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kairioji koalicija

Socialistai perėmė Francijos valdžia siaun 
čiant visoje šalyje milžiniškiems strei 
kams. Belgijos premiero liko socialistas 

Vandervelde
Francijoj ir Belgijoj — susidaro 

Abiejų šalių valdžiose betgi be socialistų

kuris

kurio

labai

Dar dviejose šalyse 
socialistų valdžios.
dalyvauja ir kitos pažangiosios partijos.

Francijos premjeru liko socialistų vadas Leon Blum, 
sudarė kabinetą iš socialistų ir radikalų.

Belgijos gi premjeru liko irgi socialistas Vandevelde, į 
kabinetą taipjau įeina katalikai • ir liberalai.

Abiejų šalių socialistams tenka perimti valdžią prie
sunkių aplinkybių, kada abiejų šalių ekonominis ir finansinis 
gyvenimas yra labai susmukęs ir abiejose šalyse siaučia milži
niški streikai’ Francijoj streikuoja gal apie 1,000,000 darbi
ninkų, o Belgijoje — apie 25,000. (Plačiau žr. Redakcijos 
straipsny 4 pusi.).
Socialistas Blum sudarė kabi

netą; Šaly siaučia milži
niški streikai,

PARYŽIUS , biril 4. — 
šiandie rezignavo Sarraut val
džia ir naują kabinetą tuojaus 
sudarė socialistas Leon Blum. 
Tai yra pirma socialistinė val
džia Francijoj.

Kabinetą sudarė socialistai 
ir radikalai. Nors į “liaudies 
frontą” įeina ir komunistai, 
bet jie nesutiko įeiti į kabinę 
tą ir tik pasižadėjo jį remti.

Kabinetas susideda iš 13 so
cialistų ir 8 radikalų.

Socialistai laiko finansų 
(Vincent Auriol), vidaus rei
kalų, ekonomijos, viešųjų dar
bų, kolonijų, susisiekimo, ag
rikultūros, pensijų, darbo ir 
sveikatos ministerijas. Taipjau 
du socialistai yra valstybės mi- 
nisteriai (min. be portfelio).

Radikalai laiko šalies gyni
mo, taipjau karo, oro ir lai
vyno ministerijas, prekybos, 
švietimo, užsienio reikalų 
(Vyori Delbos) .ir teisingumo ir 
vienas min. be portfelio.

Atstovų buto pirmininkų li
ko išrinktas Herriot. Jis lai-

v^Xnėjo 878 balsais prieš dešinių
jų 1Š0 balsų. Tai parodo kai-

• riosios koalicij os stiprumą at
stovų bute. Senato pirminin
ku liko Xavier Vallat.

nių algų ir trumpesnių darbo 
valandų. Streikai nuolatos 
plečiasi ir gali suparaližiuoti 
visą; šalį : ^Daugely -atvejų dar- 
binirikai laiko* užėmę dirbtu
ves. Metalo pramonė atsisakė 
tartis su darbininkais iki jie 
nebus apleidę dirbtuves. Strei
kai darosi nacionalis klausimas 
ir samdytojai laukia valdžios 
įsimaišymo ir tų streikų sutai
kymo.

Valdžiai tad teks skubiai 
veikti ir rytoj kabinetas jau 
laikys pirmą savo susirinkimą. 
Tikimąsi, kad rytoj, ar šešta
dieny premieras Blum perskai
tys atstovų butui valdžios de
klaraciją, kurioj išdėstys visą 
valdžios politiką ir ką ji yra 
pasiružusi veikti.

Iki to laiko negalima tikėtis, 
kad streikai nors kiek aptiltų.

Tuo tarpu Francijos piniguo
čiai stengasi kiek galima dau
giausia įsigyti užsienio valiutos 
ir todėl Francijos frankas puo
la.

Pirmininkas «
BANKHEAD - AT 
STOVŲ BUTO PIR

MININKAS

MIRĖ ATSTOVŲ BU
TO PIRMININKAS 

BYRNS

Milžiniškas George Washingtono ir Thomas jJeffersono monumentas South Dakotos akmens kal
nuose. Washingtono veidas bus 60 pėdų. Mohumentas dar nėra baigtas. Visam darbui vadovau
ja garsusis skulptorius Gutzon Borglum. Vėliiiu planuojama dar iškirsti Lincolno ir Theodore 
Roose’velto figūros.

ILL PRIĖMĖ “TEI
SINGO BALSAVIMO’

BILIV
9

Valstijos senatas jau priėmė 
pastovios registracijos bilių, 
kuris dabar pasiųstas guber 
toriui pasirašyti.

birž. 4 
pastari- 
sutruk-

SPRINGFIELD, III., 
— Kelly-Nash mašinos 
gos paskutinę minutę 
dyti priėmimą taip vadinamu
“teisingo balsavimo” biliaus, nu
ėjo niekais, šiandie valstijos 
senatui priėmus tą bilių, kuris 
Chicagoj ir keliuose kituos., 
miestuose pakeičia balsuotojų 
registravimo sistemą ir įveda 
pastovią registraciją. Tas bi
lius taiko pastoti dabar daro
mas įvairias suktybes balsavi 
muose.

Vengrija^ uždarė na 
cių partiją

BUDAPEŠTAS, birž. 4. — 
Vidaus reikalų ministerija už
darė nacių ,pąrtiją “Pjautuvas 
ir Kryžius”/už suokalbiavimą 
nuversti valdžią.
770 tos partijos narių liko are 
štuoti ir yra kaltinami už ša
lies išdavystę.

Uždaryrho dekretas sako, kad 
ji peržengė < tegalės partijos ry- 
bas, darydama savo narių ka
rinius pratimus, išdalindama 
tarp jų uniformas ir suokalbiau- 
dama nuversti valdžią.

250,m DARBININ
KŲ STREIKOJA j 

ISPANIJOJE
MADRIDAS, birž. 4. — Nd- 

žiūrint valdžios uždraudimo 
streikų, streikai plečiasi visoje 
šalyje. šiuo laiku streikuoja 
jau apie1 250,000 darbininkų. 
Delei to gali rezignuoti premje
ro Santiago Gasares kabinę 
tas.

Trys žmonės liko užmušti ii 
devyni sužeisti sąryšy su strei 
kais kilusiuose sumišimuose.

DIDELI STREIKAI
BELGIJOJ

Lenkija prižada sau 
gumą žydams

Streikuoja gal 1,000,000 
darbininkų

Naują jam kabinetui perimant 
valdžią visoje šalyje siaučia 
milžiniški streikai. Streikuo
ja viso, niekurių apskaičiavi
mais, gal apie 1,000,000 darbi
ninkų, kurie reikalauja augštes^

Atstovų butas jau pirmiau 
priėmė bilių ir dabar tas bilius 
pasiųstas gubernatoriui pasira
šyti.

Gubernatoriui Horner pasi
rašius, įstatymai pradės veikti 
nuo ateinančio lapkričio rinki 
mų.

ANTVVERP, Belgijoj, 
4. — Sustreikavus 5,000 
darbininkams, išdryso pradėti 
kovą už savo būvio pagerini
mą ir kiti darbininkai, taip kad 
dabar viso streikuoja Belgijoj 
apie 25,000 darbininkų. Strei 
kieriai reikalauja 
mo.

birž 
dokų

algų pakeli

VARšAVA, birž. 4. — Len
kijos premieras gen. Slawoj 
Skladkowski kalbėdamas sei
me užtikrino saugumą Lenki
jos žydams, kuriuos dabar vi
saip persekioja nacionalistai ii 
klerikalai. Buvo ir didelių žy
dų pogromų.

Komunistų įtaka Lenkijoje 
bu’s kovojama parūpinant dar
bą bedarbiams.

•So- 
lai-

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

Veikiausia giedra; biskį šil
čiau.

Vakar 12 vai. dieną tempera-, 
turą Chicagoje buvo 64°.

Saulė teka 5:16;—Meldžiasi
8:2 . >

Dagi rimti buržuaziniai fi
nansininkai ima nurodinėti rei
kalą tuojaus nupiginti franką. 
Jie sako, kad Francijos bėdos 
nėra tiek finansinės, kiek eko
nominės ir reikia jas kuogrei- 
čiauria išspręsti.

Belgija irgi susilaukė 
socialisto premiero

BRUSSELIS, birž. 4. — 
cialistams aplaikius didelių
mėjimų pastaruose parlamento 
rinkimuose, koalicijos premje
ras Van Zeeland rezignavo ir 
atsisakė sudaryti naują kabi
netą.

Tad premiero vietą užimti li
ko pakviestas socialistų vadas 
Vandervelde, kuris sudarė ka
binetą iš socialistų, katalikų ir 
liberalų. Tos trys partijos da
lyvavo ir pirmesnėj koalicijoj.

Belgijoj irgi pradeda siausti 
streikai, darbininkams pradė
jus smarkiau kovoti už savo 
būvio pagerinimą.

SPRINGFIELD, III., birž. 3. 
—Valstijos atstoyų butas pri
ėmė taip vadinamą “teisingo 
balsavimo” bilių, kuris pakei
čia balsuotojų registravimo 
sistemą Chicagoje.

Dabar tą bilių svarsto vals
tijos senatas. Buvo bandyta 
sutrukdyti biliaus priėmimą 
pasiūlant nutraukti legislatu- 
ros posėdį republikonų kon
vencijos laiku, bet sęnatas at
metė pasiūlymą iki bus iš
spręstas to biliaus klausimas.

Tam biliui griežtai priešina
si Chicagos Kelly-Nash maši
na, kuriai kartą jau pasisekė 
tą bilių atmesti, bet guberna
torius jį išnaujo iškėlė.

Dabar streikas 
laivų malevotojus, 
transporto darbininkus.

yra palietęs 
metalo ir Sulaikyti kontrabandi

ninkai su karstais

Plaukų garbiniavimas 
jam milionus

atnešė

YORK, birž. 4. — Pa* 
kad savo dvare Fran- 

buvęs

NEW 
skelbta, 
ei jo j pasimirė Marcei, 
Paryžiaus plaukų taisytojas, 
kuris išrado jo vardu pavardin
tą plaukų garbiniavimo ąistė 
mą, kuri padarė jį milionieriu. 
Mirė sulaukęs 84 m. amžiaus. 
Per pastaruosius 39 m. jis gy 
veno savo dvare ir plaukų tai
symu nebeužsiėmė.

VEIVIRŽĖNAI. — Veiviržė
nų policija, padariusi kratas 
pas keturis to valsčiaus gyven
tojus, surado kontrabandos ke
liu įgabentos anodijos, olandiš
ko spirito ir įvairių indų, ku
riais kontrabandininkai gabeno 
šios rūšies prekes, kad, gerai 
apsitaisę jais, išvengtų polici
jos. Pas vieną kontrabandi
ninką rastas karstas, už kurio 
šiauduose buvo paslėptos skar
dinės su anodija,
kontrabandininkų jau ne pirmą 
kartą policijos sulaikyti, o vie
nas jų, ūkininkas, policijos ligi 
šiol neįtariamas, ėmė iš kontra
bandininkų u<ž atlyginimą kon
trabandos /prekes ir slėpė jas.

Dalis tuv

MOBILE, Ala., birž. 3. — 
Keturi žmonės liko užmušti ir 
penktas gal mirtinai sužeistas 
susidurtas automobiliams 
De Funiak Springs, Fla.

prie

NEW BERN, N. C., birž. 4. 
—. Libby Hill Hughes, 28 m., 
pagimdė dukterį. Kūdikio tė
vas yra 96 m. konfederatų ve- 
teranas Gearge Isaac Hughes5 
Prieš porą metų jiems gimė su4 
nūs. Iki sulauksiąs 100 me
tų jis tikisi turėti nemažą šei 
myną.

BETHLEHEM, Pa. birž. 4. 
— Wesley L. Clow iš Pine 
Castle, Pa., studentas Lehigh 
universiteto, neišlaikęs kvoti
mų, besiginčydamas su anglų 
kalbos instruktorium Charles 
WėsĮey Phy dėl naujų kvotimų, 
jį vietoj nušovė ir tada pats 
nusišovė.

.,4.
5

X i

WASHINGTON, birž. 4.
Atstovų butas susirinkęs visai 
trumpam pdsedžiui, pirminin 
ku, vieton staigiai pasimirusią 
Byrns, vienbalsiai išsirinko de
mokratų vadą William B. Bank1 
head iš Alabama, ,62 m. am 
žiaus, tėvą garsios- mūviu ak
torės Tallulah.

Po to atstovų butas nutrau
kė posėdžius iki birželio 15 d 
Tada vėl susirinks kelioms die
noms priimti kelis nebaigtus 
balsuoti bilius ir bandys išsi
skirstyti birž. 20 d., — prieš 
pat demokratų konvencijos pra 
džią.

DRESDEN, Vokietijoj, birž. 
4. — Leit. gen. Walter Wever, 
49 m., viršininkas Vokietijos 
oro jėgų generalinio.štabo už
simušė susidaužius tuoj po pa 
sikelimo jo lėktuvui, žuvo ir 
mechanikas Kraus.

J

Mirė staigiai po širdies atakos 
nuo smegenų kraujapludžio. 
Buvo 6 m. amžiaus, ištarna
vęs kongrese virš 25 metų.

Lenkija atidavė jei* 
šmui 113 jaunų Si

lezijos nacių 
' y ' -

Jie yra kaltinami suokalbiavę 
atplėšti Sileziją ir sugrąžinti 
ją Vokietijai.

, KATTOWICE, Lenkijoj, birž. 
4. —Apygardos teisme vakai 
prasidėjo nagrinėjimas bylos 
113 jaunų vokiečių nacių, ku 
rie yra kaltinami suokalbiavę 
atplėšti Sileziją nito Lenkijos 
ir sugrąžinti ją Vokietijai. Jie 
ruošėsi prie sukilimo 1937

Beveik visi kaltinamieji 
sipažinę priklausą slaptai 
ganizacijai, kurios tikslas 
vo ruoštis prie sukilimo,
tos organizacijos priklauso apie 
4,000 jaunuolių ir ji ketino prar 
dėti veikti atvirai kada narių 
skaičius butų pasiekęs 50,000: 
Daugelis narių yra buvę rud- 
marškiniai ir turėjo ginklus. 
Pinigus ir ginkluos parūpindavo 
Vokietija.

Teismo laukia taipjau ir 40 
kitų vokiečių nacių.

WASHINGTON, birž. 4. — 
Pereitą naktį nuo smegenų 
kraujapludžio, sekusio širdies 
ataką, netikėtai pasimirė atsto
vų buto pirmininkas, Joseph 
Wellington Byrns, 66 metų am
žiaus

Velionis visą dieną jautėsi 
gerai. Ryte jis dalyvavo kon 
greso posėdyje. Bet posėdis 
liko nutrauktas pagerbimui pa 
simirusio kito atstovo. Byrns 
sugryžo namo, bet apie 5 vai 
vak. ištiko netikėta širdies ata
ka. Tai praėjus, apie 11 Vai. 
naktį ištiko smegenų krauja 
pludis ir Bvrns pasimirė apio 
12:15 vai. naktį.

Byrns pastaruoju laiku labai 
daug dirbo, kad pagreitinti pn 
ėmimą reikalingų bilių ir pas
kubinti kongreso 
Tas galbūt 
mirtį.

Velionis
gabus politikierius ir geras pir 
mininkas. Kongrese jis ištar
navo virš 25 metų. ’ Yra dir
bęs įvairiuose komitetuose, o 
paskiau buvęs ir demokratų 
frakcijos vadu. Atstovų buto 
pirmininku jis liko išrinktas 
sausio 3 d., 1935 m., tiek pat 
staigiai pasimirus tuolaikiniam 
pirmininkui Henry Rainey iš 
Illinois. Byrns buvo kilęs is 
Tennessee. Politinę karjerą 
pradėjo valstijos legislaturoje. 
Paskui vienam terminui buvo 
išrinktas senatan, o po to pa 
teko į kongresą ir ten pasiliko 
iki mirties.

Byrns bus palaidotas pirma 
dieny jo gimtuose Tennessee 
kalnuose. Laidotuvėse dalyvaus 
ir prezidentas Rooseveltas.

uždarymą, 
ir pagreitino jo

buvo nepaprastai

m.
pri
or- 
bu

Prie

Tautų sąjunga susi 
rinks birželio 23 d.
GENEVA, birž. 3. — Iš au

toritetingų šaltinių patirta, 
kad visos tautų sąjungos susi
rinkimas išsprendimui Itali- 
jos-Ethiopijos ginčo, kuris gali 
nulemti ir pačios tautų sąjun
gos likimą, įvyks veikiausia 
birželio 23 d. To susirinkimo 
reikalauja Argentina.

Tautų sąjungos taryba susi
rinks birželio 16 d.

Argentina norinti atsisaky
ti nuo sankcijų Italijai, kaipo 
nepraktiškų, bet niekad nesu
tiksianti pripažinti Italijos 
užkariavimą Ethiopijos, net 
jei tą užkariavimą pripažintų 
ir visa tautų sąjunga.

Įsigėrusi automobi
liste pasiųsta ka

le jiman
CHICAGO. — Teisėjas Gor 

man saugumo teisme, kuris pa
siuntė jau toli virš šimto au
tomobilistų į kalėjimą, vakai 
nuteisė kalėj iman pirmą mote
rį — Mrs. Ethel Petersen, 48 
m., 9 N. Ada St.

Ji gavo 10 dienų kalėjimo už 
tai, kad būdama įsigėrusi va
žiavo neatsargiai ir įvažiavo į 
kitą automobilių.

Bet teisėjas ir vyrams nepa 
siliko skolingas: vakar dar ke
lis automobilistus pasiuntė ka
lėj iman.

GREGORY, S.‘D., birž. 4.— 
Vietos Gregory High School 
kartu baigė Mrs. Hannah Milės 
Pageler, 43 m. ir jos 
Vera Mae. 
mokinės.

duktė
Abi buvo gabios

PHOENIX, Ariz., birž. 4. — 
Donna Park, graži šokėja, per 
4 metus šokusi Chicagos ope
ros balete, liko nušauta atstum 
to vaikino Irving LaZarr, taip
jau šokėjo, kuris irgi nusi
šovė.
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katalikybė bandoma palaikyti 
per prievartą, sako Dr. šliupas.
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KAIP PITTSBURGHO LIETUVIAI SUTIKO 
DR. ŠLIUPĄ

(Tęsinys iš praęito numerio)

Ko Lietuvai labiausiai reikia

Dr. šliupas kalbėdamas Lie
tuvių Mokslo Draugystės sve
tainėje nurodė visus trukumus 
Lietuvoj ir išdėstė ko Lietuvoj 
labiausiai reikia.

(1) Tinkamos konstitucijos, 
kuri laiduotų visiems pilie
čiams lygias teises ir pareigas. 
Daktaras sako, kad turim 2 
konstitucijas, bet neturim ne 
vienos tinkamos.

/ (2) Atskyrimo bažnyčios nuo 
valstybės.

