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Opozicijos
GUB. LANDON BUS NOMINUOTAS BE 

JOKIOS OPOZICIJOS

Visi kiti republikonų kandidatai ištraukė 
savo kandidatūras ir paliko vieną gub. 

Landon dagi ir platformą pasirašyti
CLECELAND, O., birž. 11. 

— Republikonų kandidatu į 
prezidentus bus nominuotas 
niekuo nepasižymėjęs Kansas 
gubernatorius Afred Mossman 
Landon. Bus jis nominuotas 
be jokios opozicijos — vien
balsiai, nes visi kiti republi
konų kandidatai — Knox, Bo- 
rah ir k. — ištraukė savo kan
didatūras ir fpaliuosavo savo 
delegatus, tuo palikdami gub. 
Landon vieninteliu kandidatu. 
Nesant opozicijos, jis bus no
minuotas veikiausia aklamaci
jos budu.

Išsprendus klausimą kandi
dato į prezidentus, republiko- 
nams beliko tik susirasti tokį 
žmogų, kuris suliktų kandi
datuoti į vice-prezidentus.

Turbut nė didžiausi entuzi
astai nesitiki repubfikony. lai
mėjimo rinkimuos^/ ka$ visi 
jų kandidatai^ noriai, užleido 
savo vietą sutikusiam*'priimti 
kandidatūrą žmogui.

Gub. Landon, ar bent jo ša
lininkams, palikta parašyti ir 
sau tinkamą partijos platfor 
mą. Tik čia prikišo savo dvy
lekį ir šen. Borah, kuris pra
vedė kelias savo pataisas.

Gub. Landon išreikalavo 
įtraukti į platformą priešini
mąsi tolimesnei dolerio deva- 
liuacijai (apie dolerio grąžini
mą į jo pirmesnę vertę nė ne
kalbama).

Gub. Landon reikalaujant, 
liko įtrauktas į platformą siū
lymas pakelti pajamų taksus 
sukelti pinigus socialei apdrau- 
dai. Tai reiškia, kad nė repu- 
blikonai nebedrysta priešintis 
socialiai apdraudai nuo senaL 
vės ir nedarbo. O tai juk yra 
svarbiausias išlikęs dar teis
mų nesunaikintas prezidento 
Roosevelto Naujosios Dalybos 
programo punktas.

Konvencijai vakar kalbėjo 
buvęs prezidentas Hoover, ku
ris irgi nieko geresnio nepa
sakė, kaip šaukti visus prie at
kovojimo “laisvės” (nors tos 
laisvės niekas nėra suvaržęs 
išėmus pastangas suvaldyti be
galinį samdytojų sauvaliavimą 
ir nors kiek sustabdyti darbi 
ninku išnaudojimą, įstatymais 
įvedant darbo valandų sutrum
pinimą ir minimum algas).

(Anot republikonų laikraš
čio Chicago Daily News, kurio 
leidėjas Knoxs buvo dagi vie 
nas kandidatų į prezidentus, 
korespondento, geriausią pra
kalbą visoje konvencijoje pa-
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Lietuvos Naujienos
NUBAUSTI MUILŲ FABRI

KANTAI

KAUNAS. — Eilei muilų ga
mintojų Kaune ir provincijoje 
surašyti protokolai ir uždėtos 
baudos nuo 20 ligi 200 lt. už 
kainų tvarkytojo įsakymo ne
silaikymą gaminti muilus pa
gal nustatytus standartus. 
Gaminamų muilų kokybė neati
tiko nustatytų sąlygų.

Klastinga žmogžu 
dystė

J
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sakęs kunigas, kuris perskaitė 
paprastą maldelę atidarant 
konvenciją. Tai buvusi rim
čiausia ir geriausia kalba...).

Šiaip konvencija slenka be 
ūpo, kurį stengiamąsi pakelti 
džiazo muzika ir visokiais nie
kais.

Gal dar šįvakar bus perskai 
tyta ir priimta partijos platfor 
ma. Taipjau, jei bus spėta, 
tai gal šįvakar bus nominuo
tas ir gub. Landon, nes vaka 
re daugiau klausytojų gali per 
radio išgirsti beprasmių šuka
vimų, neva delegatų “entuziaz
mo”. t

Gub. Landon yra tik tuo 
pasižymėjęs, kad nors apie jo 
kandidatūrą jau senai yra kal
bama, tečiaus jis pats mažai 
prakalbų yra pasakęs. O ir 
vo bespalvėse prakalbose 
jokio nusitatymo neparodė 
kiu svarbesniu klausimu.

Suėmė daugiau Juo 
dojo Legiono te

roristu
>:W:

Australijos tenisistų komanda. Iš kairės į dešinę: Adrian Quist, Vivian McGrath ir Jack Crow- 
ford, kurie nugalėjo Amerikos Davis taurės komandą Philadelphijos rungtynėse.

Nužudė žymu Ispa-STREIKAI FRAN- 
nijos socialistą GIJOJ DAR PLE-

sa- 
jis.
jo-

Atstovų būtas priė
mė pirmą refor

mų bilių
PARYŽIUS, birž. 11. — At

stovų butas priėmė pirmą val
džios pasiūlytą reformų bilių 
— suteikimą visiems darbinin
kam apmokamų atostogų.

Bilius tuoj aus liko pasiųstas 
senatimi patvirtinti.

MADRIDAS, birž. 11. — An- 
i., prezi- 

vincijos par 
liamento įr taipjfo provincijos 
socialistų vadds, liko šiandie, 
nužudytas Malaga mieste.

Tuoj po to ištiko smarkus 
susirėmimai gatvėse tarp so
cialistų ir sindikalistų, nors 
abieji dalyvauja kairiųjų koa
licijoje, kuri valdo Ispaniją.

Valdžia gi paskelbė sutriuš
kinusi dešiniųjų judėjimą sep
tyniose provincijose.

tonio įtomano, 62 m 
dentas i^ąlaga

ČIASI

Didelis streikas Ve 
nezueloj

Vos spėjus sutaikinti vienus 
4Streikus, fiioj prasideda kiti 

streikai.

Naciai norėjo nu 
pirkti tremtinių 

laikraštį
' i •

paslapčiomis bandė 
Vokietijos politinių 
laikraštį Pariser Ta- 
niekam apie tai ne-
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Dar trečdalis Ethio
pijos yra neužka

riautas !
LONDONAS, birž. 11. — Pat 

bėgęs Ethiopijos karalius Hai- 
le Selassie pareiškė:

“Visas vakarinis trečdalis 
Ethiopijos tebėra po teisėta 
Ethiopijos valdžia ir ten vieš
patauja pilnas ramumas ir 
tvarka”.

ALYTUS. — Sausio mėn. 2 
d. vakare paslaptingai dingo iš 
namų Dukurnonių kaimo, Jėz* 
no valsč., gyventojas V. Tamo- 
sevičius. Savaitei praslinkus, 
žmona pasigedo vyro ir pra
nešė Jėzno policijai, kad vyras, 
pasiėmęs pasą ir 25 lt., kažkur 
išėjo ir nesurįžo. Policija din 
gūsio ieškojo, bet nesurado. 
Buvo įvairių šnekų ir spėliojimų 
dėl jo dingimo.

Balandžio 2 d. du vyru iš 
sirengė į kašonių ežerą žvejo
ti. Ir Štai, bežvejojant paste
bėjo plaukiantį didelį maišą, 
kilo įtarimas. Sugrįžę, prane
šė policijai. Atvykusi, policija 
ištraukę iš vandens maišą, ku
riame rado nužudyto V. Tarno- 
sevičiau4s lavoną.

Pradėjus tardymą, buvo įtar
tas kalvis J. Kondrotas ir J. 
Bieliauskas Alytaus I apylin
kės tardytojui juos tardant, pa
aiškėjo štai kas:

Sdusio 2 d. vakare apie 5 
vai. V. Tamosevičius atėjo pas 
J. Kondrotą. čia buvo ir Bie
liauskas. Tainosevičiui einant 
į pirkią, Kondrotas pasiūlė jam 
užeiti į kamarą, sakydamas, 
kad pirkioj turįs pašnekėti su 
kitu žmogumi. Po kiek laiko 
Kondrotas, sugrįžęs į kamarą 
pakvietė V. TamoseviČių į kluo
ną vežimą sutvarkyti, kuriuo 
rengėsi išvažiuoti į Kauną.

čia judviejų lankė pirmiau 
atėjęs iš pirkios J. Bieliauskas 
V. Tomosevičiui peržengus kluo-' 
no slenkstį, J. Kondrotas iš už
pakalio smogė galvon kietu 
daiktu. Tamosevičius apsvai 
gęs parkrito. Titomet Kond
rotas su Bieliausku smūgių dar 
pakartojo, ant kaklo užnėrė vir
vę, pasmaugė, lavoną įkišo į 
maišą, įmetė dar galvos didumo 
3 akmenis ir naktį nuvilko už 
3 kilometrų į ežerą ir čionai 
eketėje po ledu pakišo.

V. Tamosevičiaus klumpes, 
paltą, jo pamušalą sudegino, o 
vatą, išėmę, paliko busimai 
meilužei drabužiui siūti. Kepu
rę J. Bieliauskas parsinešė i 
namus ir apkasė tvarte mėšle.

Nužudymo priežastys tokios. 
Kalvis J. Kondortas, našlys su 
2 mergaitėm ir sunum, turėjęs 
kažkokius artimus santykius 
su V. Tamosevičiaus žmona ir 
matyti, norėjęs šiuo nusikraty
ti, o J. Bieliauskas turėjęs gin 
žus už kokius vogtus daiktus, 
kurių negalėjęs su Tamosevi- 
čium pasidalinti.

J. Kondrotas, J. Bieliauskai; 
ir nužudytojo žmona pasodinti 
kalėjiman.

..'i į
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DETROIT, Mich., birž. 11. — 
Juodojo Legiono teroristai likc 
nusekti į tris automobilių dirb
tuves.

Tarp dabar suimtųjų legionie
rių yra Paclęard Motor Co. in- 
vestigatorius Rice, foremanas 
Dodge trokų dirbtuvės Frye 
foremanas kitoj automobilių 
reikmenų dirbtuvėj Clark ii 
dar du Legiono viršininkai. 
Jie yra kaltinami sudeginę 
įtarto komunisto namą. Ieško
ma ir šešto nusikaltėlio.

Pasak automobilių darbinin
kų unijos sekretoriaus, Rice dar 
pernai buvo sugautas šnipinė 
j ant slaptame unijos suvirin
kime. Jį iškračius
unijos narystės kortelė, taip
jau Amerikos Darbo Federaci 
jos ir komunistų partijos na
rystės kortelės. Prispirtas 
•jis prisipažino priklausąs ir 
anti-komunistų organizacijai.

šis unijos sekretoriaus pa
aiškinimas apie Rice pilnai su
tampa su Am. Darbo Federaci
jos prezidento Wm. Green pa
reiškimu, kad juodieji legio
nieriai tampriai veikia su dirb 
tuvių šnipais.
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MARACAIBO, birž. 11. — 
šiandie liko paskelbtas genera
linis ^streikas, prie kurio gali 
prisidėti ir aliejaus darbinin
kai. , r .. ;

Streikieriai nori priverst: 
valdžią atšaukti karo stovį ir 
įstatymus, kurie veik visai už
draudžia ( bet kokią opoziciją 
valdžiai.

Susisiekimas su sostine Ca- 
racas yra labąi sunkus. Palio
vė veikti ir Caracas radio sto
tis.

surasta
•<?

PARYŽIUS, birž.. 11.—Fran 
cijos streikų .banga vis dar 
plečiasi, valdžiai besiskubinant 
pravesti reformas, -kurios už
tikrintų darbininkams 40 vai. 
darbo savaitę^ apmokamas ato
stogas ir kolektyves sutartis;

Tečiaus darbininkai ; nenori f 

laukti iki bus pravestos tos re
formos ir paskatinti kitų dar
bininkų laimėjimij, patys stoja 
kovon.

Valdžiai tad yra daug dar
bo su sutaikymu streikų. ..Bet 
vienus streikus sutaikius, tuoj 
prasideda. kiti. šiandie liko 
sutaikinti streikai angliakasių, 
audinyčių darbininkų, moterų 
rūbų siuvėjų, .saldainių, sankro 
vų patarnautojų ir k. Tuo bu- 
du j darbą sugryžo 270,000 dar 
bininkų. <

Bet tuoj aus kilo kiti tokie 
pat dideli streikai, delei kuriu 
turėjo užsidaryti dau‘g nakti
nių kliubų ir kavinių.

Niekuriuos streikus pasiseka 
greitai sutaikinti. Bet kitui 
samdytojai yra užsispyrę ir ne
nori darbininkams nusileisti, 
Delei to tose pramonėse strei 
kai užsitęsia. *

Iki šiol nepasisekė sutaikinti 
streikų siuVėjų, metalo dar
bininkų, maliorių ir apdraudu 
kompanijų darbininkų.

Fašistai ir Townsend 
kovos prezidentą 

Rooseveltą

Pakvietė į savo “lai 
dotuves”

Dr.

fa-

;į

.■Į
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DANVILLE, III., birž. 11. — 
L. F. Bailiff, 80 m., Warren 
kauntės, Ind., ūkininkas, pa
kvietė publiką suvažiuoti į jo 
ūkį ateinantį sekmadienį ir iš
klausyti prakalbos jo “laido
tuvėse”.

Jis pareiškė esąs laisvamanis 
ir tik tokiu budu jis tikisi su
silaukti tinkamos prakalbos 
prie savo “kapo”. Visame ta
me nieko nebusią liūdno, grei
čiau tai bus piknikas, į kurį 
jis tikisi sulaukti tūkstančius 
žmonių.

Jei kas nori, gali atsivežti ir 
gėles. “Aš noriu vainikų gy
vas būdamas, o ne miręs”, sa
ko jis.

S
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NEW YORK, birž. 11. — 
Townsend paskelbė, kad jo 
lininkai, taipjau šalininkai 
šistuojančio kun. Coughlin ir
šalininkai nukautojo Louisia- 
nos diktatoriaus šen. Long su
važiuos politiniam pasitarimui 
birž. 20 d., Syracuse, N. Y.

Prie jų esą dedasi ir atsto
vas Lemke, kuris turys suor
ganizavęs tūkstančius 
kų į savo partiją.

Jie visi tarsis kaip 
prezidentą Rooseveltą.
dangi nugalėti jį nesitiki, tai 
nors bandys susitarti dėl nu
galėjimo niekurių prezidentui 
palankių kongresmanų.

Townsend ’ ypač dūksta dėl 
kongreso iškėlimo jo rakė to su 
senatvės pensijų organizacija.

4
ukinin-

s
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Nubaudė pats save

leisti naujų dienraštį ~ Pari- skelbia kokią bausmę jis pats rm • a • • ?
leidžiasiteka 5:14,

ser Tagezeitung. sau pasiskyrė.

•j
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nugalėt?
Bet ka-

1 I

«
1

I
I 
’i

ORHSa

LOS ANGELES, Cal., 
11. — Claremant

birž. 
apygardoj

siaučia didelis girių gaisras, pritaikyta komercijoje, 
kurį suvaldyti nesiseka ir jis 
plečiasi.

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

Giedra, biskį šilčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempera

tūra Chicagoj buvo 56°.
Saulė 

8:25.

• PARYŽIUS, birž. 11. — čia 
iškilo aikštėn, kad Vokietijos 
ambasada 
nupirkti 
tremtinių 
geblatt ir
skelbiant, paversti jį nacių lai 
kraščiu. Tečiaus tą ambasa
dos klastą iškėlė aikštėn laik
raščio darbininkai.

Laikraštis yra redaguojamas 
žinomo demokratinio laikrašti
ninko Bemhardt, kuris šiuo 
laiku lankosi Jungt. Valstijose. 
Jame bendradarbiauja žymiausi 
Vokietijos tremtiniai rašytojai 
ir laikraštis buvo žymi atspara 
prieš nacizmą.

Tečiaus laikraštį finansuoja 
turtingas Rusijos tremtinys 
Vladimir Poliakov. Del tik 
jam žinomų priežasčių Polia
kov buyo sutikęs parduoti lai
kraštį Vokietijos valdžiai. De
rybos buvo salptos ir jas vedė 
Vokietijos ambasados įgalioti
nis Schmolz, kupiam yra paves
ta sekti tremtinių veikimą.

Bet tremtiniai tiek pat seka 
nacių veikimą, tad iškėlė aikš
tėn ir šią nacių ir Poliakovc 
klastą ir visai be leidėjo žinios 
pirmame puslapyje paskelbė vi
są klastą ir kad nuo šio laiko 
laikraštis busiąs nacių leidžia
mas. Tremtiniai gi pradėsią

Naujas Ethiopijos 
vice-karalius

RYMAS, birž. 11. — Marša- 
las Pietro Badoglio, kuris lai
mėjo karą Ethiopijoj ir kuris 
už tą buvo paskirtas Ethiopi
jos vice-karalium, sugryžus 
jam į Rymą iš tos vietos liko 
atšauktas ir išnaujo liko pas
kirtas armijos generalinio šta
bo viršininku.

Ethiojpijos vice-karalium gi 
liko paskirtas maršalas Grazia- 
ni, kuris laimėjo kampaniją 
pietinėj Ethiopijoj.

Maršalas Badoglio gi tik nu
sipelnė Addis Ababa kunigaik
ščio titulą.

CRESCENT CITY, III., birž. 
11. — Taikos teisėjas Clark ir 
jo draugas aldermanas Wall li
ko .sugauti neteisėtai žuvau
jant. Už tą Clark nubaudė š£L 
ve ir savo draugą. Bet jis ne-

Dar du kunigai Vo
kietijoje nuteisti už 

, tvirkavimą
BERLYNAS, birž. 11. — Ka 

pęlionas Mlėrzwa, Ratibor ka
talikų parapijos kunigas liko 
nuteitas 15 men. kalėjiman už 
tvirkavimą su 15 metų mergai
te, kurią jis mokino tikėjimo 
dalykų.

‘ Coblenz teisme, kur yra teisia
mi 276 katalikų vienuoliai•• „ ųŽ 
tvirkavimą su jaunais berniukais 
franciškonų vienuolis Aleksan
dras liko nuteistas trims me
tams kalėjiman

Thomas pasitrauks 
ir iš parliamento

LONDON, birž. 11. — Ja- 
mes H. Thomas, buvęs koloni
jų ministėris, kuris buvo pasi
traukęs iš ministerijos dėl iš- 
plepėjimo kabineto paslapčių, 
dabar pasitrąukšiąs ir iš atsto 
vų buto. Rezignuosiąs ir jo 
draugas Sir Alfred Butt.

Bolivija prieš ko 
munistus

LA PAZ, Bolivijoj, birž. 10. 
Valdžia uždarė komunistų par
tiją ir uždraudė bet kokį ko
munistinį veikimą Bolivijoj.

WASRINGTON, birž. 11. — 
Dirbdamas katalikų universi
teto labaratorijoje nuo širdies 
ligos staigiai pasimirė besikal 
bedamas su kitais mokslininkais 
kun. Julius A. Niewald, C. S. 
S. C., buvęs prganinės chemi
jos profesorius Notre Dame'. 
universitete ir išradėjas dirbti- ■ 
nės gumos, kuri dabar jau yra: 

prįe i
tos gumos pagaminimo jis dir
bo per 15 metų.

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.



„ 7.    _ . •'1

PITTSBURGHO NAUJIENOS
Pittsburgho Apygardės

W*. *»• •- — — ... ... 10 ...

UrąųgijęRię
žemiau paskelbiame vi§u 

draugijų susidraugavimui Įsta
tų projektą, priimtą draugiją 
atstovi] kpnferencijos, gegužės 
17 d- 1?36 m-, L- M- į?- sve
tainėje, Pjttsburgh, Pą.

Perskaitykime savo susirinki
me.

ĮSTATAI
« 4

/ Tikslas.
Visuomenės gerovėsVisuomenės gerovės įvykdy 

mas be draugiją dąrbo neįipą- 
nomas.

Jokis geras sumanymą^ vi
suomenės a^ba tautos labui pa
gali tiksliai įvykti be draugi
jų bendradarbiavimo.

