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Blum kviečia darbinin 
kus paliauti streikus V

Prižada sutrumpinti darbo valandas ir 
Įvesti kolektyves derybas, jei darbininkai 

turės tik kantrumo ir pasitikėjimo
PARYŽIUS, birž. 5. —- So-| Tečiaus Francijoje streikai 

cialistas premjeras Leon Blum yra visur ramus ir ikišiol dėl 
šiandie padarė pirmas pastan [streikų nepasireiškė mažiau 
gas stftsabdyti visoje šalyje;šių sumišimų. Be to Franci 
siaunčiančius didelius streikus, j joj nėra ir stiprių ginkluotų 
Tai jis padarė šiandie atsišauk fašistinių organizacijų.
damas per radia į visus Fran
ci jos gyventojus.

Radio likę vienintelis tik
riausias kabineto susižinojimo 
su žmonėmis būdas, nes laik
raščiai arba neišeina, arba jei 
kurie ir eina, tai menkai pas
kleidžiami.

Blum savo kalboj pripažino 
visus tuos sunkumui, kurie 
laukia jo valdžią. Jau ir bė 
streikų tie sunkumai yra mil
žiniški, o čia streikai dar la 
biau apsunkina valdžios vejti 
mą.

Jis prižadėjo, kad dar šiame 
atstovų buto posėdyje “liau
dies frontas” praves 40 vai. 
darbo savaitę, įves kolektvyves 
derybas ir apmokamas atosto1 
gas. Taigi išpildys veik visus 
svarbiausius darbininkų reika 
lavimus.

Bet iš kitos puses jis reika 
lavo, kad ir žmęijgs paradytų 
nors kiek kantrume/Ir pasiti 
kejimo valdžiai. Tar ir buvo 
jo netiesioginis prašymas dar 
bininkų paliauti streikus ir su- 
gryžti į darbą, kad duoti pro
gos valdžiai pradėti veikti.

Jis taipgi užsiminė, kad jo 
kabinetas nepakęs griežto niė- 
kurių samdytojų nusistatymo 
algų klausime. Tai buvo at 
viras prigrumojimas ir sam 
dytojams, kurie priešinasi algų 
pakėlimui.

Pagalios, jis kvietė visus 
prie taikos ir tvarkos, kad ka» 
binetas galėtų
tuojaus pradėti savo

Streikai visur yra
Neabejotinai, šalis 

na ruščią valandą. Matydami
progą sutrumpinti darbo va
landas ir; pakelti algas, darbi 
ninkai bando ja pasinaudoti ii 
visoje šalyje pradėjo streikus. 
Kiek tikrai darbininkų streikuo
ja, niekas nežino; Spėjama gi 
įvairiai r— nuo 500,000 iki 1,- 
000,000.' Samdytojai yra iš-

> gąsdinti ir susidaro tokia pat 
padėtis, kokia buvo Italijoje

i prieš Mussolini pasigrobiant 
valdžią. Ten irgi buvo užėjusi 
streikų ir dirbtuvių užėmimo 
banga ir nusigandę samdytojai 
noriai pasidavė pasiūliusiam sa
vo pagelbą Mussolini. Jie pa
gelbėjo jam skubiai suorgani 
zutoti juodmarškinių pulkus, 
juos finansavo ir todėl jis ga
lėjo pasigrobti šalies valdžią j 
savo rankas. Bet tuo da 
bar nesidžiaugia ir patys ka 
pitalistai

Trys moterys Francijos 
kabinete

Blum norėjo sumažinti skai
čių ministerių ir įtraukti į val
džios tarnybą daugiau eksper 
tų, bet tam pasipriešino radi
kalai ir todėl ministerių skai
čių sumažinti nepasisekė.

Bet prie Blum pirmą kartą 
Francijos istorijoje į ministe 
rijas pateko ir trys moterys. 
Jomis yra Mme Leon Brunsch- 
wig, švietimo vice-ministerė; 
garsi mokslininkė Irene Joliot- 
Curie, mokslinių tyrinėjimų ir 
Lacorre — vaikų gerbūvio.

Kabineto nariai daugumoj 
yra augštai išsilavinę inteli 
gentai, jau pirmiau parodę di
delius valstybinius gabumus. 
Tie gi, kurie pirmiau neturėjo 
patyrimo, pasirinko sau gabius 
padėjėjus.

’Valdžią *laUkiA .'labai - dideli 
keblumai, šalies finansai yra 
pakrikę, pakrikęs yra ir visas 
ekonominis gyvenimas. Kai 
riesiems valdžią teko perimti 
tada,. kada šalis prilipę, ; taip 
sakant, liepto galą. Ir Sabar 
socialistams teks labai dau£ 
dirbti iki jie galės pakelti šalį 
į augštesnę lygmalę.

Dar nežinoma kaip bus ban
doma išrišti šalies finansiniai 
keblumai, ar bus einama prie 
franko devaliucijos, ar jį bus 
stengiamąsi palaikyti dabartinė
je augštumoje ir įvesti griež
tesnę pinigų maino kontrolę, 
kad tuo budu sulaikyti speku
liaciją ir aukso plaukimą už
sienin.

R i

MENTOR, O. •— šie namai yra istoriški, nes £ia gimė ir augo James A. Garfield, kuris buvo 
išrinktas Amerikos prezidentu 1880 m. Gatifeld žuvo nuo žudeikos rankos 1881 m. Tie namai da
bar liko padovanoti1 Weštern Reserve istoriškai draugijai. Jie buvo pastatyti 1832 m.

Lietuvos Naujienos
Pirmas kaimo poetų li
teratūros vakaras pro

vincijoje
Gegužes 3 dDELTUVA.

Saliečių kaimo jaunimo inici- 
jatyva Deltuvoj, Banko salėj 
buvo suruoštas literatūros va
karas. Programą išpildė be
veik išimtinai savamoksliai kai 
mo poetai, prie literatinio dar
bo priėję iš pašaukimo savais 
keliais, be mokyklinės teorijos.

Rengėjų tikslas — supažin
dinti knygos nematantį kaimą 
su savu kūrybiniu žodžiu, mu 
zika bei daina ir paskatinti 
darbui galinčius pasireikšti šio 
se srytyso, kaimo savanidkslius, 
vakaras praėjo jaukioj nuotai
koj.

Po didžiojo karo 
Kaunas padidėjo 

daugiau kaip 7 
kartus

Juodasis Legionas 
siekėsi nužudyti 

Ecorse merą

Austrijos diktato- Naciai pasmerkė ka
rius pas Mussolini rii^ą kalėjiman už 

tvirkavimą
rius pas Mussolini

Tobulinamas Nidos 
uostas

KAUNAS. — Prieš karą. 
Kaunas, kaip žinoma, buvo ne
didelis Rusijos imperijos gu
bernijos miestas. . Buvo žy
mus tik kaip viepa iš .didžiau
sių Rusijos imperijos tvirtovių. 
Miestas tada labai lėtai augo, 
nes rusų valdžia, užuot prisi
dėjusi prie miesto augimo, tam 
tikrais strateginiais, o gal ir 
kitais sumetiinaįs darė gyven
tojams kliūčių — neleido sta
tyti aukštų namų ar aukštų fa
brikų kaminų, kai kuriose mie
sto dalyse visai draudė statyti 
trobesius ir gyventi ir pan. 
Sparčiai miestas ėmė augti tik 
Lietuvai išsikovojus nepriklau
somybę ir Kaunui tapus laiki
nąją Lietuvos sostine. 1914 
m., išėjusiame naujame Kauno 
miesto savivaldybės statistikos 
metraštyje paskelbtais duome
nimis, Kaunas viso užėmė tik 
557 hektarus, 1919 — 1931 m. 
jo plotas padidėjo iki 1,519 
hektarų, — o dabar užima 
3,989,9 hekt., tad plotas po di
džiojo karo padidėjo daugiau 
kaip septynis kartus.

(Bet nors plotu Kaunas ne
paprastai padidėjo, bet gyven
tojų skaičiumi nėra padidėjęs 
tukime pat proporcijoje, kaip 
plotu). 1

Tai kas šiandien ViL ■ 
niuje prabanga

i

Laivų stisi-KLAIPĖDA. — Laivų susi
siekimui patobulinti uosto di 
rėkei jos pastangomis gilina
mas Nidos uostas ir daroma vi
sai nauja krantinė. Ji bus tuo- 
patogi, kad nuolatinio susisie
kimo Klaipėda — Krancas lai
vams nereikės plaukti į Nidos 
uosto vidų, bet prisišlies prie 
lauko krantinės. Tuo bu'du lai
vai greičiau sustos ir greičiau 
išplauks.
. Prie naujai statomos kranti
nės ir gilinimo darbų dirba ke? 
lios dešimtys darbininkų^ Kran
tinei pilti akmenys vežami iš 
žemaičių krašto laukų.

RYMAS, birž. 5. — Austri
jos diktatorius Šchūsėhnigg at
vyko į Rymą ? pasitarti su Mus- 
solini ir gavėti iš jo naujŲ in
strukcijų, Bet įplė ką abu 
diktatoriai tarėsi, to neskelbia

Še|i nusiriiiodijo be
gerdami nuodingus

Svaigalus ;
JAMESTOWN, N. Y., birž 

5. ■— Policija tyrinėja girtavi 
mo puPtą, kurioj dalyviai būvu 
pavaišinti mediniu alkoholiu 
Delei to jau šeši girtavime da 
lyvavę žmorięs?pasimirė nuo va
kar ryto. r r

Ka- 
Ro- 
me- 

tams kalėjiman už tvirkavimą 
su jaunais berniukais.

Bet ir išėjęs iš kalėjimo jis 
nebus paliuosuotas, kadangi bus 
po to uždarytas koncentracijos 
stovyklon ir jam bus atimtos 
visos civilės teisės.

Masinėj 27(> franciškonų vie- 
pųolįll byloj, kuri dabar yra 
nagrinėjama • ’Coblenz, už tyir- 
kavimą vienuolis Linus liko nu
teistas šešiems metama kalė
jimam

Naciai šias bylas bando pa
naudoti kovai su4 katalikų baž
nyčią.

BERLYNAS, birž. 5. — 
talikų kunigas Joannis iš 
šenburg liko nuteistas 8

DETROIT, Mieli., birž. 5. — 
Vienas suimtas Juodojo Legio
no narys prisipažino, kad . ta 
slapta teroristų organizacija 
suokalbiayo nužudyti priemie- 
čįo Ecorse merą William Voi- 
sine. Mero betgi nenužudė, 
o tik pereitą vasarą padėjo 
bombą prie jo namų.

Prisipažinus narys Gulley yra 
suimtas ug/nuplakimą kito tos 
organizacijos, .

Visas būrys naujų Juodoj o 
Legiono narių liko suinitas už 
nuplakimą vieno nario, kuris 
kartais apleisdavęs susirinki
mui. Trys nariai prisipažino 
kaltais, bet to nario nuplakime 
dalyvavo ir daug kitų narių, 
kurių dalis jau yra suimta, c 
kitų dar ieškoma.

Gulley prisipažinimu/ Juoda 
sis Legionas siekėsi įgyti djdelę 
politinę galią ir pastatyti savo 
žmones į įvairias valdvietes. Jie 
siekėsi nugalėti rinkimuose ir 
merą Voisine. Bet kadangi iš 
savo narių neturėjo tokio stip
raus žmogaus, kuris butų ga
lėjęs nugalėti jį rinkimuose, tai 
savo susirinkime nutarė merą 
nužudyti padedant bombą prie 
jo namų, kada jis bus namie, 
kad bomba sugriautų jo namą 
ir jį patį užmuštų. Bomba 
buvo padėta už dviejų savaičių 
po to susirinkimo ir nors me
ras buvo namie su savo šei
myna, bet nė jis, nė kiti šei
mynos nariai nebuvo bombos 
sužeisti.

Kad .Juodasis Legionas tu
rėjo stiprių politinių ryšių rodo 
tai, kad visi šeši suimtieji Juo
dojo Legiono nariai už nupla
kimą darbininko Penlan, turi, ai 
yra turėję kokias nors valdiš 
kas vietas -— 
klerkai, šerifo padėjėjai, ar 
policistai.

Circuit teisėjui Chenot tyri 
nėjant su grand jury to Legio
no veikimą paaiškėjo, kad ir jo 
paties klerkas Markland yra 
dalyvavęs Legiono susirinki
muose. Klerkas tuojaus liko 
pašalintas iš vietos.

4
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- yra buvę miesto

LITTLE FERRY, N. J., birž.
— Apsiginklavę rankinėmis * * a a a . • m * • • «

• Vy 
riausioji apsaugos taryba pat
virtino statymą didelių ir stip
rių fortifikacijų visu Vokietijos 
pasieniu

netrukdomas 
darbą.
tvarkus
pergyve-

MADRIDAS, birž. 5. — De
šinieji, daugiausia klerikalai, 
vėl pabėgo iš seimo posėdžio, 
seimui *. svarstant parapijinių 
mokyklų klausimą.

5. —
granatomis, penki januoliai api 
plėšė vietos banką, iš kurio pa
ėmė apie $15,000

WASHINGTON, birž. 5. — 
Senatas irgi priėmė atstovų 
buto rezoliuciją nutraukti kon
greso posėdžius nuo birž 8 iki 
15 d.

PRAHA, birž. 5

Socialistų valdžia na 
cionalizuos Franci

jos banką
PARYŽIUS, birž. 5. — Fi

nansų ministeris Vincent Au 
riol paskelbė, kad Franci jos 
naujoji socialistų valdžia atei
nančią savaitę pasiūlys nacio 
naližūoti Francijos banką, ku
ris nors yra privatiniai valdo 
mas, bet kontroliuoja šalies 
kreditus ir leidimą pinigų.

Taipjau bus panaikintas La
vai dekretas, kuris nukopojo 
algas 10 nuoš. visiems valdi- 
riinkams ir kitiems valdžios 
darbininkams.

30,000 angliakasių 
streikuoja Ispa

nijoje

.—------------ -—i—

Pietinės ChinijosMr- 
mija ruošiasi karui 

su Japonija
SHTNGAI, birž. 5. — Piet

vakarinės Chinijos Cantono 
valdžia, paskelbusi karą Japo
nijai, įsakė visoms savo armi
joms prisiruošti maršuoti į 
šiaurę, kad išvaryti japonus 
iš šiaurinės Chinijos. .

Karingi pietįečiai paskelbė, 
kad jie kovosią kiekvieną, kas 
tik bandys jų planus sutruk 
dyti.

Nicaragua preziden
tas rezignuosiąs

Tik viena Suomija 
mokės savo skolą 

birž. 15 d.

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

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
maža permaina temperatūroje. 

. Vakar 12 vai. dieną tempera
tūra Chicagoje buvo 73°.

Saulė teka 5:15, leidžiasi 
8:12.

MADRIRDAS, birž. 5. — 
Streikuojančių Ispanijoje dar
bininkų skaičius padidėjo dai 
30,000, sustreikavus Asturijoš 
baseino angliakasiams.

500 angliakasių ties Amtolin 
vėl atsisakė apleisti kasyklą. 
Jie yra užsidarę kasykloj nuo 
geg. 26 d., protestuodami prieš 
darbo sąlygas.

Čechoslovakij a sta
tys fortifikacijas Vo- 

kietijos pasieny

MANGU A, birž. 5. Prezi 
dentas Sacasa pranešė laikraš
čiui Ld Prensafj kad iš priežas
ties nacionaleš .gvardijos suki
limo, jis sutinka rezignuoti iš 
savo vietos, nes jis nenorys to 
limesnio..krąu jo. praliejimo.

Kalbamai,' kad jis ketina savo 
vietą užleisti karo ministeriui 
Irias.

Byrns laidotuvių iš 
kilmės; bus palai- 

tas šiandie
WASHINGTON, birž.

šiandie. įvyksta kapitoliuje iš
kilmingos staigiai pasirusio at
stovų buto pirmininko Josepli 
Wellington Bym laidotuvių iš' 
kilmės. Jose dalyvaus prezi* 
dentas, diplomatai ir visi kon 
greso nariai.

Vakare jo kūnas, lydimas 60 
atstovų, specialiu traukiniu btfš 
išvežtas į Tennessee, kur bus 
palaidotas Nashville šį šešta
dienį.

Visos vėliavos sostinėje nu
leistos iki pusės stiebo.

Į laidotuves Nashville vyks
ta ir pats prezidentas..

WASHINGTON, birž. 5. 
Valstybės sekretorius Hull 
sikalbėjime su laikraštininkais 
pareiškė, kad ikišiol jis gavęk 
pranešimą vien tik iš Suomijos 
apie mokėjimą savo skolos 
Jungt. Valstijoms birž. 15 d 
Kitos gi valstybės dar jokio 
pranešimo neprisiuntė ir nesi
tikima, kad nors viena jų savo 
skolą mokėtų

Suomija gi savo skolą moka 
ištikimai ir dar nė vienos mo
kėjimo tratos nėra praleidusi; 
nors prižadėto palengvinimo1 
skolos mokėjime taip ir nesu 
laukia.

Dešinieji vėl pabėgti 
iš Ispanijos seirtio

(kiniečiai sušaudė 7 
japonų šnipus

SUANGAI, birž. 5. —- Iš 
Hsinhsiand, Honan provincijoj, 
gauta žinių, kad ten liko sty 
gauti ir tubjaus sušaudyti sep 
tyni chiniečtei, kurie šnipinėjo 
japonų naudai

N2W YORK, birž. 5.

Liberijai trūksta iš
lavintų darbininkų
NEW YORK, birž. 5. — Ne- 

grų respublikos Afrikoj, Libe
rijos prezidentas Barcilay pra
nešė savo konsului New Yorke, 
kad Liberijai yra labai reika
lingi <. visokie amatninkai, išla
vinti žemdirbiai, biznieriai su 
kapitalu ir gydytojai. Bet “opor
tunistai” ir “politiniai agitato 
riai” esą nepageidaujami.

VILNIUS. — Neseniai Vii- 
niuje lankėsi “Nasz Przegląd” 
feljetonistas Regnis. Savu 
įspūdžius jis šitaip aprašė.

Vilniaus mieste nieko neatsi’ 
tinka. Kartais vyriausioje gat 
V'ėje pasirodo skelbimas, kad 
išnuomojama krautuvė. Jau 
kelinti metai viskas mieste at 
rodo prabanga. Ir upių yra 
per daug. Taip pat keliolika 
autobus per daug. Kiekvienas 
stebisi tais keliasdešit met
rais asfalto prieš teismą ir kd 
liais šimtais plytėlinio grindime 
prieš vyskupo rumus.. Miestas 
miršta ir nyksta ūkiškai. Ant 
ūkinio gyvenimo kapų vien tik 
auga keistos lenkų, žydų, lie
tuvių ir gudų kultūros gėlės.

“Kurjer WilenskP’, komer 
tUodamas tą aprašymą, klausiat 
ar ne liūdna, kad miestui, kurj 
reikėtų ypatinaga globa supti, 
per dešimt metų ničnieko nepai 
daryta? kad jam leista taip 
nusmukti, taip suvergti?

Esą, lietuviai, lankydami Vil
nių, su ypatingu džiaugsmu 
klausos apie jo skurdą ir aj» 
leidimą.

: John 
Forenza liko pasūierktasį mjrt’ 
elektros kėdėj birželio 13 d., sa 
vaitėj, už išvėdinimą ir nužu
dymą jos namuose rašytojos 
Nancy Evans Titterton.

INDIANAPOLIS, Ind., birž- 
5. •— Adam Sivard, 89 metų 
Hancock kaūntės ūkininkas 
pats aparė ,30 akrų lauką ir 
pasodino jame kornus. Jis 
pats mano juos ir nuskinti.

SARAJEVO, Jugoslavijoj, b.
4. — Advokatas iškirto nema 
lonų šposą laikantiems Belgra
de konferenciją policijoj virši
ninkams. Kada jie atvyko į 
čia svečiuotis, jis pasamdė ki 
šenvagį, kuris juos visus ga
biai apkraustė. Pavogtus daik
tus jie rado sugryžę į savo ko
telį. Bet visgi jie aplaikė di
delę gėdą, nes tarp jų buvo 
daug žymiausių pasaulio policiš- 
tų, — o čia ėmė ir juos ap
kraustė paprastas kišenvagis.

Kad ir šunes užpuola 
koliotis negalima

JonąMARIJAMPOLĖ.
Karpalavičių, būnant jam Kidu
lių v. policininkų, bevažiuojant 
dviračiu per Slavikus užpuolė 
mažas kambarinis šuniukas. 
Tuo momentu jvykio vietoje bu
vo Sudargo miškų urėdijos bu 
halteris švarplaitis ir jo mažas 
šunelis. J. Karpalavičius pa 
manęs, kad švarplaičio šuo j j 
užpuolė, Užgaulingai ji iško
vojo. Marijampolės apyg. teis
mas šakiuose J. Karpalavičių 
už Švarplaičio įžeidimą nubau
dė 50 litų pabauda, arba 4 pa 
rom arešto.



Pillsburgh'o Naujienos
♦

šeštadieni?, birž, s, 1936

Sėkmingas lietuviu 
rądio valandos 

piknikas • ..
McKEES ROGKS, Pa. — 

Gegužes 31 d. Ąmšiejaus far- 
moje buvo surengtas Lietuvių 
Radio valandos piknikas. Diena 
pasitaikė grąži ir piknikas bu
vo tikrai sėkmingas. Gražios 
lietuvių publikos buvo priva
žiavę ne tik iš Pittsbųrgtyo, bet 
ir iš visų apylinkių. Visi gra
žiai linksminosi, — kas prie 
šalto alučio šnekučiuodami, kas 
šokių svetainėj linksmai pasi
šoko griežiant Pauliukonio or
kestrui.

Teko sutikti iš senų laikų 
pažįstamų, kurie buvo iš toli
mų PittsbUrgho apylinkių. x

PjttsburgĮio ir apylin
kės lietuviai ruošiasi
S LA. 3-čio Apskri

čio piknikui
.PITTSBURGH, Pa. — SLA. 

3-čĮas apskritys stropiai ruo

šiasi savo metiniam piknikui, 
kuris įvyksta birželio 14 d. 
Adomo Sodne, Castle Shannon, 
Pa.

SLA. 3 čio apskričio metiniai 
piknikai yra sėkmingi, o ypa- 
tingai; taią metąį.s, kada įvyk
sta SLA. Seimas.

Mąt, parengimo pelnas yra 
skiriamas nuvežimui kuopų de
legatų į seimą. Į išvažiavimą 
suvažiuoją kųępų' delegatai ir 
veikėjai dėl pasitarimo kaslinį 
važiavimo į SLA. Seimą.

Šiais metais SLA. §-Čio ap
skričio piknjkąs įvyksta ne tik 
pirm SLA. Seimo, bet besiruo
šiant S>LA. Jubiliejiniam Sei
mui. šio oLA. Jubiliejiniu* Sei
mu yra suinteresuotos ųe tik 
SLA. kuopos, bet ir Plačioji 
Amerikos lietuvių visuomenė, 
— daugelis ruošiasi vykti į 
Cleyeląndą ir dalyyąuti SLA. 
Jubįliejiniam Seime nors ir ne
būdami delegatai.