(3) Civilės metrikacijos. Pa
naikinimo karo stovio ir cenzū
ros, sušaukimo seimo ir kitų 
reformų, kurios padėtų Lietu
vos žmonėms išsilaisvinti iš 
dvasiškos vergijos.
Civilė metrikacija skaudžiai už
gauna visų dvasiškių kišenių8

Dr. šliupas kalbėdamas apie 
civilę metrikaciją nurodė, 
kad ji skaudžiai užgauna visų 
dvasiškių kišenes ir kad prieš 
civilę metrikaciją priešinasi ne 
tik katalikų kunigai, bet žydų 
rabinai ir kitų tikybų dvasiš
kiai. Skirtumas esąs tik tas, 
kad katalikų kunigai priešinda
miesi civilei metrikacijai dau
giau veidmainiauja negu žydų 
rabinai, Katalikų kunigai sako, 
jog Kristaus mokslas reikalau
jąs, kad metrikacija butų ku-; 
nigų rankose, o žydų ^biiįaf 
atvirai pasisako, kad civilė 
metrikacija . esanti negera jų 
kišenei. Mat, esant civilei me
trikacijai rasis žmonių, kurie 
galės apsieiti be dvasiškių pa
tarnavimo, o tai jau pats sa- 

aišku, kad nukentės dva- 
kišenė.

to tikėjimo norėjo arba kad 
jie butų įsitikinę, kad tas ti
kėjimas jiems butų geras ir 
suprantamas.

Lietuvos kunigaikščiai Jage- 
la ir Vytautas versdamas lietu
vius priimti katalikų tikėjimą 
darė taip: Suvarydavo daugybę 
žmonių į vieną vietą, kur* atva
žiuodavo lenkų kunigai, su- 
skirstydavo lietuvius į mažes
nius burius po kiek šimtų arba 
net ir tūkstančių, —- tada vie
nus pavadindavo Jonais, kitus 
Juozais, kitus Petrais ir t. t.

Tai taip lietuvių liaudis buvo 
krikštinama ir verčiama būti 

1

katalikais. Ir tuo pačiu kartu 
lenkų kunigų vadovaujama ka
riuomenė naikino lietuvių 
stabmeldiškas šventvietes, gesi
no šventąsias ugnis ir kirto 
šventuosius ąžuolus. Tokiu bu- 
du atnešta ir antines ta katali
kybė į Lietuvą negalėjo tinka
mai prigyti. Lietuvos . žmonės 
priimdami katalikybę neturėjo 
nė 
14-

Ko Dr. šliupas atvyko į 
Ameriką

Broliai ir seserys^ sako Dr. 
Šliupas, aš atvykau pas jus 
ieškoti paramos atsteigimui de
mokratijos ir iškovojimui są
žinės laisvės. Jus pagelbjjjot 
Lietuvai sukurti nepriklausomą 
valstybę, pagelbėkit Iškovoti ir 
pilną laisvę Lietuvos žmonėms, 
kad Lietuva galėtų kilti kultū
riškai ir susilyginti su kultū
ringomis tautomis. Lietuva yra 
prislėgta, — politiškai diktatū
ros, dvasiškai prislėgta ir en
giama kunigų,

Lietuvos žmonės myli laisvę 
ir dėj laisvės kovoji' Jie lau
kia jūsų moralės ir materialės 
paramos. Mums reikalinga Lie
tuvoj laisvų kapinių, mums rei
kia krematorijos, reikia leisti 
literatūros kovai su prietarais; 
mums reikia laisvos mokyklos, 
Tas visa daug atsieina ir mums 
Lietuvoj esantiems be jūsų pa
galbos bus 
gyti.

Tuo ir 
Skaitlinga 
didžiausiu
riai skirstėsi iš svetainės pra
kalboms pasibaigus.

Reporteris.

kle-

kalauja Vanaginis ir kunigų 
“Draugas” ? Nugi kad tik kata
likams butų suteikta didžiausia 
laisvė! O kitokio įsitikinimo 
žmonėms klerikalai laisvės visai 
nereikalauja. Vadinasi, bile tik 
katalikams (atsiprašau,
r įkalame) bus gerai, o kiti vi
si tegul sau pasikaria. Lygiai 
kaip toji degloji,' kuri po ąžuo
lu gilėmis maitinosi ir šaknis 
kniso. O kai jai buvo pastebė
ta, kad ji negerai daro knisda
ma šaknis ir kad medis gali 
nudžiūti, tai degloji atsakė, — 
tegul džiūsta, bile tik gilių bus.

Tas pats yra ir su musų kle
rikalais: jie žiuri tik savęs ir 
visai nepaiso kitų. Smetonos 
diktatūra jiems buvo gera to
lei, kolei nelietė kunigų biznio, 
Bet kada palietė Lietuvoj ku
nigų biznį, tai ir musų vadina
mieji katalikai pradėjo zurzėti 
prieš diktatūrą ir reikalauti de
mokratijos.

Jei Smetoha ir vėl suteiktų 
klerikalams pilniausią laisvę, tai

( tuoj p. Vanaginis ir kiti butų 
visai patenkinti, nors kitos 

j partijos butų, taip persekioja
mos, kaip ir dabar. Tai, mat, 
kokios demokratijos p. Vana
ginis ir kiti jo kolegos neri.

Kortų lošimas ar šiokiai
Vanaginis piktinasi, Jkad “lai

svamaniškai” rengia šokius ga
vėnios metu, būtent, ”kuomet 
katalikai su dideliu dvasios su
sikaupimu gavėnioje minėjo 
Kristaus kančių laiką”. Tai 
esąs baisus dalykas, nors šo
kiai buvo rengiami ir dej nu
kentėjusių nuo potvynio.

Bet jei tuo pačiu gavėnios 
metu ir “dvasios susikaupimu” 
dėl Kristaus kančių yra . ren
giami kortų lošimo vakarai, vi
sokios loterijos, gembleriavi- 
mas, ir tuose kerniošiuose yra 
tuštinamos bačkos alučio ir 
bonkos degtinės, tai tas vis
kas geriausia atitinka Vanagi
nio “dvasios susikaupimą dėl 
Kristaus kančių”.

Tai tau ir doros apaštalai tie 
musų katalikai iš kunigų 
“Draugo”! Tur būt, nereikia nė 
aiškinti prie ko veda paprotys 
kortomis loštis, gembleriauti ir 
svaigalų gėrimas.

Tačiau šokiuose nieko tokio 
blogo nėra, kas vestų į ištvir-

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dantistai

sunku visą tai įsi

baigė savo kalbą, 
publika klausėsi su 
atsidėjimu ir neno-
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nors 
lai

kimą. Apskritai- reikia pasaky
ti, kad “laisvamaniukų” ren
giami šokiai yra švarus, nesi
mato tokio girtuokliavimo, 
koks yra pastebimas kai kuriuo
se kunigų parengimuose, 
ir “dvasios susikaupimo” 
kais.

Katalikams ne kartą yra tekę 
girdėti kunigus šaukiant iš sa
kyklos prieš “bedieviškus” laik
raščius, bet neteko girdėti žo
džio prasitariant prieš girtuok
liavimą ir kitus blogus papro
čius.

Tai, mat, kiek kunigams ru
pi žmonių dora, apie kurią jie 
taip garsiai šūkauja.

Demokratijos Gynėjas.

A Montvid, M. D.
Vai. 1 iki 8 po vietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Sęeley 7380
Narna telefonas Brenswiek 9597

Ofiso TeL Boulevard 6918
Rez. Tel. Victory 2848
Dr, Bertash

756 West 35th St
Cor. of B5th and Halsted Sts.

Ofiio valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:89 
VMillInmlv tM««l

Garsinkitės Naujienos*

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:80 v. vak.
TEL. HARRISON 0751

STĄT.E’ S T
- .Pppoisit ’ė. DaVis ^f ore, ,2d Floor

Dr. V. A, Šimkus
GYDYTOMS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 Ud • 
▼ai.. Nedaliomis nuo 10 iki 1S 

8343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401
i uim1. 1 '■■■■m!1 ■tįwpi* 1 1 *

Dr.”S?^iezis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22ud Street 
Valandos: nūn 1—8 ir 7-41 

Seredomis ir nedSl. nasrai sutarti

advokatai

vaime 
siškių

Kunigų “Draugas” 
suklupo

Šliupas prisiminė ir 
Girdi,

apie 
man

Chicagos 
užgiedojo,

Dr. 
kunigų “Draugą”, 
atvažiavus į New Yorką ir pa
sakius prakalbą, 
“Draugas” tuojau
kad “šliupas prapliupo”. Bet aš 
turiu pasakyti, sako daktaras, 
kad ne šliupas “prapliupo”, bet 
pats “Draugas” suklupo begin
damas Romos papos interesus 
ir bandydamas paslėpti visiems 
gerai žinomus faktus, “Drau
gas” bando užginčyti, kad Lie
tuvoj vienuolynuose nėsą Vo
kiečių.

Dr. šliupas nurodydamas 
“Draugo” suklupimą suminėjo 
tuos vienuolynus, kuriuose vo
kiečiai vadovauja ir kur lietu
viai vienuoliai viršininkai buvo 
pašalinti.

Nežiūrint, kiek “Draugas” 
nerašytų ir neslėptų visiems 
žinomų faktų ir nesilaižytų 
Romai, pareiškė Dr. šliupas, 
visiems yra žinoma, kad ir Ro
mos papa mažai tesiskaito su 
Lietuvos dvasiškija. Visiems 
yra' žinoma, kad Romoj rengia
moj katalikiškos spaudos paro
doj Lietuvos katalikai negavo 
vietos įstatyti savo katalikiš
kos spaudos skyrių. Ir tik vien 
dėl to, kad žemėlapyj buvo pa
žymėta ir Vilniaus kraštas kai
po Lietuvos teritorija lenkų 
okupuota. Vienam lenkų kuni
gui įskundus, papos viršininkai 
ir Lietuvos skyrių išmetė iš 
parodos.

Kaip Lietuvos kunigaikščiai 
Krikštijo lietuvius

Dr. šliupas nurodė, kad kata
likystė Lietuvos žmonėms yra 
antmesta per prievartą ir per 
prievartą visą laiką yra palai
koma. Lietuviai priėmė katali
kų tikėjimą ne dėl to, kad jie

mažiausio supratimo apie
Dar ir šiandien Lietuvoj

* ■ ' 1 ■ *
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KAINDS 
PRIEINAMOS

ElastikinCa pančiakos, diržai, braccs 
pažeistiems, čeverykai tiems, kurių sąna
riai nesveiki.

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St, 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

nagai sutarties.

Tat Office Wentworth 8389 Rak Hydę Park 3395 .

Dr. Sušauna Slakis
Motera ir vaikų liira gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak 
išskyrus seredouū* Ū sukatomis.

VANAGINIO “NUOSEKLUMAS”
' i i K ..

Kunigų “Draugo” Pittsbyrghi 
skyriaus Vanaginis “D.” No 
127 bando pamokyti socialistui 
“nųęseklumo”. ly tąi jau ne 
pirmąs -kartas, kad tasai, buče- 
rys yra labai susirūpinęs 
kiais dalykais, apie kuriuos 
žiausiai nusimano.

Šiuo kartu p. Vanaginis
kiną socialistų “nenuoseklumą* 
ir kas yra demokratijos drau
gai, o kas priešai. Šako jis, kad 
gavėnios metu rengti šokius, 
tai baisus dalykas, bet kortų 
lošimas esąs geras darbas nors 
ir gavėnios laike. Mes jau aną 
kartą p. 
pastebėję, 
mas apie 
Amerikos
imasi tokio darbo, 
mažiausios nuovokos
Daug geriau butų, jei jisai ra
šytų apie kortavimo 
“mojaus” karalaites 
panašius reikalus.

P-nui Vanaginiu! 
pirmesnės 
jis vis
ypatingai 
Todėl prisieina šiek tiek pla
čiau apie tai pakalbėti. Patys 
skaitytojai galės spręsti kiek 
Vanaginis yra “nuoseklus” kal
bėdamas apie kitų “nenuosek* 
lumą”.
Kas yra demokratijos 

ir ka» priešai
Vanaginis randa pas 

tus “nenuoseklumą”

to- 
ma-

aiš

Vanaginiu! buvome 
kad jisai aiškinda- 

demokratiją ir apie 
lietuvių kongresą 

apie kurį 
neturi.

vakarus, 
ir kitus

nepatiko 
musų pastabos, ir 

dar nori “disputų”, o 
apie “nuoseklumą”.

socįalis- 
susidėjL 

me su komunistais dėl atsteigL 
■no demokratij a Lietuvoj. Ko
munistai nėsą demokratijos 
draugai, nes jie stoją už dikta
tūrą Rusijoj. Na, o todėl jie 
negalį būti nuoširdus demokra
tijos draugai.

Bet jei jau kalbėti apie 
nuoširdumą demokratijos 
kalu, tai ar nebūtų gerai, 
p. Vanaginis pasižiūrėtų į 
ir kitų klerikališkų šulų
Širdumą demokratijai. Klerika
lai faktiškai yra piktesni demo
kratijos priešai negu komunis
tai.

Kas padėjo Lietuvoj, tauti
ninkams nuversti žmonių rink
tą valdžią, jei ne krikščionys 
demokratai? Kas laimino Sme
toną, jei ne katalikų vysku
pas? Kas čionai Amerikoje 
džiūgavo dėl nuvertimo teisė-

ne;os Lietuvos valdžios, jei 
,;as pats “Draugas” su visais 
;avo rašytojais? Kas katutes 
jlojo, kada Smetona šaudė Lie
tuvoj ikopiųnistus ir socialis
tus, jei ne tokie ponai kaip Va
naginis ?

Taip, komunistai stoja už 
diktatūrą Rusijoj. Bet klerika
lai nieko nesako prieš diktatū
rą Austrijoj, niekada nieko ne
sakė prieš despotišką katalikiš
ko karaliaus diktatūrą Ispani
joj!

Jei komunistai nėra nuošir
dus demokratijos draugai, tai 
to nuoširdumo demokratijai dar 
mažiau tesiranda pas Vanagi
nio draugus klerikalus.
Kokios demokratijos Vanaginis 

nori?
Komunistai stodami už de

mokratiją Lietuvoj reikalauja 
spaudos, susirinkimų, sąžinės 
laisvės visiems. Vadinasi, rei
kalauja to, ko ir visi nuoširdus 
demokratijos draugai.

Bet kokios demokratijos rei-

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Janis?

draugiai

Physical Therapy 
and Midvvife 

6630 S. Westennt 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

patarnauju prie
gimdymo namuę 
ee ar lisroninise. 
duodu inassage 
Electric t r e a t- 
7)ent ir mague- 
tie blankets ir tt 
Moterims ir mer
ginoms patari- 
rjai dovanai.

MALEVOS
Didžiausios ptąlevu išdirbių ir distrl. 
bu tori u įstaigos Chicagojo. Standarti
nes rųfiies malevų už tiktairųšiee molevų už tiktai

Tiktai moksliškas paraifitts tinkamai jums I mus paraisčių! pritaikinti su pilnu pa- 
pritaiklntas pagal skirtingų kylos rufii sitikčjimu i 
jums tikrai padčs.* Vengkite nemalonu-1 am— 
mų. Atsiduokite i patyrusio Experto pa- 
raiščlo pritaikintojo rankas. Ateikite pas

I VYRAS IR MOTERIS I 
PRIŽIŪRĖTOJAI j

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

Vienintelis Lentų Yardas Chicago j e su

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

Naujos plasterio lentos, 3/8 col. 100 ketv. pėdų $2>20
■ $3.50

• $2.10

Nauja insolofing, pilna % col. 100 ketv.-pėdų
Gerįąusjąf imp^rmerkiajiia insolating Sh^ąk^j ^i,kas 

nauja, 10Č Ketvirtainių pėdų .. . ....................... $2
r.------- ; ‘ ....r. n. ' . 7. .. ~ ■.... ..I • ' ' ....... . .........

LOUIS MEITUS
LUMBERCOMPANy

I 3800’50 So. Western Avenue
šiaurvakarinis kampas Archer ir Western, Chicago. Atdara sekma
dieniais visą dięną. Jei norit sutaupyti pinigų ant statybos medžia
gos užeikit j miisų yardą.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

•MJIJUVI R.UUliJt H'MU'IIKIIB M ■ limiim ■ i     ■-      

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairficld, Laf. 0727
_~ LAČHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Plaee Phones Canal 2515—Cicero 5927
. Ui II.UI'HI a). II ITI'įill      >1 I 'IT, I    ................................................."■............................................................................

* S. C. LACHAVICZ
42-44 East l(Į8th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515
■ 1 1 " ” hl.           i        y r     .n■■'■■n   

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenuė Phone Yards 1138

>HW’| . p ■ l h 1 > r I I 1 j.   V 11 ' ■"   U"1     —   

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

A, PETKUS
14X0 South 40th Court Cicero Phone Cicero 2109

kitų 
rei- 
kad 

savo 
nuo-

Nėra Middle-Man’s pelno 
7.00U 'gal. Sherwin Wi!liam8 Trim Var- 
nlSo. Iš Majestlc Ęadlo, kurie suban, 
.krutavo. $2.75 vertSa 9se
Namams Malova, Gloss ar Fiat. Great 
Lakęs rųSLes, kitur $2.^0. << 25
RJontgomery-tVard eertjfikuota . maleva 
Sand Kote finish. pirmiau 
$3.20. dabar ............. ..........
Juodas Scrcen Enamelis 50^
Dabar galionas .....-..............—
“Quinto” U. S. Gaiso- $1.00 
mine 25 sv. maišas 

Ir tūkstančiai kitų bargenų.
Mes oneruojam nuosava sandelį ir tu
rime savo malevų fabrikų. Pirkit tie- 
slosr Ir taupykit I

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1557 MILIVĄUKEE AVĖ. 
0830 S. HALSTED ST. 

2274 EI^TON AVĖ. 
Telefonas: Armitage 1440.

J. F. BADŽIUS
668 West 18tn Street Phone Ganai 6174

s. M. SKUDAS
718 West Igth Street Phone Monroe 3877

; i. j. zolp
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

10734 S. Michigan Avė.
EŽERSKIS IR SŪNŪS

Tel. Pullman 5703

■rv,.,

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
L F. EUDEIKIS

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVEN1 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
TelephonA! Renublic 9728

Phone B'jelevard 7941'

Dr. C. Z. VezeHs 
Dentistaa 

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th

Valandos nuo 9 Iki 8 vakaro. 
Seredoj naga! sutarti.

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS.

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

8421 S. Halsted Tel. Yards 25.34
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Ęęzįdencija
3407 Lowe Ava, Tel. Yards 2510

.   . ■ ........................ I ■ I < ■ I. i' W ■ '■ 'I" IMU1 /■

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO, ASHLAND AVB 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki t 

vak. Nedelioj pagal sutarimu.
Ofiso Tel.: Boulevurd 7820 
Namu TeLi ProanM 1930

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 S|.' i 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5

Vakarais; Panedžlio. Seredos ir 
PJtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rocknell Street 

Telefonas Renublic 9600.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 787

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

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

State 4690 Prospect 101?
KAL & ZARETSKY 

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

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

6:00 vakare. 
188 W. Randolph St.

