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Prasidėjo Republikonų 
Konvencija

Republikonai paruošiu liberališką plat
formą. Bet gub. Landon tebera 

stipriausias jų kandidatas
CLEVELAND, birž. 9. — 

šiandie ryte prasidėjo republi
konų partijos konvencija, kuri 
turi nominuoti kandidatus į 
prezidentus ir jvice-prezidenttrts.

Išryto liko atliktai tik papra
sti formalumai ir apie pietus 
konvencija liko nutraukta. Vi
sas republikonų programas yra 
sudarytas taip, Įcad visi svar
biausieji veiksniai vyktų vaka
re, kad girdėtų per radio svar
biausias kalbas kuodidžiausias 
skaičius žmonių.

Del tos priežasties vakarui 
liko atidėtas ir skaitymas pa
grindinės kalbos — ^keynote. 
Tą pagrindinę kalbą pasakyti 
liko parinktas pasižymėjęs savo 
iškalbumu senatorius Steiwer. 
žinoma, joj bus aštriai pas
merkta demokratų administra
cija ir “Naujoji Dalyba”.

Nežiūrint politikierių manev
rų, stipriausiu republikonų kan
didatu pasilieka Kansas guber
natorius Landon. Jo pusėn 
pereina ir kiti kandidatai, taip 
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NAUJI STREIKAI
FRANCIJOJE

Francijoje prasidėjo nauji di
deli streikai, darbininkams 
bandant pasinaudoti pirmiau 
streikavusių darbininkų lai
mėjimais.

PARYŽIUS, birž. 9. — Nau
ja streikų banga užklupo Fran
ci ją, socialistų valdžiai ir Dar
bo Konferencijai bandant pri
kalbinti darbininkus laikytis 
savo padarytų susitarimų su 
samdytojais.

Dabar streikus paskelbė ir 
tie darbininkai, kurie pirmiau 
nebuvo prisidėję prie streikų. 
Jie reikalauja, kad ir jiems 
bus pritaikinti tie laimėjimai, 
kuriuos aplaikė pirmiau strei
kavę darbininkai, t. y. kad ir 
jiems butų pritaikinta 40 vai. 
darbo savaitė, pakėlimas algų, 
apmokamos atostogos ir kolek- 
tyvės, sutartys su samdytojais.

Toulouse miestas yra supa- 
raližiuotas, 15,000 darbininkų 
paskelbus generalinį streiką.

Rouen jau antrą naktį yra 
be šviesos, streikuojant gaso 
darbininkams.

Bordeaux departamentinės 
sankrovos paskelbė lokautą 
5,000 darbininkų, atsisakyda- 
mos priimti jų reikalavimus. 
Ten taipjau streikuoja aviaci
jos ir laivų statytojai.

Valenciennes amunicijos

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

Apsiniaukę, tarpais gal ir 
lietus; daug šalčiau.*

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 71°.

Saule teka 5:14. leidžiasi 
8:24.

Kaina 3c

kad išrodo, jog jis ir laimės no
minaciją pirmuose keliuose bal
savimuose.

Landon šalininkai kontroliuo
ja visą konvenciją. Jie rašys 
ir partijos platformą.

Eina gandų, kad platformą 
republikonai paruošiu gana li
berališką, kad pasirodyti jog ir 
jie yra “liberalai”. Bet plat
formos niekuomet nėra rašo
mos tam, kad jas pildyti, o 
vien tik tam, kad su jų pa- 
gelba laimėti rinkimus.

Pats gub. Landon yra pasi
žymėjęs tik tuto, kad jis niekad 
neparodė jokio aiškaus nusi
statymo. Visos jo kalbos bu
vo bespalvės — daug žodžių, 
bet be jokios minties, kaip kad 
burta kalbos visų pigių politi
kierių. Todėl jo nusistaty
mas pasilieka neaiškus. Tas 
gal ir pagelbės jam laimėti 
nominaciją, nes tokie žmonės 
politikieriams yra reikalin
giausi. '

dirbtuvėse ištiko smarkus su
sirėmimas tarp komunistų ir 
socialistų, kuriame daug socia
listų liko sužeista. Susirėmi
mas ištiko komunistams atsisa
kius priimti dirbtuvių savinin
kų pasiūlytą darbininkams dar 
bo sutartį.

šiaurinės (Francijos dirbtu
vių darbininkai paskelbė strei
ką iš užuojautos streikuojan
tiems angliakasiams. ’

Rusija teisia 19 ap
sivogusių Ukrainos 

valdininkų
KIJEVAS, birž. 9. — čia 

prasidėjo nagrinėjimas bylos 
19 viršininkų ir darbininkų 
Ukrainos darbininkų unijų ta
rybos, kurie yra kaltinami iš
eikvoję 5,000,000 rublių vals
tybės pinigų. Tie pinigai bu
vo paskirti prižiūrėjimui džio
vininkų vaikų ir našlaičių.

• Jie taipgi yra kaltinami vo
gę nemokamus pasus į sani
tarijas ir juos pardavinėję.

6 žuvo automobilio 
nelaimėj

Chicago. — Chicagietis Tho- 
mas McConnell, 40 m., 1108
Albion Avė., pasimirė ligoninėj 
nuo žaizdų, aplaikytų automo-* 
bilio nelaimėj ties Winton 
Junction, la. Nesitikima, kad 
išliktų gyva ir jo žmona.

Jų automobilius susidūrė su 
automobiliu, kuriame važiavo 
penki Iowa jaunuoliai. Visi 
penki jų žuvo nelaimėj.
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BUCH  AREŠTAS; Rumunija j, 
birž. 9. — šeši žmonės liko 
areštuoti už pastatymą netiku
sio stadiono, kuriam laike pa
rado sugriuvus, 42 žmonės li
ko užmušti ir 400 žmonių su
žeista.
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Anglai vėl rengiasi į Everesto kalno viršūnę kopti. Everestas yra aukščiausias pasaulio kalnas

Belgijos kabinetas 
rezignavo

BRIUSSĘglS, birž. 9. — So
cialisto Vandervelde koalicinis 
— socialistų, katalikų ir libera
lų — kabinetas rezignavo. Gal
būt jezįgnubti‘ privertė dideli 
fašistinių Mrexistų” atlaikyti 
laimėjimai senato rinkimuose.

Naują kabinetą apsiėmė ban
dyti sudaryti, buvęs premieras 
Paul Van Zeeland, pažangus 
katalikas. Jo kabinetas irgi bus 
koalicinis. j

Lenkija šaudo , be
darbius; dar du 

nukauti
VARŠAVA, birž. 9. — Poli

cija šovė į bedarbių demonst
raciją, du bedarbius nušaudama 
ir dešimtį žmonių sužeisdama.

Moterys boikotuoja 
bulves

CHICAGO. — Delei nepap
rastai aukštų bulvių kainų, 
moterys pradėjo jas boikotuoti 
ir bulvių nebepirkti. Todėl pa
sidarė didelis bulvių perviršis 
ir bulvių kainos kiek atpigo ne 
tik Chicagoje, bet ir New Yor- 
ke, kur dėl bulvių trukumo, 
bulvių kainos buvo nepaprastai 
pakilusios.

Prezidentas Roose- 
veltas pietinėse 

valstijose
• • ■ ■ T _ ■ . . *

WASHINGTON, birž. 9. — 
Prezidentas Rooseveltas vakar 
specialiu traukiniu* išvyko į 
pietvakarines 'yžftti/ak; kur pa
sakys porą prakalbų. Bet sa
vo kalbose jis neliesiąs politi
kos. , >

Pirmas sustojimas bus Little 
Rock, Ark., kur kalbės trečia
dieny.

Pentkadieny kalbės Dalias, 
Tex., Texas valstijos šimtme
tinė j parodoj. > .4

Po to sustos Fort Worth, 
Pex., kur aplankys savo sūnų 
Elliot.

Iš Texas šeštadieny vyks į 
Vincennes, Ind., kur dalyvaus 
atidengime paminklo pionieriui 
George Rogers Clark, nugalė
jusiam anglus Indianos valsti
joj ir atidariusiam šiaurvaka
rius baltiesiems kolonistams.

Prezidentas sugryš į Wash- 
ingtoną birž. 16 d.

Gali pakelti elektros 
kainą Chicagoje

CHICAGO. —Kuomet elek
tros kaina kituose Illinois mie
stuose yra piniginama, tai ji 
gali pakilti Chicagoje.

Chicagos elektros kompanija, 
Commoriwealth Edison Co., jau 
prieš 10 mėnesių padavė reika
lavimą Illinois prekybos komi- 
jai pakelti elektros kaina Chi
cagoje. Komisija gi nieko ne 
veikė ir po 10 mėn. pekelimas 
kainų gali įeiti į galią automa 
tiškai. 10 mėn. laikas sukanka 
gi šeštadieny.

Tik dabar komisija suskato 
veikti, užvedė pasitarimus su 
kompanijos advokatais ir pa
kėlimas gal dar bus atidėtas.

Mirė turtuolis

MANAGUA, birž. 9. — Nica- 
ragua vice-prezidentas Espino- 
sa irgi pabėgo iš šalies. Jis 
lėktuvu pabėgo į Costa Rice. 
Kiek pirmiau pabėgo preziden
tas Sacasa, kurį bėgti privertė 
sukilimas.

POLA, Italijoj; birž. 9.
Armijos parade apvirto du 
traktoriai, užmušdami šešis ka
reivius ir 35 sužeisdami.

Atkeršijo savo užmu
šėjams: juos nu

nuodijo
MELBOURNE, Australijoj 

birž. 9. — Kaip mirtinai sužei
stas baltasis medžiotojas at- 

L kerši j p, - čiabuviams užmušė- 
jams, pėnkis juos nunuodyda
mas, išėjo aikštėn suradus už
muštąjį ir negyvus jo užmu
šėjus jo stovykloj ( prie Fitz- 
maurice upės,, tolimame šiauri
niame šalies kampe.

Iš pasilikusių prie stovyklos 
pėdsakų nustatyta, kad čiabu
viai iš pasalų užpuolė baltąjį 
medžiotoją ir jį mirtinai vyli- 
čiomis suvarstė. Tečiaus nors 
ir mirtinai sužeistas jis nus
linko prie maisto sandelių ir į 
miltus, arbatą ir cukrų pribar
sto laukinių šunų nuodijimui 
vartojamo strichnino, gerai ži
nodamas, kad čiabuviai maisto 
nepaliks.

Po medžiotojo mirties su- 
gryžo penki čiabuviai ir pasi
vaišino nužudytojo maistu, pa
tys čia pat skausmuose pasi- 
mirdami.

HEAFFORD, JUNCTION, 
Wis., birž. 9. — Mrs. Julia S. 
Field, 80 m., našlė garsaus po
eto Eugene Field, staigiai pa
simirė vakar nuo širdies ligos. 
Dar tik kelios savaitės atgal 
jos ūkį išgelbėjo jos vyro su- 
dęntų draugijos, atmokėdamos 
jos skolas.

LAKE PLACID, N. Y., birž. 
9. — Nuo širdies ligos pasimi
rė geležinkelių viršininkas Ed- 
ward H. R. Green, 67 m., sū
nūs turtingiausios moteries 
Hetty Green, paskilbusios savo 
finansinėmis operacijomis ir 
didžiausiu šykštumu .

ST. 'PETER, Minn., birž. 9. 
Jau šeši pamišę kriminalistai, 
kurie pabėgo iš vietos beprot
namio, liko sugauti. Spėjama, 
kad likusieji 10 pavojingų pa
mišėlių yra pabėgę į Iowa val
stiją, kur dabojami yra visi 
keliai.

GiLOUCESTER ,Maste., birė.
9. — Vakar nuo širdies ligos 
staigiai pasimirė sulaukęs 81 
m. amžiaus John Hays Ham- 
mond, kuris kilęs iš beturčių 
patapo kasyklų multi-milionie- 
rium. Jis sirgudiavo per me
tus laiko, bet pereitą šešta
dienį iš Washingtono atvyko į 
savo vasarnamį ir išrodė ge
rokai pasitaisęs. Jo kūnas bus 
sudegintas.

ZURICH, Šveicarijoj, birž. 8. 
— Šveicarijos socialistų parti
ja 263 balsais prieš 255 balsute 
nutarė priešintis valdžios pa
siūlymui žymiai padidinti ša
lies apsiginklavimą ir tam rei
kalui paskirti labai padidintas 
pinigų sumas;

SCHENECTADY, N. Y., bir
želio 8. —- Gaisras sunaikino 
veik visą bloką namų prie pat 
biznię distrikto. Nuostoliai 
siekią toli virš $400,000.
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IŠ LIETUVOS EXTRA
Nubaudė už nužudy

mą kalinio
KAUNAS. — Prieš kurį lai

ką Kauno kalėjime buvo lai
komas suimtas Vokietijos pil. 
Rimkus. Karcery Rimkų su
žalojo . čigonas arkliavagis 
Ghvalas. Velionis buvęs Vo
kietijos pilietis. Pravedus 
kvotą, įvyko ir kalėjimo admi
nistracijoj pakeitimų, o Chva- 
lui iškelta baudž. byla.

Kauno apyg. teismas Chvalo 
bylą dabar sprendė, jį pripa
žino kaltu ir nubaudė 1 metais 
kalėjimo.

Del toje byloje teismo spren
dimo vokiečių laikraščiai jau 
rašo ir prikiša, kad Chvalas 
per švelniai esąs nubaustas.

Cukr. runkelius au
gina 4,600 ūkininkų

KAUNAS. — šiais metais cu
krinių runkelių augitojų yra 
apie 4,600. Apie 2,800 ukinin-
kų runkelius augina Marijam
polės cukraus fabrikų ir apie 
1,8000 Pavenčio cukraus fabri
kui.

Jaunieji kaliniai
- Alytuje

-......... --•* "v f,w.

ALYTUS, r—.Jaunieji kaliąiąį 
(iki 25 m. amžiaus), kurie nu
bausti didesnėmis bausmėmis, 
iš kitų kalėjimų išrinkti ir su- 
koncentriioti Alytaus kalėjime. 
Jiems taikomas kitoks režimas 
ir auklėjimas nekaip sujaugu
siems kaliniams. Jaunuosius 
vengiama laikyti su senaisiais, 
nes tų eilėse ,daugiausia reci- 
divistai. Jie blogai veikia jau
nuosius kalinius.

ATRASTI PRIEŠ METUS DIN
GUSIO ŽMOGAUS GRIAUČIAI 

IR IŠAIŠKINTA ŽMOGŽU
DYSTĖ.

KĖDAINIAI. — Praeitų me
tų birželio 30 d. išėjo iš namų 
ir nuo to laiko dingo be žinios 
Antanas Ančerevičius, 26 me
tų amžiaus, iš Biliūnų kaimo, 
Baisiogalos valse. Visi dingu
sio ieškojimai liko be pasėkų.

šiomis dienomis Grinkiškio 
valsčiaus ribose valdžios miš
ke, žmonių nelankomoje tank
mėje buvo užtikti žmogaus 
griaučiai ir supuvusių drabu
žių likučiai.

Policijos pastangomis, paga 
rūbų likučius, buvo nustatyta, 
kad griaučiai yra dingusio An- 
čerevičiaus. Toliau policija iš
aiškino, kad Ančerevičių nužu
dė 3 revolverio šūviais Myko
las žeromskis, 27 metų amž., 
iš Rudžių km., Grinkiškio vals
čiaus.

Nužudymas buvo padarytas 
apiplėšimo tikslu. Nužudyta
sis Ančerevičius turėjo su sa
vim 40 lt., kurie buvo nužudy
mo priežastimi ir kuriuos 
žmogžudys pasisavino.

žmogžudys žeromskis suim
tas laukia atpildo už savo ne
paprastos niekšybės darbą.

MADRIDAS, birž. 9. — Pa
skelbtas susekimas didelio mo- 
narchistų suokalbio nuversti 
Ispanijos respubliką ir atstėigti 
monarchiją. Daug monarchi- 
tų areštuota.

LIETUVA RENKA
“SEIMĄ”

Visos opozicijos partijas boi
kotuoja rinkimus, kurių da
vinių nebus žinoma per 10 
dienų. f

KAUNAS, birž. 9. — šian
die Lietuvoj prasidėjo rinkimas 
naujo “be partijų” seimo, pa
vadinto tautos atstovybe. Bal
savimas tęsis ir rytoj.

Visus kandidates į seimą iš
statė tiktai valdžios paskirtos 
savyvaldybės. Nesant laisvų 
rinkimų ir negalint išstatyti 
savo kandidatus, visos uždary
tosios opozicijos partijos pa
taria savo nariams boikotuoti 
rinkimus ir susilaikyti nuo 
balsavimo.

žydai tikisi pravesti du savo 
kandidatus iš Kauno.

Balsavimo davinių nebus ži
noma bent per dešimtį dienų.

Tikimąsi, kad naujasis “sei
mas” bus sušauktas liepos mė
nesi, ir jam bus pavesta svars
tyti suteikimą amnestijos poli
tiniams kaliniams ir taipjatf 
pagerinimas velstiečių būklės, 
nes valstiečių nerimavimai pie
tinėj Lietuvoj kelia didelio nė
rinio ir pačiame Kaune.

1 ............................ .. * _
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Neranda • vietos Da
riaus ir Girėno pa

minklui statyti
KAUNAS. — žuvusiems 

transatlaitiniams lakūnams Da
riui ir Giirėniri paminklai yra 
pastatyti žuvimo vietoje, Sol- 
dene, Vokietijoje ir Chicagoje. 
Vokiečių vyriausybė žemės 
sklypą paminklui pastatyti iš
nuomojo 99 met. po 10 mk. per 
metus.

Aero klubas jau seniai rūpi
nas Dariui ir Girėnui pamink
lą pastatyti Lietuvoje. Pa
minklui statyti visuomenė ir 
aukų jau yra sudėjusi net 
119,000 lt., tačiau? nėra vietos 
kur tą paminklą statyti. Rimti 
žmonės pareiškė nuomonę, kad 
tinkamiausia vieta paminklui 
statyti prieš Miesto sodą Tol
stojaus g-vės gale ,prie aikš
telės. Miesto savivaldybė buvo 
prašoma leisti toje viętpje pa
minklą pastatyti. Tačiau mie
sto savivaldybė nesutinkanti 
leisti toje vietoje paminklą pa
statyti.
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Sekmadieniais 
Naujienų Ofisas 
Bus Uždarytas!

Naujienų Biznio ofisas at
daras nuo 8 v. ryte iki 8 
vai. vakare, šeštadieniais 
taipgi nuo 8 v. ryte iki 8 
vakare.
SEKMADIENIAIS prade
dant nuo birželio 14 d. ir 
per visą vasarą, Naujienų 
ofisas bus uždarytas.

APSKELBIMUS sekma
dieniais galite paduoti te
lefonu CANAL 8500 
NUO 4 VAL. PO PIET 
IKI 8 VAL. VAKARE.

NAUJIENŲ ADM.



Draugijos

Toronto, Kanada

Where to gp?

Kur važiuoti? Atostogų rūpesčiai

zmp

Nedalioj-pairai sutarti

CHIGAGO. ILL.

Laidotuvių Direktoriai

KITATAUČIAI
Cicero 5927

AKIU SPECIALISTAI

REZOLIUCIJA
šiame

Phones Boulevard 5203-84181646 West 46

me- 
yra

Seredos Ir 
i 9.

1X75.

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

Valandos
Office & L_.

Valandos

GYDYTI 
220Į 
Valandoj: į» 

Seredorms ir r 
Ręą. J631<Bo.

and Halsted Sts. 
nuo 1-8 nuo 6:80-8 :M 
» narnai «vt*vH

nakties dvyliktos, 
— yra tik dvide^-

756 West 35th St, 
Cor.

kuris
.. __________"_„j.

akiu aptemimo, nervuotu- 
skaudamą .akiu karšti, atitaiso

jose atsid
aromas su

Preferręd by< 
millions 

to mayonnaise

tos skaičiavimą ir, pastebėtina, 
kad tatai yra radę pilną 'kra
šte pritarimą. Ten toks skai
čiavimas pasidarė' tiek papras
tas^ ’ ka<T jAu? &piėosenąj į būdą 
vargu bent <ka^ beužsimena.

kada yra
Ma JOHN D, BORDEN

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

Vakarais: Panedi"
Pitnyčios

Telefonas Cj
Namai: 6459 S. 1------ ....

