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Demokratai Nomi
navo Rooseveltą

aklamacijos budu

ROOSEVEL’T
Šiomis dieno
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Sei mas
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Illinois pre-
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sunj

12 metų kalėjimo už 
komunistinę veiklų

guberna- 
preziden-

nominacijos 
kurios užsi-

atvyko Vo
Leipzig. J<

Prezidentas nominuotas vienbalsiai. Šįryt 
bus nominuotas vice-prez. Garner. Vaka
re gi konvencijai kalbės abu kandidatai.

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

Nuteisė žiaurų 
žmogžudį

6 arabai žuvo susirė 
mime su anglais

Sekmadieniais 
Naujienų Ofisas 
Bus Uždarytas!

Susirinko 
Italijai, 
sosto

9,000 mylių kelionė 
nusikratyti vynio 

plaučiuose

Nuo sausros kenčia visos cen 
tralinės vakarų valstijos, ku 
rias terioja ir žiogai. *

Tuo demokratų konvencija 
baigsis ir prasidės smarki rin
kimų kampanija, kuri, visų ti
kimasi, užsibaigs Roosevelto ir 
Garner laimėjimu lapkričio 3 
d. rinkimuose.

SUSIRINKO TAU 
TŲ SĄJUNGOS

TARYBA

CLEVELAND, OHIO, birž. 26. (Telegrama “Naujienoms”).— 
Pažangieji pralaimėjo keliais balsais svarbiais punktais.

Renkant “Tėvynės” redaktorių, Vitaitis gavo 108 balsus, o 
Baltrušaitis 101.

Sekamam Seimui 94 pažangieji balsavo už Chicago, tauti
ninkų gi siūlomas Scranton, Pa., gavo 112 balsų.

Didelis triukšmas kilo dėl rezoliucijos demokratinės tvarkos 
atsteigimo Lietuvoj klausimu.

Gegužis kalbėjo už rezoliucijų, bet jo sekėjai sukilo, tada jis 
ištraukė savo parašų ir pareiškė balsuosiųs prieš jų. Balsuojant 
vardošaukiu prieš demokratijos rezoliucijų tarp kitų balsavo 
Vinikas, Birštonas, Mockus, adv. Bradchulis, Vitaitis, Vanagai- 
tienė, Vaidyla, Bachunas, Pivoriūnas, adv. Grish, Dr. Slakis, žo
lienė, Olis. Tai yra dalinis sąrašas demokratijos priešų.

Rezoliucija liko priimta 93 balsais už 90 balsų prieš. 16 dele
gatų nebalsavo. ’

Paskutinė sesija šeštadienyje.

GENEVA 
susirinko tautų; sųjungos tary
bos nariai atlikti gėdingų, dar- 
bų — pripažinti Italijos užka* 
riavimų Ethiopijos ir atšaukti 
sankcijas Italijai.

Visi jaučia begėdystę tokio 
akto, jaučia ir patys diploma-

MYSLENICE, Lenkijoj, birž. 
26. —• Apie 170 nacionalistų 
užpuolė žydų sankrovas, pa
grobė prekes, nukirto telefono 
ir telegrafo vielas ir atėmė po
licijos ginklus.

JOHNSON CITY, Tex., birž. 
26. — Kilęs iš pionierių ūki
ninkas Emest Herwig, 44 m7 
po ilgo kamantinėjimo prisipa^ 
Žino policijai kirviu sukapojęs

SAUSRA DARO MI 
LIONINIUS NUO

STOLIUS

GADSEN, Ala., birž. 26. — 
Goveda iŠ apie 300 žmonių už
puolė United Rubber Workers 
unijos raštinę, sumušė ten ras
tus unijos narius ir paliepė 
jiems apleisti miestų.

Jie govedos reikalavimų iš
pildė ir lydimi policijos išvyko 
į Birmingham.

Puolimas ant unijos organi
zatorių liko padarymas todėl, 
kad unija pradėjo organizuoti 
vietos Goodyear Tire & Rubber 
Co. dirbtuvės darbininkus.

Visai nepasiruošęs tam darbui seimas svar
sto* svarbias konstitucijos pataisas

Prezidentas Franklin Delano Roosevelt ir vicfe-p rezidentas John 
balsiai nominavo savo kandidatais

Atvykusį iš Paryžiaus ryti
nį traukinį pasitiko didelė mi
nia žmonių. Traukiny buvo Am 
glijos užsienio reikalų minis- 
teris Eden ir Franci jos užsie
nio reikalų ministeris, Yvon 
Delbos. Bet į juos niekas do
mės nekreipė. Visų domė bu
vo atkreipta į mažytį žmogų, 
kuris išlipo paskiausia — bu
vusį Ethiopijos karalių Haile 
Selassie. Bet ir netekęs sosto 
ir nerandantis prieglaudos, nes 
ir Šveicarija neleido jam ap
sigyventi savo dvare Šveicari
joje, jis vistiek yra pilnas ka
rališko išdidumo, tarsi jis dar 
tikėtųsi atgauti sostų. Jį pasi
tiko stoty vienas iš jo gene
rolų, Ras Nasibu. Minia irgi 
karštai jį pasveikino, tarsi at
vyko kokis nugalėtojas, o ne 
nugalėtasis.

Jo buvimas bus diplomatams 
labai nesmagus, nes visuomet 
jis primins jų klastų. Visų gi 
jaučiama, kad jei tautų sųjtfn- 
ga butų pilnai atlikusi savo pa
reigų, tai Ethiopija ir dabar 
butų nepriklausoma, o butų 
suklupdyta puolike Italija. Bet 
didžiosios valstybės padarė kla
stų, o nuodingos dujos galuti
nai pribaigė Ethiopijų.

Tūli diplomatų dėjo didelių 
pastangų neleisti atvykti Haile 
Selassie. Ęet kol užkariavimas 
nėra formaliai pripažintas. 
Ethiopi j a legaliai tebegy vuo j a 
ir karalius turi pilnų teisę jų 
atstovauti.

Danzigas pasipikti
nęs nacių Įžeidimu 

komisionieriaus
BERLYNAS, birž. 26. — 

Danzige įvyko incidentas, ku
ris išnaujo užkure 
tame mieste.

Danzigo įtostan 
kieti jos kruizėris 
komanduoto  jas, tiesioginiu Ber
lyno įsakymu, darydamas vizi
tus sužiniai aplenkė tautų sų- 
jungos komisionierių Sean Les- 
ter. Tai yra atviras Vokietijos 
pažeminimas komisionieriaus ir 
atsisakymas jį pripažinti kaipo 
augščiausį valdininkų Danzige. 
O jis liko pažemintas todėl, kad 
pernai laike panašaus Vokie
tijos karininkų vizito jis į po- 
kilį pakvietė ir nacių priešinin
kus.

Tokiu /Vokietijos pasielgimu 
Danzigo gyventojai yra labai 
pašipiktinę. Bet tai pilnai ati
tinka Vokietijos siekiams, nes 
Vokietija prie kiekvienos pro
gos norį kurstyti mieste nesu
tikimus ir pasinaudoti vis iš- 
kįlančiais kivirčiais tarp gy
ventojų grupių.

PHILADELPHIA, Pa., birž. 
26. — Kelvin Rogerš, 3 metų, 
padarė 9,000 mylių kelionę, kad 
nusikratyti vynio plaučiuose. 
Jis įtraukė į plaukius vynį pus
antrų metų atgal. Australijos 
daktarai jokiu budu vynio ne
galėjo išimti ir prisiuntė jį į 
čia, kur vienas gydytojas yra 
ištobulinęs bronkoskopų.

Vaikas atvyko vakar ir už 
24 valandų Temple universiteto 
ligoninėj vynis liko išimtas 7 
minučių labai opioj operacijoj 
tam tikrais instrumentais.

Goveda užpuolė uni
jos organizatorius ir 

juos išvarė

KAUNAS. — Kariuomenės 
teisme buvo sprendžiama poli
tinė byla.

Kaltinamaisiais patraukti trys 
kybartiškiai piliečiai už plati
nimų komunistinės literatūros, 
priklausymų komunistų parti4 
jai ir t. t.

Kariuomenės teismas teisia
muosius pripažino kaltais ir 
nubaudė Jurgį Steponaitį 12 
metų, Juozų Rėvų 6 met., Vin
cų Junevičių 8 met. sunk, dar
bų kalėjimo.

Prezidentas Rooseyeltas jau 
pereitais rinkimais sulaužė tų 
tradicijų. Kaip tik jis tapo no
minuotas Chicagos konvencijo
je, jis tuojaus telefonavo kon
vencijai, kad jis pats atskris 
į konvencija, kur ten pat vie
toj bus atliktas pranešimo for
malumas’ir jis nominacijų pri 
ims. Tai jis darė sutaupymui 
laiko ir išlaidų delegacijai va
žinėti.

Tų patį jis padarys ir dabar, 
šeštadienio vakare prezidentas 
atvyks iš Washingtono į Phi- 
ladelphių, kur viešame susirin
kime jis išklausys pranešimo 
apie jo nominavimų ir tada at
sakys kalba, kurioj priims no
minacijų.

Tikimųsi, kad ta jo kalba 
bus neilga, bet gyva, išdėstan- 
ti jo tolimesnio veikimo pla
nus. <'

Pasekdamas prezidentų tų 
patį padarys ir vice-preziden- 
tas Garner.

bus nominuotas vienbalsiai — 
aklamacijos budu.
šiandie vakare konvencijai kal

bės pats prezidentas.
Prezidentas Rooseveltas įve

dė naujienybę Amerikos poli 
tinių partijų veikime.

Visuomet kada partija nomi
nuoja kokį augštesnį kandida^ 
tų, tai ji paskiria būrį žmonių 
oficialiai jam apie nominacijų 
pranešti. Taip yra daroma nuo 
pat pradžios Amerikos politi
nių partijų įsikūrimo. Pav, re- 
publikonai jau dvi savaitės at
gal nominavo Landon, bet tik 
liepos 23 d. per tam tikrų de
legacija praneš jam tų “links
mų žinių” apie jo nominavi-

Nancy Garner, kuriuos demokratų partijos konvencija vie 
ateinantiems keturiems metams. Apie jų išrinkimą irgi neabejojama. Jie šiandie atvy 

į konvencijų ir formaliai priims nominaciją.- \

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

Nepastovus, galbūt lietus; 
vėsiau.

Vakar 12 vai. dienų tempe
ratūra Chicagoje buvo 76°,

Saulė teka 5:16, leidžiasi 
8:29.

CHICAGO 
siaučia visose centralinėse va
karų valstijose,' kaip apskaito
ma, pridarė pasėliams jau de
šimčių milionų dol. nuostolių, 
nors sausros pabaigos dar ne
matyti.

Daugelį valstijų terioja žio
gai, kurie užplūdo tas valsti
jas ištisais debesimis. Tokio 
didelio žiogų skaičiavus nebuvo 
jau riuo kelių desėtkų metų,

Prisibijoma, kad gali pasi
kartoti tpkia pat sausra, kokią 
buvo 1934 m., kuri nuteriojo 
tas valstijas ir išnaikino jų gy
vulius.

Federalinės valdžios įstaigos 
jau dabar svarsto kokią pagel- 
bų butų galima suteikti ūkinin
kams, nes numanoma, kad be 
pagelbos ūkininkai neįstengs 
išsilaikyti.

NAUJIENOS 
The Lithuanian Daily News 

Entered as second-class matter Mardh j. 1914 at the Post Office at Chicago, III* 
under the Act of March 8, 1879

SEKMADIENIAIS per vi
sų vasarų Naujienų ofisas 
bus uždarytas.

APSKELBIMUS sekma
dieniais galite paduoti te
lefonu C A N A L 8500 
NUO 4 VAL, PO PIET 
IKI 8 VAL. VAKARE.

NAUJIENŲ ADM.

JERUZOLIMAS, birž. 26.— 
šeši arabai liko užmušti ir an
glų" korporalas liko sunkiai su
žeistas dviejuose smarkiuose 
arabų susirėmimuose su Ang- it nužudęs savo žmonų ir po- 
lijos kareiviais

Nori pakelti gaso 
kainas Chicagoje
CHICAGO

kybos komisijai jau sykį at
sisakius pakelti gaso kainas 
Chicagoje, Peoples Gas Light 
& Coke Co. padavė naują pra
šymų komisijai, prašydama lei
sti pakelti gąso kainas nors 
po lc į dieną. j

Kompanija grūmoja kreiptis 
į teismą, jei tas jos prašymas 
bus atmestas.

ŠIAULIAI 
mis Šiaulių apygardos teismas 
sprendė Prano Briedžių ir Ka
zio Auksučio bylų, kurioje jie 
buvo kaltinami žiauriu budu nu
žudę 4-ius asmenis.

Sausio 2 d. Joniškio policijai 
buvo pranešta apie išžudytą 
žiauriu budu Joniškio vai. Mer- 
giunų km. Briedžių šeima, 
žmogžudystė buvo pastebėta 
pro šalį važiuojančių ūkininkų, 
kurie pamatė Briedžių kieme 
gulintį lavonų. Atvykusieji ja- 
mp^pažino Tadų Briedį —- sū
nų — 35 metų amžiaus, kuris 

kuri revolverio šuviu buvo peršau
tas per krutinę ir kirviu suka
pota galva. Gyvenamų trobesiu 
išdaužyti langai ir atdaros du
rys liudijo, kad ten yra ir dau
giau aukų. Ir tikrai buvo ras
ta dar trys lavonai, Vinco Brie
džio, 70 m. amžiaus, Brigitos 
Briedienės 65 m. amž., ir nu
žudytojo Tado Briedžio 7 me
tų amžiaus sūnelio Tado. Visi 
šie lavonai atrodė baisiai su
žaloti kirviu. Apylinkės į gyven
tojai tirt) labai susijaudino ir 
darė įvairius spėliojimus apie 
žmogžudžius. Policija nustatė, 
kad šia žmogžudybę galėjo pa
daryti brolis ir sūnūs 
nas Briedis, gyv. žiedvainių 
km., 34 m. amžiaus, ir kaimy
no bernas Kazys Auksutis.

šiaip Briedžių šeima pasižy
mėjo kaip darbšti, taupi, pasi
turinti ir mokanti sugyventi su 
kaimynais.

Šiaulių apygardos teismas, 
išžiūrėjęs šią bylų, nutarė, trūk
stant kaltei įrodyti duomenų,. 
Pranų Briedį išteisinti. Kazį 
Auksutį nuteisė mirties baus
me. Auksutis teisme prisipaži
no kaltu, o tik suimtas visą 
kaltę vertė Pr. Briedžiui.

PHILADELPHIA, Pa., birž. 
26. — šiandie vakare demo
kratų partijos konvencija vien
balsiai 
nominavo savo kandidatu atei
nantiems keturiems metams 
prezidentų Franklin Delano 
Roosevelt.

Apie pietus susirinkusi kon
vencija išklausė ilgokos, bet 
gražios nominacinės kalbos bu
vusio teisėjo John E. Mack iš 
Poughkepsie, N. Y., artimo pre
zidento draugo, kuris nomina
vo jį ir 1910 m. į valstijos se
natą, kada prezidentas dar tik 
pradėjo savo politinę karjera 
ir vėliau, 1932 m. Chicagos 
konvencijoje jis Rooseveltų, ta
da jau New Yorko 
torių, nominavo į

Bu v. teisėjui Mack 
nominacinę kalbą ir pasiūlius 
nominuoti prezidentų Roosevel
tų, konvencijoje kilo labai 
triukšmingos ovacijos, kurios 
užsitęsė visų valąiidų ir tam 
laikui sutrukdė 
veikimų.

Po to prasidėjo 
parėmimo kalbos, 
tęsė gana ilgai, nes kiekviena 
valstija norėjo prisidėti prie 
parėmimo. Tad teko posėdį nu
traukti ir parėmimo kalbas bai 
gti vakariniame posėdyje.

Baigus parėmimo kalbas, bu
vo įnešta suspenduoti taisykles 
ir prezidentą Rooseveltą nomi
nuoti aklamacijos budu—vien
balsiai, kas ir buvo padaryta. 
To galima buvo tikėtis, nes ki
tų kandidatų nebuvo ir visa 
konvencija vieningai stojo už 
prezidentų Rooseveltą.

Turbut dar jokia partija taip 
vieningai nesekė paskui vieną 
žmogų, kaip demokratai seka 
paskui prezidentą Rooseveltų. 
Visuomet konservatyviška, at- 
galeiviškų pietinių valstijų kon
troliuojama demokratų partija, 
pilnai pasidavė liberališko pre
zidento vadovybei ir klusniai 
vykina jo pasiūlymus. Dagi ir 
platforma parašyta taip, kad ji 
mažiausia varžytų busiantįjį 
prezidento veikimų.

šiandie nominuos vice-prezi- 
dentų Garner.

Kadangi šiandie negalima 
buvo baigti nominacijas, tai 
konvencija susirinks ir rytoj 
(šeštadienio) ryte nominuoti 
vice-prezidentų John Nancy 
Garner. Kadangi ir šiai vietai 
nėra kitų kandidatų, tai ir jis

atšaukti sankcijas
Atvyko ir netekęs

Ethiopijos karalius
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Luciano , pasmerktas; kalėti nuo 30 iki 50 metų? — 
Suėmė sadistą. —
Žosėfe karingumas. —Naujų laikraščių leidimo biz
nis.
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Birželio 8 d. laikė sttsiririki- 
mą SLA 152 kuopa ir delegatu 
išrinko Tiškevičių. Išriftko taip 
pat komisiją iš Tiškaus it 
Svenglės skelbimams ir prenu
meratoms rinkti. Mat, vis dar 
nėra pakankamai skelbimų, kad 
butų galima albumas išleisti. 
Be to, matyti, iiedaug kas Už
sisakė tą albumą. Bus pardavi
nėjami ir 50 motų jubiliejaus 
ženkliukai.

Kuopos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėnesio pirmą antra
dienį. Prasideda 8 vai. vakaro'.

Jaunuolių kuoį»a delegatu iš
rinko Tiškų. Kęstutis gal va
žiuos į seimą, jei iš ktiopOš 
gaus mandatą.

* * *
Dirželio 18 d. pas mus dan

gus buvo pusėtinai apsiniaukęs, 
— atsidavė “sudna diena”. 
Siautė įr pusėtinas šturmas: 
žaibavo ir smarkiai perkunavo. 
Trys asmenys liko perkūno nu
trenkti. šiaip padaryta labai 
daug nuostolių. Mat, daugelio

DOLERIŲ.

dos!
už seną Skalbiamą mašiną 
perkant.naują 1936-37 metų 
skalbyklą, įmokant po 5d0 
į savaitę.

> Kainos po 
$39.50, T49.5O 

ir $69.50
DVKAl irioderhiškas Prosas 

ir daug muilo.

Nebūkite datiįjiah be skal
biamos maiinas; pirkite 

dabar.

