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Šiandien demokratai 
nominuos kandidatus
Paruošta palanki darbininkams platfor
ma. Bus panaikinta dviejų trečdalių tai

syklė. Šiandie prasidės nominacijos.
PHILADELPHIA, Pa., birž. 

25. — Demokratų partijos re
zoliucijų su'bkomitetas jau tu
ri paruošęs partijos platformų 
ateinantiems rinkimams. Plat- Į 
forma bus paduota patvirtinti 
visam komitetui ir šiandie va
kare bus perskaityta visai kon
vencijai priimti.

Paruoštoji platforma busian
ti palanki darbininkams. Nors 
ji ir nesiūlysianti pataisos prie 
konstitucijos, kuri pripažintų 
minimum algas, bet pasisaky
sianti už sutrumpinimų darbo 
valandų ir minimum algas vi
somis kitomis legalėmis prie
monėmis.

Taisyklių komitetas 32 bal
sais prieš 16 nutarė pasiūlyti 
konvencijai panaikinti senų de
mokratų taisyklę, reikalaujan
čių dviejų trečdalių konvenci
jos balsų nominavimui kandi
datų. Ta taisyklė leisdavo atga- 
leiviškoms pietinėms valstijoms 
pastoti kelių nominavimui kiek*' 
vieno liberališkesnio .kandidato, 
kuris tik pietinėms valstijoms 
nepatiko. >

Bet pasiųlydarhas panaikinti 
t< *tAisykię, tas “pats kįĮfiįjletas 
nutarė padaryti didelių nusi
leidimų pietinėms valstijoms, 
būtent skaičių kiekvienos val
stijos delegatų nustatyti ne su
lig valstijos gyventojų skai
čiaus, o sulig demokratų stip
rumo toje valstijoje. Tas žy
miai padaugins delegatų skaičių 
iš pietinių valstijų, kurios yra 
grynai demokratų kontroliuo
jamos ir todėl pietinės valsti
jos vistiek ir toliau kontro
liuos demokratų konvencijas. •

Pradėję bėgti iš konvencijos 
atgaleiviai delegatai pradeda į 
jų gryšti. Sugryžo senatorius 
Glass, kuris pasitraukė iš re
zoliucijų komiteto ir buvo su 
gryžęs j Washingtonų. Šen. 
Smith iš S. C., kuris irgi buvo 
pabėgęs negrui kunigui skai
tant maldų, nutarė pasilikti 
konvencijoje, tik jis išeisiąs iš 
salės kai kalbesius kokis neg
ras (nors jis pats yra sėdėjęs 
su negru valstijos legislaturo 
j e).
Pasmerkė augščiausįjj teismų.

Vakar vakare užimdamas 
vietų nuolatinio pirmininko, se
natorius Robinson pasakė ilgų 
kalbų, kurioj jis aštriai pa
smerkė augščiausįjį teismų už 
jo atgaleiviškus nuosprendžius, 
sutrukdžiusius šalies gaivinimo 
darbų fr anuliavusį kongreso 
nutarimus.

Jis nesigailėjo kritikos ir re- 
publikonams, kad jie Hooverio 
laikais vaikė karo veteranus

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

Galbūt lietus į vakarų: tiek’ 
pat šilta. !

Vakar 12 vai. dienų tempe
ratūra Chicagoje buvo 82°.

Saulė teka 5:16, leidžiasi 
8:29.

Kaina 3c

kariuomenės pagelba, visai ne
sirūpindami gelbėti šalies pade 
tį, vien tik pranašaudami grei
tų gryžimų gerų laikų.

Jis pripažino, kad greitas 
plytimas mašinų Amerikoj ne
leido tinkamai sutvarkyti dar
bininkų samdų. Dėlei to- atsi 
rado nedarbas, kurį dar labiau 
pagilino sumažėjimas darbinin
kų perkamosios jėgos. Tad pa
kėlus perkamųjų jėgų ir su
trumpinus darbo valandas, iš- 
nyks nedarbas ir valdžiai ne- 
bereikės skirti milžiniškas su
mas bedarbių šelpimui.
šiandie prasidės nominacijos.

Rytdienos (penktadienio) 
rytmetiniame posėdyje, kuris 
•prasidės 11 vai., padarius dele
gatų vardošaukį, prasidės no-, 
minacijos demokratų kandida
tų į prezidentus ir vice-prezi 
dentus.

Pirmiausia ilgų nominacijos 
kalbų pasakys John Mack iš 
New Yorko nominavimui prezi 
dento Rooševelto.

Aptilus ovacijoms prasidės 
nominacijos parėmimo kalbos.

Kadangi kitif vkandidatų; 
apart prezidento Rooševelto 
nebus, tai jis bus nominuotas 
vienbalsiai, aklamacijos budu.

Taip bus nominuotas ir vice
prezidentas Garner.

Po to sesija užsidarys iki 
šeštadienio, nes vakarinės se
sijos nenumatoma.

Kanados butas pri
ėmė veik visus pa

siūlytus bilius
0TTAWA, Ont-, birž. 25. — 

Atstovų butas išsiskirstė priė
męs veik visus liberalų vald
žios pasiūlytus bilius.

Nors pravesta daug svarbių 
įstatymų, bet daugelis tiek 
svarbių įstatymų liko atmesti 
senato, kuris tebėra kontro
liuojamas konservatorių. Se
natas gi Kanadoj nėra renka
mas, o yrą skiriamas ir laike 
ilgo konservatorių valdžios 
viešpatavimo pasidarė daug 
vakancijų, kurias konservato
riai užpildė savo žmonėmis ir 
ir todėl ir dabar konservato
riai ten tebeturi didžiumų vie
tų, nors visa šalis yra nuėju
si su liberalais.

Sekmadieniais 
Naujienų Ofisas 
Bus Uždarytas!

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

SEKMADIENIAIS per vi
sų vasarų Naujienų ofisas 
bus uždarytas.

APSKELBIMUS sekma
dieniais galite paduoti te
lefonu CANAL 8500 
NUO 4 VAL. PO PIET 
IKI 8 VAL. VAKARE.
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KENT, O. ■— Vietos elektros įmonė streiklaužių pagalba bandė streikų sulaužyti. Įvyko keli 
smarkus susirėmimai ir keli streikininkai buvo i kalėjimų įmesti. Pagaliau po tų susirėmimų 
streikininkai ir darbdaviai susitarė.

Marseilles jurininkų 
streikas sutaikintas

PARYŽIUS, birž. 25.—1 Blum 
kabinetas deda visas pastangas 
užbaigti esančius streikus ir 
prižada, kad daugiau užėmimų 
dirbtuvių nebus.

Fašistinei Croix de Feu są
jungai leista, gyvųųti ,,kaipoopo- 
zicijos politinei ^partijai, jei ji 
panaikins visus savo ginkluo
tus burius.

Marseilles jurininkų streikas, 
kuris buvo sulaikęs virš 50’ lai
vų, užsibaigė pilnu darbininkų 
laimėjimu. Jie laimėjo 40 vai, 
darbo savaitę, apmokamas ato
stogas ir paklodes lovoms.

Trys prigėrė ežere
CHARLEVOIX, Mich., birž.

— Mrs. Nancy Parker, 41 
m., iš Arlington, Va., prigėrė 
Charlevoix ežere kartu su 
dviem savo 8 ir 10 m. dukte
rim. Jaunesnioji duktė braidy
dama pateko į gilumų, jų gel
bėti šoko jos sesutė, o jas abi 
gelbėti puolė motina. Bet nė 
Viena nemokėjo plaukti ir visos 
trys paskendo.

PARYŽIUS, birž. 25. —Ka
binetas nutarė pasiūlyti parla
mentui padvigubinti kareivių 
ir jurininkų algas, kurios da
bar siekia tik 25 centimus (ar
ti 2c) į dienų.

Laiškanešis '“Kalėdų dieduko” rolėj,!nes jis atnešė “bonusus” buvusiems kareiviams.
*

IR BELGIJOJ PA
SIŪLYTOS DIDE
LĖS REFORMOS

Premiero Vąn Zeeland kabine
tas pasiūlę įvesti 40 vai. sa
vaitę, nacionalizuoti amuni
cijos dirbtuves ir kitas re- 

-. formas. '*

BRIUSSELIS, birž. 25. — 
Premieras Paul Van Zeeland 
pasuko į kairę ir patiekė ats
tovų butui didelį reformų pro
gramų, panašų tam, kuris bu
vo pravestas Francijoj.

Jo valdžia taipjau pasiūlė 
įvesti 40 vi. darbo savaitę, veik 
pilnai nacionalizuoti karo in
dustrijas ir pravesti kitas to
li siekiančias socialcs refor
mas.

(Nors pats Van Zeeland yra 
katalikas, bet jo kabinetas su
sideda iš socialistų, katalikų 
ir liberalų koalicijos).

Rumunijos žydai 
ginkluojasi

BUCHARESTAS, birž. 25.— 
Rumunijos žydai pradėjo gin
kluotis, prisibijodami pogro
mų pasėkoj dabar užėjusios 
didelės anti-semitizmo bangos.

Aštriai baus dezer
tyrų slepėjus

KAUNAS. — Sulig išleis
tais naujais kareiviavimo įsta
tymais, bus aštriai baudžiami 
ne tik visi nusikaltę kareivia
vimo įstatymui, bet taipjau ir 
tie, kurie dezertyrus (pabėgu
sius, iš.. kariųomęnęę)ar ven
giančius kareiviavimo slėps, ar 
teiks jiems bet kokia pagelbų. 
Tokie šlepėj ai galės būti bau
džiami iki 10,000 litų, ar ilgu 
kalėjimu.

Žiogų debesys skren
da per Nebraska vai.

OMAHA, Neb., birž. 25. — 
Dideli debesys žiogų terioja 
rytinę dalį Nebraska valstijos, 
žiogų debesis yra 100 mylių 
ilgio ir 100 mylių platumo ir 
vietomis yra taip tirštas, kac 
saulę aptemdo.

Dar nežinoma kur jie nusi
leis, nes jie vienu pakilimu ga
li nuskristi po 300 mylių. Bet 
kur jie nusileis, ten nieko lau
kuose nebeliks.

NICE, Francijoj, birž. 25. — 
Riviera džigolai ir hotelių ir 
kavinių šokėjai sustreikavo, 
reikalaudami pakelti algų. 
Streikieriai grūmoja užimti šo
kių sales, jei jų reikalavimas 
nebus išpildytas.

SLAJubiliejinis 
Seimas

J 1 . . ... ; ■

Po aitrių ir ilgų ginčų apšvietos komisijos 
didžiumos ir mažumos raportai atmesti.

Svarsto kuopų įnešimus.
CLEVELAND, Ohio, birž. 25. (Telegrama “Naujienoms”). 

— Septintoje Jubiliejinio Seimo sesijoje apšvietos komisijos 
raportas iššaukė labai aštrius ginčus. Didžiumos raportas buvo 
išduotas Dr. A. Montvido, o mažumos raportas — ministerio 
Kubiliaus. Abu raportai buvo aštriai kritikuojami. Įnešimų abu 
raportus sujungti pirmininkas atsisakė priimti svarstymui.

Po to buvo balsuojamas didžiumos raportas, kuris liko at
mestas 88 halsais prieš 107. Delei to labai džiūgauja tautinin
kai.

ATMETĖ IR MAŽUMOS RAPORTĄ
CLEVELAND, O., birž. 25. (Telegrama “Naujienoms”). — 

Bet kitoje sesijoje apšvietos komisijos mažumos raportas pa
keitė padėtį, įnešus jį atidėti i šalį. Buvo padarytas vardošau- 
kio ir slaptas balsavimas, kuris tų mažumos raportų atmetė 
102 balsais prieš 99.

Po to sesija pradėjo tikrąjį darbų. Į pabaigų sesijos įstatų 
komisija pradėjo skaityti savo rekomendacijas dėl kuopų įne
šimų, liečiančių SLA įstatų pakeitimų, bet buvo aiškiai matyt, 
kad ji tam darbui buvo visai nepasiruošusi.

Trečiadieny delegatams buvo suruoštas puikus bankietas 
Carter kotely.

Ketvirtadieny gi įvyksta jaunimo šokiai Lietuvių svetainėj.
’ ... ■,i •
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Lietuvos Naujienos
Mirė Jonas Raupys

Kaunas. — Geg. 30 a. štai- 
giai pasimirė senas ir žymus 
visuomenės veikėjas Jonas Rau
pys. Kilęs iš Juodupės vai., Ro
kiškio apskr., iš mažažemių. 
Baigęs pradinę mokyklų, 12 m. 
amžiaus turėjo eiti uždarbiau
ti; kiek padirbęs ir pasimoki
nęs Minske, sugryšta į Rokiš
kį ir pradeda dirbti pas mati
ninkų. Padirbęs keletu metų iš
laikė kvotimus ir pats liko ma
tininku, apsigyvendamas Žemai
tijoje. Jis savo darbštumą 
augštai iškilo ir jam buvo pa
siūlyta augšta vieta Rusijoje, 
bet jis iš Lietuvos atsisakė vyk
ti ir joje pasiliko dirbti ypač 
prie dalinimo kaimų vienkie
miais.

Po karo išpradžių valdinin
kavo, o paskui įsikūrė “Auš
ros” knygynų ir išleido dauge
lį knygų. Be to tuo pačiu lai
ku aktingai dalyvavo daugely 
ekonominių ir kultūrinių orga
nizacijų. Jokie kultūriniai dar- 

Į bai be jo neapsiėjo. Taip jis 
pats dirbo iki mirties, ir ra
gino kitus dirbti.

Mažėja studentų 
skaičius

KAUNAS. — Teko sužinoti, 
kad paskutiniuoju laiku prade
dąs mažėti studentų skaičius 
Lietuvos Universitete ir jau 
sumažėjęs 400—500. Mažėjimo 
priežastis aiškinama pasunkė
jusia ekonomine būkle, ūkinin
kai nepajėgių aprūpinti savo 
vaikų studijuojančių Universi
tete, o antra — ir baigus Uni
versitetų esu sunku gauti dar
bų. Todėl paskutiniuoju metu 
daug jaunuomenės metasi į 
praktiškesnes mokyklas, k. a. 
pedagoginį institutą ir kt.

No. 151

Uždarytos 7 lietuviš
kos skaityklos Vil

niaus krašte

VILNIUS. — šiomis dieno
mis Gardino Storastos įsakymu 
uždarytos lietuviškos skaityk
los šiose vietose: Kapiniškese, 
Marcinkonyse, Margionyse, škic 
riuose, Kabeliuose I ir Randa
monyse.

Ašmenos apskrities Storasta 
uždarė lietuviškų skaityklą žiž- 
mų kaime.

Be šių uždarymų taip pat 
tremiami lietuviai: Švenčionių 
apskrityje iš tos apskrities iš
tremiamas Adutiškio parapijos 
vargonininkas Vincas Baniu
lis; iš Vilniaus-Trakų apskri
ties trejiems metams ištremia
mas Rudinos km., Varėnos 
valsč., gyventojas Petras Sta- 
kielskas.

Pagausėjo taip pat ir nubau
dimų. Kaip rašo Vilniaus Ry
tojus, šiomis dienomis esu už 
neteisėtų vaikų mokymų Šven
čionių Storasta nubaudė tėvų 
samdomus šiuos mokytojus: 
Onų šalnienę iš Antaledės, Kal
tinėnų valsč., — 100 auks. pa
baudos arba 20 dienų kalėti* 
Feliksų Juknevičių iš Veikučių 
kaimo. Mielagėnų valsčiaus, — 
150 auks. arba 1 mėn. kalėti; 
Bronių Nalivaiką iš Garsinu, 
Mielagėnų v., — 150 auks. ar
ba 1 mėn. kalėti.

Perkūnija užmušė 
2 vaikus

RUKLIŲ km., Daugailių vai., 
Utenos aps. gegužės 31 d. apie 
17 vai. perkūnija trenkė Ruk- 
lių kaimo Macelio Juozo tro
bon, uždegė jų, užmušė mer
gaitę, pritrenkė ir pavojingai 
apdegino berniuką, kuris at
vežtas Utenos ligoninėn mirė.



2 NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, birž. 26, 1936

TTTJ.V .. 1 '.UZ'

9A 1m*
11 '•

1 ltEI b :rll IdDilKuH U FIHild|Eil 1
SN.___________ ____ ______ _________________________ ____4 'i '■< -

y • Į • < ■ ■ .. <

SEIMO VAIZDAS

DVEJOPI SVEČIAI IS LIETUVOS
Jjl. S. PITTSBURGH, Pa.— 

i Musų koloniją aplankė dvejopi 
"svečiai iš, Lietuvos ir mes liv
rėjom progos girdėti jų dve
jopas nuomones.

Gegužes 24 d. musų koloni
joj lankėsi aušrininkas Dr. Jo
nas šliupas su žmona 
num ir Lietuvos Sūnų 
nėj laikė SLA. 3-čio 
čio kuopų suvažiavimą 
vakarienę kalbėjo apie 
vą.

Po poros savaičių, birželio 
9 d., toje pat Lietuvos Sūnų 
svetainėje teko girdėti kalbant 
kitus svečius iš Lietuvos, bū
tent, Dr. Leimoną ir adv. Lauč-

ir su- 
svetai- 
apskri- 
ir per 
Lietu-

voje Washįiigtono žemėje pri
silaiko Smetonos diktatūros pa
tvarkymų. >

Tai tau ir veikėjai. Nors 
“Drauge” esu skaitęs,, kad Dr. 
Leimonas yra daug žymesnis 
veikėjas negu Dr. šliupas, bet 
pasirodo, kad tasai žymusią 
veikėjas gal būt dėl savo ypa- 
tiškos geroves pataikauja Sme
tonos diktatūrai.