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 8:00 po piet.

ARIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OFf. 
LIJETUVIS 

Optometricaily Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av,
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

__Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtu vi
756 West 35th St. 

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

nuo

J Dr. T. Dundulis v 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4157 ARCHER AVENUB 
Telefonas Virginia 0936

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

Kiti Lietuviai Daktarai,
Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:80 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Ava. 
Tel, Virginja 1116 

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

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

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

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

Gydę staigias ir chronižtas Uksui 
vyrų, moterų ir vaikų nąjraJ nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija;
1934 W. 18th SU eetoH Morena M 

Valandos nuo 10—12 pieta Jy 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6765 wr Csatral 7494
.... ...... ......... . ..............................

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Ud 4 
vai. po piety ir nuo 7 Iki 8c80 vai 
vakaro. NediUomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice
4631 SOUTO ASHLAND AVĖ.

Ofino valandos:
Nuo 10 iki 12 dien<2 fld 8 no Diieta 
7 iki 8 vai Nedil nuo 10 Iki 19 

Rez. Telephone PLAZĄ 2498
Ofiso Tel DnrcbMter 6194 

Rez. T«L Diesel 9191

Dr- A, A Roth
Rusas Gydytojas Ir Chininas 

Moterišku, Vyrišku. Vaiku ir visi 
chronišku Hsru.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Medi

nomis Ir šventadieniais 10—13
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Senas Petras išva 
žiuoja į Pennsyl-

Daktaro Šliupo pra
kalbos Ciceroj

varna
šį vakarą, birželio 5 d., Se

nas Petras — Petras Martin- 
kaitis — išvažiuoja į Pennsyl- 
vania valstiją aplankyti savo 
seserį, kurios sveikata yra ne
kaip tvirta.

Senas Petras betgi nepasi
liks vienoj vietoj. Jis planuoja 
atlankyti ir kitas vietas kaip 
Naujienų - atstovas ir Naujie
noms pasidarbuoti.

Jis mano atlankyti, tarp ki
tų, šias lietuvių kolonijas: De
troitą, Mich.; Clevelandą, Ohio; 
Pittsburgh’ą, Pa.; Wilkes Bare, 
Pa.

Laimingos jam kloties kelio
nėj ir darbuotėj. — X.

Jos |vyks šeštadienį, birželio 6 
d., Lietuvių Liuosybes sve- 

' tainėj ir prasidės 7:3Q vai. 
vakaro.

prakal-

Lietuviu Meno 
Paroda

. . . • , ■ .

Eugenia Miščiukaitė, Eileeii 
Masalskiutė. Baleto šokius 
Šoks Vytauto Beįiajaus grupės 
šokėjai. Dalyvaus Betiy ir 
Fanny Stradomskaitęs. Jauni 
ivinukai padainuos ir pašoks 
•ietuviškus šokius. Programe 
bus ir trumpų prakalbėlių.

Kurie dar nematėte lietuvių 
tai dar galite

- tik dvi dienos be- 
O pamatyti parodą yra 

parodą

Kalbėjo ir misionieriai — 
vieniems vyrams ir vienoms 
moterims.

Šiur musų kolonijoj prakalbų 
šiemet netruko. Bet tur būt 
nenukripsiu toli nuo teisybės 
sakydamas, kad rimtų, pamo
kinančių ir svarbių musų gy 
venimui prakalbų Ciceroj šie 
m et kaip ir nebuvo. Ir tokios 
rimtos, pamokiančios prakak 
bos gal bus pirmutines šešta
dienį__ tai daktaro šliupo pra
kalbos.

inis gėlėmis. Malonu matyti, 
kad< Joniškiečiai neužmiršta 
buvusio nario.

Joniškietė.

ganizuoti trečią partiją Illinois 
valstijoj ir pakvietė senatorių 
padėti partijos platformą pa
rašyt Thompson ketina sta
tyti savo kandidatūrą į guber
natorius tos trečiosios partijos 
vardu.

sierių kongresas, *urį sušaukė 
Women Investors of America. 
Ine. Kongreso vadoves tvir
tina, kad jos, moters, kontro
liuojančios anie 40 nuošimčių 
viso šios šalies turto.

OBMatfMb

GERB. Naujienų įkaityto- 
joi ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Moterų finansierių 
kongresas

meno parodos, 
pamatyti 
liko.
vertaz kiekvienam, nes
yra didele ir graži.

Parodos . vieta yra 
krautuve, prie kampo 
ir Madison gat, 9 lubos.

— Buvęs.

bu-Ar buvo rengiamos 
.bos Ciceroj šiemet?

Kaipgi — šiur kad buvo!
Kalbėjo politikieriai. Jie ža 

dėjo viską prieš rinkimus, kad 
pamiršti visus prižadus po rin
kimų.

Kalbėjo klerikalai ir kunigė
liai. Jų kalbų paternas buvo 
senas, bet duodąs rezultatų. 
Aiškino, kad lengviau kupra 
nugariui per adatos skylę iš
lįsti, negu turtuoliui į dangaus 
karalystę įlisti. Todėl turtai 
praščiokams ant žemės nerei 
kia krauti, o kurie turi šiokį 
tokį turtą, tai privalo atiduoti 
jį bažnyčiai. Mat kunigus pats 
Kristus paskyrė yiemųjų dū
šioms ganyti, todėl kunigai ga
tavi turtus rinkti ir po mir
ties karštą smalą valgyti; kad 
beturčiams į dangų butų gali
ma patekti. Ogi dar sekma
dienio pamokslai!

— Cicerietis. Mandel

Thompson organi 
zuosiąs trecią 

partijų
William Hale Thompson,

vęs keliais atvejais Chicagos 
meras, pranešė senatoriui Wm. 
E. Borh’ui, kad jis norįs or

Palmer House viešbuty su
sirinko pirmas moterų finan-

Rytoj Užsidaro Lie 
tuvių Meno Paroda

Bus puikus uždarymo 
programas ‘

Bros.
State

Pastaba
Valgio Produktai Piknikams

sv- 17/c 
sv< 14%c 
sv. 1

TIRPYTI TAUKAI ....

KIAUŠINIAI ................
LAŠINIUKAI VIRIMUI

NECK BONES ...........
CORNED BEEF ..........

2 sv 25c 
. tuzinas 20c 
..... sv. 1 gi/2g

3 sv 10c
sv 15c

Buvo paminėta Naujienų 131 
numery, kad p-lč A. Ančiutė 
papuošė J. Butaučio kapą gra
žiomis gėlėmis.

Aš buvau kapinėse gegužės 
17 d. ir sutikau J. Butaučio 
buvusius gerus ataugus. Jie 
sušilę dirbo apie J. Butaučio 
kapą. Tai buvo draugai J. Jan
kus ir J. Buknis. Jie supylė 

ir Stella Aleksiuniutė, gražų kapą ir nusodino gražio-

PORK LOIN .................

PORK ROAST ................
RŪKYTI ŠOLDERIUKAI

VERŠIENA VIRIMUI ..........  sv. 1O^c
NAMIE DARYTOS DEŠROS .... g sv. ggę

Rytoj, birž. 6 d. Mandel 
Bros, krautuvėje užsidarys lie
tuvių meno paroda, kuri tęsėsi 
per porą savaičių. Parodos 
uždaryjmo programas prasidės 
3:00 po piet. Programe da
lyvaus p-nios Zabukienės gru
pė^— dainuos daineles. šoks' 
Albina

J. SPAITIS FEDERAL MEAT MARKETS
3407 So. Halsted St. 
2119 W. Cermak Rd

as-

ŠIOS SAVAITES

Eitra Bargenai
Roseland

visoj apie--

rengia 
kuopa

vakariene, 
parsiduos 
prieinama

ir Stanley Yanas 
Mrs. Raudis 
Bulaw

P-
P-
P-

susi-
Pase-

10 valandos atlankė 
Meno parodą šie

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

WEST SIDE HOTEL 4
WALTER NEFFAS, Savininkas 

2435 South Leavitt Street , Tel. CANAL 9585

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

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

Generalis
Kontraktorius

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

WM. NOVAK
4217 S. Campbell Avė.

Tel. LAFayette 7029

PIKNIKAMS IR PAREMS ALUS
Mažos bačkutės ir pusgorčiai šalto alaus dėl parių, Piknikų ir išvažia
vimų. Turime kas kokį norės. Pristatom į namus. Kitur pigiaus ne
gausite. Taipgi vynas iš bačkos ir visokios degtinės buteliuose.

Pirkite pas Lietuvį:

Monarch Wine Liąuor Store
J. GAUBAS, Savininkas.

3529 So. Halsted Street Tel. Boulevard 7258

Trečiadienį ir ketvirtadienio 
rytą iki 
Lietuvių 
menys:

Albina 
Mr. ir 
Frank
V. B. Ambrose 
P. Augustienė 
Julius Klikunas 
Vincentas šniaukšta 
Wm. Walteris 
Ona Janulienė 
Eilėn Danielienė 
Teklė šeinauskienė 
R. šniukas 
M. Balčiūnienė 
Mrs. J. Papievis 
C. Steponavičius 
Sophie Ambrose
A. K. Rutkauskas ?
Ponia su dukteria Ahna

Kairis 
p. Anna Dapkus 
Bertašienė 
Lucy Bucevičia 
Mrs. Mathew Sleinis 
p. Milda Rulis 
June Luksh 
K. Urbaitis 
Barbora Darlys 
Mry Barisas 
p. Tadulis

O. Kačerauskas 
Satkoff 
Kanutis 
Feiziene*

Stella Jankauskiene 
Mr. ir Mrs. J. Kairys

Sergantiems patari
mas Dykai

Vėliausias ir geriausias lytinio 
silpnuirio, reumatizmo, inkstų, 
pūslės 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.

Sekmadieni 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadieni, Trečiadieni ir šešta- 
dięnj nuo 10 v. ryto iki 8 v. p. p.

1949 So. Halsted St.
3631 So. Halsted St

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

Visi esate kviečiami atsilankyti į musą krautuvę ir persi
tikrinti musų kainomis, o mes užtikrinaųfi^į*teisingą pa
tarnavimą.

Joseph’s Dry Goods Store 
JOSEPH PIKELIS, Savininkas.

3344 So. Halsted Street

Geriausi Degtinė... Gerkit

Didžioji Lietuvių
Ekskursų a

Ekspresiniu milžinišku Cunard White Star Linijos Laivu

“BERENGARIA”
Birželio-June 17, 1936

IŠ NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ
per Cherbourgą

Kadangi ši ekskursija yra užgirta per Liet. Laiv. Agentų Sąjun
gą, tai ekskursija bus labai skaitlinga.

Šiai ekskursijai vadovaus Steponas Bergeris, kuris yra labai gerai 
patyręs ir moka savo tautiečius užganėdinti.

Dideles prakalbas 
Lietuvių Laisvamanių 
birželio 12 d. Darbininkų svet., 
10413 Michigan avė. Pradžia 
7:30 v. v. Kalbės svečias iš 
Lietuvos Dr. J. šliupas, Dr. A. 
L. Graičunas, T. J. Kužinskas. 
Dainuos Aido choras, dekla- 
mitos sena šliuptarnė.

žodžiu, programas bus ge
ras. Įžanga lėšų padengimui 

i r .

tik 10c.
Po prakalbų svečio Dr. J. 

šliupo pagerbimo 
Vakarienei tikietai 
dht vietos ir labai 
kaina.

Kviečiami visi ir
linkės lietuviai atsilankyt.

— A. Jocius, 
kuopos raštininkas.

Trokas susidaužė su 
gatvėkarių; vienas 

užmuštas, .šeši 
sužeisti

Maleva vežęs trokas 
daužė su gatvekariu. 
koj vienas žmogus užmuštas, 
o šeši sužeisti. Maleva troke 
užsidegė, trokas sunaikintas. 
Nelaimė atsitiko prie Long ir 
Grand avės. Užmuštas gatvė- 
kario motormanas Edward 
Gardner 50 m

KARPETAS 9x12 
VERTĖS $24.00 DABAR Už 

$12.95
ROOSEVELT 

FURNITUREčo 
2310 West 

Roosevelt Road 
Tel. Seeley 8760

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

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

Jei nori geriausios straight whis- 
key ir highball prašyk

KENTUCKY 
YEARLING

Dabar galima gauti kaimininiam taverne. 
MUTUAL LIQUOR COMPANY 
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

PETERPEN

Trečios klesos laivakortės į vieną pusę kainuoja
Į abi puses.........-........................................................

t

Turistinė klesa į vieną pusę...................................
J abi puses ............................. .... ......... ,.....................

$107.50
$186.50

$148.50
$267.00

Dėl dokumentų ir kambarių ant laivo tuojaus kreipkitės j

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL
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SubscripUon Kates:
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Uisakyito kalnai
Chicago je — paštu:

Metams ——_________ »___ $8.00
Pusei metų___________ - 4.00
Trims mėnesiams _________ 2.00
Dviem mėnesiams —.. 1.50
Vienam mėnesiui _______ .... .75
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Savaitei___ —........ ..................... 18c
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Metams _________________ $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams •••••••••••••••• 1.50
Dviem mėnesiams — 1.00
Vienam mėnesiui _________ .75
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Orderiu kartu sd užsakymu. 
— — ....... —    *• - -    *•' " " • ■

? • DVI NAUJOS VALDŽIOS EUROPOJE
* jI

Fr Alicijoj e ir Belgijoje pavesta sočialistanis suda
ryti ministerių kabinetus.

Francijoje ministerių pirmininku paskirtas Jungti
nės Sodčdištų Partijos vadas Leon Blum (išt. Blon), Ir 
jau yra daug-maž žinomas jo kabineto sąstatas. Į jį įeis, 
be ministerio pirmininko, šie ministeriai: Camille Shau- 
temps, radikalas; Paul Faure, socialistas; Edouard Da- 
ladier, radikalas; Yvon Delbos, radikalas; Maurice Vio- 
lette, radikalas; Vincent Auriol, socialistas, Roger Sa- 
lengro, socialistas; Charles Spinasse, socialistas; Jean 
Zay, radikalas; Jean Baptiste Lebas, socialistas, žodžiu 
— šeši socialistai ir 5 radikalai.

Belgijoje yra paskirtas ministerių pirmininku bu
vęs Socialistinio Darbininkų Internacionalo pirmininkas 
ir Darbo Partijos vadas, prof. Emilė Vandervelde. Ji
sai ketina savo kabinete duoti Šešias vietas socialistams, 
keturias katalikų partijos atstovams ir tris liberalams.

Tokiu budu Europa dabar turės dvi naujas valdžias 
t su socialistais premjerais.

Iki šiol socialistus premjerus turėjo trys Skandina
vijos šalys: Švedija, Danija ir Norvegija. Šitose šalyse, 
beje, ir kiti ministeriai yra socialistai. Paviršium žiū
rint, tų šalių valdžios yra grynai socialistinės, nors tik
rumoje taip nėra, nes socialistai tenai dar negali apsi
eiti be liberalų arba radikalų ūkininkų paramos, nes jie 
neturi absoliučios daugumos parlamentuose. Vadinasi, 
faktinai šios skandinaviškų šalių valdžios yra ko-alici- 
nes (jungtinės). ;

Kai dėl Francijoš ir Belgijos valdžių, tai jų koalici
nis pobūdis yra išreikštas pačioje ministerių kabinetų 
sudėtyje^

Reikia dar pridurti, kad ir Čekoslovakijos valdžioje 
seniai dalyvauja socialistai, nors jos ministeris pirmi
ninkas nėra socialistas.

Taigi šiandie yra pastebima, kad vis didesniam ir 
didesniam skaičiuje šalių Europoje į valdžias įeina so
cialistai,, ir vis dažniau jie užima valdžiose vadovaujan
čias vietas. Na, o dar randasi žmonių, kurie šneka, kad 
socializmai jau atgyvenęs savo dienas. Kaip tik priešin
gai: socializmas tik dabar pradeda pasaulyje įsigalėti!

tai ne tik dalyvauja, bet ir vadovauja. Seniaus tokios 
arba panašios valdžios susidarydavo tik revoliucijos lai
ku, bet jos dažniausia būdavo netvirtos; praėjus kuriam 
laikui, jos suirdavo ir užleisdavo savo vietą vienokios 
arba kitokios rųšies reakcijai — diktatūrai, kontr-revo
liutai ir t. t. Bet dabar vis dažniau ir dažniau koali
cinės valdžios susiorganizuoja tokiose šalyse, kuriose 
gyvenimas eina taikios evoliucijos, o ne perversmų ke
liu. Ir susiorganizavusios, jos rodo gana daug stiprumo.

štai Danija ir Švedija turi socialistinius ministerių 
kabinetus (kurie kooperuoja su liberalais arba pažan
giais valstiečiais) jau keletą metų, ir neatrodo, kad 
joms butų pavojus griūti. Panaši valdžia Norvegijoje 
irgi laikosi tvirtai. Belgijoje socialistai iki šiol turėjo 
penkis atstovus ministerių kabinete, o dabar socialistui 
jau pavesta ir ministerio pirmininko vieta. Francijoje, 
kur socialistai seniai buvo nudegę nagus dalyvavimu 
valdžioje (Briand ir Millerand!) ir dėl to jie paskuti
niuoju laiku atsisakydavo eiti į ministerių kabinetą, — 
Francijoje šiandie ministeris pirmininkas jau irgi yra 
socialistas.

Reikia tikėtis, kad šitokių valdžių” toliau bus vis 
daugiau ir daugiau. Jos veikiausia toliaus pasidarys 
normališkas valdžios tipas visose pažangiose šalyse.

Žinoma, perdrąsu butų sakyti, kad kiekviename at
sitikime tos koalicinės valdžios bus iš karto sėkmingos. 
Labai galimas daiktas, kad, sakysime, premjero Blum’o 
kabinetas, paveldėjęs tiek daug visokių keblumų iš savo 
pirmtakų, nesugebės ilgai išsilaikyti ir Francijoš socia
listai tuomet gali vėl “netekti apetito” dalyvauti val
džioje. Taip gali atsitikti ir Vandervelde’o kabinetui 
Belgijoje. Bet po visų klaidų ir nepasisekimų socialis
tai, galų gale, bus priversti ir vėl stoti prie valstybės 
vairo ir, kol jie neturės daugumos parlamente, dalintis 
valdžia su buržuazinėmis partijomis.

Tose šalyse, kur demokratija yra įsigyvenusi, žmo
nių atstovybė turės parlamento, o ne sovietų formą, ir 
jų valdžioj bus demokratiškos, o ne diktatoriškos.

Kai politinės demokratijos rėmuose laipsniškai iš
sivystys it industrinė demokratija, tai bus —- socializ
mas. .

