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Japonai Pasigrobė 
Bfongoliją

Japonijai pasisekė atplėšti nuo Chinijos 
Vidurinę Mongoliją ir paskelbti jos 

“nepriklausomybę”
PEIPING, birž. 28. — Japo-lmiją, bet ji palaikė tamprius ry 

nija pasigrobė visą Vidurinę sius su Chinija. 
Mongoliją ir paskelbė jos ne
priklausomybę nuo Chinijos, 
bet kartu paimdama ją savo 
'žinion, kaip kad jį yra paėmvA- 
si savo “globon” “nepriklauso
mą” Manchukuo valstybę.

Mongolija yra apgyventa 
2,500,000 ainių Genghis Khan, 
kuris savo laiku buvo užkaria- • 
vęs pusę tuo laiku žinomo pa
saulio ir buvo pasiekęs net 
Lietuvos sienas, bet buvo Lie
tuvos sulaikytas, taip kad tik 
dėka Lietuvos vakarų Europa 
liko išgelbėta mm mongolų ant
plūdžio.

Teh wang (princas Teh), val
donas Sunnet genties, sostinę 
“nepriklausomos” Vidurinės 
Mongolijos valdžios įsteigė 
Chia Pu Su mieste, kur susisie
kia Chahar ir Suiyuan provin
cijos.

Jis pasiskelbė vyriausiu ko- 
manduotoju Vidurinės Mongo
lijos armijos.

Nuo 1930 m. Vidurinės Mon* 
gojijos valdžia tufrėjo^aųtono-

Tik japo
nams pradėjus briautis į šiau
rinę Chiniją, pastarieji pradė
jo kurstyti Vid. Mongoliją 
paskelbti savo “nepriklausomy
bę” ir pasiduoti Japonijos glo
bai.

Šiuo Vidurinės Mongolijos 
paskelbimu “nepriklausomy
bės”, Japonija įsigyjo naujus 
didelius plotus žemės Chinijoj. 
Svarbiausia, ji atkirto Rusijos 
susisiekimą su Chiniją, kuris 
ėjo per Išlaukinę Mongoliją ir 
Vidurinę Mongoliją.

Išlaukinę Mongolija, taipjau 
autonominė Chinijos valstija, 
yra į šiaurę nuo Vidurinės Mon
golijos ir susisiekia su sovietų 
Rusija. Išlaukinė Mongolija 
yra Rusijos įtakoje, turi pa
dariusi su Rusija karinę są
jungą ir pats Stalinas yra vie
šai paskelbęs, kad Rusija stos 
karan, jei Japonija bandys 
briautis ir į Išlaukinę Mongo 
Ii ją, nes tada pati Rusija atsi
durtų Japonijos puolimo pavo
juje.

PHILADELPHIA, Pa. — Prezidentas Robseveltas ir bendras Philadelphijos miesto vaizdas.
■ u     ...............................■■■  ■ „i ■ i-i—■■ i i i. i i. ■ h.i—.iii i ... i .i .ui ■i—■■ «

SLAJubiliejinis 
Seimas

SLA. SEIMAS UŽSIBAIGĖ ŠEŠTADIENY
* •

Seimas užsibaigė pervarydamas preziden
to Bagočiaus nevykusią pataisą prie kon
stitucijos. Sekamas seimas bus Scrantone

Lenkijoj prasideda ūkininkų maištai
4 žmonės žuvo lėk

tuvui nukritus į 
ežerą

Policija šaudo vals
tiečius

PREZIDENTAS PRI
SIŽADA TĘSTI 

“KAR|”

Pasmerkdamas vis labiau 
Europoje įsigalinčias diktatūras, 
jis pareiškė kovosiąs už išgel
bėjimą demokratijos namte, 
kad paskui Amerikos pavyzd
žiu persiimtų ir Europos žmo
nės.

Prezidentas Rooseveltas no
minacijos priėmimo kalboj 
prisižadėjo tęsti karą su de
presija ir už išgelbėjimą de
mokratijos. '

PHILADELPHIA, Pa., birž. 
28. — Prezidentas Roosevelf, 
kurį demokratai vienbalsiai 
renominavo sekamiems rinki
mams, vakar atvyko į Philą- 
delphia ir dideliame stadione, 
kur buvo susirinkę tolį virš 
100,000 žmonių, pasakė nomi
nacijos priėmimo kalbą.

Nors prezidentas atvyko tik 
apie 9 vai. vakare, bet minios 
žmonių pradėjo rinktis į sta
dioną jau nuo 4 vai. po piet 
ir nežiūrint lietaus linksmai 
klausėsi gražaus muzikalio pro- 
gramo. O kada atvyko pre
zidentas Roosevelt su vice
prezidentu Garner, tai ši mil
žiniška minia suruošė jiems 
tokias triukšmingas ovacijas, 
kokių dar jokiems prezidenti
niams kandidatams nebuvo su
ruošta. ‘

Prezidentas kalbėjo apie 20 
minučių ir trumpai išdėstė 
abelną savo nusistatymą. Jis 
pareiškė įsirašęs dar vienam 
terminui karan su depresija ir 
už išgelbėjimą demokratijos.

