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Kun. Coughlin keti 
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Everesto viršūnę
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i — visa tai nukreipta tik59 žmonės žuvo eks 

plozijoj Estijos amu 
nicijos dirbtuvėj
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• Oficialiai

Blum spiria senatą 
priimti darbo 

reformas

Schacht zuja po piet 
rytinę Europą

POUGHKEEPSIE 
birž

Nužudytas Edisono 
bendradarbis

Sekmadieniais 
Naujienų Ofisas 
Bus Uždarytas!

Musų vargai Vii 
niaus krašte

Arkansas plantato 
riai nuplaukė mergi 

ną ir kunigą

Naujienų Biznio ofisas at
daras nuo 8 v. ryte iki 8 
vai. vakare, šeštadieniais 
taipgi nuo 8 v. ryte iki 8 
vakare.

Jie buvo atvykę ištirti nužu 
dymą negro nuomininko, 
buvo gaujos pastverti ir 
plakti.

senatorius Elmer6 žuvo parako eks 
plozijoj

Jie buvo pastverti gaujos, 
kuri reikalavo pasakyti ką jie 
ruošėsi matyti Earle. Kada jie 
a'tsisake tai padaryti, tai jie 
abu buvo skaudžiai nuplakti, o 
ji liko pasodinta į einantį į 
Memphis traukinį. Apie likimų 
kunigo ji nežinanti, nes jis pa
siliko gaujos rankose ir gal jis 
yra sunkiai sužeistas.

grynais pini
gais, nes pinigų ji nebeturi.

sukeistas. Laikraštis

Rusija apsaugosian 
ti privatinę namų 

. statybą

7 žuvo lėktuvui Nor 
vegijoj atsimušus 

į kalną

CANTON, birž. ią.
nė Chinija griežtai atsisakė iš
pildyti Japonijos reikalavimą 
sustabdyti visą judėjimą prieš 
japonus. Nutruko derybos ir 
su Nankino valdžia.

MADRAS, Indijoj, birž. 16. 
— 20 moterų ir vaikų žuvo 
ir daug žmonių liko sužeista 
gaisre, kuris sunaikino kruta
mu jų paveikslų teatrą Ilyder- 
bad City mieste.

VIENNA
žmonės liko užmušti ir 17 su
žeista eksplodavus parakui me 
džiotojų kliube, kuriame jau
nimo organizacija laikė susi 
rinkimą. Policija areštavo ke 
lis jaunus makedoniečius.

40 žmonių prigėrė 
apvirtus Dunojuje 

keltuvui

20 žmonių žuvo gai 
sre teatre

Naciai gal uždarys 
anti-semitų laik

rašti
BERLYNAS, birž. 16.—Na- 

ciai norėdami kiek galima ge
riau pasirodyti laike pasauli
nės olympiados, kada į Vokie
tiją suvažiuos daug svečių, ruo
šiasi kiek 
prieš žydus ir tuo tikslu buk 
ruošiasi uždaryti aršiausi j j an
ti-semitų laikraštį Der Stur- 
mer, kurį leidžia Julius Strei- 
cher. Tai yra nešvariausias 
laikraštis visoj Europo, 
uždarymas 
laikui visgi bus naudingas pa
tiems vokiečiams dalykas.

Estijoj, birž. 16 
paskelbta 

eksplozijoj amunicijos dirbtu
vėj liko užmušti 59 žmonės ir 
29 žmonės liko sužeisti. Tarp 
užmuštųjų yra ir devyni karo 
laivyno karininkai. Priežastis 
eksplozijos dar nenustatyta.

MASKVA, birž. 16. — Bol
ševikų valdžia šiandie parėmė 
tuos projektuojamos konstitu
cijos punktus, kurie prižada 
apsaugoti privatinę nuosavybę 
Rusijoj ir dagi pagelbėti pri
vatinę namų statymą.

Valdžia duosianti didelių kre
ditų statymui kooperatyvių na
mų. Darbininkai gal galės juo- 
se įsigyti butu^ visam laikui, 
nusipirkdami juos, ar išmoky
dami už juos.

Naujoji, konstitucija sako, 
kad smulkioji privatinė nuosa
vybe, kaip namai ir rakandai 
bus pilnai įstatymų apsaugo-

PEIPING, birž. 16 
šiaurinės Chinijos universitetų 
kancleriams liko įsakytą į užda
ryti visas studentų draugijas 
tikslu sustabdyti studentų de
monstracijas prieš

BERLYNAS, birž. 16.—Vo
kieti jos ekonomijos ministeris 
ir reichsbanko prezidentas 
Schacht šiomis dienomis lan
kėsi Jugoslavijoj 
Graikijoj ir Vengrijoj, ieškoda
mas Vokietijai naujų marketų 
ir naujų žaliavos šaltinių, bet 
tik tokių, kur Vokietijai ne
reikėtų mokėti

OSLO, birž. 16. — Septyni 
norvegai liko užmušti lėktuvui 
atsimušus į kalną ties Song- 
nefjord ir sudegus. Lėktuvas 
migloj skrido iš Bergen J 
Trondheim.

Trys žuvusių buvo pasažie- 
riai; kiti keturi gi buvo įgu
los nariai.

laikai virto tik- 
Nėra tos 

kad nepa-

Daug žmonių 
nelaimėse

LITTLE ROCK, Arkansas. — Prezidento 'Roosc velto kalbos klausosi 40,000 žmonių

Nominuos preziden 
tą Rooseveltą

7 žuvo Vokietijos 
karo lėktuvo ka

tastrofoj

DANZIGAS, birž. 16. — Na
ciams vis labiau dūkstant, mie
ste susidarė tokia pavojinga 
padėtis, kad pačių nacių kon
troliuojamas miesto senatas 
buvo priverstas įspėti tautų są
jungos komisionierių Sean Les- 
ter apie padėties pavojingu-

ir jd
nors olympiados

nustebinsiąs 
nusistačiusius 
republikonus.
kaip davė su

prasti fašistų vadas, busiąs kū
rimas kokios nors trečios par
tijos, kuriai jis pats vadovau
siąs.

Nesenai kun. Coughlin pa
reiškė, kad jis padarysiąs svar
bų paskelbimą iš New Yorko 
ateinantį penktadienį.

TOPEKA, Kas., birž. 16. — 
Republikonų kandidatas į vice
prezidentus Frank Knox šian
die atvyko pas kandidatą į pre
zidentus gubernatorių Alf Lan- 
doiT”pasitarti su juto apie 
dimą kampanijos.

Jų nuplakimas yra paseka 
medvilnės nuomininkų streiko, 
kuris siaučia keliose Arkansas 
kauntėse. Pasak nuomininkų 
vadų, streikuoja apie 3,000 dar
bininkų, bet plantatoriai tvir
tina, kad streikas esąs visai 
nesėkmingas. Tečįaus tą nu
ginčija didelis plantatorių dū
kimas ir naudojimas prieš 
streikierius ir pritarėjus ar 
šiausio teroro ir dagi jų žudy
mas. Išrodo, kad plantatoriai 
yra desperacijoje ir nebežino, 
ko stvertis, bijodamies netekti 
savo vergų-nuomininkų, kurie 
yra dar labiau pavergti, negu 
buvo pavergti tikrieji vergai.

Su dideliu susirupinimu lau
kiama trečiadienio, kada bus 
laidojamas užmuštas nacių rud- 
marškinis. Jis žuvo kai naciai 
užpuolė opozicijos susirinkimą 
ir pradėjo smurtu briautis į 
salę, sužeisdami 50 žmonių. Jį 
naciai laidos su didelėmis iš
kilmėmis.

Pereitą šeštadienį viename 
priemiestelyje žuvo kitas na
cis, o jo draugas liko sužeis 
tas. Ten liko suimti du bro
liai socialistai.

Naciai taipjau pradėjo užpul
dinėti tuos žmones, kurie at
sisako saliutuoti nacių vėliavą. 
Tarp nacių sumuštųjų yra ir 
keli Lenkijos karininkai.

16. — Anglų 
siekėsi įkopti 
šaulio kalną 
viršūnės dar 
siekęs, irgi nepasiekė savo tik* 
slo. Ją sulaikė siaučiančios au
dros kalno viršūnėje ir ekspe
dicija buvo priversta gryšti į 
savo bazę.

nei į kalėjimą pa
: ii l l 'i l

tautos meile, kurios negalės nei 
uždrausti 
dėti.

Provokacijos, protokolai, kra
tos, bauginimai, didesni mokes
čiai, j 
šeikos 
prieš lietuvius ir už tai, kad jie 
yra lietuviai 
šau, yra tikriausi faktai, štai 
charakteringa žinutė, kuria at 
spaudė Vilniaus Rytojus, ir iŠ 
kurios galima patirti, kaip esa
me^ traktuojami lenkų policijos 
1935 m. gruodžio 29 d. vietos 
mušeikos buvo užpuolę liau
dies namuose (dabar jau už
antspauduoti ir prie namų len
kų sargyba stovi) rengiama 
vaikų eglutę, užgesino Šviesą 
i rtamsoje švaistėsi su peiliais, 
brauningais, šaukdami: “visus 
lietuvius išplausime, sušaudysi- 
me, sušaudysime”. Buvo už
puolė 
Prieš tokius mušeikų užpuoli
mus vietos skaityklos vedėjas 
Juozas Dilys buvo nusiuntęs ap
skrities Storastai skundą. Tuo 
pat metu vietos policininką^ 
Varchas surašė protokolus už 
ramumo ir tvarkos ardymą 
skaityklos vedėjui ir kai ku
riems kazimieriečiams, sky
riaus valdybos nariams. Ko
vo 12 d. apskrities Storasta 
tuos protokolus peržiurėjo ir 
nubaudė už ramumo ardymą 
per , N. M. vedėją Juozą Dilį, 
skriaus pirmininką Joną Ruk
šėnu ir valdybos .narius: Kazį 
Jarmalį, Juozą Jarmalį ir Vei- 
kunų kazimieriečių pirmininką 
Joną Grigą sumokėti po 20 
auks. arba po 14 d. sėdėti arešte. 
Be to, kovo 18 d. tas pats Sto
rasta nubaudė už tvarkos ir 
ramumo ardymą vaikų eglutės 
metu vedėją Juozą Dilį 50 
auks. arba vienu mėn. arešto, 
o Kazį Jarmalį, Juozą Jarmalį iv 
Joną Grigą po 25 auks. arba 
po 3 savaites arešto.

Reikia pastebėti, kad polici
ninką, įsiveržus mušeikoms, lie
tuviai pakvietė, kad apgintų nuo 
vąlkatų ir kad tų mušeikų va
das jau gavo aukštesnę vietą, 
o lietuviai visi nubausti. Vie
ton baudos ir protokolų mušei
kos gavo pagyrimą, o nuskriau
stieji kalėjimą, štai lenkų sau
gumo organų teisybė, šis fak
tas palyginus su kitais, yra 
lašas juroje. Panašių faktų 
turime šimtus...

štai, kas dedasi, laisvieji bro
liai, Vilniaus krašte. Mes ti
kime, kad jušų visų širdys yra 
su mumis ir todėl mums leng
viau kentėti ir kovoti su savo 
engėjais.

LONDONAS, birž. 16. — 
Gautosios iš Budapešto, Rumu
nijoj, žinios sako, kad 40 žmo
nių prigėrė apvirtus besikėlu- 
šiam per Dunojaus upę keltu
vui. Nelaimė ištiko vidurnak-

Senas prezidento 
Roosevelto draugas, vietos tei
sėjas John E. Mack nominuos 
prezidentą Rooseveltą antram 
terminui demokratų konvenci 
joj Philadelphijoj. Jis trečia
dieny vyksta į Washingtoną 
apsvarstyti su prezidentu no
minacijos kalbą.

Teisėjas Mack pirmą kartą 
nominavo Rooseveltą kada ta- 
sis kandidatavo į New Yorko 
valstijos senatą. Jis nominavo 
jį ir demokratų konvencijoj 
1932 m.

DETROIT, Mich., birž. 16. 
— Fašistuoj antis kun. Charles 
E. Coughlin savo savaitrašty 
Sočiai Jufctice užsimena, kad 
jo organizacija National Union 
for Sočiai Justice ruošiasi prie 
veikimo, kuris 
“socialistiškai 
demokratus” ir

Tas veikimas,

PARYŽIUS, birž. 16. — žy
das rašytojas Lėwinsohn (“Mo
rus”), kuris: turėjo užimti vo
kiečių tremtinių Pariser Tage- 
blatt laikraščio redaktoriaus 
vietą, liko užpultas gatvėje ir 
sunkiai 
paliovė ėjęs.

To laikraščio štabas patyrė, 
kad jo leidėjas, rusas Vladi- 
inir PoliąkoV, ruošiasi laikraš 
tį parduoti Vokietijos ambasa
dai. Jie tad pasiėmė visus rank 
rą|čiųsį4^^ 
las ir .padarė-‘(tolimesnį laik 
raščio leidimą negalimu. Pa
tys gi -pradėjo leisti kitą laik
raštį — Pariser Tagezeitung.

Poliakov i gi atsakė, kad jis 
nieko* bendra’ neturys su Hit
leriu,’ tik norėjęs pakeisti vy- 
riausįjį redaktorių, Bernhard, 
kuris dabar yra Amerikoj ir 
gauti daugiau finansinės para
mos. Naujuoju redaktorium 
liko paskirtas ekonomistas 
Lewinsohn. Einant iš darbo jis 
liko užpultas ir sunkiai sužeis
tas, nes jį tremtiniai nužiurę 
jo kaipo išdaviką.

DARJELING, Indijoj, birž. 
ekspedicija, kuri 
į augščiatfsį pa- 
Everestą, kurio 

niekas nėra pa-

ST., PAUL, Minn., birž. 16 
— Farmer-Labor partijos no
minaciją į senatorius lengvai 
laimėjo dabartinis gubernato
rius Floyd B. Olson. Kandida
tu į gubernatorius gi liko no
minuotas
Benson, nugalėjęs buvusįjį se
natorių Magntfs Johnson.

COPENHAGEN, birž. 16.- 
Gautomis nepatvirtintomis ži 
niomis, Vokietijos karo lėktų 
vaš susidaužė laike karo ma 
nevrų ties Skagerak. Visa įgu 
la iš septynių žmonių žuvo ne 
laimėj.

Belgijoj streikuoja 
jau 200,000 dar

bininku

EAST ORANGE, N. J., birž. 
16. — Vejoj prie savo namų 
ryte rastas nušautas buvęs 
Edisono bendradarbis, elektros 
inžinierius D. McFarlan Moore, 
67 m. Jis rastas nušautas dviem 
šūviais į galvą. Vienas šūvis 
buvo paleistas iš toliau, o an
tras iš visai arti, kada Moore. 
matyt, buvo jau sukri tęs ant 
žemės.

Jis Edisonu pradėjo dirbti 
tfuo 1890 m. ir yra daug pri
sidėjęs prie išvystymo televi 
zijos, taipgi prie daugelio kitų 
išradimų elektros srity. Po 
Edisono mirties ir jis pasitrau
kė iš darbo ir gyveno gana už
sidaręs, retai kur išeidamas ii 
retai matydamasis su* žmonė
mis.

Duktė prisiminė, kad vaka
re buvo atėjęs jaunas vyras, 
kuris norėjęs tęvą matyti. Bet 
tėvas jau miegojo ir vyras nu
ėjo. Tėvas prisipažino, kad jis 
buvo susibaręs su tuo vyru 
trys metai atgal dėl darbo prie 
televizijos. Dabar to vyro ieš
koma.

MEMPHIS, Tenn., birž. 16. 
— Pasiturinti Miss Willie Sue 
Blagden, 23 m.,- kuri daugiau
sia įgyvena New Yorke ir bu-? 
vo atvykusi pas; tėvus vizitui, 
pranešėgolįciįąį, kad ji ir pres- 
byteribhų kunigas Ulaude Wil- 
liams iš Little Rock, Ark., li
ko govedos pastverti ir nuplak
ti ties Earle, Ark., į kur jie 
bu!yb nuvykę tirti užmušimą 
vieno streikuojančio negro nuo
mininko.

Danzigo naciai dūk
sta; padėtis darosi 

pavojinga

SEKMADIENIAIS per vi- 
są vasarą Naujienų ofisas 
bus uždarytas.

APSKELBIMUS sekma
dieniais galite paduoti te
lefonu G A N A L 8500 
NUO 4 VAL. PO PIET 
IKI 8 VAL. VAKARE.
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Mums Vilniaus lietuviams 
paskutinieji 
rais kryžiaus keliais 
dienos ir valandos, 
siektų musų vis nauja skaudi 
žinia. Lenkai lietuviškas mo
kyklas jau, galima sakyti, su- 
likvidavę, pradėjo naikinti lie
tuviškas skaityklas. Per pas
kutinįjį Vilniaus “Ryto” suva
žiavimą sužinojome, kad jau per 
20 skaityklų uždaryta ir kelio
lika skaityklų vedėjų ištremta, 
šiuo metu jų skaičius dar pa
didėjęs.

Labai didelis smūgis kirstas 
šv. Kazimiero draugijos veiki
mui. Kaip žinome, ši draugija 
turi tikslą auklėti jaunimą ka
talikiška pakraipa. Visose lie 
tuviškose parapijose šios drau
gijos skyriai buvo katalikiškos 
akcijos organai. Naikindami 
Liet. Šv. Kazimiero draugijos 
skyrius, lenkai naikina ne tik 
brgąnizuotą lietuvišką darbą, 
bet ir katališką veikimą. Nie
kas rimtai negali prikišti šia’ 
draugijai politinio veikimo, bet 
jau 60 skyrių ir skaityklų už
daryta, 8 lietuviai naujai iš
tremti, o dvasinė vyriausybė 
tam reikalui apginti netarė nei 
žodžio. Priešingai, lenkų kata
likiški laikraščiai reiškia, didęh 
pasitenkinimą 
taipogi savo grašį pridėjo prie 
lietu v. šv. Kazimiero draugijos 
persekiojimo...

Visi šie persekiojimai mums 
visai suprantami: nori iš mu
sų išplėšti' lietuviškumą ir jo 
vietą pakeisti negarbingu len
kiškumu. Bet mes galime 
viešai pareikšti, kad tas lenkų 
niekšiškas darbas nepavyks: 
nors uždarys visas mokyklas ir 
skaityklas, sulikviduos visas 
draugijas, tai dar pasiliks mu
myse lietuviška siela, deganti

BRIUSSELIS, birž.
Valdžia sumobilizavo 
menę apsaugojimui visuomenės 
aptarnavimo įmonių, streikams 
vis labiau besiplečiant privati
nėse industrijose, šiuo laiku,
nedidelėj Belgijoj streikuoja
jau virš 200,000 darbininkų.
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PARYŽIUS, birž. 16. — Pre
mjeras Blum šiandie kalbėjo 
senate, reikalaudąmas iš sena
to tuoj aus priimti tas‘darbo 
reformas, kurias jau priėmė 
atstovų butas.

Blum įspėjo senatą, kad at 
metimas tų reformų 
savaitės, apmokamų atostogų, 
kolektyvių sutarčių su samdy
tojais — atneš Franci j ai dide
lės žalos ir prives prie franko 
devaliuacijos, kurios dabartinė 
valdžia nemano daryti, išėmus 
tik susitarimus su kitomis val
stybėmis.

Bet senate galima tikėtis di
desnio pasipriešinimo socialis
tinės valdžios programuį 
dangi senatas yra daug 
nesnis už atstovų butą.
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iio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Veikiausia lietus su1 perku- 
nija; šalčiau į vakarą.