šiame SLA. 3-čio apskričio 
piknike bus pasikalbėta, susi
tartą dėl didžiųjų §LA. Jubi
liejinio Seimo iškilmių.

tft, kH9Į18s 
s|W>Ps apąĮjričiuJ’ ą ąpĮjgjto

°WHW°jasi py,9 kolippijose 
gausingais būriais vykti j ap- 
s^jrfČįp pikniką. • |

Dažnai pasitaiko, kad į ap
skričio priešseiminį pikniką at
vyksta žymių svečių iš tolimų 
lietuvių kolonijų.

Manoma, kad šiame apskri
čio piknike gal dalyvaus ir 
SLA. p^zidėntas, 
F. J. Pi^pjčĮijąę l^ąt, Pagpči|is 
vykd^ifl$§ į SLĄ. Seimą vei
kiausią sustos Pittsburghe po
nios pą^ųčjępps jbėypįįo fąriųpj 
kelionę lįįpppĮ^s.

N. £. pj^SBUąPH, Pą. - 
APLĄ. W
LD-5. Fejigįa s^yg pa
niką bįyMįo 7 Stą^yįč}^ 
farmgj.

S. jS. PĮTTBPŲB^, Pą. - 
šv. Jurgio tąųjti^ą parapiją 
rengia pikPi^ 
dai biržgĮĮę 7 4- APRFi' 
Btfsią lenktynių tąrp ųiergiiių ir 
moterų.

— K9F^P9»<lRfe

■fj|ps- Buts^, Jyhnrn
,W:- Wn?lRklt? f““

Jąikų, gyąjgsitė smagią;.

T —nrr* :• LUtianinn
?*•<><- > A v*?'-"

KORESPŪNPENCIJOS

trumpą laiką pusėtinai paaugo 
I? ę>a"u' 

giausia jaunuoliai. Taigi, iš to 
galite sprąsti, jog' kuopa ganą 
smarkiai darbuojasi. Birželio 
7 d., 10 vai. ryto, Liuosybės 
ąygtaijį^g iyyM 6wi- 
ri?ikWM- ¥I?l
įąlyysuji, — ąžąipptkėsjtp į®? 
® fr-.tffli iBku plėsite 

■.4»TOHJr-
delegatui J,, kuris y#- 
ž.iųojn i SLA seimg. Ęę to, teks 

Avprikos lie
tuvių' toMmo
si, tąrėąimę p^is^yti, gr pieą 
WlW Oi !|«|ĮIPW 
vaųfį ąr jjp. v , ,įf<

■ —-O—-. . >

A iyyL° Li0H- 
vių m*W§j?i»W'

yp MmBM- 
ąimąs. Suęiripkiro?S pąsisa^p 
Už tpi- #
lyvąujį jr fįipj'is^ąjęp deįegą- 
tą. Draugijąi ...Amerikos lietu
vių kongrese ą|§tgyąųę p. Ką- 

yąįtekųyiąs, rimtas orga
nizacijos veikėjas. ,

(u|sįm^kOsįtė te 
v • ■ v 1 a » • i

§LA J.Q 4PsHF- ką^ęncijaNumątpjRą paruošti ir visokie 
IfĄs bkMl 54 4 Par- 'PamFginimai.
l<ę, jį ^yoų. ppąįx(|eą 10 j Beje, kuopa bus atstoy^įiją- 
val. ryjto. Pq pietų toje pat vie-,ma ^męrikps lįetųvių įpngrp- 
toje bus piknikas. yjąur va- se, kuris {Vyks pięvefąjįjlp.' 
Žiųotį reįjkia iki (įp^įmtps gat
vės, o paskui pasukti į vaka-
fįlįotj reikia iki (Įeąįmtps gat- 
1 —

rus iki tyon,
konferencija ir piknikas.

-r- Juozas Mačiulis.

- ten tai ir bus

116 k»9pO^ yeikla,
• I . .-J. >

116 kuopi, pasiry
žk“ Teikti. Reįjda tiesę

jįH ir ligi M kuopa 
ppmittjH štal
Mterty aprengtas
piHpiK^’ wi§ atžvfl-

Pplyvavo 
žmppių ir visi 

Šmwi IMfo rtem Nuo

Ęemfįrno vardu
TO širdingą o iffigms de- 

tajg gĮyykp į pik- 
ir w mus'

p^^įryžu^ surūgti pikni
kus. Vienas įvyks birželio 28 
(į., p įritąs — rųgpiųčio 30 d. 
Abu piknikai rengiama toj pąj; 
yi^oj, ąfsgįt, Liberty pąrko

M. R.

Sveikatos Apdrąųdą 
N ųs jjpi)ėjusiems

Žmonėms Apie
NPGA-TONE Įrodė esąs svelkatos apdrauda 
daugeliui ‘nusilpūslų 'vyrų ‘ ir tooterif. ’ Tai 
tikras tonikas, kuris gelbsti gamtai, kad 
sustiprinti nusllpnėjusius organus. Atrodo, 
kad visas kųpšs reagupja ŠĮ stebėtiną tryt- 
nientą. ‘Jaifbystės dvasia Sugrįžta nusilpU- 
sieimi ir seniems. NUGA-TONE stimuliuoja 
nervus, raumenis ir nusilpusius organus, 
kurie tapo nerangus arba tik dalinai akty- 
vus. Nervingumas pašalinama. "neB ^NŪGA- 
TONE turi gyduoles, kurios veikia kaip to
nikas | nervų sistemą, šį tikrą toniką par
duoda visi aptlekoriai su garantija sugrą- 
žlnti pinigus nepatenkintiems rezultatais. 
Pilno mdhesib trytmentas už Vieną Dolerį. 
Gaukit bonką šiandien. Nusistebėsite kąw Ji 

Nilo liŽkletęjlmb imkit—UGA-SOL—Idea
lų Liupsnotoją vidurių 35c ir 50c. .
jums padarys. J .

Kasdien skaitydami I 
“NAUJIENAS” ^tu
viai įgyją naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų. ■ 1

ir Dentistai

’A. Montvid, M. D.

Vai. 1 nd 8 po pietų. 6 iki Ę yal 

lUavfck H97Narna tdel

Ofiso TeL Bouievard 6918 
BgJ- Tel. Victory 2348
Dr. Bertasn

_G>8- ei 86tt> and, 
Ofiro valandos nuo 1

nasrai sntarH
nuo 6:80-8 :M

gypytojas m

3343 South Halst
* ’ I* 12

Tel. Bouievard 1401
. •. ? ,uu «k f k.* r ' J L

lezis
CHIRURGAS

Peoples Krautuvėse
BIRŽELIO MĖNESIO DIDIS

Išpardavimas
’ DEL JŲNE BRIDES 

KARO VETERANŲ
ir visų kitų norinčių geresnjų namams reik

menų pirkti sumažintum kainom.

A Ręal Scilę Spęcfyl!
High Grade Parlop Suife, ” 
uphęlstęręd fo genufo? gyrly Mohg jr
Gražiausi seklyčiom setai Modem mados dengti su augš- 
tos rųšies medžiaga, gražių spąlyų $9P-PQ vertės išpąrda- 
vimo kaina $49,95
Tokie pat setai dengti su augštųs rųšies Gurly Mohair, 
$14 ‘

Gražiausios Klijonkės, pla
tus pasirinkimas visokių 

spalvų ir madų 9 po 12 

pėdų didžio po $3.49
■ ■ ' . .M v*

Wąwkęgąn, pi.
r ? a ■ - ■

SLA 262 kuopos paren
gimai. — Piknikas ir 
10 Apskr. piknikas.— 
Kuopos susirinkimas 
iyyks bjržeĮi.0 7 d.

ilietuviu Ląjsyės IVJy- 
lėtoįy Praųgiią i|r|ųr 
ko delegatą i kongre
są. — Apskričio kon
ferencija !

' SLA 262 kuopa Šiais metais 
pusėtinai veikia,;
Jįųą, prakalbas ir vadinamus 
jfįbišrn dąnces”, Nup.,mptM Pra" 
džios ligi šiol jau buvo sureng
ta -trys baliai, vienos prakal
bos ir du “barn dances”. Tuos 
Šukius turėjome Mačiulio far- 
moje.

Visi parengimai pavyko ge
rai ir kuopai davė pelno. Tai 
rąjškia, jog dirbant galima dąų^ 
kag nuveikti. Bei taiš paąise- 
knpąis' kuopą' yjsai n,eipai)o pa
sitenkinti. štai ųetrUkųs ji ren
gia pikniką. Pikniką ji rengia 
drauge sų.SLĄ Į.Q Apskr. bir
želio 14 d. Mozip° PąĄe (Elę- 
venth ir Lyon). '

Tai bus vienas ąųk^tyy^ 
ųiųjų piknikų. Rengėjai yrą 
pasiryžę dąryti, yisa, kąį jis 
bu|ų įdomus ir įvairus. Jau yra 
nuspręsta turėti viąpįpų pąmąr- 
ginimų ir dovanų, žaįs dvi vie
tos geriausios b.eįsbplo j$roipan-’

“hyla YRA'

Tiktai moksjiįkas paraištis tinkamai jums | mus paralBČIūl pritaikinti su pilnu pa- 
pritaikintas parai skirtinga kylos rūšį sltikėjimu I
jutus tiktai paųės. yehgkito įeinajond- Elastlkinės pančiakos, diržai, braees 
mtj. Atsiduokite' j patyrusio Experto pa- pažeistiems, čoverykai tiems, kurių sąna- 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pds riai nesveiki.'

... „„JM skirting
jutns tiktai pa^ės. Yeiigk 
nuį. Atsiduokite'

'.ą.s.asg* KAINOS 
PRIEINAMOS

»■ C' □ .'X M ,->, rerigia bar

AKUŠERĖS
t/

)lr§- ARdia Kr Jarus?
$45.00 Naujos Mados Ge
miniai pečiai, parsiduodą

į,iuo. . . . . . . . . *24-75
Crown išdirbystės Qesipįai
pečiai nuo ....... 139.50

Physicąl ITierapi 
anj MĮdwįfė ’ 

6630 - S. WeėterD 
Ąye., 2nd flppr 
liemldck 9252

Patarnauju prie

PYKAI brangins dųyąnųs dęl visų Jųne pri
dės — Taipgi dęl visų kostumerių pęy šj iš
pardavimą. Reikalaukit dovanu Jąiniėjimo 
kuponų.

Per šį išpardavįipą imame ąęnps (JąJykys 
į mainus ąpt nąujų.

DUODAME DIDELĘ NUOLAIDĄ
Lengvus Išmokėjimai Pritąįįęąpu Visięm. 

Pidžįąįisįos, ^augiausios ir Pątogįaųsįos Kpautuvąs ;
kiekvienam lietuviui Jąpjkytį. 
Užprašome į šį įšpgrdąvįmą

*

VFApj M N<? • CO>(I pąjrfyyjBr-■ 
4179-83 Archer Ąve. 2536-40 W. 63rd St.

Te|. Lafayette 3171 Jei. Hęmjpck 84.99
CUJCAGO. ILL.

duodu niassagl 
elfectrjc 't T ęatį- 
*neht ir maRne- 
tic blankets ir tt. 
Moterim, Umerr 
irinoms * patari- 

dovaną!/*

MALEVOS
Didžiausios malevij’ išdirbSjų ir distrl- 
bu tori ų * įstaigos Chicagojė. ' Standarti
nes rųšies malovą ‘už’ tiktai

♦ * / ♦ ' *■ ’i;

/3w’,T/2
regullargą kainos

Nėra* Middle-Man’s “ pelno,. 
7.00U gal. Sherwin Williams Trim Var- 
nišo. iŠ Majestic Radio,- kuris suban- 
kruuvo. »3.75 ve,-.,.

Namams Malcvą, G1<»8b « tftoL Gceat 
LaUcš rųšfcs, .kitur '$2,251 Jkl 25 
Susų kąiua 

oritgornei,y-VVard certifikuota maleva 
Sami Kote finisli, pirpiau <£< A A 
$3.#0, daliar ... ...»... •♦»•■****
juodas ęcj-epn Enamejis 50C^ 
“Quiąto” U. S. Gąlgo- $1.00 
mine 25 sv. maišas 

Ir tūkstančiai kitų bargenų.
Mes pper’iojam nuosavą sąndelj ir tui 
rinte savo' mftjevų fabriku. 'Pirkit tie
siog ir taupykit i

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO ’ 

1««7 MttWAŪKEE AVĖ. 
«»3<I S. HATTŠTED M. 

22^4Y ELSTON1 AVĖ/ 
Telefonas: Annltage 1440.

Chicago Orthopedic Co., 183 W. Lake St.
' ARTI PRIE ynSLLS STREET ‘

BUfflj---- —-
........................

Vienintelis Lentų Yardas Chicagoje sų

Visginis PasanliiĮSs Parodos bntomis
Ą. Naujos i^ ^ptofos

2x4 kaip niYujos švarios, pigiai kaip už pėd. .... ..i ....10
1x6 kaip naųjps, ^varios, 100 pėdų .-f-.-.—$1.00 

^LENTEL&Sr’kąip naujos ryšulys200
1 Piy‘9??, kŠųtlaĮjj??’ fejpoį L(.M)0 už $1.00

ĮFT]
L y m BE R COMPANU

- La^ttę Į ggoO-50 Sę, We§terų Ąypnųe
ĄŠiąpryąkąrinis kampąą 4*.cJW j?. Western, Chica?Q. Ątdąrą sekma- 

dieiįiąiš yjgą 'diphą. Jęi ^taupyti pinigų ant statybos niedžia 
gos užeikit j musų yaraą.

' I" •> v IV, »». /«,

n •» r» -yM-p-i w v Td ‘t’rt . V ■■i ' J.

Laidotuvių J
A *-.■/ -k> J

ę.., >' '*■" v->»? ”■,♦*■1’ r;. jp >.»i , r » 1 <• ;

Nąriąįjl Pkęm Metųyių

PATĄąMyjggTPlĘNĄ. IĘ naktį-

4605-07 S. Hėrmirag^ Ąvehue Phones Yards 1741-1742 
Brightort Paįk Skyrius/ 4447 S. Fairfield, - Ląf. 0727

’ < * '■'••• * *> r ..t tJ 1 -/lf - U.1 >•*’ < * • >

LAUUAWICZ ir SŪNUS
2314 West Ž^rd Plaėe Plioneą CąoaĮ 25J6—Cicero 5j)27

E fe S. C. LACHAVICZ
42-44 Easf ipsth St. Tpl. Eullman 1270 arba Canal 2515

Ląfąyette ĮĮ^j

\ S, P, MAŽEIKA
8319 Lituaąicia Ąyenuę : v ~ khone Vardą 1188

....-■u. .r ■» d* r • r

A. MASALSKIS
830? Lituanicą Ąyenue ~ P°ulwrd 4ĮS?

'* *-***«—^ .. . . M-............."f * , .

h . J

Cicero Phone Cicero 210SĮ
-- r.—— ... ..—  ,iU»w*»*n4'i '11 i n w, ilA< „r, Lii r,r.4irrirt i   'S.
•>■ - T W j; - A t --r.'.'-—- A —- M — -••- -.<«?: — - ’■

J. R KADŽIUS
66$ Wesf l|8tn Sfrę'pt Phone Canal 6174

, *♦* ■* t b-hv AOC •' '* tvv r r?1 >

'• S. M. SĘUDA§
718 West 18th? Street_______ Phopę Moąpgę ffi|77

y V; u 1 I... zd.'.M.i ■* .,<«.• z,i\ ■ «.■ ‘ *“

v I. J. ZOLP
1S4§ Mep 4611) Stfpet ' PĮm?8 BouĮeyard .521)8-8418

1410 South 49th Court

10734 S. Micliigan Ave.‘’

Phone Ganai 6174

TeJ. I’ifJĮiptpi 5703

..•■■'V- r.

4 ją naktį n

AUV0HATA1 
T. K GllGIS

ADVOKATĄ^ 
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—TąL Central 4411-2 
Namu ofisag—3323 So. ĘaUtėd St 
Valandos vąkaraią nuo 6 iki 8:30. T, m?fTeL fiouleVard 1810. ' ’ ’

Ketvirtadieniais jr Sekmadieniai!— 
pągal ęutartięa

Telephope: Bęulęvard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 SQUTH ASHLAND AVENB 
- ~ Rėš. 6515 So. Rockwell Št.

■Telephopoi Ręmjblic 9728
* *

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
! Bridgeporto ofisas ‘ 

3421 S. Halsted St. TeL Yprds 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

c. .Rezidencija, c
3407 Lowe Avw v»:VTeL YAfds .2516

;i ...........

JOHN B. BOBDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cėrmak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 ĮJd 5 
^vąkarąis: Pąnedžlio. Seredoa ir 

’ 'rP«tnySibB 6 ikl: 9. n ’ 
Telefonas Canąl 1175.

Namai; 6459 S. Roęk^ėH SĮtreet 
■'Telefonus Republic “9600...

t . •*’ ’ ir? F :/:■>

A. A. SLĄKIS
ADVOKATAS

ui w. IVasMngtųn st.

Vai. 9 nite įki 5 yal. vakare. 
Qfiso Tel. Centrą! 4490

Gyv. vieta: $733 Gj-anJon Ąyę. 
namų Tel'.: — Hyde Park 8395

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY

ATTORNEYŠ AT LAW 
6322 $o. Westjprn Ąve., 

Valandos: kaštJieV nuo'3:30 po riet 
iki '8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare. ;
188 W. RąriJolph St.

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. vaitush/OTL Lietuvis 
Optpiąetrię^ny Akiu Specialistai.

. Talėnprvins akiu itęmpima. kuri* 
ęsti prfėžastimi kalvos Skaudėjimo, 
ąyąigimo, ąkią aptemimo/ pervudtu- 
mo; *■ skaudafria aklu karšti, atitaiso 
tr.Ub)Parefiryst^ ir tolifėjaryšte. Priren
gia teisingai akinius. Vięu<Į$e atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati-

WPih ”U2. 9 V-

l$ę|p bųrniau.

4712 South Ashland A v.
Phįąp Boųlęyan} 7589

DR. G. SEBNEB

Pritaiko ^.įdniu? 
kreivas Akis 

‘ Ištaiso. ’

756 Wiest 35fh St
kampas Raistu St.

Valandos nuo 10-M.'nu6“’6 iki
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

8

Tel Office Wentwortk 6380
Rej. Hyde Parį? 2 a

Dr. Susanna Sląkis
Moterų ir vaiku Ura gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7r-8 y. yak 
yeredpmi, ą sufotypie.

Phone Bonlevard 7042
Dr, C. Z, Vezel’is 

Peijtistas 
4645 So. AshiamJ Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 3 vakaro.1 Seredoj Yna^ sutariT7^

Namu Tek: Prospect 1981

Dr. T. Dundulis
- ^Telefphas^Vlfainia 0086 r 

Ofiso valandos ntid 2—4 ir nuo

KiFLletuviM' D^kūrid. 
r* — — — « m

Tel. Bouievard 0914 Diena ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4,’ dtio 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Saikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija

Dr. A. J. Maąikas 
PHYsiclAN-SUfeGEON 

Office 4070 Archer Aye.
Tel. VirRinia‘)l|6 

Valandos: 1-^3; 7—8:30 p. p. 
Office & residence 2519 W. 43r<J St. 

r' Tel. Lafayette 3051 ’ 
Valandos: 9—10 ryta. 5—6 p. p. 

Kasdien, įSskyrąf SfreJąs. 
^ekmadi'eni susitarus.

KITATAUiSAI'
Dr. Herzmąn

Gerai Hetųyiams žinoi 
metus kaipo paties" gy 
jurgas ir akufcng.

Gydo staigiau Ir chroi 
vyru. * moterų ir Vaiku------------ -
&

' *■ Ofisas ir Laboratorija:

Ml ?
RezidencL.,.. _ ____ _

Pilte PftFjF 05 $r Central 7464

4729 So. Ashland Avę. 
2-ros lubos ** 

CHICAGO. ĮUu.
OFISO VALANDOS:Ūpo 10 ąi 12 vht^S. nŽ> 2 ild 4 

vai. pd pietų ir nuo 7 iH 8:80 yal 
vakaro. Nedaliomis nuo lū Iki 12 
valandai dięąa.- •' Thone7MIDWAY 2880.

Tęlęfonan Yard| 0094

‘' Ofiso valandos:' ® ®

' Rez. Teleptoe PLAZA 24H77

Ofiso Tek Dorchester 61M 
" Reį. TjL Di^ąįl P191 ■' 

Dr. Ą. Ą. Roth
Rusas Gydytojas ir* Chirurgas 

Moteriškų. yyrifkų. ir riH 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Sfonė/ Tsland Avė. 
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Nędl- 

liomis Ir ivontadieniais 10—11



taaaa*

PADAUŽŲ FILOSOFIJA

Chicagietis

yraGeri
Tel. CANAL 9585

Gaila, kad

ŠIOS SAVAITES

Valgio Produktai Piknikams
sv.

PETERPEN

SMILE

NATHAN
KANTER

3407 So. Halsted St.
2119 W. Cermak Rd

BRIDGEPORT
CLOTHING CO

GARSlNKllĖb 
naujienose

17/2C 
14%c

10^c 
25c

Išplaukia iš New Yorko 

LIEPOS-JULY 1, 1936

lytinio 
inkstų,
vietoj.

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

NOW, 
wu«r

TIRPYTI TAUKAI

KIAUŠINIAI .........

valgio produktai hebran 
giomis kainomis

TUEQE.

LAšINIUKAI VIRIMUI

NECK BONES .... ........

CORNED BEEF ...........

MODERNIŠKOS 
BUČERNES

PORK. LOIN ....................... -

PORK ROAST ........ ...............

RŪKYTI ŠOLDERIUKAI ....

VERŠIENA VIRIMUI ............

NAMIE DARYTOS DEŠROS

žiuoti galima Weste: 
land prie Leavitt St.

/NA 11

2iguT
WELL, 

THANK 
OOODNES 

WE*Vfe

UOW 
MiCE lT VVIUL 
g>E \M-4ENj 
NNE CET' .

PEOPLES GREAT 
JUNE SALE”

atsarga 
todėl bukite 

jam sutiktu •

YOU UĄVE 1 
AL-L. POOVED 
ojgsblves

OR A.
cįlM'L-lNvlG 

eAJDCE.

UEC.^!
A.

CuASS Qf="
WAVE-C2.

Generalis
Kontraktorius

. ■ ■ _ s

ištaiso krautuvių frontus, potčius, 
Stdto garažus, mūrinius arba me- 
diriiu ’* " -
ja sk

i, pakelia stubas, cementuo* 
lepus. Apskaitliavimas dykai.

mi sutaupysit pinigų.
Peoples Furniture C 

tuvių adresai
Avė., ir 2536 W. 63rd St.

šių krautuvių skelbimai tel 
pa Naujienose kiekvienų šešta 
diėnj ir tankiau jau suvirš dvi 
deširht metų.

Šias moderniškas krautuves 
valdo lietuviai 
ninkai yra lietuviai. Taipgi L. 
kostUmeriai šių krautuvių yr? 
daugumoje lietuviai.
, Linkėtina šioms krautuvėm 
pasisekimo.