Galime sutikti, galime nesu
tikti su Dr. šliupo nu >monė-

LIETUVIAI, KURIE BAIGĖ PITTSBURGHO 
UNIVERSITETU

mis, bet jam turim atiduoti tin- litų, bet gal keletas riįilijoriiį 
karną pagarbą ne ;tik Už jo nu-| Tikiu!©, kad; tautos yądas Įąt- 
veiktus darbus, bet ir už jo kreips rimtą dėmesį j šį špič- 
atVirųmą, drąsą ir nuuširdu-

Tačiau apie katalikų svečius 
iš Lietuvos nieko panašaus ne
galime pasakyti.

^lanau, kad ir kiti North 
Sidė.s lietuviai, kurie su atsi
dėjimu klausėsi kalbų tų dve
jopų svečių iš Lietuvos, bus 
pastebėję, kad katalikų svečiai 
pataikavo Smetonos diktatūrai.

— N. S. Lietuvis.

bukų sumanymą.
— špičbukas.

Klausimai ir 
Atsakymai ■ ,-iV

Gerbiami špičbukai:
Malonėkit ^paaiškinti 

dalykus:
(1) Kas yra 3 pasaulyje ne- 

pripildomi
(2) Kas

biausi ?

šiuos

daiktai, ir 
yra 3 pasaulyje rie-

su adv. 
sutikti 
svečiai 
nuomo-

Dr. šliupas buvo sutiktas ir 
priimtas pažangiųjų Amerikos 
lietuvių. Dr. Leimonas 
Laučka buvo katalikų 
ir priimti. Vadinasi, 
buvo dviejų skirtingų
nių ir politikiškų įsitikinimų.

Pas mus North Sidėj daugu
mas lietuvių girdėjo dvi skir
tingas nuomones iš Lietuvos. 
Butų gerai, kad padarytų sa 
vas išvadas apie svečių iš Lie
tuvos kalbas.

Kam teko girdėti Dr. šliu
pą kalbant, reikia pasakyti, kad 
jis atvirai, drąsiai ir nuošird-

* žiai kalbėjo apie padėtį Lie 
tuvoj. Nieko neslėpdamas, nie
kam nepataikaudamas. Apit 
Dr. Leimono ir adv. Laučkos 
kalbas negalima to pasakyti. 
Jie nieko tokio nepasakė, kuo 
daugumas Amerikos lietuviu 
įdomauja dabartiniu laiku. Nie 
kas nelaukė, kad šie svečiai 
iš Lietuvos pasakotų apie var
gus bei gen/mus ^Lietuvoj, be
dieviu ir laisvamaniu. Bet dau
gumas žingeidavo išgirsti iš 
Leimono ir Laučkos apie Lie
tuvos katalikų padėtį, apie ka
talikų kovą prieš Smetonos 
diktatūrą ir t.t. Nes juk yra 
Lietuvos katalikų atstovai. 
Ypatingai šiuo laiku, kada Lie
tuvoj eina bruzdėjimas už at- 
steigimą demokratijos, kada 
Smetonos valdžia šaudo ūkinin
kus.

Nieko panašatfs katalikų at 
stovai mums nepapasakojo. Jie 
tik mums pasakojo apie lietu
vystę, lietuviškumą ir kitus 
nekaltus dalykėlius. Lietuvy 
stės skraiste dangstosi visokie 
Smetonos agentai; pasirodo tą 
paty daro ir katalikų veikėjai 
iš Lietuvos.

Ypatiškai paklausus Dr. Lei
mono, kodėl jisai savo kalboje 
neprisimena apie Lietuvos po
litinę padėtį, jisai teisinosi, kad 
Lietuvoj veikia cenzūra, ir ji
sai turėsiąs grįsti į Lietuvą. 
Girdi, todėl ir negalįs kalbėti 
prieš Lietuvos valdžią. Išrodo,,
kad katalikų atstovai ir Jais- maištininkams, kurie tik drįsta' stybei bus pajamų ne 80,000

Birželio 10 d. Pittsburgho 
universitete baigė mokslą 1,- 
043 studentai bei studentės. 
Tame skaičiuje baigė ir geras 
būrelis lietuvių. Bet kiek tik
rai lietuvių baigė mokyklą, tai 
tiksliai pasakyti yra sunku.

Mat, į šį universitetą suva
žiuoja studentų ne tik iš visu 
Penn. valstijos dalių, bet ir iš 
kitų valstijų.

Daugelis lietuvių lanko Pitts
burgho Universitetą, nes jie 
gauna universiteto skiriamas 
stipendijas kaip geri atletai bei 
už pasižymėjimą moksle.

Iš diplomus gavusių pavard-. 
žiu sunku sužinoti, kurie yra 
lietuviai, nes daugumas jaunuo
lių ,turi savo lietuviškas pavar
des suamerikoninę.

Viena iš organizatorių Lith- 
i.’anian Intercollegiate Frater- 
nity Miss Hslen Zaladuonis, 536 
Woodmont St., Ęast- McKees- 
port, Pa., praneša Pittsburgho 
Naujienoms, kad jos žiniomis

ŠPIČMKU 
KAMPAS 

■ * ■■ t

(Šiame skyriuj špičbukai 
teiks visiems visokių patarimų, 
aiškins visokias sunkias ir len
gvas problemas, interesantams 
atsakys į visokius klausimus).
PAT IRIMAS TAUTOS VĄDO 

VYRIAUSYBEI
špičbukams teko skaityti 

laikraščiuose, kad musų tėvy
nės Lietuvos vyriausybė, norė
dama sustabdyti visokių lape
lių platinimą, įvedė registraci
ją ne tik visiems redaktoriams, 
•laikraščiams, bet ir visoms ra- 
šomomsioms mašinėlėms. Mat, 
norima patirti, kąs turi rašo
mąsias mašinėles, kas rašo jo
mis, ir ką rašo.

Tai yra labai gera priemo
nė mašinėlėmis rašomus raš
tus kontroliuoti ir visokiems

— Magdė.
Atsakymas:
Lietuvos kaimiečių 

3 pasaulyje nepripildo- 
imi dalykai yra: 1. girtuoklio 
I gerklė, 2. ubago tarba ir 3. ku- 

baigrbZndrąi“®0 kišenS’

Pagal
šie lietuviai baigė Pittsburgho ™? 
upiversitetą:

Mr. Francis Markūnas iš Fo Į 
ręst City, Pa., .1 
mokslą, mokslo bakalauro laip
sniu ;

Miss Adele Norkus, 2)516 
Beelen St., Pittsburgh, Pa., 
Bachelor of Science degree 
from the School of Education;

Mr. Joseph Wasel-Vasiliaus- 
kas, 3000 Sacramento St., Pitts- 
burgh, Pa., bachelor of Science 
,degree from the1 School of 
gineerįng with Honors;

Mr. Vincent Sites, 221 
Main St., Pittston, Pa., ir 
rėjo gauti diplomą, bet nėra 
tikrų žinių apie jį;

Stanley Grigas baigė šiais 
metais Carnegie Tech Inžinie- 
rijos mokslą;

Petras Jankauskas baigė 
vaistininkystės mokslą. Šių 
dviejų lietuvių jau&uoliųadre
sai mums nėra " žinomi.

— S. Bakanas.

Trys pasaulio riebiausios esy
bes yra: mėsininko šuo, malu- 
niniko kiaulė ir kunigo gaspa- 
dinė.

— špičbukų profesorius.

Sarsmkitės “N-nose”

(No. 2; iš birželio 22 d. galo)
—.—-------

,F. J. Bagočius, užėmęs pir- 
nįįį syk ofičialę jubilėjinio SLA 
seįmo prezidento vięją, dar ne 
gwt tegalėjo apskelbt oficialj 
seimo atidarymą, nes mandatai 
dar nesužiuręti. Buvo “įneši
mas”, kad seiinas butų pradė
tas ir bez mandatų. Bet prezi
dentas patvarkė, kad negali būt 
jokio įnešimo, kol nežinom, kas 
delegatas, o kas ne. Tat žino
sią tik kai bus paskelbta ir pa
ženklinta visi delegatai.

Prezidentas Bagočius prane
ša: p. žiuris prašo pranešti, 
kad per klaidą jis nepašaukęs 
da vieno veterano į garbės sve
čių vietą, būtent, S. Gegužio,’ 
buvusio SLA prezidento. Gegu
žis užlipo ant pagrindų. Prezi
dentas, po to, ėmė šaukt vete
ranus. Pasirodė visa graži jų 
eilė... SLA narys nuo pat šios 
organizacijos pradžios.

...Seniausias Amerikos lietu
vis (tarpe gyvųjų).
■ ...Narys nuo SLA skilimo.

...Senas advokatas, SLA kon
stitucijos rašytojas... senas buv 
sekretorius.

Ir taip toliau.
Kiekvienas užlipęs ant pa

grindų pasakė po prakalbėlę. 
Kaip smagu visiems!

Neperilgai laukus, pasigirsta 
delegatų išaugštinimo cercmo-

auksinį jubilėjų

nija. šaukiami, jie eina ant pa
grindų, per šešių merginų še- 
rengą. Jos prisagioja ženklus. 
Kiekvienas ženklas su delegato 
Vardu-pavarde. Prezidentas da
ro lyg apologiją, pasiteisinimą, 
kad — mes neišteisejom gryno 
aukso ženklus padirbdinti. Bet 
.vis tiek
ženklina šie ženklai. Delegatai 
juos laikys atminimui ilgai, il
gai ir paskui atiduos savo pa
sekėjams...

Taip, vardai ir pavardės ant! 
kiekvieno delegato ir delegatės 
krutinės. Tai progresas. Pirm 
keliolikos metų, kuomet gyve
nam delegaturos amžių, man 
nieks neprisegė mano vardo- 
pavardės ant krutinės. Progre
sas. O veteranams, prie pavar
dės įspausta garbingas žodis 
“veteranas”. Jie tuo didžiuoja
si, ir turi teisę. Vienas senas 
mano draugas, man paklausus, 
ar .jis delegatai, eksposino pa
sislėpusį ženklą ir sako: “Še, 
dagi veteranas!”

Juozas Baktiškis.

advokatai

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearbom .St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

En-

N. 
tu-

SIUSKIT PER

PINIGUS LIETUVON
. - • t ■ -I

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

AKUŠERES
Mrs. Arielia K. Jarus?

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

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

2400 VVest Madison Street 
Vai. 1 iki 8 po vietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330 
Narna telefonas Brunsvrick 6517

Ofiso TeL Boulevard 5918 
Rez. TeL Victory 2348 
Dr. Bertash

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

Ofiao valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:66 
sutarti

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 0 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedčl. nasrai sutarti 
Rez. 6631 So. California Aven«« 

Telefonas Rspubllc 7868

prasitarti prieš tautos vadą, ne- 
j leisti rašomų mašinėlių nusi- 
įpirkti arba jei jau turėtų, .tai 
bus galima • konfiskuoti.

Tačiau špičbukai mano, kad 
minėtas tautos vado patvarky
mas dėl rašomųjų mašinėlių 
nėra pakankamas ir neužtik
rina valstybei saugumą. Nębus 
pakankamai ir pajamų.

Mat, visoj Lietuvoj tesiran- 
,da tik apie 20,000 rašomųjų, 
mašinėlių ir už tai tebusią su
rinkta . tik 80,000 litų.

špičbukai siūlo tautos vado 
vyriausybei suregistruoti ne tik 
rašomąsias mašinėles, bet vi
sas rašomąsias plunksnas, pieš
tukus, rašalą, rašomąjį popie
rių ir visus, kas tik moka ra
šyti. O po ,to įvesti tokį pa
tvarkymą, kad jei kąs norės; 
ką rašyti, tai turi turėti1 lei
dimą iš vyriausybės.

Tokiai tvarkai esant 
Įima ne tik pilniausiai 
liuoti visokius raštus

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė.. 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo nainuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t teat
meni ir magne- 
tic blanketš ir tt. 
Moterims itmer- 
ginoins; patari
mai dovanai.

ŠIOS SAVAITES J

Eitra Darganai I
KARPETAS 9x12 ?

VERTĖS $24.00 DABAR Už

$12.35 
ROOSEVELT 

FURNITUREco;
2310 West , 

Roosevelt Road
Tel. Seeley 8760

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND A VENĮ 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
TelephODAJ Reuublic 9723

Phone Boalevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj nagai sutarti.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chięagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. LIULEVICIUS ;
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

_________ ■______________ 1 /________________________________ - - , ’

■ s. P. MAŽEIKA j
.8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138 J

bus ga- 
kontro 
ir vai-

, A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenūe Phone Boulevard 4189

~ - • •__________________________________________________________________________ ■ - ■______ .

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

J. F. R ADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

! S. M. SKUDAS
718 VVest 18t.h Street Phone Monroe 8877

I. J. ZOLP
1646 VVest 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

10734 S. Michigan Avė.
sūnūs

Tel. Pųįliįian 5703
J.F.EUDĘIKIS i

4605-07 S* Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfieid, Daf. 0727

/. LACHAWICZ ir SŪNŪS
2314 West Ž3rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

J S. C. LACHAVICZ
42-44 EasUl08lh St. Tel. PulĮman 1270 arba Canal 2515

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

. PHILAL'ELPHIA, Pa. Miesto vaizdas, — to miesto, kur dabar vyksta demokratų konvehcija.

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 
J -Rezidencija :
3407 Loirė Av«. Tel. Yards 2510

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 5 iki 8 

vak. Nedelioi pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Bealevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Vakarais: Panedelio. Seredos ir 
Pštnyčios 6 iki 9.

Telefonas .Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockweil Street 

Telefonas Republic 9600.

Dr. T. Dundulis
( GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
< • ” Telefonas Virgiriia 0036žus.

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo
6—8 v. vak. Nedalioj nagai sutarti

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St 
Room 737

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

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

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. na

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 & reridence 2519 W. 43rd St.

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

Kasdien, išskyrų* seredas. 
Sekmadieni susitarus.State 4690 Prospect 1012

KAL & ZARETSKY
ATTORNEYS.AT LAW 
6322 Sn. 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

DR. vaitushTop’e 
lietuvis 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kurie 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
Nedelioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Yardz 1829
Pritaiko Akinivi 

Kreivas Aki« 
Ištaiso. 

Akiniu Dirbtuvė

Tel.

Ofisas ir
756 West 35th St.

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

Nedaliomis duo 10 iki 12 vai. diena.
8

KITATAUČIAI
I

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs rodytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan Si

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

Tel Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

įlydė Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So, Ashland Avė 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vh 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 1 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTO ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 no piieti
7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PJLAZA 2401

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyriškų, Vaikų ir vist 
chronišku ligų.

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

liorois Ir šventadieniais 10—12
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Dar Vienas Fašizmas
Supliuško

Tam tikri “kairus” doktrinie-| 
riai ilgą laiką išvedžiojo, kad; 
kapitalizmas visur turįs pirma 
pereiti per “fašizmo stadiją”, 
na o paskui tai ir t. t.

Ispanijos, paskui Prancūzijos 
fašistų supliuškimas, kuris įvj^ 
ko po demokratijos šalininkų 
susibūrimo, privers tuos dokt
rinierius nutilti ir apsigalvoti.

Likimo nėra lemta, kad fa
šizmas “ateitų”. Beeidamas jis 
gali pavirsti muilo burbulu. 
Banditas gali pralošti, jeigu 
užuot netikėtai atstatęs revol
verio vamzdį į beginklį, jis ims 
įžūliai plūsti ir niekinti savo 
auką ir duos jai laiko pačiai 
pasiimti revolverį. Taip berods 
atsitiko Prancūzijoje su pulki- 
ninku-grafu de la Roque...

Austrų fašistų sąjūdis, ku
riam vadovavo kunigaikštis 
štarhemberg, atrodo irgi tapo 
savo vado nepavojingo tuščia
žodžiavimo auka. Pūstelėjo vė
jas ir baisusis Austrijos Heim- 
wehr*o fašizmas susmuko, kaip 
kortų namiukas. Nevisi vadaiI 
yra vadai, ne visoks fašizmas 
yra pavojingas, ypač jeigu vik
riai ir laiku jo nusitverti.

Reikia manyti, kad ir demo
kratijos vadai, ir masės prade
da palengva išsivaduoti nuo fa
šizmo Visagalybės prietarų. Eu
ropoje, atrodo, formuojasi stip
rus demokratinių valstybių 
frontas ir viešoji opinija ateity 
vargu ar bus palanki fašistų 
vadukams-kandidatams. štar- 
hembergo likvidaciją reikia, be 
to dar, laikyti ženklu, kad Mu- 
ssolini imperializmas atvėrė 
akis kai kuriems valstybės vy
rams, svyravusiems tarp libe
ralizmo ir “autoritetinės san
tvarkos”. Austrijos kancleris 
šušnigas, žinoma, smarkiai pa
sivėlino, stengdamasis tik da
bar, kaip geras katalikas, atsi- 
žegnoti nuo pavojingos savo iš 
visų šalių spaudžiamam kraš
tui italų bičiulystės. Jis butų 
turėjęs rasti bendrą kalbą su 
Austrijos socialistais, kurie bu
tų padėję nukreipti nuo Aust
rų galutino fašizmo įsistiprini- 
mo pavojų. Austrijos socialis
tai, nors jų kaip partijos nėra, 
yra nematoma, bet didelė jėga 
visuomenėje.

Kas įvyko Austrijoje pasta
ruoju laiku? Keletas permainų.

Sergantiems patari
mas Dykai 

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

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St. 