Telefonas Kepublic 9600.

J. F. EŲDĮSIKJS
4605-07 S. HęrmĮtage Ąvenue Phones Yards Į 741-174?
Bri^htpn Pąrk" Styriną, 4447 S. FajrfįęĮd/ £af.' 0727

pącjėties, iš priežas

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituapicą Avepųę " fchone ¥ąrds 1188

Dr. A. J, Manikas 
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tęl. Virginią 11|6
'_ >: 1—8; 7—-8:30 p. p,
residence 2519 W. 43rd

Tel. Lafayette 8051 
___ j: 9—10 ryta. 5—6 p 
Kasdien, išskyrus seredas. 

Sekmadieni susitarus.

Ofiso Tel Boulevard 6918 
Bes. T0L Victory 2848

Atstovu Amerikos Lie
tuviu Kongresan Vien
balsiai Išrinkta Draugė 

Ei)dreiiei|ė

“Toks pasakymas kąip “12 
A.M. ir 12 P.M.” turėtų būti 
išmestas, nes techniškai tokio

kainos 
PRIEINAMOS

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenųe Phona Boulevard 4139

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S- Michigan Ąve. Tęl. PuJĮman 5703

Para, visi žinome, kad tai 
nakties ir dięjips ilgio matas, 
žemėsi aplink savo ašį apsisu
kimo- laikętarpis, susidarąs 7 iš

Reikia pasakyti, kad šis su
sirinkimas rodė didelį Toronto 
lietuvių pažengimą linkui vie
nybės. Gaila, kad dar nuošaliai 
laikosi katalikai darbininkai.

Reporteris

To budo skaičiavimas tiek pa
prastas ir lengvas, kad niekaip 
ir daug aiškinti neprįsięina. 
štai jis. Prasideda |#ip kaip įr 
senasis, būtent, naktį, pirmą 
valandą, bet dieną pirmos va
landos jau nėra, p jos vietoj 
— trylikta. Jei sakysime dvy
liktą valandą, tai bus aišku, 
kad tai esama dienos laikas, 
t.y. pietus 
taigi, nėra 
šimts ketvirtą valandą. Tai 
visa paslaptis.

Phone Ba«lewd 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
artį 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Serędojpagal ęųtartL

DR, VAITUSH, OIT, 
LIETUVIS 

OptometrjcalĮy Aldu Specialistas.
Palengvins akiu Įtempimą, I__ 1

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo
mo, 1 A . v- _ ,
trumparegyste ii* toliregyste. Priren 
gią teisingai akinius, V 
kiniuose egząmmavimaš .... ____ _
plektrą, parodančia mažiausias klai- 
dąs. Specialu atyda ątkreipiaipa i 
mokyklos vaikus. , Ęreivps akys ati
taisomos. Valandas nuo 10 iki 8 v. 
įdėliai puo 10 iki J2.
Daugely iv

mos' be

Dr. Strikol’is
Gydytojas įr Chirurgas 
Ofisas 4645 ŠO. ASHLAND A VU. 
Ofiso vai.: Nuo 2 |k| 4 ir nu$ 6 iki 8 

’ vak' Nedėlioj pagal sutanm*.
‘Ofiso Tel.: Heile va rd 7820 

Namu TeL: Prpspect 1930

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY 

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

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

6:00 vakare.
188 W. Rąndoiph St.

Valandos: kasdien pųo 9:00 ryto

Mes Toronto lietuviai 
susirinkime išklausę kalbėtojų 
pareikštas mintis dėl esamoj? 
Lietuvoje nepakenčiamos darbo 
žmonėms 
ties įsiviešpatavusios Smetonos 
ir Tūbelio švogerinės diktatu 
ros, randame būtino reikalo 
remti visomis išgalėmis šaukia? 
majį Amerikos Lietuviu Kon? 
gresą demokratijai atstęigtj 
Lietuvoje.

Mes torontiečiai daųge|is esą? 
me buvę pirmaeiliais Lietuvoj 
kariuomenės savanoriais ir nę 
vienas esame nukentėję kovo
se už Lietuvos nepriklausomy
bę. Bet iškovojus Lietuvai ne- 
prikląuąoipy’oę, PP metų 
gruodžio jnėn. į? d- peryers-

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
įki 8:30 y. Nedfil. nuo 10 i|d 12 a.jp.

Dr. S. Naikelis 
gydytojas ir chirurgas

Ofisas ir Rezidencija

ąpdtiklflui^ aky? atitąiso- 
e akiniu; Kainos pigiau 

kaip pirmįau.

4712 South Ashland Av.
PĮtoRB Rpulfvard 7589

“Mr. Curtis,” sako gynėjas, 
“yra įstatymus gerbiąs pilietis 
ir krautuvės vedėjas, pasistatė 
sąų ąutomobilį toj vietoj, kur 
policiją draudę jam pasistaty
ti tarpe 10 yąl. rytą ir 12 vai. 
po pietų. Gerbiamasis Teisme, 
prašau atkreipti dėmesį į tai, 
įad tokio laiko Kąip 12 vai. po 
pįetų pęra, tocįėl ir mano kli- 
jentas šiam patvarkymui nega- 
Įėjo nusikalstį. N. 
12 vaj. po pietų t 
naktį ar dieną ? Mano gi 
pratipių, kaip vienu, taip ir ki
tų atvejų, tai yrą klaidinanti 
ir beprasmė fraze”, baigė sa 
vo kalbą advokatas. 

I

šitokia advokato kalba, kaip 
ir reikėjo laukti, sukėlė kar
štus šalių ginčus, kurie užsi
tęsė net per dvi valandas. Bet 
teismas, nežiūrint policijos ša
liškų norų, pažiurėjo į dalyką 
iš esmės ir nutarė pakviesti 
dalyko žinovus, arba eksper-

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas i 
metus kaipo patyręs gydytoji 
rurgąs akušeris. - ’

Gy<|o staigias Ir chrpni|kąs 
vyru, moterų ir vaiku pagal 
jausius metodus X-Ęąy |r kitoMus 
elektros prietaisus.

Ofisas'ir Laboratorija:
1934 W. ]8th St.. Bftoli. Morgą.

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

Tek Cąąal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Pąrk 6755 ar Central 7464

J. F. RADŽIUS
6g8 West 18th Street Phone Genai 6174

Dr. V. A. Šimkus 
gydytojas ir chirurgas

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

3343 South Halsted St
Tęl. Boipevard 1<Q1

“Darbininkų žodis” rašo:
Geg. 22. vakare įvyko Toron

to liętuyįų ma^Pis 
mas apdiskusavimui Lietuvoj 
darbo žmonių padėties ir Ame? 
rikos Lietuvių Kongreso demo
kratijos ątsteigimo Lietuvoj 
reikalu. Nors sųsirinKimąs bp- 
vų |abai vėlai pagarsintas, ta
čiau susipnHP, arM dviejų $ini?

laiko laikrodis neregistruoja,” 
sako teismo paklaustas tarp
tautinio laiko žinovas ir Green- 
wich Observatorijos vedėjas, 
Dr. Woolley.

Antruoju ekspertu1 buvo pa
kviestas 
astronomas Dr. W. H. Steayen- 'gal dėl to, kad mus niekas po 
son. Jis iš kartų nors ir nenp. J teismus netampo. Betgi, ne tąip 
nęjo sayp vardo; panaųdųti yįę- yra Europoj. Tenai įai kurios 
iiiems ar kitiems .nuteisti, vie j kidturingęsnės valstybės jau se
nole, pagaliau, , sutiko , su teis- niai turi pas save įsivedusios 
mo pageidavjmahkftr štai ką jis' dvidešimts keturių valandų pa- 
pasąkė: “žymėti 12 P.N|. vie
šoje vietoje yra" klaida'. P.M., 
iš tikrųjų, nusakoJ“nąkties lai
ką, nors mapo nuomone 12 A.M. 
yra vidurnąktięęiS^M. ir 12 
P.M., jei dar

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Aęhląpd Avė, 
2-rofl lubos'

f, CĘICAGP. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iki I 
vai. po pietų ir nuo 7 i|d 8 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880,

A. A. SLAKIS 
advokatas

111 W. Washington St
Room 737

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

t

Gyv. vieta: 6733 Crandon Aye.
namu Tel.: — Hyde Park 3395

Kultūrai besiplęčiant 
gaus reikalavimai tiek tolį nu
ėjo, kad įipta oras saikupti, 
sąųlės ir žv^įgžtįžių spinduliai 
matuoti, o laikui, tapi muslJ 
amžiaus sankeleiviui, kelionės 
merkes statyti net iš prievo-

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS V IR CHIRURGAS 

p 4157 ARCHER ĄVENI® 
J Telęfom

Of|sp vąla 
6—8 v. vak.

Toronto Lietuvių Masinio Susi
rinkimo, Atsibuvusio Gegužės 
Mėn. 21 Dieną, 6 Denison Avė., 
Reikale Apsvarstyti Svarbą 
šaukiamo Amerikos Lietuvių 
Kongreso Demokratijai At- 

steigti Lietuvoj

kąip nekiltų kęista, tenka pa
sakyk, kad gal iš užsispyrimo 
ir aklo tradicijps skverno bę- 
sHąikyfiapĮi? skąičįųpjamę du 
kartu po (ĮvyJika įp dar tai nę- 
sąmppei podegąs prikergiame. 
Kąm, pavyzdžiui, ręikajinga ra
šinėti pq kiekvienps vąlaųdps 
skaitmens “A.M. įr P.M.” arba 
ta musų visa lietuviškoji žio
vulį įvaranti, alegorija “tokia 
ir tokia valanda rytų, tokįa ir 
tokia valanda po pietų ir pa
galiau tpkįa ir tokia valanda 
vakaro”. Vis tąi nereikalinga, 
laiko gaišinanti įr net popie
riaus eikypjanti cerepipnįja. Ją 
gąiįpią vįęiškai pašalinti ir nuo 
to niekas įr cepto nęnųąį;ųos- 
Ir štai kokįps bupa pasekmės.

Anglijoj t Ketterįng mieste, 
neseniai jvykp areštas tp mie
sto gyventojo Charles Christo- 
pher Curtis už tai, kad jis pa
sistatė sau automobili tenai, ** *. " 
kur buvo draudimas “No Park- 
ing Between 10 A.M. and 12 
P.M.” Pastebėsiu, kad tenai 
tokie prasižengimai nesiskaito 
sensacija ir jie labai retai pa
tenka į įajkraščįų skiltis, vie
nok šį sykį dalykas stpjosį vi
sai kitęj plptmėj įr P^tįs 
pateko pet į pirmą pusĮapį ir 
magaryčiom?, prirašyta geroka 
įvairiausių komPPtarų; mat. 
dalykas buvo nepaprastas, p 
dar nepaprąstesnįs gynėjo gu
drumas.

Tel. Office Wentworth 6838 
Rez. Hyde Fąrk 83W 

Dr. Susanna Slakis

Valandos 1—4 P<> Pieta. 7—3 v. vąlj 
išskyrus seredomls ir subatomis.

Nariai Chicaęos, Cicerus Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

............i........ i,........j...................... ............ ....

PATARNAVIMAS diena ir naktį
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

LACHAWICZ ir ŠUNĮ
2814 West 28rd Place Phpnes Ganai 251

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

___ T<& yYąrtle 1829 
Frįtąikp Akinius 

Kreivas Akis 
■ ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvl
, 756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

A. Montvid, M. D.
v

Vai. 1 Ud 8 po pietų, 6 ild 8 vak.
“ Tel. Seęley 7330 ’

Narna telefonas Br«nswtek 9597

retų reikšti vieną ir tą patį 
laiką, nes 12 valanda p^eš 
ridianą ir 12 valanda pp^— 
nakties laikas.”

Mr. Curtis teisme bylą lai
mėjo, o mes tas pačias klaį- 

aukštos reputacijos das ir šiandien tebekartajame

Buy gloves with what 
it s^gvęs 

reikalo mok4U >Oe a/

■WiW'WlTT I A yra 
RŪŠIES' M 'A .PAVOJINGA

Tiktai moksliškas paAlStttf “tinkamai juma | mus paraišhui pritaikinti su pilnu pa- 
prjtaikirttas pagalų jfldttinga kylps pušį sitikčjlmu 1
jums tikrai p&kfa. Vengkjte nemalonu-1 Elastikinčs pančiakos, diržai, brącea 
mtį. Atsiduokite i patyrusio Esperto pa- pažeistiems, čeverykai tiems, kurių sąna- 
raiščlo pritaikintojo pankas’. Aidkite pas14,1 »z>a.r«iiri ■ 1 -

d VYRAS. IB MOTERIS I 
Į PRI2IVRCTOJAI ; I

Chicago Orthopedic Co
’ ARTI PRIE WE

U vare ir ap»auro

TOOTH PAŠTE

’bont CąnAl 6122 
ir/S/Biezis 
OJAS IR CHIRURGAS 
We§(t 22nd Streęt 

is Ir 'ned^l. naiMl soitartl

JdS

Nėra Dvyliktos Valandos' 
Po Pietų

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearhorn St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofięas—3323 $o. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pągąl sutarties-

MMtaBaaa Oood Hou.«Ke«plng JHHHB

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gre^ientą of mayonnaise 
aųd old-fąshipped, boiled 
aressĮng, combined in a 
new way. Try it! <

Susirinkimą atidarė draugas 
J. Mankus, trumpai apibudįp? 
damas susirinkimo tikslą. Pas
kui nurodė, kad ‘reikalinga iš
rinkti susirinkimo prezidiumu. 
Pirmininku buvo išrinktas 'J. I 
Mankus, o s.ekretoriuTp — J. 
Stanius.

Pirmininkas perstatė kalbė
tojus nuo šių organizacijų: nuo 
Toronto Lietuvių Suvienytų 
Fronto Komiteto, Sūnų ir Duk
terų Kanados Lietuvių Savįtar 
pinės Pašalpos Draugijos To
ronto kuopos, ALDLD Toron
to kuopos, Socialistinės Min
ties Draugų Kuopelės, Kapąclos 
Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos. Kanados Darbininkų 
Apsigynimo Lygos lietuvių sky
riaus. Kunigo Barono ir šven 
to Jono Draugijos atstovo ne
buvo.

Kalbėtojai nupiešė šiurpuliu- , 
gą Lietuvos darbo žmonių pa- : 
dėtį ir ragino dirbti už atstei? 
girną demokratijos Lietuvoj. !

Po prakalbų buvo renkamas 
atstovas į Amerikos Lietuvių 
Kongresą. Po trumpo apkalbi* . xr.
jimo vienbalsiai išrinkta ,v^and«- Y?6^
gė Endreliępė.

Po to buvo priimta rezoliu 
cija užgyrimui Amerikos Lie
tuvių Kongreso ir Kanados 
Lietuvių Kongreso. Taipgi ki
ta rezoliucija už paliuosavimą 
16 Noranda mainierių iš kalė 
jimo.

Delegatės kelionei padengti 
parinkta aukų, kurių gauta 
$4.00. Suvienyto Fronto Komi
tetui pavesta pasirūpinti sukė
limu reikiamos sumos finap-

—■į—į—in-L-S -'i j bi į - - -r -~i ~ ‘ —r-  wį i imu/ r

KORESPONDENCIJOS
"j""1 . ................................ miinil|iį|. —p

ILkMT 4’ * „ .

pjp, mes patys buvome priver 
sti apleisti savo gimtinę ir ieš
kotis svetimoje šalyje sąų prie
glaudos, o Lietuvoje visoki iš
gamos, buvę karo ištikimi ber
nai, šeimininkauja pamynę vi
sas Lietuvoj pįiįpėįų teises pę 
kojų.

Todėl mes torontiečiai įga- 
liojame draugę Endrelienę at- 
stųvauti musų kęjęniją Ąmęri- 
kps Lietuvių Kongrese, Gleve- 
lande, bįr^eĮip 2Q įr 21 d.d., 
kartu pasižadame vykdyti vi
sus to kongreso nutąrimps, ku
rie yęs prię ątstęigin|P Lietu
vę j e demokratijos. Mes tikį- 
męs, į<ąd kppgresas suras ata- 
tįpkamus plai|ųs? lęaip pašalin
ti Lietuvoje nįękįeno nekvies
tą švpgerinę diktatūrą. Todėl 
jpes visi tprohtiečiai sušunka 
me: Šalin ųzųrpatorių dikta
tūra! Tegyvuoja Laisyą nepri
klausoma Lietuva, pačių Lietu
vos piliečių demokratiškai val
domą!

Taip pat užgiriame Kanados 
Lietuvių Kongreso šaukimą- 

•Susirinkimo pr.ezidiųrpąs:
J. Maukus, pirųiinin.

1 į. Stankus, sękret.

Telephpne: Boulęvard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuviu Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND A VENĮ 
Res, 6515 So. Rockwell SL 
Tęlęphoųo! Renųblic 9728

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridsreporto ofisas 

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

Rezidencija
34Q7 Lo^re Av«. Yards 2510

Mrs. Anelia K. Jarų s z
- ___ _ Physical Therapy

and Midwife
6630 S. Weętern 
Avė., 2qd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 

1 e'lęctric t f ė a t-
mėnt ir magnė- 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer- 

SK|] ginoms patari- 
LIX-—-- - Ajai dęvąnai.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTB ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos:
Nuo 1Q i|d 19
7 iki 8 vai. _ .

Res, Telephoae PLAZA
Ofiso TeL Dorchester 6194

Rpą. TAL 9191
Dr. A. A. Roto

Ofisas 6850°Štoney island Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vąL vak. Neto

liomis Ir šventadieniais 10—U t 
iUftM. _________

OUIČKLY

TIRED

RtCUMMfNDED 
''r0R40Yr«RS

t ii \itii j? 1 < 'n k Lk .ua JU .f?) vU1'* M



Trečiadienis, birž. 10, 1936 ____________ NAUJIENOS, CMcago, IM.
■ .... ............................... ■ ................................. .............................................. ............... ...... . ........ •■rl.l ... , ...................... >.................... ....................... ..

S
B. K. Algimantas

Iš Pietų Amerikos 
Lietuvių Gyvenimo

-- - ' - ■ - ■ •--v- ■ : ‘

(“Naujienų” koresp.)
(Tęsinys)

VOS PAŠVENTINO IR 
JAU GRIŪVA

(kuris statybos

Brazilijos “Lietuvis” 
357) rašo, kad sausio 8 d. š. 
m. atidaryta ir pašventinta 
lietuvių pinigais pastatyta baž
nyčia Sao Patilo mieste jau 
pradeda griūti. Anot “Lietu
vio”, k. Sugintas nesinaudojo 
konsulo Dr. Mačiulio surastu 
inžinierium
prižiūrėjimo darbą buvo apsi
ėmęs atlikti veltui), bet pats 
susirado savo inžinierių. ' *.

Bet... nepraėjo nei dviejų 
mėnesių nuo pašventinimo, 
kaip laike lietaus varva per 
stogą. Lietuvis inžinierius Cim- 
bleris sako, — rašo “Lietuvis” 
— kad bažnyčiai gręsia su
griuvimas.

Aišku, kad su “dievnamio” 
Statyba padaryta makana. Bet 
jeigu bažnyčia ir nesugrius, 
tai vistiek savo lėšomis ją pa
statę lietuviai nebus jos sa
vininkais kadangi visos Ro
mos katalikų bažnyčios užra
šomos Romos trostui ir jis jo
se šeimininkauja, kaip nori 
Kada lietuviai perdaug nesi
mels, arba neneš jon pinigų, 
popiežiaus įgaliotinis pašalins 
lietuvį kunigą ir pastatys jo
je italą, portugalą arba neg
rą. Jau* ne kartą taip yra at
sitikę Amerikoje...

