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Lietuvos Naujienos

DETROIT, Mich

dienas

naujų

šių dviejų gydytojų nuomonių net sensacija.

Gegužes

reikalau

Japonija nepaten
kinta Chini jos susi
tarimu su Amerika

47,000 streikuoja me 
tinėse NRA panaiki 
nimo sukaktuvėse

Laivas Queen Mary 
išplaukė pirmon ke

lionėn Amerikon

Lietuvos studentų 
choras Švedijoj

visgi nę- 
jo kankinį ir

Nubaudė du polici
ninkus po vienerius 

metus kalėjimo

MADRIDAS, geg. 27. —Ka 
vinių, restoranų ir hotelių dat- 
bininkai sustreikavo, 
darni pašalinti fašistuojančius 
darbininkus.

buvusio
H. Tho-

STOCKHOLMAS. Elta 
vykusius

tai pada- 
komitetui 
kiti du

268 franciškonų vienuolių atiduoti teismui 
už tvirkavimą. Vienas vienuolis jau 

nuteistas 8 metams kalėjiman

Teisia Vokietijos vie
nuolius už tvirkavimą

Juodasis Legionas 
buvo plačiai išsi

šakojęs

Anglai evakuoja 
Jaffa

darbinin- 
moterims

Protestuotų vekselių 
apyvarta

MANILA, P. I., geg. 27. -<• 
Filipinų armijos viršininkai pa 
reikalavo paskirti $8,000,000 iŠ 
laikymui armijos.

Townsend kaltina 
mas už kongreso 

paniekinimą

Dėl darbo atlyginimo 
nesusitaria

.'i SAN FRANCISCO, CaL, geg 
26.—Trys blokai medžių irlen- 
tų sudegė prie Channel Gt 
Nuostoliai siekia $1,000,000.

PANEVĖŽYS.—1933 m. rug
sėjo 14 d. Panevėžyje buvo pa
vogtas Juozo Liatfgos dviratis. 
Įtarta, • kad tai padarė tūlas 
Buinickas. Policija, padariusi 
kratų pas Buinickų, dviračio 
nerado.

) PEIPING, geg. 27. — Japo- 
nijo rodo didelio nepasitenkini
mo Chinijos susitarimu su 
Jungt. Valstijomis dėl pardavi 
mo Chinijos sidabro, kas leis 
Chini j ai įsigyti užsienio valiu
tos ir tuo sustiprinti savo pini
gus. žinoma, Japonijai nepa 
tinka viskas, kas stiprina Chi
ni jų. Bet visgi yra aišku, kad 
vien sustiprinimas Chinijos pi 
nigų dar nenugalės Japonijos.

Policininkai Buinickų namuos 
radę visai nusigėrusį, todėl iš 
jo negalėjo išprašyti nė žodžio. 
Negalėdami ištardyti, gabenosi 
į nuovadų. Bevedant, jis kelyje 
buvo kelis kartus sukniubęs, o 
nuovadoje'—visai apalpęs. Ta
da policija jį gaivino vandeniu, 
bet tam nepagelbėjus, nuvežė 
į apskrities ligoninę, čia gailes
tingoji sesuD suodusi iš “ligo 
nies” dvelkiantį alhogolio kva 
pų, į patalpų nepriėmė; po oda 
įleido kamparo, ir policininkams 
/liepė atsiimti. Iš čia Buinic
kas buvo vėl parvežtas į nuo 
vados daboklę.

Daboklėje Buinickas visai ap
alpo. Sargas, tai pamatęs, krei
pėsi į tuos pačius policininkus 
kad Buinickų vežti į ligoninę 
Antrų kartų nuvežus į ligoninę, 
Buinickas buvo priimtas, bet 
čia pagyvenęs vienų dienų mi

SYRACUSE, N. Y., geg, 26. 
— Remington-Rand dirbtuvių 
darbininkai ruošiasi paskelbti 
streikų visose tos kompanijos 
dirbtuvėse. ~ x •

TELŠIAI.—Bal. 26 d. Telšių 
apygardos ligonių "kasos tary 
ba patvirtino 1935 metų apy
skaitų.
282.878,28 lt. išlaidų, iŠ kurių 
medicinos pagalbai išleista 49. 
888,14 litų.

Iš kasos dir. .p. Gedvilo pra
nešimo paaiškėjo, jog kasė j dir 
ba 33 medic. gydytojai, 25 dan
tų gyd., 40 vaistininkų, 17 Aku
šerių.

1935 m. kasos narių buvo 
2,810, šeimos narių 1,962. Viso 
aprūpinamųjų medicinos pagel- 
ba 4,772 asmenys.

Į ligonines buvo patalpinta 
405 asmenys. Džiovininkų sa
natorijose buvo patalpinta 12 
asmenų.

Kasos nariai bei jų šeimos 
gydytojų ambulatorinės pagal
bos kreipėsi 14,458 kartus. Ne
darbingųjų 
riuos kasa

Bylų didžiausiu triukšmu pu
čia pats propagandos ministe- 
ris Goebbels. Matyt, šių bylų 
norima panaudoti dar didesnei 
propagandai prieš katalikus, 
negu buvo pasinaudota kada 
daugelis vienuolių buvo teisia
mi už pinigų šmugeliavimų už
sienin.

Nors visi teisiamieji yrakab 
tinami už vienodų nusikaltimų 
ir paprastai tokiems būna su-

Dabar darbdaviai jau sutikę 
mokėti paprastiems 
kams: vyrams 75 et
50 et., o mūrininkams ir tin- 
koriams esąs pasiūlytas kom 
promisas 1,40—1,50 lt., kai tuo 
tarp inspekcija nustatanti 
1,25 lt. Tuo tarpu dar nesufei- 
tarta ir darbai stovi.

COBLENZ, Vokietijoj, geg. 
27.—Vokietijos naciai su labai 
dideliu triukšmu pradėjo nagri
nėjimų bylos pirmos grupės 
268 franciškonų vienuolių, ku
rie liko atiduoti teismui už tvir* 
kavimų su jaunais vienuolynų 
mokiniais— už homoseksualiz-

KAUNAS.—Kovo 10 d. darb
davių pasiulymU, darbininkai 
laikinai buvo sutikę dirbti — 
ir mūrininkai ir tmkonai—po 
90—1,00 litų už valandų. Kovo 
13 d. darbininkų susirinkimas 
nustatė šiuos atlyginimus: tin- 
koriams ir mūrininkams 1,50 
—1,75 lt., plytnešiams, 1,10 lt., 
plytelių klojikams 1,70 lt., be
tono specialistams 1,50 lt. ir 
paprastiems darbininkams 75

LONDONAS, geg. 27.—Nau
jas Anglijos pasažierinis lai
vas Queen Mary, galbūt di
džiausias laivas pasaulyje, iš
plaukė savo pirmon kelionėn į 
New Yorkų įr tikisi ten būti 
ateinantį pirmadienį. Laivų dš 
Southampton išlydėjo kelių 
šimtų tūkstančių žmonių mi
nia.

Tarp laivo Qeen Mary ir 
Franci jos laivo Normandie vis 
dar eina ginčas, kuris jų yra 
didesnis. Mat abu yra veik vie
nodo didumo, tikri jurų milži
nai. Tik Qeen Mary yra kiek 
platesnis ir jo įtalpa didesnė, 
tito tarpu Normandie yra kiek 
ilgesnis.

Prieš išplaukiant laivų aplan
kė ir apžiurėjo ir karalius Ed
vardas VIII, kuris pirmadieny 
lėktuvu atskrido į Southamp- 
tonų iš Londono 
Cherburg palydėjo apie 10,000 
žmonių kitais .laivais.

į Stokholmu lietu
vius studentus nuoširdžiai su 
tiko švedų studentų organiza
cijos ir švedų lietuvių draugi
ja. Studentai apsigyveno lai
ve, Gegužės 12 d. vakare, Sto
kholmo operos šefo pakviesti, 
studentai Buvo nuvykę pažiurę* 
ti “Romeo ir Julijos
13 d. studentų choras sėkmin
gai' koncertavo karaliui Gusta 
vui jo rūmuose. Po to s tu 
dentai susipažino su miestu; 
Studentų atstovybėje studen
tams lietuviams buvo suruošti 
pusryčiai. Vakare įvyko pri
ėmimas Lietuvos pasiuntinybėj.

Tokios staigios Buiničkomir 
ties sujaudinti pažįstami ir gi 
minės pradėjo įvairiai kalbėti. 
Pagal ia u 1 prie jo i k i to; kad bu 
vo padarytas lavono skrodimas 
Skrodimo metu rasta galvos ii 
kai kurių kūno sužalojimų žy 
mių. Krito rimtas įtarimas, 
kad Buinickas mirė, nuo sumu
šimo, kuris galėjo įvykti tik 
policijoje kvotos metu. Kvotų 
vedę policininkai Kazys Vilko- j 
nis ir J. Krikščiūnas buvo pa
traukti kaltinamasiais.

Pirmuoju atveju bylų spren
dė 1935 m. gruodžio 3 d. Pane
vėžio Apygardos teismas, bei 
dėl stokos Jrodymų kaltinamuo
sius išteisino. Valstybės gy
nėjas bylų perkėlė į Apeliaci 
nius rumus, kur anų dienų by
lų peržiurėjus kaltinamieji po 
licininįcai K. Vilkonis ir J. Kri 
kščiunas nubausti po vienerius 
metus paprasto kalėjimo.

Kadangi byloje tikrų liudinin
kų, kurie butų matę Buinickų 
policijoj mušant, nebuvo, todėl 
teismui daugumoje teko remtis 
gydytojų —ekspertų parody
mais. Lavono skrodimų darė 
Panevėžio miesto gydytojas dr 
Vileišis, kuris neabejotinai pa
reiškė, kad Buinickas mirė nuo 
sumušimo. Jo teigimams griež
tai prieštaravo dr. Oželis, nors 
jis kartu ir apgailestavo, kad 
neturįs smulkių lavono skrodi
mo davinių. Del šio dr. Oželis 
buvo plačiai prasitaręs net “Me
dicinos” žurnale. Kilus tarp

KAUNAS.— Per pirmuosius 
tris šių metų mėnesius Lietu
voje buvo protestuota 21,320 
vekselių 4,670,076 lt. sumai1 
Per tų patį praėjusių metų lai
kotarpį buvo protestuoji 29,235 
vekseliai 7,030,272 lt. sumai, it 
1934 m.—40,975 veks. 10,343, 
259 lt.- sumai.

skirtumams Apeliacnitfose rū
muose buvo iššauktas trečias 
ekspertas chirurgas dr. Kuz
ma.

Ši byla Panevėžio visuome
nėje sukėlė savotiškų susidomė
jimų, o Apeliacinams rūmams 
išnešus kitokį sprendimų liko

Juodojo Legijono” nariaij kurie liko areštuoti ryšium su Charles A. Poole 
nužudymu. •

LONDONAS, geg. 
Leslie Thomas, sūnūs 
kolonijų ministerio J. 
mas, kuris taipjau buvo įvel 
tas į skandalų dėl išplepėjimo 
kabineto paslapčių, pasitraukė 
iš brokerių firmos, per kurių 
niekurie apsidraudė nuo pakė
limo pajamų taksų.

JERUZOLIMĄS, geg. 27. - 
Arabų riaušėm^ prieš žydus 
virstant atviru t arabų sukilimu 
prieš anglus, privertė anglų 
valdininkus išgabenti savo šei
mynas iš arųbų miesto Jaffa.

Moterys ir Vaikai liko iškelti 
karo laivų į Haifa ir vėliau ap
sistojo prie grynai žydiško/ 
miesto Tel Aviv.

Tai jau iš trečio arabų mies 
to išsikėlė, anghų šeimynos. Jos 
pirmiausia išsikęjė iš Nablus į 
'jeruzolimą, vėliau1 iš Gaza. Pa
starojo miesto anglų šiemynOs 
apsigyveno policijos stoty.

Keli arabų miestai valdomi 
yra vien kariuomenės pagelba. 
LaUkiarpa ir ♦daųgįau lėktuvų, 
nors oro jėgos ir dabar yra 
gana dideles,; kokių nebuvo nuo 
karo lųįkų. Nuo pradžios ara
bų sukilimo žuvo jau 50 žmo
nių.

Suimtas ir antras 
federalinio agento 

’ užmušėjas

Telšių ap. ligonių ka 
sos tarybos suva

žiavimas

SPECIALE
KAPŲ PUOŠIMO DIENOS
LAIDA IŠEIS
GEGUŽES 29 DIENĄ

Joje tilps įžymių rašėjų straipsniai, fotografijos, 
mirusių veikėjų, ir minėjimai palaidotų Lietuvių 
Tautiškose Kapinėse.
Įsigykit šių įdomią laidų, kurioj taipgi tilps Liet. 
Tautiškų Kapinių 25 metų Sukaktuvių Iškilmių 
programas. '

NAUJIENOS
Gegužės 30 d. parsidavinės prie Liet. Tautiškų Ka
pinių. Kaina tiktai 3 centai.

ruošiamos masinės bylos, bet šį 
kartų teisiamieji liko išdalinti 
mažomis grupėmis ir bus tei
siami atskirai, kad .naciai kuo- 
ilgiausia galėtų užtęsti propa
gandų prieš .katalikus, nes jie 
mano, kad tai bus geriausias 
būdas diskredituoti katalikų 
bažnyčių.

Vienas franciškonų vienuolis, 
friaras Steinhoff, jau liko nu 
teistas aštuoniems metams ka
lėjiman su atėmimu visų pilie
tinių teisių per dešimtį metų.

Kitas vienuolis, Wilhelm 
Schroeder liko nuteistas pen
kiems mėnesiams kalėjiman. 
Du jaunuoliai, su kuriais Stein
hoff tvirkavo, liko nuteisti 2 ir 
4 mėn. kalėjiman.

Vakar sukako lygiai metai 
laiko kaip augščiausias teismas 
panaikino NRA, pripažindama# 
jį nekonstituciniu. / -

Sukaktuvės* pramppįnin- 
kams nebuvo labai linksmioS) 
nes jas teko švęsti visoje ša
lyje streikuojant apie 47,000 
darbininkų. Niekurie streikai 
yra kruvini. Pav., Californijoj 
liko pašauti trys streikuojantys 
celerių laukų darbininkai. *

Niekurie fabrikantai džiau
giasi, kad šalis pradeda atsi
gauti ir samda didėja ir jei esą 
nebusiu įvesta naujų suvaržy
mų, tai viskas greitai atsigau
siu. Bet jie patys pripažysta. 
kad pramonė, su mažomis iš
imtimis, stengiasi išlaikyti 
NRA. darbo valandas it algas. 
O kur bandyta jas laužyti, ten 
susilaukta streikų.

Visai nesidžiaugia tie keturi 
Schechters broliai, New Yorko 
vištų pirkliai, kurie užvedė by
lų, privedusia prie panaikini 
mo NRA. Jie prarado savo biz
nį ir bhigia prarasti paskutinį 
savo tėvo namų. Jie dabar pa
tys pradeda pripažinti, kad 
NRA buvo geras dalykas. Rei
kalų NRA dabar pripažysta ir 
advokatas, kuris vedė bylų prieš 
NRA.

susirgimų, už ku- 
mokėjo pašalpas, 

buvo 1.167. Viso sirgta 12.459 
Piniginių pašalpų ga 

vo 810 asmenys.
Darbininkų kasoj 1.080. Buvo 

surašyta 153 protokolai už dar
bininkų neregistravimus ir iš
ieškota iš darbdavių pabaudų 
1,494,20 lt.

atsargos kapitale turi 
85,870,96-lt. , • -

COLUMBUS, O., geg. 27. - 
“Juodojo Legiono” veikimų pra
dėjo tirti ir Ohio legislatura, 
nes pasirodė, kad ši slapta 
žmogžudžių ir teroristų orga
nizacija buvo plačiai išsiplėto
jusi jne tik Michigano valsti
joj, bet ir kitose valstijose.,

Liudytojai legislaturos komi
tetui pripažino, kad “Juodasis 
Legionas” užima - vietų senojo 
Ku Klux Klano, ^kad jo nariai 
turi sudėti priesaikų meluoti, 
jei bus reikalas, taipjau net ir 
žudyti žmones, jei bu*s jiems 
įsakyta. Vertais žųęlymo prie
šais gi skaitosi visi tie, kurie 
tai žmogžudžių ir teroristų or
ganizacijai priešinasi.