Bet tenai, kur dar nėra demokratijos' politikoje, jos 
negali būti ir industrijoje. Taigi tenai dar negali būti 
kalbos ir apie socializmą. Diktatūra yra{ ne kėlias į so
cializmą, bet didžiausia, kokia gali būti, kliūtis aiit to 
kelio! ,v

Europos Politikos 
Kortos Keičiasi

4 _______________ „ > «■> • e■

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
Jei busit gavę vienų iš ma-

ga kaip ką pavergti. Tai se
ka, kad’ italų ir dalinai vokie
čių įtaka dabar Austrijoje bus 
žymiai sumažinta ir tuo pačiu 
demokratinių valstybių blokas 
sustiprintas.

Taip pat kiek tenka iŠ pir
mų laikraščių žinių spręsti 
Prancūzijos socialistų vadas su
radęs užsienių politikoje su an
glais bendrute taškus. Tuo bu- 
du anglų konservatoriai lyg ir 
butų paraližuoti ir nesisteng
tų prancūzų vidaus politiką 
veikti, kad ir finansiniai ir tuo 
budu Prancūzijos demokratinis 
frontas dar labiau sustiprėtų. 
O jei tik Prancūzijoje galės 
visai normaliai gyvuoti ir iš
silaikyti dėmokrątlnis frontas, 
jei jis tik gklės UŽsiėiiių po
litikoje parodyti didesnio gy
vumo ir aktingumO, tuomet nė
ra abejonių, kad Europos de
mokratijos aspiracijos, jos de
damos viltys, žymiai atsigaus 
ir jų pajėgos stiprės ir augte 
augs.

Visoje Europoje paslėptos 
demokratijos potencijos daug 
yra sukaupta, tik reikia tų iš
orinių sąlygų, kad visa ta pa
jėga galėtų pasirodyti.

čia labai daug derės kiek 
Prancūzijos liaudies frontas 
sugebės ir mokės vesti tiek vi
daus, tiek Užsienių politiką, 
kad ir kitų kraštų lygiai tok
sai demokratinis judėjimas ga« 
lėtų bent kokiame nors pavi
dale pasirodyti. ,

Taip pat čia daug dera ir 
nuo Prancūzijos komunistų 
laikysenos. Jei jie parodys di
delės politinės išminties, jei jie 
Maskvos reikalus nepastatys 
Aukščiau visos demokratijos 
reikalų, tai tasai frontas bUS 
išlaikytas. Taigi ar komunistai 
turės reikiamo šiame atsitiki
me takto, greita ateitis paro- 
dys.

Viena nereikią pamiršti, kad 
Europos reakcija taip pat Stip
riai burfa . savo pa j ėgas kaip 
ir demokratijar Reikia visuo
met turėti galvoje, kad reak
cija smūgiui besiartinant, taip 
moka ir sugeba sudaryti, jei 
norit, savo rųšies internaCionA- 
lą, kuris liors jokiomis sutar 
timis nesuvaržytas, nors jis jo-

ir kApitaliStamS galą padary
ti.

Taigi, visos demokratijos da
bar Akys nukreiptos į Pary 
žiu, ir iš tenais Taukia viso de- 
mokratiriio, darbininkiškai de
mokratinio Europos judėjimo 
pradžios. Jei šitas judėjimas 
tik prasidės, jis labai greitai 
atsigaus ir dabar esamas daug 
kuf vadizmo pradu paremtas 
režimas labai greitai pradės 
byrėti. Jis daug greičiau suby
rės, negu jis įsigalėjo.

P. B.

“PEREINAMOJO LAIKOTARPIO” VALDŽIA

Visi yra girdėję tą Lenino ir jo šalininkų skelbiamą 
teoriją, kad “pereinamam laikotarpyje” iš kapitalizmo 
sistemos į socializmą valdžia turi būti “proletariato dik
tatūros” rankose. O proletariato diktatūros valdžia, 
Anot tos teorijos šalininkų, tai daug-maž tokia valdžia, 
kaip kad Šiandie Rusijoje. Komunistai labai dažnai da 
ir priduria, kad ta proletariato diktatūra privalo turėti 
“sovietų formą”.

Šią teoriją Rusijoje bolševizmo tėvas sakėsi paėmęs 
tiesiai iš Karolio Markso ir Friedricho Engelso raštų. 
Bet tai yra netiesa, nes Marksas ir Engelsas, nors ir 
vartojo žodžius “proletariato diktatūra”, bet juodu nie
kuomet nekalbėjo apie kokius nors “sovietus” (tary-^ 
bas); juodu sakė, kad “proletariato diktatūrai” nerei
kia jokios ypatingos valdžios formos, bet kad tinka
miausia valdžios forma jai yra demokratinė respublika.

Aiškus dalykas, kad demokratinė respublika nėra 
labai gerai suderinama su diktatūra — ar tai proleta
riato, ar kieno kito. Kartais gali pasitaikyti, kad ir de
mokratinei respublikai tenka imtis diktatoriškų prie
monių — sakysime, kada reikia ginti kraštą nuo išori
nio pavojaus arba kovoti su kokia nors didele suirute 
krašto viduje. Bet, išimant tokias nepaprastas aplinky
bes, kuriose “diktatūra” gali būt neišvengiama, kaipo 
laikinis stovis, diktatūra demokratinei respublikai ne
tinka.

Tai kokia gi bus nofmaĮiška valdžia tame “pareina
mame laikotarpyje”, kada kapitalistų kliasa jau nebe
pajėgia viena valdyti, o darbininkų kliasa dar nesten-’ 
gig Visą valdžią paimti į savo rankas?

Veikiausia, ji bus koalicinė — susidedanti dalinai 
iš sdciaBstų, dalinai iš kitų partijų atstovų.

Taip galima spėti, matant, kas šiandie dedasi Eu
ro,poje (o taip pat Austrijoje, Dietinėje Amerikoje ir 
kitur). Tenai jau yra visa eilė valdžių, kuriose socialis-

no laiškų, tai ten buvo rašo
ma, kad Lenkija y/a politinio, 
žinoma, vidaus politinio kutšo 
pasikeitimo išvakarėse. Jau da
bar, tur btft, iš telegramų ži
not, kad Lenkijos vyriausybe 
pasikeitė. Ir pasikeitė ta liįk- 
me kaip ir turėjo būti. Tai 
yra paėmė jos gyvenimą vai
ruoti nuosakesni diktatūrinio 
režimo šalininkai, kurie nelin
kę daryti jokių nuolaidų atsi
gaunančiam demokratiniam ju
dėjimui, bet nori visiškai jį už
gniaužti. Ar pavyks, tai atei
tyje pamatysime. Dabar sun
ku pasakyti, nes bendrai Eu
ropoje demokratinis judėjimas 
ir jo laimėjimai galimi tik vi
sti4 Europos plotu. O šitai ga
li prasidėti tik didesnėms val
stybėms, kurios demokratiniai 
tvarkosi, Vokietiją ir Italiją 
prispyrus prie sienos. Iki šitų 
dviejų valstybių diktatoriai 
turi savotiškus užsienių laimė
jimus — jų pasisekimai daug 
kam galvą susuka...

Aišku, Lenkijoje reakcijai' 
stiprėjant ji nieko gero Lietu
vai nelemia. Vilniaus lietuvių 
persekiojimas dar paaštrės, 
lenkai dar visokiais budais mė
gins provokuoti Lietuvą.

Užsienių ministeris ponas 
Bekas paliekamas tas pats, ku
ris Lenkijos demokratiniuose 
sluoksniuose neturi bet4 kokio 
pasisekimo, nes visi žino, kad 
tik jo PASTANGOMIS visa 
Lenkijos užsienių politika pa
šlijo Vokietijos link ir tuo pa
čiu prasidėjo Lenkijos vidaus 
politikoje paaštrintas reakcijos 
kursas.

Taigi, vidaus Lenkijoj įvy
kusios atmainos Lietuvai nie
ko gero nežada, o tik naujus 
rūpesčius neša. Reikia laukti

naujų iš Lenkijos pusės pro
vokacijų, nes dabartiniai jos 
politikos vadovai dar geresni 
yra provokacijų meistrai, negu 
seniau buvusieji, šia proga ten
ka pridurti, }kad Lenkija da
bar atlieka kaip ir piršlio ro
lę. Jie deda pastangų, kad 
Skandinavijos valstybės taip 
pat savo užsienių politiką pra
dėtų derinti su Vokietijos po
litika, bet kol kas šioj ė pirš
lio rolėje lenkams nesiseka. 
Betgi Europos užsienių politi
koje yra kai kurią pragiedru
lių, kurie gali geresnį rytojų 
užtikrinti ir Lietuvai, štai Au
strijoje, apie kurią irgi viena
me laiške ešd rašęs, įvyko di- 
dėlią attnainų.

Buvęs Austrų vadukas stai
ga labai pradėjo rodyti dide ' 
lio susirūpinimo Italų likimu ir 
jau per daug pradėjo rodyti 
jiems savo simpatijų.’ šitai vi
sai nebuvo pakeliui nei Pran
cūzams, nei Anglams ir šitų 
politikų įtakos dėka Austrijo
je įvyko ministerių kabineto 
pasikeitimai, šitie pasikeitimai 
tiek reikšmingesni, kad jau 
Austrija negalės per daug pri
klausyti vien tik huo Italijos 
politikos. Tai reikia laukti, kad 
pačioje Austrijoje klerikališkai 
fašistinis režimas bent kiek 
atslūgs ir gal kraštas pradės 
demokrateti, bet kartu vis dėl
to tenka nepamiršti, kad Au 
strijoje labai stiprhs yra vo
kiškas naciškas judėjimas.

Sakysit, kaip čia prancūzai, 
anglai taip greit paveikė Au 
strų vidaus politiką. Austrija 
finansiškai visai nėra priklau
soma valstybė, čia pinigų daug 
turi įdėję italų, prancūzų ir an
glų bankininkai. O pinigai, kaip 
žinome, turi tokią savo ypaty- 
bę, kad jie gali greitai ir štai-

kios aiškios programos nettiri, 
bet turi vieną bendfą tikslą — 
neduoti įsigalėti demokratijai, 
ypač neleisti gyvenimo vairuo
ti marksistams, nes jie ekono
miką nori pagrindiniai kėišti

PASTABOS
I

“Laisvė” No. 100 rašo: “Ar 
tikėjimas yra asmens dalykas? 
Menševikai sakydavo, kad taip, 
jet Leninas dar 1909 m. ra
šė: ‘Proletariato partija reika
lauja nUo valstybės, kad reli
gija butų asmens dalyku, bet 
tuom pat kartu- neskaito As
mens dalyku klausimą kovos 
prieš liaudies nuodus, kovos 
prieš religijos papročius ir 1.1? 
Oportunistai dalykus iškraipo 
tuom, buk... partija rokuoja re
ligiją asmens dalyku”.

Aš nesdprarttu, kokiu budu 
Komunistų partija gali Lenino 
dogmą religijos klausimu sude
rinti SU VII Kbmintėrno kon
greso tarimais. Juk tas kon
gresas pasisakė pet UŽ tai, kad 
partijos nariai rašytųsi į pa
rapijas ir ten veiktų.

» » »
Laisvė” No< 108 rašo, kad 

sovietai yra priešingi Tautų 
sąjungos panaikinimui. Girdi, 
Sąjungos panaikinimas tik pri
artintų karą Europoje.

Gal tai ir teisingas sampro
tavimas. TAČiati tik; po dauge
lio metų Maskvos dėdės su
prato, jog lautų sąjunga vis 
dėlto nėrA blogas dalykas., O 
kaip pirma jie sakydavo? Ko
manduojami iš Maskvos, visi 
didesni ir mąžesni komunistų 
lyderiai sakydavo, kad Tauti 
sąjunga yra imperialistinių plė
šikų sąjunga.

Vadinasi, visi komisarai da
bar priversti yrA gerti tą Van
denį, kurį jie Visai -dar nese
niai prispiaudė;

« » »\
Stalino mokslo išpažintojas,

džiulį priešfašistinį suvažiavi
mą pereitais metais CleVėlaii- 
de. Tai jos atskiras balsas Skar
džiais protestais nuaidėjo pa 
sauliniam lietuvių kongrese 
Kaune! Tūliems Žmonėms tuo 
laiku rūpėjo labiausia skridi
mai”.

Pruseika buvo, yra ir, tur 
būt, pasiliks tikras politiško 
vėjo pamušalas. Kada buvo or
ganizuojamas Vaitkui skridi
mas, tai ir LėohAš ne kartų 
pašukuodavo “Laisvę” Už tai, 
kad ji tam skridimui kenkia. 
Dabartinių laiku čentrabiuriai 
to skridimo nebeprisimena, — 
jau gerokas laikas kaip nieko 
apie tai neberašo. Tad štai bu
vęs sklokoš lyderis pradėjo apie 
tai kliedėti.

Antras dalykas: Clevelando 
: tongrese dalyvavo ir Prusei- 
<a. Jis tada juokėsi iš centra- 
jiustlų, kurie rinko delegaciją

Kauną. Atvejų atvejais jis 
įrodinėjo, kad komunistai visai 
be jokio reikalo išmetė 900 do
lerių delegatams pasiųsti.

Kaip sau norite, tam žmo
gui užuot strategiko vaidmenį 
vaidinus geriausia pritiktų pi- 
nacus pardavinėti.

» » š
I

Kapsuko vienų metų mirties 
Sukaktuvėms paminėti '“Lais
vė” No. 112 persispausdino 
Maskvoje parašytą straipsnį, 
kuriame Klioris rašo: “Jis bu
vo prieš socialistų bendradar
biavimą su buržuaziniais vei
kėjais nukentėjusių nUo karo 
šelpimo komitetuose”.

To visai negalima pasakyti 
apie Kapsuką, kada jis gyve
no Amerikoje. Dėl karo nuken* 
tėjusių šelpimo klausimu jis 
buvo pasirengęs su Visais ko
operuoti. Vedė jis net derybas 
su kun. Kemešiu, ir tose , dery
bose jis buvo tiek hUolaidUs, 
kad tik penktosios dalies te
reikalavo. Tiek jis buvo linkęs 
susitarti. Bet Maskvoje apie jį 
vis dar iš labai revoliuciomškų 
notų tebekalbama.

—• Marksistas.
4

Leonas PrUteėlfca, aule' ėėntra- 
biurių nuopelnus “L.” No. 106 
rašo taip: “Tai ji sušaukė di-

Tik ką atėjo 
150 

KULTŪROS 
Numeris 

Padidinta ir labai įdomi 
laida. Galima guti 

Naujienose ' 
Kaina 45 centai
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Turizmas Lietuvoje
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Pavasariui sairte iššovus ne
noromis norisi kalbėti vasariš
komis temomis. Keliauti žmo
gui, tur būt, yra įgimta. Juk 
istorija mus moko, kad senų 
senovės laikais iš viso visi žmo
nės buvo dideli bastūnai, šito 
seno savo pripratimo ir dabar 
žmogus nenori išsižadėti, štai 
kaip tik atostogas gauna nuo 
darbo, tuoj kur nors nešdinasi, 
keliauja.

Ne visos tautos dabar vieno
dai turi palinkimų į turizmą. 
Tasai palinkimas dalimi parei
na ir nuo žmogaus išteklią.

štai Europoje anglus mes 
žinome dideliais turistais esant. 
Kaip kas tiesiog sako, kad ang
lų tauta tai turistų tauta, ‘ir 
ištikro anglas visas savo atosto
gas praleidžia keliaudamas. Jei 
jis kitur nepajėgia išvažiuoti, 
tai pas save < pėsčiomis kelis 
šimtus, o kartais <tukštančius 
kilometrų daro ir sugrįžus iš 
atostogij giriasi, kiek yra kilo
metrų padaręs. Šituos pėsčio
mis net padarytus kilometrus 
kiekvienas anglas sau į didelius 
nuopelnus įsirašo. O jau tas 
anglas, kuris kitur iškeliauja, 
tuoj visų akyse pakyla^

Vasaros metu, rodos, nesu
rasi tokio pasaulyje kampelio, 
kur nesutiktum anglą keliau
ninką. Kelionėje anglas jaučia
si kaip pas save namie. Jis Vi
sur kalbės tik angliškai, jau 
iš anksrto gerokai yra pasiskai
tęs apie tų kraštą, kur keliau
ja. Kelionėje anglas ramus, ne
išlaidus, daug nereikalaująs, 
mokąs Visoms vietos gyvenimo 
apystovoms prisitaikinti. Ang
las visur, kur galima, Vengia 
motorinio susisiekimo, geriau 
mėgsta raitas joti, arba^pės- 
čiomis<. eiti, mos; ■„ ,,

Daug keliauna ir prancūzai, 
bet šitie toli nenori nuo savo 
tėvynės nuskristi. Mat, pran
cūzas yra perdaug geros nuo
monės apie savo tėvynę, kad 
norėtų ilgesniam laikui su ja 
atsiskirti. Be to, prancūzas ne
nori pėsčiomis eiti, jis Važiuo
ja, jis net į kalno Viršūnę au
tomobiliu nori įdrožti; jei to 
padaryti negali, tai moja ranka 
ir grįžta atgal. *

Vokietis taip pat neprastas 
keliauninkas, bet šitas niekur 
nenori išsižadėti visų savo pa
togumų, kelionėje jis labai įky
rus, daug klausinėja ir kiek
viena proga turi pabrėžti savo 
tėvynės visus patogumus ir 
kitur jam daromas skriaudas.

Europa gerai pažįsta ir Ame
rikos turistus, žinoma, šiaurės 
Amerikos, nes Pietų Amerikos 
gyventojai dar nėra tiek pajė
gus ir kultūringi, kad keliau
tų kur nors toliaus. šiaurės 
Amerikos turistai Europoje ke
liauja būriais, ne kaip anglai 
paskirai, po vienų, arba po du. 
Be to, kas žymėtina, kad iš 
šiaurės Amerikos daugiau riio- 
tėtų ne vyrų atkeliaudavo. Ma-’ 
žiau inteligentų, daugiau iš 
biznio pasaulio žmonių. Tuo 
metu kaip Europos gyventojų 
žmonių tarpe daugiau randasi 
keliauninkų inteligentų darbo 
žmoriių tarpe, šitie amerikonai 
turistai taip pat kaip ir vokie
čiai daugiau mėgsta keliauti 
visokiais motorais* bet ne pės
čiomis eiti, be to, daugiau yra 
reikalingi visokių patogumų ir 
sunkiai virškina vietos gyveni
mo sąlygas.

Ar daug keliauna lietuvis? 
Reikėtų pasakyti, kad šiaurės 
Amerikos lietuvis daugiau yra 
linkęs keliauti, bent savo bu
vusią tėvynę aplankyti. Lietu
voje keliavimas tik paskutiniais 
metais pradeda prigyti.; Ir tai 
čia viduje pas save Lietuvoje. 
Jaunimas tai dviračiais, tai lai
veliais upėmis skersai išilgai 
Lietuvą vasaros metu keliauja, 
o kaip kas pėsčiomis Lietuvą 
matuoja. Senesnioji karta bent 
atostogoms kur nors Lietuvoje

išvažiuoja: kas į pajūrį, kas Į 
kaimą paviešėti.