“A.L.B.”

jąus buvo {sakyta policijai ne
pažįstamuosius sulaikyti.

Sulaikytieji trys vyriškiai 
tapo nugabenti į delegaciją ir 
klausinėjami, f prisipažino pada
rę apiplėšimą kovo 12 d. ant 
vieškelio Pėixe ir kad apiplė
šę važiavusius automobiliu ke
lis asmenius. Policijoj patikri* 
nūs jų asmenybę, pasisakė esą 
lietuviai Povilas Vitkus, Juozas 
Liesas ir jona$ Stankus. Be 
to, pasišakė, kad apiplėšimą 
sugalvojo ir jam vadovavo Juo 
žas Butkus, gyvenąs Guara- 
rapes fazendoje, tam pačiame 
valsčiuje.

Galia delegatas Epaminon- 
das Bafra, Suorganizavo kelio- 
liką kareivių ir nuvyko į mi
nėtą fazendą. Atvykę į fazen
dą, kareiviai apsupę Butkaus 
gyvenamą namą, o vieną ka
reivį pastate sargyboj prie du
rų. Biitkus matydamas, kad 
yra kareivių apsuptas, puolė 
per duris ir į sargybinį palei
do net ŠėŠis parabelio šuvius, 
bet rič vienu šUviu nepataikė 
sargybiniui. Sargybinis nieko 
nelaukdamas irgi paleido į But
kų kelis šuvius ir vietojo Juo
zą Butkiį nušovė.

Pas nušautąjį Butkų polici
ja rado Apie 100 Šovinių, dvi 
dideles granatas po 2 kilgr. ir 
pusę ir $590. Viską policija pa
siėmė savo žinioii ir ruošia by
lą perduoti kriminaliam teis
mui dėl kitų trijų lietuvių plė
šikų.

Traukime iš gyvenimo dum
blo savo draugus ir kaimynus.* JUOKAI

Re-
bamiai, muštynės,

UŽ LIETUVOS PINI 
GUS LENKINAMI 

BRAZILIJOS' 
LIETUVIAI 1

ŠEIMŲ IRIMO PRIE
ŽASTYS

“Lietuvių Aidas Brazilijoje” 
iš 29.11.36 rašo, kad iš Lietu
vos gaunantis stambią algą ku
nigas Sugintas, Brazilijos ir 
Lietuvos lietuvių pastatytoje 
bažnyčioje Sao Paulo mieste, 
sako lenkiškus pamokslus ir 
laiko pamaldas lenkų kalboje.

Visai pamatuotai stebisi mi
nėtas laikraštis, kad Lietuvos 
pinigais yra lenkinami Brazi
lijos lietuviai. Lietuvių pasta 
tyta bažnyčia paversta Brazi
lijos lietuvių lenkinimo lizdu!

žinoma, lenkai, kaipo tam
sesni ir skaitlingesni už lieti* 
vius, yra' geresni Romos tros- 
to klijentai. Matomai dėl to 
Romos bažnyčios vyriausybė ir 
įsakė lietuvių pastatytoje baž
nyčioje lenkint lietuvius.

Tokie, mat, yra juodojo in
ternacionalo veiksmai!...

“A. L. B.”

KAIP BRAZIU JOS 
KAREIVIAI GAU

DE LIETUVIUS 
PLĖŠIKUS

Aide buvo rašyta, kad Galia 
mieste tapo suimta lietuvių 
plėšikų gauja, kurių vadas Juo
zas Butkus per susirėmimą su

Andrius Putinas “A. L. Bal
se*’ parašė rimtą straipsnį, ku
rį persispausdino “Lietuvių Ai
das Brazilijoje”. Ten labai tei
singai charakterizuojama lietu
vių šeimynų irimo priežastys. 
Sakoma:

Nėra to mėnesio, savaitės 
nęi dienos, kad nesigirdėtų 
naujų persiskirimų, pabėgimo 
žmonos nuo Vyro, arba šiaip 
kokių nešiisipratimų. šie įvy
kiai kaip kokia epidemija, kas 
kart vis labiau > plinta Argen
tinos lietuvių šeimynose..

Didžiausia šių nenormalu
mų priežastis yra ligos, nedar
bas, vieno ai* kito nesusival
dymas azartiniuose lošimuose, 
girtybėj e j bei tam panašus da
lykai bei įvykiai didina šei
mų suirutę.

Bet ligoniai būna dvejopi. 
Vieni Verti pasigailėjimo ir 
užuojautos, nors dažnai nėra 
kas juos prižiūri, o kiti “ligo
niai” serga kišenių tuštinimo 
ligomis. JaU matėme daug at
sitikimų kur žthona serga, ser
ga, o paskui šmakšt ir pa- 
sprunka nuo vyro su visais ką- 
čibagčiais. Pabėgėlės galvoja 
sau, kad čangoje eis geriau ki
nelis lošti...

Daugelis vyrų baisiai nusi-

žengia prieš savo žmoną ir vai
kučius girtuokliaujant, per 
naktis lošiant kortomis, ar 
šiaip betiksliai valkiojaiiti.es h 
tuščiai plepant, žmonos na« 
mie vienos, nežinodamos, kur 
randasi jų “balandėlis”, verk
šlena, sielojasi. Paprastai fina
las būna liūdnas: Negalėdama 
geruoju paveikt savo vyrą, 
žmona pakelia skandalą 
zultate
policija, persiskyrimai ir kito
kios tragedijos.

Daug nesusipratimų kyla 
šeimose dėl “kinelių” ’ ir ■ lota- 
rejų lošimo. Vienas nuo kito 
suka pinigui ir lošia. Nesusi
einant biudžetui vienas kitą 
ima kontroliuoti, nepasitikėti; 
po kišeriius, pagalves ir* čiuži
nius bilietėlių ieškoti. Paaiš
kėja, paskui velniava...

Daugiausia tragedijų įvyk 
sta per girtuokliavimą. Kelios 
šeimos rengia pasilinksminimą 
bet užsipylę alkoholiu užmir
šta visas padorumo ribas ir 
linksmybė virsta ašaromis. 
Apie apšvietos reikalą tada nei 
nekalbėk. Vyno, alaus ir ka- 
nės skystime’ ištirpsta protas 
ir inteligentiškumas. O pasek
mės, aišku, — suirutė. Dėl to 
ne vien šeimos paįra, bet 
dar liūdnesnių “pavyzdžių” 
susilaukia musų čia augančio- 
ji jaunoji karta. Pasakykite, 
gerbiamieji, kaip po to, aki
vaizdoje viso to, vaikai gali 
gerbti savo tėvelius, savo kal
bą ir tautą ? O dar yra ir to
kių tipų, kad į pienuota vai
ko burnelę pila alkoholį!

Alkoholis ne Vieną vyrą nu
veda pas prostitutes, sugriau
na šeimyną.

šiurpas ima pagalvojus apie 
pakrikusių ir tebekrinkančių 
šeimų ateitį. Tos šeimos kū
rybinės vertės neturi, — vi
skas sugriauta iš pamatų. Ne
reikia nei aiškinti, kad pakri
kusios šeimos , vaikai yra be 
tinkamos priežiūros, , be auk
lėjimo. Ką jie.,.užaugę pasakys 
apie savo tėvus ? Ar invalidais 
pagimdyti jie galės savo tėvus 
gerbti ir būt naudingais visuo
menei?

Neužtenka 
įstatymus —
kia žiūrėti, kad jaunoji kar
ta butų sveika ir išauklėta, iš
mokslinta. Daugelis Argenti
nos lietuvių šeimynų tatai pil
nai supranta ir užsitarnauja 
garbingų tėvų bei motinų var 
dą, bet, deja; kaip visiems 
žinoma, yra dar ir tokių šeimų 
kurių dėmesiui šie žodžiai ra
šomi.

Yra šeimų, kad ekonomijos 
sumetimais gyvena po kelis 
viename kambaryje, bet alko
holiui meta tiek, kad per ke
lis metus namelį galėtų įsiren
gti. Vienok laikraštis nei kny
ga ten nepageidaujamas sve
čias. Viską suėda alkoholio 
nuodai!

“Argentinos Lietuvių Bal
sas”; kuris tiek daug pamoki
nančių straipsnių duoda, lai 
paveikia į šį klausimą, lai su
stiprina ranka į gyvenimą nu
mojusias šeimas. Aš iŠ savo 
pusės štai kokį “receptą” skel
biu, kurio prisilaikant geron 
pusėn pakryptų visas musų 
kolonijos gyvenimas:

Pratinkime juos, skaityti, 
tarkime neleisti laiko veltui, 
kuris yra už viską branges- 

č ■

nis. 
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< Mes visi apie 35,000 Argen^ 
tinos lietuvių esame darbinin
kai. Visi bukime pažangus ir 
susipratę žmonės, Nehusi var
ginsime, bet sustiprėsime, jei 
kiekvienas paskirsitne po 4 
pesus į metus savo lietuviškai, 
darbininkiškai spaudai. Visi 
dekimes m Ūsų senosna savi - 
šalpinėsna draugi j osna, mokė
dami po 1 pesą į mėnesį, tuo
met ligos ir nelaimės nebus 
tokios baisios. Atminkime, 
kad pavieniai mes įrstame, or
ganizuotai mes ,laimime! Pa- 
siskirkime po 21 valandas kas 
mėnesis dalyvavitnui susirin
kimuose ir po pusę valandos 
kas diena apšvietos reikalams 
— skaitymui bei rašymui. Rei
kalinga įsisąmoninti, kad 16 
pesų per metus , dirbančiai!) 
nieko nereiškia sudaryti. Po 
pusvalandį kasdien ir 2 valan
dos kas mėnesis taipgi neap
sunkins, bet atskleis skaistes
nį, gyvenimo horizontą. Ųžsi- 
briežus šią programą galėtu
me milžiniškus darbus atlikti. 
Tada ir musų šeimų tragedi
jos, jeigu ir ne visiškai prany
ktų, tai bent žymiai sumažė
tų, o jaunoji musų karta išaug
tų sveika, pilna gyvenimo 
džiaugsmo ir butų paruošta 
suteikimui paguodos savo gim
dytojams.

Taigi, lai čia išreiškiamos 
mintys .įsikūnija musų, šeimom 
se,1 tuomet savaime pranyks 
blogos ydos ir pakrikimas, o 
musų šeimose tuomet suspin
dės skaisti šviesesnio ir rames
nio gyvenimo kibirkštis.

. 1. ‘ •

(Bus daugiau)

BIRŽELIO MENESIO IŠPARDAVIMAS!

pildyti gamtos 
veisti, — bet rei-

A PRIORI
vieną garsų gerklės li-

MOTERIMS FULL FASHION 
KOJINĖS 

ir aukščiau.
MOTERIMS Plaunamos

DRESĖS
MERGAITĖMS
DRESIUKĖS .................
Moterims ir Merginoms 
muisi vilnoniai siutai $4 O C

■ : l»VV

VYRAMS KEPURĖS 25C
KELINĖS baltos ir spalvotos

*1.45 ir *1.95
VYRAMS POLO SHIRTS

ir 69c
VYRAMS išeiginiai Marškiniai

ausčiau

Visi esate kviečiami atsilankyti j musų krautuvu ir persi
tikrinti musų kainomis, o mes užtikriname teisingą pa
tarnavimą.

Joseph’s Dry Goods Store
JOSEPH PIKELIS, Savininkas.

3344 So. Halsted Street

Geriausi
ši liga neabejoti-

Apie
gų specialistą profesorių pasa
kojama toks anekdotas. Jis bu
vo vienos didelės klinikos vy
riausias gydytojas.

Gydytojas klausia pacientą, 
kuo jis sergąs.

— Pone profesoriau, jau ke
linta savaitė jaučiu gerklėje 
dideįį skausmą. Gerklė peršti, 
sunku valgyti.

— Kuo. užsiimi, kokios pro
fesijos?

— Esu dūdų orkestro daly 
vis. .

štai, ponai, — aiškina 
profesorius jį supusiems stu
dentams,
nai yra nuolatinio gerklės dar
bo pasekmė. Dažnas dūdavi
mas, miizikos instrumentų pū
timas džiovina, įtempia gerklę 
ir ją suąargdina.

Paskui kreipdamasis į pa
cientą klausia:

— Kokiu instrumentu gro
davai? Fleita, baritonu ar kler 
neta?...

— Ne, pone, aš visą laiką 
būgną mušiau.

NESVARBU...
Jaunas tarnautojas įsimylė

jo savo viršininko dukterį ir 
niitarė rimtai pasikalbėti su 
savo mylimosios tėvu. Apsigal
vojęs, jis įėjo į savo viršinin
ko kambarį.

Jaunuolis: — Pone yiršinin 
ke, prisipažįstu, aš myliu pa
nelę Rožę, Tamstos dukterį, ir 
negaliu be jos gyventi...

Viršininkas: — Na, ar bū
tinai reikalinga, kad tu gyven
tum! '

Degtinė... Gerkit
KENTUCKY

VIENŲ METŲ

NATHAN 
kanter

Garsinkite “N-nose

TELEFONO
PT? A rT17QTlVT A Q Jl JK2A1 JęaoliYlilo .

VIRTUVĖJE
TAUPO ŽINGSNIUS VASARA

Šiltomis dienomis, kada reika
linga atlikti koks nors darbas, 
telefono pratesimas prie ranku 
sutaupys Žingsnius, 1 
jus paprastai padarote, besku
bėdami iš vieno kambario j ki
tą, kad atsakyti j telefono pa
šaukimus. šitas patogumas su
taupo ir laiką. Tai jūsų, vi
suomet pasiruošęs pasiuntinys

išpildyti kiekvieną įsakymą ir 
pristatyti namų reikmenis jums 
tinkamiausiu laiku. Leiskite te- ■ 

kuriuos lefonui virtuvėje padėti jums 
karštose dienose šią vasarą— 
kaina vidutinė. Kreipkitės j 
Musų Business Office ar pa
šaukite bile kokj darbininką ir 
jūsų reikalavimas bus noriai 
išpildytas.

L L I N O I S fg H TELEPHONE C O.

50c
69c
69c
maudv

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 South Halsted Street
VU! Telefonai YARDS 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

BUDRIK FURNITURE MART
3347 So. Halsted Street

THOR Gentie Hand Skalbyklos 
ir Prosinimo Mašinos

DYKAI išbandymas namuose
Pirkėjai gaus dideles dovanas

Jos. F. Budrik, ’nc
3417 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI

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

GARSINKTTĖS “NAUJIENOSE"
policija tapo nušautas.

Vienas musų skaitytojas pri
siuntė mums braziliško laik
raščio iškarpą, kurioje plačiau 
rašama apie tuos lietuvius plė
šikus, apie kuriuos mes ir pa
duodame iš to JŠkarpos.

Kovo 12 d. ant vieškelio Pei- 
xe, tapo užpultas ir apiplėštas 
tūlas Vidigal, kuris važiavo au
tomobiliu su savo draugais. 
Apie tą užpuolimą tuojaus bu
vo duota žinia Garco miesto 
policijai ir išsiuntinėta žinia 
kitoms apylinkės policijoms dėl 
susekimo plėšikų.

Kelioms dienoms po apiplėš 
Šimo, Galia miesto policijos 
nuovados viršininkas (delega
tas) pastebėjo po miestuką 
vaikščiojančius naujai; pribu
vusius 3 jaunus vyrukus. Tuo-

PETER PEN
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i7$9 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

Apžvalga
- ■ ■ -...................................................... .

Suhscription Kates:
$8.0p per yedr ln Canada
$5.00 per year'outside of Chicago
$8.00 per year iii Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
fcarch 7th 1914 at the Post Office 
Of Chicago, W, under the act of

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Balsted SL, Chicago, 
III Telefonas Canai 8500.

UiMkylto Kliūti
Chlcagoje — paštu:

Metam* , ............... .—..
Pusei metų —.—   
Trims mėnesiams -- ---------
Dviem mėnesiams __— 
Vienam mėnesiui

Chicago) per išnešiotojus:
Viena kopija-------------  8c
Savaitei----------------   18c
Mėnesiui   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams - -------X-------- $5.00
Pusei metų
Trims mėnesiams  --------— l«50
Dviem mėnesiams  _____ - 1.00
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

blefams $8.00
Pusei metų —------------ - 4.00
Trims mėnesiams ...    2.50 
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

KAI REAKCIJA SIAUTĖ 
FRANCIJOJE

Trečiadienis, birž. 10, 1936

esą su vir-

nuošimtis 
profesinių

SENATORIAUS BORAH REIKALAVIMAI
Z - ■ >

Vienas iš republikonų kandidatų j jungtinių Vals
tijų prezidentus yra senatorius Bdrah iš įdahb valsti
jos. Jisai yra gabus ir smarkus kalbėtojas ii* jo Oponen
tai bijo ne tiek jo kandidatūros, kiek jo kritikos. Sena
torius Borah grasina, kad jeigu partija priims nętlfika- 
mą platformą arba pastatys atžagareivišką kandidatą, 
tai jisai išmaršuosiąs iš konvencijos ir neremšiąs repub
likonų sąrašo ateinančiuose rinkimuose.

iŠOrah yra griežtai nusistatęs trimis klausimais: 
užsienio politikos, monopolių ir pinigų. Užsienio politi
koje jisai mano, kad Amerika turi laikytis iš tolo nuo 
visų Europos ginčų ir ypatingai neturėti nieko bendro 
su Tautų Sąjunga. Šitame klausime jisai yra beveik- 
toks pat nacionalistas, kaip Hearstas.

Pinigų klausime Borah stoja už tai, kad Ameriką 
negrįžtų prie auksinio standardo. Jisai nori, kad dolerio 
vertė butų reguliuojama sulig tuo, kokios yra prekių 
kainos. Jeigu kainos per žemos, tai doleris turi būt nu
pigintas; jeigu kainos ima pėrdatig kilti, tai doleris tii- 
ri būt pabrangintas. Auksinė Valiuta, t. y. pinigai su 
pastove aukso verte, senatoriaus nuomone, yra savo 
rųšįeš ihonopolis — pinigų monopolis. Auksą kontro
liuoja didieji bankai. Jeigu pinigai yra paremti auksu, 
tai didieji bankai kontriOliubja pinigus, o su pagelba pi
nigų kontroliuoja wą~bizhį. 1 v 4 *
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Kandidatas iš Idaho valstijos feikalauja, kad smul
kusis biznis nebūtų pavergtas stdmbiamjam kapitalui, 
jisai yra mažųjų biznierių ir savininkų gynėjas. Todėl 
jisai aštriai smerkia visokios fiįšies monopolį. Jisai sa
ko, kad nei atskiram asmeniui, nei asmenų grupėms 
neprivalo būt teikiama jokių išimtinų teisių, privilegi
jų. Jisai nori, kad visi žmonės ekonominiame gyvenime 
butų lygus; b žmogų jisai įsivaizduoja, kaipo ūkininką 
arba biznierių.

Bet didžioji pramonė Amerikoje yra galinga. Joje 
dirba milionai darbininkų. Aišku, kad tiems darbinin
kams nėra vilties įsigyti farmas arba biznius. Jie gali 
tikėtis pagerinti savo būvį tiktai kaipo darbininkai. Se
natorius Burah jiems nežada nieko. Tame yra jo silpnu
mas. Be darbininkų balsų prezidentas šiandie negali bū
ti išrinktas.

i Po to, kai buvo sutriuškinta 
Paryžiaus žmonių valdžįa 
ryžiaus Komuna — 1871 
Francijoje įsigalėjo be 
žiauri reakcija, štai kaip 
ją rašė didis franeuzų rašyto
jas Victor Hugo:

“...Iš pat pradžių kruvino
jo perversmo regime Valdžios 
orgijas: neteisinga priesaika, 
valstybės iždo plėšimas, ko
va su visais prieširiinkais, 
tarnybiniai kilnojimai, de
portacijos, policijos atakos, 
siaučianti cenzūra vietoj ar
mijos — kariškių sauvalė, 
tautos paneigimas... parla
mentas priverstas tylėti, 
spauda suterorizuota, politi
nė giljotina, laisvė smaugia
ma, sumindžiota teisė, kardų 
suverenumas, žudynės, nak
tiniai užpuolimai ir visur ty
kojanti apgaulė...