- ' »'• * ; • į\ >•. '

, “Juodasią^Legionųs” stengęsi 
ypač paveikti pašelpų- darbinin
kams, .įstatydamas savo, narius 
foremanais prie pašelpų darbų

Rasta baisių ginklų
DETROIT, Mich., geg. 27.— 

Kratant “Juodojo Legiono” na
rių namus, juose rasta baisių 
ginklų žudymui lr‘ kankinimui 
žmonių. Tarp kitko rasta ii 
eksploduojančios kulkos, kurių 
nenaudoja dagi nė aršiausi 
gangsteriai, nes ir jie tomis 
kulkomis yra pasibaisėję. Jos 
baisiai sužalojo kūnų ir yra 
naudojamos tik medžiojant slo- 
nius. Bet “Juodasis Legionas” 
pralenkė ir gangsterius ir tas 
kulkas numatė naudojimui žu 
dyti žmones.

Legiono vadai giriasi, kad 
“Juodasis Legionas” visoje ša 
lyje turi apie 6,000,000 narių 
sudaro didelę politinę jėgų, į 
statinėdav’o į valdininkus savo 
žmones ir todėl drąsiai veikė, 
vienus žmones plakdamas, ki
tus žudydamas, arba deginda 
mas ar kitaip naikindamas jų 
turtą.

K€vdar.fi “Juodakiu Legio
nas” veikė visoje šalyje, tai 
kyla reikalavimai, kad į tų 
dalyką įsimaišytų kongresas ir 
nuodugniai ištirtų jo veikimą.

INDIANAPOLIS, Ind., geg. 
27.—Harlan Crouch, antras fe
deralinio agento užmušėjas, ku
ris geg. 14 d., ties St. John, 
Ind., nušovė agentų Foster, Ii- 
ko suimtas federalinių agentų 
bemiegant kito butlegerio na
muose.

Crouch ir James Jacobs už
siimdavo slaptu gabenimu deg
tinės iš Chicago Heights į In- 
dianapolis.

♦

Federaliniai agentai suskato 
labiau gaudyti butlegerius ii 
apstatė sargyba visus svarbiuo
sius kelius iš Chicagos į In 
dianų.

Gegužės 14 d. Foster su sa 
vo draugu dabojo kelių iš Ham- 
mond, Ind. x Pastebėję greita? 
važiuojantį automobilių su In
dianos laisniu, ėmė jį vytis. 
Nusivijo net iki St. John, Ind. 
čia automobilius pasuko į ša
lutinį kelių, vedantį į Crown 
Point. Pasuko ir agentai. Bet 
netolimam užsisukime automo
bilius sustojo ir kai prie jo 
prisiartino agentai, tai iš au
tomobilio pasipylė šūviai ii 
Foster liko vietoj nušautas.

Crouch ir Jacobs po to su- 
gryžo atgal j Chicago Heights, 
bet dėl vietos policijos akylu 
mo Jacobs liko tuoj aus suim
tas. Crotfch betgi pabėgo ii 
iki šio laiko slapstėsi. Jacobs 
prisipažino gabenęs 200 galio* 
nų netaksuotos degtinės ir kar 
da jie negalėję nusikratyti be 
sivėjančių agentų, tai Crouch 
paleidęs į juos kelis šuvius.

Crouch buvo užkluptas mie 
gant ir neturėjo progos pa
stverti paslėptą po pagalve re
volverį. Kamantinėjamas jis 
prisipažino, kad kada negalima 
buvo nusikratyti besivejančiu, 
agentų, Jacobs padavęs jam 
šautuvą ir jis paleido tris šū
vius.

Abu jie bu*3 apkaltinti už 
žmogžudystę ir abiem bus pa
reikalauta mirties bausmės.

WASHINGTON, geg. 27. — 
Kongreso komitetas, kuris ty
rinėjo Townsendo veikimų, po 
ilgo svyravimo, 'pagalios; nuta
rė apkaltinti Townsendą ir du 
jo padėjėjus už atstovų buto 
paniekinimų ir atiduoti jo bylų 
distrikto prokurorui

Komitetas ntitarė 
ryti tik potto, kai 
liudyti atsisakė Ė 
Townsendo organizacijos virši
ninkai, o jo advokatas prisiun
tė įžeidžiantį laiškų. Už panie
kinimą liko apkaltinti ir tie du 
viršininkai.

Komitetas ilgai negalėjo nu
spręsti ką daryti su Townsendu 
todėl, kad nofS jis buvo aiškiai 
paniekinu kongresų 
norėta darytį iš 
duoti jam progos naujam pasi
pinigavimui neva jo bylai su 
kongresu.

Komitetas sakosi žinųs kodėl 
jis atsisakė toliau liudyti komi
tetui, nes komitetas turi visus 
įrodymus ir butų iškėlęs aikš
tėn, kad Townsend, neturtin
gas kaimo gydytojas, kuris jo 
paties prisipažinimu niekad ne 
uždirbdavęs daugiau $2,000 ar 
$3,000 į metus, sugalvojęs savo 
$200 mėnesines pensijas ir su
kūręs savo organizacijų, staiga 
pralobo ir dabar jo turtas sie
kia arti pusės miliono dol. Tuos 
pinigus gi jis surinko iš sene
lių, žadėdamas jiems pasakiš
kas pensijas.

Nenorėdamas, kad tai iškiltų 
aikštėn, jis,y pabėgo iš komiteto 
tyrinėjimų ir dabar ieško kan
kinio vardo, kad gauti 
progų pasipinigauti.

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

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

ratura Chicagoje buvo 68°.

Saulė teka 5:19, leidžiasi 
8:14.
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kad tuo budu 'mieštas

(Tęsinys 3-čiam pusi.)

ĮLajdotuyiij. Direktoriail

SI MMKH STEPPINVi

The Petite

GA8

ItOSSRE

Laidotuvių Direktoriai

Phone Yards 1188

Telefonas Yards 0994

M&rii žmonių MfflB teito 
U. Tb pilstys
buvo gal kelios

j amą
per Ąetus turės apie šimtą tuk 
stanČių dolerių pajamų.

Tarybos nariai sako, /bg ii 
dabar visur veikia 'gembleria' 
vimaš. Slot liiaširių ŠaVfrt’ihkMi 
per įrištas kyšiais policijai gal 
daugiau sumoka nekaip šimtą 
tūkstančių dolerių. Jeigu gem- 
bleriavimo negalima sustabdy- 
Iti, tai nors miestas -iš ‘to turi 
^iokibš 'tokio's riatMoš.

JUOZAPAS
W£IK1 

®R TĖVAS ■ 
REPtibliC 8310

mažiausias klai
da btkreipia'iria i 

.. Kreivos akys htl- 
ando's nuo 10 iki 8 v.

kėldtą tetų dŽitMfftų
kad ‘Wšavin 

to” trirto Vertė siekianti $100.
Ab&tfi ’tfeteirterii 'liko iš

kelta byla.

žuvo septyni žmonės 
automobilio nelaimėje

YOUNGS^oSvN, Ohio.—Šep 
tyri’i Žmbriės Ifko Viė’tbje už- 
rritašti, kada jų autdmbbiiis šu 
šfdrirė ŠU traukiniu. Viši sėp 
tyni buvo Viėribs šeiiriOs na
riai. Marjorie •Carrozzino, tos 
šeimos narė, ryto metą 'tttrėjO 
vestuvės bažnyčioje. Po pietų 
visa šeima susėdo į automobi 
lį ir išvažiavo pasivažinėti. Be
važiuojant per /geležinkelio bė
gius ir įvyko tragedija. Iš -žu
vusiųjų penki buvo sitogę ir 
du vaikai, i

... _ vytu, toętenj ir vaiku 
elektros priėtaisds.

losi Av.'i
Valandos __ __ ______

nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.
TeL Cana! 3110 

.Rezidencijos telefonai:
Įlydė Park 6755 ar T^ntral 74U

AMBŪLANČE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741--1742 

J; M EUDEIKIS

Skelbimai iNaujienose 
dtfoda haudą dėlto, 
kad 'pačioš Naujienos 
yra naudingos.

liomis ir šventadieniais 10—19 
jį diena.

Dirba naujus traukimus f 
. Kaip skeltoitt'a, į'ėfežfhkėift; 

kompanijos pradėjo dirbti nau
jus traukinius, kurie bus daug 
gYėiteąni par&h'k'ė&rii 'A'ėkaip 
senieji. Netrukus tie trauki
niai pWtfešfą 'veikti ta'fp ’Čleve 
lando ir Dėtfditd. ( -

Taigi, jei -kas nemato -rei
kalo sU auka -prisidėti, 'tai vis 
dėlto galėtų nors džentėlmonai 
būti: elgtis taip, kaip kultū
ringam žmogui pridera el£*

oras pasitai 
te gana šiltas, tad daugelis 
išvažiavo iš miešto. Vienok 

fcšV^bišu‘šia ’rtėpa'šisekimo prie
žastis, tur būt, buvo ta, kad 
rengimo darbe nebuvo ha'rmo* 
bijos. 'NėbttVO Atsikreipta j pla 
čiąją musų koloniją. Į darbą 
pfebuvb ^ie ;žmpriės, ku

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

WAAF, 920 kil.

Kelios Clevelando lietuvės 
pasiryžo aplankyti vietos ‘lie
tuvius ir parinkti aukų L. K. 
Darželiui. Tiksliau sakant. !jren- 
girnūi tarife darželyje 'Birutės 
fontano. Numatoma, kad tas 
fontanas atsieis apie dvejetą 
ttĮk’št'khčių (Idleritj.

A rikį 'i’fnkėjds tau^iy/krihdžia, 
kad Ms Wką SUŠidurti sti 
labai netašytais žmonėmis, ku
rie ne tik ’atfkų neduoda, bet 
ir labai nemandagiai elgiasi.

Aišku, rife Višietaš 
darželis Viėnbdai ’ibpi. Rėikia 

’ffėšą lakyti, jdįg. yra tbfetj AžWiO: 
rifų, terie vf'ši&rii Wkdfo te
sirūpina. Tuo tarpu tas &ar 

.želis, -šiaip ar taip, turės dide- 
pes reikšmės: jis bus amžinas 
jlietuvių -paminklas musų mies-

fakto, kad publikas atsilankė, Tačiau už kiekvieną mašiną 
imti du dolerius pei

ir aukščiau 
Ant lengvų išmokėjimų

Tetephbne:Boulėvard ŽBOo 

JOŠEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
rRe$. *6515 So. Ro&terėlJ St 

Telephon«i Renublic 9723

ėbysičal THerapy 
'arfd Midwifė y 

6630 S. Węętem 
AVeM 2nd rloor 
HefciTOėk 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
elėctric ‘trieat- 
ment ir niagrie- 
tic blankets ir tt. 
Motėrirtis ir nrtėr- 
jrindipš ištari
mai dovanai.

Wbne^šhal 6174
Si'M. 'SfcUDAS- ~ i

713 VRkt 4M 'S«SH . ‘Ph&Kė MėWe B&77

Drt-aftfs ’laffniėjo 
nominacijas

Gegužės 12 d. įvyko Mprima- 
ry” rinkimai į valstijos legis- 
laturą. Lietuvis Jonas Deraftis- 
DeRigliter, kuris jau legisla- 
turos atstovu išbuvo dvejus 
metus, ir vėl liko nominuotas 
tai vietai. Vadinasi, jis 
didatuoja antram terminui.

Lietuviams reikia tinkamai

Rengiasi pagerbti Barnių
Teko nugi^št^ kad k^li. yėjk- 

lųs‘ Bepubliten^^ nariai 
yra pasiryžę ^rėriįti bribkietą 
'Jū^itJi Barmešs-Barmtis 
-gehbti. . j

Clevelando lietuviams Bar 
inus yta plačiai Žinbmaš. Jis 
ptiš^tfriai daiig Veikia 'a’fnei'i 

,‘kbhiškbjė ^Olife’k'bjė. Viėtb’s iiė 
tuviais jiis fteniaž&f yra pada- 
Vės ir gero, — *kai kuriėmš 
įtaišęš miesto darbus. Pasitai 
kbj kad p. - Baiftnjs riet šaVb 
‘rėika’lUs apTėidžia, bėt Šterigią- 
š'i kitiė’ms įtekti.

Taigi, cleVelandiečiai priva» 
lotų gausingai tame barikietė 
dalyvauti. Tikietų. ^platintojai 
nurodys bankieto vietą ir lai\ 
ką. Bankiete pasižadėjo daly 
vauti ir keli miesto valdinin
kai. žada atsilankyti ir miestų 
frfėraš, jeigu riėbtis per 'daug 
tfž'Mi’tas. i.

feeikalauja, kad us!ot” -ma
šinos butų legalizuotos
Miešto taryba priėmė tėž5- 

lidciją, ’ktiYi ‘siekiAši Hsl6‘t” friš- 
šinas ibgalMoti miesto ribbše

g .T A. MiŠA 
8307 Lituanika Avenue

DR. G. SERNER 
.. LIETUVIS ..

___ Tel. Yarda 1829
Pritaiko Akiniu* 

kreivas Akis 
TŠUIšo.

jfjfišhs ir Akiniu Dirhhivi
756 West 35th St.

kartinas Halsted ; St. ,v 
valandos nuo 10—4. nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai diedą.

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose, teismuose
. „ x ■Bridge’pdrto 6fisas
3421 S. Halsted St. Tel.,Yarda 2534
OfišO vai. vakarais «nud 6 iki 9 vai.
, . . Reizidehcija
3407 Lowe Ate. Tel. Yards 2510

Phone Canal 6122
Dr. 8. Riežis

'gAoytojab ir
2201 West 22tfd Strfeėt
Valandos: tiųo ]—?, Ir ?-^8 

Seredpmis ir rfedjl. o&jral sūteri Rez. W1 So. CaUfėriik ’Av&V
Telefonha RepubHr 7868

BOSTON SHOE 
STORE

3435 S. HALSTED ŠT

Statė 4690 Prospe& l'Oi’2
K AL & ZARETSKY

ĄTTORNEyS AT LAW 
6322 So, Western Aye., 

Všlahdoš: kasdien ti'tio 3:30 po.piėt 
iki 8f80 v. fvąk. Subatoj nuo 12 iki

, 6:00. vąkąrę. 4 f
188 W. Randolph St.

Valandos: kąędien nuo 9:00 rirto
iki 3:00 po piet.

;<■ i. 4 ii a. i- ■ m v r-ir-n

I)r. T. Dundulis
Telefonas Virirfdfa 

Ofjso- valandos, nuo 2-7-4 ir < nuo

DR. VAlTtrŠH, OPT. 
LIETUVIS

Žtometrically Akiu Specialistes.
alengvins Vfciu įtempimą, kuris 

briežastiTtii galvos skaudSjftno, 
svaigimo,, akių aptėrnimo. nervuotd- 
Vno, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir tdlireRryste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas darOmas su 
elektra, parodanči; 
dės. Spėčialė Jat> 
.mokyklos vaikus, 
taisomos. Vak_ __ __ _____  _

NėdSHdj PuO 10 iki 12.
Dbuffėly atffitikiinli /akys 'atitaiso

mos be akiniu. Kainos Pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Pheite Boulevard 7589 .

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 
Office '4070 Archer Avė. 