CHICAGO, ILL.
Central 4641

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

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

|f VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
Užsirašyti

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Kunigaikštis štarhemberg
Aukštos ir garsios kilmės, 

jaunas, visuomet elegantiškai 
apsirėdęs, gražus, be galo tur
tingas, pažiūrų nepastovių, bet 
puikus šaulys ir fechtuotojas, 
kunigaikštis štarhembergas bu
tų labai’tikęs vilkėti žibančią 
uniformą arba vaidinti austrų 
didiką filmose. Tačiau jis su
manė užsiimti politika. Jo mo
tina svajojo padaryti iš jo di
delį žmogų. “Mano sūnūs, nu
tarė ši labai aukšta dama, bus 
Austrijos Musolinį”.

Kai prasidėjo teroras prieš 
socialistus, kai buvo nužudytas 
kancleris Dollfuss ir imta per
sekioti naciai, štarhembergas 
pradeda vaidinti vaidmenį, ku
rio nepateisina nei nelabai auk
šti jo protiniai gabumai, nei ne- 
perdaug platus populiarumas. 
Pasirėmęs savo asmeniška 
gvardija — Heimveru, glosto
mas Musolinį palankumo, kuni
gaikštis matyt per daug ėmė 
vertinti savo galybę.

Prieš keletą savaičių kancle
ris Schuschnigg paprašė jį, kad 
jis malonėtų likviduoti savo 
“gvardiją” ir leistų ją inkor
poruoti į reguliarišką kariuo
menę; heimveras jau vis tiek 
buvo išlaikomas valstybės lėšo
mis. štarhemberg griežtai atsi
sakė.
Štarhembergo ir Fey sąmokslas 

ir jo nepasisekimas

Po to kunigaikštis ėmė reng
ti valstybės perversmą. Savo 
buvusiame prieše majore Fey 
jis rado nelauktą sąjungininką.

Fey, kuris liko pašalintas iš 
valdžios pr. mt. gruodyje ir 
kurio vaidmuo po Dollfusso 
mirties buvo daugiau negu įtar
tinas, buvo tapęs vienos garlai
vių bendrovės administratoriu
mi, su karališku atlyginimu. 
Bet politika jam neleido ramiai 
miegoti...

Sąmokslininkų planas buvo 
toks: užimti heimvero pagalba 
Vieną, paskelbti diktatūrą, o 
paskui restauruoti monarchiją, 
kurioje Otto von Habsburg ša
lia štarhembergo butų buvęs 
tas pat, kuo Viktoras Emanue
lis III yra šalia Musolinį: aukš
tasis iškamša.

Kareivinėse štarhembergo vy
rai buvo įkaitinti iki raudonu
mo; jie gavo padidintas porci
jas degtinės ir Tiroliaus vyno; 
Linco, Graco, Insbruko mies
tuose viskas buvo parengta; 
reikėjo tik žygiuoti ,į Vieną, 
štarhembergas klausėsi Fey’aus 
patarimu, o Fey, sakoma, bu
vęs manevruojamas Hitlerio, 
kuris telaukia, kada iškils Aus
trijoje neramumai ir jis turės 
pagrindo pasiųsti savo kariuo
menę “tvarkai atstatyti”.

Bet dabar baigta, “žygis į 
Vieną” jau nebeįvyks. Sąmoks
las buvo, matyti, menkai pa
ruoštas: valdžia jį likvidavo, 
kaip nieką. Sužinojęs, kad pro
vincijoje jo žmonės jį išdavė, 
kunigaikštis tuoj aus sudėjo 
ginklus ir atsistatydino iš vice

Colbrado upės vaizdas, čia vanduo krinta iš aukščiau nekaip Niagara krioklyj.

kanclerių. Heimwehr’o simbolis 
buvo' gaidys. “Gaidys, juokauja 
Vienos gyventojai (jie niekuo
met nenustoja ūpo), yra* toks 
paukštis, kuris nemoka lakioti”.

Tikrieji nugalėtojai: Resch 
ir Mattaja

Pučui nepavykus, štarhem
bergas nudūmė į Romą pasi
skųsti Musoliniui. Majorą Fey 
saugoja du policijos inspekto
riai. Heimwehr netrukus bus 
paleistas, nuginkluotas ir dali
mi į jungtas į reguliarišką ar-' 
uniją. Kancleris išleido atsišau
kimą į kraštą: į visus patrio

NSv.V.KSDe vn,.
VISUOMET ŽEMAS KAINAS 

X-RAY
Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.

TEL. HARRISON 0751
,326:S;.STĄTE.^ST;^
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Bosses Won’t 
Hire People with 
Halitosis (bįTeath)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
t/ith the best to choose from these days, em- 
ployers favor the person who is most attrac- 
tive. In business life as in the sočiai world» 
halitosis (unpleasant breath) is considered tho 
tvorst of faults.

Unfortunately everybody cuffers from thitf 
offensive condition at some time or other— 
many more regularly than they thi.k. Fermen- 
tation of food particles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, tho quick deodorant, 
every mornlng and everv night.

Listerine halts fermeutation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath bccomes sweet and agreeable. It 
■vUl not offend others.

It you value your job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others * Check 
'halitosis with LISTERINE

PETERPEN

NAUJIENOS, Chicago, III.

tus, nežiūrint jų politines pra
eities. Tai šaukimasis socialde
mokratų paramos. Tačiau, tik
rieji “naujojo kurso” įkvėpė
jai Austrijoje yra buvusios 
krikščionių-socialų partijos libe
rališkojo sparno vadai: Resch, 
socialinės globos ministeris ir 
ex-kancleris Mattaja. Parla
mentarizmo laikais abu skaitė

SVETAINĖ DĖL REND0S
Vestuvėms, šokiams, parems, 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 Tel. CANAL 9585

Blue Front Meat Market Naujoj Vietoj 
Vėliausios mados moderniški 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 Į namus. Musų kainos jumis nustebins.

.^Pirkite pas Lietuvį:
BLUE FRONT MEAT MARKET
\ PAUL WIRBA, Savininkas

3659 SO. HALSTED STREET TEL. BOULEVARD 0689

Geriausi Degtine... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMO.

NATHAN
KANTER

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

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

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

OH’tš OLO

“OCTAGON” CHIPS.................. ................... reg. pak. 90
Vienas reguliaris pakelis už lc su pirkimu reg. pak. už 20c

OCTAGON GRANULIUOTAS MUILAS 2 pak. 210
“BRILLO” Aluminiumo valymui ............... 2 pak. 170

si stambiausiomis figūromis 
austrų Bundesrate.

Resch, sakoma, rimtai siek
siąs susitaikinti su darbo kla
se. Jis ilgą laiką bendradarbia
vo su socialistais. Jis supranta, 
kad Habsburgų restauracija 
yra utopija.
Mattaja yra pasireiškęs, ypač, 

kaip užsienių politikos specia-

listas. Jis nenori leisti, kad jo 
kraštas butų paverstas Italijos 
kolonija, “antraja Etiopija arba 
antraja Albanija”. Kai kurie 
likraščiai tvirtina, kad jis esąs 

“papirktas” klastingojo Albio
no — anglų.. Tuo tarpu jis sie
kia susiartinti su Prancūzija, 
Anglija ir Mažaja Antanta. Jis 
taip pat privertė pasitraukti 
buvusį užsienių reikalų ministe- 
rį Berger-Waldenegg, aiškų ita- 
lofilą, kuris Ženevoje balsavo 
prieš sankcijas Italijai.

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

Pirkite pas Lietuvi:

Monarch Wine Liąuor Store
J. GAUBAS, Savininkas.

3529 So. Halsted Street Tel. Boulevard 7258

SUTAUPYSI DAUGIAU
ANT GERESNIO MAISTO IR GROSERIO 

Išpardavimas Pėtnyčioj ir Subatoj, Birželio 26 ir 27

“CERESOTA” TYRUS IR SKANUS

MILTAI 5i23C£89c
VAUA “MAXWELL HOUSE” svaro OGp
KAVA VACUUM PAKUOTA kenas

BANANAI    svaras 4^0
“Sunkist” ORANŽIAI ............... Labai dideli. Tuz. 190
Prinokę CANTALOUPES Labai dideli 2 už 190 
Californijos MORKOS Dideli pundeliai 40
ŠVIEŽI BUROKAI ............... Dideli pundeliai 30 H
“Delight” SALDUS KORNAI No. 2 ken. 2 už 190 I 
“Elmdale” JUNE ŽIRNIAI No. 2 kenai 3 už 250 
“Gibson” PORK and BEANS dideli kenai 2 už 170

RICE OR WHEAT dideli O 1
1 U P P E10 CEREALS pakeliai fc už ■ w U

KARO SYRUPAS “Blue Labcl” VA sv. kenai ĮQ0
“Beech-Nut VIRTI ŠPAGETAI sv. kenai 3 už 250 | 
“MAZOLA” OIL .................................. paintes kenas 230
“JELL-O” ICE CREAM P0WDER ........... 2 pak. 150
PVyTAT “COMET”AL I ZjA-cVA BALTAGALVIAI 1 svaro pakeliai ■■ už ■ ww
“RED CROSS”
ŠPAGETAI MAKARONAI EGG NOODLES 3 pak. 130 
“CRISCO” 3 sv. kenas 57c sv. kenai 21c 
CLOROX Paintes bonkutė T5c ..........   Kvortine bonkutė 25c
“MILNUT” Milk Compound aukšt. kn. 5’Zzc į
MINCED HAM .........    svaras 210 !
PORKTIJNCHEON“LOAF........................... svaras 240
ALL MEAT FRANKFŪRTS ..........................  svaras 20p
Plūkus COTTAGE CHEESE ..........................  2”švT150
Puikus”]Doinestič~SWISS~CHEESE ................... sv. 290
ARGO GLOSS~STARCH ..........  sv. pakeliai~2 už 150
“AMEIŪCAN”FAMiLY””MW ............... 5 270
“AMERICAN FAMILY~FLAKES VidTšiiū 210 
“OCTAGON ~MUI LA S ........... didelTšmotai" 5~ūž~220
“OCTAGON” P0WDER .................................. 3 už 140

“LIFEBUOY” Sveikatos Muilas 3 šm. 17c
cįzata \ “Midwest” O didelės plūs dep.
PUPA GINGER ALE etc. w bonkosfcVU už bonkas

$100.00 CASH KAS SAVAITE—TAUPYKITE MUSU
PELNO PASIDALINIMO KUPONUS. ‘

___  3
Ar žengia Austrija demokra

tijos ir “nedalomosios taikos’' 
link? Tas kelias butų jai, ce 
abejones, geriausias būdas išsi- 
augoti hitlerizmo, kurio pavo 

jus jai anaiptol nėra sumažė
jęs.

Austrijos '“katalikai”, kovo
dami prieš marksizmą, per daug 
toli nuėjo savo bičiulystėje su 
fašistais. Kelias atgal i taiką 
ir legališkumą jiems bus ne
lengvas. —V. K.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
rhe Uthuauian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

88.00
4.00 
2.00 
1.50

.75

\ NAUJIENOS, Chlcagci, m.

Subscription Ra tęs:
18.00 per yėar in Canada
85.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago' 
3c per copy.

. 8c 
18c 
75c

Entered as Second Class Matter 
Marcb 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. under the act of 
Marcb 3rd 1879.

85.00
2.75
1.50
1.00

.75

dįmino g-vė 38, sąmoningai neišleido laikraščio ‘Lietu
vos žinios’ š. m. birželio .mėn. 2, 5, 6, 8, 9 dienomis ir 
laikraščio ‘Jaunimas’ — gegužės mėn. tikslu nedėti val
džios pranešimų seimo rinkimų reikalais, kurie buvo 
privalomi pagal Spaudos įstatymą 33 str., todėl pasi
remdamas Spaudos įstatymo 29 ir 39 str. nutarė parei
kalauti atstatyti laikraščio ‘Lietuvos žinios’ ir ‘Jauni
mas’ redaktorių Feliciją Bortkevičienę ir sustabdyti šių 
laikraščių leidimą vienam mėnesiui.

(Pasirašė) Ministeris gen. Čaplikas
“Nutarimas vykdyti pavedamas Kauno apskrities/ 

viršininkui.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naiajienų Ben
drove, 1739 S. Halsted SU Chicago, 
U) Telefonas Canai 8500.

Ulaakyiie kalaa?
Chicagoje - pafitu:

Metama
Pusei metų -------
Trims mėnesiams
Dviem m&fešiams
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus
Viena kopija 
Savaitei______________
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chięagoj, 
paštu:

Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams_________________ 88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams _____   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

AUKŠČIAUSIAS TEISMAS
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te perstatė SLA būklę ne to
kioj padėtyj, 'kokia ištikrųjų 
buvo. Pagaliau kas gal užtik
rinti, kad Centro sekretorius 
ir dabar elgiasi ne kitaip, kaip 
kad praeitame seime. Siūlo, 
kad sekretoriaus raportas bu
tų priimtas be pagyrimo. Vi
nikas aiškinasi dėl delegato 
Grigaičio priekaištų.

Kalba delegatas Dr. Drau
gelis ir nurodo Viniko rapor
to trukumus.

Diskusijos užsidaro ir eina- 
ma prie balsavimo. 98 balsais 
prieš 76 balsus Viniko rapor
tas priimtas su 
Musų tautiečiai jaučiasi pasi
tenkinę, kad jie laimėjo ir Vi
niko raportas priimtas su pa
gyrimu, nors ir su maža bal
sų dauguma. Tokiu budu ir 
tas pagyrimas ' netenka ver
tės.

Sesija uždaroma pietums.

rašant pertaisytos konstituci
jos projektą adv. Bagočius no- 
rėjo, kad konstitucija butų pa
taisyta taip, kad vietoj para
grafo, kur sakoma, kad Pild. 
Tarybą rinks seimas, butų įra
šyta, kad rinks visi nariai. Bet 
du komisijos nariai su tuo ne
sutiko, jie stovėjo už tai, kad 
P. T. rinktų seimas. Tada jis • 
(adv. Bagočius- kaipo demokra
tijos šalininkas parašė atskirą 
projektą, įrašydamas į jį, kad 
Pild. Tarybą rinks visi SLA 
nariai, ir ji skaitysis išrinkta 
(išrinktą valdininką seimas ga
li tik dviem trečdaliais delega
tų balsų atmesti ir išrinkti ki- 
tą). Ir 38-tas seimas tą advĮ 
Bagočiaus pataisą priėmė.

nėra norinčių diskusuoti. Atsi
kelia Vaidyla, ir bando statyti 
keletą įkriminuoj ančių klau
simų. Prezidentas Bagočius 
pastebi p. Vaidylai, 'kad tai 
yra ne vietoj ir tokie neva 
“klausimai” turėtų eiti per 
skundų ir apeliacijų komisiją. 
Vaidyla susisarmatijęs atsisė
da.

Padaro keletą paklausimų 
teisėjas Laukaitis dėl invest- 
mentų. SLA. iždininkas Gugis 
garia rimtai atsako ir tuo bai
giasi diskusijos ir einama 
prie balsavimo. Gugio rapor
tas priimtas vienbalsiai su pa
gyrimu.

Iždo globėjų raportą su- 
trumpintėj formoj skaito iždo 
globėjas S. Mockus. Raportas 
priimtas^

“Tėvynės” redaktoriaus, S. 
Vitaičio, raportas priimtas be 
diskusijų.

— 5. Bakanas.

(Pasirošė) Mta. Cpllka..”
Tokį pat nutarimą gavo ir “Rytas”. Tačiau kiti 

laikraščiai, .kuTie rinkimus taip pat boikotavo (pavyz
džiui, “Musų Laikraštis”, “Ūkininkas”, “Pavasaris” ir 
“Dzien Polski”) tuo tarpu išvengė baudos.

Iš šio oficialaus dokumento kiekvienam dabar bus 
aišku, kaip Lietuvoje spauda yra tvarkoma. Kadangi 
Opozicijos laikraščiai atsisakė dėti valdžios pranešimų, 
atseit grynai agitacinių straipsnių, seimo rinkimų rei
kalais, tai ministeris “susibuntavojusius” redaktorius 
pašalino ir jų redaguojamus laikraščius vienam mėne
siui uždarė!

Tai bent spaudos laisvė!
Tačiau tas nutarimas yra įdomus ne vien tik spau

dos laisvės atžvilgiu. Jis įdomus taip pat ir Smetonos 
valdžios išleisto spaudos įstatymo atžvilgiu. Ir štai ko
dėl: tas įstatymas’reikalauja, kad visokie atspausdinti 
raštai ir pranešimai butų įmanoma lietuvių kalba para
šyti. Bet pasirodo, kad tie patvarkymai yra taikomi tik 
kitiems. Ministerio raštinei jie nėra “privalomi”. Ten ir 
lietuvių kalbos nemokėliai gali nutarimus rašyti!

Pirmiausia tenka atkreipti dėmesį į tai, kad visas 
ministerio nutarimas susideda iš vieno labai gremėzdiš
ko sakinio. O tas sakinys tikrai griozdiškas. Maža to: 
jis ir netaisyklingas. Pavyzdžiui, pasakyta, “kad laik
raščių ‘Lietuvos Žinios’ ir ‘Jaunimas’ redaktorius Feli
cija Bortkevičienė”, etc. Tai pakartota divejose vietose. 
Tuo tarpu, kąip visi lietuvių kalbos vadovėliai nusako, 
turėjo būti: “kad ‘Lietuvos žinių” ir, ‘Jaunimo’ laikraš
čių”, etc. ,

Ne be reikalo tad Lietuvos karininkai savot atsišau
kime, kuris yra kreipiamas į “tautiečius lietuvius”, sa
ko, kad “musų spaudą maloniai globoja Smetonos ketu
rių klasių Čaplikas”. Vadinasi, kaip anoje pasakėčioje, 
šiaučius yra pakviestas kepti pyragU’s.