‘‘Įdomiausia tai, kad nori 
dar būti gerbiami. Generolas 
nori būti kilniuoju, o minis- 
teris — pagarbintuoju! Esant 
tokiai kapralų valdžiai — vi
sa eina. karišku kelių, 
mėgstate kariuomenę? 
pilna pulkininkų — 
burmistrų ir vyriausių 
tybės valdininkų vietose. Gal 
jau greitai kariškiai bus ir 
cenzoriai ?

“Kiekvieną mintį, kiekvie
ną tiesos pragiedrulį šlykš
čiai smaugia siaučianti cen
zūra. Tegalvoja idiotai egois
tai, perversmo šalininkai. 
Reikėjo pataikūnų psychikos 
žmonių sugalvoti tokią cen
zūrą! Dar niekad despotiz
mas nebuvo labiau begėdiš
kas ir pasiutęs, kaip šių die
nų cenzūros metu, kuri trum
pai atrodo tokia: " '' *

. — Gali Kaubrį, bet rei- 
• kaiauju, kad tylėtum.” y

Taip rašė garsusis Victor 
Hugo apie reakciją Francijoje 
prieš 65 metuš. Bet pažvelgė
te, kas šiandie dedasi višoje 
eilėje Eurbpos šalių. Dar ar
šiau, negu tuomet Frahčijoje!

KIEN6 ŽODIS?

(Pa
iri.), 
galo 
apie

Juk 
Visur 
netgi 
vals-

Skaitant katrilikiį studentų 
ir profesionalų sąjungos žur
nalėlį “Studentu Žbdį”, jame 
randi visokių dvasiškų ir pti- 
siau-dvasiškų asabų pasakoji
mus apie tėvų Marijonų vie
nuoliją, apie jų įstaigas, apie 
mokytus ir nemokytus kunigus 
— bet studentų žodžio ieško
tum veltui.

NAUJIENOS, Chicago UI 

monėš, prekybos ir transporto 
darbininkus, kurių 
;šum 29 milionai.

Jeigu bedarbių 
tarpe farmerių ir
grupių yra toks pat, kaip tar
pe pramonės prekybos ir trans
porto darbininkų, tai minėtojo 
dienraščio skaitlinė turėtų pa
kilti iki 6,100,000.

'i

Tačiau da ir tuomet šis be
darbių skaičius butų daugiau 
negu penkiais riiilionais ihažes- 
riiš, ne kaip Green’o padubtoji 
skaitlinė. Darbo Federacijos 
galva sako, kad bedarbių esą 
piisdvylikto miliono. Kurioje gi 
pusėje tiesa?

Šis ginčas tarpe New Yorkb

laikraščio ir Federacijos prezi
dento parodo vieną dalyką: 
Amerika iki šiol dar neturi tik
sliai vedamos darbo statistikos. 
Apie tai, kiek yra dirbančių ir 
bedarbių, daroma įvairus spė
liojimai, bet tikrų žinių niekas 
neturi. Darbininkų organizaci
jos, bendrai imant, yra linku
sios bedarbių skaičių didinti, o 
kapitalistų organizacijos ir 
jiems simpatizuojanti spauda— 
mažinti. Bet visuomenė nori ži
noti tiesą, paremtą kiek galint 
geriaus patikrintais faktais.

Kitose pramoningose šalyse 
tuos faktiis Surenka ir laiks 
nuo laiko skelbia itam tikri val- 
džibs departarhentai 
ministerijos.

Darbo

turėti du lenku 
statant kandida-

čia atplėšdavę ir raštus nufoto
grafuodavę, o paskiau jau slap
tai tas žinias perduodavę į Vo
kietiją. šitą darbą bedirbant 
jie,“ tai yra tie šnipai, ir buvo 
suimti. Pasirodo, kad jų butą 
beveik visose Klaipėdos krašto 
įstaigose ir iš Čia tasai šnipių * 
tinklas mėginta tiesti po visą 
Lietuvą. Tasai šnipa^imas ėjo, 
d gal ir feiha trejopa linkmė.

Svarbiausiai tai buvo pasta
tyta kato šnipinėj iiriaš, tai yra 
sekinius Lietuvos armijos. Pa
skui ėjo ekonominis špionažas, 
tai yra sekimas Visai tai, kas 
daroši Lietuvos ūkiškame gy
venime; ir trečios riįšiės špio
nažas buvb bent kiek sudėtiri 
gesnis; tai sekimas Liėtdvos vi
so visubniėninib gyvenimo ir 
Vhrymaš Visokių intrigų bei 
darymas visokių prbvbkacijų.

/šitas suėmimas vokiečiams 
garbes nedaro, todėl, jie čia vi
sokiu budu! mėgina išsisukti ir 
visa tai paversti tik vokiečių 
persekiojimu ir paprastų pilie
čių suėmimu. Jau daroinbs net 
atitinkamos pastangos svetimo- 
šė atstovybėse, kad jos pasitei
rautų už ką ir dėlko vokiečiai 
šiiimami. Beje, suirntųjų taupė 
ne .Vien tik Vokiečiai...

Dabar apie šį Vokiečių Šhi- 
pų suėmimą' labai daug kalba
ma, bet visbš smulkmenos rie- 
škelbiamoš ir laikomos pasląp- 
tybėjfe, tai suprantama dėlko, 
ries kitaip gali staiga nutruk
ti šiuld galas, kuris dabar gal 
dar sekasi toliau vystyti.

Reikia laukti ir tikėtis, kad 
Vokiečių skauda datyar vėl pra
das kririė^eįkii Lieįuvą ir vėl 
prasidės visokie . grąsiniriiai, 
kaip Klaipėdos kramto nacional
socialistų bylos metu, ? a

šita Šiiipų byla, Oi ji įik 
biiš viešai tėiširie ^varstoma 
taip pat suteiks daug sęnsa- 
cinįbš iriedžiagos. Bet papras
tai špipų bylos viešai nespren- 
džiariibs; Taip pat reikia lauk 
ti, kad jų teišnįaš dar ne taip 
,#reit bus< ® ,
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Derybos su vokiečiais 
neprbgresuoja

Sii vokiečiais buVo lyg mė
ginta ątriėtujinii prekybos de
rybas, bent buvo prddčta tar
tis dėl vadinąmojo mažojo su
sisiekimo pasienyje, bet ir čia 
kbl kės nieko neišeina. Vokie
čiai vis Stato tękius aiškiai ne- 
į vykdotilus reikalą vi mus.. Ro
dos, kad tų derybų nėribri nu-

H

\ B. Bankhead
William B. Bankhead, nauja

sis Atstovų buto pirmininkas.

traukti, -bet ir nenori jų rim 
tai tęsti. t

Tautininkai žada keisti 
konstituciją

Dabar tautininkai visą daro, 
kad tik daugiau žmonių daly
vautų busimo Seimo balsavi
muose. Mat, yra daug davinių, 
kad žymus gyventojų skaičius 
jiems suteiktomis balsavimo 
teisėmis nėra linkę pasinaudo
ti, tai reikia išvystyti toje krip- 
tyje agitaciją, kad rinkimai pa
sisektų. Pasisekti tai jie pasi 
seks, tai yra išstatytį visi sa
vi kandidatai bus išrinkti, bet 
kad tik butų kas už juos bal
suoja.

Sako, susirinkęs Seimas il
gai neposėdžiausiąs. Jo viena 
iš svarbesnių pareigų bu!s pa
siūlyti pakeisti Lietuvos val
stybės konstituciją, kuri bu
sianti pakeista taip vadinama 
korporatyvine dvasia. Ar šitaip 
bus ar ne — dabar tikrai ne
galima pasakyti, bet apie tai 
labai plačiai kalbama.

žmonės mena, o laikas1 savo 
daro: Taip ir bega riiušų aud
ringos dienos.

keletas kandidatų dabar bus 
išrinkti. Bet yiši menki vyrhi 
ir riikžo iŠšilaViniido, tai^irdr- 
gii kas jieriis pavyks padary
ti ir viešumoje tinkamai pasi
rodyt^ Įdomu, kad kitų gru
pių l/arididątai šiirinko vos po 
vieną kitų šimtą balsų. Tai pi
gu įšiVdizduoti kbksėi sąstatas 
butų darbo rūmų, jei buių tu
rėję ir gdlėję išstatyti social- 
deriiokratai savo kandidatus, 
jei jie nebūtų visi išbrąii’kti. 
Šitėi vis parodo, .kokibs riiio- 
taikos esama Lietuvoje darbi
ninkų tarpe. Karine tritėjo tei
gę į darbo runius balšiiotį dėti- 
giau kaip dvidešimt tiikstan- 
čių, o rinkimuose dalyvavo Vos 
tfejėtės sti trupiitukii trikštėri- 
Čio.J

Vokiečių špionažo 
ra Klaipėdoj

Iš sugautų vokiečių 
aferos jau aiškėja kai 
šriiulkmęriųs,

Jie darbą varė labai 
ir Už šį patarnavimą kaip kam 
mokėjo riet iki pusantro tūk
stančio per mėnesį. Jų svar
biausieji vadai. paspruko į Vo
kietiją. Bet šuiintųjų tarpe vis 
dėlto yra dar jiktišių žymių 
tbs rųšiėš veikėjų.

Pasirodo, kėd Klaipecibš paš
te jie išvogdavo įvairia, jjet 
slaptą valstybinę koresponden
ciją, ją nešdavę į savo centrą, 
................. ' 7..... '

Kas Dedasi Lietuvoje
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(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Jonas Vileišis, P. Ru- Provincijoje taip pat jiė turė- 
seckas ir Dr. A. Gar- 
mus apsakė statyti 
kandidatus i Seimą.
Gegužės mėnesio pabaigoje 

savivaldybės pradėjo rinkti 
karididatus į Seimą, štai Kari
no miesto savivaldybė j ari tti- 
ri išrinkusi savo kandidatus; 
suprantama, jiė tautininkai, iš
skyrus du žydit Mat, jau taip 
iš anksto buvo susitarta, kad 
žydams užleisti dvi Vieiti. Taip 
pat yra numatyta, kad kur ribrs 
provincijos savivaldybės išstė- 
tys du lenku, greičiausia tai 
bus Kėdainių apskrityje. Sako
ma, kad yra valstybės intere
suose būtinai 
Kauno mieste
tus trijų lietuvių frakcija įtei
kė motyvuotą pareiškirrią, kad 
jie kandidatų, statyme ir ben
drai jų ririlŠhie nedalyvausią, 
nes jų įšitikinimu visa tai var
žo jų kaipo piliečių teises, ši
tą pareiš!kim^i; pasirašė teisi
ninkas jphųa VilfeįŠis, , valsty’ 
bėš taryba i narys; daktaras 
Antanas Garmus w P. Rusėc- 
kas. Ąntahaš' Garmits yra vie
nas iš žymęšįįg. j905 mėtų re
voliucijos veikėjų. iš rusu žan
darų ridg^jiąšj^Ukęš; jis kurį 
laiką gyveno j JUngtiriešė Ame- 
.rikoš Valstybėse ir Čiri Tėvy- 

^rįės Mylėtojų brdugija yra iš- 
ięidils jo keletą iš gėimtbs mok- 
sliį veikalų.

širiiilių miestb savivaldybės 
ir kėli tarybos nariai yra pa
reiškę, kad jie karididątų šta 
tyhie ir jų rinkime riedrilyvau- 
šią. ISFėdalyvavimo mdtyvįiš la
bai gražiai apibtjdinb šidVoka 
tas K. Venclautekiš.

Rinkimuose j Uarbo rū
mus išbraiike Social
demokratų kandida
tus. X .

Darbo rūmų rinkimuose Kau- 
i rio mieste dalyvavo nedaugiau 
i 17% iuriįiČiri teisę juose da

ly vauii. JJai, nustatyta tvarka
• karididatus turėjo visi teisę
■ statyti; bet iŠ jų, tai yra pa-
• dlibtų šątašų, Vidaus Reikalų 

Miriišterijbje paliko tikz devy-
■ hiasdešimt ir iš tų devyniasde- 
, Širiit j du rinkikai galėjo rihk- 
- ti trisdešimt. Socialdemokratai
• čia savo kandidatus buvo iš- 
i statę, bet jie visi liko išbrauk- 
1 ti, tai, suprąntama, šitokios 
i orientacijos darbininkams ne-
• buvo už ką balsuoti, ir jie rin- 
s kimuose visai, nedalyvavo; štai 
i dėlko toks čia buvo mažas bal

suotojų skaičius. Provincijoje 
balsuota bent kokia dvidešiirit 
procentų visų turinčių teisę 
balsuoti.

Įdomu, kad komunistai tuo
se rinkimuose 
iš jų išstatytų 
ketvertas liko, 
nepažįsta, nes 
buvo nelegali’ 
jiems pavyko 
lėtas savų pravesti ir net^iš- 
ririkti į darbo, rumus. Jų kan
didatai surinko daugiauęia bal
sų Kaune, būtent, net daugiau 
kaip po pu^įglrb tuksiančio.

ate

šnipų 
kurios

V į
plačiai

— - Betkas.
Gegužės 26 d.

Reifcataukite ^AUJlfifrAS’ 
ant bite kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavus Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, i>et Jūsų pato
gumo delst; ■* »

PRANCŪZIJA GAL MOKĖS SKOLAS

Kandidatų nominacijos j Lietuvos seimą

mat,

GINČAS DĖL BĖDARBlV 
SKAIČIAUS

• 1956, itmg Featura Syodkate, Ine, WotW rigbtt tuuwl 
1*5/

“Naujienos” jau gavo žinių apie kandidatų nomina
cijas į Lietuvos šeinių, kuris yra renkamas vakar ir 
šiandie. Kaip ir buvo manyta? kandidatais tapo pasta
tyti kuone išiintinai tautininkų žmoričs su tautinių ma
žumų priemaiša.

Kitoms srovėtus Bebuvo jokios progos savo atstovus 
pravesti, nes beveik visose apskričių tarybose, kurioms 
buvo pavesta kandidatų siūlymo reikalas, tautininkai 
turi daugumas;

Taigi, opozicinėms srovėms nepaliko nieko kito, kaip 
atsisakyti nuo dalyvavimo seimo rinkimuose. Taip jos 
ir pasielgė. Kautib taryboje Jonas Vileišis ir Ruseckas 
(vai. liaudininkai) pareiškė, kad jie nedalyvaus nei kan
didatę parinkime, nei balsavimuose. Šiauliuose tokį pat 
pareiškimų opozicijos vardu padarė adv. Venslauskas 
(socialdemokratas).

Tokiu bildu tas neva seimas bus nė tautos atstovy
bė, o tik taUtininkų partijos ir jos pakalikų sueiga. Ji
sai nėtures autoriteto nei Lietuvoje, nei užsieniuose.

O gaila. Lietuvos padėtis tarpę imperialistiškų vil
kų,, kiirie jau yra apsupę, yra sunki. Jai galį padėti tik
tai šalys, kuriose yra stipri demokratija. Net ir ifiilži- 
niška sovietų Rusija šiandie jau glaudžiasi prie demo
kratinių valstybių; Bet demokratinės šalys tiktai tuo
met ridbŠirdžiai rems Lietuvą, kai Lietuva bus valdoma 
pačių žmonių

Aihėrikbs Darbo Federacijos 
prezidentas Wrri. Grėen įįrifašė 
laišką New Yorko laikraščiui 
“Sun”, nurodydamas; kad jo 
(laikraščio) skelbiamas skaitli
nės apie bedarbius esančios ne
tikros.

Tas laikraštis, surinkęs ži
nias apiė visokiiį rųšių įmones, 
kuriose normaliais laikais dir
ba 29,223,000 darbininkų, ap
skaičiavo, kad tame skaičiuje 
šiandie yra tarp 3,000,000 ir 
3,500,000 bedarbių. Tuo tarpu 
Wm. Green teigia, kad Jungti
nėse valstijose dabar yra apie 
11,500,000 bedarbių. Skirtumas 
skaičiuose, kaip matome, labai 
didelis.
, Dalinai jisai pareina nuo to, 
kad Am. Darbo Federacijos 
prezidentas kalba apie ; visus 
darbininkus, pridėdamas prie 
jų da ir farmerius, gydytojus, 
advokatus, mokytojus, miestų, 
valstijų ir federalinės valdžios 
tarnautojus ir t. t. Wm. Green 
turi galvoje visus gyvenančius 
iš savo uždarbio (“gainful oc- 
cupations”). Tokių žmonių 
Amerikoje dabar yra apie 51 
milionas. . O laikraščio “Sūri” 
apškaičiaViihai liečia tiktai pra-

dalyvavo;
kandidatų apie 
Jų taip niekas 
tai visų laiką 
partija, todėl 

kandidatais ke-
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Apie Komsomolų 
Suvažiavimą

Komšdmolų organizacija 
bus bepartyvė

O jau daug daug Volga van
dens nutekėjo, daug šuolių Sta
linas yra atgal davęs kaip aš 
busiu jums rašęs. Bet visa tai 
ne vien tik nuo mano gerų no
rų pareina, dėlto netenka ma
ne labai rugoti, delko aš taip 
ilgai tylėjau. Taip pat nepapy- 
kit, kad aš tuoj Stalino vardą 
suminėjau, sakysit, visai be 
reikalo tai darau. Jus galit ma
nyti kaip norit ir kaip jums 
patinka, bet aš turiu taikytis 
arti SSSR gyvenimo tikrumos. 
O gyvenimas Čid toksai, kad vi
sa čia Stalino vardu daroma, jo 
vardu kalbama.

štai ilgokai ėjb konisomolb 
nuobodokas suvažiavimas, ku
ris taip pat visus nutarimus 
Stalino vardu, arba jam prita
riant darė. Bet sakysit, kam 
čia tie šuoliai atgal suminėti, 
nejaugi tai taip yra?

j

Na tai dirstelkim, įsiskaity- 
kim j padarytus komsomolo su
važiavimo nutarimus. Iki šibl 
mums visiems j galvas buvo 
kalama ir mes tai gferai žino
jom, kad komsomolo organiza
cija yra masinė proletarų or
ganizacija, kUri jungia klasiniai 
susipratusį jaunimą, o dabar 
šitas punktas pakeistoje redak
cijoje jau maždaUg šitaip skain- 
ba: Komsomolo ' organizacija 
yra bepartyvė, kuii jungią kai
mo ir miesto darbo žmonių pa
žangųjį jaunimą...

Nagi reikėjo metai atgal ši
taip kaip nors išsireikšti! Vi
siems suvažiavime tik ir buvo 
kalbama, kad jaunimas nepri
valo politikuoti, mitinguoti, kad 

<Hjaunimui privalu mokytis, mo
kytis ir mokytis... Nemokšos 
politikieriai visais budais buvo 
pašiepiami ir visiems kalama į 
galvas, kad jaunimas turi ruoš
tis praktiškam gyvenimui, kad 
jis turi nepamiršti savo tėvy
nės sienų saugojimo, kad jis 
turi pasiruošti ir mokėti ka
riauti...

Jaunimui reikia mokytis
Esą, gėda nemokšai jaunuo

liui politikuoti, kuomet jam 
dar reikia mokytis... Tikrai 
SSSR jaunimui dar daug reikia 
mokytis. Nagi dirstelkim pro 
SSSR mokyklos duris. Štai ką 
mes tenais pamatyširh ir patir
sim. Beveik 60% visų mokyto
jų yra becenziai, tai yra nėra 
mokytojams reikalingo mokslo 
įgiję, šiame skaičiuje žymi da
lis, kurie vos patys tik pra
džios mokyklą baigę, o jau ki
tus mokina. Dabar jau atitin
kamu dekretu mokytojams cen
zo reikalas sutvarkytas, visi 
mokytojaują ir neturį tinkamo 
pasiruošimo maždaug pusantrų 
metų bėgyje turi tinkamą mok
slo cenzą įsigyti.

