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į Austrijos sostą

Burgin, 
valdžios

Tirs Arkansas gau 
jos nuplakimą mer 

ginos ir kunigo

HAVANA, Kuboj
— . Penki pašto darbininkai li
ko sužeisti sprogus siunčiamai 
per paštą bombai. *

Valstijos pensijų įstatymai li
ko suderinti su federaliniais 
įstatymais, kad seneliai ga
lėtų gauti pagelbą ir iš fe
deralinės valdžios.

Sekmadieniais 
Naujienų Ofisas 
Bus Uždarytas!

Universe Film Service 
’ iš kaSžkur sužinojo.

Gedonis
Varšu-

birž.
liko

Nubausti trys komu 
nistų veikėjai

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

senatorius
77 m., 

iš Flori-

teka 5:14, leidžiasi

Pabaigęs vaidinti dar 
nerodomoj filmoj “China Clip
per”, jis staigiai sunkiai su
sirgo trys savaitės atgal ir .li
ko išgabentas sanitarijon.

tai baus 
bus padidin 

6 metų kalė108 laipsniai karščio 
— Alaskoje

Belgijos streikas dar 
plečiasi

Nubaudė provo 
katorių

mėn. Leo

Apel. rūmai bausmę 
žino iki 4 met. ir nuo tų 4 me
tų trečdalį bausmes numušė, 
kaip nepilnamečiui.

MARIJAMPOLE
kovo mėn. į Saugumo policijos 
Marijampolės apygardą atvyko. 
Marijampolės vals. Kumelionių 
km. gyventojas Bronius Leonas 
ir pasisiūlė teikti žinias apie 
žmones šnipinėjančius 
valstybei. Leonas pradėjo “dir

Seniausias žmogus 
Lietuvoj

Kalėjimas strei 
kieriams

sutrumpinimo 
ir pripažinimo

PARYŽIUS, birž. 17. — Su
sirėmimas ištiko tarp naciona
listų ir streikuojančių Mar- 
seilles darbininkų. Keli žmonės 
liko sužeisti 5,000 štreikierių 
susirėmus su 3,000 nacionalis
tų demonstracija. Susirėmimą 
sustabdė įsimaišiusi policija.

To akto pavojų jaučia sav. 
ir komunistai, kurie irgi mėg
sta kurstyti smurtą, tad ko
munistų vadai jau kalba apie 
suardymą liaudies fronto.

Franci jos streikie 
riai kovoja naciona 

listus

SEWARD, Alaskoj, birž. 17. 
— Vakar karštis čia pasiekė 
negirdėto augštumo 
laipsnių. Du žmonės susirgo dėl 
karščio.

patarimas pa- 
;s žinias apie

Panaikino "$4b,d6b,00() 'kontrak- 
tą su labai nepalankia dar 
bininkams geležies firma.

PANEVĖŽYS 
komisijai 
parduodamą • pieną, paaiškėjo, 
kad 65% pardavėjų į rinką at
veža falsifikuotą pieną.

WASHINGTON, birž. 17. — 
Vidaus reikalų , i sekretorius Ha- 
rold L. Ickes paskelbė panai
kinimą $40,000,000 valdžios 
kontrakto su Jonės & Laughlin 
Steel Co. iš Pittsburgho už jos 
didelį nepalapkumą darbinin
kams. Jos kontraktas bus ati
duotas kitoms geležies kom
panijoms, kurios yra palankes
nės savo darbininkams.

pasimirė 
Fletcher, 

narys

Kursonis - Ge- 
metų amžiaus,

WASHINGTON, birž 
šiandie 
Duhcan U. 
senas . senato 
dos ir pirmininkas bankų ir 
pinigų komiteto. Jis mirė stai
giai.

Tik senatorius Borah yra iš
buvęs senate ilgiau už jį.' Mė
nuo atgal mirė kitas Floridos 
senatorius, Park TrammelL

KAUNAS.
tani jos filmų gaminimo ben 
drovė ‘ 
London!
kad Lietuvoje gyvenąs seniau
sias žmogus. Toji b-vė panoro 
seniatisį Lietuvos žmogų paro
dyti pasauliui. Ji parašė musų 
kino filmuotojams laišką, pra
šydama seniausį žmogų nufil- 
jnuoti. Musų filmuotojai tą se
nuką susirado, nufilmavo ir 
filmas jau nusiuntė į Londo
ną.

Tai seniausis Lietuvoje žmo
gus esąs Kursonis - 
gyvena Jonavos vals 
vėlės km. ir turi 117 metų am
žiaus. Nors ir tokio amžiaus

Marijampolės apyg.
Lęoną.<nubąudė < 6 met 
darbų kalėjimo 
pilnamečiui trečdalį bausmes 
numušė.

bet Kursinis - Gedonis dar 
stiprus senukas ir dirba laukų 
darbus.nas 

liūs, 
ei j a

VIRBALIS. — Virbalio mies
telio gyventojas > Jurgis Stepo
naitis apylinkėje organizavo 
komunistinės jaunuomenes kuo
peles, miškuose kvietė slaptus 
susirinkimus, parūpino ir pla
tino komunistinę, priešvalsty
binę literatūrą. To paties 
miestelio gyventojas Juozas Re 
vas įrengė komunistinei litera
tūrai slėpti sandėlį ir platino 
priešvaltybinę literatūrą. Paje
vonio valsčiaus gyventojas Vin
cas Junevičius, Steponaičio pa
kurstytas, suorganizavo komu
nistinės jaunuomenės kuopelę 
ir ėjo jos sekretoriaus pareigas. 
Ketvirtadienį visi trys buve 
kariuomenės teismo teisiami ir 
nubausti 
dvyliką metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo, Juozas Rėvas — Še- 
šeriais ir Vincas Junevičius — 
aštuohiais metais sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

teismas 
... sunk, 

bet kaip ne

BUENOS AIRES
■ Argentinos sostine jaučia 

trukumą, sustreikavus

WASHINGTON, birž. 17. — 
šiuo laiku ūkiuose gyvena 31,- 
800,900 žiponių, arba 1,356,557 
daugiau, negu gyveno penki 
metai atgal.

vadas pulk. Fran- 
a Rocųue prižada 
atnaujinti stiprią ir

CARACA'S, Venezuela, 
17. — Vakar kongresu 
pasiūlytas gaujas valstybės 
saugumo aktas, kuris ntimato 
bausti streikierius nuo 1 iki 3 
metų. Jeigu gi streikas suar
dytų viešąjį ramumą, ar tek
tų šaukti kareivius 
mė. streikieriams 
ta iki nuo 2 iki 
jimo.

Dar daugiau 
pasiųsta 
aliejaus lauktis, kur 
kai atsisako baigti 
Kareiviai puldinėja 
rius gatvėse.

Gabenimas laivais 
stabdytas. Sanitarinei

patikrinus rinkoje

INDIANAPOLIS, Ind., birž 
17. — Charles P. Howard, iš 
Chicago, industrinio unionizmo 
Šalininkas, liko išrinktas 'sep
tintam terminui prezidentu 
spaustuvių darbininkų unijos 
— International Typographical 
Union.

mai 
nai 
mą, 
natas 
mui darbo 
riuos jau 
vų butas.

Fašistų 
cois de 1. 
“greitai” “ 
suvienytą Franciją”.

Tai yra, pasak socialistų, ai
škus fašistų vado ktirstymas 
prie civilio karo, kurio nori ir 
jį remiantis stambusis biznis,

Wynette Kronz Catherine Armstrong
CLEVELAND, O. — Tai “didžiųjų ežerų parodos” gidai 

Parodos metu jos rodys publikai įdomesnes vietas.

MADRIDAS, bifžT’^17. — 
Atsakydama į dešiniųjų kalti
nimą, kad valdžia buk nepajė
gianti sustabdyti darbininkų 
riaušes, kairiųjų valdžia atsa
kė, kad tas riaušes ir suįrutę 
šalyje daugiausia provokuoja 
dešinieji, kurie nenori šalyje 
ramumo ir- tvarkos.

pieno
ūkininkams, kurie tiekdavo pie
ną. Jie reikalauja augštesnių 
kainų už.

PARYŽIUS
Franci jos kairieji reikalauja 
skubaus valdžios veikimo prieš 
700,000 ginkluotų dešiniųjų ir 
fašistų, kurie buk ruošiasi žy
giuoti prieš Paryžių.

Fašistinio Croix de Feu (liep
snojančio kryžiaus) grumoji- 

“politiniu veikimu”, dali- 
apsunkino valdžios veiki- 
kuriai daro keblumų ir se- 

priešindamasis priėmi- 
reforrfių bilių, ku- 

yra priėmęs atsto-

ELGIN, III., birž. 17.—Chi- 
cagietis John McHugh, 26 m., 
bandė perplaukti Fox upę ties 
Elgin, bet beplaukiant jį su
traukė mėšlungis ir jis pa
skendo.

MĖMPHIS, Tenn., birž. 17 
— Kaip išrodo, federalinis tei
singumo • departamentas ruo
šiasi ištirti Arkansas planta
torių nuplakimą Miss Blagden 
iš Memphis ir kun. Williams 
iš Little Rock, Ark., kurie bu
vo nuvykę į Earle, Ark., iš
tirti tariamąjį plantatorių niižu 
dymą streikavusio negrų nuo
mininko.

To ištirimo reikalavo ir Nor- 
man Thomas telegramoje pre
zidentui Rooseveltui. Preziden
to sekretorius prisitintė tele 
gramą, kad teisingumo depar 
tamentui jau liko įsakyta nuo
dugniai tą dalyką ištirti ir ra' 
portuoti.

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

Giedra; vėsiau. ,
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicagoje buvo 84°.
Saulė 

8:28.

MASKVA, birž. 17. — 36 
mokslininkų ekspedicijos yra 
išsiblaškusios po visą Rusiją, 
laukdamos ateinantį penktadie
nį visuotino saulės užtemimo, 
kurį jos visaip tirs, jei tik ne
sutrukdys nepalankūs oras.

NILES, Mich 
Karo veteranas Fred 
38 m.s už gautas iš 
bonus nusipirko vartotą auto
mobilį. Bet neilgai juo džiau
gėsi, kadangi ištikusiame susi
dūrime jis pats liko ųžmtiš-

H0LLYW00D, Gal
— Monrovia sanitarijoj pasi
mirė senas mūviu aktorius 
Henry B. Walthall, 55 m. Jis 
labiausia paskilbo senoj Gjrif- 
fith filmoj “Birth of a Na- 
tion

Ickes paskelbė, kad milžiniš
kas užsakymas tai kompanijai 
liko panaikintas po to, kai na- 
cionalė darbo santykių taryba 
pranešė jam, kad ta kompa
nija neteisingai elgiasi su dar
bininkais ir stačiai terorizuo
ja organizuotus darbininkui.
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Darbo santykių taryba buvo 
užvedusi bylą prieš tą kompa
niją, tikslu priversti ją priim
ti į darbą pašalintus organi
zuotus darbininkus ir atlygin
ti už laiką, kurį jie nedirbo. 
Bet apeliacijos teisme- taryba 
pralaimėjo.

Po to ir sekė panaikinimas 
kontrakto. Sekretorius Ickes, 
kuris taipjau yra viešųjų dar
bininkų administratorius, pa
skelbė7, kad jis ateityje elgsis 
panašiai su visomis kompani
jomis, kurios .neteisingai elgia
si sti savo darbininkais.

Panaikintus užsakymus vei
kiausia gaus Indiana Harbor 
ir South Chicago geležies lie- 
jiklos.

VIENNA, birž. 17. — Otto 
Hapsbūrgas, kaip išrodo, re
miamas- : Jtalijos^-diktatoriaus 
Mussolini, išleido proklamaciją 
Austrijos žmdnėms, priminda
mas jiems, kad jis laukia jų 
pakvietimo užimti Austrijos 
sostą.

Mussolini pritariant, nežiū
rint mažosios entente opozici
jos, agitacija už monarchijos 
atsteigimą nepaprastai padidė
jo. Monarchijos atsteigimui 
dirba ; ir kancleris Schusch- 
nigg.

NORFOLK, Va., birž, 17. — 
Du karo laivyno lakūnai sude
gė, jų lėktuvui nukritus iš 100 
pėdų augštumos ir užsiliepsno
jus. .

BRIUSSELIS, birž. 17.( — 
Didysis Belgijds streikas vis 
dar plečiasi ir virsta genera
liniu streiku.

žandarams darosi vis sun
kiau palaikyti tvarką ir nepri
leisti smurto aktų, žandarai 
atmušė 500 štreikierių, kurie 
bandė sustabdyti darbą ir Be

tose 
dirbo 

arti

va sunaikinti mašinas 
dirbtuvėse, kurios dar 
Ruysbroeck apielinkėse, 
Briusselio.

Streikieriai reikalauja 
limo algų, 
bo valandų

Francijos Fašistai Kursto 
Civili Karą

Greit sugrįžęs saug. policijon 
Leonas pranešė 
tis teikiąs žinias vokiečiams. 
Paskui' pridėjo Oskarą Grinčių, 
Bacevičių ir kt. Leonas neva 
esąs tarpininku tarp Matulai 
čio ir Bacevičiaus ir perdavi
nėjęs laiškus, Rugp 
nas pranešė saug. policijai, kad 
iš Marijampolės į Šiaulius vyk- 

kažkoks pilietis artileri- 
sandėlių sprogdinti. Leo- 
irgi turėjo vykti į šiau- 
bet neišvyko. Saug poli 

pradėjo Leoną įtarti, sek
ti ir nustatė, kad jis ntio pra
džios iki galo viską meluoja. 
Leonas tuojau buvo suimtas ir 
kvočiamas prisipažino melavęs, 
nes norėjęs, kad saug. policija 
padarytų protekciją cukraus 
fabrike jam ten darbo gauti.

Leonas buvo patrauktas teis
man.

Netik pritaria atšaukįmui sank
cijų Italijai, bet ir pritaria 
visiškam sankciją išbrauki
mui iš statuto.

SPRINGFIELD, III., birž. 17.
— Valstijos atstovų butas 107 
balsais prieš 3 priėmė patai
sytą senatvės pensijų bilių, ku
ris liko suderintas su federa- 
liniais įstatymais, kad seneliai 
galėtų gauti pensijas ir iš fe
deralinės valdžios. Bilius da
bar liko pasiųstas senatui pa
tvirtinti. x i

Pirmiau priimtieji senatvės 
pensijų įstatymai neatsakė fe- 
deraliniems įstatymams ir to
dėl valstija negalėjo gauti fe
deralinės valdžios pagelbos, taip 
kad Illinois , seneliai įgaudavo 
tik pusę pensijos — vien iš 
valstijos.

Natijasis bilius yra taip pa
taisytas, kaip to reikalavo fe
deralinė valdžia ir kliūtis ga
vimui federalinės pagelbos li
ko pašalinta. . i

ypač plečiasi 
lių kasyklose, geležies Jiejiklo 
se ir audinyčiose. Rimtai pa 
liestos yra ir visos transpor 
tacijos įmonės, išėmus geležin 
kelius. , y.