■ ’• /'■
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sų dauguma.

pagyrimu

Nėra paslaptis, kad kaip adv, 
F. J.( Bagočius, dabartinis SLA 
prezidentas, taip ir visi kiti par 
žangus SLA nariai darbavosi 
prieš seimą, kad SLA kuopos 
išrinktų ir pasiųstų kuo dau
giausiai pažangių delegatų — 
demokratijoj šalininkų į Detro* 
ito seimą, kad konstitucijos pa
taisą

Demokratų konvencijoje Aukščiausio Teismo spren
dimai vįs dėlto susilaukė kritikos. Demokratų vadai ne 
tik teismo nutarimus kritikavo, bet ir pareiškė tą nuo
monę, jog reikia ieškoti išeities.

Aukščiausias Teismas susijaukė iš demokratų kriti
kos vyriausia todėl, kad jis apie keturias penktąsias 
“naujosios dalybos” patvarkymų pavertė niekais. To 
dėka naujadalybininkai atsidūrė ano pasakiško Sizifo 
būklėje. O Sizifo būklė buvusi tikrai nepavydėtina: vos 
jis špėdavęs užristi didelį akmenį į kalno viršūnę, kaip 
tas akmuo ir vėl nudardėdavęs žemyn.

Lyginai tas pat atsitiko ir su demokratų adminis
tracijos “proto trusto” sugalvota naujaja dalyba. Aukš
čiausias Teismas keliais atvejais pasisakė prieš nauja- 
dalybininkų priimtus patvarkymus, kuriuos jis pripaži
no nekonstitucinius. Tokiu budu subliūško NRA patvar
kymai, kurie siekėsi gerinti krašto ekonominę būklę. 
Kada teismas tuos patvarkymus panaikino, tai Roose- 
velto administracija vėl turėjo iš naujo pradėti. Vadi
nasi, atsidūrė tokioje pat būklėje kaip anas pasakiškas 
Sizifas prie nusiritusio nuo kalno akmens.

Aukščiausio Teismo pareiga yra žiūrėti, kad kon
greso ir kitų įstatymdavybių išleisti įstatymai nesiprie
šintų šalies konstitucijai. Jei teismas suranda, kad iš
leistas įstatymas nesutinka su konstitucijos nuostatais, 
tai jis tą įstatymą paskelbia nekonstitucinį. Aišku, kad 
tokiu atveju išleistas įstatymas lieką anuliuotas ir ne- 

- betenka vertės. S » : z- *
Kaip žinia, Aukščiausias Teismas susideda iš devy

nių teisėjų, kurie yra prezidento skiriami visam am
žiui. Vadinasi, pasilieka teisėjai iki gyvos galvos. Viso
kie sprendimai laikomi teisėti, jei jie teisėjų daugumu 
balsų priimami. Tokiu budu bet kuris sprendimas yra 
teisėtas, jei už jį penki teisėjai balsuoja.

Įdomu čia bus pastebėti, kad Aukščiausiojo Teismo 
nutarimai, kurie liečia naująją dalybą, daugiausia ir 
buvo priimti penkiais balsais prieš keturis.

šiaip ar taip, bet suteikimas tokio didelio autorite
to tam teismui nėra sveikas dalykas. Per paskutinius 
dvejetą metų teismas galėjo tiesiog paralizuoti kongre
so darbą. Ir jis tai darė nė kiek nesivaržydamas. Ka
dangi teismas susideda iš gana konservatyviškų žmo
nių, tai jis nėra palankus bet kokiai permainai.

Jei nieko nebus daroma, tai ateityje Aukščiausias 
Teismas gali sustabdyti bet kokiai reformas, štai ko
dėl demokratai manof kad reikia kas nors daryti su teis
mu. Bet ar jie drįs ką daryti, ar jie drįs priėš teismą 
grieščiau nusistatyti, vadinasi, tą teismą reformuoti, 
tai kitas klausimas. 
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Sesija 5-ta
CLEVELAND, OHIO, Lietu

vių Svetainė, birželio 24 d. 
—Šiandien Clevelande
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MINISTERIO ČAPLIKO NUTARIMAS

Šiomis dienomis Chicagoš universitete kalbėjo pro
fesorius Sir Alfred Zimmėr iš Anglijos. Kalbėjo jis apie 
Europos būklę.

Profesorius labai pesimistiškai žiuri į Europos atei
tį. Jis sako, kad Europoje gali įsigalėti barbarizmas ir 
nušluoti musų dienų civilizaciją. Esą, dabar ten eina 
lenktynės tarp katastrofos ir žmonių švietimo. Kitais 
žodžiais sakant, jei žmonių apsišvietimo lygis nepakils, 
jei jie nesupras ir neatsižadės visokių vyliugingų šūkių, 
tai Europa susilauks katastrofos.

Gal tai ir tiesa. Tačiau švietimas švietimui nelygu. 
Ko gero, pavyzdžiui, galima tikėtis iš naciško , arba fa
šistiško švietimo? Juk tos rųšies švietimas ne tik nesu
laikys Europos nuo katastrofos, bet kaip tik priešingai, 
— dar greičiau ją prie tos katastrofos priartins.

Vakar šioje vietoje kalbėjome apie opozicijos laik
raščių uždarymą Lietuvoje, šiandien galime paskelbti 
ir vidaus reikalų ministerio, gen. Čapliko, nutarimą tuos 
laikraščius uždaryti. Nutarirftas labai įdomus, todėl iš
tisai jį čia ir spausdiname. Štai kąip jis skamba:

“ 1936 m. birželio 10 d. Vidaus Reikalų ministeris 
rado, kad laikraščių ‘Lietuvos žinios’ ir ‘Jaunimas’ re- 

v daktorius Felicija Bortkevičienė, gyvenanti Kaune, Ge-

oras 
jau atšilo ir išrodo, kad daug 
šiltesnė diena bus negu pir
mesnes. Prisibijau, kad su 
oro atšilimu gali pasidaryti ir 
seimo svetainėj šiltesnė atmo
sfera negu iki šiol.

Tiek to.f Kas gal žinoti, kas 
bus po pietų ar rytoj? Tai 
pranašų darbas spėlioti apie 
ateitį.

Tačiau jūsų koresponden
tas nebūdamas joks pranašas 
imasi darbo rašyti, kas yra 
veikiama šioje sesijoj.

Sesija 5-tą atidaro prezi
dentas Bagočius apie 10 vai. 
ryto. Prasideda delegatų var
dašaukis. Po vardašaukio se
ka seimui laiškų skaitymas ir 
einama * prie Centro sekreto
riaus Dr. Viniko raporto, ku
ris vakarykštėj sesijoj nebu
vo baigtas-skaityti.

Centro sekretorius skaito sa
vo raportą su visokiais aiški
nimais ir delegatai ramiai 
klausosi. Mat, sesijos pradžio
je delegatai nėra pavargę. 
Vargais negalais sulaukiame 
Centro sekretoriaus ilgo rapor
to galo; Mikas Vaidyla iš Chi
cagoš tuojau duoda įnešimą, 
kad sekretoriaus raportas bu
tų priimtas su 1 pagirimu. J. 
Dragašius iš Boston, Mass. pa
remia Vaidylos įnešimą. t

Gauna balsą Ziglerio kuopos 
delegatas. Stato klausimą Cen
tro sekretoriui dėl organizavi
mo haiijų kuopų vienoje kolo
nijoj. Prezidentas ir sekreto
rius aiškinasi dėl leidimo or
ganizuotis naujoms kuopoms. 
S. Bakanas padaro pastabą 
apie sekretoriaus prašymą, 
kad kuopų veikėjai be reikalo 
nerašytų į Centrą ir neapsun- 
kintų Centro raštinės. Esą, 
tuo atveju lėšų fonde pasilik-

tų sutaųpų, Bakanas sako, 
kad sekretorius neturėtų bijo
ti kuopų J veikėjų bei narių 
laiškų, tuo budu yra palai
komi tampresni ryšiai tarp 
Centro ir kuopų veikėjų. Kal
bėdamas ; apie lėšų taupymą, 
Bakanas įsako, kad narių Su- 
sivienijinįas su Centru lėšų 
fondo nesubankrutuos, jei tik 
bus prisilaikoma taupumo ki
tuose reikaluose.

Adv. Jurgelionis paima per 
šerengą Centro sekretoriaus 
raporto tam tikras dalis, kur 
pats Vinikas pats sau priešta
rauja. Delegatai klausosi dv. 
Jurgelionio rimtos kalbos su 
didžiausiu atsidėjimu. Vinikas 
kaip išrodo nekaip jaučiasi. 
Jurgelipniui baigus kalbėti, p. 
Vinikas bando aiškintis, bet 
nekaip vyksta. Delegatai ra
miai klaįsosi ir Viniko pasi
aiškinimą.

Vienaši paskui kitą delega
tai ima balsą ir duoda visokių 
klausimų; Kyla diskusijos. Da
linai net įr sujrutė kyla. Pasi
rodo, kad neramiausias iš vi
sų delegatų yra kun. Kubilius 
ir dabartinis Apšvietus Komi
sijos narys: jis šūkauja, bė
ginėja ir skerečiojasi kaip 
koks “pryčeris” pamokslą sa
kydamas. Nors ir daktaru sa
ve vadina, bet labai nerimtai 
elgiasi.

Gauna balsą P. Grigaitis. 
Taip pat nurodo, kad sekreto
riaus raportas yra per ilgas ir 
kad delegatai neturėjo progos 
su raportu susipažinti. Nuro
do, kad Centro sekretorius Vi
nikas Detroito seime mums 
raportavo apie 110 procentų 
ofganizacįjos “solvency”, o po 
seiiho tuojau buvo šaukiamas
Pildomosios Tarybos suvažia 1 
vimas ir New Yorko valstijoj 
buvo net leidimas atimtas Su 
sivienijimui daryti biznį. Gri 
gaitis klausia Centro sekreto 
riaus, kodėl jisai savo rapoi

Sesija 6-ta
Sesiją 6-tą atidaro preziden

tas Bagočius 2:15 vai. po pie
tų. Kyla klausymas dėl vardo- 
šaUkio, kad tuo budu butų 
galima sutaupyti šiek tiek lai
ko.

Adv. Grišius siūlo, kad gali
ma suspenduoti vardašaUkį ir 
tvirtina, kad pakanka 2-jų 
trečdalių seimo delegatų sus
penduoti yardašaūlų. Prezi
dentas’ Bagočius nurodo, kad 
galima suspenduoti vardašau- 
kį tik tada, jei visi delegatai 
vienbalsiai balsuos. Tačiau 
padaro pastabą, kad jei ir 
vienbalsiai nubalsuos, bet jei 
laike svarstymo atsiras vienas 
delegatas, kuris pareikalaus 
vardašaukio dėlei patikrinimo 
kvorumo, tai tuo atveju turės 
būt daromas vardašaukis.

Einama prie balsavimo dėl 
suspendavimo vardašaukio. 
Tik 2 balsai balsuoja prieš su
spendavimą dięnotvarkio. Pre
zidentas Bagočius. pareiškia, 
kad bus vardašaukis ir pada
ro pastabą., , kad pradedant 
su šia sesija bus prisilaikoma 
“Robcrt’s Rules”, kaip nusako 
konstitucija.

Seka iždininko adv. Gugio 
raportas. Iždininko raportas 
aiškus, trumpas ir supranta
mas.

Delegatas Labanauskas įne
ša, kad iždininko raportas bu
tų priimtas su pagyrimu. Įne
šimas paremtas. Einama prie
diskusijų. Bet pasirodo, kad bar.tinis SLA prezidentas),

PASTABOS
SLA 38-tas seimas įvykęs 

Detroite priėmė pertaisytą SLA 
konstituciją, kurioje įvesta į 
SLA daug naujų apdraudos 
skyrių, o svarbiausiai, įvesta 
visuotinis narių balsavimas rin
kimui Pildomosios Tarybos.
Senojoj SLA konstitucijoj nn- 
kimų visuotiniu narių balsavi
mu Pild. Tarybos įrašyta nebu
vo. Tiesa, ir pirmiau rinkimai 
P. T. vykdavo visuotiniu balsa
vimu, bet taip išrinktą P. T. 
seimas vieno balso didžiuma 
galėjo atmesti ir išrinkti kitus 
asmenis į Pild. Tarybą (nes 
konstitucijoj buvo įrašyta, kad 
P. T. gali rinkti tik seimas), 
o visuotinis balsavimas* — kaip 
“Sandara” rašė — tai tik kaipo 
“pramoga” arba “piknikas” bu
vo SLA nariams. Ir tas pasiro
dė 37-tam seime, kuomet 37-as 
seimas visuotinį narių balsavi
mą sutrempė. Ir kuomet SLA 
nariai neturėjo visuotinio bal
savimo, o kuopos silpnos finan
siškai delegatų į seimą pasiųs
ti neišgalėjo, tai daugumas 
narių negalėjo turėti sprendžia
mojo 
dyme.

balso organizacijos vai-

& $ &
štai prisiėjo taisyti SLABet 

konstituciją. Į įstatų komisiją 
įėjo adv. F. J. Bagočius (da- 

ir

8”^

- visuotinį balsavimą 
(Tąsa pusi. 5-tam)

Jau atėjo žurnalas 
KULTŪRA No. 5 
iš Lietuvos

Tai įdomus gegužės 
numeris, kurio turinys 
kaip seka:

Autoritetas ir laisvoji min- " 
tis—prof. V. Cepinskas

Tautų megalomanija —P.’.y| 
Audronis.
Iš Britų Indijos gyvenimo-— 
prof. P. Leonas.

Įspūdžiai iš Leningrado ir 
Maskvos—Ant. Venclova.

1936 metai — Ad. Lastas.
Plienas verda — A. Pavi

lionis.
Gabrielės. Petkevičaitės- 

Bitės gyvenimas— L Dekto- 
railė ir literatūrinė bei vi
suomenės veikla.

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

fes. E. Tichonrirov.
Ryto debesys — A. Pavi

lionis.
Karas istorijos faktų švie

soje M. Pakalniškis.
Apžvalga ir redakcijos 

straipsniai. 68 puslapiai — 
Kaina 45 centai.
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Joe Louis, kurį savo smūgiais paguldė Max Schmelin.

Visi SLA nariai žino, išėmus

gi, DRAUGE, nešaudyk pro ša
lį, o taikyk tiesiai į' mane ir į 
kitus kunigų kritikus. Statyk 
argumentus prieš argumentus.

— Chikagietiš.

JąiKlanad Dr. 
laisvamanius 
“jų laikraš-

MASON-RYCKOFF RUBBER CO.
1550-58 S. INDIANA A VE., CHICAGO

Atdara vakarais iki 9 vai.-vakaro—Nedaliomis iki 2 vai. po piet 
WHOLESALE IR RETAIL

’ sų p. Ge- 
aiškino SLA 

kad rinkti ŠLA Pild. 
balsav’mu 
neleidžia.

Bet pasirodė, kad ar tai buvo 
jų ignorancija tuo reikalų, ar 
tai jie sužiniai slėpė nuo SLA 
narių akių tiesą. Pereitam sei
me adv. Bagočius aiškiai įrodė, 
kad Suv. Valst. valdžia nesi
priešina visuotinam balsavimui.

■*

Kalvis.

“Senoji gvardiją 
gūži u praeityje 
nariams
^Tarybą visuotiniu 
Suv. Valst. valdžia

Buy gloves with 
it savęs

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL. .

PRIEŠ 4-TO JUO IŠPARDAVIMAS
12 mėnesių garantuoti retread tairai
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San Francisco, Cal. — Albert 
Walter, kuris nužudė, p-lę Bian- 
chė Cousinš.

Heavy Duty 8.78
Duty 14.16

Dabar nėperseniai p. S. Ge
gužis rėždamas pamokslą SLA 
prezidentui' F. J. BagpčiUi “Tė
vynėj” bando prezidentą dis
kredituoti tuo, kad suradęs jo 
rašytą- tokį laišką, o tai reiškia, 
kad Bagočius samdęs delegatus 
į seimą!.’.

pelus nuo grudų, kuT 
ir rūpinamasi kuoaiš 
nušviesti tiesą ir tik- 

ją įrodyti, yra pagei 
daujamos ir naudingos. Tai 
protaujančių žmonių sportas. 
Dr. šliupo atsilankymo proga 
galime tuo sportu užsiimti iv 
perkainuoti musų branginamą
sias vertybes. Tad rašykime, 
svarstykime, o per tai nevie
nam tiesos spindulys skaisčiau 
sužibės.

Dabar truputį apie Draugo 
pastabas apie Dr. šliupą. Kad 
Dr. šliupas yra laisvamanis, 
kad jis skleidžia laisvą minti 
lietuvių tarpe, kad jis susida
rė sau pasekėjų, tai to niekas 
neužginčys. To neužsigins nei 
pats šliupas, nei jo sekėjai bei 
gerbėjai. Dr. šliupas savo lais-

A t si lankyki t pas SHAPIROS 
dėl čėveryku. Visai šeimynai 
X-RAY pritaikymas ir kojų 
masažas be ekstra mokesties.

Turime taipgi naujų išdirbysčių standardo tairų bargenų kainomis
TROKŲ BARGENAI, 2-32x6, Heavy

SPECIALe
IŠPARDAVIMO KAINA

$4.54 
5.04 
6.00 
6.00

■ 6.48 
6.92

ŠIS IŠPARDAVIMAS TĘSIS 
.... VIENĄ SAVAITĘ

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

ATDARA VAKARAIS.