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

(Pinionzų ministerio rasta? 
be pabaigos apie jo kelionę j 
Lietuvą, po Liętuvą ir iš Lie 
tuvos). 4

NUGRIMZDĘS TURTAS
šiandien ant jurų kilo tokia 

viesulą, kad laivui, stumtis į 
priekį nėra jokios galimybės. 
Negaliu tikrai pasakyti, bet ro
dosi, kad jis stumiamas atgal. 
Jeigu audra nenurims, tapsime 
atstumti atgal į Ameriką. Ta
čiau nepatariu brangiems tau 
tiečiams. ruošti man sutiktuvių 
bankietą, nes turiu vilties, kad 
laivas net; ims plaukti į prie
kį ir kaip nors pasieksiu Lie
tuvą. Kada grįžšiu iš ten, tuo
met galėsite ruošti man ban- 
kietus, piknikus ir prakalbas 
visose kolonijose. Visi matote, 
kad aš dirbu tautos labui net 
ant laivo, o be to dar esu* gar
bingas ir talentingas literatas. 
Be tokios literatūros kaip ma
no ir kitų, kurie , rašome apie 
keliones į Lietuvą ir kitas ba- 
labaikas, musų tauta pasiliktų 
tamsi ir nekultūringa. Musų 
žmonės virstų laukiniais ir im
tų sterilizuoti italionus kaip 
etiopai kad daro.

Kada tokie literatai kaip aš 
ir kiti tautiškai nusiteikę pa
triotai nestosime šėrę savo tau
tos žmonių savo raštais, jokios 
audros nebus mums' baisios. Iš
moksime padaryti tokius lai
vus, kurie į Lietuvą plauks kur 
kas greičiau negu dabar plau-

visi darbJ

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI 
• • f

WGFL 970 k. nedėlioms 7 vai. vakaro.
WAAF 920 k. kiekvieną dieną 7 vai. vakaro
WHFC 1420 k. ketvergais nuo 8 vai. vakaro.

PIKNIKAS SU PRAKALBOMIS
Rengia D. L. K. Vytauto Draugystė 

EVERGREEN P ARK, ST. CH AR
Nedėlioję, BIRŽELIO-JUNE v.

Pradžia 11 vai. ryto. įžangą VELTUI

Šiame piknike kalbės Draugas Povilas Steponavičia iš Chicagos apie 
nesutikimus Draugysčių. Visi kviečiami atsilankyti - prakalbų pasiklau
syti ir linksmai laiką praleisti. .-... ■■ ?

ŠVEDU
AMtMKOS 

į unua

QVPHT A INTi? Dp*T PPNTBAC o V Ui A AlINHi UEdLi iv JCjIN U
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir įvairiems vakarėliams.

PIKNIKAMS IR PAREMS ALUS 
usgorčiai šalto alaus dėl panų, Piknikų ir išvažia 
tokį norės. Pristatom į namus. Kitur pigiaus ne

Pirkite pas Lietuvi:

NOW 
PRHPARE 
FOATMB 
WORST

Peoples Furniture Manufactur 
ing ’Co. didelis birželio mene 

šio išpardavimas

WM. HOVAK
4217 S. Campbell Avė 

Tėl. LAFayette 7029

; ~ . J ... i.: Priva
alsted iki 18-tos ir Blue Is-

WEST SIDE HOTEL
WALTĖR NEFFAS, Savininkas

2435 South Leavitt Street

NEW YORK — KLAIPfiDA
(Per Gothenburg-Stockholmą) 

H New Yorko i Gothenburgą kelionS 
tęsis 8-9 dienas. 15 Gothenbųrgo eks
presiniu traukiniu keleiviai vyks per 
gražiąją ir Lietuvai draugingą Švediją 
(6 vai. laiko) į Stockholmą. H Stock* 
holmo puoSniuoju gairlaiviu “MARIB 
HOLM” tiesiog į Klaipfdą. Kelionls 
laikas 24 valndos.
Ekskursiją vadovaus, p. VI. 
Mučinskas, Švedų Amerikos Li 
nijos lietuvių skyriaus vedėjas. 
Ekskiursiją užgyr? Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjunga Amerikoje

KITI IŠPLAUKIMAI 15 NEW YORKO 
Drottningholm 
Drottningholm, 
Gripeholm, ....
Kungsholm, 
Platesnes žinias teikia ir parduoda 
laivakortes visi _ 2___ ‘
laivakorčių agentai ir visos Š. A. L. 
raštinės.

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 North Michigan Avenue 

Chicago,-III.

Bridgėport Clothing Co 
i*esu 3212 So. Halsted S t. 
vienintelė šioj lietuvių kolioni? 
joj vyriškų rūbų krautuvė, j 
kurią ką tik dabar jos savinin
kas Izidorius Petrauskas suga
beno daug naujo stako. P-nas 
Petrauskas supirko' kelis šim
tas naujų pavasarinių kautų 
vėliausios mados ir pas jį da
bar busią galima rasti didelis 
pasirinkimas 
thing krautuvė randasi nuosa- 
vam p-no Petrausko name. Jam 
užlaikyti krautuvė mažiau le+

Mano išrokavimu, naujų lai
vų statyti mums nereikės, nes 
jie brangiai atsieina. Ant jurų 
dugno guli gyvos galybes nu-| 
grimzdusių laivų: kariškų, ko-| 
mercinių, submarinų ir kitokių.1 
Pasirinkimas didelis. Iškelti vi
sus nebus reikalo, nes nebus 
kur dėti. Pasirinksime tik to
kius, kurie atatinka musų biz
niui, religijai ir tautos papro
čiams. Jie kainavo milionus do
lerių ir dabar niekam nepri
klauso. Vienus vartosime pa
tys, kitus parduosime. Pinigų 
uždirbsime tiek, kad galėsime 
atstatyti ir atstatymo bendro 
vę, ir pataisyti susivienijimų 
finansus ir įsteigti prieglaudos 
namą šeštam apskričiui. Jeigu

šiose krautuvėse jos sutaupys 
pinigų.

J. Spkitis Federal Meat 
Markets skelbimas tilpo vakar 
ir tilps šiandien Naujienose. 
Šeimininkės perskaitykit jo 
skelbųną ir pasinaudokit skel
biamais bargenais.

: — Chicagietis.

Nėra reikalo aiškinti, jogei 
Peoples Furnituffe Manu f actu r- 
ing Co. turi dvi dideles ir mo
derniškas baldų ir kitokių na
mams . reikalingų papuošalų 
krautuves.

Šios krautuvės į metus iš
parduoda labai daug įvairių ta- 
vorų. Superka favoruts vago: 
nais. Tiek daug pirkdami, nu
perka pigiau, todėl ir savo 
kostumeriams gali parduoti pi
giau.

šį mėnesį Peoples Furniture 
Co. krautuvėse 'eina didelis 
įvairių ta vorų išpardavimas, 
Tas išpardavimas užvadintas i 
JAUNAVEDŽIAMS, KARO VE
TERANAMS ir GRAŽIŲ NA
MŲ MĖGĖJAMS.

Pasirinkimas, tavorų kuodid- 
žiausias; patarnavimas greitas 
ir mandagus. Tik reikia atsiT 
lankyti į Peoples Furniture Co, 
krautuves ir nusipirkti kas

Sergantiems patari 
. mas Dykai

Vėliausias ir geriausias 
silpnumo, reumatizmo, 
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. ' 
Centrai 4641

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

Sekmadieni 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadienį, Trečiadieni ir šešta
dienį nuo 10 v. ryto iki 8 v. p. p.

struktyvio proto žmonių, kurie Federal Meat Markets. ir pirk-, 
galvoja, kaip tautą aprūpinti ,ti reikalingų valgio produktų 
medžiaginiai ir dvasiškai, nes 
destruktyvi kritika jau baigia 
užkamuoti ir sargyboš komite
tą ir visą taktišką judėjimą. 
Sandariečiai, bobų kuopos, fa
šistai, klerikalai, detektyvai ir 
žvalgybininkai turėtų sudaryti 
bendrą frontą, kurio niekas ne
pajėgtų pastumti į užpakalį.

tuzinas 2Qq 
•sv- IJF/žc

ponas Skipitis norės šaukti dar 
kitą kongresą, turėsime iš ko 
pasiųsti ne po vieną atstovą 
nuo kiekvienų penkių Žmonių, 
o duosime šipkortę kiekvienam 
durniui. . žodžiu, musų tauta 
pati turtingiausia tauta visame 
sviete. Nereikės redaktoriams 
precelius pardavinėti ir savo 
raštų spaustuvininkais būti. Be
dieviai nuštos veidmainingai 
pataikavę kunigams biznio su
metimais ir kunigams nereikės 
kaulyti iš biednų žmonių. Kaip 
aiškiai visi matote, pinionzų 
ministeris turi gerų sumany
mų ir būtį ne pro šalį, jeigu 
kas juos paremtų. Turto bus 
visiems iki ausų ir musų lai
vynas sumuš visus neprietelius, 
jeigu tik pasiskubinsime iš 
vandens išgriebti nuskendusius 
laivus. Pž tai turėtų paagituo 
ti ir laikraščiai ir per radio pa- 
leistuvus, kad priimtuvių savi
ninkai galėtų išgirsti.

(Galo nifekad nebus)
Nub redakcijos.

didžiai gerbiamą pinionzų mi- 
nisterį it Vėl Užklupo audra 
Kaip patarlė sako 
kaulų nelhužo”. 
gatavi suruošti 
vių bankietą, jeigu laivas ne
tyčia taptų atstumtas į Ame
riką. MeS visgi geistume, kad 
audra sustotų ir kad gerbia
mas ministeris kaip nors pa
siektų musų brangią tėvynę, 
kur net kiaulės išmoko būti pri
rištos. Mus džiugina mintis, 
kad musų tautoj atsiranda kon

krau
4183 Arche1

THOR Gentie Hand Skalbyklos 
ii- Prosinimo Mašinos

Blue Front Meat Market Naujoj Vietoj
Vėliausios mados modemiški įrengimai. Automatiška .šaldymo sy- 
stema. Sanitariškas maistų užlaikymas. Užlaikome cįidžiausį pasi
rinkimą visokių mėsų, šviežios ir rūkytos, rūkytų^ įyyviežių kilba- 
sų, kumpių, balionių, salsisonų piknikams ir parems^ Mes prosta
tom į namus. Musų kainos jumis nustebins. ' - p

Pirkite pas Lietuvj: ,
BLUE FRONT MEAT MARKET

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

I 
KjOW, 

6UT NJEV&IZ.

lOOK STCLZkIGMT

Mažos bačkutės ir 
vimų. Turime kas _ ____  _
gausite. Taipgi vynas iš bačkos ir visokios degtinės buteliuose.

Pirkite pas Lietuvi:

Moharch Wine Liąuor Store
J. GAUBAS; Savininkas.

3529 So. Halsted Street Tel. Boulevard 7258

J. SPAITIS FEDERAL MEAT MARKETS
1949 So. Halsted St
3631 So. Halsted St

KARPEfAŠ 9x12 

VERTĖS $24.00 DABAR Už 

$12.95
ROOSEVELT

FURNITUREčo 
2310 West 

Roosevėlt Road
Tel. Seeley 8760 ,rt

BUDRIK FURNITURE M ART
3347 So. Halsted Street

, ■ : v... - • '

Nėra abejonės, kad kiekvie
na šeimininkė stengiasi sutau^- 
pyti pinigų pirkdama valgio 
produktus. Kokiose. krautuvėse 
šeimihinkės turėtų pirkti vai? 
gio / produktus ? ‘Suprantama, 
kad tose krautuvėse, kur dau
giau yra pardundama.

J. Spaitis užlaiko keturias 
dideles; ir moderniškas bučer- 
nes, 1949 S. Halsted St. 3407 
S. Halsted St., 3631 S Hal- 
šted St., ir 2119 W,. Cermak 
Bd< Jis į šias savo bučernes 
kasdien perka daug tavorų. Su
prantama, pirkdamas iš sykio 
daug ta/orų. pigiau gauna, už
tai ir savo kostumeriams pi
giau gali parduoti. Todėl šeimi
ninkės turėtų eiti į J. Spaičio jums reikalinga. Dabar pirkda- 
........  -__ _____________  ■ ...A..' r_ ■___-_ _ • .' ■ ■ • j*

Jos. F. Budrik, Ine
3417 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

Didžiumą 
LIGŲ 

atsiranda nuo nešvarumo žarnose
Galvos skaudėjimas, skilvio li

gos, persišaldymas, nervuotu- 
mas, vidurių užkietėjimas, ink
stų lipros, nemiga, odos ligos, 
reumatizmas ir tt. yra priežasti
mi, susidariusia nuo prisirinku- 
rių nuodų žarnose. Pašalinkit 
tuos nuodus, pasiliuosuokit ir nuo 
tų negaliavimų.

Labai švelnus, ir geriausiu 
tarpininku organizmui išvalyti 
yra Ucco Herbolene. Pabandykit.

Parsiduoda visose vaistinėse.

UNIVERSAL 
MEDICINE CO.

1901 Hėrvey Street 
ChicagOt Illinois

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUŪR C0. 
4707 South Halsted Street
Visi Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

šuoja, todėl ir kautus jis ga> 
li pigiau parduoti.

— F. B.

■ ■■ mui nu
KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMO.

.. birželio 10 
liepos 11 

.... liepos 25 
rugpiučio 18

musų autorizuoti

M M S >1II

- - / '

............ ..
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

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

1739 South Halstėd Street
Telephone CANal 8500

Sttbscription Rates:
V> , ■». «. . m tv, >.■ , • f f.

$8.00 per year in Gonada
$5.00 phf yoar oufslde of Chlcago 
ta.0O pėr yeaf in Chlcago 
3c per copy.

, - -■ ■ ---1*.

Entered 6* S&ohd Chus Matter 
Hardi 7tb lft4 at thė Post Offles 
of CMcago, UI. onder tb* *ct ot 
Bateli ira 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halšted ŠL, Chicėgo, 
UI telefonas Canai 8500.

SLA BEŠALIŠKUMAS

b~f id'l'af l! .infa -ta*

Po to, kaF Franci joje laimėjo parlartiento fiftkimus 
kaif loštos partijos, pradėjo kilti daug streikų {vairiose 
Frdtiėijta įmonėse, ypatingai tose, kurios amu
niciją 3rba yra surištos su amunicijos gamyba* Atrodo 
truputį niistėriška, kodėl darbininkai paširihkb kaiį) tik 
Šitos rųšies pramonę) kaipo kovos, lauką prieš darbda- 
viusj o ne kokią hbrš kitą.

. Galiniai daiktas, kad žiniomis apife ttlo's šttėiktiš 
spauda nori nugąsdinti publiką ir jas tyčia išpusti. Ka
da pranešama, kad streikai šuparaližiavo amunicijos 
pramonę^ tuo budu pastatydami į pavojų krašto saugu
mą, tai dalykas kai kam atrodo) iš tiesų, baugus*

Tačiau galima numanyti, kad streikų Francijoje 
dabar tikrai padaugėjo. Gal būt, prie to prisidėjo nuo
latinis .reakcinės spaudos bubnijimas apie streikus; o 
gal jie kyla dėlto, kad darbininkai pasidarė drąsesni, 
kuomet jie pamatė, kad \ jų atstovų rankas pereina val
džia. įdomus yra da ir kitas reiškinys: daugelyje vietų 
darbipinkai, sustreikavę, ne tik atsisako dirbti, bet ir 
atsisako eiti iš dirbtuvių, iki nebus išpildyti jų reikala
vimai. kai kur streikininkai “suima” ir dirbtuvių virši
ninkus ir laiko juos uždarytus dirbtuvių ofisuose, kaip 
belaisvius.

Tai jau nė paprastas streikas, bet dalykas, labai 
panašus į “tiesibginį veikimą”. Panašiai ėlgėsi darbinin
kai Italijoje prieš tai, kai MUssolini paėmė į savo 
tankas Valdžią* (Beje, Mussolini pradžioje pats pritarė 
“revoliuciniems” dirbtuvių užėmimams.) Yra pavojus, 
kad šitas judėjimas gali privesti prie anarchijos, —• kuo

šios savaites “Tėvynėje” Jdeta SLA prezidentą 
f J» Bagočiaus atsišaukimas į Susivienijime seimo dele
gatus, kad jie dalyvautų Demokratijos Kongrese, kutis 
įvyks ęiėvelande birželio 20 ir 21 d* d. Bet “Tėvynes” 
redaktorius rado fėikalihga lyg ir pafciteisinti dėl to at
sišaukimą tilpimo: girdi) jisai negalįs kontroliuoti td, 

jcą SLA prezidentas rašo kuopoms ir nariams.
' Jeigu p. Vitaitis galėtų kontroliuoti) tai jisai sako

si tokių atsišaukimų į “Tėvynę” nedėtų, nes jisai norįs 
būti — bešališkas, bešūlisktaaš) ahoi jo, reikalaująs 
to, kad jėigh SLA o^ane rūginama padėti Lietuvos 
žmonėms iškovoti deinOkratiri^ santvarką, tai turį blit 
taip pat leidžiama agituoti tautininkams už SaVO vadi
namą “tautinį konferenciją”^

Gana keistas bešališkumo supratimas. Visųridrma, ta 
“tautinė” konferencija yra šaukiama partinių grupių ir 
jos tikslas yra grynai partinis. Jos iniciatoriai viešai 
skelbia, kad konferencijos dalyviai tarsis “kaip Kovoti 
prieš ‘raudonus frontus’ ”, t. y. prieš tam tikras srovės. 

h O tuo tarpu Kongresas Lietuvos Demokratinei Tvarkai 
Atsteigti nėra šaukiamas partijų ir nėra prieš kokias 
nors partijas organizuojamas.

Kongreso sumanymas kilo’ iš to, kad Lietuvos liau
dis pradėjo kovoti prieš despotišką režimą, kuris ją 
slėgia jau dešimtį metų, ir ėmė reikalauti) kad butų jai 
grąžinta laįsve ir sušauktas dėmokratiniu budu išriiik*- 
tas seimas. Plačioji Amerikos lietuvių visuomenė ši
tiems Lietuvos žmdhl^ ’ siekimams karštai pritaria if 
nori prisidėti prie jų įvykinimo. Bet kodėl gi Susivieni
jimas turi būt šitame dalyke bešališkas? Ar Lietuvės 
žmonių reikalai jam nerupi? Ar laisvė ir demokratija 
yra jarti Svetimi dalykai?

“Tėvynes” fedaktoritis bando įtikinti savo skaityto^- 
jus, kad taip. Bet jisai rašo netiesą. Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoje savo seimuose daug kartų yra pasila
kęs už demokratinę tvarką Lietuvoje ir kėlęs balsą prieš 
tttOS, kurie Vūfžė arba slopino LiėtUVbš žmottiiį lūisl|* 
Tai yra faktas, kurio ;p. Vitaitis negali nuneigti.

Tai kuo gi puširemdamūS jisai dabar skelbia, kad 
Lietuvos demokratijos klausime SLA organas ttifįš būti 
“bešališkas”?

Jisai, tdf biit) Užmiršo) kad Stisiviebijimo Ofgahūs 
dar iki šiol teįbėra Susi vienijimo, o ne tautininkų “Sar
gybos”, organas!

- ■ ■■■ ..... . r. ■■■ .

STREIKŲ BANGA FRANC1JOJĖ 
r- ‘ iii>

pasinaudotų, žinoma, atžagareiviai. Naujasis ptėmjeraBp*^*^xxę xx maucį įcuuię petį 
BlUftl tdpTlšibijo, todėl jisai pasakė kalbą per radio, bą Lietuvos liaudžiai, idant 

1 t

Chicagoje — paštu:
Metama  ..... .  .... x $8.00
Pusei metų _________  4.00
Trims mėnesiams ______ 2.00
Dviem mėnesiams _______   1.5b
Vienam mėnesiui__ __ ____ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —________8ė
Savaitei__ __—__ __ ____ — 18c
Mėnesiui .................................. 75č

Suvlėnyteše Valstijose, ne Chicagdj, 
pUtfti

Metams ....—_____ _____— $5.00
Pusei mėtų 2.75
Trims mėnesiams _ _______  1.50
Dviem mėnesiams ---------- 1.6b
Vienam mėnesiui__ ________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpitihtii)

Metams ______   $8.06
Pusei metų —- ------------------4.0b
Trims mėnesiams ....._____  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu šu užsakymu.
■ t1- •• -- -- t----

U NAUJlENOS. CMcagd, tŪ. , , .......... .

Kl&iddš pataisymas
Straipsnyje “Pereinamoji 

Laikotarpio Valdžia”, kuris til
po “Naujienose” vakar, paskuu 
tiniame paragrafe, skliauteliuo
se atspausdinta tokie žodžiai: 
(o taip pat Austrijoje, Pietinė- 
j ė Amerikoj e ir kitur). Vieto j ė 
“Austrijoje”, turėjo būti Aust
ralijoje. Viši žino, kad Austri
joje yra ne koalicinė valdžią, 
bet fašistinė.

........... T .^1' ^7 ? irt ■■■■  -i-.-

kviesdamas darbininkus riekėlti suirutės ir turėti pasi
tikėjimą valdžia* ,

Rėikia tikėtis, kad Franci jos darbininkai paklau
sys premjero ip turės kantrybės palaukti, iki naujasis 
paflattiėntas kartu ėrf valdžia jy reikalavimus apšVarš- 
t$s. Kitaip tai valdžia paširodytų bejėgė. 0 kur demo
kratinė valdžia neturi jėgdš, teriai iškylą diktatūra.

Ragina SLA. kuopą delegatus dalyvauti
Demokratijos Kongrese

j.