Šitokių vidatis turistų jau da
bar per metus priskaitoma Lie
tuvoje net keletas dešimtų tuk- 
stančių, Bet tai maža, štai pas 
kitas tautas, sakysime, kad ir 
pas jugoslavus, graikus, kurie 
nėra žinomi dideliais turistais* 
vasaros metu veik kas dvide
šimtas asmuo keliauja, o pas 
kitas tautas beveik kas dešim
tas* žinoma* suaugęs* keliauja.

iŠ š. Amerikos seiliau į Lie
tuvą per dešimts tūkstančių 
žmonių atkeliaudavo* dabar ši
tas skaičius žymiai sumažėjo, 
jis siekia vos Vieno kito tūks
tančio.- Ir iš viso iš Amerikos 
dabar tik dešimta dalis turis
tų atkeliauna j Europą, negu 
sakysim koks penketas .metų 
atgal.

Su turistų palinkimais tai iš 
viso labai įdomus dalykai deda
si* Buvo įėję labai J madą se
niau keliauti į pietus, tai yra 
į Italiją, Pietų Prancūziją. Čia 
ttet Susidarė savo turizmo pra
monė: Visas ūkiškas gyveni
mas taikėsi turistams. Viešbu
čiai* restoranai, net atitinkami 
valgiai buvo statomi ir daro
mi tokie, kurie tiktų tik turiz
mo sezonui* Pietų Prancūzijos 
daug žemės Ūkių beveik išimti
nai prisitaikė turistams, čia 
šimtai tiikstančių sezono metu 
suplaukdavo turistų iš visų pa
saulio kraštų. Vietos gyvento
jai turėdavo, per keletas dešim
čių tūkstančių milijonų litų pa
jamų. Kraštas žydėjo, žmonės 
gerai vertėsi ir taisė, “gražino’* 
valstybės biudžetą. Vėliau šita 
turistų banga per Prancūziją* 
Italiją veržėsi į Afriką, ypač 
artimą Egiptą aplankyti* Tai 
būva .mada. < iri.ta tosb mados 
prancūzai, italai, austrai, čeko- 
slovpkai turėjo milžiniškas pa
jamas. O dabar ta mada pra
deda įgyti Visai priešingą kryp? 
tį. Turistai labiau pamėgo Eu
ropos šiaurės Valstybės.

t’ietų Prancūzijoje, Italijoje 
dabar pamatysit tikrai pasigai
lėtinus reginius: stovi lentomis 
apkalti trobesiai* restoranuos, 
viešbučiuos įlegirdėsit jau ža
vingos muzikos, jie tušti* netu
ri svečių, kai kurie ūkininkai 
yra metę savo ukiuš, juOs ap
leidę ir į miestus išsidanginę. 
Austrijoje dar liūdniau. Švei
carija, tas Europos turizmo ge
riausias viešbutis, dabar jau 
beveik neturi kas dafyti. Jo
kiais kalnų grožiais dabar tiek 
turistų nesUviliosi, kaip seniau 
kad buvo, štai jau antri me
tai kaip daugelis tų turistų lan
džioja po Norvegiją, Švediją, 
Suomiją, Baltijos valstybes, ki
ti net tolimą Sibirą pasiekia, 
bet į pietus jau nekeliauja, ži
noma, čia kalba eina tik apie 
masinį turistų lankymąsi. Iš 
to da neseka darytį išvados, 
kad PrancUzija, Italija, Aust
rija, Šveicarija jau juos galu
tinai prarado, bet jų lenais tiek 
nė pusės nėta, kiek seniau bu
tą. Štai jau pora metų kaip į 
Lietuvą vis daugiau ir daugiau 
iš kitur turistų atkeliauna. 
DaUg būva anglų, švedų, danų 
ir kitų tautų. Lietuva’ turi ge
ras turizmui sąlygas* žinoma* 
gamtines. Tdri puikų pajūrį* 
koks kitur Europoje sunku 
rasti. Klaipėdos krašto Kuršių 
įlanka — Nida, Juodkfartte — 
tai tikri grožio ir didelio pato
gumo poilsio vietos. Joks Eu
ropos kurortas grožio žvilgsniu 
Čia konkuruoti negali.

Paskui seka Ežerėnų, Varė
nos apylinkės gausingais eže
rais ir smaluotomis -pušimis 
pasipuošę.

Anglų tarpe labai yra įsivys- 
tęs meškeriojimas. Kai kas tvir
tina, kad meškeriojimas yra 
geriausia nervų gydykla. Ir šitą 
progą anglai labai išnaudoja. 
Kaip kas juokauja, kad Angli
joje yra daugiau meškeriotojų,
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iiegu žtivies, dėl to anglai sku
ba kitur žuvies pameškerioti, 
čia Lietuvos ežeruose jie tas 
sąlygas puikiausias turi.

Be to, Lietuva turi ir klima
tinius kurortus, tai gydyklas, 
kaip Birštoną, Pasvalį ir t. t. 
Bet vis dėlto Lietuva nėra pa
siruošusi didelį skaičių turistų 
pas save priimti — neturi kur 
jiios padėti. Mažiausia ko 
trūksta, tai turistinių 'viešbu
čių. Tokių viešbučių turėtų tu
rėti bent vieną kiekviename ap
skrityje. Dabar, jei tik daugiau

■i.— .

žmonių atkeltauita, tąi vasaros 
metu Herą kur pasidėti. JKu yra 
buvę tokių atsitikimų, kuomet 
daugelis iš kitur atkeliavusių 
turėjo dėl pktalpų stokos grįžti 
atgal iš kur atkeliavę. Tai vie
na.

Antra dar musų vasarvietės 
neišmoksta kaip galima papi
ginti išlaikymą. Jis palyg nti 
m kitais kraštais yra brango
kas, nors patys maisto produk
tai nėra brangus, — jie gan pi* 
gesni negu kur nors kitur. Tai 
antra. Štai šitos dvi Svarbiau^

sios apystovos masinį turistų 
lankymąsi Lietuvoje atbaido.

Bet kas sykį ątšilartko į Lie
tuvą, tai kitais metais vėl grįž
ta ir jau grįžta ne vienas, bet 
dar daugiau svečių atsiveža;

Lietuvoje veikta kaip ir kitur 
ttirižtod sąjUiiga. Bėt šita Tu
rizmo sąjunga Hd ^iol tinkamai 
savo veikios itaisvystėi Ji gal 
daugiai! iki šiol buvo Susirupi- 
nus iš Lietuvos kitur suruošti 
ekskursijas. Mažai reklamavosi 
ir dar mažiau saVO kraštą ki
tur reklamuoja*

O turistai į Lietuvą savaime, 
nejučiomis, niektai# nekviečia
mi lankosi ir metai iš fltaių jų 
skaičius didėja, ąug&

Turizmas dabar valstybių 
ūkiškam gyvenime turi didėles 
reikšmės, ypač jis yra reikš
mingas žemės ūkio kraštams. 
Mat, čia iš kitui* atkeltavą žmo
nės suvalgo vietos ptoduktuš,— 
neteikia mokėti muitas, nerei
kia tffinzito išlaidų padaryti. 
Kitos valstybės, tame skaičiu
je ir &BSR* svetur vara pašė
lusią turizmo ’ propagandą, jos 
reklamai milžiniškas sumas pi
nigų išleidžia ir ta rektaiita gy
vai apsimoka, štai kai kurios 
valstybės tikrai. nežūti gorų 
gamtinių turizmui sąlygą, bet

tik dėka geros reklamos, pro- 
pągdrtdos tiek sutraukia turis
tų, kad savo Valstybės biudže
tų spragas tikrai esminiai pa
taiso.

Nekalbėsim jau apie Šveicari
ją, kuri beveik išimtinai iš tu-* 
rištų gyvena, štai Čekoslovaki
ja, Austrija, paskutiniu laiku 
Jugesiavija* Graikija po keletą 
milijonų litų vien tik iš turis
tų turi pajamų. Bet negalėtu-* 
me sakyti, kad teitais butų auk
so kraštai turistams* —- dauge
lis jų tenais tik reklamos dė
ka pakliūva.

Tai į. turizmą reikia žiūrėti 
kaip j pelningą ūkio šaką* ku
rią privalu vystyti* Be to, tu
rizmas yra prasmingas ir kul
tūros požvilgiu, žmogus kelia
vęs daug mato* daug patiria ir 
tuo pačiu kultUrėja, Šviėčtasi. 
Be to, jis kitur nukeliavęs taip 
pat savo papročiais Veikia. Vie
tos gyventojus*

šiais metais Lietuva jau lyg 
labiau pasiruošusi laukia iš Sve
tur atkeliaujančių. Iki šiol iš 
kitur daugiausia Lietuvos ku
rortuose būdavo vokiečių. Jie 
čia važiuoja tam tikro tikslo 
vedami. Jie savuosius ragina 
keliauti i Lietuvą* kad čia vo
kiety bę palaikyti, ypač Klaipė

dos krašte, žinoma, vokietybė > 
voktatybe, o bizhis bizniu. Jų 
Vokietybe ne labai kas baidosi, 
o kaip palieka Lietuvoje savos 
valiutos, žinoma* niekas negali 
protestuoti. Nors jie labai šyk
štus yra ir šituo savo šykštu
mu tiek veikta sakysim Kur
šių krašto žvejį* ktlts sako: 
koks čia pons vokietis, aus prū
sas pinigų gaili, visai kita koks 
švets, ar lietuvninką* dar ge
riau amerikantas.

Vasaros metu Kuršių Žvejls 
žino ką jis daro: kalk pinigą* 
žiemą ne tik sūdytas varnais 
galėsi valgyti.

Ir šitas žvejys labiau flegii 
kas kitas laukia svečių*

Betkas.

naujienose
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RUSIŠKA ir turkiška pirtis 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE | 

908-910 W. 14th Street
' Moterų diena sėredčmiš i

Po naujų savininkų priežiūra. Naujai išrenfiontuota išfirtalevotd. Ma- 
saždi—Chitopodlstai—Atdara dieną ir naktį. Swimming Pool.

. ; ; n Phone CANal 0560
..............................................      I ■ —. ................... >, n IM mIIII......... i i.mua
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STOKES

VISAI. ŠEIMYNAI
Geriausi ir patogiausi čeverykai vi* 
sai šeimynai vasarai iš baltos sku- 
ros. Jie yra vėsus; nekaista kojos.

. Stiprųš. Musų kraiituvėj rasite di-
» džiausį pasirinkimą.

Kainos baltų čeverykų nebrangios.

Universal Shoe Store
A. ZALECKIS ir .1. MARTIN, Sav.

3337 SO. HALSTED STREET

sv. 13c
tuz. 35c

A

4-4.

—M

Qualitų Products
------ i---- 1 ■ . .. !-.i znu.l: r. ■ ■__ ._ • 

KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST Šl-ST STREET, TEL. PROSPECT 2261
■       1 i ——-  ■ i ' ■    i. .. ........ . r.  •.<“įi>...l*..iiii.    .................................... ... ........

1

IŠPARDAVIMAS!
Penktadieni ir Šeštadienį, Birželio-Jtine 5 ir 6

i i ii i ■■■■m — AM

EtMtyduy sv. tttaiš.
KAVA .... 15c
caRnation MILK
Aukšti , 61'-C 
kenai ...........
.<MiM.ii.i <i

F(ėWČomer Puikus
CUT BEETS

No. 2% 4 Afi
įęftal    I U G

Uniu^al
DRUSKA

Plyna ar lodizuota

2 15C
Unitietšal

TOMATES
No. 2 /4) 4
kenai g už ■

VYŠNIOS

ORANŽIA1 (vid.)
i

PUIKIOS TOMATES 2 sv. 19c
——

Centlivre “NICKLE PLATE’’ Beer
From Fort Wayne, Ind.

Važiuodami į miškus arba prie ežerų, ar my
lėdami svečius—-visuomet vartokite pirmos 
rųšies alų Centlivre—Nicklė Plate Beer 
Naujos Aštuntokės vadinamos — Jiffie Jugs 
patogiausiai vartoti mažoms grupėms. Alus 
užsilaiko šaltas per 15 vai.
Bačkinis alus PusgorČiais labai mylimai Var
tojamas. Taipgi Keisais—inteligentiškas ir 
Sveikas gėrimas.
Dėl didesnių grupių Ketvirtokės ir Pusbač- 
kiai. Su užsakymais duodame pumpas šalt- 
baksius ir kitokius įrankius.

Šattkite mus arba reikalaukite'per jūsų 
TAVERN.

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

CENTLIVRE °NICKLE PLATE” BEER 
ENCLUSIVE DISTRIBUTORS

RITZ DISTR. CO.
10411 SO. MICHIGAN AVĖ. CHlCAGO 

Pullman 9200
—..................... -.■...H

■

, UNIVERSAL RĖt)
KIDNEY BEANS 

No. 2 kenai 2 už 19c
unIveRšal PAŠIRINKIMUI 

SRIUBOS 
JUMBO KENAI:

Tofriatoe, Vėgetable, Spaghetti, Pork and Beans 

3už25C 
------------------------------------------ .................. .

KN0X JELL 
ĮVAIRIAUSIU SKONIU 

3 už 19c
SANCO TYRAS

VAISIŲ SYRUPAS 
16 uncijų O 

kenai « už fcvv
UNIVERSAL

TOILET TISSUE
Augštos rųšies • E
1000 šilkinių lapukų ............ w už fcvV

Universal Dantų Krapštukai
2 pakeliai 9c

Roch^te^ An^sL birž.

No. i 9 10 M
kėliai “už I “V

................m ■ ■■ .. i į i

UNIVERSAL
Salad Dressing
32 uncijų P R p
džiarai ..........  fciww

Mealtime Country 
Gentleman

KORNAI
No1 9kenai ....... ® už ■ vU

SWĮFTS FRANKLIN
SALAMI

svarui 
vwy Visa arba pusė

■n. i ■■■■■

Ateikit i Musų Mėsos
DEPARTAMENTĄ

t 
*

RIDIKUČIAI 
2 pundeliai 5c

■ I ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■ I I ■ ■>■< lll<    1 į

OCTAGON SKALBIMO MUILAS
5 oi 23c

OCTAGON CLEANSER
2 u?. 9c

OCTAGON POWDER
■■ 2 uj 9c

OCTAGON SOAP CHIPS
pakelis 9c

OCTAGON VEIDO MUILAS
14c

i Mn.nM-.MMli .....................I ■II.-III..... , M 
UNIVERSAL puikus RAUDONAS 
SOCKEYE SALMON
.' ^ke1narkSti 25c

iiBIII ■■ I ■■■ J i I h|. TfJl ■

Ma brown
RAUGINTI AGURKAI

32 Uncijų 1 
) džiarai I ■ V

j i ’■ -21r' ■ "C t - 1 ■ ..i'f n ■' 1 A------- 1--------------------- —

Universal PYčES
RIEKUTĖS AR PUSĖS
No, 1 £ už

kenai fcUU
Gladiator Alyvų Aliejuje >

SARDINKOS 
2 15c 

--------] } ,■ Į----- --------- -■----------

ARMOUR'S
STAR TAUKAI

1 svaro 
pakeliai ■ ■

UNIVERSAL FOOD STORES 
Duoda jums augščiausfos rūšies, prėkts ii* 

geriausi patarnavimą/ x ■ 
LANKYKITE JU KRAUTUVES

!■' ( .V 2" ;1’ >• -į ' e<‘ »’ Vi- i..*' / ' 'V

_______________________________________________________
__________________



Naujienų Vajaus Kontestas
A. Sinkus

Kontestantų stovis, laipsniai ir balsų skaičius

skaitytojų

SENAS PETRAS

MRS. D. ŽUKAS 5-pMų

LABANAUSKAS

taimeriamsTuri 3007 balsu
Turi 3240 balsų

OLOVVECKI

MOCKUS

J. YOKUBYNAS

FRENZELISTuri 1520 balsų Turi 1170 balsų

acm
NON-GR ADUS—NEPASIEKĘ PIRMO LAIPSNIO

KRUŠINIS

1010 balsųTuri No. 2^ kenai 170

57c

MASKVITIS
ROUND MINCED HAM

SKIRKO G. KRIŠČIŪNAS

PIKNIKAS SU PRAKALBOMIS
1519 W. Lom

Turi 160 balsų Turi 130 balsų

Turi 80 balsų170 balsų

SKIRMONTAS
15723 Lathrop
Avė. Harvey. III.
Turi 1520 balsų

noriu palinket
skaitytojams ge

2135 
ding

MRS. M.
ROVAITIENfi

Rockwell St.
Chicago.

MRS. F. 
EDKINS

STANLEY 
BARTAŠIUS

131 Adams St, 
Westville, III.

■9th St 
s, Mich

713 Wisconsin St
Port Washing- 

ton. Wis.

bard St.
Baltimore,

B. VERSECKAS
377 W. South St.

VINCAS
BUDVIDIS

4094—!
Ecorse.

Turi 2040 balsų

Malonus Naujienų 
jai! širdingai

Box 122
Lake Zurick,

A. Frenzelio padėkos 
žodis saviems kos-

J. MAČIULIS
906 Prescott St. 

Waukegan. III.
Turi 6152 balsų

JAMES 
SHOLTEMAN 

6456 South 
Maplewood Avė. 

Prosnect 1695 
Chicago.

Turi 400 balsų

4-col,
Roberto setas, 
kiekvienas ...

J. RIMKUS
1980 Canalport 

i St.j s Chicago
Turi 760 balsų

lL. SAVICKAS 
Rockford, III.

Turi' 480 balsų 
1224 Herrick Av 

Racine, Wis.

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

Turi 3645 balsų

A. NARBUTAS 
1033 W. 103 St.

Chicago
Turi 320 balsų

Midwest” BLEACH

82 Crawford St. 
Toronto. Canada

12 Parkman Av. 
Toronto. Canada 
Turi 1455 balsų

J. MATU 
LIAUSKAS

sekančio, kad būti/veiklesniu.
Ačiū Naujienų administraci 

jai ir skaitytojams.
Kontestantas

John

700 S. 9th St. 
Herrin. III.

638 Plummer St. 
Hammond. Ind.
Turi 320 balsų

F. KAMINSKAS 
4619 South 

Hermitage Avė. 
Tel. Yards 0093 
Turi 490 balsų

Campbell’s” PORK & BEANS

6631—llth St. 
Kenosha. Wis.

Turi 4750 balsų

Su šia paskutine kontesto sa
vaite yra malonu pažymėti, kad 
beveik visi kontestantai pasi
darbavo labai gerai ir daugelis 
savo balsų skaitlių padvigubi-

Pres. JACK

Akron. Ohio.
Turi 400 balsų

1418 Muskegon 
Grand Rapids, 

Mich.
Turi 205 balsų

Laipsnis 4-tas, Reikia
5,500 Balsų

Laipsnis 6-tas, Reikia 
12,000 Balsų

F. BULAW
1739 S. Halsted 
Street, Chicago. 
Tel. Canal 8500 
Turi 8034 balsų

Laipsnis 5-tas, Reikia 
_____ 8,000 Balsų

K. MATEKONIS 
3437 West 

Jackson Blvd. 
Chicago, III. 