LONDONAS, birž. 17.—An
glijos kabinetas šiandie nuta
rė ne tik remti atšaukimą tau
tų sąjungos sankcijų Italijai, 
bet ir prisiimti vadovavimą pa
stangoms visiškai išbraukti 
sankcijas iš tautų sąjungos 
statuto, kad jos niekad nebū
tų naudojamos ir ateityje prieš 
jokią valstybę.

Tokis kabineto j 
tvirtino pirmesne;
slaptą Anglijos susitarimą su 
Italija, tikslu sugrąžinti Italija 
į Etiropos politiką.

Kabinetas taipjau apsvarstė 
premiero Baldwin ir užsienio 
reikalų ministerio Eden kal
bas, kurias jie rytoj pasakys 
atstovų butui ir viešai paskelbs 
naująją Anglijos politikos kry
ptį. Tęsimui sankcijų buk prie
šinasi ir Anglijos dominijos— 
Pietų Afrika, Kanada, Austra
lija ir Naujoji Zelandija.

Tikimąsi, kad atstovų 
svarbias kalbas pasakys taip
jau buvęs premieras Lloyd 
George ir buvęs užsienio rei
kalų ministeris Chamberlain.

ROOSEVELTO
VALDŽIA GINA 
darbininkus

kareivių liko 
Maracoibo ežero 

darbinin- 
streiką.

streikie-

SEKMADIENIAIS per vi
są vasarą Naujienų ofisas 
bus uždarytas.

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

NAUJIENŲ ADM.

Illinois butas priėmė 
pataisytą senatvės 

pensijų biliu

tuo tikėdamasis išnaujo pa
vergti darbininkus ir panaikin
ti tas reformas, kurias prave
dė socialistinė valdžia.

Valdžia' nujaučia fašistinio 
sukilimo pavojų, todėl premie
ras Bhim pasiūlė prezidentui 
Lebrun pasirašyti dekretą, ku
ris suteiktų valdžiai nepapra
stas galias kovoti smurtą, iš 
kur jis nė paeitų, ar tai kraš
tutinių kairiųjų, ar tai iš fa
šistų ir kraštutinių dešiniųjų 
pusės. Iš kraštutinių kairiųjų 
kurstymais prie 'smurto pasi
žymi taip vadinami trockinin- Kursonis - Gedonis pirmą 

žmoną vedęs prieš 96 metus. 
Vyriausiam sunui dabar esą 
92 metai amžiaus, jauniausias 
pirmosios žmonos stinus 54 me
tų amžiaus. 100 metų turėda
mas Kursonis - Gedonis vedęs 
antrą žmoną ir su ja sulaukęs 
sunaus ir dukters. Suims einąs 
dešimtus metus.

Senukas šiaip judąs iš lėto, 
bet tetkarčiais dar nueinąs į 
Joųavos. bažnyčią, kuri yra už 
kelių kilometrų ntio Varšuvė- 
lirtaimo.

Susikalbėti su Kursoniu-Ge- 
doniu negalima, nes jis esąs 
visai kurčias. Jo artimieji su 
senuku susikalbą pirštais, o pa
skui “išverčia” 
gui.

Jei iš tikrųjų 
donis yra 117 
tai jis vertas didelio dėmesioPo tokio valdžios pasiaiškini

mo, seimas 207 balsais išreiš
kė pasitikėjimą premiero Qui- 
roga valdžiai.

Seimo posėdis buvo labai 
triukšmingas ir dešinieji .nega
lėdami atremti valdžios padary
tų jiems užmetimų, prieš patį 
pasitikėjimo balsavimą triukš
mingai išėjo iš posėdžio.

Puldamas valdžią buvęs ka
ro ministeris Robles, kurio val
džia pasižymėjo masinėmis 
darbininkų žudynėmis, suskai
tė, kad ntio vasario mėn. rin
kimų 269 žmonės likę užmuš
ti, 1,287 žmonės sužeisti, 261 
bažnyčia ir vienuolinas sude
ginti ir 69 politiniai centrai 
sunaikinti. Bet paties Robles 
laikais į trumpą laiką buvo iš
skersta kelis sykius daugiau 
darbininkų.

700,000 ginkluotų dešiniųjų ir fašistų pla 
nuoją maršuoti ant Paryžiaus

khH
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Clevelando ir Ohio Žinios
štai kas jam rupi

Miesto parkų direktorius 
Varga -turi didelį galvosukp 
Būtent, jis pasiryžęs yra iš
spręsti klausimą, .kokie mtiudyr 
mosi kostiumai geriausiai mo
terims tinka?

Kadangi tas klausimas pasi
rodė labai keblus, tai direkto
rius Varga pasikvietė jar 20 
žmonių. Ko gero, reikės šauk
ti konvenciją, kad tą klausi
mą išspręstų. - -

Kai žmones nieko gero ne- 
tuvi veikti, tai jie visokiais 
niekais rūpinasi.

Prigėrė laivelio kapi
tonas

SANDUSKY, O. — • šiomis 
dienomis Erie ežere buvo su
rastas laivelio kapitonas Guy 
McConnick. Su savo broliu jis 
išplaukė mažu laiveliu j ežerą. 
Matyti,, laivelis apvirto ir abu 
žuvo. Tačiau iki šiol laivelio 
ir kapitono brolio dar nepasi
sekė surasti.

Vieniems patinka, 
kitiems ne

Policija reikalauja, ką J bu
tų pravestas patvarkymas, ku
ris per vasarą draustų automo
bilius palikti vįdurmiestyje. 
Netrukus ta reikalavimą svar
stys miesto taryba.

Gyventojai tuo labai nepa
tenkinti ir daro spaudimą, kad 
patvarkymas nebūtų pravestas. 
Iš kitos pusės, gatvekarių kom
panija daro viską, kad patvar
kymas butų priimtas. Ir tai 
suprantama: kai žmonės nega
les vidurmiestyje savo automo
bilių palikti, tai jie turės va
žiuoti gatvekariais. O ‘įš to, 
aišku, kompanijai bus daugiau 
uždarbio.

••

Varginga kelionė
CleVOlandą aplanke Jonas 

AJianskas, 23 metų amžiaus 
lietuvis iš Bumford, Maine.

Alianskas neturi abiejų ko
jų nuo pat mažens (prarado 
jas, rodos, būdamas sėpty nerių 
metų amžiaus). Atvyko jis į 
Clevelandą su specialiu trira
čiu, kuris yra aptrauktas gu
ma. Visą laiką jis tyrėjo dirb
ti rankomis, atseit rankomis 
sukti triratį. Į kalnus įsikop- 
ti padėdavę jam sunkvežimiai.

Kelionėje jis praleido 26 die
nas. Tiek laiko teko praleisti, 
kol jis pasiekė Clevelandą.

Clevelande jis svečiavosi pas 
savo dėdę Petrą Malonį, o vė
liau išvyko į Akron, O. Ten 
jis tikisi susitarti su Goodyea” 
kompanija dėl gumos garsini
mo. Tokiu atveju jis su savo 
triračiu važinėsis po visą Ame
riką ir garsins tos kompani
jos dirbihiu’s.

Jonas Brazauskas par
davė savo krautuvę
Jonas Brazauskas pardavė 

savo valgomų daiktų krautuvę. 
Ta proga jis dėkoja visiems 
savo draugams ir pažįstamiems, 
kurie rėmė jo biznį.

P-as Brazauskas gana nema
žai veikia musų kolonijoje. O 
kada reikalas yrą, tai prįside 
da ir su aukomis. Pavyzdžiui, 
Lietuvių kultūros darželiui jis 
aukavo dvidešimt penkis dole- 
■rius.

Plieno pramonėje dide
lis pagerėjimas

YOUNGSTOWN, Q. — Dar- 
bai šiame mieste pusėtinai pa
gerėjo. Labiausiai tas pagerė
jimas jaučiamas
.Tube kompanijoje. Dabartiniu 
laiku ta kompanija samdo dvy
liką šimtų darbininkų. Tiek 
darbininkų* kompanija nesam
džiusi nė “boom” laikais.

Kitose dirbtuvėse darbiniu 
kų samda irgi šiek tiek padi
dėjusi.

Elektrifikuoja ukius
Ohio valstijoje ūkių elektri

fikavimas smarkiai žengia pir
myn. Esą, netrukus šiek tiek 
įmanomesnės farmos turės 
elektros šviesą. Pastaruoju lai
ku farmų elektrizavimu yra 
susirupinusi federalė valdžia. Ji 
turi ir atitinkamą planą paga 
minusi. Numatoma, jog 1937 
m. iš 88 apskričių bus elek 
trifikuoti 70.

Sheet and

Rengiasi parodai
Jonas Brazauskas ir Jirozas 

Blaškevičius rengiasi dideliam 
bizniui. Mat, didžiųjų ežerų 
parodoje jie laikys “lietuvių 
kaimelį”, kame bus galima šal
to alučio išsigerti ir užsiką
sti.

Lankydami parodą lietuviai 
turės progos tą kaimelį aplan
kyti. Paroda atsidarys birželio 
27 d.

Automobilių mechanikų 
unija

Paskutiniame savo susirinki
me vadinamoji “automobilių 
perdirbimo unija” priėmė apie 
šimtą naujų narių. Susirinki
me, kuris įvyko prieš tai, pri 
si rašė 90 narių. Iš viso lokalus 
jau turi dvyliką šimtų narių. 
Unijos vadai sako, jog netru
kus visi automobilių taisymo 
mechanikai bus organizuoti. O 
kada jie bus susiorganizavę, 
tai, žinoma, jiems bus leng
viau kovoti dėl būklės page
rinimo.

Tiesa, pda Šalčiuvienė jau 
per kelis metus sirguliavo. Ta
čiau ji buvo bepradedanti tai* 
sytis ir tikėjosi visai ligos at
sikratyti. Bet štai staiga* įvy
ko pąbJogėjifnas' ir, labai ga
lima, jog ją teks į ligoninę ve
žti. v;. ’ f' //< -u

Linkiu p-iai Šalčiuvienei greit 
pasveikti ir sustiprėti.

Politikieriai laimėjo
Birželio 5 d. įvyko Dr. Vin

co Kudirkos Draugijos susirin
kimas, kuriame, tarp kitko, 
buvo įskeltas ir Amerikos lie
tuvių kongreso reikalas. Vadi
nasi, buvo pasiūlyta, kad drau 
gija tame kongrese dalyvautų 
ir išrinktų delegatus.

Prasidėjo gana aštri ginčai. 
Atrodė, jog eiliniai nariai yra 
lįnkę kongrese dalyvauti. Ta
čiau kai kurie' politikieriai la 
bai karštai kalbėjo, kad drau
gija “nesiveltų į politiką”.

Kai klausimas buvo pasta
tytas balsavimui, tai politikie
riai laimėjo. Tokiu budu drau
gija kongrese nedalyvaus.

Kadangi man yra žinoma, 
jog daugumas draugijos narių 
nepritaria Smetonos diktatū
rai, tai vėliau buvo įdomu pa
tirti, kodėl jie pasidavė poli
tikieriams.

Ir štai kaip jie teisinosi: gir
di, kongresas yra gėiras daly
kas ir mes jam pritariame, 
bet nenorime draugijoje erge
lių. •

Tai tau <!r pasiteisinimas! 
Kongrese juk dalyvaus įvairių 
pažiūrų žmonės. Tai viena. Ki
tas dalykas, tai juk ir pats Dr. 
Kudirka buvo demokratas ir 
kovojo už demokratiją. Paga
liau, jei tiems politikieriams 
nerupi vienybė ir jie stengiasi 
savo nuomonę antmesti daugu- 
mui> tai, po šimts pypkiųs ko
dėl daugumas narių ' yra tokie 
lepšės ir. kelių vadukų valiai 
pasiduoda? .•* ;» | 1
! Andersonai natijame 

biznyje
P-as' Victor Andersonas, ge

rai žinomas lietuviams veikė
jas ir “Naujienų” bei “Kelei
vio” rėmėjas, dabar yra naiiL 
jame biznyje: pardavinėja 
Dodge ir Plyjnouth automobi 
liūs.

Jei kas planuoja pirkti vie
ną tų automobilių, tai kreip
kitės į Victorą šiuo adresu:

•« fH V'

MALEVOS
Didžiausios inalovų išdlrbčjų ir dlstrl* 
bu torių Įstaigos Chlcagoje. Standarti
nes rųšies malė va už tiktai

Dviratininkų lenktynės
TOLEDO, O. — čia yra or- 

ganizuojama dviračių paroda įr 
dviratininkų lenktynės. Dvira
tininkai yra pasiryžę keliauti 
į Clevelando didžiųjų ežerų pa
rodą. Tai bus savo rųšies lenk
tynės: kas greičiau atvyks, tas 
gaus dovanų.

Lenktynės numatoma 
liepos mėnesį.

Vedybos
Birželio 6 d. suėjo į 

nišką gyvenimą Vincas
nas su Eliząbeth Giideiąuskaą. 
Bažnytinės ceremonijos buvo 
atliktos šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje. Vedybų pokylis į 
vyko Lietuviją svetainėje.

P-as Vadinas yra (Jar jau 
nas vyrukas. Lietuvių judėji
me jis jau per kai kurį laiką 
dalyvauja.

turėti

šeimy-
Vaiti-

Bandė įsigauti neprašy
ti svečiai

Kažkokie piktadariai bandė 
įsigauti į p. J. Krasnicko auk
sinių daiktų krautuvę. Jie jau 
ir langus buvo išmušę.

Kadangi p. Ęrasnickas gy
vena krautuvės užpakalyje, tai 
išgirdęs langų žvangėjimą įbč- 
go į krautuvę. Nieko nepešę 
piktadariai pabėgo.

Lietuvių republikonij 
piknikas

Birželio 7 d. įvyko Lietuvių 
repubiikonų piknikas. Suvažia
vo gana gražus žmonių būre
lis, nors prieš pietus ir lietus 
lijo.

Atvykusieji į pikniką nesi
gailėjo: jie furčjo progos tik 
rai smagiai pasilinksminti.

Piknikas buvo laikomas p. 
Sabolio farmoje, Tai puiki vie
ta piknikams ir išvažiavimams. 
Gaila tik, kad daugelis drau
gijų nežino, jog visai arti mie
sto yra tokia patogi vieta .iš
važiavimams.

Serga p. Šalčiaus 
žmona

Šiomis dienomis gana rim
tai susirgo p-ią Šalčiuvienė, ži
nomo vietos veikėjo Motiejaus 
šalčio žmona.

_ regųjlargį kaipiog

Nėra Middle-Man’s pelno 
7,000 gal. Snerwln Williams Trim Var* 
nifto, iš Maiestlo Radio. kuria suban
krutavo! $2.75 vertfia •

Narnama Maleva, Glosa av Fiat, Great 
Lakęs rųšies, kitur $2.25, Čl OK 
musų kaina ........ ...........
Montgomery-Ward certifikuota maleva 
Sand Kote flnish, pirmiau A A 
$3.20, dabar ....... ...............
Juodas Screcn Enamelia ^A/A>
Dabar. ęalionaa  u.; _____ v*
“Quinto” U. S. Calso- $1.00 
mine 25 sv. maišas

Ir tūkstančiai kitų bargenų.
Mes opornojam nuosavų sandeli ir tu
rime savo malevų fabriku. Pirkit tie- 
dog ir taupyki t f

PAINT EXCHANGE OF
CHICAGO 

įlįtil MILAVĄUKEE ave.'t 
6880 S. hAtSTED st. 