Kas tiĮc yra gero padaryta 
lietuvių visuomenėj^, visa tai 
padarė lietuvių draugijos.

Dėl to yra tinkama ir nuo 
seklu, kad pačios draugijos tu
rėtų savo nuolatinį ryšį arba 
susidraugavimą dėl padidinimo 
savo gerovės, pakėlimo savo 
vardo visuomėje ir geresni^ 
darbo pačios visuomenės la 
bui.

šiais dėsniais remdamiesi, 
skelbiame šį musų tikslą*

1. Suglatfsli į laisvą susi
draugavimą visas Pennsylvani-- 
jos Vakarų ir artimųjų West 
Virginijos ir bbio sričių lietu
viškas draugijas, kurios sutin
ka su šiais įstatais ir bendrai 
pažangiu kultūrinių veikimu, 
neliečiant grynai partinių ir re
liginių dalykų.

2. Remti kiekvienos draugi
jos kulturinį veikimą, suma
nymus ir parengimus kaip jų 
pačių naudai, taip ir visuome
nės labui; išdildinti niekam nei- 
naudingus vienos prieš kitą už- 
sivarinėjimus ir darbuotės ken
kimus.

3. Kelti kiekvienos draugi
jos vardą; rinkti medžiagą 
draugijų istorijai, jų konstitu
cijas, senus čarterius ir įvai
rius ženklus. Istorinę medžia
gą skelbti laikraščiuose, kad 
butų galima pašalinti klaidos 
ir netikslumai pirma, negu bu‘s 
išleista draugijų istorija.

4. Steigti lietuvių kalbos pa
mokas suaugusiems, o ypač 
musų čia gimusiam jaunimui. 
Kur galima, išreikalauti iš val
diškų .apšvietoš įstaigų,, kad 
įvestų musų kalbos pamokas.

5. Rengti musų vaikus prie 
to, kad jie noriai dėtųsi prie 
musų draugijų, arba, kitomeį 
yra galima, tvertų sau atski
ras draugijas ir atskiras musų 
didžiųjų organizacijų čiagimiiį 
kuopas.

6. Stoti visomis išgalėmis už 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
laisvę, lygiai taip ir už musų 
žmonių laisvę, demokratines 
teises pačioje Lietuvoje, kaip 
tai: už laisvę tvėrimo visęLHl 
draugijų, už laisvę draugiją 
gyvavimo, už sUsipinkimy 'lais
vę, už gyvo ir spausdinto žod
žio laisvę; priešais persekioji
mą draugijų ir atskirą pilie
čių, peprasižengusių kriminą- 
liškai; taip pat stoti yž palai
kymą ir patobulinimą civiliu, 
demokratinių teisių Amerikos 
Jungtinėse Valstybėse, ginįi 
teises kaip piliečių, taip ir ai 
eivią.

3. šios organizacijos narių- 
draugijų atstovą metinis suva
žiavimas yra augščiausia įstai
ga. Bet atskiram svarbiam rei
kalui išspręsti augščiausia įstai
ga yra teferendūmas. Referen
dumui klausimą" paduoti’ gal1’ 
suvažiavimas, ai’bA vykdoma
sis komitetas, arba to gali pa
reikalauti dvi draugijos.

4. Metines suvąžįąyjp|as iš
renka vykdomąjį komitetą iš 
tiek asmenų, kiek mato esant 
reįkąįiąęą. ‘

5. Aįsitiką^ Įat>ai svarbiam 
visuomenės reikalui, gali būt 
sušauktas nępąp^tas suvažia
vimas, kuriame dalyvauja tię 
patys atstoyąi, ku‘rįe byyo drau
gijų išrinkti i pastąrąiį giri
nį syvąžiąyįmą.

Į suvažiavimą draugiją ren
ka yiehą ąts.toyą nyo kiekvie
nos penkiasdešimties savo na
rių; turinti mažiau, kąip 50 
nąrių siunčia yieną atstovą, šie 
atsfovąi yra nariais visuotinio 
komiteto tarpe metinių šuva- 
žjąvimų. Vykdomasis komit& 
tas palaiko ryšįys ir snsisįęki 
mys su jais. Vienoje miesto 
dalyje, taip pąt viename mie 
stelyje visų draugijų atstovai 
sudaro bendrą komitetą ir iš
sirenka raštininką susisiekimui 
sų vykdomuoju komitetu.

7. Veikimo lėšoms padengti 
draugijos įmoką kasmet pro- 
poręįonąles (pagal narių skąi 
čių) duokles į vykdomojo ko
miteto, iždą; esant reikalui, 
liuosai ąukauja iš iždo, iš pa
rengimų pelno ir tt.

8. . Vykdomasis Komitetas 
nerengia jokio biznjško paren
gimo ir tokių budu moraliai 
remia visų draugijų parengi 
mys.

9. Kiekvienoj ąpyrinkčj or
ganizuojasi vietinių 
sąryšis dėl geresnio 
mosi.
Gerbiamos prąy^įjos!

Perskaitykite šiuos
savo susirinkime, pąreikškitc 
savo pritarimą, ar nųUmonę i| 
parašykite žemiau padėtu ant- '•-v ........... . 1 •' i 'S"rasų.

Rašykit, kokį vardą šitai or- 
gąnįzacijai norite 
šie 4 sumanymai:

1) Pittsburgho 
Lietuvių Draųįijų

2) Pittsburgho 
Lietuvių Draugijų

3) PittsburgKp 
Lietuvių praugijų

4) Pittsbpjghp 
Lietuvių Draugijų

Parinkite vieųų 
rių, ąrba duokite

I < i ’į l i.M A •’ ’* 
nymą-

šiš Įstatų projektas liks pro
jektu iki kito suvažiavimo, ku
ris įvyks rudenyj ‘šiąįs jpe- 
tais.

Re-zoli^ęįjy įę įyę^imų tvar 
kymo komisija:

S. Bakanas, 
J. Gašlūnas, 
J. Baltrušaitis.

♦ į - r . „ -1. a v

Konferencijos vedėjai:
J. 1Č. Mažukna, pirm.
A. Bačenas, sekr.

Rašykite šiuo adresu:
J. Baltriąiąiti$, 

205 Seneca St., Pjttsburgh, Pą.

draugiją 
darbavi*

Įstatus

duoti. Yra

Apygardės 
Sąryšis.
Apygardės 

Federacija.
Apygardės 

Talka.
Apygardos 

Taryba, 
iš tų ketu<- 
^ąvo suma-

SLA. 86 KUOPOS VAKARIENE 
DR. ŠLIUPU PAGERBTI

w w«ir ww«tes( ,Metai nej. Mat, po kelidnčs iš New 
Yątkp į. pittsburghą dąktaro 

ir. sunu£>(iyj>,' pavargę.
tSB «e*Uyv®’o if 
jiems dovanos nebuvo įteik
tos.

Vąjęarienės programai pasi- 
teigus, fiuyo štetei,

— Svečias.

Kalbėjo svečiąį 
Lietuvos

Penktadienis, birž. 12, 1936
v i. į > i b...t........................... .......... . ..... .........

Dr, J. Leimono ir adv.

Gegu^s 
surengė 
SLA ° 
vusi

2^ d. SLĄ. 86 kyopg 
yakąrięnę priėrnimiri 

__ A. 3-čję apskričio syvažią- 
-. "du d^egątą. ' ^ądungi typ 
laiką ąĮyyko pr. į. §|inpąš į 
Pitt^^hą, tai mipėta 'Vąką- 
rienė pųyo tąįp pąt bįra^gaąs 
svečįo įš Lietuvos ir SLA įar-; 
bes lį^rįo, Pr. J.‘ ŠĮiypo, pągęr- 
bimąį.

Svečią ir yįešpįą byyo suvą- 
žiave iš visų pįįtsburghp ąpy- 
linkią, — viso galėjo buti apie 
įso.':

VąĮęąęo programą vęd« SPA. 
86 kuopos pirmininkas Jonas 
Rūkąs. ' Sudainavus Lįp|yyo^ 
himįią ir įteikys Rr. ^iĮąpo 
žmopąi gražią gėlių bnketą pyo 
Lietą yjų J^oksĮo Draugystės, 
piriąyoju kalbėtojų buvo pri
statytas Jonas fytąžųkpą, SLA. 
vice-pręzidentąs. Jis p^^ke 
gražią įžąngiyę kalbą, apįbu- 
dindąįpąš Dr. Šliupo nuveiktus 
darbus Įįetyyįą ią^įpįo atį>y- 
dimę įąikotarpyj. Paskui byyp 
pristatyti tarti po kęjefą žod
žiu; S. Bakanas, J. Vįrbįckąs, 
K. Šimkūnas, adv. Edwardas 
Šulcas, P. Dargis, J. Milleris, 
J. Gasiunas, Dr. šliupo žmo- 
ya, Dr. J. T- Ęaltrysąitįęnė, 
P. Pivaronąs ir pats garbes, 
svečias pr. šliupas.

Ęr. šliupas pareiškė, kad Lie
tuvoj dabartini u laiku bando
ma iryti pavyzdį iš Hitlerio ir 
Mussolinio. Bet ar ' tok su keliąs 
Lietuvai yraTžerąSjjįtjįį jau vi
sai kitas klausimas,

Trumpai Dr. šliupas apibu
dino Italijos fašizmą ir Vokie
tijos nacizmą. Pasak Dr. šliu
po, tiek Italija, tiek Vokietija 
eipa prie pražūties. Mą^ąi įiė- 
tųyąi tokie ėkspęrimęntąi yya 
pąvojjngi. Lįętyyaį tiek fašiz
mas, tiek nacizmas yra amži
na pražūtis. Komunizmas irgi 
neišganysiąs Lietuvos.

Lietuvai siekti šviesęsyė§ at
eities, sa^o Dr. šliupas, yra tik 
vienintelis kelias — tai demo- 

mC • ___ {

kratija.. Tjk su Jernokratijos 
pagalba Lietuva galės išlaiky
ti savo. pepęikiaą^pipybę, pakil
ti 'kultūroj, ąp|yjęfoj susilygi 
nąnt ąy ' kitomis ’ kyįturįngoinįs 
tautomis, r t<‘* i •**■*..

1 Ęy. šliupas sako, kad J>i y©' 
tyvoj bąš ifdg^lęjušĮ

Wsyę, sąsįįcląusymą^, iaį 
jokią svetimą yąlstyįie nęgąlęs 
ir nedrįs Liętiivos pąyęrgti.

Nųrp^įę kąip''pąyy^ ’Šwą- 
rįją, Irioje yię^ątąąjądėmP; 
kratija, laisvė ir yra tarpusa
vio sysįkląusymąs. į$ors" ta? W 
lis nedidelė, bęt jąį jiepęsfą 
joks pavojus įtekti neprįkįąą- 
somybes.

šyęįcąrįjoą ^ięčįąį kąĮbą fp- 
mis skirtmgoyiię kalboms, ąf- 
seįt, prąncu^ų, vokiečių |r įfą- 
iy.- W
tintos Įąyt9^'l>0t.'gHO 
tvardosi ir yra ąpgštąi 
sios kyltąroj.

Pąktąras sąkp, kad Imi 
pasklis nęžipo gęręsiĮęą ir 
bulesnės tvarkos, negu .leipo 
krafiją.

Dr. J. ^liąpą^ bąigJąmas sa
vo kalbą kvietą Ąmęrįko§ Jie- 
tuvius padėti Lietuvos žmo
nėms ntšfėlgtT derpokrątįją įr 
iškoypti sąžįp^s l^i^yę.

Dr. šliupui baigus kalbėti 
buvo pristatytas Juozas Bal- 
tęąšąitis tąrtį keletą jfodžjy 
Paskui buvo įteikta Dr. šliu- 
po sūnui Vytautui dovana nuo 
Pitfsbįirgho ifetyyiUT •— W- 
rodėiis. Pr. ^ui doyapa —

K DRAUGIJŲ 
VEIKIMO

3-čio

y. sekma- 
dįępį, iYykąfą g|4'. ą-čio ap- 
^rįčjo Įpątiąįs išyąžiavima$ 
Om mlfe ^Jiannon,

jMyvauę 
ĮITiKlOTsančios 

ir neprikltmsaiMįios kuopos, 
fel8 W Fjfel?urgho ii
I? yM

Ypatip^i šjąĮpe §pyažiavi 
te® Aąlyvaps SĮ,Ą. Įęuiįpų de
legatai, kurie mgl^l važiuo 
f| i taip

’pat ,<lral|8'iJ0 atstovai, kurie 
rąųąįą^j yąžiyoii į Amerikos 
Lietuviu kppifrę^.
,' AMinasi, bus' svęčįų iš vi- 

įplppjjų,' to^čĮ ir ines visį 
bukiine.

— Korės.

N. S. PITTSBURGiH, Pa. — 
Birželio 9 d. patyriau, kad yra 
rengiamos prakalbos svečiams 
iš Lietuvos, todėj pasistengiau 
j? 'į MnuPtk W 
fef M pasivėlavau if ne 
ką girdėjau. Bet vis dėlto pa 
rašysiu tai, ką girdėjau ir Sa
vo akimis jąąįįįaą.

Kai atvykąų į Lie|i|Vus, S|b 
nų svetainę, prakalbos jau* bu
vo pradėtos.
’ ‘PublĮkos buvo pjlna syetaį- 
nė. Pačiame priešakyj pastebė
jau ir 3 kunigus: kūn. Mišią, 
kun. Vaišnorą ir kun. Jurgu- 
fį/ Kalbėjo E)r. Leimonas. Kal
bėtojas aiškino apie lietuviška 
damą ii* apie gėles.

Gęlįiį aiškinimus mąp ęerįaji- 
šiai patiko. Gėlės buvo lygina 
mos su ^tpnii?. ^aip ' skir-

v

'Valandos vakarais nuo 6* iki 8:80.
■ fn 9 C- 9 4V

• Į IIVIIKATAI
K.
Iri.-. 1B, SUGIS

ADVOKATAS"

Ketvirta,

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-4434—Tel. Central 4411-2 
N&mų ofisas—3323 So. Halsted St 
'Valandos vakarais nue 6* iki 8:80. 

KeWrta3iW«^^'- psrAI outartiė* r ’*- ’-

AKUŠERĖS
Mrš. Ąnęjia K. Jan

and Midwife * 
6630 S. W«if6rB 
Avė.. 2nd fjoor Hemloci 9252 
Pątarnhiiju jirie 
gimdymo namuti
sė? ar 'litfohihėsej 
duodu iphsgąge 
electric ireąV 
jherit ir niasrnė- 
tic blankets ir 
Moterims ir mefj 
ginoms " patari
mai -dovanai;
’tįU >> 1 Oit-AU ..

Skelbimai Naujienose 
duodą naudą dėlto, 
kąd pačios Naujienos 
yrįl B

Telephone; pouąjvąrd 28QQ Tncmtm i rmcn 
ęiM '■* W .-9^ —»^iM — Ju

' Lietuvis' Advokatai 
1631 SOUTH ASHLAND AVĖN1 
w Res. 6515 So. ROCkvrell Št?

’Į’elephoDA! Renublic 9728

M I

.¥ . T7 į

ingos gėlės sudarančios gra|ų 
skirtingos tautos 

U3ąrfci$ips' gražią žmoniją.
Pr. Leimono Laiba buvdpą- 

CTąsą pusi 8-ėiam)

SVETAINE DĖL RENDOS
' . * *' "l't ' j**' , J I * ' '

Vestuvėms, šokiąrriš, parerpsj Bunco ir įvairiems vakarėliams. Priva
žiuoti galima Weštern Avė. Dahien Avė. Halsted iki 18-tos ir Blue Is- 
lUnd priė Leavitt Št. . ‘ "

AVEST SIDĘ HOTĘL... .
"/; WĄLTER NEFFAŠ, Savininkas

2435 South peavitt Street ' Tel, CANAL 9585.
u.,'",.v ■____• > • . i N-v . ' . , - . --------------------- į ;

Blue Frbiįt' Meąf MaTkėt Mauifli Vietoj 
Vėliausios fnadds': rhoderriiski Įrengimai. Automatiška šajdymo 
stema. šanit4ri§kas maištų1'užlaikynihs, UMkdmė didžiam. 
rinkimą visokių [ni§šą, šviežios ir rūkytos1, rūkytų1'ir šviežių kilbą- 
s&?‘kiimpiij,' WiįiHiųh sal&tfoniį piljnikaiAs ir parems. Mes pristą-

• tom Į naipąs. k&Įn9s' hiištėbihš. - ' m
f *. J. Pirkite pas Lietuvi;
: ĘLUfi F«OKT MEAT MARKET

• , ,, f pAUL WIRBA, Savininkas
3659 SQ. HALSTED ŠTREET‘ TEL. BOULEVARD 0689

........... (ilįliiliiiiiii..... Iii rniįįfa.. ....... .. ...........mina... . .. ......... . 'ihiii n ii ' ;.......................

- ■ - - ■ -  - - ■ '■ -1 * į--'1-*,--. -'** 1  '.b v.J-.,1  — . .■ •............. .. ....... - -. .  

ymo sy- 
pasi- 

šviežių kilbą-

U (J| Vi » X t «<U*' J < >• y r , v > n , 4'44 » '«* .■ - t '» * k y V ■ .

Laidotuvių Direktoriąi
Nariai Chięagaa, ficeros Liet^yių 
Lai4<>t«Įriu

PĄTĄBNAVIMĄŠ UĮ^NĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias ūaW

...... ir SŪNUS '
2314 Wesf 2^r4 fJĮye Pnjmes Canal 2515—Cicero 5927

C. LĄCHAVICZ
42-44 East Į08tH St. Tel. Pyįlmąn Į270 ąrba Cąnal 251^

£• j ---------
4092 Archer Ąveritie” 7 ■ ^Tbone Lafayette 8572
t. r..,..-____ ■ .V .................................. ...................................

gąiR Lit^Rite■Atmhm- ■ - ■ ■ Ptone Yards 1188

,,mW» ..... ------

KL Jurgelionis
ApycniATĄS %

Veda bylas visuose teismuoseBridgeporto bfreaš''"T
3421 S. Halsted SL TeĮ. Jar<h>2^34
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

"•’* 1 Režidėncija ■ ’ 
3407 Loire An. P£el. Yards 2511

JOĘNB.BPRDĖN
HnTOEffl St)
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5

Vakarais: Panėdėlio, Seredos ir 1 
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Ganai-1175.
Namair 5459 S. Rockwell -El„ 
» Te|e(pnfcB RepubJic,W9.

... A. A. SI.AKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737M

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
' Ofiso Tęl^Central 44$)

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namu Tel.: — HydePark 8395

■ ■ , . t * ______________ ___

State 4690

Street
■i.

Prospect 1012

* ATTORNEVs AT EAW
6'322 So.‘ vWestėrn Avė.', 

Valandos: kasdien ■ nuo 3:80 po pie; 
iki’ 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 ik i

• • 6:00 vakare.
i?8 w, .n * * 

Valandos? kasdien ___ _
• iki1 3:00 po piet.

Randolph St. 
lien nUo 9*:00 ryto

A KIU SPĘCĮ ALISTĄ]

II
Veikimo tvarką.

1. šios organizacijos nariais 
yra draugijos ir kuopos.

2. Nė vienas narys (drau 
gija) nesikiša į kitos draugi
jos vidaus reikalus.

i.'

NAUJĮENAi
PINIGUS LIETUVON

Toprsęp IJętĮĮypIfflsiĮfs’f
pataria Lietuvos banlsi

^ĮPS SĄV^TflS

Ettra Bargenąi
KARSTĄS 9x12 

VERTĖS $24.00 DABAR UŽ 

$12.95
POOSĘVELT 

FURNITUREm 
». * ► t e *r. r.* A

§310 West 
Roogcvelt kfiatj

B>7 ^nica A^ff Bo^ey^d J139

A. PETKUS
14Į0 South 49th Coyffr ' Cięęyo Phone Cicero 2109

. /I 7 • i « i. I -1 r .^L,4 '> |I ; jį *■ A ,-įįrKm >*• •' •'* ■ -r<1 *4

w w m Stot ’ cgpĄt
_ i ir g ft< gKtjDAS ........   ‘

718 West 18tli y‘Phone Monroe R877
A.“., I ii,*, i ,i i ....... Įm, ; tt..»!■!.».

' L J. ZOLP
1646 Wg^t 46tlį S.foeet Ph<>i>ęs goųlgyąrd 5308-8418

A,— 
:• o;

10734 S. Michjgan Avė Te'l. Pųllman ą703

«i?i'.■■■i'i.i '.i jin'■"ii.n"'i fflj? i   i i i|«'i' .■■j'yi, , .