Tel. Nevada 8416 
Turi 1430 balsų

D. RŪKE
1042 N. 7th St. 

Clinto*n, Ind.
Turi 246 balsų

Nėra reikalo atskirai kontes- 
•tantus minėti, nes šiame pusla
pyje telpa kontestantų stovis, 
kuris aiškiai parodo kiekvieno 
kontestanto darbo pasekmes.

AŠ, kaipo kontesto Vedėjas, 
varde Naujienų Bendrovės vi
siems kontestantams, kontesto 
rėmėjams ir visiems draugams, 
kurie kuom nors prisidėjo prie 
šio kontesto, tariu širdingai 
ačiū.

Mes visi suprantame, kad be 
jūsų pagelbos kontestas (tokio 
pasisekimo nebūtų turėjęs. Pla
čiau apie kontesto darbuotę ir 
visus laimėjimus dar mes tu
rėsime progos pasikalbėti bir
želio 13 d., tai yra šeštadienio 
vakare, kaip 7:30 vai., Walter 
Neffo svetainėje, 2435 S. Lea- 
vitt st., kur visi suėję galėsi
me ypatiškai, prie užkandžių, 
savo įspūdžiais pasidalinti.

T. Rypkevičia.

skaityto
tariu ačiū vi

$100J)0 CASH KAS SAVAITE—TAUPYKITE MUSŲ 
PELNO PASIDALINIMO KUPONUS.

PIRK NUO

siems, kurie užsirašėte per ma
ne Naujienas, , o labiausia ačiū 
tiems, kurie pašaukėte per te
lefoną.

Geras Naujienų rėmėjas J. 
Walski pašaukė mane telefonu 
ir užsirašė Naujienas 15 mėn. 
Jis gyvena adresu 1451 West 
Van Buren s t. Kai atsilankiau 
į pp. Walskių namus, tai iš tik
rųjų nusistebėjau. Pas juos pa
mačiau visus lietuviškus laik- 

(Tęsinys 8Um pusi.*

1739 S. Halsted 
Street, Chicago 
Tel. Canal 8500 
Turi 19345 balsų

MRS. E. 
NORGAILIENfi 

4454 South 
.Richmond St. 
Tel. Laf. 5647 

Chicaco, III. 
Turi 2015 balsų

K. URNEŽIS 
4607 S. Talman 
Avė., Chicago

Turi 1024 balsų

LAIPSNIS ANTRAS, REIKIA 
. 2,800 BALSŲ.

Laipsnis 1-mas, Reikia 
_____ 1.100 Balsų

Blue Front Meat Market Naujoj Vietoj 
Vėliausios mados moderniški įrengimai. Automatiška šaldymo sy- 
stema. Sanitariškas maistų užlaikymas. Užlaikome didžiausi pasi
rinkimą visokių mėsų, šviežios ir rūkytos, rūkytų ir šviežių kilba- 
sų, kumpių, balionių, salsisonų piknikams ir parems. Mes prista
tėm j namus. Musų kainos jumis nustebins.

Pirkite pas Lietuvi:
BLUE FRONT MEAT MARKET 

PAUL WIRBA, Savininkas
3659 SO. HALSTED STREET TEL. BOULEVARD 0689

PHILADELPniA 
ŽOLES PIAUNAMOJI

, Bali bearing, 4 as
menis. 16 colių, 10

* colių ratai.
Specla!

F. VILIS
N. Spaul- 

Avė., Chic. 
Alb. 2981

150 N. Broadway 
Turi 840 balsų. „ . .I Turi 720 balsų

Draugišką ačiū reiškiu vi
siems -Naujienų skaitytojams, 
kurie atsinaujino, ar naujai už
sisakė per manė Naujienas. 
Taip pat ačiū ir tiems, kurie 
man padėjo vienu ar kitu bu- 
du gauti daugiau “N.” skaity
tojų. Esu4 tikras, kad visi nau
ji mano kostiumeriai, kurių šie
met turiu pusėtinai daug, ne
norės skirtis ątų , Naujienomis 
kaip kad daugeŲs ir senųjų vi
sai nemano su jomis skirtis.

Kadangi laike vajaus man 
nebuvo progos,j dėl laiko sto
kos, pareikšti įspūdžiai iš va
jaus darbuotės,. .tai tą padary
siu nors baigdamas savo dar 
bą. Reikia pripažinti, kad to
kioje lietuvių kolonijoje, kur 
priskaitoma iki 1,000 žmonių 
ir tik du4 konteStantai dirbo
me. Nepamanykite gerb. “N.” 
skaitytojai, kad. aš noriu pa
sakyti, jog per mažai kontes
tantų buvo. Visai ne! Taip dir
bant galima pilniausiai ir vie
nam visus lietuvius aplankyti 
ir, tiesą pasakius, aš aplan
kiau, kur tik bent kiek vilties 
buvo gauti skaitytoją. Bet, de
ja, musų tautiečiai daugumoje 
vargingai gyvena, o antra tai 
nemoka įvertinti spaudos reikš
mės.

Nemažas skaičius musų tai
tiečių yra apsikrėtę kortavimo 
liga, ir tokiems joks laikraš
tis nėra tinkamas. Tiesa, yra 
ir tokių žmonių, kurie mėgina 
reikšti pretenzijų kam Naujie
nose leidžiama vadintis po
nais.

Nors aš to pavadinimo ne
pripažįstu, bet nenorėčiau 
smerkti ir tų, kuriems jis yra 
malonus

Midwest” ŽIRNIAI extra sijoti No. 2 kenai

Nuoširdžiai ačiū visiems Nau
jienų skaitytojams, kurie parė
mėte mane, užsirašydami arba 
atsinaujindami dienraštį praei
tame konteste. Nors man nebu
vo progos užkopti į pat viršų 
kontestantininkų kopėčių, bet 
vistiek su tamstų pagelba pa
siekiau bent iki pusės; už. tai 
iš Naujienų man pasisekė gau
ti dovaną auti šimto dolerių 
pinigais. _ (

Dauguma mano rėmėjų yra 
bridgeportiečiai. Praeitam kon- 
teste pirmutinis užsisakė Nau
jienas P. Vaičkus, 35th St. ir 
Low? avė., o paskiausias Mr, 
Stasiulis, 3300 S. Union a’ve. 
Atsinaujino,, nors jo prenume
rata dar buvo' neišsibaigus nuo 
praeitų metų.

P. Dikšas, 3341 Lituanica 
avė., pašaukė mane einant nuo 
šaligatvio. Atnaujino dienraštį 
ir pažadėjo įskųsti mane kon
testo vedėjui p. Rypkevičiui už 
neveiklumą, bot šis kontestas 

nes jei mes kovoja- užsibaigė, tai prisieina laukti

NES PK3fXu

STORES

Tariu širdingą ačiū visiems, 
kurie per mane užsirašė Nau
jienas, taipgi draugams, kurie 
kuom nors mane parėmė.

Štai Petras Vengeliauskas, 
4500 S, Talman avė., prie savo 
tavernos turi gražią svetainę, 
kurią suteikia ^veltui draugysčių 
susirinkimams ar šiaip suėji
mams.

M. Grikas, 4444 S. Campbell 
avė., F. Lazauskas, 3745 West 
64 st., J. Stupeilis, 4506 South 
Talman avė., W. Slavinskis, 
4517 S. Fairfield avė., G. Da- 
vidauskas, 4316 S. Artesian 
avė., V. Palonis, Plymouth, Ind. 
F. Zura, 5900 W. 111 st., A. 
Buchas, 4414 S. Rockwell st., 
D. Dauskurdas, 2543 W. 45 st., 
Urba Flower Shop, 3324 South 
Auburn avė., M. Palionis, 4648 
S. Rockwell st., A. Matulaitis, 
4515 S. Rockwell st., J. Vait
kus, 2700 W. 43 st., F. Nava- 
kauskas, 2653 W . 43 st. Jiems 
ir visiems kitiems, kurie jau 
yra pirmiaus per mane užsira
šę tariu ačiū, Taipgi ačiū vi
siems biznieriams, pirkusiems 
apgarsinimų kortas.—D. Žukas

G. SUGDINIS
212 E. Clark St
W. Frankfort, 

Illinois
Turi 180 balsu

MARGARINE 4r0^UnŪt-

KOPĖČIOS

Nedreba užlipus! nes 
kiekvienas laiptas yra 
sutvirtintas su geležimi, 
kad užtikrinti tvirtumu 
ir plieno tiesėjai, kad 
užtikrinti tolimesnę ap
saugą ... Kol užteks 
skaičiaus.

6-p?dq

$1.09
SKRYNOS

Juodos skrynų vielos, 
bile saizos. Už ketv. 
pSdą. 100 p6dų pele
liuose l4/60 

L Vario, bronzos skrynų k vielos. Ketv. pėda 
k 6^0

me už laisvą spaudą, tai negi 
galime patys varžyti lutiems 
laisvę. Tokie pavadinimai, ma
no supratimu, negali apkrėsti 
to, kuris jos nemėgsta. Reikia 
tikėtis, kad laikui bėgant žmo-. 
nes supras, kad tas žodis po
nas yra kilęs, arba teisingiau 
pasakius užsilikęs iš baudžia
vos laikų, kurį pripratino len
kų dvarininkai.

Baigdama: 
visiems “N. 
ro pasisekimo visame kame, < 
labiausia montrealiečiams ii 
sudburiečiams, kad jie išugdy 
tų savo tarpe 
armiją bent nemažesnę kaip 
kad Toronte yra.

— A. Frenzelis.

Geriausios Vertybės!
pas “MIDWEST STORES”

Išpardavimas! Pėtnyčioj ir Subatoj, Birželio 5 ir 6

GRAPE-NUTS” ................
‘SHREDDED WHEAT ...
KĖLUTGG’S^LL-BRAN

Rengia D, L. K. Vytauto Draugystė 
EVERGREEN PARK, ST. CHARLES, ILL

Pradžia 11 vai. ryto. įžanga VELTUI
Šiame piknike kalbės Draugas Povilas Steponavičia iš Chicagos apie 
nesutikimus Draugysčių. Visi kviečihmi atsilankyti prakalbų pasiklau
syti ir linksmai laiką praleisti.

MALEVOS ŠEPEČIAI 
special, 690

MAUTZ HOUSE PAINT 
Balta ir spalvota _______ _ $1.49

NAUJIEJI “SUNKIST” VALENCIA
ORANŽIAI Vidutiniai ..........
ŠVIEŽIOS TOMATES..........
PUIKUS NAUJI KOPŪSTAI

8 Svarų Kenai .......................LKIOLV i Svaro Kenai .......................

PUIKUS AGURKAI ..............
SALDUS PINEAPPLE ...........
PUIKUS COTTAGE CHEESE (Varškė)

“Midwest” TOILET PAPER .......

OXYDOL 2 maži 17c......
“Lifebuoy” MUILAS.......

“LUX” VEIDO MUILAS 
“LUX” FLAKES maži 9c 
“RINSO” 2 maži 15c.......

Midwest’’ Didelės QUEEN ALYVOS kvort. džiar. 350 
Blue Winner” APRICOTS

GARDEN HOSE.

3/4 colio heavy duty cord bose—50
dų $6.00 vertS. Per 6į i6- $4.39 
pardavimą tiktai ------------... ” **
MALEVOS Mautz visiems reikalams 
VARMAAS Greit džiūsta. Per 61 iSpar- 
davimą tiktai
Galionas ------——------------ ------ *r*t’T*

BALTA cakcimine

25 Bvarų' maižas —.------- 98č
Spalvota. —--- ------------------------ ----- $1.10

MAUTZ 1-kauto WHITE ENAMEL

$2.25 verte. Extra apecial <«
Galionas ------- --------------------

\WAKEFORDJHARDyARE Cq7

OLOWECKI Sekr.

MUSTARDĄ Visokių Skonių .....................  džiaras 9^
CORNED BEEF HASH 'šfe ksev“aT 12%C

- ii iĮ.ii—.i1 • - “»• . — 'i n      ■H.ii.l. m. —   .linini ■■■ i.i lianai   nMni ai—an. >.i n i         j ■ T " waa-

“QUAKER” PUFFED WHEAT .................. pakelis

RA II A Q “SHURFINE” AjUGŠTI1V11JLA-/4O EVAPO1ĮUOTAS KE^AI ŲIL
Tuzinas fe V7-V 

............ Tuz. 29^ 
Svaro 4 

pakelis I
reg. kenai sy2^ 

Justice” TOMATO CATSUP didelės bonkos 1O£ 
'Shurfine” SALAD DRESSING kvort. džiaras 250 
Midwest” PEANUT BUTTER .......... sv. džiaras 150

......... 4 už 23c
did. pak. 21c

2 did. pak. 39c

12 unc. pak. 17^ 
ii i ■» ■ ii imi Maa^aaMaaaaa—hm  -aMaaMMa- —• - - 

........... pak- 120
11 unc. pak. 120

DYKAI! Calumet Baking Powder 4 unc. kenai ir Recipe KNYGA
SWANS D0WN Keksų Miltai pak. 25c

2 sv. 150
Lincolnshire” Raikyti LAŠINIAI y2 sv- Pa^* 170 

............... svaras 210 
kvortinė bonka 100 
........  •• 3 rolės 170 
.... 2 did. pak. 39c 
..........—. 3 už 17c

KIAUŠINIAI No. 1 Kokybės 
“Midwest” KARTONŲ KIAUŠINIAI

HARDVVARE

COTTAGE GROVE AT 75TH
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Penktadienis, birž. 6, 19Š6
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NAUJIENOS, CHcagO, IH

J naujiejiietis. Jis yra didelis-'mu-

Kenoshos Margumynai
lĮ'il Įi iliRi'H ,i.i| H I !■

Per vasarą nebus galima reguliariškai šį skyrių 
palaikyti, — Nelaimės su automobiliais. — 
Dr. J. Šliupo belaukiant. — Juozas Mačiulis 
paskirtas prižiūrėti parkus, — Piknikas 
Waukegane. — Draugus ir pažįstamus ap
lankius. — Kontestas jau baigiasi.

Kai prasideda vasara, tai vi
si mes esame linkę kiek patin
giniauti ir daugiau laiko pra
leisti besigėrėdami gamtos gra
žumu. štai kodėl mes ir važiuo
jame į įvairias vietas atosto
gų. šiaip ar taip, o juk yra ma
lonu su naujais žmonėmis su
sitikti, pasidalinti su jais sa
vo mintimis, sueiti į artimes
nes 
štai 
jos. 
giau 
gali

Aš irgi pasirengęs vykti ato
stogų. Nors, tiesa, tos atosto
gos bus gana savotiškos. Ma
tote, važiuoju į SLA seimą, ku
ris įvyks Clevelande.

Per kai kurį laiką teks nu
traukti šį skyrių. Vadinasi, jis 
nebepasirodys penktadieniais. 
Tačiau tai dar nereiškia, jog 

» visai paliausiu rašęs. Nieko pa
našaus. Vienok raštai nebebus

pažines. įvairumas papra- 
priduoda daugiau energi- 
O kada žmogus turi dau- 
energijos, tai jis daugiai;

ir nuveikti.

rv

Elektrikiniai
Refrigeratoriai

Westinghouse, 
Crosley, 
Truscon

nuo $79.00
Ęjectnolux refrigerator i d i, 
kur nėra elektros ’— varto
jami su kerosinu.

Skalbiamos Masinos
Pilnas pasirinkimas

Maytag Washers
ir kitų išdirbysčių

nuo *49,50
RADIOS 

Westinghouse, , 
Crosley,

varto

at-spausdinami reguliariškąi, 
seit, paskirtomis dienomis. • I / —o——

Per paskutines dvi švenčių 
dienas įvyko pemaža nelaimių 
su automobiliais. Nukentėjo ir 
musų kolonija: žuvo gerai šiau
rinės miesto dalies lietuviams 
žinoma Lucy Grasser. Ji buvo 
42 metų amžiaus ir paliko sep
tynis vaikus. Ta nelaimė įvy
ko, kai susidūrė du4 automobi
liai. ' t ----- O-----

patirti, kad sek
mus 
sve-

Teko 
madienį, birželio 7 d., pas 
atvyks seniai laukiamas 
čias iš Lietuvos, Dr. Jonas šliu
pas. Kokiu laiku jis atvyks ir 
kur kalbės, tai apie tat patir
site vėliau. Mat, rengėjai pa
sistengs kaip galima plačiai’ 
prakalbas išgarsinti.

Mes visi atsimename tuos 
laikus, kada Dr. šliupas važi
nėjosi su prakalbomis. Svetai
nės paprastai prisigrūsdavo 
žmonių. Manau, kad ir šiuo 
kartie mes turėsime daug pu
blikos. Juo labiau, kad svečias 
yra neseniai iš Lietuvos atvy
kęs. O mums juk visiems bus 
įdomu patirti, kas iš tiesų da-, 
bar dedasi Lietuvoje.

-—O----- r' •-

mieste rinki-1 
dtartkataįlis W

žinomas Juozas Mačiulis liko 
paskirtas prievaizda trims par
kams prižiūrėti.

Aišku, kad nieku budu to 
nebūtų atsitikę, jei J. Marti
nas nebūtų miesto taryboje. 
Tai vietai veikiausia butų bu
vęs paskirtas koks " švedas, 
žinoma, nesakau, kad kitų tau
tų žmones reikia stumti iš dar
bų. Tos minties aš visai netu
riu galvoje. Tačiau noriu pa
brėžti vieną faktą: lietuvių mu
sų mieste yra nemaža, tačiau 
ligi šiol jie' beveik jokių mie
sto darbų negalėjo gauti, nes 
politikoje jie beveik jokios 
reikšmės neturėjo. Dabar jau 
kitas reikalas. Lietuviai pasi
reiškė politikoje, o todėl su 
jais jau reikia skaitytis.

-----o-----
Dar kartą noriu priminti, 

kad birželio 14 d, Waukegano 
SLA 262 kuopa drauge su 10 
apskr. Mozina parke rengia 
šaunų pikniką. Rengėjai užtik
rina, kad šis piknikas bus la
bai linksmas. Kellerio beisbolo 
komanda žais beisbolą su John
son Motor’s komanda. Bus ne
maža ir kitokių prašmatnu
mų.

Nesiveluokite atvykti į pik
niką, nes beisbolo žaidimas pra
sidės 3 vai. po pietų Chicagos 
laiku.

nuo $ 19.50

LINK BELT 
STOKERS 

IR
DRY-GAS RQPER 

Gaso pečiai, gaso patarna
vimas, kur nėra miesto gaso 

nuo *45.00
Combination gaso ir anglių 

pečių
Prosinamos Mašinos 

nuo *39.00
Mažas įmokėjimas. 3 metai 
išmokėjimo, savaitiniai ar 
mėnesiniai. Taisome visų iš- 
dirbysčių skalbyklas, refri- 
geratorius, vacuum cleaners, 
radios. Parduodame varto
tas ledaunes, skalbyklas ir

Pristatome Veltui 
60 mylių apielinkėje 

C. LABANOWSKY 
Maytag Sales 

1712 — 57 Street 
Phone 9241 

Kenosha, Wis.