StA PftfežlDENTO ŽODIS

Susivienijimas Lietuvių Ame*- 
riko j e yra betik savišalpos, bet 
podraug if kultūrinė ir tautinė 
lietuvių organizacija, ir nuo 
pat jo suorganizavimo, 50 me- 
tiį tani atgal* Šhslviefiijimta 
ir jb kuopos, Veikėjai ir nariai 
uoliai sekė ir rėttiė lietuvių 
tautoš pastangas atgauti ta 
priguimybę ir ir visada 
galimais budais šėlta ir g^ibe- 
jb tą1 j.Udėjimį MUsU ŠtišiViė-i- 
nljimoš ir jb ktįopoš btiVo piri 
mosipsė ėileše Afnėiikbš li.ėtū-1 
vių koVosb už atgavimų Lietu
vai rtepriguimybės ir pripažini
mą toš ūėpflgdlmybėš “dė jū* 
re”; aUkdjd pifligUš, . rinko iŠ 
kitų, šitintinėjo delegačijaš if 
darė viską, kas prie esamų ap^ 
linkybių btivo galima, kad tik 
padėti ša^b tęVų žemei ir jos 
žmofiėmš. Braėilų SusiVienijL 
mo seimų nutarimai ir rezolitP 
ei jos yra liudininkais to Viškdi 
o SLA organe “Tėvynėjeb per 
metų eiles tilpę raštai aiškiai 
pabrėžia, kad ŠLA visada stojb 
ir dabar stoja už neprlguimin-» 
gą, laišvą, demokfatifię Lietu
vos rėšptibliką. Višudsė Ameri
kos lietuvių visuotinuose sei- 
muošė, kurie’/ nebuvo šaukiami 
grynai pantyviais ar kdnfesio- 
naliniais tikslais — Philadel- 
phijoj, Brooklynė, Washingt0- 
he, Chicagoj, Vėl Philadėlphi- 
joj ir dabar net Pasaulio Lie
tuvių KongresernKaUile, — SU- 
ši vieni j imas, j b kiiopoS ir vei
kėjai aktyviai dalyvavo ir j d 
nutarimus rėmė. ,

tuvių KongreseraKaUrte, 
j

kėjdi aktyviai dalyvavo ir j U 
nutarimus rėmė. ,

šį mėtą dVięrii diėnbm prieš 
ŠLA 39-tą Šeimą ČlbVelandej 
būtent 20 ir 21 birželio, įvykis 
Amerikos Lfetūvių Kongresas 
Lietu vbs dembkratijai ginti* 
Todėl yra geistina^ kad SLA 
delegatai, va^įriodšifli į SLA 
Šeimą, pasiimtų iš s^VO kubpŲ 
ihandatus ir tame Koftgrese da
lyvautų. Kelionės lėšos bus toš 
pačios, tik dviem diėtfdm rei- 
kės anksčiau į Clėvelaridą nd- 
Važiuoti*

kongresą , šaukia Čhicagoš 
lietuvių draugijų iniciatyva if 
komitetas, kurį sudarė One
gos 75 dtaUgijų konferencija* 
Parikšidš' iVairių draugijų kon
ferencijos įvykusios BrooklyAė, 
Pittsburghe, Bostone ir kituOše 
mieštuose, Kongreso Šaukiriią 
užgyrū. Faktas, kad > Kongresą 
remia nekurios politiškos grū- 
pės, kurioms nekurie SLA na
riai yra priešingi, nesumažina, 
bet padidina to Kongreso svąf* 
bą ii bepadaro jb politišku w 
kioj prasmėj, kad sla jame 
negalėtų dalyvauti, kongresai) 
kiėk galėjau iŠ spaudos patė- 
m^tiį yra nustatbmi, maždaug* 
šitokie uždaviniai:

1. Visų laisvę mylinčių Ame
rikos lietuvių vardu pareikšti, 
kad be atidėliojimo butų su
šauktas Lietuvos Seimas, iš
rinktas, visuotinu, lygiu; tiesiu 
ir slėptu balsavimu, pagal pro- 
poreįbnfilinę rinkimų sistemą.

2. Pakelti protesto balsą 
prifeŠ žodžio, spaudos, susirin
kimų ir organizacijų laisvės 
slopinimą Lietuvoj, prieš karo 
lauko teismus ir prieš kitokius 
vyriausybės smurto žygius.

3. Pareikalauti' amnestijos
politiniams kaliniams, nuken- 
tėjusiėms kovoje dėl demokra
tijos at s teigimo Lietuvoj, dėl 
piliečių teisių ir dėl darbo žmo
nių gerovės. ;į

4. Surasti budlis, kaip Ame
rikos lietuviai galėtų suteikti 
moralinį ir materialinę pageL

' ji

fašizmogreičiau husiktatytų 
jungo.
, Kaddngi musų ŠLA yra de-l 
mokratinė organizacija ir ka- 
Ogi ibttšų 'kdAštitucijg aiškiai 
pAa&kb, kad tiltais, kaipb SLA 
fiAritaš, privaib fttpėti triūsų 
gimtinio krašto reikalai, tai sa
vaitei suprantama, kad riiėš tu
rime remtį ir, šį Kongresu ja- 
iiie tajtyabtf ir bežiūrėti, kad 
jb iibtariniai ’ ttėišėitų iš tos 
priricipikičš ir taktikos kryj^ 
tfes; kurią yra ttustafę šusiviė- 
ilijimo nutarimai ir tradicijoj.

Vėliausios žinios iš Lietuvos 
yra tiešiog šiurpulingos. Liau
džiai, daugiausiai mUsų Ukinifr- 
kanis, yra atimtos visos civili- 
zubtb asfnens teisėš: spaudos. 
Žodžio; sąžihčš ir šuširiflRitfliį 
laišvėš Lietuvoj riėra*r VišOš 
politiškos partijos ir draugys
tės uždarytos* šalis tiesiog te
rorizuojama ir piliečiai paverg
ti. RėpVesijO's yra žiauresnėš 
kaip crifų laikais. Ateitid žihioš, 
kad ūkininkai yra karo lauko 
tėišmų šaudomi ir iki gyvai 
galvai įkalinami vien už tai, 
kad jis tufeju agitatyvišims 
atsišaiikiriiėiiusi Net despotai 
carRi hėšaudū tašų bčolių UŽ 
lapeliūš af.! >jų skaitymą; b da
ba? tokie įVykiąi yra iritišų tė
vynėj Lietuvoj, kurios valdžios 
priešaky yr& ‘to patiėš LiėtUVOš 
kaįmo vaikai; šaudo dčį tb, kad 
žmonės trokšta būti laisvi ir 
patys savo kraštą ir jo reikalus 
tvarkyti! •' ‘ , .■
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Kuomet tašų tėViį žerfiėj 
Vyksta tokie dalykai, mes ne
galime būti bešališki, mės hė- 
gaiita tylML 'Istoriją mus ap
kaltintų ir sąžinė išhiėtiriėtų, 
jeigu mes, budahii laisVi; iiėuž- 
tartuiųe žudomų Savo tėVų ir 
brokų* Todėl važiuokim į Ame
rikos Lietuvių Kongresą Lietu- 
Vos demokratijai giriti ir kartu 
su kitomis Ofgatiižaėijoffiiš tar
kime savo užuojautos žodį 
tiems, kdrib yra neteišiiigai 
persekiojaipi i? pašfHėfkita 
tuos; kurie j Uos persekioja.

Amęrikoš Lietuvių Kongre
sas yrd ta kbkibš iidfš įibWtinės 
partijbs dŽšitebjiriias, tat pla
čios iįitaUj;Viš'tataft^ Wig-

Niekūotat.rjf iliėkuf musų 
tauta riėra ptaisAkitali tad ji 
norėtų . patvaldžių arba dikta
tūros. Bet už detakratiuį tvar
ką ji yra pataptas! kiekvieną 
sykį, kada tik tūrėjo progos 
tavo VdiiĮ Vž demo
kratiją pasisakė Didis Vilniaus 
Šeimas 1905 metais; už demo
kratiją pasišake LiOtdvos Tary
ba, pajkeibd^a 1918 taėtaiš 
nepriklausohią* Lietuvą, ir vė
liau Steigiamasis LiėtdVbš Šėl
ta^ tafta
valią, įkūrė demokratiniais pa
grindais Lietuvos valstybę. Už 
demokratiją pasisakė visi Ame
rikos lietuvių Seimai, visi mū
šų SLA seimai ir tųksiMai 
musų organizacijų. Lietuvės 
Seimų rinkimai parodė, kad 
laikui bėgant LietuVbs liaudis 
demokratėje vis daugiau. Lie
tuvių tauta vilkusi per ilgus 
metus baudžiavos jungą, paskui 
kentėjusi tarų Valdžios prie
spaudą, būvo; ištroškusi kuo- 
plačiausios laišvėš. Ji z trokšta 
jos ir dabar. Taigi padėkime 
jai atsteigtl lais’Vą Lietuvą.

F. J. Bagoeins, 
-k. . SLA 
. ■T”hvyįi6’,i] ’ 
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GARSINKITES 
NAUJIENOSE

MARfiUMttlAI
ĮDOMI BYLA DĖL tlž> 
KASTO PALESTINO

JE AUKSO
Užsienių laikraščiai priinėša 

apie sehsacihgą bylą, neseniai 
nagrinėtą Duisburgo teisme, 
Vokietijoje. Kaitinamųjų šūolė 
sėdėjo buvęs vokiečių karinin
kes Doneršriiarkas* Bylos isto
rija tokik. Didžiojo karo me^ 
tu Vokiečių kariuomėnei teko 
pabuvoti if tada turkų valdy
toje Palestinoje. Kritišką vb*- 
kiečių karidoinėnei momentą 
vokiečių vyriausioji kariuome
nės vadovybė pavedė grupei 
kariniftkų netoli Haifbš Užkasti 
į žemį kariuomenės pinigą apie 
1,000,000 fevatų aukšti. IŠ Vi* 
sos toš karininkų grupės liko 
gyvas tik vienas Donersmar- 
kas* Vokiečių vyriausybes var
du jis 16" mietų vedė derybas 
Su anglų vyriausybė dėl leidi
mo iškasti pinigus. Vokietija 
Sutiko pUsį iškastų pinigų ati
duoti anglams^ Tačiau anglai 
nesutiko apmoksti DdflėHttaM 
ko kelionės ir lobio iškasimo 
darbų išlaidų. Neseniai Doneč- 
smarkas surado vokiečių eta 
gtafttą žydą HjUgo Mėijefį, ku
ris sutiko apmokėti visas iš
laidai už iškastojo lobio nedi
delį procėntą. Pasirašinės ati
tinkamą i sutartį v Meijeris pa
siuntu Donersmarkui avanso 
išlaidų sąskaitoti garia stambią 
sumą pinigų. Kai pinigai atėjo 
į Vokietiją, apie visa sužinojo, 
slaptoji policija ir uždraudė Dd- 
nersmarkui išvažiuoti į Pales
tiną, nes, esą, neleistina, kad 
žydas uždirbtų iš vokiečių ka
rininko — arijiečio.

Kadangi Donėr šmaHcas Mei- 
jėriui aVanšO negrąžino, šis peč 
savo advokatą patraukė buvu
sį karininką teisman. Tėišmaš
ifUii-TTTaifflT

-

■ sidtteTtTis
iį . lįninin frl.fa.2f.

‘ . Gifford Pinchot
Gifford Pinchot, buvusis 

Perthsyivhnijbs gubernatorius, 
kūfį pažangesni repūblikonai 
riori nominuoti karididatu į 
Jungtinių Valstijų vice-prezi- 
dentus.

Šeštadienis, birž. 6, 1926 
šaš dienas tylėjo, slėpdamosi 
po antklode. Gydytojai konsta
tavo šizofreniją.

Pabuvojusi geriausioje Ma
skvos psichiatrinėse ligoninėse, 
ji pateko į pšichozų. ėksperi- 
mentaliriės terapijos kliniką, 
kuriai vadovauja prof. Giliarov- 
skis. Ligonė dvylika dienų su 
šešiais kitais panašiais ligo
niais išgulėjo klinikoje, negau
dama jokio maisto be klizmų 
iš skiedinio cukraus ir fiziolo
ginio skiedinio. Jie buvo už
migdyti 12-kai dienų. Miegas į 
antrą parą buvo jau nepapra
stai gilus, Ligoniai gulėjo nepa
judėdami. Paskum pabudo ir 
po kelių dienų pasidarė kitais 
žftiohėtriis. Psichinės ligos pa
žymių juose nepastebi net la
biausiai prityręs specialistas.

t tą pačią kliniką viena li
gonė pateko visiškas dezorien
tuota. Neattakiriėjo į klausi
mus, galiūcinavo. kita dvylika 
metų kentė įkyrų Siekimą prie 
Švafos, įtikinėjo visus, kad jos 
rankos nešvarios ir be persto
gės jas plovė. Buvo ir daugiau 
psichiškų susirgifnų, kurie at
rodė nepagydomi. Po 10—12 
dienų miego ligoniai tačiau pa
gydavo. z

Dabar jau ruošiamasi masi
niam ligonių gydymui miegu, 
jau baigiama ruošti spėt, nar- 
kotiškas preparatas, tinkąs 
šiems tikslams, Bandymai pa
rodė, kad tam tikros šizofre
nijos formos išgydomos ir da
bar į šią ligą neturima žiūrėti 
beviltiškai, kaip anksčiau.

nusprepdė, kad Donersmarkas 
žydui Meijeriui avanso gali ne
grąžinti*

PSICHIŠKAI SER
GANČIŲ GYDY

MAS MIEGŲ
Sovietų spauda rašo apie įdo

mius Sovietų gydytojų ekspe
rimentus gydant šizofreniją, 
sunkų psichišką susirgimą, šios 
ligos priežastys nežinomos. Ma
noma, kad ji susieta su apsi
nuodijimu. ir medžiagų pasi
keitimo pakrikimu, kurie pir- 
nion galvon pakerta centralinę 
hefvų Sistemą. Medicina, ne
žiūrint ne vieno bandymo, dar 
neišmoko šizofreniją gydyti.

Aprašomas toks šizofrenijos 
pavyzdys su viena moterimi, 
važiavusia traūkittiū. Iki tol bu
vusi ■' linkstria, gyva, moteris
staiga išbalo, susigūžė* Veidas 
jos sumišo, išsigando. Kai kal
iny ta takd j$i pagelbėti, kaip 
laukinė suriko,' SttmOBikaVO tari- 
komis. Traukinys artinosi prie 
stoties, kur turėjo įvykti pef- 
sėdimas. Ji pagriebė čemoda
nus, dar traukiniui nėsūštojta 
iššoko iš vtadno ir hūbėgd* 
Mieste DaK^db, pametė daik
tus. .Kai giminės ją surądo, nė- _____r
pažino, ji vertgė žmonių, išti- liftid ddei 
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Tik ką atėjo .
150 

KŪLTUROS 
Numeris 

Padidinta ir labai įdomi 
laida. Galima guti

17 Naujienose " 
‘ Kaina 45 centai11

Reikalaukite “NAU
JIENAS*’ ant bite kam
po^ kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
JUms patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne sato sttta- 
guttitii, bet Justi vato-



Draugija

Lais

lOth Street,

VBA

ir d&ugidttpatyręs

Vyrams o SHIRTS

žinąs

$275 00 I Va WLietuv

žiu8 ar

kaltino žftfc 
W‘ pastatasiš

Transportacijos
Naujienas kasdien

Dalyvavo 150 žftiOnių 
voji Mito? n išgijo 41 skili 
tytoją.

Juozas Mačiulis dė 
koja rėmėjams

Anglekdsiai dirba po ketu
rias dienas pęr savaitę. Ahg- 
liės kasyklų čia daug; Jau ke
turi metai kai eina kova tarp 
senosios unijos ir progresyvių, 
bet progresyviai atrodo pralai
mėję.

ritib 47-tdS 
nuo

šalininkas Philip
dėl sumušiftio

pas. Ėadėkojęsf vlšiėiną 
širdų jo priėmimą, jis

Iš ChiCagos ir apielinkių tu
ri užsiregistruoti iki birž. 9 d. 
Kurie norėsite vykti traukiniu 
fttipiginta kaina — rottnd-trip 

$8.80. Sugrįžti bus galinta 
bilė kada bėgy 10 dienų.

Praneškite 
komisijai j 
htib 6 iki 8 ViaL vhk. TėL Canal 
8500. M. Kemesienė.

Adomkus, getas pa

Progress Ba- 
lOth st., North

K. G* Urnėžiš,
8847 West 60th St* Cliicago.

beVeik paš vishš 
mis, jog pagaliad 
pažangieji amferP 

.abiau susiklausyti

KONTESTUI PAS!
BAIGUS

LietuVbs itiišką, bę ihilkiy.
tų itjbftiių. dalykų. Kiekvienas ąt

profesionalais, biznieriais ir ižy-

GaVoine panėšimą iš lkivU 
komparti još, kad per Naujienų 
IdiVakorčių škyrihuš patkrriavi- 
mą laivd Drdttningholm, kuris 
pribuna Neto Ybrkah birželiu 
8 0., atvažiuoja Stanislava Ža
lienė, Brbftislavd ZUliutė, Ka
zimiera Zuliutė it Jošeph Zulls; 
Važiuoja pas saVo vyrą Joseph 
ZUlty, 7740 S; Greem št.

Afrtė prlbtiyiin^ jų Chicligdn 
pfaiifešiihė Wliįif, jeigu ttttėši- 
hie Juozapo Žulioteisingą ant- 
rAšą. —NddjiėnųL^ivakC'tčių

■ , v . Skyrius.

Sušinskas, gerbs dar- 
ir rimtas žmogus. - 

šidlauskAs, rimtas

fš višos didMibs chičagos 
kolodijų taipgi iš pMdėl$ų 
daugybė Liyttivių rėngiaši da- 
iyyaūif didžiausianie totiniaMė 
piknike, kurį kas ttiėiai rehgia 
Chiėagos Lietuvių 
Piknikas įvyks Šį sekmadienį, 
birž. 7 dį Birutės dArže\ Temo
kite dtaugijbs skelbimą Natf- 
j įeitose šiandie;

FiM&s žada būti labai 
skolingas, ftoš virš Sšbo narių 
jati yra1 gavę įžah&oš bilietus 
išahkštd. Prie to, reikia tiW 
tiš, k&d antra! tiek bus it, jų 
draugų:

iPats prbgrahįaš, kurį tutėsi- 
itife, yra š^vaimi vertas iškiau- 
š^ti. Užkandžiai, gėrimai, žai
smės it ViSdkioš bramtgos yra 
rUpeštihgai sutvarkytos taip* 
kad kiekvienas, kuris atšilai* 
kyš, buš pilnai patenkintas; 
Tėkš gailutis viėh tiem, kurie 
negalės atvykti. . ■ , ■ 1 ■ . '■ 

Į Bfidgepėftiėčiaij kurie norės, 
Įgalėk važiuoti troku* kuris iš
eis 11 vai. ryto nito ViCtOr 

Į Bagdono ofiso, 3406 S. Halsted 
St. Į abi pusės veš už Š5Č. 
Taipgi galima važiuoti ir ki
tais Husais
Ashland avė. ir nuo 63-čios 
dcpuko. Veža Blue Bird Bus;

Tur būt nėra nė vienos Orga
nizacijos visoje Chicagoje* ku- 

Iriojė priklausytų toks didelis 
skaičius biznierių ir prcfėsijo- 
nalų, koks priklauso prie Chi- 
cagos Lietuvių Draugijos. Da
lyvaujant draugijos pikiiikė sek; 
madiėnį.°bus geriausia proįa 
su jais susitikti ir susipažinti. 
Kas nori smagiaušį laiką pra
leisti Šį sėkmadiėhį, tas turi 
atvykti į draugijos pikniką. Sre- 
pamirškite* kad būš Birutės 
darže,

sumušė Stulpiną. Bet Juoza- 
paitis nieko apie tai jau1 negai
lėjo atsiminti.

sekantis buvo iššauktas liu
dyti taipgi balsavimų teisėjas 
Pėtef Stankuš. ŠtahkUš liUdy- 
jo, kad Zimmermand hėpažy- 
stąs ir jam jokių balotų neda
vęs ir nematęs V. Stulpiną nei 
mušant, nei sumuštą. Bet pro
kurorui prisipažino, kad ant tų 
balotų, kuriuos pristatė į teis
mą, jis buvo pasirašęs.

Jau daug liudininkų iškto, 
Syta > bėtgi nė teisėj aš Gėofge 
Blatt, fifei prokurores Vėrnon 
Thompson dar nepatyrė, kaip 
ir kbdėl tįė balotai sulindę i 
Žinimėfmano kelnės ir jb užan-

—- F. Bulaw;
(BUs dadgiau)

Atsisakė pagerbti 
vėliavą

Byloj Vincas Stulpinas yra kab 
tinto jas; policininkas Tarnu** 
lis liudininkas; Zimmerinanj 
Juozapaitis, Stankus ir Ben- 
diks kaltinamieji.

Praėjusį penktadienį, gogu 
žeš 29 dieną į atsikėlėm 4 va^ 
lahdą ir patraukėm į pietus. 
AŠtUOniąs valandas vėliau jau 
buvom 310 mylių hub Chicagos 
ir sustojom miestely Christo- 
pher, III., pas Ahtaną Grigai
tį, 807 North Maple Street, kurs 
yra senas to miestelio gyven
tojas, metus tUri biznį, ^rb* 
šefrię ir mėsos krautuvę. Biz
nį varo gerai. Labai vaišingi 
žmoPės.

tėko aplankyti 
Viėibš ■bižhiOfiųi J. Bogdanskis 
hžiaikO gfOšerio ir mėsos krau
tuvu. Taip Grigaitis} taip Bog- 
dahškiš yra seni Naujienų Skai
tytojai;

Tėko patitti, kad ĖUžimieras 
bdvėtlš, 51 mėtų, nusišovė 28 
d. gegužės rhėri. 2:30 valandą 
tyto. NUšišOvė jis per burhą, 
Apžiojęs1 ginklo VUftiždį. BUVO 
bedarbis ilgą laiką/ Priklausė 
Susivienijimui Lietuvių Ameri
koje. Paėjo nuo Šilalės; palai
dotas Coalla Neto North kapi
nėse.

Trijų šimtų atokume į pie
tus nuo Chicagos yra žynius 
aplinkumos skirtufnas. BulVeš 
jau gdlima kasti* Vyšnios rau
donos. Bet žėmė Čia ptUsidi 0 
kadangi lietaus bUVo mažai* 
tai viskas išdžiuvo.

Ketvirtadienį pasibaigė bylA 
prieš Philip Zimitiermaną, ku
rią iškėfe bridgOpbftieiis lietu
vis Vinėa'š ■ Stiiipinas.
■ KnAs’-^ 
mermaPŪ 
sumušė' jį’ prįmaiįy rinkimų die
noj. kai ^immėhman buvo 
areštuotas, tai pUs jį rasta dar 
balsavimų balotų prėčinkto 
rinkimų tOjį^pArašais.

Išklausiusi liudymus ir advo 
kątų argumentus j|žiUrė,> pąsi- 
teVuši , apiėh^MmfPUčių, r^pripa- 
žino, kad zįmm®rmah yra kai i 
taS; Tėisėjąsr SUyo SprėhdP 
mą išneš vėliau^ h

VYRAMS išeiginiai Marškiniai

69 c ^šžiati :

MOTERIMS PtJLL FAŠtil
KOJINĖS. . .. 1

ir aukščiau. ’
MOTERIMS Plaunamos į

DRESĖS ’
MĘltGAilėMS j
DREBIUKĖS ........ ’
Kiojterimą; ir . Mėrgiripms j 
ihuisi vilnoniai siūtai $4

Tariu ačiū rėmėjams, kurie 
užsirašė Naujienas įer mane:

Mrs; ĖripiAne, Grotefy And 
Meat Market savininkė, taipgi 
ir Liuosybės svetainės savinin
kė, kur mes Waukeganb lais
vieji turime sau vietos viso
kiems parengimams it prakal
boms rengti; svetainės adresAš 
yra 711

PIKNIKAS
PfcoHmONAtV IR BIZNIERIŲ SĄJUNGOS 
ZURIO, kandidato į tėiBejuš

Kėturimtkoš metų mokinė aU 
sišaitė šąliUtUOti Vėliavą Roose- 
vėltf mokykloju liiaywood mies
tely; Taip5lmergaitė, ' taip jos 
bėvhi paaiškino vyriausybei, kad 
jie prikiaUšo tikybinei sektai-, 
kuri draudžia saliutuot bet kąj 
išėmus Dievą. Mokyklos vy- 
ridUšybė norėjo neišduoti mer
gaitei diplomos* bėt apšvifetds 
•tarybos advokdikš paaiškino, 
jOgėi jis negalėjus Surasti įsta
tomo, ktiris pareihtų nužiūrėtų 
mergaitei bausmę* t; y. nedavi
mą dipidmfos. Taigi; diplomą

5 nuoi 
fėiškč 

viltį, jog Čhicagopasidaryt 
naujo judėjimo ;centras. Po ap
lankymo kitų kolonijų jis vii 
dėlto esąs įšitikinįs, kad ;Ciiicą- 
gpję turėsiąs susidaryti tokio 
judėjipio centras.

