kuris vadovauja 
komunistų, darbo partijų, so
cialistų ir kitų, kairių jų gritpių 
koalicijai, pareiškė, kad su žmo
nėmis, kurie ardo visuomeninį 
ramu’nią bus aštriai elgiamąsi, 
nežiūrint jų politinės priklau? 
somybės.

Valdžia kooperuosianti su kai
riųjų bendru frontu kol komu
nistai ir kraštutinieji socialistai 
rems demokratiją.

Londone, užkalbinti 
valdžią apie gailmybę 
iškilusius nesusiprati-

WASHINGTON, geg. 20. — 
Augščiausiam teismui pripaži 
nūs nekonstituciniu Guffey 
anglių pramonės kontrolės ak
tą, organizuoti darbininkai nu 
mato didelį paaštrėjimą kovos 
su samdytojais. Darbininkai da
bar nebegali pasitikėti įstaty
mais, bet turės streikais kovo
ti už savo būvio pagerinimą i? 
už teisę organizuotis.

Moterų deputacijos priėmė 
valstybės ir miesto valdžios, 
taipjau pasaulio teismo, pirmi 
ninkas Sir Cecil Hurst.

Naujas Anglių Pramonės 
Kontrolės Bilius

LONDONAS, geg. 20. —An
glijos ministerijoje kilo prieš 
kiek laiko skandalas, sužinojus, 
kad žinios apie kabineto sutar
tą pakėlimą pajamų ir arba
tos taksų pasklido tarp tūlų 
žmonių pirmiau, negu? pakėli
mas buvo paskelbtas atstovų 
bute. Tie, kurie iškalno apie tai 
sužinojo, pasirūpino apsidrausti 
nuo pakėlimo taksų ir tuo bu- 
du apdraudos kompanijos pra
rado bent $500,000.

Dabar teisminis komitetas 
tyrinėja, kas tas žinias sutei
kė. Visi ikišiol paduoti įrody
mai kaltininku rodo kolonijų 
ministerį James H. Thomas ir 
jo sūnų Leslie Thomas, stock* 
brokerį.

Thomas ir sūnūs betgi visiš
kai užsigina primetamos jiems 
kaltės. 4

OREGON, III., geg. 20. —Po 
jos vyro akių, plėšikai nušovė 
Mrs. Bessie Talmadge, 53 m;, 
Rockford, kai ji pasipriešino 
jiems, kada jie apiplėšė, jos 
vyrą bandė ją nutempti į savo 
automobilį. Jiedu gryžo iš jos 
gimtadienio pokilio.

DETROIT, Mich., gr. 20. — 
Chrysler Corp. kuri išdirba 
Chrysler, Dodge, Plymouth ir 
k. automobilius, paskelbė, kad 
nuo birželio 5 d., ji pakels sa
vo dirbtuvių darbininkams al
gas apie 5 nuoš. Bendras pa 
kėlimas sieks nuo $5,000,000 iki 
$6,000,000 į metus. Pernai ji 
algomis išmokėjo $92,000,000.

Madridas, geg. 20. -Pre Chinija mirtimi baus 
šmugelninkus

WASHINGTON, geg. 20. — 
Rąlhp W. Morrison, Texas ban 
kerius ir dvarininkas, rezigna
vo iš Federalinės Rezervo Ta
rybos, nesutikdamas su jos pir
mininko, Eccles veikla, kurią 
rėmė ir administracija.

WASHINGTON, geg. 20. — 
Senate ir atstovų bute šiandie 
liko įnešta pataisytas Guffey 
anglių pramonės kontrolės bi
lius, panašus tam kurį panai
kino augščiausias teismas kai
po nekonstitucinį.

Senate bilių įnešė pats sena
torius Guffey, o atstovų bute 
—atstovas Vison.

Naujasis blius liečia tiktai 
kontrolę tarpvšlstijinės anglių 
prekybos ir anglių kainų, bet 
neleičia darbo sąlygų anglių 
kasyklose. Tai todėl, kad di- 
dižuma atfgščiausiojo. teismo

CHICAGO.—Better Govern
ment Assn. bando atimti advo
katavimo teises buvusiam vals
tijoj prokurorui Robert E. 
Cr0we; jo partneriui Joseph P. 
Savage ir dviem Circuit teismo 
teisėjams—Stanley Klarkowski 
ir Michael Feinbęrę. & '

Asociacija jau pa^aV^ valsti
jos augščiausiam t eismui-pra
šymą^ leisti paduoti peticiją jų 
pašalinimui iš advokatūros. Jei 
bus leista, tai padaryti, tai pe
ticija bus paduota birželio mėn.

Jei teismas paremtų asocia
cijos reikalavimą ir jiems at
imtų advokatavimo teisę, tai 
teisėjai netektų,ir savo vietos, 
nes ne advoktai negali būti tei 
sėjais.

McAlester, Oklahoma. — Kalėjimas, iš kurio 
kalinių buvo pašauti ir suimti, o šeši šiaip p; 
kė pasprukti.

AMSTERDAM, Holandijoje, 
geg. 20.—Apie 20,000 moterų 
iš visos Holandijos suruošė tai
kos paradą šio miesto gatvėse 
Visos moterys buvo prisisegu
sios baltas gėles ir ėjo tylėda 
mos.

NEW YORK, geg. —Barzda
skučiai Times aikštės apielin- 
kėj sustreikavo, reikalaudami 
pakėlimo algų.

geg 
20.— Milionierius Harry Wil- 
liams iš New Orleans, aviacijos 
entuziastas ir vyras buvusios 
garsios mūviu aktorės Margue 
rite Clark, liko užmuštas kartu 
su savo lakunu Jimmy Worth 
ham, susidaužius jo lėktuvui.

WILLIAMSTOWN, Mass., g. 
20.—Pamišęs studentas Lewiš 
Jack Somers, 19 m., sūnūs ad; 
vokato iš Meriden, Conn., stu
dentų bendrabuty nušovė savo 
draugą, chicagietį Robert Paul 
Henneberry, 19 m., sūnų tur
tuolių, taipjau peršovė, bet tik 
lengvai sužeidė William homer 
Hartz, Jr., 18 m 
cagetį, ir tada 
Visi trys lankė 
gijų.

šovikas buvo

vokatauti dviems 
teisėjams

Maskva teisia šiau 
rėš tyroną

MASKVA, geg. 20. — Dabai- 
Maskvoje yra teisiamas buvęs 
Vrangelio salos diktatorius K, 
B. Semenčiuk. Jis yra kaltina
mas pasidaręs tikru tos tolimos 
šiaurės salos diktatorium, nu 
žudęs kelis žmones ir badu ma
rinęs samojeclus.

Dabar gi garsus šiaurės ty
rinėtojas Jurgis Ušakov apkab 
tinojį ir už sabotažą. O tai yra 
sunkiausias kaltinimas, kokis 
tik gali būti Rusijoje iškeltas

bus 
nuo

nepaprastai ga 
bus studentas ir, spėjama, jis 
pamišo nuo persidirbimo ir su 
sirupinimo besiartinančiais kvo*- 
timais.

CHICAGO. - 
Balokos;> 48 įp, 
ant ūkės nėtoli 
Lake kauntėj, liko, užmušta ta- 
vorinio; traukinio bandant nu
varyti karvę nuo geležinkelio 
bėgių. 6

Mrs. Balokosf vedėsi karvę iš 
ganyklų, kaip staiga karvė ant 
bėgų užsispyrė ir nenorėjo nuo 
jų nueti. Karvę betampant at
ėjo traukinys ir abi jasr^hio- 
tėrį ir karvę Užmušė vietoj.

MADISONVĮLLĘ, Tenn., g. 
20.—Tennesee valstija panaiki
no 28 metų senumo žmogžu
dystės bylą prieš H. Kirkland. 
63 m. senį, kadangi yra išmirę 
ir visi liudytojai.

t CHALONS-SUR - M ARNE, 
Francijoj, geg. 20. — Dviems 
armijos lėktuvams susidūrus 
ore, vienas lakūnas liko užmuš 
tas, o kitash Sužeistas. Abu lėk* 
tuvai liko perdaužti pusiau.

WASHINGTON, geg. 20. - 
Prezidento Roosevelto motina 
Mrs. Sara Delano Roosevelt, 
82 m., susižeidė krisdama savo 
namuose Hyde Park. Ji išsi 
šukė kulšį ir įlaužė kaulai

Nelaipiė ištiko penkios die
nos atgal, bet prezidentas tik 
dabar sužinojo apie ją, kalbė 
damasis su motina telefonu. 
Prezidentas penktadieny išva
žiuoja kelioms dienoms aplan
kyti motiną.
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Studentas nušovė 
studentą

Pretidėh#4Roose 
velto motina Susi 

žeidė krisdama

LONDONAS, geg. 20. —Mus- 
solini padarė pirmą žingsnį at 
steigimui draugingumo tarp 
Anglijos ir Italijos, krtrį išar 
rė Italijos karas su Ethiopija.

Mussolini įsakė Dino Grandį, 
savo užtikimam patarėjui ir 
buvusiam užsienio reikalų mi- 
nisteriui, dabar Italijos amba
sadoriui 
Anglijos 
išlyginti 
mus.

Vilniaus Rytojus praneša, kad 
balandžio 25 d. Vilniuje buvo 
lietuvių kreditinio koooperaty- 
vo (bankelio) narių susirinki
mas, kuriam pirmininkavo vie
ton ištremtojo iš Vilniaus ve
dėjo P. Karazijos—A. Krutu
lys. Buvo svarstomi įvairus 
kooperatyvą liečiantieji reika
lai, priimta 1936 m. sąmata, 
tarybai ir valdybai suteikta ah 
soliutariumas.

Į naująją kooperatyvo, tarybą 
įėjo agr. Jankauskas, A. Cicė
nas, A. Matulionis, P. Karosas, 
St. špokas ir kun. Viskantas 
o pavaduotojais agr. Čibiras ii 
R. Bagdonas. Banko valdybą 
sudaro: K. S tašys, A. Krutulys 
ir A. Cicėnas.

turi 
darbo, norėdama atimti komu
nistams jų vadus. Per pasku’ 
tiniąsias 2 dienas iš.Vilniaus 1 
koncentracijos lagerius Berezon 
Koftiiskon jau ištremta 41 ko
munistas. Kai kurie jų ir po 
gegužės 1 d. nebus pąleisti.

Kredito kooperatyvo susirinki 
mas

CHICAGO.—Samdytojų aso
ciacija mano, kad jei darbai 
nors kiek pagerės, tai pasi 
reikš didelis amatininkų ir šiap 
išlavintų darbininkų trukumas.

Niekurie amatninkų jau da
bar pradeda trukti ir tenka 
gerokai paieškoti iki juos su
randama, ypač sezoniniams dar
bams.

Tai yra todėl, kad senieji 
amatninkai ir išlavinti darbi 
ninkai pradeda pasenti ir dar 
bui nebetinka, o per šiuos še
šis depresijos metus dirbtuvės 
visai nesirūpino išlavinti nau
jus, jaunesnius darbininkus. Be 
to baigiantieji mokyklas dau
giausia taikosi. gauti darbus 
raštinėse ir Šalinasi dirbtuvių.

Esą stoka.išlavintų darbiniu 
kų labai galinti sutrukdyti pr<* 
monės atsigavimą ir jos p 4 
plėtimą.

Lazinkų liet. šv. Kazimiero 
draugijos skyriaus {nariai buvo 
prašę Švenčionių Storastos lei
dimo bal. 13 d. vakarėliui su
rengti. Praėjus kiek laiko, bu
vo pasiteirauta Tverečiaus po
licijoje, į bet leidimas dar ne
buvo gautas. Užklausus telefo
nu storastiją, buvo gautas at* 
sakymas, kad leidimas išsiųs
tas į Tverečius. Bet atėjus 
ir vaidinimo dienai leidimas 
Tverečiuje vis nebuvo gautas, 
o iš Švenčionių “išsiųstas”. Tuo 
budu ir numatytas vakaras ne
galėjo įvykti.
Susižeidė mokytojas Cicėnas

Vii. Ryt. rašo, kad Vilniaus 
lietuvių gimnazijos mokytojas 
Bernardas Cicėnas bevažiuoda
mas motociklu vienoje gatvių 
kryžkelėje susidūrė su automo 
biliu. Susidūrimas buvo smar
kus ir B. Cicėną greitosios pa
gelbos automobiliu turėjo nu
vežti' į Lietuvių Ligoninę.

NOVOROSŠISK, geg. 20. - 
40 žvejų, kuriuos audra užklu
po Juodosiose jurose, pasigen 
dama jau trys dienos. leškoto 
jai surado vieno žvejų lavoną, mięras Quiroga paskelbė, kad 
bet kitų nesurandama

VILNIUS.— Balandžio 27 d. 
lenkų policija darė kratą lietu
vių knygyne, esančiame Auš
ros Vartų gatvėje. Po ilgos kra
tos knygynas buvo uždarytas 
ir užantspauduotas. Lenkų 
spauda rašo, kad knygyne bu
vę rasta lietuviškų knygų, Kau
ne spausdintų. Užtai knygynas 
buvęs užantspauduotas.

Vilniuje uždaryta lietuvių 
skaitykla

Kalėjimas neskiria 
amžiaus

CHICAGO.—Teisėjas Gorman 
saugumo teisme vakar nuteis? 
kalėjinian dar penkis automo
bilistus.

Tarp nuteistųjų yra ir 76 
ih. senis Carl R. Freed, 5339 
Princeton Avė. Jis gavo 10 
dienų kalėjimo už tai, kad vai
ravo automobilį girtas būda
mas. Jis yra tiek paliegęs, kad 
vos gali pavaikščioti, bet auto 
mobilį gali valdyti ir išsigėręs. 
Taip bevažiuodamas jis įvažia 
vo į stovintį automobilį ir ga
vo kalėjimą.

VILNIUS 
niaus, kad Švenčionių Storastos 
įsakymu Švenčionių apskrity 
uždaryta keturi lietuvių šv. Ka
zimiero draugijos skyriai: Ba
joruose, Astraviškęje, Lasiu 
nuošė ir Dzetkaučinoje. Jo įsa
kymu taip pat uždarytas “Ry
to” švietimo draugijos skyrius 
Ceikiniuose ir “Ryto” draugijos 
skaitykla Jačiunuose.

Vilniarts-Traukų apskr. Sto
rastos įsakymu uždaryta “Ry
to” švietimo draugijos skaityk
la Kaniavoje (Varėnos valsč.)

Jau ištremta 41 žmogus
Besiartinant gegužės 1 die- 

Inai, Vilniuje jaučiamas tam 
tikras komunistiško gaivalo j u 
dėjimas. Ryšium su tuo ke
liose vietose policija užklupo 
slaptus komunistų susirinki • 

i mus, kuriuose buvo tariamasi 
dėl gegužės 1 d. ruošiamų de 
monstracijų. Iš savo šaltinių 

Chi- būdama painformuota apie ko 
nijos valdžia paskelbė nailjaš munistų veikalą, policija 
reguliacijas, kurios įveda mir
ties bausmę šmugelninkams 
šmugelninkais gi vadovauja ja 
Ponai. A
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jegūžės 14 d. bandė pabėgti 24 kaliniai. Dešimt, Vilniaus policija uždarė ir už
sidavė. Tačiau keliems kaliniams vis dėlto pasise- antspaudavo lietuvišką šv. Ka- 

Izimiero skaityklą Vilniuje, esan-
== ' " ..................... - ■'■=== čią Didžiojoje gatvėje. Tuo bu

du greit jau bus likviduotos vi
sos lietuviškos skaityklos Vil
niaus krašte, o kartu su tuo 
ir liaudies švietimas.

SOUTH BEND, Ind., geg. 20. 
—250 atstovų įvairių Indianos, 
darbininkų organizacijų nutarė 
organizuoti Indianos Farmer- 
Labor partiją.

Pirmininku tapo išrinktas 
John Bartee, veikiantis Stude 
baker automobilių darbininkų 
unijoj; vice-pirmininkais yra 
Frank MėiQoy, .prezidentas Gary 
Central Ląbor Union, L. Vol
tus, Amaigamated Clothing 
Workers iš Indianapolis, H. 
Krimmel, Sullivan County Cent 
ral Labdr Union, Henry John
son, Kokbmo Central Laboi 
Uhiori: ir Charles Offerle, sek
retorius Fort Wayne ’ Darbo 
Federacijos. Partijos sekreto 
r& išrinkta Miss Francės Allen 
iš Indianapolis mokytojų unijos 
Finansų sekretore yra Misa 
Eunice Sink iš Indianapolis ko
jinių unijos. Valstijos komi 
teto nariais išrinkti 15 kitų uni 
jų atstovų.

Pabaigus organizavimo darbą 
visoje valstijoje, apie birželio 
mėn. bus sušaukta valstijos 
konvencija.
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Clevelando ir Ohio Žinios
■ ' i.

■ IHW filį
• Į ” A’: '

To tik ir reikėjo. Jaunasis 
išėjo iš namų ir jau kelinta 
diena nebegrįžta. Drauge su 
juo dingo ir apie dvidešimt 
tūkstančių dolerių, kuriuos jis 
iš savo žmonos gavo.

Dabar Strazynskai, tur būt, 
visa meilė išgaravo. Veikiau
sia apie meilę ji nebegalvoja, 
o galvoja apie tai, kaip be 
skurdo savo amželių baigti.