4MBULANCE PATARNAVIMAS DIĘNĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742
It ® OEIKIS

• te
DR. VAITUSH, OPTf

LIETUVIS 1 ' ’ 
Qptometrica|ly Aldu Specialistas.
Palengvins akiu itempimaT kuH» 

esti priežastimi galvos skaudėjimo; 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu* 
irfo7 •skaudama' akiij karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priyėn- 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose 'egzaminavimas daromas su 
ejektra. parodančia mažiausias klai* 
daš. Speciali atyda atkreipiama | 
mbkyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos’ nuo 10 iki 8 v.
NedeiidjnUO 10 iki 12. “
• v. »<'• r. 1 f,
Daugely atsitikimu akys atitaiso-rtoos bė ėkižiu. KainoS piriau 1 

kaip' pirmjati. •r ->

4712 South Ashland Av.
Pk.ne BouiėvatS'V58»

DR. G. SERNER
LIETŪW ‘ ‘

• Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

įtaiso.
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th Sti 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai diena.

ĮjEgig

T

8

Ofiso TeL Dorchester 6194
Rez. Tel Drexel 9191 *'

H

umviAr
Gydytojai ir Dantistai

Amerikos Lietuvi* Daktare 
Draugijos Nariai.

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 8 do pieta. 6 iki 8 vak.

Tel. SeėleF7830
Namą telefone Br«n.wick *i«7

-1* V'v, ’»*a «*>«
Ofieo Tm. Boulevard 8918

Rez. 'Tel. Victory 2848
Dr, Ęejrtash 

756 West 35th St.
Ctor. oį ^and Halsted Ste.

Ofiih’ valandbF ndo 1-8 nuo 6:80-8 :M
tmval

Dr. y. A. Šimkus
GtbVimUa tt CHtttttffAs

1

lel. Boulevard 1401
"... \ . t — • - - • ----- -- .

Si*

Serfed8W ir bedėl. nagai autartl 
«“• u

*.■ et .

Phone Boalevard 7042 

pF;c.a:y^ft 
Peptigtag 

4645 So. Ashland Av& 
’ Valan<«$ i^J^ 

■^Seredoi * Pagal «utart£^

Dr. StrpsoFi?

Ofisu vak:Nuo 2iH4Mir nuo efldS 
vak. Nedalioj pagal M

Ofiso Tel.: BeuteVard 7820
Namu TėL:' Prespecfr 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHlfeURČAS

Ofiso valandos nuonuo 
0—8 v. ya^. Nedųioi naga) subarti

! -Mff "Lietuviai
Tel. BoulevarJ 5914 Dieną ij Nakti 
Ofiso' valandos: iiUo 2 IkF 4, nhė -7 
iki 8:30 y. Nedėk nuo 10 iki12'<.»

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHlRUĖOAS 

Ofisas ir Rezidencria

Dr. A. J. Manijas 
physician-suęGėo^ 

Office 4070 Archef Avė. 
-Tel. yirginia

Valandos: į—7—8:80 P. p.
Office & fesidence 2519 *W. 43rd SL 

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

Kasdieni išskyrų* seredas. 
• Sekmadienį * susitarus. *

. . .imiffl

Gerai lietuviams finomąs per 81 
metas * kaipo patyręs gydytojas chj- 
rurgąs Ir akušeri*/’

Gydo etaįglas chroniškas ligaa 
vyru, moterų ‘fr vaiku* pdaal nau
jausius metodus XuBay (r* kitokius 
elektros prietaisus.-
4 Ofisas it Laboratorija;
1934 W. 18th st.. netoli Homn St

■

m. Tej. ęknal’3110^ 
Rezidencijos telefonai:Hyde ar1 Antrai 7444

<'..> * _____ Al..> /Krrrt.

te ėhgrjęs Sęgal
CHIGAGO.AILL.

Nuo 10 ® i? vž?^ž?tfuo 2 «

vai. po pietų ir mup T HTStSO 
15»'M:« ”

Telefonas Yarda 0994

Dr. Maųricė Kahn
W vžandoJf

Nuo 10 iki 12'’dietfė. 2 nd* 8 po piieta 
7 iki 8 vai Nedil. nuo 10 Iki 12 
< Rez. Tėlephonh PLAZA 2408

Dr: X Oa
Rusas Gydytojas ir bhlruraas 

Moteriškų.' Vytfškul Valku HrHisi 
- chronilku tarų. * 
Ofisas 6850 Stbnėy1 Iftland Avė.

Valandos: 2—4. 7—9 vak vak. Neda
liomis Ir Šventadieniais 10—13
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KAS GRIAUTA LIE
I UOKAI

LIŪTAS IR TIGRAS

VYRAMS išeiginiai Marškiniaipasidalinda
augščiau

regullarže kainos

PETERVPEN

NO.

IGJMGt 
CLEQ>

NATHAN
KANTER

poetas,* ke 
reikalais ii

bendradarbiaudavo tarp 
To bendradarbiavimo ge- 

pasekmes būdavo jaučia-

gumas Visą 
Vasarą

NAEPLO/I 
Vs/HZkT'S 
TMB 

M&TTERl

Vyriausia 
tam, kad nors sykį 
visiems North Sidės 
suteiktų progos iš
tyrę orą. Tuose iš-

511 South PAULINA ST.. Corner HARRISON ST

New Bern, N. C. — George Isaac Hughes, 
kuris yra -94 metų amžiaus, vėl liko tėvas. Jo 28 
metų žmona guli su naujai gimusiu kūdikiu

Jo sūnūs nuo pirmos žmonos labar yra 63 
tų amžiaus.

KEL-
Marškiniai iš dryžuotos bo- 

kelnes iš broad-cloth,

išvažiavimo 
pelno pada- 
jis būda ve

CHAMBRAY DARBO MARŠKI
NIAI. Mėlyni, tvirta spalva, mie 
ros 15 iki 16^, 59c ver- 39c 
tęs, vieni ........................  'T

MOTERIMS FULL FASHION 
KOJINĖS 

ir augščiau.
MOTERIMS Plaunamos 

DRESĖS
MERGAITĖMS
DRESIUKĖS .................
Moterims ir Merginoms 
muisi vilnoniai siutai

tik nesusilau- 
vienybės tarpe 
bet ir seniau

kurie klausėsi 
šliupo kalbos.
North Sidės lietu- 
nieko gero nebus 

katalikystei, nei

VYRU MARŠKINIAI 
NĖS- " “.............  '
velninės 
Paprastai 35c vertės, 
vieni ...........................
VAIKU PLAUNAMI SIUTAI — 
mieros 2 iki 6 met., paprastai 
98c vertės už ....  .............AOa

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINKUS LIETUVON

aš duosiu tau svarbų ir reikš
mingą patarimą.

Keltininkas sutiko, o perkė
lęs, reikalavo tęsėti pažadą.

— Keltininke, — tarė Livor
no, jei nori bent kiek pratur
tėti, niekuomet nekelk per upę 
tokių keleivių, kaip aš, kurie 
neturi pinigų.

X-RAY FITTING AT NO EXTRA CHARGE 
WE CARRY ALL SIZES AND WIDTHS

ATDARA VAKARAIS.

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
Žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, nursiu ir 
vaistininku. .

— Tu jį pavaduosi, Tu4 ap
sivilksi jo kailį. ir visą dieną 
vaikščiosi po narvą vaidinda
mas liūtą.

Hordaras sutinka. Tą pačią< 
dieną jis eina pareigas.

DENIM
O’ALLS 

Lengvus, mėlyno 
denim, pilnas kir 
pimas, gerai pa
daryti, visų mie- 
rų, 79c vertės, 
liko dar 872 po
ros, pora

im V at
kuria auban- 

95«

Generalis 
Kontraktorius

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

Visą valandą jis vaikšto ra
miai po savo narvą, tik staiga 
įvyko kažkas netikėta, bai
saus. Į tą patį narvą įslinko 
tigras. Hordaras* liūtas iš 
baimės sustingstą. Mėgina šau
kti... Bet, kas iai?... Tigras

N. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Pas mus North Sidėj jau. per 
daugelį metų visos lietuvių 
draugijos kas vakarą rengda
vo vieną bendrą pikniką, ku
ris bodavo žinomas kaipo North 
Sidės lietuvių išvažiavimas.

Tame išvažiavime* dalyvauda
vo SLA. kuopa, Sūnų Lietu
vos Draugija, APLA.' kuopa <ii 
Susi vieni j nito 'Lfėtuvfiį’ Byhio 
Katalikų Amerikoj kuopa. Iš
važiavime padarytu pelnu visos 
minėtos draugijos 
vo lygiomis.

Draugijų bendro 
tikslas būdavo ne 
rymas 
rengiamas 
per metus 
lietuviams 
važiuoti į 
važiavimuose jie linksmai laiką 
praleisdavo ir sueidavo į arti
mesnes pažines.

Savo partinius ir religinius 
įsitikinimus jie užmiršdavo nors 
toje išvažiavimo dienoje, nes

i'ka just ' 5 
UOOkCINJG F=OC2. 
A. UOQSE i

L.AJUGM, 7

MALEVOS
Didžiausios malevų ISdirbčjų ir dlstri- 
bu torių Įstaigos Chicago je. Standarti
nes rųžies malevų už tiktai

Misius. Tačiau 
tam džiaugsmui 
pagrindo.

Faktiškai ne 
kėm geresnės 
vietos lietuvių, 
sulipdyta vienybė jau pradeda 
griūti.

štai jums ir faktai, šiais 
metais rengiamam North 'Si
dės draugijų išvažiavime kata
likiškos draugijos jau nedaly
vauja. Ir tai ne tik nedalyvau
ja, bet bando užbėgti už akių 
draugijų rengiamam išvažiavi
mui.

Draugijų išvažiavimas yra 
rengiamas birželio 28 d. Ado
mo Sodne. Vietos parapijos L’ 
katalikiškų draugijų išvažiavi
mas yra rengiamas birželio 21 
d. irgi tame pačiame Adomo 
Sodne. Vadinasi, savaitė pir
miau nekaip draugijų išvažia 
vimas.

Kaip išrodo, tai tas yra da
roma tuo tikslu, kad pakenk
tų draugijų išvažiavimui.

Tai dar ne viskas. Kelis kar 
tus kun. Misius prisiminė per 
pamokslą apie Lietuvos Sūnų 
Draugiją. Pastaruoju laiku jau 
pradedama ir per “Draugą” 
Sūnų Draugija pulti ir net gra
sinama katalikų “susipratimu”.

WM. NOVAK
4217 S. Campbell Avė.

Tel. LAFayette 7029

TZkVCE VVTO 
THE
AT ONCE.

KELINĖS baltos ir spalvotos
$1.45irM.95

VYRAMS POLO SHIRTS

TLUG V'JOKJ'T
AT AX-L-y 

-SlfZ I

Niežėjimo, išbėrimų ir Dedervines— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritacljų nuo Eczemos, spuo
gui ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas Ir giriamas 
milijonų kaipo švarus ir saugus vais
tas prašalinimui odos iritacijų. Užgir- 
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 35c, 60c. ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko

VYRU PAVASARIO KAKLA
RYŠIAI—naujos mados, 4 fif* 
vienas ................................ I U v
VYRU DARBO APSIAUSTAI- 
vasaros darbams, gero darbo 
stiprus, visos mieros, $1.00 ver
tės, vienas -....... .............

visi jausdavosi esą vien tik lie 
tuviai.

Reikia pasakyti, kad tai bu
vo vienatine lietuvių kolonija 
iš visos Pittsburgho apylinkės 
kur visokių įsitikinimų drau 
gijos 
savęs 
ros 
mos

Nebūdavo tokio vieni ąntrų 
pravardžiavimo, kaip kitur yra 

Katalikai remdavo vadina
mųjų “bedievių” parengimus, o 
“bedieviai” remdavo katalikiš
kų draugijų ir parapijos pa
rengimus. žodžiu sakant, lie
tuviai sugyveno visai pavyz* 
dingai.

Kai ku‘n. Misius liko atkel
tas į North Sidę, tai buvo ma
nyta, jog ta lietuviška vieny
bė pas mus dar labiau sustip 
rėš. Buvo kalbama, jog kun. 
Misius yra geras lietuvis ir to
lerantiškas žmogus. Buvęs gi 
klebonas kun. šimkevičius ma
žai teveikė ir nesimaišė lietu
viškame veikime. Kai kurie 
musų vadinamieji “bedieviai” 
buvo dideli optimistai, kai pa
tyrė, jog yra atkeliamas kun. 

pasirodė, jog 
nebuvo jokio

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

Joseph’s Dry Goods Store 
JOSEPH PIKELIS, Savininkas.

3344 So. Halsted Street

— Mano Hutas vakar galą 
gavo. . ’

Sergantiems patari-
> mas Dykai

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

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St.

CHICAGO, ILL. 
Central 4641

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

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

Livorno, garsus 
liavo kaž kokiais 
vieno miesto į kitą, štai jis 
prieina upę, per kurią nebuvo 
tilto, o reikėjo keltis keltu. 
Bet poeto kišenėj nebuvo nė 
vieno penny. Livorno vis tik 
pasišaukė keltininką > ir tarė 
jam:

— Perkelk mane per upę, o

— Aš esu žvėryno savinin
kas.

Garantuotas Kojų Bato

4.95 IKI *1 0-00

— Hordar, ar nori šiandien 
per trumpą laiką užsidirbti 10 
kronų.

— Taip, gerbiamas pone, — 
atsakė hordaras, — kas 
reiks veikti ?

— Beveik nieko.

Budapešte ir beveik kiekvie
name Vengrijos didesniame 
mieste gatvių kryžkelėse ir žy
mesnėse vietose stovi pasiun
tiniai, vadinamieji h orda r. 
Jei kam reikia pagelbėti nu
nešti, duoti žinią ar šiaip ką. 
jie už mažus pinigus patar- 
nąuja. K ✓ H ♦-> '* * ’ • • U

Nėra Middle-Man’s 
7.000 gal. Sherwin Williams 
nlšo. iŠ Majestic Radio, 
krutavo. 52.75 vertSs 
kaina ------------ •------------
Narnama Maleva, Gloss ar Fiat, Great 
Lakęs rųšiea, kitur $2.25. £ j 25
musų kaina--------------------
Montgomery-Ward certifikuota maleva 
9 and Kote finish, pirmiau (tl A A 
$3.20. dabar _____________ ?i.UU
Juodas Screen Enamelis 
Dabar galionas--------------------
“Quinto” U. S. Calso- $1.00 
mine 25 sv. maišas 

Ir tūkstančiai kitų bargenų. 
Mes opemojam nuosavų sandeli ir tu
rime savo malevų fabrikų. Pirkit tie
siog ir taupyklt! 

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1557 MILWAUKEE AVĖ. 
6836 S. HALSTED ST. 

2274 EL8TON AVĖ. 
Telefonas: Armitage 1440.

f Tas a iš pusi. 2-ro) 
švęsta Amerikos lietuviams bu
dinti iš tautiško miego.

Baigdamas kalbėti, jis kvie
tė visą publiką dainuoti. Buvo 
sudainuota “Ant kalno karklai 
siūbavo”, paskui Lietuvos him
nas.

Po dainų kun. Misius paaiš
kino, kad svečius iš Lietuvos 
atsikvietė Vyčių organizacija 
Girdi, mes čionai, North sidėj, 
neturim vyčių organizacijos, 
nors jau esam užuomazgą pa 
darę: 7 mergaitės prisirašiu 
sios prie vyčių ir netrukus gal 
atsirasią ir daugiau. Reikią au
kų parinkti lėšoms. Jisai tu
rįs didelę skrybėlę, tai pats 
ėisiąa ir aukų rinkti. Kiek su
rinko, neskelbė.

Buvo rodomi paveikslai iš 
Lietuvos. Parodė Klaipėdos kra
što seną veikėją Martyną Jan
kų, rašytoją kun. A. Jakštą 
ir keletą bažnyčių. Lietuviš 
kuose paveiksluose žymiausią 
vietą užima bažnyčios. Išrodo, 
kad Lietuva nieko kito įdomaus 
negali parodyti, kaip tik baž
nyčias.

slapčia sušnabžda į ausį:
— Nebijok, drauge, ir aš esu 

hordaras.

BIRŽELIO MENESIO IŠPARDAVIMAS!
VYRAMS KEPURĖS

AR JUS TURITE: 
Skaudamus čiurnius? 
Kreivus pirštus? 
Iššokusius naujikaulius? 
Negalite vaikščioti!

Jums ir jūsų šeimynai patiks

Geriausi Degtinė... Gerkit 
................... KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMO.

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

Pirkite pas Lietuvį:

Monarch Wine Liąuor Store
J. GAUBAS, Savininkas.

3529 So. Halsted Street Tel. Boulevard 7258

Atsilankyki: pas SHAPIROS 
dėl čeverykų. Visai šeimynai 
X-RAY pritaikymas ir kojų 
masažas be ekstra mokesties.

čionai pirkti čėvėrykus, nės tai yra 
DRAUGINGIAUSIA čeverykų krautuvė Chicagoje, ir turi gerą repu
taciją.

Geriausias čeverykų pritaikymas ir užganėdinimas arba čeverykai at
mainomi. Patyrę kojų specialistai apžiūrės jūsų kojas jr taip pritaikys 
čeverykus, kad butų tikras patogumas ir už tokią kainą, kokią norėsite 
mokėti.

Mes turime visokių mierų čeverykus ir ekstra plačius.

2.95 “?3.95
Geriausias ir didžiausias čeverykų atakas pasirinkimui iš 4 krautuvės 
aukštų. MAX SHAPIRO, vaikų kojų specialistas, visada yra krautuvėj 
ir su juo galite pasitarti dėl vaikų kojy specialiame vaikų departamen
te. Pasiteiraukite savo draugų apie Shapiro.

FOUKS/ 
we*ll 

SMOW 
VDU HOW 
TOMAKE 
A KACE 
]9MIL.e/
J 2.2-9

VYRU DARBO IR IŠEIGINĖS 
KELNĖS. Parinkto stylįaus, 
spalvos ir mados, mieros iki 
42, $1.99 kertės, $1 
special .................. *

Krautuvė atdara šeštadieni nuo 
9:30 v. r. i'ki 8:30 v. vak.

Šį sykį, matyti, kun. Misiui ne- Gražiai vilkintis žmogus už 
patinka, kad Sūnų Draugijos kalbina vieną ,tękį tarną: 
svetainėj Dr. J. šliupui buvo 
prakalbos surengtos. Matyti. 
“Drau4go” korespondentas ne 
girdėjo šliupo kalbos. Nė ma
žiausios nuovokos neturėdamas 
apie Dr. šliupo kalbą, jis vis 
dėlto drįsta tuos katalikus va
dinti žiopliais 
išmintingos 

Griaujant 
vių vienybę 
atsiekta nė 
bažnyčiai.

— Senas Northsidietis.

Tie siutai paprastai yra $5 ir$6 
vertės — Derby-nub plaunami, 
kadangi mieros yra laužytos, tai 
kaina siutui yra 
tiktai .............................
VYRU OXFORDS—puikios koky
bės veršieninės viršaus, sudėtiniai 
padai, mieros laužytos, $2.49 ver
tės, special ................. $ 1 AQ

VBS-, TV-US 1*5 TME ©00X1^40 
C2OONA, TMl© M AKI IS ■
TESTINIO' TU& FACeS. HE1 
is iaE.AOiKJG TME bjevj n 

’JUST S'POG/M' dOOK^

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR CO.
< 4707 South Halsted Street
\ Visi Telefonai YARDS 0801 
\ VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

kti... Bet, kas »tai?... ' 
prisiartina prįęjjfo ir tyliai pa

OVERALLS

WORKING MAN

FOR THE FAMILY

NEGLECT

r Stop 1 
Itcliing 
Skin

Šatu r dąiį Special
MEN’S suirs

su APIRO’S
SHOES OF CHARACTER

6307-09 SOUTH VYESTERN AVENUE
Republic 5436 The Florsheim Store

žemo
SKIN IRRITATIONS
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DEMOKRATIJA AR DIKTATŪRA?

