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Abu J ie Nominuoti 
Vienbalsiai

Visi kiti kandidatai pasitraukė ir užleido 
jiems savo vietas. Republikonų kon

vencija tuo ir užsibaigė

Abu jie liko no- 
opozicijos, 

kitiems

republi- 
vargo.

CLEVELAND, Ohio, birž. 12. 
Republikonų partijos kandida
tais į prezidentus ir vice-prezi- 
dentus bus Kansas gubernato
rius Alfred M. Landon ir pulk. 
Frank Knox.
minuoti be jokios 
pasitraukus yniems 
kandidatams. / r

Abu jie yra laikraštininkai. 
Gubernatorius Landon yra lei
dėjas nedidelio laikraščio Kan
sas valstijoj, o pulk. Knox yrą 
leidėjas didlapio Chicago Daily 
News. Be to Landon yra 
stambus aliejaus magnatas.

Kad gub. Landon bus nomi
nuotas vienbalsiai buvo aišku 
jau vakar ryte, kitiems kandi
datams pasitraukus ir paliuo- 
savus savo delegatus. Jis bu
vo nominuotas vėlai vąkąr va
kare, 894 balsais prieš 19. Pa
starieji < balsaį- buVo- paduoti 
Wisconsino delegacijos už šen. 
Borah. Po balsavimo Wiscon- 
sino delegacija atšaukė savo 
balsus ir pasiūlė gub. Landon 
nominuoti vienbalsiai.

Su vice-prezidentu4 
konai turėjo daugiau
Jie dėjo visas pastangas pri
kalbinti priimti kandidatūrą 
senatori ųVanderberg iš Michi- 
gan. Prikalbinėjimas tęsėsi 
veik visą naktį, bet šen. Van- 
derberg nuo kandidatūros griež
tai atsisakė. Tad teko apsis
toti ant pulk. Knox kandida
tūros. Palengvinimui jam lai
mėti nominaciją tuoj aus pasi
traukė visi kiti kandidatai ir 
Frank Knox šiandie po piet 
liko nominuotas vienbalsiai — 
visais 1,003 balsais, nes jokių 
kitų kandidatų nebuvo.

Tai buvo aiškus republikonų 
prisipažinimas, kad jie nesiti
ki laimėti rinkimus ir išstatė 
kandidatus tik tam, kad nebū
tų aiškaus pasidavimo be mū
šio. Išstatė tokius žmones, 
kurie apsiėmė kandidatuoti ir 
rimtų varžytinių už kandidatū
rą nebuvo.

Pats Knox išvažiavo iš kon
vencijos automobiliu į Chica
go anksti ryte ir tik atvykęs 
į Chicago sužinojo apie jo net- 
minavimą į vice-prezidentus, 
“Aš esu labai dėkingas už kon
vencijos vienbalsiai parpdytą 
man pasitikėjimą”. Tai vis
kas ką Knox įstengė pasakyti 
apie savo nominavimą.

Užbaigus nominacijas užsida-

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

Giedra ir šilčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempera

tūra Chicagoje buvo 61°.

rė ir pati konvencija 1:14 vai 
po piet.

Republikonų konvencija pra
ėjo be ūpo, tik su dirbtinu 
triukšmu. Visos partijos va 
dų kalbos, pradedant nuo pa
grindinės keyhote kalbos ir 
baigiant ex~prez!dentb Hoover 
kalba, buvo bespalvės, tuščios 
ir tiek nereikšmingos, kaip ir 
pati konvencija. Repūbliko- 
nai vien smerkė prezidentą 
Rodsevelto administraciją ir 
kalbėjo apie atgavimą “lais
vės”, tarsi kas laisvę Ameri
koj butų panaikinęs. Taipjau 
šaukė vieton prezidento Roosė- 
velto Naujosios Dalybos su
kurti “Amerikos Dalybą”. > Bet 
kas yra ta “Amerikos Dalyba” 
republikonų vadai taip ir nepa
sakė. Smerkdami prezidento 
Roosevelto administraciją re
publikonai betgi* nęįstengg pas
merkti nė vieną prezidento pra
vestą reformą* nė savo laibose, 
nė platformoje.

Savo platformoje reptrbliko- 
nai tiek pat pasisakė už socia- 
lę apsaugą — senatvės pensi
jas ir nedarbo apdraudą, ku
rias įvedė prezidentas Roose- 
vetlas ir apie kurias nė repub- 
likonai, ne patys demokratai 
pirmiau niekad nė užsiminda
vo, arba jei kur ir užsiminda
vo, tai rodė joms griežtą pasi
priešinimą.

Republikonai savo platformo
je pasisakė už konstitucijos pa
taisą, jei bus reikalas, garan
tavimui darbininkų teisių, kad 
jas negalėtų anuliuoti augš- 
čiausias teismas. Tuo jie fak- 
tinai užgyrė NRA., kurį repub
likonai taip smerkė ir kuris sie
kėsi kontroliuoti darbo valan
das ir algas, bet kurį panai
kino augščiausias teismas, 
šiam platformos punktui ypač 
priešinosi “radikalas” senato
rius Borah. Bet jis buvo pri
imtas reikalaujant gub. Lan- 
don.

Gub. Landon pravedė ir kitą 
punktą platformoje, kuriam 
priešinosi šen. Borah. Būtent 
apie Amerikos gryžimą prie 
au’kso pagrindė. Bet ir patys 
republikonai visai nesiūlo tuo- 
jaus gryšti prie aukso pagrin
do, o tik atėjus patogiam mo
mentui, kada nuo to nenuken
tės ūkininkai. Gryžimui prie, 
aukso turbut nesipriešina ir pre
zidentas Roosėveltas, bet irgi 
tik patogiam momentui atėjus 
— kada bus galima susitarti su 
kitomis valstybėmis apie stabi
lizavimą pinigų.

Apart bandymo 
platformos ruošimą, 
Landon nė vienu 
klausimu nėra parodęs aiškaus 
nusistaymo. Jis visur bandė 
plaukti su sriove ir nerodyti 
kiek aiškesnio savo veido. To
dėl jo nusistatymas ir pažiu-

Preeident Migpel Gomez

Cubap capitol * g|
Gerardo Machada
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HAVANA, Kuba. — Viršuj Miguel Goip9z, naujasis Kubos 
prezidentas, kurini teks sunkiai dirbti, kad galėtų tinkamai 
krašto reįkąlus sutvarkyti. Apačioj Gerardo Machado, kurio 
prezidentavimas ^priv^d,ė kraštą prie anarchijos.

Anglija siūlanti pa
naikinti sankcijas 

Italijai f 

v \ ‘ 1 ‘ ' J.

PARYŽIUS, birž. 12. — Kaip 
patirta iš ištikimų šaltinių; An
glija ir Franci j a eina prie pa
naikinimo sankcijų Italijai. ‘

Nau j oj i Franci jos socialiątų 
valdžia jau svarsto Anglijos 
pasiūlymą panaikinti sankcijas 
Italiją! ir, pakeisti tautų są
jungos statutą. Anglija sa
kanti, kad sankcijos nesustab
dė Italijos užkariavimą Ėthio- 
pijos ir dabar nebėra prasmės 
bausti užkariautoją, tik reikia 
susitarti dėl sutvarkymo užka
riautosios šalies.

: 11 ......

šaukia tautų sąjun
gos tarybos .susi

rinkimą
GENEVAi birž.;t 12. — For

maliai tautų sąjungos susirin
kimas šaukiamas Genevoję bir
želio 26 d. Jame, tarp kitų 
klausimų, taipjau bus svarsto
mas Italijos užkariavimas Ethio- 
pijos ir Locarno sutartis.

18 žydų sužeista 
bombos

Venezuela kovoja ir 
kalina streikierius
CARACAS, Venezuela, birž. 

12. — Naujoji Venezuelos val
džia stojo griežtop kovon 
prieš darbininkų paskelbtą ge
neralinį streiką, areštuodama 
streiko komitetą Maracaibo 
mieste. . Areštus sekė susirė
mimai gatvėse. *

Masiniai areštai buvo pada
ryti čia ir Maracaibo, kur prie 
streiko prisidėjo ir aliejaus dar
bininkai. ' :

PEORĮA, III., birž. 11.PEORĮA, III., birž. 11. — Du 
žmonės liko -užmušti susidau
žius automobiliui, kuris neuž- 
tektinai pasisuko pasisukime 
ties Deer Creek, III.

įsikišti į 
šiaip gub 
svarbesniu

Demokratų konvencija už 
dviejų savaičių

Saulė teka 5 :14, leidžiasi 3:25. ros pasilieka nežinomi

Užsibaigus republikonų .kon
vencijai ir jai nominavus savus 
kandidatus, už dviejų savaičių, 
Philiadelphia; Pa., įvyks demo
kratų partijos konvencija, ku
ri, tikimąsi, tiek pat yienbai 
šiai nominuos prezidentąRoosė- 
veltą ir vice-prezidentą Garner

Prezidentas Roose- 
veltas pasmerkė 
ekonominius či-

zelerius
12. —

Franci jos atstovų butas 
priėmė 40 Vai. savaitę

, Į, „ I. —

40 vai. darbo savaitė priimta 386 balsais 
prieš 175. Šis it kiti reformų biliai 

pasiųsti senatui svarstyti

JERUZOLIMĄS, birž. 12. — 
18 žydų liko sužeista, arabams 
padėjus bombą pq traukiniu 
tarp Haifa ir Lydda. 
vijosi bonibininktfs, bet 

juos nepasisekė.

LEDAI SUNAIKINO
SĖLIUS

Anglai 
pagau-

ti

PA-

MARIJAMPOLĖ. — Gegu
žės 26 d. Igijškėlių valsčių- 
smarkiu lietupii ir ledais. Le
dais lijo neilgai, bet gana stam
biais, todėl ir žalos padaryta 
nemaža. Keletps kaimų ūki
ninkams ledai sunaikino pasė
lius: žiemkenčius rugius ir va
sarojų. .Taip pat ledai paken
kė ir sodams, nukapodami bei 
sužalodami žiedus ir užsimez
gusius vaisius. Nukentėjusieji, 
ūkininkai iš žemčs ūkio rūmų 
tikisi gauti paramos.

BUDAPEŠTAS, birž. 12. — 
Nežiūrint ekonominio krizio, 
Vengrijoj yra 363 milionie- 
riai. 200 jų yra dvarininkai, 
76 stambus namų savininkai; ir 
28 yra fabrikantai ir biznieriai 
Bet didelė didžiuma gyventojų 
yra didelis skurdžiai* nuolatos 
reikalingi valdžios pagelboš.
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INDIANĄPpLIS, Ind., birž. 
12. — Betty jįiy ęole, lĮ^ėįų 
mergaitė, nudurs peiliu Savo -dė
dę Andrew Farran, 14 metų.

DALLAS, Tex., birž 
Kalbėdamas šimtmetinių Texas 
sukaktuvių parodoje, preziden
tas Roosevęltas aštriai pasmer
kė monopolius ir ekonominius 
čizęlerius ir reikalavo “demo • 
kratijos progoje”, taip kaip ii 
valdžioje/ nes kelių žmonių 
ekonominė kontrolė pavertė 
darbininkus pąprasta perkamą
ją preke.

Prisiminęs, kad Texas val
stijos sienos susisiekia su 
Meksika, jis pareiškė, kąd “ge
ro kaimyno” santykiai tūri būti 
nuolatos plečiami užmezgimui 
i rpalaikymui draugiškų ryšių, 
kad tuo budu pašalinti karo pa
vojų bent čiame kontinente.

Prezidentas pasmerkė ir mo
nopolius, kaipo nedemokratiš 
kus ir vieton tarnauti žmo
nėms, tik smaugiančius mažes
nius konipetitdriuš> tuo atim
dami progą kitiems žmonėms 
įsikurti.

“Mes Atsteigėme demokratu -
valdžioje: "v^tymaB. / kl>

narpę prie toąt^teigimp dėmokra 
tijos progoje (kiekvienam siek- 
ti& geresnio •g^vėnimo)”, sakė 
prezidentas. . U

Prezidentas taipjau nurodė 
reikalą federalinei valdžiai ko
voti ekonominius blogumus, ka
da ju4os įveikti nebepajėgia val
stijos* r

“Pažangesnės valstijos atlie
ka savo dalį”, kalbėjo prezi
dentas, “bet jeigu valstijų dar
bas nebus vienodas ir nebūs 
skubiai atliktas, tai reformos 
netenka prasmės — jas sunai
kina čizeleriai, kurie, kaip ir 
daugelis kitų pikto darytojų, 
yra tarpe mus”.

Mirė idealistas val
stietis

Jurgio žvirblio atminimui

Svedesų valsč., Rokiškio ap. 
Butėnų kaime, Anykščių ant
stoliui sudarant apyrašą pil. 
Jurgio žvirblio ukiui iš varžy
tinių parduoti, iš didelio susi
jaudinimo Jurgis žvirblis mirė.

Velionis gimęs 1880 mt.; 
aukštesnio mokslo nebuvo bai
gęs, tik pr. mokyklą, bet savi- 
moksją turėjo labai gerą, buvo 
sumanus, atjautė visuomenės 
skriaudas ir buvo aktyvus ko
votojas.

Aktyviai a 

sukilime, buvo
1905 mt. 
Vilniaus 

atstb- 
ekspe- 
į n* 

teikdavo 
atvažiavu- 

su- 
Lie- 
' jis

sukilime, buvo Did. Vilniaus 
seime kaipo seniūnijos atsto
vas. Nuo baudžiamosios ekspe
dicijos pabėgo j Ameriką. Gy
vendamas Amerikoj teikdavo 
įvairiausią pagelbą atvažiavu
siems lietuviams ir daugelį su
šelpdavo. 1911 mt. grįžo į Lie
tuvą. Kilus didžiajam karpi jis 
buvo mobilizuotas į kariuome
nę. Ir čia tragedija: jam ka
riuomenėj, tarnaujant, kazokas, 
norėdamas išgauti pinigų su
kapojo jo tėvą, bet jinigų ne
gavęs sykiu su klojimu jį su
degino.

1917 mt. buvo išrinktas lie-

PARYŽIUS, birž. 12. 
nas iš svarbiausių 
socialistinės valdžios 
mų — _

Franci jos 
pašildy

mų — įvedimas 40 vai. darb- 
bo savaitės — šiandie liko pri
imtas atstovų buto 386 bal
sais prieš 175.

šis bilius tapo pasiųstas svar
styti senatui, kartu su keturiais 
kitais vakar atstovų burto pri
imtais darbo biliais.

Pirmiau priimti biliai įveda 
apmokamas atostogas, paliuo- 
suoja karo veteranus nuo nie- 
kurių mokesnių, panaikina al
gų nukapojimą valdininkams ir 
valdžios darbininkams ir įveda 
kolektyves darbininkų sutartis 
su samdytojais.

Tikimąsi, kad pats premie
ras Blum apsilankys senate pa
raginti senatą kuogreįčiausia 
priimti šiuos penkis bilius.

Atstovų butas gi hutrąuke 
posėdžius i -iki antradienio, ka- 

socialistinės valdžios pašildy
mų.

Į darbininkų streiką pradėjo 
atvirai maišytis fašistai, kurie 
jau iššaukė ^sumišimus, delei 
ko teko pasiųsti ginkluotą gvar
diją sustiprinti policiją. Keli

atgitatoriai liko areštuoti.
Fašistinio Croix de Feu na

riai bandė prievarta neleisti 
sustreikuoti mėsininkams. Strei- 
kieriai tam pasipriešino ir rim
tesnio susirėmimo išvengta tik 
dėka laiku atvykusios policijos.

Prie kurstymo strei 
ką Francijoje prisi 

deda ir fašistai

tuvių, tarnaujančių rusų armi
joj, į Rusijos . lietuvių seimą. 
Iš kariuomenės pasiliuosavęs 
dirbo tremtinių biure; ne vie
nam lietuviui padėjo greičiau 
išvažiuoti į Lietuvą.

Važiuodama pirma Sovietų 
atstovybė į Londoną jam davė 
tarnybą kaipo mokančiam ang
lų kalbą, bet jis nevažiavo, grį
žo tėvynėn, kuri jam buvo 
brangi: susipratusiam, pažan
giam ir dėl laisvės kovojusiam 
piliečiui.

Grįžęs Lietuvon, jis rado že
mės plotus be trobesių. Svei
kata buvo jau pakirsta visokių 
pergyvenimų, o anksčiau dėl 
gero savo budo negalėjo susi
taupyti. Grįžęs be sveikatos į 
tuščius žemės plotus, negalėjo 
ekonomiškai gerai susitvarkyti.

Pasidaro skolų, kurios šiais 
laikais sunku išmokėti. Gal ve
lionio kitų skolininkų ieškoji
mas nebūtų taip paveikęs, bet 
skolų ieškotojas buvo jo mažų: 
dienų draugas ir švogeris, ank
sčiau velionies visur proteguo* 
jamas ir globojamas, kuris, ta
čiau šiandien geriau gyvenda
mas, už skolą aprašė ir norėjo 
jį su mažais Vaikais iš ūkio iš-* 
varyti. Negalėjo jo ideali šir
dis išlaikyti nusivylimo, jis mi
rė prie antstolio palikdamas 
žmoną ir mažus vaikus.

Velionis buvo teisingas ir 
daug kam gerą padaręs; pilna 
žodžio prasme buvo demokra
tas.

Ramybe tau, Jurgi, tėvynės

PARYŽIUS, birž. 12. — 
“Darbas vėl prasideda”, sako 
socialistų laikraštis Le Poptf- 
laire.

Bet tas prasidėjimas darbo 
yra labai nežymus, kadangi tik 
nedidelė dalis darbininku su- 
gryžo j darbą, o kiti pasilieka 
streikuoti net ir po sutaikymo 
streikų.
^J^Užiprima, kad streikus kur
sto ir įvairias fašistinės orga
nizacijos, . kurios nori daryti 
yaldžiai juodidžiausio nesmagu 
mo ir trukdyti jos veikimą. Tad 
jos ir kurstančios darbininkus 
užimti dirbtuves, nepriimti jo
kių kompromisų ir reikalauti 
“visko”. Fašistai tikisi gerai 
pelnyti, jei kiltų stfįrutė.

Streikuoja ir streikavo 
apie 2,000,000 darbininkų, 
rių tik mažiau trečdalio 
organizuoti. Įsisiūbavus
kioms masėms, sunku jas grei
tai sulaikyti.

Premieras Bhim nors ir ap
gailauja tūlų grupių užsispin- 
mą, bet jis mano, kad Franci- 
jos darbininkai yra nepapras-. 
tai menkai apmokami ir kad 
streikai vistiek butų turėję kil
ti vėliau. Jis viešai paskelbė, 
kad nebus naudojama jokia jė
ga prieš tuos sterikierius, ku 
rie laiko užėmę dirbtuves, žmo
nės balsavo už “liaudies fron
tą” tikėdamies permainų ir 
streikas pabrėžia reikalą tų 
permainų. Todėl Blum ir kiti 
socialistai pritaria streikierių 
siekiams ir yra pasiryžę visais 
galimais budais jiems padėti.

gal 
k u
yra

LANGLEY FIELD, Va., birž. 
11. — Laivyno lakūnas ir me
chanikas žuvo nukritus Black 
upėn jų lėtuvui.

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.

I NAUJIENŲ A DM.<_______ -________
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Detroit, Mieli.
Detroito lietuvių visuo- 

mene sūširupiiib ko- 
va už Lietuvos žmo
nių demokratines tei
ses
Gegužes 29 d. įvyko antra 

iš eilės Detroito lietu v h) kon
ferencija, kurioje dalyvavo 
skirtingų srovių atstovai. Savo 
atstovus prisiuntė draugijos, 
klubai ir kitokios organižaci- 
jos. Galima sakyti, jog buvo 
atstovaujamos visos srovės, iš
skyrus katalikus. Tačiau pa
starieji tik oficialiai nedalyva
vo. šiaip besikalbant su kata
likais darbininkais paaiškėjo, 
kad jie nepaisys savo vadų ku
nigų ir bendradarbiaus su ki
tomis srovėmis. Taip bent da 
rys dalis katalikų darbininkų. 
Tie darbininkai stoja už Lie
tuvos demokratiją. jie sako, 
kad turi padėti savo broliams, 
sesėms, tėvams ir draugams 
iškovoti laisvę ir nusikratyti 
fašistišku režimu.

Katalikai darbininkai atvirai 
sako, jog Smetonos šaukiamas 
seimas yra tik akių dūmimas 
Vadinasi, nuoga diktatūra no 
rimą pridengti kažkokia “tau
tos atstovybe“, kurią faktiškai 
rinks patys Smetonos valdinin
kai, ar bent valdininkų patiki
mi žmonės.