Wliriėyfe mėtų bUvb’ rėiW 
M ūrėhumefto “L&svAjii 
MiriW’. KėmėŠfėhe gaVo 
ŪrėUuMėratag* Ėufoeikiėhe 6 
žymOntlėriė U; fee tdį PVAMš 
Narbutas paaukojo vieną dblėf| 
laisvoms kapinėms Lietuvoje.

ŠVeči^'i pradėjo skirstytis jaU 
pb dvyliktos valandos.

Dalyvavęs.

, a W„YLi Į • • ‘L. ,
Mr. arfrf MH.- Mikė taruttš 
šįvakar užprašo visus lietuvijU. linkšihdi 

praleisti vakarą jų užeigoj...

New Gentury Tiftrn 
3i4tt tau KmAt Sūėėt 

Tbl. ViCTOUt 267§. . ČHtCAOO
________ __ ____________________________________ ______________ ________ t. i. t

Šiuo tarpu trys asmenys, bū
tent Morris P. Gubun, John 
Condon ir Dr. Sospys,. buvo pa
šaukti liudyti apie Žimmerma
no charakterį. Jie visik pasisa
kė, kad Zimmermanąs yra pa
dorus ir teisingas žmogus ir 
kad jie Žimmermąną pažįsta 
per dŠŪg tftėtų. Bdt tardomi 
prokuroro nei vienas jie neži* 
įlojo hėi k trr Zimmefman gy- 
Vėttd, hėi kud UžšiilhA;

Vienas tų liudininkų, John 
Condon* gyvenąs adresu 361C 
So. Halsted St.

. .L ‘ . ■ . • ............. 1-. - . I

Taipgi liudijo, kad jis ma
tęs aukštą vyrą prie 34 ir Hąl- 
sted gatvių stovintį su bun- 
duliu balotų ir mahąs, kad jis 
juos sugrudęs į Zimmėrmano 
kelnes* Bet jis matęs, kad, tuo 
laiku atėjęs valstijos policiniu 
kas F. Tamulis, areštavęs Zi- 
mJhėrmaną, bet pas kaitinamą
jį .jokių balotų nebuvę.

Trečiadienį tardymas liitdi- 
rtinkų hUšitėsČ iki 4:30 Vai. pd 
piet. Kėtvirradienj, kaip 16:00 
Vai. ryto, manyta’buVO iššatįk4* 
ti1 liudyti ’Vr'
Šofija Capšienė ir P. Zirhinėr- 
man.

HUDŠON valiausias 1935 De Ųuxe 
tourlng sedan pamatęs ši karti įma
nysi, kad jis Ųk ką apleido. dirb
tuvę visas plieno bodv apsaugos 
stiklai niekad tbkio. bargeno vėl 
nepirksi..... ........ $475.00
HUPMofelLE Vėliatifeis 1932 f)e- 
Luxe 4 durų sedan (6) vielų ra
tai maleva ir tairai kaip haujj pa
leisim už likusi dali aiit neitos 
Tiktai ..... •:..$215.00

1935 mas-

"ŠtJNSET PARK”
Kampas 135-tos gatVSs ir AfiJhęt AVeriue

Šio gražaus, 52 akrų dafžo savininkas yra lietuvis, p; Kubaitiš. Tai 
' yrti labai jauki vieta, pai

Piknike bits šaunus, programas ..........   .
silankęs gal būt laimingas ir išlaimėti brangią įžangos dovaną. At 
silankykit ir susipdžinkit. su 
miais svetimtaučiais pblitikie
Bušai ,'Blue .Bird kompanijos išeina j Sunset Parką 27 minutės’ po 
/.iekvienos yąlandos iš sekamų stočių: Cicero Avė. ir 63rd St.; Ci
cero ir Archer AvėnUė.

Dr. JOttn“ Šlfupb pagerbti bir
želio 4 d. į žemutinę Lietusių 
Auditorijos Švėlaittę šUsirihkd 
150 žmūfiių. SuŠirihko jiė A$įė 
io vai. vakaro, kai didžiojėjė 
svetainėje pasibaigė prakalbos.

Bahkiėto publika bUvė tiktai 
marga: dalyvavo visokių nub- 
momų ir įsitikinimų žmones-, 
ptadėdarit .tautininkais ir bai
giant komunistais. Ir Vis dėlto 
nito taika buVo visai gera ir baili 
kietas pMėjo sėkmingai.

P-ia Dambrauskienė su savo 
asistentsmiš pągafhihb tikrai 
šaunią vakarienę^ Kai svečiai 
baigė valgyti, jtąi P. Grigaiti^ 
Dr. šliupo ■ 'pakalbu maršruto 
komiteto nary^b ■ hiidafė vakaro 
proginįApibudifięš trumpai 
Dr. ŠliUpO > fhiėįją,. jlš pakvietė 
visą eilę VėikOiU} kalbėti.

Visi' kSlb^jbi'tfiimpAi; po kėa 
lias minutės. Malonu buVo gir
dėti tdi,. kad 
vyravo tą ffii 
amerikiečiai^ 
kiečiai, turi 1. 
if ieškoti bdndfį iėikaių\ kurie 
gAlėtųi jųbs suvienyti. 6 'lokių' 
reikalų^ kurie besipriešina pąf- 
tijų nusistatymui, galima f Su
rasti nemažą. Pavyzdžiui/j Uk 
galima Viėftihgki difbti gnybai 
kultūrišką darbą susitelkus kad riiergaitė gal būt agūš

Modeliliūitralėd—1
GAG-J50...Othfcrj 
SNelvador ModitH 
from up. |

IBB A'

Jos.F.Budtik
. iik'tfRPtrttAf fcfr 

3417 So. Hsdšted St
Tel. BidUlfeVafd 4705

■ "" ; . t” 1 ■ ’ ' ' -
,, '* . ’•& *j,-

BUDRIK
Furniture Mirt

* 4 .4. ,jk. <* - /-t •/ • ! 1 1 «

3347 SO. Halsted St.
Vtskas dėl namų' už žemas

kainas.

Budhikb dideliš Užpičkliiiaš 
Nėto Yofkė if Philatielpiii- 
joje Elektrikinių Ledatihių, 
Radio, Skalbyklų, Hkandų, 
katpetų, buš parduodama 
dau^ piginus normalės kai
trūs ir lengvais išmokėji- 
inais.

įtatuštinltno išpardavimas atgąu- 
____ jų, buvęs bent kada, bet kokios 
finafisiiičs kompanijos Chicagoje

Turime Virš 75 karį pasirinkimui iš vist) išdif- 
bysčių ir vėliausiu modeliu, kurie tufi būti 

tuOj parduoti
FAŠlNAtmbK PfeOGA Šio DIDELIO IŠ
PARDAVIMO IR StJTAtIPYK SAU IKI $200 

NEPAVĖLUOK IR NESIGAILĖK
Ateik anksti, nes šie išimtini bargenąi bus greit išgaudyti- 
Kiekvienas nuo musų perkamas karas yra patikrintas pa- 
tyrhšio eksperto mekaniko ir parsiduoda sįj raštiška ga
rantija 90 dienų ir 10 važinėjimo bandymų? ? 1 *
Nepirk nė nauju nė seno mūšų stako nematęs
NASH vėliausis i935 Dė Lux6 ,4 
durų sedan. Mažais (6) apsaugos 
stiklai air ratai ibudavntąš trenk 
negalima atskirti hito riaiijd ypa
tingas bargeriflš t^ipg! 1938 par
duosiu už .......... 5315.00
CHEVROLET 1935 Dė Luxe seditri 
kriėė atition ėpkatfgbs stiklai nėra 
draft lUflgij Idbdi atsiūgiąi važinė
tas gražios išvAiž- S^QE hA 
dės; Bargėrias .............
CHRYSLER vėliausis 1934 De Luxe 
4 durų sedan .mažas (6) apsaugos 
stiklai 6 vielų ratai tronkas rack 
pietai tairai apdangalai visas plie
no ^ody gražus taiP^g^g 66 
PbNTIAČ 1934 De Luke sedaii 
vielų ratai be draft langu apsau
gos stiklai nęgalima atskirti nuo 
naujo taipgi 32 parduosim , už tfV-

Trečiadienį, 11:30 vai. ryto 
jau buvo išrinktą džiurė ir prą- 
aidėjo skandalingas politines 
bylos svarstymas teisėjo George 
Blatt kambariuose,

Kaitihamųjų at^ie sėdėjo Dr. 
BundešėhO 
įjirnmėrihAhas,
37 precinkto> 11-tos wardos ka
pitono, lietuvio Vihco StulpiAb. 
Bet teisėjui George Blatt fr 
valstijos prokiirOrui Vern'dn 
Thompsonui buvo daugiausia 
galvosūkio ne dėl V. Stulpih'b 
sumušimo, bet iš kur Zimm0- 
man gavo septynioliką regulia
rių balsavinio balotų. Tiek ba
lotų pas Zimmermaną rAtfo 
Alė^ąhdėč kai Zimmėt- 
maną IiėiWiš policininkas 
Drank Tafnulis ^testavo ir įlū- 
gabeno rinkibaiį kofftisionieriąUs 
raštinėm

Policininkas šmulis, tar
domas vaistijdš pčokuroro Vfeh- 
non Thompšdho, liudijo, kad 
jis balsAVitnų dfiėfloje po 6:00 
vai. įyto atvykęs į baisavihių 
stotį, radęs StiihUŠtą Vincą Stul
piną, ir tariamąjį kaltininką 
Philip Zimmermaną areštavęs. 
Kai jis kaltininką nugabenęs į 
kauntės trobesį ir eleveitoriu 
užsikėlus į kėtviftą aukštį, tai 
einant jiėmš kbriuOriu iš Ži- 
mmermano kelnių pradėję kri 
sti balotai. iĮiš> Tamulis, balo
tus rinkęš. TtA) lAfku zimmfer- 
man nprėjęą pabėgti. Bet jis 
kaltininką sulaikęs grasinda
mas, khd sudaužysiąs kalrtife- 
rlų arba šausiąs^ jėi Žimmer 
man nešUstos» Žimhįerman pa- 
kteųaę&

Kai jis ZimūrieriUaną prista
tęs. rinkimų ? koihisionieridUs 
raštinčn ir pas kaltinamąjį bti- 
vo padaryta krata, tai jo kel
nėse ir už ahty dar rasta de
šimt republikbhų ir septyni de
mokratų balotai.

Tardomas prokhroro pbliči- 
nihkas F. Tamulis liudijo, k^d 
Ant tų balotų buvę ir balsaVi- 
frip stoties tėišejų parašai.

Kaltinamojo adv. , John ,Ču- 
šack, bandydamas atremti po
licininko liudymtfs, jį kaman
tinėj o:. ar jam kas nepažadljb 
dtiot $1,000.00 dovhhų Už areš
tavimą Žilftmerifriahb? Ar jis 
prohibicijOs laikais pardaviėč- 
jęs munšainą? Ąr jis tik dėl 
to atvykęs balsavimų stotiP, 
kad pkgelbėti gubernatoriaus 
Hbrnerio šalininkams ?

Bet į šiuos ir kitus kladši* 
mus F. Tamulis atsakė neigia
mai; . ■

tekantis buvo pašauktas liu
dyti Alexahder McKay, rinki
mų kbmisiohieriuš. McK^y įa 
reiškė* kad jo raštinėj pas Ži- 
mthėrtnaftą buvo padaryta kra 
ta ir jo kelnėse ir už anty fa- 
šta septyniolika balotų, ir Vi- 
sį balotai buvę su* 11 warddš 
kalbamos balsavimo stoties tei
sėjų parašais;

Tapo į teismą pristatyti ir 
tie balotai.

Dabar iššaukė liudyti baisa 
vimų stoties teisėją John Juo- 
zapaitį. Jiiožapaiiiš prisipšžiėd, 
kad ant ridiUrįtj balotu jis bu
vo pasifašę& Bet paraškė, kad 
jis nė tų, nei kitų balotų Zi- 
mmermanui nedavęs if 
kad nei j iš* hėi kitaš balotų 
pavogti negalėjęs.

Toliau J. Juozapaitis, tardo
mas J. CUšdcKo* liudyjo, kad 
jis nematęs nei mušant, nei 
sumušto V; Stulpino balsavi
mų stotyjė; Bbt į prokuroro 
Vernoh Thompsono klaufeliiiu^ 
atsakydamas, Juozapaitis susi
maišė ir liudyjo sau priešin
gai, sakydamas, kad jis Stul
piną matęs kruviną stovint prie 
durų.

Juozapaitis buvo užklaustas, 
ar jis matė Zimmermaną* ku
ris bUvo balsavimų stotyje ir

ĮSTABIŲ Bj
LAŠAįLE 1931 De Liixe 4 dufą sėUan garantuos C J
WILLtS COUPE vėliausis 1932 aŪddtt ir eina haujas 
HUPMOBILE 1930 De Luxe 4 durą sedan tobulos formos 
STUDEBAKER vėliausios 1932'4 durą sedttft (B) .. .
DE SOTO vėliausis 1929 4 durų sedan eina gerai .... .......

Musų palūkanų rakai yra .mieste žemiausi.
Niekur kitus nerasite tokių baigenų, taip kaip mes ešame tikra firian 

širtė kompanija.
Nėaticieliok ateik -------- --------------- _ _ , —, .—,

ifdbkesni ir pkimk ctoiėni mėtams išsimbkejitnui. Atmink, khd kifek 
Utenas karttfe perkamas iš musų neša naujo karo gkfahtiją arba grąži 
name pinigus.

Atdara kasdien iki 9:00 vai. vakaro.

NATIONAL FINANCE GOMPANY 
820 NORTlI CICERO AVĖNUE

ir į fetihę Tatai kM
Hriij' fajiibftojii’ i? 6uv6

Viši ėsate kviečiami atsilankyti į irihsų krriututfę ir £efsi 
tikrinti Yhūsų kainomis, o mes užtikriname teisingą pa 
tarnavifną.

f Joseph’s Dry Goods Store 
J.... ‘ įogĖPti PIKELIS, Savininkes.

'T 3344 Sd. Halsted Street
i i M

8th st.* Waukegan, 
III., o Grocery and Meat Mar
ket* randasi adresu 678 South 
Genesse st., Waūkegan, Ilt

Kastantas Tautvaiš yra geras 
Virėjas.

Wm* Šidlauskas^ kuris groja 
konstantinką if visus pąlii&š- 
mina baliuose ir Vestuvėse.

Mike Gimus, itkvefhbs saVi- 
ninkas, daro iš to gėrą pragy
venimą; jūi Grėen Bar Tavern 
yra adresu SgO 
Waukegaft, III.

Agneš Yurgaitienė, sena 
Naujienų ' Skaitytoja; skaityti 
gerus lAiktašČius ji mėgia.

Juozas fcušh; jis yra tikrai 
geras bfekėris ir'dirba Progress 
kepykloj;

Povilas Dauderis, Progress 
Bekery savininkas, gerai paty
ręs tame btzhy ir darbe žmo
gus. Todėl jis šioje apielinkčje 
turi gražią ateitį. Jo biznio ad
resas yra foks 
kery, 719 
Chicagd* Illinois.

Wm. DalcUs, senas Wauke- 
gano gyventojas.

Anton Tetkus* senas šios 
apielinkės biznierius, Užlaiko 
Grocery ands Męat Market ant 
14th aU„ North. Chięągu, 111.;

Anton Zakarauskas, ūkinin
kas kartu ir miestelėnas, nes 
turi ūkį ir mieste namą.

Pranas Bokas* Waukegaho 
senas gyventojas.

Chas. White; jis yra vienaš 
iš rimčiausių Waukegario drau
gijų darbuotojų, ir laisvų min
čių žmogus.

Jonas Gedminas, tikras lietu
vis tautietis.

Jack Jokubauskas, Mažosios 
Lietuvos gyventojas.

Antanas Lukatiskas, ramius 
lietuvis.

Juozas 
Jiininkas

Petras 
tautietis.

Stanis 
triotas.

Jonas Zickus, geras naujie 
nietis.

Martinas Ndurfeckas 
myna, rimti žmonės.

Johas Skarbalus* 
molderis.

Johas Deckshat, senas Waii- 
kegano gyventojas.

Jonas Jučius, ūkininkas tu
rįs gerą ūkį prie Hastings 
Lake, kur vasaros laiku yra la
bai gražu. .

3'ariu ačiū visiems Wauke- 
gano ir apielinkės Naujienų 
skaitytojams ir jų rėmėjams. 
Kartu veliju visiems laifriihgbš 
ateities.

-»-JušU Juozhs Mačiulis, 
906 Drescott st., Waukegan, 111

............................. ' ' ' ’■ ' ■ '7; ■ ■ 

Delegatų kelionė į

Ir ftffiterya ttūiūmobi- 
listės siunčia i 

kalėjimą
Tirma moteris a^tomobiiistė 

tapo pasiųsta į^^tmą už ne

atsargų važiavimą automobiliu. 
Sako, iš jos pačios burnos ėjęs 

kiih P.tilėmė jtfe likimą. 
Moteris yra Mrs. fithyl Pelei- 

šen, 41 thetij; Jai teki paseafti 
šaltojoj dešimt dferių.

Kožną dieną Budriko pro
gramai 7 P; M. iš stoties 

WAAF, 920 kil.

BIRŽELIO MĖkESIO IŠPARDAVIMAS!
VYRAMS KĘPURĖS 

KELINĖS t baltos ir spąĮyotęs

CHEVROLET vėliausi 
ter De Luxe coupe kneė ftclion ąp-

CADILLAC vėliausis 1931 De Ltixe 
sedan visas apsaugos stiklas hea- 
tėris ir radio atrodo ir bėjra kaip 
nadjas pastebėtinas barmenas

$275.00
GENU GRUPE

kaip naujas $255.00 i .... $150.00 
$115.00 
$195.00 

$50;00

Atgautų Automobilių Bargonai
Didžiausiai .
tų automo



NAUJIENOS, Chicago, UI.

HMM

lapui

KAD JIE YRA GERIAUSI VISAM MARKETE

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

UREkapotu raudintu

PRADŽIA 11:00 VALANDA RYTO ĮŽANGA 25 CENTAI YPATAI JUSTICE P ARK, ILLINOIS

Supilk 
ir drus

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programo ry
toj, nedėlioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kilocycles

GARSINKITE? 
NAUJIENOSE

NEW PRICES 
AS L0W AS

m®

GALITE IMTI TRIS 
METUS LAIKO 

MOKĖTI.

Nuolaida už Senas 
Ledaunes.

Nekaip dalykai atrodo Lietu
voj ir su kultūros skleidimu 
Sunku gauti leidimai prakal-

NORINTI VAŽIUOTI TROKU, TURITE 
UŽSIREGISTRUOTI IS ANKSTO

Ketvirtadienio vakare, birže
lio 4 d., Lietuvių Auditorijoj 
įvyko Dr. Jono šliupo prakal-

General Motors Frigidaires turi visus vėliausius page
rinimus reikalingus dėl moderniškiausio refrigeratoriaus 
Ir tie pagerinimai yra faktiškai paremti:

poterių, katekiz- 
ivairių bažnyčios dogmų — 

butų išdėstoma religijų istori
ja. Lai mokiniai ir mokinės su
pranta, kokios religijos buvo 
praeity, kaip jos vystėsi ir ko-

sunkius laikus.
ypač kuriose 

savo produktus 
nubiednėjusios 
jų su Lietuva 
ir (tenka lietu- 
skursti. Bet

AMŽINO ATMINIMO VISIEMS 
MIRUSIEMS LIETUVIAMS, 

O GYVIEMS ILGO IR LAIMINGO GYVENIMO!

taučio kapų, ir kadangi tą die
nų man teko iš kapinių išeinant 
susitikti su p-le Ančiute ir ki
ta panele, ir radus kapą švie
žiai papuoštų, taip aš, taip ki
ti joniškiečiai, kurie tų dienų 
atlankėme Lietuvių Tautines 
kapines, tikrai manėme, kad ji 
papuošė. O dabar pasirodė 
kitaip.

Garsiakalbį įrengs Jos. F. Budriko krautuvės veltui. Iš Bridgeporto eis Victor Bagdono trokas, kaip 11 vai

kios yra dabar. Ir lai tada pa
sirenka tų, kuri atrodo jiems 
ar joms artimesnė. Labai gali 
būti, kad pasėkoj šitokio pla
taus susipažinimo su religijų 
istorija mokiniai ar mokinės 
nepasirinks nė vienos tikybos.
i - — •. . ■ ''.

Yra ir Lietuvoj žmonių, ku
rie norėtų būti sudeginti, kai 
jie numirs. Krematorijos įstei
gimo reikale Kaulio universite
tas gali pagelbėti. Bet reikalin
gas butų šioks toks remontas 
atlikti, o tai kaštuoja pinigų, 
kurių, deja, laisvamaniai, kaip 
biedni žmonės, neturi pakanka
mai.

Taigi daktaras šliupas ir at- 
I vyko pas amerikiečius pagelbos 
ieškodamas.

Galite pirkti ant PROGRESS KRAUTUVĖS lengvo 
išmokėjimo plano.

Daktaro Šliupo prakalbos Lietuvių
, Auditorijoj

PROGRAME DALYVAUS ^Pirmyn, Naujos Gadynės, Birutės ir Chicagos Lietuvių Vyrų Chorai. Taipgi dvi šokėjų grupės: Beliajaus ir Andrėjavo. Bus ir kitokių pamarginimų- šokiams gros REVELERS ORKESTRAS 
į abi puses veš už 3^c., bukite prie jo ofiso, 3406 So. Halsted Street. Kviečiam Visus Dalyvauti

Atsiprašau V. Btfknio ir p. 
J. Jankaus, taippač ir p-lės An- 
čiutės Kitų kartų busiu at- 
sargesnis, kad panašių klaidų 
neįvyktų.

GERKIT TIK GERA

Dr. šliupas pripažįsta , teisę 
laikytis, tikybos tiems, kuriems 
tikyba " atrodo reikalinga. Jis 
betgi norėtų, kad kunigų algas 
ir kitokias surištas su tikybos 
ritualo palaikymu‘lėšas padeng
tų tie, kurie mato jų reikalin
gumų, o ne visa valstybė. Ki
taip sakant, daktaras mano, 
kad teisybė reikalauja atskyri
mo bažnyčios nuo valstybės.