Vakar 12 vai. dieną tempe 
ratura Chicagoj
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Kiti Lietuviai Daktarai.^

Dr. T. Dundulis

šiaip, kalbėkime 
dėlto turime pri- 
ši nedidelė Port-

' ’V.IfMETIMAI
F-, < » r. r, ■ ** s T f

Gydytojai ir Dentistai

Amerikos. Lietuviu 
Draugijos Nariai

A. Montvid; M. D.

Vai. 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak.
Tel. Seeley 7330 „ 

Narna telefonas Brunswick 0597
-   N ; ■->-f'f ■' -

Ofisč 1>sL Boulevard ‘ 6918
Kez. Tel Victory 2848
Dr.. Bertash

756 West 35th St
' Cor. of Š5th and Halsai dta.

Ofiio valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8;
oafiral' atitarti

T-
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Claire Trevor

NEW YORK. — Naujoviniai moterų sportui pritaikyti drabužiai. ......

1631 S. Main Street

m w
- BROOKLYN, N. Y. — Bir

želio 6 dieną Amerikos Lietu
vių Piliečių Klube sandariečiai 
surengė vakarienę delegatams 
išleisti į Sandaros- seimą.

Svečių ir. viešnių susirinko 
apie 15 asmenų.

- •* f ' i:
Baigiant vakarieniauti, pra

sidėjo programas. Programų 
vedė p. Vinikiene, kuri pakvie
tė paeiliui kiekvieną pakalbėti. 
Kai kurie jų kalbėjo, kai ku
rie tik juokais praleido pakvie 
timą. Pagaliau pakviestas .ir 
Bajoras, kuris pasakė trumpą 
ir juokingą prakalbėlę. Po to 
pakviesta Zosė Vitaitienč. • Pa
staroji nei iš šio nei to, ; nemi
kli juo j ančiais sakiniais;, pradė
jo pulti Bajorų ir griežtai rei
kalauti, kad jis apleistų 1 sve- 
tainę-vakarienę, nes jis jai ne
pageidaujamas. Bajoras > nieko 
nelaukęs pakyla ir eina iš sve 
tainės, tuo pat momentu Vi- 
taitis pašoka ir eina paskui 
Bajorų, ir taip abu išmaršavo 
iš vakarienės, paliekant Vitai- 
ienę kalbant, Vitaitis daugiau 

nepasirodė svetainėj, matyt, 
išdūmė į namus; tačiau Bajo 
ras nuėjo į viršutinę svetainę, 
pasikalbėjo su klube esančiais 
pažįstamais draugais ir po kiek 
laiko vėl grįžo į apatinę sve
tainę, kurioj buvo vakarienė. 
Tuo momentu Zosė Vitaitięnė, 
kaip įniršęs tigras, griebė Ba-

PORTAGE, Pa. — Tai ne- 
didelis angliakasių miestukas, 
kuris priskaito iki 12,000 gy
ventojų. Jis yra centralinėjė 
Pennsylvanijos dalyje anie 92 
mylios nuo Pittsburgho,

Lietuviai pradėjo čia apsi
gyventi dar pereitame šimtme
tyje. žinoma, tikslių žinių nė
ra, kada jie čia tikrai apsigy-j 
veno. Prieš depresijų tiek šia-, 
me miestuke, tiek jo apylin
kėse lietuvių skaičius buvo žy
miai didesnis nekaip šiandien.

Prie lietuvių sumažėjimo 
daugiausia prisidėjo tai, kad 
kai kuriose kasyklose anglis 
išsisėmė ir jas teko visai už
daryti, o kitos kasyklds užsi-

...... ■ L' •
jorą už galvos, trenkė į grin
dis ir pradėjo jį kojomis spar
dyti ir kumščiomis antakius 
daužyti. Laimė dar, kad grei
tu laiku tatai pamatė Jankau
skas ir prišokęs atlupo Vitai- 
tienę nųo.Bąjoro, kįtajp butų 
buvę jam blogai. Nespėjus pra
eiti kelioms įmiįutėms, Vitai- 
tienė vėl griebė Bajorą ir par- 
sigridv.ė; jį ant i laiptų,; einančių 
į viršutinę svetainę, ir prade 
jo daužyti kumštimis; antakius. 
Bet greitai pamatė > Paulauskas 
ir ^prišokęs J vos . atlupo 1 Vitai- 
tienę nito į Bajoro- ir nuvilkęs 
įmetė /į virtuvę ir ten užrakino. 
Paulauskui- belupant; Vitaitienę 
nuo. Bajoro ir . Bajorui besigi
nant nuot Vitąitienės,. per klai 
dą jis uždavė--Paulauskui pet 
nosį ir < tas apsipylė ikraujais. 
o -Bajoro veidas apdraskytas, 
antakiai pajuodę; koja nuo 
spardymo per kelis r colius pa- 
įuodi/s i ir vienos rankos nega
li pakelti. (i - '
. Tai taip sandariečiai, pralei
do savo surengtų , vakarienę 
delegatams į seimą, išleisti. 
Apie tų vakarienę gėda yrą ir 
į laikraščius rašyti, nes kultu-, 
ringi žmonės vengia muštynių 
ir kraujo praliejimo karo lau 
ke, o sandariečiai tą nešvarų 
darbą praktikuoja surengtose 
vakarienėse, tiio darydami ge
dą visiems .lietuviams..

- .Buvęs vakarienėj J.

darė laikinai. Tuo budu darbac 
sumažėjo.. Aišku, kad lietuviai 
kurie daigiausia yra angliaka
siai, priversti buvo kitur dar
bo ieškoti.

Pasilikusieji lietuviai per ei 
lę metų; turėjo daug nemalonu
mų, o ypač; laisvos minties lie 
tuviai. ,Ir tie nemalonumai kį? 
davo f dėl numirėlių. Kai mir 
davo koks laisvos mintieą.žmo 
gus, tai būdavo daug vargo j 
palaidoti. Tiesa, lietuviškos pa
rapijos čia nėra. Reikėdavo tad 
kreiptis į airius arba lenkus.

Kadangi airių ir lęnkų ka
pinės yra kunigų kontroliuoja
mos, tai, žinoma, tekdavo rei
kalas turėti su kunigais. L

. / *

rint galvoje tą faktų, kad Port- 
age miestuke gyvena apie 50

prasidėdavo kamantinėj imai: 
kokio tikėjimo velionis buvo, 
kokiai parapijai priklausė? O lietuvių šeimos ir keliolika pa- 
jei nepriklausė, tai kodėl?
c Suprantamas daiktas, kad 
tie kamantinėjimai nabašninko 
šeimoms ir giminėms būdavo 
nelabai malonus dalykas. Juo 
labiau, kad kunigai ir juos iš
bardavo. Kas be ko, — už, pa
tarnavimą laidotuvėse lėkdavo 
gana.. brangiai sumokėti.
. Visa tai tiek įkyrėjo lietu
viams, kad Jie nusitarė įsigy
ti savo kapines. Tai tikrai bu
vo drąsus žingsnis, ypač tu- 
------- 1 L; j.\'i ‘.'i r"; ./V'.------ :

vienių. . ...
Iniciatyvapadarė Lietuvių 

Tautos Draugystė, kuri įsikūrė 
1900 m. - Tai draugijai vado
vauja progresyviai' ir ji turi 
apie 50 narių. Draugiją pasi
rinko gražus žemės kampelį ir 
įsteigė ten laisvas kapines.

to

Mrs. Anelia K. Jaruss?
Physical Therapy 

apd Midw.ife 
6630 S. We«teni 
A ve., j 2nd floor 
Hejnlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo nąmuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t.r e a.t- 
ment;. ir roagne- 
tic blankets ir it. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

MALEVOS
Didžiausios malevų ISdirbGjų ir aistri- 
bu torių Istaipps ęhicagoje,. Standarti
nės rųšleS malevų už tiktai ,ruples malevą už tiktai ,

3L

.1
—yw mi -uw. n J’ b-w n i-------

___________ - ■_ , . «

A— ............... 1...............

m
NICKLE PLATE BEER

Froiri FBrt Wayhe, Ind.
Tai Alus, kuris 
šaltinio, katras 
rūmo.

turi vandenį iš giliausio požeminio 
randasi apačioj uolų 500 pėdų sto-

Tai alus, kurio ? 
naudingų jūsų sveikatai dalių.

• . j ? 'L,' 4 -• * »r

yahduo turi daugybę reikalingų ir

Turime bačkomis, U, 1/8, Jiffy-Jugs, 
pusgorčiais ir keisais.

“ . * " » j r ■ , j i

Neskriausk savo, biznio; padidinsi, : turėdamas 
Niekio Plate on Tap.< Kostumeriai supras skonį, 
jausis sveiki ir linksmus.

, j f y. - ? • l • > < ^4-
ŠAUKITE MUS ŠIANDIEN. ,

' r i i O » . ' f . . '
' l 11 / ( ' ‘ t ■'! f * jPristatome visur, didelius ir mažus užsakymus, 

ftltžbiŠT. cd. PULLMAN 9200, CHICAGO, 
16411 S. Micliigan Avenue

• ROCKFORD, ILL.

reggliarčB kainos
Nėra Middle-Man’s pelno 

7,000 gal." Sherwin Williams Tvirti Var- 
oiSo. iŠ Majestia Radio, kuris jflubap- 
krutavo. $2.75 vertės N 
kaina ...... —..... -■?-........... *_ - ~ ?
Namams Malcva, Gloss ar Fiat, Grrtat ■ 

.Lakęs rųšies, kitur $2.25; 4*1
musų kaina- _ j.....
Montgomery-Ward cortifikuota maleya 
ėand Kote finish, pirmiau ‘ įfc 4^ 4141 
$3.20, dabar  ---- ......—— * ’
Juodas Screen Enamelis ' CftAA '
Dabar galionas
“Quįntb” U. S. Gaišo- $1.00 
mine 25* sv. maišas •

■ • Ir tūkstančiai kitų bargrenų. 
Mes opernojam nuosava sandeli Ir tu
rime savo ■ malevų fabriką. Pirkit tie- 
siog'/ii1 ’.tdupykit I

PAINT iEXCHĄNGE OF 
CHICAGO 

1557 MILVVAUKEE AVM. 
6830 S. HALSTED ST. 

.arw 2274- .EL^TbN. AVĖ. n :■ .
Telefonas f Arthitage 1440. ’ - ■•••f •1*1 5 ■<_

ŠIOS SAVAITES
įjKfo eąūJ i y įExtra Bargenai

KARPETAS 9x12
VERJĖS $24.00 įABĄF

$12.95

FURNITUfiE<
•m •> r- V f i

i 2310 West £
Robsevelt Road
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daug naudingų darbų yra nii- Į Skelbimai Naujienose 
..r ,___ ... , i’- duoda;
Kalbant apie laisvas kapines v r A U. 2 7reikia pasakyti, jog jose jau] PAČIOS 

liko j palaidota pora lietuvių.) > nRU.ding’OSi
Pirmajam ten teko atsigulta 
šešių metų berniukui, Vincui 
Kazičiunui. Antruoju / nukelia 
vo Vincas Savukas, kuris, iš
auklėjo labai gražią šeimų 
dvi dukterys yra mokytojos, o 
xitos dvi ,» gyvena Chicagoje. 
Emilija dirba “Vilnies” rašti-i 
lėJ’e- . ? . U / ..

Kapines įsisteigė prieš dve 
j etą metų. Kaip minėjau, jos 
jau priglaudė du vietos lietu
vius. Kiti laisvos minties lie
tuviai ten yra nusipirkę lo • 
tus.

Kalbėkime 
taip, bet vis 
pažinti, kad 
age lietuvių kolonija pusėtinai 
progresuoja.

— Senas Petras.

^4 . !■><**

GAĘS1MITES 
NAUJIENOSE

-* 1 ųp'. Į ........'-' L l ..... .....

Dr. V.. A. Šimkus
GYDYTOJA^ *R CHIRURGAS

Valandos nūd 2 iki 4 Įr nuo’7 iki I 
vai.. Nedaliomis nuo W iki 12 

3343 South Halsted SU 
leL Boulevard 1401

---------------------------- ■„ ..i .. ------ ----------- -------

Kapinių vieta tikrai graži. 
Jos jau yra aptvertos tvora ir 
labai gražiai sutvarkytos. Tvar 
kymu kapinių gražinimu r le
pinosi patys draugijos nariai 
atliekamu nuo kasdieninio dar
bo laiku. Dirbo jie be jokio at
lyginimo. Vadinasi, dirbo iš pa
sišventimo. .

Nors Portage- < miestuke ir 
nedaug tėra lietuvių, bet jie

. > < »i —t—— • j— ■ T' 1 1 ’ ■

ADVOKATAI‘J A e r

tf. GtliGIS
, ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas-—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

.Tel. Boulevard 1319.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

•to

BIRŽEtib MĖNESIO IŠPARDAVIMAS!
VYRAMS KEPURĖS OCk MOTERIMS FULL FASHĮON . 

■; ; - £-OG KOJINĖS Eft,
KELINĖJ ir ^spalvotos

'1,95y
Ts 4S!b

kojinės enk
ir augščiau. 

MOTERIMS Plaunamos; 
DRESĖS V

mergaitėms 
DRESIUKĖS ..................
Moterims ir Merginoms vmajudy- 
muiši vilnoniai siutai $ 1.85

j Teįephone: Boulevard 2800 1
JOSEPH J. GRISU

Lietuvis Advokatas 
4631 SOUTH ASHLAND A VENĮ 1 

Rėš. 6515 So. Rockwell Si. 
Telephone: Renublic 9723

. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas •

____ 1. Z ’ ' Z > Tel. Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Rezidencija , I

lezis -
GYDYTOJAS iR* CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—-8 ir 7—8

Telefonas Ropublic 7868
1 '■ ........................... """■

Phone Dinlevafd 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas .

4645 So. Ashland Avė.
s arti 47th ■ Street . ; : .

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVS. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki S 

vak. Nedalioj pagal sUtarim*.
Ofiso Tel.: Beulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

3421 S. Halsted St. 
Ofiso vai. vakarais

‘r’" ' ' I
VYRAMS' POIji

M -g4’ ■ ■VYRAMS?>iiŠeigihiai Marškiniai
69cR- "•S--Vmaug§čiau ... , ,

Vi^f .ėsdtb kviečiami atsilankyti j musų krautuvę ir persi- 
;tikrw£l! j musų kainomis, o mes užtikriname teisingą pa- 
tamavjm,. r .

Josėph’s Dry Goods Store
• JOSEPH.;. PIKELI S, v ^vinyikas. į-

' ; . ' " ' į ' 'J ' "!r.y"’rl iv j ..s

LaicĮotuy jHDirektoriai (,
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

< ■■ , . _        ■■■ ■-■• ■■■..—1 ■; ■' ■ •- u - ■■■■»■■ I

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias; Visose Miesto Dalyse.

. A ' J * į ■■■_________ i___________________________________________:__________________ __

S. C. LAGHAVICZ
42-44 East 108tli St. Tel. PųlJmąni4270 arba Canal 2515
; . j. LkbLEVlCIUS . : '
4092 Archer Avenue^. J ’ Pbone Lafayette 3572

- ’ .k....,/.į. i H- . ......... .
S S, P. MAŽEIKA :• •

8319 Lituanica Aventie . L.. Phone Yards 1188

Pbone Lafayette 3572
•l'- žj.1 ■ tjl-- ■ ' 1 ..................

. A. MASALSKIS :
_ Phone Boulevard 4189

> V - M.
8807 Lituanica Avęniie

, A. PETKUS i; •....... : /
1410 South 49th Cburt Gibero PHonė Cicero 2109

J. F. RAbžltjŠ > : < vL
668 West i8i;h Street Į .. Phone Canal 6174

...■ :_,‘.v'’<:;XM1skudAs
718 West 18th Street

>. h

■ęJ 4.i’L i.?’.M MA !* 
Phone Monro© 8877

... .......»>yll"|!|i.... .... .. ..... ......—........ .. .............................;.........—■

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevarii 5208-8418 
■'y   .. ..............——    ..................

> > EŽERSKIS IR SŪNŪS ■ < •
10734 Š. Michigan Avė.; Tel. Pullman 570Š

*1' ' *' *■ t y **• 1 Ai z

4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742 
Brigbton Parit Skyrius^ 4jĮ47. Š., Fairfjel^, Laf. 0727

< LACHAWICZ it SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927 

UasTiM iįcaseHA

¥"»■ ' i.'G 1?

„AMBULANCE PATARNAVIMAS. DIENĄ IR NAKTĮ
YARdS174M742

3407 Lowe Avė. Tel.. Yards 2519 . i Telefonas Virgiitfa 0036 r
■ / __________i. 1 Cfišo valandos nuo 2—4 ir nuo^JJOHN B. BORDEN Hv

LIETUVIS. ĄI>YOrAtAS
2201 W. Cermak Rosd (W. JVSt.) rel> Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5 ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 

Vakarais: PanedSlio. Seredoi ir I iki 8:30 v. NedčL nuo lO iki !2 a. m
Telefonas Canal 1175. Dr. S. Naiieiis ;

Telefoną Republk OTOO GYDttOJAS Ift CHIRURGAS
_____________ ______ __________ ".' Ofisasi ir£/Retidencria<H

A A QT AITTQ 3335 So« Halsted St.A. A» 0JLAIY1O CHICAGO. ILL. ___
ADVOKATAS —ę--------- :-------------——■

ui w. Washington st Dn A. J. Manikaš
Rnnm 797 PHYSICIAN-SURGEONRoom 737 1 Office 4070 Archer Avė.

: Tel. Virginia .11J6
Valandos: T—3; ’ 7-1—-8:30 p. p.

Office & reridepce 2519 • W. 43rd St.
t Tel, Lafayette 3051

Valandos: 9—10 rytą, 5—6 p. p. 
Kasdien, išskyrus serędas.

Sekmadieni, susitnrĮiį.
"Ji > X i i '1^-.'* "s/i y1;- ;■  .

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

GyV. vieta: 6733 Crandon Avė, 
namu Tel.: — Hyde Park 3395

State.. 4690 ■ Prospect 1012
KAL & ZARETSKY 

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

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

6:00'*' vakare.
188 W. Randolph St 

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
v 4^/, iki 3:00, po piet. .

AKIU SPECIALETB

DR. VAITUSH, OPT. 
' ftlETUVIS j

Optometrically' Akiu Specialistaa. ;
Palengvins akiu įtempimą, kuri* 

esti priežastimi vaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu a'ptepiinlo. nervuotu- 
mo. skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste, ir tojiregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
kitnuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia ,mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phene Boulevard 7589

DR. G. ŠERNER
- ..J LIEfUVIS -- 

jJaL Yarda 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

bfisM ‘ir Akiniu Dirbtuvl 
756 Wėst 35th St 
jt/tJęarnww .Halsted. St; č 

10—4. nuo 6 Iki 8 
10 iki 12 vai diena.

Valandos nuo 1Į 
Nedaliomis nuo i

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviaips žinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. . * V. ’

Gydo staigiau if chroniškas ligas, 
Vyru, moterų ir vaiku parai nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus^. . x . 
N 1 Ofisas ir LabofratoHja: 
1034 W. 18th SU. netoli įMtor*&n Si

Valandos nuo ,10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakaro. 
. . , Tek Canal. 8119 •. ,

* Rezidencijos telefbncd:
Hyde Park 6755 ar Central 7464

.... ... "fru. iL1.-i i-.
Dr. Charles Sega!

ra GEIŠAS ’
4729 So; Ashland Avė.

2-rbs lubos' 
o^MfoSiSi.