2274 JBL8TON AVĖ. 
Telefonas: Armltage 1440.

. .. , n < , r . , - — ’

........... "““-t"“??!"1, t...... ii

ŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai
‘ v KARPETAŠ 9x12 

VERTĖS $24.00 DABAR L’ž

$12.95 
ROOSEVELT 

FURNITUREcI
2310 West 

Roosevelt Road .
Tel. Seeley 8760

. f .*‘ ; v' *• . <*. • 'j */ -■.., „
* • • r ./t • * v y,

7427 Star AVe. jis visuomet 
Maloniai patarnaus.

Vincas Brazauskus
Vincas Brazauskas yra rim

tas musų kolonijos vęiliejąs įr 
“Keleivio” bei “Naūji’ėhų*’ 
skaitytojas. Jis sąko, kad tuos 
laikraščius turėtų kiekvienas 
darbo žmogus skaityti, nes jie 
savo skaitytojam^ teikia daug 
įdomių ir pamokančių raštų..

Policijos kaiiitonus ima 
i ha£a

Prieš kiek laiko pateko į bė
dą policijos kapitonas Cadek. 
Jam buvo iškeltą byla. Teįą- 
mas rado jį kaltą ir pąšių*u- 
te į kalėjimą keliems metams.

»

Atrodo, kad netrukus ir vėl 
susilauksime bylos
šiuo kartu į riągą yra imamas 
kapitonas Harwpod, jam pri
kišama, kad Už kyšius jis viso-1 
kias lengvatas gemblerįamš 
teikęs.

Harwoodo ‘ darbelius aikštėn 
iškėlęs apsaugos direktorius 
Ness.

■ --- - 1 ---
milijonai žodžių-daugįąu nekaip 
paprastai. Mat, buvo įhlnčia- 
mi vįeokįe pranešimai, sveiki
nimai: ir t,t

\ . ■■ ' ■

Jaunas, bet smarkus
i

Šiomis dienomis buvo areš
tuotas dvidešimt vienų metų 
vyrukas, kuris jau spėjo ke
turis kartus apsivesti. Vedybos 
— tai. buvo jo biznis ir pra
gyvenimo šaltinis. Mat, jis ieš
kodavo žmonos su kraičiu. Va
dinasi, tokios, kuri tu‘ri nors 
kiek pinigų. Kai žmonos pini
gai pasibąigdavof tai jįs ją pa
mesdavo ir ieškodavę kitos.

Ir taip jis smagiai gyveno, 
kbl pateko į bedą, O į bėdą pa
teko dėl vienos Žmonos skun
do. Jįs liko areštuotas ir visi 
jo darbeliai bpvo į aikštę iš
kelti. '

Užsimuš senuke
Margaret Starck, devynias

dešimt trijŲ metų, amžiaus se
nukė, iškrito iš antro aukšto 

ta nelaimė 
nėra išaiš-

Ketvirtadienis, birž. 18, ’36

Šiomis die- 
deg- 
Bei

Streikas
AKRON, O.' 

nomis sustreikavo dviejų 
tufcų fabrikų darbininkai,
kalauja geresnių dąrbo sąlygų 
ir algos pakėlimo. Iš viso strei-. 
kuoja apie penkiolika šimtų 
darbininkų. , ’į

Telefonų ii* telegrafų 
biznis

■ :7.

Repubiikonų konvencijos me
lu telefonų ir įelegrafų kompa
nijos priverstos buvo samdyti 
ekstra darbininkų, nes nebė- 
galejo apsidirbti. Apskaičiuo
jama, kad per telegrafų vielas 
kasdien buvo pasiunčiama du

ir užsimušė. Kaip 
įvyko, kol kas dar 
kinta.

Dalykas tas, jog 
rado, kad dratinis 
vo išimtas. Tokiu 
nuožiūra, kad gal

policija su- 
langas bu- 
būdų kyla 
senukė bir- 

vo nežinomo piktadario pro
langą išstumta.

Dabar policija veda kyotą.

Repubiikonų partijos 
konvencija

Birželid 9 d. atsidarė repub 
likonų partijos konvenciją, Mie
sto didžioji auditoriją buvo sau
sakimšai prisigrūdusi žmonių. 
Per kelias dienas ėjo tikras 
jomarkas. Mat, buvo bandomą 
ūpas sukelti. O sukelti ūpas 
reikėjo, nes daugelis pačių de
legatų nelabai tiki, kad repub-

BIRŽELIO MĖNESIO IŠPARDAVIMAS!
VYRAMS KEPĮUtES . £5C
KELINĖS bąltos Ir spalvotos
-‘•Lm’1.95
VYRAMS POL9 SHJRTS

69c
VYRAMS išeiginiai Marškiniai

69c aųgščiaų/

69c

MOTEBIMS full FASHION 
kojinės Rrtr

ir augščiau.
MOTERIMS Plaunamos CQa 

DRESĖS 
MERGAITĖMS 
DRESIUKĖS .
Moterims ir Merginoms maudys 
muisi vilnoniai siutai $ 1.85 

Vaši eęafe kviečiami atsilankyti į mysų krautuvę ir persi- k tiKi’iaiii musų kainomis, o mes užtikriname teisingą pa- 
>-) tarnavimą. .'

Joseph’s Dry Goods Store
JOSEfH PIKELIS, Savininkas.

3344 So. Halsted Street

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

.V*:’ ‘i.. >--------------------------- -
AMBŲLĄNCĘ PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ.

Turime Koplyčias Visęse Miesto Dalyse.

'S. C. LACHAVICZ.........
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

■'■.<-;‘X'UUlWCIUS ■
4092 Archer Ayenue Phone Lafayette 8572

t S. P. MAŽEIKA
8819 Lituanica Avenue Phone Yards 1188
— ... .         — ■ ..i-^ - -i 'į     L:.';.. ;  -. - ,b

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Bouievard 4189

f A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street_____ Phone Ganai 6174

S. M. 8KUDAŠ
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

Į. J. ZOLP
1646 West 46th Stteet Phones Bouievard 5208-8418.               , , .  ................. , —*

668 West 18th Street

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. ; Tel Pullman 5703

. .—...A. M. ....... ,

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 174M742
Brighton Park Skyriuš, 4447 S. Fąirfield

yi.įį.i,'1. "I I , iii 11.1, HIĮI...-I  Ijj II IĮ.; Į"j m    įlį"   Į į    . .

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Ganai 2515—Cicero 5927

, Laf. 07£7

likoųai pajėgs nugalėti Boose-jkos kampų. Suvažiuos daug ir 
veltą.

Konvencijos metu* mieste bu
vo nepaprastas judėjimas, Vi- 
durmieštyje sunku buvo ir pra
simušti. Kur tik pasisuki, vi
sur pilna žmonių: pilni tea
trai, pilnį restoranai, pilni sa- 
liunąi ir viešbučių barai. Su- 
važįavųsįę'ji delegatai dėl išlai
dų nesivaržė, 
leido gana lengvai. Tur būt, 
tip politikieriai norėjo parody
ti, jog fcas visus žmones bus 
dau<g pinigų, jei jįe rinkimus 
laimės.

žinoma, konvencijos metu 
visokių pažadų nesigailėta. Bet 
juk visi žino, kad. politikierių 
pažadai yra pigus ir nieko ne
reiškia.

Didžiųjų ežerų paroda
Birželio ,27 d. atsidarys 

džiųjų ežerų paroda, kuri tę 
sis per tris mėnesius. Ta 
rodą maždaug bus tokia, 
kia buVo Chicagoj, tik, žino
ma, ant mažesnės skalės. Nė
ra abejonės, kad atsilankys ne
maža žmonių iš visų Ameri-

pinigas jie

di-

pa- 
ko-

Jietuvių. Kąi kuriems jų paro
dos neteks matyti, nes kon
gresas ir seimas įvyks prieš 
parodos atsidarymu.

— Jonas Jarus.

LIETUVIAI
Gydytojai fa* Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

24U0 West Madison Street 
Vai. 1 fki 8 do pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Branavrick 6527

Ofiso TeL Bouievard 5918 
1Z. Tel. Victory 2848

)r. Bertash
756 West 35th St

Cor. of 85th and Halsted St6, 
Otiio valandos nuo 1-8 nuo 6:8U-8:M 

»*wLUinmia fukcna) autarti

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki i 
vaL. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3843 South Halsted SL 
lel. Bouievard 1401

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N, Dearborn St. 
Kamb. 1481-1434—Tel. CentraF4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

, Tel. Bouievard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pairai sutarties.

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

Seredomfe ir nedtl. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. California Avčfem 

Telefonas Republic 7868

Telephone: Bouievard 2800

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

<631 SOUTH ASHLAND A VENK 
Res. 6515 So. RockweII St. 
Telephonni Renuolic 9723

Phone Bsalevard 7042

Dr. C: Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
* arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoi pagal sutarti.

KI. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

Rezidencija
3407 Lowe Avo. Tel. Yards 2510

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: PanedŠlio, Seredoi ir 
Pštnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockweil Street 

Telefonas Republic 9600.

A. A. SLAKIS
v ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

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

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

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

6:00 vakare.
188 W. Randolph St.

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

AKIU SPECIALISTAI

A

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistai.
Palengvins akiu itempima. kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, neryuotu- 
mo. skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso- 

' mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Bouievard 7589

r

DR. G. SERNĘR 
JTUVIS 
ardz 1829

Pritaiko Akiniu* 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvl 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis puo 10 iki 12 vai. diena.

AMBULANCjE PATARNAVIMAS'DIENĄ IR NAKTj
: f'YARds:Mi-^i742' 

bt J. K

Tek

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutarime. '< 
Ofiso Tel.: Boalevard 7820 
Namu Tek: Prospect 1030

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso1 valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedalioj pagal sutarti

Kiti Lietuviai Daktarai.

S ei. Bouievard 5914 Diena ir Naktį 
fino valandos: nuo 2 iki 4, ųiuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Dr. A. J. Manikas 
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p.
Office & rerįdence 2519 W. 43rd SL 

Tel. Lafayette 8051 
Valandos: J9—10 ryta. 5—6 p. p.

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
- Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs rodytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškai ligai, 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau« 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:

7

Ofisas ir Laboratoriją:
1034 W, 18th SU netoli Morgan Si. 

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

TeL Ganai 3110 
.Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-roa lubos

CHICAGO. ILL. • 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki < 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
yajandfti diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 ŠOU!* ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos: t
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po pilėte 
7 iki 8 vai Nedll. nuo 1<T iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 24M

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel Drexel 9191

Dr* A* Rotli
Rusas Gydytojai ir Chircrffas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visi 
chronišku liau.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vaL vak. Nedl 

liomis Ir šventadieniais 19—13 
ditM.
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KORESPONDENCIJOS
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Grand Rapids, Midi.
Elgiasi kaip tikri vaikai

Prieš SLA 60 kuopos delega
tų rinkimą į seimą buvo laiko
mi kokusiniai susirinkimai ir 
vedama smarki agitacija, kad 
butų galima W. J. Morris’ą iš
rinkti. Kad taip buvo daroma, 
žinoma, nieko čia negalima pri
kišti. Agitacijos juk negalima 
uždrausti. Kiekvienas turi tei
sę agituoti už tą asmenį, ku
ris jam patinka. Tai nario tei
sė ir privilegija;

Bet štai birželio 5 d. įvyksta 
SLA 60 kuopos mėnesinis susi
rinkimas. Morris paduoda savo 
rezignaciją. Vadinasi, atsisako 
į seimą važiuoti. Tiek darbo 
padėta, tiek už jį agitacijos va
ryta, o jis nebenori į seimą va
žiuoti, ir tiek.

Tai butų pusė bėdos. Jei žmo
gus nenori važiuoti, tai jo rei
kalas. Nors vis dėlto jis galėjo 
apsispręsti prieš delegato rin
kimą, — galėjo maždaug nu
matyti, ar jis galės važiuoti, 
ar ne.

Kai Morris rezignavo, tai jo 
vietą neoficiaiiškai perėmė A. 
Kauskas, kuris jau praeityje 
buvo i du seimus išrinktas ir 
nė vieną nevažiavo. Jei jis taip 
praeityje pasielgė, 'tai yra pa
grindo manyti, jog jis tą pat 
padarys ir šį kartą.

Kaip sau norite, bet tokie 
dalykai yra nepateisinami. Ro
dosi, vyrai jau suaugę, o elgia 
si tarsi kokie vaikai. Jei jus ap- 
siimate kokį darbą padaryti, 
tai ir darykite, o nevarinėkite 
kažkokio monki biznio. Dabar 
atrodo, jog visa tai daroma 
kažkokiais neaiškiais sumeti
mais, — mat, kai kam rupi in
trigų varinėjimas. *

Birželio 5 d. susirinkime aš 
nedalyvavau. Tačiau iš savo ar- 
itimo draugo girdėjau, kad A. 
Kauskas smarkiai stojo už tai, 
kad butų renkamas tik vienas 
delegatas į seimą. Iš to atrodo, 
jog pats jis į seimą nemano 
važiuoti, o delegatu apsiėmė 
būti tik todėl, kad niekas kitas 
negalėtų į seimą važiuoti.

Turiu priminti, kad susirin
kimas, kuris buvo sušauktas 
atvirukais rinkti delegatus ir 
už Pildomąją Tarybą balsuoti, 
nutarė siųsti du delegatus į 
seimą. Todėl birželio 5 d. susi
rinkimo tarimas yra neteisė
tas.

Labai nemalonu rašyti apie 
tokius dalykus. Bet tylėti irgi 
negalima. Juo labiau, kad žmo
nės, kurie visokias intrigas va
rinėja, negali susivokti nė pa
prasčiausiuose organizacijos rei
kaluose.

* % *

tis kreipiasi į jai priklausan
čias kuopas ir ragina, kad jos 
nesiųstų delegatų į Amerikos 
lietuvių kongresų. To apskričio 
•politikieriai truputį per toli nu
važiavo: ne jų biznis kuopoms 
diktuoti kaip jos turi nusista
tyti Lietuvos klausimu.

Bet kadangi tam apskričiui

4 M / : \
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vadovauja Vaidyla ir jo plau
ko žmones, tai nieko išmintin
gesnio ir nebuvo galima tikėtis. 
Tačiau mane stebina Štai kas: 
po rezoliucija yra padėtas ir T. 
Aleksyno vardas.

Nesuprantu, kokiu budu T. 
Aleksynas | tą kompanija ga
lėjo patekti. Per daug metų T. 
Aleksynas buVo mano geras 
draugas. Jis visada buvo pažan
gaus nusistatymo žmogus, Ne
jaugi jis dabar jau butų pasu
kęs į dešinę? į M—Naudžius.