Mokytojo teisinė padėtis iki 
šiol taip pat buvo nepavydėti
na. Jį vietos sovietai kilnojo 
vieta iš vietos ir kartais Visai 
be jokios priežasties. Biivę to
kių atsitikimų, kad mokytojas 
mokslo metų bėgyje kelis kar
tus iš vienos mokyklos buvo 
keliamas j kitą! žinoina, tokiu 
ątsitikimu koks čia gali būti 
įimtas tuoksiąs. Nebus visai 
huostabii, kad tbkiose apyšto- 
i’ose mokiniai; baigę mokyklą, 
irisai maža bagažėlį Žinių išši- 
hešdavo. Ne kitaip reikalas pa
statytas aukštesnėse mokykit^ 
še, —• < 
Istorijos kartojasi.
>aigę tokias mokyklas visai ne

buvo pasiruošę, arba teisingiau 
arus, paruošti aukštąjį moks- 
ą eiti, d juo galva tuštesnė, 

; uo ji rhdhdtesnė,, jpo ji viską 
Einanti dedasi. O dar jei kiše
nėje tuno partinis kprnsomolo 
organizacijos bilietas, Ui, ma
nau, gerai įsivaizduosit z kiek

čia taip pat tos pačios 
Mokiniai

pretehziją tašai jaunimas turė
jo. Jūo galva lengvesnė jUb ji 
aukščiau kylk, šiki dėlkb seriėš- 
nei kartai visai rimtki teko 
jauniihU sUšifupinti, štai dėikb 
jisai taip ilgai tanią suvažiavi
me buvo supamas, iiulitidjkmas 
ir kaktų jam buvo kklama, kad 
jaunuoli mokykis, brolyti, mb- 
kykis, ries kitaip he tik pats, 
bet ir mUs Senius pkaŽUdysi;.; 
O nagi melai kiti reikėjo Šitas 
visas ydas riūrodyti, tikriausiai 
laisvės biitUm netekęs ir am
žiams kontr-revoliucionieriaus 
vardą britum įgijęs. Ną saky
sit, ar ne atgal šuoliai prida
ryti?..

Lengvatos mokytojams
Dabar jriU išeisiąs dekretas, 

kiiriUo mokytoją iŠ vietos. ga
lės kilhbti, b tkip pat atleisti vi
sai iš tūrhybos tik ankštesnės 
švietimo inštaiicijos. Be to, vie
tos sovietų švietimo skyrių ve
dėjai privalės turėti tinkamą 
mokslo cenzą ir jie bus toms 
pareigoms tvirtinami auk&iės- 
nių ibstahcijų, be kurių žipios 
taip pat jie negalės būti iš tar
nybos atleisti. Iki šiol tų švie- 
tiriio skyrių Vedėjų tarpe btivo 
labai daUg visokių nemokšų, 
kdrie patys švietimo reikhltioše 
nieko, neišmrinę, betgi mokyklų 
reikaiuš tvarkė.

Mokytoj# ekonominė 
būklė

Mokytojų atlyginimas buvo 
metikas, jis toks ir dabar li
kęs, bet dabar labiau suvieno
dintas, o iki šiol įvairias algas 
gaudavo. Vidutinis kaimo mo
kytojo atlyginimas siekė 230 
rublių per mėnesį, o miėštuoSė 
siekė iki 270 rublią. Eiabar pa- 
lyginkiih pragyvenimo brangu
mą. Prasta drabužių eilutė 
700—800 rublių. Sviesto kilo
gramas 28- 30 rublių. MėsoS 
kilograrhas astuoni devyni rub- 

tryš rubliai;
prasti batai

liai. Cdkraus — 
duonos — rublis 
apie šimtą rublių, bet ir tie 
sunku gauti, daug kUs iš tar
nautojų nfet aukštesnių nešioja 
veltiiiiiis, net jau atšilus velti
niai nešiojami. Rodos; btis pigu 
įsivaizduoti, kad. mokytojo ma
teriale padėtis gana sunki. Vi
sai t&d nenubstabu, kad moky
tojauti dąiig kas vengė ir vis 
stengės kur nbrs kitas užsiėmi
mas gauiti.

Nbrs SSSR visiems , privalo
mas mokslas jau seniau pa
skelbtas, bet jis įsigalėjo tik 
nuo 1931 metų. Visiems priva
lomas mokslas yra keturių me
tų. Kiek man yrą žinoma, Eu
ropoje yra riemažd tokių vals
tybių, kame jau privaloįrias 
mokslas veikia keletkš dešim
čių metų ir pradžios mokykla 
yra ne keturių, bet šešių, o 
kaip kur riet aštuoiiių mėtų. 
Kaip matos, štebukltj £iaine pa
saulyje hera, bet ŠSSR pkš sa
ve Vis dedas stebuklus darąriti, 
tarias jatį seniai pavijusi ir 
pralenkusi buržuazinės tvarkos 
yaJštybeS. JSIors tiesą reikia sa
kyti, kad atsąkomingi koinuniš- 
tai nedrįsta šitai tvirtinti, ypač 
kaip tos jų kalbos taikdmbS ne 
tik saivems, bet ir užsieniui. O 
Čia Užsienio nitbmort£ paskuti
niu laiku labai didelės švąrbbs 
turi! Vis rtbrim visus įtikihti, 
kad gyveiiimas didžiuliais šuo
liais progreso keliais žengia; 
Žibbma, nįėkas hiiginčyti ne
gali, kad didėlės pažangos ėša? 
ma, bet girtis; sakysim, kad 
įvestas privalomas mokslas la
bai netenka, nes Užsienyje jis 
seniai yra ir pradžios mokyklo
se mbkytbjo pareigas eina tik
rai padagogo vdrdą įgiję. O čia, 
kdip matotK dar piišetinai šlu- 
bubjama. Na, žinoma, vis tai 
caro laiką palikimai. Vienais 
kitais metais Stebuklų nepada
rysi!

Dėl privalomo mokslo
0 privalomas mokslas visiems 

! iŠ kaftb jau tais paprastais su
metimais riegalėjo prigyti, kad 
mbkyklbnįš patriipiį, pagaliau, 
pačių mokytojų prittiikd. Rusų 
kaimas tiėk caro laiką btivd įš- 
ŽiUlpias, kad jis visai neturėjo 
pridbi?ęštiią namą, ktiriuosė bet 
kaip butų galėjusi mokykla 
vfeikti. štrii dar dabrir daugiau 
kkip septyniasdešimt probeiitų 
tisą esamų mokyklą neturi 
mokyklai reikiamų pritalpų, ne
tari khygyhėlią, netuH vadovė
lių, thikšta popibrio.

Tokibše apystovosė rimtas 
riibkšlo darbas yra neįmano
mas. Mokykla dar daug yrą 
reikrilihgri, kad ji pasiektų jai 
berit prideramą vietą. Bet SSSR 
yrk priimta visukuom girtis ir 
didžiuotis, o kaip matos Ste
buklų . nesama, Kas svarbiau
sia, ' jau apie ką dabar viešai 
kalbama, metai atgril nebuvo 
galima apie tai bet kokioje for
moje išsireikšti.

Nagi reikėjo kam nors anuo
met pasakyti, kad mokyklų du
rys privalo būti visiems vai
kams atidarytos, nes vaikai ne
atsako už savo tėvų darbus. O 
'vienok aukštesnį mokslą galėjo 
eiti tik darbininkų ir žyihesrtią 
tarpautojų Vaikai. O štai’ dabar 
tas lubmų skirtumas jau panai
kintas! Ėet kas svarbiausia, — 
triš gėdos dalykas panaikintas 
ir kaip čia dėl to giriariįasi! 
Esą, dabar visų vaikai gali lais- 
vąi ląhkyti mokyklą! Pariianyk 
tik! Bet dar ir dribar visokiuo
se Užkampiribse kitų, kad ir bu
vusių luomų vaikai, Visokiais 
budais yra skriaudžiami ir j 
aukštesnes mokyklas neleidžia
mi.

Mokykloje dabar jau įvesta 
priVrilbnia drausmė. Kas žymė
tina, kad Rusą istorijai Skiria
mi daug vifetoš ir iŠ viso pfą- 
deaama auklėti vaikai tautinėje 
dvasioje - 
vo SaVO reikšmę, iih

Keičia fjrontą ,
Bet aš kiek nuklydau. Grįž

kim atgal prie konisomolo bu
vusio šuvažiavimb. Seniau kom
somolo programoje buVo pasa
kyta, krid komsomolo nukrypi
mas nuo bolševikų partijos pro- 
gratribs Visai negalimas; d da
bar tasrii ’ punktas visai ytri 
panaikintas. Juk tai vis dide
lės naujenybės. Juk jums, tUr 
būt, riežinoina, kad musą pio
nierių unifdrmri beveik visai 
yrri panaši į Europoje skautų 
veikiančios Organizacijos uni
formą ir iš jų užsiėmimą, pro-

MALEVOS | 
PidŽlaŪBlos malevų 15<llrb6jų ir dtetrl- I 
butoriij Įstaigos Chicagoje. Standard- ■ 
nČs rųšies malevą už tiktai

gramos čia daug kas pasisavin
ta, , .

Taigi viski hejiibibmiš šlieja
mės! prie biiržuažiiiiij papročių, 
kurie ne tait> settiąi buvo sar
kastiškai Įjašiepiąmi.

Dabkf iiadju nutkrimn sako
ma, kad j kbmsbmbioi organi
zaciją priimamas' jaunimas, ku
ris yrą paiikimąs sovietų vy
riausybei. Seniau komsomolo 
programoje buvo pasakyta, kad 
kdmsomolas ryžtingai ir be 
atodairos kovoja šii tikybų, r^ 
ligi jos prietarais, o dabar jau 
sakoma, kad komšbiiioliškas 
jaunimas turi kantriai vesti 
materialistinio pasaulio supra
timo propagandą. Kaip matot, 
visai kUliiififtgai ir, sakysim, 
truputuką iibęrališkki, bedie
viškai. KUr gi jau diHgo tas 
karingas ūpas? Ugi paprastai,' 
pasirodo, kėd laike pkiribkų mo
kiniai mokytojams Užduodavo 
tokius klausimus, kuriuos aiš
kiai buvo pacitavę iš biblijos! 
Taip, daug kas slaptai iš jau
nuolių Skaitė ir skaito, religįrtę 
literatūrą. Mat, jaunimas jau 
toksai, kas kietai ir nepedago
giškai draudžiamą, jis būtinai 
nori pats to vaisiaiis paragau
ti. Štai dėlko dabar toks visai 
kultūringas nutarimas priim
tas, kad reikia kantriai kovoti 
už materialistinio pasaulio su
pratimą, tai yra tokioje dvasio
je varyti propagandą.

Juk ne naujiena, kad it viso
kios Velykų, Kalėdą šveiltes 
panaikintos, bet jų metu net 
Maskvoje užsilikusiose šven
tyklose žmopių pilna ir jtį tar
pe paskiitihiaiš metais riėmažk 
buvo jaunimo. Yra delko galvą 
sukti. 1

Tai Vis griežtų rankų darbas.

Gegužes 1 3; ŠvfeiitižHaš
Socializmo šbpratimą į galvą 

krešte neįkrėsi. Uždraudimu 
rfeligijdš nėiŠgyveridiiiši, jei vie
toj religijas hiekb kito neduo
si. Popų keikimu, jų pašiepimti 
ir jų niekinimu iido religijos 
neatbaidysi, o kartais dar tik 
labiau jos jūušmįį sakeisi. štai 
Kaip kas ir SSSR dabar jau 
pradeda suprasti. Laikas, žino
ma, butų suprasti, kad ir tam 
tikros politinės doktrinos vien 
tik įsakymais žmonėms į galvą 
neįdėsi.

Truputuką ap|e gegužes pir
mąją diedą Maskvoje. Ji kaip 
Mšiioiriet labai įspūdingai pra
eina. šiais metais lakai gražiai 
pasirodė vadinamų j į laisvųjų 
spOtto organizacijų spbrtiniri- 
krii. Mat, dabar jau leista lais
vai į sporto organizacijas bur
tis. Seniau; rodos, yisai nekal
tas ir šitas užsiėmimas bu^b 
suvalstybintas, bet rezultatai 
pasirodė tiek menki, kad reikė
jo savo pirmykštis nusistaty
mas pakeisti. Ir ištikro, visai 
kitas efektas gautas. Ar reikia 
miųėti, kad kaip visuomet, taip 
ir šiemet ant daugelio nešamų 
plakatų buvo visokiais budais 
garbinamas Stalinas J

šiemet visų dfratigirigų vals-
. ..........................——   ............................... . i ........................................-

tybių generalinių kariuomeiiės 
štribą atstovai drilyvaVo šiose 
iškilmėse. Lietuvos kariuome- 
nO generalinio štabo tąip į>at 
atstovai buvo. .Įdomu, kad jų 
kukli ir, sakysim, demokratiška 
kariška iibiiorma visiems labai 
Rrltb { rik|;

BttVb drifbihirikų delegatą 
triip prit iš kitų vaištybiij. .
' Gegužės pirmos diėribš de
monstraciją tęšėši k^liaš yalrih^ 
dąš. Jau iŠ Vąkarb Maskva Šan
kiai bUVb iliuminuota; 'tai tiek.

|siakaitis-geležiiliceliefi&
Gegužės 2 d.

........ • 5
■i ■ -    — . - - - - - - ■ —■

Siuskit Per
NAUJIENAS 
PUKŠUS LIETUVON 
Teprašo Lietuvos jindnėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

*|W| I i ii H»——

. GERB Naujieną (įkaityto 
j0». # įkaitytbjfci prašdini 
pirkimų reikalais eiti į. tfe* 
krautuve*, kurini •kalbinai

> *'«*'/ '■'ff

tėvynė dabar atga-

reguliargg kainoa - >

• v Nfcta Mid<llė-Man’s pelno 
7,000 gal.v Sherwin Williams Trim Var- 
ąito, 15 Majestic Radio, kuris subaą- 
krutąvo. $2.75 vertfis
kaina , ——X4.— 
Namams Maleva, Gloss ar Fiat, Gręąt 
Lakęs rųSiės, kitur $2.25, 
mūšų kaina T..„.—..............
Montgomery-Ward certifikuota jnąleva 
Sand Kote linish, pirmiau AA 
$8,20, dabar —..........-------
Juodas Screen Enamelis
Dabąr galionas ....___________ >
“Ouįritb.” U. S. Gaiso- $1.00 
minė 25 sv. maišas

Ir tūkstančiai kitų bargenų.
Mes opemojąm nuosavą sandeli ir tu
rime savo malęvų fabriką. Pirkit tie
siog ir taupyklt! .

PAtNT EXCHANGE OP 
1557, MttvHcKKK AVK. 
683fi S. ftAT.STED ST. 

... 8274 ELSTON A VE.
t<40.

■ 'rei

;gl\

——— . ——i —rr- rz—; r. ,.

fcarilienoM
.-.Ii. .y-1'* '

Generalis
KontrąktOduš

IStaiso krautuvių frontus, pbrėlli^, 
stato garažus, mūrinius arba me
dinius, pakelia .stubas, cementuo
ja skiepus. Apskaitliavimas dykai.

WM. NOVAK
4217 S. Campbell Avė.

Tel. I.AĘuyette T02(Į..... į
................ ......... ' ■' !"■........... .... 1...n'11.....

Sergantiems patari
mas Dykai

VėlidOsi^s IjL geriausias lytinio 
ęi$idiriįQ, ^umątizino, inkstų, 
pūstos ir venerinių ligų gydymas.

Virš 25 melų tpj4 pačioj vietoj.
Ne. atidėliokite.ateikite pasitarti 
dj-ital tižia Wdermių.

Dit .koss Health 
Service And 

LABORATORIES 
35 S; Pearborn St.

CHICAGO, ILL. 
Central 4641

Darbb balandos: Kasdiek 10 vai. 
ryto iki 5 po piet.

Sekmadieni 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadieni,, Trečiadieni ir šešta
dienį pųo. j-0.,y,| ryto iki 8 y. p. p. 

.............. . .............. jin t ' n i ii, ''■.m.....................

Centlivre “NICKLE PLATĖH Besi
Froiri Fort Wayhe, Indi

Vąžįuddąftu į miškus arba prie ežerų, ar my
lėdami svečius—visuomet vartokite pirtfibs 
rųšies alų Centlivre—Nickle PlatfeBčer.
Naujos-Aštuntukėš vddihamds — Jiifife Jiigš 
patogiausiai >. vartoti mažoms grupėms. Alus 
ųž&iiaiko šaltas per 15 vai:
Baėkiiiiš Uitis Pušgorčiais labai mylimai var
tojamas. Taipgi Keišais—iiitėli^ėhtiškaš ir 
sveikas gėrimas.
Dėl didesnių grupių Ketvirtukės ir Plišbač- 
kiai. Su užsakymais duodame pUmpas šalt- 
baksius ir kitokius įrankius.

šaukite mus arba reikalaukite per juštį............... taveRn. ,
Prištatotnė visose miesto dalyse. Musų tele
fonai Piiiimari 9ŽOO-&201

CENTLIVRE “NICKLE BLATE” IlEER 
EXCLUSIVE DISTRIBUTORS

RITZ DISTR. CO,
10411 SO; MICHIGAN avė. chičago 

Pullman 9Z0O

TAV

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
v X-RAY

VaL.:, 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751

stos Savaites
■ • I ■» *"

Eitra Bargenai
KARPETAfe 9x12 

VERTES $24.00 t)ABAR UŽ 

ti® ii
■ I *

ROOSEVELT 
FURNlTUREčą

2310 Wešft 
Roosevelt Road 

Tęi. Seeley 8760
.■.rt'č--1' V1 ...e.-r , »'■... 'i'' ' "

U'.'---'- v

BALTI VASARAI CEVERYKA1
VlSAl ŠEIMYNAI

Geriausi ir patogiausi čeverykąi vi-
šai šeimynai vasflfai iš Kultos sku-

’ .* J '-.J-'*

ros. Jie yra vešus; nekaista kojos.
Stiprus, Musą krautuvėj rasite di- 

51 džiausi pasirinkimą.'
baltų čeverykų nebrangios.

Universal Shoe Store
A. ŽALECKIS ir J. MARtiN, Sat.

3337 SO. HALSTED STREET

Didžioji Lietuvių

Ekskursij a
Ekspresiniu milžinišku Cunard White Star Linijos Laivu

• /
• - . X i

4 . *■ rfV ■ y | , - W

BERENGARIA
Birželio-June 17. 1936

IŠ NEW YORKO ĮKLAIPĖDĄ 
per Cherbourgų

Kadangi ši ekskursija yra užgirta per Liet. Laiv. Agentų Sąjun
gą, tai ekskursija biis labai Skaitlinga.

Šiai ekskiiršijai vadovaus Steponas Bergeris, kiir'is yra labai gerai 
patyręs ir moka savo tautiečius užgariėainti.

Trečios kiėSOS laivakortės į vieną pusę kainuoja ....
Į abi puses .............        i............ ......
Turistinė klesa į vieną pusę . ...... ..... ..........
I abi puses............. ;................ .................................