Konferencijoje iš valdybos ir 
delegatų raportų paaiškėjo, kad 
Detroite* nesi ras nė vienos or 
ganizacijos, kuri nebūtų atsto
vaujama Amerikos lietuvių 
kongrese birželio 20 ir 21 d.d. 
Clevelande. Detroito lietuvių 
visuomenė yra griežtai nusi
stačiusi visais budais remti 
Lietuvos žmones, kad jię. ga
lėtų' atgauti laisvę ir demokrs-> 
tiškas teises. Tokią nuomonę 
pareiškė visi delegatai, kurie 
dalyvavo konferencijoje.

Komitetų raportai parodė, 
kad darbas eina visai sėkmin
gai. Tik prakalbų rengimo ko
misija neįstengė dėl tam tikrų 
priežasčių surengti prakalbų, 
nors ir buvo nutarta tai pada
ryti pirmesnėje konferencijoje.

Konferencija kaip vienu bal
su nutarė surengti masinį su
sirinkimą, kuriame grįžę iš ’Cle- 
velando kongreso delegatai ga
lės plačiai raportuoti apie tai, 
kas tame kongrese buvo nu
veikta. Be to, bus pasirūpin
ta gauti ir kalbėtojas.

Prakalbų rengimo komisija 
jau* pradėjo darbuotis. Nežiu-i 
rint nieko, ji pasirūpins įvy 
kinti konferencijos nutarimą.

Nutarta, kad ir po kongreso 
butų kartkartėmis sušauktos 
konferencijos, kurios ieškos bu 
du kaip padėti Lietuvos žmo
nėms jų kovoje dėl demokra 
tinės santvarkos atsteigimo. 
Išlaidoms padengti kiekviena 
organizacija sumokės po vieną 
dolerį.

Liko išrinkta transportacijos 
komisija, kuri rūpinsis tuo, 
kad butų galima kuo pigiau
sia į Clevelandą nuvažiuoti. 
Transportacijos reikalais rūpi
nasi J. Gugas, 1606 Spring 
wells, ir A. Dapsys, 3414 Ymens 
St., Hamtramck, Mich.

Delegatai, kurie važiuosite 
savo automobiliais ir galėsite 
dar vieną kitą nuvežti, praneš
kite bet kuriam transportaci
jos komisijos nariui apie tai. 
Patariu susižinoti sU komisija 
ir tiems, kurie neturi kaip j 
Clevelandą nuvažiuoti.

Konferencija išnešė rezoliu
ciją prieš p. S. Vitaitį, “Tė
vynės“ redaktorių, kad»tashi 
nespausdina atsišaukimų į vi
suomenę dėl reikalingumo ves 
ti kovą už atgavimą Lietuvos 
žmonėms laisvės.

ttežoliucija nutarta pasiųsti 
SLA. Prezidentui ir kitam Pil

domosios Tarybos sUvažiavi-
•. ■... /..v\.Ki” i

DLK kO^esįbftdentas.

Racine, Wis.
Visko į>o biskį

. ...................« f 1 ‘ ( 1

Prieš kelis .metus iš musų 
kolonijos “Naujienos^* dašna\ 
paSirodyddvo ‘ įvairių žibių. Ta
čiau šiuo laiku visai nieko ne
simato, — didžiausias apmiri
mas. Vis dėlto pąs mus šis tas 
veikiamai negalinta pasakyti, 
kad mes būtumėme visiškai už- 
migį. ' . /.t . -N

PirimiaUšiA pradešiu nUo dar
bų. Negalima sakyti, kad čia 
viskas butų tvarkoje. Statyba 
beveik sustojusi, tad nemaž;?, 
yra ir bedarbių. Kiibšė pramo
nės Šakose didelio pagyvėjimo 
irgi nesimato.

Kaip žinia, pas mus gyvuo
ja SLA 100 kuopa. Birželio 7 
d. įvyko tos kuopos susirinki
mas. kadangi buvo skelbiarpa, 
jog atvyks gerbiamas svečias 
IŠ Lietuvos, Dr, X Šliupas, tai 
visi nekantriai jo laukėme 
Laukėme, bet nesulaukėme.

Kodėl taip atsitiko, tai ne
žinau. Komitetas buvo • pagar 
sinęs net vietos anglų laikraš
tyje, kad Dr. šliupas kalbės 
Dreamland svetainėje.

Kuopos susirinkime komitetas 
pranešė, jog iš Dr. šliupo at 
sakymo negavęs, todėl ir su 
prakalbomis išėjęs nesusiprati
mas.

Tarp kuopos narių kilo nepa
sitenkinimas. Vieni nariai tite 
siog prikišo, kad komitetas nie
ko nedaręs; kiti darė spėlioji 
mus, kad gal Sandara sutruk
džiusi. Vis dėlto iš Dr. šliupo 
prakalbų maršruto tvarkymo 
komiteto butų gerai gauti pa
aiškinimas : ar mūsiškis ‘komi 
tetas kvieti šliupą', ar nė? 
Toks paaiškinimas butų pagei
daujamas dar ir lodei, kad mu
sų kuopoje įvyko labai nema
lonus dalykas.

Dalykas štai koks: kai kuo 
pos susirinkime p. M. Raspa 
raitis pranešė, jog dėl nežino
mos priežasties Dr. Šliupas į 
Racine neatvyks, tai M. Bak- 
tis padarė pastabų. Jis pareiš
kė, jog visuomenė liko sUVil- 
ta, ir kad dėlei to yra atsa
kinga tautininkų srovė.

Dėl tos pastabos labai įsi
žeidė p. J. kapočius, protoko 
lų raštininkas. Kai susirinki
mas pasibaigė, tai jis Daktį pa
vadino ilgaausiu asilu ir dar 
žadėjo ausis nulyginti. Kelis 
kartus kviečiamas į lauką, pa
galiau Baktis sutiko eiti. Ta
čiau jis grįžo atgal, kai pama 
te, jbg ir Kapočiaus Švogeris 
rengiasi ant jo galvos.

Įėjo į vidų ir Kapočius. Jis 
nieko nelaukdamas prišoko prie 
Kakčio ir paleido kumštį į dar
bą. Vienok tas puolimas pasi
baigė nelabai laimingai: Saktis 
yra jaunesnis ir tvirtesnis vy
ras, todėl ir mušis laimėti jam

fe*'fej.

4 •I

DETROIT, Mich.

klausyti jo kalbos.
Prakalbos prasidės 8 vai. va

karo. Įžanga nemokama.

apie ‘'Juodojo i.egiono”

■■■

Prisiskaitę 
veiklą, vaikai irgi suftiėbė panašiai Veikti. įiu surišo jėšėpb 
tgnahi metų) bei Albert Valenti įil m.) , ir TėngSsi jubš 
stumti pro lah^ą ir pakasti. Lai®fe viėftas pillutiš UiAi paste
bėjo ir sustabdė ekžekuciją.

nebuvo sunku.
Negerai, kada žmogus nemo

ka suvaldyti liežuvio, bet dai 
blogiau, kada jis su kumščio 
pradeda argumentuoti.

— S. Gibavičius.

Grand Rapids, Mich
Kalbės Dr. Johas Šliupas

kolonijoje susidarė 
draugijų komitetas,

Musų 
bendras 
kuris pakvietė Dr. Jobą šliupą 
kalbėti. Prakalbos įvyks birže
lio 16 d. šv. Jurgio draugijos 
svetainėje, 1513 „Quarry Avie.’

Dr. šliupas Skiečiams 
yra gerai^finOĮ
Čių tarpe <jis praleidp ^kug me
tų. Jis daug veikė, daug dir
bo. Tais laikais veikimo sąly
gos buvo nepaprastai sunkios. 
Mat, Amerikos lietuviai buvo 
neseniai iš kaimų suvažiavę, 
jie buvo tamsus, neapsišvietę. 
hė'las kuris jų rašyti ir skai
tyti tegalėjo. Didžiausias jų, 
autoritetas buvo kunigas,' ku
ris dažniausia irgi buvo pusė- 
tinAs tamsuolis.

■ , t . ■ '* - - I

Aišku, kad veikti tarp tokių 
žmonių buvo labai sunku. Rei
kėjo tikrai daug pasišventimo 
ir energijos. Reikėjo nepapra
stos ištvermės.

*Tų ypatumų br. šliupui ne
truko. Juo kova buvo sunkei

Amerikie

Mrs. Anelia K. Jarusfc
Physical Therapy 

and Midwifėj 
6630 S. Wester?i 
Avė., 2nd floot 
Hemlock 9252 

PatarnaiiJU prie 
gimdymo,, namuo 
sė ar ligoninėse, 
duodu massage 
įeleetrię t r e a t- 
ment ir magnė- 
tiė blankėtš ir ti. 
Moterims irmet- 
Rinpthi 'patari
mai dovanai.

šeštadienis, birželio 13, 1936

Ilgainiui jis susilaukė ir tal
kos. Atsirado vadinamųjų šliup- 
tarnių, kurie padėjo jam sklei
sti iaiš\ms minttei idėjas. To- 
kįų tai ‘ budu Amerikos lietu- 
viiiose; prigijo ihfŠvbji i mintis. 
Prieš karą laisvamanių judėji
mas buvo pusėtinai sustiprė
jęs. . ... ?
. . T- V,1' ■ /■' f , a | i a . , , . ' . |

ytMj ,po karb Dr. šliupas iš
vyko J Lietuvį. Ten jis irgi ne- 
sėdėjo, bet stojo į kovą Su įsi
galėjusių klerikalizmu. Jo pa- 
^tįHgbįdte liko sukurta įtinęs 
kMuroš brįtįgijEų Įsteigtas 
“LaisVOšibS Mintie^’ laikraš
tis, išleista laisvos minties bro
šiūrų.

DV. šliufcaš dabai trumpam 
laikui į Ameriką. Iš jo 
būš tikrai įdomti išgirsti apiė 
tai; kas dabar dedasi Lietuvo

_ , - i.įi>>riį»įiiui^įi>!iĮ,Įįįb»įy

nė, j VA) jis su didesniu r yž tin
gumu ditbo. švietė lietu
vius, skleidė thTp jų lAisvąją 
mintį.
— ... . ■Įklliąi

what 
g. save* .

.»įS --uT-i 5'iįVt

■T*

" LISTERINE

* r

Mto.

FOURTEENTH STREET DAtfi HOUŠE
MOTORU DlfeNA šŽRteDbMIŠ , • 
m briėžiura. Naujai IŠremohtUota išmulevota. Ma- 

-Atdara dieni ik naktį. Stohhmiftg Pool. 
cPhbne CANal 9560

Po hairių .,M 
sažai—Ch!

hiKTiMm iiiimniiiii

...     '•HV'ĮBimn'r——........... .—— 
SVETAINĖ DEL RENDOS

Vestuvėms, Šokias, patams, BuAčb it įvairiems vakarėliams. Priva
žiuoti galima Westei;n Avė. Damen Avė. Halsted iki 18-tos ir Blue Is- 
land prie Lėavitt St.' * V <

, WEST SIDE HOTEL
NEFFAS’ SaVW' TMNAt ^85

.    ii ■! '*■ .... IJ ,iijĮ^^M|yq, 1 »*■ i.'» n, m mm . .........  |i|i, —

’ Bltife Mat Maritfet Naujoj Vlfetoj
Vėliausios mad^s moderniški įrengimai. Automatiška šaldymo sy- 
stema. Sanita^^Š maistų užlaikymas. Užlaikome didžiausi pasi
rinkimą visokių f mėsų, Šviežios ir rūkytos, rūkytų ir šviežių kilba- 
sų, kumpių,rhaU^ų^ąlaisonų. .piknikams .ir parems. Mes prista
tėm į namus. Musų kAinos Jumis . nUstebins.

.. . BLUE'
X' fcAŪL -.WlRBA; Savininkas

36^9 SO. UALŠTilD STREET TEL. fcOULEVARb 0689
• ■■ i •............................................................................................................................................- -

Į ■■■;. , L.,; -X.. >-----------„L---------- ............. ............................. „

LaidotuviųDirektoriai
Nariai Chicagos, Ciceras Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DtĖM Stį M®
Turtine Koplyčias Visose Miešto Dalyse. .

.. .................... .. I»—i» i . fc—.u, i, ............ ■ — .■■aim'i-'ii- . ................. ' mi.w

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 Vest 23rd Place Phones Cana] 2515—Cicero 592?
i -i* u ES S ■ C. LACHAVICZ . . .. 
42-44 feašt lOSth St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

. ■ < -■ Į •  .— •—•   —------------------------'■  r  .. .. ------------------------------ ...:

je. Todėl visi atvykime pasi-Į Skelbimai Naujienose 
. . x . duoda naudą dėlto,

uemoKama <kad PaŽi°S Naujienos 
GrahdrapMiėUs. . m naudingos.

Dakteitas sajko I 
Išvengti Slogų

žymus sveikatos specialistas yra pareiškęs, 
kad 83 'nuoš. šios šalies asmenų yra palies
ti slogų. Jis nurodo, kad “raktas" išvengi
au! slogų, yra palaikyti atsparų, kuri nu- 

i rali daug maž pakenčiamai susfegimų prie- at, i
: NŪGĄ-TONB jpasirodfi stebėtinų tonikų bu- 

davojlmul ir. palaikymui atsparos. Jis tiesiai 
pasiekia nikailpttsius organus. Teikti jiems 
daugiau jėgos, ir jie išmeta nuodu*, kuri* 
būna' pttožastiml (vairių negalių. Dabar lai
kąs .jum* budavoti .atsparų. Imkit NUGA- 
TONE tik trumpų laikų ir tomyklt stebėtinus 
rezultatus. Parduoda ir garantuoja visi ap- 
tiekoriai. Pinigai grąžinama, jei esat nepa
tenkinti. Mėnesio trytmentas už Vieną Do
leri. Lengva priimti ir palaiko jus tvarkoje.

Nuo užkietėjimo imkit—TJGA-SOL—Idea
lų Liuosuotoją vidurių 25c ir 50c.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dantistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

A. Montvid, M. D

Vai. 1 Ud J
Tel. Sei

Narni telefonai

Vest 1iadison Street
8 be pietų. 6 iki 8 vak.

L Seeįy 7330 
lrnnswick 0107

.Jk* V* ' ‘ * '
.....RECOMMENDEO' 

irOUICKLY’-V' ' c ’ , P0R40YEARS

į URCD _i‘ X’ ' 
^REDDf.NEDlOO’^ 
tt. e-yk-s . v?

ADVOKATAI

f ADVOKATAS
Miesto ofisas—.127 N. Dearborn St. 
Katalb. 1431-1484—Tel. Central 4411-2 
Namu Ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
.i Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENB 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
TelephoilA! Renublic 9728

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

.. Rezidencija .■ •
3407 Lowe Ava. Tel. Yards 2518 

. U . L.. t .L.- • ....

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Rond <W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Pąnedfclio. Seredos ir 
Pėtnyčios 6. iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockweil Street 

Telefonas Republic 9600.

Ofiso TeL Boulevard 6918 
Res. TeL Victoty 2848 
Dr. Bertash

756 VVest 35th St
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

'Mito* valandos, nuo 1-8 nuo 6:30-8:M 
natriui «utarti

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
tel. Boulevard 1461

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Wfest 22nd Street 
Valandos: nūn 1—8 ir 7—8 

Seredpmis ir nedil. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Californla Avesta 

Telefonas Republie 7868

Phone Banlevard 7042,2
Dr. C. Z. Vezefis 

Dentistas
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakare. 

Seredoj pasai šutam.

Dr.Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVV. 

Ofiso vaL:Nub 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedčlioj nagai sutarime.

Ofiso Tel.: Boulevard 7826 
Namu TeL: Prospect 1936

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

! h’4157- ARCHER AVENUE

6—8 v. vak. Nedalioj pawd sutarti
> (I ■ i.i ■ ......... . .........Į................. .. ■ »

Kiti Lietuviai Daktarai.

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
RoOm 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namu Tel.: — Hyde Park 8395

Tėl Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. NedfiL nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

< Ofisas Ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY

ATTORNEYS AT LAW 
. . 6322 So. Westem Avė,,
Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6 :D0 vakare.
188 W. Randolph St.

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 3:90 i)O piet.

AKIU SPECIALISTAI

- t » X

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė. 
Tel. Virtrinia 1116 , 

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

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

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadienį susitarus.

Bosses Won't 
Kire People with 
Halitosis ( BREATH }

Peoplė who get and hoH Jobs 
keep thelr brėalh fegreeablė

I7ith thė bent to chdose Irta these days, em- 
ployets ravor the person who fe most attrac- 
tive. In bųsineto lito aa to, the sočiai worįd> 
halitosis (ūnpleasant bt-eath) fe considercd the 
worst of faulta, ■

UnTortunately everyboAy cufters from thia 
eff fenai ve condition at some time or.other— 
Ynany mote tečfUTarty than tney thi.k. VefmeA- 
tatton of food particfea skipped by the tobth 
brtnh fe the catfee of most cases, De’cayihg 
teeth and poor digestion also cause odors.

. The quick. pleasant way to improve your 
bteath feto ūse Listėrino, the qufek deodorant, 
PVfery ffiOrnihfc and feVerV hl&ht.

Lfeterine haita lerttrttatatfon. a majbr etate 
of odote, and Dvercornea the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
'v*i| not offend othera.

n you vtlue jtodr job hnd your frfendjk’ise 
Lfetertoe, the tarė antiseptic, reguįarly. Lam- 
bert Pharraacal Company, Su Loufe, Mo.

Don’t offeftd others ♦ ChfeCk 
*halitosis with LISTERINE

11 < u i ft*! •’ i *'

ŠIOS SAVAITĖS

htra Bargenai
ž KARPETAS 9xlž 

VERT^Š $Ž4.bO DABAR Už

$12.95
ROOStVttT

A - k i/-,• .< I&fe Mi* '

FURNITUREl
2310 Wcst

RooSevelt Road
Tel. Seeley 8760

4092 Archer i ' Phone Latayėtte 8572

'S.',p. Mažeika ■
3319 Lituanica Avenue

t t A. MASALSKIS ...
Litu&hicą Avėhtiė Phone Boulevard 4189

,... JX/>.^BTKUS. L...
1410 South 49th Court (įiėėf'o Phone Cicero 2109
į*.. .. ............... . . ...1 , .i. i, , ' 'f, ' , i m , A,- ..T. ■

J. F. KADŽIUS
668 \Ve8t iSth štreėi:. į Phone Canal 6174

? S. M, ŠKUDAS , . ...
718 West 1801 Street ? ....... Phone Montee 8877 '

. - ■ — -1 '........ . ' ■ ■

Phone Tartis 1188

I J. ZOLP1646 West 46th Street ’ Phones Boulevard 5208-8418
ui. 4  --- - ' į* f?, f :f - "t \ i"-’i 1 .tl'j

10734 S. Mičliigdn Avė. ; t ¥, : < Tel. Pullman 5703
k—<------»-.............................. - ■ t -------- ■».—------------------------- . ...x^ t...x........... • ---------- . „ ..

; J. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermi ta ge Avenue Phones Yards 1741-1742

J&riglitoų Ęark |>kywsi./4447 S.,Fairfield, ; Laf. 0727 ,

h ... M.į i | S I,Ž^

JkMBULANCS PATABNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj 
YARds1741—1742

■ir

v.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optotiietrically Aida Specialistai, 
Talensrvin^ akiu įtempimą, kuria 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaiffihid. akiij aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegystė ir tolirejrvste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
Smuose egzaminavimas daromas su 

ektra, parodančia mažiausias klai
das. SpėčiaRį atyda atkreipiama i 
mbkyHos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atkitifcimu- akys atitalso- 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phene Boulevard 7589

KITATAUČIAI
Df. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas Al- 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir ėhronižkBB Ilgas 
vyrų, moterų ir vaikų, pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

.Ofisas ir Laboratorijas
1031 W. I8lh St.. netoli Morgan Si 

Valandos nuo 19—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakaro.

TeL Canal 3110
k. Rezidencijos telefonai: 

Etyde Park 8755 ar Central 7464

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

,v:i- TeL Yardz 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
litaiso.

• Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 Iki 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vaL diena.
8

Dr. Charles Segal
ofisas

4729 So. Ashland Avė. 
9-ros lubok 

CHICAGO. ILL.
k OFISO VALANDOS: •
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 ild 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonai Yards 8994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

j Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 no piieta 

7 iki 8 vai. Nedil. nm> 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 24H
Ofiso TeL Dorchester 6194 

Rez. T6L Drexel 9191
Dr. A. A. Rodi

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moterišku. Vyriškų, Vaikų ir viii 

chroniška ligų.
Ofisas 6850 Stoncy Island Avė.