Lietuvos tąutininkai sakosi 
žiną, kas tai yra demokratija ir 
jie ją pripažįsta geru daiktu, 
bet tik, žinoma, dėl savęs. Pa
gal jų sprendimą, Lietuvos 
žmones yra per durni ir nesu
pranta kas tai yra demokrati
ja. Bet jei jau Lietuvos pilie
čiai yra tokie neišmanėliai, tai 
dėlko jie laisvai rinkdami, savo 
valdžią neišrinko kokius reak
cionierius, o priešingai, 
laisves ir žmoniškumo šalinin- 

l, •

kus, — liaudininkus ir socialde
mokratus. Tautininkai Lietuvos

žmones laiko už būrį avių, dėl- 
’to jiems ir įtaisė kerdžių j tau
tos vadą) su būriais piemenų 
(žvalgybininkų, šnipų ir cenzo
rių). Ir dabar ims laiko, kol 
tos visos erkės bus nuvalytos 
nuo Lietuvos liaudies kūno 
Smetona ir jo šalininkai mano, 
kad prievarta galima daugiau 
žmones išmokyti. Bet, taip ma
no ir visi kiti diktatoriai, o 
kaip mano pati liaudis, tai. jau 
kitas klausimas. Diktatoriams 
rupi tik savo kailis ir garbė, o 
ne kaip gyvena piliečiai

(Bus daugiau)

•C’h* > ! *' r
'r A

SVETAINE DEL RENDOS
Vestuvėms, šokiams, parems j Bunco ir įvairiems vakarėliams. Priva
žiuoti galima Western Avė. Damen Avė. Halsted iki 18-tos ir Blue Is- 
land prie Leavitt St.

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas 

2435 South Leavitt Street

Garantuotas 
gumas Visą 
Vasarą

Tel. C ANA L 9585

Kojų Pato

“Tėvynės” No. 22 yra iš
spausdinta SLA 6 Apskrities 
suvažiavimo rezoliucija. Apskri-

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

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

OUICKLY

TIRED 
REDDENED 

EYES

KĄ ŽMONES MANO
j • 2__ _____ __ ’ ■ . ' . s ;.......................  j

AMERIKOS LIETUVIŲ DEMOKRATIJOS
KONGRESUI ARTĖJANT

< i . ■ I į . ■ ■ i I

Rašo Jonas A-Ea

Gal nė vienos tautos žmonės 
tiek nėra nukentėję visokių po
litinių ir pilietinių persekioji
mų, kiek lietuviai. Būdami ap
supti iš visų pusių daug kartų 
skaitlingesnių teutonų ir slavų 
tautų, lietuviai visą laiką turė
jo kovoti arba nešti svetimą 
jungą. Buvo laikai, kada tos 
didžiulės tautos nebuvo vienin
gos ir jų atskiriems kunigaikš
čiams savo tarpe besipešant, 
lietuviai net galėjo praplėsti 
savo ribas.

Bet kraštai ginklu užkariau
ti, ginklu buvo ir atimami ir, 
galų gale, net visa Lietuva, 
kaipo valstybė, liko sunaikinta. 
1914-18 metų karas, kuris su
draskė Europos žemėlapį, Lie
tuvai nebūt buvęs naudingas, 
jei ne demokratija. Taigi ir da
bar Lietuvos kaip silpnos vals
tybės gyvavimas priklauso nuo 
demokratijos stiprumo, kaip 
jos kaimyninės valstybės, taip 
ir namie. Bet su Lietuva atsi
tiko keisitas dalykas. Per de
mokratiją įsikūrus Lietuvos re
spublikai, jos kai kurie ponai 
pasirodė labai ambitiški valdy
ti ir ta idėja jiems pasirodė ne
gera, nes šalyse, kur viešpatau
ja demokratija, ten piliečiai ne 
tik renka, bet ir kontroliuoja 
savo valdininkus. Ten 'visuome
nės išrinkti atstovai į seimus, 
parlamentus ir t. p. yra aukš
čiausia šalies .įstaiga, kuri lei
džia naujus ir panaikina senus 
įstatymus ir kontroliuoja pačią 
valdžią. Jokis valdininkas de
mokratinėse valstybėse negali 
pasidaryti viešpačiu ant kitų. 
Demokratinėse valstybėse 'val
džia yra žmonių tarnas, o ne 
viešpats. Visi valdininkai, ne
paisant jų titulo, yra už savo 
darbus atsakomingi prieš šalies

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusž

Physica! Therapy 
♦ and Midwife
6630 S. Western 
Ave„ 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se hr ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer- 
ginomsi patari
mai dovrinai.

piliečius, 'šitokiomis sąlygomis 
ir buvo 1918 metais įsteigta 
Lietuvos respublika. Lietuvos 
liaudis pernešusi tiek vargo, ge
rai žinojo, kas tai yra laisvė ir 
dėlto atgavusi nepriklausomy
bę, demokratijos principus pa
statė pirmoje vietoje. Bet Lie
tuvos žmonių išrinkta valdžia 
per daug pasitikėjo visais savo 
piliečiais. Ji iiepermatė, kad de
mokratijos priešai rengia spąs
tus ir dar kartą Lietuvos liau- 
džiai prisiei na ant savo kailio 
išbandyti antidemokratinio ele
mento eksperimentus. Tik jau 
dabar ne rusų, lenkų ar vokie
čių, bet savo, lietuviškų “pa
triotų”.

VIDURIU UŽKIETE- 
JIMAS ) GALI JUS

ĮVEIKTI
Gydykite Valgydami Tikrąjį
.4. J Maistu (

Paprastoji vidurių užkietėjimo rų- 
šis atsiranda dėl stokos “bulk” mai
ste. Kada jus valgote blogai suba
lansuotą maistą per savaitę ar( me
nes}, tada pasireiškia vidurių blogas 
valijimosi. Jus jaučiatės nesmagiai 
ir stokuojate priprasto gyvumo.

Valgykite subalansuotą valgį. Var- 
tokit pieną, vaisius ir daržoves kaip 
apsaugos maistą ir ganėtiną “bulk”. 
Kellogg’s ALL-BRAN yra geras 
“bulk” šaltinis. Kūne sugeria drėg
mę, sudaro minkštą masę, švelniai 
išvalo žarnas.

Vaisiai ir daržovės, beabėjo, turi 
kiek “bulk”, bet. moksliškas išban
dymas parodo, ■ kad kai kuriais at
vejais žmogaus kūne “bulk” didžiu
moj dingsta, šitas neatsitinka su 
sėlenomis. Jus valgydami Kellogg’s 
ALL-BRAN, esate užtikrinti, kad 
gaunantis jtakingą “bulk”.

Valgykit ALL-BRAN kaipo cereal 
su pienu ar smetona, arba kepkite 
bandutėse, duonoj ir tt. Du šauk
štai kasdien paprastai pakanka. Už- 
sisenėjusiuos atvejuos gali prireik
ti ALL-BRAN ir daugiau. Jei šiuo 
budu .nepasitaisys, tarkities su gy
dytoju.

ALL-BRAN yra Kellogg kompa
nijos garantuota kaipo naturalis 
maistas-liuosuotoja^ nuo vidurių už
kietėjimo.* Valgykit reguliariai re
guliarumui., Parsiduoda visose krau^ 
tuvėse. Padarytas Kellogg in Battle 
Creek.

*Vidurių užkietėjimas būna dėl 
stokos “bulk”. j

'PETERIPEN

URI^
EYES

RECOMMENDED 
F0R40YEARS

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

Pirkite pas Lietuvį:

Monarch Wine Liąuor Store
Tel. Boulevard 7258

J. GAUBAS, Savininkas
3529 So. Halsted Street *

Blue Front Meat Market Naujoj Vietoj 
Vėliausios mados modemiški įrengimai. Automatiška šaldymo sy- 
stema. Sanitariškas maistų užlaikymas. Užlaikome didžiausi pasi
rinkimą visokių mėsų, šviežios ir rūkytos, rūkytų ir šviežių kilba- 
sų, kumpių, balionių, salsisonų piknikams ir parems. Mes prista- 
tom j,namus. Musų kainos jumis nustebins. \ 

d v Pirkite pas Lietuvi:
BLUE FRONT MEAT MARKET

> • PAUL WIRBA, Savininkas
3659 SO. HALSTED STREET TEL. BOULEVARD 0689

AMERIKOS LIETUVIU 
KONGRESAS

Lietuvos Demokratinei Tvarkai 
Atsteigti
— ĮVYKS —

Subatojir Nedėlioj, birž. 20 ir 21,1936

GARTER HOTEL
Prospect ir 9th St., Cleveland, Ohio

PASVEIKINIMUS IR LAIŠKUS KONGRESUI 
SIŲSKIT SEKAMU ADRESU: ,

LITHUANIAN CONGRESS
< c/o MISS E. MIKUŽIS 

CARTER HOTEL 
CLEVELAND, OHIO

________________  , , . . . . ____________________________________________ __ _ _   

ŽAISLAI IR PIKNIKAMS PREKES
Prekių ženklai, Dekora- 
cijos, sidabro ir aukso 
dovanos jubilėjams, Ant- 

W spaudai—išlošimo tikie- 
tams, išlošimų ratai—vė
liavėlės — popie r i n ė s 
liampos, gėlės dėl “Tag 
Day” ir t. t. urmo kai-

' h 1 t noipiS’

•VIN 
Comfitti

ittĮTAtį

K£W [1 
B Novelty Mfg. Co.

Wholesal® MaMufaeturerr m
vzjanFckl mgr'

Miltfaukee Ava., Chieago?^
W »*«•»• Bnui»wl«k 83J9 . £

VNCO’

W*rdroU

JUS TURITE 
čiurnius?

AR 
Skaudamus 
Kreivus pirštus? - 
Iššokusius naujikaulius? 
Negalite vaikščioti!

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

Jums ir jūsų šeimynai patiks čionai pirkti čeverykus, nes tai yra
DRAUGINGIAUSIA čeverykų krautuvė Chicagoje, ir turi gerą repu
taciją.

Geriausias čeverykų pritaikymas ir užganėdinimas arba čeverykai at- 
. ... —4 kojas ir taip pritaikys 

tokią kainą, kokią norėsite

Mes turime visokių m i erų čeverykus ir ekstra plačius.
$2.95 - $3.95 - 4.95 IKI $10.00

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

mainomi. Patyrę kojų specialistai apžiūrės jus 
Čeverykus, kad butų tikras patogumas ir už to 
mokėti.

S II A PIR O ’ S
SHOES OF CHARACTER—FOR THE FAMILY 

6307-09 SOUTH NVESTERN AVENUE .
Republic 5436 The Florsheim Store

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

ATDARA VAKARAIS.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ 
<^wijros7Ą

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus 
padarytas iš geriausios rųšies 
dūktų.

Urmo (Wholesale) kainomis 
stato į alines ir k.itas įstaigas, 
suomet kreipkitės pas 
kur gausite greitų ir teisingų 
navimų.

L. M. NORKUS
Res. YARDS 2084

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

W«rdr*lx

Ueriausi
/ z

Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING 

VIENU METU SENUMO.

Dabar galima gauti kaimininiam taverna.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 South nalsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

NATHAN
KANTER
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Published Daily Except Sunday by 
The Uthuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Haisted Street 
Telephone CANal 8500

UisiKySo Ealuąi
Chicago ję — paštų:

Metams ___1___________$8.00
Pusei metų   4.00
Trims mėnesiams  .2.00
Dviem menesiams ____ ;____ 1.50
Vienam mėnesiui _______ .75

ChicagoJ per išnešiotojus:
Viena kopija _ __ ,___,_____  8c

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year oųtside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.
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Mėnesiui ___ _ _____ _ 75c

Suyienytpse Valstijose, ne Chicagoj, 
psštm

Metams  _______________ $5.00
Pusei metų ----------------------- 2.75

Entered as Second Class Matter 
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of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Trims mėnesiams   1.50
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Vienam, mėnesiui ___________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
I^usei metų ...............m.......4.00
Trims mėnesiams _________ 2.50
Pinigus reikią sįųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Naujienos eiąa kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovfi, 1739 S. Haisted St., Chicago, 
IR Telefonas Canaj 9500.

Apžvalga
H ■' '................................."

PRANEŠIMAI Iš CLEVELANDO
„ > - > .. -. •

Ateinantį šeštadienį prasidės Clevelande Kongresas 
Lietuvos DejnoJcratinei Tvarkai Atsteigti, sekmadienį 
po pietų įvyks Ęepdra Laisvamanių Konferencija, o 
pirmadienį prasidės ir tęsis gal ištisų savaitę SLA jubi
liejinis seimas.

♦

šituos tris svarbius suvažiavimus musų skaitytojai 
galės sekti diena iš dienos “Naujienų” špąltose, nes 
“Naujienos” turės Clevelande keletą gerų koresponden
tų ir reporterių, telegramomis ir laiškais jie kasdien 
siuntinės žinias dienraščiui ne tik apie Ęopgrėsę, Kon
ferencijos ir Seimo eigų bei tarimus, bet ir apie kiekvie
nų įdomesnį dalykų, kuris bus juose pastebėtas.

Taigi “Naujienų^ skaitytojai bus kuogeriausiai apie 
viskų painformuojami.

CALIFORNIA UZDpJO TAK
SUS PARAPIJOMS

Califorui jos valstija reika
lauja, kad visi vaikai lankytų 
viešąsias (public) schąols, bet 
ji toleruoja taip pat ir parapi
jines mokyklas. Tačiau ji žiuri 
j tas niokyklas, kaip į privati
nį biznį. Todėl parapijų mokyk
los turi mokėti taksus.

' * ' • * J ■ ■■ 4 . i ,' *■

Katalikų dvasiškų a prieš tai 
protestuoja, nes ji sako, kad 
parapijos paįma ant savęs dalį 
naštos, užląikydamos mokyk
las, kurias lanko 31,000 berniu
kų ir mergaičių.

Bet kam reikia parapijos mo
kyklų, kuomet mokyklas vi
siems vaikams parūpina mies
tai, kauntės ir valstija? Mo
kykla turi būt nuo bažnyčios 
atskirta.

BOLŠEVIKŲ SUSIVIENIJI
MAS įregistruotas 

PENNSYLVANIJOJĖ
.. . .... . .............../

“Laisvė” rašo, kad Lietuvių 
Darbinipkų Susivienijimas ta
po įregistruotas Pennsylvania 
valstijoje ir birželio 11 d. gavo 
laisnį daryti biznį.

Bolševikai džiaugiasi, kad 
dabar LDS galės' susiviepyti su 
APLA, kuri turi čapterį Benn- 
sylvanijoje.

AR Iš TIESŲ TAIP BAISU?

Fašistuojančių klerikalų vadas Ispanijos parlamen
te, Jose Marica Gil Robles, pareiškė, kad “raudonieji” 
Ispanijoje dar vis nesiliauja žudę žmones, naikinę savo 
politiškų priešų įstaigas ir deginę bažnyčias. Pasak jo, 
tik per dvi paskutines dienas buvę užmušta 65 asmens, 
sunkiai sužeista 230; sudeginta 36 bažnyčios ir gaisrų 
padaryta daug nuostolių kitoms 34 bažnyčioms.