Tarpe visų šalių socialistų yra nuomonių skirtumų 
įvairiais klausimais, taigi ir demokratijos klausimu. 
Dalis socialistų, kurie vadina save “kairiais” arba “ko- 

’ vingais” arba “revoliuciniais” socialistais, mano, kad 
“tikroji demokratija” gali būt įsteigta tiktai socializmo 
tvarkoje, o kol gyvuoja kapitalizmas, tai demokratija 
negalinti būti “pilna” arba “tikra”; ir, be to, kapitaliz
mui gyvuojant demokratijai visuomet grasinąs pavojus, 
kad kapitalistai ją sunaikins ir įsteigs diktatūrą darbo 
žmonėms prislėgti.

Iš šitų, taip sakant, dėsnių tie “kairieji” socialistai 
daro įsvadą, kad apsisaugojimui nuo kapitalistiškos 
diktatūros. (“fašizmo”) darbininkų klasė turinti įsteig
ti savo diktatūrą ir su jos pagelba panaikinti kąpitaliz- 
mo tvarką; o kai ta tvarka jau bus panaikinta ir kapi
talistai išnyks, tai tuomet bus galima be baimės įvesti 
ir demokratiją.

Šitie samprotavimai turi daug panašumo su bolše
vizmu (rusišku komunizmu), kuris, kaip žinoma, skel
bia, kad kelias iš kapitalizmo- į socializmą einąs per 
“proletariato diktatūrą”. Tik bolševikai eina dar to
liau. Iki pereitų metų vasaros jie sakė, kad “buržuazinė 
demokratija” esanti iš viso niekam netikęs daiktas; ge
riau, esą, fašizmas, negu demokratija, kuri dumia akis 
darbo žmonėms, o nieko jiems neduoda. Nuo 7-jo ko- 
minterno kongreso bolševikai liovėsi demokratiją taip 
niekinę, kaip kad jie niekindavo ją pirmįąu ;>.bqt ir šian
die jie ją pripažįsta greičiaus iš bėdos, įiegu iš noro.

O ką sako apie demokratiją vadinami “dešinieji” 
socialistai?

Jie laikosi tos nuomonės, kad be demokratijos so
cializmo tvarka visai negali būti įsteigta. Tiktai tenai, 
kur yra politinė demokratija, gali būt įvesta industrinė 
demokratija; o industrinė demokratija ir yra socializ
mas. Diktatoriška valdžia demokratijos industrijoje ne
norės ir negalės įvesti. Nenorės dėlto, kad diktatūra 
niekuomet geruoju nepaleidžia galios iš savo rankų; o 
negalės dėlto, kad diktatūra visuomet apsupa save to
kiais elementais, kurie yra jpriešingi savarankiškam 
žmonių veikimui.

Pirma turi būti demokratija politikoje; žmonių ma
sės turi išmokti savo politinėmis teisėmis naudotis ir 
jas ginti — tiktai tuomet gali būt iškovota demokrati
jai ekonomijoje. Jeigu darbo žmonės neturi politinių tei
sių arba nežino, kaip jas pavartoti, tai kokiu budu ga
lima tikėtis, kad jie sugebės ne tik atsiginti nuo savo 
išnaudotojų dirbtuvėse, bet ir spręsti, kaip tos dirbtu
vės turi būt vedamos ir visa pramonė tvarkoma?

Praktika irgi rodo, kad politinė demokratija ateina 
pirma, negu demokratija pramonėje. Demokratija poli
tikoje, mat, yra naudingas dalykas ne tik pramonės dar
bininkams, bet ir' ūkininkams, smulkiems biznieriams, 
profesionalams ir daugeliui kitų “mažų žmonių”. Jeigu 
darbininkų klasė negali kartu su šitais visuomenės 
sluoksniais iškovoti politinės laisvės, tai butų absurdas 
manyti, kad darbininkų klasė stengs viena pasiimti į 
savo rankas visą galią ir ją pavartoti savo ekonominiam 
pasiliuosavimui.

Bet daugelis tuojaus pasakys: “Bet kaip su Rusi
ja! Kodėl darbininkai tenai galėjo pasiimti valdžią į sa
vo rankas ir ją išlaikyti jau beveik per 19 metų?” At
sakant į tai, tenka pirmiausia nurodyti, kad Rusijoje 
valdžią paėmė į savo rankas ne klasė, bet tam tikra par
tija, kuriai pavyko savo pusėn pakreipti armiją; antra, 
Rusijoje valdžia nebuvo atimta iš kapitalistų rankų. Ka
pitalizmas Rusijoje dar buvo visai silpnas, kai tenai ki
lo revoliucija. Ta revoliucija buvo ne darbininkų sukili
mas prieš pramonės “bosus”, bet pirmoje vietoje tai bu
vo ūkininkų sukilimas prieš dvarininkus ir bendrai žmo
nių sukilimas prieš supuvusį caro despotizmą.

Taigi Rusija visai nėra pavyzdys toms šalims, ku- 
riose kapitalizmas jau yra įsigyvenęs ir kur ūkininkų 
masės nesitiki pagerinti savo būvį dvarų žemių nusavi
nimu. Kapitalistiškose šalyse yra greičiaus pavojus, kad 
ūkininkai gali susidėti su kapitalistais prieš darbinin
kus ir atimti jiems laisvę (nes ūkininkai irgi samdo 
darbininkus). Tuomęt susidaro priešdarbininkiška, fa

ūfaakyKo kaltai
Chicagoje — paštu:

Metams ------------ ---------- .... $8.00
Pusei metų —------  4.00
Trims mėnesiams_________  2.00
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Pusei metų -----------------------  4.00
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Orderiu kartu su užsakymu.

šistiška diktatūra. Šitą pavojų darbininkai ne. pašalins, 
bet greičiau padidins, jeigu jie skelbs, kad jie nori pa
naikinti demokratinę tvarką ir . patapti krašto diktato
riais. *Jeigu darbininkai nori apsaugoti savo politines ir 
pilietines teises, tai jie turi ne grasinti “diktatūra” ki
tiems darbo žmonėms, bet turi stengtis juos įtikinti, 
kad/ jų visų bendras reikąlas yra ginti demokratiją.

Taigi diktatūra nėra kelias į socializmą. Tie, kurie 
tiki į diktatūrą, tiki į ją dėlto, kad jie mano, jogei pa
tys darbininkai nežino kur eiti. Bet su tokiais darbinin
kais socializmo tvarkos steigimas juk yra neįmanomas. 
Kas stoja už diktatūrą, tas tikrumoje netiki į socializ-
mo galimumą.

KLAIPĖDOS MIESTO 
SEIMELIO RINKIMAI

' Renkant Klaipėdos miesto 
seimelį, balsavo 23,515 žmonių 
iš 27,235 visų užsiregistravusių 
rinkėjų. Klaipėdoje partijos 
nėra uždarytos, kaip Didžiojoje 
Lietuvoje, todėl itenai partijos 
galėjo statyti savo kandidatų 
sąrašus.

Rinkimų rezultatai šį kartą 
buvo truputį geresni lietu
viams, negu 1935 m. Treji me
tai atgal bendras vokiškų par
tijų sąrašas (Gemeinschafts- 
liste) gavo 26 vietas miesto 
seimelyje, o dabar — 25. Lie
tuvių visuomenės sąjunga pra
vedė 6 atstovus (buvo 6); lie
tuviai darbininkai — 6 (buvo 
4); neitraliai darbininkai 1 
(buvo O); vokiečiai darbinin
kai (komunistai) — 1 (buvo 
3), socialdemokratai -— 1 (bu
vo 1).

Daugiausia pralaimėjo komu
nistai. Vietoje 3 atstovų, jie 
dabar pravedė tik 1 ir tai ne 
pilnai. Už komunistų sąrašą 
paduota viso 478 balsai, kuo
met vieno atstovo išrinkimui 
reikėjo 588 bialšų.’ Socialdemo
kratai ’ gavo 'dvigubai daugiau 
balsų už komunistus, atseit 960, 
o betgi socialdemokratams pri
pažinta tik vienas atstovas. Jie 
ketina padubti skundą rinkimų 
komisijai.

Stambiausią laimėjimą rinki
muose turėjo darbininkai, ku
rie pravedė dabar du atstovu 
daugiau, negu kad turėjo se
name seimelyje.

Kai Lietuvoje buvo demokra
tinė valdžia, tai socialdemokra
tai Klaipėdoje išrinkdavo po 5 
arba 6 atstovus.

NAUJAS ŽODIS — 
“STOVYKLAUTI”

Vienas Kauno laikraštis rašo, 
kad Marijampolės skąutai va
žiuos į Kazlų Rudą “stovyklau
ti”. Tas žodis, matyt, reiškia 
tai, ką anglų kalboje sako “to 
camp”.

SEIMO RINKIMAI 
NEBUVO TIESUS

Kai Lietuvos valdžia per “El
tą” paskelbė žinią, kad Lietu
voje bus renkamas seimas, tai 
toje žinioje buvo pasakyta, kad 
rinkimai į seimą bus visuotini, 
lygus, slapti ir tiesus. Bet pa
sirodo, kad rinkimai nebuvo 
tiesus, štai, kaip “L. Aidas” 
aprašo kandidatų skyrimą Kau
no apskrityje:

“Vakar (geg. 27 d.) prieš 
pietus buvo Kauno apskrities 
tarybos posėdis kandidatams 
į tautos atstovus nurodyti ir 
pasiūlyti. Didele balsų dau
guma kandidatais į tautos 
atstovus pasiūlyti: Kauno 
apskiities viršininkas Vladas 
Sidaravičius, ūkininkas Jo
nas Garmus iš Pakuonio, 
savivaldininkas, ūkininkas, 
apskrities valdybos narys 
Bronius Gudavičius, savival
dybių departamento direkto
rius Pranas Barkauskas, ūki
ninkas Mikas Kalasiunas iš 
Vilkijos ir savivaldybininkas, 
ūkininkas Bronius Semoška 
iš Čekiškės. Pasiūlytieji kan
didatai į tautos atstovus iš
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rinkti (mūsų pabraukta. — 
“N.” Red.) iš trylikos tary
bos narių nurodytųjų.”
Taigi čia matome, kad ap

skrities tarybos nariai pasiūlė 
13 kandidatų, o iš jų būvio iš
rinkta dauguma balsų 6.

Tokiu pat budu buvo išrink
ta po 6 kandidatus iš kitų dvie
jų apskričių, įeinančių į pirmą
ją rinkimų apygardą. Tik po 
to itie 18 karididatų tapo įdėti 
4 kandidatų sąrašus, ir rinkimų 
dienoje balsuotojai galėjo iš jų 
pasirinkti atstovus.

Vadinasi, pirma negu balsuo
tojai gavo progą balsuoti, kan
didatai jau buvo kartą perbal- 
suoti' apskričių tarybose, ir tie 
iš jų pateko į galutinus kandi
datų sąrašus, kurie buvo gavę 
daugumą balsų apskričio tary
bos susirinkime.

Prie šitokios tvarkos, partija, 
turinti daugumą apskričio ta
ryboje, gali nepraleisti, nė vie
no kandidato iš kitų srovių.

Tačiau ir apskrities taryba, 
kuri rinko kandidatus, buvo iš
rinkta (dagi ne dabar, bet dve
ji metai atgal). Tokiu budu bu
vo įvykę dveji rinkimai, pirma 
negu buvo sudaryti kandidatų 
sąrašai. O paskutinis balsavi
mas buvo ■ trečias.

Natūralūs 'dalykas, kad aps
krities taryb’dS 'nariai, kuriems 
pavesta statyti kandidatus, sta
to pirmiausiai, save ir 4uos val
dininkus, isūj kuriais jie daž
niausia susitinka./Taip buvo ir 
Kauno apskrityje: iš 6 kandi
datų, kuriuos išrinko apskrities 
taryba, vienas yra apskrities 
viršininkas, kitas — savivaldy
bių departamento direktorius ir 
du savivaldybininkai.

Taigi tikrumoje tie rinkimai 
į seimą yra ne' tiesus, bet trijiį 
laipsnių, t. y. tokie, kaip kad 
buvo kitąsyk rinkimai i Rusi
jos Durną, ir dagi blogesni. Nes, 
renkant atstovus į Durną, kan
didatus galėjo statyti politinės 
organizacijos. Net socialdemo
kratams, kurie buvo nelegališ- 
ka partija cariškoje Rusijoje, 
šita teisė nebuvo atimta.

REIKALAUJA ĮSTATYMO 
APIE RELIGIJAS

Gegužės 22 d. Kaune atsilan
kė pas prezidentą Smetoną pp. 
Visuomis ir Rondomanskis ir 
įteikė jam peticiją, kurioje vi- 
suomiečjų, laisvamanių, nepri
klausomų katalikų ir Rymo ka
talikų (kurių?) vardu reikalau
jama:

“1) Įvesti civilinę metrika
ciją, 2) išleisti įstatymą apie 
religijas, 3) legalizuoti Vi- 
suomą, 4) legalizuoti lietu
vių katalikų bažnyčią, 5) 
įvesti taksą kunigams už 
krikštą, jungtuves ir laidoji
mus, 6) priversti visas sa
vivaldybes turėti savas kapi
nes, 7) pasalinti iš R. kata
likų vienuolynų ir mokyklų 
svetimšalius, 8) reikalauti iš 
popiežiaus panaikinti kunigų 
celibatą ir įvesti mišias lai
kyti lietuvių kalba, 9) sura- 
šinėjant gyventojus religijos 
atžvilgiu Statyti klausimą: 
‘Kokiai religijai priklausai', 
o ne ‘Kaip esi krikštytas’.”
------------------------------------
Reikalaukite “NAUJIENAS 

ant bile kampo, kur parduoda* 
pi laikraščiai. Pardavėjas lai 
kraščių bus gatavas Jums pa* 
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų patą 
gurnu deleia
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NEW YORK. — Birželio 18 d. Max Schmeling boksuosis su Joe Louis. Daugelis mano, jog 
Max susilauks tokio pat likimo, kokio susilaukė Primo Carnera, Max Baer (jis “ilsisi” po kai
rei) ir Paulino Uzcudun (krinta ant kilimo nuo Louis’o smūgių).

LAIŠKAS REDAK
CIJAI

(Turistų į Lietuvą reikalais)
Geri). Naujienų Redaktoriau:

Jūsų korespondento iš Lie
tuvos p. JBetkas str. “Turizmas 
Lietuvoje” “Naujienų” iš birž 
5-tos d. yra labai reikšmingas 
ir naudingas Amerikos lietu
viams. Tai geriausias turistų 
reikalais į Lietuvą atsišauki■■ 
mas.ir sulyginimas ,su kitomis 
Europoš Šalimis, kurios/ gali
ma sakyti, tik iš turistų ir te
gyvena. Man labai smagu tai 
įvertinti ir atsiliepti, kad “Nau-* 
j ienos” daug pagelbsti tokiais 
raštais Lietuvos žmonėms, sy
kiu ir mums visiems lietu- 
viams, jau nekalbant apie mus 
pačius agentus. Pil. Betkas nu-J 
rodymas, jog Lietuvos kuror
tus “iki šiol daugiausia atlan
ko vokiečių” ir jie “važiuoja 
tam tikro tikslo siekdami”, va

IR MĘS, JAUNOSIOS KARTOS ATSTOVAI, ESAME PASIRYŽĘ ir TT. ir TT.
.0.1936, King Feature. Syndicite, Ine, Worfd risbts reserved

dinas, kad tik savo nacionalj 
hitlerizmą palaikyti, tai kodėl 
Amerikos lietuviai, kurie išim 
tinai yra demokratiški, liaudiš
ki, tautiški negali važiuoti ir 
Lietuvos kurortus pamatyti, 
jau nekalbant apie lūšnas (ba
kūžes), gurios savaime irgi yra 
labai žingeidžios, interesingos...

šiemet atlankyti Lietuvą dar 
nevėlu ir su pagalba lietuvio 
agento, ypač Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sąjungos Ame
rikoje nariais, pastangomis dar 
galima gauti vietų (ant lai
vo). , ... » ' 1 '• t ’• *■ Į" J «. • " *

Reiškiu “Naujienų” redakci
jai didžiausią pagarbą už fak
tiškai agitatyvius raštus turi* 
stų reikalais į Lietuvą. Tai vie
nintelis laikraštis, kuris rūpi
nasi lietuvių reikalais. Aš kai
po agentas ir, tikiu, visi lietu 
viai agentai, yra dėkingi “Nau
jienoms”.

J. Sekys, 
Lietuvių Laivakorčių Agentų

Sąjungos Amerikoje, Ine. 
sekretorius.

JUOKAI
Didmiesčio tarnautojas lote

rijoje išlošė didelę pinigų su
mą ir nusipirko dvarą. Persi
kėlęs dvaran gyventi naujasis 
savininkas su užvaizdą lankė 
ir žiūrinėjo dvaro trobesius, 
laukus. Jupdu priėjo upę, per 
kurią buvo nutiestas tiltas. Iš 
vienos pusės stovėjo ledlaužiai
— ožiai.

— Pasakyk, pone užveizda.
— paklausė miestietis, — kam
reikalingi šie keisti trikaippiai 
poliai šalia tilto? . 4..

— Tai ledlaužiai, —- paaiš
kino užveizda. — Kada pava
sarį sujuda ledai, o jie esti 
galingi, tai galėtų nunešti til
tą. Ledai užsilaiko už Šių ožių, 
sulūžta, sutrupa ir nepaliečia 
tilto.

— Labai gerai. Bet kodėl 
ledlaužiai tėra tik iš vienos 
tilto puses. Kas sulaiko ledus, 
kai jie iš kitos pusės eina. Mes 
pastatysime ir iš antros pu
sės!
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B. K. Algimantas

Iš Pietų Amerikos 
Lietuvių Gyvenimo

(“Naujienų” koresp.)
(Tęsinys)
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Montevideo priemiestyje. 
Vilią dėl Čerro, kur daugybė 
lietuvių gyvena, pereitų sekma
dienį įvyko baisi šeimos trage
dija.

Būdama 15 metų amžiais 
Kazimiera Steponytė ištekėjų 
už Lietuvos lenko J. Driztefo. 
Nesugyveno. Prieš 7 mėnesius 
Kazimiera grįžo pas savo tė
vus. Bet kovo 29 d. jos vyrąs 
atėjo į Steponų namus ir ban
dė visą šeimą išžudyti. Bet — 
kaip sako pridedamos iškar
pos su paveikslais iš “EI pia” 
ir “EI Diario” — Drizfefui pa
vyko nužudyti tik savo žmonų 
ir pačiam nusižudyti.

šis tragiškas įvykis sujaudi 
no visų Urugvajaus lietuvių 
koloniją.

“A.L.B.”

LIETUVIAI ŽALIAJA
ME PRAGARE

Argentiniškame Chaco gyve
na nemaža lietuvių, bet jie taip 
išsimėtė, kad retai kada vie
nas su kitu susieina. Vienas 
ūkininkas, Antanas Baronas, 
“A. L. Balse” rašo, kaip skė- 
rės nuėdė jo kukurūzus:

Ėst. Crespo, Chaco. — šeš
ti metai ukininkau’ju Argenti
nos čako gilumoj ir atrodo, 
kad nepataikiau geroj vietoj 
apsigyventi, kadangi sausra, 
skėres bei lietus beveik kiek- 
vieną sėjų sunaikina. Šiemet 
pradžioj metų lijo be tvarkos. 
Teko suvėluot sėja, bet pasė
tieji javai užaugo labai greit 
ir puikiai, žiurėjau į savo ža
liuojantį lauką ir maniau, pa 
jau tikrai sugriebsiu keletą 
šimtinių grynų!...

Laikas slinko. Kukurūzai, 
rodos, puste išpūtė žiedus, o 
mano širdin skriste skrido 
džiaugsmas. Bet nedaug pra
slinko tų džiaugsmingų diene
lių. Apsiniaukė dangus nUo 
Entre Rios pusės ir pradėjo 
snigti skėrėmis. Kukuruzų. žie
dus storai apklojo.