Valandos: 2—4. 7—9 tad. vak. Neda
liomis Ir šventadieniai! 10—12
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PADAUŽŲ FILOSOFIJA Budrik Furnitūra Mari

TERRA INCOGNITA

onthisneuj

sako

Pamatykite šias NAUJAS SKALBYKLASGARSINKITES “NAUJIENOSE
ir PR0SINIM0 MAŠINAS pas

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI

GARSINKITES “NAUJIENOSE

turi prezidentą ir

NATHAN
KANTER

Bundesstaat 
staendischer

Viskas dėl Namų už Žemas Kainas 
3347-49 SO. HALSTED STREET

FOO. THtt 
roocero

THE MILK FOUNDATION
E. Wacker( Drive. Chicavo

FOR MORE APPEALING COLOR 
ŪSE FRESH PASTEURIZED 
MILK IN YOUR ' 
COOKED FOODS” I® ' IHf

jis žįstų ir žįstų, kol į karvę 
užaugtų. Ir tuomet jis dar žį
stų. Reiškia, 
gusi karvė ž 
butų negražu

WCFL 970 k. nedėlioms 7 vai. vakaro.
"WAAF 920 k. kiekvienų dieną 7 vai. vakaro 
WHFG 1420 k. ketvergais nuo 8 vai. vakaro.

VVMA.T A.

savo - šalininkus. Tai tikras mi- 
šuganekopf”.
f “Tai/kam jus laikote/ jį sa
vo krašto vadu ir valdžios gal

PHOHE FOR FREE HOME TRIAL

Klausimas, ar visada karvė 
buvo tokią ištižusi. Ar ji pe
rą buvusi kada vikrus ir .šva
rus gyvulys? .

Kaip tik apie tai dažinosiu, 
tuoj visiems šandariečiams ir 
broliams kristuje pranešiu.

Treinąs sustojo. Ir aš išli
pau į Waukeganą.

kad viena užau- 
įstų kitą. Tai jau 

neekonomiš

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

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQU0R 00.

“Tur būt, nori pasakyti į 
Austrijos respubliką ? Impera
torius Juozapas mirė 1916 me
tuose ir nuo to laikę Austrija 
tapo respublika”.

“Reiškia, socialistai paėmė 
viršų ir parlamnetas valdo ša-

4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

“Viena, tokis žmogus mums 
buvo reikalingas, kita — ne
liko . budo urnai jo nusikraty 
ti. Bent tuo tarpu jam pavy 
ko pakrikdyti ir sunaikinti vi
sas jėgas, kurios galėtų jį pra 
šalinti, ir 
save visus 
kus”.

“Reiškia, ne kokie popierai 
pas jus Vokietijoj”.

“O kur tamsta keliauji?”
“Į Lietuvą.
“Kokia gi ten tvarka?
“Respublika”.
“Reiškia, turite preziden-

Kur tik koks ' receptas reika
lautu pieno/’ visuomet vartok 
pasteurizuota Šviežu pieną. Jis 
niekad nepakeis kitu priprovu 
skoni įr .ąa^p, virto ąr kepto 
maisto ' kvapą, sudėties išvaizda 
ir spalva.-- ~ ;-

“Atsiprašau”, pertraukiu jį. 
“Hitleris juk yra austras. Jis 
nors ir svetimšalis tapo Vo
kietijos valdžios galva ir įve
dė joje fašizmą. Jo valdžioj 
yra ir kitų austrų”.

“Musų krašte”, sako- vokie
tis “nebuvo pariedko., Karo lai
mėjusieji aliantai slėgė rėpe- 
racijomis ir kitokiomis restrik- 
či jomis. Tauta buvo paniekin
ta. Socialistai ir kiti respubli
koniškos tvarkos šalininkai ei 
gėsi džentelmeniškai ir kai iš
mintingi žmonės. Mums reikė
jo tokio kreizės, kuris SU niė 
kuo nesiskaito ir neturi jokios 
atsakomybės. Hitleris ir yra 
tas vari jotas, su kuriuo nie
kas nesitiki susikalbėti. Visas 
svietas mano, Rad jis durnas 
ir dovanoja jam už visokius 
šposus. J Jis net savo partiją 
vadina sęcialistiška,. nors so
cialistus gaudo, baudžia ir jų 
partiją uždarė. Pats nesiženį- 
ja, o kitus verčia ženytis ir vei
stis. Pats bųdąmas katalikas 
persekioja katalikų kunigus ir 
organizacijas. Pats kilęs iš žy
dų, kursto pęrsekioti žydus. 
Skelbia yąjdininkų rinkimus ir 
verčia balsuoti tik už save ir

Generalis
Kontraktorius

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

WM. NOVAK
4217 S. Campbell Avė.

Tel. LAFayette 7029

Sergantiems patari
mas Dykai

Vėliausias ir geriausias lytinio 
šilpnumd, reumatizmo, inkstų, 
pūslės ii? 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. 
iyto 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.

“Turime. Bet jo žmonės ne 
rinko”.

“Visai ne parlamentas. So
cialistus iššaudė ir įkalino. Au
strija nėra respublika, o Christ- 
lich Deutscher 
Oesterreich 
Grundlage.

“Bet ji

“Kada esate viena šalis ir 
viena tauta, ar dabar t turite 
laisvės ir visi patenkinti?”

“Ne. Slovakai, o ypač kro
atai kovoja prieš serbus, o ser 
bai juos skaudžiai persekioja.

Manau ir tam žmogui ne vis
kas tvarkoj. Pasiskubinau prie 
kito.

“Aš esu rumanas”, sako jis. 
“Kaip tik grįšiu, bandysiu pa
matyti karaliaus Karolio mei
lužę Magdą Lupescu. Turbūt ji 
įdomi moteris, kad tiek skan
dalų dėl jos kilo ir karalius ve
lyk savo pačią pametė, o ją te 
belaiko”.

“Hm”, sakau. “O aš girdė 
jau, kad Rumanijos karaliumi 
yra berniukas Mykolas. Juk ji 
karaliumi apvainikavo”.

“Taip, ir Mykolas yra ka
ralius”.

“Reiškia, tamstos turite du 
karalių”.

“Taip, du karalių. Bet Myko
las yra jaunutis ir dar bovi- 
jasi”.

“A erazy man”, pamaniau 
sau ir nuėjau ieškoti protin- 
gesnio žmogaus pasikalbėjimui. 
Sutinku austrijoką.

“Tai tamsta važiuoji į impe
ratoriaus Franco Juozapo ša-

suorganizavo apie 
reakcijos šaliriin

BUY N0W 
Only 

$1.00 
Down

S 1.00 WEEK

KENTUCKY YEARLING
VIENŲ METŲ SENUMO.

(Pinionzų ministerio raštas 
be pabaigos apie jo kelionę į 
Lietuvą, po Lietuvą ir iš Lie 
tuvos).

MIŠUGANĖKOPF

Jau sykį rašiau, bet dar pa 
kartosiu, kad su manim keliau
ja įvairių tautų žmonės.

Nors vengrai Lietuvoj ir ar
klius sterilizuodavo ir visokias 
“litkarstvas” 'pardavinėdavo, 
laive jie buvo ramus ir ne biz- 
niški;

“Tai tamsta važiuoji į Ven
griją?” teiraujuos vieno ven
gro.

“Taigi į vengrų karalystę va
žiuoju”.

“Beje, Vengrija atsiskyrė 
nuo Austrijos ir tapo nepri- 
klausomingas kraštas. Ar ji 
nėra respublika?”

“Ne. Vengrija yra karalystė 
Bolševikai bandė įsteigti res
publiką, bet tapo apgalėti ir 
grąžinta monarchiška tvarka”.

“O kaip vadinasi tamstų- ka
ralius?”

“Vengrija karaliaus neturi”.
“Stebėtina. Monarchija, o ne

turi karaliaus.
Pamaniau, kad to žmogaus 

galvoj ne viskas tvarkoj ir nu
ėjau* pasikalbėti su kitu žmo- 
gum. Pasirodė, kad jis yra ju
goslavas. Nebuvau girdėjęs to
kios tautos. Paklausiai kada ir 
kaip ji atsirado.

“Tamsta žinai”, aiškino jis 
man, “kad prieš karą buvo ma
žytė karalystė 'Serbija. Austri
jos slovakai buvo nepatenkini 
vokiečiais ir Vengrijos kroatai 
mažarais. Jie kovojo .ir jiems 
pavyko susijungti su serbais. 
Tokiu budu iš trijų tautų su
sidarė viena karalystė ir vie 
na tauta. Musų šalis yra mo 
narchija ir vadinasi Jugoslavi-

The Washer That 
Combines Hand 
Gentleness With 
Machine Speed 
Daintv lingerie or dirty, greasy 
overalls—a few undertnings or 
a fully loaded tub — Thor’s 
“Gentie Hand’* washing action 
ųuiekly and sąfely restores them 
to their original spotlessness, 
without a trace of “wash wear“. 
Read These Famous Thor Features
• Capacity—7 pounds of dry dothes
• Thor’s exclu$ive “Gentie Hand*1 

washing action
• Thor’s Standard Fręe Rolllng 

Wringer
• Porcelain enąmel tub, inside and 

out
• Ji H.P, motor, self lubrrcadng 

Adjustable legs
•' Locking ėasters
• Thor’s loog life mechanism
• Convenient Controls

MALEVOS
Didžiausios malevų iSdirbčjų ir distrl- 
butorių įstaigon Chlcagoje. Standarti
nės rųSies malevą už tiktai

Kelione iš Chica^os 
į Waukeganą

Nėra Middle-Man’s pelno . 
7,000 gal. Sherwin Williatns Trim Var- 
nišo, iš Majestlc Radio, kuris suban
krutavo. $2.75 vertės 95d
Namams Maleva, Gloss ar Fiat, Great 
Lakos rųSies, kitur $2.25, 
musų kaina .......... -
Montgomery-Ward certifikuota maleva
Sand Kote flnlsh, pirmiau dE4 AA 
$3.20, dabar ____ L-----------
Juodas Screen Enamells
Dabar galionas _____________
“Ouinto” U. S. Calso- $1.00 
mine 25 sv. maišas 

Ir tūkstančiai kitų bargenų.
Mes opernojam nuosavą sandeli ir tu
rime savo malevų fabriką. Pirkit tie
siog ir taupyklt t

PAINT < EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1557 MILWAUKEE AVĖ. 
6830 S. HAL8TED ST.

2274 ELSTON AVĖ. 
Telefonas i Armltage 1440.

konstituciją ir vadinasi respu
blika”.

“Bet žmonės to prezidento 
nerenka ir koąstitucijos nepai
soma, išskyrus tos dalies, ku
rioj yra konkordatas su Vati
kanu”. - \ i

“Tai ir konkordatas jūsų 
konstitucijoj yra?”

“Taip, yra”.
“Juk austrąi yra vokiečiai. 

Kodėl jus.’ nesusivienijate su 
Vokietija?”

“Anglija, Italija, Francija įr 
kitos šalys neleidžia. Jos bijo, 
kad Y^letija nesustiprėtų, to
dėl verčia Austriją būti ne- 
priklausominga”. i

“Keista, kad jus esate pri
versti turėti nepriklausomybę, 
o kiti net kovoja už ją. Bet 
dabar Austrija net pešasi su 
Vokietija.

“Mat Vokietijoj persekiojami 
katalikai. Mųsų fašizmas yra 
katalikiškas, gi jų pagoniš
kas”.

“Guten Tag”, pasveikino 
mane tikras vokietis iš pačios 
Vokietijos. “AŠ nugirdau tam 
stą kalbant apie vokiečius. Au
strai yra mišiųganai ir su jais 
vokięčių problemos neišriš!. 
Kas gi liko iš Austrijos? Mie 
stas VĮeną ir gražus kalnai. 
Paskendusi skolose ir daranti 
visokiuš zbitkus, kad gauti pa
ramos iš didžiųjų valstybių. Jos 
valdžia kanuolėmis naikino Vie
nos gražiaį socialistų išstaty 
tus namus, iššaudė tūkstan
čius žmonių, kad išnaikinti ra- 
dikališkąjį judėjimą, šaudė, 
bombavo ir baudė vokiškus na
cius. Tie ne radikalai, bet no
ri sujungti visą vokiečių tau-

Rašo Piščikas
-i ........................"

Į vagzalą nuvažiavau stryt- 
kariu. Įsėdau į treiną, kuris 
pradėjo judėtį ir vis greičiau 
ir greičiau stumtis į priekį.

Konduktorius atėmė tikėtą, 
žiūrėdamas ; per langą, pa

mačiau karvių bandą. Vienos 
žiuri į einantį treiną, kitos grau
žia žolę, trečios guli ir gromu 
liuoja. Kokia poetiška scena!

Neteko man skaityti knygų 
apie karvę, p apie ją ir poezi
jos ir prozos galima butų pri
rašyti daug. Musų poetas Tys- 
liava bandė biskutį poezijos, 
bet jo karvė išėjo su mėšlina 
uodega, žinoma, ir tokių kar
vių yra, todėl ir jas kas nors 
turi aprašyti.

Karvė yra ramus gyvulys ir 
blaškosi bei bėgą tik tada, ka
da vabzdžiai ją užpuola. Jei 
visi žmonės butų kai karvės, 
jokių revoliucijų neįvyktų ir 
jokiu progresu nereikėtų tųr- 
bačytis. Liuosomis valandomis 
ji į dangų žiuri ir filosofuoja. 
Niekam nieko nesako. Ji ėda 
ir ėda, o paskui melžti ramia1’ 
pasiduoda. Jeigu nebūtų kam 
išmelžti, butų nemaža* bėda.

Ji ėda, kad pieno butų ir 
tą pieną duoda išmelžti.

,žinoma, veršis jį išžįstų, bet

“Ne, seimo neturime. Tei
sėtai išrinktąjį seimą ir pre 
zidentą puČininkai nakties lai 
ku prašalino”.

“Reiškia”, vokietis 
“prezidento neliko”.

“Kaip gi ne?- Yra. Jis 
dinasi Smetona”.

“Ir seimo nėra?”
“Nebuvo per 10 metų 

dabar bus, -tik valdžia įsakė, 
ką rinkti į seimą”.

“Ir sakai, kad Lietuva va
dinasi respublika ?”

“Taip”.
“Aš manau, kad ir tamstai 

kas nors negerai galvoj”, pa
sakė vokietis ir baimingai pa 
sitraukė nuo manęs.

Norėjo dar su manim pasi
kalbėti italionas, bet jau aš 
iš anksto žinojau, kad jo tė
vynėj yra karalius, vienok kra
štą valdo Mussolinis. Kaip gi 
išaiškinsi ką reiškia karalius 
musų gadynėj ?

Taip, dabar Europa yra ma- 
kalų-makalienė. - -

1 (Galo .nieką^i nbbtis)

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

Tel. Boulevard 4705
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fcBhun
Chicagoje —• paštu:

Metama ....... ..... ..............
Pusei metų —....... —
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams ............
Vienam menesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija____ _____
Savaitei___ —----------------------18c
Menesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams--------------- ---------------- 85.00
Pusei metų —--------------  2.75
Trims menesiams ...... .. .......... 1.50
Dviem menesiams 1.00
Vienam mtaesiui___________ .75

Lietuvon Ir kitur ahrieniuose
(Atpiginta)

Metams ...... ... 88.00
Pusei metų    ....... 4.06
Trims menesiams__2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

98.00 
44)0 
2.00 
1.50

tinio parlamentarizmo kelią, Rusija turės prieiti ir prie 
pilnos demokratybes.

Visi demokratijos šalininkai tą žinią į§ Rusijos gali 
tik pasveikinti. Tai didelis laimėjimas jų idėjai. 
--------- -------------------- ~ '

1 Apžvalga
L ..... ■ . Z ■
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Republikonų partija Clevelando konvencijoje vien
balsiai nominavo Kansas gubernatorių Lahdoną ir Gni- 
cagos laikraščio “Daily News” leidėjų Knox’ą kandida
tais j Jungtinių Valstijų prezidentus ir vice-prezidėh- 
tus. Tas faktas, kad abudu kandidatai yra iš Vidurinių 
Vakarų, rodo, kad republikonai stengsis atimti Roose- 
veltui farmerių balsus.

Jie stengsis taip pat pakreipti savo pusėn ■ pramb- 
nės darbininkus. Republikonų platforma pasisako už 
senatvės pensijas, už apdraudą nuo nedarbo, už darbi
ninkų teisę organizuotis ir kolektyviai tartis su darb
daviais, liž panaikinimą vaikų darbo ir bet už įstaty
mišką darbo valandų ir algų reguliavimų moterims dar
bininkėms ir nepilnamečiams.

Koks didelis skirtumas, palyginant su tuo, ką re
publikonai skelbdavo Hardingo, Coolidge’o ir Hboverio 
laikais! Kas republikonams įkvėpė šitą liberalizmą? 
Roosevęlto Naujosios Dalybos populiarumas. Republi
konų partijos vadai mato, kad jie Rooseveltui nieko ne
padarys, jeigu jie neprižadės lengvatų farmeriams ir 
socialinių reformų darbininkams. J

Bet platforma yra vienas dalykas, o jos vykinimas 
kitas. Sakoma, kad “platforma yra ne tam, kad ant 

jos stovėtum, bet — kad per ją įeitum į vidų”. Taip 
yra su gatvekarių platformomis, bet labai dažnai taip 
elgiasi su savo platformomis ir politinės partijos. Kai 
įeinh į vidų, tai apie platformą užmiršta!

., .. —' | f • i k
DEMOKRATINES REFORMOS RUSIJOJE ‘

I

i
■"...

EI

;•
I

r
l.

I p
I

Galų gale, Rusijos valdžia paskelbė, kokia bus ta 
“sovietų konstitucijos demokratizacija”, kurią su vir
šum metai, laiko atgal nutarė pravesti visuotinas sovie
tų kongresas. Telegramos iš Maskvos praneša, kad nau
josios konstitucijos projektą jau patvirtino visa-sąjun
ginio centro komiteto prezidiumas, ir jį galutinai pri
imti susirinks lapkričio mėn. 25 d. sovietų kongresas.

Pataisytosios konstitucijoš projektas žada visą eilę 
stambių atmainų demokratybės kryptim: visuotiną, ly
gų ir slaptą balsavimą, spaudos ir žodžio laisvę, asmens 
neliečiamybę, privatinių laiškų slaptumą, vykdomosios 
vyriausybės atskyrimą nuo įstatymdavybės įstaigų, tei
sėjų renkamumą.

Vyriausioji įstaiga pagal naują konstituciją bus 
visos Sovietų Sąjungos parlamentas, susidedąs iš dviejtį 
dalių, kurių viena reprezentuos visą Sąjungą, kaipo vie
ną kraštą, o antra — respublikų federaciją. Pirmoji to 
parlamento dalis bus sudaryta iš 566 iki 600 atstovų 
(po vieną atstovą nuo kiekvienų 300,000 gyventojų) į 
renkamų visuotinu, slaptu, ir tiesiu balsavimu. Tai bfe 
panaši įstaiga, kaip Amerikoje Atstovų Butas. O ant
roji dalis susidės iš atstovų 11 sovietų respublikų, po 
lygų skaičių (10) nuo kiekvienos respublikos — pana
šiai, kaip Amerikos senatas.

Tos abi parlamento dalys sudarys panašią įstaigą 
į Amerikos kongresą. Tik vardas to Rusijos parlamen
to bus “Vyriausioji Taryba” (soviet).

žodžiu, Rusija grįžta į parlamentarizmą visai to
kios pat rųšies, kaip kad gyvuoja “buržuaziškame pa
saulyje”, -—nežiūrint to, kad bolševikiški teoretikai per 
metų metus skelbė, jogei tasjpkHamehtaHzmaą ešąh 
“supuvęs” ir negalįs nė iš tolo lygintis su sovietais.

Bet jeigR Visiiotinit balsavimu išrinktas pSriamęiF 
tas jrrh geriausia valdžios forma, tai kam reikia dar 
laukti iki lapkričio mėnesio? Kodėl neįsteigti jo tuo* 
jaus? j

i Tam parlamentui betgi Stalinas dar nežada duoti 
daug galios. Jisai posėdžiaus tifc du kartu per metuš po 
60, menų.; Visą kitą laiką administracija valdys be par
lamento. Reiškia, žmonių atstovybė bus silpna, o valdžia 
stipri. • ■’

Bėtd, pastebėtina, kad telegramos nieko nemini 
apie Organizacijų (politiškų partijų ir draugijų) laistę. 
O be organizacijų laisvės, kad ir atstovai yra renkami 
visuotinu balsavimu, sunku žmonėms išrinkti tą/ ką jie 
nori.

Tačiau nėra abejonės, kad sykį įstojusi į demokra-

“Tėvynė” praneša^ kad SLA 
auksiniame konkurse, iki šib 
iiiėn. 1 3., gauta Jta 845 nau
ji nariai. Kadangi konkursas 
nepasibaigs iki liepos pradžios, 
tai naują MaHiį bus gauta hid- 
žiaiisia tūkstantis.