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, duo t ild 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki .8:80. vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 ild 12 
valandai diena. - - •

Pilone MIDWAY 2880
........................................ . ■■ ■" ....... . ■■ ■

* • Telefonas Yards

4631 SOima ASHLAND AVĖ. 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po piieta 
7 iki 8 vai Nedil. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2408
......" ........ .'r - I—“1 " 1

Ofiid Tėt Dorcbester 5194 
..Rez. Tek Drexel 9191 

Dr.A.A.Roth
Rasas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, Vaiku ir visi 
.... chronišku ligu<t.. »

* Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vafc Neda

liomis Ir šventadieniais 10—11 
dienu.
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NAUJIENOS, Chicago, III 8

resu paleisti, gana aštrių žode 
lių.

Tiesiog tenisą stebėtis iš kai 
kurių žmonių jautrumo. O ypač 
iš tų žmonių, kurie dar visai 

niknikas ncsen^ai nesidrovėdavo kitų ad-

Trečiadienis, birž. 17, 1936

K BROOKLYNO PADANGES JUOKAI
Brooklyii, N. Y.

at-Nereikalingas jautru
Visiems gerinasi

turi

(rai

dų

ATYDA PIRKLIAI!j ■•į#

i

Morning I 
ealthy Condition g

't

Gal- 
visai

musų 
šhup-

-

visiems geri būti ir- visiems 
įtikti. —F. Lavinskas.

KRAFT 
PlMCNTCI

Tačiau tos kovos 
kad

Už kokius kilnius 
ten kovota ir su 

. r

novv in new-design 
Swankyswig glasses!

kartu kalbėjo Jankaus- 
Strazdas. Nors dvasios 
Pruseika ir pasitraukė, 
karingumo šklokinin-

Tėviškas patarimas
Nuo pat mažų dienų — 
tėvas sunui — buk t?u-

5,000 organi

Kruvinas piknikas. — “Naujosios Gadynės” 
turėjo kitokią išvaizdą 
mas. — PROTESTAS LIETUVOS 

PREZIDENTUI A. 
SMETONAI

Nepastebėjo*

Motina vaikui griežtai:
— čia

bAEOOVV

233

m

i> VĮ

v. V* |74-^įOį|Ji

AEsOurr

tedalyvavo kaip pernai, tačiau 
jis buvo gana sėkmingas. Susi
rinkusieji smagiai linksminosi 
iki vėlumos. Nusiteikimas buvo 
visai geras.

Dalyvavo žmonių ir iš kitų 
kolonijų. Pavyzdžiui, p. Pranas 
Buknis su žmona ir š’vogeriu 
buvo atkeliavęs net iš Detroito. 
Jis linksminosi piknike iki vė
lumos.

šiais metais ponas Matusevi
čius “nebesifaitavo” su socialis
tais. Mat, skridimas jau įvy
kintas, tad vesti kovų dėl “kul
tūros reikalų” nebebuvo pras
mės. Tačiau, kiek teko nugirs
ti, pačiame piknike įvyko smar
ki kova.
“principus” 
kumštimis argumentuota, tik
rai nežinau.
pasėkos buvusios tokios 
kai kurių paraudusios ne tik 
nosys, bet ir galvos.

Vis tai dėl didesnės vienybės 
ir geresnio susipratimo!

rfc

Gegužės 31 d. Dexter parke 
įvyko sklokos piknikas. Jis žy
miai skyrėsi nuo tų, kurie įvy
ko praeityje. Pirmiausia jis ne
buvo tiek gausingas publika 
kaip pernai. Antra, per pasku
tinius kelis metus “labai ne
draugiškas kalbas draugo Bim
bos adresu sakė draugas Pru
seika”.

šiame piknike Pruseikos ne
simatė. Jis jau paėmė nuo sklo
kos divorsą ir dabar šiaušiasi 
prieš savo buvusius draugus 
kaip katinas. O kadangi jis da
bar kitame vežime važiuoja, tai 
ir kitą dainų dainuoja: kaip jis 
pildavo kailį Bimbai ir jo leite
nantams, taip jis dabar vanoja 
sklokininkus, atseit savo buvu
sius draugus.

Nesimatė nė Paukštienės, ku
ri tarsi toji bitelė nešdavo sklo- 
kininkams medų pavidale centų 
ir dolerių. Ji kiekviename pik
nike bėginėdavo su visokia li
teratūra ir pardavinėdavo ją.

Šiuo 
kas ir 
vadas 
tačiau
kams vis dėlto netrūksta.. Jie 
dar pasiryžę gyventi ir kovoti. 
Tokiu budu Pruseikai tenka nu
sivilti. Bet tai tik natūralūs da
lykas. Juk panašiai pasitaiko ir 
su tėvais: jie augina, augina 
savo vaikus, o tie, kai paauga, 
su tėvais nenori nė skaitytis.

Tokį nusivylimą dabar tenka 
išgyventi ir Pruseikai: jis už
augino skloką, o toji dabar ne
benori jo kalusytis. Nieko ne
padarysi, — toks jau gyveni
mas...

Bet tiek to. Nors, kaip jau 
sakiau, piknike žmonių mažiau

Kai kurie žmonės nei iš šio, 
nei iš to pasidaro nepaprastai 
jautrus. Tiesiog pradeda kon
kuruoti su prima donomis. Vie
nas tokių prima donų dabar 
yra “draugas” Pruseika. ų Nuo 
kai kurio laiko jis atvėrė “nau
ją gyvenimo lapą” ir baisiai 
sielojasi, jei jam primenama 
dar visai netolimos praeities 
nusikaltimai.

Keisčiausias dalykas yra ir 
tas, kad dėl Pruseikos ir ko
munistų vadai (“iš širdies ar 
tik dėl svieto akių”, — to tai 
nežinau) irgi labai sielojasi. 
Vien jau paminėjimas to fakto, 
kad brooklyniečiai iš Pruseikos 
dabar juokus krečia, laikoma 
labai nedraugišku “gestu”, o 
laikraščiai barami už tai, kad 
jie tuos juokus “nesucenzuruo- 
ja”.

Iš kur atsirado tas nepapras
tas draugiškumas? Jei žmogus 
dar turi šiek tiek jumoro, tai 
jis gali įtik pasijuokti iš visos 
tos “draugiškumo” komedijos.

Koks čia, po šimts pypkių, 
nusikaltimas priminti, kad štai 
dar 
gas 
ba” 
šuo 
nei
gerbti žmogų, kuri 
dirba su vienais, o rytoj, prisi
plakęs prie buvusių priešų, pra
deda niekinti savo vakarykš
čius draugus.

Pasirodo, jog draudžiama ra
šyti ir tai, kad “draugas” Pru
seika negalėjo išsitekti Brook- 
lyne, tad jį primetė Chicagos 
komunistams. Bet kokių refor
mų Brooklyne nebuvo galima 
padaryti (kiekvienas vadas ten 
tvirtai laikosi įsikibęs savo dar
bo), tad teko “pratuštinti” vie
tą Chicago j e, kad ten 
Pruseika išsitekti.

Savo laiku viečos siuvėjai ve
dė tarpusavio kovų. Todėl bu
vo reikalingos ir “puolimo” ir 
“gynimosi” lygos. Dabar santy
kiai žymiai pagerėjo. Siuvėjai 
pradėjo susiklausyti ir vienin
gai veikti. O dėlei to <ir lygos 
pasidarė nebereikalingos, 
vojama tad netrukus jas 
panaikinti.

& *
Jau aš minėjau, kad 

kolonijoje yra vadinamų
tarnių, kurie pasižymi čigoniš- 
kumu. Tą savo čigoniškumų jie 
puikiausiai. įrodė. Kai atvyko 
Dr. Jonas šliupas, tai jie apie 
jį tupinėjo. Nėra abejonės, kad 
prieš Dr. šliupų stengėsi pasi
rodyti kaip laisvamaniai.

Bet vos spėjo Dr. šliupas iš
nykti iš jų akių, kaip jis išny
ko ir iš jų atminties. Štai prieš 
kiek laiko tie patys vadinamie
ji šliuptarniai tupinėjo apie vie
ną kunigą ir jį visokiais bu
dais gerbė.

Matote, kokių lanksčių žmo
nių pas mus yra: jie stengiasi
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Write for Free Eye B 00 k

prieš metus laiko “drau- 
Pruseika su draugu Bim- 
sugyveno tiek gerai, kaip 
su kate! Pagaliau nei aš, 
daugelis kitų nesame linkę 

šiandien

Brooklyno ir apylinkės lietu
vių organizacijų konferencijos 
komitetas, susirinkęs į posėdį 
prisirengimui prie Amerikos 
Lietuvių Kongreso, birželio 11 
d. 1936 m. Piliečių Klube, 80 
Union Avė., Brooklyn, N. Y., 
atstovaudamas
zuotų lietuvių, pareiškia jūsų 
vyriausybei griežtą protestų 
dėl sušaudymo keturių ūkinin
kų ir dėl jūsų ■vyriausybes pa
aštrinto teroro prieš Lietuvos 
žmones, kurie darbuojasi įstei
gimui demokratines tvarkos 
Lietuvoje ir pagerinimui savo 
gyvenimo.

Mes, besirępg^ami prie, di
džiulio Amerikos Rietuvių Kon
greso Atsteigimui Demokrati
nės Tvarkos Lietuvoje, pasiža
dame visokiais budais remti 
Lietuvos žmonių kovų už pa
šalinimų jūsų fašistinės vyriau 
sybės.

Komitetas:
Pirmininkas J. Buivydas 
Sekretorius J. Siurba.

Night and
Promote a Clean, Healthy Condi
Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins

Sale for Infant or Adult. At all Druggists.
Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENŲ METŲ SENUMO.

Vaiko atgaila
-t- Mamyte, ar Dievulis 

leis man, kad mušiau Verutę, 
jei labai jį prašysiu?

— žinoma, atleis! Bet 
daug melstis...

— Hm, mamyte... žinai,
liuosij daugiau jai neįkrėtęs

Vaistinėje
— Kai tamstos ponia sunau

dos visų dėžutę šio stiprinan
čio vaisto, bent dešimčia me
tų pajaunės.

— Duokit šen iš karto de- f 
šimtį dėžučių!

Sunaus mokslumas
— Klausyk, sūneli! Ar at

eis dar laikas, kad tu linksmai 
ir noriai imtum mokytis geo
grafijos ir istorijos?

— žinoma, tėveli... kai aš vėl 
pradėsiu spręsti kryžiažodines 
mįsles.

Tempas
— Kada išvažiuoja į Ame

riką garlaivis?
—- Po septynių minučm.
— Ar anksčiau nė vienas 

nevažiuoja? Man reikia labai 
skubėti!

spintoje buvo 
obuoliai, o dabar jau tik vie
nas. Kas čia yra, Jonuk?

Jonukas motinai:
— Mamyte, antrojo aš ne- 

’ pastebėjau, per tamsu buvo.

taria
pus, Antuk. Pinigus dėk į na
mus, įmones arba krautuves. 
Kur tu padėjai tų litą, kurį 
gavai iš bobutės?

— Aš jį įdėjau, tėveli, i šo
kolado krautuvę Laisvės alėjo
je.
/

METERIO
PIRKIMO
PLANAS
ĮTAISYS jums

ELEKTRIKOS REFRIGERATORII)
Iš elektros santaupų, 
kasdien mesk tik'' po 
inąžą dalele, i ši mete- 
ri ' ir nepajusi kžūp 

išsimokės

NATHAN
KANTER

HMI

Dabar galima gauti kaimininiam tavernfe

MUTUAL LIQUOR CO
4707 South Halstcd Street
Visi Telefonai YARDS 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTGRI9

Pasiųsk Kuponų 
Dabar!

C0MM0NWEALTH EDISON CO.
72 W. Adams St., < ... ""

Aš užsiinteresavau jūsų Electric Refrigera- 
tion Meter Planu. Prašau pasiųsti savo at
stovą, kad man pilnai viską išaiškintų ir be 
jokių obligacijų.
Vardas .........................
Antrašas '.....................
Tinkamiausias laikas

{mokesnius Imk iš Santaupų!
• Pirk elektros refrigeracijų šiuo paprastu lengvu bu
du. Moderninės refrigeracijos įtaisas piaute nupiauna 
gadinimus ir pinigų švaistymų. Iš šių menkų santaupų, 
kasdien mesk į parankųjį metferį kol įtaisas išsimokės.

Gaukit visas smulkmenas apie šį" ekonomiškų planų. 
Telefonuokite RANdolph 1200, Local 170.

Padengimui išlaidų ir palūkanų už praleistus jmokesnių laikus, 
skaitysime už refrigeratorių truputi aukštesnę kainą.

COMMONWEALTH EDISON

ELECTRIC W SKOPS
DOWNTOWN—72 W. ADAMS ST.-132 S. DEARBORN ST. 

Telephone RANdolph 1200, Local 170
4834 South Ashland Avenuo 
3460 South State Street 
2733 Milwaukee Avenue 
4562 Broadway «, 
4231 West Madison Street

EiJLUOVlN VVF. * 
Chicago, III. * 
: Refrigera-

4833 Irving Pa r k Boulevard 
2950 East 92nd Street 
852 We»t 63rd Street
11116 South Michlgan Avenue 
2745 Lincoln Avenue

atvykti ......................
..... 1 FEDERAL COUPONS GIVEN

* '

Kraft 
Cheese 
Spreads

• Sparkling glasses strewn with 
bright stare...the new Swanky- 
swigs. You’ll want to collect a 
whole sėt. And while you’re doing 
it, get acųuainted 
with all seven 
of the delicious 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
marvelous for 
sandwiches,salads 
and appetizers.

B AKI N G 
RV POVVDER

Sime Price Todaų, 
a$45 ^arsAgo 

25 ounces25<r
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$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago
3c per copy
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Naujienos einą kąsdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
Dl Telefonas Canai 8500.

Ufeakyaco kalnai
Chicagoje — paštu:.

Metams______ ____ ___—.... $8.00
Pusei metų____________ _ 4.00
Trims mėnesiams----- ------------?2.0Q
Dviem menesiams----- -------------1.50
Vienam mėnesiui

Chicagoj per Ifinėšibtojust į
Viena kopija 80

V Savaitei ę L.■■>•<■ ■♦■■o ik* •
Menesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams •••••• *•*•••• ».■■«»>» •••••••••••••••• $5.00
Pusei metų — 2.75
Trims menesiams 1.50
Dviem menesiams 1.00
Vienam menesiui ---------- :------.75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ______ ____________— $8.00
Pusei metų 4.00
Trims menesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

PREZIDENTO GALIA
b

Roosevelto priešai daug kalba apie jo “diktatūrą”— 
kad jisai turįs labai didelę galią ir trokštąs ją dar la
biau padidinti.

Tiesa, kad prezidentui Rooseveltui kongresas su
teikė visą eilę nepaprastų įgaliojimų — leisti milžiniš
kas sumas pinigų viešiems darbams, skirti įvairių šelpi
mo įstaigų viršininkus, daryti prekybos sutartis su sve
timoms, valstybėms, nustatyti aukso vertę doleriui ir tt. 
šitas teises jisai gavo kovai su ekonominiu krizių. Savo 
pobūdžiu jos yra, taip sakant, bėdos priemonės.

Kriziui praėjus, prezidento galia bus vėl susiaurin
ta. : !</J'ai'lii»lOi

Tačiau ir normaliais laikaią Jungtinių Valstijų pre
zidento urėdas yra be galo didelis ir galingas. Juk visa 
vykdomoji valdžia Amerikoje tai — prezidentas. Kiti 
valdininkai tai tik, jo padėjėjai arba padėjėjų padėjėjai. 
Prezidentas ne tiktai skiria savo kabineto narius, bet ir 
armijos ir laivyno viršininkus. Jisai, be to, yra vyriau
sias visų krašto ginkluotų jėgų vadas. Jisai dagi skiria 
vyriausiojo teismo teisėjus, kurie sprendžia apie įsta
tymų konstitucingumą.

Sutartis su kitomis šalimis daro prezidentas, o se
natas jas tiktai ratifikuoja, žodžiu, tiek vidaus, tiek už
sienio politikoje visur pirmoje vietoje stovi prezidentas; 
viskas yra daroma jo vardu arba autoritetu. Tokia yra 
Jungtinių Valstijų konstitucinė tvarka. Jeigu preziden
tas užsimanytų ejgtis diktatoriškai, nepaisydamas kon
stitucijos ir įstatjęjaų kas ji galėtų sulaikyti?

*• ..'I */-

Taigi pagrindus tai nepaprastai prezidento galiai 
padėjo ne Rooseveltas. Jie buvo dar prieš tai, kai Roo- 
seveltas pateko į Baltąjį Namą. Jeigu 1932 metais bu
tų buvęs išrinktas ne Rooseveltas, o kitas asmuo, pre
zidento galia šiandie nebūtų nėkiek mažesnė. Todėl tie, 
kurie nenori, kad vykdomoji valdžia butų perdaug su
koncentruota vieno asmens rankose, turėtų reikalauti, 
kad butų pakeista valdžios santvarką, o ne daryti prie
kaištus tam žmogui, kuris į tą vietą yra išrinktas.

Bet ar jus kada nors girdėjote republikonus kal
bant apie tokius konstitucijos pakeitimus? Ne, jie apie 
tai nekalba. Jie tik atakuoja Rooseveltą, kad jisai trok
štąs galios. Bet jeigu butų išrinktas prezidentu repub- 
likonas, o ypač atžagareiviškas, tai jie visai nesiskųstų.

dytų pačius darbininkus. į 
šitoks pučas, gal būt, J>rį^š- 

tų prie fašistiškos diktatūros, 
nes pažangioj i bttržiiazija ir -įtie 
ūkininkai, kurie išiaridiėįreriiia^ 
“liaudies , frontą”, ,;į atsimestų 
nuojlcairiųjų įpa^ijų|ir JušQė- 

atžagaremsis.. Ir jBigu 
butų dššatiktas' pilietinis karas; 
tai pergalėtojų pusėje iškiltų 
koks nors “tautos vadas” arba 
“krašto gelbėtojas”.

Taigi nėra jokio pagrindo bi-, 
jotis arba tikėtis, kad Franci
jai bus “užkabinta sovietų vė
liava”.
Kaip sovietai atsirado Rusijoje 

t . • "į i

Negalima to tikėtis ir tuo
met, kai Francijos darbininkai 
pasidarys stipresni, negu dabar, 
šiandie dar jie neturi nė pusės 
vietų atstovų bute (q senate 
dar mažiau), ir jie yra politiš
kai suskilę į kelias sroves: so
cialistus, nepriklausomus socia
listus, komunistus ir nepriklau
somus komunistus.

Bėt ir tuomet, kai Francijos 
darbininkai susivienys politiš
kai ir jų partija.pasidarys stip
resnė už visas buržuazines par
tijas, sudėtas į daiktą, sovietų 
Frąncijoje nebus.

Kam jų reikia?
Bimba mano, kad “sovietai 

reiškia darbininkų pilną laimė
jimą, pasiliuosavimą”, tuo tar
pu kai tikrumoje jie reiškia tik 
darbininkų politinį nesubrendi
mą.

Musų komunistai, kurie so-

DVI KRAšTUTINYBeS — 
ABI KLAIDINGOS

»Visoki kpnservatyviški žmo
nės — klerikalai ir kiti — bi
jo, kad Francija nenukryptų j 
bolševizmą. Pavyzdžiui, juoza- 
piečių “Darbininkas” rašo, kad 
komunistai nepatenkinti socia
listo Blum’o politika; jie norė
tų Franci j ai užkabinti “sovie
tų vėliavą”.