O valdžia, girdi, nesistengianti apsaugoti tvarkų.
Atrodo tikrai šiurpus vaizdas, — ypač, jeigu tokias 

baisenybes daro tų srovių žmonės, kuriuos valdžia už
taria. Bet keistas dalykas: kai premjeras Quiroga at
sakė į ano kalbėtojo kaltinimus, tai parlamentas, jį iš
klausęs, išreiškė valdžiai pasitikėjimų 207 balsais prieš 
0! Net opozicijos atstovai nepadavė nė vieno balso, prieš 
valdžių.

Matyt, kad to klerikalo kaltinimai buvo pamušti 
vėju.

STREIKŲ BANGA BELGIJOJE

Streikų banga, atslugusi Frųncijoje, dabar persi
metė į Belgiją. Belgijos darbininkai yra, palyginti su 
francuzais, geriau organizuoti. Todėl šitoje šalyje įvy
ko kuone visuotinąs darbo sustojimas, kuris jąų tęsiasi 
ketvirta diena.

Bet ir Belgijos darbininkų reikalayimai yrą gryųai 
ekonominio pobūdžio. Jie nori didesųių algų, trumpes- 

• jnių darbo valandų ir teisės daryti kplektyves .sutartis 
Su darbdaviais.

Reikia pasakyti, kad romaniškose Šalyse (Frąųci- 
.joje, Belgijoje; Ispanijoje ir k.) darfyininjkaųis Iki šiol 
nelabai sekėsi politiško ginklo vartojimas., Tų šąlįų dar
bininkai turėdavo daugiau pasitikėjimų .ekonomįnėiųs | 
kovos priemonėms. Taigi ir dabar, kai Jįe tąpo išjudan
ti, jie šoko streikuoti, nelaukdami pagelbės iš parlamen
to, nors parlamentuose jie šiandie jąų turi daug atsto
vų.

Tačiau, kai tuo pačiu laiku eina ir streikas, ir dar
bininkų atstovai remia jų reikalavimus parlamente, tai 
kova duod^irezultatus dvigubai sparčiau.

DARBININKŲ TEISĖ ORGANIZUOTIS
• • - - . , « ' t -■ ■ • i,

Tarptautinio Darbiųinkų Biuro valdyba, Geneyoje, 
nutarė 19 balsų dauguma prieš 7 įdėti į sekančios Tarp
tautinės ĮJąrbp Konferencijos dienotvarkę klapsimų 
apie darbįnįųkų teisę ęrgąni^uotis.

šį tarptautinė darbo organizacija, kaip žinoma, vei
kią prie Tautų Sąjungos. Joje dalyvaują darbininkų, 
darbdavių ir vąldžių atstovai. Pastebėtiną, kad valdy- 
bos posėdyje už to klausimo ’ įdėjimų į dienotvarkę bal
savo ne tik darbininku atstovai, bet ir kelių vąldžių de_- 
legątąi. Jie irgi pritarė tąm, kad turi bųti surasta būdas 
apsaugoti darbininkų teisei organizuotis į laisvas, nuo 
valdžios arba darbdavių nepriklausančias. sąjungas 
(unijas).

Tai yra pasėka tų laimėjimų politikoje, kuriuos pa
staruoju laiku darbininkai įgijo kėliose Europos šalyse.

BOSTONIEČIŲ SUMANYMAS 
DEMOKRATIJOS KONGRESUI

' Bostono Draugijų Komitetas 
paskelbė “Keleivyje” sumany
mų, kaip tinkamiau atžymėti 
demokratijos kongresų, kuris 
šios savaitės gale įvyks Gleve- 
Įande. Komitetas siūlo išleisti 
tam tikrų knygų su delegatų 
paveikslais ir draugijų aprašys 
mais ir tą knygą platinti viso
se lietuvių kolonijose.

Sumanymas skamba taip:
1. Surekorduoti kiekvienos 

kolonijos' draugijas, kurios 
kongrese bus atstovaujamos, 
pažymėti jų trumpą istoriją, 
nufotografuoti grupėmis jų 
atstovus ir kartu su kongre
so nutarimais atspausdinti 
tam tikroj knygoj.

2. Po keliatų tokios kny
gos egzempliorių padėti įvai
rių mieštų knygynuose.

3. Po vieną jos egzemp- 
Įįorių nusiųsti visiems Lietu- 
Vos laikraščiams, Lietuvos 
muziejui, DULR ir popui 
Spaetopai.

4. Ąmerikoje platipti jų 
. per vietinius komitetus arba

kongreso delegatus, parda
vinėjant po 25 centus.

Tuo budu plis musų visuo- 
piepėj kongreso nutarimai 
įr kartu mes turėsime kny
gą, kurioj matysis visos šian
dien gyvuojančios pažangios 
Amerikos lietuvių organiza- 
cijos.

Kadangi šitokiai knygai 
išleisti reikės pinigų, tai bu
tų gerai, kad tos musų or
ganizacijos ir asmenys, ku
rie kongrese nedalyvaus, at
siųstų kongresui aukų. Au
kos su linkėjimaivS visuomet 
yra priimta panašiems suva
žiavimams siųsti.

Aukavusių vardai taipgi 
turėtų butti tokioj knygoj už- 
rekorduoti ir ppie to da au
kautojai tųrptų gauti bent 
pp vieną knygą už sąvo au
ką. ■' 
Butų labai puiku, j,eigų paęį- 

ąektų tai atlikti. Tik kažin, ar 
ne per didelis darbas? Knygos 
leisti Raštuoja daug, o žmonės 
jąs pirkti šiandie neląbai mėgs
tą. ' |

_ X

“L. ŽIOJOS” IR “RYTAS” 
BUVO SŲSTQJĘ

Lietuvos oficiozas “L. Aidas” 
įdėjo pranešimų, kad vai. liau
dininkų dienraštis “Lietuvos

NAUJIENOS, Chicago, ID.

žinios” ir kr. demokratų orga
nai “Rytąs” buvo sustoję, bet 
vėl pasirodė. Sako:

“Rytas, neišėjęs keletą 
dienų, L. žinios — vienų die
ną, vakar vėl pasirodė. L. ži
nios! dar pasiaiškino, kad an
tradienį jos negalėj tįsios iš
eiti ‘dėl tūlų priežasčių’. Ma
tyt, abu opoziciniai dienraš-

Visuomenės Karinimas
' • • *

r, ■ ■
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(Tęsinys)
- 'j.-- • . • ,

Tokią tai dabar Europoje 
viešpatauja dvasia. Tokia iy 
Lietuvoje nuotaika yra. Tai vi
sai nenuostabu. Juk laikraščiai 
diena iš dienos vis neramesnes 
žinias praneša. Karo šmėkla at
rodo, kad vis auga, didėja. Tai 
visi ruošiasi. Kąda visi laisviau 
atsikvėps, kada visi ramesnį 
rytojų pažvelgs, tai sunku pa
sakyti. Tik viena aišku, kad sakyifi.
kartu su karo ruoša auga ne
noras kariauti. Bent senoji Eu
ropos karta, kdri yrą mačiusi 
karo baisenybes, deda visas 
galimas pastangas, kad karas 
neįvyktų, įcad jo nebūtų, ’ Beį 
šitoji karta gali darbuotis tik 
tose valstybėse, kur yra derpp- 
kratinė vidaus santvarka. Tai 
mes matome, kad tikrai taikos 
labui darbuojasi Prancūzijos, 
Anglijos, Olandijos, Belgijos iy 
kitų demokratinių kraštų žy
mus politikos veikėjai. Bet, kai 
mato demokratijos priešus ąt- 
virąi* karui besiruošiančius sa
vo parlamentuose ir šie žymus 
politikos' veikėjai kelia rankas 
už kariuomenės išlaikymo išlai
dų padidinimų, o kartais ųet 
aktingai rąginte ragina gink
luotis, nes kitaip kraštui ir vi
sai demokratijai gyęsia didelis 
pavojus, štai tame užburtame 
rate taip ir eina karo ruošą.

ažosios valstybes karę 
nępori.

Nėra jokių ąbejonių, kad vi
sos mažosios valstybės tikrai 
Jcaro nenori. Jos kare nieko 
laimėti negali, o ką turi, visą 
tai prarasti galį. Bet jų dideli 
kaimynai ginkluojasi, jos ir 
negali atsilikti. Jei tarptauti
niai santykiai gali būti rišami 
tik jėga, karo jėgą pąsirėmus, 
tai Šita jėga visiems lygiai rei
kalinga: tiek mažiems, tiek di
deliems. Vieni kitų skatinami 
ginkluojasi.

Didysis karas mus, ipok°* 
neitrali Belgija, kurios neitrą- 
litetą lygiai taip pat turėjo sau
goti vokiečiai anuomet nebūtų 
buvusi apsiginklavusi ir tikrai 
herojiškai vokiečiams pasiprįe- 
šinųg, tai tikriausiai prąncUząi 
vokiečių bųtų buvę tuoj su
triuškinti, peš jie nebūtų spėję 
taip greit organizuoti apsigink
lavimą. Nebūtų spėję pravesti 
savo pilną karo pajėgų, mobili
zaciją. Belgija, mažutė Belgija 
keletą dienų atlaikė vokiečių 
stambesnes karo pajėgas. Tąi- 
gi, Prąncuzįjai reikalinga ka
ringa mažutė Belgija, o Belgi
jai reikalinga didžiulė galinga 
Prancūziją — jos abidvi tturi 
didelį nedraugą dabar pavidale 
naciškos Vokietijos, o anuomet 
pavidale kaizeriškos imperijos.

Jei kas mano, kad SSSR iš 
savotiškų savo simpatijų Lie- 
tųyąi rudo didelio palinkimo įr 
jie ątviraį tvirtiną, kad Lietu
vą kare palaikysią, tai labai 
klysta. Kokios jau čia gali būti 
yienų kitiems ypatingos simpa
tijos, jau vien išeinant iš visai 
skirtingos vidaus politinės §ąn-. 
tyarjkos. Bet SSSR, karo metu, 
reikąliųga yrą Lietuvai, kaip ir 
Įeitos Ęąltijos valstybės, taip 
lygiai,* kaip Prancūzijai reįka- 
linga mažutė Belgija. Baltijos 
valstybės ir SSSR turi bendrą 
priešą, kuris iki šiol toms vals
tybėms nerodo jokio paįąnku^ 
mo, — tai Vokietija. Taigi Vo- 
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žųtes vąį^tybė?, tame škaičiu- 
j.e ir LietUva, vis dėlto parody

kiėtijai puolus SSSR šitos ma-

Aukščiausias termas patvarkė, ką,d ąlgps
kongtitjuęipis.
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čiąi buyo pasistatę suvaidinr 
ti ‘kąnkinių’ vaidmenį, bet 
pagalvojo, Jkad nevertą,, ir 
vėl pasirodė.”
Jų ėjimą yeikjausįą buvo su

trukdžiusi cenzūra. Yra negra
žu, kad “L. Aidas”, nors ir val
džios pinigais leidžiamas, iš to 
tyčiojasi. Laįkraštininkas visgi 
neprivalo būti policininkas.

tų atkaklų yojkiečiąmg pasiprie
šinimų ir įtuo pačiu padėtų 
SSSR pravesti pas save tinka- 
mai mobilizaciją ir pasiruošti 
vokiečįų smūgius atreipti. Už
sienio politikoje nebuvo, nėrą 
ir, tur būt, dar ilgai nebus jo
kių sentimentų, Čia visjkąs iš
eina iŠ grynai egoistinių išskai
čiavimų, iš savęs apsigynimo 
sumetimų. Jei kas čia mano 
kitaip, tai arba nieko neišmano, 
arba demagogijos.tikslais sklei
džia kitas žinias.

Lietuvos santykiai su 
kaimynais

Tąip jau lemtą, kad Liętųva 
kartu su SSSR turį dar kitų 
neramų kaimyną, įtūps tąįp pąt 
viepiepis ir kįįįęms nerodo 
draugiškumo, -draugiškumo, — tai Lenkija, 
štai d,ėlko SSSR iš visų kitų 
Baltijos valstybių Lietuvai ypa
tingai yra draugingai nusitei
kusi. Lietuva taip pąt čia rodo 
gerus sayo norus, nes tie bendri 
reikalai tas valstybes, kad ir 
visai priešingų vidaus santykių, 
verčia gerupjn gyventi ir suei
ti į tąrp tikyas sutartis. Nėra 
abejonės, ]kąd Lietuvą tikrai 
savo pažadus ištesės. Vįsvįena, 
ar iš pietų, ar iš vakarų ji bus 
puolama, jęs kąriąį visai neabe
jotinai herojiškai ginsis ir ne 
tik kariai, bet ir gyventojų dau
guma priešui parodys aštrius 
savo dantis. Jei vokiečiai anuo
met, pilna td žodžio prasme per 
belgų įąyoiyus 
cuzijos žemes, 
jiems žygiuoti 
yonus į SSSR 
tokia nelaimė

Lietuvos gyventojas tai tiek 
įsisąmoninęs, kad vokiečiams jų 
žeme reikalinga, bet ne jis pats. 
Jie tai gerai ątąiią.eąa iš vokie- dabar suraukęs kaktą prisime

įsiyerže į Pran- 
lygiai taip teks 
per lietuvių la- 
lygumas, jei tik 
pasikartų^.

ir visuomenės susi

čįų okupacijos laikų ir neuž
miršo dar vokiečių diena iš dįe- 
pos varoma karo propagandą 
kas jiems, vokiečiams, rytuose 
yra reikalinga. Bet kartu tie 
patys Lįetuvęs gyventojai nėra 
linkę ir kam nors kitiems ver
gauti, — jie nori ąavo nepri
klausomos valstybės gyvenimą 
išlaikyti. Štai dčlko Lietuvoje 
pilnai prigyja varoma karinė 
propaganda, štai dėlko gyven
tojai visai pasiduoda karinami. 
Štai dčlko gegužės 16 įr 17 d. 
Lietuvoje, o ypač Kaune, taip 
šauniai ir linksmai praėjo ka
riuomenės
ąrtįpirpo šventė. Karių Icazer- 
mės gūžite gųžčjo civilių žmų- 
nių. Visi ėjo, žiurėjo jas, mė
gino karo ginklus, vieni Šovė 
senus kąro laikus prįsjminda- 
pii, jkądą jie kąriąyo/įdtį karo 
tarnybą prisimindami leido į 
padanges š.ųvį, o buvo ir tokių, 
kurie pirmą įkartą savo gyveni
me čiupinėjo karo ginklų ir pir
mą kartą buvojo kązermėse, 
kurios jam atrodė tokiomis ne
įprastomis ir neprieinamomis, 
o štąi dabar jis tą jų slenkstį 
peržengė ir tikrai nuoširdžiai 
visų karių buvo sutiktas.

Jei ne karius prigiminima^..
Jau gegužės 16 d. vakarę’ 

Kaune kartu su kariuomenę 
keletas tūkstančių žmonių ma
nifestavo gatvėse, čia buvo vi
sokios padėties ir luomo žmo
nių. Bet tą dienų visiems no
rėjosi pabuvoti kartu SU ka
riais. Nemune vėlybai buvo su
daryta laivų laįyelių savotiškas 
paradas, kuris tikrai šauniai at
rodė.