Tačiau kbhkuršo pAšėkoš bti- 
tų buvusios daug gerėstyėš, jei
gu sandariečiai ir tautininkai 
nebūtų iššaukę aštrią srovių 
kovą Sušivitaijiihe, užsimoda
mi iššluoti iš S t A vadovybės 
^faudohuošius”. Tįja shycį Ne
švaria kampanija tautiškas 
“bokštas’’ iiiėfcb iiėpelnė, nės 
viši pažangieji ŠLA. yii^iiiįhkai 
tapo Vėl išrihkti; bet Siisįvie* 
rijimui jisai padare daug žalNs*

diskusijos Ame tiiNcvŠ 
SOCIALISTŲ PARTIJOJE

“Kelėiyyję” įdėta du strAift 
hiai apie tai, kaip turėtų elgtis 
lietuviai šočialistai, ktibitydi 
nuo Socialistų partijos dišfalb 
dalis , narių ir įsteigė Sočiai 
Demokratinę Federaciją. To 
laikraščio redakcija mario, kad 
lietuviams socialistams tub tar
pu geriau busią pasilipti So
cialistų partijoje. Ji argumėn-, 
tuoja taip: (

“Pariašl problema prieš 
mus buvo kilus it 1919 mėž
tais, kuomet nuo Amerikos 
Socialistų Partijos atskilo 
kairieji. Skirtumas gal buVp 
tik tas, kad tuoribt su atsta- 
lunais huėjo didžiuma, tuo 
tarpu kai dabai* atskilę deši
nieji yra mažubioj; ' * ' '' '1

“Kokią gi kuomet ptyziciA 
užėmė LiėMvių Sociali^1! 
Sąjunga?

“Ji pasiliko prie Socialistą 
Partijos. :

“Todėl meš manome, kad 
ir dabar ji-nepadarytų 
dos, pasilikdama prie 
sios partijos centro.”

* i a *
* * • ' ' ■■■ <1 •'*. 5 ' •

Žinoma, pasilikti prįe 
sios partijos yra patogiau, nes 
naujoji organizacija dar nė- 
greit užaugs. Tačiau problėma 
šiandie yra, nors ir panaši į, 
tą, su kuria lietuviai sąjungiO' 
čiai buvo susidūrę 1919 M, 
bet kartu ir škirtinga. Tuomet 
nuo partijos atskilo tiėp ki|r 
buvo atmetę svarbius socialis
tinio progtarid principus; o va
dinamoji “senoji gvardija”, ku
ri dabar atskilo nub partijos, 
socialistinių principą hteatme- 
ta, bet juos gina uoliau, negii 
oficialės partijos Vadai.

Tiktiim^jb skilimas dabar 
įvyko daugiausia dėl <n*ganiza- 
cinių ginčą. New-yorkieČiai pa
sitraukė dėlto, kad' jie jautėsi, 
jogei nacionalis vydomasis ko
mitetas jtioš rietėišėtai sifspčti- 
davo.

TIKSLAI IR MtiEMONEŠ

klai-
seno
li, y

senę.’

Tuo pačiu frakcijinių parti
jos ginčų klausimu parašė ilgą 
straipsnį ir brooklyniskiš (jau? 
nasis) Keistutis Michelsonas. 
Jisai be atodairos smerkia “sė- 
nagvardiėčius” ir stoja ViSObiš 
kettiribftiš iiž Thoniaso>. vwfe 
V&ttjamtis •*kbvii^Įiošitišv (hii* 
litahtusį. Rot -gaiia, Kad 
ilgam rašinyje jisai^dau^Jaly* 

sumaišo. Pavyzd^di, jjšal 
rašo, feld partijoj načioiiališ 
dykdbrnasMikomittaas sųspėp- 
davo New Yorko koiniteto čar- 
terį “tik pb to, kai įeitoji įvar
diją’ biivo pakviesta atsiųsti * 
komiteto susirinkiihą savo at
stovus pasiaiškinti, bet Atsisa 
kė tai padaryti.”

Keistučiai atfodo, kati pa i 
kvietimo atšilt atstovus 
siaiškinti” pakanka, „norint su*

rgšti, ar organizacijos koriitc- 
tas yrh taidėjęš* At ne. Jeigu 
komitetas neatvyksta pAšigiŠ' 
kiiiti, tai jisai yra kaltas ir ga
li biit šušpėndUbtas!

; Rėt dembkratihėjė oirgAiiiž^ 
bijoję taip nėšiėlgiama. Birmn 
Mėgti AtimKihg teisės or^ahižA- 
Mijbė nAriui, o jiio ląbieh vita 
ihiė^to arba Višoš vUlštijbs ko- 
mi<ėtiti, jatyi daroma teismas: 
įteikiama Kaltinimo raštas šii 
hurodyitni nusikaltimų, dėl Kti- 
tių hatys (irta, komitetas) bus 
tbisiamasr^ it nusikaltėlis yra 
kviečiamas apšigibti^ duodant 
jam, žinoma, laiko apsigynimui 
pasiruošti (patikrinti faktus, 
suformuluoti atsakymą į kalti- 
iiiim<^ siiširi&ti liudininkus ir 
t. t.); paskui prieš rtėitralę Js- 
taigą stbja kaltintojas ir kAlti- 
nąttiasis ir Abu argumentuoja, 
pirodydąmi faktus ir įstatymo 
paragrafus, ■ Įkijfihiė yra ;femiįi- 
mta kaltinimas arba aįšigytyl- 
maS; pagalios, neitrale įstaiga 
(teisėjai arba teisėjai), iikita- 
sę ttto, iinčuS, daro sprendimą.

Nė kitaip, Žinoma, turėjo biit 
ptaiėlgti ir su Nėw Ybrko šo- 
čialistų partijos komitetti. Par
tijos konstitucija dagi, Jsiak- 
miai reikalauja, kad šitokia 
procedūra butų Vartojama, pir
ma negu kurios nors kiibpos, 
skyriaus arba valstijos vifšinirt- 
kąi gali būt nubausti sųspen- 
davimti Arba išbraukimu. ' Kon
stitucija, be to, nurodo, 
kaitinimo rąstas turi būt įteik
tas ne vėliau, kaip už 30 dienų 
prieš teismą.

6 ar new-yorkiečiams buvo 
duota tokia proga apsiginti? 
b^e. Jiems net nebuvo iš anksto 
raštu pranešta, kuo jie yra 
kaltinami ir kokius įstatų pa
ragrafus jie peržengė. T ik už 
keleto dienų prieš Nacionalio 
komiteto posėdį jie gavb laiš
ką su įsakymu atvykti į posė
dį arba Atsiusti savb atstovus 
ir ‘‘pąro^ti lbrięžastį’’ (to shoW 
the ęAus|), neturi biit 
suspendb&ta^ jiį čarteris!

: ■■ **tb the cause”!. > ^to
kiais ukazaįs. Amerikos' jpašto 
depaftamėritas karo laikij tero
rizavo darbininkiškų laikraščh 
redaktorius. Girdi, ateik ir pa
siaiškink, kodėl tavo redaguo
jamas laikraštis neturi būt už 
dtaytast'::;' ... ............

Aiškus dalykas, kad New 
Yorko socialistai šitokios rų- 
šies “teisdarystei0 atsisakė pa 
siduoti. Na^o kai jie neatvyko 
į Nacioiialib kdmitetb jpbSėd| 
(neatvykb taip pat ir jų skun
dikai), tai Nacionalio koihiteto 
nariai pAiyš! pasiėmė kaltihtb- 
jų rolę-7- ir pUtys išnešė šį>ren. 
dimą. tie jjįiyš atliko įitdkiitO- 
ro ir teisėjo dartyą. .

Štai kokiu budu thoitya^ ii 
jo vienmihfiai apsidirbo ta 
hąja gWdjjaM. Bet Keistutis 
mano, kdd čia viskas tvarkoje. 
Girdi, atsisakė “pAsigiškinti^. 
Tai i^ otetaiundb konytarijg 
negalėjusi tą. suspendavimą at
šaukti. ’'

Jisai taip pat neatskiria klau- 
simų, dėl kurių ėjo principiniai 
ginčai tarpe “seiibsibs gvardi
jos” ir “militantų”. Pavyzdžiui, 
“senbji . gtahiyr piSoUstAvo 
^rfeš garsiąją Ėetrbitd. dekla
raciją, kurioje tarp kitkb buvo 
pasakytu, tad. sbėialjšfAi Sutikš 
katą it ptairiiošimus karui — 

iiasipriešiitihitai3”* 
K Mitaelšbtyiti atrodo, kad ąi- 
mėšti tokĮ pb^kį tai reiškia 
atsisakyti nūp kovoš prieš ka
rą, -— kuomet tikrumoje Čia 
ginčas ėjo tiktai dėl klausinio, 
kaip prieš karą kovoti.

; Pas jį: iš yiso tikslai .;prie- 
inonėė ntalątta susimaišo. Tbi 
dėl. jisAi visą dalyką daugiau 
^supainioja,; negu išaiškina.

Lėonard Lewanddwskl 
Stevė G. Markovich 
Robert W. Motis 
Stėve puiszis 
Joseph A. Radosevich
Aiėxander A. Rasimas 
Wiiliam Sidlukas 
Frank Temelis 
AloyiUs F. Vėras 
Peter Žemaitis
joseph James Žukas 
Anthony R. R. Dambrauskas 
Leon V. Klimovich 
Anthony k Ditkta 
Albert D. Kunickis 
Joseph F. tetuks 
Chester F. Lewandowski 
Lloyd W. Norkus 
Raymond Č. RAkis 
Stanley B. Shimkus 
Joseph Soltis 
Joseph N. 'Sveikauski 
Raymons A. Urba.

Į Kaip matote, gražus būrys 
I lietuvių. baigė Tilden aukšto- 
Įsios mokyklos kursą. • tenka 
dar paminėti ir tai, kad per- 

Į žiūrint įvairių mokyklos veik
lios, skyrių sąrašus matyti, kad 
(kuone kiekvienas aukščiau su
iminėtų mokinių yra kuo nors 
[ypatingai pasižymėję. O pa- 
jsižymėti kitų tokių pat jau- 
Įriuriią tarpe yra ne taip leng- 
Į va ir jau tenka parodyti ne- 
[menkų gabumų.

JAUNA SLAUGE

kursą Armour 
institute

kad

Liėtiiviai baigę kur
są Kelly aukštojoj 

mokykloj
žemiau paduodama pavar

dės baigusių Kelly / Aukštąją 
mokyklį mokinių, kurios atfo- 
db iieiuviškoš:

Felix Aloysiųs |
Emily Eve Arvasas 
Hariy Joseph August 
Johh Robert Bagdbtias 
Bėrnice A. Balaishis ; 
Vytautas J. Baltrūnas 
Anthony P. Baltunas 
Rtuno B. Baranošky 
Stanley Bėrhot 
Joseph John Brasis 
Modestas Joseph Bruchas 
Walter J. Bubel 
Anne G. Buividas 
Lucille S. Dagis
Alphonse Daunoraucius 
Člerdėnt J. DaUskurdas 
VVaitėi’ Giercis 
GebtgiAhA Jahkbwski 
Edmund S. Januš 
Chešter Paul Rančius 
Rose Barbara Kareiva 
Victor J. Kapėr 
Anthony Kupris 
Ed Lukošius 
John Malinowski 
Raymond B. Malinowski 
Gilbert V. Mankowski 
Peter F. Markūnas 
Frances M, G. Matkovich 
Anthony C. Meskauskas 
Stella A. Milewski 
Malvina Pechukas 
George Petrushkevich 
Veronica Virgihia Preidis.
Lillian Sanowskis Į Pėter J. Shuntt Jr., lietuvis,
John E. Siuma praėjusį ketvirtadienį, birželio
Casimir Smūlšitis 11 dien?> «avo iš Ar-
Josephine V. Sokolowski mour Institute of Technology. 
Joseph Edward Sthnkdwskip*s baigė chemijos kursą. Jau- 
Ėrnest Statkus 
Bernice T. Suski 
Angelą G. Tambkas 
Mary /Pauline Urbanas 
Frances Vaitekas 
■W»^vffintW* v ’ ' 

vWilIiAm Waitkevich 
Helen Waitkus 
Jotyri Waitkus 
Frahk A. Yagmin 
Eugene W. Yunovich . 
Bernice Yusis 
John Theodore Zepaltas 
Frances Theresa Žilinskas > 
Mary Ėlyhore Zimkus

Kelly aukštojoj mokykloj,: 
kAip ir kitose, lietuviai ir lie
tuvaitės,, atrodo, pasižymi įvai-, 
ria veikla ir mokslo gabumais. 
Štai klasės prezidentas buvo 
Frank, Yagmin, klasės iždinin
kė — Helen Waitkus.

Klasės patarėjų grupėj už
tinkame šias lietuviškas pavar
des: Waltėr Gercius, Stblla Mi- 
lewski. . ,

Tarp pasižymėjusių moksle 
yra šios lietuviškos pavardės: 
j Frances Matkovich, Veronica 
Preidis ir Angelą Tamokas.

<Jž geriausią raštą apie pi
lietybę medalių gavo Walter 
Bubel, kurs atrodo esąs irgi 
lietuvis.

Chicago Association of Com- 
merce dovaną gavo Anthony 
Kupris, Clėan Up Campaign 
pirmininkas.

Estelle D. Markus

P-lė Estelle Markus, duktė 
Air. and Mrs. Markus, 7054 
So. Western avenue, gimė Chi- 
cagoj. Mokinosi pianą ir smui
ką ir įgijo piano mokytojos pa
liudymą.

Baigė Lindblom aukštąją mo
kyklą, dirbo Western Electric 
ofise.

Ėmė dalyvumą lietuvių ra
teliuose: Birutės chore, Pir
myn chore, priklausė Lietuvių 
Simfonijos orkestrui ir Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoj 
322 kuopai.

Dirbo Pasaulinėj Parodoj 
1933 m. Tais pačiais metais 
įstojo į S t. Bernard mokyklą 
slaugėms. Po trijų metų mok
slo baigė kursą birželio 10 d. 
1936 m.

P-lė Estelle Markus yra nu
sitarus ir toliau mokintis, spe
cializuotis chirurgijoj ir įsigy
ti mokslų bakalauro laipsnį.

J

<>

[nas inžinierius lietuvis gyvena 
pas savo tėvus adresu 7056 S. 

[Parnęll avė.
j Armbur institutą p. Shunt 

[įstojo po to, kai pabaigė kur- 
Įsą Tilden! * 'aukšto j o j mokykloj 
Kai dėl ateities, tai rodos p* 

Ištylint nėra galutinai nusitaręs 
[ką daryti: gal tęs studijas pa- 
sirinfctoj šakoj, o gal imsis 

(praktiško darbb, žinoma, savo 
mokslo šakoj.

Kitas lietuvis, baigęs toj pa
čioj mokykloj chemijos inžinie- 
rijos šaką, yta Algirdas Ralis, 
Lietuvių Universiteto Studentų 
Kliubo pirmininkas. Apie jį 
gal teks prisiminti kitą kartą.

Lietuviai baigę kur
są Tilden techniki- 

nej mokykloj
......................'■

Tilden technikinėj aukštojoj 
mokykloj, 4747 So. Union avė., 
šiemet baigė kursą skaitlingas 
būrys jaunuolių, jų tairpė ir lie
tuvių. žemiau sekančios bai
gusiųjų kursą pavardės atrodo 
lietuviškos:

A. B. Bartkus
Bdward Benkovich
Al. Petėr Binkis , S
John A. Bumetsky
Waltęr A. Jasįnowicz
Frank J. Jencius
Joseph Pąri Kąkeris
Joseph P. Lauraitis

Išrinko delegatą į 
Lietuvių Kongresą
Lietuvių Darbininkų Draugi

jos 4 kiiopa išrinko delegatą į 
Amerikos Lietuvių Kongresą 
Demokratinei Tvarkai Lietuvoj 
Atsteigti. Tas kongresas įvyks 
Clevelaride birželio 20 ir 21 dd

Kalbama kubpa išrinko de
legatą savo susirinkime laiky
tame trečiadienį, birželio 10 
dieną. Atstovauti kuopą kon
grese tapo išrinkta draugė A. 

IMillerienė.
L. D. D. 4 kuopa, be to, nu

tarė surengti šeimynišką, išva
žiavimą liepos mėnesio 19 die
ną į J. C. Millėrio (Evanstonie 
čio) farmą, kuri randasi prie 
93rd and 62nd avė. .Ten yra 
labai graži vieto šeimyniš
kiams išvažiavimams. Ten 
linksminsis ir 47 kuopos drau
gai ir jos geri pritarėjai.

Rengimo komisija kviečia 
vista įsigyti iŠ anksto bilietus 

I išvažiavimui. Mat tuomet bus 
galima Žinoti kiek svečių tu
rėsim ir bus galima prisirengti 
tinkamai pavaišinti visus atsi 
lankiusius.

Bilietus galima gauti pas 
LDt). 4 kuopos narius ir pas 
Naujosios Gadynės choristus.

Kurie atvyksite į šį išvažia 
yimą, visi busite patenkinti, 
tikrai bus siurprizas pamatyt?tikrai bus siurprizas 
tą naują vietą.

Automobilistams 
viena, kita pa

moka
Motor Club dar kar
au tomobilistus apie

■/ ' ...d u n..

Chicago 
tą įspėja 
Signalus, kuriuos jie turėtų ži
noti. Įspėjimas yra toks:

Jeigu norite sukti mašiną 
kairėn, tai iškiškite kairiąją 
ranką tiesiai per langą ir pa
raleliai žemei;., jei norite sukti 
mašiną dešinėn pusėn, tai iš
kiškite kairiąją ranką per lan
gą, pakeldami ją aukštyn arba 
pamokite ją nuo užpakalio į 
priekį; jeigu • norite važiavimo 
greitumą sulaikyti arba susto
ti, tai iškišę ranką per langą 
nuleiskite ją žemyn.

Tokie ženklai yra priimti Illi
nois valstijoj. Kitose valstijo
se ženklai yra truputį kitokį.

Įspėjimas tiems, ku 
rie turi šunius

Illinois Citizens’ Anima! Wel- 
fare League, 160 North La 
Šalie st., įspėja tuos Žmones, 
kurie -turi Šunius, kad Chicagoj 
pradėta vajus kolekluoti šunų 
laisnius. Kalbama organizacija 
Sako, jeigu nepajėgiate nupirk
ti šuns laikymui laisnį, tai ne
vykite šunį laukan arba neati
duokite jj- policijai, kuri išveš 
šunį į vadinamą “dog pound”. 
Nes iš šių gardų atiduodamu 
Šunys mokyklų eksperimen
tams, vivisekcijoms.

Illinois Citizens’ Animal Wel- 
fare League pataria nugabenti 
šunius į sekamas vietas: Tho 
Anti Cruelty Society, 155 West 
Grand avė.; The North Side 
Animal Shelter, 5448 North 
Damen avė.; Orphan of the 
Storm, Dierfield, III.

Jeigu neturite priemonių šu
niui ten nugabenti, tai pašau
kite Anti Cruelty Society, tele
fonas Superior 3579, ir šios 
draugijos samdiniai patys pa
ims jūsų šunį. Pareikalaukite 
kokią nors notą išduoti, kad 
galėtumėt parodyti ją policijai 
arba teisėjui, jeigu teks duoti 
paaiškinimai apie jūsų šuns li
kimą. <1Dainis.
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Naujas išradimas šis metalinis stalas

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

pra 
pro

atid 
and

PLU MBING 
FIXTURBS. 
Bath Tub«and 
Sinki at Bar* 
g a i n Prlcesl

Dr. J. Šliupas Speaks 
To Lithuanian Youth

Didis pasirinkimas visokių kitokių reikalingų dalykų 
vasaros laiku už labai, Juliai prieinamas kainas rasite 
šiose didžiulėse krautuvėse.

4179-83 Archer Avė,
Tel. Lafayette 3171

Gaila, kad aš jau per senas 
būti nariu Chicagos Lietuvių

SASH and 
DOORS and S 
x4 Floarlng at 
S « n i d tional 
S a ving d

ašaros laiku reikia supamos 
daug priei-

Todėl tegul bus man leista 
r “Naujienas” pasveikinti 

Lietuvių Draugijos 
— Julių Mickevičių

mes Užtikriname teisingą pa

Neseniai dar Chicagos lietu 
viai suprato, kad būti heOrga 
nizUotiems, tai būti nereikš

Šiomis dienomis gubernato 
rius Dorner pareiškė, jogei Chl 
cagos

tis šiuos žodžius yra užkvies 
tas j jo varduvių pokilĮ.

F. Bulaw.

Kiekvienuose namuose 
sofos 
namesnes 
tai padarytas 
matetiolu 
duoda už

Draugijos ir negalit! prislfa 
Syti. Bet linkiu, khd visi Chi 
cagos lietuviai, kurie yra jau 
Dėsni nekaip aš rašytųs! Čhi 
cagos Lietuviu Draugi j on. Chi 
cagos Lietūkiu Draugija daro 
si svarbi jėga Chicagos lietu
vių , gyvenime 
politikos srityje jau nekalbant 
apie ia'l’i kad Ši draugija riibkh 
pašalpą ligoje, moka pomirti-

Chicagos 
prezidentą 
ir jo uolius bendradarbius. Dar 
tegul bus mari leista pasakyti, 
kad aš numatau, jog Chicagos 
Lietuvių Draugijai yra lemta 
suvaidinti laike keliolikos me
tų svarbesne rolę negu musų 
susivienijimai suvaidino peV 
penkis dešimtis mėtų.