■“kad tik socialistams ne- 
priseitų suvaidinti Kerens
kio rolės?”
Sako tas laikraštis.
Tuo tarpu A. Bimba “Lais

vėje” mano, į<ad jeigu Fyąnei- 
joje susidarytų sovietai, tai bu
tų labai gerai. Girdi:

“Ilgainiui ir Franci j a gali 
susilaukti Sovietų. Sovietai 
reiškia darbininkų pilną lai
mėjimą, , pasiliuąsaviptią.” 
Abi šitos nuomonės yra klai

dingos.
Iš to fakto, kad po carizmo 

griuvįmp Rusijoje buvo susida
riusi laikinė revoliucinė vyriąu- 
sybė, kuri norėjo įsteigti demo
kratinę tvarką, bet buvo nu
versta bolševikų, — iŠ šito fak
to neišeina, kad panašus pavo
jus grasina ir Francijai. Fran-

ęijoje visai kitokios sąlygos, 
negu Rusijoje.

Rusijos buržuazija dar buvo 
visai silpna, carizmui baigiant 
savo amžių. Ūkininkai buvo 
neorganizuoti ir neapsišvietę. 
Darbininkų irgi tik maža dale
lė buvo politiškai išlavinta. To
dėl, kai susmuko caro valdžia, 
Rusijoje neatsirado pakanka
mai stiprios jėgos pertvarkyti 
valstybę demokratiniais pa
grindais.

Prie to dar prisidėjo karas, 
kuris tą šalį buvo paalsinęs. 
Taigi bolševikai, kuriems pa
vyko į savo pusę pakreipti da
lį armijos, pasinaudojo proga ir 
laikinę revoliucinę vyriausybę 
nuvertė.

• ................- - ■ 1 ' . ; - ■ ' r , ■

Frąncijoje visai kitokia pa
dėtis. Jos buržuazija yra stip
ri; ūkininkai taip pat politiš
kai veiklus. Francijos darbinin
kai, ners geriau organizuoti, 
negu Rusijos, bet jie kolkas 
da yra per silpni vieni paimti 
į savo raukau visą valdžią. Jei* 
gu kuri nors darbininkiška par
tija bandytų su pagelba kariuo
menės nuversti demokratinę 
tvarką ir įsteigti savo diktatu* 
rą, tai ji neišvengiamai butų 
sumušta. Nes, viena, Francijos 
kariuomenė tokio pučo nerem
tų, o visa buržuazija susijung
tų prieš tokį perversmą; ant
ra, šitoks užsimojimas sugriau
ti demokratinę tvarką suskal-

Dabartiniai sovietai nėra 
j'-.. . J ‘A V* ’’laisvai renkami

Bolševikai* ir? 1917; m. t pasiti- 
ko sovietus; nepalankiai.J Nega- 
Įędamic yi^ai^ sovietusįjgiibrųėtį; 
Jięįąpšiiin^yo / buti^dęlęgatais 
sovietuose, bet tuo pačiu laiku 
jie r visaip  ̂j uos niekindavo ir 
jų veikimą trukdydavo. Paga
lios, jie ginklu nuvertė tą vy
riausybę, kurią sovietai rėmė, 
ir, pasigrobę valdžią į savo ran
kas, jie smurtu pašalino iš so
vietų visus darbininkų atsto
vus, priklausančius socialdemo

kratų arba socialistų-revoliufcio- 
nierių partijai. Sovietai tapo 
paversti bolševikų diktatūros 
paklusniu įrankiu.
I’ Tokiu budu tas “darbininkų 

palfuosavįmas”, į, kurį f įvykimo 
Leninas, i?- buvo padarytas prieš 
sovietų valią/;/ \ -a - ■ > 

i Originaliai sovietai ■— lais
vai išrinktų darbininkų atsto
vų komitetai, Rusijoje tapo pa
naikinti. O dabartiniai sovietai 
tai tik darbininkų atstovybių 
karikatūra.

Francijos darbininkai tokių 
sovietų niekuomet netoleruotų.

Visuomenes Kalinimas
.kinius, kur bombą mesti, žo- 
I džiu, tas skrendąs aeroplanas, 

A „ su kuris jums atrodo, kad visai 
maža išimtimi eina didelis vi-‘be tikslo skraido atlieka dide- 
sUomenės karinimas. Vyrai ir,liūs jam pavestus karo uždavi-

Kariški mariievrai
Dabar ' visoje Europoje

motefs, suaugę ir maži apmo
komi, kaip karo metu save iš
saugoti ir kaip nuo visų karo 
nelaimių apsiginti, o taip pat 
kaip kariaujantiems vienu ar 
kitu budu padėti. Svarbiausiai 
tai parodoma, kaip reikia nuo 
dujų saugotis, kokias ir kaip 
dujakaukes nešioti, kokius du
jų slėpinius daryti ir kaip nuo 
dujų nukentėjusiems pagelbą 
suteikti. Jau pradžios mokyklų 
mokiniai šitai visa privalo ži
noti. Tas kas sugeba ir gali,

nius.
Arba štai staiga išgirstat 

aliarmo garsus ir tokius baugi
nančius, kurių dar nesate įki 
šiol girdėję, bet jau jus įspėti, 
net tam tikru įstatymu esate 
įspėti, kad šitokiame atsitiki
me tuoj gesink šviesą ir ne
drįsk gatvėje pasirodyti, tas tą 
momentą jums nežinomas prie
šas bombarduoja jūsų gyvena
mą miestą. Aukštai erdvėje ei

na didžiulė mirties ir gyvybės 
kova. Jums butų smalsu išeiti 
į gatvę visa tai matyti, juk tai 
Savotiškai; gražus reginys, kaip 
nakties tamsoje vieni kitus 
aeroplanai nužviegdami gaudo. 
Ir dėlko neišeiti, dėlko šviesą 
neužsidegti, juk lai ne tikras 
karas, o tik pratimai. Taip, bet 
jus gerai žinot, kad šiam atsi
tikime ir jus kartu su' anais 
lakūnais esate karinamas, mo
komas drausmės ir kantrybės. 
Jei jūsų smalsa bus didesnė už 
jūsų drausmę, tai šitas jums 
žygis gali kaštuoti net iki de
šimties tūkstančių litų pabau
dos pavidale. Ir tai stipriai įsi
dėkit sau į galvą, kad taip yra 
ne tik jūsų tėvų žemėje, bet 
daugely Europos valstybių ir 
neieškokit tarp jų politinių vi
daus santvarkos skirtumų. Taip 
daroma hitleriškoje Vokietijo
je, tokia tvarka įsigali ir de
mokratiškoje Belgijoje.

Nori taikos, tai ruoškis 
karui

—Si de sideras pacem, para 
bellum — jei nori taikos, ruoš
kis karui, sakydavo senovėje 
romėnai ir £ita sąvoka šiandie 
visų galvose giliai yra įstrigu
si. Europos visi gyventojų 
sluoksniai karinami, štai jus 
vakaro metu matysit atliekant 
kurio nors ofiso tarnautojus 
karo pratimus, jie visi yra ku
rios nors kariškos organizaci-

jos nariai. Toki pratimai nėra 
svetimi taip pat darbininkams, 
ir jų kai kas ir kai kur liuos- 
laikiu daro įvairių įvairiausius 
karo manievrus. štai pro jūsų 
akis, kariškai pražygiavo karių 
uniformoje tartum jauniklių 
būrys, bet gerai į jų veidus 
įsižiūrėjus pastebėsi t, kad tai 
tikrai kariškai žygiuoja moters, 
bet ne vyrai. Jos grįžta tik ką 
kur nors nuošalyje attikusios 
savo karo mankštą, arba darė 
pratimus, kaip sužeistiemsiems 
teikti pirmą pagelbą. Bet šita
me moterų būryje pastebesit 
tikrą karišką drausmę, jų ne- 
išskirsit iš kitų vyrų karių bū
rio. Taip, daug kur yra ir mo
terų sudarytos kariškos organi
zacijos su įvairių įvairiausiais 
savo tikslais ir uždaviniais.

(Bus daugiau)

Siait laikais jokio biznio įmo* 
ne be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yra tiek daug, 

> kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentų skaičių.
Amerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos 
neapseisi. Kuo daugiau rek- 
lamuojieei, tuo geriau sekasi.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikraičius, 
visuomet apsimoka.
Kas garsinasi Naujienose”, 

• tas visuomet turi naudos.

Vietus garbina, kaip kokią šven
tenybę, visai nežino tos organi
zacijos istorijos — kaip jie Ru
sijoje atsirado ir kodėl jie at
sirado.

Sovietus (darbininkų atsto
vų tarybas) “išrado” ne Leni
nas ir iš viso ne bolševikai, bet 
— socialdemokratai menševikai. 
Jie pradėta organizuoti pirmo
sios rusų revoliucijos metu, 
1905 m.

Rusijos revoliucija užklupo 
dą^in^ua fidiiti^lfei neorga- 
nizbbttf? ir ^Jttsifekaldžiusius. 
Darbininkų masės jokioms po
litiškoms partijoms ‘ nepriklau
sė. Todėl nebuvo politiškos or
ganizacijos, kuri butų galėjusi 
darbininkams vadovauti. Tuo
met menševikų tarpe kilo min
tis sudaryti komitetą iš darbi
ninkų atstovų, išrinktų dirbtu
vėse. Toks komitetas buvo su
darytas ir gavo vardą “Darbį- 
ninkų Atstovų Tarybos” (So- 
viet Rebočich Deputatov).

Firmiausia tai įvyko Peter
burge, o paskui kituose mies
tuose. Peterburgo “sovietas” 
buvo centralinis ir jam pra
džioje pirmininkavo Chrusta- 
liov, vėliau Trockis (kuris tuo
met ėjo kartu su menševikais).

Jeigu Rusijos darbininkai bu
tų bu'vę organizuoti politiškai 
ir ekonomiškai, tai tos naujos 
organizacijos jiems nebūtų rei
kėję. Politikoje juos butų at
stovavusi partija (arba bendras 
partijų komitetas), o pramonė
je — profesinės sąjungos (uni
jos). Sovietus teko organizuoti 
dėlto, kad milžiniška Rusijos 
darbininkų , dauguma susidėjo 
iš palaidos masės.

Tačiau Leninas ir jo sekė
jai ne tik neprisidėjo prie so
vietų organizavimo, bet piktai 
smerkė menševikus ųž tą dar
bą. Jie sakė, kad tikras revo
liucionierius negali turėti nie
ko bendro su “palšų minių” 
organizacijomis. Revoliucijai 
privalanti vadovauti politinė 
partija, turinti aiškų progra
mą.

Kai 1917 m. prasidėjo antro
ji Rusijos revoliucija, tai vėl 
ėmė kurtis sovietai, ir Vėl juos 
Vadovavo menševikai. Centrali- 
pis pirmininkas buvo socialde
mokratų frakcijos vadas Du
rnoje, čcheidze. Kartu su social- 
demokratais-mepševikais dabar 
veikė ir sociąlistai-reVoliucio- 
nieriai. Jų atstovas kęręnskis 
buvo išrinktas į centrąlinę so
vietų valdybą, o vėliau sovietų 
centras jgaliavo jį dalyvauji 
valdžioje ir užimti ministerio 
pirmininko vietą.

kaip kur net moters ir aukš
tesnių mokyklų moksleiviai mo
komi ginklus nešioti ir juos 
vartoti. Štai tik neseniai visų 
Kauno mokyklų aukštesnių kla
sių mokiniai net turėjo suruo
šę savo karo manievrus. Tuose 
manievrųdse dalyvauta per sep
tynis šiitus jaunuolių, kurie 
gerai gel^ejB^ftoti visų rųšių 
ginklus ir garode gerą suprati
mą, kas tai yra karo kautynės. 
Tuose jų manievruose dalyva
vo aukšti kariai ir švietimo mi
nisterijos valdininkai.

Bet klystumėt, jei manytu
mėt, kad tik Lietuvoje šitokie 
dalykai dedasi. Visose Lietuvos 
kaimyninlfeH valstybėse aukš
tesnių klasių mokiniai turi, pri
valomai atlikti karo pratimus.

Eina stiprus jaunimo paruo
šimas karo pilotažui, čia jis 
prasideda visai nuo nekaltų da
lykų, kaip aitvaro laidžioj imas, 
toliau seka' planęrių skraidymo 
apmokymas, o jau vėliau eina 
tikras pilotažo mokslas.

Bet dar daugiau, — daugely 
Europos valstybių moters ir 
jaunimas gyvai apmokomi, kaip 
eiti žvalgineti, kaip priešą sek
ti ir kaip saviems slaptai iš 
Priešo puses žinias teikti, 
veik visur moters masiniai 
mokomos kaip karo metu 
žeistiems įteikti pagalbą ir 
raginamos .moters dabar 
mokti visų vyriškų darbų,

ap
sto
jau • v 1S- 
kad

karui ištikus visuose darbuose 
jos galėtų pakeisti vyrus, ku
riems teks eiti į karo frontą.

Tai jau pe. propaganda šioje 
srityje varoma, ne agitacija 
eina, bet gyvas apmokymas, 
stipriai visi gyventojai įtrau
kiami į šitą karo darbą, arba 
kaip sakoma, visi krašto gy
ventojai karinami.

Tai karui ištikus tikrai be
veik taip bus, kad vieno kraš
to gyventojai visuomoje ka
riaus prieš kito krašto gyven
tojus.

Europos vaizdas
štai įprasti dabar Europos 

vaizdai.
Jus ramiai sau gatve einat. 

Aukščiau jūsų galvos skraido 
keletas aeroplanų. Jus net į tai 
nekreipia! jokio dėmesio, nes 
jūsų klausa jau kasdien įprato 
propelerio garsus gaudyti. Bet 
jus nežinot, kad tasai aukštai 
skrendąs aęroplanas čia pat ša
lia jūsų svaido bombas, leidžia 
į žemę dujas. Gal čia greta ei
nąs jūsų kaimynas anąm ne 
taip aukotai skrendančiam 
aeroplanui tam tikrais jums ne- 
pastebiamais ženklais rodo tai-

Seniausia bažnyčia Lietuvoje. Ji yra Zapyškio miestelyj netoli Kauno. Bažnyčia statyta kuni
gaikščio Vytauto laikais.
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patenkinti kelione, tą

nuo

be jokių priedi

ROCKFORD, Ark

mi

keliones

daugiausia

Sugavo vagilius

Tai yra būdas gauti Daugiaus

VYBĖMIS

Stab

Lengva Nusipirkti

yA^EST

8:30

CHRYSLER, DODGE IR DE SOTO DEALERIAI

OUTamybos lėktuvus

rengiamas 
uždarbius,

Trys vyrai važiavę automobi
liu paleido keletą Šūvių į taver

suteiktų 
kad ke-

Pe o pi e s Rakandų 
Bendrovės 20 Metų 
Sukaktuvių Šventė 
Sekantį Sekmadieni

P, LISTA 
DKTROIT.

The Cmnmercial 
tokius 
Sotu dealerlatns, 
mouth

ANTRADIENIAIS VAKA-

nn-
Visi 
pra-

IR AIK«Č 
DIRBTUVE.

Sl’ECIAL ĮRENGIMAI KXTRA.

Po to jię išlipo iš automobilio 
ir akmenimis išdaužė saliuno ' t ' l ’

langus.
Kada

20 m. 
n iis

Vaizdelyj matome Lietuvos 
dirbtuvėse. Neseniai suėjo 10 metų nuo pirmojo lietuviškos gamybos lėktuvo pasirodymd. Kam 
pe “Anbo” konstruktorius pulkininkas Gustaitis —Tsb.

William Shįdlausky, 
tavernos savininko su- 

pradėjo šaudyti į bomus 
per antro, aukšto langą, tai lan
gų daužytojai nuvažiavo savais 
keliais.

trumpa kelionės pertrau- 
leis tą uostą

Anbo IV”. Jie statomi Lietuvos karo aviacijos

leiviai
pačią dieną išvyko j skirtingas 
vietas Lietuvoje. Laivas Grip- 
sholm turėjo j pasiekti Klaipėdą

aplinkybėm laivaš 
Klaipėdą < ^valandą

nuožiūra buvo

, pastebėk 
tion savybes 
stabu 
nomija 
mouth savininkai po 
Amerika.

Ištikro. važiuok didi 
1936 Plymouth. Klausk savo 
Chrysler. Dodtre ar De Soto 
dealerio. Šiandien!

PLYMOUTH DlVl8ION OF 
CHRYSLER CORP.

BUDAVOJA 
PUIKIUS KARUS

Ekskursija į Lietu
vą liepos 1 d., Švedų 
Amerikos Linija L.

Gripshoim ,

SIS PLAbKUWp
VAŽUVĮMS SĮM-

• Išplaukusi iš New Yorko ge
gužės 29 d. š. m. lietuvių eks
kursija į Klaipėdą, be persėdi
mo modernišku motorlaiviu 
Gripshoim, švedų Amerikos Li
nijos, birželio 10 d. 12 vai. die
ną pasiekė Klaipėdą. Visi ke-

Yra rengiama nepaprastas 
programas, paskirta daugybe 
brangių dovanų, užkviesti visi 
Chicagos ir apielinkės lietuviai, 
žymus valdininkai, įvairus iš- 
dirbysčių atstovai. Galima pa
sitikėti, kad ši diena bus ir 
paliks ilgą atmintį bei įspūd
žius pas tuos, ku*rie dalyvaus 
šiame suvažiavime.

1 vai. po pietų, bet esant pato 
giom oro 
pribuvo j 
anksčiau, negu buvo skirta.

Amerikos lietuvių ekskursiją 
iš 132 keleivių iškilmingai su
tiko atatinkamas komitetas sve
čiams iš Amerikos patikti. Pa
sakyta eilė kalbų ir sveikinimų. 
Apie ekskursiją plačiau bus 
pranešta vėliau, per spaudą.

Sekanti ekskursija į Lietuvą 
tuo pačiu motorlaiviu išplauks 
liepos mėn. 1 d. š. m. Ekskur
sijai vadovaus p. Vladas P. 
Mučinskas, š'vedų Amerikos Li
nijos Lietuvių Skyriaus vedė
jas Amerikoje. Kurie dar nori
te suspėti į Šią ekskursiją, ne
atidėliodami malonėkite kreiptis 
i Naujienas.

Turizmo propagandistas.

sis staiga sustabdė savo ma 
šiną, kitaip butų visi ant vie 
tos užsimiršę.

, Vagiliai, sukdamiesi 
Mittskaus. mašinos, įvažiavo | 
medį ir sukniubo. Du vagiliai 
tapo sunkiai sužeisti ir poli 
cijos areštuoti. Tretysis vagilis 
pabėgo. — X. š.

Lietuvos liaudies menas. Lietuviškų raštų juosta. Tokios 
juostos, meniškai spalvas suderinus, yra labai gražios, ir rodo 
lietuvių tautos aukštus meniškus gabumus. —Tsb.

Dorothy Štrauss, Arkansaš šimto metų sukakties parodos karalaitė, svei 
kiną prezidentą Rposeveltą.

gaso . ... .
. kuo taip giriasi Ply-

2 ' * ’ i po visa

Jau tik 13 dienų beliko iki 
išplaukimo viršminėtos lietuvių 
ekskursijos į Lietuvą, kurią aš 
pats lydėsiu iki Klaipėdos.

Ekskursija vyks iš New Yor
ko iki Gothenburgo 8—9 die
nas 
ka Gothenburge 
ir miestą gerai apžiūrėti, o nuo 
Gothenburgo, 
nių mokesčių valgiui ar perve
žimui, vyksime elektrikiniu 
traukiniu apie šešias (6) va
landas laiko per gražiąją ir Lie
tuvai draugingą Švediją į 
Stockholmą, “šiaurės Veneci
ją”. Trylikos salų salelių fior
dais išraižytas salynas, ant ku
rio granito išaugęs didžiosios 
kultūros miestas, gražioji Šve
dijos sostinė Stockholmas, su 
550,000 gyventojų. Čia irgi 
trumpa kelionės pertrauka lei
džia uostą ir miestą gerai ap
žiūrėti. Iš Stockholmo vyksime 
moderniškuoju garlaiviu “Ma- 
rieholm“ į Klaipėdą 
laikas 24 valandos.