< M•5S J?»• “ ;;s[-
••♦A

DU 30x4.50-21 
Du 28x4.75-19 
Du 30x5.00-20 
Du 28x525-18 
Du 31x5.25-^1 
Du 17x5.50-17 
Du 32x6:00-26 
Du 33x6.00-21 
Du 6-50x20-20 
Du 7.00x21-21

Dr. šliupas dar nebuvo Ame
rikon atvykęs, kaip katalikiš
koji spauda pradėjo rašyti apie 
tai, kas jis yra, ką yra nuvei
kęs ir ko jis dabar Amerikon 
atvyksta. Jam atvykus dar 
daugiau ėmė rašyti, štai Drau
gas gegužės 19 d. pareiškė, kad 
Dr. šliupas esąs laisvamanių 
tėvas, kad “jis visą savo ilgą 
gyvenimą dirbo ir kovojo prieš 
religiją.” O birželio 16 d. Drau
gas jau susirūpinusiai prabyla, 
kad “priešai šėlsta 
šliupas lietuvių 
stfceinentavo, kad 
čiai ima skleisti daugiau šmeiž
tų ir melų Bažnyčios ir kata
likų dvasininkų adresu.” To
dėl, girdi, kad silpnesnieji ka
talikai nepatektų į laisvama
nių pinkles, tai reikią ypatin
gai su dideliu uolumu platin
ti katalikišką spaudą.

Taigi Dr. šliupo Amerikon 
atvykimas primena mums 
gadynę, kada Dr. šliupas 
veno musų tarpe, veikė ir 
dino saldžią ramybę musų 
nigams, kada virte virė musų 

gyvenimas; kada idėjų 
kova buvo smarki ir karšta; 
kada laikraščiai steigėsi, plito; 
kada knygyninkų biznis lietu 
vių tarpe buvo vienas didžiau
sių biznių. Buvo tąsyk ir ne
pageidaujamų reiškinių, bet vi
si pripažinsime, kad tąsyk dva
sinis ir idėjinis gyvenimas mu
sų tarpe buvo gyvas ir įdo
mus.

Yra žmonių, kuriems ginčai, 
kokie jie ten nebūtų, nepatin
ka. Reikia pripažinti, kad yra 
rųšis ginčų, kurie nei vienam 
šviesą ir tiesą mylinčiam žmo 
gui nepatinka. Yra tai 
ginčai ir diskusijos, kur prie 
šininką bandoma iškolioti, ap
juodinti, išjuokti, pažeminti. 
Bet diskusijos, kur stengiamasi 
atskirti 
norima 
kiaušiai 
riausia

PROPOR
CINGAI.

vamanybe didžiuojasi ir džiau
giasi susidaręs pasekėjų būrį. 
Kad Draugas, vienok, duoda 
šliupui per daug garbės ir tud 
kitų garbę mažina ir šlovę pie
šia, tai irgi faktas. O šlovę plė
šti yra nuodėmė, ta nuodėmė 
yra juo didesne, juo garbin
gesnių žmonių šlovė plėšiama. 
Draugas per daug garbūs Dr. 
šliupui duodamas, mažina ku
nigų garbę.

Draugas ir kiti katalikiški 
laikraščiai išveda, kad laisva
manių atsiradimas lietuvių tar
pe yra vieno Dr. Šliupo nuo
pelnas. Gyvenimas to nepatvir 
tina. Juk visi gerai žinome, 
kad ne vienas Dr. šliupas lais
vino žmones. Labai daug lais
vamanių ir visokių šiaudinių 
katalikų, atšalėlių nezalieznin- 
kų ir kitokių atsimetėlių nuo 
katalikiškos bažnyčios atsirado 
lietuvių kunigų dėka. Naujie
nose jau teko matyti ne vieną 
straipsnį, kur nurodinėjama 
buvo, kaip kunigai bedievina 
žmones.

Jei pareikšime vien bendrai, 
kad kunigai bedievina žmones, 
tai nebus aišku, apie kuriuos 
kunigus čia einasi kalba. Tada 
ne vienas skaitytojas gali pa- 
mislyti, kad gal čia turima gal
voje tokie dvasininkai, kaip 
pralotas Ališauskas, Macochas, 
Kuprevičius ir jiems panašus. 
Reikia spėti, kad yra žmonių, 
kurie savo netikėjimui parem
ti išvardintų tokius apsiskan- 
dalinusius dvasiškius. Kai dėl 
manęs, tai aš galėčiau gyven
ti Matuzelio metus ir, visiškai 
neatbodamas jokių Ališauskų, 
Macochų, ar kitokių kunigų iš
krypėlių, liktis iki gyvos gal
vos ištikimu kataliku. Tarp 
protaujančių laisvamanių nera
stum tokių, kurie savo aposta- 
ziją remtų Macochais ir pana
šiais išsigimėliais. Bet ne šim
tus, o tūkstančius rasime to
kių, kurie atšalo tikėjime, at
simetė nuo bažnyčios, virto 
laisvamaniais vis arčiau pažin 
darni gerųjų kunigų gyvenimą. 
Juk ne vien laisvamaniai, o ir 
susipratę praktikuojantieji ka
talikai mato ir pripažįsta, kad 
gerieji kunigai negyvena taip, 
kaip jie sako; kad jie negyve
na taip, kaip Kristus mokė. 
Kunigų gyvenimas nesuderina
mas su Kristaus mokslu. Ku
nigų gyvenimas yra labiau nu
tolęs nuo teisingumą, negu bet 
kurio kito užsiėmimo ar profe
sijos žmogaus. Kunigų gyveni 
mas gali susilyginti tik su ky
šininkų ir grafterių gyveni
niu.

Kad visa tai kuoaiškiausiai ’ čia aš -išdėsčiau

Chičagoje ...... $.800
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

įjfTf* BAKING 
POWDER

Šame PriceJodau, 
as 45 YearsAgo 

25 ounceslS4?

rodo, gerųjų kunigų gyvenimas. 
Jei DRAUGAS irfitų ir įrody
tų, kad aš klystu, tai yra, kad 
kunigai neperdaug lupa žmo
nes, kad jų gyvenimas suderi- 
namas su Kristaus mokslu, tai 
tuo nuristų didžiulį akmenį nuo 
kelio, vedančio į bažnyčią. Tai- Gegužį; kad tokių dalykų kaip

samdyti delegatus j sęimą nie
kas padaryti negali. Delegatus 
į seimą išrenka SLA kuopų na
riai kuopų sušauktuose susirin
kimuose slaptu visuotiniu bal
savimu didžiuma balsų, ir kuo
pų valdybos išdboda jiems su 
savo parašais liudijiinuš (man
datus); ir tuomet jie važiuoja 
į seimą. Ir šitaip rašo žmogus 
ne kdkiš paprastas ŠLA narys, 
bet per eilę metų buvęs orga
nizacijos prezidentu, kad dele
gatus galima “pasamdyti”! Ir 
kad tokių “pasamdytų delega
tu” buvę net “apib septynios 
dešimtys”!

Pasiskaitęs tokių raštų pa
mąstai sau: kodėl tas žmofeus 
tokius nonsensus rašo, nejaugi 
jis mano, kad SLA nariai yra 
maži vaikai?

(Tąsa iš pusi. 4-to)' 
seimas Aišku; kad., ir
adv. Bagočius todėl, gal būt, 
parašė kuriai kuopai (ar kuo
poms)' pafa£inibio‘ laišką, kad 
rinktų tiek delegatų, kiek kuo
pai galima, pasižadėdamas jdms 
prigelbčti.

pamatytumėm, tai eikime prie 
faktiško gyvenimo. Kunigas gy 
vena didelėje ir puikioje para 
pijonų pinigais išstatytoje kle-< 
bonijoje. Rakandai, indai, bal
tiniai ir visokie mažmožiai per
kama už parapijonų pinigus. 
Gaspadinių algos apmokamos 
parapijos pinigais, šilima, švie
sa, telefonas apmokami para
pijos pinigais. Atsiprašant, ii 
toilet popierius yra perkamas 
parapijos kasos pinigais. O apie 
bažnyčią, jos rakandus, indus, 
drabužius, tai nė kalbėti nerei
kia — viskas žmonių įtaisyta'. 
Kunigo mėnesinė alga yra $100. 
Tokias gerybes turėdamas, ku
nigas, vienok, ima atskirai už 
visokius parapijonams patarna
vimus. Ne tik ima, 0 tiesiog 
brangiai lupa. Lupa už laido
tuves, krikštus, šliubus, mišias 
ir t.t.

Dabar šalia kunigo statyki
me kitokio ^užsiėmimo žmogų, 
sakysime, laiškanešį. Jei laiška- 
nešis vieną gražią dieną suma
nytų elgtis kunigiškai, tai jis 
štai ką galėtų padaryti. Atne
šęs tau laišką ar laikraštį, jis 
galėtų pareikalauti, sakysime, 
dešimtuko. “Ar bene pasiutai”, 
tu jam sakytum. “Juk tau Dė
dė Šamas moka algą už išne
šiojimą”. Paštininkas atsakytų: 
“Nei pasiutau, nei ką. Tik su- 
mislijau šiek tiek sekti kunigų 
gyvenimą. Juk jus savo kimi- 
gui išstatėte ir įrengėte bažny
čią, puikią kleboniją, mokate 
jam nemenką algą, mokate al
gą jo pasirinktai gaspadinei, 
mokate algą bažnyčios tarnams 
ir, be to, atskirai mokate ku
nigui už jo kiekvieną patarna
vimą. O jam juk nei pati, nei 
vaikai. Teisybė, man Dėdė Ša
mas moka algą, bet palyginus 
kunigo reikalavimus su mano 
reikalavimais, tai tas dešimtu
kas yra tik mažmožis”.

Kunigus sekdami, už atski
rus patarnavimus galėtų pra
dėti imti ne vien laiškanešiai, 

visokių raštinių darbihih- 
pardavej ai ‘ krautuvėse ir 
Jei nesvietiškai keista bu- 

kad paštininkai, krautuvių 
darbininkai algas gaunantieji, 
pradėtų reikalauti iš kostume 
rių mokesčių už atskirus jiems 
patarnavimus, tai ar nėra dar 
keisčiau, kad kunigai tokią sau 
tvarką įvedė. Tai, mat, kokio
je šviesoje pasirodo gerųjų ku
nigų gyvenimas.

Baigdamas šį straipsnelį aš 
noriu Draugui draugišką pasta
bą padaryti. Draugui ir ben 
drai kunigams patariu nuo 
laisvamanių gintis argumentais 
ir savo priešininkų klaidų nu
rodymais. Iki šiol tos rųšies 
raštų DRAUGE nesimatė. Jū
sų kritika neįsižeis, jei išrody- 
site, kad jie klysta. Kai dėl 
manęs, tai aš bučiau dėkingas 
tam, kurs mane sukritikuotų.

kaip man at-
ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI

AR
Skaudamus
Kreivus pirštus?
Iššokusius naujikaulius?
Negalite vaikščioti!

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

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

Mes turime visokių miėrų čeverykus ir ekstra plačius.

■2.95 - 3.95 - 4.95 ,KI *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 ĮShąpiro. m . . .

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

* džiausį pasirinkimą.
Kainos baltų čeverykų nėbrangibš.

loiversal Slide Store
A. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav.

3337 SO. HALSTED STREETi J’ ■ m . . • .1- . to Ai . ‘

08 ak ktirlhoa fa*
i pir*U«*i^a ar.

■ < m> i>**' * 4'**’

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

OUlCKLY.

TlRED

.RECOMMENDED 
FpR 40 YEARS

Sil A LM IMŲ S
SHOEŠ OF ČHARAČTEft—FOR THĖ FAMILY 

6307-09 SOUTH WESTERN AVENUE
Republic 5436 ’ r " The Florsheim Store

k
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Prakalbos, Prakalbos Politika
(Iš SLA seimo, Cleveland, Ohio)

būtent,

visą

ver-

pra

Jave Monem

vardan iš

BRILLO SILVER DUST

GOLD DUST CLEANSER

CERESOTA MILTAIPadarome Visiems Greitai SALAMI COTTO
Svaras

LAND O’LAKES
BIZNIERIAMS SNIDER’S

Tomatoe Juice
unc.

UNIVERSAL ĮVAIRIAUSI

Kvorta

1 svaras

Chicago, III1739 South Halsted Street,

Svaras

Matykite Musų Mė 
sos Departamentą 
dėl Kitų Specialų

16 uncijų 
džiaras ..

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

BUTTER COOKIES
12 uncijų v ‘I C n
pakelis  ?.  I vG

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

PUIKIOS No. i ■ ’
Raudonosios Bulvės

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

KOOPERACIJOS SANDELIS, 3150 WEST 51-ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

PAUL SCHULZE
Šokoladu Dengti

Graliam Crackers Puikios PYČĖS 
3 20c

SLA steigiamos 
Pasistengti gauti 
mokyklose šešta- 

, Kuri- 
lietuvių 
lietuviš-

atseit, save gerbti

Įvyksta Nedėldieny, Birželio 
28-tą, Birutes Darže

kad nieks neiškastų. 
Asmeniškumus užbaigti; įvest 
naują dalybą SLA organizaci-

UNIVERSAL BALTAS
UKSUSAS

IDEALIS 
ŠUNŲ 
MAISTAS

šimtį metų SLA sulauks da lai
mingiau. <

Mažukna: Nor sulaukt kar
tu su SLA 100 metų. Be abejo 
ne vienas sulauksim šimtmeti
nio jubiliejaus SLA, ir jo vedė
jais bus jaunuoliai.

Vitaitis: Nor dviejų dalykų: 
1) pagerbt veteranus; 2) bar
nių kirvuką dabar pakast giliai 
žem

Iš DEMOKRATŲ KLIUBO 
SUSIRINKIMO

FLORIDAN 14
GRAPEFRUIT

CANTALOUPES 
DIDELI

NEW SHINOLA
BALTAS SKYSTAS

VALYKLAS .......

Californijos Morkos
O punde-

GOLD DUST
DIDELIS PAKELIS .....................

Pats Birutės Daržas bus ne
paprastai išpuoštas visokiom 
dekoracijom ir spalvuotom vė
liavom.

Programą mylinčių pa tanku
mui bus pastatyta nauja es
trada, netoli Birutės Daržo re
storano ir baro, po gražiais 
medžiais, kur žaliuoja graži žo-

LITTLE folks
No. 2 kenai

SALDUS KORNAI
ARBA MEADOW BROOK

< ŽIRNIAI

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadienį, Birželio-June 26 ir 27

meluoja”. Pavyz- 
šalna, kandidatavęs į 

SLA centrą; jo oponentai ėmę 
skelbt, kad jis nemokąs lietu
viškai, tik mokinąsis. O tai bu
vo melas. Jis tiesą ' pasakė. 
Pats pirmininkas, dr. Vitkus, jį 
pristatydamas, garsino, kad 
kalbės čia gimęs gerai mokąs 
lietuviškai. Bet argumentas 
perdaug silpnas. Rinkimų kam
panijos daug didesnius melus, 
net bjaurius žodžius po rinki
mų užmiršta ir politikieriai, ir 
balsuotojai.

’ Advokatas dar netikras Ame
rikos politikas.

Dr. J. šliupas. Lietuva vienu 
žvilgsniu pralenkė ' Ameriką. 
Moters ten gavo lygias teises 
pirmiau, negu Amerikoj. Jauni 
mas iš Amerikos turėtų važiuo
ti į Lietuvą. Mokintis tenai. 
Lietuvos jaunimas turėtų va
žiuot į Ameriką. Kalbėjo ir už 
SLA.

Toliau kalbėtojas ėjo prie sa
vo misijos. Prašo remti mora
liškai ir materiališkai Etinės 
Kultūros Draugiją 
laisvinimo žmonių sąžinės, var 
dan demokratybės atsteigimo,

MARQUETTE PARK. —Lie
tuvių demokratų kilubas 15 
wardoj laikė susirinkimą bir
želio 19 d. Buvo perskaityti 
protokolai iš praėjusio susirin
kimo ir priimti. Toliau sekė 
raportai.

Pirmas raportas buvo iš Lie
tuvių Demokratų Lygos. Atsto
vai pranešė, kad pirmininkas 
nebelanko susirinkimų, todėl 
musų pirmininkas J. Damkus 
tapo išrinktas Lygos pirminin
ku. Atstovai jausmingai ir su 
pasitikėjimu priėmė p-ną Dam- 
kų tvarkyti Lygos reikalus, o 
ypač laike ateinančių rinkimų. 
Sako jis: “pasilsėsime tada, kąi 
J. T. Zuris bu‘s teisėjas”.

nes dabar jos nėra Lietuvoj, 
Priminė įtos draugijos uždavi
nius: steigimą laisvų kapinių, 
krematorijos, laisvos gimnazi 
jos ir tt.

Juozas Baltrušaitis.

Su PADS IR MUILU ATSKIRAI 
ARBA SOAP FILLED PADS

Lygos pinigiški reikalai tru
putį nusilpnėjo nominacijų va
jaus metu. Jierųs pakelti rei
kia pasišventimo. Viltis papil
dyti finansus pas visus tvir
tėja, nes paskutiniame Lygos 
susirinkime 13 wardos atstovai) 
įnešė $50.

Sekantis susirinkimas atsi-

GĖRIMAI
3 už 25c

Adv. šalna: Nor, kad visi 
mašinerijos (t. y. mašinos) ra
tai, ratukai suktųsi, kad SLA 
darbuotojai sutiktų. Nor, kad 
butų gerbiamas jaunimas, čia- 
gimiai. Kodėl SLA nedaug turi 
jaunųjų? Dėl to, kad apie jau
nuolius

30 ypatų laimes brangias do 
vanas

ši grynai lietuvių įstaiga, 
Progress Furniture Company, 
sėkmingai operuojanti erdvią 
krautuvę visokių namam reik
menų adresu 3222-24-26 South 
Halsted Street, kad palinks
minti, apdovanoti ir pavaišin
ti savo kostumerius ir abel- 
ną visuomenę, rengia šaunų ir 
iškilmingą pikniką, kuris įvyks 
sekantį sekmadienį, 28-tą die
ną birželio, Birutės Darže, prie 
79-tos ir Archer Avenue.