Tad valiom Chicagos Lietuvių 
Draugija! hAuk ir bujok po 
gabia, disciplinuota vadovybe 
prezidento-ir jo viso Štabo.

— Dr. Ai L. GraičiUnas.

Šiandie Antanų 
Diena

Glider. Šiose krautuvėse jsigjTsite
kainas, šis Glider kaip parodytas, labai tvir- 

ir apdengtas su tvirtu vandens nebijančiu 
gražių spalvų, vertas $15.00, parsi- *9.75

Bedarbių Šelpimo 
reikalu

teįkti bedarbiams nuo 1 dienos 
liepos mėnesio.

Ketvirtadienį, birželio 11 ri„ 
meras Edward J. Kelly, atsa
kydamas j gubernatoriaus pa
reiškimą, paaiškino, kad Chica- 
ga nebegali sukelti pinigų pa
šalpai. Dalykas toks, kad įsta
tymai ir visokie apribojimai 
suvaržė Chicagą taip, jogei ji 
neturinti teisėsi jokių taksų už
dėti n 4 butiniausiani pašalpos

Nuo liepos menesio 1 dienos 
Illinois valstijos atskirų miestų, 
miestelių arba pavietų vyriau
sybės turės rūpintis teikimu

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas riltiš yrd 
padarytas Jš geriausios rųšiėš pro
duktų. '

Urmo (Whblesale) kainomis pri
stato! į alines if kitas įstaigas. Vi* 
suome t kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

3225 So.Lituanica Avenue
Biznio Telefonąb BOULEVARD t!79

MOTERIMS FUtL FASH1ON 
KOJINĖS tįf!

ir a neščiau. Wwi
MOTERIMS Plaunamos ££ 

Mėsės . ■'
MĖRGAiTŠMS . tįc 
DRĖŠlŪKfiS ............ ......

* ‘ , 
Moterims ir Merginoms tftŠh 
milte! vllMlsi siutai $4 £

that youth should be 
to think, not instruct- 
act dogmatically. His 
talk was a scholarly

of all that man has done or 
recognized ris useful to him. 
Its prešervation is the presetv- 
ation of beauty, of all the good 
things that have bėen found. 
Of course, all in a čult'Ure Iš 
not of benefit, būt with the 
ideal of beauty, the best ele
mentą of all the world’s 
turės shbuld be preserved 
blended to make life1 richer. 
That is why Lithuanian cul- 
turė, perhaps older than the 
earliest civilizations of the Old 
Levant, should be saved for 
the world’s ūse, for it has a 
wealth of human experience 
from which the world may reap 
a benefit.

ThfiHalsted Eichange
Halsted St. prie 19th Place

NARYS F. B. t. C.—frĖDERĄL RESERVE SYSTEM

aOiMfi rnlHih ■ b . AAl.i— I. . . .............--į.

have beori trying to steėr .in 
individtlal directionsK Aš a re- 
sult, Lithuanian unity is likę 
a ship full of captains all cla- 
moring to do as they wish or 
they won’t play.

As Dr. Šliupas so aptly point
eri otit, we mušt forni otri 
irisais ahd a philosophy of linity 
captained by wisdom and to- 
lerance, arid moiivated by a 
courage which will not šhun

2536-40 W. 63rd St
Tel. Hemlock 8400 

CHICAGO. ILL.

' > su 4 sėdynėm. 
Praktiškiausias daiktas dęl iššivežimo į girias, piknikuą, 
maudynes it tt., kuris susilanksto į mažą valizuko for
matą, kaina nepaprastai maža, už tokį brangų *9.95 
daiktą tik .............. 4..... .......... .............. ................. .

Peoples Krautuvas
Siūlo

MAŽIAUSIOM kainom
VASAROS LAIKUI

ATDARU DURU POLKAS —
Kaip yta skirtumas asmenyse taip yra ir 

bankuose.
Halsted National banko vadovybes Skirtumas tino kitų 
bankų yrti tame, kad iries noririie patarnauti savo de- 
pozitoriams toli daugiau nėgti tai yra už paprasto ban
ko pardhkhihų,' ir iries laikomės “Atdarų Durų” nusi
statymo visiems, kurife tik ieško tokio patarnavimo...

Jeigu jus &ar nesinaudojate musų oficialio štabo, 
dito departamento, Operacijos, specialios tarnybos, 
ko vyrų ir rkooperaty vio skyriaus 
rieškite savot’ reikalus ... mes laukiame kiekvienos 
gos jums, patarnauti.

;l '“.C. F KV.EHNLE, J r
> 'VA..,- t)T|, <■’’ - Lm-, >

Iš. višif depozitų iki gegtižės, 1936
CNN' f«i36š,20il.P2''

Pavasario ir vasaros laikę reikalingiausias 
rakandas, tai STUDIO COUCH. Platus pa
sirinkimas nuo„ J..-___ __ -........... - $ 14.95

It is true that the* Doctor’s 
words were bathed in sheer 
idealism, that the practical and 
complex world of today can 
tear his concepts into shreds. 
Yet, above every complexitj' 
of human life, ideals have 
formed governmerits, built art. 
and have moulded philosophies. 
Ideals themselves spring from 
the dissatisfactions and repres- 
sions that stand iri> the w'av 
of a happier life. They have 
sėrved in raising the material 
status of mankind.

Dr. šliupas’ message should 
remain long with the young 
men and women pf many or- 
ganizations who sat and listen- 
ed to him that evening. It may 
help them realize that egoism 
and selflshness and the pur- 
suit of empty glory - are 
weakening elements in an 
representing the dawn of 
i ve social-mindedness. We 
all in the šame boat whlch wa

NAUJIENOS, Chicagd, M.

pašalpos tiems žmonėms, ku* 
riėfflš pašalpa bttš heikalifiga.

Apie pabaigą liepos .mėnesio 
pradės plaukti pajamos iš Re- 
tailers Occupatioti T ak.

. Illinois Emergenty Relicf 
Commission gaus pašalpos rei
kalams iš valstijos fondų po 
$2,000,000 kas mėnuo. Kotnisi- 
jk paskirstys tuos pinigus įvai
rioms kaiiritėrriš arba pavie- 
taihs. Aplikacijos gaūU tiėpos 
mėnesiui skiriamų fondų tiiri 
buli paduotos nė vėiUdj kftlp 
iki aritridiettib, birž. 16 d. Ap- 
likhdjos, tiiri bhtį paduotos Fa- 
šaipds iteiluttid kdhiišijMi.

taip valstijos, taip vietos 
foridus skiirUmus pašalpai tvar
kys vietiniai vdldittihkai; Chi- 
cagos miestas pats tiėsibginiai 
bus atšakbthirigas tvarkymą 
pašalpos' fohdų miesto ribose. 
. iliindiš fcmergėricy tteifef 
Cdmiriisšipn apskaičiaviiriti, tie 
$2,000,Obd, ktidudš teiks vals
tija pašalpai kas mėmio, bus 
kur kas mažesnė suma, negu 
buvo foridai skirti iki šiol pa
šalpai. Kalbama suma taipgi 
bus kth* kas mažesnė, negu rei
kėtų jrii būti, norint suteikti 
pakankamą pagelbą esantiems 
vargingoj padėty piliečiams.

Mr. and Mrs. Mike Tarutis
Šivakar užprašo visus lietuvius linksmai 

praleisti vakarą ją užeigoj. r

New Century Tavern
3149 South Halsted Street

Tel. VlCTORY 2679. CHICAGO

šiandie Antarių vardo diena. 
Šia proga jie jų/ draugai
linksrriinsis. Daugelis ir iižkvlo- 
tlmus jau gavo būti pas Anta
nus. Antano varduvės... šian^ 
dieri pas jį tiliavosim. Ot taip 
daugelis prisimėha, kalba ir 
taukia Antanų vardo dienos. 
Tad, žihoma, khd daugelis tą 
dieną praleis dideliu ėrtttiziaz-

BIRŽELIO MĖNESIO IŠPARDAVIMAS!
VYRAMS KEPt'RfiS - ■

KELINĖS baltos ir spalvotos
*1.45 ir M.95

VYRAMS POLO SHIRTS

On tlie Wednesday evening 
of June 10, about fifty young 
men and women, members o f 
such leading Uthuanlan youth 
groups as the Lithuanian Uni- 
versity Club, the Lithuanian 
Youth Society, the choruses 
Birutė, Pirmyn and Naujosios 
Gadynės, 
and the Vilnis Yo^th Section, 
stuffed themselves into the 
second floor office of Naujie
nos to hear Dr. Jonas Šliupas 
in a talk which surveyed the 
aheient and modem history of “and we inust lerirn to recdg 
Lithuanian culture and stress- 
ed the forming of ideals which 
would preserve this culture as 
one of the world’s treasures. 
It was not merely an appeal 
to mawkish nationalism, būt 
embraced a world-wide concept 
of human love and brotherhood 
joined to preserve the best of 
a world culture to grow out 
of the national and ethnic cult 
ures extant today.

The occasion was made pos- 
sible mainly through the in- 
dustry of Mrs. Nora Gugis who 
secured the Doctor’s willing 
consent to speak to a repre- 
sentative youth group, and is- 
sued the invitations which 
brought an assorted audience.

If there is any man among 
the Lithuanians who is abso 
lutely ųualified to speak about 
Lithutanian history and her 
eurrent problems, Dr. šliupas 
is that man. A patriot and a 
scholar, he has studied the 
course of Lithuanian affairs 
nearly all his life. Probably 
no other man has publicized 
Lithuanian culture and worked 
for Lithuanian independence 
more permanently than has Dr. 
šliupas.

Progress and Instructioįi. ,
' r • • f.r ’

In speaking to his youthful 
audience, the Doctor under- 
lined the necessity for ideals. 
“Without ideals,” he said. 
“Lithuanian independence wotfld 
štili be a myth.” The men who 
directed the smuggling of Lith
uanian books into a Russia 
dominated land of Lithuanians 
had visions of a free Lithuan- 
ia. “Ideals without a philoso- 
phy and courage to follow both 
are useless. Youth mušt choose 
a course and work tovvard an 
achievement, whether it be in 
art, literature, polities or in 
the professions.” Dr. šliupas 
frowned very fiercely and 
peered through his spectacles 
at the faces around him. ■ Būt 
his voice was gentie.

He had followed his ideals 
and could look back at his 
work with some content. Yet, 
his thoughts inevitably tumed 
to youth. Youth mušt be in 
structed to carry on the best 
work of its progenitors.

The most admirable part of 
the Doctor’s whole attitude 
was that he did not become 
didactic. He explained the 
growth of his own philosophy 
būt did not demand its accept- 
ance as a positive cure-all en- 
tity. It seemed that hei sug- 
gested 
taught 
ed to 
whole 
presentation of obtainable facts 
which he summarized and in- 
terpreted with thoughtful ob- 
servations. Dr. Šliupas’ life has 
led .him to a belief in world 
brotherhood, in beauty and in 
the preservation of cultuTe.

Concepts Defined.
Dr. šliupas’ philosophy is not 

new or original, būt we can 
profit by a review of his de- 
finitions.

Brotherhood, according to 
the ’ Doctor, should be a 
shoulder-to-shottlder affiliatioh 
which would combine iriėn in

L M. NORKUS 
ftės. YAftDS 2084

nize the beautifu’l so that we 
ftiay wbrk for its promulgatidn 
and preservation.”

Culture is the accumulation minga spėka musų kultūrinia
me ir politiniame gyvenime. 
Chicagos Lietuvį^ Draugijos 
vadai tą gerai suprato, kad no
rint turėti didelį galingą spė
ką, su kuria turi kiekvienas 
skaitytis, reikia stiprios orga- 
nižacijos.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
vadai, be triukšmų, be didelių 
reklamų prridėjo dirbti vieną 
reikšmingiausių darbų musų 
lietuvių gyvenime Chicagoje. 
tai organizuoti Chicagos ir apy
linkių lietuvius į Chicagos Lie
tuvių Draugiją. Rimtai apgab 
votas darbas nustebiho mus vi
sus. Chicagos Lietuvių Drau
gija išaugo į milžinišką orga
nizuotą jėgą kokios Chicagos 
lietuviai savo gyvenimo isto
rijoje nebuvo matę. Trys tūk
stančiai penki šimtai lietuvių 
vyrų ir moterų, vienoj lokalė- 
je organizacijoje, tai yra kas 
tai misteriško, krid galėjo su
traukti J savo organizacijos rė
mus.

Pagal skaičių gyvenančių lie
tuvių Chicagoje, gal ir nėra 
Chicagos Lietuvių^Draugija di 
džiausią,. bet ^palygįąhs SU> Ri
tomis lietuvių organizacijomis, 
tai Chicagos Lietuvių Draugija 
yra viena skaitlingianusių lor 
kalių organizacijų; turbut, ne 
tiktai Amerikoje, bet ir Lie
tuvoje tokių skaitlingų organi
zacijų nėra. Esu tikras, kad 
ne ilgai trukus Chicagos Lie
tuvių Draugija, turės desetką 
tūkstančių narių. Aš prisibi
jau, kad Chicagos Lietuvių 
Draugija nepralenktų visų mu
sų trijų didžiulių susivieniji-

VYRAMS išeiginiai Marškiniai
69 c S .augščiau

Visi esate kviečiami atsilankyti i musų krautuvę ir persi 
tikrinti musiį kainomis, o. mes Užtikriname teisingą pa

Bjffy tarnavimą,

p. j Josepti’š Dry Goods Store
*71 JOŠEPM PIKELIS, Savininkas.
<1 3344 So. Halsted Street

i.. — » ..a .i. .■» , w į

the pursuit of a common 
pose. It wouid be the statė of 
men working together, unsel- 
fishly and sincerely, for the 
betterment of mankind, ma- 
terially and esthetically. In 
such a concept there is very į the furceful realitiės of a com 
little room for faętional hopes plėx world 
which can form only a 
circle of sigriifičance.

“All that is good 
healthy, that is balanced 
gives a lasting satisfaction; is 
beautjful,” said Dr. šliupas.

Prie šios progos negalima 
Užmiršti ir vieno ypatingo cri 
ceriečio — Antano Ząltibos, ku- 
Hs jau penkiasdešimt savo var
do dienų praleido. Antanui Za- 
lųbal matyt nepabodo varoadie 
niai, heė jis it Šią dieną su sa
vo draugais mano pbaleisti 
smagiai.

Teks patirti. Mat, ir rašan- reikalui

1.1 III ■ I—I*

LUMBER

ONLY CH RAGO YARD WITH ALL THE

’’’v®® ; M ir <w '

N ;Oltellc • &M

PIKNIKAMS IR PAREMS ĄLUS
Mažos bačkutes ir pusgorčiai šalto alaus dėl parių, Piknikų'it išvažia
vimų. Turime kas kokį norės. Prisietom i namus. Kitur pigiąus ne
gausite. Taipgi vynas iš bačkos ir visokios degtinės buteliuose.

Pirkite pas Lietuvi:

Monarch Wine Liąuor Store
3529 So. Halsted Street Tel. Boulevard 7258

< ■. , J. GAUSAS, Savininkas.

GERKIT TIK GERA
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Lietuviai susilauks 
naujo profesionalo

Chicagoje
BRIDGEPORTAS. — fcirž. 

10 d. p. Antanas P. Stulga bai
gė dentisterijos kursus Chica- 
go College of Dental Surgery, 
Dental School of Loyola Uni- 
versity, gaudamas D. D. S. dip
lomą. P-as Stulga gyvena ant
rašu 3225 Lituanica avė., prie 
savo artimo giminaičio p. Leo 
M. Norkaus, kurs yra plačiai 
žinomas Ambrosia alaus distri- 
butorius.

Išlaikęs State Board ekzemi- 
nus p. Stulga mano atsidaryti 
savo praktiką kur nors Chica
goje. —VBA.

Veteranams praneši
mas apie bonus

X,

Pirmadienį, birželio 15 d., 
paštininkai pradės išnešioti ve
teranų bonus. Kiekvienas ve
teranas turės asmeniškai pasi
rašyti paštininko patiektą kor
telę.

Kurie negalės būti namie 
kalbamą dieną, tai jie galės 
gauti siuntinį antradienį, bir
želio 16 d., nuo 5 iki 9 vai. va
karo.

Paštininkas atneš boną tomis 
dienomis, taigi bukite namie.
B. R. Pietkiewicz, Commander 
Darius-Girėnas Post No. 271

Žagariečių Kliubo 
piknikas

žagariečiai pasižymi netik sa
vo veiklumu, bet ir draugišku
mu. Jų parengimai, kurie yra 
buvę, visuomet patenkino atsi 
lankiusius ir. užinteresavo..*.

■ ~ r ' . r i »>' r. s f

Be to, žagariečių jaunimas, 
kuris priklauso prie kliubo, įne
ša daug gyvumo parengtose 
pramogose. Taigi reikia many
ti, kad ir šis žagariečių išvažia
vimas, kuris įvyks ateinantį 
sekmadienį < p. Miknio darže, 
duos gerą progą atsilankiusiems 
ne tik sutikti pažįstamus, bet 
taip pat užmiršti kasdieninius 
rupesnius ir pasiliuosuoti nors 
kelioms valandoms nuo visokių 
kasdieninių vargų, klapatų.

Taigi visi birželio 14 d. pas 
žagariečius! —R. šniukas.

Darys pataisas kaun- 
tės ligoninėj

Cook kauntės ligoninės per- 
dėtiniai mato reikalą padaryti 
keletą pataisų ligoninėj. Pasta
ruoju laiku atsirado ir fondų 
reikalingų tokioms pataisoms. 
Taigi neužilgo tur būt bus pra
dėtas reikiamas remontas.

NAUJIENOS. Chicago, UL
------ - ——    ’ .    L 

šeštadienis, birželio 13, 1936
Dr. Šliupas Detroite ir Grand Rapids’e
Šiandie Detroite jam pagerbti vakarienė, 

o rytoj prakalbos
Grand Rapids’e Dr. šliupo prakalbos antradieny,

P-lė Bernice Churas 
turės Graduation

Parę
Plačiai žinomo Bridgeporto 

biznieriaus, kuris užlaiko ta
verną antrašu 325SJ Š. Halsted 
St., duktė Bernice Chupas birž. 
14 d. užbaigs pradinę mokyklą 
ir tuo sumetimų jos tęvai ren
gia šaunią parę sekmadienio 
vakare. ' v .

Parėn yra užkviesta stam
bių biznierių ir profesionalų. 
Jaunutė Bernice turi sudariusi 
planus eiti augštesnę mokyklą 
sekančiais metais. —VBA.

vaikščioti. Taigi jo seni ir nau
ji draugai rengia jam varduves.

Tatai sumanė C. Uštupas ir 
G. Dariauskis. Jie rado gausų 
pritarimą. Taip ir reikia.

Aš nuo savęs sveikinu visus 
Antanus Naujienų skaitytojus 
ir veliju jiems viso kuogeriaų- 
šio.

«
Draugystė Lietuvos Kareivių 

šį vakarą turi nepaprastą susi
rinkimą Liuosybės, svetainėje. 
Nariai susirinkiman šaukiami 
atvirutėmis. Bus prieš-pusmeti- 
nis susirinkimas. Visį dalyvau
kime ir patiekime susirinkimui 
gerų sumanymų.

Atsiveskime ir gerų, sveikų

vyrų į draugiją įrašyti. Vietos 
yra visiems.

Ant rytojaus, t. y. sekma
dienį, visi traukia į Dambraus
ko farmą, kur įvyksta draugi 
jos išvažiavimas. Kurie neturi
te automobilių, tai bukite apie 
1 vai. prie svetainės, čia bus 
trokas ir nuveš į pikniką. —D.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudįngą 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

Garsinkitės Naujienose

vo

Daktaras Jonas šliupas, žmona ir sūnūs
Vakar, penktadienio naktį, daktaras Jenas šliupas iš'važia- 

į Deitroit, Mich.
šiandie, šeštadienį, jam rengiama Detroite vakarienė, o

rytoj, t. y. sekmadienį, kaip 2:30 vai. popiet jis laikys prakalbą 
Lietuvių Svetainėje.

Antradienį, birželio 16 d., daktaro šliupo prakalbos įvyks
ta Grand Rapids, Mich. čia jis kalbės šv. Jurgio Draugijos 
svetainėje.

Šoko po traukiniu, 
sunkiai sužeistas

Daugiau kaip tuzinui žmonių 
matant, Horace Wright, 66 m°- 
tų, 3116 Maple avenue, Ber- 
wyn, buvęs seniau mokytojas 
Highland Park aukštesnėj mo
kykloj, šoko po atvažiuojančiu 
traukiniu. Traukinys nuplovė 
jam abi kojas. Wright nuga
bentas į ligoninę. Metai laiko 
atgal dėliai menkos sveikatos 
Wrigh't turėjo rezignuoti iš 
darbo.