Dėl dokumentų ir kambarių ant laivo tuojaus kreipkitės į

$107.5(1
$186.50
$148.50
$267.00

NAUJIENOS
mt W W f -»• ’y f. r-

1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL;

f " r 'y-f' ' - ■



NAUJIENOS. Chicago, HL

J. Katkus

karo veteranai, ap

Į organizaciją

visa

streikuoja

Mt. Greenwood
SUTAUPYSITpaskirtų

nuo

Brook

Užeikit
pamatytiCICERO

VARTOTU
KARU

DE

interesuotus 
visais reika-

Iš lietuvių demo 
kratų susirinkimo

do ir 
Mažai

epaprastas 
Vertybes

SUSI 
įsira

Vokietiją, 
ir Angliją, 

atitinkamą 
reikalais pa-

Nušvarink Viską 
Savo Namuose

Trečiadienis, birž. 10, 1936

Buvo pasakyta 
o turėjo būti pasakyta 
Ratkus.

; “Dirva
Cleveland, Ohio; Molis P.
— 24th St., Detroit, Mich;

1739 S. Halsted

Piknikas Įvyks BcBrides miš
ke, prie Harlem avenue ir 43 
gatvės, penktadienįį birželio 12 
d. Pradžia 10 vai. ryto.

LLASA prašo 
veteranus keriptis 
lais ir musų narius

Bus dainos, šokiai, lenktynės, 
bolės žaismės ir daug kitokių 
įvairumų. Bus dalinamos dova
nos pasižymėjusiems.

Tikimasi, kad piknike daly
vaus 2,000 mokinių, jų tėvų ir 
mokytojų.

Chicago Motor Club daro toki 
spėjimą asmenims, kurie ruo

šiasi vykti atostogoms:
Esą, jei važiuosite automo- 

jiliu, tai bukite atsargus važiuo
dami svetimais nežinomais ke
liais. Skubėjimas neturi pama
to atostogų kelionėje. Ir nors 
atostogų upu persiėmę automo
bilistai neprivalo užmiršti atsar
gumo.

Ir dar Chicago Motor Club pa
taria: tėmykite persergėjimo 
ženklus ir tikėkit jais. Tie žen
klai yra padėti apsaugoti nuo ne
laimių.

1 ram 
' matykit 
pirm 
karąRuošiasi pikni

kui — išvažiavimui visų aštun 
to laispsnio (grade) mokinių 
visų beno ir orkestro narių 
mokinių tėvų, o taipgi visų ap- 
švietos tarybos samdinių.

Cicero mokyklų 
piknikas

ma rusai 
paveikslui

rodomas Chicagoj Princess teat
re, pradedant 12 d. birželio, per 
visą savaitę. Jokiame kitame 
Chicagos teatre jis nebus rodo
mas.

A. L. Skirmon- 
paminėjime įsi- 
klaidų Naujienų 
t. y. praėjusio

WPA. duos koncertą atvirame 
ore (open air concert). Dainuos 
žinomi Mundy Zubilec Singers. 
Vieta
1853 So. Loomis st 
certas bus duetas šiandie, bir
želio 10 d., 8 vai. vakare. Įžan 
ga visiems veltui.

P-nas Frank Petru, Cicero 
apšv%tos tarybos prezidentas, 
yra šio rengiamo pikniko pirmi
ninkas. Jam gelbsti p-lė Vlas- 
ta Martinec mokinių pirminin
kė ir sekretoriai — p-lė Elaine 
Kolb, ir Rudolph Marovec.

L. A. 178 kp. rengia 
pikniką

Daugelis lietuvių pasaulinio 
karo veteranų da nėra buvę 
Lietuvoje. Vieni iš jų yra iš
važiavę iš Lietuvos da Lietu
vai esant Rusijos bei Vokieti
jos dalimis,, o nemažai yra ir 
čia gimusių-augusių, bet susi
pratusių! lietuvių pasaulinio ka
ro veteranų, kurie apie savo tė
vų šalį Lietuvą yra daug gir
dėję ir norėtų tą savo tėvų že
mę pamatyti. Dabar tokia pro
ga, yra.

Visi veteranai gaus iš Ameri
kos valdžios bonus, kuriuos iš
keltus daugelis gal praleis visai 
netiksliai. Todėl Lietuvių Lai
vakorčių Agentų Sąjunga Ame
rikoje ragina visus tuos vete
ranus, kuriems pinigai būti
niems reikalams nėra reikalin
gi, aplankyti Lietuvą. LLASA 
per savo narius, kurie yra vi
sose didesnėse lietuvių koloni
jose pasirengę lietuviams vete
ranams patarnauti, aprūpinant 
visais reikalingais dokumentais 
ir laivakortėmis, o taipgi pasi
rūpinti, kad ir Lietuvoje butų 
atitinkamai priimti ir visu kuo 
aprūpinti.

LUXE 
smailios for- 
stabdžiai. ši 
įvertinti ui Į 
9245

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 178 kuopa rengia pikniką 
sekmadienį, birželio 28 d., Wa- 
shington Heights miškely, prie 
107 gatvės, du blokai į rytus 
nuo Vincennes avė. Piknikas 
prasidės 11 vai. prieš piet ir 
tęsis iki vėlumos. Bus gera 
muzika, galėsime pašokti, bus 
gerų draugų, galėsime pasikal
bėti, pasilinksminti ir abelnai 
smagiai laiką praleisti. Bus 
dovana laimėjimui — tai trijų 
mėnesįų ožys. Toks gyvulys 
vasaros metu laimėti tikrai bus 
didelis giliukis. Taigi nepa
mirškite pikniko dienos.

B. Walantinas.

Įdomus koncertas 
atvirame ore

žinių apie Japonijos P* 
nemazaiž daugiau ze
Sim03'Japoaijo8 plojimai Į* 

* SS japonų pasnnojnnųj!

50,000 žmonių kon 
vencijoj

Perskaityti protokolai iš 
praėjusio organizacijos veiki 
mo. Kiek teko suprasti, tai 
pirmininkas dar neatsilyginęs 
su? organizacija nuo to laiko, 
kai buvo rengtas bankietas 
John T. Zurio kandidatūrai 
paremti.

šokiui surengti komisija iš
davė raportą; raportas parodė, 
kad šokis nedavė pelno, nors 
ir nuostolių nepadarė.

Valdyba tapo įgaliota ap
svarstyti klausimą, kaip dažnai 
reikėtų laikyti susirinkimus ir 
kur užimti pastovią susirinki
mams vietą, ažuot ėjus iš vie
nos svetainės į kitą, kaip kad 
iki šiol buvo daroma.

Dar buvo iškeltas klausimas 
apie pikniką. Tv?o reikalu bet- 
yi pavesta valdybai rūpintis. 
Pabaigoj susirinkimo nariai ir 
visa valdyba linkėjo naujam 
pirmininkui Jonui Juškai pa
sekmių jo darbuotėj.

— Korespondentas.

Tikimasi, kad apie 50,000 žmo
nių dalyvaus konvencijoj organi- 
zacijos vardu Supreme Lodge 
Of the World Loyal Order of 
Moose. šios organizacijos kon
vencija įvyks Chicagoj Ji bus 
laikoma nuo 1 iki 14 d. liepos 
mėnesio. __________ ,

Bethlehem Center
Tas kon-

Mes siųlom lietuviams vete
ranams važiuoti į Lietuvą lai
vu Statendam liepos 21 d. iš 
New Yorko ir liepos 22 d. iš 
Bostono j Klaipėdą už $175.50. 
Susidarius didesnei grupei bu
tų galima suorganizuoti Tour 
nupiginta kaina. Grįžtant butų 
galima aplankyti 
Belgiją, Franci ją 
LLASA 
palydovą ir visais 
sirupintų.

f 1931
f —šeši ratai.
f jai juodai numalevotas. 
stovy. Mekaniškai

v ■ .geras ___________
ASHLAND AVĖ. MOTOR SALES

5430 S. Ashland Avė.

f 1920 . 
1 COUPE, 

ram stovy, 
matykit ši 
kad tai yra 
ant marketo 
division 

1725

L. L. Agentų Sąjungos Ame
rikoje narių sąrašas:

Ambraziejus J., 168 Grane 
St., Brooklyn, N. Y.; “Ameri
kos Lietuvis”, 14 Vermon St., 
Worchester, Mass; Bartkevičius 
P., 678 N. Main St., Montello, 
Mass; “Dirva”, 6820 Superior 
avė., 
1730 
“Naujienos
St., Chicago, III; Sekys J., 43( 
Park' St., Hartford, Conn., Tre 
čiokas A. S.
Newark, N. 
1200 Carson 
burgh, Pa; 
Bureau, 193 
lyn, N. Y; Washner, C. J.,2013 
Carson St., S. S. Pittsburgh, 
Pa; žemantauskas J., 130 Con- 
gress Avė., Waterbury, Conn.

A. S. Trečiokas, 
LLASA Ižd.

' 1929 NASH LENGVAS O DURU SEDAN.
—Puikiam stovy. Gražiai numalevotas. 

geri tairai. Paaukausiu 
už tiktai ------------------------

CLAYTON-DEAN CHEVROLET
2500 W. Washington Blvd.

Atostogininkų dė 
mesiui

4 DURU DE 
•Naujas modelis, 

Hydraulic 
pamatyti, kad

Birželio 3 d. P. Wingeliausko 
svetainėj 12 Wardos Amerikos 
Lietuvių Demokratų organizaci
ja laikė prieš-pusmetinį 
rinkimą 
še 15 nauj ųnarių.

Susirinkime dalyvavo 
valdyba, išėmus pirmininką Ka
zimierą Stanselį, kurs šį kartą 
neatsilankė. Taigi pirminin
ku išrinkta Jonas Juška, Wm. 
Popel užėmė vice-pirmininko 
vietą ir J. Simonas užėmė ant
ro vice-pirm. vietą.

ant 
Garantuotų

DVRU DE LUKE 
Eight. šeši ratai, 
Puikia juoda Duco 
šis karas savinin- Į 

........ 9565

Nepaprasta ver-

9395

314 Walnut St., 
J; Varašius A., 
St., S. S. Pitits-
Vienybė Travel 

Grand "St.

I 1935 CHEVROLET 4 DVRU SEDAN.— Į Keturi nauji tairai. Gerai užlaikytas ka f ras. Fenderiai ir running board atnau- 
' jinti. Mažai važiuotas. Reikia n*™*-.
ti, kad įvertinti, £ JĮ 49 f"
tiktai už -----------^420

HEINA AUTO SALES 
5928 S. Kedzle Avė. j

J. KasaiVskis, 214 East 157 
st., atnaujino Naujienų prenu
meratą 15 mėn.

— Kontestantas
A. L. Skirmontas, 

15723 Lathrop avė., 
Harvey, III.

Kontestanto 
to darbuotės 
briovė keletas 
No. 133-me, 
penktadienio laidoj.

Ten buvo pasakyta, kad t 
sirašė Naujienas A. Lumpis, 
turėjo būti pasakyta

Į 1935 CHEVROLET CHAS8IS IR CAB. 
į —Tamsiai rusvos spalvos išbaigimas. 
' Tinkamas kaipo trokas arba daržovių 
išvežiojimui. Parsiduoda su jKO/Į/ĮT 
musų OK. Pasiskubinkit, tik aH/V j

GAMBILL MOTOR CO„ Ino. Į
25th ir Michigan Avė. /

“Z,™0 1 DVRV 8BDAN.—Origina 
rai « * *eram BtOVy- Oerl tal'
rai. Garsus Reo motoras nie- f 

kuomet nenusidevSs ___
DRIJE MOTOR SALES 

6527 IV. Rooseveit Rt] Berwyn

panel dekaniškai J*
: 9395

,CHbvrolet * nuni^vOta^

bar^Jy Oerl 

tiktai

4104 Mlhvaukee Avė

HAM LAVA^VTE 2
*A*-"~'S" PbtIco radio 
tyM. Reikta '“tuo f W Pamatyti.

f kad įvertinti

l ----- 1036 X Cfaffc st.

1035 CHEVROLET ftrivn.
~Nisher body JA^DARD COACH. 
Gražus Duco išbaik k
Svarus išmušimas • V P nai^as. 
šiam išpardavimui Pantas tiktai

f 1033 FORD DE LVXR' -V-8 motor yra geram f °R 8BDAN- 
rai. švarus °Vy> tai-
naujas. Specialiai ISbaie^laa kaip

apkainuotas 9250
8022 Commerclal Avė. Į

yra padarę juda.^ 
kurs nušviečia da y- 

kovoj tarp rusUXtas 
Kų Paveikslas PaV?din^3 
P°n?kai ‘‘Frontier”.

1934 CHEVROLET MASTER COUPE — 
Puikiam stovy. Kaip tik tinkamas ge- 

važiavimui. Duco išbaigimas. pa- 
mažai vartotą Chevrolet, 

negu pirkaite

UPTOWN MOTORS CORP. I
f 4859 Broadway Į

1931 BUICK 4 DVRU SEDAN.-^Seši / 
tairai ir fenderiams apsauga. Garsus / 

f Buick valve-in-head Inžinas. Ftsher body. / 
f Mekaniškal OK. Geri stabdžiai. Pasi- f 

skubinkit nusipirkti ši puikų /
karą už tiktai ----------------- f O /

SCHELLENBERGER CHEVROLET ■ 
4114 Irving Park Blvd. /

DE LUKE COACH. 
važi uotas. Hydraulic 

body. Nupigintas

— 9365i
CHEVROLET SALES Į 

0330 Broadway Į

Į S- 8t°nr Island Avė.

išpardavimui

SOVT^‘"-i 8, Ashland Are. Į
I M”™0™* STANDARD COUPE I 
f ~>ro puikus Dueo išbaigimas yra B
' naujas. No-draft ventiliacija, švarus H. fe 
mušimas. Tai puikus ir tin- < M ga aw 

karnas biznieriui karas
RUBY CHEVROLET, INCE. 07th 1f SFn°A^CHfVR°LKT KKTVRIV DVRU 

I rai m 7~ a!'Ua iSmuSimaa geri tai- I Zdy M0'{a"lika OK. Ruimingas Fisher . 
/ nau jas 8tab<miai- Išbaigimas kaip j 
f naujas. Specialiai šiam ’
f ^pardavimui 9 J

CALEY BROTHERS
----- 10524 S Miehlgan Avė.

ii^draH^y^ 4 DVRU SEDAN.—š 
f sai nauji* i tender aP8auga. V 
f nai ts,. J tai,'ai- Mekaniškai OK. Pil

■—- ..I....... f f 45
>' BERGL CHEVROLET SALES

. Cermak Rd._______
z

ii8 Duco išbari tairaL O^ina
ro<io ir bšga k 7^ PUikiam Btovy- I6' 
» _> °6(ra kaip naujas,

ok ^385Y.n°’CONNBDD MOTOR CO.

1934 FORD 4 DVRU SEDAN__ V 8

g chioml„ 9365, 
K/ MILLER CHEVROLET INC 
W «-1810 Irving Park Blvd.

į ,KEmR,'J DVRU1 žai vartoti Višu^t t8rodo ma'
Labai švnr, UbaigimaB kaip naujas, i 
^tra taipgi ^ŪTtaa karaB- daugelis l 

_ a. taipgi sšdynlų apden-
eImai- Specialiai tiktai už *į65 I 

McINERNE^ MOTOR CO I 
Cicero Avė. Į

I *034 PLYMOVTH
? ^aŽai sa^ninko 

stabdžiai, plieninis 
s,!i'n specialiam 

is9ardavimui
KVSHLER

’ ZZ, '. <‘m TVDa,t V-» MOTOR—

mitai. Paremtas ^ga m
miusų OK. .............. 1K

SUPERIOR MOTOR SALES CO. I
6943 S. Halsted St. j

1035 PLYMOVTH DE LVXB COUPE 
ladio ir heateriu. šis karas is 
bėga .kaip naujas. e - gJ™' 

važiuotas ...... ..........
ORME CHEVROLET CO. 
5200 Lake Park A ve.

PENKIŲ PASAŽIERŪ
■ Geras išbaigimas. Tairai ge- 

Ruimingas Fisher body. pa. 
karą ir jų8 persi tikrinsi t, 
geriausias karas 4^*9 
už šią kainą

CHEVROLET SALES, Ine 
D1 viaion St.

' ,AVIiVRN 8RDAN.—Išrodo ir bš- 
, x ,P nailiae- Si yra Pigiausia kaina 

.<urią mes kada nors ^."95 
siulSme karą .......... *r *
4. J. OOSTERBEEK MOTOR CO., I*
— 1541 S. Halsted St.

Dar vienas paveiks 
las iš Rusijos

f 1933 BUICK 4
Į SEDAN.—Lengvas 
t fenderiams apsauga, 

spalva numalevotas. 
ko buvo mažai 

važiuotas ---- - --------
JAMES LEVY CHEVROLET CO. 

4400 Archer Avė.

LUXE OLDSMOBILE COUPE, 
fenderiams apsauga. Nau- 

Tairai puikiamvto.

ATSILANKYKIT „....rmPAS S A VO CHEVROLETjEALiyy__s-(f
PERSKAITYKIT KLASIFIKUOTU APS

/ 1033 DONTIAC COUPE—E,ahr v , 
f no-draft ventiliacija, švarus mnh <

Už tiktai ........______
SHEETS CHEVROLET KA^To^ J g, 0o)^^

1034 FORD TUDOR SEDAN.—V-8 mo 
tor. ISbai^imas ir tairai knin 
Originali juoda maleva puikiam 
Paremtas musų OK. Pasiskn

f binkit ji nusipirkti už tiktai ^335 
’ NEALOVEC MOTOR CORp.

LafRn 8t- j 
dr«U„ia"0S, ’Srt“ ~Zt

I Pirkinys už tiktai *100
MešIAN US MOTOR SALES 

' ^^^^^^^^S^JVestern Ąyę. : ’

sus31DuUVCK 4 DVRV SEDAN.^G^r. i 
^r h ,UCk valve'in head inžinas. Fish 

_r body. Geri tairai. Svarus išmušimas 
Vart°tU karų Chtca-' 

goję. Mekaniškai OK. Par- &g*^gm 
/ S" m"sų OK-- nž ^2 f 5 i 
I GARIIELD CHEVROLET SALES C€ 

f Garfield Blvd. 1
1932 PLYMOVTH 4 DURV SEDAN.— 

Šeši ratai, fenderių apsauga. OriginaUa 
išbaigimas puikiausias. Perdėm pnono 
body, hydraulic stabdžiai.

Paremtas musų OK ___ ^220 i
EMICH MOTORS CORPORATION f 

U'cstern Avė.

1931 CHRYSLER 
Į SEDAN.
I mos radiatorius. 
' karą reikia 
šią specialę 
kainą _____

MILWAVKEE AVĖ. MOTOR SALES 
2504 Mlhvaukee Avė.

1 1929 BUICK 4 DURV MASTER SEDAN. 
' —Naujai numalevotas. Sis karas yra
naujai nikeliuotas ir perdirbtas Į9 
ir parsiduoda už tiktai .... j

DVNA1VAY CHEVROLET Į
511 S. 5th Avė., Maywood /

COUP^^^11 dict*tor sport COUPE.—Runible sSdynS. Jeigu jUB no- 
1 rite nusipirkti gražiai išrodanti coupe 
Pnn^U1 61 Plrm n9rU plrk8ito-

Pilnai išrengtas, galit paini- £g*ga — 
ti ir važiuoti, tiktai ___ i

DREXEL CHEVROLET CO. Į
4733 S. Cottage Grovę ąvb. Į

1935 CHEVROLET STANDARD COUPE. / 
—Originalios Duco žalios spalvos iš- / 
rodo kaip naujas. Mažai Į
savininko važiuotas ______  ^395 /

LEWIS AUTO SALES, INC. Į 
34OO Ogden Avė. Į

VVDDDVVDRK

PORCELĄIN 
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tfrečiadienis, birž. 10, 1906

Lietuviai ir lietuvai 
tęs paėmė leidimus 

vedyboms

m. ir

19 m. 
m.

šią liettfviąi įr lietuvaitės i$ 
ėiėme laisnius (leidimus)

"Joseph Ęąlchunis 26 m. ir 
Josęphine Towers 24 m.

John Puzick 23 -m. ir Ber- 
nice CepkaUskas 18 m.

Lapęy Ęrįnzje 28 m. ir Ber- 
nice Augunas 19 m.