Kai musų 
mat?* tai '-aš. 
šiau ir raginąu vietos lietuvius 
balsuoti už tautietį J. Martiną. 
Aš nurodinėjau, kad mtos yra 
labai svarbų miestų .taryboje 
turėti lietuvį. Nurodžiau ir tai, 
kad progai pasitaikius lietuviai 
galės ir miesto darbus gauti.

Ir aš neklydau, štai šiomis 
dienomis mums visiems gerai

H. MEYER’S SONS 
KVIETKININKAS 

Pristatau gėles visuos© reikąluose 

814 — 15th Street 
Phone 4741 

KENOSHA, WIS.

-----o-----
Turėjau progos nuvažiuoti 

pas ponus Valantinus ir sma
giai kelias valandas pas juos 
praleisti. Jie turi gražų ūkį. 
Su savo sankeleivininku, p. F. 
Jankausku, su ūkio šeiminin- 
kais ilgoku laiką^'ųmės vi
sokiais kiaųs^rtąi^ .

Jų dukrelės yra tikros Wis- 
consino gražuolės. Jos rimtai 
jau galvoja likti SĘA narė
mis. *.

Tito pačiu kartu sustojome ir 
pas ponus Gečius. kaip ir vi
sada, jie pasitiko mus labai 
nuoširdžiai. Jų ūkis tikrai tvar
kingai vedamas. Man ypač bu-i 
vo įdomu matyti kažkokios 
naujos veislės kiaules, iš ku
rių esanti gana didelė nau
da.

įrengiu “Air Line” furnące, tai 
sau furnaces visų išdbbysčių 
Darau visokį blėkos darbą.

1M ........................ ■ 1 ■ 1

r
LIETUVIS BLĖKORIUS

Lietaus rynos (gutters)

Tas 
jis

NATIONAL SHEET METAL 
WORKS

5000 — 24th Avenue 
KĘNOSHA. WIS. 

’ < ■_________ J 1 •

Pasisekė 
“Naujienų” 

To nebūčiau 
jei gerbiami 
nebūtų įver-

GOTHIC

Morse Granite Co.
5807—13th Avė, 

Plione 12-2153 , 
Kenosha, Wis. ‘

Gordon Lumber and Supply Co.
Lumber—Millwork—Rpofing 

Plumbing and Heating Supplies.

“Eternit” Asbestos—Cement Siding

2929 — 75th Street Phone 8191
KĘNOSHA, WIS. 
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zikos ir dainų mėgėjas bei 
Dailės Ratelių patriarchas.

A. Kvedaras mėgsta daug 
rašyti, todėl organizacijose jam 
ir tenka raštininko pareigas 
eiti. Jis taijp pat labai mėgsta 
sceną. Kaip režisieris jis daug 
visokių veikalų yra priruošęs 
scenai, ■ ' *"

J. Marcinkus yra musų 
nūs kavalierius, — 
nepasiduoda suviliojamas.

Apie ponų Šimanauįskių 
mą daug nė rašyti nereikia. 
Tai tikrai kuklus, malonus ir 
pavyzdingi žmonės,

Ponai Butvinskai yra tokie 
žmonės, su guriais visada ma
lonu susitikti ir pasikalbėti. Jų 
sūnūs visada yra pasirengęs 
patarnauti ir pristatyti pieną 
tokiu laikų, kada daugelis dar 
tebemiega. s

P. Pužas yra ne tik vetera
nas naujienietis, bet ir vienas 
seniausių I^enoshos lietuvių ko
lonijos gyventojų. Jis visada 
remia kiekvieną prakilnesnį su
manymą. ;

J. Balčaitis ir jo šeima, tuT 
būt, į Kenoshos istorijos lapus 
bus įrašyti. Tai lietuyių kolo
nijos kūrėjai.

Senas kenoshietis P. Slažas 
pareiškė man, kad jis be “Nau
jienų” negalįs taip pat būti, 
kaip ir be maisto.

A. Šamas yra mano kaimy
nas iš Lietuvos ir dabar gy
vena Kanadoje. Jis nemažai pa
dėjo man šiapie konteste už 
sirašydamas “Naujienas”.

1 Jurkams iš So. Milwaukee 
tariu didelį ačiū už paramą. -

F. Jankauskas, mano asine 
niškas draugas, ruošiasi nau
ją automobilį įpirkti. Nieko nuo^ 
stabaus: dabar gražus oras, o 
jis kavalierius...

F. Povilanskas yra stambus 
musų kolonijos veikėjas. Gaila 
tik, kad šiusr laiku rimtai ser 
ga jo žmen&y. Linkiu jai kųp 
greičiausia ^sveikti,

Be E. ■ Urulio; Nash dirb- 
tuvė negulėtų padaryti gerų 
automobilių. 'Kaip ten bebūtų, 
bet p. Untulis yra kvalifikuo
tas darbininkas automobilių 
dirbimo srityje. Jo žmona yra 
labai akty^'ė1'ii' moka šauniai 
vakarienes surengti.

Kur Pirktis?

jis vis
šaų-
dar

šei

Kad gūuti daugiausiai už savo pi
nigus. kiekviena šeimininkė galvoja 
į kokią krautuve eiti prekėms nusi
pirkti. Todėl, ji visuomet yra atsar
gi ir atidžiai peržiūri tuos išparda
vimų skelbimus, kurie daugiausiai 
atkreipia jos atidą.

Patyrusių šeimininkių yra vienas 
patarimas ir rekomendacija, eiti į 
“Mkhvest Stores” krautuvę, nes jos 
žino įš patyrimo, kad čia yra vieta, 
kur gaunama pilna vertė už savo 
pinigus, ir, be to, kada jos galvoja 
apie pilną vertę, tai dar nereiškia 
vien tik žemas kainas, jos taipgi 
galvoja ir apie prekių kokybę ir 
krautuvininko patarnavimą.

Žemos kainos tai nuolatinis “Mid- 
west Stores” svečias, nes tai yra to
dėl, kad čia yra didelė pirkimo pa
jėga. Yra 350 krautuvių susijungu
si ir bendrai perka prekes dideliais 
kroviniais tiesiog iš dirbtuvių ir ga
mintojų. šis metodas tai tiesioginė 
pasekmė tų žemų kainų.

Vien žemos kainos betgi dar ne
reiškia gera vertybe, Reikia turėti 
galvoj ir prekių kokybę. “Midwest 
Stores” jus visuomet galite rasti ge
riausias prekes, kurios yra žinomos 
ir padarytos geriausiai žinomų ga
mintojų.

Be to, yra šeimininkėms didis pa
sitenkinimas gauti tinkama ir pri
derama patarnavimą. Ji mėgsta ei
ti į tokias krautuves, kur visuo
met yrūiA didelis pasirinkimas gerų 
prekių. Kasdien ji ruošia naujus 
valgių planus dėlto, kad ir valgiai 
diena iš dienos mainosi, o krautuvė 
turi turėti pilną pasirinkimą, taip 
kad jį galėtu gauti viską kada jąi 
ko prireikia.

“Midwest Stores” organizacija 
veda savo urmo sandėlius. Ji uži
ma tris didelius budinkus, kurie vi
suomet yra pirpildyti prekėmis. Kas
dien prekes pristatoma krautuvinin- 
kaihs. Vienok tai dar nereiškia vien 
papildymą stako, bet ir naujesnes ir 
šviežesnias prekes. Tai yra ypatin
gai svarbu ypač kiaušiniu, sviesto, 
vaisių ir daržovių prekyboj, o taipgi 
rūkytos mėsos, kavos ir tt.

Lengvu, taipgi, planuoti savo pir
kinius, jei jus esate šių krautuvių 
kostumeris. Tik atsikreipk i skelbi
mą, kuris yra patalpintas šios dienos 
“Naujienose”. Pasirink tas prekes, 
kurios yra reikalingos ir susidaryk 
sąrašą iš anksto. Specialiai žemos 
kainos šiuo išpardavimo laiku jums 
nrisidės prie papildomų sutaupų.

(Apskelb.)
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NAUJA RAKANDŲ KRAUTUVĖ 
IR DIRBTUVĖ 

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

716 W. Slst St. netoli Halsted 
Tel. Victory 8851

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biterįs yra vienas iš geriau
sių Biterių ka šiandien randasi ant 
marketo. Jis žinomas kaipo gera gy- 
luole dėl vidurių ar kitų nesmagu
mų. Plačiai yra parduodamas aptie- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtinės. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite telefonu Canal 1183.

639 West 18th St. 
CHICAGO. ILL.

Lietuvių Dailės 
Paroda

i

Mandel Bros. Krautuvėj
State ir Madison Street

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

vai. vakaro.
Įžanga Dykai

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

ir rankdarbiai.

Brighton Parkiečių
Hospital

Ligoninė

Tie,

J. MIKŠIS
RAMOVA AUTO SHOP 

Taiso visokius ąutompbilius 
geriausiai ir pigiausiai

Tel. Yards 6547

1'eL Republic 8402 
Crane Coai Co. 
5332 8, bong Avė.

Chicago, I1L

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

PRINCESS
TEATRAS

So. Clark arti Jackson 
“MES Iš 

KRONSTADT” 
ŠIANDIEN

Durys atdaros vidurdieni 
25c iki 2 

Paskutinis perstatymas sekmadie
ni. birželio 7 dieną.

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

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

žina atmintis.
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T avernos
JĘĮtiĮr SuBirento ĮJetuvi^I-

SPRING INN
Musu užeigoje visados Keros rūšies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretai ir 
skanus užkandžiai Platforma dėl 
šokiu veltui, draugijoms, išvažiavi

mams ir purėms. Savininkai
KUCHINSKAI

82th and Kean Avė. Willow Springs

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai 
ark alus, geros rūšies 
degtinė ir cigarai

NTANAS IR AGNĖS STUKAI
Savininkai

701 W. 21st Place Tek Canal 7522

Bimgalow Inn
Musu užeigoj visados randasi ge

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

82nd and Kean Avenue

Pete’s Inn
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, Garden City alus 
cigarai, cigaretai, saldainių, šąltą- 
košės, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Užeiga prieš lietuvių 
tautišku kapinių vartus. Kviečia vi
sus savininkas.

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

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

“NAUJIENŲ” ADM.

Bill’s Tavern
Pranešam visiems draugams ir 

kostumeriams, kad mes persikėlėm į 
nauja vietą; penktadieniais žuvis 
veltui ir gera muzika penktadieniais 
ir šeštadieniais; graži vieta dėl šo
kių. Užkandžiai visuomet.

Savininkai:
VINCAS IR ONA POPEDL 

4358 So. Maplewood Avenue

SUSIRINKIMAI

------O-----
Kiekvienas pradėtas darbas, 

pagaliau, turi pasibaigti, 
pat yra ir su kontestu, 
jau baigiasi. Nors apmokėtos
kelionės į Lietuvą ir nelaimė-’ 
jau, bet jausiuosi patenkintas 
atlikęs gerą darbą, 
gerokai padidinti 
skaitytojų būrį, 
galėjęs padaryti, 
Kenoshos piliečiai
tinę mano veikloš. Jiems vi
siems aš galiu ątsimokėti tik 
tardamas rmęširdų žemaitiškų 
“dėkų”. Ir ateityje aš esu pa
siryžęs patarnauti visiemsku 
rie tik per mane norės atnau
jinti ar užsirašyti “Naujie
nas”.

šia proga > priminsiu ir tuos, 
kuriems užrašiau arba atnau
jinau “Naujienas”.

P-as J. Poteliunas. Tai mu
sų siuvėjas. Jis taiso bėi siu
va naujus drabužius, o taip pat 
valo ir prosina. P-ia Poteliu- 
nienė laiko Union taverną.

Abu labai malonus ir man
dagus žmonės.

A. Banis yra vienas iš se
nesniųjų “Naujienų” skaityto
jų. Jis pareiškė man, kad skai
tąs tų laikraštį jau per dvide
šimt metų. Esą, ir dar skai
tysiąs per tiek metų, jei tik 
busiąs gyvas.

P-as Banis laiko moderniš
ką valgomų daiktų krautuvę.

F. Karčaitfskas gal yra vie
nintelis lietuvis, kuris musų 
mieste laiko ledų salioną (i.ce« 
cream parlor). 
malonu pas jį 
panijoje laikas

J. Macnorius

kurie nusipirkdavo Nau
jienas pas

p. KRAUKLYS
4411 S. Richmond St.

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

jienas sekamose vietose:
p, liiiCKUS

KRIAUČIUS,
4146 Archer Avenue

- JR -
p. PAUKŠTIS

(BUČERNĖ)
4069 S. Šacramento Av.

—“M” Adm.

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams .......
Palagas ligoni

nėje ..................
Akušerija na

muose ...........----
Medikalė egzami-

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

*1900 So. Kedzie Avė.

>1200 
>4500 
>1500 
>100

Siunčiam Gėles Telegramų j Visas
Pasaulio Pails »

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
xTel. BOUlevard 7314

— 1 I f 1■— 11

ILaidotuvių Direktoriai!
■■ JUOZAPAS a

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. KEPublie 8340

ARTHUR JACOBS-JAKUBAUSKI
Persiskyrė su šiuo pasauliu birželio 3 
4,, 8:40 vai. vakaro, 1936 m., sulaukės 
8 metų 10 menesių amžiaus, gimęs Chi
cago je, Augusto 19, 1927 m. Po sunkios 
galvos operacijos St. Luke’s ligoninėje.

Paliko dideliame nubudime motiną 
Barborą po tėvais Gečiutę, tėvą Antaną, 
seserį Lucille, ciocią Bronislavą Valbe- 
kienę. Lietuvoje bobutę Marcellą Gečas, 
ir Josephine Jokubauskienę ir {šeimyną— 
dėdes Bronislovą ir Steponą Gečus — 
tetas Jujia Tiškevičienę ir Francis Jaku- 
bauskius.

Kūpąs pašarvotas 4003 Archer Avenue 
6 dieną, 9 vai. ryto iš namų j šv. Onos

Laidotuvės įvyks šeštadienį, birželio 
(St. Ann’s) 38th PI. ir California Avė. 
parapijos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio sielą, o

Kazimiero kapines.

Vieta graži ir 
jaukioje kom- 
praleisti, 
yra veteranas

iš ten bus nulydėtas į šv.
Visi Ą. A. Arthųr Jącobs giminėj, draugai ir pažįstami esate nuo

širdžiai k viečiam i dalyvauti laidotuvėsę ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir ątsisvęikipimą.

x Nuliūdę liekame, )
Motina, Tėvas, Sesuo, Dėdės ir Tetos.

Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius J. Liulevičius, tel. 
Lafayette M22.

A

Pašelpos Kliubo priešmetinis susirinkimas bus 
birželio 5 d., Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 
St., 7:30 v. v. Visi kliubiečiai kivečiami buti-

Lietuvių 
Liuosybės 
pranešimą

Illinois Lietuvių 
penktadienį, 
So. Halsted 
nai dalyvauti, nes yra labai svarbių reikalų. —A. Kaulakis, 
rast.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys priešmeti
nį susirinkimą penktadienį, birželio 5 dieną, 7:30 vai. va
karo Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted st. Susirinki
mas bus labai svarbus, todėl būtinai reikalingas yra skait
lingas narių atsilankymas. —S. Kunevičia, rašt.

Ciceroje — Penktadienio vakare įvyks priešmetinis 
Raudonos Rožės Kliubo susirinkimas Lietuvių 
svetainėje. Visi nariai gaunate atvirutes kaipo
apie susirinkimą. Visų užduotis būti savoj vietoj ir tartis 
dėl ateities. Juk nuo musų pačių priklauso musų organi
zacijos gerovė. Taigi pasistengkime dalyvauti susirinkime. 
—K. P. Deveikis.

Rokiškienų Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks Micko krau
tuvėje, 4146 Archer Avė., penktadienį, birželio 5 d., 8 vai. 
vak. Prašome susirinkit visus, nes turim daug ko aptarti. 
Sekr. A. Vilis.

Draugystės Tautiško Garsaus Vardo Lietuvių priešpusmetinis 
susirinkimas įvyks A. F. česnos svet., 4501 S. Paulina st., 
birželio 7 d., 2 v, popiet. Prašome atsilankyt visus skait-

SLA. 260 kuopos susirinkimas įvyks po adresu 6812 S. Westem 
Avė. birželio 7 d., 2-rą vai, popiet. Šis susirinkimas svar
bus, nes be einamų reikalų bus daug naujų uždavinių ap
svarstyti. Todėl kviečiame visus būtinai atsilankyti.

— Kaz. Liutkus, sekr.
Kruopiškių Progres. Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą po ant

rašu 2007 W. North Avė., antram aukšte, birželio 7 d. 10 
vai, rytą Kviečiama visus narius atsilankyti

Rast, V. Cepulevičius.
Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubas laikys priešmetinį susirin

kimą Hollywood svetainėj, 2417 W. 43 st. sekmadienį, birže
lio 7 d., 12 vai. Mėnesines 
nuo 11 vai. Pageidaujama, 
yra daug svarbių reikalų.

duokles bus galima apsimokėti 
kad visi nariai susirinktų, nes

B. Rudgalviutė, prot. rašt.

PARENGIMAI
. . R. i.   III ■> ■ M       ■"■■■■Į........................ .

Lietuvos Tautiškos Seserys iš Cicero turės išvažiavimą sekma
dienį, birželio 7 d. Louis Inn darže prie Kean Avė. Bus 
gera muzika, alaus ir skanių užkandžių.

Komitetas Mrs. Kachinauskienė.
Charles D. L. K. Vytauto draugystės piknikas su prakal
bomis įvyks birželio 7 d. Evergreen parke. Įžanga veltui.

st.



Lietuviai ir lietuvai-
/

tės paėmė leidimus 
vedyboms

Iš 
Vfl-

V. Mankus
A. Ambrozevlčia 
P-lė Abraškaite 
Anna Strikol 
Stella Strikol 
P-'le V. Tumosa 
Kampikas 
M. Tribičius

Kontestui Pasibai-

šie lietuviai ir lietuvaitės 
siėmė laisnius (leidimus) 
dyboms:

Joe Rakowski, 22 ir Evelyn 
Jurec 21 m.

Harold Sadis, 28 m. ir Lil- 
lian Wechsler 22 m.

Matthew Lewandowski
Ann Olszewski 22 m.

Stanley Naspinski 19
Stefanie Rupslauskas 22

A^tanley Rodzinski 24
Geaevieve Bochinski 20 m.

Elmer Nielson 30 m. ir Do- 
rothy Versailis 22 m.

Alexander Jurkus 20 m. ir 
Tlelen Radavich 19 m., 

Frank Gezas 40 m. ir
len Daugirdas 23 m.

28 ir

m.
m.
m.

ir

ir

He*

darbi- 
Biru- 
ryte.