šiandie valstybinėse Lietuvos 
mokyklose priverstinai reikia 
mokytis tikybos. Bet yra Lie
tuvoj nemažai žmonių, kurie 
mano, kad mokyklose kitų daly
kų dėstymas kur kas svarbes
nis, negu tikybos. Taigi jis no
rėtų įsteigti Lietuvoj nors vie
nų privačia gimnazijų, kur vie
toj tikybos 
mo

Už prieinamiausias kainas visiems 
parsiduoda

PROGRESS KRAUTUVĖJE

kunigams, kurių reikalingumų 
mato tik viena ~ Lietuvos , gy
ventojų dalis, mokama algos 
iš valstybės iždo, reiškia, ir 
laisvamaniai turi palaikyti ku
nigus savo mokesčiais.

Lietuvoj esama apie 1,200 
kunigų. Dr-ui šliupui ir nabaš- 
ninkui pralotui Propuoleniui 
kuris laikas atgal apskaičiavus, 
surasta, kad Lietuvos kunigų 
pajamos siekia apie 50,000,000 
litų. Bet šaly yra 600 ar dau
giau įvairių vienuolių, zokanin- 
kų. Jų užlaikymas šaliai kaš
tuoja dar apie porų desėtkų mi- 
lionų litų. Tai jau tikrai sunki 
našta tokiai šaliai, kaip Lietu-

NE RIZIKUOK
Ugnis, nuostolis ar vagis gali atim
ti nuo jūsų jūsų vertybes popierius, 
brangenybes, laikant namuose ar 
šiaip slepiamoj vietoj.
BUK IŠMINTINGAS
Už1 ’viėn ‘ tik^bnifimft^pfesti depo
zitų apsaugos bąksas duos jums pil
nų apsaugą ir galvai tikrą ramybę. 
Kviečiame jus aiplankyti musų vol
tus j
MILWAUKEE AVENUE NATION
AL BANK, kur tūkstančiai laiko sa
vo vertybes. ‘ .

Trečiadieny Naujienose tilpo 
mano prisiminimas Joniškiečių 
L. K. Kliubo darbuotojo Jul
ijaus Butaučio. Tikrai nežino
damas kas papuošė dr-go Bu-

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STRĘET BATH HOUSE 

908-910 W. J4th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

Po naujų savininkę priežiūra. Naujai išremontuota išmalevota. Ma 
sažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir nakti. Swimming Popl.

1 v Phone CANal 9560

taisų tenka neit kovoti. Reikia
mų pataisų eilėj stųvi gavimas 
piliečiams konstitucinių, pama
tinių lygių teisių prieš įstaty
mus, atskyrimas bažnyčios nuo 
valstybės, įvedimas civilės me
trikacijos, steigimas laisvų ka
pinių, nors vienos privačios 
gimnazijos, kur kunigų įtakos 
nesimatytų, ir įsteigimas kre
matorijos.

Šiems uždaviniams vykinti 
reikia ne tik darbo, bet ir pini
gų. Darbų patys Lietuvos gy
ventojai dirba. Nesigaili nė pi
nigų. Bet būdami biedni toli 
gražu nepajėgiai patys- vieni 
reikiamas sumas sukelti. Taigi 
daktaras ir kviečia Amerikos 
lietuvius tverti savo kolonijose 
Etinės Kultūros skyrius, į ku
riuos įeitų žmonės įvairių par
tijų ar srovių. Tie skyriai, dak
taro manymu, turėtų darbuotis 
ne politikai, bet grynai para
mai Etinės Kultūros Draugijos, 
kurios tikslas Lietuvoj yra 
skleisti apšvietų miniose ir žmo
niškesnio sugyvenimo idėjas vi
suomenėj

PASAKA APIE ŽUVĮ
BARBARA B. BROOKS 

Home Economics Department
Kellogg Company

■n/ Battle Creek. Michigan /4j

Daktaras Šliupas savo kalboj 
nežarstė fejerverkų, neieškojo 
aplodismentų. -Daug mačiusį ir 
daug pergyvenusį, jį klausyto
jų aplodismentai , matyti nebe- 
žavi. Bet jis įtari širdy ir min
tyse siekimą, ..prie kurio eina. 
Prie to siekimo įriasi ir dauge
lis kitų Lietuvos gyventojų, 
šį siekimą turėdamas omenėj 
jis kalbėjo su įsitikinimu, iš 
širdies, apeliuodamas į kiekvie
no teisybės į^1 padorumo, jaus
mus.

Suglaudus jo kalbą, esmėj 
padėtis Lietuvoj yra tokia: 
Daug dalykų ten esama teigia
mų. Bet randasi ir tokių, ku
riuos reikia taisyti. Dėl tų pa-

3222-24-26 SO. HALSTED STREET
Vedėjas L KALEDINSKAS 

Tel. VICTORY 4226

Dr. Šliupas — senas visuo
menės darbuotojas, savo gyve
nime daug matęs, daug mąstęs, 
daug žinąs. Ir jo kalba ketvir
tadienio vakare buvo greičiau 
profesoriaus nušvietimas reika
lo tam tikrų pagerinimų Lietu
voj, o ne agitatoriaus atsišau
kimas į masse.

Kalbos pradžioj daktaras pa
žymėjo, kad kai kurios Lietu
vos gyvenimo pusės yra žymiai 
pagerėjusios, jei palyginti su 
tuo, kokios jos buvo Lietuvai 
kaip nepriklausomai valstybei 
tik ką susikūrus. Pavyzdžiui, 
komunikacija patobulinta. Mo
kyklų yra daug ir mokymas 
vaikų "• pasidaręs priverstinas. 
Padaryta pažangos Lietuvos 
produktų; eksportams, ukinin- 
kyste tobulesnė, negu seniau. 
Lietuvos biudžetas, t. y. vals
tybės pajamos ir išlaidos, irgi 
suriša galus su galais ir šalies 
valiuta paremta auksu. Tai yra 
teigiama Lietuvos gyvenimo 
tikruma. ,,

Teisybė, ekonominiai Lietuva 
dabar gyvena.. 
Kitos valstybės, 
Lietuva galėtų 
parduoti, yra 
arba santykiai 
nenormalus, tai 
viams dėliai to 
skursta, pergyvena ekonominį 
kryzį visa Eurčpa ir net Jung
tinės Amerikos Valstijos. Jei 
politinė ir ekonominė kitų ša
lių padėtis pagerės, tai pagerės 
ir Lietuvos būklė.

Negalima betgi užginčyti, 
kad yra Lietuvoj neigiamų 
reiškinių, štai Lietuvoj buvo 
pravesti įstatymai dvkrams iš
dalinti. Sulig tais įstatymais 
seniesiems dvarų valdytojams 
buvo palikta po 80 hektarų. De
ja, šiandie dvarams pripažįsta
ma jau po 150 hektarų žemės, 
kuomet randasi daugybė žmo
nių, kovojusių už Lietuvos ne
priklausomybę, kurie trokšta 
sklypelio žemės, kaip šaltinio 
savo gyvybei palaikyti, bet ne
gali gauti.

Suspenduota Lietuvoj ir 
konstitucija, kuri nustato pilie
čių teises ir valdininkų galios 
ribas. Be šitokių pamatinių ap
ribojimų ir teisių bet kurioj 
šaly piliečiams yra sunku gy
venti. Taigi sunku gyventi Lie
tuvoj.

Vargas yra sutverti bent ko
kią draugiją. Vargas ir draugi
joms veikti, . ba kiekviena jų 
gali būti uždaryta vietos valdi
ninkų nuožiūra. Lietuvai yra 
būtinas reikalas turėti seimą, 
žmonių atstovybę. Dr. šliupas 
mano, kad gali būti naudingas 
net dabar šaukiamas „seimas”, 
nes geriau turėti nors truputį 
teisių, negu nieko. Iš šio seimo 
gali išaugti geresnė įstaiga, ka
dangi gyvenimas vietoj nesto-

boms sakyti. Sunku ir spaudai.
Nors mokyklų šiandie Lietu

vai nestoka, tačiau ne viskas 
jose yra girtina. , Kunigų galia 
mokyklose didelė, ir kapeliono 
ar klebono žodis ne vienam 
laisvesnių pažiūrų ar laisvesnių 
tėvų mokiniui ar niokinei yra 
nutraukęs mokslo karjerą. Pa
tys mokytojai taipgi turi sau
gotis klebonų.

Dar aršiau su kai kuriais ki
tais dalykais, štai pav. mirė 
laisvamanis. Mirusiam, žinoma, 
nesvarbu kur ir kaip jo kūnas 
bus palaidotas. Bet artimie
siems, giminėms ir draugams, 
tai kėlimas laisvamanio lavono 
per tvorą ir pakasimas jo lavo
no kapin'ų kampe, gal pelkėje, 
sudaro jau daug nesmagumo. 
Lietuvai reikia laisvų kapinių.

Visoj Lietuvoj dAug žmonių 
gyvena be šliubų. Daktaro nu
rodymu, Lietuvoj bus gal 10,- 
000 ar daugiau vaikų be krikš
to. O kadangi metrikacija, ar
ba įtraukimas vaikų vardų į 
knygas, yra daroma per krikš
tą, tai daugelio tokių vaikų 
vardai neįregistruoti. Iš to pa
eina ir ateity paeis daug ne
smagumų ir kariuomenės tar
nybos reikalais, ir civilių ieški
nių bylose.

Toliau, visi Lietuvos piliečiai, 
taip dievoti, taip laisvamaniai, 
moka taksas, palaiko valstybę 
savo mokesčiais. Tuo gi tarpu

$ 106
. NO MONEY 
X D0WN

ALŲ

1936 Metų Mados

FRIGIDAIRES

gerai.
ŽUVIES SPENCER 

Įmerk i sūdytą

(Gali-

MlDfflEE«SAFEDEFOSlTCO.
MILWAUKEE AVĖ. g DIV1SION ST.

t Atdara Kasdien nuo 9 iki 4

Visi geria ir mėgstą AMBROSIA
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra g 
padarytas iš geriausios rųšies pro-j 
dūktų. x
Urmo (Wholesale) kainomis pri- Bg|||fr 
stato į alines ir kitas įstaigas. 
suomet kreipkitės pas NORKŲ.!
kur gausite greitą ir teisingą Patar" 
navimą.

3225 So. Lituanica Avenue l, m, norkus .
Biznio Telefoną^ BOŲLĘVARD 7179 — Res. YARDS 2084

Yra pasaka apie “didžuvį”, kuri 
nepasprudo. Ji buvo sugauta ir pri
statyta rinkon.

Jus, ištikrųjų, esate gerokai su
modernėjo ir senoms pasakoms apie 
užnuodytą žuvi ir pieną arba ją 
kombinacija netikite. Priešingai, ta 
kombinacija gera, nes žuvies ir pie
no proteinas reikalauja atsargaus 
paruošimo kuriai kenkia pervirimas, 
o iš žuvies galima padaryti geras 
valgis negalingiesiems, vaikams ir 
su augusiems.

ŽUVIES POT PIE 
2 šaukštai riebalu 
1 šaukštas sukapotu cibuliu
1 šaukštas pjaustytu celeriu
2 puod. verdančio vandens 
1 puod. pjaustytu morkų (žalių). 
1 puod. piaustytų žalių bulvių
1 šaukštelis druskos 
% šaukšt. pipirų
2 šaukštų miltų
Vi puod. keninio pieno 
1 puod. trokštos, virtos žuvies. 
1 šaukštas kapotų petrušku 

% recepto bran biskvitų tešlos 
Virk cibulių ir celerių lapus tau

kuose iki suminkštės, bet kad nepa- 
ruduotų. Pridėk vandeni, morkas ir 
bulves ir virk kol minkšta. Sumai
šyk smokus, miltus ir pieną ir su
dėk j mišini. Virk kol sutirštės. 
Maišyk atsargiai, kad nesugrusti 
daržoves. Pridėk žuvi ir petruškas 
ir sudėk i sviestu išteptą casserole. 
Apdėk bran biskvitais ir kepk vidu
tiniam pečiuj (450° F.) apie 20 mi
nutes. Išeis šešiems.

SELENU PASUKŲ BISKVITAI 
Vi puod. All-Bran 
3/4 puod. pasukų 
1V2 puod. miltų 
1 šaukštelis baking powder 
*4 šaukštelis sodos 
1 šaukštelis druskos.

3/8 puoduko riebalų. 
Išmirkyk all-bran piene, 

miltus, baking powder, sodą 
ką. Išpiaustyk riebalus. įmaišyk all- 
bran ir pieną. Išversk ant miltais 
pabarstytos lentos, minkyk lengvai 
ir išvoliok Vi colio storio. Pjaustyk

su miltinu *■ peiliu. T^kėpk ’ ant 'tau
ki ntos' blėties karštame pečiuje 
(450° F.) apie 12 minučių. Ijgeis: 
12 2 colių biskvitai.
ŽUVIES PYRAGAIČIAI SU KEP

TA KIAULIENA.
1 puod. trėkštos sūdytos codfish
2 puod. karštų bulvių su ryžiais 
1/4 šaukštelio pipirų
1 puod. smulkių corn flakes 

minkštimas
6 plonos riekutės nerūkytų lašinių 

Apipilk žuvi šaltu vandeniu, už
kaisk ant lietos ugnies ir virk 5 
minutes, tada nusunk. Sumaišyk su 
bulvėmis ir smokais. Sudaryk i bly
nus ir apibarstyk corn flaksais. sPa- 
spirgyk lašinius iki grusdumo, Iš
imk iš patelnės ir pakepk codfish 
iki rudumo taukuose. Išeis: šešiems

KEPTA STUFFED ŽUVIS
* Parink tamsią mėsingą alivingą 
žuvi (mackerel, bluefish, shad,white- 
fish, weakfish), sveriančia mažiau
siai 3 svarus.. Nuvalyk. Uodega ar 
galva prieš kepant galima palykti. 
Įsudyk. Prikimšk vidurius ir susiuk. 
Kepk gerai išteptoj patelnė.ie ir 
apdėk viršų lašiniais. Kepk viduti
niam pečiuj (450° F.) 45 minutes 
iki 60 žiūrint koks didumas. Pa
duok su Lemon sviesto, kiaušinio 
ar petrušku suosu.

BRAN STUFFING
1 puod. duonos minkštimo 
1/4 puod. all-bran
2 šaukštai taukų
Va šaukštuko druskos 
1 /8 šaukštuko pipirų 
1 šaukštas 

agurkėliu. 
Sumaišvk 
KEPTOS 
Supiaustyk žuvj. Į 

nieną. vartojant 1 šaukštą druskos 
kiekvienam puodeliui pieno 
ma ir kenini) Apibarstyk smulkiai 
corn flaksais. Sudėk ant gerai ištep
tos blėkos ir aplaįstyk alieiumi. 
Kepk labai karštam pečiuj (500° F.) 
apie 10 minučių. .

Pastaba: Vienam padavimui rei
kalinga apie % svaro žuvies.
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Budrio 
WCFL

gramas
70 kil.

ir trauks
Taigi lotų

Pocahontas Miije Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7J)0 tonas 

Smulkesni1 $6.80 tonas? ’

tirti 
dalyvaus žymus dainininkai ir 
fiaįnįjĮįpk|5sr kįįje visi' yr§

Savininkai:
IR ANĄ POPELL 
Maplewood Avenue

Cicero) šiandie kalba 
Dr. Jonas Šliupas

žes 30 diena,
......otas tapo bir- 
6... dabar ilsis šv.

I ’•«■>'* * W ■ a

nuW.es jr negalėdamas atside

TEATRAS
So. Clark arti Jackson

? *MEŠ Iš' ■ '

Paduodame pai 
' nuš rakandus

i 
Tėi: vi

koše ir vartoja: 
gerti su degtin.^ . 
kalaųjįte > risi ir yisad.os 
terio. Pašaukite telefonu Canal 1183 

vK l' ■; •. "

Šiandien Paskutinė 
Diena Lietuvių Dali

jęs Parodos

Susirinkimai ir

Kiliu 'pa?

a aift- 
pgailė- 

ua iŠ musų

urioję’ atsibus * ge- 
£ velionio' sielą, "o
- 'J

malončkite dalyvauti
ąptarimo, kaip tai delegatu siuntimas į Lietuvių Kongresu 
ir t. L Taipgi nepamirškit ^tąiypsjti ąąrių ptfngyr 
mui prie kuopos. —K. Bątptis, prot. rašt.

girsti rimtų pastangų ir rinito 
nušvietimo kai kurių Lietuvos 
gyvepimų gprų ir reikiamų tai
syti pusių, tai patartina afeiti į

ir duoti pamatą 
geriausios
iš tų vaikučių parodė daugiaųs 
kiti mažiaus talento, b 4 visi 
pasirodė ė^ąntys rąnĮępse gerų 
mokytojų, kūne stengiasi iš- 

j«ps inuzi|tos' "vertė's 
abelnai.

Ęrię šiek tiek 0ąugiąųs pa- 
silavinusiy ir talentingų Anelės 
Steponavičienės ’ipokinių «alL 
ma prj$$ity|i (imp iš eiles jų

Iki šiol buvo daug rašytą 
apie lietuvių ek?
sponatus, daugiausi'; apie tapy
bą ir paišybą. Ę.et gal ma
žiausia buyp Jkplbėtą “kpiti- 
kuota” rankdarbiai,, kurių yrą 
t|ek daug ir tajp gražių bei

d.Į 8:40 vai. vakaro, 1936 m., sulaukęs 
8 įmetą 10 menesių amžiaus, gimęs Chi- 
cagoje, Augusto 19, 1927 m. Po sunkios 
galvos operacijos St. Luke’s ligoninėje.

s;! W W. 
ir fošephjųę Jokv’ 
dedęs Bronislovą

Sekmadieni nuo 7 vai. va-
"V k r*, -■ ■ . • ’

kare ąšgij-sijtę Jiųksmų daiųų 
ir gerą orkestrą. Programe dą- 
lyyąųją žyjnf ^į#įni|iįė popįą 
Elena Rakauskas ir kiti žynius

M* 
už Cm.cągos >r ĘspąjJoje. Vp

Rytoj, ifejiėjdieny, |ltą va- 
landą priešpiet Prpgress Fur- 
niture Company krautuve jr 
vėl linksmins radio klausyto-

nsvėik|nimą.
, j

otina, Tčvąst, Se^uo, Dėdės ir Tetos.

jus, transliuojamą grąžų ir jdo- 
mų nedėldienio radio programą 
iš stoties W.G.E.Š,

kad programo išpildyme

Avė. birželio 7 d., 2-rą vai. 
bus, nęs be einamų reikalų r
svarstyti. Todėl kviečiamą yįsųs bųtinąi ąĮąįląųkyty

šiem bus malonu pasiklausyti 
geros lietuviškos muzikos ir 
dainų. Leidžia Jos. Ę. Bųjriko 
radio ir rakandų krautuvės 
Chicagęje. — K.

rūpesčius, dėkąvoj 
visiems giipiųėms ir draugams 

skaitliųgą jįąiyyąyimą laidotuvėse ir palydėji-
T;.t 1

Sięnis ląidųtuy^e žpipnein? 
ras ir

Aooff -yflnww.

Lietuvis Minis 
X ’ -*•

Kapiniųlankyto- 
ją dėmesiui

Ona Praninskaš
Mrs. Ruzgus
A. Alphonse
A. Alekno <
A. J. Mosgers.

įdomių, štai pilnas “šovkeisis” 
pridėtus vien tik p-nios E. ''Si*- 
mons rankomis siuvinėtų stal
tiesių, leisuotų siuvinėjimų ir 
visaip dekoruotų darbų, darbe
lių. Kiekvienas jds rankomis 
padarytas darbas labai gražus 
ir meniškas.

Ęeikfe pasakyti, kad jaunąs 
Gedraitis,' įę įn£$do drožinė j i- 
mų, turi padaręs du labai gra- 

' W$us- 
P-as Minskas turi padaręs 
“puzzle b,o?’’, Jojri? Mh tfk- 
rai didelio galvosūkio tiems, ku-

usiemš vainikus drau

Brighton Parkiečių 
' ATIDAI! ;

Tie, kurie nųsipįrkdąyo Nąų- 
jienas pas

p, KRAUKLYS U 
441Į S. RĮęhpiopd St. 

prašomi pas jį nebesikreipti 
ąąs. p^r^ sa
vo bizni- Prrbar gaubite Nau 

jienas se.

tetas Julia Tiškevičįeri^ it ^ancis’Jan- 
kaųfckas. 4 ’
'^Kiinas pašarvotas 4003 Archer Avenue

Laidotuves įvyks ‘šeŠtaMenf, birželio
6 dieną, 9 vai. ryto iš namų | šv. Orios 
(St. Aim’jj) <8th 151 '- Ava.

M
įš teų bus nulydėtas j šy. ^a^iiplerę kąpliųė^

Visi A. > A. fArthur Jacobs giminės, draugai ir pažistami esate nų.o 
širdžiai JcvįečĮamj dalyvauti laidotuvėse ir’suteikti jarii paskutini pa 
tarnavimą ii? ptsisvėiki “ *

Nuliudęlliekaiųėį
Laidotuvėse įtetarnriv 

Lafafette 3572.

ši sekmądienį specialiai at
vyks į Lietuvių Tautines kapi
nes p V.; Stan,įu‘nas 
kapinių atvąizdūs.. 
savininkai, kurie norite., pavie
niai arba grupėmis nusitraukti 
pavpįkšlus "ir ‘gidėti į Jįįeitųvių 
Tautinių kapinių istorijos kny- 

' mftlonėkltfe atyyktj. ■
Taipgi pranešu, kad kapų val

dyba ir iškilmių Įcomįsiją susi
rinktu apie 12 valandą dienos. 
P-nąs $ąnkųnaą ’ psųs nufoto-

Kąd išsėdėti auditorijoj iš- 
tisąą tris yąlandąs iy išklau
syti mokinių programą iš su- 
yirš trisdešimt numeriu ir dąr 
išeiti iš svetainės gerų upu — 
turi būti dideliu komplimentų 
tiems, kuriU gabumai įy išsi
lavinimas muzikos vairiose ša
kose ir ųusjstaymas pąsidalin- 
ti savo gan skaitmeningų mo
kyklos metų ir aktualės dar- 
buotės 
mųsų jauspmų pąšlrodo. Toks 
įvykis buvo Anelės, Kazio ir 
Jurgio Steponavičių 
sjnųikos ir’ pianų mokinių jnę- 
tinę recitalė, kuris įvyko tre
čiadienio vakare Kimbali Hali, 
vidurmiestyje.

Tiesą, rodos per visą veikįipp 
sezopą, galimą sakyti not per 
ištisą metą, tU^bųt nebūna nė 
vienas didesnis ar mažesnis lie-’ 
tuy>« parengimas, Isųfi^pie ne- 
Olyvai)ją patys Steponavičiai 
ar jų mokiniai, tas tai jau fak
tas, kuris kalba ųž save. Ta- 
čiaus vieną kartą per metus, 
užbaigus mokslų sezoną, jie 
prezenituoja savo mokinius gry
nai jų pačių koncerte.

Kaip nuoširdžiai ir rūpestin
gai šie mokytojai laviną sąyo 
mokipįųą per. visą metą, ' taip 
jię dedą visas pastangas, kad 
dąyus jfepis galimybės pąsįro- 
dyti savo studijos ir mokslo pa- 
sekmeą Pfje tįnkąmiąusių ap
linkybių, ir geresnės vietos, 
kaip Kįmbąl Hali, kuri yra 
Specialiai k0Pcertams Pastaty
ta, nėra.