Fred WinįsĮe 30 nj. ir Frąn- 
ces Stąnulis 22 m.

Filimpn Gregory 44
Anpa .Balchųnas 46 m.

Anthony Gedamibas
ir Dprothy Plattner 18

George Bocksthler 23 m. ir 
Anna Usatis 23 ip.

Michael Dadas 29 m. ir Anna 
Leitner 22 m.

Frank Samulevich 19 m. ir 
Florence Mengel 18 m.

Stanley Pūkis 25 m. ir Vallie 
Stirbul 21 m.

Frank Čurskis 30 m. ir Al
doną Maskąluųąs 19 pi

joku Yakus 49 m- ir Mar- 
tha Peplowski 38 m.

Albert Dybąs 26 m. ir Irene 
Rączynski 21 m.

Chester Kochin 22
Sfedla Rukstela 18 m.

Joseph Gonites 25 m.
bina Gintaut 22 m.

Ęenjąmin Šnekutis 28
Jean Lobick 24 m.

Joseph Daugėlas 21
Ella Shortes 25 m.

m. ir

ir Al

ni. ir

m. ir

Klaidos pataisymas
Straipsny “Steponavičių Mu

zikos Mokyklos Recitalė”, įlipu
siame Naujienose antradienį, 
birž. 9 d., buvo pasakyta, kad 
Estelle Galskiutė dainavo ariją 
iš operos Le Cid; tupėjo gi bū
ti pąsakytą, z kąd dąjnavo JEs-, 
telle Galdikiutė.

Susirūpinę bedarbių 
klausimu t . “ • ' -*

Meras Kelly if viešųjų darbų 
komisionierįųs Heyyitt antra
dieni turėjo konferenciją be
darbių likimo klausimu., Daly
kas toks, kad šią savaitę gali

Socialistų partijos 
piknikas sek

madienį

nįmiie, jiį<1“

n'aw>'<‘

Cook kauniės socialistų parti
ją reųgią j^ęiinį paniką sekma- 
dįęnį |4 C Ąįvęi?v!w 
Parke. Bus išpildytas įvairus 
programas. ;

Paveikslas rodo “Princą”, vieną iš poros tigrų, neseniai 
atvežtų į Lincoln Parką iš Hamburgo, Vokietijos. Taip ♦•Prin-i 
pas”, taip jo patelė ilgą kelionę atlaikė gerai. Už įžangą į Lin
coln Parko zoologinį sodną nereikia mokėti. Sodnas yra atdaras 
kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 valandos popiet.

Nędčlioj, į 4’ Bose- 
lando Visų Šventų parąpijos 
bažnyčioj kpn. i Černiauskas 4ą- 
vė šlubą nęt poroms,
būtent A. Nųupapjtui su V. 
MikneviČiutei ir į K. Ząrnęckiui 
su E, Juodelių^.

įi ■ — Koresp.

praeito sekmadienio Budriko 
radio programas visais atžvil
giais buvo įdomus. Radio or
kestrą nepaprastai šakniai at
liko savo muzikos numerius. 
Labai gražiai dainavo ponia 
Elena Rakauskienė.

PHmintiaa dar, kad taip pat 
gražus Budriko radio progra ■ 
mai būna kas ketvirtadienis 
nuo 8 iki 9 vai. vak. iš stoties 
WHFC, o pirmadieniais ir penk
tadieniais nuo 7 iki 7:30 iš 
stoties WAAF. — Hic.

Natioųąl Finanęe Co., kuri 
atidarė didelę krautuvę antra
šu, 820 North Cicero Avė.

Toje krautuvėje galima ra
sti didelį pasirinkimą atgautų 
mašinų (auto) kurie tapo at
imti iš pirkėjų ųž nemokėji
mą įmoResnių. Visus tokius 
atgautus autos National Fi- 
napce Cq, išsta|p pardavimui 
savo krautuvėje yįršpiinėtu 
aijtrą^ų, VBA.

Taiso visokius radio
National Finaųce Co. 
atidarė atgautų au
tomobilių krautuvę

Pereitą šeštadienį Naujienų 
laidoję tilpo didelis skelbimas

Delegatų kelionė i 
Kenoshą ir SLA. Sei

mų, Cleveland, O.

būti užbaigtas pildymas fedęra- 
lių darbų programo. šiam pro
gramų! buvo skirtą $84,500,- 
000. Suprantama, kad taip pla
čia skale vykdomam programui 
samdyta nemažai darbininkų. 
Tad ir kyla klausimas, kas da
ryti su asmenimis, kurie ne
teks darbo programo pildymą 
užbaigus.

■ Ui ftr-v m n W ■■ ■■

Nusišovė pačiai išbė
gus pagelbos ieškoti

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

Su policininkais sųn« 
kų kovoti

P-ia Marge Chesen, 2707 
Altgeld avenue, važiavo auto
mobiliu. Policininkų skvadas 
mėgino sulaikyti ją ir įteikti 
jai tikietą už pergreitą važia
vimą.

Bet ponia į tai neatkreipė dė
mesio. Ji dar smarkiau paleido 
mašiną. O kai policininkąi pa
sivijo ją ir mėgino išprašyti iš 
mašinos, tai nuo ponios nagų 
nukentėjo vieno policininko vei
das.

Galų gale policininkai visgi 
įveikė ją. Poniai teks paaiškin
ti teisme parodyto kovingumo 
priežastis. Be to, -jai‘ teks pą- 
aiškirfti, "kokiu budu >jos maši
noj atsirado šešios 
alaus bonkos.

tuščios

Pakels mokyklos 
standartą

Kaip Chicagos Universiteto 
kombinuoto veikia Rush medi
cinos kolegija. Sulig naujai pa
darytu planu ši kolegija bus 
padaryta medicinos mokykla, 
kurią galės lankyti tik daktarai 
specialistai ir studehtai medi
kai, kurie jau bus pabaigę re- 
guliarį medicinos mokslo kur
są. Chicagos universiteto ręgu- 
liarė medicinos mokykla dar
buosis ir ateityje, kaip darba
vosi iki šiol.

Vyras kalėjime, mo
teris ieško skirybų
Frances Kator, 32 metų, pa

davė teismui prašymą suteikti 
jai skirybąs nųp vyro. Ji yra 
moteris pąskilbųsio kidnaperio 
Ąlbertp J. Ka|or, kurs (tapo nu
baustas ųž žmogvagystę 199 
metams kalėti.

Dar viena byla dėl 
“streetervillės”

Kai Ctycagą buvę dar jauna, 
tai dabartinėj apielinkėj, kuri 
yrą praipinta auksinę pakran
te ir kur šiandie randasi Chi* 
cagos pirčių rezidencįjęs, gyve
no kapitonas Streeterville ba
kūžėj pastatytoj ant smėlio, 
ežero pakrantėj. Ėmė ilgoką 
laiką kol kapitoną išvijo polici
ja. Tas kapitonas savinos: di 
dėl j pakrantės plotą.

Antradienį iš teismo Ūpo iš 
mesta kitą byla, panaši kapito
no Streetsrville’p bylai. ButeVu 
tūlas Hcrman Kreuding, 7t 
metų, prašė, teismą pripažint: 
jj kaip savipinką keleto aųksi 
nės pakrantės blokų. Kreuding 
fąktinai ieškojo turto vertės 
$8QQ,000,000. Nemažas ieškp 

’pys.

Teofel Petroyvski, 49 metų, 
982 Mijwaukee avė., pasakė są- 
vo pačiai, kad jis esąs prisirųp- 
sęs nusižudyti. Pati bėgę pa
gelbės ieškoti, kad sulaikyti vy
rą nuo saužudystės. Bedama ji 
išgirdo šųvj, kurs nutraukė 
Petrowskip gyvenimą.

Buvęs prezidentas 
Cllięągoj

,P-as Herberį; Hopvep, buvęs 
jųngt. Vąlstijų prezidentas, 
vykdamas j Clevėlandą, kur lai
koma repubjikonų konvenciją, 
sustojo Chicągoj. Jis čia rupšė 
prakalbą, kurią pasakys Cleye- 
lande konvencijos delegatąiųs.

Neišsižadėjo seno 
amato

Frank Myers 21 m. ir John 
Franci sco ^20 met^^b.uvo patai
sos, nldkykloj. t Ųž». gerą^elgesį 
mokykloj jie buVo' paleisti iš 
tos įstaigos. Metus laiko jiedu 
išgyveno laisvi. Areštuoti ant
radienį jiedu prisipažino polici
jai, kad per tuos, metus padarė 
80 ar 40 holdapų tavernoms ir 
automobilistams, kai šie susto
davę prie trafiko šviesų.

Mano Padėka
Draugams, prietelianįs 

šiaip geros valios žmonėnĮs, ką- 
rie mane lankėte ir suranunptp 
sunkioje mano ligoje, tuąiĮrĮ jus 
pridavėt man energijos į? vil
ties pasveikti. Tiesa, Ąąr yis 
tebesu gydytojo priežiūroj, vie
nok greitu laiku tikiuos jau bu
siu sveika. Tad dėkoju ųž ląn? 
kymą ir gražias dovąuąs: 
les, saldainius, knygąs ir 
geli kitokių dalykų. Visos 
ypatos malonėsite priiiųt! 
no dideliausį ačiū:

Pp. Kalvaičiai, Kairiai^ 
lenčiunai, Laučiai

|F

Sekmadieniniai Bųdriko Ra
dio programai iš etoįies WCFL, 
be abejo, yra vieni įš popu- 
liariąųsių musų tautiečių tąj> 
pe, kadangi juo$ Aiąasliuoja 
pirmaeilė *ą(lip stpps įr tpdpl 
progrąmąį būną ąįškiai ip la- 
bąi toli gĮrįįųp. ĘąęĮio orkes
trą, solistai ir šiaip klausomo
jo meno artistai visuomet bū
na geriausią! parinkai. Taigi ir

SIUSKIT P
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON *
Išprašo Lietuvosžmonėsr 
laįp pataria Lietuvos banhr

Radio veikia gerai tik tuo
met, kuomet jo visa sistema 
yra užlaikoma tinkamoj prie
žiūroj. Bet ta priežiūra nere
tai būna neganętina ir per 
menka, nes čia reikalinga ir 
prideramas patyrimas. _

Tad, jei kieno nors radio 
jau reikalauja gydymo ar tai
symo tegu nepamiršta radio 
eksperto pasišaukti, kurį vi
suomet lengvu rasti pašaukus 
telefonu Hemlock 3434 arba 
asmeniškai nuvykus pas 
Southwest Radio Co., 1708 W. 
63rd St.

Smulkmenas tėmykite skel
bime, kuris telpa šiandien 
“Naujienose”. Rep. X-¥.

Pasiskubinkite užsiregistruo
ti, nes laikas trumpas. Užsire- 
gistruokit iki birželio 14 d. 
Kurie norite važiuoti traukiniu 
— round trip kelione nupiginta 
iki $8.80. Sugrįžti galima bė- 
gyj 10 dienų.

Kurie yriuos į kongresą
Traųk^ys išeina iš La Šalip 

Street Stoties, La Šalie ir Van 
Buren, birželio 19 dieną, 11:20 
vąl. vakare Central Standard 
laiku (Chicagos laiku 12:20).

Kurie važiuos į SLA seimą
Traukinys išeis iš La Šalie 

Street stoties, La Šalie ir Van 
Buren, birželio 21 d., 9:40 vai. 
ryte, Central laiku, o Chicagos 
laiku 10:40.

Iš Chicagos važiuosime visi 
kartu. Praneškit Transportaci- 
jos Komisijai į Naujienas, kas
dien nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
TeĮ. CANAL 8500. Klauskite 
M. Kemešienės.

w

Brighton Partiečių 
ATIDAI!

Tįp, kurie ųusipįrkdąyo Nau
jieną^ pas

p. KRAUKLYS
4411 S. Richmond St.

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

jienas sekamose vietose:
«®KUS

LOVEIKIS 
kvietkininkas 

(lęlęs Vę^ųyęnąs. Bąpkietąms 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel., RPUlevard 7314 

Trr?--

t . ■.. ji i'Į""
ILaidotuvių Direktorįail

p.'M _ .
KRI<JČIUS,

4146 Archer Avenue
— IR —

p. PAUKŠTIS
(BUČERNĖ)

4069 S. Sacramento A v
—"N." Adm 

•----------------------------------—» '--------------------------------------

^TĄ NUO

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPuljlię 8340

M^tinėa Sukaktuvės

MĖGINK MARA 
‘ ' W:L77J//

Mara Ląxątiyę arpatą yra gąiji-
tps gildąs. Tai yra nialonaua ė|ro-
RlR WHRF|ntQj«s- ThiM |r vapame. Ji 
Kreifal |r čvejpiąl §urpgąUuoja Vįęjųriuį 

lalkro<i|. Pabalina g-ąsij sk»pq- 
•mis. trinančius 'ir&ivp* skausmus ir 
ąęylrfiltląhpo rųrSčIąs, pąsldarlusĮus nuo 
vikriu ų^k|ętč||ą)p, o jus Kas ryta Jcel-' 
ąlte s|i šypsą veide, pareikalavus ir pri- 
ęiupąis yųr<Ją ir antrai j Mara Products 
Co-- w st., jjhicaro. m.,
ą|«nčįaiąe tPeH VĖpTpi, arpą pirkit 
PpKell Ir Vieno bąncįymo jei nebusite 
PflOlM PlnteM bus p-ąžipti.

Spėriai i j ri
šta savaitę

liUlitger 
(Jąu- 
šjps 
w-

MARIJONA MANKAUSKIĘ- 
Nš (po pirmu vyru

Persiskyrė sų šiuo pasauliu 
birže|ip 8 d./ ^-tą vąl, vakare, 

nu, sulaukus 44 metų ąm- 
Žiųųs, gimU§ įHųvuj, Kretin
gos ąp^kr., Kuplių parąp., Veš- 
tavenu kaime. Amerikoj išgy- 
vepp 25 metąs.

Paliko fl^eįiąme nuli^ime 
yyra Antąna,r dukterį MarbpįU 
m žentą Walter Rąltrušaiti,

vą- 
ir Ąsciląi| 

p-lės: M. & A. VaidiliutČS, B« 
Rudgalviutė, R. Kiopute, 
Kairiutė ir A. RvĮlkąųsįąitąj 
p-ios: Vaidilienė, šepelįenė, Ęą- 
ziunienė, RuitkauskĮepe, JąsUr 
tienė, Norkevičienė, Čingienė? 
Demikienė, Dočkienč, Pv||ąitląr 
nė, Gunauskienč ir Hąųgelięųė, 

P. S. Dėkoju ir tam gerąšjn- 
džiui, kuris rašė ir velipp map 
greitos ir geros sveikątps.

Ačiū.
Marija Ketvinlienę,

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

PRANEŠIMAS
šiuomi prabešame, lię|uyiųk visuo

menės žiniai, kad lietuvis F. NaVi-' 
manas SPECIALISTAS įĄIKR0PĮ-! 
NINKAS, per daugeli metų turintis 
patyrimo įvairios išdirbystės laik
rodžiu, laikrodėlių, rašomųjų maši
nėlių ir perdirbime bei taisyme žie
du. Darbas atliekamas gerai, sąži
ningai ir prieinamai, sulig klijentu 
ręikalavimu. Nepataisomi laikrodė
liai tampa kaip nauji.'' Nepraleiskite 
progos neišmėgįne, o įsitikinsite ir, 
busite pilnai patenkinti.
809 West 19th St. Halsted kampas. 

Telefonas Canal 8889.

Marijona jr MagJąlena Bra- 
žįnskuites iy gimines Ameri
koj: Lietuvoj 2 bęelius Keąsi 
tąntipa ir Antaną ir gimines.

Priklausė Chjpagos Lietuvių 
; Draugijąi. Dyypnu po antrašu 

2807 Sp. Lowe ,Ąvp, Runąs pą- 
šąrvptas randasi Masalskiu 
koplvčip.ie, 3807 Lituapicą ąve.

Lftidptuvės įvyks šeštadieni, 
birželiu 13-ta q„ 8'ta vąl. ryto 
is kunlyčips i šv. Jurgio par. 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos iiz veliones 
siela, o iš ten bus nulydėtą i 
šy. Kazimiero kąninės.

Visi A. A. Marijonos Mąnr 
kauskienes giminės, ir 
pažystami esat nuoširdžiai 
kyiečiąmi dulvvąuti ląidotuve- 
se ir suteikti iąi paskutini pa- 
tąrnąyimą ir ątsisveikmim^-

kliudė liekW’
Vyras, dulktu brolis, ęesųp, 

Žentas ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja Laid. 
Direkt. A. Masalskis, tel. Bou- 
levard 4139.

Hospital 
Ligoninė

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $1 d-ftH

vaikams .........1   I fe VU
Palagas ligoni- M500
Akušerija pa- SlS-fiO

Medikais pgzami- 5100
DoilGLAŠ PARK HOŠTIPAL 

1000 So. Kedzie Avė. .

NAUJA RAKANDU KRAUTUVĖ 
' ’ IR DIRBTUVĖ

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

716 W. 31st St. netoli Halsted 
Tel. Victory 3851

Salutaras Urug &
- Chemical Co.

Salutaro Biteri^ yra vienas iš geriaų- 
»ių Biteriu ka šiandien tapdasi ant 
marmėto. Jis žinomas kaipo gera gy
duole dėl vidurįų ąr kitų nesmagu
mu. Plačiai yrą parduodamas aptie- 
kosę ir vartojamas^ Tąvepiose geras 
gertį su degtine ir pe degtinės. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite tęlpfoiįu Capąl 1183

639 St.
CHICĄGO. ILL.

PRINCESŠ
TEĄTRĄS

So. Clark arti Japkson 
PRADEDANT 

Penktadieni Lygiai 12 valanda 
Pirma karta Ghicagoje 

Sovietų Filmos Trįurųfas
“FRONTIER”

25c iki Vai po piet

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

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

žina atmintis.

1
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Tavernos

PETRAS GRIMAĮLA

Persiskyrė sų šiuo pasauliu 
i.lO d. birželio mėn.., 1935 m., 
sulaukės b2 metu amžiaus, gi
męs Tauragės apsky., Pąšaltu- 
nės pąrap., Serapiniškių kaime

Paliko dideliame nuliūdime 
moteri Petronėle, po tėvais 
gubrickaite, sūnų Algirdą, 2 
dukteris—Oną Siryikiėne ir 
Dolores, žentų Puviją, dų anū
kų ir gimines/

JawU metai jpraėjo kaip ne
laiminga mirtis išplėšė tave iš 
musų tarpo.

'Mes tave mu'su brangusis 
vyre ir teveli niekuomet ne
užmiršime. Tų pas mus jau 
nėbesugriši, bet męs anksčįaus 
ar vėliaus pas Tave ateisime. 
Lauk mus ateinanti

Nųliųde liekam,

Moteris Petronėlė, kuri likosi 
taverno bizny,’ 133'5 W. Madi- 
ąon St.R dukterys, sunūs ir gi
minės

J. MIKŠIS
RAMOVA AUTO ŠĘOP

Taiso visokius automobilius 
geriausiai ir pigiausiai
834 W. 35th St.

Tel. Yards 6547

21st Place Tavem & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai 
Bismark ftĮus, geros rūšies 

degtine ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
W. 218t Place TeL Ganai 7522

Bungalow lųn
Musų užeigoj visados randasi ge

riausios rųšies degtine, vynas, alps

užeiti ir gražiai laika praleisti. A^ 
dara visa' naktį. Savininkai:
PĖTER GREEN & JOS. TREPOSKAI

82nd and Kean AvenueTel Republic 8402
Urane Uoal Co.
5332 S. Long Avė,

Chięago, III.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Pete’s Inn
Mano užeigoje visados randas} ge
ros rūšies degtinė. Garden City alus 
cigarai, cigaretei, saldainių, šalta- 
košės, užkandžiai ir mandagus pa- 
tarpavimas. Užeiga prieš lietuvių 
tautiškų kapinių vartus. Kviečią vi
sus savininkas.