Niekas negali ginčytis, kad 
jei kitose gyvenimo sąlygose 
gyventume, kad šitokia šventė 
butų dar nuoširdesnė, dąr link
smesnė ir to skiriamo tarp ci
vilio žmogaus ir kario yisai ne
būtų pastebįama. Dabar daug 
kas varžės, kaip kas turi viso
kių nesmagių prisiminimų,'ir ši 
šventė negalėjo būti yisai nuo
širdi., Bet vienaip ar kitaip-no
rėjos visiems pažymėti, pabrėž
ti, kad kariai yra gerbiami, kad 
kariuomenė kaipo tokią yra vi
sų šiais laikais mylima. Q jei 
jos vadai, jei jos ątsakomingi 
asmensi visuomet butų buvę vį- 
daus tvarkai neitralųs, kiek tai 
butų džiaugsmo dabar visiems 
pareikšta! Vis dėlto kaip : kas

Ketvirtadienis,. Eirž. 18, 

pa kai ką iš praeities ir ne yi- 
su nuoširdumu taria — Sveika 
mųsų kariuomene! Sveiką de
mokratinės respublikos gynėją!

Juk pagal konstituciją Lie
tuva yra demokratinė respubli
ka... Ęet pamiršim yisą, kas 
buvo. Lietuvos kariuomenė sa
vo išvaizda ir sąntyarka daro 
labai gerą įspūdį. Turim nesvy- 
ruodaipi ta^ti, kad reikalui 
esąpt ji mokės save tinką^noje 
ąukštųpioje pąrodytį įr joą są- 
junginįpkąi nebus ąpvilti.
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Jau atėjo žurnalas 
KULTŪRĄ No. 5 
iš pietuyos

Tai bįopius gegužes piėn. 
numeris, kurip turinys yrą 
kaip spką:

Autoritetas ir laisvoji min
tis—prof. V. Čepinskas

Tąutų m.egalopianijų —P. 
Audnųnis.
Iš Britų Indijos gyvenimo— 
prof. P. Leonas.

Įspūdžiai įš Lenįngrądoir 
Maskvos—Ant. Venployą.

1936 metai — Ad- Ląstas.
Plienas verda — A, Pa vi-

• ■ r • t ; r ’ »• r* 

lionis.

.Gabrielės Petkevičaitės- 
Bitės gyvenimas—I. Dpktę- 
raįte ir literatūrinė beį yi- 
suomenės veikla.

Zoologijos tėvas —• R. V.
Sidabriniai debesys—pro- 

fes. E. Tichomirov/ 
/ • • • *

Ryto debesys — A. Pąvi-

Karas-istorijos faktų švie
soje — ’M. Pakalniškis.

Apžvalga įr redakcijos 
straipsniaf. 6? pjjsjapjnj — 
jKąina 46 centai.

ąąįįįpągaątį

NAUJIENOS 
1739 So, Halsteid St.

Reikalaukite ^NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai- fo&iąi, Pąrjąvėjas fai- 
krašcių bus g^tąyąs 
Mus patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jusi} pato-

> *, ■ . 1 '•
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Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidinius 

vedyboms
šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 

siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms: Z

John Mysza 26 m. ir Mar- 
garet Ruby 26 m.

Sergius Yakus 29 m. ir Grace 
Feddersen 24 m.

Bruno Novvicki 28 m. ir Sa
loną Kizanowski 22 m.

Frank Szelog 28 m. ir Stella 
Yasius 16 m.

Frank Kasper 28 m. ir Isabel 
Norris 30 m.

Walford Leyns 29 m. ir Jean- 
ette Berardinis

Harvey Madaris 28 m. ir 
Frances Hooks 17 m.

Kvotimai valdžios 
darbams

Kongresmanas H. J. Sabath 
praneša apie Civiles Tarny
bos kvotimus sekamoms vald
žios vietoms užiimti:

Procurement Inspectorš, Ai- 
rcraft, $1,620 to $2,600 a year.

Material Division, Air Corps 
War Department.

a year
Junior Chemist ....... $2,000
Junior Agronomist .... 2,000
Junior Animal Fiber

Technologist ................. 2,000
Junior Animal Husband- 

man (Beef and Dual-
purpose Cattle) ........... 2,000

Junior Animal Husband- 
man (Sheep) ............... 2,000

Junior Animal Husband- 
man (Swine) ................... 2,000

Junior Biologist (Fęod
Habits Research) ....... 2,000

Junior Biologist (Fur
Resources)  .................  2,000

Junior Soil Surveyor ....2,000
Junior Spjl- Tcdhnolo- | 

gist .................................. 2,000
Junior Zoologist ....... 2,000
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Manoma, kad rungtynių pažiu-NEW YORK. — šiandien vakare įvyks bokso rungtynes tarp Max Schmėlingo ir Joe Louis. 
rėti susirinks apie 75,000 žmonių.

Department of Ągricultųre
Aplikacijų blankas galimą 

gauti iš Apskrities Direkto
riaus naujajame Chicagos pa
što trobesy. Aplikacijas reikia 
paduoti ne vėliau kaip 26 d. 
birželio norintiems laikyti 
kvotimus ant Procurment in
spektorių, ir ne vėliau kaip 
liepos 6 d. kitoms aukščiau 
suminėms vietoms.

Trokas suplojo auto 
mobilį

— ".»"j .....■ ■ n .-i.

Ką veiks Roselando 
laisvamaniai sek

madienį

Žaislai ir papuošalai

Vėliausi nuotikiai

f

ŽINOTINA
. A .... ...

NAUJIENOS, 1739 South Halsted 
Street Telefonai—GANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 iyto ^kML:00 p. p.

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 East 
BelleVue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal susitarimą.

PAŠPORTŲ BIURAS. Department oi 
State, 433 West Van Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Teį. 
WABash 9Ž07. Valandos 9:00 t, 
iki 5 po piet.

♦ ♦ ♦ ■
IMIGRACIJOS BIURAS. 433 West 

Van Buren Street. Tel. WABash 
9207. *

ORO BIURAS, Šertasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tel WABash 
1746.

CHICAGOS CITY HALL—Rotušė— 
Washington ir Clark gatvės. čia 
randasi mąjoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior.ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas. *

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin*300b.

CHICAGOS POLICIJA, llth ir State 
gatves. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLlce 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia laukti 
FIRe 1813.

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

avė. Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 p. p.

IMMIGRANTS PROTECTIVB LEA- 
GUE, 824 South Halsted Street (Hull 

House). Telefonas, HAYmarket 
637|, klauskit Miss Helen Jerry.

COOK APSKRIČIO LIGONINĖ, W. 
Harrison ir So. Wood kampas. 
Telefonas SĘEley 8500.

trokai važiavo

išvengti nelai 
trokąs staigiai

Antradienio rytą, birž. 16 d., 
apie 6 valandą važiavo didžiu
lis vadinamas “trailer” trokas 
State gatve į šiaurę. 24 gatve 
rytų pusėn važiavo didelis pie
no trokas. Abu 
smarkiai.

Mėgindamas 
mę, “trailer”
p.ąsuko į š.oną, užvirto ant Ply- 
mouth automobilio, kurs buvo 
prie šalygatvio ir kuriame sė
dėjo žmogus. Trokas prispau
dė automobilį. Ir negana to: 
trokas suplojo automobilį kaip 
kokį blyną.

Atsiskubino Ugnėgesiai, pa
kelė troką nuo automobilio, pa- 
lįuosavo žmogų. Pasirodė, kad 
žmogus išliko net nesužeistas. 
Tik, rasi, drabužiai teks jam 
išnaujo suprosyti.

Tuo tarpu antrasis, t.y. pie
ninis trokas, pavažiavęs apie 
100 pėdų užšoko ant šalygab 
vio ir apyirto. Pabiro blėkinės, 
pasipylė pienas. Bet ir čia žmo- 

išliko nenukentėję.
— š-ca.

nes

Vieša padėka
Centralinio komiteto rengi

mui maršruto Dr-ui J. šliupui 
vardų4, už paruošimų skanios 
ir maitinančios vakarienes Lie- 
tuvių Auditorijoj, kad pagerbti 
Dr-ą Joną šliupą, turi naačiuo- 
ti viešai gaspadinėms, ponioms 
E. Dambrow,, G. Kuchin, E. 
Kuchin ir jų pagęlbįninkėms 
penioms Ladigienei, Čepulienei, 
Kazy, Davidonienei, Misevičie
nei ir Patupienei.

Negalima gi pamiršti jaunų, 
gražių patarnautojų prie sta
lų. Panelėms V. Grybiutei, I. 
Kahtrimaitei, A. Mįsęvičiutęi, 
E. Kazy, B. Jasinskajtei i* L. 
Baronaitei — kuoširdingiausias 
Ačiū!

Centralinio Komiteto rengi
mui maršruto D-nri J. šliupui.

— Dr. A. L. Graieunas,
sekretorius.

United Novelty Mfg. Co., 
1119 Milwaukee Avė. yra vie
na iš tų krautuvių, kuri par
davinėja įvairiausias žaislą ir 
papuošalų prekes už urmo 
cainas. **

Toj krautuvėj galima rasti 
visą kas reikalinga parengi
mų, piknikų pramogoms bei 
žaislams. Čia galima gauti au
kso bei sidabro išdirbinių, jei 
yra reikalas kam dovaną su-

(eikit, galima gauti ir iŠloši- 
inų ratai ir antspaudai išloši
mų tikietams. Yra beto ir ant
spaudai draugijų reikalams, 
žodžiu, Čia galima gauti visa 
kas reikalinga pramogų reika
lams ir papuošimams ir ma
garyčioms urmo kainomis.

Smulkmenas tėmykite Šios 
dienos “Naujienų” laidoje tos 
krautuvės skelbime.

—Rep. X-Y.

ROSELAND. — Ateinantį 
sekmadienį kai kurie Roselan- 
do laisvamaniai bus Clevelande. 
Jie dalyvaus lietuvių kongrese 
ir tarsis kaip atsteigti demo
kratinę tvarką Lietuvoj.

O pasilikę Roselande ir ChF 
cagoj laisvamaniai -suvažiuos i 
Raibužio farmą, • Willow 
Springs, III. čia prie skanaus 
alaus ir gerų, užkandžiu jie tar
sis kaip pagelbėti broliams ir 
seserims Lietuyoj nusikratyti 

ir atgauti 
teises, įsi- 
civilę me-

platformė,

klerikalizmo jungą 
politines ir pilietines 
gyt laisvas kapines, 
trikaciją ir tt.

Be to, sodne yra
tai prie geros muzikos bus ga
lima smagiai pašokti, pasilink
sminti.

šį įšvažiavimą rengia Lietu 
vių Etinės Kultūros Laisvama
nių kuopa ir kviečia visus lietu
vius gausiai atsilankyti ir- pa
remti jos kultūrinę darbuotę.

Važiuoti reikia Archer aye. 
iki Williow Springs, pasukti į 
dešinę ir traukti tiesiai 
porą mylių iki 
t ės rubežiaus. 
pavažiuoti dar 
pasukti kairėn
mą. —Komitetas.

ap?e 
Du Page kaun- 
Nuo čia reikia 
vieną bloką ir 

į Raibužio far-

Lietuvis bernaitis 
sužeistas

Būrys išdykusių vaikezų 
gavo John Karęnas, 
bernaitį, 4§34 S. 
avenue, ir įkišo į jo burną de
ganti fajerkrekerį. Vaikino bur
na apdegė. Jis buvo nugaben
tas i ligoninę.

pa-
10 metų

Hermitage

Townsend Chicagoj
Chįęągon atvyko Dr. Town 

send, kuris sugalvojo planą 
duoti po $200 per mėnesį se
niams pensijos. Ar Townsendo 
sekėjai seniai kada nors turėtų 
pelno iš jo plano, tai nežinia. 
Faktas betgi yra, kad 
Townsend ir artimieji jo 
dradarbiai pralobo, kai tik 
agituoti už' planą.

pats 
ben 
ėmė

McCormick paliko 
$18,000,000

Mirusio International Harveją- 
ter Company viršilos Cyrus H. 
McCormick’o paliktas turtas 
įvertinama $18,000,000.

Brighton Parkiečių 
ATIDAI!

Tie, kurie nusipirkdavo Nau
jienas pas

p. KRAUKLYS 
4411 S. Richmond St.

prašomi pas jį neb^sikreipti, 
nes p. Kranklys likvidavo sa
vo biznį. Dabar gausite Nau

jienas sekamose vietose:
p. MICKUS

KRIAUCIUS,
4146 Archer Avenue

— IR —
p. PAUKŠTIS

(BUCERNĖ)
4069 S. Sacrainento Av.

—"N." Adm.

Delegatų kelionė į 
Kongresą ir SLA. 
Seimą, CIeveland, 0.

CICERO -- Praeitas šešta
dienis tikrai buvo nepaprastas. 
Antanų varduvių diena. O mu
sų kolonijoj Antanų yra nema 
žai. Net pati parapija vadinasi 
Antano vardu. Dagi pirmas 
parapijos klebonas buvo Anta
nas. . .

Well, nuo parapijos susitvė 
rimo sukako į25 metai, tai, rei
škia, teko švęsti sidabrinį ju- 
bilejų. Na, ir švęsta. Kunigų 
suvažiavo gal apie 30. Jų tar
pe matėsi ir kunigas Ėzerskis, 
kurs šioj k-olbnijoj yra turėjęs 
daug nesmaghtnų.

Tačiau praėjusį šeštadienį 
viskas užmiršta. Vėl visi sma
gus, rankas spaudžia ir daugu
ma sako, kad “tokio kunigo, 
kaip Ežerskįs, jau neturėsime”. 
Taigi a>trodo,' kad dabartiniu 
klebonu ’ VaįčįUnu ne visai pa
tenkinti. Bet kodėl? Juk para
pijom) akimis turint vis tas 
pats dvasios vadas, ir gana.

M: .

Ant rytojaus vakarę Į)uvo da
linimas diplomų parąpijinės 
mokyklos vaikams. Viskas Už
sitęsė gan ilgai. Susigrūdimas, 
orą atgauti sunku, o čia, ne
žiūrint programo ilgumo, dar 
terpiama pašalinės garbingoj 
bažnyčios galvos. Bet jų kalbų 
klausydamas*. nieko ypatingo 
neišgirsti: paprasti viršininkai, 
ir tiek.

&
E. Danauskis ir C. UŠtupas 

savo tikslą atsiekę. Antanui 
Lingei padarė nepaprastą malo
numą. Jo vardo dienoj gražus 
būrys susirinkusiu senų drau
gų sveikino jį, linkėdami svei
katos ir. daug 'viso gero.

Pats Ą. Lingė, kriukiu pasi
ramstydamas, vaikšto ir prata
ria: “Aš jau maniau, kad ma
nęs niekas nebežino, užmiršo 
visi. Bet pasirodo, kad dar tu
riu draugų. Ačip visiems už at
silankymą. Tatai priduoda man 
daug jėgų.”