Programe dąlyyayp yisp 35 
mokiniai, asistuojant Chicagos 
Lietuviu Siipfoųįjos Orkestrai 
ir dainininkų ansambliui.

Lygįąi kaip pirmosios pava
sario gėleles, kurios taip npr 
drąsiąį prąžydi laukuose, pro
gramą pradėjo mažučiukai vai
kučiai, kųrip, matomai, tik
rai stengiasi atsiminti viską,

JONAS "KUČINSKAS 
kuris mirė ge; 
1936 m. ir paj$ 
S 8 (Į., į ....... .

miero kapinėse, amžinai 
nutilęs tir negalėdamas atsidė- 
kavot tiems, kurie suteikė jąfti 
baškritiili pątarnavjimą -7j - 
dėjo ji i tą- nefšvėrigia 
žįnybės vietą.
* Mės ąin * 
darni jo p: 
tarpo, rė!L 
dėka dalyvavusiems ’ laidotuvė
se žm'onėms ir suteikusfehjs 
vainikus draugams. ’Dėlčavoja
me musų dvasiškam tėvui kuri. 
Urbanavičiui ir kun.’ JeškeVT- 
čiui, kurie atlaikė įspūdingas
jame grabopui S. Skųdui, ku
ris savu geru "ir mandagiu pą- 
tarririVimil’ gąi'biriįfąi”' 
ji f amžinastL b mums __ _
vino perkelti nuliųdihia ir fu 
pėsčius, ’ ir pagalios dėkavoją- 
me visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms;- b^tau- mu
sų mvlimas aakop^;' i|sč$s 
Jaltoj Žemeję.

dies dainelių ir rinktinų kom
pozicijų. Prie to, bus gražios 
muzikos, įdomių kalbų ir la
bai svarbių prapešįiųų. Patar
tina nepamiršti iižsistatyti sar 
vq rądio ir pa^igrąžiųoti šiuo 
programų r- V.Į?:

Lietuvių Dailės 
Paroda

J.V,. yvVj. *

Mindei Bros. Krautuvėj
State ir Madison 'Street ■ • ■ - ■ J. - • - -

9 lubos
Ęųs ątdara iki Žiržęlip £, 1936 

’Hi 5 
yal. vakaro-

< TeL Republlc S442
Grane Coąi Go.
5332 8. Long Ąyę, 

Cbicągo, IR.

m&
jęįgu ąųo^pgpiąi ii

701 W. 21st Place TeL Cąnąl 752

geros nulies 
cigaretai ir 
ątfprma dėl 
lAšvažiavi- 
Savininkai

SLA 129 kuopos susirinkimas Įvyks birželio 7 d. 1 vai. po pie- 
tų G. Cherųąųskų svet., 1^90 So, Union avė. Visi nariui 

nes |uffn)

jr m^dug^ feą

Išklausysite1 netik rimtą pra
nešimą apie mųsų tėyynės pa
dėtį, bet ir paaiškinimą kaip 
gąjėtųmąt, kad menkiausia 
savo auka, padėti dideliąm dar
bui, kurs šiandie Lietuvoj yra 
dirbamas.

Mąnydąmąs, kad ir picėroj, 
kaip kitose musų kolonijose, no
rinčių išklausyti rimtą ir nuo
širdų pranešimą apie Lietuvą 
yra peinąžąi, aš |ikįu matyti 
skaitlingą vietos lietuvių susi
rinkimą šį vakarą, Liųosybės 
svetainėje.

Taigi iki pasimątyino Lietu
vių Liųosybės svetainėje 7:§0 
vai. vakaro.

Kruopiškių Progres. Kliubas laikys mėnesini susirinkimą po ąpt- 
rašų 2007 W. North Avė., antram aukšte, birželio 7 d. 10 
vai. rytą Kviečiama visus narius atsilankyti .........

Rąšt. y. • <Cepųlęyįčiųs.
^įefųyįų Ęęįgtjlėįp Pąšalpps KĮiubas laikys prį'ešmptinį susirin

kamą ĘoUyvvood svetainėj, 2417 W. 43 st, sekmadienį, birže
lio y d., 12 yąl. Mėnesines duokles bus galima apsimokėti 
nuo U vąl. Rageidąująma, kad visi nariai susirinktų,/peš 
yra daug svarbių reikąjų. ’ H ’

B. Rudgalviutč, prot. raSt.
Sįjnano Daukanto Draugija laiĮkys prįešnjptinį ąųsirįpkįm^ 

madieųį, birželio 7 d. š. m- 12 vai. dieną, Chįcagps Lį.e|ų- 
yių Auditorium s’vętąiųėj, §133 S. Halsted st. Nariai pri
valo pribūti, nes turime svą^įų rpijcąjų apsyąrątyį. Taip
gi ' kiekvienas pasiimkite tikįetų dėl įšyąžiąyijpo, 
įvyks lįepos 12 dįppą Š. ip. Big Tree Inn. Kurie esate už
silikę su mokesčiais, butipai nepamirški^ apsimokėti.

Įcųris inipė gegužės 24 d., ir palaidotas tapo geg. 29 d-» 
o dabąr įtejų Šy. Kazimierą ^ąpiųės.e, amžinai DUldęs 
ir negalėdamas ąįsįdękavofi tiejn^ Kurįe įteikę jąm 
paskutinį patarnaviriią ir pąlydpjp jį į tą nęįšyųngįą- 
įną aipžipyj)ės vietą. . ** *•’ 1

Mes atmindami jr ap, 
musų tarpo, reiškįąmę $ 
laidotuvėse žmonėms ir 
gąn)s ir gįipinęms. Dękųvpjame musų dvą^iškąip Ję- 
yui, kūn. Ąntąnįii Bričką!, kurs atlaiko įspūdingas pa
maldas už jo sielą; dękąypjame graborįui ;J. Ę. Ęur 
deikiui, kuris savu geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai piiįydėįo jį į amžįnąsti, o jnųn|s pąlęngvipo 
perkęslj DMliūdiiną ir rūpesčius, dėkavojame visiems 
mišių aukautojams 
uį taip .' ’4'‘ ' ’ 
mą į kapus ir pagalios dė^avoj ame visiems dalyyąyu 

i; o tau musų mylimas yy- 
tėvelis sakome: ilsėkis sįąjtpj zeĮnėje ąnižinąi.

Nuliūdę liekapię: 
Moteris, Duktė, Sėsuot

mokino, kad neapvilti juos ir 
kartu būti kreditu savo tė
vams, kurie tyokšįą ir jįsįko įu- 
dŲ įkvėpti savo vaikučiuose su
pratimą vertęs gyąžių įJąiyką 

būdavo j imui 
ateities. Vieni

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai .

ILaidotuvių Direktorjail

E
''"ti JUOZAPAS ja

eOEIKIV
ĮRTgVAS 11

REPublic 8340

Ilgėjimu RfitiTOfįa ramybės, 
LludįjĮtjpag sielon stipriai įsipynęs, 
Paląužta; dienų keliope > j

9u4fin^-
Tyliai spaudžia širdį sopulingą, 

Ws> jfl žyfigšftlaĮ užgeso,
Be laimes žiupsnio. ,■
Be džiaugsmo' dafplpą.
14 pą^ąulįo 'įšpyko šešėlis;
Gyy.epįpio įpya ten baigta visų.
Laikas bėga, nelieka žymių?
Ten ŠąJLą tau raipuiną duos

Lįųt. D. P. Ępmįįęjąą į^ps la
bai dėkingas, jeigu aspiepyą, 
kurįe pąskolinp savo kurinius įy 
rankdarbius parodai, atvažiuo
tų į parodą ir pasiimtų kiek 
galima savo daiktų. Tas sutau
pytų daug dąrjįų jr tuę būdų 
visi greičiau atgautu- sivo nuo
savybę. • ’■ ' " . ■

Ketvirtadienį ir dalinai penk
tadienį meno parodą aplankė 
šie asmenys: ' ' 1

Lucjlle Slatis
J. Grybas
F. Visbaras
Alges E. Brįedis
Ęrupp' BaĮs'is
P. Rimkus
Mrs. Sąįduįcaą
J. P. Varkala
Mrs. Justin Mackevich — 

Riyerside, III.
- S. Ęitmant —, Worth, III.

Wenetta Grybas t
Stanley K. Adomaitis
Stąpley K. Adams
A. Jonušas '■ . .
Z* J ■ * • > » * A J

žmogui sulaukusiam tokį am- 
žiu, Jęokį surukę Pr. jpnąs 
Šliupas nelengva jau kalbėti. 
Dar sunkiau yra vykti į šitą 
šalį už jūrių marių ir čia va- 
Žįnęįii į^ kolonijos į koloniją, 
sakyti prakalbas, laikyti pasi
tarimus, kuopięt gal dąug 1^" 
loniau butų pasilsėti.

Negavęs ieškodamas, pp 
savo interesais Dr. šliupas at- 
vyko pas mus į Ameriką. Jis 
atvyko čią svarbią misija.

Jis atvyko pranešti mums, 
kas darosi šiąądie Liptųvoj ir 
kaip mes, Amerikos lietuviai, 
gMinjg P^gjbšti Pįetųvps žmp- 
nėms, ypač Lietuvos prąščio- 
kams. 
Ik*. MTV . V,; ....

Jei kurie norite išgirsti stip
rių šauksmų, sąmojingų iŠsita- 
yįmų, tapbįjąų, kąd galite nu
sivilti. Jeigu tačiau norite iš-

pasirodymo programe) Qna 
Benįkąite, gąn siippątin^ąi 
išpildė Grieg’o “Mano Jonas”. 
Estelle šąrkanaįtė/kuri pasiro
dė turinti turtingą kontroalto 
balsą ir grąžįą iųleypptąpiją, 
pildydama tą neįengvą Tschai- 
koyčsky’o kurinį )Mi,eks, jjk j1” 
gėsio pilna širdis gal suprasti 
mano liūdesį”; Antoinetfą Mąnr 
kiutė, sudainuodama Sander- 
son’o “Linksmybėj/ Slėnyj e” pa
sirodė turint j galimybės atlikti 
grą^ių_ dąlykS dąįnavimo 
tyje; JLilĮian^Stų^riųtė ųiąlpĮ 
niąį sųįiąinąvo Vęrącipi — Pą- 
storalę; iš vyri/: sekcijos bari? 
tonas Boni Janulis, kurį girdė
jau tiktaį antrą kartą, bet ste? 
biųps iš pąžąngos, kurią jusąj 
daro savo balsę valdyme, 
turi nemažai ir turtingos 
džiągos, 
rimtai lavinsis, reultatai, aš esu 
tikra, bus tikrai labai priim- 
nųą. Jisąi šiąmę PFOgrąipę iš
pildė Huhn’o “Invictus”.

(Bus daugiau)

Siunčiam Gčlefi Telegramų |

, Pupys atdaręs Vidurdieni 
25ė iki2

FjsSsfeisJ , BĮ. Jnr&eąft 7 dieną.

PApfcK^ypięfi

Įdomiausi lietuvių 
meno pąrodo j 
rankdarbiai

^uvl4ŲTUV? 
įy lietuvis 
k ir taisome s/?- 
kiomis kairiomis.

Jaunų Amerikos ir Lietuvos 
profęįępąlų artistų ir studen
tų paveikslai. Tąipgį audiniai, 

mėdžip,’ gjoįjptura 
ir rankdarbiai.

BilĮfs TąverĮ)
Pranešam visiems draugams ir 

kostųmęriąms. M ’pers/URm i 
nauja vietą; penktąd|eniais žuyis 
vėltiii ir gera muzika pėnktadieni aJs 
ir šeštadieni) 
kių. Užkandi

VINCAS
4358 So.

‘ pHOTO STUDIO’ 

4?0W.63rdStr 
Englevrood 5^83^849

?

PADEKAVONĖ
A, t A.

§kelbiqtiąl Nąmkpoąe 
nauda čBą,

T* il-t A . {4

Lietuvos Tautiškos Skėrys $ Cic^
dienį, birželio 7 d. Louis Inn darže prie Keap Ąye. Bus 
gera muzika, alaus ir skanių-užkandžių.

Bungalow Inn
Musu užeigoj visados randasi ere

Muzika kasdien Graži vie&"v: 
užeiti ir gražiai laika praleist 
dara visą-’rihktį. Savininkai: ’ 
PETER GKEEN & JOS. TREPC

Pete’s Inn
jų^no užeigoje yisą* 
ros rūšies degtinS.i 
cičarĮki, ' cigaretai, i 
košės, užkandžiai į. 
tarhąvimas. Užeigą _____ r_ 
taktišku kapiniu" vartus. Kvie? 
sus savipipkas.

PETE YQUN0
h82nd and Reali Avenue

.r * v "r-r- ir
Prakalbos prasidės 1 yąl. yąkąrp

4 ...... . - M 1 J. 'U'WWMWt ' JLUU e'i I ' ■—

susirinkimai
■- . T’ rw*T.r ■ >1* •> ■

SLA. 260 kuopos susirinkimas įvyks B9 #41^ $812 J>. W^tęim 
5įg ąųsipnkįFnąs gy$r-

CĮiif jnicdl
Salutaro Biteris yra vienas iš gėriai 
Ju Riterių ką šiandien randasi aj 

kęiRO gęm į 
Įutu pesmagj 
aoUamąs apti 
’avėrhose gerj 

tą ir be degtjpės. Rj 
i Salutąras E

......! .... - ,'į A.V- *

PARENGIMAI

Tortai

Palagas ligoni
nėję ....i...;.....

Akušerija na-
mtiOsė ...f....... .................

jųęjiįcąlė egzami-

degtinė, alus, ęigar 
skanus pžįandfiai ‘ 
šokiu7 yėlE^drafcgi 

mams ir parems

BMelip 6 dieną sukanka vie

ni metai nno tragingos mlrlH1 *■ ■■•i'.'
Justino Simpnaięm. jp ųą||e

K1*" >.š'

<5 <
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Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus 

vedyboms
šie lietuviai ir lietuvaiti iš

siėmė laisnius (leidimus) Ra
dyboms:

James Kautecky 39 m. ir Mi- 
nnie Sands 45 m.

Robert Franklin 36 m. ir 
Anna Simens 21 m.

Anton Vesely 48 m. ir Ėeity 
Staniąlav 43 m.

Stanley Gribelis 24 m. ir 
Anna Zablocke 24 m.

Leonard Greetis 21 m. ir Ju- 
lia Paukštis 22 m.

Stanley Danginis 31 m. ir 
Eva Kozicki 31 m.

Michael Augustas 37 m. ir 
Olga Villis 23 m.

Lietuvių biznierių ir
■k ■ 1C

profesionalų 
piknikas

, ♦ t .

Rytoj, sekmadienį, birželio 7 
d., bus šaunus piknikas, kurį 
rengia Lietuvių Profesionalų ir 
Biznierių 
naudai J. 
į teisėjus.

Pikniko 
k’e, kurio 
tuvis Ktfbaitis. 
užimanti 53 akrus žemes; dul 
kių ryti atsilankiusiems 
teks.
prie 135 gatvės ir Archer avė.

Neturintys automobilių riu- 
važiuoti į pikniką gali gauti 
Blue Bird kompanijos busus, 
kurie išeina 27 minutės po kiek
vienos valandos iš sekamų sto
čių: Cicero ir Archer avės.; 
63 Street ir Archer avė. Bušai 
publiką iš čia nutyeš iki pat’ 
pikniko daržo.. ■' ‘ '

Parengimas bus įvairus, 
vaus daug biznierįų. ir profe
sionalų, o taipgi žymių kita
taučių politikierių Prie to, gal 
būt turėsite giliukį išlaimėt! 
brangią įžangos dovaną.

— NNx

Sąjunga. Piknikas 
T. žurio, kandidate

vidta Sunsęt Par- 
saviriinkas yra lie

Vieta didėle

ne-
Sunset Park randasi

General Motors ra 
dio programas

Sekmadienio vakare 10 vai. 
bus transliuojamas General Mo
tors radio programas NBC— 
WEAF radio stočių tinklu. Kaip 
kituose šios korporacijos prag
umuose, taip ir . šiame nume
rius pildys pasižymėję artistai 
ir artistės. Verta jų pasiklau
syti.

Pirkite, savo apielinkės 
krautiivėse

HEMORRHOIDS
Sėdimosios žarnos negaliavimai vi
suomet eina blogyn, jei gydymas 
atidėliojama. Dažnai priveda prie 
daug nepagydomų ligų, iškaitant ir 
vėžj. Aš garantuoju pasekmes su 
savo švelniu ofiso budu. Be peilio... 
nėra skausmų... nė laiko gaišinimo 
ar algos. Ekzaminacija ir bandymo 
gydymas $1.00. Kliniko dienos Pir
madieniais ir Trečiadieniais.

DR. P. B. SCHYMAN, 
Specialistas,

1869 N. DAMEN AVĖ.

DR. P. B. SCHYMAN’S 
NATURAL HEALTH INSTITUTE 
1869 N. Damen Avė. Arm. 8200 
Pasekmingai gydo visus negalia- 
vimus per 35 metus su šaknėmis 

natūralių budu
Gamintojai Lek-O-Herb Tonič ir 
100 skirtingų šaknų naminių gy- 
dimltli įvairiems np<ynHavirr>am<t.

Pilės (Hemorrhoids Ruptures (ky
la) Varicose Veins. tansilai gy; 
domi be operacijos. Ekzaminaci
ja dykai—mažas mokestis— 

tikrintos pasekmės.
LEK-O-HERB TONIC

100 namu gyduolių šaknys gydy
tojo ekzaminacija. Elektros gydy
mas $1.00 DYKAI patarimas.

Kreipkis, rašyk ar telefonuok. o 
gausit dykai šaknų knygele. Kly- 
niko dienos Pirmadieniais ir trb- 
čįadįegiąįs..

IR VĖL MES SAKOME ?
Nepraleiskit Sykį Gyvenime Pasitaikančios 

Progos
ATSILANKYKIT J DIDŽIAUSI IŠPARDAVIMĄ 

NAUJAI ĮGYTŲ AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE
Nepirkit nei naujo nei seno automobiliaus pirm negu atsilaiikysit j musų showruimius. , ' \
MES PILNAI GARANTUOJAM, KAD SUTAUPYSIT NUO $100 IKI
$200,; . ; .•■< / ■
Virš 150 beveik naujų automobilių turi būti išparduota dabar.
Niekur kitur negausit tokių vertybių, nes męs esame Tikra Automo
bilių Finansavimo Kompanija.
Musų 20 metų teisingas patarnavimas yra musų garantiją, kad pilnai 
busite užganėdinti. Kiekvienas karas yra stropiai peržiūrėtas musų 
mekanikų ir tarnaus jums ilgus metus.
CHEVROLET tikrai naujausias 1935

Sedan, važiuotas tiktai keletą 
šimtų mylių. Garantuotas 
kaip naujos. Kaip $4.^E 
naujas. Musų kaina

BUICK paskiausia 1935 Dė Luxe 
Sedan. Mažai važiuotas, iš
rengtas 6 ratais. Radio, tron
ku, heateriu. Negalima at
skirti nuo naujo, taipgi Se

dan kaip naujas, <4 A E 
tiktai.................. ** “tV

DODGE tikras 1982 Sedan. Gra- 
žus, mažas karas COCE 

. kaip naujas, tiktai
CHRYSLER paskiausis 1934 De 

Luxe Sedan. Garantuotas, 
kad yra tokiam stovyj kaip ir 
naujas. Turi Gautus. Radio, 
heateri, saugus/’1“ Mes taipgi 
turime 1932 Sedan kaip nau
ją. Musų kaina ' 
tiktai ...... ...... ..... .

GRABAM naujausia. 1936 De 
LUxe Sedan. labai mažai var
totas, turi ‘Knee Action”. Sau
gius stiklus taipgi 1933 Se
dan kaip naujas, 
Tiktai ....J...... ...

NAŠU 1936 DE LUXE SEDAN 
Puikiam stovyj kaip dieną kai 
pdliko dirbtuve. Neturi nei 
ženklo. Su tronku, heateriu. 
Mūsų kaina 
tiktai .. ...............

FORD paskiausis 1934 Sedan kaip 
naujas. Mes taipgi turime du 
1933 Sedanus taip $9 9 R 
pigiai kaip .....

u

CLASSIF.IED ADVER.TISEMENTS
Business Service
Biznio Pdtarnavintas

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinampmigus ant ' tfioftgičių. 
Užrašom visokios rūšies , apdraudas. 
— Insurance.;. ^Padarom dokumen
tus. Išrenduojaih. parduodam arba 
išmaipom nekilnojamas... savastis.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816So.WesternAve.

Hemlock 0800

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

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

________ For Rent________
PASIRENDUOJA flatas 4 kamba

rių. mūrinis namas, kertinis ant ant
rų lubų, 4359 So. Maplewood Avė.

--------- O----------

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PLYMOUTH tikras 1936 ke
turių durų. Sedan, kaip nau
jas visais atžvilgiais. Taipgi 
1933 Sedan kuris beveik ne
buvo važiuotas, SPdlfi 
tiktai ........... .

PONTtAC tikras 1936 DeLuxe Se
dan. Gražiausias ir ekonomiš
kiausias karas. Visai naujam 
stovyj. Su 6 military ratais, 
heateriu, saugiais stiklais. Rei
kia pamatyti kad įvertinti, 

tąipgi 1932 Sedan, $9 A E 
tiktai ..............

HUPMOBILE paskiausis 1932 Se
dan. Kaip visai nau- $2AE 

jas, tiktai ............... w
AUBŪRN, 1933 De Luxe Se

dan. Garantuotas, kad 
geras ir tarnaus kaip naujas.

Musų kaina SOOE 
tiktai......................

OLDSMOBILĖ 1932 DeLuxe Sedan, 
Pastebėtinai gražus kąrąs, tar
naus dar daugeli metu. Mu- 

su karna $g75
tiktai ......................^ ■ v

DE SOTO “Airflaw” naujausias 1936 
De Luxe Sedan. Tai yra pui
kiausiai ir gražiausiai pabu- 
davotas karas. Išrengtas su 6 
ratais, radio, heateriu, tronku. 
Važiuotas tiktai 6,200 mVKn 
Musų kaina tiktai ... >575

Mes taipgi turime apie 50 karų 
kuriuos paėmėm i maipųs. Vi
sokio išdirbamo ir modelių. 
Gerai važiuoja ir taip $9 E 
pigiai kaip ..................1.

90 dienų raštiška garantija ir dešimties dienų pasivažinėjimo išban
dymas duodamas su kiekvienu karu. ....................... .
Tai tiktai keletą karų. Mes turime vietos išskaithuoti visus 150 Pui
kių Bargenų.
TAI TIKRAI VIENA SYK PASITAIKANTI PROGA.
NEATIDĖLIOKIT, BET ATEIKIT ŠIANDIEN ARBA RYTOJ .PA
KOL STAKAS DAR PILNAS. ATSIMINKIT, KIEKVIENAS KARAS 
MUSŲ TURI TĄ GARANTIJĄ KAIP IR NAUJAS KARAS ARBA 
GRĄŽINSIM PINIGUS. '
MES PRIIMSIM JŪSŲ SENĄ KARĄ KAIP PIRMĄ ĮMOKĖJIMA IR 
DUOSIME JUMS DU METUS ĮMOKĖTI BALANSĄ.