S. L. A. 36 kuopos
išvažiavimas

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 36 kuopos išvažiavimas 
įvyks birželio 14 d. J. Bauzo 
darže, prie 87 ir Maple st., 
Willow Springs, III. Bus išleis
tuvės delegatų į seimą. Butų 
gerai, kad susirinktų daugiau 
narių ir svečių. Bus ir dovanų 
laimėti; turėję laimikį pasi- 
džiaus, ilgai neužmirš kuopos 
išvažiavimo. . Balčiūnas.

S‘143V
• Full 6 cu.ft. with 12.1 

sq. ft. shelf space. 
Gleaming DULUX 
flnish. Ali porcelaln 
floodlighted interlor.

• Double width freęz- 
ing unit.9-pointtem- 

L perature seleetor 
wlth defrost and 
vacatlon settlng. 

" Makos 87 largo Ice 
cubos at one time.

Šis tas iš Cicero 
padangės

CICERO.
tur, taip ir pas mus šiandie 
Antanų diena. Dieną kaip die
ną, bet vakare tai jau tikras 
triukšmas bus. Visur, tarpę 
kitų Antanų, seni veteranai 
sveikins Antaną Lingę, 1525 
S. 51 avenue.

Jau buvo rašyta, kad Anta
nas Lingė tapo sužeistas auto 
mobilio( ir dabar dar negali

Didžiumą 
LIGŲ

atsiranda nuo nešvarumo žarnose 
ų Galvos skaudėjimas, skilvio li
gos, persišaldymas, nervuotu- 
mas, vidurių užkietėjimas, ink
stų ligos, nemigą, . odos ligos, 
reumatizmas ir tt. yra priežasti
mi, susidariusia nuo prisirinku- 
rių nuodų žarnose. Pašalinkit 
tuos nuodus, pasiliuosuokit ir nuo 
tu negaliavimyA_

Labai Švelnus^ ir geriausiu 
tarpininku orgapizmųi išvalyti 
yra Ucco Herbolene. Pabandykit.

Parsiduoda visose vaistinėse.

UNIVERSAL 
MEDICINE CO.

1901 Hervey Street 
Chicago, Illinois

Gaisras Ciceroj
Trys šeimynos turėjo bėgti 

gatvėn anksti ketvirtadienio ry
tą, kai kilo gaisras name adre
su 5514 West 24 st. ir persi
metė į namus adresu 5512 ir 
5516. Pirmame name miegan
čią šeimyną prikėlė šuns loji
mas. Vargšas šunelis,. sujudi
mui kilus, paliktas viduj žuvo.

• Quiot, efficlent, ab- 
solutoly dopond- 
able. Apox costs leis 
to buy and to pper? 
ato. Larger, finer, 
m oro beautiful.

ONLY 19R PER ifcV WEEK

More Than 21/^ Million Apex Appliances in Ūse

AL’S SERVICE and TIRE SUPPLY
AL ALESAUSKAS, JR., PROP.

VACUUM CLEANERS, RIFRIGERATORS, WASHING 
MACHINES, RADIOS • QUALITY MERCHANDISE ONLY

7100 South Talman Avenue
PHONE REPUBLIC 6051

Kaip visur ki-

Ekskursija

ŠVEDU 
AMEMKOS

Išplaukia iš New Yorko 
LIEPOS-JULY 1, 1936 

jfllk Moderniškam motorlaivį . 

bripsholm 
NEWYORK — KLAIPĖDA

(Per Cothenburg-Stochholmq)
H New Yorko į Gothenburgą kelion? 
tęsis 8-9 dienas. Iš Gothenburgo eks
presiniu traukiniu keleiviai vyks per 
gražiąją ir Lietuvai draugingą Švediją 
(6 vai. laiko) į Stockholmą. IŠ Stock- 
holmo puošniuoju gairlaiviu “MARIS 
HOLM” tiesiog į Klaipėdą. Kelionės 
laikas 24 valndos.
Ekskursiją vadovaus p. VI. 
Mučinskas, Švedų Amerikos Li 
nijos lietuvių skyriaus vedėjas. 
Ekskiursiją užgyre Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjunga Amerikoje
KITI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO 

Drottnintfholm, ...... ........liepos 11
Gripsholm, ........   liepos 25
Kungsholm.......... ........... rugpiučio 18
Drottningholm ............ Rugpjūčio 27
Platesnes, žinias teikia ir parduoda 
laivakortes1 visi musų autorizuoti 
laivakor&ų ągeptajį ir visos š. Ą. L. 
raštines 1 ■ 1 1

SWĖDISH AMERICAN LINE 
181, North Michigan Avenue 

Chicago. III.

NERIZIKUOK
Ugnis, nuostolis ar vagis gali, atim
ti nuo jūsų , jūsų vertybės popierius, 
brangenybes, laikant namuose ar 
šiaip slėpiampj vietoj. *
BUK IŠMINTINGAS
Už vien tik nominali mokesti depo
zitų. apsaugos bakšas duos jums pil
ną apsaugą ir. galvai tikrą ramybę. 
Kviečiame jus aplankyti musų vol
tus i
MILWAUKEE AVENUE NATION
AL BANK, kur tūkstančiai laiko sa
vo vertybes. : 4 ;MILWAUKE«SAFEDEPOSITCO

MILWAUKEE AVE.GDIV1SION ST.
Atdara Kasdien nuo 9 iki 4

ŠKOLINAM PINIGUS ANT
PIRMU MORGICIŲ

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, U. S. 
Government įstaigoj, F. S. and L. Ins. Corp. 
apdrausta kiekvienos' ypatos iki $5,000.00.

, Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praei
tyje išmokėjom 4%.

Turtas siekia virš $1,000,000.00.

STANDARD FEDERAL SAVINGŠ 
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
2324 S. Leavitt St. Tel. Canal 1679

JUSTIN MACKIEWICZ, Prezidentas.

* .... UI.....................................................................................................................................................

JUNK BRIDES - KARĖS VETERANAI
, 'V s #

ir visi kiti namam reikmenų 
ieškanti

PROGRESS KRAUTUVĖJE
Pirkaite už mažiau pinigų visokius dalykus

Naujausios mados (Modernistic) gražiausi
Parlor Setai $90.00 vertės už .............$49.50
Šimtai kitų gražių Parlor Setų galima pasi
rinkti už numažintas kainas nuo .... $29.50

> . > iki $125.00

Lengvais Išmokėjimais
’ L

A. B. C- Drabužiam Plovyk- 
kės. Naujausi 1936 modeliai,

$49.50 irnuo : " * aukščiau
Bee-Vąc naujos garantuotos 
plovyklės $50.00 vertės, po

$29.95
Pasirinkimas visų gerųjų iš- 
dirbysčiu plovyklių:

MAYTAG, THOR, 
APEX, A. B. C., 
WESTINGHOUSE, 
BEE-VAG ir kitokių.

Westinghouse Refrigerato- 
riai 1936 metų mados nuo 

$109.50
Kiti $125 vertės, nauji 1936 
metų Refrigeratoriai po 

$87.50
Pasirinkimas:

SPARTON, CROSLEY,
GRUNOW, 
WESTINGHOUSE, 
FRIGIDAIRE ir kitų.

Per šį išpardavimą imame 
senus dalykus į mainus 

ant naujų.
DUODAME DIDELĘ NUOLAIDĄ.

Lengvus Išmokėjimai Pirtaikomi Visiems

3222-24-26 SO. HALSTED STREET
Vedėjas J. KALĖDINĖ KAS 

Tel. VICTORY 4226

Duodame gražius rądio programus kas nedėlios rytą, 
11-tą valandą iš stoties WGES.—Pasiklausykite!

PIKNIKAS SU PROGRAMŲ • ’300p^a^ 
Rengia Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubas • Nedėlioj, Birželio-June 14,1936 • BIRUTES DARŽE 
Prasidės 10 vai, ryto ir trauksis iki vėlumui vakaro. Bus traukiami krutanti paveikslai. ARCHER AVĖ, ir 79th St., Justice Park, III

- ................. - .......... - ■ • - - ... .7 . • , - , ... . ...... ... - . ■ - -

Bus išlaimėjimai, Bedroom Sėt $85.00; Dinette Sėt $65.00; Gas Range $49QD; Century Bicycle $35.00; piknike dalyvauti ir smagiai laiką praleisti su Keistučiais. įžanga su laimėjimais serijos tikietu veltui, prie
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 kalbą 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

durų—25c. Per šiuos metus eina Keistučio Kliubo vajus už naujų narių gavimą. Todėl piknike yra proga 
prisirašyti. ; • KVIEČIA KOMITETAS.

Mąrąuetteparkiečiai, kurie neturi karų, galės nuvažiuoti troku, kuris išeis 8:30 v- r. nuo 2710 W. 59 St.
R. S. Kas važiuos gatvekariais 63rd St., važiuokite iki Argo, nuo ten busais prieis iki Birutės Daržo.
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HELEN BARTUSH IR ROBERT F. 
VENABLES vestuves

Heleh Bartush, musų ope
ros dainininkė, apsives su 
Robertu F. Venables Iš Glen- 
view, iii. Robert Venables 
yra sūnūs Fredericko Vena
bles, Illinois Continental ban
ko menedžeriaus. Jis yra dir
bęs 8 metus prie Čhicago Ci- 
vic Opera, vėliau tris metus 
kaipo asistentas operos impre- 
sario Longini, o dabartiniu 
laiku yra anaunseris afiliated 
Broadcasting kompanijoj.

šliubą jie ketina paimti life-

pūs 4 dieną. Nebus jokių ce
remonijų.

PO vestuvių jaunavedžiai iš
važiuos savaitė! laiko medaus 
mėnesio kelionėn.

Sugrįžę apsigyvens Evans- 
tone, III.

Helen Bartush šiemet daly
vaus dviejūose kohčertubsė 
Grant Parke kartu sū Chicago 
Civic Opera orkestrą rugpjū
čio niėnėsį. O atęih^htį sežoiią 
ji vėl pasirodys bent penkiūo- 
sfe veikaluose, kūriūoš staiy$t 
Civic Opera.

• • ,.r 9

Chicagos Lietuvių
Daktarų D-ja Pa-

Bankiete
BRIDGiEPORTAS. — birže

lio 11 d. UniVersal kliube įvyko 
Daktarų Draugijos pagerbinio 
bankietas Dr, šliupui. Teko 
patirti ,kad Daktarų Draugija 
įteikė savo svečiui amžinos na
rystės garbės diplomą ir pini
ginę dovaną, 
kas 
tirti 
mi.

Kas dalyvavo ir 
buvo kalbėta, neteko pa- 
repbrteriai nebuvo įleidžia-

VBA.

Aplankius Michigan 
valstiją

v. > . ■ -r .

si 10 mylių tolumoj nuo St. 
Joseph. .•

Ėmė tik trupUtį daugiau, kaip 
dvi valandas: pasiekti nužiūrė
tą vietą. Reikia pasakyti, kad 
pį>. Rudauškų būngalow ihoder- 

. • • • » < 4 . , 

niškai pastatytas, yra keliolika 
įrengtų kambarių piiošhiaiš ra
kandais ir kitais parankUmatš.

Kitoj kelio pusėj antras na
mas, kurs yra rendūojūmaš vio- 
nam farmeriui. Apie namūs 
daug puikią gelių, sodnas išva
džiotais cementūotais takėliais, 
prie namų 10 akrų dydžio vai
sinių medžių fArma.

Apžiūrėję ir padirbėję šį tą, 
ėmėm brėškes (strawberries) 
rinkti. Viso pririnkta net 54 
skardinės (beskės). Žagariečią 
kliubo korespondentui p-ia RU- 
dauskiene būdo’vanojo net 12 
skardinių. Jas parsigabenęs 
namo, jis hainiŠkius pavūišinė. 
P-ia Rudauskienė tau sūnum 
mano savo gražiame ūky pbr 
vasarą gyventi.

žiagariečių kbresp.

traukė teisman Birk Brps. 
bravorą.

Hahsen aiškino teismui, kad 
stilig jungtinių Valstijų štan-, 
dąrtiį biriro patvarkymais 
kiekvienoj bačkoj turi būti 31 
galionas alaus. Ėet jis, Han- 
šėh, pirkus iš kalbamo bravo
ro 28 bačkas alaus ir suradęs 
jogei bačkose buvę ne po 31 
galioną, <5 tik pb 28 galionus 
alabs, nors, jis mokėjęs už 31

« .Bravbra advokatai pripaži
no, kad bačkose galėjb bu 
šiek tiek trukųhios. Ėet daly
kas esąs toks, kad valdžios vi
daus pajamų departamentas 
nėbėiidžia bravdrų, jei jie iie- 
hedapildo mieros. Tačiau taš 
departamėhtas baudžia 1,600 
dolerių, jei miėra būna pa- 
daUgiiita^ Tad ir tenka žiūrė
ti, kad alus bačkoj butą .įgfcbi- 
čiau . iiędahiieriiotaši negu 
permiebuotas.

Tavernos sAviniftkas iė bra
vorai galų gale ?. susilaikė: 
bravoro atstovai sutiko duoti 
Hansenui porą ekstrą bačkų 
už hėddihreruotas įUhnasids 
bačkas. Gi teisėjas pridūrė: 
pripilkite tas bačkas pilnas šį 
kartą. i

Užėmė tėvo vietą hininkas, kurį surado garsu
sis Metropolitan operos žvaig
žde Lawrence Tibbett.

Lietuviai, kurie mėgia ge
ntis radio progr airius, be abe
jonės, nepraleis progos išklau
syti šį General Motors radio 
>».< v i *» v t 'programą*

tV.C.F.L., 970 kil., 7 vaito- 
dą vakare Budrikė nėdėlinis 
programas su? gera orkestrą ir 
patyrusiais dainininkais. Skam
bės lietuvių dainas ir muziką 
aiškiai ir gražiai. Katrie turi 

radio, Ui galit pą- 
Amėrikoje ir to- 

VZ.C.F.L. stotis sy-

short wave 
gauti visoj

Advokatas Irene Kuchinskas

advokatui Jonui Kuchins- 
jd praktiką paėmė duktė 
;, kuri yta taipgi advoka-

ninkai darbuojas^ bet ir visi
kas gyvas. Ypatingai gi ne 
pailsdamas darbuojasi garnys, 
kur praėjusį penktadienį ap 
lankė šeimą Genovaitės ir My 
kolo Francis, palikdamas jierris 
gražų ir sveiką sūnų.

Genovaitė Francis yra duktė 
Juzefinos (Kielenės) Wilavičie- 
nės. Veliju sveikatoš motinai 
ir laimingai AUgti šuneliui jie 
dabar rahdasi Englewdod ligo
ninėj ir žada neužilgo grįžti į 
namus, kurie yra adresu 14Š4 
Wėst 67 st.

Veliju sveikatoš motinai

Roseland
Kazimieras Gira su Adolpu

Bauzu, o Anna Yurchis su 
Morta Balčiūnaite iavėrri 
bizny.

Antradienio rytą, _dar prieš 
saulės tekejimą. -žtagarietė p-ia 
Elžbieta Rudauskienė, Frank 
Bulaw ir žagariečių Kliubo ko
rės, 
raii

Tavernų savmin-
r* -„.r. •**

respondentas neseniai iš., D. Ku
raičio pirktu nauju Buick’u liš- 

5j vyko pažiūrėti, - kaijT ^-atrodo
kai kurios Michigan valstijos 
farmos. O ypač norėjosi pa
matyti pp. Rudauškų vaisių far 
mą ir rezidenciją, kuri randa-

i, i9 ( jdOŲll|\. J,
Niėls JHanscn, > A savininkas 

Central Divislon ' tavernos, 
5614 West Division Street, pa-

Atgautų Automobilių Bargonai
Didžiausias pratuštinimo išpardavimas atgau
tų automobilių, buvęs bent kada, bet kokios 

finansinės kompanijos Chięagoje
Turime virš 75 karų pasirinkimui iš Višų išdir* 

bysčių ir valiausių niodelių, kurie turi būti.
TUOJ PARDUOTI , 

PASINAUDOK PROGA ŠIO DIDELIO IŠ
PARDAVIMO IR SUTAUPYK SAU IKI $200 

NEPAVĖLUOK IR NESIGAlLfiK
Ateik anksti, nes šid išimtini bargenai bus greit išgaudyti- 
Kiekvienas nuo mūsų perkamas karas yra patikrintas pa
tyrusio eksperto mekaniko ir parsiduoda su raštiška ga
rantija 90 diehų ir 10 važinėjimo bandymų.
Nepirk nė haujo nė sėno musų stako nėniatęS
BUICK 84-57 Gražus De Luxe 4 
durų sedan 6 vielų ratai Metali
niai tairų apdangalai Dūėl . Horns 
ir įtaisymai. No Draft langai. Ne
galima atskirti nuo ,haūjo. Pilnai 
garantuotas Rakai Ofi
prisitaikinti.............  VU

DODGE vėliausias 1935 Touring 
Sodan Air ratai Apsaugos patikri
nimas Knee Action Apsaugos Stik
lai No Draft langai. Nėra žymiu

..*465.00
FORD 35 De LŪke 4 durų Sedan 
garantuotas, kaip naujas visais at- 
žvilgiais. Aauka

NASH vėliausias 1985 De Luxe 4 
durų Sedan Custom 6 vielų ratai 
Metalo Tairų apdangalai Ibuda- 
votas tronkas No Draft lahgai. 
Pamatęs ši karą manytum kad jip 
tik ka iš dirbtuvės. Taipgi 33 De 
Luxe 4 duru Sedan. Ypatingas nir- 
kinys............*325.00

PONTIAC 1936 De Luxe (6) Tou- 
ring Sedari Važiuotas labai mažai 
ir palygintas tik su nauju karu. 
Knee Action . Turręt viršus Ibuda- 
zotas tronkas Hydraulic stabdžiai. 
Tikrai nesuteptas., SCTK.nn 
Rakai. pasirinkti.  V,1 v w

CHEVROLET 35 Mąster De Lu- 
xe Coupe Khęė-Action No Draft 
langai. Labai mažai važiuotas, tapą 
toga vert® $365kŪU 
Rakai pasirinkti ........
GRAMAM vėliausias 1935 De Luxe 
Sėdan Mėlynas Steake Dūel itai- 
symas. Bėga ir atrodo kaip tik 
diėna iŠ dirbtuvės. Tikrai gražus 

nvsVPRaS‘S Pi'ki' $395.00 
‘ HUDSON vėliausias 1Ū35

Luxe Touring Sedan Gražus ma- 
roon nubaiginias, tairai ir apmu
šalai kaip nauju. Pilnį garantuo
tas. Nepaprasta 'ftfl
vertė. Rakai ........... ’TVV'UU

, pasirinkti.
PLYMpUTH 34 De, Liuce Tudor 
vielų ratai ii* niekaniškos sąlygos 
kūip naujas. Kaina .greitam nari 
ur......................*295k00

ĮSTABIŲ BARGENŲ GRUPE
LASALLE 1931 De Lnxe 4 durų sedūn garantuotas kaip niūjas $255.00 
VVILLYS COUPE vėliaitsis 1932 atrodo ir eina kaip liaujas .... $150.00 
HUPMOBILE 1930 De Luxe 4 dura sedan tobulos fbhnbs ........ $115.00 
STUDEBAKER vėliausios 1932 4 dorų sėdan mažas (6)    $195.00 
DE ŠUTO vėliausia 1929 4 durų sedan eina gerai —   $60.00 

Mnsū palūkanų rakai yra mieste žemiausi.
Niekas neduds tokių bargenų, nes mes esame tikra finansinė kompanija 

NeatidčHok ateik tuttjaus ar sekmadieni. Vartok savo seną karą kaipo 
jmokesni ir paimk dviem metams išsimokčjimui. Atmink, kad kiek
vienas karas perkamas iš musų neša naujo karo garantiją arba grąži
name pinigus. Dviejų metų išmokėjimais.

Atdara kasdien iki 9H)0 vai. vakaro. (

NATIONAL FINANCE COMPANY
820 NORTH CICERO AVENUE

įvyko permainų Uošelando 
bizhiėrtų tairpė. Kazimieras Gi
ra, kūrtš buvo tavern bizny su 
Križiitausku, jau pardavė savb; 
biznį Annai Yurchius ir Mortai 
Ėalčiunaitėi, kuribs pradėjo biz
nį varyti pereitą savaitę, šešta
dieny. Jų biznis randasi ad
resų 10701 State st. Naujosios 
partnership biznierės tai senos 
Roselando biznierės. /A. Yur
chius yra , moteris ’ Kazimiero 
Yurchius,: kuris > užlaiko Bis- 
marK aftiUsc‘iF‘ddėl,tiAfe 'Mhdėli 
adresų 10611 Edbrook avė. o 
M. feAlčiuh&itė buvo sū A. Ėau-^ 
žūis tavern bizny.