Pernakvojo skėrių milijar 
dai. Susielektrizavo sparnus 
saulės spinduliuose, papusry-, 
čiavo mano kruvino prakaito 
ir pasikėlę nuplasnojo.

Jei dar greit palytų, tai iš 
32 ha kukuruzų sėjos gal su
sirinkčiau ant alpargatų. Lau
kuose skėres tiek blėdies nepa
daro, kaip kad mums, gyve
nantiems miške.

YRA LABAI SUVAR- 
GŪSIŲ ŽMONIŲ

Ten pat Antanas Baronas ra
šo apie kitus, jo sutiktus, lie
tuvius :

Iš lietuvių čia bandė įsikurt 
P. Antanavičius, bet netesėjo 
jo kantrybė ir jis atsiskyrė su 
žaliuoju čako pragaru. Penkis 
metus čia gyvendamas sutikau, 
dar vieną lietuvį, tai Joną B. 
iš Naujojo Radvyliškio. Bet 
tai sopulingas žmogus ir ste
buklingų gyvenimų veda. Jau
nas vyras, vos išbridęs iš pus
kapio pavasarių, bet tiek su
klupęs gyvenime, net darosi 
gaila. Pasisakė, kad Lietuvoje 
turi motiną, brolį ir seserį ir 
pasigyrė, kad jau 8 metai, kaip 
nieko jiems nerašo. O dar gi
riasi, kad lankęs gimnazijų 
Maskvoje. Toliau pasipasakojo, 
kad buvo laikai Argentinoje, 
kuomet pasisamdydavo auto
mobilį, įsisodindavo dvi ar tris 
gražuoles ir “mete a pasiar”.

0 aš sulaukiau geros ma

mytės Jonelį barzda apžėlusį 
ir taip nuskurusį, kad jau ge
riau negali būti. Vaikščioja 
liūdnas, galvą nulenkęs, visai 
žmogus be vilties. Vėliau pa
aiškėjo, kad jis priešingas 
tiems žodžiams, kuriuos Die
vas pasakė Adomui, būtent — 
ir valgysi duoną iš prakaito 
locnos kaktos savo.

Aišku, Čia nerado motinėlės 
kuri pavargusį sūnų priglaus
tų. Reikėjo tuoj imtis kirvio, 
lopetos ir kirkos, kad palai
kius gyvastį, tai taip ir dirbo. 
Vertė miškų keletą mėnesių, 
bet sau nepasidarė jokios pa
stogės. Gyvepo po šimįąmęcįu 
medžiu, kuris jį dengė nuo 
karštų saulės spindulių bei au
dros ir nuo pirmųjų lietaus la-

Laikui bėgant pabaigė plyšt 
drabužiai ir musų brolis Jonas 
tapo panašus į pirmykštį žmo
gų. Pradėjo gėdytis eit į tro
bą pas ūkininką, pas kurį ro
vė miškų, kad gavus litrą pie
no ir kepalėlį duonos. Tai daug 
dienų praleido nevalgęs. Ta
da geraširdis P. Antanavi
čius davė jam nudėvėtų savo 
kepurę ir kito drabužius. Ne
gi sušelps svetimi! Tada ūki
ninkas padarė sąskaitą už pie
ną ir duonų, pamieravo Jono 
pripiautas malkas ir apskai
čiavo, kad darbininkas dar lie
ka keletą pesų skolingas. O tei
sybę, kas čia ją ras?!

Tada Jonas apsimovė gautą 
iš savo tautiečio rūbų, užsi
traukė ant akių kepurę ir pa
sakęs ačiū nužygiavo geležinke
lio linkui, prisiekdamas dau
giau į čia negrįžti. Tai pirma 
lietuvį tokį mp'čelninką mačiau 
Argentinoje. Retenybė, kad 
sveikas būdamas žmogus save 
taip vargina.

ARGENTINOS KON
GRESOSUDĖTIS

Virš mėnesio laiko tęsėsi 
skaitymas balsų, kovo 1 d. re
alizuotų rinkimų. Dabar skai
tymas jau užbaigtas ir papil
domieji rinkimai davė tokią 
Argentinos tautos atstovybės 
sudėtį: . ....

Tautinių demokratų 60, ra
dikalų 43, socialistų 25, radi
kalų antiperšonalistų 12, de
mokratų progresistų 6, . Tuku - 
mano radikalų 4, Corrientes 
liberalų 2, nepriklausomųjų so
cialistų 2, ir po vikrių atsto
vą šių grupių; Mendozos fede- 
ralistų, San Juan blokistų, 
Buenos Aires nepartinių ir vie
na vieta neužpildyta.

Tokiu btfdu. kongrese yra 
157 atstovai. Iš jų pozicijai ar
ba konkordancijai' priklauso 
78, o opozicijai 75, gi su ketu
riais Tukumano radikalais opo
zicija sudaro 79.

Buenos Aires, Tukumane ir 
Kordoboj, rinkimai ėjo ramiai 
ir tvarkingai. Bet provincijos 
miesteliuose, o taipgi Mendo- 
zoje, Santa Fe ir Šaltoje jie 
buvo labai triukšmingi ir skan
dalingi.

Opozicinės partijos — radi
kalai ir socialistai — kaltina 
konservatorius, kurie su poli
cijos pagelba daugelyje vietų 
sekvestravo balsuotojų kny
gutes, panaikino tamsųjį- bal- 
saviipo kambarį ir j ė^a7 paša
lino opozicionierius iš balsavi
mo komitetų.

Daugelyje vietų įvyko susi
šaudymas tarp radikalų ir 
konservatorių. Sužeistų yra ir 
Buenos Aires priemiesčiuose 
— Pineiro, Avellanedoj ir ki
tur. Vienok smarkiausias su
sišaudymas tarp radikalų ir 
konservatorių įvyko Coronel 
Vidai miestelyje, kur, apart 
keliolikos sužeistų, tapo nu**

šauti subkomisaras ^anchez, 
policininkas Leguizamoų, raš
tininkas Abel de la Fųente ir 
Ernesto Pruzziani.

Radikalai ir socialistai pada
vė skundus vyriausiai balsavi
mų komisi j ai ir vyriausybei dėl 
oficialistų tūlose vietose var
totų priemonių.

Buenos Aires mieste balsą- 
yo 8Q% visų turinčių teisę bal
suoti piliečių. Provincijose bal
savo 60%.

Buenos Aires daugumą bal-

sų gavo U. C. R. ir socialis
tų kandidatai, ačiū ne vien 
jų stipriai propagandai, bet ir 
tam, kad jų programa yra ge
riausia darbo žmonėms. Pažy
mėtina, kad Arg. Socialistų 
Partija, yra Amsterdamo 
internacionalo narys.

Pastebėtina, kad radikalai 
po 1930 metų perversmo pir
mą kartą dalyvavo rinkimuo
se ir gavo 43 atstovus. Socia
listai Bs. Aires mieste gavo 5 
atstovus.

I
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Tapati iri tuviai, kurie nepriklauso jo-
ivdndaa kiąi or^nįz^: p^i^s bu*

Toronto lietuvių masi- 
M ir kiti 
rmlM1

vo maž-daug 200 žmonių. Mi-. 
tingo pręzjdiuman buvo išrink
tas socialistines minties drg. J., 
Mankus pirm, ir J. ^tankus 
sekr.

Pirm. Maukus atidarydamas 
mitingą įžanginėj kalboje la
bai teisingai pareiškė, kad čia, 
esame susirinkę ne kokios nors 
vienos partijos ar organizacį- 
jos žmonės, bet visi Toronto 
lietuviai apkalbėjimui reikalo,; 
kaip mes galime pagelbėti sa
vo seserėms, broliams ir tė
vams esantiems Lietuvoje iš
sigelbėti įš diktatorių priespau
dos jungo.

Toliau sekė drg. V. Railos 
apibudinimas plačiau esamos 

j Lietuvoje padėties ir organiza-

S. V”, lietuviams paėmus ini- 
ciatyyų šaukime Amerikos Lie
tuvių kongreso Cleyelande, To
ronto lietuviai būdami daugu-: 
moję pažangaus nusistatymo 
tąįp-pat neatsiliko nuo bendro 
lietuvių tautos reikalo.

Gegužės mėn. 21 d., 6 De-' 
nison Avė. pažangiųjų organi
zacijų atstovų bendradarbiavi
mo komitetas, kitaip vadina-: 
mas bendro fronto komitetas,; 
sušaukė Toronto lietuvių ma
sinį mitingų reikale apsvarsty
mo šaukiamo A. L. Kongreso cjj atstovų pareiškimai, kurių 
demokratijai atsteigti. Į šį mi- neminėsiu, nes kitoje vie

toje įdėta rezoliucija aiškjai 
nusako visų susirinkusių no
rus. 1

Kaip matome rezoliucijoje 
yra užgirtas ir Kanados lietu
vių kongreso . šaukimas, kuris, 

š numatomas .^ugpiučio mėn 
Montreale. šio. kongreso svar
biausioji užduotis turės būti ap
kalbėjimui bųdų, kaip pasek- 
mingiau galima butų įgyven
dinti tuos nutarimus, kuriuos 
padarys Amerikos lietuvių kon
gresas demokratijai atsteigti 
Lietuvoje, 
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Bendrai imant, reikia pasa

kyti, kad Toronto lietuviai at- 
liko butjnų kiekvieno lietuvio 
demokratiškai nusistačtoio pa
reigų. Bet kartu turime apgai
lestauti, kad musų tarpe yra 
žmonių, kuriems tas mitingas 
atrodė labai negeras. Lyg kad 
tas mitingas butų išstojęs prieš 
savo tautų. Ir tai tie žmones

tingų buvo kviečiamos visos 
Toronto lietuvių organizacijos, 
net ir lietuvių parapijos kle
bonas, kad prisiųstų savo at
stovus į aukščiau minėtą mitin- ■ 
84- •

Bet Toronto klerikališkoj i
organizacija yra auklėjama 
“didvyrio“ Karpiuko ir jam pa
našių dvasioje per “Dirvą“, 
“Darbininką“, “Margutį“, “Lai
velį“ ir k.’p. S. V. leidžiamų 
laikraščių. Todėl jie iš savo po
pierines “didžiosios“ organiza
cijos atstovo peprisiuntė. Bet 
jų tarpe irgi yra žmonių, ku
rie pritaria demokratijai, ir to
kį nariai kaipo pavieniai daly
vavo tame mitinge. Minėtų mi-' 
tingų atstovavo sekamos orga-i 
nizacijos: “Simų ir Dukterų“ 
pašalpos org., išocialistinčs Min
ties Grupė, Literatūros 162 kp.> 
K. Apsigynimo Lygos Liet. 
Frak./ K. Kom. Liet. Frak., ir 
šiaip įyairių pavienių organi
zacijų pavieniai nariai bei lie- paeina ne iš klerikalų pasto-

In- i.’ me
rai* 
mi
pa-

ges, bet iŠ tų, kurie mėgstą 
save vadinti tikrais demokra
tais ir net pažangiais, štai “D 
Ž.” No. 23 Š.L.A. 286 kp. pirm. 
J. J. atsako tūlam “D. ž.” ko
respondentui.

Jis |>ąlięčią ir išrinktą dele
gatę kaip į Š.L.A. Seimą, taip 
įr į A.L.K. nuo §X.Ą’ 236 kp. 
ir kartu nuo masinio mitin 

f ' f • 'V ?

go.
Jis sako, kad prieš 0. 

dreĮięnę, kaipo delegatę lis 
ko neturėjęs ligi “masinio 
tingo”, bet nuo masinio 
tingo prisieiną nuomonę 
keisti.

Argi gali būti dar keistesnis 
dalykas? Vietoj didžiulis, kad 
drg. Q. Indręlienę ne tik S.L.A. 
236 kp. nariuose turi pasitikė
jimą, bet ir viso Toronto lie
tuvių masinio mitingo daly
viuose, kurie ją įgalįpjo atsto
vauti ne ką kitą, kaip tą pa
tį reikalą, ką J. J. sakosi nie
ko neturįs prieš ją ir jos iš
rinkimą iš S.L.A. 236 kp.

Argi J. J. tik dėl to niekina 
tą Toronto lietuvių masinį mi
tingą, kad pats jam nepritarė, 
nors ir buvo kviečiamas?

:■ . . s ’•> c . ■ f., i a ..

įdomu butų išgirsti J. J. mo
tyvus, dėl kurių jis tą masinį 
mitingą žemina?

— A, Frenzelis.
’ j •• ..

krautuvę, kuri galėtų rasti pil
iau pasirinkimų maisto, nes tai 
duoda jai progos geriau su
planuoti valgius. “Midwest 
Stores“ krautuvėse pasirinkt-; 
pias visuomet yra pilnas, šios 
prekės yra gaunamos kasdien, 
nes jų sandėliai randasi mie
sto centre, nereikia gaišuoti 
su pristatymu, o ypač švie
žius vaisius ir daržbves, kas 
visuomet pasiekia “Midwest 
Stores** laike keletos valandų 
nuo jų iš traukinio ar troko 
iškrovimo. i

Toliau, kiekviena šeiminin
kė taupo laikų. Vietoj to, kad 
eiti nuo krautuvės iki krautu 
vės ir ieškoti kokie daiktaĮ 
yra ant išpardavimo, ji ge
riau pasinaudoja “Mkįwest 
Stores“ išpardavimais. Kas 
savaitę yra išdalinama cirku
liarai pę namus ir magary
čioms tie išpardavimai yra j 
skelbiami “Naujienose.“

Pavyzdžiui, lik atsikreipk į 
šios dienos “Naujienas“ įr jus 
pamatysite “Midwest Stores’* 
dideįį skelbimų iš kurio, jus 
galėsite lengvai susidaryti sų- 
rašų sau reikiamų prekių. O 
jei jus paėmę laiko, suderin
tumėte kainas, jus, taipgi, nu
sistebėsite tuo, kad jus galite 
“Midwest” sutaupyti daugiau.

(Apskelb.)

KRAFT

The 7
Kraft 

Cheese 
Spreads

now /n nevv-defign 
Swan/cyswig glassest

♦ Sparkling glasses streu n with 
bright stare».. the new $wanky- 
šwigs. YouTl want to coUect a 
vholeset. And while you'te doing 
it, get acąuaintod 
with all eeven 
of the delldouš 
Kraft Cheese 
Spreads. TheyVe 
matvelous for 
sandwiches,salads 
and ąppetizers.

H

Šame fince 
Jis 45 
25 ounces254 

reA^.-,
Ką turėčiau pirkti?

Kiekviena šeimininkė pri
pažins, kad kasdien jos did
žiausia problema yra kas pir
kti ir paruošti vakarienei. Pus
ryčiai ir pietus nesudaro tiek 
sunkumų, bet vakarienei su
sirenka visa šeima ir todėl 
vakarienė yra svarbiausias 
dalykas.

Pirmiausia kiekviena šei
mininkė turi nusistatyti kiek' 
ji gali išleisti pinigų. Kas sa 
vąitej ji skiria tam tikrų su
mų ir tatai turi pakakti visos 
savaitės maistui. Vienok šei-

■ 4 * *. r *. j » ■( ‘ L F

nią reikalaują gero maisto 
kas verčia šeimininkę susirū
pinti ir jį pagaminti.

Labai daug pagelbsti su
taupyti maisto išlaidus žemos j 
Raibos, kurias randame visose! 
“Midwest Stores’’ krautuvėse. 
Šita krautuvininkų kooperaci- 
nė organizacija turi savo nuo
savus sandėlius ir perka pre
kes tiesioginiai iš dirbtuvių ir 
gamintojų, taip, kad prekės 
savo keliu galima pardavinėti 
daug pigiau.

Re to, šeimininkės pagamin
ti valgiai turi būti įvairus, nes 
to reikalauja šeimos ‘skonis. 
Dėlto, yra jai svarbu rasti

Wf*Sl)ENT4t

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751
32 6 S ST/XTE S T

Oliuosite Davis Store. Flnor

ra

Ml'LLIONS Oh POUHDS
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PIRKITE DABAR!
Specialiai žemos Kainos

■, Pėtnyčioj ir Subatoj, Birželio-June 1^. ir 13
A,

29 c
■■ " " ■ j.. .. '.....................................

I “MIDWEST” PUIKIAUSIOS KOKYBĖS f ’
I Q VIF ęTM ę Tyros SmetonosI OVILUlMO Tub ar Rolė Sv.

O

Prieš 20 metų Katherine Lambert, aktorė susitarė su kitomis savo penkiomis draugėmis susi
tikti New Yorko kavinėje ir papasakoti savo išgyventus patyrimus. Šiomis dienomis sukako 20 
metų. Tačiau į kavinę atvyko tik 
penkios draugės jau yra mirusios, 
tragiškai: nusižudė arba sudegė.

■ 

• • ’** V.S

Lilyan Ta»hman

ŠVIEŽUTĖLIAI No. 1 KOKYBĖS , I į
KIAUŠINIAI __ TuzJĮSVm;
“Midwest” Puikiausi KARTONŲ-®AUŠINTAI Tuz.

De Luxe KAVA “Midwest” < sv. ken. 25c
“CampbeU’s”*TOMATO JUICE 14 unc. kenas 3 už~22^

- “KN0X JELL”“dėl Dežorto .....£....... ..ZT73 pak~19^
“WHĖATIES” dėl Pusryčių ..................... Į pak.~23jt
“Shurfinę" PRUNE JUICp 12 unc. kenas Ž už 
“Midwest” RAUG. KOPŪSTAI did. 2« kenai 2 už 
“Midwest” CUT GREEN~BEANS No. 2 ken. 2 už 2B< 
“Midwest” SLYVOS '............ . . dideli 2^ kenai Į7^
DYKAI! 14 unc. Crystal Arbatai Stiklai su .
T TPTONPQ “YELLOW LABEb“ 1/<“bv. OIa
Lili 1 Vi\ b JUODA ARBĄtA PWlls F? I U

m » ■■■ iii ■ ei ■ ■ L ■■ ■■*

sv. kenai 21^“CALUMET” BAKING P0WDER
“Sunshine” ~COCONUT MARSHMALLOW COOKIES ........ sv. 17c

BpTtĖR~~PRETZEL STICKS ......................... sv. 12»
SALDUS VYNUI NOKINTI »_

CANTALOUPES JUĮOO SAIZOS 25c
■ .................. . Į-'' --    1...-   ——    . ............................. . .

“Sunkist” Valencia ORANŽIAI Labai dideli Tųz. 100
JONATHAN OBUOLIAI U. S. 1 ..............-A 4 s v. Į7<

dideli pund. 9^
SV. ĮS0
sv. i7<

Nauji Caiifornia CELERY
“Drexel Farms’’ FRANKFURTS
VEAL SAŪŠAGĖ .......................
MINKŠTA ŠUMMĖR DEŠRA ..
“Blue Label” CHEESE (SURIS) ‘A sv. pakeliai 15^
“Daisy” SPREAD^CHĖESE 4 unc. cello. pak. 90

PAUKŠČIAMS SĖKLOS 4|
rKUiINCil b DYKAI PAUKŠČIŲ BISKVITAS paR. ■ WV

......... ..i. ■ t. Į.iufca^i. *..< ....................b ■ ,4,in I, „ „'.i,. ,.     ...I. < i I u I u H nfcn II >li II. I Į«I «    nb I i »i, wi ■ fei j

“French’s’’, Paukščių Žvyras švarus tyras pak. 9C
“RIVAL” ŠUNŲ MAISTAS už2Sc 
“Rex” Mineral Powder did. pak. 21c 3 niaži pak. 25Č 
“PALMOLIVE” MUILAS .......    3 už
“SUPER SUDS” dideli pak. 17c 3 reg. pak. >3^
"OCTA'gON” VEIDO MUILAS .....
“OCTAGON” CLEANSER~7TTZT±77

“Leader” ŠLUOTOS
2, kenai~9^

Viena 32c

NES PKBtAU

viena Katherine Lambert (ji laiko stiklinę rankoj). Kitos
i • ‘ s - {■ ■ : > . . m * ,*•

Ir keisčiausias dalykas yra tas, kad beveik visos jos mirė

SEMINOLE 4 2SC
SIOOjOO CASH KAS SAVAITE—TAUPYKITE MUSŲ 

PELNO PASIDALINIMO KUPONUS.
PURK NUO

350
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NAUJIENOS, Chicago, UL

LIETUVIŲ MENO PARODA BUVO 
SĖKMINGA

Lietuvių meno paroda, kuri 
atsidarė gegužės 23 d. ir pasi
baigė birželio 6 d. Mandel Bros, 
krautuvėje, buvo sėkminga. 
Parodą skaitlingai lankė lietu
viai ir kitataučiai. Nėra tikrų 
žinių kiek žmonių aplankė pa
rodą, bet galima spėti, kad ne 
mažiau kaip penki tūkstančiai. 
Vien tik knygoje yra užsire
gistravusių lankytojų virš tūk
stančio.