Tel. Vinrinia 1116
Valandos: 1—3; p. ,t>, .

Office & residende 2519 W. 43rd St.
. Tel. Lafayette 3051 

Valandos: 9—10 ryta. 5—6 p. p. 
Kasdien, išškgruk Šėredas. 

Sekmadidni susitarus.

Miežių įiltibb
Piliečių klubas yra nutaręs 

kiekvieną sekmadienį Lietuvių 
svetainėje rengti savotiškas va
karuškas. Vakaruškoms pamar
ginti bus korta vilnas 'su dova , 
nomis. šokiams grieš gera mu
žiką. j

Kalbėjo A. Bimbti
I

Gegužės 14 d. ;Darbininkų 
svetainėj e kalbė j o, A.Bimba 
Jo kalba vyriausia buvo pa 
švęsta Lietuvos reikalams ii 
busimam kongresui, kuris įvyks 
birželio 20 ir -21 dd. Clevelan

atgal į darbą* ‘ darbininkai; ku-
rftfd8 bciSk lailfo
nija I
lino tuos darbininkus todėl, 
kad jie bandė suorganizuoti, 
uniją. t e

kompanija tuoj pradėjo ve
sti sii KaciA-
gi paŠiW^fe, W W

Ab Bdulėva^d '41^9

X- Ak PETKUS ■ ........
1410 ’Sodth 49th CouTt Cicero Phone Cicero 2109

Dr. V. A. Šimkus 
Gydytojas ir /CHiRUife^ 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
"12

Tel. Boulevard 1401MA visgi
iitWoš ir vėl |

i|A Wt, ji pa- i
seimo 
kuris

‘Be to, 
vietos veikėjai ir profesionalai 
■tafiaši žiemos ritėtu 'šU'rėngti 
koncertą p-iai Darlys ir gal p 
Tėi :Kaslcąš^KaH;kauškaitėi.

Piknikas
’Bfifeėiio <1. ■MŽtfiirių ttpub, 

likonų klubais bengia pikniką 
Sabolio u'kyje. 'Nuo miesto iki 
Sabolio farmoš arba ūkio • tė
ra ’tik alp'iė 10 mylių, prie Čhar- 
'don ir feishop kėlių. Surasti 
vietą riėbus suriku, kadangi vi- 
šUr rasite ženklus. .Įžanga tik 
dvidešimt penki centai. Kai už 
šimbkėšite -įžarigą, -tai gausite 
tikietą, už kurį piknike galė
site alaus ar ko kito nusipirk

faihėj'fe buvo
Tsį iMtafe w-‘ 
mėjusi operds, dainininkė iš 
Chicagos, būtent, > Barbora Dar- 
4ys-Drangeiienė. į > . ;!

Mės Tseriiai ‘jau j<fe ^ujtėme. 
Juo labiau, kad daugeliui cle 
velandieČių vtri‘i' bhVo pirm a pro 
ga ją girdėti. It iš tiesų lietu
viams y?a gŠ&be tokią daini 
•biriką %^vb tarpe stW8ti.

P-ia riarlys ;fsi&inavo ke
lias operų arijas; b vėliau liau
dies dainas. įriedu ji daina
vo ir vieną senobišką lietuvių 
dainą, kuri buvusi užrašytą 
prieš šimtą metų ir sUrasta 
Čfiiclšojė. ’ .... į

Klausytojai buVo labai ta dai-į 
ria ‘ Jie nė'suprani
ta, kaip chiėžtgieČiai taip ilgai 
galėjo tą dainą paslėpę ląi& 
tf. Ūairia vaclįria’ši lnPaukŠtute- 
LarikŠtųtė’'’. 1 į

Po kiekvienos 'dainos publi
ka po kelis karties iššaukė dąi- 
hihfrikę, ir ji " priversta bųfeį 
Vis dainuoti ir’dainuoti.

'žodžiu tariant, ‘ -p-ia Darlys 
paliko l'abrii tfi^fori'ų įspūdį mu
sų kolonijos lietuviuose. pH,ly. 
yavo ir keli Vi'ėtds dainininkai,; 
kurie taip pat jpufclikaf patiko. 
Ypač patiko p. Jonas S. Urban;: 
*kuWš tarii irięl>Wą IjŠIšą. Bt 
gAiniui iš’jo ^aJlim’a tikėtis tJk 
rai gero dairiininkb.

&ėi kdričėttul, kaipo toterii, 
nieko negalimu "prikišti, tai vis 
dėlto "n^gAlimA!, hėpAžyri/^ti to

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ašhlaiid Avė.
.... 2-riO8_iribėa

, jchicagoTill.. oFiso valandos*
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki ?4 
vai. po pietų jr nuo 7 iki. 6:80 vai 
Vakaro. Nedflfomfc irtte fO 12 
valandai diena*-.,.

Phone MIWaV 2880.

Sand Koto flnteh, pirmiau ftl jOO 
dabar •„ ......

"Qtiinto” V. S. Calso- SliOO 
titune 25 sv. maišas

Ir tūkstančiai kitų barg-enų.
Mes operuojam nuosavu sandeli ir tu
rime savo mn1*»vų fabriką. Pirkit t!6- 
Aicyt. ir taupykit I r : t

TsTariai Chicagos, Cicerus Lietuvių 
Laidotuvių Dirėktorjų Asociacijos.

MTAk^AylMA^ IpI^JA. rit .^AKtl

/ Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti <«7th Stfait 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pakai sutarti,

Publikos buyo yiduiiniškari

GėHhžtši i
♦ , j ■ '4 *; ' -■» v'

Dabar yra visokių valdinin
kų rinkimo laikais. Todėl i» 
politikieriai stengiasi1 .visiems 
pasigerinti, kad tuo budu4 ga-, 
lėtų daugiau balsų sužvejoti, 
štai ir airis kongtesmanaš, 
Martin L. Sweeney, ‘Lietuvių 
kultūros darželiui • aukavo $25.- 
00. Tuo budu, matyti, jis nori 
pasigerinti lietuviams, kad ru
denį jie už jį balsuotą.

Pėtrb Rirtišiys-paroda
Vietos laikraštyje teko pa* 

stebėti, jog Susivienijimo sei-; 
mo metu4 bUs surengta Petru 
Rimšos kurinių paroda. Žino
ma, tai labai geras daiktas 
Tačiau labai negerai, kad pa 
rodą rengti pasiėmė išimtinai 
vienos srovės žmonės, kurie sri 
kitokių įsitikinimų veikėjais vi-! 
sai nesiskaito. Kada iiėt tokia 
me darbe parodoma šališkumas, 
tai išeina nei šis', nei tas.

Rėh&iaši atimti prifštrėcio 
WWči6

Clevelande ir apylinkėje yra 
pustrečio tūkstančio namų, ku
riuos miestas kitą mėnesį ren
giasi forkloztioti nž nesdmoke- 
jimą mokesčių. Mokesčiai jau 
nemokėti per paskutiiiiUs -pen
kerius metus. Bendras įsisko
linimas miestui mokesčių -pavi
dale siekiąs $1,750,000.

Nebosią, forklozuojami (at
imami) tik tie namai, kurftį 
savininkai pajėgs sumokėti 

'ridi^s Vrėn^ ’(fdšlmtą iJalį vViĄį 
mokesčių. Mdt, yra tčki'ė riud- 
statai, kurie draudžia miestiii;

» •• « ‘ ' t* '■ 1
parduoti namus, jei jų savinin-; 
kas Stimbka 'Whą Dėšimtą da
lį Užvilktų mokė$Čity.

Į tą frirštrėčio taksiam o na-| 
irių Skaičių fėirtA 4r Vghna didė
li ’ trobesiai, krirfų Savininkei \ 
prieš kelis nrėtus 'buvo labriii 
turtingi žmonės. Bet dabar jiėj 
tiek nusigyvėhb, jbg riebe'gaty 
he rii'd,ikė'sčių miėŠtui su'mokė

\ regfrtihrfa.. i<afh6»J>v 
. Nėrii lW«o.
Jff i“,“'mS®'"^ 
krutavo. $2.75 vertSs 
fchtfa .....

___________________________

~AohaviCz
’ttefti ‘Sfe Y’el. Hllnrtn 1-270 arba Ganai 2515v>wrt #«.< ■ rv*%«►<■*» * r ♦ • - • -*-• -___________ ’ 

bendrb ' *t ^#0^
darbiiffitaS. L .. ,.. .

u..,;. ,v.«.. iwmwii:*aMfc

komphSfiJa
areštai, W<> 0 'tebiSsttte.į 
būtent, Virįjil Rayes Ir Trank 
Gravis. Mat, 'kompanija paty-j 
re, kad tie darbininkai “misa 
vinę” trisdešimt vieną kumpį,;

VVhėther you go in for 'frtlfy 
frocks dr šfrlcfTy -įlijiSRs atUfe, 
wc llave the whlte'and fashion- 
rlght Red Cross Shoes to go 
wlth any costfime. In a variėty 
of stylės to ’make the čHood- 
ing ė»9y. T'ride now 6nly $6.50.

The ftosette

MMSVOS bi'džiatirffos Eniflbvti 'ISdlrhŠft įr 
būtoriu įstaigos C|ilęagoj.ę. S t and arti' 
nfes 'rųsies 'hfitlfevą ’Už tiktai 

•/lA-ij!>a'• r -

4tol SOUOT Afl 
Ofhto vai 

NūO 10,'fki 12ditna.
7 Iki 8 vai. NėdU. nuo TO iki 

Rez. Tdtetfhone PLAEĄ 24M 
fOffso Tel. Dorėh&ter 5194 

Rez. T«L Drezel 9191,

Dr. A. A. Roth
Rusas 

Moteriškų

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

-IŠ -RUSIJOS
Gėtei lietuviams fehtonuib 'tieY Ifc 

m’ętus kaipo patyręs gydytojas ėifi- 
ir akušeris. 
staigias 4r ęhteriĮjft&s

jausiua inetodus X-Ray ir kitokius 
elektros prieteista.

rrrrsBT. ncfr
> kitam terminui 

t/HSfvesti savo tautietį.

lk57 MttWAlfeE 'Alfe.
0S30 8. JiU 

2274 
Trflefortas

Jos.F.Budrik
INCORPORATED 

3417 So. Halsted Sfc 
Tel. Boulevard 4705

BUDRIK
Farkiture Mart 

3347 So. Halsted St. 
Viskas dėl namų už žemas 

kainas.

ADVOKATAI
K. R CI C.IS

ADVOKATAI
Miesto wfisas-^127 .N. Dearbom St. 
Kamb. 1481-1484—TęĮ. Central 441U2 
Namų ofisas—3323 Šo. Halsted St. 

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

į Other Shelvador Models
irom t>p. ''AįĄ :

„ THE.VORLD’S MQSf*g^7 
į BĘĄVTJFUL RJFAIGerAtčr

Pama tyki te t as naujas Elek- 
trikines Lcdaun'es Btidriko 
Didžiulėj Ledaunių Krau
tuvėje, 5 metų garantija.

Kaina
*TO4.50

- ■ /. &etuyį^?
;TeĮ. Boulevard 5914 Dtena;ir Nai 
Ofiso valatidoą; nuo 2 iki 4. jnuo 
Iki '8 :80 v. Nedčl. huo TO Iki TO Ui

»t. S. Naifcefis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. .Ofisas Tr Režidericija..
3335 So. Halsted St 

cmČAGO. iLl.

m'į; kuriame bųVo sprendžiamar 
r___ ___  ___  ___ x. daug svlri&ų

buvo -pašalinusi. O paša i gi m^trukriS $ryks Wdėtų rir: 
——- tafetijcfc ^irfkiW, ^i tfeug

apie tuos rjnkimūs kalbėta. ..
Klubiėčfrimfl,: žinbmay 

•kad ‘kuo -didžiauąifts Dėtuvių 
skaičius 'gautų -miesto -darbus^ 

.įf^u -Wi
■HdtaVtai-;Wi

Ir M
susik(i» ■»>

.........w ta, ir itagta ta,;

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

TS1. B&eįėy 7330
Namu telefonas Brnnavfck W97

Ofiso TeL Boulevard 6918 
Rez. Tel Victory 2848 
Ik. Bottash

W6 Wėst 3M
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofilo valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:
‘MM

JOiiN B. UORBES'
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 6.
■ Vakarais: PanedSlio, Seredos ir 

PUtnyčios 6 iki 9...

Tėlėfonhs Republic 9600.

“ A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
R6dm 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
Wmh Tėl.; — įlydė Park 3395
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John

kalėj iį vietos

įjuos

vyrams
jaus’

GOS SLENKSČIO?

2202 WEST CERMAK ROAD
Tel. Canal 8887

SOUTH SIDE BREWINC COMPANY

Jonas Jarus.

Mėsa Dekoracijos Dienai
VERŠIENOS KULŠYSPORK LOIN

ŠVIEŽI KIAUŠINIAI

TIRPYTI TAUKAI

ŠVIEŽIOS DEŠROS

3800-50 So. Western Avenue

West Side Liet. Pil 
Pašalpos Kliubas

RŪKYTI ŠOLDERIUKAI
• ■ ’t . ' * ' I 1 • ?

RŪKYTI LAŠINIUKAI .

NUPEŠTOS VIŠTOS ..«

19^c 
17'c 
17%o 
17^c

AR JUS ESATE JAU 
ANT TIKROSIOS LI-

Jo moteris 
šimtus parašų

surinko 
ir įteikė

Vanda Byanskiene 
lydės Naujienų Eks

kursija Lietuvon

SAMPELINfi 
ELEKTRIKINfi 
LEDAUNA 
VERTAS 5150

marški- 
kepurių 
pigiau,

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

Atlankykite Joseph’s 
Dry Goods Store

M. NORKUS
Res. YARDS 2084

Vidurių užkietiejimas* reiškia S* 
namalonumą, galinti privesti

i i « * . . ‘

prie rimto pavojaus

JKvies Dę. šliupą
Kaip žinįa, jau yra atvykęs 

Dr. Jonas šliupas į Ameriką. 
Vyriausią jis čia dirbs laisva- 
piąnybės ręikalui. Clevelandie- 
čiąi irgi planuoja senam auš 
rininkui surengti prakalbas.

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

Urmo (Wholesdle) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

ŠIOS SAVAITES

Eitra Sargeliai

Siuvykla
Yocius laiko siuvyklą 
7725 Superior Avė. Vi-

Lafayette
0074

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

Žemiausios kainos U. S. A. 
Naujos ir vartotos lentos 

2x4 kaip naujos, švarios pigiai kaip pėda už 
1x6 kaip naujos, švarios, 100 bėgamų pėdų . 
Lenteles, kaip naujos, ryšulys ..........................

Lietuviai ir lietuvąi-
J. k. . .4 ‘

tęs naėmė leidimus 
vedyboms

Ar jus jau pasiruošė 
te šventėms?

Jus išlošite iš daugelio atžvilgių, jei jus 
PIRKSITE savo anglis ant užgyrimo... 
DABAR!

you win
.. . . „ ~ ‘ •*

In Many Ways

Kiek teko sužinoti, šiemet 
Cicero viešųjų mokyklų kursą, 
tarp kitų, baigia ir šie lietuviai 
bei lietuvaitės: Robert Goris, 
Frank janovsky, Eugene Jau
nus, Dolores Marie Walas, Eve- 
Įyn Katharine Vanis, Frank C. 
Wokas, Norbert Stanley Grub- 
lis, Angelą Virginia Jurkus-, 
Helen Magdalen Nauyokas, Ma
ry Marge Radvii, Dominic John 
Petraitis, William Joseph Sta 
nevich ir Sylvia Frances Vis- 
baras—pastaroji baigs su? pasi- 
žymė j imais.—X.

grs (ompany

bankietui. Tikietai

P-ia Kruetgen dainuos 
šiandie

Vienintelis Lentų Yardas Chicagoje su

Visomis Pasaulines Parodos Lentomis

vos gyvas bebuvo.
Tėvai prisipažino, kad norė

ję sayo kudilcį numarinti.