Demokratų vadas sveiksta
Cuyahoga apskrities demo

kratų partijos vadas Gongwei 
jau sveiksta ir netrukus žada 
ligoninę apleisti. Jam buvo pa- 
daryta sunki operacija. Dau
gelis manė, kad jis nebepa- 
sveiks.

Kadangi dabar visi politikie 
riai yra labai rinkimais susi
rūpinę, tai demokratų politi
kieriams buvo labai nemalonu, 
kad jų vadas serga.

Streikas
.. KENT, Ohio.

. ........ *■■■■
< 'S S , : j’

Statyba padidėjo
Clevelando mieste naujų na

mų statymas žymiai padidėjo. 
Ypač statyba pagyvėjo šį pa
vasarį. šiomis dienomis buvo 
padaryta šešiolika naujų kon
traktų, Vadinasi, iš kontrak- 
torių buvo užsakyta Šešiolika 
namų, kurių vertė įvairuos 
tarp 4,900 ir 10,000 dolerių.

Su statybos pagyvėjimu pa
didėjo ir šiek tiek darbai. Kai 
kurių darbininkų pradeda net 
trukti. Trūksta, žinoma, vy
riausia kvalifikuotų darbinin
kų. Būtent, mūrininkų ir dai- 
lydžių.

Gražus pastatas parodoje
Standard Drug Co. baigia 

statyti parodos aikštėje gra 
žų trobesį, kuris bus 80 pėdų 
ilgio ir 40 pėdų pločio. < Tas 
laikinis pastatas atsieis lapio 
dvidešimt penkis tūkstančius 
dolerių. Pardavinėjami bus vi
sokie minkšti gėrimai. Patar 
nautojų numatoma turėti apie 
šešiasdešimt.

Prašo paramos
Prieš kiek laiko Lietuvių 

salės bendrovė vėl kreipėsi į 
vietos lietuvius prašydama pa
ramos. Mat, reikalas toks: bu
vo sumanyta apatinę salę pa
gražinti. Tuoj visi stojo į tal- 

’ ką ir kaip bematant svetainė 
buvo pagražinta.

Dabar bendrovė ir vėl pra
šo, kad padėtų svetainę tinka-( 
mai ištaisyti. Reikia manyti, 
kad develandiečiai neatsisakys 
ir stos į darbą. O jei tai bus 
padaryta, tai netrukus ir di
džioji svetainė bus ištaisyta ir 
papuošta. O kad svetainė .yra 
reikalinga papuošimo, •„ tai * ^plo 
tat negali būti ir kalbos. .Sve
tainė yra lyg ir savotiškas lie
tuvių centras. Daugelis orga ; 
nizacijų čia laiko savo susi
rinkimus ir parengimus. Vi
siems butų juk smagiau, jei 
svetainės atrodytų gražesnės.

Moterys rengs bankietą 
Dr. šliupui

Kiek teko patirti, tai Mote
rų ratelis yra nutaręs sureng 
ti bankietą Dr. 
tikti.

Kokie daugiau* 
mai Dr. šliupui, 
nešiu vėliau.

Stengiasi daugiau narių 
' gauti

Lietuvių piliečių klubas vi
sais budais stengiasi sustiprin
ti savo organizaciją. Dabarti
niu laiku klubas veda savotiš
ką vajų, kad galėtų gauti dau
giau narių. Mokesčiai visai že
mi, — per mėnesį tik penkio
lika centų. Ir tuos pačius mo
kesčius klubas skiria Lietuvių 
svetainės naudai.

Paleido 2,000 WPA 
darbininkų

COLUMBUS, Ohio. — šios 
valstijos gubernatorius prane
šė, kad liko, paleisti iš darbo 
apie 2,000 WPA darbininkų. 
Bet tatai esanti tik laikina 
priemonė. Esą, netrukus tiems 
darbininkams ir vėl busią dar
bai grąžinti.

Neteko nei jauno vyro 
nei pinigų

LORAIN, Ohio.—Mary Stra- 
zynska susilaukė 65 metų am
žiaus. Našlauti jai nusibodo, 
tadį ji sumanė susirasti sau 
jauną vyrą. Ir susirado. Juo 
labiau, kad ji turėjo pusėtinai 
pinigų. Stanley KatkowSki, 25 
metų amžiaus vyras, taip sa
kant, “pasilokamijo” našlės pi
nigais. Jis vedė našlę ir tuoj 
pradėjo kalbinti, kad ji Savo 
pinigus jam perverstų. Meilė, 
matyti, tikrai akla. Ji savo 
jaunu vyru visiškai pasitikėjo 
ir savo pinigus jam pervedė

ką pasakyti: jei ir dabar, SLA 
Pildomosios • Tarybos rinki 
mams praėjusi jie nepaliaus 
piktai politikavę, tai noromis 
nenoromis teks iškelti .į» aik
štękai kuriuos; jų darbelius. 
Tada visi galės matyti kas per 
veikėjai jie yra ir ką jie nu
veikė. ‘

[ ■ ■ ..........................................' ■ S ’

Gražus parengimas
Giegužės 9 d. Lietuvių sve 

tainėje Darbininkų ir Laisvės 
draugijos turėjo surengusios 
kortavimo ir šokių vakarą. Do
vanos buvo duodamos kiekvie
nam kortuojančių stalui,

šokių muzika buvo gera. Pu
blikos dalyvavo vidutiniškai.

Kiela nesurado pritarimo
Clevelandą aplankė lakūnas 

Kiela iŠ New Yorko, kuris or
ganizuoja trečią skridimą. Jis 
kreipėsi į kai kuriuos žmones, 
kad tie suorganizuotų komite
tą trečiam skridimui remti. 
Tačiau, kiek girdėjau1, cleve- 
ĮahdieČiai tam sumanymui ne
labai tepritaria ir organizuoti 
komitetą atsisakė.

šliupui pasi

bus parengi, 
apie tai pra-

.. KENT, Ohio. — Jau kelios 
dienos kaip Black and Deckei 
Electric Co. uždarė savo dirb
tuvę. Uždarymo priežastis ta, 
kad sustreikavo mašinistai. 
Kompanija norėjo gauti ap
saugą, bet Portage pavieto še
rifas atsisakė tatai padaryti, 
šerifas sako, jog kompanija 
turinti kreiptis į teismą ap
saugai gauti, arba tiesiogiai 
spręsti nesusipratimus su 
bininkais. 1

Akių specialistų 
suvažiavimas

šiomis dienomis Clevelando 
įvyko visos valstijos akių spe
cialistų suvažiavimas, kuris tę- 
sėsi per tris dienas. Buvo la
bai daug . daktarų suvažiavę. 
Dalyvavo ’ir musų tautietis Dr. 
J, Simons-Simanauskas.

$eje, Dr. Simons jau keli 
bintai praktikuoja Člevelande ii 
jam neblogai sekasi. Kiek žb 
nau, jo patarnavimu visi yra 
patenkinti.

Draiveriai 'žada streikuoti
Trokų draiveriai (Šoferiai) 

žada paskelbti streiką, jei ne
bus jų. reikalavimai išpildyti 
O svarbiausias reikalavimas 
yra tas, kad per valandą bu
tų penkiais centais daugiau 
mokama. Tuo tarpu kompani
jos siūlo tik pustrečio cento.

Miesto mėras stengiasi strei
kui už akių užbėgti ir šutai 
kinti kompanijas su draive
rtais.

Laimėjo mašinraščio 
kontestą

Marjorie Eisenegger, John 
Hay aukštesnės mokyklos (higli 
school) mokinė, laimėjo visos 
valstijos mašinraščio kontestą. 
Rašomąja mašinėle per minu 
tę ji parašė 103 Žodžius. Ne 
tik reikėjo tuos žodžius greit 
parašyti, bet ir klaidų nepa
daryti.

Dabar įvairios kompanijos 
jai Siūlo ofisuose darbą.

■ v, 
Nepatenkinti .-j/'

Kai kurte lietuviški politikie
riai vaikšto nosis pakabinę ir 
skundžiasi, kad šiame skyrių 
j fe apie* juos kartkartėmis 
rašoma.

Tai gana keista. Juk jei 
dirba visuomenišką darbą, 
apie tai ir visuomenė turi 
noti. Viešumos bijosi tik 
kurie jaučia, kad negerai 
ro.

Matyti, ir tie politikieriai ne
nori savo darbais didžiuotis. 
Juo labiau, kad tie jų darbai 
yra Vienpusiški. Be to, dažnai 
jie susiveda vien prie kitų nie
kinimo.

Kas atvirai ir nunširdžiai 
veikia, tas viešumos nebijo. Už 
gerus darbus niekas juk pa- 
smerkimo nesusilaukia.

Apie visusf tuos nepatenkin
tus politikierius aš galiu štai

į' P-as Kiela aiškinęs, kad tre
čiam skridimui reikėsią sukel
ti penkioliką tūkstančių dole
rių.

Mirė Petras Tamašauskas

dar-

pa

jio 
tai 
ži 

tie, 
da-

šiomis dienomis mirė Petras 
Tamašauskas (1620 E. 49 *St.), 
kuris sulaukė 75 metų am
žiaus. Liko palaidotas su baž
nytinėmis apeigomis.

Velionis paliko žmoną, vie
ną sūnų ir tris dukteris.

Motinų diena
Gegužės 10 d. Lietuvių sve

tainėje Aušros Vartų moterų 
draugija surengė vakarą mo
tinų dienai paminėti. Buvo šo
kiai ir kiti pamarginimai. Šo
kiams griežė Aponaičio orkes
tras. Kadangi.-oras pasitaikė 
šiltas, tai žmonių nedaugiau- 
sia teatvyko:

? Amerikos lietuvių 
kongreso reikalu 

/■ : ' ’ ... • *

sfc neturi, per prievartą už- 
siroglinusi ant Lietuvos Žmo
nių sprando valdžia nendri su 
nieku sfeitytiš. .

Pasiskųsti nėra kam. Iškelti 
aikžtėn . visokis krašto negeru- 
mai negalima, kadangi nėra 
laisvos spaudos.; Laikraščiai 
gali rašyti tik tai, kas jiems 
leidžiama ’ rašyti. Mažą to: 
laikraščiai yra vėrčiami spaus
dinti visokius valdžios organų 
pranešimus ir (komentarus. 
Spausdinti taip, kaip jie pa
rašyti, — nevalia net pažymė
ti, kad tai valdžios praneši 
mas. Tokiu būdų į špauda yra 
visiškų/ suvaržyta;

Pernai jbųvų sušauktas Pa
saulio Lietdviiį Kongresas 
Kaune. Ką gerbjis davė? Ame
rikos lietuviai, kurie dalyvavo 
tame kongrese, praleido tūk
stančius dolerių? Ir kas ten 
gero buvo nuyėi^ta? Nieko’ 
Kai kurie tti^kųngresininkų, 
grįžę į Ameriką nepadarė net 
pranešimo apie ; surengtą ker
mošių. Kiti visokiomis arbatė
lėmis ir konjakais tiek susi
žavėjo, kad ir Šiandien jdar 
apie tai teberašo. Tie apraši 
nėjimaiz iki gyvo kaulo nuo
bodus ir tušti: visa kalba tik 
ir sukasi apie tai, (kaip arba
tą gėrėme, kaip ūkyje kiau
les matėme, kaip laivu važia
vome ir t. t. žodžiu, baisiai 
neįdomus raštai. Be 
deklamacijos tinka 
kams.

Tačiau kur-ne-kut visgi pra
sprūsta teisybė. Net pats “Dir, 
vos” redaktorius prisipažįsta, 
kad jo kalba, kurią jis Lietų v 
vb j e pasakė per radio, buvo 
cenzūros peržiūrėta! O juk jis 
— savo žmogus. Ir jeigu Lie
tuvos tautininkąį net savo sė- 
brųis n'epašitiįį, tai ką jau 
besakyti apie jų oponentus.

Dabar bus aišku, kodėl Ame
rikos lietuviai |Uukia kongre
są. jie šaukia tą kongresą tam. 
kad pareikalautu xto,i ko reika 
lautų patys ’tiėtuVos žmonės, 
jei jiems butų suteiktos tei 
sės. Kitaip tariant, Amerikos 
lietuviai rengiąsi tiesti pagal 
bos ranką savoj (įbroliams Lie
tuvoje. Kongresas -reikalaus tik 
vieno: grąžinti 
nėms tas laisves, 
naudojosi prieš

Laikraščiuose mums 
tenka skaityti, kad 
krašte lietuviai yra
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Laidotuvių Direktoriai
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Amerikos lietuvių kongreso 
rengimo komisija laikė savo 
posėdį, kuriame buvo spren
džiama daug dalykų, surištų su 
kongresu. Pirmiausiai buvo pri
imtas Centralinio komiteto pa
siūlymas permainyti svetainę. 
Grdino svetainė liko atsakyta, 
o paimta Carter viešbučio sa
lė. Viešbutis yra pačiame vi- 
durmiestyje, tad delegatams 
bus lengva jį surasti. Salė yra 
didelė ir gali sutalpinti apie 
ųenkioliką šimtų žmonių. Nė
ra ' abejonės, kad šioje vietoje 
rengiamas koncertas padarys 
didesnį įspūdį svetimtaučiams, 
čia bus paranku angliškų laik
raščių reporteriams atsilanky
ti. Rengimo komitetas pasi
stengs tinkamai informuoti an
glų spaudą apie kongreso ei

jami. Esą; jų įstaigos yra už- 
- - a A S •

Šiaip ar taip, bet tatai lyg 
ir galima pateisinti. Vilnių juk 
valdo lenkai, kurie lietuviams 
niekuomet nerodė didelės mei 
lės..

Ar dabar ne tas pat yra da 
romą Lietuvoje? Juk ten irgi 
įvairios įstaigos yra uždaro 
jnos, laikraščiai slopinami. Tau 
tihinkai, kurie iki perversmo 
beveik jokios įtakos neturėjo, 
dabar naudoja jėgą, kad vi
sam kraštui savo valią ant- 
mesti. Kada tokie dalykai de 
dasi Lietuvoje,, tai aišku, jog 
Vilniaus krašto žmonėse nėra 
entuziazmo jungtis prie Lie
tuvos.

Pasakysiu dar aiškiau: jei 
Lietuva nori atgauti Vilnių, 
tai ji turi sukurti tokias są
lygas, kurios viliotų vilniečius 
prie Lietuvos dėtis. Tokios są
lygos yra įmanomos tik tada, 
kada Lietuvos Žmonės pradės 
patys tvarkyti savo kraštą. Va
dinasi, kada jie atgaus spau 
dos, susirinkimų, Žodžio ir są
žinės laisvę, kada jie turės tei« 
sę rinkti seimą tokiu budu, 
kokiu jis buvo renkamas prieš 
perversmą.

•— Jonas Jarus.

daromos, laikraščiai slopinami.
' i *
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to, tokios 
tik vai-

Buy gloves wtth whcrt 
it savus

ar vtUa Be u šauto •ntoiiumt' 
>8. a* knrtno» ssllte aMvlrii 
a plrlUaaitea sr **

Lietuvos žmo 
kuriomis jie 

perversmą. U 
mums dažnai 
kad Vilniaus 
yra persekio-

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3828 So. Halsted St 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Telephone: boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVKNB 
Res. 6515 So. Rockvrell St 
Telephon*-* Ronublic 9728

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridjreporto ofisas 

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

Rezidencija
3407 Lowe Avė. Tet Yards 2510

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 6 

Vakarais: Patiedčlio, Seredos ir 
P8tnyČios 6 iki 9. 

Telefonas Canai 1175. 
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Renublic 9600.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tel.: — Hyde Park 8895

JUOZAPAS

REPublic 8340

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

Tel. Kenvrood 5167
ALANDOS:

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

Apari Šventadienio ir ketvirtadienio

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki * 
vai. . Nedėliomis nuo 10 iki 12 

8343 South Halsted St
T«L Boulevard 1401

Phone Canai 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valand6sL\nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir ynedtt. pagal sutarti 
Rez. 6631 So? Californi* Avenut 

Telefonas Republlr 7868

Tel. Office Wentworth 6336 
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Sušauna Slakis
Motera ir vaiku lim ndvtoia
6900 So. Halsted St

" Phone Boulevard 7042

Dr. C.

d pirlttBaftao to Jį' 
LMimbsrt O

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE 
____25c

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY 

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

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

6:00 vakare.
188 W. Randolph St.

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

IKIU SPECIALISTAI

Vezelis
Dentistas

4645 So. Ashland Avė 
arti 47th Street 

Valandos nuo © iki 8 vakaro.
Seredoj nagai t sutarti-

Z,

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą. 4645 SO. ASHLAND ĄV«. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 611d. 

vak. Nedalioj navai sutarimu. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TėL: Prospect 1930

•'• j '■Mtt ■

- GYDYTOJAS įBr CHIRURGAS ^ '41ST'ARCHER AVBNU® 1 
Telefonas Virginlf 0086

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

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė.. 2nd floor 
Hemlock 9252 

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

DR. VA1TUSH, OPf.
LIETUVIS 

Optometrically Aldu Specialistas.
Palengvins akiu itedipima. kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

Kiti Lietuviai Daktarai.____

Tei. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 Iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS* IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.
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PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. MASALSKIS
8807 Lįtuanioa Avenue Phone Boulevard 4139

gą-
Kai kurie karštagalviai sten 

giasi patys save ir kitus įti
kinti, jog lis kongresas yra 
šaukiamas tam, kad užkariau 
tų Susivienijimą. Tai tik tuš
čias burbulas. Nejaugi nieko 
išmintingesnio tie ponai nebe
pajėgia sugalvoti ?