Iš rengimo komisijos teko 
patirti, kad piknikas bu's įdo
mus, gražus, įspūdingas ir tie
siog skirtingas nuo visų kitų, 
kokius Chicagos lietuviai yra 
matę ir girdėję, čia bus oro 
spektaklis, kurio išpildymui 
įeina eilės gabiausių daininin
kų, muzikų, profesionaliai vau- 
dovelistai, akrobatai, komikai, 
šokėjai, kvartetai, solistai, klau- 
nai ir kiti. Programo pertrau
kose bus laimėjimas brangių 
dovanų, kurių yra paskirta net 
30, kaip tai, refrigeratorius, 
parlor setas, drabužiam plovyk
la, akordionas, radios ir kiti 
panašiai brangus daiktai. Tie 
daiktai čia pat bu‘s įteikti jų 
laimėtojams, nes minėtos dova
nos bus išstatytos parodai pik
nike. Pavaišinimui ir pasotini
mui svečių geriausi virėjai pa
gamins skaniausius valgius, c 
gėrimų bus kas tik ko pano
rės.

net iki $125.00 
tės. Iš tikrųjų tą dieną 
bus geresnės vietos laikui 
leisti.

Važiuokime visi!

Progress Rakandų 
Co. Krautuvės Pir
mas Iškilmingas 

Piknikas

KELLOGG’S
KAFFEE HAG
Išvaro 

kenas W ■ U

EXTRA 
Piknikieriams

GOOD HEALTH

TOILET PAPER
6 roles 25c

bus 17 d. liepos menesio. Tą 
susirinkimą ves pirm, padėjė
jas P. Antonis, o nutarimų raš
tininku tapo išrinktas J. S. 
Vitkus, nes pirmininkas su 
žmona, kuri yra nutarimų raš
tininkė, išvažiuoja atostogoms.

DEXTER RAIKYTI

LAŠINIAI
% svaro 
pakelis .......... .....^........ .....

SAUK-TRAIL LAKE BEACH
Tai Forest preserve—keli šim

tai akru puikaus miško—ežeriu
kas (3 myliu) prirengtas maudy
muisi ir pasivažinėjimui laive
liais. Puiki vieta piknikams, dide
liems, mažiems ir šeimininiams.

Lietuviai John ir Julia Shimbe- 
liai turi Refreshment Stand, kur 
galima gauti visokiu gėrimu, ska
niu užkandžiu, ice cream, saldai
niu. Taipgi galima parendavoti 
maudymosi kostiumus.

Vieta 29 mylios nuo Chicagos, 
1 mylia S. W. nuo Chicago 
Heights. Važiuoti reikia S. Hals
ted St. (Rd. No. 1) iki Chicago 
Heights, ten 26 gatve pasukti i 
vakarus % mylios pravažiavę 
pamatysite užrašą Sauk Trail 
Lake tuo keliu ir važiuokite iki 
davažiuosite kita užrašą Sauk 
Trail Lake Beach, pasuke tuom 
keliu davažiuosite i vieta, kurios 
gražumas jus nustebins.

UNIVERSAL
PUIKUS RAUDONASIS

SALMON
No. 1 O
kenai .... ..........................

Oualitu Products

MEDUS
16 uncijų
Džiarukas .........................

Kiekvienam bus malonu ir 
jauku gėrėtis nepaprastai bran
giu, gražiu ir įdomiu progra
mų čia pat esant prie estra
dos, ar valgant pietus resto
rane, ar prie pat baro, nes bus 
įvesti galingi garsiakalbiai, ku
rie transliuos balsą 
daržą.

Yra padaryta sutartis su dar
žo savininke, kad daržo dul
kančios vietos butų pilnai pa
laistytos, o atvažiavę automo
biliais galės įvažiuoti į daržą ir 
baliavoti prie atskirų stalų, ku
rių čia bus daug parūpinta.

Kurie neturi savų automobi
lių ir kuriem bus neparanku 
važiuoti gatvėkariais ar busais, 
tie galės važiuoti trokais. Tro- 
kai išeis kas valandą nuo Pro
gress krautuvės, pradedant li
tą iki antros valandos po pie
tų. Už nuvažiavimą ir parva
žiavimą trokais kaštuos tik 35 
centai ypatai ir trokais atva
žiavę bu's įleidžiami į pikniką 
be bilietų.

Kadangi šis piknikas nėra 
rengiamas bizniui, tai Progress 
krautuvės visi kostumeriai įėji
mo bilietus gauna visai dykai. 
Jei dar kas neturite bilietų, 
tai patartina užeiti į Progress 
krautuvę pasiimti jų. Rašant 
šias Progress krautuvės pikni
ko pastabas, galima spręsti, 
kad jis bus labai įdomus ir 
tiesiog svarbus kiekvienam lie
tuviui atsilankyti. Rengėjai už
prašo ir tiki, kad visuomenė 
pilnai pasinaudos ir kiekvienas 
atsilankys į šį pirmą istorišką 
pikniką, pasidalins visokiais 
įspūdžiais, pasįgražiuos įdo
miausiu programų, o prie .to

RŪKYTOS

CALI HAMS

Pirmadienio vakaras.
SLA viešos prakalbos.
Kaip tai viešos? Visi SLA 

darbai ir nedarbai (ginčai) yra 
vieši, seimai ir “peštynės” vie
šos, ne už uždarytų durų. Bet 
viešos, prakalbos turi dar ir ki
tokią prasmę, 
kad tai yra prakalbos visiems 
lietuviams, kurie tik gali čia 
atvykti. Tai prakalbos Cleve- 
lando ir jo apygardės lietuvių 
publikai, o ne seimo delegatams 
ir nuolatiniams seimo svečiams. 
Taip, ne delegatams, nors kai 
kurie kalbėtojai įžangą naudo
jo rutinišką, tik seimo sesijoms 
tinkamą:

“Gerbiamas pirmininke, ger
biami garbės svečiai, egrbiami 
delegatai ir delegates ir sve
čiai”.

Tai klaida. Tai, galima sakyt, 
tik klaidelė. Bet vistiek tie pa
tys ir kiti kalbėtojai turėtų iš 
tos klaidelės pasimokyti, kad 
ateityje gražiai išvengus tokio 
netikslumo. Tokia klaidelė tai 
meno netikslumas. Kiekvienas 
kalbėtojas pirm visko yra me
nininkas ir jis turi savo meną 
mylėti
saugotis netikslumų.

Kiti kalbėtojai dar kitos rū
šies menišką klaidelę darė, sa
kydami: prakalbos, prakalbos ir 
prakalbos šiandien per visą die
ną. Prakalbos žemai (apačioje), 
prakalbos pirmam gyvenime, 
prakalbos gal bus da ir ant vir
šaus (vienas kalbėtojas parodė 
į stogą).

Publika, kuriai buvo rengia
mos šios prakalbos, turėjo pro
gą išgirsti tiktai šio vakaro 
prakalbas. Dieną ji negalėjo 
girdėti, arba galėjo negirdėt 
jokių prakalbų.

Apačioj buvo vakarienė pa
gerbimui SLA veteranų. Po va
karienės, “viršuje” (svetainėje) 

viešas

SUNNY CANE 
Powdered Sugar 

arba Brown 

CUKRUS
1 Svaro O

buvo šios prakalbos 
tęsimas pagerbimo veteranų, 
bet daugiausia SLA agitacija 
publikoje, garsinimas, kaip sa
kė pora kalbėtojų.

“Veteranai” didžiumoje ir 
kalbėjo. Ilgoka eilė kalbėtojų, 
taip kaip ir SLA metų ilgoka 
eilė su aukso žvaigžde — jubi- 
lėjum ant pat galo.

Dabar šabloniškai pabrėšiu 
pačias kalbas, arba, galėsit sa
kyt: “džiaziškai”; tikrai tai tu
rės būt tik Svarbiausios ištrau
kos, arba įdomiausios, kaip 
man rodos.

Pirmininkas: dr. Vitkus pra
šo neilgai, taip po 20 minutų, 
kalbėti. Svarbiausiai, esą, mes 
čia susirinkom išgirsti vieno 
seniausių veteranų, dr. šliupo, 

^prakalbos.
ą Kalbėtojų 
jBagočius.

mokyklos, 
vietą public 
dieniais. Viena valanda 
kulum: 20 minučių — 
kalba; 20 minučių — 
kas dainavimas; 20 minučių— 
liet, šokiai.

Jo “sapnas”: Bent 5 berniu
kai ir 5 mergaitės reikėtų pa
siųsti į Vytauto Universitetą 
Kaune bent dvejus metus stu
dijuoti.

S. Gegužis: Perdidelis garsi
nimas kartais net blėdies pada
ro. čia papasakojo prilyginimą 
— .pasakėlę, kaip tūlas biznie
rius, klausydamas savo' klijen- 
tų patarimų skirtingu laiku, 
nutrynė nuo savo krautuvės 
vieną po kitam šiuos garsinimo 
žodžius: “čia parsiduoda švie
žios žuvys”T Pasakėlė gera, bet 
ne vietoj: nesirišo su ta “mak
sima”, kad perdidelis garsini 
mas blėdies padaro.

Dr. P. Grigaitis: Kuomet 
SLA organizavosi, beveik visai 
nebuvo mokytų lietuvių. Dau
gelis nė mokykloj nebuvo bu
vę. Susivienijimas daugybei bu
vo ir mokykla, ir universitetas, 
ir akademija. Kitą penkiasde-

Senator Nor r i*

Senatorius Norris, kuris sa
ko, jog iš konservatyviškos re- 
publikonų partijos Amerikos 
žmonės nieko gero negali tikė-

UNIVRESAL
PLYNA AR IODIZUOTA

DRUSKA

LOOSE WILES BIS. CO.
SUNSHINE

Nobility Assortment
1 svaro *
pakelis ........... ,..... ............. ’

sargas
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Roseland
nau

,nga vsiems

vakare

Šitas yra sezonas
Padėka

158 East

/apžiūrinėja

PARENGIMAI

ILaidotuviu Direktoriail

Ugnies apdraudos 
kompanijos kovoja

dovanai
Valaskas

Susivienjjimo Lietuvių Ame 
rikoj 178 kuopos piknikas si

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Šeimininkėms Maisto Produk 
tų Bar genai, birželio 26 ir 21

Susivienijimo Lietuvių Ameri 
ko j 178 kuopos piknikas

gus darbininkus taippat,’ kaip 
mane užjautė.
— Barbora Jaunaitė-Gurskienė.

Atėmė daimantus 
vertės $35,000

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

tėvą Motiejų, 2 seseris: Marijoną

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

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

žina atmintis.

Kaip jau žinoma 
Stores 
peratyvinė 
rinti virš 350 krautuvininkų. 
Jie tiirT nuosavus didelius ur
mo sandėlius mieste, į kuriuos, 
kasdien pareina daug trokų ir 
karų krovinių įvairiausių dar
žovių ir vaisių, šiuo budu pre
kiaujant, rezultatas 
pirkėjus dvejopai, 
šiai

Prašys $1,000,000 
bedarbiams

JUOZAPAS .
UDKIKI

IR TĖVAS || 
REPublic 8340 J

Apdraudos kompanijos pa
reiškė griežto priešingumo Tai
merio įsakymui ir yra pasiry- 
žusios kontestuoti įsakymų tei
smuose. Na, kur ‘kompanijos 
sutiks išleisti1 iš savo nagų virš 
miliono dolerių per metus ir 
atiduoti juos paprastiems pilie
čiams namų savininkams.

želio 28 dienų, Washington 
Heights miškely/ prie 107 gat 
ves, du blokai nuo Vincennes 
avenue. Piknikas prasidės 11 
valandų ryto. Į 
veltui.

Pikniko vietoj yra platfor- 
mė, taigi geram orkestrui gro 
j ant galėsime visi linksmintu 
iki aušros.

Kviečiami visi į šį piknikų.
— B. Walantinas.

Indianapolis auskarių firmos 
du selsmanai, Irving Goodman 
ir Jerome Wexler, važiavo au
tomobiliu kartu su dviem kos- 
tumeriais. Prie vienos Laramie 
gatvės kryžkelės (Chicagoj) 
raudonų šviesų jie sustojo. Pri
važiavo kita mašina. Du vyrai 
aprištais veidais išlipo iš pasta
rosios mašinos, prisiartino prie 
sėlsmanų automobilio ir grū
modami revolveriais privertė 
atiduoti jiems vežtus daiman
tus vertės $3^,000.

Universal Food 
Stores

Daržovių paroda 
Chicagoj

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

t “NAUJIENŲ” ADM.

J. MIKŠIS
RAMOVA AUTO SHOP 

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

Tel. Yards 6547

Lietuvių Telefonų Knyga, ku
rių rengė adv. Kl. Jurgelionis 
su A. D. Kaulakiu, jau yra iš- 
spauzdinta. /

Ji turi tris skyrius: Alfabe
tinį telefonų abonentų sųrašų, 
klasifikuota biznių ir profesi
jų sųrašų ir Cicero skyrių.

Knygoje telpa keletas tūk
stančių Chicagos lietuvių tele
fonų, kuriuos rengėjai stropiai 
surinko. Jų leidėjai tikisi pato
bulinti rengiant anti’ų laidų, 
ši pirmutine Chicagos lietuvių

Mėgins padaryti 
rekordą

Ar šis draugutis 
išsusuks

Visuomenės priešas
No. 1

Pittsburghietė aviatorė, p-lė 
Helen McCloskey, ketvirtadie
nį išlėkė aeroplanu 500 mylių 
kelionei. Ji mėgins padaryti 
greitumo rekordų. Ji išlėkė ne
paisydama įspėjimo, kad rytuo
se grūmojančios jai lietaus 
audros.

Kruopiškių Progres. Kliubas rangia išvažiavimų į Jefferson miš
kų sekmadienį, birželio 28 dienų. Tai bus proga visiems 
susieiti ir atnaujinti senas pažintis bei linksmai kartu pra
leisti laikų toli nuo kasdieninių rupesnių. Nepraleiskite 
šios progos

Draugystės Susivienijimo Brolių ir Seserų Lietuvių piknikas 
įvyks Tree Inn, Miknio darže, sekmadienį, birželio 28 d. 
Pradžia 12 vai. po pietų. Daržas randasi prie Archer Avė., 
6 blokai į vakaru‘s nuo Kean Avė. Kviečia Komisija.

ROSELAND. — L.D.S. 72 kuopa rengia išvažiavimą Raibužio 
farmoj birželio 28 d. Bus išpildytas gražus programas, de
legatai sugrįžę iš kongreso išduos raportų; bus skanių val
gių ir gėrimų ir gera muzika. Pradžia 12 vai. dienos.

Kviečia visus — Komitetas. -

Atydai Lithuanian 
News Loan and 
Building Association 
(Naujienų Spulkos) 

pariams

Illinois valstijos apdraudos 
departamento direktorius Er- 
nest Palmer išlydo y įsakymų, 
kad apdraudos nuo ugnies kom
panijos numuštų ratų 10 nuo
šimčių pradedant 1 diena rug
sėjo mėnesio. Palmer apskaičia
vo, kad šis apdraudos ratos 
numušimas .sutaupytų valstijos 
namų savininkaiiis apie $1,300,- 
000 metams. TeL Republic 8402

Crane Coal Co
6332 Š. Loug Avė

Chicago, III.

šeimyninkės kiekvienų pen
ktadienį mato Naujienose skel 
bimų Universal Food Krautu
vių. Tuose jų skelbimuose vi
suomet yra suminėta kelioli
ka gerų bargenų. Pirkdamos 
tose krautuvėse gali sutaupyti 
pinigų. ' c

Štai keletas bargenų, kurie 
bus parduodami dvi dienas, 
birželio 26 ir 27 dienomis:

Ceresota miltai penkių sva
ru maišelis—24c. Rudas cuk

2 svarai už 15c. Universal
15c. Žirniai 

15c. Ir šiųi tai kitp-

telefonų knyga be abejo paak- 
stins lietuvių su‘sižinojimų vie
nas su kitu. Jų džiaugsmingai 
sutiks visi Chicagos lietuviai.

Visi, kurių vardai telpa kny
goje1, gaus, po vienų knygos 
egzempliorių veltui. Knygos da
linimas prasideda dabar ir vi
si jų gaus iš eilės. Knygos iš
dalinimo darbu rūpinas V. 
Stancikas. Knygos kopijas ga
lima gauti Progress spaustu
vėje, 3423 S. Morgan St. Tel. 
Yųrds 0123, Chicago, Iii.

Dėl pa jaus užmušė 
Į žmogų

Slunkium (1 Telegramų į Visas 
Fasmillo Dalis 

LOVEIKIS 
KVIUTKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

Policija kaltina, kad Harry 
W. Gahagan, 36 m. 5555 She- 
ridan road, turtingas real 
estate operuotojas ir kliubų naJ 
rys, važiavęs automobiliu gir
tas būdamas; kad jis nesusto
jęs, kai ji, policiją, liepusi jam; 
kad jis mėginęs pabėgti, kada 
policija norėjo jį areštuoti už 
girtų važiavimų.

Gahagan gi aiškinasi, kad 
jis bėgęs nuo policijos, ba ma
nęs, j ogei jį holdaperiai ar kid- 
naperiai vejasi.

Gahan, nepasitikėdamas tei
sėju, pareikalavo džįurės teis
mo. Įdomu ar jis išsisuks nuo 
kalėjimo, kuris grūmoja šian
die pagautiems girtiems auto
mobilistams.

Nat C. Murray, žinomas ja
vų derliaus ekspertas Chicagoj, 
įspėja visuomenę, kad birželio 
mėnuo šiemet esųs sausesnis, 
negu skaudžių jų ūkiams, sau
sos žvilgsniu, 1934 metų birže
lis buvo. Vienintelė dar laimė 
iki šiol buvusi ta, kad oras bu
vo gan vėsus. Tačiau ir vėsu
mas praeina, ir štai North Da- 
kotoj, aplink BiSmark miestelį, 
jau užrekorduota temperatūra 
107 laipsnių karščio. Prie Dick- 
son, N. D., temperatūra sie
kianti 106 laipsnius, prie Milės 
City, Mont., —- 103 laipsnius.