Kazimieras Gira plačiai žino
mas Roselando lietuviams kai
po pasekmingas biznierius ii 
duoshus, nes j b atsilankymas į 
draugiją parėhgimUš visada bū
ną didėle paramą draugijai. 0' 
kas nėra jo biznio rėmėjas? 
Kas K. Girbš nepažįsta iš Ro- 
selandiečių? Visi jį pažįsta, 
fe. Čirbs ąUilahkymas į draugi 
jų parengimus būna jo paba
ldavo j imas šū visais rošelan- 
diečiais. . . _ v >

K. Gira pardavęs vieną biznį, 
tikriau sakant vietą, vėl pra^ 
dėjo bizniavoti. Dabar k. Gi
ra yta partneship bizny su 
Adolfu Bauzu, daug didesnėj 
viėtdj ir puikiai įrengto j taver
noj adresu 135 fe. 107 st. — 
tai pačiiamė liėtuvfą jėfentre.

Pp. A. Baužos irgi plačiai ži
nomi vietos biznieriai. Jie 
turi jil^čii pąiifitį ( rošėlaų 
diečiais ir kitų kolnijų lietu
viais. Beje, kalbami visi biz
nieriai yra geti Naujienų rė
mėjai. A.<'kaipo feųjienie- 
tiš, Veliju visiems gerą pasek
mių naujai sUsigrupaviTsiemS 
biznieriūtas. ..v., ?

tŽavau pipirų įį& K. Girbš, 6 
paskui gerai užfundijo. Dą- 
lykinį taksį ’ kad K. Gilta yra 
Naujienų skaitytojas, jo pre<, 
numeratos laikas išsibaigė, jis 
kaipo biznierius nenori būti 
skolingas Naujienoms, bėt ir ne
nori, kad jata Naujienas išra
šytų nė Rosėlatidiėtis. Buvęs 
atsilankęs vienas Naujienų, kon- 
testantas, bet ne Roselandietis. 
tam hėdavęs prenumeratos, o 
laukęs kbl ateisiąs vietinis 
Naujienų užrašinėtojas.
: Man atsilankius pas K. Gi
rą kelioms dienoms po jo p re 
aumeratos užsibaigimo, gavau 
gerai pipirų už apsileidimą, pas
kui jis užfundijo ir paklojo 16 
dolerių sakydamas: Išrašyk 
man ir mano broliui Benediktui.' 
Girai Naujienas visiems apva-] 
liemš ttfetains. I

viui 
kui, jb 
Irene, 
tas.

Kaip žinomu, Jonas Kuchln- 
skaš buvo keleto spulkų advo
katas. šią spulkų direktoriai 
paskutiniame savo susirinkime 
nutarė paimti Irene Kuchins- 
kaitę ųž advokatą nabkŠninkb 
tėvo Vietoj. Taigi Irene Ku- 
chinskas, 2221 West Cermak 
road, būš advokatas šių penkių 
spulkų:

Simanė DĄjukanto Federal 
Šavings ąhdjĮjOąn' Association,

Keistučio Lbah and BUilding 
Aššociatibh, ? fc

' i ' • ' *'■ ■ -

Lithuanian ' Building, Lėūn 
and Honiestėūd Association,

Polish American Building & 
Loan Association, .

Hoynė Building, Loah and 
Homestėad Association.

•! H'V'*" ’JėAi J k* • . -• ■ • ■ - «; ;

chinskas, 2221

,1. I ............................. ... . ................................ ..... Į« ■ m ■ »'■ .  . ................... ..

Man toks pabarimas labai 
tinka:; baras ir 5 fundija. Taip 
ir kiti Roseląi^do biznieriai pa
darykite, kąip^j K.. Gira, tai aš 
jums Visiem^l^ą^ysiu Naujie

-c

, jin •. , r—t-t Untanas.
f.. ■ /. ■

"i" .1'1'7— . < ■ .

nas

R A© IO
(knefal Motors ra-

t • . •. k,-A. \ \

■■■ **■

kiu leidžia ir ant trumpųjų 
bangų.

Kiti Sudriko krautuves pro- 
'gramai yra leidžiami kiekvieną 
dieną iš W.A.A.F.; 920 kil. sto
ties 15 minučių.

Panedeliais ir pėtnyčiomis 
puse valandos lietuvių dainos 
ir akoirdionai. 

. . L - - .o— Radio pranešėjas.

920 kil. sto

RADIO

CotaProgress Furniture 
pany rengiasi. šauniai palinks
minti savo klausytoj ufe gerai 
priruoštu nuolatinių nedėldie- 
ni’o radio programų, kuris bus 
transliuojamas rytoj litą va
landą priešpiet iš stoties W.G. 
E.S., 1360 kilocycles. Teko pa
tirti, kad programo išpildyme 
dalyvaus grupė žymių daininin
kų, muzikų, kalbėtojų ir 1.1., 
kurie visi yra pasirengę daug 
ko gražaus pateikti. Be to, bus 
daug įdomių žinių taip iš vi
suomeniškų parengimų, taip ir 
iš biznio. Ypatingai Progress 
Krautuvė kreipia domės June 
Brides, Karo Veteranų ir visų 
kitų, kurie ieško namam reik
menų mažesniom kainom, nes 
šioje krautuvėje eina speciali.? 
išpardavimas.

Garnys darbuojasi
Pavakariui atėjus netik irki-

— ik. z.
I I' '    " •’ ' -t . ■ • H

Taupykit maišto pi-

T t

Viena kvorta pieno už tik 
11 centų jums parūpins pusę 
svambiausio maisto elementų, 
kurie yra kiekvieiiam kasdien 
reikalingi. O kita maisto pusė 
kuri yra Srėikaltaga padaryti 
atatinkamai daliai elementų, 
jums kainuos nuo keturiasde- 
šimts iki penkiasdešimts cen
tui, Todėl namų ruošos ėkono- 
mistai .sako, kad viena penk- 
ta-dalis maisto budžęto turėtų 
būti skirta pienui. (Apškelb.)

, „'-■’fr T'\ ' " ' »— 'i'""; ' ’ m     f

Delegatų kelione į 
Kongresą ir SLA. 

Seimą, Cleveland, 0.
ingus

Dabar, maisto kainoms ki- 
laiit, daugiau negu kada nors, 
šeimininkė yra priversta da
ryti ką gali, kad tik suvesti 
maisto išlaidų galus su galu. 
Vienok, niekas negali kokybę 
pakeisti kiekybe. Ir tai yra ta 
priežastimi, kodėl šviežus pas-

skynė. Ir tai yra ta 
kodėl šviežus pūs

tas pienas turėtų už
imti pačią svarbiausią vietą 
maisto pinigų paskirstyme.

Brighton Parkiečių 
ATIDAI!

Tie, kurie nusipirkdavo Nau
jienas pas

/p. KRAUKLYS 
4411 S. Richmond St 

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

jienas sekamose vietose:
p. MICKUS

KRIAUCIUS,
4146 Archer Avenue

• IR -.. .
p. PAUKŠTIS

(BUČERNĖ)
4069 S. Sacramento Av.

—"N.” Adm.

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

Kurie važiuos į kongresą
Traukinys išeina iš La Šalie 

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

Kurie važiuos į SLA seimą
Traukinys išeis iš La Šalie 

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

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

NAUJIENOSE

Hospital 
leninė

K.. ■, . .

: s < • , J

, ' ;ff..
ę 1 ‘7 į ' » ’ - |

General Motbrs radio prpi- 
gramas busįį ■ transliuoj amas 
sekmadienį, berželio 16 d., nuo 
16 iki 11 vai&idbs vakaro per 
NBC-WĖAF 6'6 radio stočių' 
tihiclą.

Solrštė šiaiiie koncerte bus 
tarptąlitlniai ' pagarsėjusi ope
ros dainininkė MėfciOh Claire.

Gros Gėiiėral Motors orkės- 
tras vadovaujamas p., Rapee 
ir ; dainūoš i General Motors 
choras.

5 Bfe tb, ddiiiubs solistas Wal- 
ter Casšell, dar jaunas tik 25 
mėtą, bbt jau ^hgaršėjęs dai-

IGNACAS- KAZAKIEWICZ 
t feerįiskyrė1$iuo pasauliu 

birž. d2'f d.. 2:15 valanda ryto, 
1986 m„‘ SWlaukbs 45 metų am
žiaus, girdęs Lietuvoje.' Ame
rikoje iš'--""no 28 metus.

Paliko dideliame nuliudiinė 
sūnų James,, dukterį Lillian ir 
daug kitų giminių, o Lietuvoje 
broli Adonių,

.Priklausė prie Golden Star O®
flen Stkr Kliubo. .

Kūnas pašarvotas randasi 
Lachavičiaus koplyčioje, 42 E. 
108th sO <(Rosietande.

Laidotuvės ivyks pirmadie
nį birželio 15: dienų. 2:00 vai. 
no pietų iš koplyčios i Tautiš
kai kapines. ;

Visi A,- . A. r Ignaco Kazakie- 
wicz gimines, ’draugai ir pa- 
žy^tami.; esat -nuoširdžiai kvie
čiami : dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimų ir atsisveikinimų.

Nuliude liekaūie,
Sūnūs, Duktė ir Gimines.

įaidbtuyčse ApatArnūŪja 
dotuviū Direktorius Lechawicz 
ir Sumiš, tel. Canal 2515 arba 
Puimiūn 1270/’

PRINCESS
TEATRAS 

Prie Clark ir Jackson 
25c iki 2 vai. po piet 

bAftAR EINA

“FRONTIElt”
Drąsi ir dramatiška Sovietų 
z Rytų Sienos Epika

t . -■ „.

— . * * . j • r rS * * f r■ s

Siunčiam Gėles Telegramų i Visas 
Pasaulio Dalia

LOVEIKIS
... KVIETKININKAS

GelŠs Vestuvėms, Bąnkietams 
ir Pagrabams

3316 So. /Halsted St.
; , TeL BOUlevard 7814

i ■ '. - K,

▼ MAKAKA A* •• -7- .

Palagas ligOni- ,
heie ...... ........ ■>w VI

Akušerija na- $1 Knf|l
muose V

Medikale egzami- $ 1 .Al 
nkcijė ............. ........... ■ Vi

DOUGLAS PARK HOSTIPAL
1900 §0. Kedzie Avė.

NAUJA RAKANDU KRAUTUVĖ 
IR DIRBTUVĖ 

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

716 W. 81st St. netoli Halsted 
Tel. Victory 8851

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

420W.63rdSt
Englewood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis.

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai.

įLaidotuvių Direktoriai

[
■ JUOZAPAS
.UDEIKI

IR TfiVAS
■ REPubiic 8340

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

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

639 West 18th St.
CHICAGO. ILL.

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai <
ANTANAS IR AGNĖS STOKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place Tet Canal 7522

Bungalotvlnū
Musu užeigoj visados randasi ge

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

82nd and Kean Avenue

J, MIKŠIS 
ramova Auto shop 

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

Tel. Yards 6547

JUOZAPAS ZfiARAUSKIS
mirė birželio 10 d.. 1086 m., sOjĮnuins ‘ąoja oct uua 
metų amžiaus, kilo iš Rasei
nių apskrido, Karklėnų parap. 
Užkalnių kaiihb., Amerikoj iš
gyvenu 23 metus.

Paliko dideliame . nUliudimė 
seserį Sofija Loveikiene, švo- 
geri Jokūbą, sesers sūnų Pet
rą. pusbrolius., pusseserę ir gi- . 
minės: o Lietuvoj broli Anta
ną. seserį Liudvika Sasickie- 
ūe, švogeri Juozapa, pamotę 
Oiia. jos dūkteri Barbora ir 
/jos suduš: Steponą lt Domi
ninką ir gimines.

Kainas pašarvotas; 4544 So, 
Marshfiėld Avė. Laidotuvės 
įvyks pirmadieni, birželio 15 
d. Iš namų 8 vai. ryto bus at
lydėtas i šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčia, kurioj ivyks gedulin
gos pamaldos ūž Velionio sie
lų. Po .pamaldų būs nulydėtas 
į šv. Kdzhhibro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus?ges ir pažys- 
tamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliude: Sesuo, švbgeriš, 
sūnūs, pūsbrbliai, pušsseserė ir 
gimihėš.

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp, Tel. Boulevard 5203.

, TeL Kepubiic 8402

Urane Coal Co.
6332 S; Long Avė.

Chicago, DL

1 1
Pocahohtas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Svogeris,

Pete’s Inn
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, Garden City alūs 
cigarai, cigaretai, saldainiu, Šalta- 
košės, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Užeiga, prieš lietuvių 
tautišku kapiniu vartus. Kviečia vi
sus savininkas.

MCTE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

Bill’s Tavern
Pranešam visiems draugams ir 

kostumeriamš, kad mės persikMČm i 
nauja vieta; penktadieniais žuvis 
veltui ir gera muzika penktadieniais 
ir šeštadieniais; graži vieta dd šo
kiu. Užkandžiai visuomet.

Savininkai; ..
VINCAS m ONA POt»ELL 

4358 So. Maplewx>od Avenue
i i. . * '
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Chicagos Lietuvių Vyrų Choro dainų pamokos atsibus nedėlįoj, 

birželio 14 dieną, 10 vai. iŠ ryto. Visi choro nariai būtinai 
susirinkite laiku, nes po trumpų dainų pamokų dar turėsi
me aptarti nekurtuos choro bėgančius reikalus, paskui tu
rėsime dainuoti Keistučio Kliubo piknike. —Valdyba.

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinio Kliubo pus
metinis susirinkimaš įvyks sekmadienį, birželio (June) 14, 
1936, Lawrel Hali, 3929 W. Madišon St., 1 vai. po pietų.

Raštininkas.



Ruošiasi 100 metų 
Chicagos sukaktu-

NAUJIENOS, Chicago, UI, - šeštadiehis, birželio 13,1936

vems
Gegužės mėnesį 1837 metų 

Chicaga tapo inkorporuota kaip 
miestas. Iki <to laiko ji skaitėsi 
tik miestelis arba kaimas (vii- 
lage).

1837 metuose laikyta pirmi 
Chicagos, kaip miesto, rinki
mai. šiuose rinkimuose viso pa
duota 709 balsai, šiandie, 99 
metams praslinkus, Chicaga 
priskaito pusketvirto milionų 
gyventojų.

Dar 1852 metuose Chicaga 
mažai kuo galėjo pasigirti. Ne
buvo vanduo parūpinamas vi
siems, nebuvo nė kanalizacijos 
srutams nutekėti. Chicaga tu
rėjo tik keletą akmenimis griū
tų gaitvių; keletas kitų gatvių 
buvo nuklota lentomis.

O kaip šiandie dalykai atro
do? 1935 metų gale Chicago j 
buvo:

3,745 mylios vandens dūdų;
74 mylios vandens tunelių,1 
3,278 mylios srutams nuota

kų;
3,147 mylios grįstų (asfal

tuotų ir kitaip nuklotų) gat
vių;;

1,025 mylios grįstų (paved) 
alėjų;

2,941 mylios grįstų šalygat- 
vių;

99,645 lempos gatvėse;
371 viešųjų mokyklų trobe

sių;
41 policijos stočių;
149 ugnėgesių patalpų;
82 (tiltai;
19,289 mylios telegrafo 

lų ir kabelių;
mokytojų kolegija, tuberku- 

liozio sanitariumas ir daugybė 
kitokių municipaliteto įstaigų 
arba improvements, kaip amen 
konai sako.

Vertė visų šių įtaisų (im 
provements) pabaigė j *1935 me
tų skaityta suma pusės bilionc 
dolerių.

Miesto, kaip 
turtas vertinta 
dolerių; vandens 
tinta pusantro 
dolerių, mokyklų
ta porą šimtų milionų dolerių 
su viršum.

Ateinančiais 1937 m. Chica
ga apvaikščios 100 metų su
kaktuves nuo inkorporavimo.

vie-

korporacijos, 
šimtą milionų 

sistema ver- 
šimto milionų 
turtas kainuo

Jaunų Lietuvių Tau 
tiško Kliubo dar-

buotife
Jaunij Lietuvių Amerikoj 

Tautiškas Kliubas turėjo susi 
rinkimą birželio. 5 d. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted s t. Buvo daug reika
lų svarstymui.

Pirmiausia išduota ligonių 
lankytojų raportas. Jie paaiš
kino apie sergančius brolius 
kliubiečius. Kai MUrie jų rei
kalauja pašalpos arba kitokios 
pagelbos.

Ir vėl vienas bufvo svarbus 
atsišaukimas iš Lietuvos. Mu
sų brolis kliubietis pasimirė 
kokie trys metai atgal. Velio 
niš neturėjo artimų giminių, 
šioj šaly, t. y. Amerikoj, Tai
gi musų kliubas palaidojo jį. 
visos lėšos padengtos buvo ir 
dar liko kliubo globoj pinigų. 
Nutarta vienbalsiai likusį mi
rusiojo turtą pasiųsti į Lietu
vą artimiems jo giminėms.
brangus lietuviai, patėmyki- 

te, kad šis kliubas palaiko lie
tuviškumą ir gaivina lietuvių 
dvasią ir broliškumą. . Taigi 
broliai lietuviai prisirašykite 
p#e Jaunų Lietuvių Amerikoj 
Tautiško Kliubo.
d. šis kliubas turės didelį iš
važiavimą.

Musų kliubas laiko susirin
kimus kas mėnuo, pirmą penk-

IR VĖL MES SAKOME
Nepraleiskit Sykį Gyvenime Pasitaikančios 

Progos
ATSILANKYKIT I DIDŽIAUSI IŠPARDAVIMĄ 

NAUJAI ĮGYTŲ AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE
Nepirkit nei naujo nei seno automobiliaus pirm negu atsilankysit i 
musų showruimius.
MES PILNAI GARANTUOJAM, KAD SUTAUPYSIT NUO $100 IKI $300.
Virš 150 beveik naujų automobilių turi būti išparduota dabar* 
Niekur kitur negausit tokių vertybių, nes męs esame Tikra Automo
bilių Finansavimo Kompaniją. -
Musų 20 metų teisingas patarnavimas yra musų garantija, 4<ad pilnai 
busite užganėdinti. Kiekvienas karas yra stropiai peržiuratas musų 

i. ;■; y: ■ - ‘ , ! ;fe'fe<fe 

PLYMOVTH tikras 1936 ke
turių durų. Sedan, kaip nau
jas visais atžvilgiais. Taipgi

mekąnikų ir tarnaus jums ilgus metus.
CHEVROLET tikrai naujausias 1985 

Sedan, važiuotas tiktai keletą 
šimtų mylių. Garantuotas 
kaip naujas. Kaip $4 9 C 
naujas. Musų kaina

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

dan kaip naujas, *445
TERROPLANE tikras 1985 Sedan 

Gražus, mažas karas $9QC 
kaip naujas, tiktai

NASH paskiausia 1934 metų De 
Luxe Sedan. Garantuotas, 
kad yra tokiam stovyj kaip ir 
naujas. .Turi 6 ratus. Radio, 
heateri, saugus. Mes taipgi 
turime 1932 Sedan kaip nau- 
feaiMfeknina....... *265

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

OLDSMOBILE 1935 DeLuxe sedan. 
Puikiam stovyj kąip dieną kai 
paliko dirbtuve. Neturi nei 
ženklo. Su tranku, heateriu. 
Musų kaina 
tiktai .

REO paskiausis 1934 Sedan kaip
naujas. Mes taipgi turime du
1933 Sedanus taip $99*1

. pigiai kaip ............... fcfav

*425

CLASSIF.IED ADVERTISEMENTS Į
COAL

tūrių durų. Sedan, kaip nau
jas visais atžvilgiais. Taipgi 
1983 Sedan kuris beveik ne-mtbuvo važiuotas, 
tiktai ..............

PONTIAC tikras 1936 DeLuxė Se
dan. Gražiausias, ir ekonomiš
kiausias karas. Viski naujam 
stovyj. Su 6 military ratais,, 
heateriu, saugiais stiklais. Rei
kia pamatyti kad iyertinti, 
taipgi 1932 Sedan, $94 C,: 
tiktai .....

HUPMOBILE paskiausis 1932 Se^ 
dan. Kaip visai nau- $94K 
jas, tiktai ....... .

AUBURN 1933 De Luxe Se
dan. Garantuotas, kad 
geras ir ' tarnaus kajn nau jas,

.. *285
OLDSMOBILE 1932 DeLuxe Sedan. 

Pastebėtinai gražus karas, tar
naus dar daugelį metų. Mu

su kaina $971%
tiktai fe..........:.......... ■ fc ■ W

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

Mes taipgi turime apie 50 karų 
kuriuos paėmėm į mainus. Vi
sokio iŠdirbimo ir modeliu. 
Gerai važiuoja ir taip $91% 
pigiai kaip .............o.....