Jos.F.Budrik
iNcofcpriRAtĖb ( 

3417 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705
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namų skiepai buvo vandėhs ap
semti. ' % %

Birželio 18 d. baigėsi pajskik 
busi italo “Lucky” Lričiatid byla. 
Nors jis ir buvo lairtiiflgtt Vadi- 
namas, tačiau šį kartg fctetč 
nuo jo nusigręži. Teismas pa
smerkė j j kalėti lite 30 iki šU 
metų. Labai tdd galimas daik
tas, jog laisve jis datiįiati de
betu rėš progos

Luciano buvo paltelttvyšiės 
sindikato caras. Jis turėjo Pri
organizavęs gengstertų Šaiką, 
kuri kontroliavo paleište^te 
namus. Tų namų šavirii'ifkiil 
priversti buvo Luciano raketui 
mokėti gana stairiBiaš pinigų 
sumas, kad galėtų gauti ptO1- 
tekciją. Kas riŽ tą pFdtekčiją 
nenorėju tie btit'o V'ė^
jami iŠ biznio;

Luciano suorganizuotas rake
tas pasirodė nepaprastai pėthin- 
gas. ‘Apskaičiuojama, kad per 
metus laiko jis turėdavęs dvy
liką milijonų dolerių pajamų.

Tačiau viskam ateina galas. 
Atėjo galas ir Luciano raketui. 
Jo leitenantai ir bendrininkai 
taip pat atsidūrė kaltinamųjų 
suole. Kadangi dėl jų ntišikal- 
tiftiO hėbuVO jbkių abfejortių, tai 
teismas ir paskyrė gana aštrias 
baudas, — kai kurte turės ke
lias dešimtis metų kalėjime sė
dėti.

Tokiii btidii viėbAs raketas li
ko-sdtfitiškiiiias. Bet jų yra ir 
daugiau. Ęavyzdęiui,  ̂skalbyklų 
Vaketdš; kepyklų ’ raketas ir t.t. 
Tie raketiėriai gatia sėkmingai 
darbuojasi ir pei* liieiiiš šutėti- 
ka nemaža pinigų.

& & ar
šiomis dienomis liko suimtas 

šlykštus sadistas (žmogus, ku
ris mėgsta kitus kankinti), ku
ris tiesiog žvėriškai savo po
dukrą kankino. Jis degindavus 
jos kojų padiis, rankų delnus 
ir t. t. Ji btfVo verčiama mie
goti ant plikų lentų.

Kai visi to sadisto darbai iš
ėjo j aikštę, tai jis tuoj liko 
policijos suimtas ir jam iškel
ta byla. Be užstato ir iki teis
mo jo nepaleidžia, — reikalau
ja dešimties tūkstančių dolerių 
kaucijos.

& & &
Visokių kurjožiškų bylų ke

pama. štai vieno nuomininko 
bute nuo lubų nukrito tinka ir 
užgriuvo ant jo galvos. Supran
tama, jam teko ir kiek nuken
tėti.

Dabar jis iškėlė damų savi
ninkui bylą ir reikalauja dvi
dešimt penkių tuksiančių atly
ginimo!

žinoma, laimės ar nelaimės, 
o reikalauti galima. Kai žmo
nės per teismą ko reikalauja, 
tai paprastai jie parodo labai 
didetj apetitą;

* % *
Vieno rabino sekretorė su

manė šaunų raketą: rinkti pi
nigus kažkokiam labdaringam 
tikslui. Kadangi visi rabino rei
kalai jai buvo gerai žinomi, tai 
nesunku jai buvo įr raketas va
ryti. Ji pasikvietė j talką ir 
daugiau žmonių, kuriems mo
kėjo pusėtinai didelį komisą. 
Sako, jog būdavę dienų, kadd 
ji surinkdavusi iki tuksiančio 
dolerių.

Dabar ji liko suimta ir bus 
teisiama už viliojimą pinigų 
prigavingiems tikslams.

& *
Tas mus daugelis vis dar pri

simena Zosės nepaprastą karin
gumą. Būtent, juokauja iš to, 
kaip ji Bajorą ant žemės par- 
simetusi aplamdė. Nors netie-

sibgi^i dėl1 to suŠiršmibiP ' riil- 
kęfltčjd ir ^‘Dimbd” rėdftk^ 
/fe. Vadinasi', teko # jto rtfh- 
bM

V 4; . -I I < V ■

Kodėl šiuo kartu Bajorui te- 
M riQWtėti?; kad šMsiui o 
jos 'tenka nukentėti, tai tas jau 
paprastas' dal^ic&š. Jis tą kry
žių užsidėjo ir dabar ; turi jį 
filfcti kaip KnštUš. Bet Bajo
ras juk čia, taip sakant, paša
linis asmuo.
,.t Bet pasirodo, jog ir pasali
niam aširiėftiui Zosė gali šon- 
kauiiifš lamdyti, jei jis nėra 
atšargdš. Sakoma, kad Bajoras 
nukentėjęs štai kodėl: jis kaž-j 
kdip neatsargiai ' išsitaręs, kad 
busimas ŠLA seimas jį galįs 
‘‘TėVyriČS” rėdaktorium išrink
ti. Kai Zosė išgirdo tokią ere- 
ižiją, tai jos temperatūra tuoj 
kelis laipšriiiiš pašoko: ilgiau ji 
iieb^atejusi štts^aidyti ir puo-

< Brooklyniečiai dabar jtiokau- 
Sako, bukite atsargus sei- 

miriiitek kad kartais ji ir jū
sų Šonkaulių riepačiupinčtų.

Taigi, Tysliava išleido specia
lu Maryfarid valstijos lietu
viams pašvęstą hritrierį. Tai tu- 
ffėjd btiti lyg ir tos valstijos lie
tuvių ištbrija. Tačiau ta isto
rija išėjo 'Visiškai mizerha.

Matyt, tie agentai, kurie zu
jo po Baltimore miestų, nela
bai stengėsi patirti faktus. 

■Jiems*; tur būt, kas kita rūpė
jo. Pavyzdžiui, pasakyta, kdd 
Baltimore lietuviai išleido “Krir- 
dą” ir “Darbininkų Balsą”. 
Apie kitus laikraščius (Naujoji 
Draugija, Pirmyn, Naujoji Ga
dynė) nieko neprisiminta. “Vie
nybės” istorikams tie faktai, 
matyti, nežinomi.

“Vienybė” sako, jog nfeitru- 
kus ji išleisianti ir kitoms Val
stijoms pašvęstus numerius. 
Veikiausiai ir jie pasižymės tik 
tokiu “istoriškumu”, kaip Ma- 
rylando numeris.

; ■ “fe royklyno‘ 
nebepasirodę. Vadinasi, išėjo 
vienas numeris ir tilo viskas 
baigėsi. Sako, kad neatsirado 
pakankamai skaitytojų.

Įdomu bus pamatyti, kas at
sitiks su Jurgėlos “Tauta”. La
bai galima, kad ir jo “Tauta” 
susilauks “naglo smerčio” dėl 
skaitytojų trukumo.

Frank Lavinskas.

Toronto, Kanada
Iš 236 SLA. VEIKIMO

Birželio 13 d. įvyko 23€ 
SLA. kuopos mėnesinis susirin
kimas. Iš šio susirinkimo ne- 
gfalifha hiėkp pėydattg . įlaujd 
parašyt, tik gal bus hė pro ša
lį prtrtiintl kp. pirm., jbg škai- 
tant SLA., konstitu'ciją nerei
kia vienoj vietoj per daiVg gi
lintis, o kitut nė nepažvelgti. 
Pavyzdžiui: - 37 pusi. §4 vertė
tų atidžiai perskaityti ir se
kančiuose štisirihkiiriuosė iŠ- 
Vėriįti klaidų.

Tartie pačibniie suširiiikiftiė 
kribįjbs kriresprindėiltaš atsišau
kė, kad veikiančios komisijos, 
ypač parėngirnų k-ja driotų ži- 
iidii, kas yra ktlopoj veikiama,

ŠIOS SAVAITES

Eitra Bargenai
KAfiPKfAS 9x12 

VERTAS $24.00 DAfeAft Už

$12.95
ROOSEVELT

u»' ■ • ' , i

FURNITURE®
2310 Wcst 

Roosevelt Road 
8760

kad laiku butų ; galima ir į 
Spaudą pagUrsinti. Šis korės- 
pOhdento aisižatrkiiriaš yM pa- 
girtfiiaš', bei reiklų gal dribti 
“velnių” ir už tai, kuomdt ko-1 
iteSp. paiSiskUbirt# štf “karšto^ 
miš” į spaudą pranešti, kuo- 
friet riet kuopos nariai nie
ko : nežino. Imkime kad įr pa
tį delegato perbalsavimą. Na
riai parėję iš šiiširinkimo, ku
riame jie išrinko SLA. delega
tą, UŽ kelių dienų skaito spau 
doj, jog tas, atstovas turės bū
ti perbalsuotas. Taipgi pasku
tiniai koresp. parengimų apra
šymai labai “atsiduoda” Vien- 

■pusiškiritriii.
Kp. Narys.

Toronte, Kanada
Iš tORONtO PADANGES

S.L,A. 286 kuopa birželio 14 
d. (sėkmadięnį) / turėjo labai 
sėkmingą išVfifžiaVirtią-pikriiką. 
Labai stebėtina, kad į pikni
ką suvažiavo tiek daug žmo
nių. Kaip matyt, tai tofoiitiė- 
čiai lietu viai jau pradeda ne
mesti partinę neapykantą it 
stengiasi kiek nors taikesnėj 
formoj sugyvent.' Labai pagir
tinas dalykas. Prie šio nusise
kusio pikniko reikia priskaityt 
musų kp. darbščios parengimų 
k-jos padėtą triūsą it jos ge
rą simpatiją Tdrorito lieluvitiO- 
se. ' 

Prieš pat SLA. delegatės O. 
Indrelienės išvykimą artimes
nieji kuopos nartai surengė iš
leistuvių vakarienę. Taipgi kai 
kurie it nenoriai su nuoširdu
mu prisidėjo prie minimos vai 
karienės. Labiausia turime bū
ti dėkingi drg. Bieliauskams 
už suteikimą Vietos ir prisidė
jimą prie išleistuvių. Tik ap
gailėtina, kad. drg. I. Bieliaus-

AKUŠERĖS
Urs. Anelia' K. Jarus?

'Physical TherapV 
and Mįdwife 

6630 S., Wė6tem 
Avė.. 2nd floor 
Hėmlock 9252

Pdtafilauju prie 
gimdymo n am u o 
se ar ligoninėse, 
puodu riiassagė 
eHečtrię tie at- 
ment ir masrne- 
tie blrinkets ir tt. 
Moterimi ir mer
ginoms patari
mai doV&fttf.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceras Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

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

ANfBUI-ANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

i LlŪLEVICtUŠ '
4092 Archer jSyehiie - Ebone Lafayette 8572
lni ''‘i'f/i'i ' Vi’ t. < .. . . . .. ...r .....Į---------------

■' Ė MAŽEIKA
8319 LitUahiaa AvčAuž Phone Yarda 1188

. ? A. MASALSKIS .
8807 Lituanica Avenue Bhone Boulevard 4139

___± ■.____________ - • * - * • -•................................. L__: j • ■.

;A. PETKUS
1410 South 4tith Cbiift Cicero Phone Cicero 2109
■__ J ■ ‘ :___ r ■- —____ :_______ _______ ■ ___ 1-____ » . . .. r

P J. F. KADŽIUS
668 tVest 18t®, Štteht Phone Canal 6174

. S. M. SKUDAS
718 West 18bh Street Phone Mohtoė S8?7
v..... ... -  --- ---- ------------------------------------------— - - - - ? . r- . f ■ • ■ . - ' - ■ - ___<___

L J. ZOLP
iŠ46 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

i'-_______ ‘ ‘ •' ■» M ■__ -____ -s __ i__■ __ '■ ; .... ................................-......................_ .... . -------- ------------ . ...-----

EžERSKIS IR SŪNŪS
10734 Š. Michighti Avė. tel. Pullman 5703

X F; ĖŪDEĮKIS
4605-07 S. Hetmitage AVeniiė Bhoiiės Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 Š. Friirfield, LaL 0727

” .........- - - - - - - ________ i______K_____ :_____ .

LACIIAWICZ ir SŪNŪS
2814 West 23rd Tiace Phbnes Canal 2515-—Cicero 5927

■ ■ '...........................................................................................f ..A^.------i_^L., .. ..

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

t.- .

kas kaip tik tuo tnefil nakti 
mis dirbo. Bęt j iš šų linkėji
mais nepasiliko skolingas. Iš
eidamas į darbų paliko' laišką, 
kuriame išreiškė geriausius lin- 
kėjimti^ delegatėj darbuose ir 
kartu apgailestavo,; jog kuopa 
savo delegatę išleido su maža 
suma pinigų. Po širdingų lin
kėjimų ir vaišių visi gerame 
Upe išsiskirstė. Ryto metą, t.y. 
birželio 19 d., drg. O. Indre- 
lienė apleido Toronto.

, Lietuvos Demokratinei Tvar 
kai Atsteigti Kongresan iš To 
r'onto išvažiavo ne tik nuo 236 
SLA. kuopos, taipgi ir nuo ki
tų organizacijų keletas atsto
vų. Taipgi iš Toronto į Cleve- 
landą išvažiavo kai kurie pa
sisvečiuoti.

Šiais metais, kurie užsibrė
žę įgyvendint bendrą frontą 
tarp Toronto lifetuvių, turi pa
lankias sąlygas. Jeigu jas ne
išnaudos, tai Vargiai kada nors

Vasarine Ekskursija

ŠVEDU
AMENK°s

t UN*

Išplaukia iš New Yorko 
LIEPOS-JULY 1, 1936 

Moderniškam motorlaivį 

bripsholm 
new York — Klaipėda 

(Per Gothenburg-Stockholmą)
Iš New Yorko į Gothenburgą kelion? 
tęsis 8-9 dienas. Iš Gothenburgo eks
presiniu traukiniu keleiviai vyks per 
gražiąją ir Lietuvai draugingą Švediją 
(6 vai. laiko) į Stockbolmą. IŠ Stock- 
tiolmo puošniuoju gairlaiviu “MARIE 
HOLM” tiesiog į Klaipėdą. Kelionės 
laikas 24 valndos."
Ekskursiją j, 
■Mučinėkįs/įi 
iii jos lietuvi’ 

VI.
'S Xiį 

„ .... ėjas..
Ekskiursiją ijžgyte Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjunga Amerikoje

KITI IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO
Drottningholm, .................... liepos 11
Gripshdlm, .......    liepos 25
Kjungsholm, ................. rugpiučio 18
Djrottningholm .... . Rugpjūčio 27
Platesnes žinias teikia ir parduoda 
laivakortes Visi musiį autorizuoti 
laivakorčių, agentai ir visos š. A. L. 
raštinės, i

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 North Michigkn Avenue 

Chicago. III.

ateityje bus geresnių progų. 
Liet. Dem. Tvarkai Atšteigti 
šaukiamas Kongresas Clevelan- 
de ir Montrėale (Kanadoje) 
kaip tik ir suartina pažengiuo- 
sius lietuvius.

V. Dagilis.

Nėhialiinas Įveiktas — 
Dabar Valgo Viską

P-nas J. K. ifi Montreal, Canacla rašo, kad 
jam daug pagelbėjo NUGA-TONE. Turi dau
giau gyvumo ir nebejaučia pilvo skausmų. 
Tai hėrą mokamas liudymas. jis buvo at
siųstas/’ liuosą Jo vilta. Daug kitų praneša 
Knašius rezultatus. NUGA-TONE vartojama 
metų metais kaip pagelba malimo sistemai. 
Tai yra daktdro receptas Ir turi gyduoles, 
kurios didina malimo organų veikmę. Jei 
jūsų apetitas prastas arba turi vargo su 
nemallmu—pamėginkite NUGA-TONE. Paju
site naudą i keletą dienų. Mes žinome, kad 
patarsit ir kitam. Mėnesio trytmentas už 
Vieną Dolerį. Parduoda visi aptiekoriai su 
garantija grąžinti pinigus, jei busit nepa
tenkinti. Nepriimkite , pamainų.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL—Idealų 
Liuosuotoją vidurių 25c ir 50c.

SIUSKIT F t K

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

1b prašo Lietuvos žmonės', 
^pataria Lietuvos bantar

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1810..
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai!— 

pagal sutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPII J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASKLAND AVĖNE 
Res. 6515 So. Rockvvell SL 
TelephODA: Renublic 9723

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Rezidencija
340.7 Lowę ■ Yards 2510

įjr.i .. ............... ................................

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2ŽU1 W. Cermak Roid (W. Ž2 SL) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5 

Vakarais: Panedėlio. Sėredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvrėll Street 

Telefonas Republic 9600.

A. A. SLAKIS
ADVOKAtAS

111 W. Washington SL
Room 737

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

X

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

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY 

ATTORNEYS A t LAW 
6322 So. Western Avė., 

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

6:00^ vakare.
188 W. Randolph St.

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto

AKIU SPECIALISTU

DR. VAH l su. ori
Ofrioiriėtricaliy Akių Specialistai.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo* akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akiu karštį, atitaiso 
trumparegystė ir tdlifegyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
ėlėktra. parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos yaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phene Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

____ Tel. Yardi 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akif 
Ištaiėo. 

' Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi
756 Wėst 35th St

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vaL dieną.
8

Šeštadienis, birž. 27, 1936

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

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuvį® Daktaru 
________ Draugijos Nariai________

A* Montvid, M. D.
West To*n State Bahk Bldg.

2400 freėt, Madison Sttėet 
Vai. 1 fkt 8 tk> Pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330 
Narni telefonas Brunssrick 6597

Ofiio Tel. Boulevard 6818
Rez. TeL Victory 2848
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 85th and Halsted Stl.

Ofta o Valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8 iM 
tubral autarti

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki I 
tai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3843 South Hahsted SL 
Tel. Boulevard 1401

■ n ■■■■iii .i—.................... ............................. .. - irf i r

Ėkonė tada! 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 Ir 1-^9 

Seredomis ir nedėl. pairai sutarti 
Rez. 6631 So. Califemia Avenve 

Telefonas Republie 7868

Hene Botievard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
DentištaS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nito 9 iki 8 vakafo. 
Seredoj pairai} sutarti.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVfc 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 9 

vak. Nedėlioj pagal sutarimu. 
Ofiso Tet: Bcllevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
, ’fTelefonas Virginia 0636 - 1

Riti Lietuviai Daktarsd.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nUo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. tu

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija .
3335 So. Halsted St

CHICAGO. IUx

Dr. A. J. Manikas 
PHtSICIAN-SURGĖON 

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, išskyrus seredas. 
Sekmadienį susitarus.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomai per 88 

metus kaipo patyrei gydytojai chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniikai Ilgia, 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisui.

k Ofisas ir Laboratorija:
1634 W. 18tk St., netoli Morgan St 

Valandos nuo 10—12 pietiį ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tek Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde park 6755 ir Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubol 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pieta ir ritto 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis huo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonai Yarda 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 South ashland avė.