Draugystes Lietuvos Karei
vių piknikas pavyko. Oras pa
sitaikė puįkds, o Vie^a paren
gimui irgi nepaprasta, žolynas 
grąžus, medelįai .dailus, žodžių 
sakant,", tikrai smagi vieta ma
žiems išvažiavimams Dambrau
sko farma.

Rengimo komiteto, ypač K. 
Leudansko pastangos nenuėjo 
veltui. Sutraukta į išvažiavimą 
graži publika, taip draugijos 
nariai, taip jų svečiai. Ir visi, 
kaip vienos šeimynos nariai, 
gražiai linksminosi iki sutemos.

Iš biznierių pasirodė šie: F. 
Danauskas, F. Zajauska^, F. 
Saibal, J. Balčaitis, J. šaųlis,

Mįkuliene, J. Juknis, G. Pauga, 
J. Anglickas, C. Andrijauskas. 
Bet kur čia visus ir suskaitys 
si. Yra didele draugijos rėmėjų 
armija.

Skelbtą, kad bus miesto val
dyba ir pats klebonas, bet ne
pasirodė ųė vįenas.

Viryčs traukimo' ir kitų do
vanų laimėjimas atidėta liepos 
26 dienai. Mat, tą dieną ir toj 
pačioj vietoj uniformų skyrius 
turės savo 
bus pirmas 
sirodymas. 
anksto.

išvažiavimą, ir lai 
skyriaus didelis pa-
Rengkites jam iš

F. Zajauskas, 1444 S. 51 avė., 
tapo “gr.ancf papa”. Jo sūnūs ir 
marti susilaukė gražią dukterį. 
Duktė sveika, bet motina labai 
silpna. Tačiau jauna ir prie ge
ros priežiūros, tikimasi, ji vis
ką atlaikys ir sveika, linksma 
grįš namo. Tai pirmi jaunystės 
džiaugsmai.

ar
šiomis dienomis panelė Bal

čiūnaitė turėjo Brides Shower. 
Gavo daug dovanų. Už mėnesio 
laiko jau, nebesivadins Miss 
Balcunas, bet vadinsis Mrs. Vir
bickas. —D.

Gaisras Bridgeporte
Birželio 16 d. popiet sudegė 

j. Bagdono garažas užpakaly 
namų adresu 3244 S. Halsted 
Street. Gaisro priežastis nenu
statyta. —X*

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Daržas visokiems 
atsitikimams

Piknikams, pokyliams, vestuvėms 
ir tL Didelis šokių paviiionas 3600 
South Kedzie Ave^

Dėl informacijų ir rezervacijos 
pašaukite.

JOKER CLUB 
3625 So. California

Lafayette 0170
* 1 i .... . ........................   '

Siunčiam Gėles Telegramų | Vlsaa 
Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabąms

3316 So. Halsted St.
Tel. BOŪlevard 7314

—■ I,,.■ .

ILaidotuvių Direktoriail

E
 JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

Hospital
Ligonine

SVEIKATOS KLINIKĄ
Tonsilai išimami

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

nėje .... ............
Akušerija na

muose ........... -
Medikalė egzami-

nacija ..............

$1200 
$4500 
$15-00 

$1-00
DOŪGLAS PARK HOŠTIPAL 

1900 So. Kedzie Avė.

NAUJA RAKANDU KRAUTUVE 
IR DIRBTUVE

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

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

J. MIKŠIS
RAMOVA AUTO SHOP 

Taiso visokius automobilius 
geriausiai ir pigiausiai

Tel. Yards 6547

TeL KepubUc 8402
Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Chicago, III,

Pocahontas Mine Run Screened.
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Stop 
Itching 

Sl&in
Dedervines—Niežėjimo. Ižbčrimų ir 

Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina irltaciją nuo Eczemos. spuo
gų ir panagių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo1' vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vais
tas praSalinimui odos irltacijų, Užgir- 
tas Good Housekeeplng Bureau. No. 
4874. 35c. 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

xemo
FOR SKIN IRRITATIONS

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

Kurie važiuos į kongresą
Traukinys išeina iš La Šalie 

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

Kurie važiuos į SLA seimą
Traukinys išeis iš La Šalie 

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

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

CANAL 8500. Klauskite

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

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

žina atmintis.

PRINCESS 
TEATRAS 

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

DABAR EINA
“FRONTIER”

Drąsi ir dramatiška Sovietų 
Rytų Sienos Epika

Tavernos
21st Place Tavem & 

Restaurant
Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai. 

Bismark alus, geros rūšies 
degtinė ir cigarai

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 
Savininkai

701 W. 21st Place Tel. Ganai 7522 r, f ’ . -i » 1

Bungalow Inn
Musų užeigoj visados randasi ge

riausios rūšies degtinė, vynas, alus 
cigarai, pigaretai; užkandžiai veltui 
Muzika kasdien. Gražį vieta visiems 
užeiti ir gražiai laika praleisti. At
dara visa naktį. Savininkai:
PĘTER GREEN&JOS. TREPOSKAI 

82nd and Kean Avenue

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

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

“NAUJIENŲ” ADM.

——    -—..........................——

Pete’s Įnn
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, Garden City alus 
cigarai, cigaretei, saldainių, šalta- 
košės. užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Užeiga prieS lietuvių 
tautiškų kapinių vartus. Kviečįa vi
sus savininkas.

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

SUSIRINKIMAI
f"

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.
ROSELAND.—šį penktadienį, birželio 19 d., 7:30 vai. vakare, 

Darbininkų Svetainėje, 10413 Michigan avenue, įvyks Kliu- 
bų ir Draugijų Susivienijimo susirinkimas. Visi nariai bū
tinai atsilankykite į susirinkimą paskirtu laiku.

— J. Tamašauskas, rast.
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VARDAI DELEGATŲ VAŽIUOJANČIU Į
AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESĄ

. i; c ....,,..... I . ..

S.LA. delegatai va
žiuoja į seimus

NAUJIENOS, Chicago, 111, Ketvirtadienis, birž. 18, '36

Į AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESĄ 
Lietuvos Demokratinei Tvarkai Afsteigti 
birželio 20 ir 21 d. 1936, Cleveland, Ohio, 
iš Chicagos delegatai važiuoja birželio 19 

d. iš La Šalie Stoties, La Šalie ir" Van 
Buren, 11:20 vai. vakare.

Penktadienio
Lietu-

štai važiuojančių vardai:
Jonas Bačiunas 
Prančiškus Brajus z 
Stanley Stašaitis
K. J. Macke /
E. Mačiukevičiūtė 
A. Stalnionis 
Ona Gudaitienė 
Jurgis Rimkui 
Petronė Gasiunienė 
Stanislovas Gurskis 
J. Stasiūnas

,B. žolinas
A. šermikas
Ben. Griggs
Kazys Vaitekūnas iš Wau- 

kegan, III.
Antosė Gaurauskienė iš 

Waukegan, III.
P. Remeikis
Ona Remeikienė
M. J. Kemešienė, Chicago 
M. Jurgęjionienė, Chicago
F. Valaitis, Chicago 
Gumuliauskas, Roseland
L. Jonikas, Chicago
St. Bartkus, Indiana Harbor, 

Ind.
B. Valentinas, Chicago 
Rudgalviutė, Chicago 
Dr. Rutkauskas, Chicago 
Binrtė Rutkauskaitė, Chica

go
A. Stankus, Pullman 
Pučkorius, Roseland 
Jonas Jesinskas, Chicago

Grigienė, Chicago 
Skeberdytė, Chicago 
Klibienė, Roseland , , 
Norbutas, Roseland 
Misčikaitiehė, Chica&d

Panelė Misčikaičiutė, Chica
go y

J. X, Varkala, Chicago
J. Zirffontienė, Chicago
V. B. Ambrose, Chicago 
E. Millerienė, Evanston,

- V. Rudaitis, Chicago
J. D. Bendokaitis, Chicago

U,
J.

111.

Šaukia svarbų susi 
rinkimą

A. Macijauskaitė, Chicago
F. Rajūnas^ Maywood, III. 
M. Norkus, Chicago
V. černauskas, Springfield, 

UI.
D. Latonis, Springfield, 111.
St. Yuška, Chicago
J. A. Dementis, Chicago
X. Shaikus, Chicago
A. Alnbrazavičius, Chięago
W. Sharka, Chicago
R. šniukas, Chicago 
Dr. .Graičunas, Chicagė
K. Kwadas, Benld, III.
S. Wemis, Chicago
G. Kiubinskienė, Chicago
St. Gurskis, Chicago
A. Šimonis, Rockford, III.
St. žolinaitė, Rockford, III. 
Jasuiiunienė, Kenosha, Wis. 
(Antro delegato pravardė ne

žinoma) .
Delegatai, kurie važiuoją bir

želio 21, 1936
Advokatas Grisius, Chicago 
Dr. Zuzana šlakis, Chicago 
Panelė Slakis, Chicago

Delegatai, kurie važiuoja bir
želio 22, 1936

K. Pocius, Pullman.
‘I, ' .

Prašome visus laiku atvykti 
į gelžkelio stotį, o nesjvėluo- 
ii, kad butų gana laiko susi
tvarkyti su gelžkelio tikietais 
ir 1.1. Jeigu nesuspėjote užsi
registruoti arba jeigu kas no
ri vykti į kongresą kąipo sve
čias, tai galite tiesiog atvykti 
į gelžkelio stotį. Ląukitę sto
ty pirmame atfgšte priei tikie- 
tų langelio, p. M. Kemešienė 
sutiks visus.

CICERO.
vakare Susivienijimo 
vių Amerikoje delegacija ap
leidžia Cicero ir su gerais ir 
tvirtais pasiryžimais traukią į 
Elevelahdų — ten i atstovauti 
dviejuose kongresuose arba 
seimuose.

Tėmykite spaudą, o ypač 
Naujienas, ir pamatysite kas 
veikiama tuose seimuose.

— Ciceronas.

Dominikas Kuraitis 
laimėjo pirma prizą •' I

Gerai žinomas Chicagos lie
tuviams, vienintelis Buięk ir 
Pontiac automobilių lietuvis dy- 
leris, Dominikas Kuraitis, lai
mėjo pirmą prizą tarp Chica
gos Buick’o dylerių už gegu
žės mėnesį.

P-nui Kuraičiui pagelbėjo tą 
prizą laimėti Kastas Sabonis, 
kurs darbuojasi, kartu sii Ku
raičiu. D. Kuraitis jaučiasi la
bai patenkintas, sako “miracleis 
štili happen”.

Lietuviai mėgia Buick’us. 
Kuraitis turi gerą rėptitaciją ir 
ger«ą padėjėją p. Sabonį.' Visa 
tai sudėjus krūvon tenka pa
sakoti, kad p. Kuraitis yra 
Lucky Guy.

Jaučiasi tik biskį nuvargęs, 
bet žada vėl dužti Buick’ui vė
jo ir patraukti šį kartą jau į 
vakarus, t.y. į Kaliforniją, jis 
ketina parašyt Naujienoms kaip 
Buick bėga. ' — VBA.

Graduation Parė 
ir Gaisras

*

Transportacijos Komitetas:
K. čepukas,
J. Šulcą,
M. Kemešienė.

Dalyvaus įvairios organizacijos

tų savo taktikų. Ir atrodo, kad 
dabartinis momentas kaip tik 
reikalauja tokios bendros pi
liečių akcijos. Todėl visi, 
ypa<5 21 wardos piliečiai, buki
te šiame susirinkime Howell 
House patalpose.

1 >

Marųuette Park
P-nia Stungienė parvažiavo 

ligoninės su savo įpėdinė 
dukrele.

iŠ

Neighborhood

įvairios organizacijos gy
vuojančios 21 wardoj—kuopos, 
asociacijos, • bažnyčios ir Illi
nois Darbininkų Susivieniji
mas — šaukia viešą susirinki
mą, kad aptarti pašalpos be
darbiams teikimo kryzį. Susi
rinkimas šaukiama birželio 23 
dieną Howell
House patalpose, 1831 South 
Racine avenue, 8 valandą va
karo.

Į susirinkimą kviečiami visi 
apielinkės gyventojai. Mokėti 
už įžangą nereikės.

Dalykas toks, kad pašalpos 
teikimo bedarbiams reikalas 
visiškai tapo sukrautas ant nu 
sibankrutavusių miestų ir mie
stelių. Tai yra tokia tiems mie
stams ir miesteliams našta, 
kurios jie jokiu budu negali 
pakelti. Taigi reikia daryti 
spaudimas į valstijines ir fe- 
derales įstatymų leidimo įstai
gas, kad ir toliau bedarbiai 
butų aprūpinami nors būti
niausia gyvenimui pašalpa.

Pastarųjų laikų nukapp- 
jimai pašalpos rodo vyriausy
bės nusistatymą povai liautis 
teikus ^pašalpą bedarbiams. 
Tačiau mes žinome, kad ne
darbas šiandien yra nė laiki
nas, bet nuolatinis. Taigi 
sižadėti pašalpos teikimo 
galima. «

Visds organizacijos savo 
rių tarpe turi bedarbių,
•visos jos parodyti? (bendrą 
frontą šiame kryzyje, tai vy
riausybė, be abejonės, pakeis-

iši
ne-

na-
Jei

/" Antradienį, birželio 16 die
ną, apie pirmą valandą po pie
tų ponas George “Daddy” 
Stungis buvo vienas iš links
miausių marųuetteparkiečių, 
kada parvažiavo j3u savo mo- 
tere Barbara ir savo dukrelę 
nešinąs.

Jų stuboje laukė keletas 
draugių: P-nia Kartaniėnė su 
dukteria Venta, p-lė Helen 
(pavardės nesužinojau) ir p- 
nia J. žymontienė.

P-nia Stungienė labai susi
jaudino, kai pamatę netikėtas 
viešnias, parėdytą stalą su iš‘ 
kaba 
ma”.
z Naujas “Daddy” paprašė 
viešnias sėstis prie stalo. Bet 
jaunoji “įirincesa” išsyk paro
dė savo galybę. Sušuio savo
tišku budu, duodama suprasti, 
kad “aš dabar čia užimu pir
mą vietą.”

Mes, viešnios, pasveikinom 
šeimininkus, išgėrėm kavos, su- 

| valgėm pyragą ir išsiskirstėm 
jį savo namus.

Praėjusį šeštadienį, birželio 
13 dieną, pas hiarquettepar- 
kiečius Gančauskušv ‘Ištiko di
desnis sujudimas, negu buvo 
iš anksto planuota. v

P-nai Gančauskai, kurie gy
vena" prie Rockwell, netoli 69 
gatvės, džiaugėsi, kad jų sū
nūs sėkmingai užbaigė 4 me
tų kursą Harper augštesnėj 
mokykloj. Susikvietė būrelį 
giminių ir draugų į “Gradua
tion Parę”. Taipgi- buvo par
važiavusi p-lė Adelė Gančaus- 
kaitė paviešėti pas savo tė
vus. Adelė mokinasi slaugės 
profesijos.