Siylo $11,000 už žmogžudžio 
nurodymą

• • 4 • .*

PrięŠ kiek laiko rašiau, kad 
Arthųr Whįt^lojck, unijos va- 
das, buvo savo namuose nu
šautas: Dabar keli unijos loka 
lai sudėjo $11,000. Tuos pini
gus gaus tąs, kas nurodys 
Whitelock’o žųdeiką.

Kai kurie sako, jog jį gale 
jo nušauti kuris nors unijoj 
narys. Mat, Whitelock kai ku 
riuos unijistus labai skriau-

Gali praeiti diena ar kita, o gal 
ir savaitės, kada pasijusi beesančiu 
žemiaus reikiamo sveikatos stovio. 
Ne ligonis, kad gulti j lovą, bet ‘ ir 
ne sveikas. Priežastis gali būti jū
sų dietoj. Blogai suderintas mais
tas gali paveikti neigiamai jūsų fi
zines kūno sąlygas. •.

Maistas, kuris stokuoja reikiamo 
“bulk”, gali būti paprasto vidurių 
užkietėjimo priežastimi. Nuolatinis 
apsileidimas, veda prie galvos skau
dėjimo, blogo apetito,, nerangumo.

Dabokities vidurių užkietiejimo*). 
žiūrėkite kad maistas, kurj valgo
te, turėtų pakankamai “bulk”. Kel- 
logg’s ALL-BRAN; yra šaltinis gau
siai * įtakingo “bulk”. Kūne jis su
geria drėgmę, sudaro minkštą masę 
ir , švelniai išvalo sistemą.

Du kupini šaukštai kasdien su 
pienu ar smetona paprastai pakan
ka. Rimtuose atsitikimuose gali pa
reikalauti ALL-BRAN ir daugiau. 
Vartokite ALL-BRAN kaipo cereal 
arba kepkite j bandutes, duoną ir 
tt. Valgykit reguliariai kad papra-

Atrodo, jog netrukus susi 
darys komitetas, kuris rupin 
sis Dr. šliupo kvietimo reika

WEST SIDE.—West Side Lie
tuvių Piliečių Pašalpos Kliubas 
turėjo susirinkimą sekmadienį, 
gegužės 24 dv Kadangi į susb 
rinkimą pirm. ’G. Puiša neątsi- 
lankė, tai susirinkimą atidarė 
vice-pirm. Duoba, gi vice-pir- 
mininko vietai paskyrė S. Ba
ranauską,

Šiandie, kaip 10:30 vai. ryto 
Chicagos laiku, iš La Šalie sto
ties išvažiuoją Naujienų eks
kursija, kuriai vadovauja po
nią Vandą Byanskiene, gerąi 
žinomo Birutės choro vedėjo 
žmona. Ponia Byanskiene yra 
labai maloni, linksma, be jokio 
pasiputimo moteris, ir keleiviai 
su bet kuriuo kelionės reikalu

■ v - '

atsikreipę prie jos gaus malo
nų patapiąvimą.

La Šalie Stoty bus prireng 
tas specialis traukinys. Antras 
ir trečias vagonai nuo priešą 
kio yra paskirti lietuviams. 
Prie tų vagonų bus iškaba su 
užrašu ‘Lithimnian Excursion’.

GERKIT TIK GERĄ

Birželio 4 d. Dr. šliupui ren
giamos prakalbos; įžanga 25 
centai. Po prakalbų, tą patj 
vakarą veikėjo "pagerbimui buą 
bąnkietas; bąnkietan įžanga 
75 centai.

Pageidautina, kad išanksto į- 
sigytumet tikietus prakalboms 
ir ypač 
gaunami Naujienų raštinėje.

Del bankieto tenka tarti žo
dis kitas. Datfg kas norės būti 
jei kiekvienoj apielinkėj arba 
kaip yra su bankietais 
reikia išanksto tikietas turėti 
nes tik dėl aprėžto kiekio žmo 
nių maistas gaminama. Ta: 
prašome tikietus nusipirkti iš
anksto. '

Komisijos narys,
Dr. A. L. Graičiunas.

Jei jus palieptumėte mums pripildyti jūsų 
anglines šiuo laiku, jus sutaupytumėte pini
gų dėlto, kad jus pirktumėte žemomis kai
nomis. Jus gausite geresnes anglis... geriaus 
paruoštas kasyklose. Geras oras leidžia mus 
pristatyti švariai tokiu laiku, koksai jums 
patogesnis. Anglinė pripildyta Consumers 
garantuotomis anglimis, yra šeimos apsauga 
nuo netikėto ir pnkstybaus rudens šalčio ir 
užtikrina visos žiemos patogumą.

Buvo priduotus laiškas nuo 
trečios skridinio komisijos. Bet 
pasirodė, kad,^alykas nėra su 
si tvarkęs? Daigas atidėtas ant 
toliau.- ,. y.+jyįf v i -■ '. į

Tenka pąžymęti ligonių lan
kytojų apsileidimas. Draugai, 
j eigų raštininkas duoda žinią, 
kad reikia ąpjąnkyti . sergantį 
narį, tai. ir .jturite tą pareigą 
išpildyti sulig, .'konstitucija ir 
pranešti apie to draugo ligą. 
Dabar gi pasirodo, kad iš ke
turių lankytojų nė vieno nesi
randa, kurs duotų pranešimą 
apie ligonių lankymą.

Manų supratimu, mes kliu- 
bu4i arba draugijai pirmiausia 
ir pi’iklausomę, kad vienas ki
tam pagelbėtumėm reikalui 
esant. Pagalvokite apie tai vi
si.—S. Baranauskas.

P-nia Anną Louise Kruetgeh, 
Chicagos pašto viršininko žmo
na, dainuos vadovaujančio j ro-. 
lėj koncerte, kurį rengia Cįii- 
ėago Singverein ir kuri bus 
duetas Orchestra salėj šiandie; 
gegužės 28 d. Koncertas .prasi
dės 8:30 vai. vakaro.

P-nia Kruetgen yra plačiai 
žinoma Chicagos socialiuose1 ii 
muzikaliuose rateliuose. Ji tu
ri aukštos kokybės dramatinį 
soprano balsą, kurį vartoja 
nepaprastu ųupširdumu. Giliąj 
suprasdama ir, jausdama mu
ziką ji pajėgia, dainuodama ii 
sunkiausius kurinius, išreikšti 

i. t 't ' . - ‘

dailiuosius kpippozitorių 
mus ir troškimus.

pasipito- 
nepamirškite

Kam važiuoti į vidurmiestį, 
jei Itiekveinoj apielinkėj arba 
kaimynistėj yra krautuvių, ku 
rioše galima nusipirkti reika" 
lingu aprėdalų. Bridgeporto 
Joseph’s Dry Gods Store, 3344 
So. Halsted st., pilnas bargenų 
—moterims ir merginoms dre’ 
šių, pančiakų ir kitokių reik 
menių; vaikams aprėdalų pilnas 
pasirinkimas 
nių, kelnių, kaklarišių, 
visokių kainų, ir dar 
negu kur kitur.

Kam reikia parėdalų 
Šimo dienai, tai 
atlankyti Joseph’s Dry Goods 
Store, kurio savininkas yra J. 
ipįkięlis. Jis. suteiks tinkamą 
patarnavimą kiekvienam atsi
lankiusiam. '

'Savas pas savą, taip mes vie
ni kitiems. galėsime pagelbėti 
ugdyme prekybos.—žvalgas.

(Tęsinys iŠ 2-ro pusi.)

Gal gubernatorius dovanos 
bausmę

COLUMBUS, Ohio
Denner buvo nuteistas visam 
amžiui kalėjimo. Tačiau 1980 
m. jis pabėgo iš kalėjimo, ap
sivedė ir apsigyveno Illinois 
valstijoje. Per šešerius metus 
jis pavyzdingai gyveno ūkyje. 
Tačiau prieš kiek laiko šerifas 
jį pažino ir areštavo. Jis vėl 
liko grąžintas

CICERO.—šiemet Cięero mo
kyklų kursą baigia 492 moki
niai ir mokinės. Iškilmės šiam 
įvykiui atžymėti rengiama bir 
želio 2 ir 3 dd. 8 valandą va
karo J. Sterlihg Morton High 
School patalpose.

Programas birželio 2 d. bus 
toks:’

Cicero mokyklų benas išpil 
dys keleto kompozitorių kuri 
nius; mokyklų superintenden* 
tas George A. Schwebel pasa
kys kalbą; bvs šokiai; baigian
čiųjų kursą chorai dainuos’; 
prakalbos ir naujanybių numė 
ris; apšvietos tarybos preziden
tas Frank J. Petru įteiks diplo
mas ; diplomas priims Frank 
Morgan iš Columbus mokyklos, 
Ann Mae Bulthuis iš Lincoln 
mokyklos, June Futera iš Burn- 
ham mokyklos; \

Programas^ birželio 3 ,d. bus 
toks“:’ . •'' \ ’>

America—dainuos visa audi
encija; The Clock Symphony 
—išpildys Cicero ipokyklų be
nas; pasveikinimo kalbą pasa
kys mokyklų superintendentas 
George A. Schwębel; Rūsijoš 
čigonas— šokis; y baigiančių j ų 
kuTsą chorų damos; čekų-slova' 
kų konsulo Jaroslav S. Smetari 
ka prakalba; naujanybių nu- 
mėris; apšvietos tarybos prezi
dentas Frank J. Petru įteiks 
diplomus; diplomas priims Syl 
via Visbaras iš Roosevelt mo
kyklos, Eilėn De Agazio iŠ Wik 
son mokyklos, Bonie Andersoii 
iš Gpodwin mokyklos, Gene- 
vieve Bruhl iš Cicero mokyk1

AND LOAN ASSOCIATION 
Of CHICAGO

šios savaitės pabaigoj mes turė
sime “Dekoracijos Dieną”. Taip, 
kaip tai išpuola šeštadieni, tai rei
škia kad mes turėsime dviejų dienų 
švęntę^ TqdeL šeimininkės turėtų 
pasiruošti jau dabar ir suplanuoti 
itihisto pirtainius1.' *

Kaip paprastai daugelis .planuos 
pikniko maisto sąrašą, nes daugel 
šeimų tas dvi dienas stengsis pra
leisti kur nors ant kaimo ar prie 
ežero resortuose. Kitos bus namuo
se ir lauks atsilankant svečių ir gi
minių, tkip kad vienu ir kitu atve
ju maistas bus reikalingas .

Dabar jau laikas Šiuos pirkinius 
susipirkti. Ir ištikro kad geriausi 
vieta pirktis yra “Midwest Stores” 
jūsų kaimynystėj. Tų krautuvių sa
vininkai šidš šventes nujausdami 
jau išanksto savo krautuves aprū
pino pilnutėliai maisto prekėmis.

Krovinių kroviniai pripirkta ii 
privežta ii- sukrauta šios organiza
cijos sandėliuose. Prekės kai tik 
pribuvo ir tuoj tapo išsiuntinėtos 
“Midylrest Stores” krautuvėms. Kiek 
Vienoje krautuvėje randasi pilnas 
pasirinkimas naujų ir šviežių dar
žovių ir vaišių, kėnuotų prekių, 
preservų, rūkytos mėsos ir tt. Tik 
reikalinga apsilankyti jūsų arti
miausioj “Midwest Store” ir pama
tyti tą pasirinkimą.

Savo pirkiniu sąrašą jus galite 
pasidaryti sekant dideli “Midwest 
.Stores” skelbimą, kuris telpa šian
dien “Naujienose”. Tik pasirinkite 
tuos dalykus, kurie jums reikalingi. 
Daiktai kurie yra ant special parda
vimo, jus sugundys daug gardžių ir 
suyedžiotinų valgių, piknikams ir 
namų valgiams pagaminti. Tik paly
ginkite kainas, yisuomet yra “Mid- 
west Stores” jau toks nusistatymas, 
daryti specialius pardavimus tu 
daiktų, kurie yra pareikalaujami 
didesniam kiekyj tam ’ tikrais lai
kais. štai delko ir šios žemos kai
nos dabar. Liko tik dvi dienos ligi 
šventės... šiandien jau ketvirtadienis. 
Tad susidarykite sau prekių sąraša 
dabar ir atlįkit tai greičiau, kad 
liktų jums daugiau laiko tų dvieju 
dięiįų vakacijomis pasinaudoti.

(Apskelb.)

Dr. Šliupo Prakalbos 
ir jo Pasitikimo J 

Rankiotas

COAL-COKE- ICE 
BUILDING MATERIAL

P-as 
adresų 
są siuyiiųo ir valymo darbą jis 
tikrai puikiai atlieka.

P-as Yocius yrą “Naujienų” 
ir ?5Kęleįvio” skaitytojas ir rė
mėjas. Ir šiaip jis yra apsi
švietęs žmogus ir ragina ki 
tus, kąd skaitytų laikraščius.

Bežuvaudamas pateko į 
bėdą

ST. CLAIRSVILLE, Ohio.— 
I. B. Brown vis eidavo žuvau
ti, bet niekuomet nieko nega 
lėdavo pagauti. Pagaliau jis 
nutarė dinamitu žuvį gaudyti, 
žinoma, policija nugirdo šau
dymą ir nuvažiavo pasižiurę 
ti, kas dedasi prie upes. Brown 
liko areštuotas ir nubaustas 
šimtą dolerių pasimokėtl.

Nainy vertė pakilusi dvide
šimt penkiais nuošimčiais
Bankai, kurie skolina pini

gus statybai, skelbia^ jog na
mų vertė per paskutinius še
šis mėnesius pakilusi dvidė^- 
šimt penkiais nuošimčiais. Gir 
di, jau pasireiškiąs namų tru
kumas. Namų pirkimas ir par
davimas taip pat žymiai padi
dėjęs.

Gaus atostogų
STEUBENVILLE, Ohio. — 

Weirton Steel kompanija pa
skelbė duosianti vieną savaitę 
mokamų atostogų visiems są 
vo darbininkams. Atostogos 
prąsidėsiančios su liepos 1 d.

Ta pati kompanija turi kitą 
dirbtuvę Clarksburg, W. Va. Iš 
viso ji samdo tryliką tukstan 
čių darbininkų.

Jei kurie darbininkai neno
rės atostogų, tai jie galės dirb
ti, o paskirti atostogoms pini
gai visvien jiems bus išmokė1 If^BAKlNG 

IVV POVVDER
Šame PriceTodaip 
as Ą$yearsAqo 

25ounces25$
Houble

Skoliname Pinigus Dėl 
Pirmų Morgičių

ROOSEVELT 
FURNITUREęo

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

penkis 
petici

ją. Visi pasirašusieji liudija, 
kad Denner per šešerius me
tus labai gražiai gyveno. Kai 
kurie mano, kad gubernatorius 
Davėy pasigailės ir dovanos 
jam bausmę.

Denner, būdamas tik 18 me
tų amžiaus, susikivirčijo su 
švogeriu ir užmušė jį. Už tą 
nusikaltimą jis ir buvo nuteis 
tas visaln amžiui kalėjimo.

Tėvai liko pasiųsti į 
kalėjimą

TROY, Ohio. — Ponai Moore 
liko nubausti vienais metais 
kalėjimo už tai, kad jie savo 
aštuoniolikos mėnesių sūnelį 
uždarė popierinėje skrynelėje, 
o patys išėjo į saliuną ir ten 
išbuvo per visą dieną ir nak
tį. Kai grįžo, tai jų vaikutis

ALŲ

ALL-BRAN yra garantuotas Kel
logg kompanijos. Parsiduoda visuo
se krautuvėse. Išdirba Kellogg Battle 
Creek. ;

•Viduriai užkietėja dėl “bulk” sto
kos maiste.

Šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 
siėmė laisnius (lęidiinus) ve
dyboms:

John Dumakowskį 29 m. ir 
Belle Baranowski 23 m-

Alphonse Normant 21 m. ii 
Yalęrią Miknis 19 m.

John Garobus 23 m. ir Jo 
sęphinę Pocius 2Q m.

Ąnthony Stulas 22 m. ir He^ 
lęn Turėk 21 m.

įValter Jakovich 35 m. h 
Mary Rhįtarschich 20 m.

-z. « JLengvais išmokėjimais nuo 
15 metą.\

Taupomi pinigai kiekvieno 
asmens yra apdrausti iki 
$5,000.00 per Federal Sav- 
ings and Loan Insurance 
Corporation, Washington, 
D. C.
Praeityje išmokė jom 4%.

J. SPAITIS FEDERAL MEAT MARKUS
1949 So. Halsted St. 3407 So. Halsted St.
3631 So. Halstęd St. 2119 W. Cermak Rd.

12^c
tuz. OOUa

Clevelando ir Ohio 
Žinios

LOUIS MEITUS
LUMBERCOMPAN

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
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UfetKyKo kalnai
Chicagoje pafitu:
* Metami ...........—............ ..

Pusei metų-----------------
Trims mėnesiams __
Dviem mėnesiams_____
Vienam "mėnesiui _____

Chicagoj įptft išnešiotojus:
Viena fcopUa_____________— ifte
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Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
paštą:
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Trims -mėnesiams _________  L50
(Dviem ^mėnesiams ___________1.00
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Trims mėnesiams _________  2.50
Pinigus Teilda'siųsti vpašto Money

labai tampriai susiję su visa 
tauta. -

“firma buvo svarbiausi 
kandidatų siūlytojai partijų 
komitetai Kaune. Jie buvo 
platesnei Visuomenei mažai 
žinomi, o kurtais ir visai 
slapti. Jeigu jie ir klausė 
nuomonės tprovincijoje gy
venančiųjų, taitik vieno ki
to, kurių jie patys norėjo. 
O dabar kandidatų siūlymas 
pareina nuo autoritetingų 
susirinkimų kiekviename -ap
skrityje, kuriuose dalyvauja 
gyventojų rinkti atstovai iš 
kiekvieno valsčiaus., 
Tai yra mizernas plepalas,[ 

kurį Lietuvos laikraščiai pri- 
dėl-

IMPERIJA Už MAKARONUS

Užkariavęs etiopų imperijų Afrikoje, diktatorius; 
Mussolini neturi kuo pavalgydinti žmones Italijoje. To-’ 
dėl jisai išleido dekretų, kuriuo draudžiama daryti iš: 
grynų kviečių makaronus. Makaronų fabrikantai dabar 
turės prie ‘kviečių pridėti bent 40 nuošimčių pupų, ryžių! 
arba kitokių priemaišų, nes kviečiai yra brangus ir Ita-i 
lija jų mažai užaugina, o pirkti užsieniuose nėra pini-;

versti <dėti be ‘kritikos 
to, kad kitaip valdžia -nubaustų 
redaktorių ir leidėjų.

Tenai, kur yra laisvė, parti
jų komitetai nėra slapti. Į cėn< 
tralinius partijų komitetus pa
tenka .gabiausieji tų .partijų

didatus. Partijų yra kelios ar
ba keliolika, ir, galų gale, jei
gu didokas balsuotojų skaičius 
nėra patenkįntas ųiė viena par- 
tgą, W jie susitarę ;pųtiek- 
tį fhtški^ų 'kaųdidatų sąrašų, mž 
jį 'balsuoti Ir agituoti kitus, 
kad lbalsudtų. ;

žodžių, kUdh. partijos skiria 
kandidatus, tai yra pasiririkj- 
mSs. &ada jau išrinktos ap- 
šidMų tai^bos ^tato kandida
tus, ;tai jos igUli visai Peįdėti į 
kandidatų lištų tokių kandida
tų, kekių nori dauguma žmo
nių. 'x

Viena arba dvi srovės, kon
troliuojančios ‘tarybų, pasiūlys 
į kandidatus tik saviškius žmo
nes, o kitų srovių visai neįsi- 

- ir kų (tuomet balsuoto
jai gali daryti? Nieko.

•Be to, Lietuvos apskričių 
tarybose Šiandie Posauja val
džios Skirti apskričių viršinin
kai (“gubernatoriai”). Kokius 
kandidatus jie ipasiulys, tokius 
'tarybos it uždės ant lis to. O 
tas valdžios pasamdytas perke
lis tauzija, kad kandidatų siū
lytojai dabar esu “tampriai su
siję su Visa tauta”!

leis

F

KORESPONDENCIJOS

Grand Rapids, Mieli
Musų kolonijos įvairumai

Gegužės 30 d. Lietuvių Sūnų 
ir Dukterų Draugijos svetainė
je (<1057 Hamilton avė.) įvyks 
didelės ristyriės. Pradžia 8:80 
vai. vakaro. Risis sunkaus svo
rio lietuviai ris tikai; kaip tai: 
Antanas Kasperaįtis, Dan 
Smith ir J. Sabas. A. Kasperai- 
tis risis su Black Joe, o Dan 
Smith su Walter Karpinskiu. 
Visi ristikai yra sunkaus svo
rio, - 
svarų

Prieš ‘ristynes bus prakalbos. 
Kadangi tai bus šventė, tai rei
kia tikėtis 'daug publikos.

Visi vietos lietuviai esate 
kviečiami atsilankyti ir įdomių

sveria per du šimtus

j 'žmonės:; ir jie dėlto ų komite
tus .patenka, kad jie yTa gabus 
ir žinomi.

Jeigu balsuotojui nepatinka 
'‘vienos (partijos - siūlomi kandi
datai, tai jisai gali padubti sa
vo balsų už kitos partijos kan-

ristynių pamatyti. Bus ir Šo
kiai. (

* * *

Musų kolonija gana smarkiai 
darbuojasi Amerikos lietuvių 
kongreso surengimui. Jau pasi
sakė už kongreso šaukimų 10 
vietos organizacijų. Į sušauktų 
konvencijų 'tos 10 organizacijų 
prisiuntė 22 delegatus, kurie 
sudarė komitetų. Dabar bus rū
pinamasi tuo, kad kiek galima 
daugiau, delegatų butų progos į 
kongresų pasiųsti.

Komitetas yra pasiryžęs (įs
teigti fondų, iš kurio bus ap
mokamos delegatų kelionės iš
laidos. Kiek man teko patirti, 
komitetas smarkiai darbuojasi. 
Nėra mažiausios dbejoriės, kad 
jam pasiseks sukelti -pinigų ir 
pasiųsti bent kelis delegatus į 
kongresų.

* & &
SLA 60 kuopa birželio 14 d. 

rengia didelį pikniką North

parke. Bus visokiausių pamar- 
ginimų.. šokiams grieš ,geras 
orkestras. Šio pikniko vyriau
sias tikslas yra sukelti pinigų 
kuopos delegatams, kurie va
žiuoja į SLA seimą. Dalykas 
tas, kad kuopa finansiškai ne- 
kažkaip stovi ir neturi pinigų 
dviem delegatam pasiųsti.

Kuopos vardu kviečiu visus 
šios kolonijoj lietuvius atsilan
kyti į piknikų. Ne tik turėsite 
progos smagiai laikų praleisti, 
bet tuo pačiu metu padėsite 
kuopai pasiųsti delegatus į sei
mų. —F. Edkins.

Tik ką atėjo 
150 

KULTŪROS 
Numeris 

Padidinta ir labai įdomi 
laida. Galima įgilti 

Naujienose 
Kaina 45 centai į

c v e.
Italijos auksų Mussolini prašvilpė, beieškodamas! 

garbės Etiopijoje.
Italijos žmonėms dabar bus proga pagalvoti, ar ver

ta turėti imperijų, netekus makaronų.

DIKTATŪRA DAR NENUSISPARDĖ

Diktatūra, kurių Lenkijoje buvo (įsteigęs Pilsudskis, 
dar nepabaigė savo nelemto gyvenimo. Tik^kų įvykęs 
Varšuvoje metinis legionierių suvažiavimas pripažino 
dabartinį generalinį armijos inspėktorių Rydz-Smigly 
savo vadu ir mirusiojo maršalo įpėtiniu. Gen. Rydz- 
Smigly pasakė suvažiavime svarbiausių kalbų, pareikš
damas, kad visos krašto jėgos turinčios būt sumobili
zuotos krašto gynimui.

Kaip visose diktatoriškose šalyse, taip -ir Lenkijoje, 
diktatūra yra paremta ginklu. Rydz-Smigly .yra vyriau
sias vadas armijos, kuris turi daugiau galios, negu ka
ro ministeris arba generalinio štabo viršininkas. Bet 
kartu jį pasiskyrė Už savo vadų ir nėreguliarė armija 
— legionai, kurie Lenkijoje vaidina daug-maž tokių pat 
rolę, kaip rudmaršldnių-milicija ir !
Vokietijoje. < ■>

Todėl kas įgali 'to generolo valiai pasipriešinti 'Oi- 
vile valdžia — prezidentas ir ministeriai — yra Lik joj 
pastumdėliai. Pagalios, ir ministerio pirmininko vieton' 
'dabar yra pastatytas generolas, Felicjan Slawoj-Skla- 
dowski.

Lenkijos diktatūra yra dvarininkų diktatūra. Vy-! 
riausias jos tikslas ginti šliachtoš dvarus nuo valstiečių.

Ne Džentelmonai• ' —----------------- -- J

Paklaida ar paklaidos yra tininkų-sandariečių šaųįdamų 
daroma. Ir tik vienintelis bu- tikšlu paremti neteisėtų Liėtu- 
das prašalinti daromų paklai
dų tame ar kitame klausime — 
tai' parodyti nuogų teisybę. 
•Bet parodymas ar atadengimas 
nuogos teisybės turi būti pa-

vos valdžių. Važiuoja vyrai — 
laimingos kelionės! — Tik leis 
kit man vieno užklausti; Kur 
dingo, ponai, jūsų obalsis: 
“Prof. M. Biržiška, parvažia

Apžvalga
B S I III.......................   t

AMERIKIEČIŲ PAREIŠKIMAI
LIETUVĄ PASIEKIA

Vienas laikraštis Kaune pra
neša, kas yra gauta iš Ameri
kos lietuvių. Atseit: ,

“Lietuvos žmonių demo^ 
kratinių laisvių konferenci
jos, įvykusios 1936 'm. 'kovo 
29 d., TJhičagoje Rietuvių 
auditorijoj, rezoliucija,

‘*Wittnipego ir apielinkės 
lidtuvių masinio mitingo, įvy ( 
kušio 1986 m. balandžio 5 d*,; 
rezoliucija;

“šaukimas višriotinin lie
tuvių ‘darbininkų suvažiavi- 
man 1986 m. -birželio 30 ir 
liepos 1 d. Klevėlande '(toks^ 
suvažiavimas neįvyks.

-Red.>; * -
“Carnegie, Pa., Aukščiau

sios Prieglaudos L. A. -susi
rinkimo, įvykusio 1935 m. 
gruodžio 1 d*, ^UžgyTimas;

“Nacionalio lidtUVių Veiki
mo komiteto telegrama;

“Raselando Čikagos lie
tuvių susirinkimo 1985 m. 
spalių ^22 dienos rezoliucija;

‘Tittsburgho ir apylinkės 
lietuviu draugijų sųryšid ma-. 
siuio susirinkimo, įvykusio 
1985 -m. -spalių 13 d„ «rezo- 
liuclja;

■‘iWaiteiiburio ‘lietuvių ma
sinio mitingo, įvykusio 1935. 
m., lapkričio 3 d., rezoliucija 
dėl Hitlerio ir Klalpėdbs;

darytas ne piktžodžiavimu, bet Vęs Lietuvon, pašdkyk Lietu 
rimtu, draugišku nurodymu h yos valdonams, kad tautinin 
įtikinimu.

Dar niekas pasahly paklai
dos žmogaus nepataisę pikt
žodžiavimu, ar aštriu išmėti-' 
nėjimų. 

- t •
Kaip-gi atatirika šioji pasta J 

ba musų 'amerikiečių lietuvių

kai-srindariėčiai reikalauja de 
mdkratybės, demokratybčs ii. 
vėl demokrUtybės, ir mes ame
rikiečiai nenurimsim, kol ne
bus atstatyta 'teisėta valdžia ir 
neįsigyvens Lietuvoje demo- 
kratybė!” j

O kaip dabar išrodo, ponai 
.gyvenime. 'Kokį darbų mes ne-Į tautinirikai-sandariečiai, jums 
ipaimtumėm, visviena be' •pa-,';šis priminimas? Į

dUg-lllCUrf pat r tpUUUVUMIVMl, TAMTAMAM, ..r**;. / ..................................V \

Hitlerio- įvardija! klaidos iki galo neprivesim. Tiki - Ritąs ne džeųtęlmono elgęsis, 
J į tie ‘laimi ir 'pergali, kurie steng tai — kėsinimąsi . D-ro Jono! 

giasi savo .paklaidas -kuogrei- 'Šliupo misijų šdterŠti ir pada i 
čiausiai pataisyti. Tokiu? nusi- ryti politiniu kromeliu — ta-Į

i < . . M t.' A . 7. _

“Pittsburgho -ir apylinkes 
44 draugijų atstovų konfe Į 
rencijos, įvykusios 1935 *m.| 
rugsėjo 29 d., rezoliucija; 
Klaipėdos, Tautų s*gos ’ir 
Lietuvos gynimo ‘klausi
mais.”

•jei Lietuvoje spauda butų 
laisva, tai amerikiečių pareiš 
kimai butų dedami į laikraš
čius. Bet dabar daugumos j b 
♦nepraleidžia 'cenzūra.

VIS AIŠKINA IR AIŠKINA

Lietuvos laikraščiuose įdėtus! 
ilgas valdžios kanceliarijoje 
parašytas straipsnis, kuris aiš
kina naujų seimo rinkimų įs
tatymų ir bando įtikinti skai
tytojus, kad apskričių tary< 
boms skiriant kandidritus bal
suotojai turėsiu, daugiau pro
gos paširirikfi tinkamus atsto
vus. Tenai skaitome:

‘^Naujasis įstatymas kam 
■didatų siūlymo teisę iškelia 
-į aukštesnį ‘laipsnį, nes kan
didatų -į seimų siūlymas yra 
'teisė surišta -Su didėle atsako
mybe. Atsakingų 'darbų dirb
ti, paprastai nepaveda bet 
kam, o tiktai tam; jfeuo gali-, 
ma pasjtikėti, 'kad j fe yra 
tinkamas itam darbui, turi 

‘Teikiamų ypatumų ir teutdri-
- teto. '

“Jei palyginsime, ta bu
vo svarbi kandidatų siūlymo 
■teisė palikta 'Senuoju įstaty 
mu irkam ’ji dabar paveda-j 
ma, pamatysime, kad dabar 
ir tik dabar galima pasakyti, 
jog kandidatų siūlytojai yra

statimu einant, mes galim lai- da, 'kada jis atvyko vien tik 
'mėti. Aklas užsispyrimas 'h -grynai kultūrom Reikalais Ame- 
paklaidos nematymas veda prie rikon. Vien tik Laisvamanių 

Btinės-Kulturoš Draugijos rei-į 
kalais. 'Gerbiamieji tautininkai-j 
sandarie'čiai, pasakykit delko 
-nemalonėj ote paremti ir nere- 
miat Laisv. Et.-Kult'Uros Drau
gijos? O D-riii ■ J. Šliupui at 
vykus Amerikon, visomis jė
gomis šterfgiatės saviems tik
slams jį išnaudoti. Man, že
miau pasirašusiam, neteko ma
tyti jūsų 'laikraščių skiltys^ 
(Dirva, Sandara ir Vienybė) 
kad nors puse žodžiu prisimin
tumėt apie “Laisvųjų Mintį”, 
apie paraginimų savo “tauti- 
ninkų-sandariečių”, kad užsi
prenumeruotų “Laisvųjų Min-® 
tį”. Juk tik $1:6.0 metams kaš-! 
tuo ja, bet jums ir ’to gaila ir! 
gal pavydas. Ar ne? Jei ne, tai 
pasirodykit rėmėjais Laisv.’ 
Et.-Kult. Draugijos str kokiai 
tukstantim prenumeratų “Lais-; 
vųjai Minčiai”, ir prisidėkit _suj 
lėšomis D-ro Jono Šliupo misi
jai paremti.