Ofiio valandai:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piiete 

7 Iki 8 vai NedJI. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 24M

Ofiso TeL Dorchester 5194 
Rez. Tol. Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojai ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, Vaiku ir vis< 
chronišku lira.

Ofisas 6856 Stoney Island A Ve. 
Valandos: 2—4. 7—9 vaL vak. Nedft? 

liomis Ir šv*ntndleninis 10—11 
. iiiftM, -_____ _ .



NAUJIENOS, Chicago, lU,

bet ar

Kviečia

vaiko logikaMažo

raganos moka

JUOKAI

16th Street.

Budrik Furniture Mari
bus

tau

apie

SOUTH SIDE BREVVING GOMPANY

Elektrikines Ledaunės. Kainos sumažintos

ONLY

PETER^PEN

-turinei

USTT*3 
©BAT"

NATHAN
KANTER

NAUJIENOSE
Garsi NKITĖS

per ilgesnį 
pavyzdžiui,

PER 
WEEK

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

Visi geria irunęgsta AMBROSIA 
ALŲ nės jiefžinp, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro- 
dūktų. . . \

sūnelis 
vaikais,

ioF.O 
caneips.

lytinio 
inkstų, 

gydymas. 
. taftoj vietoj, 

ateikite pasitarti

lapas iš dešimties ku 
Prinokusieji kuponai, 
ligi šiol, bus apmoka- 
kuriuo laiku.

ę»ErCXF=EC7Tl>'

£70°.'

— Tėte, 
skraidyti ?

— Juk raganų visai nėra!
— Tai aš žinau, 

jos moka skraidyti

m. liepos mėn. 1 d., drauge su 
bonais privalės grąžinti visus 
neprinokusius kuponus.

Patariama bonus siųsti Pa
siuntinybei registruotais laiš
kais. Tas reikalinga dėl bonų 
pristatymo saugumo. Taip pat 
pageidaujama, kad tie bonų tu
rėtojai, kuriems reikės tiesio
giniai (ne per Washington’o 
bankus) grąžinti gautus bonus 
drauge su naujų kuponų la
pais, atsiųstu registruotam laiš
kui pašto ženklų.

LIETUVOS PASIUNTINYBE. 
Washington, D. C.
1936 m. birželio mėn. 23 d.

Dviejų varnų pokalbis
— Ką?! Tu ir šiemet suksi 

lizdą? Tai tu dar nežinai, kad 
dabar vaikai nebe madoje?!

VVGL.L., MErRE i ZkM 
AL_L_ TISO UD WI"TV-4 
ROOKEM A.DMS AMD 
OieDOlKJTKD TOE9, Ai_U 
OM ACCOUNT OP TMZVT 

peteo. P£N

LIETUVOS LAISVES PASKOLOS BONU 
TURĖTOJAMS ŽINOTINA

no, o pratęstieji 
čiau jų pratęsimo laiko. Bet ir 
pratęstus bonus, kurių apmo
kėjimo terminas sueina šių me
tų liepos mėn. 1 d. (kaip jau 
buvo pasakyta) galima pasilai
kyti bet kuriam laikui lyginai 
taip, kaip ir nepratęstuosius.

Dar vienas, ypatingo dėmė 
šio, vertas dalykas. Bonų tu
rėtojai, kurie, gavę naujų ku
ponų lapus, panorės, kad bo- 
nai butų apmokėti prieš 1945

ALL.
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Imtuvas kaltas
Vyras žmonai: “Matai, radio 

vakar paskelbė, kad šiandien 
lis, o dabar šit kaip gražu!” 

žmona: “Ar ne šimtą kartų 
esu jau tau sakiv/s, kad blogą 
imtuvą turime! Pagaliau gal ir 
pats susiprasi nupirkti naują?”

Dviejų draugių pokalbis
— Ar tikrai nieko netiki?
— Ne. Tikiu tik tai, ką pa 

ti suprantu.
— Na, tai tikrai nieko ne

Pasiūlo jums didelę vertybę dėl namų, Par 
lor Setai, Lovos, Pečiai, Stalai už žemas /■

kainas.

MM

Budriko Programai kasdieną WAAF, 7 vai 
vakare WCFL 7 vai. nedėliomis.

OLD 
K1NG 

SUAftt

VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
Užsirašyti

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

Metinė prenumerata Chi- 
cagoje.................~ $8.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Sergantiems patari 
mas Dykai

Vėliausias ir geriausias 
silpnumo, reumatizmo, 
pūslės ir venerinių Ii. 

Virš 25 metų toj i 
Ne atidėliokite, i “ 
dykai, nėra priedermių.

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearbom 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.

ne tik tiek kuponų, kuriam lai
kui bonai yra pratęsti. t Atsa
kymas trumpas: išduodant pil
nus kuponų lapus, norima su
teikti galimybės bonų turėto
jams pasinaudoti mokamomis 
5% palūkanomis 
laiką. Sakysime, 
nors bonas yra pratęstas tik 
ligi šių metų liepos mėn. 1 d., 
bet, jeigu tokio bono turėtojas 
pageidauja boną pasilaikyti ii 
gesniam laikui, tai jis tai gali 
padaryti be jokio nuostolio, nes. 
turėdamas pilną kuponų lapą, 
jis kiekvienais metais, prista
čius prinokusį kuponą, gaus 
jam priklausomas palūkanas.

Ar yra. būtino reikalo bonų 
turėtojams tuč-tuojaus parei
kalauti naujų kuponų lapų? Ne. 
Bonų turėtojai galės gauti nau
jus kuponų lapus bet kuriuo 
laiku ligi galutino bonų apmo 
kėjimo.

Pačių bonų apmokėjimas 
atliekamas senąja tvarka, 
yra: nepratęsti bonai bus 
mokami bet kuriuo laiku 
galutino bonų išpirkimo fermi 

ne anks

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

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

7100 South Talman Avenue 
PHONE REPUBLIC 6051

SVETAINE DEL RENDOS
kiams, parems, Bunco ir įvairiems vakarėliams. Priva

gizeliui: “Jo 
lango jung

V4Q\AI “to OBT TMBM IK) KIS/ 
I MUGT TL4IKi< 
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Blue Front Meat Market Naujoj Vietoj 
Vėliausios mados modemiški įrengimai. Automatiška šaldymo sy- 
stema. Sanitariškas maistų užlaikymas. Užlaikome didžiausi pasi
rinkimą visokių jjnėsų, šviežios ir rūkytos, rūkytų ir šviežių kilba- 
sų, kumpių, balionių, salsisonų piknikams ir parems. Mes prosta
tom j namus. Musų kainos jumis nuštėbins.

Pirkite pas Lietuvi:
BLUE FRONT MEAT MARKET

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

is rr 
VNfeHTS

Auksinių daiktų krautuvėje
Įeina pirkėjas ir sako: “Pra 

šau... e... man... j
Krautuvininkas 

nu‘k, paduok nuo 
tuvių žiedus”.

Meilė neamžina
Kalbasi dvi moterėlės 

meilės amžinumą.
“Kai Zigmas mane vedė, tai 

sakė, kad iš meilės jis mane 
visą suvalgytų. O dabar, jei 
sriuboje skranda tik vieną ma
no plauką, tai sukelia didžiau 
sias scenas”.

land prie Leavitt St.
WEST SIDE HOTEL
WALTĘR NEFFAS, Savininkas

2435 South Leavitt Street Tel. CANAL 9585

Išdykęs šeimos 
ilgo lakstymo su 
galiau grįžta verkdamas su 
draskyta ranka. .

Motina: “Pasakyk, kuris 
taip padarė, aš jam parody 
siu”...

Vaikas, rodydamas per lan 
gą: “Štai tas, kuriam išmuš 
ta akis”.

IJIGH LIFE INN
John Anužis atidarė labai gražų tavernų 

HIGH LIFE INN
PO ANTRAŠU:

3416 So. Wallace Street
Labai graži ir smagi vieta išsigerti šalto alaus su užkan 

džiais
JOHN ANUŽIS

Degtinė...- Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMO.

PIKNIKAMS IR PAREMS .ALUS
Mažos bačkutės ir pusgorčiai šalto alkius dėl parių, Piknikų ir išvažia
vimų. Turime kas kok| norės. Pristatom j namus. Kitur pigiaus ne
gausite: Taipgi vyhas iš bačkos ir visokios degtinės buteliuose.

* Pirkime pas Lietuvi:

Monarch Wine Liąuor Store
J. GAUBAS, Savininkas.

3529 So. Halsted Street Tel. Boulevard 7258

Nuo liepos mėn. 1 d. prasi
deda eilinis metinis palūkanų 
(procentų) apmokėjimas už 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo
nus. Ta .proga bonų turėto
jams bus išduodami nauji ku
ponų lapai.

Kiekvienas bono ar bonų tu
rėtojas, norėdamas gauti pa
lūkanas už 1936 metu's, privalo 
atsiųsti Pasiuntinybei bonus 
drauge su nustatytos formos 
pareiškimu. Bonus su pareiški
mais galima siųsti Pasiuntiny
bei tiesioginiai arba per ban
kus ar kitas panašias patarna
vimo įstaigas. Pareiškimų blan- 
kos yra gaunamos Pasiuntiny
bėje (adresas: Lithuanian Le- 
gation, 2622 
Washington, D. C.).

Dabartiniu. laiku esama 
bonų turėtojų rųšys: vieni, 
rie yra pratęsę bonus, ir 
tri, kurie juos laiko be pratę
simo. Naujiems kuponų lapams 
gauti tarpe šių dviejų bonų tu
rėtojų rųšių nėra jokio skirtu
mo: ir vieni ir antri gali bet 
kuriuo laiku po liepos mėn. 1 
d. pareikalauti naujų kuponų 
lapų. Tiesa, pratęsusieji bonus 
jau yra gavę palūkanas už 1935 
metus, o tie bonų turėtojai, 
kurie bonų nepratęsė, — dar 
ne. Bet šiems pastariesiems dėl 
to jokio nuostolio nebus. Jiems 
bus apmokėtos 1935 metų pa
lūkanos įuo laiku, kada jie at
siųs pačius bonus apmokėti ar
ba juos bet kuriam laikui (bet 
neilgiau kaip ligi 1945 m. lie
pos 1 d.) pratęsti.

Pareikalavusiems naujų ku*- 
ponų lapų bus išrašyta po de
šimts (10) kuponų. Apmokė
dama palūkanas už 1936 me
tus, Pasiuntinybė pirmąjį ku
poną atkirps, o likusius devy
nis drauge su kiekvienu bonu 
pasiųs bono savininkui. Nepa
reikalavusiems palūkanų u‘ž 
1936 metus drauge su kiekvie
nu bonu bus pasiųstas pilnas 
kuponų 
ponų.

•kaip ir 
mi bet

Šiuo atveju daug kam, ypa
tingai tiems bonų turėtojams, 
kurie pratęsė savo bonus trum
pesniam laikui, negu ligi 1945 
m. liepos mėn. 1 d., gali kilti 
klausimas, kodėl visiems bonų 
turėtojams bus išduodami pil
ni (dešimties kuponų) lapai, o

Mr. and Mirs. Mike Tarutis 
šjvakar užprašo visus lietuvius linksmai 

praleisti vakarą jų užeigoj. ,

New Gentury Tavam
3149 South Halsted Street

Tel.. VICTORY 2679. CHICAGO

Urmo (Wholesale) kainomis pri- ||Mį 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi- 
suomet kreipkitės pas NORKŲ. j 
kur gausite greitą ir teisingą patar- LSJ; '1 S||
navimą. ,

3225 So. Lituanica Ąyenue L. M, NOrkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 — Res. YARDS 2084

už $104.50 Crosley Shelvador su 5 metų ga 
rantija i .

P015 CENTŲ Į DIENĄ!
Ledaunė Pati Per Save Išsimoka

9EE 
TH6 
KINO

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

Tel. Boulevard 4705

^143M
• Full 6 cu.ft.wlth 12.1

, 111.... h jL—«q. ft. shelf tpace.
'"Zilįįgjl Gloaming DULUX 

■rfa&ftil M flnish. Ali porcelalnįjyS|| 9 floodllghted Intorlor.

, 9 • Double width freez-
9 ing unit.9-pointtem- 

^ĮltrŽII 9 . porature seleetor9 ht with defrost and 
Sm/ill H N vacatlon setting.

gi v Makos 87 largo ico 
9 cubes at ano limo.

9 • Quietf effident, ab- 
—-----9 solutoly d o po n d-^^59 able.Apexcostsless 

to buy and to oper
ete. Larger, finer, 

□ more beautiful.

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

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

VIENINTJPLIS DISTRIBUTORIS

GERKIT TIK GERA ALŲ 
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily New« 

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

šeštadienįs,' birž.*27, ‘ 1936

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
Iii Telefonai Canai 8500.

UžsakyHo kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams .........      .... $8.00
Pusei metų —_____  4.00
Trims mėnesiams___________ 2.00
Dviem mėnesiams___________ 1.50
Vienam mėnesiui __________ .75

Chicagoj* per išnešiotojus:
Viena kopija---------------------- — 8c
Savaitei ---------- -—,— 18c
Mėnesiui ~__________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Pusei metų ________ ._______ _ 2.75
Trims mėnesiams •••••••••••••••••••e 1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui _______ ...... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų —.--------------------4.00
Trims mėnesiams ---------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

bių eilėse. Nedarbo apdraudos ištekliai sieks apie dvyli
ką milijonų dolerių.

Nedarbo apdraudos įstatymas nusako, Jog iš viso 
bedarbis gali gauti tik $130. Aišku, tai nėra didelė su
ma. Bet normališkais laikais, kada darbininkai tik

Ką jau bekalbėti apie: Vilnių 
ir Klaipėdą. 1 

vK *
Lietuva kraštas mažas, gy 

ventoj ais neskaitlingas. Kad ir 
čia taip ji apsiginkluotų ir su-

rimas nepaeina iš kokio nors 
altruizmo, o svarbaus intereso.
Juk Britanija, Franci ja ir ki-
tos valstybės turėjo interesų. 
Etiopijoj, bet jie nebuvo ga
nėtinai svarbus pradėti karą su

Kur taip skubi?
<•

>, Bėgu \natnon.
— Juk dar labai anksti, su-

loštum.
— Nors vieną vakarą turiu 

pabu'ti prie žmonos.

DEMOKRATIŠKAS SOCIALIZMAS
»

Šiomis dienomis Cornell universitete (Ithaca, N. Y.) 
įvyko mokslininkų suvažiavimas. Įdomiausią kalbą pa
sakė profesorius Edwin G. Conklin, Amerikos mokslui 
ugdyti sąjungos prezidentas’ ir vienas įžymiausių pasau
lio biologų.

Profesorius Conklin kalbėjo apie demokratišką so
cializmą.

Demokratiškas socializmas, pareiškė, jis, suteikia 
laisvę eksperimentuoti. O mes juk ir išmokstame eks
perimentuodami: i£ pradžių gal darome klaidų, bet iš tų 
klaidų pasimokome ir pasiekiame savo tikslą. Kitokio 
kelio į progresą nėra. Daug klaidų padarome, bet turė
dami laisvę eksperimentuoti mes jas ir pašaliname. Tai 
yra didelis laisvos valdžios pliusas. Todėl visai galima 
sutikti su Lincolnu, kuris pasakė, jog “laisva valdžia 
yra geresnė nekaip gera valdžia.”

Demokratiškas socializmas geriausia tinka masėms 
šviesti. Galutinis tikslas juk yra tas, kad priruoštų žmo
nes ir tautas laisvei ir tarpusavio kooperavimui. O to 
bus galima pasiekti, kada visi mokslininkai, visi protau
jantys žmonės pradės labiau domėtis socialėmis proble
momis.

Tolimesnėje savo kalboje prof. Conklin nurodė mu
sų santvarkos ydas. Šiandien, sakė jis, mes susiduria
me su keisčiausiais paradoksais. Pavyzdžiui, su virš- 
produkcija ir daugelio žmonių nepajėgumu įsigyti rei
kalingiausių daiktų; su pagerinta transportacija ir ne
tikusia disttjbucija? su nepaprasta gerove/ ir pasibaisė
tinu neturtu; su medicinos pažanga ir besiplatinančio
mis ligomis; su žmogaus amžiaus pailginimu ir nenau
dinga bei priklausoma senatve; su mokslišku interna
cionalizmu ir ekonomišku nacionalizmu; su didėjančiu 
apsiginklavimu ir mažesniu taikos užtikrinimu, etc.

Pagrindinė tų kontrastų priežastis yra kapitalisti
nė santvarka, kuri yra paremta beveik išimtinai pelnu. 
Visiškai pelno motyvą pašalinti gal ir negalima. Tačiau 
jokiu budu negalima toleruoti, kad pelnas butų vienati
nis ir vyriausias motyvas.

Kai kurie mano, jog visi žmonės turi būti lygus. 
Tai klaidingas samprotavimas, kurio negalima suderinti 
su moksliškais faktais, žmonės skiriasi savo budu, savo 
gabumais, savo naudingumu draugijai. Tokios lygybės 
nebus ir socialistiškoje draugijoje, tačiau visi bus lygus 
prieš įstatymus, visi naudosis tokiomis pat laisvėmis, 
visi Jūrės tokias pat progas.

Fašizmas nieku budu negali patenkinti protaujan
čių žmonių. Jis varžo spaudos, žodžio, susirinkimų ir 
sąžinės laisvę. Fašizmas neduoda progos mokslininkams 
laisvai protauti, laisvai tyrinėti, žodžiu, jis siekiasi vi
sus žmones paversti kažkokiais robotais, kurie nieko 
negalvotų, o tik klausytų savo vadų.

Fašizmas ugdo karo psichologiją. Jis skiepija žmo
nėse išdidumo maniją, stengiasi įtikinti, kad “tautos va
das” yra kažkoks antžmogis. Visokiomis dirbtinėmis 
priemonėmis ugdoma diktatūra gali kai kurį laiką pasi
laikyti, tačiau ji neišvengiamai eina prie katastrofos.

Individualizmas taip pat nėra išganymas. Ypač 
toks individualizmas, kuris sako, jog kiekvienas žmogus 
turi rūpintis vien tik savo reikalais. Visai* netolima pra
eitis parodė, prie ko toks individualizmas veda.

Prof. Conklin dar pridūrė, jog demokratiškas so
cializmas visai sutinka su tuo biologišku principu, ku
ris reikalauja, kad butų palaikoma pusiausvyra tarp 
įvairių priešingų jėgų. Socialiame gyvenime tokią pu
siausvyrą kaip tik geriausiai ir gali palaikyti demokra
tiškas socializmas.

NEDARBO APDRAUDA

trumpam laikui tėra iš darbo paleidžiami, tie pinigai 
gali būti visai nebloga parama.