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

Lietuvių Draugiją ir 
Kliubų dėmesiui

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose 
tiktai per DVI piĖN^S. Už dąų- Į

Bįll’s Tąvern
Pranešam visiems draugams ir 

kostumeriamš, kad mes persikėlėm i 
nauja vieta: penktadieniais žuvis 
veltui ir gera niuiika penktadieniais 
ir šeštadieniais: graži vieta dėl šo
kių. Užkandžiai visuomet

Savininkai:
VINCAS IR ONA POPELL 

4358 So. Mapleivood Avenue

VINCENTAS SAKINSĘIS
• Persiskyrė sų šįuo pąsąųlįų 

birelio 8 d„ 11:45 v. vakaro, 
1936 m., sulaukęs pusės am
žiaus, girpęs Tauragės ąpskr,, 
Kaltinėnų parąp. ir miesto.

Arnerikpj išgyveną 27 {nętus
Paliko 'lidelianie nuliūdime 

moteri Ona po tėvais Dąr^e- 
vičiųtę, dukterį StėRa, sųnų 
Edwarda. pusbroli Pranciškų s 
Kemtavičių ir daug giminių.

Kūnas pa^arvptas randasi 
4605 S. Hermitage aVe. Dėl 
platesniu žinių pašaukite Dre- 
xel 0555. Laidotuvės |vyks 
penktadieni, biržėlįo 12 d„ 8 vaj. 
ryto iŠ J. F. Eudpikio koply
čios i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtus į 
Šv. ' Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Sakins- 
kio giminės, draugai ir pažys
tami esat nuo§įrdžiąi kviečia
mi dalyvauti laiputuvėse ir su
teikti jarp paskutini Patarnavi
mą |r atsisveikinimu.

Nuliūdę liekame.
Moteris, duktė, sūnūs ir

"'i1' «■■■ giminės 
LaidotuVėse patarnauja Laid. 
Direktorius J. F. Eudeikis, tel. 
Yards 1741.

Į'i'm"'.rT k. t v* i j m

SUSIRINKIMAI
B!-... Z- l '

Liet. Tefttr. Pr-jos “Rūtą” No. 1 prieš’pusmetinis susirinkimas 
įvylęs trečiadienį, birželio X0 d., Lietuviu Auditorijoj, nau
jojoj vietoj, 7:30 y. yąk. Bus dąpg dąlykų apsvarstyti, to
dėl reikalingą susirinkti visiems. —Fr. Opulskas, rašt.

Dr-tės PąĮąimintos Lįętuyos prįešpusmetinįs susirinkimas įvyks 
birželio 10 d. 8 vąj. vak. Chicągos Lietąvįų Auditorijoj. 
Malpnękite ląiku pribūti, ue§ yrą daug syąfbių dalykų ap
tarti■ . , / T—..... ■■■■■>■■■■..i.i ■;■ ■■■■■■■«■ *"■■■'r * -- .......

Vąldybą. i

rrr

PARENGIMAI
UULJtJUUUL 1WW

ROSELANDE — Dr. Jono šliupo prakalbos ir priėmimo vaka
rienė atsibus birželio 12, 8-tą vai. vakare, 10418 boirth 
Michigan Avė. Įžanga 10 centų. — Komitetas.



NAUJIENOS, Chicago, UI.
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IŠ SLA. 36 KUOPOS SUSIRINKIMO CLASSIFIEDADS
aip Vaidyla skaitė “dvilypį” protoko

DR. JONUI ŠLIUPUI

CLASSIFIEDADS
Automobiles

bus

J. Thomasparei

Furnished Rooms

Educational

šoko 
šoko

36 kuopa 
pasisakė 

šaukiamą 
net tris

MAX 
kiška 
Canal

PARSIDUODA forcloserio barme
nas, 2 flatis. plytinis 6—6 furnace 
apšildomas. 2446-Wi Pershing Rd.

Personai
Asmenų Ieško

siVsirin- 
pradėjo 
įkaitė,

žaga-
gegu-

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Furs
Kailiai

2 vaikai, nakvoti ar išeiti, nėra skal 
bimo. Cedercrest 4084.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Business Chances
Pardavimui Bizniai

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav, 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Movint? 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 3408

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

PARSIDUODA mrosernė ir mar 
ketas. Parduosiu labai prieinamai. 

2953 W. 59th St. Republic 8931.

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

KOHN. Turim Rusiška ir Tur- 
tabaka, 1728 S. Halsted St. 
9345.

.. bet Turkija yra 
pagarsėjus dėl Tabako

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

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

TAVERN pardavimui, priežastis 
’švažiuoinm ant farmos. Gera vieta 
Biznis išdirbtas p*»r daug metu. 

5708 So. Morgan St.

kuris prideda saldų 
kvapsnį ir skonį prie 
Chesterfield Cigaretų.

APLEIDŽIU maža darba. Flatas ir 
Furničiai. Janitor Kari.

30 N. Hoyne Avė.

susirinkimo 
0 pabėgo todėl, kad 
jog susirinkusiųjų

PARSIDUODA tavem 50 pėdu ba- 
vas, veikiantis biznis. Kreiptis 6114 
So. Halsted St.

GERA vieta dėl veiterkos $8-10 
Fountain $15.00 otel maids $48.00 
Resortąms pagelba $45 su kamba
riais ir borda. Kendžiu pardavinėji
mo merginos $15.00 Assemblers 
$12.00 Namu mergina $45.00, o taip
gi darbai dėl vyru.

WabaSh Employment 14th floor 
20 E. Jackson Blvd.

žagariečiai, joniš- 
meškutie-

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR PARSIDUODA ■ Bri«rhton Park 

bargano tavernas ir pranertė. šokiu 
salė, dining ruimis taingi extra lo
tas. Kreiptis laišku. 1739 So. Hals
ted St., Box 457.

PARSIDUODA kriaučiaus Sana— 
furnace apšildomas—3 kambariai už
pakaly. Labai prieinamai. Galima 
nasidarvti puiku gyvenimą. 608 W. 
31st Street.

MERGINA bendram darbui, padė
ti virti, savas kambarys references. 
Dorchester 5427Virginia Mine Run $6.95 už tona, 

perkant daugiau.
Shulmistras Bros.

4016^6 Archer Avė. Tel. Lafayette 
6300.

PARSIDUODA tavernas — pilnas 
stako ir fikčeriai. Mrs. Joseph Bre- 
tanus, 3231 W. North Avė.

Rodosi, dar visai neseniai te
ko dalyvauti žagariečių gegu
žinėj, kurią buvo surengę spor
tininkai ir vietinės organizaci
jos gražiame Žagarės parke, 
buvusiame Naryškino sodne.

J tą gegužinę susirinko ne 
tik Žagarės miestelio žmonės. 
Atvyko ir apiejinkės kaimų jau
nimas. Iš Stungių atvyko mo
kytoja p-lė Ona Baltytė ir dau
gelis kitų; iš Klaipėdos atosto
gų proga atvažiavo p-ia Gude
lis; iš Smalininkų girninkas 
Sirnikis su žmona; dalyvavo 
žagariečių kliubo veikėjos pp. 
Misevičienės, Minaičių mokyk
los vedėja p-lė Lina Ramonai
tė, jos brolis Vacys, taipgi 
mokytojas, ir didokas skaičius 
žagariečių profesionalų ir kito
kios inteligentijos.

ŽENOTA PORA be vaiku ieško 
dalrbo ant farjnos. Patyrė per daug 
metu. 3950 Sy. Western Avė. ,

Tačiau 36 kuopa padarė la
bai įdomų precedentą. Būtent, 
jei tarimai nėra p. Vaidylos 
užrašyti, tai jie nelegalus. Dau< 
giau to: pasirodo, kad proto
kolas galima dalimis svarstyti 
ir priimti. Ir priimti tik tai, 
kas nesipriešina p, Vaidylos 
nusistaymui.

PO PAAUKŠTINIMO-----------KAS?
Jus jau užbaigėte mokslą, pasirinki
te profesija, kuri reikalinga apsišvie
timo—GROŽIO KULTŪRA. Musu 
trumpi asmeniniai kursai jus paruoš 
algai - užsidirbti mėnesiais pirmyn 
musu paprasto plano. Susipažinkite 
su musu kursais ir vietos aprūpini
mo planu.

MOLER SYSTEM
177 N. State St. Central 6393

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

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

Hemlock 0800

REIKALINGAS kambarys dėl ne
vedusį© vyro. Su valgiu ar be val
gio. Pažymėkite kaina; praneškite 
laišku 1739 So. Halsted st. Box 458

PAIEŠKOJIMAS
Prašau atsišaukti ar žinančius 

pranešti, kur randasi Jonas ir Pet
ras Miliai iš Lendrynės ir Ciprijonas 
Bružis iš Rimšų, visi Eržvilkio vals
čiaus. Izidorius Milius. Comp. Ken- 
tuck, Eagle River, Wis.

REIKALINGA moteris prie namu 
darbo, reikės nakvoti ant vietos, 
šaukite Mr. Kamenear tel. Dearborn 
0490 arba Rogers Park 3355.

Tegul 
esame 
radio, 
apskaitliavimas

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

DODGE 1936 Demonstrator — 4 
duru Sedan su tronku—mažai var
totas. Bargenas. Priimsiu sena ką
rą i mainus. (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE

3453 So. Morgan St. 
Tel Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

goms eiti buvo paskirtas p. V. 
Stulpinas, kuopos yice-pirmi- 
ninkas.

Apie susirinkimo hęlegalumą, 
vadinasi, negalėjo būti jokios 
kalbos, šiaip ar taip, dar nie
kuomet tokio patvarkymo ne> 
buvo padaryta, kad 36 kuopos 
susirinkimai yra nelegalus, jei 
-ie p. Vaidyla protokolus užra-

PARDAVIMUI tavernas pigiai, 
rendai 6 kambariai pagyvenimui 
nrie na t strytkarių barnės. 1643 W. 
69th Street.

MERGINA bendram namu darbui, 
nėra virimo prižiūrėti vaike, lengvas 
skalbimas, savas kambarys $6.00.

Drexel 0277.

Per visą mėnesį p. Maikis 
Vaidyla buvo labai blogai nusi
teikęs. Ir tam buvo labai rim
tas pagrindas: SLA. 
gegužės susirinkime 
už Amerikos lietuvių 
kongresą ir išrinko 
delegatus.

Sai/gojo p. Vaidyla tą kuopą 
nuo visokios “kramolos” kaip 
savo akį, o štai čia tau toks 
siurprizas! . i-

Taip, buvo ko susirūpinti. Ką 
butų pasakęs Vaidylai “tautos 
vadas ir kavalięriuš“< Karpius, 
jei jis taip negarbingai butų 
praradęs savo įtaką -36 kuo
poje! ■ JA f,:'. J

. Taigi, per visą mėnesį gal
vojo p. Vaidyla apie “revan
šą“, Galvojo ir mobilizavę sa
vo armiją. ų. •>

i Štai 
kuoįjos^ irimas 
bW> 
pereito susirinkimo 
dafevau’ii kongrese 
Klausimas tik galėjo 
kįoriiis priemonėmis 
bandoma padaryti.
Jįlkoma, kad 

tikęįje visokios 
pateisinamos. 
ti|ftl atžvilgio » 
poli ikieritW įfefi

COAL
________ Anglys_________

Anglys! Anglys!
Jei jus pirktumėte anglis dabar 

jus gautumėte abu: kaina ir koky-

PARSIDUODA kendžiu. ice cream 
Ir smulkmenų krautuvė. Gerai ei- 

biznis, tinka norai motėm 
-r vndnRfai norai. Arti mokvklfts. 
Kaina $500 Parduosiu pigiai. 6049 
Prin^eton Avė.

^MERGINA bendram namų darbui 
nrižiurėti kūdiki, geri namai, $5.00 
Berkshire 8484.

Ceylionas yra pagarsėjęs dėl Prieskonių 
Brazilija yrą pagarsėjus dėl Kavos

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

id p. Vaidyla pasirflpijio į 
’inkimą sutraukti* višas^ sa • 
ėgas, tai čia nieko negali- 
jprikišli. t ‘ Kad Jis Mtėngėsi 
itinkaiįąk. jam niitarinjį at- 
iti, tai irgi viskas tvarkoje.

PARSIDUODA 85 akru farma ne
toli Crown Point, Ind. Su visomis 
mašinomis ir pilnu staku. Našlė par
duoda už pirma teisinga pasiuliji- 
ma. Mrs. Raduski, 2019 Broadway, 
Indiana Harbor. Ind.

Taip tai praėjo tas įdomus 
susirinkimas, kuriame kai ku- 
Sms ' žmonėms net apkursti 

kėjo'

Roofing 
175U A'allao Street 
Tel Boulevard 0250

Prie įvairių spalvų žaliumy- 
nuose prisaikstytų lempučių 
nakties metu gegužinė darė 
nepaprastai gražų įspūdį. Aukš
tai iškeltoj platformoj du or
kestrai grojo. Šokių gi vieta 
buvo baltomis smiltimis išbars
tyta. Po atviru dangum 
jaunuomenė. Jos tarpe 
ir chicagietis.

Ateinantį sekmadienį, 
birželio 14 d., Chicagos 
riečių Kliubas turės savo 
žinę p. Miknio darže, prie Ar
cher avė., anapus Kean avė 
Vieta graži, ąžuolais apaugusi: 
muzikantai žagariečiai p. J. Ke- 
turakid vadovybėj gros lietuvis, 
kas ir amerikoniškas melodijas: 
šokių mėgėjai galės puikiai pa
sišokti. Suvažiavę svečiai ii

Tai tinkama dalis šito turkiško ta
bako, pritaikinta ir kryžiavai-sumai
šyta su geriausiais šios šalies na- 
mie-augintais tabakais, kuri duoda 
Chesterfields ją lengvumą ir geresnį 
skonį — kita priežastis kodėl Ches
terfields Patenkina.

Kiekvienas juk turi teisę ginti 
javo nusistatymą ir pasisakyti 
prieš tai, kas nepatinka.

Bet kada p. Vaidyla grie^ 
biasi purvinos politikos, tai to 
pateisinti jokiu btttlu negalima.

Sekretoriaus pareiga yra tei
singai užrašyti tarimus. Ar 
tie tarimai jam patinka, ar ne, 
bet jis turi juos į protokolą 
įtraukti. O kada susirinki
mas svarsto protokolą, tai jis 
irgi žiuri, kad visi tarimai bu
tų teisingai užrašyti. Tai ir- 
viskas. O jei kokie tarimai 
.nepatinka, tai susirinkimas ga
li juos atšaukti prisilaikyda
mas nustatytos tvarkos, — to
kios tvarkos, kurios laikosi vi-; 
si civilizuoti žmonės.

Kai atsidarė kuopos 
kimas, tai p. Vaidyla 
skaityti protokolą, 
skaitė ir sustojo, kad galėtų pa
aiškinti, v t jog protokolas esąs 
“dvilypis“. Vadinasi, suside
dąs iš dviejų dalių. Pirmoji 
protokolo dalis esanti “orait7’ 
ir teisėta, nes jis pats ją para
šęs. ,< Antroji dalis esanti užra
šyta ant popiergalio, ir jis tą 
dalį į protokolų knygą neįtrau
kęs. O neįtraukęs todėl, kad 
tarimai esą neteisėti.
y Kaip žinia, p. Vaidyla iš ge
gužės mėnesinio 
pabėgę, 
pamatė.
daugumas nėra jam palankus- 
Nors sekretorius ir pabėgo, bet 
vis dėlto susirinkimas buvo tę
siamas. Sekretoriaus

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks wwarimus namų 
savininkams reikale nesusinratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. šventadieniais >ni 
10 ryto iki piet

LANDLORDS BUREAU nę 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitaee 2951
Mes esame iau šiuo adresu viri 

50 ,m»*.

viešnios 
kiečiai, gruzdiečiai, 
čiai ir skaisgiriečiai su kruopie- 
čiais, taip ir kiti jų kaimynai 
— turės smagius laikus.

/,»• Žagarės svečias.

birželio 3 d., įvyksta
Ąišku 

aidyla bancĮys 
nutarimą 
atšaukti, 

kilti: ko-

neilėje^įr ^poli- 
^rfeihęitfcS yra 
Pasirodo, kad’ 
spumųnas airis 

r-jiesu-

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

■ BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

MES PATAISOME
RADIOS

ekspertai patalao jūsų Radio. Mes 
Krai susipažinę su kiekvienos ruSies 
Darbų garantuojame ant metų. Dykai 

Palaukit mus
HEMLOCK 34.34 

KALBAME LIETUVIŠKAI

Southwest Radio Co. 
1708 Mest O3rd Street

Faktiškai taip ir buvo pada-i 
ryta: p. Vaidylos šalininkai; 
priėmė. tik tą protokolo dalį, 
kdri buvo jų vado užrašyta. 
Kita dalis buvo atmesta, nes 
jęs p. Vaidyla neaprobavo,

Jokie argumentai čia nieko 
negelbėjo. Pirmininkas prisi
pažino, jog susirinkimą jis ve
dė ir po to, kai p. Vaidyla pa 
bėgo. Pripažino ir tai, kad to
kie tarimai, kokius užrašė p 
Stulpinas buvo padaryti. O 
vienok jis leido balsuoti, 'kad 
tie tarimai nebūtų į portokolą 
užrašyti! /į ■-

Kadangi to reikalavo p. Vai 
dylos politika, tai taip ir buvo 
padaryta. Tiesą sakant, ta po
litika reikalavo iš pono pirmi
ninko ir didesnio pasiaukojimo. 
Būtent, kad jis laikinai “ap
kurstų“ ir negirdėtų, jog p. 
Vaidyla kai kuriuos narius 
pavadino gengsteriais.

Vadinasi, jei noriu, tai gird- 
žiu'f o jei nenoriu, tai negird
žiu..,

Apie tai, k:
lą, darė komentarus ir kitus dalykus

Lietuvos airigį dvasios tau 
į ausį šnibždėjo,

Kada Lietuvos tauta ant 
mirties patalo gulėjo

Paslaptis tau savo atskleidė 
gamta, —

Tu‘ žinojai, ko trokšta 
Lietuvos tauta.

Kada Lietuvą supo 
juodoji audra,

Tu stojai į darbą, ir tamsoj
■ prašvito “Aušra“.

Apsišarvavęs hiokslų, tu 
stojai dirbti, tį> •' '

šviesti lietuvius, neduot 
tautai; mirt, t

Laisvąją mintį'J tarp lietuvių 
pasėjai, i

Aukštą idealą jų tarpe 
įdėjai. ;

Nei auksas, nei turtai tavęs 
nežavėjo,- :

Apšvieta lietuvio kaimiečio 
tau vien tik rupėj o.

Nors' amžium jau sensti, bet 
dvasioj tvirtas;

Stoji* į darbą, skubi, kad 
neliktų nedirbtas.

Reiktų pailsėta šiandien jau 
atgijus Lietuva,

Bet tau vis rupi, kad ji būt 
kultūringa ir laisva.

Už nuveiktus Lietuvai darbus 
ir mokslo raštus

Linkiu4 tau sveikam gyventi 
.į dar ilgus metus.

Real Estate For Sale 
Naitifti-žemė Pardavimui

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insurance 
4631 South Ashland Avenue, 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom ka kas 
turite. Pagelbstime atnaujinti morgi- 
čius. Turėdami ka ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie musu, teisingas ir greitas 
Datarhavimas jums bus ant naudos

Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus* pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

Help Wanted—Male-Female

MES TURIME VIETŲ DEL PA
TYRUSIŲ DIRBTUVĖS darbinin
ku; taipgi hotelių. mašinų operato
rių. veiterku, virėju, bendro namu 
darbo. Geros sąlygos. A. J. McCoy 
and Associates, Suite 1128, 140 So. 
Dearborn St.