Dr. A. L. Graičunas.
-..'■,1,-1 ,r, , I Į , || m,.j„i.hi į- iii .,11,1 Ii ■

iškrikimo musų ‘kultūros dar
buotėj.

‘ŠViėtimo-Klilturos 
se mes labai mažai turim dar
bininkų, ir jei dar 'tuos pačįuš; 
iškrikdom, tai mes negalim! 
riiėko didelio nuveikti, nes ’Vfeų| 
energijų -praleidžiam berg* 
džioms diskusijoms, -o neretai 
ir pasibadom špygomis ir lie 
žuvius vieni kitiems piemenis 
ku bu'du parodom — o plačių
jų masių švietimas, sųmOiiini- 
mas, kultūrinimas stovi <ant 
vietos nei krust! 'čia 'tai jau 
aiški paklaida užsispyrėlių 'Vai 
ro yadų, kurie pirmoji vieton 
stato savo politinį Lromelį, bet 
ne visos ‘lietuvių tautos labų.

Kaip neskirstyk lietuvius į 
politines sroves, visvien yra 
bendri reikalai, kur visoms po
litinėms srovėms rupi. Vienas 
nepagirtinas apsireiškimas pa
sirodė. Tada, kada reikia su
burti visos tautos jėgos dėl -iš-; 
kovojimo Demokratybės Lietu
vai ir galutiniai išlaisvinti ma
ses iš dvasios vergovės, tai mu 
sų ..“tautinirikai-sandariečiai”
nesubrendelių 'rolę pradėjo 'loš
ti. Nuo dienos nuvertimo tei
sėtos valdžios Lietuvoje jie vi 
sų 'laikų klegėjo “atstatykim 
demokratybę Lietuvoje”, bdt 
kada Triašės, . plačioji liaudis, 
pradėjo 'organizuotai veikti iir 
tuo tikslu nutarė Clevelande 
laikyti Kongresų -su tikslu iš
reikšti viešai ir organizuotai! 
reikalavimų atstatyti teisėtų; 
•valdžių Lietuvoje, -tai musų! 
tautininkairsandariečiai savo po' 
litinį vežimų pasuko į kunigų 
ir neteisėtos valdžios daržų.

Alt, politinė kumelaitė, ku
ri maitino ’taūtiųinkuš^sandja 
riečius, tikisi abrako gauti nuo 
■netėisėtos valdžios. Tad važiuo
ja ir jie-savan kongresam tau-

dirvonuos

iškilmėse
Jaunų Lietuvių Amerikoj 

Tautiškas Kliųbas laikytame’ 
Jgegtižes 1 dienų susirinkime 
nutarė dalyvauti Lietuvių Tau 
tiųių kapinių 25 mėtų jubilie- 
/jaus iškilr^ėsų 'gegužės 80 d. ’

Todėl prašėme Visus įkliubo 
'narius Sųsiriiikti 9 valandųTy* 
■to T>iėpos Dai^e. !Jš 'čia Vfei 
Laipte eisime į programų pildy
mo Mėtų. 'Butų malonu, kad 
juo daugiau narių susirinktų ir 
(parodytų, jogei. musų kliubas 
‘yra Vienas didžiausių -Bridge 
^byte.—rVąįdyba.

' ■■ I
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*Qualdų P roduct s
KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51-ST STREET, TEL. PROSPECT 2261 ‘I

Birute Sako: Pirkite Dabar
IŠ ŠIŲ MODERNIŠKI

Universal Food Krautuvių |
PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI

/ MAISTO PASIRINKIMĄ!
IŠPARDAVIMAS! ~ ”

Ketvirtadienį ir Penktadienį, Gegužės '28 ir 29

24% svarų i 
maišelis........'.

? TOWN CRIER

MILTAI
89c

5 sv 21c ’ j
•Puikiausi Kokybe—Didžiausi 

^Ekonomija

SILVER SKlLlLĖT

CORNEDBEEF 
HASH
2 už

UNIVERSAL KAVA
Vacuum Pakuota Blėkines

1 svaro blėkine 29č
UNIVERSAL 8 uncijų bonka
CATSUP . 2 už 19c

padarytas įš nunokusių tomačių. i

Tolo Raudonos Avietės
x Etftra puikios; tirštame syrupe 

No. 2 'krinai -'210
LEONARD FRANKS COOKĖD EGG .

JNOODLES ar ŠPAGETAI su mėsa ir 
tomačių suosu. Svaro keneliai

2. už 2$^ 
THOMČŠONS MALTED MILE

Fountain^Pen and Pencil dykai su kiekvienu kenu 
1 svaro kenai 39c

UNIVERSAL GĖRYMAI
ORANŽIAI ................ 150 didžio 35fcdtuz.
SAUSI -GIRULIAI į sv. l'Cė

• fcrNlVB^ŠAĘiiLEAČH''
/ 2 už 19c

MNMaMasMMMaaMaaaMatiaaMMaMattiMaėBariftfcMMMMaBaMaaaaMMVM

Ateikit i Musą Mėsos
DEPARTAMENTA

1

SBJSE

GOLD DUST GOLD DUST 
Labai didėlis : ULEANSER 

*2 už '9^

SILVER DUST 

įž iiž25c 
tr Atneškite mums 

savo kuponus

pakelis 15ę

SUSIPAŽINIMO IŠPARDAVIMAS
2 šmotai OLIVINO MUILO 

1 Bonka ŠHĄMPOO 
25c vertės '

 Tįktai 15^

. ^”<1 ■>

REX MINERAL 
Labai dideli 

19c
Mažos saizos
3 “ž 25c

UniversaJ Tyra Vanilia ar Lemon EXTRACT J 
3/4 uncijos _________ _(

Mėgėjams visokių žalumynų 
ASPĄRAGUS. Cuts and Tips
Pikniko -Didumo ......................   2 už 23^ J

STALEY’S STAtRCH CUBES 1
2 už 17c 1

Vaikų žaidimo Knygos Dykai!

CELERY
Puikus AGURKAI ..... . .

-U- -•■■■' •   •<■ -II-Į - J------------------ ■ r. 

(Eagle Steel Wool Cleanser
už 17^:

Aluminum Cake. Dykai plunksna su kožnu pirkimu
■- , ■ - ) -.....................- -M. --------

ŠLUOTOS 
Raudonais Kotais. Extra Stiprios 

50c šluota A 
tiktai už wVV

UNIVERSAL 1
SALDUS AGURKIUKAI 1

21 uncijos džiaras 230

- sy.

, Universal Queen Olives
10 uncijų >210

II i »I *li»  — I      ............................



Ketvirtadienis, geg. 28, ’36

Laiškas Naujienoms 
is IMtivos

P-has iMfėr ;PrcWčkus, chica- 
gietis, rašo IhiŠką Naujienoms 
iš ‘LiėttVoS ir tfcrp kitko sako:

“Gerbiama Naujienų Redakci
ja, dėkoju už laikraščius, ku
riuos vis galinu po 'keletą kopi
jų kas Savaitė. Prašaii Siųsti 
po keletą kopijų ir toliau. Ka
dangi esu* pratęs skaityti Nau
jienas, tai yra labai nuobodu, 
jėigu negaunu jų kokią savaitę. 
Sugrįžęs aš Tamstoms atsily 
ginsiu.

O toliau siunčiu geriausius 
linkėjimus visai Naujienų Re
dakcijai ir Administracijai ii

dagų patarnavimą. Taipjau 
siunčiu geras dienas visiems 
draugams Naujienų skaityto 
jams.

Gaila tik, kad ne kiekvieną 
dieną NĄujiėitas galiu gauti.- 
Draugiškai, Petras Prunckus.”

P-a's Petras Prunckus dabar
tiniu laiku gyvena Lietuvoj Ši 
tokiu adresu: Kretingos apskri 
tis ir valsčius, ’Rugynių kaimas

Laivakorčių Skyriaus vedėjui p 
RypkeviČiui už teisingą ir man

Prasidėjo p-s Martin 
bylos nagrinėjimas

--------------}------------

Antradienį kriminaliame teis- 
m e rinkta džiures p-niai Betty 
Martin teisti. Moteriškė kuris 
laikas atgal iš pavydo nužudė 
savo Vyrą Už tai, kad jis su 
kitdmis moteriškėmis flirtavęs

--- • - - • • ••• • - ■ -• ■ ■ ■ ■ _

PIKNIKAMS IR PAREMS A&US '
Mažos bačkutes ir pusgofčiai šaltb alaus dėl panų, piknikų ir išvažia
vimu. Turime kas kokj norės. Prištatom i namus. Kitur pigiaus ne
gausite. Taipgi vynas iš bačkos ir visokios degtinės buteliuose.

Pirkite plis Lietuvį: «

fflonarch Wine Liųnor Stote
J. .GAUBAS, Savininkas.., ... (1±.,

3529 Sb. Halsted Street Tel. BoUlėVard 7258-
,»Bta^MtataMt^U*mMMM»^MatatatatatataM^^tataMtateHtaiaMaL>-M.q

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS ! 
FOŪRTĖENTH STREET BATH HOUSE 

'-908-910 W. 14th Street
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS .

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

’PKorte CANal 9560 
v^jfca^dirVniiiiiiiriiH.A...m".... ... V ij’hI.i«iI.i.iu —/

• - - ■ •———.... ----------------------- i  __________ ............... ■  i

KIEKVIENOS V T jdk YRA
rūšies MM M JLzZm PAVOJINGA

Tiktai moksliškas paraiAtis tinkamai jurps 
pritaikintas pagal skirtingą kylos r u Si 
jums tikrai padčs. Vengkito netritllonu- 
mų. Atsiduokite j patyrusio Expertopa- 
rafSČio pritaikintojo rankas. Atdkite pas

Į vvrĄs IR. MOTERIS I
i prižiurėtojJii Į

mus paraiščlui pritaikinti su pilnu pa
sitiksi imu I

ElastikinSs panSiakos. diržai, braces 
pažeistiems, čeverykai tiems, kurių sąna
riai besveiki.

J / KAINOS, “1
Į Prieinamos Į

Chicago Orthopedic Co., . 183 W. Lake St. j
ARTI .Pinte AVELES STREET_________ ' nn,<r ui

Išpardavimas Keturių Metų Sukaktuvių
Mes užlaikome moterims, ’tfigrginoms, vaikams ir vyrams vasari-. 

nių drabužių: šiemet 4 m. sukaktuvių išpardavime parduodame suma
žintomis kainomis.4 Vyrams pasirinkimas nįafškinių, kepurių, darbi- , 
njų ir išeigiAių kfelnių, šviesių ir tanikiai spalvuotų,. Moterims šilki
niu pančiakų didelis pasirinkimas ir'ŽEMuS. KAINOS.

Plaukiamos drėses visokių Šaižų rilio 14 iki 52.
Del margaičių plaunamų ir Šilkinių dresių. Didelis pasirinkimas. ’ 

Visi esate kviečiami atsilankyti j musų krautuvę įr persi
tikrinti musų kainomis, o mes užtikriname teisingą 
tarnavimą.

Joseph’s Dry Goods Store
JpSEPH PIKELIS, Savininkas.

3344 Sb. Halsted Street

pa-

(

Geresnė prasta tai- 
ka, negu geras

nis, kurs užlaikė šaučiuną per 
du inetu su Viršum, tai pasiten
kino tuo, ką gavo iš šaučiurio. 
Šiuo atveju visi pralošė.

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

■i

Dr. Frahcis' E. Towilšėnd, kuris pareiškė, jog daugiau 
bėštosiąš prieš kongreso komitetą. Tas komitetas, kohgrešiha- 

’ilo feell VadOVAuj’ahias, tyrinėja vadirihtaąji ToWtfs'ėWd planą. ’ 
:./■- .-■'■■oi ,'',j.......... i , ... į.,,.,;,,

Dr. jonas Šliupas

nė

'Roselando laisvamanių kuopa; 
rengia .prakalbas ir priėmimo; 
vakarienę dr. Jonuti šliupui 
Laisvamaniai ir pritariantys; 
laisvamany bei yra užprašomi; 
dalyvauti minėtam parengime,; 
kuris įvyks birželio 12 d. adre 
su 10413 So. Mlchigan avė.

Visų laisvo nusistatymo žmo 
nių yra pareiga suvienyti j ė 
gas kovai prieš klerikalizmą 
Lietuvoje.

Dr. Jonui šliupui sueina 75 
metai amžiaus. Per 50 metų 
Dr. ^liu^as vedę v kovą prieš 
burtus,--••teėtei^iieliįvius, rodo, 
lietuviams, kad jie yra žmonės, 
o ne proto vergai, kokiais juos 
padarė kunigija.

’ Tiktai laisvo husistatynio pi 
liečiai gali pastatyti savo šalį 
ant tvirtų pamatų, ant moks 
lo ir žinojimo teisių. Tiktai ta
da žmogus galės naudotis savo 
Vaišiais ir tiestV’kėliuš geresnei 
-Atėičiai.

Prakalbose dainuos Aido cho 
ras po Vadovystė PečiUkaitės. 
Bus ir datigiau pAmarginimų.

Laisvamanių ktiOpbs rengimo 
'komitetas:

J. Jukelis.
Thė'O. KBčtaŠkūs,
SlenČatiskietfe. i

Aeroplanas sudegė,; 
žmonės išsigelbėjo
Antradienį, įeg. 2f6 d., di-' 

džiulis pašto ir pasažierių aėfo- 
pląiras 4:30 vai. popiet pakilo 
iš Chicagos municipalio aero
dromo lėkti į Detroitą. Pilė tas 
btivo Edvvard Čoates; kiti du 
asmėhys — ‘Wflliam Carnegie, 
d’rlaįvio pasiuntinys, ir R. A. 
Altalo, Detroito biznierius.

O’rlai^š bilvo -'nulėkęs jau 
kokią mylią tolio, kai Coates 
pastebėjo dūmūs bėšivė'rŽiAht 
iš bagažo kamaraitės.

Jis pasuko aeroplaną atgal į 
aerodromą ir paliepė dviem 
buvusiem aeroplane vyram iš
šokti laukan, kai tik jis nuleis 
orlaivį žemėn.

Aeroplanas nusileido, du vy
rai skubiai iš jo iššoko, o pas-' 
kui juos apleido orlaivį ir pilo
tas. 'Pats pilotas, kurs apleido 
aerdplahą vėliausia, skaudžiai

’ • ! J 

apdėgė; kiti du apdegė lerig 
viau. Sudegė pašto siuntiniai, 
šudėgė ir aeroplanas; paliko tik 
jo rėmai.

Šitokį patyrimą turėjo Pet
ras šaučiunas, kurs sttsitaikė 
po trijų melų laiko.

Balandžio 16 dieną 1933 me
tais šaučiunas bu’vo sunkiai su
žalotas visam amžiui automo
bilio nelaimėj. Jį sužalojo tūlas 
J. E. Willbourn.