Buvo nemažai parduota smul
kesnių eksponatų, ypatingai 
įvairių siuvinėjimų. P-lės Ba- 
lickaitės du paveikslus nupirko 
p-ios Gugienė ir žymontienė.

Dėl šitos didelės ir įdomios 
lietuvių meno parodos surengi
mo kreditas tenka Lietuvių 
Jaunimo Draugijai (LYS), juo 
labiau jos organizatoriui Vy
tautui Beliajui. P-as Beliajus, 
pagelbstint geriems žmonėms, 
gerai tvarkė parodos reikalus. 
Jam daug gelbėjo jaunuolis E. 
Dulinskas, p-ia J. žymontienė, 
svečias 
kas, ku
dos pažiūrėti, ir patys ekspo
natų savininkai palengvino tą 
sunkų ir komplikuotą darbą, 
kooperuodami su rengėjais.

Angliška spauda nešykštėjo 
apie parodą rašyti. Kai kurie 
laikraščiai dėjo net ir paveiks
lus žymesnių asmenų, atlan
kiusių meno parodą. Tik, deja, 
ne visa vietos lietuvių spauda 
rašė. Mat, pas mus dar yra to
kių žmonių, kurie neatskiria 
meno nuo “politikos”.

Taigi šitą lietuvių meno pa
rodą buvo surengę lietuviai

jaunuoliai. O ir mes, senesnie
ji, turėjome progos joje daly
vauti. Bravo!

Kitą metą lauksime kitos me
no parodos. •

Bendradarbis.

Art Instituto Studentų 
Meno Paroda

iScrantono Al. Ažu- 
pėsčias atėjo paro-

S. L A. 36 kuopos
išvažiavimas

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 36 kuopos išvažiavimas 
įvyks birželio 1 d. J. 'Bauzo 
Darže, prie 87 ir Maple st., 
Willow Springs, III. Bus išlei
stuvės delegatų į Seimą. Butų 
gerai, kad susirinktų daugiau 
narių ir svečių. Bus ir dova
nų laimėti; turėję laimikį pa
sidžiaugs, ilgai neužmirš kuo
pos išvažiavimo.

-------J. Balčiūnas.

Iš Joniškiečių Kliu 
bo darbuotės

Penktadienį, t. y. šiandie 
įvyksta Joniškiečių Labdarybės 
ir Kultūros Kliubo susirinki
mas p. Juškos svetainėje 2417 
W. 43 st. 7:30 vai. vak.

Tarpe kit ųreikalų kliubas 
rinks delegatus Amerikos lie
tuvių Kongresan Demokratinei 
Tvarkai Lietuvoje Atsteigti. 
Kongresas, kaip žinoma, įvyks 
Clevelande, Ohio, birž. 20 ir 21 
dd.

Taigi ir joniškiečiai, kaip ki
ti pažangus Amerikos lietuviai, 
mato reikalą prisidėti prie svar
baus Lietuvai darba.

— Dėdė B. V.

Penktadienis, birž. 12, 1936

N. Gaubas, 1628 North Ma- 
son avė.

J. Uzibal, 3309 Flornory st.
i A. Skusevich, 3801 W. 60 st., 
savininkas mėsos ir groserio 
krautuvės.

Nesenai atsidarė Art Institu
to didžiosiose galerijose Insti
tuto studentų meno darbų pa
roda. ši paroda labai įdomi, 
ypatingai kad galima matyti 
daug naujų skyrių, būtent, In- 
troductory Art, Fresco Depart
ment of Painting, įvairus in
dustrinio meno skyriai ir tt. ir 
tt. Tapybos skyriuje yra daug 
gerų darbų, iš ko matosi, kad 
gali išeiti geri tapytojai.

Tapybos skyriuje mokytojau
ja garsusis rusas prof. Boris 
Anisfeld.

šitą parodą verta kiekvienam 
pamatyti dėl to, kad šitoj pa
rodoj matysite visokio meno 
darbus. —J.

P. Petrulis, 6839 So. Map- 
lewood avė.

W. Rumkis, 7042 So. Talman 
avė.

P. Frieman, 222 So. St 
Lotfis avė. . ;

J. Gura, 6400 So. Francisco 
avė.

J. Samulionis, 4654 W. Jack- 
son blvd.

P. Atkinson, 5305 W. Lake 
st., savininkas Lake-Lockwood 
tavernos.

V. Latvėnas, 732 So. Kostner 
avė.

J. Kelotis, 3505 W. Adams 
avė.

F. Stanionis, 3944 W. Gla- 
dys st.

P. Daubaras, 5300 Prairie 
avė. 1

K. Narkavichus, 4400 Wash- 
ington blvd.

4601 South

3912 VVest

8th street:

K. Kairys, 315 Kostner avė. 
“ A. Tamkevichus, 4229 Cali- 
fornia avė.

P. Balchunas, 
Fairfįeld avė.

J. Gardauskas, 
Monroe st.

J. Malelo, 925
Waukegan, III., savininkas Eight 
Street Bakeryt

Dar kartą ačiū visiems su
minėtiems čia asmenims už pa
ramą, kurią jie suteikė man 
Naujienų konteste.

-----  K. Matekonis.

Kontestanto Stanley 
Bartašiaus žodis

nuoširdžiai. Jis taipgi užlaiko 
alinę .arba taverną adresu; 
Jonas Deltuvas General Mer- 
chandise, 329 McKinley avė., 
Westville, III.

Jonas Brazas užlaiko didelę 
taverną. Važiuojantys į West- 
villę chicagiečiai malonėkite at
silankyti pas Joną Brazą, nes 
jis patarnauja kuogeriausiai 
svečiams. Ji bizniavietės ad
resas yra toks: Jonas Brazas. 
206 South Street, Westville, 
III.

Nepamirškite tų įstaigų, ku
rias matote Naujienose pagar
sintas.

Universal Food 
Stores

Meno Žinios per vasarą 
neišeis

lapkričio 
skyrius 
kiekvie- 

šios die-

Nuo praeitų metų 
mėnesio Meno žinių 
“Naujienose” itilpdavo 
ną ketvirtadienį. Nuo
nos Meno žinios skyrius ima 
“atostogas” iki rudens, o rude
nį, jeigu sveiki, busime, tai ir 
vėl rašysime, skaitysime.

Meno žinių skyriaus vedėjas
\ Mikas Šileikis.

Klaidos pataisymas
Pora dienų atgal Naujieno

se buvo pranešta, kad leidimą 
apsivesti paėmė p- Frank Gur
skis ir p-lė Aldona Maskaliu- 
nas. Toj žinutėj paminėta ne
teisingas jaunųjų amžius. Da
bar klaida atitaisoma: p. Fr. 
Gurskis yra 20 m., o p-lė Aldo
na Maskoliūnas 19 m.

K. Matekonis dėko
ja už paramą Nau 

. jienų konteste
Dėkoju sekamiems žmonėms 

už paramą suteiktą man pra
ėjusiame Naujienų konteste:

A. 
avė.

Urbic, 542 So. Hamlin

Stupar, 227 S. Cicero avė. 
Yurėnas, 6100 So. Kim- 
avė.bark

W. Linkevich, 320 So. W es
tėm avė.; p-nas Linkevich yra 
savininkas valgyklos, kur geri 
valgiai teikiama.

L Likas, 111 Harrison st. 
Oak ark, III.

G.Madelinskas, 233 South 
Central avė.

L. Nizinskas, 83 gatvė ir 
Kean avenue, savininkas Louis 
Inn, kur geri valgiai ir geri gė
rimai parduodami.

A. Feaza, Maple Park, III.
I. Ladigo, 342 So. Pulasti rd

A. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

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

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

Pitone CANal 9560

BALTI VASARAI CEVERYKAI
VISAI ŠEIMYNAI

Geriausi ir patogiausi čeverykai vi
sai šeimynai vasarai iš baltos sku
ros. Jie yra vėsus; nekaista kojos 
Stiprus. Musų krautuvėj rasite di 
džiausį pasirinkimą.

Kainos baltų čeverykų nebrangios.

Universal Shoe Store

UNIVERSAL KAVA
VACUUM 1 svaro
PAKUOTA ..............   Blėkinukė

Universal Tormatoe
CATSUP

14 uncijų 9 9Rf» 
bonka , ■■Hz
TOLO„BARTLETT

GRUŠIOS
N°. 1 O 
dydžio <■ už

GRANULIUOTAS
CUKRUS

Audeklo maišeliuose 4 A XQa
MAIŠELIS _______ I V sv,

Tariu ačiū visiems draugams, 
kurie užsirašė Naujienas per 
mane ,taipgi draugams, kurie 
mane parėmė. *'

štai Jonas Deltuvas, kuris už
laiko bučernę ir grosernę ir 
kiekvienam žmogui patarnauja

3337 SO. HALSTED STREET gh
. +. A__ ■ '

'__ 1 ■

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

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

Šaukite mus arba reikalaukite per jūsų 
TAVERN.

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

CENTLIVRE “NICKLE PLATE” BEER 
EXCLUSIVE DISTRIBUTORS

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

Pullman 9200

i
Maisto produktų bargenai 

ielio 12 ir 13 dieną
Šeimininkės turėtų pasi

naudoti Universal Food krau
tuvių bargenais. Pavyzdžiui, 
10 svarų cukraus tik 49c. Vie
nas svaras kavos 29c. 24 sva
rai miltų, 89c., žirniai, 2 kenai 
už 25c. ir tūkstančiai kitų 
bąrgenų.

šiose krautuvėše šeiminin
kės pirkdamos sau maisto 
produktus, visuomet gali su
taupyti nemažą pinigų. O kas 

- Stanley Bartašius. j nenori jų sutaupyti?

bir-

Eidamos į krautuvę, šeimi
ninkės žiūrėkite gražių iška
bų su užrašu: Universal Food 
Stores, šiose krautuvėse rasite 
didžiausį maisto produktų pa
sirinkimą ir visi tavorai švie
ži.

Jau buvo aiškinta, kad Uni
versal Food krautuvės turi 
nuosavą sandėlį. Tavorai yra 
superkami vagonais, užtai 
gaunami pigiau. Tuo budu 
kostumeriams irgi pardavinė
jama pigiau.

Pirkti sau 
tus Universal 
se visuomet
vienai šeimininkei.

Chicagietis.

maisto produk- 
Food krautuve- 
apsimoka kiek-

K

.Save Money
■ icfl S AL■ -iM o r.c: *WlilF ra* ULJF- 0 d AT 0 R

Oualitų Products
KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51-ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

IŠPARDAVIMAS! f
Penktadienį ir šeštadienį, Birželio-June 12 ir 13

CAMPBELL’S
Pork and Beans
Plačiausias pasirinkimas
No 1 2 11rKenai <■ už I lw

Tomato Juice
14 uncijų Q 9Ha 
kenai O už CUU

T0WN CRIER

MILTAI
CAMPBELL’S

UNIVERŠAL TOMATĖS
PUIKIAUSIOS RANKOM PAKUOTOS

No. 2% dydžio A. AE a
kenai ....... ....................... ....... " už EUv

UNIVERSAL
RAUGINTI

No. 2% 
kenai ........ ...... ......... ..........

PUIKIAUSI
KOPŪSTAI

2 už 19c

APPLE SAUCE 
lai2 3 už 25c

Ladoga Fancy Who 
ASPARAGUS 

o. 300 17c

SUNKIST
ORANŽIAI

Tuzinas .... 25c
VYŠNIOS 
2 sv. 29c

svarų > 
maišelis...................

5 sv 21c

89c

it *

* UNIVERSAL
GOLDEN BANTAM KORNAI
EXTRA PUIKUS O OCp
No. 2 dydžio kenai ......................" už

UNIVERSAL STRINGLESS
CUT GREEN BEANS

No. 2 O už pCp 
kenai " fcvV •

BORAX 
SOAP CHIPS

23c
7 unciju pakelis

DYKAI

PUIKIOS
TOMATĖS
2 sv. 17c
CELERY

2 pund. 13c
SUNSHINE 4 Ol/oA
COCONUT CHIPS svaras 1 »
LITTLE BOY BLUE 

LOZURKAS
2 už 17c

. SUNBRITE
CLEANSER
3UŽ 13c

PAUL SCHULZE 
Paradise Soda Crackers 
1 sv. pakelis ........ 16c

Toasted Coconut 
Svaras ................... 17c

Chocolate Covered 
MARSHMALLOW 

Cookies ...........  sv. 17c

BO PEEP AAa I
Specialiai prirengtas jraBBaB ■
dėl Skalbimo Pančiakų. I
Kvortos dydžio ................................................." I

Dixie Lee
PYČĖS

Riekutės ar Pusės
8 uncijų O OEa 
dydžio O už

DOUBLE OQ
Puikus Rinktinis

Pink SALMON
No. 1 O OĘC 
aukšt. ken" už “****

PUIKUS RADIO

RYŽIAI 
2 75 13c

Universal Pasirinkimui

GĖRIMAI
3 už 25c

Universal MUSTARDA
Plyna ar su Krienais.— 12 uncijų Stiklas

v 2 už 25c
TASTY BUYING BRAND

FRANKFURTS sv. 19c
ŠVIEŽUTĖLIAI
KIAUŠINIAI TUZINAS 22c

HERSHEY’S COCOA
Va svaro 1/5 svaro g

SOAP CHIPS
5 SVARŲ

PAKELIS

MARTINI BUTTER CRACKERS.... 4 
pakelis ■

TIKTAI 28c

Ateikit į Musų Mėsos 
DEPARTAMENTĄ 

DĖL SPECIALS

PIKNIKAS SU PROGRAMŲ* s300pi^oL^aMvs
Rengia Lietuviu Keistučio Pašalpos Kliubas • Nedalioj, Birželio-June 14,1936 • BIRUTES BARŽE

I

Prasidės 10 vai. ryto ir trauksis iki vėlumui vakaro. __________Bus traukiami krutami paveikslai. ARCHER AVĖ. ir 79th St., Justice Park, III
Bus išlaimėjimai, Bedroom Sėt $85.00; Dinette Sėt $65.00; Gas Range $49-00; Century Bicycle $35.00; 
Cash prizai $15.00 ir $10.00.

Programą pildys L. D. AIDO Choras, Pirmyn Choras, L. K. M. Choras, Naujosios Gadynės Choras, 
Chicagos Vyrų Choras ir Birutės Choras. Bus trumpa kalba apie L. K. P. Kliubo 25 metų gyvavimą ir tt. 
Šokiams grieš Stephens Revelers Orkestras. Bus gerų užkandžių ir gėrimų. Todėl visus ir visas kviečiame

piknike dalyvauti ir smagiai laiką praleisti *šu Keistučiais. įžanga su laimėjimais serijos tikietu veltui, prie 
durų—25c. Per šiuos metus eina Keistučio Kliubo vajus už naujų narių gavimą. Todėl piknike yra proga 
prisirašyti. KVIEČIA KOMITETAS.

P. S. Kas važiuos gatvekariais 63rd St., važiuokite iki Argo, nuo ten busais prieis iki Birutės Daržo.
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Penktadienis, birž. 12, 1936 NAUJIENOS, ChfcagO, Įū.
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[kada tarp ^olonijų nėra susi

Kcnoshos Marguoiynii
i !>!■  .................. I,.   I1 H I.ly,
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Dr. Jono Šliupo atsilankymas. — Vakarienė sve
čiai pagerbti — Negražus musų kajinynų 
triukas. — Anglų jąikrąščiąi apie Dr. Šliu- 
pą; — Syečiaį iš Grand Rapids. — Pasilinks- 
hifnįinp'v^kajMiai* — P^iii^ —in|nį^v^ar , 

- tysime Cleveiąpde. - 
tas vis dėlto pasiekė tr^a vietą, 
stogos.
- • <v •>* B -J • :. * .T

n- 
to-

* *■* I I

Praeitą sekmadienį, birželio piatytį, pakenkė vienas įvyąęs 
* ’ “ ' ’ nespįiprątimąs. Prakalbų ren

gimu rūpinosi SLA 212 kuopos 
komitetas.

Pirpiąs kabėjo P- A. žy- 
montas. Jis sayo trumpa kal
ba ragino višus, kad priklau
sytų Susivienijimui bei aiški
no, kodėl yrą svarbu tai orga
nizacijai priklausyti.

Dr. Graičųpas daugiausia 
kalbėjo apie Dr. šliupo veiki
mų praeityje, o ypač jam gy- 
vedant ĄiHęrik^ę.' Jis ypftfįį- 
gai pabrėžė tą faktą, jog Dr. 
glįųpo atsilankymas yra įąba‘ 
syartus amerikiečiams. Taip 
pat ragino, kad kenosfrieciai 
pasirūpintų savo kolonijoje 
įsteigti Etinės Kultūros Drau
gijos skyrių.

Pagaliau p. S. Bacevičius, 
prakalbų vędejas, pristato kąl- 
bėti Py. Joną Šliupą, ^enąs 
aušrininkas pirpiiąusią papasa
kojo, kokį progresą Lietuvą 
padarė per pąškųtinius kelis 
metus. Beypik visose srityse 
Lietuvą gąna toli pąžepgė. Ke
liai sparčiai tvarkomi, ir jais 
be jokio vapgo galimą automo
biliais važiuotu Visur steigia
mą naujos •; mokyklos. NĮpkšl'ąs 
yra privalomas visiems. > Ne- 
trukus petĮiyoję ,'nerąštjpg^ 
visai nebus,' išskyrus « sepuą 
žmones,' Kurie neturėjo progos 
mokytis.

Vis tai teigiami dalykai. Bet 
yra ir neigiamų. Lietuva dar 
ųeturi tinkamos kpnstitucijos; 
kuri laiduotų kiekvienam pilie
čiui lygybę prįęš įstatjunus. 
Tiesa, Steigiamasis seimas bu-

7 d., mus aplankė garbingas 
įvedąs, f|r. jbįiąą ŠŲupąs, Įjū
ris trumpam laikui atvyko į 
šių laisves š^lj. Pasinaudoda
mi tą progą ules kenospjeČiai 
pasikvį^tėme jį pas save. Fak
tiškai mės visuomet pasirūpi
name, fcąd m«s ^^aPlenkty n<? 
vienas užsitarnavęs Veikias.

Su Dr. šliupu drauge atvy
ko vetęrąpąą Veikėjus Pr. A. 
L. grąi^p,a^ iy “^ųjiejių” di
rektorius bei skelbimų mana- 
džeris, Ąptanas Žymantas, sų 
žm<m$.

Prakalbos įvyko Gierman- 
American svetainėje. Prasidė
jo apįę $ vąl. popiet. Žmopįų 
atsilankė pusėtinas būrelis. 
Reikia tiesą sakyti, kad šios 
nepaprastos prakalbos turėjo 
sutraukti daugiau žmonių, bet, 

•» 4 • t • r' 'X'* ** » •• • > - » * * • • »1

iefrigeratona
Westingįipųse, 
Crosley,

nu° f7SĮ.Qp
Electrolux refrigerator i a į, 
kur nėra elektros —. varto- 
jąmi si| kerosimu. '

Skalbiamos Mašinos
Pilnas pasirinkimas

Maytag Wąshers
ir kitų išdirbyscių

nuo $49.5Q
liADip^ 

Westįnghpuse, 
Crbstevf '

"H0. H&50 814 — 15th Street
Phofie '4741*• v ')/r< 

RENO^HA, WIS.
■. _____ ~ <'*?? >y... */*. t . «___________

tarimo.
feutų gerai, kad nesu

sipratimo kaimynai baųdytų 
pasimokyti ir daugiau nėbękir- 
stų tokių tnųkų.
.-.i ,<■ • i'*'. < >■J c i

lis,? 'J. ■ MarcinkėVičiūs ir ‘ jūsų 
nužemintas tarnas vyksta į 
Clevelandą, kad ten galėtų da
lyvauti seimuose ir kongresuo
se.