90 dienų raštiška garantija ir dešimties dienų pasivažinėjimo išban
dymas duodamas su kiekvienu karu. • " n..
Tai tiktai keletą karų. Mes turime vietos išskaithuOti visus 150 Pui
kių Bargenu. i
TAI TIKRAI VIENA SYK PASITAIKANTI PROGA. m a 
NEATIDfiLIOKIT, BET ATEIKIT ŠIANDIEN ARBA RYTOJ PA
KOL STAKAS DAR PILNAS. ATSIMINKIT, KIEKVIENAS KARAS 
MUSŲ TURI TĄ GARANTIJĄ KAIP IR NAUJAS KARAS ARBA 
MESŽPRHMSIMS JITSŲ SENĄ KARĄ KAIP PIRMĄ ĮMOKfiJIMA IR 
DUOSIME JUMS DU METUS ĮMOKĖTI BALANSĄ.

MES ATDARI KASDIEN IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAKARO.

U. S. AUTO FINANCE CO.
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road)

Atsiminkit mukų numerį.

tadienį 7:30 vai. vakaro Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 South 
Halsted st. . y r

— W. Dulewich.

Dar žodis, kitas bo 
nų išmokėjimo

kams patikrinti vietųs būą at
daros nuo § valandos ryto iki 
9 valandos vakaro ir nuo 15 
iki 20 dienos birželio. Birželio 
20 diena bus paskutinė; tačiau, 
jei matysis reikalas, tai gal 
bus atidaryta daugiau stočių.

reikalu
Keletą dienų atgal Chicagos 

pašto viršininkas išleido tokį 
pareiškimą:

Veteranai, kuri® norės išmai
nyti savo bonus i pinigus, tu
rės visų pirma nunešti bonus 
j tam tikras stotis.

Čia, tose stotyse, jų asmenį 
turės patikrinti koks nors pi
lietis, kurį pažįsta stoties val
dininkai. Paštininkai ir kiti at- 
sakomingi asmenys galės su
teikti patikrinimus (identifica- 
tions). Veteranai turės palikti 
stoty savo bonus, o vietoj jų 
jie gaus užtikrinimo korteles 
(resytes).

Paliktieji stotyse bonai bus 
sugrąžinti paštui, o paštas iš
rašys bonų sumomis čekius ii 
pasiųs juos į veteranų gyvena 
mas vietas (namus).

Tos stotys yra: miesto paš
to 56 skyrių patalpos (substan- 
tions); Bowen aukštoji mokyk 
la, 8860 Manistee Avenue; 
Calumet aukštoji mokyk
la, 8135 So. May Street; Fore- 
man aukštoji mokykla, 5100 
Belmont avenue; Harper aukš
toji mokykla, 6520 So. Wood 
Street; Parker aukštoji mokyk
la, 6800 Stewart avenue; Ęm- 
inętt pradinė mokykla, 5500 
Madison Street; Blaine pradinė 
mokykla ir Mount Vernon pra
dinė mokykla, 10540 S. Morgan 
Street; armories. (ginklų patal
pos): 202 ėoast artillery, 5875 
Broadway; 122 field artillery, 

^204 East Chicago avenue; 132
Birželio 21Jinfantry, 2653 Madison street;

108 engineers, 3401 Wentworth 
avenue, ir 124 field artillery, 
5200 Cottage Gro’ve avenue.

šios bonams ir jų savinin-

Anglys! , Anglys!
Jei jus pirktumete anglis dabar 

jus gautumėte abu: kainą ir koky
be.

Virginia Mine Run $6.95 už toną, 
perkant daugiau.

SHULMISTR^S BROS.
, ■ 4016.Archer Avenue

Tel. Lafayettė 6300.'

Business Service
Biznio Patarnąvimaą

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus fe aot mortgičių. 
Užrašom visokioš rišiąs aodraųdas. 
— Insurance. PadąrOm dokumen
tus. Išrenduojam. barjįųodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice <$ CO. 
6816 So. WeHoiii Avė.

Hemlock 0800

UNIVEKSĄL STORAGE 
V. BAGDONAS; Sav. 

Local and- Loba Distance 
Furnitūrą and 'Piano Mbving 

3406 S. Halsted Street 
'■■fe- Phone Yafds 8408 
—O—-

■ !»'■■*.........................  Į................■ 1......................

GERA PROGA niuzikantams. Par- 
sidtioda drumas. kaip naujas tik už 
$22.00 ir akordina..

474,8 So. Wood St.
■ . ? ' . \Life J: ■; ' 1 ' i '.fe,' ' ■ ■.

Personai
Asmenų Ieško

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, biznis išdirbtas per • daug metų, 
geroje apielinkėje. 1446 So. 50th Ct. 
Cicero. III.

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

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

FRANK L. LOMSARGIS, 15 Ches- 
tnut St. Inkerman, Pittston, Pa., 
paieško Joe Lomsargis, gyvenant; 
Chicagoje ir John Disha—-taip pat 
Chicagoje. žinantieji apie juos pra
šoma pranešti. Galima, ir į “Nau- 
jiėnas.”

PAIEŠKO. Onos Nanartoniukės, 
paeinančios iš Žiežmarių par., Ki
bučių kaimo, Vilniaus rėd. Prašoma 
atsišaukti ar žinantieji pranešti. 
Marculė > Murauskiutė, po vyru Lo
msargis. 15 Chestnut Str. Inker
man, Pittston, Pa.

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

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI farma, arba mai
nysiu ant bizniavo namo, farma 
cash. 120 akerių su gerom triobom 
ir gyvuliais, Goodman, Wis. Savi
ninkė galima matyti 6828 Eggleston 
Avė., Tel. Wentworth 1672.

Mrs. Schvvartz.

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

Exchange—Mainai
MAINYSIU 4 pagyvenimų namą 

ant farmos ne pertoli nuo Chicagos. 
CHARLES SHUMILA.

1721 Eilėn St. tel. Armitage 6915

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.

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteikė patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu si? 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 Vai. ryte 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais aut 
10 ryto ?ki piet.

LANDLORDS BURBAU 
CHICAGO Inkori.prUGtM 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu rirš

• W ? fe- '

ŠTdGDiEN0Y|STfi
‘Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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.

REIKALINGAS preseris ant šty- 
mo mašinos dėl dalino darbo.

4307 Archer Avė.

REIKALINGAS janitorius pri
žiūrėti 6 fletų namą — mažas mo
kestis ir fletas gyvenimui veltui.

Šaukite Euclid 9621 W. arba rašy
kite i Naujienas Box 463.

REIKALINGA apie 15 darbininku 
$15 i mėnesi ir pragyvenimas. 2133 
So. Halsted St. tel. Canal 0855.

Victory 4966

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

Pašauk mus apakait-
liavimų. 25 metui patyrimo— 
Blekorius ir. Sfogiųs. r

■ fe ' .. . 1

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Buul^ątd 0250

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina dirbti į 
tavern. Patyrimas 11 'nereikalingas, 
darbas lengvas, 1915 E.- 63rd St.

EducAtlonal
Mokyklos ‘

Nauji Biznieriai 
Bridgeporte

BRIDGEPpRTĄS. — Birž. 
13 d. naujai atsidaro dar viena 
taverna Bridgeporte; Vardas 
yra duotas “3300 Club”, antra
šas — 3300 S. Halsited; St., prie 
pietvakarių kampo 33 ir Hals
ted St. Savininkai bus partne
riai: pp. Joseph Gedvvill ir Ot- 
to Jeanes. šį šeštadienį turės 
vadinamą Grand Opening.

Linkėtina jiems gerų pasise
kimų. — VBA.

PO PAAUKŠTINIMO------ —KAS?
Jus jau užbaigėte,mokslą, pasirinki
te profesiją, kuri reikalinga apsišvie- 
timo—GROŽIO JKŲLTURA. Musu 
trumpi asmeniniai feųrsai jus paruoš 
algai Užsidirbti4 mėnesiais pirmyn 
musų paprasto plano. Susipažinkite 
'su musų kursais ir; vietos aprūpini
mo planu. ' ; ‘ •
. ife- MOLER -SYSTEM 
fe77..N."State St. Central 6393

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

Wabash Dmployment 14th floor
' ”1* 20 E.)'Jacksonr Blvd. 

r ........     ; ii ni .... „
REIKALINGA mergina — 20—30 

namų darbui—1 vaikas. Nakvoti be 
virimo. Mrs. Freeman, 928 Oakdale 
lst, Buckingham 2419.

REIKALINGA moteris apie 40 
prie namų darbo. Nedidelė šeimyna, 
nėra mažų vaikų, gvvenimas ant 
vietos; Atsišaukite' laišku.

1739 So. Halsted St.. 46

Financial

skolinam PINIGUS 
Arit' jūsų parašo nuo $50 iki $300, 
be komiso ir nėra 'jokių kitų kaštų, 
tik legalis nuošimtis, Taipgi per
kam ‘ morgičius ir namus; mokam 
cash. • ' ‘ - i,
Namon Finance Corp.

t 6755 S. WeštOrii Aye. 
Julius Namon.! prezidentas

REIKALINGA moteris sortuoti 
skudurus, turi būt patyrusi.

5122 So. State St.

Help“Wanted—Male-Female
 Ilarbininki! Reikia

MES TURIME VIETŲ DEL PA
TYRUSIŲ h DIRBTUVĖS darbinin
ku; taipgi kotelių.1 mašinų operato
rių. veiterkų, virėjų, bendro namų 
darbo. Geros sąlvgos. A. J. McCoy 
and Associates, Sųite 1128, 140 So. 
Dearborn St.

Furs
■ Kailiai

For Rent

Žagariečiy Kliubas 
rengia Pikniką

• z

Sekmadienį

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

nis d^rže, 6 blocks West of 
Kean *Ave. Archer Avė. Road, 
Willow Springs,, III.

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

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

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

Fashion Cloak Shoppė, Ine.
3415 S. Halsted St. Yards 0014 /' *•-, fe* *' ' •; ;
Furniture&Fixtures

Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKCE- 
RIES, visokio didžio šu Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio,Įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. , Pamatykite 
mus r’ 

■ s
1900 S. Statė St.’ CALbinet 5269.
• ' 1 ' 1 i,.' • ’

TabakoKrautuvės
Tobacco Stores <

pirm negu pirksime kitur. 
L E. SOSTHEIM * SONS 

STORE FIXTURES

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaką. JL 728 S. Halsted St. 
Capal 9845.

Kviečia Komitetai
Miscellaneous

fe įvairus
BALANDŽIŲ feed $2.25, vištų 

serateh be miežių $1.95, Laying 
_ z_fe ::. . ; . fe c. o. d.

j Chicago, Cicero ar Berwyn. Albert 
Į Angell Jr. Cę. 5841 So. Western, 
į Hemlock 9845. Pilnas peno aprapi- 

Tegul ekspertai pataiso jūsų Radio. nimas. Kainu Ilsta siunčiame dykai. 
Mes esame gerai susipažinę su kiek-i 
vienos rųšies radio. Darbą garantuo1 
jame ant metų. Dykai apskaitliavi 
mas. Pašaukit mus 

HEMLOCK 3434 
KALBAME LIETUVIŠKAI

Southwest Radio Co.
1708 West 63rd Street

MBS PATAISOME -
RADIOS fe

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.

RENDON 2-3-4-5 kambariu fla
tai. Kreiptis i Janitorių. 731 W. 18 
Street . •

t > ANT RENDOS
Išsirenduoja tavern, barai, svetai 

nė ir kambariai, šalę tuščias 
su medžiais. Sena, išdirbta 
Priežastį patirsit ant vietos, 
šaukit. Frank’s Tavern ’

3336 Lituanica Avenue

lotas, 
vieta. 
Atsi-

Furnished Rooms
RENDON kambarys vaikinui ar 

moteriai su valgiu ar be, prie ma
žos šeimynos. 700 W. 81st St. Chi
cago, 2 lubos užpakaly.

VAKACIJOS prie dviejų 
moderniškas namas 
kambariais. Gesas, elektra ir laivu- 
kai pasivažinėti veltui. 50 mylių nuo 
Chicagos. Del informacijų kreipki
tės pas

MATT RAUGAS
1943 N. Kostner Avė* po 5 vai.

i leikų, 
randuojamas

PĄSIRENDUOJA šviesus kamba
rys su ar be valgio. Republic 6251. 
6815 So,. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI Bargenas Cadillac 
5 pasažierių, .6 yvheels. kaštavo 
$4,000, dabar parsiduoda už $500.

• ' z Ąccordionas ? Italioniškšs ir cog- 
tantina — taipgi Violin, Greitam 
pardavimui dėl bedarbės. Ątsišaukit
Maplewood Avė* 

' * - ’ ■- • ■

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

5708 So. Morgan St.

PARDAVIMUI tavern iš priežas
ties 2 biznių arba priimsiu partnerį. 
Atsišaukite 2113 So. Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai tavernas, 
biznis pelningas, išdirbtas per daug 
metų ir 6 kambariai. 919 W. 35th 
Street.

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.

- ■ ■ ■ ■■ 1

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

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

- -----0_-----
GREITAM PARDAVIMUI

2 krautuvės ir flatai. busy Cottage 
Grove Avė., arti Valdžios namų sta- 
tvmo projekto. Viskas be skolų. 
Taksai apmokėti. Eilėje kilančios 
vertės. Vyksta Floridon gydytis, ta
ri parduoti, duokit pasiulvmą.
Box 462. Naujienos, 1739 So. Hals
ted Street.

PARSIDUODA —už pirma gerą 
nasiulijimą Tavern kuris randasi 
5545 So. Damen Avė. Vienai mote
riai persunku bizni vesti. Savininkė 

B. SUCILLA 
12300 So. Emerald Avė.

Pullman 3990
• -Mvo, . fe

PARDAVIMUI bučerhė ir groser
nė, su namu ar vienas biznis, arba 
mainysiu ant didesnio privatiško na
mo. Atsišąpkit Lafayętte 9321.

: PARDAVIMUI tavernas, pilnai 
įrengta; randa pigi. Lietuvis savi
ninkas. 936 East 75th St.

PARSIDUODA tavern ar priims 
partneri — moteris viena negali 
apsidirbti. 3416 So. Wallace St.

PARSIDUODA tavernas—4300 S. 
Ashland ’Ave.—(prieinama kaina. 
Parduoda dėl ligos.

PARSIDUODA grosernė labai pi
giai, turi būti parduota į trumpą 
laiką. Priežastis pardavimo patirsi
te vietoj. 3210 So. Halsted St.

TAVERN pardavimui — biznis 
seniai išdirbtas — pirežasti narda- 
vimo patirsite ant vietos. 3203 So. 
Halsted St.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

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

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

PUIKUS pirkinys—160 akrų juo
do molio žemės, miškas, šaltinis, 
moderninė barnė, 2 silos, 5 kamba
rių namas, arti mokyklos, miestelio 
$10,500. Išmokėjimai. Webster, Hnd- 
son, Wisconsin.

f PARSIDUODA 80 akrų farma ar
tį Scottville, Michigan, be < skolų, 
visi budinkai, gera žemė. 912 North 
Richmond St.

PARSIDUODA 80 akrų farma sų 
budinkais $300.00 įmokėti, likusią 
$10.00 kaip mėnesine randą. Prašo
ma atsakyti angliškai. John J. Kubik 

North Judson, Ind.

TURIU 12 farmų esančių Starke 
ir Pulaske apskryčiuose Indiana. 
Dydžiai nuo 80 iki 320 akrų. Kiek
viena gerai įtaisyta, žemos kainos 
sn labai lengvais išmokėjimais. 
Mainas priimtina. C. F. Hurburgh, 
6 No. Clark, Central 4765.

&eal Ėstate For Sale

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

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

PARDAVIMUI namas—5 flatu ir 
štoras ~ Storą noriu išranduoti. 
Randasi 1737 So. Union avė. Savi- 
nikas Telefonas Lafayette 5941.
-.....................’ .... . ...

PARSIDUODA mūrinis namas. 2 
flatų po 6 kambarius garažas ir ša
lę tuščias lotas; viskas sykiu ne
brangiai 2009 W. 67th PI. pašaukit 
teL Yąrds 5973.

■ Rt 1.. ■ .. .................. ......  . ,MI . ....................

PARSIDUODA namai ir lotas 
6512 So. Wėstern Avė. Parduos pi
giai. Pašauk Lafayette 6376.

------  '■ .■ ' ;----——... ...    
PARSIDUODA 6 kambarių plytų 

cottage, be skolų—labai prieinamai. 
980 West 31st Place.

PARDUODAMAS gražus 2 flatų 
namas. Antras nuo,kampo. Savinin
kas apleidžia, miestą. 7004 South 
Campbell Avė.

PARSIDUODA
1538-40 N. Rockwell 4 flatu. ply

tų —2-5 ir 2-6 kambariai flatai ir 4 
karų plytų garažšš, viskas randuoja
ma % bloko iki, North Avė. karo 
linijos. Geriausis 'pasiūlymas paims.

Pašauk Belmont 1716

PARSIDUODA Marouette Manor 
bizniavai namas,- pačiame biznio 
centre, štoras su kambariais ir 6 
kambariu flatas. viršuj. Tinkamas 
bile kokiam 'bizniui; forkloserls. pi
giai arba duokite savo pasiulyma;

Brighton Parke triflatis, mūrinis 
beismentas $5<700.00.

Brighton Parke dvifletis po 5 
kambarius mūrinis McKinley Park 
apielinkej. Kaina $1.800.

2 . po 4 mūrinis $3,000.00.
Medinis cottagė ant cimentuoto 

pamato $1,500.
'Bridgeporte 5 šeimynų namas; 

rendos neša $75.00: kaina $3.000.00.
Southside 5 kambarių mūrinė re

zidencija kaina $2,750.00. Netoli 
nuo Chicagos; biznio namas su skly
pu žemės, dabar yra cleaning and 
pressing bizpis, bet tinkamas bet 
kokiam bizniui, labai pigiai.

Taipgi Lietuvoje namas su sklypu 
žemės priemiesty, labai pigiai arba 
ant mainu. ' • ;

Klausk CHAS. URNICH 
4708 So. Western Avė.

BIZNIAVAS KAMPAS, Tavern 
ir 8 pagyvenimai po 4 kambarius. 
2 karų garaŽius. 50 pėdu Beer Gąr- 
denas prie namo. Namas naujas 
Randasi North West—graži vieta, 
nedidelis morgičius. Kas turite namo 
ant Soufh sidės i mainus, kreipki
tės prie musu.

PARSIDUODA vienas akras že
mės jr švarus namas 5 kambarių^— 
garažius — barnė — sodnas ir bar- 
genas. Randasi Mt. Greenwood.

5 KAMBARIU cottage ir 2 karų 
garažius ant 68 ir Artesian Avė, 
Gera proga dėl lietuviškos šeimynos.

Kas manote būdavot! namą ši 
metą mes turime 2 kampus. Labai 
pigiai. Prie Marouette Parko. Pasi
naudokite Šita proga.

58 pėdu kampas ant 69th St. i 
vakarus nuo Westem Avė. Parsi
duoda už puse prekės. Taipgi savi
ninkas 
Sidės.

mainys į namą ant South

MICHIULIS 
2502 West 69th St. 

Pros^ect 1804

PARSIDUODA " Brighton Parke 2 
flatis po ,2 kambarius, mūrinis 
beismantas, apšildomas, pirmos lubos, 
garažas $4300.0Q.
, 5 kambariu 'mūrinis bungalow. 
apšildomas $8200.00.

2 po 4 kambarius medinis ant 
cimentinio pamato. $2600.00.

75 akrų farma prie vandens ne 
pertoli nuo Chicagos—mainysiu ant 
namo. ' 1

CHAS.. ZEKAS
z 4708 So. Wėstern Avė.

v _______ . PARSIDUODA grosernė ir mar-
po 3 po piet, P, rYusis. 7004 South ketas. 
Maplewood Avė* 2953

Parduosiu labai prieinamai. 
W. 59th St. jRepubHe 8931.

PARSIDUODA 145 akrų farma 
apie 25 mylios nuo Chicagos— 8 
mylios nuo Lockport. , Gera residen- 
cija, šilo, vėjo malūnas, barnė. kiek 
lentų. Žąsų farma. Tiktai $80 už 
akrą. Be skolų. Mainysiu ant nepra
skolintos Chicagos prapertės.

Pilgrim, 5687 W. Lake St.
Austin 1680, M

TURI BŪTI PARDUOTA LABAI 
GREITAI

6 kambarių medinis namas, ran
dasi ant So, Rockwell St., netoli 
Archer Avenue, cimentinis pamatas, 
aukštas cimentinis beismentas, fur- 
nace apšildymas, visi vėliausios 
mados įtaisymai, dvieju karu naujas 
garažas, namas vertas $3500.00 par
duosiu už $2650.00. įmokėti $100Q,00 
kitus kaip randa ant ilgo išmokėji
mo. Telefonuok vakarais

Boulevard 0127

PARSIDUODA 4 kambarių fraųje 
cottage—41,100—nėra mortgičių. ka
nalizacija vanduo, gasas. elektra 
įvesta ir apmokėta — % bloko nuo 
katalikų mokyklos, 
blokas—karo linija. 
St. arti Lockwood,

bažnyčios. 1 
5246 W. 54th