Visiems šiandien aišku, kad 
apie Susivienijimo užkariavi 
mo nebegali būti ir kalbos. 
Nariai jau “užkariavo” tai, kas 
buvo galima užkariauti. Pildo
moji Taryba juk jau išrinkta. 
Tad kuriems galams dar rei
kia nariai klaidinti ?

Antras dalykas, — kongre 
se juk dalyvaus šimtai žmo
nių, kurie su Susivienijimu 
nieko bendro neturi. Ir atva
žiuos jie tik tam, kad galėtų 
pakelti savo balsą prieš tuos; 
kurie Lietuvos liaudžiai ne
duoda galimumo savarankiškai 
tvarkytis. Kitais žodžiais sa
kant, neleidžia žmonėms išsi
rinkti tokią valdžią, kokia jai 
geriausia patinka.

Daug kas iš musų turi bro
lių, seserų, tėvų ir kitokių gi
minių Lietuvoje. Jie rašo mums 
laiškus. Rašo ir nusiskundžia, 
kad savo krašte jie* jokių tei-

A PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. F. RAD2IUS
668 Weet 18th Street _____ PhoAe Ganą] 6174

Š. M. SKUDAS
718 Went 18th Street Phone Monroe 8877

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

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tėl. Pullman 5703

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones YardS 1741-1742 
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Falrfield, Laf. 0727 
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LACHAWICZ ir. SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Canai 2515—Cicero 5927

_________ __ __________ —i_______ : _____ ■■■ ________ j__________________________________________________________________ __

į S. C. LACHAVICZ
42-44 East ufeth St. Tei. Pullman 1270 arba Canai 2515 
...I.. »». ........... .......................... .11 ...11 ...1        .................................................................................. ....................... . ..

X J. MULEVIČIUS -
4092 Archer Avenue Phone Lafayėtte 8572
..................   L ...y. ■■te.ii

• ‘ »■' 1

8819 Lituanicą Avenue
S. P. MAŽEIKA

. ‘ Phone Yards 1188
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AMBULANGĖ PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742

t DR. G. SERNER
; LIETUVIS
____ TeL Yards 1829

Pritaiko Akiniu* 
Kreivas Akis 

Ištaiso. 
Ofisas ir Ąkiniu Dirbtuvė 
756 VVest 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

Dr. A. J. Manikas 
PHYSICIAN-SURQEON 

Office 4070 Archer Avė. 
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 
Office & residence 2519 W. 48rd St. 

Tel. Lafayette 8051 
Valandos: 9—10 ryta. 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dantistai

Amerikos Lietuviu Daktare 
Draugijos Nariai.

A. Montvid, M. D.
West Tovm State Bank Bldsr. 

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

Tel. Seeley 7330 
Namu telefonas Brnnsvrlek 6587

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2848
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos ntio 1-8 nuo 6:30-8:80 
Įtarillintnia nasrai

Generalis 
Kontraktorius

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

WM. NOVAK
4217 S. Campbell Avė.

Tel. LAFayeUe 7029

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo, patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan 84 

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

Tek Canai 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7444

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So.-Ashland Avė.
. 2«ros lubos
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 11d 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yarda 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTTI ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 ild 3 do piiet*

7 iki 8 vai NedU nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 24M

Ofiso TeL Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drezel 9191 

Dr. A. A. Roth
• Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir vi«» 
chronišku ligų.Ofisas 6850 Stoney^and Avė. 

Valandos: 2—4. 7—9 vai, vak. Nedl 
liomis ir šventadieniais 10—12
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DOVANOS!

WPA. koncertas

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

SABONIS

SVETAINE DĖL RENDOS

Pilietis.
ŠIOS SAVAITES

PETER PFNExtra Bargenai

TMIS

wtrr

gimęs
kurs

šitas natūralūs maistas palcng 
vino jo vidurių užkietiejimų”

Vienas 
Bartkus.

kolonijos irgi turės 
nemaža reprezenta-

SAMPELINfi 
ELEKTRIKINfi 
LEDAUNfi 
VERTĖS $150

Federalių spulkų 
skaičius didėja

šį sekmadienį, geg. 24 d., k 
visos Chicagos padangės žaga

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

OM/

LOVELĖ

FALU. /

Illinois Symphony Orchestra 
du'os koncertų gegužės 24 die
nų 3:30 vai. popiet šiaurinėj 
miesto daly, Loyola Communi- 
ty Theatre patalpose, 1320 Lo
yola Avė. Kaip viešnia solistė 
šį karta išpildys keletu nume
rių p-lė Elsa Hottinger. šie 
koncertai yra duodami WPA

1 LIKĘ TM1S 
Vi B W TUE
! BEST/

DEL.ICIOU9 
LUNCU

RANDA, KAD ALl-BRAN 
YRA GERIAU NEGU

PILĖS, DRUSKOS 
IR ALIEJAI

BlTA-ti© ASO. 
įiih a TBA

Steponavičiai rengia 
koncertą Rimbai!

Lietuviu 
kas pir- 
iki 9 iš

"Viduriai užkietėja dėl “bulk 
kos maiste.

p lės Onuks 
Aldona Grigoniutė, 

—danininkės, Al- 
Raymond Ka- 

smuikininkai ir

visgi atitraukė tiek 
Radžiui pritruko bal

Gegužės 22 dienų 2:30 vai. 
popiet ekskursininkų būrys at
lankys Mandel Bros, krautu 
vę, kur -bus laikoma lietuvių 
meno paroda, šias ekskursijas 
po Chicagų rengia Apšvietos 
Taryba. Kalbamų čia dienų jų 
programe nužiūrėta aplankyti 
ir lietuvių meno parodų. Ad
vokatas Kleofas Jurgelionis lai
kys prelekcijų apie lietuvius ir 
jų istorijų, Genovaitė Giedrai
tienė dainuos liaudies dainas, 
šoks dvi grupės tautinius šo
kius ir Vytautas Beliajus su 
p-le Grybiute. Programas pra
sidės lygiai 2:30 vai. popiet.

j u patvarkymu, į Susivienijimų 
priimami asmenys iki 60 metų 
amžiaus, o apsidrausti galima 
suma nuo $150 iki $5,000. Su
sivienijimo kuopos randasi vi
sose lietuvių kolonijose.

Šis vakaras buvo surengtas 
tikslu sukelti lėšas kelionei kuo
pos delegatų į seimų. Delega
tai yra šie: K. P. Deveikis, J. 
A. Bašinskas., V. A. Ascila. Vi
si trys važiuoja. Tai geri at
stovai

Trečiadienį, birželio 3 dienų, 
rengiama įdomus koncertas ži
nomoj muzikams Kimball sa
lėje, prie Jackson ir Wabash 
gatvių. Programų išpildys vi
sų trijų pp. Steponavičių mo
kiniai ir mokinės.

Kaip žinoma, p-nia Steponą 
vičienė mokina dainuoti, p. Ka
zys Steponavičius duoda smui
ko, o p. Jurgis Steponavičius 
piano pamokas. Tai ot jų mo
kiniai dr mokinės išpildys pro
gramų Kimball salėj praėjusio 
savo darbuotės sezono baigimui 
atžymėti.

Iš atsižymėjusių pp. Stepona
vičių muzikos ir ‘dainų mokinių 
yra šie asmenys 
Skeveriutė 
Florence Balsis 
bert Stuparas, 
nusas ir kiti— 
pianistai.

Visiems, kurie įdomauja lie
tuvių jaunuomenės daromu pro
gresu muzikos ir dainos srity
se, patartina atsilankyti į šį 
koncertų.—X.

Ir jei jie to siekėsi, tjii da
bar gali pasidžiaugti. Lietuvių 
balsai buvo suskaldyti, ir Dr 
Radžius nesurinko pakankamai 
balsų. Tiesa, lietuviai kandida 
tai irgi maža balsų tegavo. Ta
čiau jie 
kad Dr.

Socialistų konvencija 
Clevelande

Tai visai prastas rei

Quirinal palocius Romoj, kame karalius Victor Emamėl 
(ties jo galva yra ženklas) prieš didžiausių žmonių minių liko 
paskelbtas impęratorium. x

Amerikos Socialistų Partijos 
konvencija šiemet įvyks Cleve
lande, Ohio. Ji bus laikoma nuo 
gegužės 23 iki gegužės 26 die
nos.

Sp'ecialis traukinys - pasam
dytas konvencijos atstovams ii 
svečiams apleis Chicagų ir nu
veš norinčius vykti į. konven
cijų asmenis už nupigintas bi
lietų kainas.

GERKIT TIK GERĄ

ir .iu 
i ši 

bus:
KASTAS 
ONA PIEŽA ir

* LONGINAS 
LABANAUSKAS

■^Altbach ir Reinhart 
radi o valanda Įvyksta 
madienj vakaro nuo 8 
stoties WSBC, 1210 kilocycles.

Šiaip 
mes 
Ryto 
smagiai praleisime piknike, o 
vakare grįšime namo.

Kad piknike galėsime šau
niai pasilinksminti, tai nėra 
abejonės. Juk paprastai “Nau
jienų” piknikuose mes turime 
progos susitikti daug draugų 
ir pažįstamų. .

wonrn4 
THB 

CLIMB, 
AND

THANK 
you.

Nors rinkimai jau praėjo, 
bet vis dėlto negalima užmir
šti kai kurių dalykų, kurie su 
tais rinkimais buvo surišti. 
Pirmiausia tenka pabrėžti, jog 
lietuviai nemoka vieningai dirb 
ti. Nemoka susiklausyti net ii 
tais atvejais, kada tai labai 
svarbu. Jei atsiranda lietuvių, 
kurie gali prasimušti ir ki
tiems gero padaryti, tai tuoj 
bandoma jiems kojų pakišti.

Taip atsitiko ir musų kolo
nijoje. Jau buvo rašyta, kad 
Dr. J. M. Radžius kandidata
vo į valstijos delegatus niro 
4-to distrikto. Tai darė tik ki
tų prikalbintas ir priprašytas. 
Mat, buvo manoma, kad jis tu 
ri progos rinkimus laimėti, ži
noma, niekam tada ir į galvų 
neatėjo, kad lietuviai bandys 
jam pakenkti.

O vienok atsitiko tai, ko ne
sitikėjome. Du tautiečiai suma
nė suskaldyti balsus. Vadina
si, sužiniai ar nesužiniai suma
nė pakenkti Dr. Radžiaus kan
didatūrai. Aš greičiau busiu 
linkęs manyti, kad tai buvo 
padaryta sužiniai. Ir štai dėl 
ko: Dr. Radžius palyginti yra 
gana populiariškas žmogus. Be
veik iš anksito buvo galima 
numatyti, kad jis rinkimus lai 
mės, jei tik nebus lietuvių bal
sai suskaldyti.

Tuo tarpu tie du lietuviai, 
kurie kandidatavo į tų pačių 
vietų kaip ir Dr. Radžius, tu
rėjo tik “kinietiškų šansų” lai
mėti. Kitaip tariant, jiems ne
buvo jokios progos praeiti. Tai 
buvo visiems aišku. Manau, 
jog ir patys kandidatai 'faliai 
žinojo. 0 ‘visT dėlto jid'Mhflitfį' 
tavo. Kodėl? Veikiausia vien 
tik tuo sumetimu; kad Dr. Ra
džius nelaimėtų...

MARQUETTE PARK— Bus 
jau mėnuo laiko kai susirgo 
p. Danielius Gricius, 2452 W. 
39 Street, plačiai žinomas Chi- 
sagos lietuviams buvęs namų 
statytojas korjtraktorius. Užė
jus depresijai ir statybai susto
jus p. Gricius atidarė tavernų 
įdresu 2451 W. 69 st.

šiandie jis yra ligonis ir ran- 
lasi gydytojo priežiūroje." Pa
žinties draugai prašomi aplan
kyti j‘. — Senas Petras.

Mes skaitome iš jo laiško: “...Ir 
taip aš nusprendžiau padaryti tei
singų bandymų (su Kellogg’s ALL- 
BRAN), ko pasekmėse aš jaučiaus 
daug geriau. Nuo 1929 aš numečiau 
visus liuošuotojus.

“Per 34 metus aš buvau priver
stas imti pilės, druskas, aliejus, ar
batas ar kitus skysčius, kas padarė 
daugiau žalos negu gero. ALL-BRAN 
dabar yra musų visos šeimos pus
ryčių maistas”. Mr. Martin Wro- 
blewski, 201 Church Street, High- 
land Park, Mich.

Maistas mažai turintis “bulk” 
dažnai veda prie vidurių užkietie- 
jimo. Kellogg’s ALL-BRAN duoda 
gausiai “bulk” prideriamoj formoj, ši
tas “bulk” sugeria drėgmę, sudaro 
minkštų masę ir švelniai mankšto 
ir išvalo sistema. ALL-BRAN taipgi 
duoda ir vitamin B ir geležies.

Du kupinu šaukštu dienoj papra
stai pakanka. Daug geriau vartoti 
šitų natūralų maistų negu patentuo- 
tus vaistus* Į j: į^|

Vartokite su pienu ar smetona 
arba kepimuose. ALL-BRAN yra daug 
Įtakingesnis negu part-bran produk
tai. Parsiduoda visuose krautuvėse, 

i Išdirba Kellogg Battle Creek.
Balandžio 30 dienų šių me; 

tų šaly buvo jau 1,102 fede 
ralių statybos ir paskolų 
drovių arba spulkų. Tik 
vienų 1936 m. balandžio 
nesį tapo federalėmis 26 
tybos ir paskolų bendrovės: 
Bendras šių federalių spulkų 
kontroliuojamas turtas dabai 
siekia $570,351,261 vertę.

kandidatų buvo p. S. 
Savo presinkte jis ga

vo 32 balsus, o Dr. Radžius 
83. Kitame presinkte Dr. Ra 
džius gavo 1C8 balsus, o Bart 
kus 28.

Taigi iš to galite spręsti apie 
kandidatų “populiariškumo. Ta
čiau jei ir tie trupiniai, ku
riuos atitraukė kiti lietuviai 
kandidatai butų tekę Dr. Ra
džiui, tai jis visai lengvai bu
tų rinkimus laimėjęs.

čia visai nenoriu kų smerk
ti. Kaip sakoma, Amerika yra 
“free country”. Todėl kiekvie
nas turi teisę kandidatuoti kad 
ir į gubernatorius. Aišku, nie
kas uždrausti to negali. Tačiau 
reikia visgi, atsiminti, jog be 
vieningumo mes nieko negalė 
sime padaryti. Kada mes susi- 
skaldome į mažas grupeles, tai 
politikoje jokios reikšmės ne- 
turinie 
kalas.

Musų mieste pietųslavų (ser
bų) nedaug tėra; Bet jie kaž^ 
kaip moka susiklausyti ir vie
ningai veikti. Kai buvo ren
kamas miesto meras, tai jie 
kandidatui tiesiog pastatė ui 
timatumų: balsuosime už tave 
tik su viena išlyga. Kandida 
tas išlygų priėmė ir liko iš
rinktas. šiandien pietųslavų 
advokatas jau eina miesto ad
vokato pareigas. Nėra mažiau 
sios abejonės, kad savo tau
tiečiams jis yra labai naudin
gas. . h

Visai kitoks reikalas su. Jie* 
tuviais. Nors jų skaičius yra 
gana didelis, bet politikoje jie 
jokios reikšmės neturi. Su jais 
mažai kas tesiskaito. O tuo 
tarpu tinkamai susiklausę ir 
vieningai veikdami, jie galėtų 
kelis savo. tautiečius tinkamais 
darbais aprūpinti ir patys sau 
nemaža naudos turėti.

Butų gerai, kad nors iš šios 
pamokos mes pasimokytumėme 
ateityje vieningiau veikti.

“Naujienų” pikniko 
belaukiant

Kitų sekmadienį, gegužės 24 
d., įvyksta “Naujienų” pikni
kas, kuriame dalyvaus Chica
gos ir apylinkės naujieniečiai. 
Iš musų 
susidaryti 
ei ja.

Indiana 
toli. Tai

VtbvuVvIIlb) DL/Iklcl 4110 J , UUllVU XX.. 4 V <*11 JLC71I1O V C1I\(11 ulKUUut X JI JI V C*“

žiuoti galima Western Avė, Damen Avė. Halsted iki 18-tos ir Blue Is- 
land prie Leavitt St. '

WEST SIDE HOTEL
' ’ WALTER NEFFAS, Savininkas 

2435 South Leavitt Street Tel. CANAL 9585

Altbach ir Reinhart dar- 
šeimynu nariai ga- 
kontesta. Kontesto

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

GEGUŽĖS 29 D. NAUJIENOS IŠEIS PADIDINTOS
Jus galite įdėti paminklo paveikslų ir tinkamų aprašy

mų apie mirusį, kuriam tas paminklas pastatytas. Taipgi 
galite įdėti mirusio paveikslų ir kartu paminėti metų sukak
tį, kiek išpuola nuo mirimo dienos. Kurie turite pastatę pa
minklus, taipgi galite įdėti savo paveikslų stovint šalia pa
minklo. Del kainos ir kitų informacijų pašaukite V. B. Am
brose, Canal 8500 arba parašykite laiškų į Naujienas.

EA.T WiTM
OuO.

CICERO
Lietuvių Amerikoj 301 kuopa 
turėjo paskubomis’Nurengtų va
karėlį, kurs* įvyko praėjusį šeš
tadienį, gegužės 16 dienų,, Ša
moto svetainėje. • „

Ir tikėsite ar ne — tai buvd: 
istoriškas įvykis. Svečių atsi
lankė tiek, kiek • niekuomet nė
ra buvę atsilankiusių. Visi 
smagiai leido laikų.