Kitose valstijose irgi planuojama nedarbo apdrau
dą įvesti. Tačiau'Wisconsin tą apdraudą įvedė aštuo- 
nioliką menesių anksčiau nekaip bile kuri kita valstija.

' r’ J .....JT17--TT- - r--..- --..1 _ (

KONGRESAS IR AUKŠČIAUSIAS TEISMAS

Aukščiausias Teismas yra paskutinė instancija ga
lutinam įvairių bylų išsprendimui. Tačiau konstitucijos 
interpretavimo (aiškinimo) teisę tas teismas pasisavi
no, palyginti, neseniai.

Pirmiausia tai padarė aukščiausias teisėjas John 
Marshall 1803 m. Bet kadangi tas teisėjas tik vieną kar
tą uzurpavo tą teisę, o vėliau susilaikė nuo pareiškimo 
savo nuomonės dėl vieno ar kito įstatymo konstitucin- 
gumo, tai tas incidentas buvo lyg ir pamirštas.

Tos teisės uzurpavimas buvo pakartotas vyriausio
jo teisėjo Roger B. Taney, kai buvo svarstoma Dred 
Scott byla. Po to ir vėl Aukščiausias Teismas nebandė 
interpretuoti konstitucijos ryšium su vienu ar kitu iš
leistu įstatymu. O ypač nelietė kongreso išleistų įsta
tymų.

Visai kitoks reikalas yra dabar. Aukščiausias Teis
mas be jokio dvejojimo skelbia kai kuriuos kongreso 
išleistus įstatymus esant nekonstitucinius. Ir dažniau
siai nukenčia tie įstatymai, kurie siekiasi šiek tiek su
varžyti stambiųjų kapitalistų interesus. Keisčiausias 
dalykas yra tas,1 kad konstitucijos teisingas interpreta
vimas dabartiniu laiku priklauso nuo penkių atžagarei- 
viškų teisėjų!

Taip dalykams esant daugelis pradeda Aukščiau
siojo Teismo sprendimais nebepasitenkinti. Jie pradeda 
abejoti ir dėl to teismo galios skelbti kongreso priimtus 
bilius esant nekonstitucinius.

PROPAGANDA

Roosevelto administracija stambieji kapitalistai vis 
dėlto yra labai nepatenkinti, — republikonai jiems daug 
arčiau prie Širdies. i ;j

Tiesą sakant, kapitalistai per daug' negali skųstis 
savo likimu. Iš jų nėra atimtos progos didelius pelnus 
pasidaryti. Tačiau Rooseveltui jie neįgali dovanoti už 
sugalvojimą naujosios dalybos, kurį .siekėsi šiek tiek 
darbininkų būklę pagerinti ir suteikti jiems daugiau 
teisių./ Nors daugumą naujosios .dalybos patvarkymų 
panaikino Aukščiausias Teismas ir tuo budu išgelbėjo 
kapitalistus nuo “pasiaukojimo”, bet jie vistiek Rooše-
veltui neturi, geros širdies. Jau pats pasimojimas jų tei
ses suvaržyti yra nedovanotinas dalykas.

Stambiųjų interesų kontroliuojama spaudai' yra 
griežtai nusistačiusi prieš Rooseveltą. Diena iš dienos 
jis yra visokiais budais puolamas. Dabartiniu laiku laik
raščiams atėjo į pagalbą Nacionalė pramonininkų są
junga, kuri irgi sumanė varyti propagandą prieš Roose
veltą. Ir tai labai*nekaltu budu. Mažų miestų ir miestu 
kų laikraščiams yra nemokamai siuntinėjamos karika 
turos, kurių tikslas yra pašiepti Rooseveltą ir jo admi
nistraciją. ,c.

žodžiu, visokiomis priemonėmis bandoma pasitar
nauti republikonams, kurie, matyti, stambiesiems kapi
talistams yra palankesni.

Keletas Minčių

Šiaip ar taip, o Wisconsin valstija vis dėltb pasilie
ka pažangiausia. Kai tik prasidėjo judėjimas įvesti ne
darbo apdraudą, tai šioji valstija pirmiausia sudarė 
aparatą, kuriam pavedė apdraudos reikalus tvarkyti. 
Ir dabar jau viskas prirengta. Netrukus Wisconsin val
stija pradės nedarbo apdraudas mokėti.

3,700 įmonių ir įstaigų darbininkai po liepos 1 d. 
galės naudotis nedarbo apdrauda, jei jie atsidurs bedar

Dr. A. Montvidas
/ ■ > . .......... —n.

Dėl Klaipėdos Lietuvai' jokių 
rūpesčių nebuvo, kol Vokietiją 
valdė demokratinių idėjų žmo
nės. Daugiau buvo kalbama 
tik apie pačius Klaipėdos gy
ventojus: kad didele jų dalis 
kalba vokiškai, kad laiko vokiš
kas iškabas prie krautuvių, kad 
tūli turi palinkimą grąžinti 
Klaipėdą Vokietijai, kad rinki
muose į seimelį didžiuma bal
suoja už vokietininkus. Tačiau 
nebuvo jokių kaltinimų if įro
dymų, kad Vokietija bandytų 
Klaipėdą atsiimti. Juo labiau 
pradėjo įsigalėti priešdemokra- 
tinės partijos Vokietijoj, juo 
atžagareiviškesnė valdžia ten 
darėsi, tuo labiau augo Vokie
tijos apetitai Klaipėdą atsiim
ti. Griežtai priešdemokratinė 
Hitlerio valdžia jau yra tikras 
pavojus Lietuvai.

«
Vilnius pagrobtas tapo Len

kijos militaristinės valdžios — 
valdžios, kuri stambius dvar

simobilizuotų, nė vienas jos kai 
mynas nenusigąs. Nesunku bu
tų Lenkijai, Vokietijai arba 
Rusijai ją visą arba jos dalį 
pasigriebti. Kad ir taip dar pa
triotizmo pripumpuoti karei
viai menkai ką reiškia prieš 
skaitlingesnę kariuomenę ir to- 
bulesnius. įrengimus. Turėti mi
kliai jodinėjančių gražiais ark
liukais kavaleriją, dailiai pa
puoštų ir sutartinai marguojan
čia armiją, blizgais apsagiotus 
karininkus yra įspūdingas da
lykas, ypač iš svetur grįžu
siam tėvynainiui. Arti Italijos 
yra tokia maža valstybėlė, ku
rios armija susideda iš apie 
tuzino kareivių. Jie labai gra
žiai parėdyti, šauniai maršuo- 
ja ir militariškas dainas dai
nuoja. Prieš ką jie galėtų ka
riauti?

Taip ir Lietuvos militariš- 
kos jėgos yra tik žaislas prieš 
Lenkiją, Vokietiją ir Rusiją 
Galima girtis bermontininkų ir 
bolševikų apgailėjimu, bet tai 
buvo atklydusios arba po karo 
užsilikusios, jokios valdžios ne
disciplinuotos gaujos. Kodėl gi 
bijota Želigovskį varyti iš Vil
niaus ?

Lietuvos kariuomenė, nors 
ji nesvietiškai brangiai kraš
tui kainuoja, visai menkos 
reikšmės turi jo apgynimui. 
Kada karininkams nėra sirio- 
ziškų pareigų ir jie jaučiasi tik 
krašto padabinimu, pas juos 
pradeda augti politinės ambi
cijos. Juk merginėjimas ir gir
tuokliavimas pasidaro menkas 
ir nuobodus užsiėmimas dide
liems vyrams. Nestebėtina, kad 
Lietuvos kariuomenė jau ne 
sykį dalyvavo politiniuose pū
čiuose, nuvertė vieną valdžių, 
ir kėsinosi nuversti kita. Ji pa- 
sidarė pavojinga pastoviai ir 
demokratinei'. Lietuvos tvar
kai.

Lietuvos nepriklausomybė ga
li išsilaikyti tik dvejopu bu
du: 1) kuomet gretimose val-

Italija. Ar užtarė kas, ar gy
nė kas Lietuvų, kada tapo Vil
nius pagrobtas? Klausimas, ar 
gintų kas ją, jeigu Vokietija 
pasigrobtų Klaipėdą? Jeigu ir 
ant visos Lietuvos kas pasi
kėsintų, klausimas, ar atsiras 
valstybė, kuri už ją galvų gul
dytų ? Ar nepasibaigtų visas 
reikalas simpatijų pareiškimu 
Lietuvai ir neefektyvėmis sank
cijomis priešui? Ar ne taip bu
vo su Etiopija?

Lietuva turi padariusi įvai
rių sutarčių su svetimomis 
valstybėmis. Nėra abejonės, 
kad ji yra gavusi pasižadėji
mų, kad jos nepultų ir kad rei
kale jai į pagelbų ateitų. Be 
sutarčių valstybės negali apsi
eiti ir vis nauji susitarimai da
romi. Yra Versalės, Lokarno 
ir kitos sutartys, pasirašytos 
daugelio valstybių. Buvo Su
valkų sutartis, tarp Lietuvos 
ir Lenkijos, kurioj aiškiai bus 
vo nustatyta Lietuvos terito
rija. Tačiaus Europos valsty
bes įprato tik tokias sutartis 
pildyti, kokios joms naudingos. 
Sutartys daromos ir laužomos 
skersai ir išilgai, šiandieninis 
bičiulis rytoj tampa priešu. 
Prisieina astrologiškai spėlioti 
artimą ateitį. Tokia jau Eu
ropos gyvenimo tikrenybė, kad 
pastovumo, ramumo negalima 
tikėtis.

— Pagaliau...
— Ji, mat, susirgo ir nega

li kalbėti. *
— Ar tu savo draugei Mary

tei nesakei apie tai, kad mu
du susižadėjome?

— Ne. Aš tik paklausiau, ar 
ji apie tai žino. *

— Jūsų sūnūs metė į mane 
akmenį ir vos nepataikė gal
von.

— Jus sakote, kad vos ne
pataikė?

— Taigi.
— Tai buvo ne mano sū

nūs.

JUOKAI
Moterys

Susitinka dvi moterys, ku
rių viena su gedulo šydu.

“Reiškiu tamstai didžiausia 
užuojautą. Vos dvidešimties 
penkių metų ir jau likti naš
lė...”

“Labai atsiprašau, dvidešim
ties keturių”.

*
Birutė pasakoja Danutei:
“Tada aš jam pasakiau,, kad 

aš jo daugiau nenoriu maty
ti”?

Jau atėjo žurnalas 
KULTŪRA No. 5 
iš Lietuvos

Tai įdomus gegužės mėn. 
numeris, kurio turinys yra 
kaip seka:

Autoritetas ir laisvoji min
tis—prof. V. Čepinskas

Tautų megalomanija —P. 
Audronis.
Iš Britų Indijos gyvenimo— 
prof. P. Leonas.

Įspūdžiai iš Leningrado ir 
Maskvos—Ant. Venclova.

1936 metai — Ad- Ląstas.
Plienas verda — A. Pavi

lionis.
Gabrielės Petkevičaitės— 

Bitės gyvenimas— I, Dekto- 
raitė ir literatūrinė bei vi
suomenės veikla.

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

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

lionis.
Karas istorijos faktų švie

soje —■ M. Pakalniškis.
Apžvalga ir redakcijos 

straipsniai. 68 puslapiai — 
Kaina 45 centai-

galima gauti

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

s lybėse valdo pažangi demo
kratija, neturinti imperialisti
nių grobimo tįkslų, arba 2) 
turėjimu stiprios ai’ba stiprių 
valstybių užtarimą. Tas užta-

“Ir jis, žinoma, demonstra
tyviai išėjo?”

F “Ne,, jis tada užgesino švie
są”. *

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

ponius atstovavo ir gynė. Len
kijos liaudis — demokratija 
šitame reikale balso neturėjo. 
Neturi jo iki pat šiol. Vilniaus 
klausime Lietuvai prisieina su 
Lenkijos dvarponių, fabrikan
tų ir militaristų valdžia, kuri 
savo krašto liaudį laiko prislė
gusi ir nuodija šo'vinistiška pro
paganda. Lenkijos darbininkai 
ir ūkininkai nėra nei Lietuvos 
priešai, nei Vilniaus grobikai. 
Jei Lenkijoj įsisteigtų tikrai 
demokratinė tvarka ir valdžia 
patektų į pažangių, demokra
tinės idėjos žmonių rankas, nė
ra abejonės, kad Vilnius butų 
grąžintas Lietuvai ir visokio 
santjkiai tarp abiejų kaimyniš
kų valstybių pasidarytų drau
gingi. Tuo labiau, jei ir Lie
tuvoj butų demokratinė tvar
ka.

Kol kaimyniškose valstybėse* 
bujoja nącionalizmas, kol i de
mokratija jose neturi teisės ir 
galios J tol ir pati Lietuvos ne- 
priklausomyJfejandasi pavojuj.

. JUODASIS LEGIJONAS, KURIS TĘRORIZAVO MICHIGAN VALSTIJA
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Iš SLA. Jubiliejinio Seimą
ADVOKATAI IR SLA

Trečiadieny j, birželio 23 d., 
įvyko nemalonumas su SLA na
riais advokatais. Nesmagus da^ 
lykas. Generaliąacija, apsiben- 
drinimas dalyko apie advoka
tus. O tas dalykas šį sykį bu
vo tai paneigimas advokatų,*

Dalykas prasidėjo taip. Vie
nas delegatas, adv. Š„ kritikuo
damas prezidento Bagočiaus 
raportą, papeikė prezidentą už 
tai, kad jisai Massachusetts 
valstybės lietuviams advoka
tams nedavė SLA darbo, kurio 
ten butą.

Adv. O. iš Chicagos taip pat 
nusiskundžia, kad jis negaunąs 
ten esančio SLĄ darbo.

Prieš jų tokį neromantišką 
“sentimentą” kilo eilė kritikų, 
kurias galite, skaitytojai, pava
dinti kaij> norite: ar tai roman
tiškomis, ar realistiškomis.

štai tos kritikos:
—Aš nežinojau, 

chusetts advokatai 
bo.

—Toks advokatų
pažemina jų profesiją. Jau se
niai SLA narių tarpe advokatai 
turi prastą vardą ir H.

Konkretis paaiškinimas buvo 
toks:

Pats prezidentas Bagočius at
liko tuos legalius darbus Mass. 
valstybėj ir tuomi sutaupęs 
kiek nors SLA pinigų, ką būt 
lėšavę samdant kitus advoka
tus. Taigi prezidentas nėra 
smerktinas šiuose darbuose. 
Tokiu budu advokatai buvo 
tiksliai varomi per šerengą. 
Argi? Jeigu asmeniškai tik tie
du advokatai butų kritikuoja
mi, tai butų geriau. Ve, kaip 
kartais asmeniškumai geresni 
už generalizaciją. 
advokatus už tai 
reikėtų.

Tiedu advokatai 
miai
biznyje yra realistai, ne roman
tikai: stačiai pasisako, kad jie 
nori biznio. Tai amerikoniška 
bizniška dvasia. Ateiviai advo
katai gal butų romantiŠkiau pa
sielgę. Bet gal jie butų nepasi
laikę to nesmagumo vien tik 
savo galvose: butų gal neišken- 
tę kur nors nuošaliai nepasklei- 
dę to savo klausimo. Tai butų 
blogiau. Viešumas ne klasta.

Kitas dalykas; SLA tūli na
riai, kaip toki, nieko neturi 
prieš advokatus ir kitus profe
sionalus. Tik prieš advokatų 
lietuviškai politinę srovę kar
tais kildavo rėžianti 
balsai iš lietuviškai 
oponentų pusės.

Pavyzdžių rasim
kolonijoj. Pirm Detroito SLA 
seimo einant visuotinam balsa
vimui, sandariečiai ir tautinin
kai SLA nariai smarkiai stojo 
prieš advokatus ir net dakta
rus. O prieš Clevelando seimą 
tie patys nariai smarkiai agita
vo už kelis advokatus, kandida
tus į Pildomąją Tarybą, Dėl 
ko taip? Dėl to, kad seniau 
buvo tais kandidatais pažangie-

ji advokatai, o vėliaus jau ad
vokatų buvo ir tautininkų-san- 
dariečių “šleite”. Taigi keletas 
metų atgal tas griežtumas 
prieš advokatus, prieš profesio
nalus didele dalimi buvo tai ko
va be išminties.

Tiesa, kai kas ir iš pažangių
jų ką nors išsitaria prieš ad
vokatus, bet vien tik dėl to, 
kad tie profesionalai, esą, “per- 
dideles bilas” už savo darbą, 
laiko sugaištį ir keliones pa
duoda Susivienijimui, kuomet 
jam patarnauja. Bet pažangieji 
nevaro agitacijos apskritai 
prieš profesionalus, nenori jų 
išmest iš SLA narystės, nenori 
uždaryt jiems duris į SLA.

Juozas Buktiškis.

aįitešl^ejoįyisąsji kūnas, ^dra- 
būWšutiepsnojKada Albi- 
n^Wergdama blaškėsi, šeimi- 
ninkai stengėsi užgesinti, bet 
veltui. Skubiai nugabeno ligo
ninėn Penna, kur gydytojai 
nuplėšė dar degančius r ubus, 
davė indžeksionus ir stengėsi 
išgelbėt jauną lietuvaitės gy
vybę. Bet visas kūnas staiga 
gangrenavosi ir 3 vai. ryto 
gegužės 26 d. mirė.

Iki pat mirties turėjo svei
ką sąmonę. Gydytojai stebėjo
si jos jėga ir ištvermingumu. 
Kita, silpnesnė, būt mirusi vie
toje—sakė gydytojai.

Albinos slaugė - 
rdra Saharis
geminės namo Alsinon 
sužeista. Atvežta savo ligoni
nėn pirmiausia paklausė, kaip 
sveikata Albinos? Albina kląu 
sė» kaip sveikata jos gerosios 
slaugės ? Tragedijos didumui 
abi tą pačią dieną mirė, ši 
tragedija plačiai aprašyta vie
tiniuose dienraščiuose- 
• Albina Čekauskąitė yra 
gimusi Šiaurinėje Amerikoje, 
Clinton, Ind. Visa šeima grįžo 
Lietuvon, Virbaliu. Prieš 6

metus tėvelis, Viktoras Čękąu 
skaįsį, atvyko Argėntibon 
Sau’sio 9 dieną, 193.4 atsiėmė 
Albiną ir Viktorą Argentinon. 
Pavyzdingoji darbo šeima jau 
ruošėsi atsįkviest iš Lietuvos 
velionės motiną, brolį ir sesu
tę, gyvenančius Virbalyje.

ši skaiidi tragedija žaibo 
greitumu pasklido visoj Ar-* 
gentinos sostinėj. Vietiniai 
dienraščiai Albiną vadina Šiau 
rėš amerikiete, nes ji ten gi
musi, 
iš laikraščiuose tilpusio pavei
kslo, kadangi daugelis ją matė

scenoje

kur Albina bu v 
perpildytas

ja^uva? 
p'ašar- j 

baltų chri- ' 
s. šimtai

1464), 
vota, 
zantemų vainikais, 
žmonių, daugiausia lietuvių i 
šiaip pažįstamų 'kaimynų atė
jo išreikšti užuojautą skaust 
mo valandoje Albinos tėveliui 
ir broliukui, o gegužės 27 d.1 
palydėjo į Čakaritos kapus.