Kai kurias vidurvakarių val
stijas šių metų sausa užgavo 
ne taip sunkiai, kaip 1934 m., 
tačiau yra tokių vietų, kur 
ūkiai dėl sausos šiemet nuken
tėjo aršiau, negu 1934 m.

rinkinį iš ko pasirinkti. Ne 
tik šeimininkė bus patenkinta 
tuo kų ras, bet ir visi šeimos 
nariai džiaugsis šviežiais pro
duktais dėlto, kad su šviežiu 
maistu yra lengvu padaryti 
naujų skoningų valgį.

Midwest 
yra labai didelė koo- 

organizacija, tu-

Marąuette Parko Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo pusmeti
nis susirinkimas įvyks bažnytinėj svetainėj, 68 gat. ir 

> Washtenaw Avė. sekmadienį, birželio 28 d. 2 vai. po pietų. 
Malonėkite atsilankyti visi, nes yra daug svarbių musų 
apielinkę liečiančių reikalų apsvarstyti, o kurie esate pa
silikę su mokesčiais, malonėkite apsimokėti susirinkime.

Korespondentas F. B.
21-mo Wardo Am. Liet. Piliečių Sąjungos bertaininis susirinki

mas įvyks šiandien, birž. 26 d., 8 vai. vak., Apveizdos Die
vo parap. svet., 713 W. 18th St.

Visi nariai privalote dalyvauti, nes reikalinga bus iš
rinkti darbininkus ateinančiam Sąjungos piknikui, kuris 
įvyks Rugpiučio men. pradžioje. Taipgi visų narių prie
dermė pasidarbuoti, kad musų pirmas piknikas gerai pa- 

. sisektų. Visi į darbų! — Jos. Judickas, rašt.

Vakarines žvaigždes 
Kliubas 

rengia gražų 
PIKNIKĄ 

SU DOVANOMIS 
Birželio-June 28, 1936 

MIKE BEI GOS DARŽE, 
ant Kean Avenue 

(buvusioj Svilainio vietoj,) 
JUSTICE PARK, ILL.

širdingai dėkoju visiems 
draugams už gausų lankymų 
manęs ligoninėj ir namuose. 
Labai ačiū už gėles, dovanas, 
gerus velijimus ir visokių pa- 
gelbų man suteiktų.

•Dar kartų prašau4 priimti nuo 
mųnęs širdingų ąčiu.

— K. Kungienė.

Illinois automobilių kliubas 
įspėja, kad dėliai nieko nepai
sančių automobilistų iki 1936 
metų galo visoj šaly bus be 
laiko žuvusių žmonių 40,000; 
kad tais pačiais metais bus 
sužalota ir visam gyvenimui 
padaryta paliegėlių apie 500,- 
000 asmenų, šiandien,, pasak 
kalbamo kliubo, didžiausias 
visuomenės priešas pasidarė 
automobilio operuotojas, kurs 
nepaiso trafiko šviesų, kurs 
ypatingu smagumu važiuoja 
kairiaja kelio puse prie užsu
kimo arba prieškalnėj ir kurs 
mano, kad leisti mašinų 60 ar 
70 mylių valandoj smarkumu 
reiškia ristis tik slieko greitu
mu 
nepaiso jokių saugiam važia
vimui patvarkymų, kurs netu
ri net menkiausio kasdieninio 
gyvenimo padorumo.

Šiuomi pranešu visiems šios 
bendrovės šėrinįnkams ir sko
lintojams, kad metinis šėri- 
ninkų susirinkimas įvyks Lie
pos 
1739 So. Halsted St.

Šis susirinkimas yra labai 
svarbus, nes bus išduota meti
nė apyskaita, finansinis sto
vis, pataisymas charterio, iri 
diskusuojamas klausimas su
sidėjimo su panašioms bend
rovėmis. Jeigu kuris dėl svar
bios priežasties negalėtumėte 
dalyvauti, tai meldžiu prisiųs
ti įgaliavimų (Proxy) ištiki
mam savo draugui, kad galėtų 
už jus balsuoti.

Atminkite, kad nuo šio susi
rinkimo priklausys tolimesnis 
musų bendrovės gyvavimas.

—T. Rypkevičia,
Sekretorius.

rus
druska, 2 svarai
3 kenukai 
kių bargenų.

Universal Fbod Stores turi 
prie savo durių didelę iškabų 
minėtu vardu. Šeimininkės ei
damos pirkti maišto produk
tus, atlankykite šias krautu
ves, kurių skelbimas telpa šios 
dienos Naujienose.

Visuomet verta remti tas įs
taigas, kurios skelbiasi šiame 
dienraštyje. Atsiminkite Uni
versal Food Krautuves ir lan
kykite jas-

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

PETE Y0UNG
82nd and Kean Avenue

PRALEISK
VAKACIJAS

Labai graži vieta, prie 2 eže
rų, laivukai pasivažinėti dy
kai. Moderniški kambariai 
su elektra, gali valgį pasi
gaminti, arba su valgiu, už 
prieinamų kainų; 50 mylių 
nuo Chicagos. Kreipkitės:

MATT RAUGAS
1943 N. Kostner Avė. 

po 5 vai. vakare.

^1200 
$4500 

muose ............... *15 00
Medikalė egzami-

DOUGLAS PARK HOSTIPAL 
1900 So. Kedzie Avė.

tenkina 
Pirmiau- 

Midwest Store” gali pa
rūpinti šviežias prekes, antrų, 
dėl susidariusios ekonomijos, 
perkant tiesiai iš dirbtuvių ir 
gamintojų dideliais kiekiais, 
kainos yra daug žemesnės.

Dabar, susidarant sau pirki
nių listų, pirmiausiai pasižiū
rėk į šios dienos “Naujienų” 
laidoje telpamu “Midwest 
Stores” skelbimų. Nes tuo bu- 

I du sau pagelbėsi tinkamiau 
susiplanuoti 
daryti santaupų, nes šios savai 
tės gale kai tik ir yra skelbia 
mos specialiai žemos kainos.

(Apskelb.)

Illinois valstija turi bedar
biams šelpti per liepos mėnesį 
$2,000,000. Iš tos sumos Chica- 
gogį ir Cook kauntės tėtušiai 
prašys, kad valstija paskirtų 
$1,170,000 vien Chicagos ir 
Colok kauųtės bedarbiams.

Paul Jenkot 26 m., 1322 W. 
Ohio st., ir Andrew Bogacki 25 
m., 1425 Cornell Street, prisi
pažino, kad jie dalyvavę gen- 
gėj, kuri nušovė policininkų 
Jerome McCauley gegužės mė
nesio 29 d. š.’ m. Abu suminėti 
Vyrai yra paleisti iš kalėjimo 
paroliui.

Keletas metų atgal Caponc 
buvo pavadintas visuomenes 
priešas No. 1. Dabar betgi 
Illinois Automobilių kliubo 
įspėjimas sako, kad Visuome
nės Priešas No- 1 yra neat
sargiai važiuojąs automobilis-

tamento direktorius, tapo -pa
skirtas šios parodos direkto
rius, o Dr. Augusi Koch, Chi
cagos parkų distrikto narys, 
vice-pirmininkas. ,

.Tarp sodininkystės ir dar
žininkystės organizacijų, ku
rios jau pareiškė, pritarimo 
parodai ir noro joje daly vau? 
ti, yra Jungtinių Valstijų agri
kultūros departamentas, Ame
rikos ir Kanados eksperimen
tinės žemdirbystės stotys, ke
leto valstijų agrikultūros de
partamentai, taipgi sodnų, 
daržovių ir gėlių kliubai ir 
panašios privačių piliečių or
ganizacijos.

Gėlių, vaisių ir daržovių au
gintojams be abejonės bus į- 
domu sužinoti, kad laikotarpy 
nuo rugsėjo 12 iki 20 dienos 
yra rengiama tarptautinę so
dininkystės paroda. Ji įvyks 
I n t e r n a c ion a.įi a m e Am fitea tre, 
stokjardų distrikte, prie So. 
Halsted ir 42 gatvių.

Parodų proponuoja Union 
Stock Yard and Transit kom- 
PaAMa;

Dr. J. C. Blair, Illinois imi- Jįjį , ' ' j ■-*
vfcrsitclo sodininkystes depar-

MES PATAISOME
. RADIOS

Tegul ekspertai pataiso jūsų Radio, 
Mes esame gerai susipažinę su kiek
vienos rūšies radio. Darba garantuo- 
:ame ant metu. Dykai apskaitliavi- 
mas.

STELLA KUČINSKAITĖ
Prieš 8 metus vaikų parali- 

žiuini susirgusi likosi dalinai 
suparaližuota Stella Kučins
kaitė, tada buvusi tik 5 metų 
amžiaus. Dabar jai 13 metų, 
lanko mokyklų, mokinasi ge
rai, bet yra paliegusi ir tik 
pagelba lazdų gali vaigščioti-

Tečiaus dabar atsiranda 
proga jų pagydyti ir visam 
amžiui padaryti laimingų. Bet 
jos tėvai yra neturtingi be
darbiai, kurie jokios pagelbos 
jai negali suteikti.

Tad atsirado geraširdžių 
žmonių, kurie nelaimingos 
mergaitės gydymui rengia ba
lių su dovanomis. Balius bus 
šį sekmadienį, birželio 28 d., 
Strumilo svetainėje, 
107th St.

C. Strumila davė 
svetainę, o M. G. 
paaukojo ne tik visų spaudų, 
bet ir visais galimais budais 
dirba šio parengimo pasiseki
mui. Prie jo rengimo prisidė
jo ir kiti biznieriai, aukodami 
maistų, dovanas ir tt.

Tad atsilankę ne tik pagcl- 
.bės nelaimingai mergaitei at
gauti Aveikatų^ bet ir patys 
gražiai pasilinksmins. Tikie- 
tas tik 15c. Visi kviečiami būti 
šiame parengime, ar nors ti- 
kietų įsigyti.

šitas yra sezonas, kada far- 
mų produktai ima perpildyti 
miesto rinkas. Jei kam leistų 
aplinkybės atlankyti rinkas ir | Akušėrija na 
gėlžkelio kiemus, kur suve 
žarna vaisiai ir daržovės, pa 
matytų labai įdomų reginį.

Kasryt anksti, pirkėjai ii 
inspekforiai 
kus ir krovinius prekių, kaipo I 
didelių maisto organizacijų) 
atstovai, tikslu susipažinti su 
naujai pribuvusiomis prekė
mis ir nusipirkti reikalingų 
šviežių daržovių ir vaisių sa
vo .krautuvėms.

, Jus ras|uihėte be to, juos 
tikrinant ir perkant visas tik 
sezonines prekes, kurios pas
kui yra skubiai išsintiiiėjamos 
krautuvėms, kurių pirkėjai 
perkasi kasdien šviežius. O 
pasirinkimas dabar tikrai di
delis, nes dabar yra kai tik 
vaisių ir daržovių sezonas.

Atlankyki t savo artimiausių 
“Midwest Store” šiandien, jei 
norit gaut geriausius vaisius 
ir daržoves. Kiekvienoj krau
tuvėj jus rasite labai didelį

Bungalow Inn
Musu užeigoj visados randasi ge

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

82nd and Kean Avenue

Tik kų su4grįžusi iš pavieto 
ligoninės, aš, Barbora Jųunai- 
tė Gurskienė, 3151 So. Emerald 
avenue, noriu padėkoti visiems 
draugams , ir draugėms už at- 
lankymų manęs ligoje.

PirmWš?ia tariu , ačiū savo 
dukteriai ir vyrui Povilui, pas
kui tariu1 ačiū savo dirbtuvės 
draugėms Mary Dru‘nseikienei 
Martai Piečkaitis ir Lo'.raine, 
kuri yra italė; taipgi ačiū ki 
toms draugėms, kurios prisi
dėjo prie'! nupirkimo man bran
gios doy$no& ‘ - į

Pas m'ifs ’Hart, Shaffner & 
Marx JiAtuvėj B yra tokia 
mada, kad kai viena suserga, 
tai kitos ^parenka pinigų, nu
perka dbVanų ir nuveža jų li
gonei. Gal;' aš buvau laimingiau
sia iš visų, nes aš gavau ne 
paprastai gera dovanų, kurios 
niekuomet nesitikėjau gauti 
Aš neužmiršiu šios užuojautos 
kol tik gyva busiu. Ir kitiem 
patartina užjausti savo drau-

Ruošiamas parengimas 
(lai paliegusios mergaitės

Pašaukit mus
HEMLOCK 8434 

KALBAME LIETUVIŠKAI

Southwest Radio Co.
1708 West 63rd Street

Taksikebo šoferiui 
15 dienų kalėti

Teisėjas Gorman jiaskyre 
baustai kalėW fe ^dien^taksi
kebo šoferiui Pat Maloney, 908 
Edgecomb place, už tai, kad jis 
operavo taksikebų girtas būda
mas.

Teismas pripažino, kad Gil- 
bert DaviS liuosa vąlįa užmušė 
James VZright’ų. Vienas ir ki
tas buvo karo veteranai ir abu 
juodvęidžiai. Jie susiginčijo puikiomis dovanomis ir su pra 
dėl pajaus riękes Maywoęd Ii-; kalbomis įvyks sekmadienį, bir- 
goninėj ir Davis nudurė peiliu 
savo oįx>nentų.

Tavernos
. Lietuviai_____

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. Canal 7522

Hospital
Ligoninė

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

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

nėje ...............

Antoinette Yokubaitis
Persiskyrė su šiuo pasauliu Birželio 22 dieną, 1936 m., sulaukus 

26 nietų amžiaus, gimus Indiana Harbor, Ind.
Paliko 'dięlriiame nuliudime motiną Ma

rijoną, tėvą Motiejų, 2 seseris: .
ir švogerį Jurgį Nevulius, Heleną ir švogerį 
Phil Toth, 2 brolius: Stanislovą ir Juoza
pą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi John S. Mc- 
Guan and Sons Koplyčioje, 3438 Fir St., 
Indiana Harbor, Indiana.

Laidotuvės įvyks Pirmadienį, Birželio 
29 dieną, 10:00 vai. ryto iš koplyčios į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Antoinette Yokubaičiutės gi
minės, draugai ir pažystami esat nuošird
žiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskuti!į patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
x < Tėvai, Seserys, Broliai, švogeriai ir Gimines.

Laidotuvėse?: patarnauja Laidotuvių Direktorius J. S. McGuan and 
. t , Sons, ..telefonais Indiana .Harbor 145... r>
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Ūkiai Pardavimui
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Kailiai

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS 
padaro juos Labiau-Sušvelnintais!

Financial
Finansai-Paskolos Business Chances

Pardavimui Bizniai

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Maži 
mokėjimai

Gordon
Real Estate

Building Material
Statybos Medžiaga

palaiko juos Dirbtuvės šviežume
2 EILES “CELL0PHANE

Virginia Mine Run $6.95 už toną 
perkant daugiau.

SHULMISTRAS BROS.
4016 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 6300. ’

Jo. Cicero Avenue 
Pirmos lubos.

“Visur užpečetyta” viršuj. Pastebėk 
kad išviršinė Cellophane eilė atsida
ro apačioj. Tas parodo visa užpe- 
čėtyta viršų laisvą nuo sulankstymų 
tarpsiulių ir oro plyšių.

Atsparus prieš bile ko
ki orą. Nė saulutė se
noji su savo spinduliais 
karštaisiais, nė Lietutis 
su savo drėgme, negali 
pavogti Old Golds kva
po ir šviežumo.

Visur užpečetyta”, visur aplink. Pa
stebėk, kad niekur nėra neapsaugo
tos siūlės bile kurioj pakelio pusėje 
Kiekviena siūlė uždengia ir sutvirti
na kitas siūles.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Tabako. Krautuvės
Tobacco Stores

O veikimui, kuri nu

15 AKRU prieš Archer Road, ar
ti 145 St. Geri budinkai—gasas, ele
ktra ir vanduo, žavintis dėl biznio 
$4500 arba mainyti. Stewart 3601.

80 AKRŲ FARMA, geroj vietoj, 
% mylios nuo miesto j žiemius, ar
ti upelio. John Krupski, savininkas. 
Park Falls, Wisconsin.

PARDAVIMUI Tavernas išdirbtas 
biznis; pardavimo priežastis patirsi
te ant vietos. 4909 W. 14th St., 
Chicago, III.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

BRIGHTON PARKE BARGENAS 
Pardavimui Tavernas ir prapertė, 

Taipgi šokių salė ir extra lotas.
4633 So. Rockwell St.sipratimus ir veikime visi vie

nu frontu. Dėkime pastangas 
paliuosuoti savo tėvus, brolius 
ir seseris iš 'Lietuvos diktatū
ros jungo.

Iš Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubo 

darbuotės

jei taip eis 
metai

REIKALINGA dviejų pirmos kle 
sos virėjų restaurantui 
kestis. Stein’s Restaurant, 2430 
Clark Street.

PARSIDUODA tavern ar priims 
partneri, nes moteriai vienai per 
daug darbo. 3416 So. Walace St.

VIGTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Lon^ Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

PARDAVIMUI tavern iš priežas 
ties — turiu du biznius. Arba priim 
siu pusininką. 2113 So. Halsted St.

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

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

PARDAVIMUI pigiai 
biznis pelningas, išdirbtas per daug 
metų ir 6 kambariai 919 W. C5th 
Street.

PARSIDUODA bizniavas namas 
arba mainysiu i gyvenamą namą— 
žema kaina. 4522 So. Honore St.