Apie 12 valandų nakties kuo
pos pirmininkas ir komisijos 
narys J. Tarulis .pakvietė visus 
prie tvarkos. Prasidėjo dovanų 
laimėjimas. Laimėtojai links
mi, džiaugiasi.

Dr. A. Montvidas, Euphro- 
sine Mikužiutė, K. P. Deveikis, 
J. černevičius, seniausias SLA 
narys, visi trumpai išsireiškė 
ir kvietė lietuvius rašytis į Su
sivienijimų.

Ir iš tikrųjų lietuviai turėtų 
juo didesniu skaičiumi stoti į 
Susivienijimų. Dabar, sulig nau- globoj

Jaunuolis Amerikoj 
lietuvis, Albinas Žukas 
įdomauja lietuvybe ir lietuvių 
veikimu, sužinojęs kad Chica- 
goj bus didelė ir svarbi paro
da, ateina Chicagon. Neturė 
damas visai kelionei iš Scran- 
tono į Chicagų pinigų, jis ke
liauja pėsčias arba “haikina”, 
kaip amerikonai sako. Albinaš 
Žukas, atkeliavęs į Chicagų, 
sustos pas Vytautų Beliajų ii 
ten viešės, 7' f

Kritikuos lietuvių parodų
Teko sužinoti, kad p: Oskai 

Gross, vienas žymiųjų meno 
kritikų ir pats pasižymėjęs pie
šėjas, atsilankys į lietuvių me
no paroda Mandel Bros, krau
tuvėj kritikuoti ir išrinkti ge
riausius kurinius išstatytus 
šioj parodoj.

Lietuviai ChicagojKuri 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 varda ir savo varda 
ir adresa i

Altbach and 
Reinhart, Ine.

3525 WEST 26th STREET 
Chicago, III.

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

riečių kliubo nariai lygiai 1-ma 
vai. dienos susirinks į p. Yuškos 
salę, 2417 V/. 43rd g-vė Brigh- 
ton Park, apsvarstyti savo kliu
bo reikalus. Dar kartų primin
siu: nesivėluokite atvykti' į su
sirinkimų. Aptarę kliubo reika
lus, po susirinkimo važiuosime 
į Naujienų pikriįkų. ‘ '

•~R. šiliukas.

BŪT IT'S 
TIME? TO 
STA2T. WErLl

Harbor juk visai ne
tik pasivažinėjimas, 
taip, sekmadieniais 

važiuojame pasivažinėti, 
metų išvažiuosime, dienų

ROOSEVELT 
FURNITUREūo

. 2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

Iš SLA. 301 kuopos

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra I Jį
padarytas iš geriausios rųšies pro- I 
dūktų.

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

3225 So. Lituanica Avenue l, m. norkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 — Res. YARDS 2084

Atkeliauja pėsčias iš 
Scrantono

Tautiškų Kapinių 25 Metų Jubilėjus Kapų 
PuošimoDieno je

ALŲ

KORESPONDENCIJOS
.... .......................................................................................     ■ .! ■ m*

Cicero mokinių meno 
paroda

Cicero viešųjų mokyklų mo
kinių meno darbų paroda bus 
laikoma savaitė, kuri prasidės 
geg. 25 d. Paroda tesis iki ge
gužės 29. d. Šių parodų pagrin
dinis siekis yra šupažinti mo
kinių tėvus ir plačiųjų visuo
menę su viešųjų mokyklų auk
lėtinių darbais ir mokytojus 
bei mokytojas su vaikų tėvais.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, beldžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Hajsted St., Chicago. 
UI Telefonas Canai 8500.

Uiaakysto kainai
Chicagoje — paštu:

Metama $8.00
Pusei metų ___________  4.00
Trims menesiams __________  2.00
Dviem menesiams __________  1.50
Vienam menesiui__ _____ — .75

Chicagoj* per išnešiotojus t
Viena kopija 8c
Savaitei   18c
Menesiui  _........_______  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštui

Metams ..... $5.00
Pusei metų   2.75
Trims menesiams .............. 1.50
Dviem mėnesiams __________ 1.00
Vienam menesiui _ ________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams   $8.00
Pusei metų --------------------------- 4.00
Trims menesiams -----------  2.50
Pinigus reikią siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

-------- - ---------------- ---------- ‘ • r ......... 1 ~

KOKS BUS TAS LIETUVOS SEIMAS?

Jau visi Lietuvos laikraščiai ėmė plačiai rašyti apie 
sumanytuosius seimo rinkimus, kurie, kaip neseniai pra
nešė “Elta”, {vyks birželio 9 ir 10 d. d. Bet ir Lietuvos 
spaudoje nėra aiškių informacijų apie, tai, kokie bus tie 
rinkimai. Tik, matyt, į vienų dalykų visi atkreipė dėmė
si, tai — kad nebus laisvo kandidatų nominavimo.

Kandidatų surašys darys apskričių tarybos. Bet ap
skričių tarybas dabar kontroliuoja apskričių viršinin
kai, o kur apskričio teises turi miestas (kaip, pav. Kau
nas, Šiauliai), tai tarybas kontroliuoja burmistrai. To
kiu budu atrodo, kad kandidatus faktinai skirs apskri
čių viršininkai ir burmistrai.

O apskrities viršininku arba burmistru gali būti 
tiktai tas asmuo, kurį patvirtina vidaus reikalų minis- 
teris. Tokiu budu kandidatų nominavimas priklausys 
nuo valdžios.

LIETUVOS SPAUDA PROTESTUOJA

Prieš tokių seimo rinkimų tvarkų, kur žmonėms at
imama teisė statyti kandidatus, jau kyla protesto bal
sai Lietuvos spaudoje. “Lietuvos žinios”, pavyzdžiui, 
nurodo, kad valdžia laužo net dabartinę respublikos 
konstitucijų, kurių patys tautininkai yra išleidę. Tos 
konstitucijos 26 paragrafas skamba taip:

“26. Rinkti atstovus į seimų turi teisės pilna
teisiai Lietuvos piliečiai, vyrai ir moterys, turintie
ji nemažiau kaip 24 metus amžiaus, o būti renka
mi — turintieji nemažiau kųip 30 metų amžiaus.” 
Tai kokiu budu dabar Lietuvos valdžia atima teisę 

žmonėms statyti tokius kandidatus, kokius jie nori?
Seimas, į kuri žmonės negalės išrinkti kų jie nori, 

neturės krašto pasitikėjimo. “L. žinios” nurodo, kad 
panašiu budu buvo renkamas Lenkijos seimas, ir dau
gelis žmonių Lenkijoje rinkimus boikotavo.

Vadinasi, ir Lietuvoje kai kurios partijos gali pa
skelbti boikotų rinkimams, jeigu valdžia bus užsispy
rusi neduoti žmonėms teisės laisvai statyti kandidatus.

Šitokiose aplinkybėse yra svarbu, kad pakeltų balsų 
amerikiečiai. Demokratijos kongresas, kuris įvyks atei
nantį mėnesį Clevelande, turi nepaprastai didelės svar
bos.

DR. J. ŠLIUPO BANKIETAS
» T’

Gegužės 17 d. buvo sureng
tas Brooklyne Labor Lyceum 
salėje Dr. Jono šliupo sutiktu
vių banketas, apie kur j rašo 
“Laisvė** ir ^Vienybė”. Pavyko* 
matyt, vidutiniškai, nes dalyva
vo apie pusantro šimto žmonių. 
Vietiniai kalbėtojai pasakė tik 
po kelis žodžius, bet svečio kal
ba buvo gana ilga. Tvarkų ve
dė Dr. A. Petriką,

Dr. J. šliupas plačiai kalbėjo 
apie padėtį Lietuvoje. Jisai’ nu
rodė, kad Lietuva yra padaliu
si kai kuriais atžvilgiais daug 
progreso — pav, pristeigta daug 
mokyklų, pravesta keliai, pa
gražinta miestai ir t. t. Tačiau 
Lietuvai dar daug ko trūksta: 
nėra piliečių lygybės, veikia ka
ro stovis ir viešpatauja apskri
čių viršininkų despotizmas. Vi
sos partijos uždarytos, tik vie
na tautininkų partija legališka. 
Jaunalietuviams (fašistuojan- 
čiąi (tautininkų jaunuomenės 
organizacijai) leidžiama valdy
ti kraštų. Jie ginkluoti.

“Mums, seniams, trošku 
gyventi Lietuvoj”, tarė sve
čias. “Kunigai turi perdaug 
laisvės. Klebonas, kaip gu
bernatorius. Jis gali kiekvie

ną, žmogų įmesti į kalėjimą, 
apšaukti jį bolševiku...

“Lietuvoj nėra civilinės 
metrikacijos. Daug žmonių, 
todėl, gyvena be šliubų, tūk
stančiai vaikų yra nekrikšty
ti, todėl neužrašyti. ‘Mano 
paties šunelis Vytautas nie
kur neprirašytas. Kai reikės 
eiti į mokyklą, jis neturės 
metrikų.’ Laisvamanių vai
kus mokyklose persekioja. 
Kunigai apleidžia juos tikin
čiaisiais vaikais... Tai truk
do šalies progresą.”

Dr. Šliupas šitaip išdėstė sa
vo misijos tikslą Amerikoje:

1. Gauti amerikiečių para
mos steigimui laisvų kapinių 
Lietuvoje.

2. Gauti paramos įsteigimui 
laisvamaniškos gimnazijos Lie
tuvoj.

3. Gauti paramos įsteigimui 
krematorijos Lietuvoj.

4. . Gauti paramos ‘Laisvajai 
Minčiai’, laisvamanių laikraš
čiui, leidžiamam Lietuvoj, taip
gi išleidimui brošiūrų.

Bankieto rengėjai sutvarkė 
programą taip, kad sveikinimo 
kalbas galėjo pasakyti tiktai 
tautininkai, nors toąst-masteris 
buvo bolševikas.

Tautininkai su sandariečiais 
iš viso taip elgiasi, kad prie 
rengimo prakalbų arba bankie- 
tų Dr. šliupui nebūtų prilei
džiami kairesnių pažvalgų žmo
nės, nors jiems patiems Dr.

CLEVELAND, O. — Mokyklų benų 
nas susidėjo iš .90 asmenų, čia 
kuris buvo vienas kontesto teisėjų

šliupo idėjos šiandie yra sveti
mos. Sandari ečiai plakasi prie 
klerikalų ir fašistų.

BERGERIENfiS NUSI
SKUNDIMAS

Viktoro Bergerio našlė, Mrs. 
Meta Berger, nubėgo į “Sunday 

skųstis amt Mil- 
o ypatin-

Worker 
waukee’s socialistų, 
gai ant mero Hoan’o. Ji skun
džiasi, kad jai buvo uždrausta 
kalbėti praeitoje rinkimų kam
panijoje — už tai, kad ji gyrė 
sovietų Rusiją, atakavo “na 
cius” ir kvietė komunistusį 
bendrą frontą.

Apgailėtina, kad ta moteris 
taip silpnai orientuojasi politi
koje. Pirmiausia, apie sovietų 
Rusiją ji nėra joks autoritetas 
kalbėti, nes ji tenai buvo tik
tai kaipo turistė ir visai nesu
pranta rusų kąlbos,( taip kad 
ji negalėjo iš (paeįų (Rusijos dar
bininkų patirti apie jų padėtį.

Be-ią prisiuntė- Greenwood, Miss.
Edwin F. Goldman iš New Yorko,

manęs mano nusistatymų, ne
klausė mano partinių pažiūrų, 
bet žiurėjo į mane kaip j lietu
vį, augančią, jaunesnę jėgą, 
kuri gal šiokiu ar kitokiu bu
du .gali būti naudinga Lietu
vai, plačiai jos visuomenei. Įr 
ne man vienam jis tekis buvo. 
Mintai mano draugų iš Vilniaus 
pasakys tą pat. šimtai jo mo-. 
kinių šiandien draug su manim 
pajus tą skaudų smūgį, kada 
turės pasakyti:

—Musų tarpe nebėra musų 
gerojo daktaro, nebėra musų 
mokytojo!..

Skaudu, kad tas žmogus, ku
riam taip labai rūpėjo Vilniaus 
krašto išlaisvinimas, kurio lais
vei jis tiek daug dirbo, auko* 
josi, jis pats nesulaukė tos 
laisvės ir ateigulė į pavergtą 
Vilniaus žemę... Nelengva ji
nai jam. Bet mes, likusieji jo 
mokiniai, jo prieteliai, kaip jis 
musų visų buvo, lengvinsime 
jam sunkią Vilniaus krašto pa
vergtą, žemę,' sieksime garbin
gos laisvės tame krašte ir jos 
pasieksime.

Prie šiandien pilamo naujo, 
kapo Vilniaus žemėje, Wnkįu 
savo galvą, didžią pagarbą reik- 
šdąmas per anksti mirusiam 
didžiam lietuviui, geram žmo
gui, šviesios atminties dakta
rui D. Alseikai. Skiria mus pla
tus vandenynas, skiria dabar 
jau kapas, bet jungia mus ben
dra idėja, Vilniaus meilė.

V, Uždavinys.
u. ■ jj u i. ' .w,i!’i.i i ' 'mini'ir m i.i. 'it-....

MARGUMYNAI

Antra, yra nesąmonė prikai
šioti Hoan’ui “pataikavimą” 
Vokietijos naciams. Milwaukee 
socialistų laikraštis (kuris yra 
tikrumoje mėro Hoan’o orga
nas) nuolatos duoda į kailį hit- 
lerizmui.

O kai dėl “bendro fronto” 
klausimo, tai. j į privalo spręsti 
darbininkų.' organizacijos, su 
kuriomis veikia Milwaukee’s so
cialistai, bet ne vienas asmuo, 
nors jisai butų ir dar taip di
delis. Jeigu tai butų diskusijų 
dalykas, tai ir vienas asmuo 
gali pareikšti skirtingą nuo or
ganizacijos nusistatymo nuo
monę. Bet .rinkimų kampanija 
tai ne vidujinių diskusijų kam
panija. Ji turi eiti organizaci
jos nustatytą linija.

Jeigu Bergerienei taip patin
ka bolševizmas, tai ji turėtų 
pasitraukti iš socialistų parti
jos ir prisirašyti prie komunis
tų. Tuomet socialistai jos žygių 
netrukdytų.”1

Nebėra Dr. D. Alseikos
(Jo mokinio prisiminimas)

Beklaidžiojant po Amerikos 
lietuvių kolonijas Vilniaus rei
kalais, gegužės 15 d. atvykus į 
Wilkes Barre, Pa., pasiekė ma
ne iš to paties Vilniaus skaudi 
ir liūdna žinia: gegužes 9 d. 
musų sostinėje, netikėtai mirė 
dr. D. Alseika.

Tai skaudus smūgis Vilniaus 
krašto lietuviams iš viso, o 
“Kultūros” švietimo draugijai 
įr artimiems jos bendradar
biams, “Vilniaus žodžiui” ir ki
toms artimoms įstaigoms, —r 
yra nepavaduojamas nuostolis 
didelė skriauda ir spraga.

Praslinks dar kelios dienos 
ir Amerikos lietuvių spaudą 
susilauks tikslesnių ir tikres
nių žinių apie dr. D. Alseikos 
mirtį ir ligą, jo paskutines gy
venimo dienas^ Bus 'viskas, be 
abejo, plačiau aprašyta, tačiau 
aš, kaip jo buvęs mokinys, jo 
pacientas ligonis jo anais lai
kais vedamoje Lietuvių Ligo
ninėje, negaliu nurimti ne
pareiškęs bent kelių pagarbos 
žodžių šiam musų suvargusio 
Vilniaus krašto veikėjui; darbi
ninkui, ne vieno suvargusio ir 
nuskriausto draugui.

Tai buvo žmogus gilaus pro
to, ramaus ir kantraus budo, 
taktiškas, mokėjęs gražiai su
gyventi ne tik su įvairiomis 
lietuviškomis grupėmis pačia 
me Vilniuje, bet ir su vietos 
tautinėmis mažumomis, su len
kais, gudais, žydais ir kitais. 
Jis jiems nepataikavo, jis grieže 
tai gynė visur lietuvių tautos 
reikalus, bet skaitydamasis su 
susidariusia okupacine padėti
mi turėjo ieškoti būdų sugy^ 
venti ir juos rasdavo.

Dr. D. Alseika buvo mano 
mokytojas Vytauto Didžiojo 
Gimnazijoje, Vilniuje, Mokė jis 
mus ten, kaip turime brangiu-

sveikatą, kaip- sveikata 
reikalinga musų

ti savo 
yra reikalinga musų darbui, 
kurį turime skirti Lietuvos man
sėms ir Lietuvos, reikalams. Re
tos . būdavo gimnazij oj higienos 
pamokos, kurias velionis dėsty
davo, bet visi tų pamokų lau
kėme, nes daktaras mokytojas 
mokėjo mus patraukti, mokėjo 
gražiai prie musų su savo dės 
tomuoju dalyku prieiti.