Daugybė baltų gėlių vainikų
i, bet lietuviai ją pažino su,i5ta ant iallnos lietuvaitės

kapo. Lai bus jai lengva Ar 
gentinos žemelė! —“A. L. B.’

kad Massa- 
ieško džia-

išsišokimas

Clinton, Ind. gimusi 
lietuvaitė tragingai 

žuvo Argentinoje

Alicia Au- 
parėjusi iš Ii- 

tapo
Tik Užsigardžiavimai

BARBARA B. BROOKS 
Home Economics Department

Kellogg Company
Battle Creek, Michigan /

BRANGIAS DOVANAS
DYKAI

Skiria

Visus musų 
kaltinti ne-

yra čiagi- 
taigi amerikonai. Jie

balsai — 
politinių

ne vienoj

EXTRA 
Piknikieriams

SAUK-TRAIL LAKE BEACH
Tai Forest preserve—keli Šim

tai akru puikaus mišką—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 gėrimų. ska
niu užkandžiu, ice cream, saldai
niu. Taipgi galima parendavoti 
maudymosi kostiumus.

Vietą 29 mylios nuo Chicagos. 
1 mylia S. W. nuo. Chkaga 
Heights. Važiuoti reikia S. Hals- 
ted St. (Rd. No, 1) iki Chicago 
Heights, ten 20 gatve pasukti į 
vakarus % mylios pravažiavę 
pamatysite užrašą Sauk Trail 
Lake tuo keliu ir važiuokite iki 
davažiuosite kitą užrašą Sauk 
Trail Lake Beach, pasuke tuom 
keliu davažiuosite i vieta, kurios 
gražumas jus nustebins.

Tragingai mirė panelė Al
bina Cefeauskaitė. Ta gra
žiai tėvelių išauklėta, sveika, 
rimta 16 metų jaunuolė, kuri 
kaip vos pražydusi gėlė tik 
pradėjo puošti Argentinos lie
tuvių teatro sceną, kuri <Jar 
prieš kelias dienas dalyvavo 
lietuvių vakarėlyje, — Argen
tinos Nepriklausomybės die
noj, gegužės 25, 1936, apie 11 
vai. 'prieš piet laike darbo sa
vo tarnybos vietoje (General 
Urąuiza 2241) tapo baisios ne
laimės patikta. Skubėdama 
virti pietus pylfc naftos ant 
primuso ar anglių ir liepsna 
uždegė visą butelį. Kada ugnis 
ekspliodavo, ji metė per save 
degantį butelį. Degančia naf-

Kraft 
Cheese 
Spreads

now in new-design
Swanlcyswig glasses!

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

Paskutinė valgio lėkštė stale veik 
visuomet buna iš tokio Valgio, kuri 
paprastai vadina “užsigardžiavimu” 
arba saldžiąja, ši valgi, veik kiek
viena šimininkė, stengiasi padaryti 
geriausiai, prisilaikant visu savo 
meniškųjų išgaliu ir sugebėjimo, nes 
geras “užsigardžiavimo” valgis la
bai dažnai nusveria viską.

Tačiau planuojant valgius, užsi- 
gardžiavimas turi būti tinkamai su
derintas taip, kad jis atatiktų svar
biausiai . valgiu lėkštei. Daleiskime, 
kad svarbiausiu vaisiu stale turime 
mėsos kepsnys su suosu ir daržovė
mis;, karštais biskvitais, uogų, kisie
lium ir salotomis. Tada jau neber 
tinka abuolių pajus a la mode. bet 
jau koks nors švelnesnis užsigard- 
žiavimas, k. a. vaisiu gėrimas (šer
betas) keptos kriaušės, ar žali obuo
liai su sūrių. Tinka ir vaisiu ir deg
tinės gėrimas (eoektail) arba vaisių 
Saločiai bei mocha šifano pajus.
Štai keletas paįvairinimo cereptų 

Mocha chiffon pie.
, 2 šaukštai želatinos

¥a puod. šalto vandens
2 puod. stiprios dekafeihuotos 

kavos.
¥2 puod. cukraus, 

šaukštelio druskos
2 kiaušiniai (atskirti)
1 puodel. plaktos Smetonos
1 šaukštelis vanilijos.
Apmerk penkioms minutėms 

tina i šalta vandeni. Sudėk i
šta dekafeinuotą kava ir maišyk kol 
ištirps. Pridėk cukrų, druskų, kiau
šinio trynius (lengvai išplaktus), 
ataušyk, supylus i indų, leduose ir 
nuolat maišant. Kada mišinys sutir- 
štės, iškelk iš ledu ir stipriai plak, 
sudek išplaktką"kiaušinio baltymą, 
plakta smetoną ir vanilą. Sudėk j 
erumb pie plutą. Išeis: 9 colių pajus.

CftUMB '^E SHELL
1/3 puod? sviesto.
% puod. cukraus.
1 puod. smųlk|ų corn f lakęs arba 

rice krispie erumbs.
Patirpyk sviestą pajų blėkoj. Pri

dėk cukrų ir erumbs, gerai išmai
šyk. Suspausk i kraštus ir dugną. 
Ataušyk pirm negu dėsi vidų.

Išeis: viena 8,0 ar 10 colių pluta.
Išvoliok ir sumalk 4 puodelius

žela- 
kar-

corn flakes arba 3 puodelius rice 
krispies, kad padaryti 1 puodeli 

■smulkaus minkšto (erumbs).
FRUIT AU GĘATIN 

8 kęnuotų ar šutintų kriaušių 
pyčių pusių.

Corn fląkes minkštimo.
Sviesto.
Nusunk vaisius, sutaupant skys

čius. Sudėk i sviestu teptą kepimo 
indą, atpjautomis pųsiomis aukštyn. 
Apdėliuok sviestu. Kepk vidutiniam 
pečiuj (425° F.) iki minkštimas 
paruduos. Paduok su Lemon Špice 
Suosu. Išeina: keturiems.

COĘN FLAKE PUDINGAS.
3. kiaušiniai 
3/4 puod. cukraus. 
U šaukštelio druskos.
1 kvorta pieno.
1 kvorta corn flakes 
Nutmeg.
Išplak kiaušinius, pridėk cukrų, 

druska ir pieną. Sudėk corn flakes 
į blėką ir užpilk kiaušinio mišinį. 
Apibarstyk su nutmeg. Indėk blčką 
i karštą vandeni ir pakepk viduti
niam pečiuj (375° F.) iki vidurys 
■sutvirtės (baltymes tvirtai išplakus 
ir pasaldinus, galima sudėti ant vir
šaus). Išeina: aštuonlems.

BANANA BETTY.
4 bananai
1V2 puod. erumbs 
Vi puod. 
U puod.

, Grandžių 
¥2 puod. 
Pienas. 
Dek pakaitomis bananus ir try

nius. Ant kiekvieno bananu sluoks
nio užbarstyk rudojo cukraus. Uždėk 
sviesto,, keletas lašu ©raudžiu ar cit
rino sunkos. Užbarstyk rice erumbs. 
įpilk pakankamai pieno, kad pusiau 
pripildyti pudingo lėkštę. Kepk apie 
20 ir 30: ihihuČių prie 350° F. Nu
denk paskutinėms penkioms minu
tėms, kad apgeltonuotų viršus. Pa
duok karšta. Išeina: šešiems.

KEPTI BANANAI
Nulupk ir apgrandyk bananus. 

Pamirkyk lemopo sunkoj, ir,, po to, 
i corn flakes trupiniuose, sumaišius 
su ruduoju, cukrumi. Pakenk viduti
niam pečiuj (350Q F.) apie 30 mi
nučių.

rudojo cukraus.
sviesto.
ar citrino sunkos.
rjce krispies.

LIETUVOS-AMERIKOS

ar

CALUMET 5366 Termometras
5 Sekcijų.............  $63.00
(Be eųarnelioto Jaek'et’o)

Su Jaeket’u ;...........$73.00
{rengtas su ’gauge, ter
mometru ir automatišku r 

reguliatoriumi.

TRYS METAI IŠMOKĖJIMUI 
TRYS METAI BE NUOŠIMČIU

Dabar Pirkdami Boilerį Sutaupysit 
Nuo 25% iki 30%

M. LEVY
lumbing and Heating Supply Co.

2117 S0. STATE STREET
Calumet 5366

Atdara Sekmadieniais iki 1 vai. po pietų.
, Atdara kasdien iki 7 vai. po piet.

Progress Furniture Company
Savo kostumeriams, rėmėjams, šių dovanų 
laimėjimas ir išdalinimas atsibus rytoj,

Birželin-June 28 d., 1936
BIRUTES DARŽE

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
su metine NAUJIE 
NŲ prenumerata.

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

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

NAUJIENOS 
1739 S^.

H Jsted St* 
U’CAGO

M 
20/ 
118-: 
100^ 
901 
801 
701 
601 
504 
401 
30-į 
201 
101

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

chicago, ill.

Toasteris.

pirmam
istoriniame piknike, kuri rengia Progress 
Furniture Kompanija.

1- mas Prizas—Elektrikinis
Refrigeratorius.

2- ras Prizas—2-jų dalių
Modern Parlor Setas.

3- čias Prizas —Elektrikinė
Drabužiam Plovykla.

4- tas Prizas—Piano
dionas.

5- tas Prizas—Didis
le Radio.

6- tas Prizas—Cedar
žio Dėžė.

7- tas Prizas—5-kių
Breakfast Setas.

. 8-tas Prizas — Springsinis 
Matrasas.

9-tas Prizas—Plieninė Mo
dern Lova.

10- tas Prizas — Sulanksto
mas Stalas ir 4 sėdinės.

11- tas Prizas —Gražus Mid-
get .Radio.

12- tas Prizas—Plate Stiklo
Veidrodis.

13- tas Prizas—Šilkinė Lovos

Akor-

Conso-

Mcd-

dalių

kaitė.
14- tas Prizas—Didelis Atis-

tiškas Paveikslas.
15- tas Prizas—Riešuto Med

žio Kavos Staliukas.
16- tas Prizas—Gražus Smo

ki ng Cabinet.
17- tas Prizas—Metalinė su

pama kėdė.
18- tas Prizas — Ant grindų

pastatoma liampa.
19- tas Prizas—Riešuto Med

žio End Table.
20- tas Prizas—Kanarkų Klė-

tka su pastatymu.
21- mas Prizas—6 Svarų Ele-

ktrikinis Prosas.
22- ras Primas — Elektrikinis
23- čia& Prizas — Dailus Kėkso Uždangalas. ,
24- tas
25- tas

Prizas — Ant Stalo Pastatoma Liampa. 
Prizas — Metalinis Smoking Stand.

Į Daržą įėjimo Dovanos 
. Grove Entrance Prizes to

Prizas—Short Wavę Rądįo ........ ..........
Elektrikinis Kaurų Valytojas .

$25.00
$20.00
$15.00

1- mas
2- ras Prizas
3^-čias Prizas 5-kių Dalių Bridge Setas .
4- tas Prizas — Modern Mados Triratis ..........   $10.00
5- tas Prizas — Graži Stalinė Liampa .................. $S.OO

Visus minėtus prizus bus galima matyti pikniko dieno
je Birutės Darže ant estrados. Laimėtojai turi būti darže, 
kad atsiimti laimėtus prizus. Kurie turite kuponų stabus 
atsiveskite su savim. Didžiuosius prizus PROGRESS 
KRAUTUVĖ PRISTATYS I NAMUS jų laimėtojams.

NAUDOKITĖS ŠIA PROGA!
Bukite Birutės Darže rytoj ir dalyvaukite linksmybių die
noje ir laimėjime šių brangių dovanų. įsigykite bilietus 
tuojaus. Dėl Progress Krautuvės kostuinerių yra sutei
kiami dykai- v

fUREV
3222-24-26 SO. HALSTED STREET

Vedėjas J. KALEDINSKAS 
Tel. VICTORY 4226

Duodame gražius radio programos kas nedėlios rytą, 
11-tą valandą iš stoties ,WGES.—Pasiklausykite!
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Šis tas apie Chicagos 
parkus

Pastangos nužudyti 
Caponę kalėjime

testą renge International Com- 
mercfal School Association. Jis 
įvyko Chicagoj ketvirtadienio 
vakare Sherman viešbuty.

Laikraščiuose dažnai minima 
žodžiai “Chicagos parkų dis
triktas’*. Kas yra tas parkų 
distriktas ?

Tai yra miesto valdžios de
partamentas, kurs rūpinasi 
parkų ir bulvarų priežiūra ir 
palaikymu. To ‘departamento 
priešaky stovi komisionierių 
taryba susidedanti iš penkių 
asmenų. Kas metai miesto me
ras skiria vieną komisionierių 
penkių metų tarnybai. Skiria 
paeiliui — vieną komisionierių 
šiemet, antrą kitais metais ir 
tt. Tokiu budu kas metai vie
nas komisionierius užbaigia Sa
vo tarnybą, o jo vieton paski
riama kitas arba jis pats pa
skiriama antram terminui. 
Parkų komisionieriams algos 
nemokama.

Aukščiau buvo pasakyta, kad 
parkų distriktas yra vienas iš 
miesto valdžios departamentų. 
Gal bus tiksliau pasakyti, kad 
parkų distriktas yra autonomi
nė miesto valdžios dalis. Mat 
parkų komisionieriai gali savo 
nuožiūra išleisti patvarkymus, 
jie turi teisę uždėti taksus; 
parkų distriktas ttfri ir savo 
policininkus.

Chicagos parkus prižiūrėti ir 
palaikyti kas metas kaštuoja 
apie $7,200,000. Parkų distrik 
tas, be to, turi skolos daug
maž $110,000,000. Už skolas, 
žinoma, tenka mokėti palūka
nos. ši šimto milionų dolerių 
su viršum skola kaštuoja chi- 
cagiečiams kas metai $9,500,- 
000.

Tiek apie administratyvę 
parkų distrikto dalį. Dabar pa
žvelkime į kitą jo pusę.

Chicagos parkų distriktas ap
ima 134 parkus — didelius ir 
mažus — išblaškytus po visą 
miestą.

Visi parkai užima 5,337 ak
rus žemės. Bendrai galinfa* pa
sakyti, kad pusė parkų ploto 
randasi ežero pakrančių”, o ki
ta pusė sausumoj, toliau nuo

šiomis dienomis tūlas James 
Lucas mėgino žirklėmis nudur
ti Al Caponę Alcatraz salos 
kalėjime. Mėginimas nepavy
ko. Caponė buvo tik sužeis
tas.

Pasirodo, kad tai ne 'pirmas 
pasikėsinimas ant Caponės gy 
vasties kalėjime. Pirm to bu
vo mėginta jis nunuodyti. Ne
abejojama, kad ir ateity kali
niai mėgins jį nudaigoti.

Iš tyrinėjimų pasirodo, kad 
daug kalinių neapkenčia Capo
nės. Nužiūrima, kad ir kalė
jime mėgina pasiekti Caponę jo 
buvę priešai btftlegerių bizny. 
Eina vėl kalbos, kad kaliniai 
nekenčiu jo todėl, kad jis esąs 
vadinamas “model prisoner”. 
Be to, girdi, kai kurie kaliniai 
pykstą ant Caponės už tai, kad 
jis nedavęs jiems paskolų, o 
jie mat yra girdėję apie pasa
kiškus jo turtus.

Rastas kaltas
_ Džiurė rado kaltą esant 
Harry W. Gahaganą, turtingą 
real estate vertelgą, už tai, kad 
jis važiavo automobiliu girtas 
būdamas. Gahaganu’i paskirta 
dvidešimt dienų ‘kalėti ir $200 
piniginės bausmės sumokėti.

Vaikas neteko trijų 
pirštų

Leonard Larson 12 m., 6000 
Canfield road, gavęs kur te u 
revolverio patroną pradėjo kal
ti jį. Patronas eksplioaavo ir 
tiek atplėšė vaiko tris pirštus, 
kad teko juos nupjauti.

Visgi išgelbėjo

Rytoj Zarasiškią 
Kliubo Piknikas TARP MUSU 

BIZNIERIŲ

ežero.
Parkų distrikto priežiūroj 

yra 52 bulvarai ir parkų ke
liai, kurie didžiumoj sujungia 
parkus į vieną didelę parkų si
stemą. šių bulvarų ir kelių il
gis 162 mylios.

Parkų distrikto priežiūroj 
yra 83 gerai įrengti pasilinks
minimo ir pasilsio centrai, čia 
randasi šešios prieplaukos lai
vams arba jachtoms ir trylika 
gerai prižiūrimų pakrančių 
maudynių, pradedant nuo Ca- 
lirtnet parko (95 g.), pietų pu
sėj, ir baigiant North Shoie 
parku (68 blokai į šiaurę nuo 
Madison g.). Parkų distrikte 
yra trys konservatorijos, kur 
auginama ir tobulinama gėlės. 
Konservatorijos randasi Gai- 
field, Lincoln ir Washington 
parkuose.

Andrew Vail 6 metų, 929 
Cornell avenue, ir George Ba- 
ckovich, 927 Cornell av., žai 
dė prie kranto Belmont prie
plaukos. Andrew paslido , ir į 
puolė į vandenį. George sukli
ko.

Atbėgo vaiką gelbėti William 
'Mayer 32 m., parkų distrikto 
samdinis, kurs dirbo netoliese 
kaip kasamos mašinos operuo 
tojas. Mayer šoko kartą į van
denį, šoko kitą, bet veltui, nes 
vapduo toj vietoj buvo 20 pė 
dų gilumo. Titomet Mayer nu
bėgo pas mašiną, pasitvėrė sun
kų gelžgalį ir vėl nėrė į van
denį. Gelžgalis nuskandino jį 
iki pat dugno.

Dugne Mayer užtiko va:ką ir 
iškėlė jį paviršiun. Ant kranto 
Mayer gerokai palamdė pasken
duolį ir atgaivino. Po to jau 
atvyko ambulansas ir nugabe
no bernaitį į ligoninę. Andrew 
dabar jaučiasi sveikas kaip bu

Irgi meistras
Albertas Holly 58 metų, 

2426 So. RidgeView avc., pa
teko kalabuzėn. Gatvekarių 
kompanijos viršininkai sako, 
kad Holly pataisydavęs senus, 
jau suvartotus transferitfs ir 
paskui pavartodavęs kaip ge
rus važiavimui gatvėkariais. 
Taip jis važinėjęs už dyką per 
porą metų.

Kai jį policija areštavo, tai 
surado pas Holly dešimtį dė
žučių senų transferių. Surado 
ir apvalių šmotelių, kurios gat- 
vėkarių konduktoriai išpunčiuo- 
ja. Holly, pasirodo, užklijuoda
vęs tais šmoteliais išpunčiuo- 
tas skylutes ir įteikdavęs kon
duktoriui seną transferį kaip 
naują.