Darbininką Sąrašas 
Chicagos Lietuvių 
Dr-jos Piknike -

Birželio 7 d.
Visi žemiau pažymėti 

ninkai būtinai turi būti 
tės darže kaip 10 vai.
Atėjus į daržą reikės užsiregis 
truoti pas J. Kaulinas 
paskirs darbus.

J. Milaševičius 
J. Tumosa 
J. Stidgaitis
P. Galskis 
V. Galskis 
Nainis Jr. 
Peter Rūta 
Matikonis J. 
Kasparaitis 
X. Saikus 
Kriaučiūnas
J. Villis 
C. Kičas
K. čepulevičius 
A. Smalelis

kuris

Dar vienas Armourij 
vaikas susirgo vaikų 

paralyžium

paNeseniai susirgo vaikų 
ralyžium Philip D, Armour, 
žinomų stokjardų vertelgų šei
mynos sūnūs. Dabar ta pati 
liga pagavo jo giminaitį Char
les Armotfr’ą, 19 metų vaikiną.

Sužeistas automo 
bilio

NORTH SIDE. — Pereitą 
sekmadienį einant gatve liko 
automobilio sUvažinėtas ir skau
džiai sužeistas Frank Zemgolis, 
uošvis policijos seržanto Ben. 
Surwill’. Sužeistasis gydosi sa
vo namuose, 1725 N. 
Avė.

Serga

Lotus

kiekROSELAND. — Prieš 
laiko sunkiai susirgo ir kauntės 
ligoninėn liko išgabentas Al
girdas Valaskas, sūnūs seno 
vietos spaustuvninko M. G. Va- 
lasko, 19819 Michigan Avė. 
Serga jis švino; apsinaudijimu 
— pasėka pavojingo sveikatai 
spaustuvės darbo.

Priėmė svarbų bilių
Ketvirtadienį popiete Illinois 

valstijos senatas priėmė guber
natoriaus Hornerio pasiuytą 
bylių pastoviai balsuotojų regi
stracijai. Bilius dabar eis gu
bernatoriui pasirašyti. Tikima- 
šį kad dėka šio įstatymo bus 
galima žymiai sumažinti* suk
tybes balsavimuose.

(Tęsinys iš 6-to pusi.) 
raščius, kokie tik yra leidžia
mi. Man tikrai smagu darbuo
tis prie Naujienų, aš kiekvieną 

i dieną sutinku (jaugiau draugų. 
Į Tie žmonės, kurie skaito Nau

jienas, man pridavė daug ener
gijos. . v

F. Rakas, 1115 E. 61 st., už
sirašė Naujienas. Ačiū tamstai.

F. Sadauskis užsirašė Nau
jienas 15 mėnesių. Mr. ir Mrs. 
Sadauskiai gyvena adresu 6028 
S. Albany avė. ir yra draugiš
ki žmonės. Ačiū tamstoms.

J. Kasper, 4343 So. Maple- 
wood avė.

Naujienų skaitytojai skiriasi 
nuo tų žmonių, kurie jų neskai
to. Jie yra platesnių pažiūrų, 
inteligentiškesni, draugiškesni, 
štai vienas pavyzdys, kuts man 
pačiai teko patirti.

Prisiartinau prie vienos tau
tietės namo durų. Pabarškinau, 
atidarė man duris, o aš sakau:

—Gerą dieną, poniute.
Moteris man niieko neatsako.

Aš pratariau:
—Ar laukė t nepažįstamų sve

čių?
Tautietė vis tyli. Aš vėl kal

bu:
—Ar tamstos skaitote Nau

jienas?
■ Tautietė atsiliepia:

—Nou.
Aš dar( kreipiuos į ja: ■
—Can you speak Litfiuanian ?
Mudviem besikalbant išeina 

iš kambariu senelė ir klausia 
koks tas laikraštis yra. Nespė
jai! paminėti senolei ’ laikraščio 
vardą, kai tautietė užkeikė ant 
senelės velnių: girdi, ko tu čia 
ateini, eik atgal •} ruimą ir po
teriauk rąžančių pasiėmus; tuoj 
“dvėsi”, o dar teikia žinoti apie 
laikraštį.

Tada supratau, kad tautietė

NAUJIENOS, Chicago, ID... ---- --------................ . . - . . .
Tariu visiems širdingai ačiū, 

kurie laike Šio kontėsto darėte 
per mane biznį ir padėjote man 
pasiekti apie 1,500 balsų. Dar 
kartą visiems ačiū.

Kontestantas
A. L. Skirmontas.

laijiu pareina ir. tautietes Šei
myna iš parapijos mokyklos. 
Nespėjau suskaityti 6 ar 7. 
Visi eidami baladojasi, triukš
mauja.

Tautietė salio:
j—Vaikai, tij^ieisit j bUčernę.
Vienas atsiiiėpia:
—Likę h.../i’įh going.

—-O kad jus | Perkūnas su- 
negali niekur ir pa- 
išlįėja savo širdį mu

sų tautietė. ž

Tai šitokių < įvykių galima 
dar pamatyti & išgirsti lietuviš
kuose dirvonuose, — tuose dir
vonuose, kurių . nepalietė musų 
visuomeninio gyvenimo artojas, 
spauda.

■ ■ l

Gerbiamieji Naujienų skaity
tojai! Man rodosi, kad jūsų ir 
jūsų šeimynos gyvenimas yra 
daug Šviesesnis, negu tas, kurį 
trupučiuką nušviečiau aukščiau.

E. Norgailienė.

Kontestanto Urnežio

Penktadienis, birž. 5, 1936

f CLASSIFIED ADS. Į

daužytų 
siųsti! - pastabos

IŠ A. L. Skirmonto 
darbuotės konteste
Sekantys asmenys darė biz

nį per A. L. Skirmontą.
A. Ambut, 160 Lincoln st., 

Harvey, III. P-as Airibut atsi
naujino dienraštį Naujienas 15 
menesių. •

A. Lumpis, 432 E. 152 st., 
Harvey, III, P-as Lumpis at
naujino Naujienų prenumeratą 
15-kai mėnesių.

J.. .Jurgaitis, 541 Eri 154 pl., 
Harvėyr, III.; p-as Jurgaitis at
naujino, dienraštį 15-kki mėne-

J. Katkus, 15423 ¥ihcennes 
road, Hayyėy, III. P4s Katkus 
atnaujino; dieiirdŠtį Naujienas 
15-kai mėnesių.

P. Vilttakis, Š8 West 147 št., 
West Harvey, III. ?-as Viltra- 
kis atnaujinę dienraštį 15-kai 
mėnesių. : ,J .

A. Mikshys, 82§4 W. 111 st., 
Chicago, III., atnaujino prenu-

— • u" /įJG’Vr.L

Musų kontestas jau pasibai
gė. Bet tąif nereiškia, kad pasi
baigė musų darbas. Visai ne— 
tiktai jau nebegausi t Naujienų 
15-kai menesių už $8. Bet kas 
norėsit užsiprenumeruoti Nau
jienas arba šiaip kokį biznį da
ryti, aš patarnausiu ir ateity. 
O dabar dar štai pora vardų:

Gust Drakton, 8833 W. 66 
Street, atsinaujino Naujienas 
15-kai mėnesių; jis yra nuola
tinis Naujienų skaitytojas, nuo- 
š: dus Naujienų rėmėjas ir my
li visą, kas yra lietuviška.

Anton Cernauskas, 3806 W. 
65 st., užsisakė Naujienas 15 
mėnesių, černauskas, kaip žino
te, buvo gabus namų statyto
jas, dabar gyvena puikiame 
bungalove, kurį pats pasistatė 
prieš pat depresijos ūžė j imą 
černauskai turi gražiai išauk- 
ėtą surtų ir dukterį, ir kai kal
bi su jais lietuviškai, tai ma
nai, kad jie atvežti iš Lietuvos

Kurie darėte bile kokį biznį 
per mane,, tariu Širdingai ačiū.

K. G. Urnezis,
3847 West 66 st.

Business Service
Biznio Patarnavimas

STOGAI IR SA1DINGAI 
Dengiame stogus, statome garad
žius, ir porčius, taisome kaminus, 
pakeliame namų ir padedame ce
mentini fundamentų, patyrė per 
dvidešimts metu. Darau darbų ant 
lengvo išmokėjimo ir kožna darbų 
garantuoju.

JOE LELEIKA
4185 So. Campbell Avė.

Tel. Prospect 8140.

Furnished Rooms
RENDON 2 atskiri kambariai, 

puikioj vietoj arti Wicker parko. Ne
brangiai. Mme Kopiisarova, 1400 N. 
Hoyne Avė. 2 lubos.

Educational

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUQDA Pocius Grove. Cook 
apskrity—23 akeriai ant 4-A, ap
tverta šokiu platforma, vandens si
stema, taverno budinkai, žaislavie- 
tė. Virimas visam sezonui. Atsišau
kti laišku 1739 S. Halsted Street, 
Box 458.

PO PAAUKŠTINIMO —------K AS ?
Jus juk nesate apdovanoti tokia 

profesija, kuri reikalauja apsišvieti
mo — GROŽIO KULTŪRA. Musu 
trumpi asmeniniai kursai jus paruoš, 
algai užsidirbti menesiais pirmvn 
musų paprasto plano. Susipažinkite 
su musu kursais ir vietos aprūpini
mo planu.

MOLER SYSTEM
177 N. State St. Central 6393

PARDAyiMUI bučernė labai ge
roj vietoj, išdirbta per 23 metus; 
esu našlė, negaliu laikyti. Tel. Lafa- 
yette 0427. 3212 West 88th Place.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nč; biznis išdirbtas per daug metu, 
geroje apielinkėje. 1446 So 50th Ct. 
Cicero. 11

kalba lietuviškai. Tuo pačiu merą tą 7 menesiams.

SVIEZŲS
kaip KARSTI BLYNAI
tik ką nuo patelnės!

KLAUSYKIT, ŽMONES!... *Kada ‘‘blynai” 
gauna atšalti ir pasidaro limpą, tada ir visa jų ape
tito vilionė dingsta. Ar tai ne tiesa?

IŠVIDINĖ EILĖ 
atsidaro 
viršuj

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKCE
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi štoru fikčerius dėl 
bile kurio biznio {skaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
*irba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

(900 S. State St. CALumet 5269
PRIVATI ypatų nori paleisti 2 

General Electric refrigratoriu, 5% 
kubiniu pėdu; kainavo $290.00 nau
jas, paaukuos už $75.00 kiekvienų. 
Puikiose sųlygose. Pašaukit Frank- 
lin 3352.

PARSIDUODA Hardware ir ma- 
levos Storas labai geroj vietoj iš
dirbtas biznis per 18 metu. Parduo
siu pigiai, nes turiu kitų bizni.

1421 So. 49th Ct. Cicero, Iii. 
---------        i, t,.  ........-.„

PARSIDUODA biznio kampinis 
lotas 69th ir Fairfield 58^x125 

Rockvvell 0717.

CLASSIFIEDADS

Furs
.. Kailiai__________-
SUTAUPYK pertaisant ir permo- 

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

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

GĖLIŲ šapa puikioj nuo nieko ne
priklausomoj apielinkėj. įsteigta ko
kybės prekyba arti Calvary kapiniu 
jėjimo, arti St. Francis ir Rogers 
Park ligoninės, 10,000 žmonių praei
na šia vieta kasdien. Vien fikčeriai 
verti Virš $2,000. Tai einantis ir pi
nigų garantuojantis biznis. Parduo
da dėl asmeninių priežasčių. Par
siduoda pilnumoj už $1,500 cash. E. 
L. McDonald, 7548 N. Cark St. Tel. 
Briargate 1131, arba po 6 v. p. p. 
Briargate 4300.

PARSIDUODA tavernas geroj vie
toj ant didelio transportacijos, gat- 
vekariu kryžkelio. Biznis išdirbtas 
Kerą proga.. Naujienos Box 456.

Automobiles
Tabako Krautuvės

Tobacco Stores

DODGE 1936 Demonstrator — 4 
durų Sedan su tronku—mažai var
totas. Bargenas^ Priimsiu senų ka
rų

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

Tas pats ir su cigaretais, kurie gauna sudžiūti ar 
sudrėgti- Pagedę cigaretai yra pametę savo skonį ir 
kvapą. . .ar tai ne tiesa?

Dvi eilės Cellophane kaip tik ir palaiko tą “tik ką 
nuo patelnės’’ šviežumą Labiau-Sušvelnintų Old 
Golds. Kiekviena eilė yra iš nepraleidžiamo drėgmės 
Cellophane; aukščiausios kokia begalinama rųšies.

šitas dvigubas suvyniojimas sulaiko drėgmę, sau
sumą, dulkes ir kitus cigaretų gerumo priešus. Jis 
duoda jums DIRBTUVĖS ŠVIEŽUMĄ cigaretų... 
taip šviežų kaip tik dirbtuvėje iš mašinos.

M

ĮSTEIGTA 1760

IŠLAUKINE EILE 
atsidaro 
apačioj

į mainus. (Dodge Dealeris). 
CENTRAL AUTO SALES <

SERVICE
8453 So. Morgan St.
Tel Boųleyard 2510

Matykit Paiil' Bruchas

Help VVanted—Malė
Darbinjnkų Reikia

REIKALINGAS ŠI AUčIUS. 4654 
South Western Avė.

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

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

Hemlock 0800

UNIVERSAL STORAGE 
•V*' BAGDONAS. Say.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 3408

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu si 
rendauninkais. Maža narinė mokės* 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. šventadieniais aur 
10 ryto iki piet

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel; Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu /iri 

50

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

BRIDGEPORT ROOFING 
8216 So. Halsted St. 

Victory 4965

blėties 
pagei-

co.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR•

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

Leonas RoOfing Co.
8750 Wallace Street 
Tel Roulevard 0250

Nupirkite 1 pakelį, mes 
jums užmokėsime už 2... 
jei “Dvigubas švelnumas” 
jušų nepatenkins

Tat grynas musų . Dvigubai-Pinlgus Gilinimo paBlulljimąa. JeI ne* 
patenkinti, išrūkę puse pakelio prisiųskit likusius 10 blle kada 
laike 30 dienų nuo šios dienos. Mes jums pasiųsime dvigubai tiek 
kiek jus sumokėjote už pilnų pakeli, plūs pašto išlaidos. Adresai). 
119 West 40tb Street, New York City. ’ • ‘
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it savęs

serą reikalo moaeu AOc m 
daugiau kad rautt gera daatu 
kolei*. Ueteriae Tooth PaeU. 
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ZBc. Ji valo ir apeaugo daa 
tie Be to gaUte euteopikt1 
W ai kuriuo* galite av«tpįrk 
U pirittaaltM ar k<
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PARSIDUODA garažas, biznis su 
namu arba vienas biznis arba išsi- 
renduoja; biznius išdirbtas per 17 
metu plačiai žinomas kaipo Palace 
Garage arba Ambros Bros. Parda- 

.vimo priežastis du bizniai; turiuvie- 
I nų apleisti ar tavern arba garage.

1843 So. Halsted St.

REIKALINGAS virėjas — vyras 
ar moteris—Dienom ar naktimis.

1745 So. Halsted St.

PARSIDUODA kendžiu. ice crėani 
ir smulkmenų krautuvė. Gerai ei
nantis biznis, ’ tinka porai moterų 
ar vedusiai norai. Arti mokyklos. 
Kaina $500. Parduosiu pigiai. 6049 
Princeton Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA darbininkė dirb
ti prie abelno namu darbo — pra
gyvenimas ant vietos—mokestis ge
ra. Patyrimas nereikalingas. 2452 W. 
69th Street.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDUODU ar mainau 120 akru 
farma su mašinomis ir gyvuliais. 
Platesniu žinių kreiptis pas Joe Zu- 
briski, Goodman. Wis.

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
moteris bendram namu darbui, len
gvas skalbimas. Išeit naktimis. Krei
ptis i krautuve prieš 10 vai. ryto iš
skyrus sekmadienius, 4857 N. Da- 
men Avenue.

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia

MES TURIME VIETŲ DEL PA
TYRUSIŲ DIRBTUVĖS darbi
ninku; taipgi hoteliu, mašinų ope
ratorių, veiterkų, virėjų, bendro na
mų darbo. Geros algos. A. J. McCoy 
Associates, Suite 1128, 140 South 
Dearborn St.

Real Estate For Sale
-. _Pardavimui _ _ _ _ _

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insurance 
4681 South Ashland Avenue. 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom kų kas 
turite. Pagelbstime atnaujinti morgi
čius. Turėdami kų ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie miisu. teisingas ir greitas 
patarnavimas jums bus ant naudos.

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

Situatioh Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU janitoriaus darbo ar
ba už pagelbininkų—moku visus 
darbus dirbti—patyrimas per daugel 
metu. Atsišaukite, 3419 S. Union 
antros lubos.

DEL PARDAVIMO arba mainymo 
ant namu Clėaringe, keturiu kam
bariu. fr. ct. blk. fol. Mrs. F. Bily, 
5249 South Parkside.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko i taverno 
bizni; vienai moteriai perdaug dar
bo arba parduosiu bizni. 3416 So. 
Wallace St.

Miscellaneous
įvairus

BUČIAU DĖKINGAS, kad priim- 
tumėt mergaite ant dvieju mėnesiu 
ant farmos, 6 metu amžiaus. Pra
neškite kiek norėsit už užlaikymų. 
1458 W. 15th St.. Mr. Groser.

For Reiit
ANT RENDOS Storas ir kamba

riai gyvenimui. Karštu vandenili šil
domas,1 tinkamas dėl visokio biznio.

2549 W. 69th Street

PASIRENDUOJA krautuvė, tinka 
kriaučių šapai ar barberio šapai — 
auganti nauja apielinkė prie 5040 
Archer Avė. Kreiptis tuo pačiu ad
resu 2-ros lubos.

RENDON 3 kambariu flatas.
4030 So. Artesian . Avė.

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

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

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

Sekanti namai yra siūlomi 
pardavimui:

BEVERLY HILLS:
10038 Moderniškas šešių kamba

rių garu šildomas bunga- 
low. Lotas 48x130.

BRIDGEPORTE: 
Tuščias 
Halsted 
gatvės. 
Mūrinis 
niavas namas. Dvieju karų 
mūrinis garadžius užpakaly 
Lotas 25x140.

Viršminėti namai yra gerame sto
vyje ir taksai vra apmokėti.

ATCITfi ATTTTTTl?.
KEISTUTO LOAN AND BUILDING 

ASSOCIATION No. 1 
840 West 38rd Street, 

Chicago, Illinois

lotas 25x140 ant 
gatvės arti 85-tos

3236 dvieju aukStu biz-

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

TIKRAS bargenas 6 kambariu 
bungalow, fumice apšildymas. 2 
karu garažas—geras nulaidumas. 
Kreiptis prie 6147 So. Califomia 
Avė.

NAŠLĖ parduoda narna, vra Sto
ras renduojamas su kendžiu fikče- 
riais. Galima mhtyti kasdien po 3 
vai. po piet. Subatoj, nedėlioj visų 
dienų. 552 West 18th St.