Velionis būva Įtartu ir. vie
nintelės Vilniuje Lietuvių Sani
tarinės Pagalbos Draugijos li
goninės vedėjas, kur susirgę 
mokiniai eidavome ieškoti sau 
mediciniškos pagalbos. Ir visuo
met ją rasdavome, gražiai dak
taro vedėjo užtariami. Duoda
vo jisi mumš geriausiu vaistus, 
siųsdavo pas geriausius, gydy^ 
tojus specialistus, o apie atly
ginimą mes ir negalvojome, ži
nojome, kad daktaras D. Alsei
ka rūpinasi musų sveikata, bet 
ne musų pinigais, kurių ir ne
turėjome. Ne vieną dabartįnį 
Vilniaus krašto veikėją, anais 
laikais buvusį mokinį, ištraukė 
iš mirties nasrų, ne vienam 
sustiprino sveikatą, ne vienam 
sustiprino ir lietuvišką dvasią 
savo gražiu veikimu, 
žiais pavyzdžiais.

Ne vieną dabar skelbiamą 
Amerikoje Vilniaus 
dį, kurį tenka man čia važinė
jant pasakyti, esu paskolinęs 
iš velionies dr. D. Alšeikos, ne 
viena jo sveika ir šilta mintis 
įstrigo'man širdin ir galvon. O 
ypač gyvai prisimenu dabar, 
kada esu taip toli nuo Lietuvos, 
kada pats velionis daktaras nuo 
musų visų taip tolį nutolo. Da^ 
bar jo skelbiamos mintys labiau 
ryškėja, jo pamokymai j arti
mesni pasidaro, nors ir visuo
met jo gražią atmintį pagarboj 
laikydavau.'

Paskutinį kartą a. a. dr. D. 
Alseiką mačiau ir kalbėjau be-

savo gra-

meilės žo-

ne prieš metus, kai jis buvo 
ątvykęs iš Vilniaus Į Kauną. 
Ilgai kalbėjomės su juo. Ilgai 
ir skaudžiai pasakojo apie Vil
niaus krašto lietuvių likimą, 
apie daromą jiems didelę 
skriaudą iri apie tarpusaves lie
tuviškas rietenas Vilniuje, apie 
nesantaiką, apie nesupratimą ir 
negerbimą vieni kitų.

Nors jis pats jau buvo pasi
traukęs nuo platesniojo, viešo
jo lietuviško darbo, kai kas bu
vo jį ir nuskriaudęs, tačiau jis 
nesiskundė savimi, nesirūpino 
savo reikalais, bet nuoširdžiai 
ieškojo būdų sutaikinti lietu
vius, nuoširdžiai nurodė, kad 
visiems lietuviams Vilniaus 
krašte butų vienodai brangų* 
lietuvybės reikalai ir kad vado
vaujantieji Vilniaus krašto liė-7 
tuviai neskirstytų vienų sūnu
mis, kitų —' posūniais.

. Kaip buvo1” kultūringas žmo
gus, taip kultūrinėmis priemo
nėmis ir savo tikslų siekė. Pęr 
spaudą, per . knygą jis švietė 
Lietuvos liaudį, per.tą pačią 
spaudą ir su savo idėjiniais, ar 
asmeniniais, priešais kovojo. 
Už tokias atviras, viešas, kovas, 
jis buvo gerbiamas ir jo prie« 
šų.

Man, kartoju, jis. buvo vienas 
iš daugelio mano mylimų 
kytojų Vilniuje ir vienas iš ge-lnuo atitinkamo organo gyvy^ 
rųjų prietelių, kuris neklausė bingumo. Sakysim, kurčios aur

KIEKVIENAS ZMO 
GUS SPINDU

LIUOJA
Jau prfeš, pusę šimto metų 

vienas vokietis, baronas von 
Reichenbachas, tvirtina, kad 
kiekvienas gyvas kūnas spin
duliuojąs, tačiau Šis jo teig& 
mas tada buvo smarkiai nei
giamas. Ir vis dėlto jo turėta 
teisybės: šių dienų mokslas tą 
faktą patvirtina. Anta, pran. 
cuzas dr. Luys eksperimentais 
nustatė; kad “žmogaus kunąs 
spinduliuoja tam tikrą fliuidur 
mą, kuris atrodo esąs esmip£ 
gyvybės apraiška”. Tą fliuidu- 
mą spinduliuojąs ir kiekvienas 
sveikas žmogaus kūno organas. 

;o to spinduliavimas pareinąs

sys tokio spinduliavimo nebe- 
rodančios.

Tokio spinduliavimo net aki
vaizdžių faktų yra buvę labai 
daug, o iš jų įdomiausias, be 
abejo, buvo itale žvejė Ona 
Monaro, kuri į mokslo istorL 
ją yra įrašyta “spinduliuojan
čio Pirano stebuklo” vardu. Ta 
Monaro, kuri sirgo dusuliu, ir 
buvo paguldyta į Pirano ligo 
ninę. čia tarnautojai pastebė
jo su ja keistų reiškinių: pa-, 
slaptingas fosforiškas spindu
liavimas ėjo iš ligones kairės 
krutinės pusės. Melsva šviesa 
buvo tokia stipri, jog ji net 
skverbėsi pro apklotų ir nu 
švietė net tamsų ligonines kam
barį, Spinduliavimas rodėsi tik 
ligonei miegant, šviesa tar
pais atrodė rutulio, tarpais tie
saus, spindulio pavidalo, švie
sos trūkimo laikas būdavo ne
vienodas ; jei trukdavo ilgiau, 
moteris imdavo lovoje blašky
tis ir dejuoti, tarytum tas 
spinduliavimas jai darytų skau
sme.

Deja, nei gydytojai nei mok
slininkai taip ir nenustatė to 
spinduliavimo priežasties.

Yrą ir kitokių įdomių fak
tų, liečiančių tokius žmones, 
kurie gali priversti kitus daik
tus švytėti, žinomiausias iš to
kių nepaprąstų žmonių yra 
prancūzas fabrikantas Retge- 
nas, gyvenąs Bulonės apylin
kėse. Jis tą savo keistą ypa
tybę pastebėjo netikėtai, vieną 
dieną išsukęs elektros lempu
tę iy pamatęs, kad ji pati j • 
rankoje sužibo. Retgenas ėmė 
tą reiškinį tirti ir išrado, kad 
jo rankose atsirandanti šviesa 
yra kitokia, negu iš elektros 
srovės. Jis leidosi ir moksli
ninkams ištiriamas, bet ir jie, 
nepaisant visų atsargos prie
monių, vis dėlto pastebėjo tą 
patį žibėjimą.

Dejd, ir čia žibėjimo kilmės 
nepavyko nustatyti.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

Sg^ilįll IiTįiJi l'.il .. i ■ I ... Į į Į--—" .,*"*"'8 'į ...■/r.iii.iM Ui rtijjĮtU

. PASKUTINĖS instrukcijos delegatams

i

1 K*? j ąf ■ s

į ‘B v
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Bus Labai Gražus Programas 
Naujienų Pavasariniame 

Piknike < ’ -@6W .mucK.
•FBAtz. INTO THe HEAR7S 
Of TO^/b^ST-

STYLE AND 
7^MP£/^AM£AfT- 
euv yney got^e

SAM£- įZBSULTS:^

Jau buvo minėta, kad Naujienų pava

24, 1936, Birutes Darže, dalyvaus Pirmi 
Lietuvių Sakalai.

Tie Pirmi Lietuvių Sakalai yra išmo
kinti žinomo šokių ir atletikos mokytojo 
A. Andrieff ’o. Jau tūlas laikas kaip jie mo
kinasi. Ir jie yra daug gražių ir žingeid
žių dalykų atletikoje išmokę. Tūkstančiai 
susirinkusių svečių pirmu sykiu pamatys 
tuos Lietuvių Sakalus.

Jaunas Bancevičius, Drapiežno Dzūko 
sūnūs, parodys savo gabumų ir vikrumų 
ristynėse. Taipgi bus ir kiti ristikai. Į ris- 
tikus žiūrėti publika labai mėgsta.

A. Andrieff’as pasirodys su savo ak
robatikos šokėjais. Jis juos išlavino taip 
šauniai, jogei publika žiūrėdama turės di
delio malonumo.

Taipgi dalyvaus nepaprastas trio: dvi 
mergaitės ir vyras gros accordionu, smui
ką ir bandžio.

Bus dar ir kiti programe pamargini- 
mai.

Tokio gražaus piknike programo dar 
niekas iki šiol nėra turėjęs. Kiekvienas 
atsilankęs į Naujienų piknikų susitiks su 
savo draugais ir pažystamais ir laikų sma
giai ir naudingai .praleis.
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Didelės Dr. J. Šliupo Pra
kalbos ir Vakarienė
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Apie pabaigų šio mėnesio ab 
vyks į Chicagų visų laukiamas 
svečias, Dr. Jonas šliupas. Pir
mas viešas jo pasirodymas bus 
jubiliejinėse Tautiškų Kapinių 
iškilmėse per kapų puošimo 
šventę (Decoration Day), ge
gužės 30 d.

Už kelių dienų po to, būtent, 
birželio 4 d., bus surengtas Dr. 
šliupui didelis masinis mitin 
gas ir pagerbimo ’ vakarienė

Chicagos Lietuvių Auditorijoje. 
Tame mitinge musų “aušrinin
kas” ir laisvos minties ponie- 
rius kalbės daugiausia apie Lie- 
tuvų ir nurodys, kuo Amerikos 
lietuviai gali prisidėti, kad jų 
gimtame krašte sustiprėtų pa
žangos ir laisvės jėgos.

Prakalbos bus didžiojoje Au
ditorijos salėje, o po prakalbų 
apatinėje svetainėje bus vaka 
rienė.

Nušovė chicagietį 
kolegijos studentą
Williams kolegijoj, Williams- 

town, Mass., miestely, 19 metų 
studentas Lewis Jack Somers 
nušovė chicagietį studentų 
Paul Henneberry-18 metų ir 
sužeidė Williamų Homer Hartz 
18 m. Po to Somers pats nusi- 
š<w& Manoma, kad Somers pa* 
piMl galvažudystę ir saužuoyv’ 
tę pamišęs,. Visi trys studentą! 
sugyvenę geruoju ir jokio pik- 
Čio, tarp Somers ir kitų. dviejų 
vaikimĮ pirm šaudymui įvyk
siant nebuvę

Kaip pgaleidžiama
Chieagoj liuoslaikis

Kaip praleidžia chicagiečiai 
liuoslaikį? Dalinai tų klausimų 
atsako šie faktai:

Kalėdų savaitės laiku 10,000 
chicagiečių atlankė gėlių paro
das trijuose miesto parkuose; 
čia jie galėjo pamatyti daugiau 
kaip 50,000 žolynų.

Gamtos istorijos Fieldo mu-
zėjų praėjusiais 1935 metais atvyks Chicagon.

aplankė l,172,000 asmenų, Dan 
ginu kaip 9& nuošimčiai viso 
to lankytojų skaičiaus buvo 
muzėjuje tomis dienomis* ku
riomis įžangos mokytį nerei
kia.

Nors mes šiandie gyvename 
vadinamą automobilių ir radio 
gadynę, tačiau daugeli®. chįca- 
giečių neužmiršo dar nė skai 
tyti. Ir štai Chicagos viešasis 
knygynas per 1935 metus bu 
vo išdavęs skaitymui 9,407,371 
knygų.

>»ir į,

Dr. J. šliupas bus 
Pittsburghe

Iš New Yarko Dr. Jonas šliu
pas keliaus į vakarines valsti
jas, Pirmiausia jisai sustos 
Pittsburghe, kur birže’k) 23 d. 
jam yra rengiamos prakalbas, 
o birželio 24 d. bankieta^ Su 
rengimo komitetu koopęrnųja 
visos pažangios lietuvių drau
gijos Pittsburghe. PrUięijo net 
ir sandariečiai, kurie šia'p yra 
daugiau palinkę veikti su kle- 
rika’ais, negu su

K Pittsburgho Drt J. šliupas

Ar Jus Sergate?
X-RAY 

EKZAMINACIJA
Kraujo ir šlapumo Ištyrimas 
Užtikrina Teisingą Diagnozą 

Ir Tinkamų Gydymų.
Atsilankykit Šiandien Ir padarykit Pir
mą Žingsni prio Atnaujinimo Gyvumo ir 
Geros Sveikatos. Tūkstančiai serga ir 
sirguliuoja dėl apsileidimo. Daugelis gali 
atgauti savo sveikatą. Ateikite ekzamina- 
cijai šiandien.

MĖŠLINĖS LIGOS
Be peilio, be deginimo, be skausmo mėš
linės u keri ai Kraujini tumerlal, Fissu- 
ree. Fistulos, Frurltus! (Nležanėios PI- 
lesj Prostatltis ir visos Mėšlinės ligos 
pagydomos musą švelnia V A R 1 C V R 
Metodą.

Vyrai virš 40!
Medikalis mokslas atrado, kad ligos pas 
vyrus virš 40 tankiai paeina nuo suiri
mo Prostato gilės, ši gilė sutinsta ir 
nebeveikią kaip reikia, jei negydoma. 
DAUGELIS ligonių r ep o r t u o J a pa
gerinimą beveik per vieną naktį. Kiti 
vėl sako, kad jie i savaitę laiko Jautėsi 
10 melų jaunesniais. •*

Ar jus sergate?
Kraujagyslė 

Votėmis
Fagydysinie greit Ir be skausmo.

NĘGAIŠINANT LAIKO 
AR DARBO.

VARICUR Metodas padarė tūkstančius 
linksmais—KODĖL NE JUS?

Mes neimam nieko už Ištyrimą Kraujo 
ir šlapumo *

OFISO VALANDOS: 9—8 kasdien. Ant
radieniais ir Penktadieniais liktai 0 iki 
6.—Sekmadieniais —9 iki 1 v. po piet.

VARICUR
INSTITUTE

64 West Randolph Street 4-tos luboe Garrlck Theater Rldf.

Taigi visi Chicagos ii* apie- 
linkių lietuviai yra kviečiami 
pasižymėti birželio 4 d, savo 
kalendoriuose. Draugijos yra 
prašomos tų dienų nedaryti jo 
kių parengimų, kad galėtų daų 
giau žmonių atvykti į Chicagos 
Lietuvių Auditorijų pasdklausy 
ti Dr, J, Šlįupo,

Trys lietuvių chorai 
rengia pikniką

Trys lietuvių chorai bendro
mis jėgomis rengia piknikų ge
gužės 31 dienų, t. y. sekmadie
nį, tuoj po Decoration Day.

Tie trys chorai yra: Pirmyn 
choras, Naujosios Gadynės ir 
ęhicagos Lietuvių Vyrų choras.

Piknike bus išpildytas įvai
rus programas, eis šokiai, etc.

Klaidos pataisymas
Naujienose, mirusiųjų pami

nėjimo skyriuj, buvo praneš
ta, kad Mykolo Dautero laido
tuvės įvyks gegužės 22 dienų, 
t. y. penktadienį, šuo praneša-- 
ma kad velionis Mykolas Dau- 
teras tapo palaidotas trečiadie
nį, gegužės 20 dienų*

Ar jus žinote kodėl 
Old Gold Cigar et a i 

yra visuomet šviežus!
Ą SPHMJX, O^P A* AN W^/ėd?M 4 

N^CMMlCAL. ĘFFIG'ČMT DEšTW/ett.'< 
os boksininkai, Jack Dempsey (po dešinei)i) puldavo savo oponentus tarsiDu

tigras. Visai kitoks yra Joe Louis: jis nesijaudina. Jis Šaltai ir mechaniškai sumuša savo opo
nentus.

įžymiausi Amerikos boksininkai,

LAI MUSU DARBAI KALBA UŽ MUS
Tai gal pirmas atsitikimas 

lietuvių istorijoje1, kad taip šir
dingas butų priimamas svečio, 
seno darbuotojo lietuvybės dir
voje,, D-ro, Jonę, Šliupo.

Nemažai pas amerikiečius 
atsilanko svečių nebuvėlių, ir 
nemažai jų dar čia atsilankys; 
ir jie visi yra “^elcome”. Bet 
D-ro Jono šliupo atsilankymas 
yra nepaprastos reikšmės. Jis 
pasiryžęs galutinai visus lietu 
vių taftos narius išlaisvinti iš 
dvasios vergovės. Ir tas dar
bas jam turi nusisekti* Ame
rikoje tas dvasios laisvinimo 
darbas gerokai įpusėtas, ir nors 
neorganizuotas, bet eina gana 
sklandžiai. Viską, kų. rrffes čia 
Amerikoje turim daryti, tai 
susiorganizuoti į Laisvamanių 
Etinės-Kulturos Draugijos sky
rius ir žengti pirmyn nurody
tais kėliais. Bet Lietuvoje tas 
švietimo-kulturos darbas po 
globa Laisv. Etinės-Kulturos 
Draugijos, nors išplėsti plačiai 
jos skyriai, tai darbas eina 
labai išlėto dėlei neturtingumo 
skyrių. Ir čia tai tiesioginė 
amerikiečių pareiga ateiti sky 
riams Lietuvos su pinigiška 
pagalba.

Ir štai trumpai ir atvirai tu
riu pasakyti ir sykiu meldau 
ti Amerikos lietuvius ateiti tal
kon saviesiems Lietuvoje.

Jau prieš keletu metų kai 
kurie amerikiečiai išgirdo savo 
Už jurų brolių balsų ir atėjo 
su pinigiška pagalba. Kaip štar* 
Kruopiečiai, Kupiškėnai, žaga- 
riečiai. Bet toji pagalba toli-, 
gražu nepakankama

Darbas didelis, su’nkus ii 
kilnus, todėl priversti buvom 
kviesti D fų Jonų Šliupų at 
vykti Amerikon, kad gyvu žo 
džu paaiškintų reikalingumą 
ateiti talkon saviesiems Lietu
voje.