P. šaučiunas išgulėjo ilgą 
laiką ligdnihėje, o išėjęs iš jos 
nebegalėjo ir ateity negalės 
dirbti.

šaučiunas apskundė Will- 
bourną teismui. Tyrinėjant by 
lą pasirodė, kad važiavusis au
tomobiliu neturėjo ne. apdrau- 
dos, ir dagi nesavu automobi
liu važiavęs. Kadangi jis, Will- 
bourn, teturėjo tik burigalovą, 
ant kurio buvo virš tukstanties 
dolerių morgičių, tai pasirodė^ 
jogei iš jo negalima nieko is-i 
ieškoti.

Pasitaręs su advokatais šau
čiunas sutiko priimti pasiūlytą 
taiką, t. y. $300. Be to, Will- 
bourn apmokės daktaro ir ligo- 
ninės bilas.

Nelaimė ištiko šaučiuną Bell- 
Wd6de, netoli nuo 'Čhic£$dis. P. 
Šaučiunas dar, žinoma, turėjo 
advokatams užmokėti trėčią da
lį iš tų ^300. O Juožas Grikie-

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie- 

[nų” nėturėtų būti.

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

“NAUJIENŲ” ADM.

TeL Republic 8402
Crane Coal Co
5332 S. Ebng Avė.

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..80 tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

J. MlKšIS
RAMOVA AUTO SHOP 

Taiso visokius automobilius 
geriausiai ir pigiausiai

Tel. Yards 6547

Siunčiam Gėles Telegramų i Visas 
Pasaulio Dalia 

LOVEIKIS 
KVIEfrKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 Sd. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

Koncertas Dvorak 
parko apielinkės 

gyventojams
Dvorak Parke, prie Cullerton 

ir Fisk gatvių, bus duotas kon
certas penktadieni, geg. 29 d., 
8 vai. vakaro. Įžanga visiems 
veltui. Benui vadovaus žinomas 
dirigentas Gustave Kowalski. 
Šie koncertai yra rengiami Be
dėtai Music Project administra
cijos priežiūroj.

Sergantiems patari
mas Dykai

Vėliausias ir geriausias lytinio 
silpnumo, reumatizmo, inkstų, 
juslės ir venerinių ligų gydymas. 

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St.

CHICAGO, ILL.
( Central 4641

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

Sekmadienį 10 v. i;, iki 12 dieną. 
Pirmadienį, Trečiadienį ir šešta
dienį nuo 10 v. rytą iki 8 v. p. p.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš geriau
sių Biterių ką šiandien randasi ant 
rnarketo. Jis žinomas kaipo gera gy
duolė dėl vidurių ar kitų nesmagu
mų. Plačiai yra parduodamas aptie
ktose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtines. Rei- 
kalaukite visi ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite telefonu Cartal 1188. 

639 West 18th St.
CHICAGO. ILL.

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

420 W. 63rd St 
Eriglevrood 5883-5840 
Fotografija yra rtJtn- 

žina atmintis.
a-------- ----------------------- ...

Generalis - 
Korttraktorius

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

WM. NOVAK
4217 S. ( an.pln'll Avė.

Tel. LAFayėtite 7Ū29
-........................................................... ..................

a

Hospital
Ligonine

SVEIKATOS KLINIKA . . 
Ton šilai išimami 4 A

vaikams ®
..... . $45-00

Akušerija na- : *1500
Medikalė ėgzami- 

nacija . .. ...... ............... . ■
DOUGLAS PARĘ HOSTIPAL 

1900 So. Kedžie Avė.

PRINCESS
TEATRAS

So. Clark arti Jadksdn
“MES Iš

KRONSTADT”
ŠIANDIEN

Durys atdaros viddraienį 
25c iki 2

2 SAVAITES. TIKTAI

Tavernos
. Vinewood Beėr Gar'deh
Mušu Užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, alus, ci
garai, cigaretai. vištienos pietus ir 
mandagas ųatarrtavimaš Atyda drau
gijoms! veltui daržas dėl visokių 
parengtinų! Savininkai

WM. DAMBRAUSKAS IR
___ _ ___ Ave.'on Ar
cher. Tek Wiilow Springs 43.

, BERTHA KINDER
6 blocks West of Kertu AV

i

JUOZAS RAMOŠKA 
Lietuvoje

Persiskyrė su šiuo pasąūlįu 
bal. 14 d., 1:30 vai. ryto, 1936 
m., sulaukęs 80 metų amžiaus. 
Visą savo amžių išgyveno Vien 
kiemy Yasna Gurka. Paliko 
dideliame nubudime Lietuvoje
1 duktėri Viktoriją, žentą Gun- 
baragi ir anūke —Amerikoje ;
2 dukteris Salomiją Dambrau- . 
skis, žentą ir 4 anukus ir Bro- 
nisloVą Gintautus, žentą ir du i 
apukus ir sūnų Joną Rašoką, , 
5958 So. Indiana Avė. tdl. ' 
Normai 1368, Chicagė, III. ;

Laidotuvės įvyko balandžio 
15, d., Velionis buvo nulydėtas ; 
Radviliškio bažnyčion, kurioje 1 
atsibuvo gedulingos pamaldos 
ūž velionio sielą, o iš„ ten bu
vo nūlydetąs i kalines.

Nuliūdę liekame.

„ . Dukterys, Šimus,, žentai 
ir Anūkai.

STEFANIJA RAKAUSKIENĖ 
po tėvais NiiVickiiitė 

Pėrsiskyrė su šiuo pasauliu 
gegužės 26 d. 11:44 vai. ryto 
1936 m., ^sulaukus 52 metų tdn- 
žiaus, gimus Triškių parap., 
Mažeikių apskr.. Amerikoje Iš
gyveno 35 metus. Paliko dide4 ’ 
liame nuliudiine f vyrą Kazūj ę 

’ mierą, 2 dukteris, Stefa'nie ir ■ 
Bėrnice Katauskas, 2 sunai 
Charles ir Phillip, žentą An- . 
ton Katauskas, marčią Mary / 
Rakauskas, brolį BolesldVą ir • 
brolienę Martha ,‘NaVickus, 
pusbrolius Jartres, Vaclovą ir 
Victor Nayiękus jr brolienę 
Anną Navickas, anūkę Ste- 
phariie Katauskas ir gimines, 
o Lietuvoj .<Įyi seseris Adolfi
ną ir Brohislavą ir brolį Vla- 
'dišlovą. Kurtas pašarvotas ran
dasi koplyčioj, 2506 W,. 63. S t.

LaidOtrtvės įvyks penktadie- 
nt, gegužės ‘29 d. 8:30 vai. ry
to iš 'koplyčios į Girtumo Pa
nelės šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa- 
'maldos už 'velionės sielą, iš 
ten bus nulydėta į šv. Kaži- • 
miero kapines. ,

Visi a. ą. Stefahijoš Bakau- 
škienės gimiriės, drartgai ir . 
.pažįstami , esat , nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuve- - 
še ir suteikti jai paškutinį pa- fi 
tarnavimą įr atsisveikinimą.

Nubudę liekame < 
Vyras, Dukterys, Suirai, 
žeptaš, Marti, Bfbliai, 
Brolienęš, Anūkė, Pusbro
liai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnartja lai
dotuvių direktorius J. F. Ra-

_

SPRING INN
Musų užeigoje visa'do’s ‘geYoš Yuši 
degtinė, alus, cigaraL cįgaretai 
skatins Užkandžiai Platforma d 
šokių veltui, draugijoms. IšvŪžia> 

mams jr parems. Savininkai

'82^ 'ūn^Keūn Avė. %H15w Šfcrir.tti

PETE’S INN
lifano užeigoje visados randąąi ge
ros rūšies degtinė. Garden City alus 
cigarai, cigaretai, saldainių, šaltą- 
Košes, užkandžiai ir ‘niaridagus pių- 
tAr’rtavĮfnŪš,,. Užeiga 'prieš lietuvių 
tautišku kapinių Vartrts. Kviečia 

’^sus savininkas. . ■ , -
PETE YOUNG

82-nd and Kean 'Avė.

21st niace Tavern &
Restaurant

Stekai, porčepai Ir kiti šilti valgiai.
Bismark alus, geros rūšies 

............ degtinė ir. eigarūį . . 
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI

. . .Savininkai , ...
701 W.<21št Plėče Tel. Ganai 7522

BTLL’S TAVERN
Pranešame visiėrtis draugams Ir 

kostumeriams, kad rųe^ persikėlėme 
į nati.ia vietą. — erdvinga fr gra
žiai išpuoštą... Čia turėsime geriau
sios fųšies dėgtiriės, vyno, alaus, 
cigarų, užkandžių, o penktadieniais 
žuvies veltui. Muzika penktadieniais 
ir Šeštadieniais. Stalai dėl šeiinyrrti 
ir graži vieta dėl špkių. .Sayinink&i

VINCAS ir ONA POPĖLL 
4358 So. Mapte^ood Avė.

~ "C. .7 . JZ. * . n|

m r
H’ ■■■■■■■■ mynei r mri ■ aife

SUSIRINKIMAI
M,

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLtNG

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

Prt’da'ryta iš geriausių grudų, ir 
sušvelninta, kad duoti publikai tik
rą gėi’ii'ną.

Jei nori geriausios straight whis- 
key ir highball prašyk

KENTUCKY
YEARLING

Dabar galima gauti kdimintntam taverne. 
MvtCaL Liaudie compAny 
4707 JSotith. MalH.tęd Street 
Vili faldfonal YARDS 08 OI 

.■ VIPNINTELIS ISTRIBŲTORĮS

VINCENTAS GIRŠTAUTAŠ , 
‘PeršiSky're . feu. šįųo 'pasauliu : 

gegūžes 24 d„ 9:36 Vai. tytd, ■ 
1'936 fn., sulaukęs pusės am- į 
žiaus, gimęs Kėdainių apškr., 

-' Grinkiškio mieste. Amerikoj 
Išgyveno 34 metus. Paliko di
dėliame hu’Tii'idime mylimą mo
terį Veroniką ’ po tėvais Vals- 
'kaitč, ęlū'ktėrį Petronėlę, Seserį' 
Amelę Zaborskiūnę įr, švogerį ’ 
Adolfą ir jų . šeimyną, brolio 
šųnųs. Joną Girštautą ir daug 
giminių.

Kūnas pašarvotas rūndhsi 
4258 So. Maplewood Avę. Lai
dotuves įvyks penkthdiern. ge
gužės 29 d., .8:60 vai. ryto iš 
namų i Nekaltų Prasidėjimo 
Pan. šv. 'parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i Šv. Kazi
miero kapines. -

Viši A. A. Vindepto Gfrštąu-, 
to girpfriės, draugui ir pažys
tami esat ! nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotūvese ii’ su
teikti jata pasjtatinį patariia- ? 
vimą ir atsisveikinimą. >

Nųįiudį liekame.
Moteris, duktė, šėšūo, 'švūgėris, 

b'roįšunis įr giminės.
Laiidotuvėse patarnauja laid. 
direktorius 'J. F. Eudeikis, tel. 
Yards 1741.

Chicagos Liėtuvių Vyrų Choro geneYališkos dainų Ratndkos su 
orkestrą atsibus penktadienį, gegužės 29 dieną, Neffo 
svetainėj, 2435 S. Leavitt St., lygiai aštuntą valandą va
kare. Visi choro nariai bukite laiku.

fiiUŪG.

PARENGIMAI
Pp. Aheles, Kazimiero ir Jurgio Steponąvičių mokinių •kon

certas rengiama trečiadienį, birželio 3 dieną, Kimba!! Hali 
patalpose, Jackson and AVabasli avė. PraAžia 7 vai. vakarė, 
įžanga 40c asmeniui.

Pirmyn, Naujosios Gadynės ir Chicagos Vyrų chorai rengta 
pikniką sekmadienį, gegužės 31 dieną, Liepos iYaržė — Jus- 
tice Park Grove, prie Kean ir Archer Avės. Bus išpildytas mu- 
zikalis programas, atletikos kohtestėi fr kitokį milneriai. šo
kiai nuo 1 valandos, Stepliens Ėevelers orkestrui grojant. Viši 
kviečiami atsilankyti.,
Draugystes Lietuvos Vėliavos Amerikoj No 1 iš vaitavimas į- 

Vyksta Johfi Mikniaus dar^e—Big Tree Inn—gegužės 31 
dfehą. KViečia'visu's narius ir šveČiūs atsilankyti. Rast. 
Fėlix MiikMdjunas. .

t



NAUJIENOS, Chicago, UI.
*

Automobiles

ra

Kelia skandalą

School

i'

f
$

10

ariMes

■

juod-
2 kenai 17c

For Kent

Mandel Bros. Krautuvė
State ir Madison Street,

9 lubos t

5iki

Įžanga Dykai
nes piciAu

O

Didelė
< Bonka

REIKALINGAS masseur turkiškos 
pirties name dirbti. 3516 W. Roose- 
velt Rd.

REIKALINGAS virėjas. 3907 So. 
Halsted Street.

PARSIDUODA Tavern su namu 
7218 So. Ashland Avenue

REIKALINGAS porteris Blaivus 
žmogus—valgis, guolis ir $5.00 i sa
vaitę. Patyrimo nereikia. 6101 Soi 
State Street.

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

REIKALINGAS viduramžis žmo
gus, mokantis valgyti gaminti ir 
prie baro. Taipgi kad mokėtų ang
liškai ir lietuviškai. 908 W. 21 St.

Ketvirtadienis, geg. 28, *36

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

PIRK NUO

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

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

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Ą t "J

Personai
Lsmenų Ieško

gavę “tipą”, isi-

s>
■ ■

i #
“SNIDER’S” TYRAS IŠ TOMAČIU

CATSUP
f

“MIDWEST” GURIAUSIOS KOKYBĖS

MILTAI 5-21cZ

metų jaunesniais.

Ar jus sergate? 
Kraujagyslė 

Votėmis
Pagydysinie greit ir be skausmo. 

NEGAIŠINANT LAIKO 
AR DARBO.

VARICUR Metodas * padarė tūkstančius 
linksmais—KODĖL NE JUS?

Mes neiniam nieko už Ištyrimą Kraujo 
ir šlapumo

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

VARICUR
INSTITUTE

64 West Randolph Street 
4-tos lubos Garrlck Theater BIdg.

PARSIDUODA 2*4 ton. Diamond 
T. trokas. Tinkamas dėl moving, 
Coal and Ice — $159. Tunu saliu- 
no biznį, noriu parduoti troką. 
2645, W. 43rd St. Laf. 8980. ,

12 c

1/ A If A “MIDWEST” PUIKIAUSI Sv.
llAVA GOLDEN SANTOS pak. 1 «JC
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Leis vokiečiams lai- Pirma minykė pri- 
kyti demonstraciją leista prie aukščiau- 
Kareivių Lauke šio šalies teismo baro

Minykė Ahn, St. Joseph ko
legijos teisių mokytoja, gavo 
leidimą praktikuoti advokatūrą

autorė 
knygos “The ’Constitution of 
the United States and, Switzer- 
land Historically Analyzed and 
Compared”. Ann yra pirmoji

H
H?

, ------ T-------------- *

Chicagos parkų komisionierių 
didžiuma nutarė leisti vokie
čiams surengti Soldiers Field 
aikštėj demonstraciją birželio Jungtiniu Valstijų Aukščiausio
14 dieną. Tik vienas iš komisio- Teismo bylose. Ji yra 
nierių, būtent Harry Joseph, 
reikalavo, kad pirm Įeisiant 
vokiečiams kalbamo j vietoj de
monstruoti reikia gauti iš jų
prižadą, jogei jie nedemoną' minykė gavusi šitokią teisę, 
truos nacių vėliavų. Kadangi 
didžiuma komisionierių nutarė 
tokių reikalavimų vokiečiams 
nestatyti, tai Harry Joseph bal
savo prieš davimą Kareivių 
Lauko kalbamai demonstrapijai.