Praeitą sekmadienį, birželio 
14 dieną, apie dvyliktą valan
dą ryto trys jauni vagiliai įsi 
sėdo į svetimą naują mašiną 
ir bandė pabėgti. Kaip tik lai
ku juos užklupo policija ir šau
dydama pradėjo vytis vagi
lius. Nors vagiliai leido maši
ną apie septyniasdešimtis my
lių su viršum, visgi nepasisek 
kė jiems pasprukti. Jiem pa
sipainiojo Al. MittskUs (lietu
vis) su savo mašina. Pastara-

Veteranų ir visų kitų, kurie 
reikalauja įvairių namam reik
menų. Dabar yra nepaprasta 
gera proga pasipirkti visokių 
namam reikmenų už stebėti
nai sumažintas kainas. O prie 
to, kiekvienas pirkėjas gauna 
dovanų laimėjimo kuponų, su 
kuriais turės progos sekant; 
nedėldienį Birutės Darže daly
vauti laimėjime 35 brangių do
vanų. > — žinąs.

Policininkų 
suimti du jauni vyrai prie 62 
gatvės ir Kirpbark aVenue. Vie
nas jų yra Ąpbert Lawrence, 
3530 Lakę Park avenųę, o ki
tas Alphonse Mažeika, 19 
mettį, 1910 Canalpprt avę. 
Wpod,ąwn stoties pplięininkai 
sako, kad šie du vyrai prisipa
žinę, jogei per pastaruosius du 
mėnesius jie dalyvavę kokiuose 
dvidešįmty apiplėšimų ir kad 
jų aukos buvusios 
moterys.

PASUK SAVO RADIO ANT ED WYNN IR GRAMAM' MeNAMEE 
KAIS, W. M. A. Q. 8:30

vartoja paprastu 
r “

■■ Plutonai " 
Keturi plotom 
Keturi Malti-___ _
Alr-ČooM Cluteh 
Syhero-ftlient transmisija 

(Visi hėileal m»l) 
Roller bearliiK UnlvbrMl 
NerUrKiatno body. fenderiu, 

8h net metai, Ali expo»ed 
NUto. bolts Ir Waa»hers. 

118-ėolįų rato pagrindas.

Lengvą gauti faktus “Vi 
su Trijų” pirmutinių, že 

mos kainos kuru. Tik V5“ ’ 
kit i juos ... palygink 1 
dydi, savybes ir stylią

šita draugiška dvikova Ply- 
mouths laimėjo sensacingas 
pasekmes ... didesne Važiuo
tos patenkinimą, verte ir eko
nomijų milionams laĮmįngų

Ekskursijos maršrutas
Liepos 1 d. 11 vai. ryte 

(ĖST) išplaukia iš N. Y. Lie
pos 10 d. atplaukianti į Gothen 
burgą, Švediją, liepos 10 d. 
traukiniu vykstam į Stęękhol- 
mą, liepos 11 d. 10 vai. ryte 
laivu “Marieholm” , išplaukianti 
į Klaipėdą. Liepos 12 d. 11 vai. 
ryte atplaukianti į Klaipėdą.

Vladas P. Mučinskas.

TAI TIK VIENAS Iš 

“VISŲ TRIJŲ” SŲ 
VISOMIS ŠIOMIS SA-

TfŲU” tiktai . Plymouth duoda 
juos visus. Ir tik Plymouth 
yra sų dbięin Safety-Steel bo- 
dy ir double-'aėtion Hydrau- 
lic' stabd^ląis.

Pirmyn Choro metinis 
tingas įvyks šį ketvirtadienį, 
birželio 18 d., 8 valandą vaka
ro Neffo svetainėje. Bus 
kimas naujos valdybos, 
choro nariai ir rėmėjai 
šomi dalyvauti.

vėsumo ir igni 
Jie duoda nuo 

ir aliejaus eko

Iš šių kelių mano 
žinių Tamsta patirsite, 
lionė bus labai įdomi ir įvairi, 
nuobodauti nereikės ir tas vis
kas tik už laivakortę, kuri iš
perkama iš New Yorko iki 
Klaipėdos. Jokių kitokių mo
kesčių nėra. Nereikia Švedijos 
vizos, nėra muitinės peržiūrėji
mų, nėra trukdimų lietuviams 
keleiviams tranzitu per švedi-

Praeitą sekmadienį 7 vai. 
vak. teko ir vėl pasigerėti gra
žiu Budriko radįo programų iš 
stoties WCFL. Programė daly
vavo racjio orkestrą ir daini
ninkas Stasys Riihkus.

Budriko radio programai bū
na kas ketvirtadienis nuo 8 ik.- 
9 vai. vak. iš stoties WHFC

šį metą sukako lygiai 20 me
tų nuo įsikūrimo šios lietuvių 
korporacijos Amerikoje, Peoples 
Rakandų Bendrovės, kurios is
torija susideda iš nesuskaito
mų naudingų darbų nuveiktų 
labui musų tautos ir abelnos 
visuomenės.

Paminėjimui šių taip svarbių 
sukaktuvių Peoples Bendrovės 
vedėjai yra nusprendę sureng
tu suvažiavimą sekantį sekma
dienį, 21mą dieną birželio, Bi
rutes Darže, kur bus sukvies
ti bei užprašyti visi šios įstai
gos kostųmeriai, rėmėjai, jų 
draugai ir visi lietuviai taip 
Chičagos, taip ir 
miestelių.

Šis piknikas yra 
ne tikslu padaryti 
bet palinksminti ir pavaišinti 
visus, kurie atsilankys, šiuo tik
slu yra paruoštas nepaprastai 
įdomus, turtingas ir gražus 
programas, kurin įeina nevįen 
žymiausi lietuvių talentai, žy- 
miaušr dainininkai, muzikai ir 
kalbėtojai, bet bus ir profesio 
nališkų vodevilių aktorių, ko
mikų, akrobatų, klaunų, orkes- 
tros, garsiakalbiai. Visa tai pa
darys nepaprastai linksmą ir 
įspūdingą šią dieną. Prie to, 
yra rengiama skaniausi valgiai, 
rinktini gėrimai, visokie žaidi 
mai. Net 35 brangios dovanos 
bus čia pat išdalintos jų lai
mėtojam, kurie dalyvaus šiame 
suvažiavime. O pats Birutės 
Daržas bus gražiai papuoštas 
visokiom spalvuotom vėliavom 
ir kitokiom dekoracijom. Dul
kėms sulaikyti bris pripilta 
naujo žviro, ir, jei reikės, per

r Credtt * Co. duoda 
rakiiH Clirynler, Dodge, De 

kurie padaro I*ly- 
JengAU nupirkti.

EKO N 
' “I kiękyieąa darba 
Plymouth keliauk 
vušiomis gatvėmis,” 
W. W. Dąnaldspn, 
konstruktorius, ,

, ton. D. C. “Tai rnaąo 
ktas Plymout’.... K
iiimo 1928 m 
patogus ir niekad nedaro 
trubelio, 
karas gasui ir aliejui ka ži 
nau

visą pikniko dieną bus laistoma skirtą dėl jurie Brides, Karės 
dulkančios vietos, kad padarius 
daržą juo patogiausią kiekvie
nam, kuris tik atsilankys. Ka
dangi šis piknikas yra rengia
mas ne uždarbiui, tai šių krau
tuvių kostumeriam įėjimo į 
daržą biletai yra suteikiami dy 
kai. Kas dar neturite tikietų, 
tai patartina išeiti pasiimti.

šiuo tarpu Peoples krautu
vės tęsia Birželio Mėnesio di
delį išpardavimą specialiai pa-

ye.iyyjiwiiii.iii,,.

Į Amerikos lietuvių kongre
są, kurs bus laikomas Cleve- 
lande tikslu pagelbėti demo
kratinę tvarką Lietuvoj at- 
steigti, Lietuvių Jaunimo Drau
gija taippat siunčia savo atsto
vą. Atstovas, kurs reprezen
tuos draugiją, yra p-lė Biruta 
Rutkauskaitė, daktaro Antano 
Rutkausko duktė ir Lietuvių 
Jaunimo Draugijos raštininkė.

— X. Y. Z.

Dotible-Action Hydraullc 
džial.

Saf«*ty-8fepl Bndy
Patentuota plaukianti jėga

Inžlno Mountings 
Kalibruotas Ignltion 
pilnas Ilgis vandens indų 
Tiesioginė vandens cirkuliacija 
Ralansubtas svoris Ir sprlng

Actlon
Didžiausias bendra* sprlngsu Ilgis 
ti-eillhderhj ''L-Head” Engine 

SlmplicHy
AukSėlausla kompresija . .*. Ir dar 

vartoja paprasta tasai
Lengvo svorio Alumlnljaus Alloy 

žiedai (vietoj 3) 
Crankshaft

SAVININKAI SAKO didysis 1936 Plymouth 
kainuoja mažiau guAu, ullcjtim Ir palalkyirtli

Grožis - Ekonomija - saugumas - patikėjimas - Ply 
mouth turi 4 žmonių norimus dalykus — : ’ 

jis kamuojamas mažiausiai!
5 “Vi- Plymouth savininkų.

" i- /
lažvel-v ■’ Žiūrėk i savybių lista čia 
mainas, tišspausdintą. kuriš duoda jum 

daugiau saugumo, ekonomi-

įtYB'i IR 
OMIJ A”

i mano 
lų.įą išgriu- 

‘ i,” sako 
j, keliu 
W|shing- 

" i pen- 
ntid jų jve- 
nės jie yra

Taiz lengviausias 
/. /b.: r u “ 

tai didėlis dalykas

-tr. i

. • k
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Fenger aukštoji 
mokykla

Pavardės mokinių baigusių 
kursų Fenger aukštojoj mo
kykloj, kurios atrodo lietu
viškos :

Bruno Adackus 
Dorothy Bojnarowski 
Anne M. Butkus 
Maritte Dabrowski 
Anthony J. Gasauskas 
Theresa I. Gustas 
Raymond E. Jankoski 
Emily A. Klabus 
Alfonse S. Katkauskas 
Regine V. Kazmarski 
Edward C. Kesser 
Bernice D. Kiaupas 
Lili A. Krauyalis 
Genevieve V. Kubilis 
William E. Plankis 
Alfred R. Shapkus 
Mary R. Szakas 
X. E. Tomaszewski 
Adolph G. Vaitkus 
George P. Vlasis 
Michael Wollis 
Robert Yampolski 
Helen A. Yanukėnas 
Clement Gudžiūnas 
Oswald P. Kudukis 
Iš visų šios mokyklos moki

nių viena labiausia pasižymė
jusių tur būt yra p-lė Lillian 
Krauyalis, žinomo Roselando 
lietuvio biznieriaus duktė.

Morgan Park aukš
toji mokykla

ši mokykla randasi apielin- 
kėj, kurioj lietuvių mažai gy
vena. Tačiau ir čia sąraše mo
kinių baigusių šiomis dieno
mis kursą užtinkame keletą 
pavardžių, kurios atrodo lie
tuviškos. Ve jos:

Laurence A. Lauraitis 
Ruth H. Malinski 
R. T. Pierzynski 
Leonore C. Soltas 
Alexander Yursis. r *

Lindblom aukštoji 
mokykla

Keletas metų atgal Lind
blom mokykla buvo kaip ir 
koks centras lietuvių vaikams, 
aukštosios mokyklos moki
niams ir mokinėms. Pastaruo
ju laiku įtaka šios mokyklos, 
kaip lietuvių centro, matyti, 
sumažėjusi. Tačiau ir šiemet 
čia baigė kursą gražus skai
čius mokinių, kurių pavardės 
atrodo lietuviškos. Štai jos:

James A. Auskaunis 
Martha M. Brazauskas 
Andrew V. Burinskas 
Demetta Chipianitis 
Edward J. Dambrauskas 
Josepbine G. Dargis 
Veto A. Daukus 
Mary Domowich 
John Dragowich 
Albert Drigos 
Anne J. Galdikas

Janette M. Kanas 
Edward T. Hennis 
Joseph P. Jakubonvskį 
Bernice G. Jankauskas 
Natalie C. Kaczkowski 
Grace M. Kasper 
Alex P. Kovalevitch 
Elizabeth A. Lunovich 
E. A. Lowandowski 
Laura A. Mąjewski 
Irving Markus 
Sylvia Markus 
Stella B. Mietus 
Walter S. Kekalunas 
Emme P- Michalovich 
Sophie A. Naglis 
Theodora A. Nainis 
Johanna P. Noreka 
Anne A. Pakstis 
S. T. Radachawski 
A. M. Saucuvenas 
Olga T. Selskas 
Alphonse G. Sheputis 
John E. Silvis 
Stella S. Sirvinskis 
Stella A. Skudzunas

■ Olga Šokas 
Valery S. Treigis 
Lee J. Tunkis 
Harriet Tylinski 
Anne B. Urban 
Frank.A- Villis 
Adolph J. Waitkus 
Leonard C. Yonaites 
Agnės D. Ucus

Calumet aukštoji 
mokykla

’ Baigusių Calumet mokyk
los kursą tarpe randame taip
gi keletą lietuviškų pavardžių. 
Jos yra:

Lillian D. Bakas 
Mary Kotsakis 
John C. Koblunas 
Anne A. Plukas 
Dolores Šatkauskas

Englewood aukštoji 
mokykla

Englewood yra vienų tų mo
kyklų, kurią lietuviai ir lietu
vaitės skaitlingai lankydavo 
iki šiol ir, atrodo, tebelanko 
pastaruoju laiku. Baigusių 
šios mokyklos kursą mokinių 
tarpe užtinkame šias lietuviš
kas pavardes:

Helen I. Barnas 
Helen Dalidonas 
Helen L. Dismukes 
James R. Dubinski 
Adele E. Duplesis 
Mildred V. Duris 
John A. Gaubas 
Minnie B. Gedutis 
John J. Gervenites 
Lucille B. Jankowski 
Henry Lewandowski 
Bernard R. Markowski 
A. A. Padgurskis 
Aldona M. Pavelionis 
Leonard Povilaitis 
Wanda Povilaitis 
Leo A. Rainis 
Lauretta Rashinski 
Aldona Rumchaks 
Joseph A. Rusackas 
Evelyn M. Willis

J. M. Yanusauskis 
Constance P. Diksząs 
Wm. J. Mackovitch 
W. B. Nemčhaųsky 
Joseph E. Stalilionis 
Paul V. Varnas 
Stella Yotkewich

P. p. Churai yra nuoširdžiai 
dėgingi visiems svečiams, ku
rie atsilankė. —VBA.

Išrinkti delegatai j 
Lietuvių kongresą

T

i

&

Wallace Stark, 76 m. amžiaus, 1924 metais pasitraukė iš 
valstybinės tarnybos dėl senatvės, bet dar ir šiandien pats te
bevažiuoja savo 1926 metų Chevrolet karu.

Jis yra jau apvažiavęs veik visą šią Šalį ir niekad nėra 
išsiėmęs laisnio vienoj kurioj valstybėj du kartu. Tas parodo, 
kad jis nuolatos lyg tas “amžinas žydas” keliauja iš vietos į 
vietą, o kas labiausiai svarbu, kad jo karas yra nepaprastos 
ištvermės.

Churas tu 
rėjo pasekmingą 

parę

John Gaubas Jr. bai
gė Englewood High 

School

Labdarybės ir

BRIDGEPORTAS ■ Perei- 
sekniadienį, birž. 14 d., p-e 
rnice Churas, kurios tėvai 
laiko taverną antrašu 3253 
, Halsted St., turėjo labai 
lėlę ir pasekmingą parę. 
su matęs tokios šaunios pa- 
j, kokia buvo paruošta p-les 
rnjce pagerbimui.. Skait- 
gas būrys žymių biznierių 
profesionalų iš visos pla- 

is Chicagos smagiai lihksmi- 
si iki ankstyvojo ryto. Ka 
ngi svečių galėjo, būti virš 
) žmonių, todėl jų vardų 
bus vietos paminėti.

BRIDGEPORTAS —Jaunuo
lis John Gaubas Jr. užbaigė 
augštesnę mokyklą Englewood 
ir rengiasi stoti į Northwest- 
ern universitetą ateinantį se
zoną, kur mano imti žurnaliz- 
mą.

Jaunuolio tėvai užlaiko gė
rimų sandėlį (skladą) 
3529 So. 
Monarch 
Store.

j Pereitą
labai gražią parę pagerbimui 
jaunuolio. į parę susirinko di
delis būrys draugų ir pažysta
mų. Labai 
dėl 
dus
na jaunuoliui gero pasiseki
mo

Joniškiečių
Kultūros Kliubas išrinko dele
gatą į Amerikos Lietuvių Kon
gresą Demokratinei Tvarkai 
Lietuvoj Atsteigti. Kongresas 
įvyks Clevelande, Ohio, birželio 
20 ir 21 dd.

M. Danta.....................
Joseph Marcin .............
Jonas Jonkus ..............
Klemensas Strakšas ..... 
Jeva Gasparaitis ..........
Smulkių aukų surinkta
Kliubo auka .................

.50
,50

.50

.50
..60

5.00

$12.60Viso aukų
Kliubas nutarė artimoj atei 

ty surengti pikniką, 
bus vėliau pranešta.

apie kurį

' t

i

Halsted St.,
Wine and

sekmadienį

antrašu 
žinomą 
Liąuor

turėjo

Viršminėtas kliubas išrinko 
delegatą susirinkime laikytame 
penktadienį, birželio 12 d. At
stovauti kalbamą kliubą kon
grese tapo išrinktas jaunas ir 
veiklus kliubo narys ' Stasys 
Gurskis.

Šiame susirinkime tapo išmo
kėta iš kliubo iždo $5 komite
tui, gutent 
Vaitekūnui, 
gus tuojau 
kapinėms;
šiam tikslui aukavo dar sekan 
tys draugai:

Edvardas Čepulis ....... $1
Zuzana Čepulis .............. 1
Benediktas Motuzas .... 1 
Emilia Zamokaitė ...... 1

Visiems aukavusiems didelis 
ačiū. —Dėdė B. Vaitekūnas.

Nepatiko pažiurėji 
mas, tai nušovė

r I ■r'

apgailėtina, kad 
vietos stokos svečių var- 
negaliu paminėti. Linkėti-

universitete. — VBA

Sutaupyk

4

M. Dantienei ir B. 
kad pasiųsti pini- 
žagarės laisvoms 
be kliubo aūkos,

Tapo nušautas Peter J. Woj- 
cik, 24 metų, 5307 So. Rich- 
mond Street. Nušovęs jį žmo
gus, David Ciabaras, 43 metų, 
3457 West 51 street, liudijo 
koronerio džiurei:

Esą pernai metais, rugpiučio 
mėnesį Wojcik atsimušęs j jį 
gatvėj. Be jokio pamato Woj- 
cik pradėjęs jį, Ciabarą, kolio- 
ti, mušti ir smaugti. Po to kiek
vieną kartą, kai tik tekdavę

Si® O

S

i
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1932 WILLYS 4-DURŲ ŠEŠIŲ 
ėVLINDERIŲ SEDAN—Ekono
miškas karas važiuoti. Tai yra 
žemiausia kaina kokia mes 
kada nors pasiūlėme už šio 
modelio karą. Specialiai šiam 
išpardavimui %*fl T7E 
tiktai .................... *] I U 

DUNA1VAY CHEVROLET
511 S. 5th Avė., Maywood

1931 CHRYSLER 4-DURŲ 
MODELIS 66 SEDAN—Smai
lus radiatoriaus 
Puikiai - atrodantis 
liūs. Pasiskubinkit 
ti už šią žemą , 
kainą tiktai .....4
MILWAUKEE AVĖ. MOTOR 
SALES, 2504 Mlhvaukee Avs.

apdengimas, 
automobi

li nusipirk-

1931 PEERLESS 4-DURŲ SE
DANAS—šeši dratiniai ratai, 
fenderių apdengimas. Jeigu jus 
ieškote bargeno vartotų karų 
tarpe, pamatykit ši Peerless 
šiandien. Specialė <C.ft O 
pardavimo kaina ^vU

ALBANY PARK MOTOR 
SALES, INC. 