D-ro Jono šliupo uždavinys 
arba misija yra tokia:

1) Kuo daugiausiai prapla 
tinti “Laisv. Mintį”. Ir tos ko
lonijos, į kurias D-ras Jonas 
Šliupas negalės atsilankyti, — 
padarytų didelę surprizų — pa- 
sveikindamos D-rų Joną Šliu 
pų ir pasiųstu sąrašų jam nau
jų prenumeratorių “Laisvosios 
Minties” iš savo kolonijos.

2) Specialiai savo kolonijų1
< . « . ' ■ a » •• 'X ’.fcl <4 '• ■ a •

jinete

jo šokti kiek tik jo ar jos šir
dis trokšta, nes muzikantai ge
rai grojo. O kas nenorėjo šok

pakolektu'otų Laisvamanių ti, tai susirado vietų prie1 ba- 
ro, ir reikia pasakyti, kad bač 
ku’tčs- ritosi iš, po, baro kaip 
Naujienų piknike. Gėrėm tai 
gėrchn; bet tani ir balius — 
tai stebetiš nereikia.

į,~J

Bet klausimas !<kurgalėjo 
tilpti, ir nežinia kas butų at 
si tikę su manim pačiu, jei ne
būtų duktė pavadinus važiuo 
ti nąmo. Taigi doviutąi valan i 
dai išmušus, atsisveikinome su 
vaišingais pp. Giebais ir ma- į

je
Etines-KulturOs Draugijos Cen 
tro ir skyrią reikalams, ii 
kadir mažiausia auka bus pri 
imta ir įkainuota.

Gerbiamieji amerikiečiai, ypač 
tie, kurie įkainuoja D-ro Jono 
Šliupo darbuotę, pasirodykime, 
kad mes. žinom, jog darbų tik 
tada pasėknįiitgiau galima nu
veikti, kada tiems tautos 
kalams nepritrūksta lėšų.

rei- 
Be 

pinigų neįmanoma darbo pri-
deramai nuveikti.

Todėl vieni iš musų pradė
kim nevilkinant rinkti prenu 
meratų. “Laisvoji Mintis” tik 
$1.00 per metu'is. Kiti sudary- 
kim komitetus ir parinkim, pa- 

| koliektuokim aukų Laisvama
nių Ętinės-Kųlturos Draugi j os 
Centrui ir skyrių reikalams.

Tad pradėkim darbų tuo- 
jaus. Lai musų darbai kalba 
už mus.

Dr. A, L. Graičunas.

ŠAUNUS KRIKŠ
TYNŲ SANKIR

TAS

loniais jų svečiais ir išvažia
vome namo.

, Raciniečiai ilgai minės 
krikštynas, nes retai tokių 
nįų bangotų pasitaiko,

Pp. Globai jau turėjo 
turias dukteris, — Oną,; AcWę, 
Rožę ir Josephine ir sūnų Jo
nų.

Pp. Glebai yra pasiturį žmo
nės, turi savo namų, gražų au
tomobilį Nash ir visi šeimy
noj gyvena ir dirba. Jie, be to, 
yra draugiški, malonus žmo
nės. — Kaimynas.

sias
sau-

ke

2 Eilės Cellophąne rinktinio tabako derliaus 
ŠVIEŽUMAS užpečėtytas

•gILPNOJI pusė bite kokio po- liaus tabako su maximųm globa 
pierinic cigaretų pakelio yra x..:~x----- "s—»-<

sulenkime, kur užlipdoma U. S. 
Revenuė štampai. Yra negalima’ 
uždaryti viršų pakelio taip kaip'' 
yra padaryta pakelio apačioj.

Viena Cellophąne eilė, kurią 
rahdame ant visų popierinių ci- 
garetų : pakelių uždaro pakelio 
viršų kaip galima geriausiai.

Kiekvienas LABIAU-SUŠVEL- 
NINTAS Old Goldą pakelis tu
ri 2 eiles Cellophąne.

Vartojant ektrą eile Cetlo- 
phane, įlenkiant išlaukine eile 
ir užpečietijant apačioj, viršuj, 
ar silpnąją Old Golds pakelio 
dalę, padaroma oro nepereina
mu, dėl ko pasidaroma 
guba apsauga dirbtuvės 
mui.

Old Golds be to yra 
gotas ir tuo faktu, kad 
eilių Cellophąne yra susidariu
si oro tuštuma, tuo duodant 
LABIAU-SUŠVELNINTO Old 
Gold cigaretų pakeliui praktiš
kiausią šviežumo globą.

Šitos 2 eilės Cellophąne, kas 
randama tiktai ant Old Gold 
Cigaretų, parūpina daug dides
niu globą šviežumui negu bile 
kitas cigaretų pakelis.

LABIAU-SUšVELNINTAS Old 
Gold užtikrina rūkytojams tur
tingą kokybe to rinktinio der-

dirbtuvės šviežumo viąaię lab 
kais. ' .• > v

A , ‘Kiekvienas Old Gold pakelis
ant^pakeliG, Jangvair■ atidaromas — iš-

, .laukinė eilė iš apačios — išvi
dinė eilė iŠ viršaus.

■ , . ‘ v

žingeidi! taipgi žinoti, kad 
vartojant šitas 2 eiles Cello- 

. phane, Old Gold rūkytojai, ku
rie gyvena sausose Šalies apie- 
linkėse yra užtikrinti cigaretų 
šviežumu, ' užlaikant jų drėgnu
mą, kuomet Old Qold rūkyto
jui yra žemumoj, drėgųoj,. ar 
tvankioj apielinkėj yrą apsau
goti nuo drėgmės pertekliaus, 
kas apsaugoja nuo permirkime.

Nesvarbu kur jus juo? pirk
tumėt.’ LABIĄU-SUŠVELNIN- 
TAS Old Golds jus pasieks švie
žus taip, kaip jie išeiną iš ma
šinos.

Naudokities sporto progą ant 
Labiau-Sušvelninto Old Golds 
sukimšima. Surukykit dešimt cl- 
garetų. Jei jus nepasakysit, kad 
tai yra geriausi kokius jus esat 
kada ragavę, pasiųskite pakelio 
suvyniojimą ir likusius eigą re
tus P. Lorilla^ Compauv, lig 
W. 40th Street? ''/ew York City 

- bile kada laike 30 dienu nuo Šjos 
dienos ir jie jums prisius dvi
gubai ka jus sumokėjote už pil
ną pakeli, plūs pašto išlaidos.

ir dvi- 
švieži-
apsau- 
tarp 2

pakeli, plūs pašto išlaidos.

RAGINE, WIS, — Naujiena 
se jau buvo rašyta, kad ^p. 
Jonų ir Rozalijų Glebus ap
lankė garnys ir dovanojo jiem;,> 
gražių dukterį kovo mėn. 19 
dienų. Dabar,’ gegužės 12 die 
nų, buvo mergaitės krikštynos. 
Jai duota vardas Albina.

Klupai arba krikšto tėvai 
buvo iš Rockford, III., tai Char
les Ivanauskas su žmona.

, Krikštynų bajįius buvo gra
žus. Dalyvavo jame viso ko
kie du šimtai žmonių.

Kai susėdome pietauti, tai 
karnas Ipakilo ir prašneko, i 
svečius: “Dabar, gerbiamieji, 
išgerkim į jaunos Glebutės 
sveikatą.” Pats pirmas jis iš 
gėrė, tų patį padarė ir visi ki 
ti.

O pp. Glebai tik ruošias h 
visiems patarnauja. Kai visi 
prisisotinome valgiais ir gėri
mais, tai dękavojom pp. Gle 
bams už gardžius pietus ir lin% 
kėjome jaunai Glebutei didelei 
užaugti ir gerai lietuvaitei bū
ti.

Vėliau atrado ir muzikan
tai. Kas mėgo špkti, tai gale

Atakuoja du advoka 
tus ir du teisėjus
Better Government Asociaci

jos superintendentas E. J. Da- 
vis padavė peticijų Illinois val
stijos aukščiausiam teismui, 
kad teismas leistų iškelti bylą 
buvusiam valstybės gynėjui 
Robert E. Crowe, advokatui 
Joseph P/Savąge, teisėjui Klar- 
kowski ir teisėjui Michael Fein- 
berg. Peticijos padavėjas pra
šo leidimo iškelti tokių bylų, 
kuri taikoma pašalinti minė
tus ketūrius asmenis iš advo
katų praktikos, ši peticija dar 
nėra byla. Ji yra tik prašymas 
leidimo iškelti jiems bylų.

Samda padidėjusi 27 
nuošimčiais

Martin • P. Durkin,. Illinois 
samdos ofisų' perdėtfnis, trečia
dienį, geg. 20 dM pareiškė, kad 
samdymas darbininkų Illinois 
valstijoj balandžio mėnesį pa-, 
djdčjęs 27 nuošimčiais, jei pa
lyginti su koyo mėnesio sam
dymu-............  ... ' ; .

IŠVIDINĖ
cellophąne EILĖ 
atsidaro viršuj

IŠLAUKINE
cellophąne EILĖ 
atsidaro apačioj

PARAGAUKITE
rinktinio Derliaus Tabako

... jis duoda stebėtinų
Labiau-Sušvelnintų

Skonį
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BIRUTES DARŽE

Programe Dalyvauja
PIRMI LIETUVIŲ SAKALAI 
TRIO: ACORDINAS, SMUIKĄ ir BANDŽIO 
A. ANDRIEFFO GRUPE
RISTIKAI: JAUNAS BANCEVIČIUS ir KITI 
ŠOKIAI-GERIMAI-UŽKANDIAI.

•
f
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Reikia Tik Vieno Kupono 
įžangai į Naujienų Pikniką

• * . '■ f

Dėmesiui visų Naujienų skaitytojų!
Kiekvienas Naujienų skaitytojas lai 

išsikerpa tik VIENĄ 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. Jaunas Ban
cevičius, sako, yra dar tvirtesnis ir vikres
nis, negu jo žinomas tėvas. Susirinkusi 
publika turės daug smagumo žiūrėti kaip 
ristikai rodys savo nepaprastų iėgų ir vik
rumų, o ypač jaunas Bancevičius parodys 
kų jis gali.

Pirmi Lietuvių Sakalai bus irgi didel“ 
numeriai, bet apie tai pakalbėsme kitų sykį, 
naujiena visiems. Bus dar ir kiti programo

į l. ■ *■ i . •

LIETUVIAI TAUTŲ ŠOKIUOSE

Vakar, gegužės 20 Coliseumo patalpose įvyko “Visų tautų vakaras”, kaip tai pavadino angliš
kai kalbančioji Chicagos visuomenė. Paveiksle matosi garsioji Vytauto Beliajaus grupė, kuriai 
ir teko) garbė atstovauti lietuvių tautų tose tautinėse rungtynėse.

si organizavime turistų grupių 
kelionei į visas Europos da
lis. Jis taipgi veda foreign ex- 
change biznį kaip American 
Express Company agentas. Be 
to, neseniai jis pradėjo trans
liuoti pietų slavų radio pro- 
gramus iš stoties WWAE, 1200 
kilocycles, kiekvieno sekmadie
nio popietį nuo 1 iki 2 valan
dos. Programuose pasirodo kai 
kurios geriausios operos žvaigž
dės.

Graži jaunuolės 
parė

deda iš musų profesionalų ir 
biznierių.

Golfininkų sųjunga yra tik 
rai geras dalykas. Lietuviai gol 
fininkai turi progos dažniau 
susitikti/ sueiti į geresnes pa
žinties, tarptautinėje geresnius 
santykius palaikyti.

Neabejoju, kad yra dar daug 
lietuvių golfininkų, kurie sųjuir 
gai nepriklauso. Jeigu jie pa
geidautų apie sųjungų daugiau 
informacijų gauti, tai tegul pa
šaukia telefonu mane: Cant.i
6122. Informacijų taip pat ga
li gauti iš bet kurio valdybos 
nario.

Kadangi per vasarų numato
ma turėti bent keli išvažiavi
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I ĮŽANGOS KUPONAS
I Į NAUJIENŲ PIKNIKĄ j
I SEKMADIENĮ.

I GEGUŽES-MAY 24, 1936
į BIRUTĖS DARŽE
| • Kad įeiti į šį Naujienų piknikų, kiekvienam reikia į 

turėti 1 įžangos kuponų, šie kuponai . telpa šių savaitę 
'kasdien Naujienose. I
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Iš SLA. 6 Apskrities 
konferencijos

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 6 Apskrities konferenci
ja įvyko praėjusį sekmadienį 
Gary, Indiana.

Kuopų atstovų, atsilankė ne
paprastai mažai, todėl turėjo 
geros progos ir Vaidyla strek 
sėti.

Virėja gera kaip jos kepti biskvitai
BARBARA B. BROOKS 

Home Economics Department

Kellogg Company 
Battle Creek, Michlgan

Virimo reputacija lygiai taip 
kaip sportas, profesija ar menas yra 
susijusi su tam tikromis savybėmis, 
žmogus, kurs kepa sultinga, steiką, 
šefas, kurs padaro gabiu suosa, mo
teris, kuri iškepa lengvu, minkšta 
biskvitą, yra lygiai garbingi ir visi 
visuomenei rekalingi žmonės.

Biskvitai tai toks dalykas, kuri 
mėgsta visas pasaulis ir tiki, kad 
iškepti juos nėra ' visiems galima. 
Todėl kad suprasti tas paslaptis, 
štai kas reikia žinoti:

1. 'Raskite gera receptą ir ji se
kite.

2.Sumaišykite riebalus su sauso
mis dalimis gerai, bet nepadarykite 
i tešla. Turi atrodyti taip kaip 
stambus komu miltai.

8. Pridėk ganėtinai skiestimo ir 
maišykit tol, kol pradeda tešla sek
ti paskui maišomąjį įnagi.

4. Išdekit ant miltais pabarstytos 
lentos ir lengvai minkykit apie vie
na minute (Tas ypatingai svarbu).

5. Kepti karštam pečiuj lygioj ug
nyj iki tol, kol biskvitai gražiai 
apgeltonuos per dvylika minutu.

Baking Powder Biskvitai
2 puod. miltu
1 šaukštelis baking powderio
Mr šaukštelio druskos
% riebalu
3/4 puod. pieno (daugiau ar ma

žiau).
Sumaišyk miltus su baking pow- 

deriu ir druska. Dirbk tarp pirštų,kol 
nepasidarys taip, kaip stambus kor- 
nu miltai. Pilk pieną ir maišyk kol 
tešla neims sekti paskui. Išversk ant 
miltais pabarstytos lentos ir min
kyk keletą sekundžių. Išvoliok % 
colio storio ir išpiaustyk su prie
taisu. Kepk lengvai išteptoj blėkoi 
karštam pečiuj (450° F.) apie 12 
minučių. Išeis 12 biskvitu 2^ col. 
skersmeny. ■ •

Butter Bran Biskvitai
H puod. all-bran (selenu) 
3/4 puod, pasuku 
VA puod. miltu.
1 šaukštelis baking powder. 

šaukštelio sodos
1 šaukštelis druskos
1/3 puod. riebalų. ~

Išmirkyk all-bran pasukose. Su
pilk i miltus, baking powderi, so
da ir druska. Ipiaustyk riebalus ir 
maišyk tarb pirštu tol kol nepasi
darys kaip stambus komu miltai. 
Pridėk all-bran ir maišyk kol ’ tešla 
neims sekti paskui. Išversk ant len
tos, minkyk lengvai keletas sekund
žių. Išvoliok Vz colio storio ir iš
piaustyk. Kepk lengvai teptoj blė- 
koj karštame pečiuje (450° F.) apie 
12 minučių. Išeis 12 biskvitu 2Vz 
inčio skersmeny.

Pastaba. Pieno Receptas. Jei var
tosi saldu pieną vietoj pasukas, ne
dėk sodos, bet dėk daugiau baking 
pauderio 1 šaukšteli.

Tikrai įdomu* buvo klausy
tis kaip vietinės S.L.A. kuo
pos atstovai išpliekė kailį 
Bridgeporto . inteligentams rei
kale demokratijos kongreso. 
Jie pareiškė, k.ųd jų visos drau
gijos išįfhko* atstovus į demo 
kratijos kongresų, kurs yra 
reikalingas, o štai Vaidyla su 
siriesdamas tikrina, jogei kon
gresas įvykinsiųs komunizmų 
Amerikoj.

Ne tik vyrai, bet ir vieti 
nės moterys iš Vaidylos ske- 
rečiojimosi juokėsi.

Kaip ‘ neskaitlingai konferen
cijai, tai tarimų, rezoliucijų da
vė kas tik norėjo; net ir mar 
šalka atsižymėjo. Temykite 
Spaudos Komisijos paskelbimų 
ir galėsite patys padaryti išva 
dų. ;
. Po,, visų didelių pasitarimų 
vietinė kuopa iškėlė vaišes sve
čiams. 1 Tos vaišės duoda nuo
stolių kuopoms, mat ne visi 
supranta, kad reikia atsilygin 
ti; be to, ne visi ir pajėgia.

— Atstovas.

Orange Shortcake
Prie baltojo biskvitu recepto pri

dėk 1 šaukštų cukraus ir riebalu iki 
1 /3 puodelio. Kepk apvalioj keksų 
blėkoj, dedant viena kartą tešlos ant 
kitos, ir i tarpą minkyto sviesto. Pa 
duok i stalą su piaustyto orandžio 
gabaliukais kėkso vidurį. Užpilk se
kančią suosa.