Holly apskaičiavimu, per pa
staruosius dvejus metus jis, 
dėka savo gudrumo, sutaupinęs 
$80. ' .

Nušoko po elevato
riaus traukiniu

Charles Daubek 57 m., 2110 
Euclid avenue, Berwyn, nušoko 
nu'o platformės po atbėgančių 
elevatoriaus traukiniu stoty 
prie Wells ir Randolph gatvių 
ir tapo užmuštas. Jis nusižudė 
ketvirtadienį popiet apie 5 va
landą. Mirusiojo moterie ir 
duktė pareiškė, kad Daubek ne
turėjęs bėdų ii* kad nesirgęs 
apsvaigimu.

Rytoj, birželio 28 d. Zara- 
siškių Kliubas ttfrės draugiš
ką išvažiavimą JjąmbiauskO 
Vinewood Beėr Gardens darže, 
Forest ir Archer avė. (6 blo
kai už Tautiškų kapinių).

• Visi kliubiečiai ir pašaliniai 
kviečiami atsilankyti. Įžanga 
dykai. Taipgi zarasiškiai, kurie 
dar nepriklausote prie kliubo, 
malonėkite atvykti į pikniką 
ir susipažinti su kliubo nariais 
bei prie kliubo prisirašyti.

—- Kliubietis.
.     ■ i .MII H . ■    ■ <

Atėmė $100,000 ver
tės daimantus

Banditai ateitie Chicagoj iš 
dviejų New Yorko sėlsmanų 
$100,000 vertės daimantus, ku
riuos jie vežėsi su savim. Hold- 
apą selsmanams padarg keturi 
maskuoti banditai prie Dear
born ir Huron gatvių penkta
dienio rytą.

' Moteris Įveikė vyrą
f ■ _________

Teisme ketvirtadienį, biiželio 
25 d., Joseph Burke liudijo: 
girdi jis, Burke, argumentavęs 
su x savo žmon& Eleanor. Tik 
staiga viskas jo akyse aptemę. 
Jis atsipeikėjęs kuriam laikui 
praslinkus. Joseph Burke teis
mu buvo aprišta galva ir su- 
bandažuotas. Jis sveria 200 
svarų.

Jo žmona Eleanor paaiškino: 
esą, mes argumentavome su 
vyru all right; argumentuoda
mas jis su kiekvienu argumen
tu tašė man veidą ir kas kar
tas skaudžiau; na, tai aš smo
giau jam su ^>usgalionio alaus 
bonka per galvą. Moteris sve
ria tik 118 svaini, , bet Įveikė 
vyrą.
_______ -Air.-

Dabar geras laikas 
nusipirkti boilerį

Kiekvienas namų savininkas 
dabar turėtų apžiūrėti savo 
šildomą pečių —- boilerį. Gal 
reikia jį pataisyti, o jei jau 
yra persenas, tai naują įsigy
ti. Nelaikąs tada taisyti, kada 
reikės pradėti kūrenti. z

štai šios dienos Naujienose 
telpa skelbimas M. Levy Plumb- 
ing and Heating Supply Co., 
2117 S. State St. Kai matote, 
ši įstaiga skelbia, kad dabar 
pas juos galite nusipirkti boi
lerį už $63.00. O ir kiti namų 
apšildymo reikmenis parduoda
mi nebrangiomis kainomis ir 
lengvais išmokėjimais.

M. Levy Plumbing and Heat
ing Supply Co., garsinasi Nau
jienose kiekvieną sezoną jau 
virš dvidešimties metų. Tai yra 
atsakanti ir lietuviams pažį
stama vieta. Jei jums 'reikia 
plumbingo arba namams apšil 
dymo reikmenų, šioje įstaigoje 
rasite, kas jums reikalinga.

— Chicagietis.

menės užprašymai į minėtą 
pikniką. Be to, bus suteikta 
plačiau’ žinių, ką atvykę į Pro
gresą krautuvės pikniką galės 
matyti, girdėti ir sužinoti. Pa
tartina, kad nei vienas nepa- 
mirštumėt pasiklausyti Šio pro- 
gramo. — N.

Rytoj, nedėldienį, litą va
landą priešpiet užsistatę savo 
radio ant stoties W.G.E.S. tik
rai girdėsite gražų ir įdomų 
radio programą, nes šis pro
gramas atidarys iškilmių ‘ die
ną, kuri įvyksta Birutės Darže 
Progress rakandų krautuvės 
pirmame istoriniame piknike 
Išpildyme šio radio programc 
dalyvaus keletas žymių daini 
ninku, kurie taipgi dainuos i: 
minėto pikįni^Q ; pjograme, ,

Bus gražios muzikos, įdomii 
pranešimų bei nuoširdus visuo

)arbus
vęs.

Laimėjo pirmą prizą
Miss Giaconda Zumpano iš 

Salt Lake City, 20 m., laimėjo 
pirmą prizą rašymo mašinėlė 
kOnteste. Ji parašė vidutiniai 
106.7 žodžius per minutę. Kon-

Padarome Visiems Greitai ir Pigiai

BUDRIKO PROGRAMAS 
WCFL

Ryt vakare, t.y. sekmadienį, 
lygiai 7 vai. nusistatykite sa
vo radio ant 970 kil. stoties 
WCFL pasiklausyti gražių dai
nų savo prigimtoje kalboje ir 
geros Budriko radio orkestros, 
kuri visados puikiausiai išpil
do lietuviškas kompozicijas. 
Kadangi WCFL yra didelės pa
jėgos stotis, tai šie programa: 
yra girdimi netik Amerikoje, 
bet ir Kanadoje" Leidėjai — 
Jos. F. Budriko radio, rakan-

dų ir muzikalių instrumentų 
krautuvės, 3347-3417 S. Halsted 
st., Chicago j e. — B.

General Motors ra- 
dio programas

Virginia Rea ir Jan Peerce 
bus svečiai solistai paskutinia
me iš duodamų šiuo laiku Ge
neral Motors radio programų. 
Šis programas bus transliuoja
mas sekmadienio vakare nuo 
10 iki 11 valandos per NBC- 
WEAF stočių tinklą. Orkestrui 
ir vėl vadovaus Erno Rapee. 
Be to, pildys numerius General 
Motors įhoras.y

NAUJIENOSE 
GARSiNKITĖS

PEOPLES KRAUTUVES
Seniausia Vieta Pirkti 

GENERAL MOTORS IŠDIRBY STBS

FRIGIDAIRE
Prieinamesnės Kainos. Ilgesnė Garantija 

Lengvesni Išmokėjimai

-

Parkų pradžia Chicagoj.
Kaip matyti iš to, kas buvo, 

pasakyta aukščiau, Chicagos ‘ 
parkų distriktas užimą nemažų 
plotą žemės, o ir taksų pusė
tinai suvartoja. Distriktas ne
išaugo per vieną dieną.

Parkų sistemos pirmasis pa
ragrafas tapo įrašytas 1839 
metais, kai miesto taryba įstei
gė Dearborn parką, šiandie tą 
vietą, kur buvo Dearborn par
kas, užima Chicagos viešasis 
knygynas. Menka pradžia; ga
lima sakyti, tik grūdas, jei pa
lyginti stf šių dienų parkų plo
tu ir tarnyba, bet juk ir iš 
grūdo išauga didelis medis, -

(Bus daugiau) —X

Patarimas
• ’ t .

ADAM BERNADIŠIUS

Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

BIZNIERIAMS
■ĮpiMMiiailiaiMMr
Bilas
Biznio Korteles
Laiškus ir Konvertus
Plakatus

Vizitinės Kortelės
Vestuvėms Laiškai
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

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

NEW PRICES 
r AS LOW AS

$106
l NO MONEY 
K DOVVN 4

GALITE IMTI TRIS 
METUS LAIKO 

MOKĖTI.

Nuolaida už Senas 
Ledaunes.

General Motors Frigidaires turi visus vėliausius pagerini
mus reikalingus dėl moderniškiausio refrigeratoriaus. Ir 
tie pagerinimai yra faktiškai paremti.

KAD JIE YRA GERIAUSI VISAM MARKETE

Iš Peoples Krautuvių galima pirkti ir kitas namų reik
menis—24 didžiausių patogumų, saugumų ir pinigų sučė- 
dymo. Kodėl eiti kitur? Lankykite šias krautuves ir bu
kite pilnai patenkinti.

Šį Metą Minime 20-ties Metų Gyvavimo 
Sukaktuves.

SIŪLOM DIDELES VERTYBES

Vakarinės žvaigždės 
KUubas 

rengia gražų 
PIKNIKĄ 

SU DOVANOMIS 
Birželio-June 28, 1936 

MIKE BEIGOS DARŽE, 
ant Kean Avenue 

(buvusioj Svilainio vietoj,) 
JUSTICE PARK, ILL.

Patariu visiems lietuviams, kad 
dabar pirktumėte sau ANGLIŲ 
Nelaukit, kol užeis speigai, kai 
pereita Žiema. DABAR ir prista

tymas geresnis ir anglys 
PIGESNĖS.

GRANT WORKS 
COALYARD

16th St. ir 49th Ct
Tel. CANAL 311

1739 South Halsted Street, Chicago, III
MANUFAC-TURING

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171

COMPANY®^

2536-40 W. 63rd St
Tel. Hetnlock 8400
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Paskutinis primini

Krautuvės pikniką
Rytoj, nedėldienį, įvyksta 

plačiai garsinamas, stropiai ruo
šiamas ir visuomenes laukia
mas pirmas Progress rakandų 
krautuvės piknikas, kuris at
sibus Birutės Darže, prie 79- 
tos ir Archer Avenue. Daug 
pastangų padėta, kad šis pik
nikas butų vienas iŠ gražiau 
šių ir įdomiausių, kokius Chi- 
cagos lietuviai yta matę ir gir-

Programas bus nepaprastai 
gražus ir įdomus. Jo išpildy-

me dalyvauk tikri artistai, etai- važiavę automobiliais galės įva-
.....JĄ

SUžIEDOTINė
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nininkai, komikai, muzikai ir 
t.t., kurie visi loš oro spektak
lį, o lošimui btts pastatyta ki
ta estrada parankesnėje vie
toje, kut nėra dulkių ir yra 
geresnis pavėsis, čia bus lai
mėjimas ir išdalinimas net 30 
brangių dovanų. Kai kurių tų 
dovanų vertė Siekia iki $125.00. 
Prie to, skaitlinga Stephens 
Orkestrą gros smagiausius ša
kius, btiS Skaniausių valgių ir 
puikiausių gėrimų,

Pats Birutės Daržas jau šian
die yra puošiamas vėliavomis 
ir kitokiomis dekoracijomis. Be 
to# Birtftės Daržas bus palai
stytas, kad bitų kiekvienam 
smagu ir malonu baliavoti. At-

PROGRAMAS
Progress Furniture Co.

20 Mettj Sukaktuviu Miitejirtto Diena

Nerišlioj,Birželio 28,1936
BIRUTES darže
Prie 79-tos ir Atdter A vert tie 

JUSTICE PARK, ILL.
Programas Prasidės 2 vai. po piet

1— Ptogramo direktorius J. Romanas atidaro progra
mą su trumpa kalba.

2— Stephens Revelers Orkestrą sveikina svečius su
specialiu maršu.

. 3—Progress Furniture Cofppany Krautuvės'vedėjas J. 
Kaledinskas pasveikina svečius su trumpa kalba.

4— Spanų-Rodosta trio, grajina, lošia ir dainuoja.
5— Traukimas dovanų, nuo 25-to iki 18-to iiuinerio.

20 MINUČIŲ PERTRAUKA.Ot—Grupė jaunų akordinistų mokiniai Progress 
tuvės Antano Labanausko grajina gfūžiūs 
kos kurinius.

7— Trumpa kalba, 11-to Wardo Aldennan ir
Committecman, N. B. Connelly

8— Solo, dainuoja Jonas Romanas.
9— Halų artistai, Frank, Helen ir Hūrry trio.

10— Traukimas dovanų nuo 19-to numerio iki 11-to
20 MINUČIŲ PERTRAUKA.

11— Dainuoja Maišytas radio kvartetas.
12— Kalba, atstovo nuo Frigidaire Korporacijos.
13— Solo, dainuoja Ona Skeveriutė.
14— Spaniškas—Rodestu trio.
15— Traukimas dovanų nuo 11-to iki O-to nuiiierių.

20 MINUČIŲ PERTRAUKA.
16— Grupė jaunų akordinistų grajina liiiksiiids niėlddp 

jas.
• 17—Kalba kandidato į teisėjus advokato Jono Zurio.

18— Šokėjai—Jenny ir Eddie “Wonder Kids” dancers 
Andrėjavo šokių mokyklos.

19— Solo — Ona Juozaitienė.
20— Traukimus dovanų nito 6-to iki 1-ino numerio.

20 MINUČIŲ PERTRAUKA
21— Dainuoja Maišytas Kvartetas.
22— Kalba teisėjo Hollafid.
23— Duetas — Ona Skevcr ir J. Romanas.
24— Spaniški artistai grajina, dainuoja, lošia.
25— Traukimas į daržą įėjimo prižų nuo 1-ftio iki 5*to.
26— Programų vedėjų ir Progress Krautuvės vedėjų pa

dėka vojimo ir atsisveikinimo kalbos.^
Programų direktorius .................... ............ J. hofnanas

Melbert Stanley 
j- kaledinskas

J. Šakiš

f 
Krau- 
mttzf-

Ward

iš

žiuoti į vidų.
Kas neturi automobilių, ga

lės nuvažiuoti trekais, kurie eis 
nuo Progress krautuvės kas va
landa, pradedant litą valanda 
priešpiet iki 2ros valandos po
piet. šitoks rourid trip kaštuos 
tik 35 centus ir kurie atva- 
žiUOS t rok ai s, įžanga į daržą 
bus dykai. Taipgi Progresą 
krautuvės koštūmeriam į dar
žą- {ėjimo bilietai yra suteikia
mi dykai. Kas dat neturite bi
lietų# malonėkite pasiimti, o ry
toj važiuokite į Birutės Dar
žą, į Progress krautuvės pir 
mą gražų ir Įdomų istorijų pik
niką.

Malonėkite pastebėti šiame 
šid dienraščio numery minėto 
pikniko programą ir sąrašą do
vanų, kurios laukia laimėtojų.

Rėp. NN.

Rengia pikniką
-• ■ 4....-u , .r , ■ i

Amefikbš Legiono Dariaus- 
Girėno Posto 271 didžiulis mėj 
tinis piknikas įvyksta liepos 4 
dieną. Vlėia — Jttštice GroVC 
(Liepos Darže), prie Kean ii 
Archer avės.

šiame parengime dalyvaus 
įvairios Veteranų grupės ir or- 
ganiz|i|Cijos, kaip tai Dough- 
bbys, Firing Sųu^ids, Drum ahd 
Bugle Corps, Ladiėš Atixiliary 
ir Sons of Legionaires, Bus ka
reivių muštras” ir paradas, ir 
matysite kareivius tranšėjose 
karo lauke, žodžiu, bus tikras 
karo laikų vaizdas.

Vakarui atėjus bus leidžia
ma daugybė įvairiausių spalvų 
fejervėrkiį, kuriems sprogstant 
nuo didelio trenksmo ne vieno 
nulėks skrybėlė nuo galvos ii 
įlė vieno 
iškris iš

Be to, 
ti daug 
ir tL j

Kadangi šiemet ■ 'įtepoš^* ketvir
ta pripuola Šeštadieniui, tai ir 
piknikas tęsis visą naktį iki 
ankstyvo sekmadienio rytoi 
Muzika, fejerverkai ir kitoki 
įvairumai taippat tęsis vfeą 
naktį. SnUdUriuoti laiko nebūk. 
Keturiuose daržb kampuose ku
tensis ugnis# kut bUs kepami 
Čieli avinai svečiams vaišinti.

Dulkių irgi nebus# nes tos 
daržo vietos, kur nėra žolės# 
bus paHetos tam tikru skysti
mu, ir čia daugiau dulkių ne
bekils.

Lietuviai legionieriai iš ank
sto kviečia gražiąją Chicagos 
it apielinkėS visuomenę

gardaus alalfs stiklas 
rankų.
bus leidžiama laimė-

gražių dovanų, prizų

ir apielinkėS visuomenę būti 
prišistengusią dalyvauti šiame 
piknike, pasigėrėti visokiais 
įvairumais ir kartu apvaikščio
ti šią didėlę Jungtiniiį Ameri
kos Valstijų šventę, Liepos 
Ketvirtą Dieną*

— Pratik Krasauskas.

Pikniko vedėjas 
Baro užveižda

KVIETKININKAS
Gėlės Vėstūvėtnš, BarikietamS 

ir Pagrabams
3316 So. Halsted St*

Tel. BOUlevard 7314

3222-26 SO. HALSTED STREET 
J. Kaledinskas, Vedėjas.

Kaip Nuvažiuoti:
Neturint savo ahtdniobiliaus biis galima nuvažiuoti tro- 
kais, kurie išeis nuo ProgPešs Krautuves, 11-tą valandą, 
12-tą, 1-mą ir antrą valandą; į abi puses nuvežimas 
kaštuos tik 35 centai- Kas nori važiuoti gatvekariais da- 
sigaukite iki 63-čios gatvės. Čia paėmę karą važiuokite 
iki Argo miestuko, o iš čia paimkite btisą, kuris ntiveš 
iki daržo už 10 centų. Taip pat galima gauti busą prie 
Cicero ir Archer Avenue.

M

P-le Adelė Vizgard

Duktė p. Vizgardo, kuris yra 
prezidentas International Wine 
aiid Liqu0r.CoM

Ji susižiedavp su p. Laury
nu Kučinskiii, M, kuria yra 
General Manager New Procesš 
Bakiftg Co. Jis yra šUhUs Virš^ 
minėtos ir žinomos lietuvių 
įstaigos prėziderito Kučinškid.

Jų Vestuvės .įvyks šeštadienį# 
liepos 25, 1936, 5 valandą va
kare. . šliubą ims MarųUettė 
Park lietuvių bažnyčioj. Vestu* 
vių puota bus Shoreland vieš* 
buty, Cryštai Bali Room.

Linkiu busimiems jaunaved* 
žiatriS malonaus ir laimingo gy
venimo.

kep. A. Z

100,000 žmonių 
piknike

šiandie Cook kauntės demo1- 
kratų piknikas Riverview par
ke. Pikhikas rengiama atžymė
ti nominavimą p. Roosevelto 
kandidatu į prezidentus, o taip? 
gi sukelti pinigų partijos rei 
kalams. Rengėjai' apskaičiuoja, 
kad jie turės' piknike apie 100,- 
000 žm0nių?bI9V !!'