3100 W. Lawrence Avė.

1930 PONTIAC 4-DURŲ SE
DAN—-Puikiam stovy. Fisher 
body. Pamatykit ši bargeną 
šiandien. Specialiai tiktai šiam 
išpardavi
mui ....... ...................

EMICH MOTORS 
0301 N. AVestern

$85
CORP. 
Avė.

1934 CHEVROLET MASTER 
4-DURŲ SEDAN—Sis Chevro
let buvo visai perdirbtas. Dar 
galite juo važiuoti tūkstan
čius mylių. Tairai geram sto
vy. Parduosim labai žemais 
mėnesiniais iš 
mokėjimais

HEJNA AUTO SALES 
5928 S. Kedzie Avė.

$450

1930 CHEVROLET DVIEJŲ 
DURŲ SEDAN—Tronkas. Nau
jai numalevptas su naujais 
tairais. Motoras puikiam sto
vy. Tikras bargenas. Naujas 
savininkas galės juo važiuoti 
dar tūkstančius 4 9 E 
mylių .................. * I Q V 

McMANUS MOTOR SALES 
,6711 S. Westerų Avė.

1931 BUICK 4-DURŲ SEDAN 
—Didelis, ruimingas, patogus 
ir pasitikiamas karas, šis ka
ras yra atsargiai nučekiuotas 
ir juo Kalėsite dar tiikstan- 
čius
kausiu už šią pi- £d| OE 
gią kalną .....   |
MID-CITY CHEVROLET CO.

1147 W. Jackson Blvd.

mylių važiuoti. Paau

PIRK TĄ

Ciabarui sutikti Wojciką gat
vėj, pastarasis šaipydavęs iš jo, 
Ciabaro. Gal būt, aiškino Cia
baras, dėl to aš nebesusival
džiau ir nušoviau Wojciką. Cia
baras kaltinamas yra galvažu- 
dyste.

Iš 18 gat. apielinkės
Draugystė Brolių ir Seserų 

Lietuvių turėjo susirinkimą 
sekmadienį, birželio 14 dieną. 
Iš protokolo paaiškėjo, kad vis
kas tvarkoj. Dar prisirašė kot
letas naujų narių.

Buvo skaitytas laiškas komi
teto, kurs šaukia lietuvių kon
gresą. Laiškas tapo priimtas ir 
tam tikslui draugystė paauka
vo penkis dolerius, jei kas ra
sis iš liuosnorių važiuoti į tą 
kongresą ir atstovauti šią drau
giją. Pinigai bus išmokėti drau
gystės mitinge. Mitingai atsi- 
buna kas antras nedėldienis po 
pietų parapijos svetainėje, kam
pas 18 gatvės ir So Union avė.

Peter P. Lapeniš.

V

*

VARTOTĄ KARĄ
nuo savo

CHEVROLET DEALER
PAMATYKIT

1931 CHRYSLER MAŽAS SIX SPORT 
COUPE—Naujos tamsiai pilkos spal
vos. Tairai puikiam stovy. Motoras 
yra stropiai ir naujai peržiūrėtas. 
Važiuoja kaip naujas ka
ras. Tikras bargenas už $195

ASHLAND
3433

AVĖ. MOTOR SALES 
S. Ashland Avė.

1930 FORD 
baigimas geram stovy, 
šiam specialiam 
išpardavimui ---------- .....

CALEY BROTHERS 
10524 S. Michigan Avė.

COUPE—Paviršius ir iš- 
Apkainuotas

$95

1933 TERRAPLANE COACH—Rody 
ir išbaigimas išrodo kaip naujas. Me
kaniškai puikiam stovy. Geri tairai. 
Daugelis extra taipgi spotlight. Par
siduoda su musų OK. Kas pirmas, 
tas laimės šj karą už
šią žemą kainą .....___ mivO
NICKEY CHEVROLET SALES, INC. 

4154 Milwaukee Avė.

1930 REO 4-DURŲ SfcDAN—Origi
nalas mėlynos spalvos. 
Pastebėtinas 
už ___ ,__

Geri tairai.

$99
DRIJE MOTOR SALES 

6527 W. Roosevelt Road

pirkinys

1930 FORD 4-DURV SEDAN—Pasi
žiūrėkit i kainą.. Jeigu jums reika
lingas vartotas Fordas, pamatykit ši 
karą pirm negu 
pirksit .......

SUPERIOR 
6943

$85
MOTOR SALES CO.
S. Halsted St.

TUDOR SEDAN—Karas
Geram

Parsiduoda labai nupiginta

$110

1930 FORD
ant* kurio galite pasitikėti, 
stovy, 
kaina. Kas pirmas tas
laimės už ..... .................

DREXEL CHEVROLET CO.
4733 S. Cottage Grove Avė.

1931 STUDEBAKER COMMANDER 
4-DURŲ SEDAN—Jo išbaigimas ir 
mokaniškas stovis yra labai geras.

ŠITAS VERTYBES
I

Išbaigimas kaip naujas. Tai yra že
miausia kaina kokių mes kada nors 
siūlėme už šio modelio karą. Par
siduoda su musų 0K CL4 OE 
už ....................... . *loO

ŠIANDIEN!
1935 CHEVROLET STANDARD 
COUPE—Pamatykit šį beveik nau
ją Chevrolet. Palyginkit jo išžiūrą, 
išpildymą, ir jus persitikrinsiu kad 
tai yra geriausias karas ant mar- 
keto už šią kainą. Galėsit juo va
žiuoti dar tūkstančius ir tūkstančius 
mylių. Kas pirmas, tas 
laimės už __________ _.

šeši 
apsauga, 

labai 
16-

1931 PONTIAC SEDAN, 
ratai, fenderiams 
Tronkas. Fisher body, 
labai švarus išmušimas,
baigimas išrodo kaip naujas. 
Mekaniškai OK. Pasiskubinki! 
pamatyti ir nusipirkti ši bar- 
geną, už $210

OGDEN CHEVROLET, 
6839 Ogden Avė.

Ine.

1934 FORD DE LUXE COUPE 
V-' motoras. Perdėm plieno 
body. Pamatykit ši mažai var
totą Fordą ir jus duosite jam 
pirmenybe prieš kitus Šios 
nos karus

UPTOWN 
4859

kai-

" $350 
MOTOR CORP. 
Broadway

’325

$85

$325 $325

Patikimos Vertybės
Nuo $85.00 iki $150

motoras, 
tairai.

NIEBURGER
7744 S. Stony

1920 CHEVROLET 
—Šią karas buvo 
žinotas. Išbaigimas 
stovy. Išrodo kaip
jas. Tikras bargenas už

RAY O’CONNELL MOTOR CO.
4625 W. Madlson St.

1934 FORD TUDOR—V-8
Išbaigimas švarus. Geri tairai. Ne
praleiskit nepamatė Si puikų bar
benti tuojau 
Šiandien ----

SCHELLENBERGER .CHEVROLET 
4114 Irving Park Blvd.

1932 GRABAM PAIGE 4-DURV DE 
LUXE SEDAN—7 dratiniai ratai ir 
fenderiams apdengimas. Blue streak 
motoras yra geram stovy perdėm. 
Puikus pirkinys 
už ..................... —

1929 NASH LIGHT SIX 4-DURV 
SEDAN—Geram stovyj perdėm. Lai
mingas pirkėjas galės juo važiuoti 
dar tūkstančius 
mylių ---------.....

GAMBILL MOTOR CO., INC. 
25th ir So. Michigan Avė.

McINERNEY MOTOR CO.
2715 N. Cicero Avė.

CHEVROLET CO.
Island Avė.

4-DURŲ SEDAN 
labai mažai va- 
ir tairai geram

$100

CLAYTON-DEAN CHEVROLET CO.
2500 W. VVashlngton Blvd.

1932 CHEVROLET % tono 
CANOPY EXPRESS. Atsargiai 
nučekiuotas. Puikus ir prak
tiškas lengvam pristatymui. 
Motoras puikiai veikia, yra 
tvirtas ir ekonomi6kas. Tairai 
kaip nauji. Veikit tuojau jei
gu ieškote usipirkti gerą ka---------  $24g

GARFIELD CHEVROLET 
SALES COMPANY 

2 E. Garfleld Blvd.

1932 FORD SPORT COUPE, 
Išbaigimas yra pirmos 
stovy. Tairai išrodo 
vartoti. Puikus dviejų 
išbaigimas. Yra geram 
Tikras pirkinys Už šią žemą

-------$235
SHF.ETS CHEVROLET SALES 
6450-6522 W. Cottage Grove Av.

klasos 
mažai 
spalvų 
stovy.

1934 FORD DE LUKE COUPE 
Išrodo ir važiuoja kaip nau
jas. Daugelis extra. Geri tai- 
rai ir išbaigimas. Reikia 'pa
matyti kad (vertinti $385

ORME CHEVROLET CO. 
5200 Lake Park Avė.

1931 HUPMOBILE DE LUKE 
4 DURU SEDAN. WW tron- 
kas. Free wheeling. Jeigu jus 
ieškote ruimingo karo, pama
tykit šj pirm 
Specialiai 
davimui

negu pirksit, 
tiktai šiam išpar-

$135
CHEVROLET 

Ine.

Garantuoti
CLARK-MAPLE 

COMPANY, 
1036 N. Clark St.

OK
1931 PONTIAC 4-DURV SE
DAN, Tairai kaip nauji. Nu- 
malevojimas ir motoras, yra 
daug- erresnlam stovy negu jus 
galite tikėtis 
kainą. ______

už šią žemą

$100
LEWIS AUTO SALES, Ine.

3400 Ogden Avė.

PERSKAITYKIT KLASIFIKUOTŲ APSKELBIMŲ SEKCIJĄ DEL KITŲ CHEVROLET DEALERIŲ PASIŪLYMŲ
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Laiškas iš Lietuvos
šiomis dienomis žagariečių 

Kliubo finansų raštininkas p. 
M. Mieravich aplaikė Žagarė? 
laisvų kapinių valdybos tokį 
laiškų:, i h . ■ j

“Gerbiami broliai ir sesutės 
žagaoriečiai! šiandie mes gavo
me Tamstų laiškų ir dėkojame 
už patarimus ir sumanymus. 
Labai mums linksma, kad Tam
stos musų neužmirštate, remia
te musų pradėtų darbų ir pra
nešate, jog . ir joniškiečiai; susi
domėję musų nusistatymu ir 
mintimis. Mums tikrai malonu 
išgirsti naujienų, kad ir joniš
kiečiai žada mums kiek pagel
bėti.

Męs pranešame Tamstoms, 
kad jau esame palaidoję vienų 
nabašninkų savo kapinėse, tai 
Pocevičienę, praėjusį 1935 me
tų rudenį. Palydėjome su iškil
mėmis, su dūdų orkestru, ne
šėm vainikus ir gėles.

Prie duobės buvo pasakyta 
paskutinis atsisveikinimas. O 
žmonių sekė pusė miestelio, nes 
orkestras griežė nuo rusų cerk
vės, pro klebonijų ir bažnyčių.

Tamstos rašote, kad pas 
Tamstas yra sukombinuotos 
liūdnos dainelės. Mes, žinoma, 
to dar neturime, 
malonėsit mums 
prisiųsti.

, Toliau, Tamsta
apie kapinių, aptvėrimų, 
pranešame, kad fdarbų Jau, pra
dėjome, jau stulpus lieja ir me
džio materiolas išpiaustytas, 
džiūsta. Mes manome, kad bir
želio pabaigoj bus kapinės ap
tvertos ir tvora nudažyta, jei 
tik mums išteks kapitalo.

Mums malonu, kad pas Tam
stas išvyko Dr. J. šliupas, nes 
jis turi amerikiečių .tarpe dide
lės simpatijos. Per atstovų su
važiavimų jis pareiškė, kad 
mums laisvos minties žmonėms 
viena tėra išeitis*— įsifcteteti

mes 
turėsime laisvas mokyklas, tai 
kur bus 30 vaikų, valdžia duos

Gal Tamstos 
tas daineles

rasai mums 
šiuo

fl
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NAUJIENOS, 173P South Halsted 
Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 Eąst 
Bellevue Place, (Dėšimta' šimtų 
šiaūrčn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet To to pagal susitarimų.

i

PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 West Van Buren St. 
(Naujuose’ pašto romuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r, 
iki 5 po pietį t

♦ ♦ ♦
IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 

Van Buren Street. Tel. WABash 
9207.

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son- ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746. < ? x

CHICAGOS CITY HALL—Rotuiė— 
Washington ir Clark gatvės, čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi 
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Supėrior ir .Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 

; klerkas. ..
Visi'.miesto ofisų telefonai RAN-
< dolph 8000.
Visi apskričio i ofisų telefonai 

FRANklin 300b.
l»,’- A | Į,

CHICAGOS POLICIJAI llth ir štate 
gatvės. Telefonas WABash 4747 
Norint prisišaukti, - pagalbos iš 
policijos, reikia laukti POLice

U -i 1313, 'A. M _ . ’I
GAISRUI KILUS, reikia laukta 

FIRe 1311

RELIEF

.* A V? 4

5235 So. ĘHis Avė.; Kasierius B. 
žolinas, 2981 So. Emerald Ave.; 
Kasos; globėjai: K. Kažahauskas, 
5730 Broadway, A. Stonis,, 3510 
So. Union Avė., J. A. Jasynskas, 
4300 W. End Avė.; Canal 2183, 
Maršalka Ig. Tamašauskas, 822 W. 
18th St.; Dr. kvotėjas Dr. P. Zala- 
toris, 6600 So. Artesian Avė.; Org. 
J. Bertulis. 1343 So. Avers Avė.

LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJE 
N. 1-as . Valdybą 1986 metams: 
Kąz. Davis, pirm., 5648 South

litiško Skyriaus: Paul J. Petraitis. 
3159 S. Halsted St., Tel. Columbus 

,.,.10272,... A._ .gaidukas, 4038 Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6719, Dr. A. 
J. Manikas, 2519 W. 43 St., Tel. 
Lafayette 3051; piliečių Popierių 
Komisija: A. Saldukas, 4038 Archer 
Avė., Tel. Lafayette 6719, B. Put
rimas, 4536 S. Turner Avė, 
Virginia 1309.
Susirinkimai L,__.

Kali, 2417 W. 43 St.

Tel.
laikomi Hollywood

s

Kaz. Davis, pirm., 5648 South 
Bishop St.; Fr. Venckus, pag., 
2713 ,W; 43 St.; Me|ix Mikolajuns, 
nut. rašt., 1617 S. 49 Avė., Cicero; 
Severą Skridulis, iždo rašt., 1533 
S. 49 Avė., Cicero; Daminik Mo- 
tpz, kontr. rašt., 6931 S. Artesian 
Avė., Ida Kačinski, kontr. pag., 
7204 S. Rockwell St.; Ant. česna, 
kasierius, 4501 S. Paulina St.; 
Petr. Tiškevič, maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė.; Antanas česna, 
ir Ida Rocinski, apiek. ligonių.

pirmą ketvirtadieni. 2007 North Avc, 
ant antrų lubų 8 vai. vakare.

' 1 ■ k* ‘ „ 1 ' ' ' ' '■ * 1 1 ; .' ' ' ■ . ; , į *

Gedimino kalnas Vilniuj. Vietoj, kame matosi kryžius, buvęs nužudytas 1341 m. kunigaikštis 
Gediminas, Vilniaus miesto įkūrėjas.

kai 
gal 
su-

to-

laisvos minties mokytoja. 
. DrA šliupas sakė: O aš, 
nuvyksiu į Amerikų, tai 
man pasiseks šiam reikalui 
rinkti kiek aukų.

Dabar pas mus naujienos
kios: juk mes jau seimų rink
sime birželio mėnesį. Pagyvensi
mo, pamatysime kas bus toliau. 
Politika banguoja, gyvenimo, 
ratas rieda. ;

Dar įturirhe Tamstoms pra
neštu kad dabar musų valdyba 
yra pasitikima. Mes esam vie
ningi ir rimti darbininkai, to 
linkime ir: Tamstoms.

Su aukšta pagarba.
Valdyba:,

S. Jonutis, pirmininkas,
V. Stankūnas, sekretorius”.

Tai tokį laiškų gavome iš Lie
tuvos. —ž. Kliubo koresp.

rusai, staldengtės ir senoviš
kos juostos. Butų galima par
duoti,, jeigu mes jų turėtu
mėm daugiau.

Aš nuo savęs turiu ištarti 
ačiū musų gabiai pirmininkei 
M. Zolpjenęi, nes jos, penios 
R. Maziiiauskienės ir P. Nes- 
teckienes pastangomis buvo 
surengtas lietuvių skyrius- 
Mes turime tėmyti kas, kur 
kokias parodas ręngia, ir jei
gu yra proga, tai turime daly
vauti.

6247 Lawrencę avepue. 
Daktaras yra kaltinamas tuo,; 
kad perdaug lengvai leidęs nar
kotikams patekti į nereikalin
gas rankas, , •

resu

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

Iš Motenį veiklos
Lietuvių Moterų Draugija 

Apšvieta praėjusį antradienį, 
birželio 9 dienų, laikė pusme
tinį susirinkimų Sandaros 
kliube. Išrinko delegatę į kon
gresų—A. Misčikaitienę; alter- 
natę— P; Rysšelienę. V

Nutarta turėti atostogas iki 
spalių mėnesio. Per vasarų 
susirinkimai neįvyks.
; Prisirašė naujų ; narių: p-lė 
Josephine Rumshaitė, darbšti 
ir energinga mergina. Atėjus 
rudens sezonui prižadėjo dau
giau, jaunų panelių prirašyti.

Antra—Aleksandra Jonikie
nė, kalbėtoja ir visuomenės 
darbuotoja.

Sugrįžo Emilija MiUericnė, 
veikli darbuotoja iš Evansto- 
no. O mums kaip tik ir reikia 
darbščių narių draugijoj. Dir-, 
va plati, ypatingai moterų 
kliubuose ir draugijose. , 
.... Visais reikalais apšvietietės 
kreipkitės į sekretorę A. Mis
čikaitienę, 3121 So. , Morgan 
st., tel. Boulevard 1605.

! • ; .. . -rO--- '!..........
Brighton Parko, Moterų; Kliu- 

bas laikė pusmetinį susirinki
mų birželio 2 - d. Zabukų na
muose. Susirinko gan skaitlin
gas būrelis narių. -

Apsvarsčius visus bėgančius 
reikalu^, sektet. Z. Puniškie- 
nė perskaitė laiškų ,— pakvie
timų dalyvauti lietuvių kon
grese. Etniškas priimtas. Na
rės sudėjo $5 padengimui kon 
greso išlaidų ar kitiems reika
lams suvartoti. /

iNutarta ,per. vasarų susirin
kimų nelaikyti. Visos pasilsė
jusios rudenį pradės vėl dar
buotis. . .. t. .9

Kliubo pirmininkė A. Žabtu 
kienė su dukteria . Elvira jau 
išvažiavo į Sand Dunes, Ind-, 
į savo vasarnamį.