Orange Sauce
3 šaukšteliai comstarch
1 puod. cukraus |
1 puod. orandžio sunkos
Vz puod. vandens
% šaukštelio druskos
1 kiaušinio trynys (išplaktas).
1 šaukštelis orandžio žievės

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

Lietuvaite paskendo
r —m ..... • ,

Antradienio rytų, gegužės 19 
d., Jackson parko ežerėliu plau
kė valtis//kurioj sėdėjo ketu
ri asmenys.; Valtis plaukė nuo 
jachtos laikomos jachtų kliubo 
prieplaukos į krantų.

Kadangi valty buvo šiek tiek 
vandens/ tai valties pasažierė 
mergina mėgino apsaugotisavo 
drabužius huo sušlapimo. Be 
sidabojant jai įkrito jos ridi- 
kiulis (paketbukas) į vandenį. 
Mergina mėgino jį pagriebti, 
valtis pasviro ir apvirto. Visi 
keturi žmonės pateko į vander 
nį. Trys tagpdšgelbėti, o mer 
gina Agneš'^Daniels paskendo

Pomirtinis* tardymas sustatė, 
kad tikrasis paskendusios mo
teriškės vardas buvęs Mrs. Ag
nės Wilkaitis LaBott. Ji gyvena 
adresu 6439 Newgard avenue.

7/ V- ’ -V-

Trafikąš aeropla- 
V . nais auga

1935 metais Chicagos muni
cipaliniam aerodroman pribuvo 
ir iš jo. išvyko 191,233 pasa- 
žieriai. Aeroplanų kiekis aplan
kęs aerodromų ir jį apleidęs 
buvo 13,50()u Jeigu prie to aero 
planų skaičiaus pridėti orlai
vius, kurie vežiojo publikų po 
Chicagos apielirikę ir kariuo
menės aeroplanus, tai aeropla 
nų aplankiusių Chicagų ir ap
leidusių jų skaičius siekia 29,- 
000. -n .ve

šios skaitlinės rodo, kad 
1935 metais oro trafikas Chi
cago j padidėjo 9 nuošimčiais, 
jei palyginti ;jį su 1934 metų 
trafiku.

Statyba Chicagoj 
didėja

Balandžio mėnesį šių metų 
statybai leidimų (permitų) iŠ 
duota 117; apskaičiuojama, kad 
ši statyba kaštuos $1,987,118.

O pernai vasario mėnesį lei
dimų statybai buvo išduota 37 
sumai $613,550 ir kovo mėne
sį 57. sumai $1,370,740.

' Per pirmuosius 1936 metų 
tris mėnesius leidimų staty
bai išduota viso 198 sumai $3, 
039,788. Gi per pirmuosius tris 
menesius 1935 m. tokių leidi
mų tebuvo išduota 126 sumai 
$2,146,505.

į k .'■»>!   r---- ----
9 .. << tu/'

Naujas turistų biu
ras Chicagoje

John R. Palandech leidžia 
pietų slavų laikraštį ; ir turi 
skelbimų/agentijų. Dabar jis 
uždėjo turistų ir keleivių biu
rų adresu 536 So. Clark Street. 
Jisai tapo Trans-Atlantic Con 
ference nariu* ir specializuoja-

T0WN QF LAKE. — Gegu
žės 16 dienos vakarų įVyko 
graži jaunuolės Bronės Walic- 
kaitės parė adresu 4119 So. 
Ashland avenue.

Kadangi pp. Walickai yra 
rimto budo., ir draugiški ta- 
vern biznieriai per daugelį me
tų, tai į jų dukters parę su
važiavo daug svečių taip lie
tuvių, taip kitataučių, kurie 
prie muzikos ir skanių valgių 
ir gėrimų ir draugiškų kalbų 
praleido smagiai laikų iki ank
styvo ryto.

Už skaitlingų atsilankymų 
pp. Walickai ir jų duktė ta
ria visiems dalyviams ačiū.

— Senas Petras.

SPORTAS
LIETUVIŲ GOLFININKŲ 
SĄJUNGOS TURNYRAS

’ ‘ ".■'**■* ‘t->•'

Lietuvių .golfininkų sajungos 
turnyras buvo labai sėkmingas*. 
Dalyvavo gana skaitlingas gol» 
fininkų būrys, kaip tai: ponai 
Jonas ir Julius Brenzai (abu 
laimėjo prizus), valstijos pro

mai-turnyrai, tai visi lietuviai 
golfininkai kviečiami įsirašyti. 
Apie rengiamus turnyrus bus 
pranešta “Naujienose”.

Veik rašt. Dr. Bložis.

Dovana geriausiam 
polkutės šokėjui

Penktadienį, gėg. 22 d., 7:30 
vai. vak. Hollywood svetainė
je įvyks Lietuvių Keistučio 
Kliubo rengiamas vakaras.

To vakaro tikslas yra sura
sti geriausius lietuviškos pol
kos šokėjus ir juos tinkamai 
apdovanoti. Dovanas gaus dvi 
poros.
/ Todėl, kas nusijaučiate dar 
nepamiršę, arba dar geriaus 
pramokęs polkutę, negu iš 
Lietuvos- išvažiuojant, pasis
tengsite pasinaudoti , šia reta 
proga. Rengimo komisija sa
ko, kad vakarėlis busiąs įdo
mus pataria visiems, ne tik 
Šokėjams ir kliubo nariams, 
bet ir svečiams susirinkti lai
kui linksmai praleisti., Įžanga 
vos tik 15 centų. Rep. X-y.

(sutarkuota).
Sumaišyk .comstarch ir cukrų dvi

gubam variny. Pridėk orandžio sun
ką ir vandeni neiškarto. Virk ant 
karšto vandens, nuolat maišant
kol sutirštės ir pasidarys aiški, (apie 
15 min.) įdėk druską ir kiaušinio 
tryni. Gerai išplak. Dėk orandžio
žieve.

Mushroom Roll
Vartok baltą ar bran biskvitų re

ceptą. Padaryk tešlą i pailgą ' formą 
apie U col, storio. Uždėk pjausty
tus mushroom ir kapotas olives. Iš
voliok taip, kaln jelly rolliams. Su- 
piaustyk i 2 colio riekutes ir kepk 
ant neteptos blėkos ant apverstos) 
karštam pečiuj (450° F.) apie 15 
min. Paduok karšta su vienu iš šių 
suosų: baltasis suosas, kiaušinio šuo 
sas arba žirnių suosas.

KIEKVIENOS T YRA
RŪŠIES 11 1 JLzZi PAVOJINGA

Tiktai moksliškas, paralfitia tinkamai jum* t mus paraitčluį pritaikinti su pilnu pa- 
pritaikintas parai skirtingą kylos ruA| sitikdjimu I
jums tikrai padės. Vengkite nemalonu-1 ElastikinSs pančiakos. diržai, bracee 
mų. Atsiduokite i patyrusio Ezperto pa- Į pažeistiems, čeverykai tiems, kurių sąna- 
ralščio pritaikintojo rankas. Ateikite pus1 riui nesveiki.

| vVrąs ir moteris i kAtnos i
Į PRIŽIŪRĖTOJAI I PRIEINAMOS Į

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake SL
. ARTI PRIE WElXS STREET ;

A. t A.
URŠULĖ DULINSKAS 

po tėvais Stoškiutė
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

geg. 20 dieną, 1:00 vai. ryto, t 
1936 m.. Sulaukus pusės am
žiaus, gimus Suvalkų rėd. — 
Vilkaviškio apskr., Keturvala
kių kaime. Amerikoj išgyveno 
30 metų. Paliko dideliame nu
liūdime vyrą Juozapą, 2 dukte
ris Anna Novak, žentą. Milan, 
Thelma Butkus, žentą Pran
ciškų, anūką Ronald, seserį ir 
švogeri Veronika ir Joną Fei- 
za ir šeimyną; broli ir brolie
ne Vincenta ir Katriną Stoš
kus ir šeimyną ir gimines, o 
Lietuvoj 2 seseris, broli ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioj. 3319 Litu- 
anica Avė. Laidotuvės ivyks 
subatoi. gep*. 23 d.. 8:00 vai. 
ryto iš koplyčios i šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionės siela, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Uršulės Dulins- 
kienčs giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutini patarna- 
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Vyras, dukterys, žentai, sese

rys, brolis ir giminės.
I .aidotuvėse patarnauja Laid. 
Direktorius S. P. Mažeika, 
Tel. Yards 1138.

PRINCESS
TEATRAS

So. Clark arti Jackson
Eina vidurdieny iki vidurnakčio 

25c iki 2
“MES IŠ

KRONSTADT”
“...Tai istorijos gyvasis puslapis” 

—Daily Worker
2 SAVAITES TIKTAI

kuroro padėjėjas C. P. Kai. 
adv. J. Borden ir kiti.

Lietuvių golfininkų sųjunga 
neseniai dar susitvėrė, tačiau 
narių jau gana daug turi. Ra 
šosi nariais jaunuoliai, kurie 
mėgsta golfo sportų. Tačiau vis 
dėlto sųjunga daugiausia susi, 

. » z>

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS. Už dau
giau pakartojimu reikės mokėti. 

“NAUJIENŲ” ADM.

J. MIKŠIS
R AMO VA AUTO SHOP 

Taiso visokius automobilius 
geriausiai ir pigiausiai

, 834 W. 35th St.
Tel. Yards 6547

CONRAD
PHOTO STUDIO

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

žina atmintis.

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

Vjnewę^d Beer Garden
Musu užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, alus, ci
garai, cigaretai, vištienos pietus ir 
mandagus patarnavimas Atyda drau
gijoms! veltui daržas dėl visokių 
parengimų! Savininkai

WM. DAMBRAUSKAS IR 
BERTHA KINDER

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

Siunčiam Gėlos Telegramų 1 Visas
- Pasaulio Dalis

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš geriau- 
oiu Biterių ką Šiandien randasi ant 
marketo. Jis žinomas kaipo gera gy- 
luolč dėl viduriu ar kitu nesmagu
mu. Plačiai yra parduodamas aptie- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtines. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite telefonu Canal 113.3.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

SPRING INN
Musu užeigoje visados geros rulies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretai ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
šokių veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir parems. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

.......................... .................

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

ANTANAS SADUNAS

Nuliūdę liekame
Moteris; Duktė, Sūnus ir Gimines

Kuris persiskyrė su šiuo pasau
liu sulaukęs 42 metų amžiaus 
gegužės 21 d., 1935 metais ir ta
po palaidotas gegužės 24 d. Lie
tuvių Tautiškose kapinėse.

Iš Lietuvos paėjo iš Kauno rė
dytos,į Ukmergės apskričio, Ja
nonių kaimo. Paliko dideliame 
nuliudįme moterį Adelų, dukterį 
Helen, sūnų Albertų, 13301 So. 
Western Avė., Blue Island, III. 
brolį Jonų, brolienę Onų ir jų 
šeimynų, o Lietuvoje motinų^ 
brolį ir seserį, daugiau giminių 
ir draugų.

Jau metai praėjo kaip nelaukiama viešnia mirtis atski
ro tave nuo savųjų, genčių ir draugų ir ilsiesi amžinai 
šaltuose kapuose, bet mes gyvieji neužmiršime tavęs 
amžinai.

TeL Republic 8402
Crane Uoal Co.

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..30 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

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

PETE YOUNG \ - 
82-nd and Kean Avė.

Mes Padarom Gera 
DARBĄ PIGIAI!
Galite ateiti visados
Permanents muši 

Specialybl!

Ideal Beauty Shop,
Charles Stones, Vedėjas 

1747 SO. HALSTED STREET 
Atdara vakarais

21st Place Tavem & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place Tel. Canal 7522

L   - - - - - — - -  ------------------J - -- —

BILL’S TAVERN
Pranešame visiems draugams ir 

kostumeriams, kad mes persikėlėme 
į naują vietą, •— erdvingą ir gra
žiai išpuoštą, 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 šokiu. Savininkai

VINCAS ir ONA POPILL 
4358 So. Maplewood Avė.

SUSIRINKIMAI
»

Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas- įvyks 
21 dienų gegužės Almira Šimons“Hali patalpose, 1640 
North Hancock st. Gierbiami kliubo nariai prašomi at
silankyti. — Valdyba.



, Ketvirtadienis, geg. -21, -36

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidinius 

vedyboms

7,000, gi. šiemet, manoma, kad 
pasportų kelionėms į užsienius 
Chicagoj bus išduota apie 8,- 
000.

Gražus draugiškas 
išvažiavimas

šie lietuviai ir lietuvaitės U 
siėmė laisnius (leidimus) Va- 
dyboms:

Norman Veazey 26 m.
Stella Norbut 23 m.

Joseph Gerbdzunas 24 m.
Anne Laiskonis 24 m.

Emil Yanovich 44 m. ir Sally
Taylor 25 m.

Joseph Gabalis Jr. 25
Lola V/allace 18, m.

ir

it

m. »r

Turistų skaičius 
' Chicagoj vėl 

auga
Vadinamo gerbūvio laikaisi, 

t.y. 1929 ir 1930 metais, po 
15,000 keliauninkų kas metai 
išsiėmė pašportus užsieniams 
aplankyti. Per sekančius ket
verius metus, depresijai už 
ėjus, keliauninkų skaičius bu< 
vo nupuolęs iki 5,000 metams. 
Bėt 1934 metais jis pakilo iki

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Chicagoj mokyklų 
reikalams išleidi 

žiama mažiau 
pinigų

Cenzas, padarytas trylikoj 
didžiųjų šalies miestų priskai 
tančių 500,000 gyventojų ar 
daugiau, rodo, kad Chicagoj 
viešųjų mokyklų reikalams iš 
leidžiama mažiau pinigų, negu 
kuriame kitame iš tų. trylikos 
miestų.

1934 metais Chicagoj teiki 
mas auklėjimo kiekvįenam mo
kiniui kaštavo $10.79; tuo tar
pu New Yęrke teikimas ap’ 
švietos vienam mokiniui viešo 
siose mokyklose kaštavo $18. 
73.

draugišką išvažiavimą*

Ir šiam vargšui šal 
toji

76 amžiaus senis Carl Ę. 
Freed, 5339 Princeton avė., ta
po nuteistas dešimčai dienų 
kalėti. Jis kaltinta tuo, kad va
žiavęs automobiliu giltas būda
mas. * I

GERKIT ARBATĄ NUO
VIDURKI UŽKIETĖJIMO

MĖGINK MARA VELTUI!
Mara Laxative Šaknų arbata yra gamtos gydymo būdas. Tai yrą malonaus 
skonio pastiprintojas. Tinka ir vaikams. Ji greitai ir švelniai sureguliuoja 
vidurius taip, kaip laikrodį. .Pašalina gasų skausmus, svaiginančius galvos 
skausmus ir nevirškinimo rūgščius, pasidariusius nuo vidurių ūžkietėjimo, 
o jus, to viso pasekmėse, kas rytą atsikelsite su šypsą veide. Pareikalavus 
Lr P™i.untus ?.a.vo .vard.ą ir antrašą i Mara Products Co., 189 W. Madison 
SU Chicago, Iii., siunčiame sampelį VELTUI, arba pirkit pakelį ir po vie

no bandymo jei ne .butumete patenkinti, jūsų 
pinigai bus grąžinti. 'Special

ŠIĄ SAVAITĘ

49c
■ i • . Y 

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

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

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

Visi esate kviečiami atsilankyti į, musų kraūtuvę ir persi- 
tikrinti musų kainomis, o mes užtikriname teisingą pa- 
tarnavimą.

F-J Joseph’s Dry Goods Store
-"n A- JOSEPH PIKELIS, Savininkas.' ‘
Z1 3344 So. Halsted Street L ;

. ROSELAND. — Pp. Vikto
rai Patupai persikėlė gyventi 
iš Roselando į Marąuette Par-. 
ką. Taigi likę Roselande jų 
draugai, velydami Patupams 
geros kloties naujoj kolonijoj, 
surengi kaip ir siurprizo parti
ją

Gegužės 17 dieną būrys pp. 
Patupų draugų, apie 60 žmonių, 
suvažiavo į Thortono mišką, 
šeimininkės suvežė valgių, šei
mininkai sueiliavo stalus, apie 
4 valandą gaspadinės pp. E. 
Dambrauskienė ir dvi Ručins
kienės priruošė stalus, aprėdė 
juos gėlėmis.

štai ir Patupai pasirodė, šei
mininkės pasitiko juos su duo
na ir druska, muzikantas mar
šu, o kiti visi su ura ir valio!

Susėstą ir pietauti. P-aš Ste
ponas Dambrauskas keliais žo
džiais paaiškino išvažiavimo 
tikslą ir paragino svečius vie
ną po kito pratarti po keletą 
žodžių. Visi suteikė kompli
mentų Patupams, kaip geriems 
draugiškiems žmonėms ir vei
kėjams, o taipgi ir parengimo 
šeimininkėms už skanių valgių 
pagaminimą.

Šio išvažiavimo sumanytojos 
ir sumanytojai buvo pp./St., ir 
E. Dambrauskai, dvi Kučinskų 
šeimynos i Y p-ia Grybienė, p. 
Patupienės sesuo.

Po pietų, kas norėjo, galėjo 
šokti prie geros akordiono mu
zikos; akordioną grojo .tūlas 
jaunas čia gimęs ir augęs vai
kinas; daugiausia betgi dainuo
ta, p-ui Brūzguliui vadovau 
jant, ir dainuota taip, kad net 
visas, miškas skambėjo.