PHY-GĄS ĘOPĘĘ 
Gaso pečiai, gaso patarna
vimas, kur herą miesto gaso 

.... w . ....
Gombinątipn gaso ir anglių

' IŠO’ -
Prosinamos Mašinos

huo *39.00 ' '
Mažas įniokčjimas. 3 metai 
išmokėjimo, sąyąiliniai ar 
mėnesiniai. Taisome visų iš- 
dįrbysčių skalbyklas, refri- 
gerųtopius, vacuųm ęleąners, 
fadįos. Parcįuodąmę varto
tas ledaųnes, skalbyklas ir

“ LfETITVlŠ BLEkORIUŠ
įrengiu “Air Line” furnace, tai
sau furnaces visų’ išdtrbysčių
Darau visokį blėkos darbą. '

■ . . •■■•'-y1: > cr k
Lietaus rynos (gut^ers)

X U 4 ‘ * S - * 'tJ 3 * 
NATIONAL SHEET METĄL 

’ĮVORES 4 ;

50PQ — 24th Avenue 
kenosha; wis: *•’* • 

» .. ,., z .. *_____ T f *«_____________

ftfeMmne Veltui 
MjyliH apiejiiikęję

C. IABANOW8KY 
Maytag Sales 

1712 — 57 Street
•" Phone 924| 
Kęųosha, Wis.

OOI’HIC

Marse Granite Co 
/ ,■ f .. - .,V., ... .

Kenosha, Wis«
• • ......

• » • * . ** t** » • 5 • . f ■ . - * , • , > F

Gordon Lumber ąųd Supply fo.
Lųnjber—I)IiĮJwork—Roofing 

Plumbing and Heatįng Supplies.

“Ętęrnįt” Ąsbestpą—Qęmeąt Sijliąg ,
2929 — 75th Street Phpųę 8Į9Į
. ^Q§ĮĮĄ?

« ifefe .m t
sąžines laisves. Kunigai yra la
bai įsigalėję. O kadangi baž
nyčia nėra atskirta nuo vai; 
stybės, tąį laįsyps įpijities pi- 
,iedįąpf}§ teiįįca daug Įiy^entė; 
tį. Siapclien Lietuvoje yra ąpįų 
įftPOft' nęLri^tytų yąiįių. Tė- 
vąmg buą ^aug nesmagumu, 
kai tie vaikai sųląųfjis tokių 
aipžįąų^, ka^ą jiems reikės lan
kyti mokyklą. Mat, stojant į 
mokyklą reikįa turėti metri
kos. Tuo tarpu tie vaikai nėrą 
niekur įregistruoti.

■Įąs pąt yrą ir sų vedyįio- 
piįs. §iąp4įęn Lietuvoje yrą 
įųkstąpčiąi šęįpių, įų$QS» kąįp 
sakoma, gyvena sųsįtįčjųsįos. 
O tai vis dėlto, kad nėra jėga- 
f 5 • %, s y,* «'( ’ . • '

lizuotos cįviles vedybos.
Ne tik gyvendami laisvama

niai turi pąkęlti daug nema-
* »*«/•’V* ■*. vi f *''''• •!

lonumų, bet tiei nemąlonųtmai 
tęsiasi ir jiems ipįrųs. Kuni
gai atsisako laidoti iaisvarpa- 
hiiis. O jei ir laidoją, |aį kur 
nors pelkėse ųž reguliarių ka
pinių tvoros. '

Dr. šliupas prisimįpė, jog ir 
jis turėjęs ęlapg nemalųpųmų, 
įąi, jo žpioną mįriįsi. Vięrį' tįk 
už 4ųpl>£ turėjęs sųpĮPkėtl '^,7 
2'00 lįtų. Rąi mjrę įjį. Ęuric-z 
kis Kaupe, tąi u*ž duobę bųvp 
pareikalauta net 10,0o6 litų! 
Tik vargais negalais pasisekę 
išsiderėti pž 4,000 lįtų.

Taip yra todėl, kad Lietu
voje visai mažai tėra laisvų 
kapinių. Vienur kįtur ameri-į 
kiečiai padėjo ’j’šteigti tokias 
kapines, M>li’Žražp ^pę-
pakanku f f

. Dj\. bliųpąs. suminėjo ir |ų 
faktą, jog Lietpvoje kunigą; 
per metus surenka apie 5Q mi
lijonų litų. Tai yra ųiįlžijhš- 
ka suma pinigų, ypač ’ turintį 
gąjvoj ę” tai,' kad' ^įętųvos valį 
stybėš biudžetas per metus ne-į 
ąiekįa pę 3QQ. milijonų litų. Vi 
spje Lietuvoje yrą 7Į5 bažny
čių. ■' ■' v

Įjaisyamaniai niekuomet ne
griovė . ir nemano griauti baž
nyčių. Jie reikalauja vieno da
lyko : kad nebūtų' varžomi j ų 
įsitikinimai, kad jie - nebūtų 
verčiami prisidėti prie bažny-: 
čių palaikymo. Tegul bažny
čias ir kunigus išlaiko tie, ku
rie tiki...... '.....

Tą nųpšį^i py. ^liųpo kąl- 
ba padarė gilų įspūdį.

—P— ■'
J. Martinas ir H. Labanaus

kas jjąsl^r^ąyo, kį^4 Kenosha 
Hotęl bų{ų siirępgtą yąkąrie- 
nč. Liko pakviesti vakarieniau. 
ti svečiai. Su vietiniais susida
rė būrelis iš 24 žmonių. Po va-

pąs’’ 
|caljjeią: jr gerbįaniam svečiui 
iŠ Lietuvos palinkėta ilgiausių 
metų.

Vakarienėje dalyvavo šie as-, 
menys: Dr. J. šliupas, Pr, A.

< • A. v ***** * X

L. pyąięunas, ponai ^ynųpntai, 
NĮąętiųąi, Jąpkaį» Patarškai, 
Slankai, P-ia W. Schlager, A. 
Yąlieųę, C. K, Prazp, J. Rada- 
vičiųs, §. Bącpygįųs, F. gavo
tas, K. Jankauskas, v Ę. Povi- 
lanskąs, J. kąsputis, J. But- 
vinskąs, J. Kasparas įr H. La- 
banauąkąs, kuris vakarienės 
metu vedė tvarką.

_____o——

Teko patirti, kad kažkokiais 
sumetimais mųsų kaimynai iš 
Rącine norėjo pakenkti musų 
kolonijoje rępgįąpipms prakal
boms. Jie taip pat garsino, kai 
3 vai. popiet1 pas juos kalbės 
Dr. šliupas.

Kas bandė tą negražų triu
ką iškirsti, tikrai nežinau. Ne
norių taip pat ką nors smerk
ti. Bet yis dpllri tenka pasa
kyti, jog išeina nei šis,, nei tas,

Apie Dr. J. Šliupų atsilan
kymų vietos anglų laikraštis 
gana plačiai parašė. Paminėję 
;aip pat, jog yra rengiamos 
prakalbos. Tačiau tuo ^atveju 
jadarė klaidų : parašė, kad prar 
ęaljaos repgiama V^Ve* 

' “ b--- —-r
Buvo ątsiląpkę Svečių pralei

sti kelias dienas pas savo drau
gus ir pažįstamus. Būtent, Ka
zys Paukštis sų žmona iš Grand 
Ęapids, Mioh- prauge su jais 
buvo atvykusi ir p-ia O. Yu^- 
kienė iš Cudahy, Wis.

Savo laiku jie visi buvo mu
sų kolonijos gyventojai išgy
veno musų mieste gana ilgų 
laikų. O todėl čia turi' daug 
draugų ir pažįstamų, kurių vis 
negali pamiršti. Viešėjo jiei pas 
)onu4s Martinus ir Vilvikius. 

‘ P-nų Paukščių suhus eina gele
žinkelių kompanijos daktaro 
pareigas ir gyvena netoli Grancį 

Tšrnybbą ay
kitais reikalais jis išvyko į

i-'------ '

Teko nugirsti, kad greitu lai
ku įvyks į>ęįįt krfi šhunųs pa
silinksminimai. Bus rengiami 

y^Jprėliat Rengėjui kojkas 
M>rį sayo imįl P^ptyj'e IftO 
OT- '

Dar kartų — ir tai paskuti
nį kartų — noriu priminti,, kad 
šį sekmadienį SLA 10 Ąpskrį 
drauge su ŠLA 212 kuopą ren
gia piknikų Mozina parke, Lypri 
ir 11, Waukegari, 111. Bus vi
sokių prašmatnybių. Kurie už
sitarnauk, tai gaus ir dovanų. 
O tai,5 ^okįl|iWdu reikės už- 
sįtą^uly^^site aįyyk^ į 
pibnijų.

-A.—j. A.
JUOZAPAS^ ZBĄRAUSKIS

mirę bir?eV° 10> d., 193,6 m.. 
2 :46' vai. piet, sulaukės '44 
metų ' amžiaus. Kilo iš' Rasei- - 
nių apskričio, Karklėnų parap. 
Užkalnių''kaimo'; Amerikoj j iš
gyveno 23 metas. •

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Sof jją^pp veikiene.švo- 
.gerį" Jokūbą, ^eęers ^sunir Pett- 
rą, pusbrolius1,, pųsseserį ir gi
mines; o Lietuvėj brolį Anta
ną," Seserį Liudviką^ąsičkič- 
ne, švogerį s- juozdpą, pamote 
Oną, jbs - dukte'rį *-Barborą ’ir 
jos; gųtįus. ^tebbną*1 if rRbmi- 
ninką ir gimines.

Kunąs pašarvotas 4544 So. 
Mąfshfield ’*■*'Ąvel Laidotuvės 
įvyks pirmadienį, birželio' 15 
d.’ Iš namų 8 vai. ryto bus at-, 
lydėtas l‘sv. KryžiaUš barah.* 
bažnyčia, ktorioj įvyks gedulin
gos pamaldos, už velionio sie
lą. Po pariialdų bus nulydėtas 
į šv/ Kazimiero kapines;' ‘X-

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drąųgusTges ir pažys- 
į$mui-aš aa|yvautr’ ŠioSe laido
tuvėse. v/ !" '

Nuliude: Sesuo, švogeris, 
sunirs, pusbroliai, pusssėsėrė. ir 
gilhiriės/ * -

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp. Tel. Boulėvard 5203. \

*

’A<

■BIEI

ŠK'Kdzihiiėrd' kapine^?<'■ '
Pranoin- 

kevičiaųs giminės, cįraugaį fr 
nuoširdžiai 

pie'Člafri’if’ daf^Vauti ’laiįbtuvg- 
8e lt 'Šuįeiktl jam * baskdtiriį jia-

Nuliuke liekame. 3,
Moteris, sunai, marčios ir

‘ ‘ $5^8.
Laidotuvėse patarnauja Laid. 
Direkt; S. P< : Mažeika, tel. 
Yards H38.j ' ’

kė Chįcągą kętyįrta§iehį, bir
želio 11* d. Tikra jų suma dar 
nežinoma, bet numatoma, kad 
ji gali viršyti $250,000,000.

Šie milionai dolerių liūs iš
dalinti karo veteranams prade
dant ateinančiu pirmadieniu 
Chicagoj, Illinois valstijoj ir 
kitose artimose Illinois valstijai 
apielinkėse.

Tie bonai galima bus pakeis-

——o-----
šiaip ar taip, o Kenpsha vis 

dėlto, kaip sakoma, liko “ant 
mąpos padėta” 
konteste H. Labanauskas 
mėjo trečią vietą. Tąi visai 
blogas rekordas.

. --- O--------
Nup šios dienos prasidės ma

no “atostogos”. Per vasarą 
reguliariai penktadieniais ne
bepasirodys ' Kėnoshos margu* 
mynai. Bet nors Kėnoshos sky
rius ir ųepasirodys, tačiau kart
kartėmis pasirūpinsiu iš musų, - --v- T-i. i. j čia 
kolonijos pranešti žinių. 4411 $. Rięhmond St.

' jj £ prašomi pas jį nebesikreipti,
- , ■ - * nes p. Kranklys likvidavo sa-

| vo biznį. Dabar gausite Nau
jienas sekamose vietose:

p. MICKUS
KRIAUČIUS,

4146 Archer Avenue
’ _ IR _ ' '•

p. PAUKŠTIS 
’ (BUČEhNĖ)' 

4060 S. Sacrameiito^Av.

papkirto^e vietose. Numatoma, 
kad čekiai už bonus veteranus 
pasieks į laikotarpį nuo 24 iki 
48 valandų.

Apie vietas, kur bonai bus 
dalinami ir jų gavėjų veteranų 
vardai patikrinami, taps pra
neštą rytoj plačiau Naujienose.

— f‘Naujienų” 
lai 
ne

Delegatų kelionė j
ti j pinigus pašto skyriuose ir KnilOTOStl ir ST. A 
kitose specialiai šiam tikslui 4 v®Jž . »

Seimą, Clėveland, O

Kareivių bonaj jau

MiĮioĮlftį federalės
valdžios boijų pavytime, pąsje-

.tSLatfisr 1 V—
LOVEIKIS

KVtETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams
r 1 f ir Pagrabams ' ’

3316 So. Hatetėd St.
Tel. BOUlevard 7814r

Brighton Parkiečių 
ATipAI!

Tie, kurie nusipirkdavo Nau
jienas pas

Hospital

‘ SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $1 O.fift

vaikams ..'....Li:.....I & UU
Palagas ligoni- $4500

» Akušerija na- $15"fl0
ILąidotuvių DirektoriailĮeįzam?-'........ . si.nn

nacija ........... ................. , I U»^
POUGLAS PARK HOSTIPAL 

19Q0 So. Kėdzie 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

'-'X- i lir , |

4
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- JUOZAPAS A

1 REPublic 8340 W

MARIJONĄ ĄIĄNKAŲSKIE- 
(po pirmu vyru 
Šlepetienė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu,, 
r birželio^’ dlT'9-tą vai. vakare, 

1936 ip„ surukus 44 mętu am
žiaus, gimtos Lietuvoj, Kretin
gos apškr.j Kuolių parąp., Veš- 
tavėnu kaimfe. Amerikoj išgy- 

v veno 25 metus. f. * ■< i» •

paliko dideliame nuliudime 
vyrą Antaną, dukterį Marijoną 

A, ir žeiita * Walter Baltrušaitį, 
brolį Joną Bertašių, seserį Pe- 

• tronelę Skiriėrie,'1 2 pusseseres 
Marijona ir Magdaleną Bra- 
žiriskaites ir gimines Ameri- 

rkojt Lietuvoj 2 broįius Kohš- 
tąritiną ir Ąnįtaną ir gimines.

Priklausė Chicagos Lietuvių 
Dr-jhi ir Susiv. Liet. Ameri
koj 68 kp. Gy’yend po antrašu 
2907. go. Lowe Ąve. Kūnas pa
šarvotas rdndasi ' Masalskio 
koplyčioje, 8UQ7: Lituaniėa1 avė.

Laidotuvės ivyks šeštadieni, 
birželio 13-tą di, 8-ta vai. ryto 
iŠ k9Pjv^0S i Šv- Jurgio par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta i 
Šv. Kazimiero kapines.

' r' '/ > '•■ *.? l*'’

Visi Ą. A. Marijonos Man- 
kauskienes gimines. ' draugai ir 
pažystami esat >l nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir , atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Vyras, duktė, brolis, sesuo, 

žentas ir giminės, 
Laidotuvėse patarnauja' Laid. 
Direkt. A. Masalskis’ Pou" 
levalrd 4139.

SEv-

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birž. ‘ 9 d-, 1:15' vai. po pleih. 
»36 žlaus, gimęs Raseinių apskr.,

Paliko dideliame nuliudime 
mo^rik Marčėllaį ’ ’ cjųkterį Qhą 
Ur66niene,' žėrimą Juozapą, 2

?? . ■ ■■" ■

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioje. 3319 Li- 
fušlmea^'Ave.

Laidotuvės įvyks Pėdnyčioj, 
birželio 12, diena.' 1 :Q0 vai. po 
pįėtiį iš kopįyčios į Tautiškas

Visi Ą. A. Juozapo Rakaus
ko giminės,' draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. ; "t

Nuliude liekame,
Moteris, duktė, žentas ir 

giminės.
Laidotuvėse patarnauja Laido
tuvių Direktorius S. P. Ma
žeika. tek yards 1138. *'

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

Kurie važiuos į kongresų
Traukinys išeina iš La Šalie 

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

Kurie važiuos j SLA seimų
Traukinys išeis iš La Šalie 

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

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

CONRAD
PHOTO ŠTUDIO 

420 W. 63rd St. 
Englewood 5883-5840 
Fotografija yra am- 
• ■ žiną atmintis.

t#
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Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš geriau- 
»įu Biterių ka šiandien' randasi1 ant 
marketo. Jis žinėmas kaipo gera gy- 
luolė dėl viduriu af kitu nesmagu
mu. Plačiai yra parduodamas aptie- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtines. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Pi
terio. Pašaukite telefonu Canal 1188

639 West 18th St. 
CHICAGO. ILL.

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai.. ...

‘i

J. MIKŠIS
RAMOVA AUJO ŠHOP 

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

Tel. Yards 6547

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai. 
Bisriiark' alus, geros rūšies • ’ 

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKĄĮ 

Savininkai
701 W. 21st Place Tel. Canal 7522

Bungalow Inn
Musų užeigoj visados randasi ge

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

82nd and Kean Avenue

.■

TeL Republic 8402
CianeCoalCo
5&fŽ'Š. Lcįng’Ayę

Čhicago, I1L

Pocahontas Mine Rurr Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Rete’s Įąn
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė. Garden City alus 
cigarai; cigaretai, saldainių, šalta- 
košės. užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Užeiga prieš lietuvių 
tautišku kapinių vartus. Kviečia vi
sus savininkas."

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

lietuviu Draugijų įr 
Kliubų dėmesiui

■ I A .......... . ■■ ■ . i

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

“NAUJIENŲ” ADM.

Bįll’s Tavern
Pranešam visiems draugams ir 

koštumeriams, kad mes persikėlėm i 
naują vietą; penktadieniais' žuvis 
veltui ir gera muzika penktadieniais 
ir šeštadieniais; graži vieta dėl šo
kių? Užkandžiai visuomet.

' Savininkai:
VINCAS IR ONA POPELL 

4358 So. Maplewood Avenue

SUSIRINKIMAI
Mm***/’ • ihAk 4Wi ■ •li ■ ..

■k<M

ĮĮrąugystės Sųsįv. Brolių ir Seserų Lietuviu pusmetinis susi
rinkimas įvyks birželio 14 d. Dievo Apvęizdos parapijos 
syetaipėj. Yra daug syąrbių reikalų aptarti, visi pariai 
kviečiami atsiląpkyli. Draugystės piknikas įyyk§ Big-3- 
Ipp dąrže birželio 28 d. Piknike bus dąug dovanu laimėji
mui. Visi prašomi atsilankyti. — S. S.

Chicagos Lietuvįų Vyrų Choro dainy painokos atsibus nedėlioj, 
birželio 14 jiienų, 10 vai. iš ryto. Visi choro nariai būtinai 
susirinkite laiku, nes po trumpų dainų papiokų dar turėsi
me aptarti nekuriuos choro bėgančius reikalus, paskui tu
rėsime dainuoti Keistučio Kliųbo piknike. —Vąldyba.