- —o-—. ,
Brighton Parko jaunuolių 

draugijėlė jau turi vakacijas. 
Per vasarų nė dainų, ne* šo
kių pamokų nebus. Per žie
mos sezonų gana dalyvavo ki
tų parengimuose ir savo kelis 
vakarus surengė.

t:;-. ■ .t • . j’

Kaip jaunuoliams, tai nelen
gva buvo lavintis, nes lietuvių 
tarmė jiems gana slinki ir 
reikia nemažai stengtis, kad 
prisipratinti tarti aiškiai žod
žius. Bet mokytoj a r A. Zabu- 
kienė per du sezonus gerai 
juos pralavino.

Brighton Parko jaunuolių 
draugijėlė yra labai dėkinga 
PI). Bardauskams įUŽ suteiki
mą svetainės veltui per visų 
sezonų. Tai žmonės verti parė
mimo bizny. Jų biznis yra ant 
kampo 46 gatvės ir Talman 
avenue. —A, MisČikaitiene,

Pataria iššimiėgoti, 
6 pb tb vairuoti kūtb- 

mobili
Teisėjo Germanio, patarimas 

automobilistams: girti neva
žiuokite, geriaus išlipkite, nu
snūskite kur tuščiame lote, oi 
prasiblaivėję važiuokite. Anot 
teisėjo, mes negalime žinoti 
kieno vaikas bus užmuštas tą 
ar kitą momentą, ir girtų va- 
žinėjimasi automobiliais turis 
būti sustabdytas.

AUtOhiobiliii akai-
J (i ■ 4 b

cius žymiai

Chicagd Motor Club praneša,’ 
kad visame pasauly automobi
lių ir komercinių karų buvo 
1934 metais užregistruota 35,- 
196,099, gi 1935 metais jų bu-; 
vo užregistruota 37,275,264/ 
Pilnai du trečdaliai viso šio mo
torinių karų kiekio buvo užre-į 
gistruota Jungtinėse Valstijose.;
thM 'R >. I -tai J ‘ bll .’

Papa duos šventąją 
Chicagai

ILLINOIS* EMERGENCY
COMMISSION, 1319 Sotrih Michigan 

avė: Telefonas, WABash .7100. 
Valandos, r9:00 ryto iki 5 p. p.

IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted ’street (Kuli 

House). 'telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Miss Helen Jerry.

COOK APSKRIČIO LIGONIN®, W. 
Harrisoj^ it Šd, /Wfood kampas. 
Telefonas SfcEley 8500.

Moterų Piliečių Lyga daly
vavo Illinois Moterų Federa
cijos suvažiavime, kurs įvyko 
gegužės mėnesį nuo 21 iki 23 
dienomis, . ,

Lietuvių Moterų Piliečių Ly
gų atstovavo pirm. M. Zolpie- 
nė ir kasierė R. Maziliauskie- 
nė. Taipgi turėjo, surengusios 
moterų rankdarbių ir piešinių 
parodų. Du dideli kambariai 
hu^o i užpjl4yti.f Lietuvės turė
jo 4-hie distrikte. savo išdirbi
nių. Daugiausia buvo audinių 
iš Lietuvos. Amerikietėms mū
sų audiniai gana patiko—ab

Antradienj, birželio 19 dienų, 
Romoj, Vatikane pradėta per- 
žiurinėjimas rekordų,, kurie lie
čia chicagietės Frances Xavier 
Cabrini gyvenimų ir darbuotę. 
Minykė Cabrini buvo įsteigėja 
organizacijos Missionary Sis- 
ters of the Sacred Heart of 
Jesus. Norima tų moteriškę pa
daryti šventąją.

Areštavo daktarą
Federaliai narkotikų priežiii- 

ros agentai areštavo daktarų 
W. Wallace, kurs turi ofisų ad'

LIETUVIU NAMU SAVININKU 
BRIDGEPORTE DR-JOS Valdyba 
1936 m.:Vincas Stankus — pirmi- 
mininkas, 6606 S. Mozart St.;

- pagelbininkas 
Stanislovas 
raštininkas.
Dominikas 

raštininkas.

BRIDGEPORTE DR-JOS Valdyba r* — w i <• • ' •

mininkas,
Antanas Šimkus
8129 Lituanlca Avė
Kunevičia
3220 S. Union Avė.;
Gulbinas — finansų
3144 S. Walace St.: Jonas Matė- 
junas — kontr. raštininkas. 3400 
S. Union Avė.; Petras Balsius — 
kasierius, 5653 S. Throop Std Le
onas Lendauskas —■ maršalka. 
3130 S. Halsted St.

nut.

JAUNU LIETUVIŲ AMERIKOS 
TAUTIŠKAS KL1UBAS Chicagoi, 
111, Valdyba išrinkta 1936 metams 
sekanti: J. Rūta — pirmininku. 
3267 S. Halsted St.; P. Kilius — 
pagelbininku, 8347 Lituanice Avė.: 
Š. Kuncevičia —■. nut. rašt., 8220 
S. Union Avė.; F. Kasperas — 
fin. rašt., 3534 S. Lawe Avė.; V. 
Duleyičia — kontr. rašt., 812 t— 
33 St.; J. Balčiūnas — kasierius, 
3200 S. Lawe Avė.; J. Malinauskis, 
— kasos globėjas, 4302 S. Sacra- 
mento Avė.; F. Kuncevičia — ka
sos globėjas, 3201 Lawe Avė.; K. 
Valaitis . ' ‘ ....
3306 S. Union Avė.

. Susirinkimai įvyksta kas mėnesio 
pirmą penktadieni 7:30 vai. vakare 
Lietuvių Auditorijoje, 
Halsted St.

ilgonių lankytojas

3133 South

LIETUVIU POLITIKOS KLIUBO 
valdyba 1936 m.: Joseph Savage 
(Jusevičius) — pirm.. . 4456 So. 
Talman Avė.; L. Klimą vičia -- 
vice-pirm., 2534 W. 46, St.; F. 
Jakavičia Sr., — nūt. rašt., 2638 
W. 40 St.; W. Sharka — fin. rašt., 
4635 S. Washtenaw Avė.; Helen 
Gramontas —- kasierius, 4535 So. 
Rockwell St.; J. Rasteinis — kasos 
globėjas, 4653 S. Rockwell St.; 
Kathrin Giedra — kasos globėja, 
2543 W. 45 St.; F. Bistras — 
maršalka. 4548 S. Frandsco Avė. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kiek

vieno mėnesio kas antrą ketvirtadie
ni. K. Gramonto svet., 4585 South 
Rockwell St.

Delegatų kelionė į 
Kongresą ir SLA. 
Seimą, Clėveland, O.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO Valdyba 1936 metams: 
Frank Jakavičia. pirm., 2638 W. 
40th St.; James Sholteman, pirm, 
pag., 6456 S. Maplewood Avė.; 
Bernice Rudgalviute* nut. rašt., 
5332 S. Long Avė.; Waltėr Sharka, 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw 
Avė.; Heleri Chaputė.. kontr. rašt., 
4403 S. Albany Avė.; Stanley Ba
ranauskas, kasos globėjas, 
W. 38th St.; Mary Wamis, 
Aus, 3838 S. Kedzie Avė.; 
Kondroška, korespondentas, 
W. 40 St.; Dr. T. Duhdiilis, 
tojas, 4157: Aręher Avė., Phone 
Virginia 00861 John Žuris, teisių 
patarėjas, 4624 S. Frahcisco Avė.; 
Leonas Klimavičią, maršalka, - 2534 
W. 46th St.; Mykolas Kasparaitis, 
knygius', 4154.. S. Artisian Avė. 
Kliubo susriinkimai atsibuna kiek

vieną mėnesf kas pirmą sekmadienį, 
12 vai. dieną, Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd Street. .

... --t........... :.r:iLį ■; ' .r ... 'i' ' -

2950 
kasie- 
Jonas 

2841 
gydy- 
Phone

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba iOSO^metams: Wm. Kriš
čiūnas, pirm., 9227 So. Cottgįge 
Gr.ove Aye,; Jul. Racevičia, vice- 
pirm., 332į> ,.Sp. Union Avė.; P. 
Killis, nut, rOL, 3347 S.. Lituanica 
Avė.; A.:Wį^Zala.t;oris, ^kasierius, 
827 A. Kaulakis,
turto rašt.? “2/So. Union ’Ave.r 
Iz. Masaitis, kontr, rašt.. Ji Ma
linauskas, apiek. kasos; A., Vilkis, 
maršalka; K. Valaitis, prižiūrėtojas 
ligonių; K. Demereckis, knygius, 
3331 So. Wallace St.; Draugijos 
Daktaras, Dr. J. P. Poška, oficei 
3133 .JSo. Bfcįstedj St/ Tel. Victory 
3687*'. rezJlj^mločk 2374.
Susijiinkjitfus Jįaiko’; 'kiekviena mė-' 

nesi, kas pirmą sekjnadienį 12 vai. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 3133 
So. Halsted St.

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIU IR 
SESERŲ, valdyba 1936 metams: 
P. Yenkauski^, pirmininkas, 8055 
S;: Racine ; Avė. ; F. Grigula, nut. 
rašt.,. 1Q439 S. State St.; S. Yur- 
čis turtų rašt., 10725 Indiana Avė.; 
A. Sudintas, iždininkas, 10036 S. 
State St. Atstovas į Naujienų 
Bendrove Ž. Klibiene. 10718 
Prairie Avė, , \ v . r , ' ; .

UNITED LITHUANIAN A AMERI
CAN POLITICAL CI,UB 9th WARD 
Valdyba 1936 metams:

Pirmininkas Povilas Barcheack, 
34 E. 100 PI,; Pirmas vice-ūrez. 
Zigmas Kalis, 12217 S. Halsted 
St.; Antrasis vice-prez. Pranas 
Jankauskas, 8055 S. Racine Ąye.;, 
Protokolų rašt. Vladislovas Kri- 
stopąitis, 10324 Indiana Avenue; 
Rašt. pagelbininkas Frank Pavi- 
lonis, 10536 Lafayette Avė.; Fi-

* nansų rašt.,-.Victpr Petkus* 44 Ę. 
104 St.; Kasierius Juliuj Strumi
las, 11011 Michigan Avė.; Trus- 
tistas Jonas Purvelis, .149 E. 107J 
St.; Trustistas Jozefą Linkšus, 
20 W. 107, St.; Maršalka 1—Ado
mas Draugelis, 34 W. 104 St.; 
Maršalka. 2-—Jonas . Schultz, 10325 
Indiūna. Avė. ' .

Veikiantysis. komitetas:
1) Bruno Petkus, 10742 Michigan 

Avenue.
2) Stanley Misiūnas, 10409 Wal- 

lace Street...' JA-J■' ; /i!
3) Al. Kazis? 10617, Ėdbrooke ak
4) Adv. Frank B. Zalatorius, 700

W. 119 St. ’A ‘ ..
5) Adolf. Pazarskis. 10621 ,Ed- 

 bropke Avė.' ; t v a,
• Susirinkimai laikomi paskutinį 
kiekvieno mėnesio antradienio va
karą, 10806 Wabash Avė.

LIETUVIŲ ŽAGĄRIEČIU KLIUBO 
1936 metų Valdyba: P. Arlauskas 
— pirmininku, 656 Belden Avė.; 
A. Janayičia — pirm. pagelb. 
3852 So. Calitornia Avė.; Sophie 
Ambrozaitė — nut. rašt., 11731 S. 
Indiana Avė.; M. Miravitž — fin, 
rąšt. 2539, W. 46 PI.; “ 
šauskienė — fin. rašt. 
1218 S. Indepeųdęnce BĮ. 
Ambrozas —kasin.. 11731 Indiana 
Avė.; Adolf. Mbovitz.j 2589 W 
46 Pt ir P* Arlauskas. 656 Belden 
Avė. — kasos globėjais; R. šniu- 
kas, korepp., A. Drigotas — mar
šalka, 5649 S. Naęhville' Avė.
Kliubo susirinkimai Įvyksta kas 

mėnesio ketvirta sekmadieni 1 v. pp., 
Hollywood Inn svetainėje, 2417 W. 
43rd St.

A. Rama- 
pagelb.

.; Frances

mar

SLA. 129 KUOPOS valdyba 1936 
metams: Pirm. F. Valaitis. 1828 
Canalport Avė.; Vjce-pirm. G. CHter- 
nauskap, 1900.,; $o, Union ..Ąve.; 
Nut. rašt. K. Batutis, 2627 Gladys 
Avė.; Fin. rašt. W. Pankauskas,

AMERICAN LITHUANIAN CITI
ZEN S POLITICAL AND BENĘ- 
FICIAL CLUB 12 Ward valdyba 
1936 metams: pirfri. 
rius, 4819 Tripp Ave.
Sawyer Ave.; nūt. rašt.

J. Svita- 
___  ___ ____ ...^pirm pag. 
— Anastaziją Bęrtašienč, 4438 S. 
Sawyer Avė.; nut. rašt. — Paul 
J. Petraiti^., .3159 S. Halsted St., 
Tel. Columbus 10272; turto rašt, 
—- B. Putrimas, 4536 S. JTurner 
Avė.; kontr. rašt 
Wittis, 
globėja -i- 
Whipple St., __ ------- ----- ...
gramontiėnė, 4535 S. Rockweįl St.

r. kvotėjas — 
2519 W. 43 St. 
3051; teisėjas 
maršalka — c. 
nai:: K.. Gramontas, 4535 South 
Rockwelį St., Tel. Lafayette 2418, 
J. Baršauskas, 4156 Archer Avė., 
A. Saldūkas, 4038 Archer Avė.. 
Tel. Lafayette 6719; Komisija Po- 

. , Z ‘ j ■» 4 > *
—r."C-'r.r,. ........................... .. '■ ■■■■■

Tel. ^ColumĮus 10272;_ turto, rašt, 
kontr. rašt. — Frances 
4469 Archer Ave.; kasos 

S .Chiesnienė, 4426 S. 
.; kasierius —- Helena•
i — Dr. A. J. Manikas. 

Tel. Lafayettte 
, - J. Romanas; 

J. Balčitis; Bondsma-

LIETUVIU RYTINĖS ŽVAIGŽDES 
PAš. IR PAS. Kliubo. Valdyba 
1936 metams: A. Walškis, pirm., 
3341 Evergreen Avė., Tel. Belmont 
7678; A. Lungevičius; pirm, pag., 
1814 Wabansia Avė., Tel. Hum- 
boldt 3245; M. Chepul, nut. rašt., 
3327 LeMoyne St., Tel. Spaulding 
7903; B. Rogers, fin. rašt., 2345 
N. Kcdzie Blvd. . * "
3180; S. Jokubauskas, fin. pag., 
1516 N. Kedzie Blvd.; A. Bulvitis, 
kas. glob., 1825 Wabansia Avė.; 
J. Raila, kasierius, 4839 Winnęmac 
Avė., Tel. Avenue 1736; J. Mila- 
ševičia, marš., 2750 N. Neva Aye., 
Tel. Marimac 7641; A. Sebeckis, 
manadžerius kliubo, 1927 Califor- 
nia Avė.
Susirinkimai įvyksta kas mėnesi

Tel. Spaulding

Tie

st.

Daržas visokiems 
atsitikimams

Piknikams, pokyliams, vestuvėms 
ir tt. Didelis šokių payilionas 3600 
South Kedzie Avė.

Dėl informacijų ir rezervacijos 
pašaukite.

. JOKER CLUB
Eafayėtte 0170

J®
UTJ

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

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

Opposih Davis Stare, 2d Floor

rr
Siunčiam Gėles Telegramų | Visaa 

1‘aHaulio Dalia 

LOVEIKIS
į KVltaTKININKAS l 

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir. Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel,. BOUlevard 7314

ILaidotuviu Direktoriail

•vf UDEmil Į IR TĖVAS i 
" RĖPublic 8340 *

Brighton Partiečių 
ATIDAI!

kurie nusipirkdavo Nau
jienas pas į .

p. KRAŲKLYS 
4411 S. Richmond

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

į (BUČERNĖ) t
4069 S. Sacramento A v.

—"N." Adm.

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

t- ■ *

Kurie .važiuos į kongresų
Traukinys išeina iš La Šalie 

Street Stoties, La Šalie ir Van 
Buren, birželio 19 dienų, lįi20 
vai. vakare Central Standard 
laiku (Chicagos laiku 12:20).

Kurie važiuos į SLA. seimų
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 važiuosimę visi 
kartu. Praneškit Transportaci- 
jos Komisijai į Naujienas, kas
dien nuo 6, iki 8 vai. vakare. 
Tel. CANAL 8500. Klauskite 
M. Kemešienės.

UARSlNdift
NAUJIENOSE

HOspital
/ ■ ' ., ji Ligonine •

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams .........
Palagas ligoni

nėje ........ ......
Akušerija na

muose .... ......
Medikalė egzami- 

naciją į,..i. t.... .
DOUGLAS PARK HOSTIPAL 

1900 So. Kedzie Avė.
----         -;.Į.   ... r-r  

NAUJA RAKANDU KRAUTUVĖ 
IR .DIRBTUVĖ

STEVJE kiyo, LIETUVIS 
Parduočįąfae palijus ir taisopie se 
nūs rakandus pigįoniis kairiomis.

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

[NIKĄ
>1200 
>4500 
51500 

51 00 1 ■»

CONRAD 
( PąQTO STUDIO 
420W.63rdSt
Englevood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis.

-t W

"i t W*

princess
TEATRAS

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

DABAR EINA
“FRONTIER”

Drąsi ir dramatiška Sbvietų 
Rytų Sienosf. Eplkh

----- T-----3.. 1-------------------------

J. MIKŠIS
ramoVą auto shop

Taiso 'ylsę.klūs aųtotnobilius 
geriausiai ir Pigiausiai

Tel. Yards 6547

> Tek Rcpublic .8402 . 
Grane Cęąi Go. 
5332 Š4 Lortį Avi, 

Chicaco, 111.

Taverrtoš
___ Kur _ Susirenka Lletnvijl

21st Place Tavem & 
Restaurant «

Stekai, porčepai ir kiti Šilti i valgiai.
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai f 1 t» 
ANTANAS IR AGNĖS STULAI< C • • • • • - •-

701 W. 21st Place

degtinė ir cigarai
Savininkai H ♦ i*

Hi

! JULIA BRUŽAS 
po tėvais čeputyčia

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 14 diena, 10:15 vai. va
karei 1936 m., sulaukus 34 me
tus amžiaus, gimus Lietuvoje, 
Žagarės mieste. Amerikoj iš
gyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
dukterį Anną 13 pietų, motiną 
Anastazija Čepuliene,1 broli 
Charles, seserį Mildred Butkus, 
švogęri Walter, sesers dukterį 
Mildred, gimines ir draugus.

Kūnas pašarvotas randasi 
1910 Canalport Avė, tel. Canal 
7016.