M Y • V»Naujos rųsies pamo 
kos

Aurora East High
‘ perdėtinis O. V. Walters nužiū
rėjo reikalą įvesti tos mokyk
los pamokų tarpa n pamokas 
automobiliams vairuoti. Reiš 
kia, nuo ateinančio rudens čia 
mokiniai ir mokinės bus mo
kami ne tik rašyti ir skaityti, 
bet ir automobiliais važinėti.

Prez. ‘. Roosevelto administra
cijos priešininkai • smarkiai su 
jųdę ir, galima sakyti, kuone 
skandalą kelia. Dalykas toks, 
kad kai kurios šapos jaučian
čios trukumą patyrusių meka- 
nikų. Na, tai dabar Roosevelto 
priešininkai ir šaukia;- žiūrėki 
te, girdi, kas daroma —■ pra
monei reikia darbininkų, o val
džia juos peni, ažuot variusi ei
ti dirbti šapose.

Lietuvių posakis eina: no
rint šunį karti, nesunku ir vir
vė surasti. Atrodo, kad pana
šią “virvę” surado ir tie kriti
kai.

SVETAINĖ DEL RENDOS
Vestuvėms, šoldams, parems, Bunco ir Įvairiems vakarėliams. Priva
žiuoti galima Western Avė. Damen Avė. Halsted iki 18-tos ir Blue Is- 
land prie Leavitt SI.

WEST SIDE HOTEL
• WALTER NEFFAS, Savininkas

2435 South Leavitt Street \ Tel. CANAL 9585

Spečialis Išpardavimas!
“DĘCORATION DAY” ŠVENTĖM

Išpardavimas Ketv. ir Penkt. Gegužės 28 ir 29 d. d.

“Red Cross” SPAGHETTI, Macaroni, Egg Noodles .... 3 pak. 13c 
“GRAPE-NUTS” FLAKES .............       7 unc. pak. 10c
“POST“ BRAN FLAKES ........     10 unc. pak. 10c
“LARSEN’S” IŠKOŠTAS VAIKŲ MAISTAS

<<MAXWELL HOUSE” KAVA sv. ken. 26c
“Midwest” PUIKUS ŽIRNIAI IR MORKOS ........... No. 2 kenai 17c
“MIDWEST“ CUT BEETS .... .............   dideli 2Yz kenai 9c
“Midwest” Brand
DEL MAIZ NIBLETS nuskinti kenas^ 1
“HERSHEY’S” BAKING CHOCOLATE ........ </2 sv. šmotai 9c
“HERSHEY’S” COCOA 21/5 didžio kenai 9c '/2 sv. kenai 8c

“KNOX JELL” Dezortas ........... 3 pak. 19c
“Hostess” PAPER NAPKINS 80 pakely pak. 9^ 
“Midwest” PUIKIOS SLYVOS dideli 2'A kenai 17£ 
“Blue Winner” APRICOTS dideli 2% kenai 
“Midwest” FRUIT SALAD No. 1 augšti kenai 16^ 
“CRACKER JACK” ........  3 pakTllc
“SUNSHINE” KRISPY CRACKERS ............ 7 unc. pak. 2 už 19c
^Sunshine” WALNUT COOKIES ............... 10 UŽ 100
ŠVIEŽIOS TOMATĖS .....................  , 2 sv. 23#
CALIFORNIJOS MORKOS ....... dideli pund. 2 už 9#
PUIKŪS RIDIKUČIAI .........    dideli~pūnd~3~ūž~S#
Jonathan Obuoliai U. S. 1 ............... 4 sv. 17c
PINEAPPLE švieži, saldus........... 2 už 19c

“Drexel Farms” CALI HAMS .......... . ........ sv. 19V2#
Cudahy’s” KIETA SALAMI DEŠRA ............... sv. 35#
Mickelberry*š” BAKED MEAT LOAF ........... sv. 25#

“Blue Label” SPREAD ČfiEĖŠE S’^TdžiaraT'lS# 
“Daisy“ CREAM CHEESE 3 unc. pak. 2~ūi~15# 
“O. K.” SOAP POWDER 1 sv. pak. 3 už 13^ 

......... 3 šmotai 100 
................ 4 Už 190 

dideli pak. 180 
- -. 3~ūž~140

dideli šmotai 5 už "220 
plusdep. 

už užbonk.

“O. K.” MUILAS .....................
“0LIV4L0” VEIDO MUILAS 
“OCTAGON” SOAP CHIPS~ 
“OCTAGON” POWDER ....... 
“OCTAGON” MUILAS ...........

GINGER ALE ^etc.
didelės bonkos

OREGON, III. — Frances Birch, dėl kurios meilės Guy 
Tallmadge, Rockfordo graboriaus padėjėjas, nužudė savo žmo
ną. s

Dawes rūpinsis chi- Prašo pašalinti mo- 
cagiečio interesais teris iš teismo sales

18 suėmė nužiūrėtą 
valdžios agento 

užmušėją'

Vidaus Pajamų 
agento John R.

Indianapolis, Indiana, mieste 
federaliai agentai ir vietos po
licija suėmė Harlaną Crouch, 
munšair.ės išvežiotoją, kaltina
mą nužudymu 
Departamento 
Foster.

Policininkai,
veržė į butą, kur ęrouch mie
gojo, ir čia ji užklupo. Crouch 
neturėjo progos nė revolverį 
pavartoti, kurs užtikta lovoj po 
pagalve. Foster buvo nušautas 
gegužės 14 d. š. m.

Kelly-Nash šalinin
kas atakuoja guber

natorių Hornerį
Valstijos senatorius James 

O. Monroe, chicagiečių politi
kierių Kelly-Nash frakcijos ša
lininkas, trečiadienį iškėlė kai 
tinimą gubernatoriui Horneriui, 
kad buvusios klastuotos algos 
darbininkams, kurių skaičius 
siekia nuo 25,000 iki 50,000; 
Esą tas algų klastavimas (pay- 
roll padding) galėjęs valstijai 
kaštuoti iki $1,000,000. Senato
rius Monroe reikalauja paskiri 
Ii senato komisiją iš septynių 
asmenų kaltinimui ištirti.

Ruošia raportą kaip 
nominuoti teisėjus

r”!'..""T"----------- '"J..........1...................
CLASSIFIED APS. į

DODGE 1936 Demonstrator — 4 
c urų Sedan su tronku-— mažai var
totas. Bargenas. Priimsiu seną ka- 

j mainus. (Dodge Dealeris). 
CENTRAL AUTO SALES & 

SERVICE 
3453 So. Morgan St. 
Tel Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas 
------ o------

COAL 
Anglys

ANGLYS! ANGLYS!
PIRK TIESIAI Iš KASYKI 

:ir buk užtikrintas garbingu svoriu, 
KOKYBĖ IR ŽEMIAUSIOMIS KAI
NOMIS. Geriausios ir aukščiausios 
rųšies Northern Illinois Ariglys.

$4.75 IKI $6.00 UŽ TONA 
Del informacijų pašaukite 

MINE AGENT 
Kedzie 3882

Help Wąnted—Female
DarbįnĮnkių reikia

PAIĘšKOMA moters ar merginos 
prie namų darbo. Kambarys ir 
geras ųžmokesnis. Turi būti lietu
vė. 2427 W. 45th St.

' ■ - ■ - -- -

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

PATYRUSI njergina bendram na
mų darbui—prižiūrėti kūdiki. Nėra 
skalbimo. Geri namai $7—$9. Ra- 
venswood 24Q3. '___•

MOTERIS—namų ruošai — 8—4. 
Nėra skalbimo nė virimo. Kreiptis 
6—9 vakarė. Goldy. Irving 6984.

1 . .......................

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

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

Hemlock 0800

UNIVEKbAL STORAGE
V.- BAGDONAS. Sav.

Local and Lcng Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

nftscellaneous
_ _ _ _ Jy>jtrus ., _

JUODŽEMIS, yardais arba veži
mais, špecialė 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 ' gidėj. 
Charles Gavcus, 6100 S. State St 
Tel. Wentworth 7942.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

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

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

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

Dabar yra teisiamas James 
Daj(, 23 metų chicagietis kali
nys, užmušęs kalėjime Richard 
Loebą. Jo gynėjas Harold Levy 
antradienį kreipėsi į teisėją 
prašymu pašalinti' iš sliširinku- 
sios bylos klausytis publikom 
moteris. Girdi, jisai* norįs iš
kelti aikštėn fal<thfe,! kurie rodo 

konvencijoj vadovaus 'kaip supuvusi tvanka ešanti Jo- 
lie>tt kalėjime.’ Ryšy su tuo tek
sią kalbėti apie tbkius inciden
tus, apie kuriuos moterims ne
dera klausytis.

Už savaitės laiko ęievelande 
įvyks republikonų konvencija 
nominavimui partijos kandida
to į prezidentus ateinančiuose 
rinkimuose. Tarpe kitų kandi
datų tai vietai ir garbei yra 
chicagietis Frank Knox, dien
raščio “Thei Daily News” leidė
jas. Jo kandidatūros šalinin
kams
Charles G. Dawes, buvęs vice
prezidentas p. Hooverio Admi
nistracijos laikais.

Neseniai Chicagos Advokatų 
Asociacija apkaltino kai ku
riuos teisėjus tuo, kad jie per
daug pasinėrę politikoj, kas ži
noma, kai kada paveikia ir į jų 
sprendimus. ,

Dabar Chicagos Advokatų 
Asociacijos spečialis komitetas 
baigia priruošti platų raportą 
apie tai, kokios metodos turėtų 
būti pavartota teisėjų parinki
me Chicagdj, kad padaryti teis
mus nepriklaUŠohhiŠ nuo poli
tikierių įtakos.

' ; .. G

NAMU SAVININKU AT YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu ar 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuc 

ryto iki piet. _ 
LANDLORDS BURfiAU OF 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
esame jau Šiuo adresu 

50 me*

PARSIDUODA lunŠruimis. labai 
geras biznis už cash. 3163 Clyboum 
Avenue.

Reikia 700 naujų 
precinktų bąlsavi- 

mams Chicagoj
Kadangi ateinanti rudenį bal

savimuose, manoma, bus paduo
ta rekordinis balsų sakičius, tai 
Chicagos politikieriai planuoja 
padaryti mieste apie 700 nau
jų precinktų balsavimams.

Ar Jus Sergate?
X-RAY

EKZAMINACIJA
Kraujo ir šlapumo Ištyrimas 
Užtikrina Teisingą Diagnozą

Ir Tinkamą Gydymą.
Atsilankykit Šiandien ir padarykit Pir
mą Žingsni prie Atnaujinimo Gyvumo ir 
Geros Sveikatos. Tūkstančiai serga ir 
sirguliuoja dčl apsileidimo. Daugelis gali 
atgauti savo sveikatą. Ateikite ekzamina- 
cijai šiandien. ,

MĖŠLINĖS LIGOS
Be peilio, be deginimo, be skausmo mėš
linas likeriai Kraujinį tumerlai, Fissu- 
res. Fistulos, Pruritus! (Niežančlos Pi
lės) Prostatitls Ir visos Mešllnšs ligos 
pagydomos musų švelniu V A RI O U R 
Metodu.

Vyrai virš 40!
Medikalis mokslas atrado, kad . ligos pas 
vyrus virš 40 tankiai paeina nuo suiri
mo Prostata gilės, ši gils sutinsta ir 
nebeyeikia , kaip reikia, jei negydoma. 
DAUGELIS ligonių r e p o r t u o j a pa
gerinimą beveik per vieną naktj. Kiti 
vSl sako, kad jie i savaite laiko JautSsi 
10

50,000 darbininkų 
streikuoja

Sako, italai dar ne
užbaigę karo 

. Ethiopijoj

■< ‘ STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lehgvos išlygos, jei pagei
daujamu.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
1 3216 So. Halsted -St.

Victory 4965

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

Apskaičiuojama, kad šiuo lai
ku streikuoja šaly apie 50,000 
darbininkų. Didžiausias pavie
nis būrys streikininkų tai Re- 
mington-Rand darbininkai. Jų 
skaičius siekia 6,000 asmenų.

William Green, Amerikos 
Darbo Federacij os ?• prezidentas, 
pranašauja, kad streikų banga 
gali dar labiau išsiplėsti dėliai 
to, jogei aukščiausias šalies 
teismas panajkino) Guffey aktą. 

. . . •. • '.<■ U■.?..

Sugrįžęs iš Etiopijos 
veidis pulkininkas John C. Ro- 
binson pareiškė, kad užkariavi
mas Etiopijos toli gražu nėra 
baigtas. Pulkininkas Robinson 
nužiūri, kad neužilgo etiopai 
pradės, mažų būrelių kovą su 
atėjūnais italais. Šaliai nura
minti, Robinsono manymu, ita
lai turėtų elgtis kaip galėdami 
taktiškiau ir švelniau su Etio
pijos gyventojais.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiška jr Tur
kiška tabaka, 1728 s; Halsted St. 
Canal 9345.

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

JOE LELEIKA
4135 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 3140.

PARDAVIMUI 160 akerų farma 
?0 dirbamos. Derlinga žemė South 
E:ist Mh’bigan State. Pig;.»:.. 135 E. 
lllOth Street.

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

Paskendo^ parko 
prūde 

r ; i * ■ •:

James ' BrOughton, 8 metų, 
6755 So. May s.trįet, paskendo 
Ogdep parko prūde,< prie • 67 ir 
Throop gatvių, Jfei žaidė ant 
prūdo kranto kartu su savo 
broliu Louis, 7 mįtų bernaičiu.

NAUJA RAKANDU KRAUTUVĖ 
IR DIRBTUVĖ

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

716 W. 31st St. netoli Halsted 
Tel. Victory 2851

Furnitūrą & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Sumetė į ežerą gink 
lūs

Keletą tukstąnčių įvairių 
ginklų policininkai/ išvežė tolo
kai į Michigan ežerą ir sumetė 
vandenin. Tuos gįnklus policija 
buvo konfiskavusį: ir laikė san
dėly nuo praėjusių metų liepos 
11 dienos.

Paleistas ligonines
George Darby Shaw 1924 

metais nudurė sąvo tėvą, tur
tingą Chicagos?;! 2 fabrikantą. 
Shavįf Pasaulinių; karo vetera- 
hasjfebuvo pripažįntas pamišęs. 
Jis padėta psicKopatinėp ligo
ninėn. šiomis dienomis Shaw 
tapo paleistas iš ligoninės

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

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

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio Įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksit© kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimai

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insurance 
4631 South Ashland. Avenue, 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom ką kas 
turite. Pagelbstime atnaujinti morgi- 
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

Lietuvių Dailės 
Paroda

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

vai. vakaro;

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

ir rankdarbiai

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

Help Wanted--Malė
Darbininkų (Reikia

NUOSTABUS 2-flat pirkiniai — 
Marcjųette Manot, ..-

5- 5 'štymu šildomi. 2 karų garad- 
žius, 30 pėd. lot. $6500.

6- 6 karštu vandeniu šildomas. 2 
karu garadžius, 30 pėd. lot. $7,000

5-5 štymu šildomas 2 karų gara- 
džias. 60 pėd. lot $7.500.’

Arti 63 gat., mokyklos ir bažny
čių.

MacASKILL CO. 
6237 Kedzie Hem. 7204.

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

PARSIDUODA 4 kambariu plytų 
namas, atikas ir beismantas, dvieių 
karu parėdžius. 4834 W. 24 PI.. Ci
cero. Kreiptis 1688 So. Karlov Avė. 
Kaina 4400. Ne agentams.

PILNAI privatiškas ežeras. 27 
mylios nuo Wisconsin Delis, 25 
akeriai vandenio ir 107 akeriai že- 
jnės. Taipgi 100 akerių ūkis arti 
Jbemont. E. H. Wunderlich, Jorlet, 
Illinois.

NAŠLĖ parduoda narna. Storas 
renduojamas su kendžių fikčeriais. 
Galima matyti kasdien po 3 vai. po 
piet Subatoj, nedėlioj visą diena. 552 
West 18th St