Joniškiečių Labdarybės ir Kultūros Kliubo susirinkimas įvyks 
šiandie, pepktadiepį, tųrž. 12 d., 7:30 vaL! vakaro p. J. Juš
kos svetainėj, 2417 West 43 St. Prašomi visi nariai atsi
lankyti susirinkiman, užsimokėt duokles, atsivest naujų 
narių. Bus renkami delegatai Amerikos Lietuvių Kongre- 
san DemoĮcrątijaį Lietuvoj Atsteigti. Kongresas įvyks bir
želio 20—21 dd. Clevelande; Ohio. —B. Vaitekūnas, rašt.

s
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ŠIANDIE DR. JONAS ŠLIUPAS KALBA 
ROSELANDE

Lietuviai, į darbai!
7 * ■ ■ • •

Dr-ro J. šliupo prakalbos 
įvyks 10413 S. Michigan Avė.. 
Darbininkų svetainėje. Dai
nuos Aido Choras po vadovys
te E. Pečiukaitės, bus ir dau
giau pamarginimų. Po pro- 
gramo bus vakarienė, kur galė
sime praleisti linksmai laikų.

Laisvo nusistatymo lietuviai 
dalyvaukite šiose prakalbose 
Nuo jūsų priklauso pagelbėji
mas musų broliams Lietuvoje 
kovoti prieš kunigijos ir fašiz
mo jungų. Lietuvos žmonės

Šaukiasi pagelbos prie musų, 
Amerikos lietuvių, todėl išties
kime broliškų rankų, parodyki
me, jog mes esame pasiryžę 
stoti pagelbon iki Lietuvoje 
nebus atsteigta demokratinė 
tvarka.

Programas prasidės 8-tų va
landų. Įžanga 10 centų .

Laisvamanių kuopos/ komite
tas:

Pasirodykime kuo geriausia 
milžiniškame parengime Ka
reivių Aikštėj —- Soldiers 
Field.

J. Jukelis,
T. J. Kučinskas, 
SĮenčauskienė.

Būrys berniokų pa
teko bėdon

tinamųjų grupės ir, kaip teisė
jas Braude leido suprasti, bus 
padėtas probacijai.

Peter Lynch, 19 m., 4504 So. 
Ashland avė.; Peter Gruckis 
21 m., 4607 So. Paulina avė., 
ir Joseph Kosinski 18 m., 4625 
So. Paulina avė., tapo padėti 
kiekvienas po bondsu $10,000.

John Waselo, 4416 So. Her- 
mitage avenue, kaltina juos 
tuo, kad jie atėmę iš jo kai 
kuriuos auskarius ir pinigų 6 
centus. Tai atsitikę, birželio 6 
d.

Catherine Druktenis, 18 me
tų mergina, 4834 So. Paulina 
st., su ašaromis papasakojo tei
sme, kaip jos brolis Vincas iš 
karto buvo pakrypęs prisidėti 
prie minėtų trijų berniokų, bet 
vėliau pakeitęs savo nuomonę 
apie plėšimų ir mėginęs kitus 
tris atkalbėti nuo to sumany
mo. Dėka merginos paaiškini
mų Vincas bus išskirtas iŠ kal-

Prisipažino nužudęs 
tėvą

Emil Rudnick, 16 metų, 2104 
North Damen avenue, prisipa
žino, jogei jis užmušęs savo tė
vų dėliai to, kad tėvas perdaug 
kietai valdė jį, Emilį. Tėvo kū
nų jis įmetęs į Chicagos upes 
šiaurinę šakų.

Išdaužė barbernės 
langus

Antrų kartų dviejų savaičių 
bėgiu tapo išdaužyti langai 
Stanley Riga barbernės adresu 
741 North Clark s»t. Policija 
nužiūri, jogei'langai buvę iš
daužyti todėl, kad Riga nemo
kėjęs kurį laika duoklių savo 
asociacijai.

PRINCESS
CLARK PRIE JACKSON.

25c iki 2
*1 į

Pirmą kartą Chicagoj
PRADŽIA ŠIANDIEN

“FRONTIER”
Drąsi ir dramatinė Sovietų Rytų 

Sienos Epika.

Rugsėjo 7, Darbininkų die
noje, Kareivių Aikštėje (Sol- 
diers Field) ruošiama viena 
didžiausių iškilmių. Tai bus 
tautinių šokių paroda. šiame 
parengime dalyvaus visos tau
tos, kurios turi Chicagoj pakan
kamai didelę savo tautiečių re
prezentacijų. Užsiregistravo 
dalyvauti vokiečiai, austrai, 
vengrai ,ukrainiečiai, rusai, 
lenkai, bavarai, airiai, žydai, 
meksikiečiai, lietuviai. Dar kėt 
letas .kitų' tautų rengiasi prisi
dėti..

Šis parengimas yra svarbus, 
ir kiekviena tauta nori parody
ti savo dalį šokių srity. šia
me reikale net visų tautų kon
sulai prisideda — kad jų tau
tos pasirodytų juo gražiausia 
ir juo skaitlingiausia.

Lenkų konsulas eiliuoja vi
sas lenkiškas draugijas ir ma
no sugrupuoti iš jaunimo virš 
500 asmenų, kurie šoks Krako 
viakų, BiMy Mazur ir kalniškį 
šokį iš Galicijos. Lenkų drau
gijos, kurios jau pristojo šį su
manymų remti ir vykinti, yra; 
Polish National Alliance, Po- 
lish Wpmens Alliance, Echo of 
Youth, Polish American Fal 
cons, lenkų grupės iš Eckart 
Park apielinkės, Pulaski Bark 
apielinkės, Humboldt Park apie- 
linkės ir iš Northwestern Uni- 
versity Settlement. Lenkų kon
sulas betgi pareiškė, kad tai ne 
viskas. f

Taigi matote, kaip kitos tau
tos, ypač lenkai, ruošiasi šiai 
šokių šventei. Gal, ir lenkai 
pešasi vieni su kitais, kaip kad 
lietuviai. Tačiau,, kai mato 
reikalų pasirodyti kitų tautų 
tarpe, tai lenkai eina išvien. 
Ir mes, lietuviai, pnvalonie šiai 
šventei arba šioms iškilmėms 
susivienyti ir sudaryti ne ma
čiau, kaip 150 dalyvių. Jei 
ir tiek nepajėgsime surinkti, 
tai lietuviams bu*s gėda.

amžiaus; kai kurie priimami ir 
jaunesni, o senesni gali eiti mo
kintis. nors ir budatni nemažai 
pagyvenę, jei; tik jie įdomau
ja tuom. ■

Butų gražu, jeigu lietuviškos 
draugijos arba lietuviški chorai, 
kurie turi daug jaunimo, taip- 
pat prisidėtų. > . v

— Vytautaš Ęeliajus.
* • ’■ •. ■', , ,

■ Į, ■■ lill i——m—«——

Lietuviai ir lietuvai- 
tęs paėmė leidimus 

vedyboms 
. .V ’■ y ;

šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 
siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms: /

John. PfaUį 21,' rih ir Anna 
Markus 21 m.

Mike Mandėlla 38 m. ir He- 
len Zaranka ; 23 m.

John Willis 42 m. ir Helen 
Salepis 24 m.

Cornelius Lewahdowski 20 
m. ir Elsie Juris 22 m.

Mike Balaskevits 28 m. ir 
Katherina Wukitts 23 m.

/ U..M I

Raportuoją krimina
lių nusikaltimų su- 

mažėiima 
</

■ ~'
Kapitonas Wihiam Kelleen, 

Chicagos policijos informaciją 
biuro perdėtinis, raportuoja, 
kad per pirmuosius tris mėne
sius 1936 m. kriminalių nusi
kaltimų papildyta mieste 10,- 
761. O pernai per tų patį lai 
kų jų buvo papildyta 14,026. 
Reiškia, šiemet kriminalių nu
sikaltimų skaičius per kalbamų 
laikotarpį sumažėjo 30 nuošim
čiu ■' . < ■ . * / •

----- “• h.bk,:-----7 ■. ’

Grabų Ijizhiš pel
ningas

James C. Į buvęs gra
bų išdirbėjų firmos galva, 122 
West Van Buren, mirdamas pa
liko turto $1,000,000. Pasirodo, 
kad grabų biznis buvo jam pel
ningas. . . -

Jaunavedžiai

-•iii

John P, Sharelis ir 
Aldona Sabai

šeštadienį, birželio 13 d., John 
P. Sharelis 26 m. apsives su 
Aldona Sabai 21 m. Jų vestu
vių pokilis įvyks 'Syrena Res- 
taurant, 1825 West 47th St., 
8 vai. vak.

— F. Bulaw.

Taigi, dalyvaukite šiame tur
nyre kuo skaitlingiausiai. O 
kas svarbiausia — nesivėluo- 
kitę. Mat, vėliau atvykusius 
bus sunku suporuoti žaidimui 
Pasistengkite būti lygiai 8:30 
vai. ryto.

Moterų golfininkių komisija 
irgi smarkiai rengiasi turny
rui. Komisijos narės, ponios 
Jonaitiene ir Bložienė, specia
liai važiavo į miestų dovanų 
pirkti. Tokiu* budu dovanas tu
rės progos laimėti ir 
golfininkės.

Moterų golfininkių 
mentas prasidės tarp 
vai. po pietų.

Dar kartų noriu priminti, 
kad būtinai reikia atvykti pa
skirtu laiku. Mat, žaidimas tu
ri prasidėti punktuališkai.
■— Dr. G. I. Bložis, veik, rašt

moterys

turna-
2 ir 3

Žagariečių Kliubas 
rengia Pikniką

f I
Sekmadienį

( CLASSIFIED ADS. I

NAMU LA v ĮNINKU ATYDA1 
dusų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sk 
rendauninkais. Maža narinė mokės- 
vis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryu 
>ki 8 vai. vak. šventadieniais 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame iru šiuą adresu Art 

50 nnpt. \

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

>Ui

MES TURIME VIETŲ DEL PA
TYRUSIU DIRBTUVĖS darbinin
ku; taipgi kotelių, mašinų operato
rių, veiterkų, virėjų, bendro namu 
darbo. Geros sąlygos. A. J. McCoy 
and Associates, Suite 1128, 140 So. 
Dearbom St.

BOSTON SHOE STORE
3435 SO. HALSTED STREET

NAUJA PIRKINĮ NAUJŲ
BALTU ČEVERYKŲ

VĖL!!

PIRK
$ 98

Lietuviškų šokių yra komi 
narna veltui šiuose parkuose:

Mark White Sųuare, prie 30 ir 
So. Halsted gatvių, šia lietu
viškų šokių mokinama kiek 
vienų antradienį nuo šeštos iki 
devintos valandos vakaro.

Humboldt Parke, prie North 
ir California avės., trečiadie' 
niais nuo 6 vai. iki pusės aš
tuntos vakaro.

Hamilton Parke, prie 72-24 
ir Morgan gatvių; čia moki
nama kiekvienų ketvirtadienį 
nuo 6 iki 8 valandos vakaro.

Marųuetteparkiečiams bus 
parankiausia lankyti Hamilton 
Parka, važiuojant vien tik 69 
gatvės karais.

Šokiams’ mokintis jaunimas 
priimama nuo 7 iki 15 metų

SPORTAS
LIETUVIŲ GOLFININKŲ 
SĄJUNGA RENGIA AN

TRĄ TURNAMENTĄ 
'• . • /

Lietuvių Golfininkų Sųjun- 
gos antras turnamentas įvyks 
sekmadienį, birželio 14 d., 
Gjeneagles golfo lauke. Prasi
dės 8:30 vaL ryto..

Komisija labai£ smarkiai ren
giasi tam turnyrui, nes tikisi, 
kad dalyvaus didėlis skaičius 
golfininkų. Komisija jau yra 
parūpinusi daug dovanų, ku 
rios teks turnyro laimėtojams. 
Be to, nariams ji rengia kaž
kokį nepaprasta siurprizų.

BOSTONE IR 
VIRŠ. T . .į . ?

• SANDALIAI...
• STRAPS...
• OXFORDS...
•SPORT OXFORDS.‘

SEZONO 
NAUJAUSI STYLIAI

. • Aukštos ir žemos
• Didelis įvairumas 

Mieros 2 iki 
AAAA iki EEE

kulnas 
lygių 
9

VYRŲ IR BERNIUKŲ
SPORT OXFORDS VAIKAMS

•BALTI
• Balti ir Juodi

$ 98
Didelis pasirinki

mas

POLL PARROT 
ir

STAR BRAND 
čeverykų.

Visi 
tvirtos 
skutos 
NAUJI STYLIAI

DYDIS 
5 iki 12

Garantuoti 
tikros 

skuros.

PANČIAKŲ SPECIAL
FULL FASHIONED CHIFFON 

NAUJAUSIO STYLIAUS
BOSTON BATELIAI YRA GERESNI

BOSTON SHOE STORE Princess teatre, vidurmiesty, prie Clark ir Jackson gatvių,
eina Sovietų filmos triumfas, angliškai pavadintas “The Fron-! 
tier”. Paeviksle matosi vienas tos scenos vaizdas. Tas veikalas
dar bus rodomas per visą savaitę ir po to jo neberodys

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

blėties 
pagei-
CO.

RENDON Tavernas, per 30 metų 
išdirbtas biznis su visais įtaisymais 
ir flatas, yra rusiška ir turkiška 
pirtis. Rendauninkas nusipirko nuo
sava bizni.

3322 So. Morgan St.

Birželio-June 14 d., 1936
BIG TREĖ INN, John Mik- 

nis darže, 6 blocks West of 
Kean Avė. Archer Avė. Road, 
Willow Springs,, III.

Pradžia 11 vai. ryto, įžanga 
visiems veltui. Bus gera muzi
ka, vadovybėje J. Keturakio.

savo drau-Kviečiame visus 
gus ir pažįstamus atsilankyti 
ir su mumis linksmai laikų pra 
leisti. O komitetai tikrai pri
sirengę yra pavaišinti su geru 
alučiu ir užkandžiais malo
niai visus priims atsilankiu
sius.

Kviečia Komitetai.

MES PATAISOME
RADIOS

Tegul ekspertai pataiso jūsų Radio. 
Mes esame gerai susipažinę su kiek
vienos rųšies radio. Darba garantuo
jame 
mas.

ant metų. Dykai apskaitliavi- 
Pašaukit. mus

HEMLOCK 3434
KALBAME LIETUVIŠKAI

Southwest Radio Co.
1708 West 63rd Street

CLASSIFIED ADS

COAL 
Anglys

Anglys! Anglys!
Jei jus pirktumėte anglis dabar 

jus gautumėte abu: kaina ir koky
be.

Virginia Mine Run $6.95 už toną, 
perkant daugiau.

SHULMISTRAS BROS.
4016 % Archer Avenue

Tel. Lafayette 6300.

Business Service 
Biznio Patarnavimai

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

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

Hemlock 0800

UNIVEKSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav

Furniture and Piano Moving
3406 S. Halsted Street REIKALINGA mergina dirbti i 

tavern.. Patyrimas nereikalingas 
darbas lengvas, 1915 E. 63rd St.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Educational 
Mokyklos

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

MOLER SYSTEM
177 N. State St. Central 6393

Furs
____ Kailiai_______

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

Fashion Cloak Shoppe, Ine.
8415 S. Halsted St. Yards 0014

Furniture & Fixtures 
_______ Rakandai-Įtaisai________

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

. S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE F1XTURES

1900 S. State St. CALumet 5269

Tabako Krautuvės
, Tobacco Stores

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

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU savo brolio Jono Lender 
—Lendraičio. Jis seniau gyveno 
Chicągoje, bet 1928 metais išvažia
vo į West Virginia valstija. Prašau 
brolio atsišaukti, nes yra svarbus 
reikalas. O jei kas kitas praneš, 
duosiu gera atlyginimą.

KAZ. LENDRAITIS
3402 S. Lituanica Avė., Chicago, III.

Help Wanted—-Malė 
Darbininkų Reikia '

REIKALINGAS BAKERIS paty
ręs juodai duonai kepti, antraran- 
kis. STAR BAKERY, 8651 South 
Baltimore Avė., So. Chicago, III.

REIKALINGAS darbininkas ant 
ūkės—patyrimas nereikalingas, 50 
mylių .už Chicagos. $10.00 mėnesiui 
423 E. 64th St., 1 lubos—Stanley

APLEIDŽIU maža darbą. Flatas 
ir Furničiai. Janitor Kari.

30 N. Hoyne Avė.

REIKALINGA^ preseris ant šty- 
mo mašinos dėl dalino darbo.

4307 Archer Avė.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

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

Wabash Employment 14th floor 
20 E. Jackson Blvd.

MERGINA bendram namų darbui 
nėra virimo, gera alga, kambarys, 
užlaikymas. R. Costello. 343 Balt
ram Road, Riverside, III.

REIKALINGA mergina namų dar
bui, geri namai, vasarnamis arti 
Gary trims mėnesiams. 65 East 
South Water St., Room 805 Dear
bom 3671.

REIKALINGA moterų patyrusiu 
kaurams sortuoti. 1020 So. Fairfield 
Avenue.

REIKALINGA moteris bendram 
namu darbui 5 dienos savaitėj — 
be šeštadienių ir sekmadienių dar
bų. 5526 So. Washtenaw. Telephone 
Hemlock 0184.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI tavernas pigiai, 
rendai 6 kambariai pagyvenimui 
prie pat strytkarių barnės. 1643 W. 
69th Street.

TAVERN pardavimui, priežastis 
išvažiuojam ant farmos. Gera vieta 
Biznis išdirbtas per daug metų.

5708 So. Morgan St.

PARSIDUODA tavern 50 pėdų ba
ras, veikiantis biznis. Kreiptis 6114 
So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė ir mar- 
ketas. Parduosiu labai prieinamai. 
2953 W. 59th St. RepUblic 8931.

PARSIDUODA bučeme ir groser
ne, biznis išdirbtas per daug metų, 
geroje amelinkėje. 1446 So. 50th Ct. 
Cicero. UI. *

PARSIDUODA tavernas—prieina
mai. Gera vieta—turi parduoti prieš 
Liepos 15. Naujienos Box 459.

1739 So. Halsted St.

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

PARSIDUODA tavern svetimtau
čių aplielinkėj. Gera vieta pigi ren- 
da. Gražus 6 kambariai gyvenimui. 
Geras biznis; gražus įrengimas. Par
duosiu už teisinga pasiulyma. Pa
tirsite ant Vietos. 3659 So. Hoyne 
Avė.

PARSIDUODA Lietuvoje malūnas 
labai geroj vietoj — Kretingos ap- 
skr. — Skuodo paštas, Puotkalių 
kaimas. Norinti pirkti kreipkitės
prie šio adreso. 2622 W. 69th St. 
Chicago. III.

PARSIDUODA tavernas, biznis 
gerai išdirbtas, parsiduoda iš prie
žasties kito biznio. 4348 So. Califor- 
nia Avė.

TAVERN pardavimui arba priim
siu pusininką. 3827 So. Emerald 
Avenue.

-------O-------
GREITAM PARDAVIMUI

2 krautuvės ir flatai, busy Cottage 
Grove Avė., arti valdžios namų sta
tymo projekto. Viskas be skolų. 
Taksai apmokėti. Eilėje kiląnčios 
vertės. Vyksta Floridon gydytis, tu
ri parduoti, duokit pasiulyma.
Box 462, Naujienos, 1739 So. Hals
ted Street.

PARDAVIMUI bučerne ir groser
ne su namu ar vienas biznis, arba 
mainysiu ant didesnio privatiŠko 
namo. Atsišaukit Lafayette 3921.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimai

PARSIDUODA 85 akrų 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.

Real Estate For Sale 
Namai-žemč Pardavimai

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

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

Sekanti namai yra siūlomi 
pardavimui:

BEVERLY HILLS:
10038 Modemiškas šešių kamba

rių garu šildomas bunga- 
low. Jx)tas 48x130.

BRIDGEPORTE: 
Tuščias 
Halsted. 
gatvės. 

Mūrinis ____ ___
niavas namas. Dvieju karų 
mūrinis garadžius užpakaly 
Lotas 25x140.

Viršminėti namai yra gerame sto
vyje ir taksai yra apmokėti. 

ATSIŠAUKITE:
KEISTUTO LOAN AND BUILDING 

ASSOCIATION No. 1 
840 West 33rd Street, 

Chicago, Illinois

lotas 25x140 ant 
gatvės arti 35-tos

Phone Yards 8408

3236

PARSIDUODA skubiai 2 flatu fra- 
me. 4016 S. Maplevvood Avė., 1-5,1-6 
kambariai. Beismentas—viškos, tuš
čias lotas su garažu sekančiose du
ryse — $3500. 1850 S. Sawyer Avė,