Sugrįžęs Chicagon Senas 
Petras vėl pradėjo darbuotis 
kaip Naujienų dtštoVas. Jisa* 
prašo savo draugus ir rėmėjus 
ir ateity daryti per jį biznį, 
kaip kad darė seniau.

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

REIKALINGA dišvašeriai ir virė 
jai Restaurantui — Koteliui ir tar 
naičių. Dvorak South Side Vocatio 
nal Bureau, 719 W. 63rd St.

PARDAVIMUI tavern. Labai pi
giai; priežastis pardavimo 2 bizniai 

2015 North Halsted St.

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

šis kliubo susirinkimas pra
ėjo labai gyvai' ir pakilusiu 
upu. - ' ■ ■

PARSIDUODA restoranas netoli 
Stock Yardų—vieta seniai išdirbta, 
Priežastis pardavimo 2 bizniai. 
3740 So. Halsted St. Mrs. Adams.

IŠPARDUODAME BARŲ FIKCE- 
R1US, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi štorų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkslte kitur.

S. E. SOSTHE1M & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 Š. State St.

APLEIDŽIU janitoriaus darba: 
parduodu furnišius. K. MARKUS, 

30 North* Hoyne Avenue

BARGAIN!
PARSIDUODA Hardware ir paint 

Store arba mainysiu ant gero ta- 
verno; katras manote mainyti ant 
tavernos atsišaukite tuojaus.

1421 So. 49th Ct.. Cicero. III.

“Visur užpečetyta” apsčioj. Pašte 
bėk, kad išvidinė eilė Cellonharie at 
sidaro viršui. Tas padaro visą užpe 
čėtyta apačioj, laisva nuo sulenki
mų, tarpsiųlių ir oro plyšių.

NAMU ... .NINKU A l YDAI 
Musų biuras sure<ks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu av 
r^ndauninkais. Maža narinė mokės- 

ryto 
dllb

Grįždamas į Chicagą buvo 
sustojęs Clevelande, kur daly
vavo kaip delegatas Lietuvių 
Kongrese Demokratinei Tvar
kai Lietuvoj Atsteigti. Be to, 
kaip 
mijo 
tuvių 
džių.

baigos ir darant išmokėjimus 
buvo pranešta, kad kasierė He 
Jena Gramontienė nesiranda 
susirinkime, nes ji yra išva
žiavusi vasaroti. Ji sunkiai su 
sirgus (paralyžiumi) ir nega
li sugrįžti. Taigi buvęs kasie- 
rius p. Gramontas atliko iš
mokėjimo darba.

TAVERNĄ parduodu pigiai. Biz
nis gerai išdirbtas—pilnai įrengtas 
—priežastis pardavimo dėl ligos. 

3862 Archer Avenue.

Po susirinkimo buvęs karei
vis drg. Butkus pakvietę kad 
kliubiečiai, kaip politinio kliu
bo nariai, padėtų jam džiaug
tis gautais veteranų bonais ir 
parito pusbačkę alaus. Taigi 
kai kurie nariai neatsilankę j 
susirinkimų nusiskriaudė pa
tys. O tų ncatsilankiusių na
rių tarpe buvo ir Jaskaitis ir 
Senas Petras. ( ,

Educational
Mokyklos

PO PAAUKŠTINIMO--------- KAS?
Jus .jau užbaigėte-mokslą, pasirinki
te profesiją, kuri reikalinga apsišvie
timo—GROŽIO KULTŪRA. Musų 
trumpi asmeniniai kursai jus paruoš 
algai užsidirbti mėnesiais pirmyn 
musų paprasto plano. Susipažinkite 
su1 musų kursais ir vietos aprūpini
mo planu.

MOLER SYSTEM
177 N.,State St. Central 6393

GERB.
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skalbiasi 
Naujienose.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

KELI TŪKSTANČIAI dolerių gry
nais, likusieji — išsimokėjimui, ar
ba mainysiu ant miesto nuosavybės, 
3 akrus žemės Oak Foreste. Vaisių 
medžiai, gera žemė, 8 kambariai ply
tų namai, vištininkas. 2 karų gara
žas Nielsen, 155th St. and Le Claire, 
Oak Forest, III.PARSIDUODA tavernas, geroj 

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

PARDAVIMUI saldainių ice cream 
ir visokių smulkmenų krautuvė, se
nas pelningas biznis. Parduosiu pi
giai dėl nesveikatos. 2644 W. 47th 
Street.

PARDAVIMUI tavernas, pilnai 
įrengtas; renda pigi. Lietuvis savi
ninkas. 936 East 75th St.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

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

ženotoms poroms

GREITAI pardavimui tavern, ge
ra vieta užpakaly šokiams svetainė, 
viršuj kambariai gyvenimui. Vienai 
moteriai per sunku. 6556 So. State 
Street.

80 AKRU FARMA, visa dirbama 
žemė su mašinomis ir su gyvuliais, 
labai geri budinkai, ant gero kelio, 
netoli miesto ir nbtoli mokykla, par
siduoda pigiai, gera proga pirkti 
farmą,' priežastis pardavimo yra 
vyro mirtis. Kitų informacijų kreip
kitės laišku.. Mrs. Tavosi Augustai- 
tis. Scottville, Mich.. R. F. D. No. 3.REIKALINGOS...

PIRMŲ
MORTGIČIŲ

PASKOLOS
Greitas 

patarnavimas 
Realty Co.

Prižiūrėjimas 
4329- 

St. Yards 4330

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

3322 So. Morgan St.

REIKALINGA patyrusių skudurų 
sortuotojų. Economy Rag and Pa
per Co., 1560 N. Sheffield Avė. tel. 
Diversey 3883.

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

VIENINTELIS LENTŲ YARDAS 
CHICAGOJE SU VISOMIS PASAU

LINĖS PARODOS LENTOMIS. 
Visų senų ir naujų lentų. Žemiau

sios kainos U. S. A.
2x4, kaip naujos, švarios, pigu kaip 
už pėdą ........ i...... ......................... lc
Naujos plasterio boardos 3/8” 100 
ketvirtainių pėdų ........   $2.20
1”—,2”—3”—4” lentos kaip naujos,

Help Wanted—Male-Female 
Daibininkų Reikia

PARSIDUODA 60 akrų farma, 2 
mylios nuo South Haven, Michigan 
—visos mašinos. Prieinamai. Max 
Cohen. 3142 Roosevelt Road, Van 
Buren 4306. •

PARDAVIMUI arba mainymui 80 
akrų farma su visais įrengimais, 
gyvuliais ir apsėtais laukais. Good
man, Wis. Priežastis esu našlė vie
nai per sunku farma valdyti. Savi
ninkė bus Chicagoj tik iki pirmadie
nio. 732 W. Cermak Road.

Amerikos Lietuvių * Piliečių 
Politinis ir Pašalpinis kliubas 
laikė pusmetinį susirinkimą 
birželio 21 dieną. Nariai atsi
lankė stebėtinai skaitlingai ir 
užpildė Hollywood svetainę.

Pirmininkas J. Svitoris ati
darė susirinkimą ir pakvietė 
valdybą užimti vietas. Pasiro
dė, kad neturėjome vice-pirmi- 
ninkės drg-ės Bertašienės, ku
ri buvo išvykusi į Clevolandą 
atstovauti Kliubą lietuvių kon
grese. Jos vietai užimti išrink
tas W. Turner.

Eita prie svarstymo kliubo 
reikalų. Nutarta surengti me
tinį balių ir išsiuntinėti kiek
vienam nariui bilietą po prie
derme dalyvauti baliuje. Taip
gi nutarta priimti į kliubą na
rius amžiuj nuo 16 iki 25 me
tų be įstojimo mokesties, o 
amžiuj nuo 25 iki 45 metų pri
imti su įstojimo mokesčiu. Be 
to, nariai prirašantys naujus 
narius gaus premijas.

Einant prie susirinkimo pa-

DEL GERIAUSIOS OVAVI- 
MO VIETAS AtTĄžIUOKITE 

I BOLD KNOB.
Gamtiškas rojus prie Pistakee Lake. 
Resorto Kotelis—-Cottagiai—Camp- 

ing vieta.
BOLD KNOB, McHENRY, ILL.

PARSIDUODA 80 akrų farma ge
ros triobos ir laukas, ant kranto 
Lincoln upelio, daug dirbamos že
mės, yra gero miško. Apielinkė ap
gyventa lietuvių netoli nuo Foun- 
tain, Mich. Aš esu senas, ir mote
ris neseniai mirė, priverstas savo 
ūki pigiai parduoti. Kas nori gy
venti ant ūkės, atsišaukit šiuo ant
rašu: Mr. Martin Naviskas, Freesoil. 
Mich. R. 1. Box 92.

DEL SVARBIOS priežasties turiu 
apleisti savo gražiai įrengtą 80 ake- 
rių ūke. 90 mylių nuo Chicagos, ar
ti ežerų. 50 akerių dirbamas; 30 
akerių ganyklos ir miškas. Septynių 
kambariu moderniška stuba; furna- 
ce apšildoma; bėgantis vanduo; va
lia, toiletas ir sinkos. Nauja mūrinė 
stalnes barne, naujas vištininkas, 
naujas svirnas, ir corn cribas. Taip
gi yra kita stuba 4-kambarių dėl 
šeimynos, garažas ir kiti budinkai.

Mainysiu ant 2-jų arba 4 pagyve
nimų namą išmokėtą, arba su ne
dideliais morgičiais. Nepraleiskite 
šitos progos, atsišaukite laišku — 
HENRY F. BUCK, Dowagiac, Michi
gan, R. No. 2 Box 89. Agentų pra
šau neatsišaukti.

PARDAVIMUI tavernas, su ge
rais fixturiais. parduosiu pigiai dėl 
informacijų atsilankykite 1330 So. 
Cicero Avė.. Cicero. III.

REIKALINGAS BUČERIS. 1400 
West 46th Street.

Trečiadienį, birželio 24 die
ną, Chicagon sugrįžo Senas 
Petras. Jisai lankėsi Pennsyl- 
vanijoj pas savo seserį ir ki
tus gimines ir draugus.

žinoma, atlankė kai kuriuos 
darbuotojus lietuvių dirvonuo
se, matėsi su draugijų veikė
jais, o taipgi su pavieniais an- 
glėkasiais, ba praeity ir pats 
yra dirbęs anglies kasyklose.

svetys, Senas Petras tė- 
keletą Susivienijimo Lie- 

Amerikoj seimo posė-

Todel, jei kam reikalas va
žiuoti traukiniais, tenepamirš- 
tą Baltimore ir Ohio agentų 
pasiteirauti apie smulkmenas, 
nes ši kompanija skelbiasi 
“Naujienose”. Jos skelbimas 
tilps birželio 30 d Jame bus 
įdomių žinių ir apie tas nupi
gintas kainas. —Rep. X-Y.

Kitas dalykas jo nuomone 
yra dar tas, kad gelžkeliais 
važinėjant ne pigumas lošia 
svarbiausi vaidmenį, bet tie 
didieji pagerinimai, kuriuos 
yra kompanijos padariusios. 
Pirmiausiai Pullman karai ir 
jų vėdinimo sąlygos, paskui, 
švelnus važiavimas ir, galų 
gale, nebrangus ir geras mai- 
stas. '' . '

pigų kaip .......... .................. M. $20
Nauja Fir-Tex insul. pilnas V2” 100 
ketvirtainių pėdų .................. $3.50

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

Pirm negu pirksi aplankyk musų 
vardą.

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

Avė. Lafayette 0074.

Business Service 
Biznio Patarnavimas 

"Mi*W*«*Vl*****'***'*»*'****>****l’,''-M,'*> ,̂‘^^ 

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

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

Hemlock 0800

REIKALINGAS kriaučius 
kostumeriško darbo. Atsišaukite

Smith’s Palm Gardens,
4177 Archer Avenue

COAL
_________ Anglys_________

Anglys! Anglys!
Jei jus pirktumėte anglis dabar 

jus gautumėte abu: kaina ir koky-

PARSIDUODA tavernas »—biznis 
seniai išdirbtas. Pigi renda. Prie
žastį pardavimo patirsite ant vietos.

1124 West 69th St.

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

Leonas Roofing Co. 
\ 3750 Wallace Street

Tel. Boulevard UZbu

FcLASSIFIED ADS
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SPECIALUS PRANE-
' ' ŠIMAS '

DYKAIr 640 akrų viešo turto Wyo- 
ming. Tinka kielĮyienam Amerikos 

piliečiui. Kreipties.
U. S. Filiifg Service

Suite 1018
616 SO. MICHIGAN AVENUE 

Vakarais iki 9 valandos.

y ta

PARDUOSIU arba mainysiu, Chi
cagoj arba kitur, moderniška bu- 
černe ir grosernę, su namu arba be 
namo. Biznis išdirbtas per 15 me
tų, geroj lietuvių kolonijoj. Klaus
kit arba rašykit, Naujienos, 1739 
So. Halsted St., Box 470.

Clevelando kongrese pradžių 
gau, kai pamačiau senus 
žįstamus, kurių ilgą laiką 
mačiau. Dar nebuvo man 
sitaikę dalyvauti tokiame 
me, kad iš visos Amerikos 
važiavę delegatai ir svečiai, 
apie 400 žmonių, atstovaują 
apie 100,000 draugysčių narių, 
taip taikiai, visi kaip vienas, 
svarstytų reikalus.

Pirmiausia dėkoju Dr-ui Vit
kui už gerą pirmininkavimą ir 
Komisijai už gerą pasidarbavi 
mą. žinoma, gal vienas-kitas iš 
dalyvių nepasitenkino. Juk vi
sų iki šiol niekas nepatenkino. 
Bet didelė, tiesiog absoliuti di
džiuma delegatų ir svečių ge 
rėjosi lietuvių kongreso darbo 
sklandumu.

O dabar man rodos, kad mes 
turime rengti piknikus visose 
kolonijose ir sukelti kUogrei.- 
čiausia fondą kokių dešimties 
tūkstančių dolerių. Taipgi sten
gtis, kad draugystės ir kliubą? 
prisidėtų. Man rodos, kad jos 
galėtų prisidėt mokesčiu pav. 
nuo $1 iki $5. ši suma yra ne
didelė kaip tokiam svarbiam 
reikalui, kuriuo Amerikos lie
tuvių kongresas darbavosi. Aš 
manau, kad draugystės lengvai 
galėtų prisidėti suma nuo $10 
iki $25. Be to, nariai tų drau 
gysčių, kurios nenorės prisi
dėti, galėtų prisidėti su* para
ma kaip pavieniai asmenys 50 
centų ar dolerių metams. To-

Rytų gelžkelio pranešimu 
per pirmas tris birželio savaip 
tęs tiek padidėjęs keliauninkų 
skaičius,, kad esą 
ir toliau, tai šie 1936 
busią vieni iš skaitlingiausių 
traukinių keleivių atžvilgiu.

“Žingeidumas Rytais vėl var
žysis su vakarų stebėtojais,’’ 
sako pranešėjas Mr. Brown. 
Jo nuomonė mat tokia. Da
bar, kada ta kompanija kirto 
dolerį veik per pusę, tąi Indi
anos, Ohio, Illinois, Mišsouri 
ir kitų ccntralinių valstybių 
keliaųnįnkąi /ims užrakinėti 
automobilius į|r patrauks Irau 
kiniais į Rytus, vieton lanky- 
ties New Yorke, Baltimore ir 
Philadeiphijoj.

IEŠKAU savo brolio Jono Lender 
—-Lendraičio. Jis seniau 
Chicagoje, bet 1928 metais 
vo į West Virginia valstiją, 
brolio atsišaukti, nes yra 
reikalas. O jei kas kitas 
duosiu gera atlyginimą.

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

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Barai ir kiti krautuvėms fikčeriai 

nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE

5300—5314 So. Halsted St.

IŠPARDUODU VISA NAMA
Parsiduoda visi fornišiai 5 kam 

barių namo—taipgi visos smulkme 
nos, kurios priklauso prie namo— 
viskas ant sykio arba pavieniai — 
kas nori gali ir rendavoti namą— 
viskaš kaip nauja—Verta pažiurėji 
mo—ypač 
naudinga.

905

KAINOS AUKŠTOSIOS RŪŠIES 
NORTHERN ILLINOIS ANGLIŲ 

LABAI SUMAŽINTOS 
PERKANT PO DAUG.

MINE RUN ....
LUMP OR EGG
SCREENINGS .

Jus perkate tiesiai iš kasyklų 
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 3882—

gresas, tatai butų -didelė pa
rama.

Turime pripažinti, kad rei
kės daug pinigų pagelbėti tiems 
draugams, kurie pūva kalėji
muose, ir tiems draugams, ku
rie sunkiose apystovose veikia 
už pasilii/osavimą žmonių iš 
baisios priespaudos Lietuvoj.

fs. Atdara kasdien nuo 3 vai.
ki 8 vai. vak. šventadieniais 
0 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau Šiuo adresu Ari

F.O m*»* i

Teko būti Lietuviškos Tea- ki suma juk ne kažin kokie 
trališkos Draugystės Rutcs No. kaštai

kongrese žiurėjo Amerikos lietuvių kon
Lietuvoj

1 delegatu lietuvių 
demokratinei tvarkai 
atsteigti.

To kongreso proga 
tarti keletą žodžių.

Pirmiausia esu labai 
mas, kad mes suėjome į vieną 
krūvą. Atsimenu asmenis, ku
rie pirmiau yra dalyvavę so
cialistiniame judėjime. Dėliai 
tam tikrų priežasčių buvome | Taigi draugai ir draugės, 
persiskyrę. Clevelande tačiau' atidėliokime šio brangaus 
ir vėl susitikome. Visi tad ir .dėto darbo. Pameskime nesu 
veikime ateity, nes žinome, kad 
vienybėj didelė galybė.
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