Svečiai linksminąąi labai 
gražiai. Apie 12 valapdą nak
ties jau buvo pradėję ruoštis 
prie kavos, tik staiga išgirdo 
riksmą:

“Fire, firel” ' . ■
Gančauskas išbėgęs su kitais 

pamatė, kad jo garažas dega, 
kol atvažiavo ugnėgesiai, jau 
pusėtinai buvo apdegęs jo au
tomobilius ir pastogė.

Girdėjau, kad ir kaimyno 
garažo stogas biskį nukentėjo. 
P-lė Rūta Kartanaitė išvažiavo 

į Normai College
, ■ ■' ' ' \ ■ 1

P-lė Rūta Kartanaitė, žino
mo vaistininko marąuettepar- 
kiečio duktė, sekmadienį, bir
želio 14 dieną, išvažiavo į 
Normai College, netoli Bloom- 
ington, III. Čia-ji studijuos vi
są vasarą. Jos ambicija yra 
būti anglų kalbos arba psy- 
chologijos mokytoja. —J. Z.

IŠ BIRUTES
“Welcome Home, Ma

“Daddy” paprašė

ras su liepos pradžia, iki -rugį- 
piučio galo turės atostogas. S

Choro pamoka įvyksta šį 
vakarą Sandaros svet., kame 
bus pranešta Apie tolesnį “Bi
rutės” choro veikimą.

— Buvęs.

Jaunų Lietuvių Ame
rikoj Tautiškas

Nutarta siųsti1 atstovą į lietu
vių kongresą. Cleveiande. —- 
Birželio 21 d,, kliubo pikni
kas. / (

-r——   ,

Lietuvių Amerikoj

t

Jaunų 
Tautiško. Kliubo susirinkimas 
įvyko birželio 5 dieną.

Tarp kitų reikalų nutarta 
siųsti delegatą į Clevelandą, 
kur birž. 20 ir 21 dd. įvyks 
Lietuvių Kongresas Demokra
tinei Tvarkai Lietuvoj Atsteig- 
ti.

Buvo paklausta, ar nesiran
da liuosnorių važiuoti į kon
gresą. Liuosnorių atsirado, ir. 
kliubą atstovauti šiame suva
žiavime apsiėmė M. Markus.

Pikniko arba išvažiavimo ko
mitetas pranešė, kad kliudo iš
važiavimui viskas prirengta ir 
kad parengimas įvyks birželio 
21 dieną Spaičio Darže. Praneš
ta taipgi, kad trokas išvažiuos 
10 valandą ryto. Taigi pikni
ko darbininkai, kurie norės va
žiuoti troku, turi susirinkti 
prie Lietuvių Auditorijos, 3133 
So. jįjąlsted st., 10 valandą ry-

- Trokas nuveš juos ir par
veš. j* Šulcą.

Planuoja specialius 
mokesčius automo
bilistams užkrauti

Mieste Gary, ^Indiana, pla
nuojama įtaisyti vadinami au
tomobiliams parkyti myteriai 
Tai reiškia, kad automobilis
tams tame mieste teks mokė-

MES l'ATAlSOMi: 
RADIOS

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

HEMLOCK 3434
KALBAME LIETUVIŠKAI

Southwest Radio Co.
1708 West 63rd Street /

Sergantiems patari-' 
mas Dykai

Vėliausias ir geriausias lytinio 
silpnumo, rfeumatizmo, inkstų, 
pūsles ir venerinių ligų gydymas. 

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearbom St, 

CHICAGO, ILL.
Central 4641

Darbo valandos: Kasdien 10 vai. 
, i 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.

i mokesčiai, jei miesto tary
ba priims šios rūšies sumany
mą, kurs , dabar yra patiektas 
jai-

šitokios maširios Urba myte- 
riai yra jau vartojami kai ku
riose dietose, kaipzpav. Hous- 
ton’e, palias ir EI Passo,/ Te
sąs, o taipgi St. Petersburge 
ir Miami, Floridoj.

Chięago Motor Club kartu 
su šio kliubo skyriaus Gary, 
Ind., menedžeriu darbuojasi, 
kad nebūtų įtaisytos kalbamos 
mašinos. '

GARSINKITeS
NAUJIENOSE

CLASSIFIED ADS
Business Service
Biznio Patarnavimai

l GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinanti pinigus ant mortgičių. 
Už rašo m 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 AT YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu ar 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo & vai. ryte 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.
z LANDLORDS BUREAU nF 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 m«»t

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

• Victory 4965

Lengvos išlygos, jei pdgei-

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNASDABAR

■•"I 1 , ■ .

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

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street ' 
Tel. Boulevard 0250

Building Material
Statybos Medžiaga

CLASSIFIED ADS
Financial

Finansai-Paskolos
For Rent

REIKALINGA . .
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ .
PASKOLOS

Maži 
mokėjimai

Gordon
Real Estate

309 W. 35th

Greitas 
patarnavimas 

Realty Co.
Vadovybė

4329-
Yards 4330St.t

Furs
Kailiai

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.

EINANTI mažas biznis, apšildo
mas Storas, renda $30 be gyvena
mų kambariu. Amerikonų apielinkė. 
Savininkas gyvena 7 metus, tinka 
porai moterų ar vedusiai porai.

M. YOung, 6049 Princeton.

Furnished Rooms
REIKALINGAS kambarys dėl vy

ro su ar be valgio. Atsišaukite laiš
ku pranešdami kaina. 
Halsted St. Box 466.

1739 South

. SUTAUPYK pertaisant ir pėrmo- 
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 p014

Furniture & Kixtures d.
Rakandai-Jtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
r sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
)ile 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. State1 St. CALumet 5269.

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Barai, ir kiti krautuvėms fikčeriai; 

nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE 

5300—5314 So\ Halsted St.

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

VIENINTELIS LENTŲ YARDAS 
CHICAGQJE SU VISOMIS PASAU

LINĖS PARODOS LENTOMIS. 
Visu senų ir naujų lentų, žemiau-

■ sios kainos U. S. A.
2x4, kaip naujos, švarios, pigu kaip 
už pėda .............      1c
Naujos plasterio boardos 3/8” 100 
ketvirtainių pėdų
1”—,2”—3”—-4” lentos kaip naujos, 
pigu kaip ...........   M. $20
Nauja Fir-Tex insul. pilnas %” 100 
ketvirtainiu pėdų ............. $3.50

Didžiausios bet kada pasiūlytos 
pinigų santaupos ant Pasaulinės pa
rodos plieno tvorų, dėcking, Ply- 
wood, masonite, transite, wallbord, 
kliuviniu, egliniu 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.

Pirui negu pirksi aplankyk musų 
yarda.

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

Avė. Lafayette. 0074.

COAL 
Anglys

Anglys!

$2.20
M. $20

$3.50

Business Chances 
Pardavimui Bizniai 

***^W***W^*rf**A*l**A^^^^W*MW*IMW**AA^*W*

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

1739 So. Halsted St.

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

tavernas.

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

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

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

PARDAVIMUI restaurantas, pi
giai; geras biznis; gražiai įrengtas. 
Randasi šalę Lietuviško žyduko.

4705 So. Halsted St.
FURNIČIAI 5 kambarių ant par

davimo pigiai, kartu ar po viena, 
kreinkitės tuojaus tarpe 6 ir 8 vaka-. . , t ,
ra.is, W. Message, 5348 S. Halsted pavėnių—vienai moteriai perjunku 
St. Chicago, III., antros lubos front. valdyti du biznius. I----  __------

* So. Chicago.

PARSIDUODA vienas iš dviejų

8814 Kouston
Avė.,

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

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

PARSIDUODA tavern gerai išdir
btas, arti packing house. 1605 West 
43rd Street.

Situation Wanted
> Daybo: Ieško

PARSIDUODA Hardware ir Paint 
Storas—labai geroj vietoj—-išdirbtas 
nėr daug metu—‘galima gauti an^ 
iŠinokėjimo—parduosiu 'pigiai, nes 
turiu kita bizni. 1421 So. 49th Ct. 
Cicero.

IEŠKAU darbo kaipo janitorius 
apartment building (ne unijistas). 
Turis patyrimą tame darbe prie de
koravimo, plumbingo ir tt. Galiu 
pristatyti paliudymą. Juozapas Dor- 
ša, 3419 So. Union Avė. 2-ros lubos

PARDAVIMUI bųčemė ir groser- 
nė, su namu ar vienas biznis, arba 
mainysiu ant didesnio privatiško na
mo. Atsišaukit Lafayette 3921.

Help Wanted—Male
Darbininkų Reikia

REIKALINGA menedžeriu stip
riai kompanijai vesti už gavima 
svetimšalių narių Dvidešimts Milio- 
ninei, stipriai save paremiančiai są
jungai. 60% komišinas. Kreiptis į 
Caitus, 1015 Transportation Bldg,, 
Detroit, Michigan.

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

REIKALINGAS žmogus A dirbti i 
Tavern, kuris gali ir kuknioj dirbti.

3465 So. Morgan St.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimai

PARSIDUODA 20 akrų farma 
arti South Haven, Mich. geri budin
kai, žemė, vieta $3500. Prieinamais 
rakais—taipgi 60 akrų farma. bu-. 
dinkai vertės $10,0’00. Kaina $6000, 
Kreiptis J. A. S., 19 West Jackson 
Boulevard.

darbininkas antREIKALINGAS
farmos $15.00 menesiui ir užlaiky
mas. Atsišaukit Stanley, 423 E. 64th 
St. 1-st floor.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

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

Wabash Employnfent 14th floor 
20 E. Jackson Blvd.

merginos $15.00 Assemblers

REIKALINGA mergina dėl leng
vo darbo ir prižiūrėti kūdikį — va
karais gali eiti namo. 4102 So. Ar- 
tesian Avė. pirmos lubos.

185 AKRU FARMA, 5 minutės j __ iii- __ x._ ja aaA _______

tinka gyvuliams
hlKUlIUBi 47V ,, a A. t U Hail.YRKJO, 
sodnelis, b ar n ė.s. daržinės, 6 kamba
riu namai valdybos nuosavybėj, lea- 
sas iki kovo 1, 1937. Derliaus pa-

Danville centrą, 40,000 gyventoju, 
... ‘ s auginti. 84 akrų 

ariamos, 90 , akru ganyklos, rastu, 
sodnelis, b ar n ė.s. daržinės, 6 kamba
riu namai valdybos nuosavybėj, lea- 
»tws būvu a., įsoi. vviuauo pa
dalinimo planas. Kaina $45 už akrų 
Mokesniai $160. Rakai. George S. 
Hoff, kambarys 807, Daniel Bldg., 
Danville, Illinois.

SAVININKAS parduoda 27 ąke- 
rius, gera žemė ir budinkai— 100 
myliu nuo Chicagos. Fred Fox, Van- 
dalia, Michigan. R. 2.

Praeito pirmadienio vakare 
“Birutės” Choras laikė metinį 
susirinkimą Saridaros svet.1 
Susirinkime liko išrinkta nau-' 
ja valdyba ateinantiems me-j 
tams. Būtent, pirmininku Iri- 
ne Yonaitis; vice-pirm. Paul 
Miller, sekretorium Eleąnor| 
Platkauskas; kasieriuin John 
J. Balanda; maršalka Julia 
Bernecki; korespondentu Jo- 
sephįnė Schultz, ir choro ve- 
dėjįi John Byanškas. < ;

Ėirutė kitą, sezoną pradės 
su operete ir koncertu. Cho1

SU-

VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
Užsirašyti

NAUJIENAS
■' J .. «

kurios daugeliui
teikė kreditą, kai jie 
neturėjo kuom užsi
mokėti.

Metinė prenumerata Chi
cago j e ........

Kitur Amerikoje
Siųskit money orderiu ar- 
bai čekiu adresuodami:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

. Chicago, III.
teĘŽŽSii ir, 'iiriiiiii'ii i-Ž

$8.
$5.

Anglys! Anglys!
Jei jus pirktumėte anglis dabar 

jus gautumėte abu: kaina ir koky
be. X.

Virginia Mine Run $6.95 už tonų, 
perkant daugiau.

SHULMISTRAS BROS.
4016% Archer Avenue

Tel. Lafayette 6300.

MERGINA bendram namų darbui, 
2 vaikai, savas kambarys $6-00. Fi- 
sher, Fairfox 0996, 5182 Greenwood 
Avenue.

Ęxchange—Mainai
MAINYSIU 2 flatų. beismenta, 

viškų i bungalow arba cottage. Sa
vininkas, 1111 W. 59th St. pirmos 
lubos.

REIKALINGA moteris apie 40 
prie namu darbo. Nedidelė šeimyna, 

, nėra mažų vaikų, gyvenimas ant 
vietos. Atsišaukite laišku.

1739 So. Halsted Street. 464.

KAINOS AUKŠTOSIOS . RŪŠIES 
NORTHERN ILLINOIS ANGLIŲ 

LABAI SUMAŽINTOS- 
PERKANT PO DAUG.

ĮMINĖ RUN ........
LUMP OR EGG ...
SCREENINGS ....

Jus perkate tiesiai iš kasyklų 
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 3882—

Help Wanted—Male-Female
Daibininkų Reikia

$5.25 MES TURIME V

Real Estate For Sale
Namai-žemi Pardavimai

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

BęveHy 4003.
■ -   - -■ -f' ; - ■ - y / ■ ‘ .......*- -r i"':   

T? T? AT ■t’a'T’ATT? A Pr-t'KT A T Jtb25 A■ JnL JL1 JtiLi Jl5**.XvxjtIiijN Jt*.,*,
Išrenduojama tavern su fikčeriais, 

oaČioj širdy Stock Yardų apielin- 
kėie.

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

Moderninis 6 kambarių plytų bun- 
galow—randasi ant Koster Avė. ar
ti 63 gatvės, kaina $5,500.

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 31 gatves, kaina $2900.

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

Kreiptis 
JOHN F. McGUANE 
2959 So. Halsted

Victory 3882

' kų; taipgi kotelių, mašinų operato
rių, veiterkų, virėjų, bendro namų 
darbo. Geros sąlygos. A. J. McCoy 
and Associates, Suite 1128, 140 So. 
Dearbom St.

4.25

Educational REIKALINGA ’ kišenių (siuvėjų, 
turi žinoti viską apie vyrų apsiaus
tu siuvimą. 308 W« Van Buren St.,

PO PAAUKŠTINIMO--------- KAS? 3rd floor.
IJųs jau užbaigėte mokslą, pasirinki- 
te profesija, kuri reikalinga apsišvie-1 • 
timo—GROŽIO KULTŪRA. Musu1 
trumpi asmeniniai kursai jus paruoš 1 
įalgai užsidirbti menesiais pirmyn 
musų paprasto plano. Susipažinkite žiais barais fixtures arti prie dirbtu- 
šu musų kursais ir vietos aprūpini- vių su 4 pragyvenimui

For Rent
IŠŠIRENDŲOJA tavern su gra-

, . i kambariais.

imo planu. • .Renda pigi; parduosiu arba mainy-
MOLER SYSTEM siu ant privatiško namo. 4300 South

177 N. State St. Central 6393 Wood St.
St.