Taip besilinksminant lietuviš
kas Dievaitis Perkūnas ėmė 
rūstauti — tur būt todėl, kad 
jis nebuvo pakviestas^ į išvažia
vimą; Na, ir pasiuntė į is debe
sį su lietum. Tad visi- turėjome 
skubėti Rožių žemės link, o ir 
pasilsėti buvo metas, kad ryto
jaus dieną vėl stoti prie kas
dieninio darbo.

; Senas Antanas, i

Ir šiam “draugui” 
teismas

' .■ ■/T?.';

Savo laiku Nau J lelios ąprašė: 
kad primary balsavimų dienoj 
tūlas Philip Zirrtttierman, 28 
metų, 808 West 85 Street, su
mušė Vincą Stulpiną, guberna 
toriaus Horiierio šalininko

Zimmermaną areštavo lietu 
Vis policininkas Frank Taniu 
lis. Jisai rado pa$ Zimmer į 
maną ir kėturioliką balotų kel
nių kišenėj;

Zimmermano advokatas pir- 
madienį prąšė^, i|riieąii jo kli- 
jento bylą iš šėlsmo/ Kauntės 
teisėjas Gebrįįe N. Platt betgi 
riesutikę’ feylfl'ĮiliVi&ubti ir to
dėl kalbaiiia bjda bus artimoj 
ateity nagrinėjattla teisme.

Mirė Anelė Pala-

CICERO. — Vakar Great 
Lake Illinois traukinys prie 
namų farmoje suavžinėjo 
Anelę Palakienę, žitiomo muzi
kanto žmoną.: J B B

Nelaimė įvyko tuo metu, kai 
ji vedėsi pašerti kAtVę, Karvė 
nusigandusi j bėgo ir
velionei nepaleidufe šftiūro kartu 
su karve pateko po tekiniais.

Velionė paliko piįjįudime vy- 
rą,. •; vaikus: ■ 
y.^Aąąr^ąhdaįi Jąįdv: dir^ Pet
kaus koplyčioj Cięeroj. (

■ / 5 ; Rėp. XY.

Per visą naktį ieško- 
jo aiskrymo

Allari Johnson 5 irietų ir jo 
sesuo Lorraine - ’JŽ* mėtų pirma- 
diemo vakarė užsimanė suras- 
ti aiskrymo pardavėją ir gauti 
aiskrymo. ' ' ;

Kadangi 'jiedu*:centų neturė
jo, tai į savo ratukus prikrovė 
visokių gėležgaiiy ir bonkų kaip 
mainą už aiskryin^

Policininkas ' Bėhjamin Fin-

Politika
Al. G. Kumskis gavo 

darbų
P-as Al. G. Kumskis pereitą 

savaitę gavo politinį darbą. Jis 
buvo paskirtas Marąuette Par
ko direktorium. P-as Kumskis, 
matyti, yra jau įsidir^ęs ne
blogą dirvą politikoj, nes jau 
nebe pirmą politinį darbą gau
na.—Marąuette Parkietis.

Lietuvių demokratų ly
ga rengia išvažiavimų
Birželio 21 d. Justice Park 

miškuose, prie Archer ir Kean 
avės., Lietuvių Reguliarė De
mokratų Lyga of Cook County 
rengia metinį savo išvažiavimą. 
Piknike bus žaidimų, do‘vanų, 
gerą orkestrą, įvairių laimėji
mų Ir kitokių pamarginimų.

Pikniko Rengimo Komisija.

Vidurių užkietėjimas 
-liga

CLASSIFIED ADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYSTĖ
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
-------O-------

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras streiką vaiarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nu« 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West DiVision St 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame iau šiuo adresu 

50
viri

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Co

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
catessen su namu ar be namo — 
labai prieinama kaina. Atsišaukite 
“Naujienos’*. Box 447.

PASIRANDAVOJA piekarne Brig- 
hton Parke geroje vietoje su visoms 
mašinoihs ir pečium. Adresas: 4600 
So. Francisco Avė. Telefonas: I^fa- 
yette 0591.

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninką su mažai pinigu i modemiška 
taverna. Priešais Stock Yardų di
džiuosius vartus — Naujos mados 
Įrengimai — taipgi gaminam val
gius. Bizniš gerai išdirbtas. Kreip
kitės: 4171 So. Halsted St.

1 * ‘J ' I

PARDAVIMUI grosernė Ice Kre
mo ir saldainių krautuvė. Parduosiu 
pigiai. Biznis išdirbtas ir galima 
padaryti gerą gyvenimą. 2534 West 
45th Place. Tel. Lafayette 4051.«

tabako Krautuvės
Tobacco Stores .

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

1 galionas malevos 
visokių spalvų ___ $1.39

ir daugiau

MALEVOTOJAMS IR 
ZMyClOSlNAMŲ SAVININKAMS 

Didžiausias 18 Metų Sukaktuvių 
IŠPARDAVIMAS

1 galionas enamel 
.... w f U special ...................

Special? maleva medžio gVn 1 galionas flat balta
darbui. Kai. V ■ w maleva i iw9

ir daugiau 
1 galionas pirmos kl. QO* 

removal ........................

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

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

1 gal. grindinis ir trim varnish, 
išdžiūsta i 4 valandas ^*^0

Taipgi visos kitos malevos, kempines ir šepečiai.

Geriausi Degtine
KENTUCKY YEARUNG

Gerkit

Pasekminga klubie 
čių Card ir Bunco 
- , Parė

Vienų metų senumo... išsibuvusi 
ąžuolinėse statinėse 12 mėnesių.

Padaryta iš geriausių grudų, ir 
sušvelninta, kad duoti publikai tik
rą gėrimą.

Jei nori geriausios straight whis- 
key ir highbalL prašyk

KENTUCKY YEARLING 
Dabar galima gauti kaimininiam 

taverne

Mutual LiąuorCo
4707 S. Halsted St 

Visi telefonai YARDS 0801 
Vienintelis Distributoris

• .......... . .....-......... ; ■ • j?,

Pęreitą antradienį, gegužės 
19 d., įVyko Chicagos LietųVill 
Moterų Kliubę “Card ir Biinčo 
Parė Zig-Zag patalpoj.’ Prisi
rinko gražus būrelis gražiai pa
sipuošusių pbnių. Jų galėjo bū
ti daugiau kaip 100.

Anksčiau susirinkusios narės 
bei viešnios sveikino vienos ki
tas ir nekantriai laukė prasi
dedant parės. Neilgai trukus 
atvyko ir parės vedėjos p-ios 
Kelia, Zalatoris, Kiras, Narvid, 
Vizgird ir kitos, kurios apie 
pirmą valandą po pietų atida
rė parę. Suprantama, tuojaus 
prasidėjo kauliukų bėrimas bei 
bridžio lošimas, kurie tęsėsi 
gana ilgai.

Po to sekė prizų lošimas, ku
rių buvo nemažai surinkusios 
kliubietes iš musų geraširdžių 
biznierių. Pirmas prizas buvo 
tai mažas radio setas
na nuo Peoples Furniture kom
panijos. Antras prizas buvo 
wrist wątch — dovaha nuo p-o 
Budriko. Trečias iš eilės prizas 
buvo didelis keksas — dovana 
nuo p. Narvid. Ir daugiau buvo 
prizų, bet kitų nebeatsimenu
kas ir keno.

Publikos nuotaika buvo gera. 
Pastarosios parės dalyvės aplei
do patalpą berods apie 6 vai. 
vakare.

Kas sakė, kad kliubietes ne
beturi dirvos? kur yra dirba
ma, ten ir gerų pasėkų visuo
met turima.

Gaila, kad iš senesniųjų kliu- 
biečių mažai atsilankė į parę.

Buvub.

rytmetį, vis dar "ieškančius ais- 
Urymb, pardąyėjpt ^b kartu ir 
pasiklydusius.' Pdlicinlnkaš nu
gabeno valktis j štotį^ kadangi 
jie nebežinojo; tįėvų namų ąd> 
\’eso^B z. ' "'
<.; Antradienio,
dusi vaikų motina suradę juos 
Moty.

;. ■ Dabar pąvąs^dšr tai, sakoma, 
daugelį ’; vaikį { p^OUnąs “van 
■diįąvbjLįfe’ X jausmas ■' siifei- 
Iciąs jų tėvariiš nesmagių nak-

Liga tai žmogaus nelaime, 
jos vengią kas gyvas. Bet ne
žiūrint kaip žmogus nesisau- 
gotum ligos, ji ateina nepra
šoma, o jau išprašyti ją lau
kan visi žinome, kad tai nėra 
engvas dalykas’ Bet ir ligos 

nėra vienodos ir ne vienaip 
pavojingos. Štai imkim pavyz
džiui vidurių užkietėjimą. 
Tenka pasakyti, 'kad ta liga 
tai. ir yra priežastimi, jei ne 
visų, tai bent didžiosios dalies. 
Ta liga pagamina žmoguje 
tam tikrus nuodus, kurie savo 
keliu persiduoda į visą siste-Į 
mą, aptferšįa, kaip sakoma, vi
są kraują ir tuo pačiu veda 
žmogų arčiau senatvės ir žino
ma mirties. ,

Kaniį taš (bereikalingas’ pa
vojus jr kam -tie nesmagumai, 
gasai, svaigstanti galva ir pa
našiai. Visa tatai galima leng
vai pašalinti, pavartojus Ma
ra liuosuotoją arba arbatą, 
kuri yra ne kas kita kaip pa
čios gamtos gyduolė. Parašy
kit į Mara Products Co., 189 
W. Madison St. ir jums prisius 
sampelį veltui.

. . Smulkiau apie tai tos kom
panijos skelbime, kuris telpa 
šios dienos “Naujienose”.

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

JOE LELEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 8140. 1
i t » v » r. i < • t » i .i »

Miscellaneous
įvairus 

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

ŪKIS LIETUVOJ
44 hektarai geros žemės gražioj 

vietoj su gyvuliais,, padargais, visa 
žemč apsėta, mainysiu į narna, kad 
ir su morgicium. Kas manote Lietu
voj apsigyventi, tai geriausia pro
ga, nes aš manau Lietuvoj negyven
ti, tai tūriu parduoti, grįšiu Chica- 
gon, Petras Pronckus, Ruginiu kai
mas. Kretingos yals., Kretingos Ap
skritis, Lietuva.

11 —.an

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

dova

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaiaai . -

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius de) 
bile, kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registėrius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. ' CALumet 5269 
-------0-------

Aukštųjų mokyklų 
auklėtiniu skaičius 

didėja

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

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina- 
- momis išlygomis
$100. Importuoti ir Amerikoniški

kaurai —————■ $15——$20-—$25 
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus^ nauji. PUrlor •

setai  ----------------------- $39—$49
$375 vertės 8 kamb. J įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. .įrengimas 

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
" 5746 So. Ashland Avė,

DIDELIS BARGENAS
60 akerių farma geros žemės, sod

nas. upelis 2 arkliai, 4 karvės, pa
dargai, viskas tik už $1200. šis ūkis • 
randasi didžiojoj Lietuvių ūkininkų 
kolonijoj, kur suvirŠ 500 lietuvių 
ūkininkauja. Dar yra 14 farmų viso
kio didumo pardavimui. Kreipkitės.

J. A. ŽEMAITIS.
> Fountain, Mich.

Real Estate For Sale
■ Namai-žemč Pardavimui

s } Tel. Boulevard 2800 
PAŪL M. SMITH & COMPANY

Real Estate and • Insurance1 
4631 'South Ashland Avenue* 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom kų kas 
turite. Pagelbstime, atnaujinti mbrgi- 
čius. Turėdami ką ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie musu, teisingas ir greitas 
patarnavimas jums bus ant naudos

PARSIDUODA moderniškas me- 
dinįs namelis 2 po 4 ir mažas pa
gyvenimas stoge. Malonėkite kreip
tis 4238 So. Campbell Avė. Savinin
kas ant vietos. • !

•••■• —Or-.. :

,------- -1 ; r—---------------------
BIZNIAVA narna mainysiu ant 

privačio namo. Biznis ir namas iš
mokėti. Jeigu reikės duosime pirma 
mortgičiu, Atsišaukite 1739 South 
Halsted St. Box 449.^

■ —O— '

šiemet Chicagos aukštesnią
sias mokyklas (high schools) 
lanko 120,114 4 mokinių. 1934 
metais jas lankė 113,000 mo 
kinių. Skaitlinei {kaip matome, 
žymiai pašokusį aukštyn.

Viso pradine^# aukštesnią
sias mokyklas Chicagoj lanko 
ąiemet 436,592 mokiniai ir mo 
kihėšv■"

Vakarinės mfėsto mokyklas 
šiemet lanko 32,000 mokinių.

DELICATESSEN 
Piknikams namie darytos gardžios 
dešros, lašiniečiai, sūriai ir iš Lietu
vos importuoti KUMPIAI. Pagal už
sakymų—kepti paršiukai.

3525 So. Halsted St.

2-jų 
5-ų 
Čia

Rome Furniture Co.
3236 So. Halsted St.
gab. Parlor Setas $29.50

gab. Dinette Setas $12.75 
Jūsų Kreditas yra geras.

Našlė parduoda dviejų aukštų ply
tinius namus, štymu šildomas, mo
derninis Tavern ir 5 gyvenimui 
kambariai ant pirmų lubų ir 14 
kambarių ant antrų lubų—Naujie
nos, Box 439.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

CLASSIFIED ADS

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

Automobiles

Automobilių’ lenkty-

oi«byilli,| Ui

A. A. A. organizacija ruošia 
automobilių lenktynės birželio 
7 dięiią Chicagos apielinkej, 
būtent New Roby Speedwąy. 
Kalbamą aikštė randasi prie 
106 gatvės it1 Indianapolif 
boulevarčį —- Ghicagos pietry
čių pusėj. ? ' '

DODGE 1936 Demonstrator — 4 
durų Sedan su tronku—mažai var
totais. Bargenas. Priimsiu sena ka
rų i mainus. (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE 

3453 So. Morgan St.
Tel Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

REIKALINGAS jaunas vaikinas 
apprentice i bučerne ir groserne 
$5.00 i savaite. Turi būti atsakantis.

5419 So. Ashland Avė.

BŪDA VOKITE SAU NAMA
Marųuette Parke. 30 pėdų ant 125 

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

Budavok sau namų—mes parųpi- 
nam paskolų. Taipgi turime daugybe 
kitų bargenų Marąuette Parke.

Kreipkitės:
Z. S. MICKEVICE

6816 So. Western Avenue *
Hemlock 0800. j-

AUTOMOBILIŲ BARGENAI
FORD trokas, 1 tono, geram pa- 

" ..    $135.00
CHEVROLET sedan, 1929, tik $95.00
dėjime, tik .i ........

BALZĖKAŠ MOTOR SALĖS 
4030 Archer Avenue

Business Service
Biznio Patarnavimai

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.

2-4 kambariu apartmentas. Plytų 
ir framų gyvenimas—puikiausios są
lygos. 2f karų framu garadžius — 
žąsine išrenduojama —3008 South 
Trumbull $3200. Central 5559 Mr. 
Schermąnn.

REIKALINGAS janitorius prie 
namų darbo; pragyvenimas ant vie- 
tos. Stasys Adomaitis, 3738 South 
Halsted Št.

Kalėjimas daktaro

^milini Reck 19 . metų ir Mi- 
chaeliui Livingstoii 17 metų už 
nužudymą d-ro Peacocko pa
skirta kalėjimo bausmė. Re- 
ckiii kalėjimo terminas 199 
metai, o Livingstonui 30 metų.

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinant pinigus ant mortgičiu 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
—u Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduoiam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

REIKALINGA farmai darbininkas 
—turi būti nevedės. Atsišaukite, 
423 E. 64th St. Stanley, pirmos lub.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA patyrusi moteris 
kaurams sortuoti $15.00 savaitėj; 
nuolatinis darbas. Ideal Junk Shop, 
1505 Austin Avė.

PARSIDUODA iš Receiverio fore- 
closeriai Marųuette Parke 4 f Ietis ųž 
2-flečio kainų ....................... $11,500

2 lietis ............. ».... —........... $6,500
2 cottages, viena apšildoma, kai

nos .......... ................. $2,750 ir $1800.
Brighton Parke: 2 lietis, mūrinis, 

su basementu ................. --.... $4,000
Medinė cottage ................... $1600
2 pagyvenimų medinis po 4 kam

barius ................... —................ $1950
Farma, 80 akru, apielinkėj Aurora 

taipgi Lietuvoje 4 šeimynų namas 
—pigiai arba mainysim.

Turime ir daugiau forecloserių 
pigiai ir visur — Insurance atpigo 
—Insurinam ant visko ir jūsų Insu
rance bilų mes apmokėsime palu
kai—-Atdarą kožna dienų vakarais 
ir sekmadieniais. Klausk:

CHAS. URNICH
4708 So. Westem Avė.

UNIVEKSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distanee 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

REIKALINGA mergina arba vi
dutinio amžiaus moteris bendram na
mų darbui. Apsibūti. Geri namai. 
Mrs. Brownstein, 1424 So. Turner 
Avenue.

REIKALINGA 18-20 amžiaus mer
gina lengvam namų darbui $5 i 
vaite, kambarys 
šaukit Lawndaie

GERA PROGA
Pardavimui už labai žemų kainų 
kampinis lotas, prieš Marąuette Par
kų, 70th St ir California Avė. tinka
mas dėl rezidencijos arba apartmen- 
to. Savininkas parduos gerai lietu
vių šeimynai lengvais išmokėjimais 
arba mainys i biznio namų. Staley 
Balzekas. 4030 Archer Avė.
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