MES ATDARI KASDIEN IR NEDĖLIOJ IKI 9 V AL, VAKARO.

U. S. AUTO FINANCE CO,
, 2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road) ,
į ■ J7 - ; / Atsiminkit musų numerj.

Džiurė išteisino
Loebo užmušėją

Džiurė rado nekaltą esant 
James Day’į, 21 metų States- 
ville kalėjimo įnamį, kurs už
mušė Richardą Loebą už tai, 
kad pastarasis kalėjime lindo 
prie jo, Day, nedoru tikslu.

Bernaitis iižititistas
Lloyd Canby, 1$ metų Bar-, 

rinton aukštesnėsės mokyklos 
niokinys, rasta 1 nusišovęs ar 
nujautas tėvų namuose adresu’ 
344 East Hillside st., Barring- 
ton. Vaikiną tėvai buvo išbarę 
už tai, kad jis vėlokai, tik apie 
11 valandą vakaro, sugrįžo na
mo.' . '

. ' ■ ii ; • •.

. • i i '
--------------------

Į

UNIVEKSAL STORAGE
BAGDONAS, Šav.

. Local and Long Distance ? 
Furniture ahd 'Piano Moving 

3406 S. Mristfed Street
•< V •.. 1 s . -4 • H; 7 , .'.PV.v

Phonei Yardš, 3408

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU' pusseserių Vincentės 
ir Kazimierus Gudmonaičių; girdė
jau, kad gyvena Chicagoje; paeina 
iš Lietuvos Kelmės parapijos. Ma
lonėkite atsišaukti arba žinantieji 
pranešti. Mrs, Mikalina Gudmonai- 
tė po vyru Weidman, 10455 South 
Michigan Avė. Roseland.

RENDON Tavernas, per 30 metų 
išdirbtas biznis su visais įtaisymais, 
yra rusiška ir turkiško'a pirtis. Ren- 
dauninkas nusipirko nuosavą bizni.

3322 So. Morgan St.

PARSIDUODA" Lietuvoje likis ar
ba maino ant namo Amerikoje. Mo
derniški triobėsiai. Prie stoties ir 
vieškelio. Arti Kauno. Įdomaujan
tieji kreipkitės i Naujienas,. 1739 So. 
Halsted St. Box 438.

v
NAMU S A v INlNk U ,A I Y 0 Ai 

Musų biuras suteiKs nhmpi
ąavinintanis reikale neąu^uratimu si 
rendaurtinkais. lu,t4aLnar|n$ mokes
tis. Atdari kasdien J8 Vai. ryt< 
iki 8 vai, vak. Šventadieniais au- 
10 ryto Iki piet. x .

LANDLORDS BURĖĄU np 
CHICAGO Inkorporuotas
1642 VVestDiVision St.

Mes esame jau s šiuo ad 
50 m**

O-~—

ari

STOGDENGYŠtfi,
Mes dengiame ,ir pataisome visokios 
rūšies stogus, tąipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. '

BRIDGEPORT .ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.

Vicior^ 4965
. ■--- —o—--- - .

PATAISYK STOGĄ IR
R YNAS DABAR

Pašauk .mus dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 mėtai patylimo— 
Blekorius ir Šidgiuš.

Leonas Roofing Co.
T-J *' 8750 Wailacė Street

Tel. Boulevard OŽfify 
y ■' •

-T-... ........ , , ■■

STOGAI IR ŠĄIDINGAI 
Dengiame stogus, statome • gUrad- 
žius, i? porčius,... taisome '. kaminus, 
pakeliame namą- if‘ padedame ce
mentini fundamentą, pątyre per 
dvidešimts metų. Dardu darbą ant 
lėngvo iŠmčkėjimo' ir kožna darbą 
garantuojU; ' .v ‘ 6t J

< JOE LEBEIKA ■ 
4135 So. CafiWll Avė, 

Tel. Prosnect 8140.
• i"■1y. . ■

■ COAL >

ANGLYS!.^,'?ANGLYS!
Anglių kainoa nukrito tekančiom 

dviem savaitėm.
Aukštos rųšies Northern III. ang

lys. , ■> u-'.‘ ■' ■ .
MINE RUN ........'.i...... $5.25 tonas

5.50 topas
5.50 tonas
4.25 tonas

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS ŠIAUČIUS. 4654 
South Western Avė.

REIKALINGAS virėjas — vyras 
ar moteris—Dienom ar naktimis.

• 1745 So. Halsted St.
—,—o-----  '

PAIEŠKAU patyrusio preserio 
ant steam ihašinos. / Geistina, kad 
butų ir kriaušius nepatyrė malonė
kite neatsišaukti. 4307 Archer Avė. 
S. Senulis. c

o

REIKIA gabaus ir patyrusio če- 
verykų pardavinėtojo. Darbo sąlygos 
geros—atvažiuokite pasitarti.

Shapiros’ Bootery 
6307 So. Weątern Avė.

-------- o---------

REIKALINGAS karpenteris. Dar
bas ant ilgo — Doleris i diena — 
valgis ir kambarys. 2126 So. Halsted 
Street.

REIKALINGAS apyjaunis vyras 
dėl farmos darbo—geistina ’ biski 
patyrimo. Darbas ant visados geram 
vyrui. J. N. 4340 So. Sawyer Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

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

GERA vieta dėl veiterkos $8-10 
Fountain $15,00 .otel maids $48.00 
Resortams pagėlba $45 su kamba
riais ir bpri|a. Kendžių pardavinėji
mo merginos* ' $15.00 Asšemblers 
$12.do Nąinų mergina $45.00, o taip
gi datbąi dėl yyrų.

Wabash EmplOyment 14th floor 
20 E. Jackson Blvd.

Help Wanted—Male-Female
■ Darbininkų Reikia

Vytų Choro narių 
dėmesiui

į LUMP . .. ....
SCREEN1NGS

Pašaukite Mine Agent 
t . KeužĮė 8$82.

MES TURIME VIETŲ DEL PA
TYRUSIU DIRBTUVĖS darbi
ninkų; taipgi hotelių, mašinų ope
ratorių, veiterkų, Virėjų, bendro na
mų darbo. Geros algos. A. J. McCoy 
Associates, Suite 1128, 140 South 
Dėarborn St.

RENDON — pardavimui*. — mai
nymui gąsdino stotis—su užkand
žiais. Lone-Star Inn—Archer Road 
4-A turiu išrenduoti i dvi savaites 
laiko. 6815 So. Oakley Avė. N. Slis- 
kis.

RENDON 3 kambariai garu ap
šildomi su visais patogumais. Mar- 
ųuette Parke. 6535 So. Talman Avė.

Furmshed Rooms
FRONTINIS kambarys rendon su 

skalbimu—prie mažos šeimynos.
3419 So. Union Avė. 2 lubos.

RENDON kambarys apšildomas 
su višais patogumais su arba be 
valgio. 7084 So. Rockwell St.

RENDON kambarys — geras Šva
rus — prie mažos tykios šeimynos— 
atsišaukite po 6 vakare — nedėlioj 
iki pietų. 3422 So. Lowe Avė. 3-čios 
lubos.

RENDON kambarys vaikinam; ga
lima virtuyė . vartoti. Gera trans- 
portacija. 819 W. 34th Place.

PASIRENDUOJA kambarys— hot 
water heat apšildomas*—nėra vaikų 
—graži rezidencija—su ar be valgio 

4864 Archer Avė. Virginia 1088 
.... .... ‘ i i.............  ..... ■................. .

RENDON 2 kambariai vaikinam. 
Netoli 2 gatvėkarių linijų su arba 
be vargio. 3137 W. 38th Place.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Pocius Grove. Cook 
apskrity—23 akeriai ant 4-A, ap
tverta šokių platforma, vandens si
stema, taverno budinkai, žaislavie- 
tė. Virimas visam sezonui. Atsišau
kti laišku 1739 S. Halsted Street, 
Box 453,

PARDAVIMUI bučernė labai ge
roj vietoj, išdirbta per 23 metus; 
esu našlė, negaliu laikyti. Tel. Lafa- 
yette 0427, 3212 West 38th Place.

""/.■v;'11 ■ vr-"': = :

LIETUVOJE prie Radviliškio mie
sto parsiduoda pigiai žemės sklypas 
35 ha. Sužinoti pas K. Šnapšti, Rad
viliškis .Kęstučio gatvė 9.

LIETUVOJE netoli rinkos ir sto- 
ties parsiduoda 44 ha. ūkis su tro
besiais ir mišku už $3,000 dolerių. 
Pusė išsimokėti žemės Banke per 
25 metus. Sužinoti DULR, Kaunas 
Nepriklausomybės 3.

FARMA moderniška — gesas, 
elektra, ant dviejų cementinių kelių, 
tįnlęamą vjėta dėl biznio, 26 mylios 
nuo Chicagos. Gera žemė 68 akrai. 
Parduosiu ar mainysiu su staku ar
ba be stako. Adams 143 Archer Avė.

Ldckport, Hl.

Exclm 

WISCONSIN DAIRY FARMA. ne
toli miešto, 30 bandos, 5 arkliai, 40 
kiaulių, 150 vištų. Pilnai įtaisytą su 
mašinerija, traktorium, užsėti lau
kai. Mainysiu ant miesto namo arba 
parendavosiu ant pusės. .

Atsišaukite Canal 891$,

WISCONSIN DAIRY FARMA, ne
toli miesto. Pilnai įtaisyta su maši
nerija traktorium, užsėti laukai.$30Q0 
cash—balance priimsiu miesto pro- 
pertv arba jhortgičių arba parenda- 
vosiu ant tmsės. ....... .

Atsišaukite Canal 8911.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

„ > Tel. Boulevard 2800 '
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estatė and Insurance
4681 South Ashland Avenue. 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom ką tas 
turite.JPagelbstime atnaujinti morgi- 
Čius. Turėdami ką ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie musų, 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.

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

.......... -..—h—... ■ . III ............  -.......... ................■■■■■■............................

DEL PARDAVIMO arba mainymo 
ant namu Clearinge, keturių karfi- 
barių, fr. ct. blk. fol. Mrs. F. Bily, 
5249 South Parkside.

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

1421 So. 49th Ct. Cicero, III.

PARSIDUODA biznio kampinis 
lotas 69th ir Fairfield 58^x125 

Rockwell 0717.
• i. ..

PARSIDUODA 4 kambarių plytų 
namas, atikas .ir beismantas. dviejų 
karų gar adžius. 4834 W. 24 PI.. Ci
cero. Kreiptis 1638 So. Karlov Avė. 
Kaina 4400. Ne agentams.

NAŠLĖ parduoda narna, vra Sto
ras randuojamas su kendžių fikče- 
riais. Galima matyti kasdien po 3 
vai. po piet. S ubą to j, nedėlioj visą 
diena, 552 West 18th St.

šį sekmadienį įvyks dainų 
praktika, nes turėsime dainuo
ti Chicagos Lietuvių Draugijos 
piknike. Praktika įvyks 10 vai. 
ryto Neffo svetainėje.

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

REIKALINGAS virėjas vyras ar 
moteris ir veiterka, 94.4 W. 37th PI.

Eduėatidiial
... Mokyklos

« . PRANEŠIMAS
šiuomi pranešame, ’ lietuvių visuo

menės žiniai, kad lietuvis F. Navi- 
manas SPECIALISTAS LAIKRODI
NINKAS, per daugeli metų turintis 
patyrimo ivąirios išdirbystės laik
rodžių, laikrodėlių, rašomųjų maši
nėlių ir perdirbime bei taisyme žie
dų; Darbas atliekamas gerai, sąži
ningai ir prieinamai, sulig klijentų 
reikalavimu. Nepataisomi laikrodė
liai. tampa kaip nauji. Nepraleiskite 
progos neišmėgine, o Įsitikinsite ir 

' busite pilnai patenkinti.
809 West 19th St. Halsted kampas. 

Telefonas Canal 8889.

PO PAAUKŠTINIMO — —KAS? 
Jus jau užbaigėte mokslą, pasirinki
te profesiją, kiiri reikalinga apsišvie
timo— GROŽIO KULTŪRA. Musų 
trumpi asmeniniai kursai jus paruoš 
algai užsidirbti, mėnesiais pirmyn 
musų paprasto; plano, Susipažinkite 
su musų kursais’ ir vietos aprūpini
mo planu. v

MOLER: r SYSTEM
177 N. State St. jua a ■ Central 6393

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKA'U ‘ janitoriaus darbo ar
ba už ‘ pagelbinihką—moku visus 
darbus dirbti—patyrimas per daugel 
metų. Atsišaukite, 3419 S. Union 
antros lubos.

PARSIDUODA tavernas geroj vie
toj ant didelio transportacijos, gat- 
vekariu kryžkelio. Biznis išdirbtas 
gera proga.. Naujienos1 Box 456.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PARSIDUODA garažas, biznis su 
namų arba vienas biznis arba išsi- 
renduoja; biznius išdirbtas per 17 
metų plačiai žinomas kaipo Palace 
Garage arba Ambros Bros. Parda
vimo priežastis du bizniai; turiu Vie
ną apleisti ar tavern arba garage.

1843 So. Halsted St.

PARSIDUODA bargain muro na
mas arba išsimaino ant mažo name
lio 6 po 6 kambariai, 50 pėdų lotas, 
sodas apie namą, 5 metų senumo, 
parsiduoda pigiai.

1324 So. 49th Court 
Cicero, - III.

GERA proga dėl lietuviškos šei
mynos, kuriai reikalingas 6 ruimų 
namas ir 2 karų garažas — 
si ant 68 ar Artesian Avė. 
Įima nupirkti nebragiai. 

2502 W. 69th St.

Randa-
- Ga-

DRl^fe.

Automobiles

RtCOMMt U D f. D 
P0;< 40 YFARS

Furniture & Fixtures
RakandaLĮtaisai

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

PARSIDUODA kendžių, ice cream 
ir smulkmenų krautuvė. Gerai ei
nantis biznis, tinka porai moterų 
nr vedusiai porai, Arti mokyklos. 
Kaina $500. Parduosiu pigiai. 6049 
Princeton Avė.

OUICKLY

[t TIRED 
feREDDENED
’■ EYES .... CLASSIFIED ADS

IŠPARDUODAME BARU FIKČE 
RIUS, visokio didžioesu CoiL Boksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, registerius ir icė baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamątykite 
mus pirm negu pirkaite kitur,

S. E. SOSTHE® & SONS 
STORE FIKTURES

1900 S. Statė St. ?! CALumet 5269,

PARTNERIS Reikalingas su kele
tu šimtų investmento. Gera proga 
gera pėdis. Del platesnių žinių krei
pkitės nedėlioj po pietų arba laiš
ku. M. W. Miller, 5348 So. Halsted 
St. Chicago. III.

PARDAVIMUI tavern ir viešbu
tis su 36 kambariais, išdirbtas per 
daug metų, 1 mylia nuo vidurmies- 
čio arti Michigan ežero. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukit greitai. 1243-45-49 
So. Michigan Avenue,

NAŠLĖ moteris nori parduoti 3 
namus: 4 flatų medinis namas 3512 
So. Emerald Avė. — 4 flatų ir 3 
Storai ant pirmu lubu namas 2141 
W. Van Buren St. 4 flatų ir 1 Storo 
ant pirmų lubų namas, 919 West 
35th St. Savininke Mary Anderson 
randasi 919 W. 35th St. antros lubos 
iš priekio.

Miscellaneous
įvairus

Bosses Worf t 
Kire People with 
Halitosis ( bremh)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
♦

fftth the best to choose from these days, em- 
ployers favor the penon who b most attrac- 
tlve. In bVsiness Life as in the sodai world, 
^Utosb |y^pleasant breath) b considered the 

UnfortUnately everybody ouffera from thb 
offpnaiye ęondltlon at some time or other— 
many more regulaHy than they thi..k. Fermen- 
tation of food partidea skipped by the tooth 
bruah b the cause of most cases. Decaying 
tedh Mnd poor dlgestion also cause odors.

The ųulck, pleasant way to improve your 
breath b to ūse Lbterine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Isterine balta fermentation. a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. . 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
MII not offend others.,
_ If you value your job and your friends, ūse 
lbterine, the safe antbeptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, SU Loub, Mo.

Don’t offend others * Check 
*halitesi$ wfth USTERINE

DODGE 1986 Demonstrator — 4 
durų Sedan sn tronku—mažai var
totas. Bergenas. Priimsiu seną ka
rų i mainus. (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE 

8453 So. Morgan St. 
Tel Boulevard 2510 ;

Matykit Paul Bruchas

PARSIDUODA mažai vartoti 5 
kambarių fųrničė.rįai. 2622 W. 69th 
St. antros, lubos iš .priekio.
-....................... .

...................................... ---------------

BUČIAU DĖKINGAS, kad priim- 
tumėt mergaite ant dviejų mėnesių 
ąnt fanuos, 6 metų amžiaus. Pra
neškite kiek norėsit už užlaikymą. 
1458 W. 15th St., Mr. Groser.

PARDAVIMUI tavern su Lunch 
Room—sena vieta išdirbtas biznis. 
Prieinama kaina, 3738 So. Halsted 
Street.

IŠPARDAVIMAS 
VARTOTU KARŲ 

Chevrolet. 1930, 4 dr. 
Ford, 
Ford, 
Ford 
Ford 

Moon _ _________
Plymouth, 1938, 2 dr. .....

. $160.00 
. $160.00 
... $75.00 
... $45.00 
... $25.00 
.. $25.00 

. ______ . .. :$275.00
4614 S. WESTERN AVENUE

1931, 2 dr..
1929. 2 dr. 
Trokas ......
1927. 2 dr.
4 dr. .......

PARSIDUODĄ, Willys Knight 
4 durų 1929 m. Gerai atrodo kaip 
naujas. A. Katolnik, 481 W. 28th 
Place.

NASH 1933 mažas sedan, puikiau
siose sąlygose ištikrųjų kaip naujaą 
karas. įrengtas su apsaugos stiklais 
ir tairai kaip nauji. Paaukosiu dėl 
finance kompanijos už tiktai $75 
cash ir maža balansų. 3138 Clybourn 

'Avenue. <

SUTAUPYK p^rtąisąnt ir permo- 
dėliuojant savų tailiniuš dabar.' Mes 
pasiuvame naujus kailinius už 75c. 
ant dolerio iki rugpiUčio f dienos. 
Užlaikymas sankrovoj ir ikairiavi- 
maš dykai. Ateikit dr pamatykit.

Fashion Cloąk Shoppe, Ine. 
3415 .S. Halštėd St. Yards 0014

Financial
; FinanMi-Piekoloi

BALANDŽIU feed $2.25, vištų 
serateh be miežių $1.95, Laying 
Mash $2.10, pristatymas C. O. D. 
Chicago, Cicero ar Berwyn, Albert 
Angell Jr. Co. 5841 So. Western, 
Hėmlock 9845. Pilnas peno aprūpi
nimas. Kainų listą siunčiame dykai.

PARDAVIMUI 1930 Cadillac 5 pa- 
sažierių, 6 wire wheėls accordionas, 
Italioniškas ir constantina —taipgi 
smuiką. Greitam pardavimui.

7004 So. Maplewood Avė.

SKOLINA^ PINIGUS 
Ant jūsų parąŠo nuo $50 iki $300, 
be komiso ir pėrą jokių kitų kaštų, 
tik legalis nuošimtis. Tąipgi per
kam morgičiuš irk namus; mokam 
cash. .J.. ,s^ . ., 
Namon Finance Corp. 

, ’ 6755 S. Western Avė. .
1 * Julius Namon. Prezidentas '■f ■ '

1-MĄS M0RTGIŽ1US .sumpjp $4r 
500 parduosiu pigiai arba mainysiu. 
Atsikreipkite vakarais po 8 vai; ir 
nedėliomis vss diena. K. Volis.

8465 Lituanica Avei

For Rent
ANT RENDOS Storas ir kamba

riai gyvenimui. Karštu vandeniu šil
domas, tinkamas dėl visokio biznio.

2549 W. 69th Street

RENDON 3 kambarių flatas. 
4030 So. Artesian Avė.

—-»>.■■■■,................ ---------- -------------------------

„ - i -; » . t i

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

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

PARSIDUODA —už pirmą gera 
uasiulijima Tavern kuris randasi 
5545 So. Damen Avė. Vienai mote
riai persunku bizni vesti. Savininkė 

B. SUCILLA 
12300 So. Emerald Avė.

Pullman 3990

5 KAMBARIU cottage, basemen- 
tas Brighton Parke $1650; įmokėti 
$650.

2 flatų medinis Brighton Parke<>. 
$2600—įmokėti $1200.

6 kambarių bungalow Marouette 
Parke apšildomas, garažius $5200; 
įmokėti $1000.

75 akrai farma Michigan prie 
vandens—su budintais,, gyvuliais ir 
mašinom; parsiduoda pigiai« arba 
mainysiu ant narna Charles Zekas.

4708 So.

TAVERN pardavimui — biznis 
seniai išdirbtas — priežasti parda
vimo patirsite ant vietos. 3203 So. 
Halsted St.

PARSIDUODA rezidencija 5726 
Marshfield Avė, 7 kambariai 1% 
aukšto visai pertaisyta rezidencija. 
Karšto vandens apšildymas. Lotas 
30x125. Kreiptis 1—6 pašaukit 
Cedarcrest 2702. !

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

PARSIDUODA 5 kafnbarių mū
rinis cottage clear arba isimainymo 
anf ūkės arba namo mieste. Lietu
voje. Galima matyti tik subatoj ar
ba nedėlioj arba vakarais. 6809 So. 
Campbell Avė.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

36 AKRŲ farma 80 mylių South- 
West nuo Chicagos arti Lockporto 
$250. už akrą. Namai ir vasaros 
katedže arti byčiaus ir golf course 
Pašaukite: Victory 6375. 3214 So. 
Union Avė.

AUKA Southwest Michigan. Pui
kus ūkis, didelis .kelias, gera žemė 
ir budintai už * mažiau negu budin
ta vertė. Prieinami rakai. I. A. S. 
19 West Jackson. kambarys 307

APARTMENT BUILDING 
BARGAIN

Skaityk ši skelbimą atidžiai — 
tvirtas budintas 2 aukštų plytinis, 
štymu apšildomas, 12 smagus apart- 
mentai arti Jackson Parko. Išnuo- 
muojami flatai—puikios sąlygos. Me
tinės pajamos $4464. Kainavo $45,- 
000.00. Nėra skolų—aukuojama kad 
paleisti turtą. Pirkėjas turi turėti 
mažiausiai $6,000 cash. Likusia mor- 
gičiais. Kaina mažesnė negu 3 kar
tus metinės pajamos. Tikram bar- 
genui gera proga. Del smulkmenų 
ir budinkui pamatyti rašyk W. R. 
Lemke, 8638 N. Keeler, Chicago.