Laidotuvės įvyks subatoj, 
birželio 20 diena, 9:30 vai. ry
te iš namu i. Šv. Marijos Tau
tiška Bažnyčia, 35 St. ir So. 
Union Avė., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
siela, o iš ten bus nulydėta į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Julijos Bružas gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimų ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekakmė,
Duktė, Motina, Brolis, Sesuo, 

švogeris ir Giminės.
' Patarnauja Laidotuvių Di- 
rekb^uą, JS. M ’

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.
. i»!!!! MA''"' I ' ' ' ""Į "'J I' ■* ' A ' , J '"'’V' . ' ' 4 jf'l. J’ Į ' , •

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Bungalowlnn
Musų užeigoj visados randasi ge

riausios rųšies degtinė, vyąas. alus 
cigarai, ei garėtai; užkandžiai vė|tui 
Muzika kasdien. Graži vieta visiems 
užeiti ir gražiai laiką praleisti. At
dara visa naktį. Savininkai:
PETER GREEN & JOS. TREPOSKAI 

82nd and Kean Avenue

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

m
Mano, užeigoje visados randasi g 
ros rūšies degtinė. Garden City alus 
cigarai, cigaretai, saldainių, šalta- 
košės, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Užeiga prieš lietuvių 
tautiškų kapinių vartus. Kviečia vi
sus savininkas.

PETE YOUNG
“NAUJIENŲ” ADM. 82nd and Kean Avenue

■ 1 ' 1 " Af. ■ , i/ *4 iį

SUSIRINKIMAI
Humboldt Parko Lietuvių Kliubo pusmetinis susirinkimas įvyks 

Almira Simons svet., 1640 N. Hancock St„ birželio 18 d., 
8 vai. vakare. Malonėkite atvykti į susirinkimą visi.

Valdyba.
12-to Wardo Amerikos Lietuvių Demokratų Organizacijos su

sirinkimas įvyks birželio 17 d., J. Yuškos svetainėje, 2417 
W. 43rd St., 8 vai. vak. Prašoma narius^ atsivesti naujų na- 

Stanley W. Gurskis.nų.



Visos Amerikos Lie
tuvių Draugijos siun
čia atstovus į Ame

rikos Lietuviu

Louis Mo. draugijos išrinko 
Liudvika Bukauską.

Pavienės Draugijos:
III

M. Slauciauskienė
ALDLD. 79 

ir

B. Nur
iš ALDLD. 114 kuo-

vių Pilietinimo Pašalpos Kliu
bas turintis 430 narių. Atsto-

NAUJIENOS, Chicago, m.
' 1 u ■■■■■■ 1 ' 1 ................. . .................... -r-

keistas dalykas, kad tokia se
nyva moteriškė taip buvo įsiį

vai bus C. Martin, M. J. Ma*^ušusi, kacl vos galėjo paeitų
1F dar ankstį iš ryto, apie1 pu 
sę po vienuoliktos valandos.

Trečiadienis, birž. 17, 1936
mergaites narkotiniams cigare-Į 
tams pardavinėti šokių svetai
nėse ir tavernose.

George 
Baronas, Ka- 
Vincas Karti-

Mich A.

Chicago, 
kuopa. — 
M. Sarkiunienė.

Mt. Greenwood, III., 
butas 
pos.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo kuopos siunčia sekan
čius delegatus — iš 72 kuopos 
A, Stalnonį, iš 139 kuopos Z. 
Klibienę, iš 53 kuopos A. Mike- 
lonį, L. Joniką, M. Mekšrienę, 
M. Kleboną M. Jurgelienę; at
stovaus

L. D. D. 4-tą kuopą Chica 
go, III. atstovaus A. 
nė.

Hamtramck, Mich., 
kos Lietuvių Piliečių
turintis 250 narių siunčia M. 
Batulavičią ir J. Kupronj.

Detroit, Michigan 1. Lietu

329 narius.

Nuo Draugijų komitetų
i, ,

Montello, Mass.
Šimaitis, Stasys 
://s žiurinskas, 
nas.

Grand Rapids,
Daukša, V. Matutaitis, M. Var
nienė, J. Jankauskas, F. Ed- 
kins, P. Gasparienė.

Haverhill, Mass. — J. Kas
paravičius, S. Paplauskienė, O. 
Pečiukonienė, J. Kasparavičius

Millerie-

Ameri ■ 
Kliubas

sys, Paul Krause.
2. L.S.S. 116 kuopa: Bessie 

Keblaitis ir Jean. Pilka.
Westville, III., Lietuvių Ukė- 

sų Kliubas: J. Paulis atstovaus 
250 nariui; SLA. 18 kuopa: A. 
Birbiliene atstovaus 119 narių.

Indiana Harbor, Indiana, Lie
tuvių Pasilinksminimo
giškas Kliubas: 175 narius at 
stovaus Albertas Vinikas

Binghamton, N. Y., SLA. 51) mokiniai ir mokinės gali baigti 
kuopa, 180 narių: P. Adomai-1pasirinktą kursą greičiau, ne- 
tis, Marė Pųndienė ir Ona Nor-Jgu vidutinių gabumų ir viduti- 
kienė.

Clinton, Ind., SLA. 121 kuo 
pa—Domininkas Riauka.

— E. Mikužiutė.
(Bus daugiau)

Klaidos pataisymas

Drau-

East St. Louis, III. ir St
Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidinius 

vedyboms
Sudrik Furnitūrų Mari

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

5 AVĖ

~“WA5HERn>•»* ;•

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

John Zinnikas 23 m. ir The- 
resa Kozak 22 m.

William Kolus 20 m. ir Mary 
Garzals 18 m.

John Rappold 28 m. ir An- 
toinette Petraitis 20 m.

Raymond Mackewicz 22 m. 
ir Harriet Stankewicz 22 m.

Allen Keinberger 28 m. ir 
Clara Lashinsky 18 m.

Constantine Čepulis 24 m. ir 
Mary Baranauskas 23 m

Edvvard Stetz 23 m. ir Mol- 
lie Pulsuoki 23 m.

James Novick 29 m. ir Mik 
dred Vesely 24 m.

Floyd Cooper 32 m. ir Heleri 
Šilas 25 m.

"GENTIE 
HAND” North Side

Suvažinėjo įkaušusią moterį
■ '''."Ik- . *■ .■r,^r»rį>FtT-.. V"?! '*

Į dešimtį menesių 
gavo diplomą

Ghicagos universiteto dar
buotėj yra įvestas planas, su
lig i kuriuo gabus ir darbštus

Korespondencijoj antrašte 
“Įspūdžiai iš žagariečių išva
žiavimo”, tilpusioj birž. 16 d. 
Naujienų laidoj įsiskverbė klai
da. Ten buvo pasakyta, kad 
prie bufeto dirbo p. Misevičia, 
o turėjo būti 
čia.

p. M i era vi-

CLASSIFIED ADS. Į

Building Material
Statybos Medžiaga

I nes energijos stūdėntai.
Dėka šio plano tūlas Donald 

MacMurray, iš New Yorko, 21 
metų vaikinas, šiomis dienomis 
baigė reguliari kursą ir gavo 
Bachejor cf Arts diplomą be
giu dešimties mėnesių.

Reikia tačiau pasakyti, kad 
jis atvyko j Chięagos universi
tetą jau su žymiii prisiruošimu. 
Mat, pabaigęs aukštąją mokyk
lą, jis praleido keturių metų 
laikotarpį, kol įstojo į Chica- 
gos universitetą, daug skaity
damas.

Chięagos universitetas šį se
mestrą davė 907 diplomas bai- 
gusiemsi kursą studentams.

MES PATAISOME
RADIOS

Tegul ekspertai pataiso jūsų Radio. 
Mes esame gerai. susipažinę su kiek
vienos rųšies radio. Darba garantuo
jame ant metų. Dykai apskaitliavi- 
mas. Pašaukit mus >

HEMLOCK 3434
KALBAME LIETUVI8KĄI

Southwest Radio Co.
1708 West 63rd Street

VIENINTELIS LENTŲ YARDAS 
CHICAGOJE SU VISOMIS PASAU

LINĖS PARODOS LENTOMIS. 
Visų senų ir naujų lentų, žemiau

sios kainos U. S. A.
2x4, kaip naujos, švarios, pigu kaip 
už pėda ....................................  lc
Naujos plasterio boardos 3/8” 100 
ketvirtainiu pėdu ;
1”_2”—g”—4” lentos ’ kaip naujos, 
pigu kaip ...
Nauja Fir-Tex insul. pilnas W 100 
ketvirtainiu pėdu .................. $3.50

Didžiausios bet kada pasiūlytos 
pinigų santaupos ant Pasaulinės pa
rodos plieno tvorų, decking. Ply- 
wood, masonite, transite, wallbord, 
kliavinių, eglinių grindų, beaded 
clg. partition. Stogams dengti ro- 
liai. asbestos, asphalto gontai, vė
liavų stulpai, sinkos, toiletai, vanos, 
malevos, ' stiklai, durys, langai, ak
mens slenksčiai, Truscon joists—42” 
vielos tvorų stulpai.

Pirm negu pirksi aplankyk musų 
yarda.

LOUIS MEITUS LBR. CO. 
3800 So. Westem Avė. prie Archer 

Avė. Lafayette 0074.

lc
$2.20

M. $20

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

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

Wabash Employment 14th floor 
20 E. Jackson 

------ O----
Blvd.

O---- .
patyrusių moteREIKALINGA

rų kaurams sortuoti. nuolatinis dar
bas. $15.00 savaitėj. Ideal Junk Shop 

1505 West Austin Avė.
----------O----------

REIKALINGA jauna mergina prie 
lengvo namu darbo, geri namai, ge
ra mokestis. Mrs. Hyman. 1242 Su. 
Kaline. Tel. Lawndale 3762

Help Wanted—Male-Femalė
Daibininkų Reikia

kol įstojo i Chica-

Pati kaltinama vyrą 
nušovus

Mrs. Mildred Bolton yra 
areštuota ir kaltinama nušovus 
savo vyrą, Joseph Boltoną. Mo
teris tvirtina, kad ji nešovusi. 
Klausinėjama, moteris pareiš
kusi: girdi, Betty Martin buvo 
išteisinta už nušovimą savo vy
ro, kodėl aš negaliu būti išteĮ* 
sinta.

Sergantiems patari
mas Dykai

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

Virš 25 metų toj pačioj vietoj. 
Ne atidėliokite, ateikite pasitarti 
dykai, nėra priedermių.
m? UT? A T HPTT

SERVICE AND 
LABORATORIES 
35 S. Dearborn St. 

CHICAGO, ILL. 
Central 4641 ’

Darbo valandos: Kasdien 10 
ryto iki 5 po piet.

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

COAL
_________ Anglys_______ _
'Anglys! Anglys!
I Jei jus pirktumėte anglis dabar 
jus gautumėte abu: kainą ir koky
be.

Virginia Mine Run $6.95 už toną, 
perkant daugiau.

SHULMISTRAS BROS.
4016% Archer Avenue

Tel. Lafayette 6300.

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

For Rent

vai.

Nusibodo ^pardavi 
neti narkotikus

. ■ .

KAINOS AUKŠTOSIOS RŪŠIES
NORTHERN ILLINOIS ANGLIŲ

LABAI SUMAŽINTOS-
PERKANT PO DAUG.

$5.25
5.50
4.25

IŠSIRENDUOJA tavem su era- 
žiais barais fixtures arti prie dirbtu
vių su 4 pragyvenimui kambariais. 
Renda pigi; parduosiu arba mainy
siu ant privatiško namo. 4300 South 
Wood St.

'MINE RUN....
ITTlUfD AD jUMr Uit ibulr
SCREENINGS .

Jus perkate tiesiai iš kasyklų. 
Pašaukit MINE AGENT 
/ —at Kedzie 3882—

—O—
RENDON Tavernas, per 30 metų 

išdirbtas biznis su visais įtaisymais 
ir flatas, yra rusiška ir turkiška 
pirtis. Rendaunininkas nusipirko 
nuosava bizni.

3322 So. Morgan St.

Į policijos stųtį lyg apsvaigu
si įėjo Jane, Mąfyjcio, 18 metų 
mergina. ' .

“Man nųsil>(|^o!{ pardavįnėti 
šis tavoras”, tą^ė mergina, ro
dydama vadinamus “marijua- 
na” narkotikus.| f Klausinėjama

SU-♦ • Jie
Pirmadienį prie Ashland ir 

Milwaukeei Avės, tapo suvaži
nėta kokių keturiosdešimt pen
kių metų ar senesne moteriš- policininkų, mėr^ha papasako- 
kė, kuri, gerai įsįkaušuįi, ban- jo, kad Chicagoj veikia sindi- 
dė pereiti skersai gatvę. Ar ne katas, kuris samdo gražias

VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
Užsirašyti 

NAUJIENAS
kurios daugeliui 
tdikė kreditą, kai
neturėjo kuom užsi
mokėti.

Metinė prenumerata Chi
cago j e   .....  $8.

Kitur Amerikoje ........ $5.
Siųskit money orderiu ar
ba čekiu adresuodami:

BUY N0W
Only

$1.00
Down 

et nn* PER 9 I ■UU WEEK

The VVasher That 
Combihes Hand 
Gentleness With 
Machine Speed 
Dainty lingerie or dirty, greasy 
ovetalls-—a few undertnings or 
a fully loaded tub — Thojris 
“Gentie Hand” washing action 
ąuiekly and safely restores them 
to their original spotlessness, 
without a trace of “wash wear”. 
Read These Famous Thor Features
• Capacity—7 pounds of dry clothes
• Thor’s exclusive “Gentie Hand^ 

washing action
• Thor’s Standard Frce Rolllng 

Wringer
• Porcelain enąmel tub, inside and 

out
• H.P. motor, self lubricating
• Adjustable legs
• Locking casters
• Thor’s long life mechanism
• Convenient Controls

PHOHE FOR FREE HOME TRIAL

Pamatykite šias NAUJAS SKALBYKLAS

AMERIKOS LIETUVIU 
KONGRESAS

Lietuvos Demokratinei Tvarkai 
Atsteigti
— ĮVYKS —

Subatoj ir Nedėlioj, birž. 20 ir 21,1936

CARTER HOTEL
Prospect ir 9th St., CIeveland, Ohio

PASVEIKINIMUS IR LAIŠKUS KONGRESUI
SIŲSKIT SEKAMU ADRESU:

LITHUANIAN CONGRESS 
c/o MISS‘ E. MIKUŽIS 

CARTER HOTEL 
CLEVELAND, OHIO

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Į CL ASSIFIED ADS

Business Service
Biznio Patarnavimai

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

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

Hemlock 0800

UNIVEKSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 3408

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusinratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki ' ‘ ‘
10

ir PROSINIMO MAŠINAS pas

Jos. F. Budrik, Ine
Halsted Street

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI

3417 So
Tel. Boulevard 4705

970 k. nedalioms 7 vai. vakaro
920 k. kiekvieną dieną 7 vai. vakaro.

WCFL
WAAF
WHFC 1420 k. ketvergais nuo 8 vai. vakaro.

BALTI VASARAI CEVERYKAI
VISAI ŠEIMYNAI

; '/.'y: \ ‘ ' i.-J
Geriausi ir patogiausi čeverykai vi
sai šeimynai vasarai iš baltos sku- 
ros. Jie yra vėsus; nekaista kojos. 
Stiprus. Musų krautuvėj rasite di- 
džiausį pasirinkimą.

Kainos baltų čeverykų nebrangios.

ilniversal Shoe Store
A. ZALECKIS ir 3. MARTIN, Sav.

3337 SO. HALSTED STREET

<

8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
ryto iki piet. 
LANDLORDS BUREAU np 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esame šiuo adresu /iri 

r.0 nwt

Educational
Mokyklos

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

MOLER SYSTEM
177 N. State St. Central 6393

TPY'T'D a

RENDON gasolino stotis su luncb 
room, 5 kambariai; rendos $15.00 
prie Archer Avė. 4A Lone Star Inn. 
arba priimsiu partneri. Klauskit 

6815 S; Okley Avė.

Business Chances
. Pardavimui Bizniai *

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

1739 So. Halsted St.

Furs
Kailiai

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

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

PARDAVIMUI pigiai tavernas, 
biznis pelningas, -išdirbtas per' daėg 
metu ir 6 kambariai. 919 W, 35th 
Street.

TAVERN pardavimui. Gera vieta 
—priežastis pardavimo— važiuoju i 
Lietuva. Parduosiu pigiai. 2645 West 
43rd Street.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

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

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

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.

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Barai ir kiti krautuvėms fikčeriai; 

nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE 

5300—5314 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grocery ir meat 
market. Mainysiu i privatų narna 
arba i farma. Priežastis liga. Biz
nis išdirbtas per 13 metų.

4535 So. Wallace St.

PARSIDUODA visi tavern fik
čeriai už $75.00—mažai vartoti—mo
derniški. Pašaukit Canal 2183. 1900 
So. Union Avenue.

PARSIDUODA sena išdirbta gro- 
sernė ir bučernės biznis su nedide
liu mūriniu namu. Biznis gerai eina 
savininkas parduoda pigiai 
mainysiu ant privatiško namo. Turiu 
cash damokėti jeigu reikės priežas- 
ti natyrinėt ant vietos. Atsišaukite 
laišku, 1739 S. Halsted St. Box 465

arba

FURNIČIAI 5 kambarių ant par
davimo pigiai, kartu ar po viena, 
kreipkitės tuojaus tarpe *6 ir 8 vaka
rais, W. Message, 5348 S. Halsted 
St. Chicago, III., antros lubos front.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

F. YAKAITIS, ristikas, paieško 
partnerio i tavem bizni su mažai 
pinigų. Visi pataisymai idėti. Vyras 
ar moteris gali eit. 2115 W. 63rd 
St. F. Yakaitis, 6225 So. Marshfield 
Avė. Kreiptis 7 iki 8:30.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI farma, arba mai
nysiu ant bizniavo namo, farma 
cash. 120 akerių su gerom triobom 
ir gyvuliais, Goodman. Wis, Savi
ninkė galima matyti 6328 Eggleston 
Avė., Tel. Wentworth 1«72.

Mrs. Schwartz.

Real Estate For Sale
Namal-žemėPardavimui

PARSIDUODA 6 kambarių plytų 
bungalow, štymu apšildomas, įdirb
tas miegamas porčius, 30x125 lotas 
—62nd and Francisco. Mr. Bohlig 

Beverly 4003.

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

blėties 
paaei-

co.

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

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

' ■ v •, • ■ . 1
Leonas Roofing 

8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Co

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

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

REIKALINGA 2 jaunų vyru dirb
ti gėrimu dirbtuvėj ir gelbėti ant 
troko. Kreipkitės. 306 W. 29th St.

menedžerių stip- 
kompanijai vesti už gavimą 

į svetimšalių narių Dvidešimts Milio- 
ninei, stipriai save paremiančiai są

jungai. 00% komišinas. Kreiptis i 
(Caitus, m------ 1
' Detroit,

REIKALINGA 
! riai

1015 Transportation Bldg, 
Michigan.

reAl ESTATE bargenai
Išrenduojama tavem su fikčeriais, 

pačioj širdy Stock Yardų apielin- 
kėje.

Parsiduoda 10 apartmentų apšil
domas moderninis budinkas. 8 ketu
ri ir 2 penki. Bargenas greitam 
pardavimui. Randasi ant University 
Avė. arti 73 gatvės, kaina $17,500.

Moderninis 6 kambarių plytų bun- 
galow—randasi ant Koster Avė. ar
ti 63 gatvės, kaina $5,50b.

6 kambariu plytų katedž,. eonerete 
Blovk pamatas, randasi arti 27 ir 
Lime gatvės. Kaina $1500.

Parsiduoda 3 flatis plytų budin
kas. randasi prie Normai Avė., ar
ti 81 gatvės, kaina $2900.

6 flatų apšildomas budinkas prie 
Marųuette Road i vakarus nuo State 
Lotas 45x125. Ypatingai geras in-
vestmentas už $9.000.

Kreiptis 
JOHN F. McGUANE 
2959 So. Halsted St.

Victory 8882