Atydai "Lithuanian
News Loan and
BuildingAssociatioil 
(Naujieną Spulkos) 

t nagams "

Jaunos vagiles
Praėjusį antradienį, birž. 23 

d., pas pp. Tenukus, 936 West 
34 pi., užėjo dvi skurdžiai at
rodančios mergaitės apie 9 ar 
10 metų amžiaus. Jos nusi
skundė, kad jų tėvas esąs li
gonis ir prašė sušelpti. P-nia 
Tenukienė davė mergaitėms pi
nigų, ir nekreipdama dėmesio, 
kad mergaitės dar pasilieka vi
duj, išėjo laukan pąlieti žoly
ną.

Ant rytojaus pp. Tenukų 
duktė patyrė, kad jos ridikliu- 
lis (paketbukaš) buvo iškrau
stytas. Iš jo išimta apie $10.

Išsikalbėję su kaimynais apie, 
šį įvykį pp. Tetukai sužinojo, 
kad minėtos mergaitės dažnai 
prašinėjančios išmaldų apielin- 
kėj, o vienas Tenukų kaimy
nas Užtikęs jas besitrusiant jo 
kambariuose, tačiau jos paspru
kusios laukan, 

i
Kaimynas nusivijęs jas iki 

34 plaee ir Fisk Street į na
mus, kur mergaitės pasislėpu
sios. Tuose namuose kaimynas 
radęs viduramžį vyrą ir mote
rį sėdinčius. Spėdamas, kad tai 
busią mergaičių tėvai, kaimy
nas pradėjęs sakyti, kad jis jų 
mergaitės atsivijęs iš'savo kam
barių, ba radęs jas bekraus
iant kambarius.

Moteris ėmusi tuojau šaukti 
lenkiškai, o vyras griebęs ko
kį ten vėždą, tai ir pačiam kai
mynui tekę greitai pasišalinti, 
nesužinojus kur mažos vagiliu- 
kės dingo.

Butų gerai, kad kas nutver
tų vagiliukes kambariuose ir 
atiduotų policijai. Gal tuomet 
tų lenkų namuose policija pa
darytų kratą ir gal pasisektų 
ąpielinkes vogtų daiktų suras
ti.

— Niekutis.

r,f r- T •.-iiTIii....i-ii..... i- iYiWriui Mhriaii.Mi.iI

Metai kalėti
James Shanholtz 41 m., 2214 

Milwaukee avenue, nuteistas 
Vieniems metams kalėti Bride- 
well kalėjime. Jis yla bedarbis 
ir gaudavo pašalpą iš valdžios. 
Bet pati ir vaikai liudijo, kad 
gaunamą pašaipą pragerdavęs, 
ažuOt palaikyti šeimą.

Drąsus sukčiai
Anksti penktadienio rytą val

stijos gynėjo pagelbininkai 
areštavo Nick’ą Jiiffrą, kurs 
savo laiku buvo Al Caponės 
alau's išvežiotojas. Valdininkai 
kaltina Juffrą ryšy su sukty
be, kuri pašlavė $9,451 į sve
timas kišenes.

Dalykas yra toks. Pernai nu
sižudė tūlas Weir Williams. Pa
liko jis $9,451 apdraudos.

Del tos apdraudos tarp nu- 
sižudžiusio pačios, kuri buvo 
paėmusi skirybas, ir jo seno 
tėvo prasidėjo tąsinės teismuo
se. Galų gale teismai išnešė 
sprendimą, kad apdrauda pri
klauso tėvui.

Taigi senio advokatas atsi
lankė į Apskrities teismo Coh- 
roy ofisą čekį atsiimti. Ir čia 
patyrė, kad pinigai jau išmo
kėti pernai metais dviem vy
rams, kurių asmenybės negali
ma patikrinti.

Tuomet senio advokatas ir 
valstybės gynėjo ofisas pradėjo 
įvykį tyrinėti. Surasta, kad če
kį suma $9,451 išmainęs ir pa
sirašęs Carl S. Williams. Tai 
yra vardas nusižudžiusio tėvo.

Hospital
Ligonine

7

Bet pavardė buvusi pasirašyta 
svetima ranka. Surasta, kad 
čekį indorsavo minėtas aukš
čiau Juffra.

Kaip išgauta tie pinigai iš 
teismo? žemesnis teismas, pa
sirodo, buvo išnešęs sprendimą 
moteriškės naudai. Nors byla 
tapo apeliuota, bet pora vyrų 
atsilankė pas teisėją Rush sa
kydami, kad jie esą moteriš
kės advokatai ir norį, kaip jos 
advokatai, paimti pinigus. Tei
sėjas pasirašęs įsakymą pinigus 
išduoti. Tuomet čekis ir buvo 
išrašytas.

Dabar valstybės gynėjo ofi
sas mėgins sužinoti iš Juffra, 
kas buvo tie du vyrai, kurio 
čekį išmainė.

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 
prieinamą kainą 50 mylių 
nuo Chicagos. Kreipkitės:

MATT RAUGAS
1943 N. Kostner Avė. 

po 5 vai. vakare.

MES PATAISOME
RADIOS

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

HEMLOCK 3434
KALBAME LIETUVIŠKAI

Southwest Radio Co.
1708 West 63rd Street

Garsinkitės “N-nose”
. 4 A ‘ ' v

■ —-r-M r.i 11

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami C 4 O.fifi 

vaikams ...........—....... I C. UU
Palagas ligoni- $45.QQ

..... ’ 1500
Medikalė egzami- SI-HH 

nacija ......................... ■
DOUGLAS TARK HOSTIPAL

. 1900 So. lęedzie , Ąyę. ,

CONRAD
PHOTO STUDIO

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

žina atmintis.

J. MIKŠIS
RAMOVA AUTO SHOP 

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

Tel. Yards 6547 ,

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai__

Šaukia konferenciją 
sausos kryžiuje

Važiuodamas iš Wašhingto- 
no į St. Paul, Čhicagoj susto
jo Howard O. Hunter, federa- 
lio WFA administratoriaus asi- 
stentas. Tarp kitko jis pareiš
kė, kad Št. Paul mieste įvyks 
ateinantį antradienį konferen
cija. JOš tikslas bus apsvar
styti priemones kovai su sau
sos pavojum, čia įeis sumany
mai budavoti tvenkinius, įvesti 
irigacijos Sistemas, etc.

...J....... „...„r.,.

nr fui ir it uthiiiiiiii tiiii
Sn>n«idm Gillėf) Telėfcrathti Į Viliui

ILaidotuviii Direktoriai!

E
 JUOZAPAS

UDEIKI
IR TĖVAS

REPublic 8340

šiuomi pranešu Visiems šios 
bendrovės šerininkams ir sko
lintojams, kad metinis šeri
ni nkų susirinkimas įvyks Lie
pos 1 d., 7:30 vai. vakare, 
1739 So. Halsted St.

Šis susirinkimas yra labai 
svarbus# nes bus išduota meti
nė apyskaita# ?; finansinis sto
vis, pataisymas charterio, ir 
disktisuojamas klausimas su
sidėjimo su panašioms bend
rovėmis. Jeigu kuris dėl svar
bios priežasties > negalėtumėte 
dalyvauti, tai ineldžiu prisiųs
ti įgaliavimą;’(Froxy) ištiki
mam savo draugui, kad galėtų 
už jus balsuoti.

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

—T. kypkeviijia,
Sekretorius.

21st Place Tavem & 
Restaurant

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

degtine ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STOKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place TeL Canal 7522

marčias,

randasi
Tel. Ca-

Veronika radomskienė
Persiskyrė ąu šiuo pasauliu 

birželio 25 dieną, 5:30 valandą 
vakafo, 1936 m., pilnus Lietu
voj. Amerikoj išgyveno 30 m.

Paliko dideliame nuliudime 4 
sūnūs Juozapa, Walter, Mat- 
thew ir Jurgi, dukterį Stellą 
Palionis ir žentą, 4 
14 anuku ir gimines.

Kūnas pašarvotas 
2257 W. 23rd Place, 
irai 6369.

Laidotuvės ivyks pirmadieni, 
birželio 29 dieną, 9:00 vai. ry
to iš namu i Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta i šv. Kazimiero kapines

Visi A. A. Veronikos Ra- 
domskienės giminės, draugai 
ir pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Sunai, Duktė, Žentas, Marčios, 

Anūkai ir Giminės.
Patarnauja Laidotuvių Direk
torius Lachawicz ir Sunai, tel. 
Canal 2515.

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

Chicago, III.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

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

“NAUJIENŲ” ADM.
L.

Bungalowlnn
Musu užeigoj visados randasi ge

riausios rūšies degtine, vynas, alus 
cigarai, cigarotai; 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

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

Antomette Yokubaitis
Persiskyrė rSū šiuo pasauliu Birželio 22 dieną, 1936 m., sulaukus 

Ž6 metų amžiaus, gimus Indiana Harbor# Ind.
Paliko dideliame nuliūdime motiną Ma

rijoną, tėvą Motiejų, 2 seseris: Marijoną 
it švogerj Jurgį NėVUliuš, Heleną ir švogerį 
Phil Toth, 2 brolius: Stanislovą ir Juoza
pą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi John S. Mc- 
Guan and Sons Koplyčioje, 8438 Fir St., 
Indiana Harbor, Indiana.

Laidotuves įvyks Pirmadienį, Birželio 
29 dieną, 10:OQ< vai. ryto iš koplyčios į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Antoihette Yokubaičiutės gi
minės, draugai ir pažystami esat nuošird
žiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutnį patarnavimą ir atsi- 
sveikininią. .

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Seserys, Broliai, švogeriai ir Giminės.

LaidotuVesė patarnauja Laidotuvių Direktorius J. S. McGuan and
1 ’ •’&»‘ ^ons* telefonas Indiana Harbor 145.

SUSIRINKIMAI
■hMi

Marųuette 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.

PARENGIMAI
Draugystės Susivienijimo Brolių ir Seserų Lietuvių piknikas 

įvyks Tree Inn, Miknio darže, sekmadienį, birželio Ž8 d. 
Pradžia 12 vai. po pietų. Dalias randasi prie Archer Avė., 
6 blokai į vakarui 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 raportą; bus skanių val
gių ir gėrimų ir gera muzika. Pradžia 12 vai. dienos.

Kviečia visus — Komitetas.
Vakarinės žvaigždės Kliubo Piknikas su dovanomis įvyks 

Mike Beigos darže, rytoj, birželio 28 d. prie Kean a ve., 
Juštice Park, 111. . ....

Liqu0r.CoM


Kas man patiko lie-' 
tuvių kongrese

NAUJIENOS, 'Chicago, HL
■"  "I   t   1 <■■■■■ >  ■■•r*

' . i. ..................t ■9*
Šeštadienis/ birž. 27, 1936.

Visųpirma man patiko vie- 
ningumas-draugiškumas atvy
kusių į Amerikos lietuvių kon
gresą delegatų. Man patiko re
feratai Michelsono, Grigaičio, 
Bimbos, Pruseikos, Mizaros ir 
t)r. Rutkausko. Man patiko re
zoliucijų komisija susidėjusi iš 
J. Baltrušaičio, Dr. A. Mont- 
vido, V. Andrulio ir Dr. Pale- 
vičiavfc. Patiko clevelandietis 
pirmininkas Dr. J. T. Vitkus, 
brooklynietė vice-pirmininkė E. 
H. Ješkevičiutė, chicagietė kon
greso sekretorė E. Mikužiutė. 
Truputį nepatiko mandatų ko
misijos darbas, kadangi teko 
perdaug dirbti, o gal šiam dar
bui truko kiek sistematingu- 
mo, kitaip sakant, tvarkos. P- 
lė Mikužiutė ir jos pagelbinin- 
kės turėjo daug darbo iki vis
ką atliko.

Man patiko clevelandiečiai 
kongreso rengėjai, ypač p. JS. 
Mažanskas, kurs nuliejo reikš
mingų kongresui kujalį.

Man patiko specialia Naujie
nų korespondentas St. Bakanas, 
p-nia E.
Pittsburgho delegatai ir 
gatės.

šiurmaitienė ir kiti 
dele-

ben- 
dau-

San 
; ji

Man patiko Naujienų 
dradarbis “Marksistas” ir 
gelis kitų rytiečių.

Man patiko delegatė iš 
Francisco, p-nia Karosienė
su savim atvežė dviejų organi
zacijų auką $10 (grynu sidab
ru).

Man patiko Canados delega
tai, pp. Raila, Jokubynas ir 
p-nia Indrelienė.

Man patiko delegatas Juodai
tis, kurs atstovavo 700 farme- 
rių iš Michigan valstijos.

Man patiko p-nios Kemėšie- 
nės palaikoma tvarka, kai iš 
Chicagos važiavome į kongre
są dviejuose vien lietuviams 
paskirtuose vagonuose, viso 
apie 80 delegatų.

Man patiko Clevelando mie
stas, tik nepatiko 
“near-beer”.

Man patiko visų 
šimtų suvažiavusių 
Amerikos delegatų
kalbos ir pasiryžimai pradėti 
kovą už atsteigimą demokra
tines tvarkos Lietuvoj.

— R. šniukas.

Clevelando

tų keturių 
iš visos 

draugiškos

Ekskursijos po 
Chicagą

Lewis Insti-

Aplankymui įdomių Chicagos 
vietų ateipančią savaitę ruošia
ma šios ekskursijos:

Sekmadienį, birželio 28 d. — 
Russia in Chicago; aplankymas 
rusų kavinių, knygynų ir laik 
raščių reprezentuojančių seną
ją ir naująją Rusiją; grupė su
sirinks 3 vai. popiet prie Rus- 
sian Workers’ Co-operative, 
1628 West Division st.

Birželio 30
tute, viena seniausių Chicagos 
kolegijų; grupė susirinks 8 vai. 
vakaro prie patalpų Adult Edu- 
cation Council, Madison & Da- 
men avės.

Liepos 1 — Dining in Chi
cago; tai bus pradžia apžiūrė
jimo eiles pagarsėjusių Chica
gos valgyklų; grupė susirinks 
2:30 vai. popiet adresu 900 
North Michigan avė.

Liepos 2 — An Aeronautical 
University; grupė susirinks 
2:30 vai. popiet Curtis-Wright 
trobesy, 1338 S. Michigan avė.

Liepos 2 — Chicago’s Phili* 
pino Colony; grupe 
8 vai. vakaro prie 
Club, 1500 North 
Parkway.

Liepos 3 — Pufblic 
vate Business; grupe
prie įėjimo į miesto rutuŠę iš 
LaSalle gatvės, LaSalle ir Ran- 
dolph, 9:30 vai. ryto; apžiūrės 
miesto salę, biržą ir pirklybos 
tarybos patalpas.

susirinks 
Big “V” 
Dearborn

and Pri- 
susirinks

IR VĖL MES SAKOME 
Nepraleiskit Syki Gyvenime Pasitaikančios 

Progos /
ATSILANKYKIT I DIDŽIAUSI IŠPARDAVIMĄ 

NAUJAI ĮGYTŲ AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE
Nepirkit nei naujo nei seno automobiliaus pirm negu atsilankysit i 
musų showruimius.
MES PILNAI GARANTUOJAM, KAD SUTAUPYSIT NUO $100 IKI $200. .
Virš 150 beveik naujų automobilių turi būti išparduota dabar. 
Niekur kitur negausit tokių vertybių, nes męs esame Tikra Automo
bilių Finansavimo Kompanija.
Musų 20 metų teisingas patarnavimas yra musų gar ant i ja, kad pilnai 
busite užganėdinti. Kiekvienas karas yra stropiai peržiūrėtas musų 
mekanikų ir tarnaus jums ilgus metus.
CHEVROLET tikrai naujausias 1935

Sedap, važiuotas tiktai keletu 
šimtu mylių. Garantuotas 
kaip naujas. Kaip 
naujas. Musų kaina

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

dan kaip naujas, <4 4C 
tiktai..................

TERROPLANE tikras 1935 Sedan 
Gražus, mažas karas $9QA 
kaip naujas, tiktai

NASH paskiausis 1934 metu De 
Luxe Sedan. Garantuotas, 
kad yra tokiam stovyj kaip ir 
naujas. Turi 6 ratus. Radio, 
heateri, saugus. Mes taipgi 
turime 1932 Sedan kaip nau
ją. Musų. kaina *265 
tiktai .... ...........

CHRYSLER 6, naujausis 1936 De 
Luxe Sedan. labai mažai var
totas, turi ‘Knee Action”. Sau
gius stiklus taipgi 1933 Se
dan kaip naujas, $295 
Tiktai . ........... .

OLDSMOBILE 1935 De Luxe sedan. 
Puikiam stovyj kaip dienų kai 
paliko dirbtuve. Neturi nei 
ženklo. Su tronku, heateriu. 
Musų kaina $425 
tiktai

REO paskiausis 1934 Sedan kaip 
naujas. Mes taipgi turime du 
1933 Sedanus taip $OOE 
pigiai kaip ..... . fefcv

1936 ke-PLYMOUTH tikras
turiu durų; Sedan, kaip nau
jas visais atžvilgiais. .Taipgi 
1933 Sedan kuris beveik ne
buvo važiuotas, 
tiktai ....... .................

į

PONTIAC tikras 1986 DeLuxe Se
dan. Gražiausias ir ekonomiš
kiausias karas. Visai naujam 
stovyj. Su 6 military ratais, 
heateriu, saugiais stiklais. Rei
kia pamatyti kad (vertinti, 
taipgi 1932 Sedan, 
tiktai ....... .......

HUPMOBILE paskiausis 1932 Se
dan. Kaip visai nau- $9/[C 
jas, tiktai . ,...

AUBURN 1933 De Luxe Se
dan. Garantuotas, kad 
geras ir tarnaus kaip naujas. 
Musų kaina 
tiktai.. .......  favū

OLDSMOBILE 1932 DeLuxe Sedan. 
Pastebėtinai gražus karas, tar
naus dar daugeli metu. Mu

su kaina $97C
tiktai ........ ............

DE SOTO “Airflaw” naujausias 1936 
De Luxe Sedan. Tai yra pui
kiausiai ir gražiausiai pabu- 
davotas karas. Išrengtas su 6 
ratais, radio, heateriu, tronku. 
Važiuotas tiktai 6.200 m^in 
Musų kaina tiktai .... *575

Mes taipgi turime apie 50 karų 
kuriuos paėmėm i mainus. Vi
sokio išdirbimo ir modelių. 
Gerai važiuoja ir taip $9 E 
pigiai kaip ....................

90 dienų raštiška garantija ir dešimties dienų pasivažinėjimo išban
dymas duodamas su kiekvienu karu. , .
Tai tiktai keletą karų. Mes turime vietos išskaitliuoti visus 150 Pui
kiu Bargenų.
TAI TIKRAI VIENA SYK PASITAIKANTI PROGA. ’ 
NEATIDĖLIOKIT, BET ATEIKIT ŠIANDIEN ARBA RYTOJ PA
KOL ŠTAKAS DAR PILNAS. ATSIMINKIT, KIEKVIENAS KARAS 
MUSŲ TURI TĄ GARANTIJĄ KAIP IR NAUJAS KARAS ARBA 
mesžpri1msimNjusų seną karą kaip pirmą imokbjima ir 
DUMESIATDAR? KASdF™'iRI1NEDĖLI<WAIKIN94'AL. vakaro.

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

Atsiminkit musų numeri.

Lietuviai ir lietuvai- 
paėmė leidimus 
vedyboms

lietuviai ir lietuvaites 
laisnius (leidimus)

27 m.

32 m.

30 m.

va-

ir

ir

ir0

šie 
siėmė 
dyboms:

Joseph Baley 27 m. ir Blanche 
Valentą 20 m.

Casimer Mizerski
Agnės Schulp 21 m.

August Jablonskį
Marie Janiak 26 m.

Victor Baginski
Alexandra Gricius, 23 m.

Floyd Welden 24 m. ir Stella 
Lewandowski 29 m.

Vincent Dubiel 28 m. ir An
geline Kossakowski 24 m.

Vincent Zemcutis 29
Marie Yolanda 21 m.

Joseph Minoghan 23 
Anne Vilgunas 18 m.

John Jankowsky 34 : 
Natalie Kertflis 21 m.

Frank Lukaszewski 47
Theresa Lewandowski 41

Stanley Kenar 30 m. ir 
Banyas 27 m.

Anthony Grabowski 24 
Hildegard Bowe 22 m.

m. ir
f

irm.

m. ir

m. ir
. m.
Arina

m. ir

Didžiausias Mieste Išpardavimas

A.A. AUTO
FINANCE CO.

1134 N. Ashland Avė
Pasirinkimui

100 AUTOMOBILIU 
NUO $20 IKI $500

Visi pasirinkimai ir modeliai 
Kreipiame atydų j 

MUSŲ PLANĄ

Jokio
BE 
(mokesnio 
BE 
apsunkinimo 
BE 
apriežimo 
BE 

Leidimo išdavimo
Atdara vakarais ir sekmadieni

882 Milwaukee Avė.
Vyriausia ofisas 

Pasipildykite musu antrašo

Kredito
Jokio

CLASSIF.IED ADVERTISEMENTS
.................................  ■- —  -  -   ■-   ■      - - - - -------------------------- ---------- — ---

Business Service
Biznio. Patarnavimas

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

George Cąhill 25 m. ir Ve- 
ronica Prusinski 24 m.

zWilliam Ruge 40 m. ir Ąnne 
Lusas 31 m.

SPECIALUS PRANE
ŠIMAS f

DYKAI 640 akrų viešo turto Wyo- 
ming. Tinka kiekvienam Amerikos 

piliečiui. Kreipties.
U. S. Filing Service

Suite 1018
616 SO. MICHIGAN AVENUE

Nedėlioj nuo 10 ryto iki 5 v. po piet

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

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

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

Hemlock 0800

NAMU SAVININKU ATYDA) 
Musų biuras suteiks vai arimus namo 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narini mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryt< 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais «tu< 
10 ryto iki piet

LANDLORDS BUREAU °F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

*' 50 m*>*

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted St.

Victorv 4965

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

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

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

VICTOR BAGDONAS 
Apskąitliavimas dykai 
Local and Ldng Distance 

Furniture and Piaho Moving 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

Building Material
Statybos Medžiagą

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

Business Chances
■Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU bučerne ir grosemę 
pigiai, arba mainysiu ant automo
biliaus arba namuko su sklypu že
mės. Tel. Lafayette 2952.

Parms for Sale
Ūkiai Pardavimui

VIENINTELIS L_______ _____ VARDAS 
CHICAGOJE SU VISOMIS PASAU

LINĖS PAROPOS LENTOMIS. 
Visų senų ir naujų lentų, žemiau

sios kainos U. S. A.
2x4, kaip naujos, Švarios, pigu kaip 
UŽ ••»••••••• •.•••..•••••••■••••••b.a.a** lc
Naujos piasterio boardps 3/8” 100 
ketvirtainių pėdu ....... $2.20
1”—g”—g”—4” leritoė kaip naujos, 
pigu kaip .... M. $20
Nauja Fir-Tex ipsul. pilnas 100 
ketvirtainių pėdų $3.50

Didžiausios, bet :kada pasiūlytos 
pinigų santaupos ant Pasaulinės pa
rodos plieno tvorų; - decking, Ply- 
wood, masonitė, transitė, Wallbord, 
kliuviniu, eglinį »grindų, beaded 
clg. partition. Stogams dengti ro- 
liai, asbestos, asphalto .gontai, vė
liavų stulpai, sinkos, toiletai, vanos, 
malevos, stiklai? durys, langai, ak
mens slenksčiai* Truscon joists—42” 
vielos tvorų stulpai.

Pirm negu pirksi aplankyk imusų 
vardų.

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

‘ Avė. Lafayette 0074(<

COAL

Anglys! Anglys!
Jei jus pirktumėte anglis dabar 

jus. gautumėte abu: kainų ir koky
be. ■ ■ ' '

Virginia Minė, Rup $6.95 už tonų, 
perkant daugiau.'

SHULMISTRAS BROS.
4016% Archer Avenue

Tel. Lafayette 6300.

KAINOS AUKŠTOSIOS RŪŠIES 
NORTHERN ILLINOIS ANGLIŲ 

LABAI SUMAŽINTOS 
PERKANT PO DAUG.—$5 25 

j 5.50 
. 4.25

MINE RUN Z...
LUMP OR EGG
SCREENINGS .

Jus perkąte tiesiai iš kasyklų 
Pašaukit MINE AGENT

-at Kedziė 3882—' ; '
I . ’l illh.1 ............

Mo«al /■
Mokyklos j <•

1

PO PAAUKŠTINTO-r — — KAS? 
Jus jau užbaigėte rmojtslų, pasirinki
te profesijų, kllnreikalinga apsišvie
timo—GROŽIO^ “LTURA. Musu 

prsąi jus paruoš 
esiais \pirmyn 

no. Susipažinkite
trumpi asmeninią
algai užsidirbti,, 
musu paprasto"!
su musu kursais dr vietos Aprūpini
mo planu. '■'v?.'-

MOLER SYSTEM
177 N. State St. Central 6393

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGOS..;
PIRMŲ

MORTGIČIŲ
PASKOLOS 

Greitas 
patarnavimas

Realty Co.
Prižiūrėjimas 

4329- 
St. Yards 4330

Maži 
mokėjimai

Gordon
Real Estate

809 W. 35th

SKOLINAM PINIGUS
Ant jūsų parašo nuo $50 iki $800, 
be komiso ir nėra jokių kitų kaštų, 
tik legalis nuošimtis. Taipgi per
kam morgičius ir namus; mokam 
cash, '
Namon Finance Corp.

6755 S. Wėstern Avė.
Julius Namon. Prezidentas

Furniture & Fiktures
Rakandąi-ĮtaieBi

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St CALumet 5269.

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Barai ir kiti Icrautuvėihs fikčeriąi 

nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STO^E FIKTURE 
EXCHANGE 

5300—5814 So. Halsted St.

IŠPARDUODU VISA NAMA
Parsiduoda visi fotnišiai 5 kam

barių namo—taipgi, visos smulkme
nos, kurios priklauso prie namo— 
viskas ant sykio arba pavieniai — 
kas nori gali ii* rendavoti namų— 
viskas kaip nauja—Verta pažiūrėji
mo—ypač ženotoms poroms butų 
naudinga.

905 No. Cicero Avenue. 
Pirmos lubos.

APLEIDŽIU janitoriaus darbų; 
parduodu furnišius. K. MARKUS,

i 30 North Hoyne Avenue

PARDAVIMUI didelis ice baksas— 
8x5 pėdų. Tinką, prįe taverno, deli- 
catessen arba soft drinks krautuvei 
ąrba bučemei. " “'J/ Karnielski, 

4601 So. Hermitage Avė*

Personai
Asmenų Ieško

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

KAZ. LENDRAITIS 
8402 S. Lituanica Avė., Chicago, III.

-----—O—------

. PARDAVIMUI 
market. Mainysimi i privatų 
arba i farmų. Priežųstis ligų, 
nis išdirbtas per 13 metų. • 

4535 So. Wallace St.
o—

PAIEŠKAU gyvenimo draugo vai
kino ar našlio, be vaikio, ne senes-; 
nio 85 metų. Doro, blaivaus, rimto; 
esu virėja 25 metų, našlė be graikų, 
meldžiu rašyti ir prisiųsti paveikslų, 
laiškai bus atsakyti patiksiu apsi
vesim.

M. V. Burkus. 215 18th St. 
Welmette, III.

PAIEŠKAI] Petro Lukošiaus ir 
Povilo Krikščiūno, pagina iš Liau- 
diškių kaimo, Šiaulių apskr. Turiu 
labai svarbų reikalų iš Lietuvos. Jie 

‘patys arba kas žinote meldžiu pra
nešti. Viktoria Dėdinas, 8409 South 
Lowe Avė;, Chicago, 1111.

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU PUSININKO i Ta
vem. 2642 West 68rd St.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS kriaučius prie 
kostumeriško darbo. Atsišaukite 

Smith’s Palm Gardens, 
4177 Archer Avenue

REIKALINGAS nepersenas žmo
gus ant mažos farmos tiktai 8 ak
rai dirbamos žemės — Wisconsine 
Atsišaukite 5335 So. Halsted St. S. 
Burba.

REIKALINGA darbininkų ir pa 
gelbininkų prie gėralų trokų. 

306 West 29th Street.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA patyrusiu skudurų 
sortuotojų. Economy Rag and Pa
per Co.,1,1560 N. Sheffield Avė. tel. 
Diversey 8883.

MERGINA^ namų darbfems, no- 
kvpti, vaikas; virimas, be
skalbimo. Lietuvaitė $5.00. Saginaw 
1074.

MERGINA bendram namų darbui. 
Geri namai. Maža šeimyna. 4407 
Adams Street.

Help Wanted—Male-Female
Daibininkų Reikią  , 

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

.. VIRĖJAS — vyras ar moteris — 
dėl restaiuranto. NeVedes — kamba
rys, užlaikymas ir alga. 5702 West 
65th Street.

For Rent
RENDON Tavernas, per 30 metų 

išdirbtas biznis su visais Įtaisymais 
ir flataš, yra rusiška ir turkiška 
pirtis. Rendauninkas nusipirko nuo
savų bizni.

8322 So. Morgan St.

IŠSIRENDUOJA tavem 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 4>t,

DEL NAMŲ ar biznio—824 West 
35th 8 kambariu namai—beismentas 
—garažas, didelis lotas 
Įvažiavimas iš gatvės iki 
jėlos. Tinka budavoto jui. 
teamsteriui. Renda $40.00. 

Dearborn 2429.

gretimai, 
išbristos 

muverlui,

Furnished Rooms
... ------- ,s,j — vedusiai
su forničiais arba be for-

RENDON kambarys
porai — —‘71 ....
ničių. 7042 So. Campbell Avė.

KAMBARYS Rendon — vaikinui 
ar vedusiai porai—yra ir garažius.

2515 W. 69th St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI tavem iš priežas
ties — turiu du biznius. Arba priim- 
siu pusininkų. 2113 So. Halsted Su

PARDAVIMUI tavernas, pilnai 
įrengtas; renda pigi. Lietuvis savi
ninkas. 986 East 75th St.

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

1 PARDAVIMUI pigiai tavernas, 
biznis pelningas, išdirbtas per daug 
metų ir 6 kambariai 919 W. C5tii 
Street.

PARSIDUODA tavernas, geroj 
vietoj priešais dirbtuvių, biznis iš
dirbtas per daugeli metu; turiu par
duoti iš priežasties ligos. ‘ 8801 So. 
Hąlsted St.

• . ■ z

grocery ir meat
l namų 

Biz-

PARSIDUODA —už pirmų gerų 
pasiulijimų Tavern kuris randasi 
5545 So. Darnen Avė. Vienai mote
riai persunku bizni vesti. Savininkė 

B. SUCILLA 
12300 So. Emerald Avė. 

Pullman 3990

PARDUOSIU ar parenduosiu arba 
duosiu darbų—pirmos vietos barber 
shop—visi (rengimai—visų tautų ap
gyventa. Atsišaukite greitai—prie
žastis turiu du bizniu.

7132 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI Tavern; biznis ge
rai išdirbtas. Gera vieta. 372 East 
71st St. (

PARDAVIMUI arba mainymui Bu- 
černė ir Grosemė su ar be namo 
—-kampinis namas—-Biznis seniai iš
dirbtas. Rašykite Naujienos, Box 471

TAVERN pardavirųui pigiai. Biz
nis išdirbtas per daug metu. Keturi 
kambariai prie biznio dėl gyvenimo. 
Renda pigi. Gera proga su mažai 
pinigu (eiti i biznj.

4843 West 14th Street 
Cicero. III.

PARSIDUODA Beauty Shop. ver
ta $3000 už $1000—dėl ligos. Car- 
sons’ Beauty Shop, 3210 W. 59th St.

PARDAVIMUI tavern. biznis iš
dirbtas. Priežasti patirsite ant vie
tos. 5947 - 49 S. Kedzie Avė.

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

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

BRIGHTON PARKE BARGENAS 
Pardavimui Tavernas ir prapertė.

Taipgi šokių salė ir extra lotas.
4633 So. R0ckwell St.

PARDAVIMUI tavern. \ Labai pi
giai; priežastis pardavimo 2 bizniai 

2015 North Halsted St.

PARSIDUODA tavernas i—biznis 
seniai išdirbtas. Pigi renda. Prie
žasti pardavimo patirsite ant vietos.

1124 West 69th St.

PARDUOSIU arba mainysiu, Čhi- 
cagoj arba kitur, moderniška bu
černe ir groserne, 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.

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

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

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

3862 Archer Avenue.

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

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

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.

PARDAVIMUI tavernas arba pri
ims pusininkų, biznis išdirbtas.

1820 So. 48th Ave.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

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

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- 
taih, 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.

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

PARDAVIMUI arba mainymui 80 
akrų farma su visais (rengimais, 
gyvuliais ir apsėtais laukais. Good
man. Wis. Priežastis esu našlė vie
nai per sunku farma valdyti. Savi
ninkė bus Chicagoj tik iki pirmadie-, 
nio. 782 W. Cermak Road.

85 AKRŲ pienininkystės ūkis, 
paukštininkystė, vaisių ūkis—elek
triką—tekantis vanduo—naujos bar- 
nės—šilo. % bloko nuo mokyklos 
Sprink Lake, Route 2. Box 490. Mi
chigan.

BARGENO pigumo—68 akrai, da- 
Ivs, kad patenkinti pirkėja — nuo 
Chicagos 50 mylių i pietus. $10— 
$25 už akta. 7228 So. Peoria.

Exchange—Mainai
MAINYSIU 2 biznio prapertes i 

bungalow ar .2 flatu — ant South 
Sidės. Einantis biznis. 535 W. 37th 
Street. Walter.

BlZNIAVAS NAMAS Westsaidėj 
išsimaino ant Sautsaidės namo. Da
bartinis biznis yra kriaučius. Atsi
šaukite pas savininkų. 6533 So. Fair- 
field Avenue.

Real Estate t’or Sale
Namai-žemėPardavimui

KELI TŪKSTANČIAI dolerių gry
nais, likusieji — išsimokėjimui, ar
ba mainysiu ant miesto nuosavybes, 
3 akrus’ žemės Oak Foreste. Vaisių 
rtiedžiai. gera, žemė, 8 kambariai ply
tų namai, vištininkas, 2 kerų garą; 
žas Nielsen, 155th St. and Clajtfe, 
Oak Forest, III.

PARSIDUODA bizniavęs namas 
arba mainysiu i gyvenamų namų— 
žema kaina. 4522 So. Honore St.

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

LIETUVOJE prie Radviliškio mie
sto parsiduoda pigiai žemes sklypas 
35 ba. Sužinoti pas K. šnapšti, Rad
viliškis Kęstučio gatvė 9.

PARSIDUODA 5 kambarių frame 
namai. Furnace apšildomas. Visi 
asesmentai išmokėti. Adresas Nau
jienos, 1739 So. Halsted St. Box 469.

PARSIDUODA 2315 S. Winches- 
ter Avė. 6 kambarių cottage. furna- 
ce apšildvmas, saulėtas porčiuš. 2 
garažai. Kaina $3,000. Patogus ra
kai.

$3,450 BUNGALOW 7 kambarių, 
concrete blk. pamatas, furnace ap
šildomas, lotas 37 pėdų. 8212 Eme- 
ęald Avenue.

DEL SVARBIOS priežasties turiu 
apleisti savo gražiai (rengtų 80 ake- 
rių ūke, 90 mylių nuo Chicagos, ar
ti ežerų. 50 akerių dirbamas; 30 
akerių ganyklos ir miškas. Septynių 
kambarių modemiška stuba; furna
ce apšildoma; bėgantis vanduo; va- 
na, 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 namų išmokėtų, 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. z

REAL ESTATE PARDAVIMUI
Turi būti parduota tuojąus! šitos 
prapertes buvo paimtos ant morgi- 
čiu ir bus parduodamos už mažiau 
negu morgičiai.
3021 Archer Avenue—3 aukštų ak

mens frontu budinkas su kraiutuve 
ir 3 flatai. Parduos už $5000. Ra
kai : $1000 ėash ir likusi ant iš- 
mokesČio.

3730 Parnell Avenue — 2 aukštų 
plytinis—2 flatai. Kaina $2500.00 
—$200.00 cash, likusi $25.00 i mė
nesi.

2624 W. lllth Street— Didelis kam
pinis lotas su gasolino stotimi. 
Vertas $12,000.00. Atiduos labai 
greitam pardavimui už $4800.00. 
Tiktai $1000 cash tereikia. Likusi 
taip kaip renda.

8926 W. lllth St—prieš šv. Kazi
miero 
kartu 
pertė 
Šimts _ , „ „
$7500.00 už tiktai $2500.00 
ir likusi ant laiko.
Nepraleisk šios progos!

FRANK J. PETRU
1443 W. 18th Street. Tel. Canal 0806 

Turime ir kitokiu praperčių par
davimui bargeno kainomis! Ateiki
te arba rašykite gausite listų. Duo
sime komišenų agentams.

kapines. Didelis 
su 5 akrais žemės. Šita 
buvo verta $25,000.00 
metų atgal. Parduos

tavernas 
pra- 
de- 
už 

cash

PARSIDUODA MAROUETTE 
P ARKE

6 kambariu, medinis cottagc, beis- 
mantas $2650.00

Mūrinė cottage 6 kambariu apšil
domas $3350.00. Kitas medinis cot
tage apšildomas $2000.00.

2 po 4 kambarius medinis $3150.
McKinley Park, 2 po 5 kamba

rius mūrinis $1650.00.
Brighton. Parke 8 po 4 medinis 

$2200.00.
CHAS URNIKIS.

4708 So. Westem Avė.