“Aš visa širdŽia tikiu”, sa
kė prezidentas, “kad tiktai 
musų pasisekimas gali atgai 
vinti jų viltį. Jie pradeda su
žinoti, kad čia, Amerikoje, mes 
vedame didelį ir sėkmingą ka
rą. Tai nėra karas vien prieš 
skurdą ir nedateklių ir ekono
minę demoralizaciją. Tai yra 
karas už išlaikymą demokrati
jos. Mes kovojame už išgelbė
jimą didžios ir brangios for
mos valdžios dėl mus pačių ir 
dėl viso pasaulio”.

Kitoj kalbos vietoj preziden
tas pareiškė:

“Laisvė reikalauja progos 
užsidirbti pragyvenimą -— tin
kamą pragyvenimą sulig laiko 
standarto, pragyvenimo, kuris 
suteiktų ne tik mitybą, bet ir 
tikslą gyvenimui”.

Jo jautrią ir reikšmingą 
kalbą radio išnešiojo į milionus 
namų.

Vicejprezidentas * Gąmer ir
gi pasakė trumpą kalbą, pri
mindamas renominaciją ir iš
reikšdamas pilną pritarimą da
bartinės administracijos sie
kiams.

BURLINGTON, Vt., birž. 
28. •— Keturi žmonės žuvo jų 
lėktuvui, kuriuo jie skrido, lai
ke smarkios audros su perkū
nija nukritus į Champlain 
ežerą.

Žuvę yra viena mergina ir 
trys vyrai. ; ’ Dabar bandoma 
išgriebti iŠežero1 jų lavonus.
■ Jie buvo grupėje 35 lėktuJ- 
vų, kurie išskrido iš 1 Nėw 
Yorko metinėn “good will” ke
lionėn į Montreal, Kanadoj.

Du kiti skridę toje grupėje 
lėktuvai' buvo priversti nusi
leisti delei audrų. Vienas nu
sileido Pittsfiėld; Mass., o ki
tas Westport, N. Y. Nors abu 
lėktuvai nukentėjo, bet jais 
skridę žmonės išliko nesužeisti.

Prasideda sukilimas, kuri gali 
išsivystyti į civilį karą. Daug 
valstiečių sužeista.

Belgijos atstovų bu 
tas priėmė 40 vai. 

savaitę

Francuos darbinin 
kai užėmę amunici

jos dirbtuvę
PARYŽIUS, birž. 28. — Dar- 

bininkai su4 pritarimu jos sa
vininkų užėmė amunicijos 
dirbtuvę ties Amies, kurią sa
vininkai uždarė negalėdami už
simokėti taksų. Dabar dirbtu 
vę ves patys darbininkai. Val
džia prižadėjo jiems pradžiai 
paskolinti pinigų.

NIAGARA FALLS, N 
birž. 28.
m. amžiaus mokytoja, apsive
dė su savo buvusiu .> mokiniu 
Leslie William Hodge, 20 m. 
Jo tėvai, paprasti darbininkai, 
pritarė vedyboms.

Ruth Jennings, 49

I

VARŠUVA, birž. 28. — Vai 
stiečių sukilimas, kuris gab 
kartais išsivystyti j civilinį ka
rą, ištiko Krokuvos distrikte. 

* ■ • ' • ‘ - i

Skubiai likb sumobilizuotas 
batalionas policijos it*'milicijoj/ 
pastoti kelią’' 30,000 valstiečių 
kurie ėjo į Krynica rezortą, 
kur dabar atostogauja prezi
dentas Igną© Moscįcki. Val
stiečiai no’ręjo,, įteikti prezi
dentui peticiją; reikalaujančią 
gyvenančiam užsieny ištrėmi
me valstiečių partijos vadui 
ir buvusiam premjerui Vin-; 
cent Witos 'leisti sugryšti į 
Lenkiją.

Policijai, po smarkaus susi
rėmimo, pasisekė išblaškyti 
valstiečių demonstraciją. Susi
rėmime liko sužeistas nenusta
tytas skaičiuos žmonių.

Varšavoje gautos tik laba* 
nepilnos žinios apie tą susirė
mimą, nes telefono ir telegrafo 
linijos yra aštriai cenzūruoja
mos.

Lenkijos premieras gen. Fe*- 
licijan Sįawoj-Skladkowski pa 
skelbė, kad valdžia stversis 
griežtų priemonių pastoti ke
lią plytimui “anarchijos ir ban
ditizmo”, kuriuos buk kurstą 
ne tik komunistai, bet ir vals
tiečių partijų Vadai.

BRIUSSELIS, birž. 28. — 
Belgijos atstovų butas po trum
pų debatų priėmė valdžios pa
siūlytus bilius, kurie įveda ap
mokamas atostogas darbinin
kams visose industrijose, dar
bininkų organizacijų laisvę ir 
40 vaj. darbo savaitę prie, pa
vojingų ir nesveikų užsiėmimų. 
Darbininkai išdirbę pas tą patį 
samdytoją metus laiko gaus 6 
dienų apmokamas atostogas.

Komunistai kviečia 
ūkininkus į bendrą 

frontą
NEW YORK, birž. 28. — 

Komunistų partijos konvencija 
išleido atsišaukimą į ūkininkus 
sudaryti bendrą “liaudies fron
tą” ir sudaryti masinę ūkinin
kų organizaciją, kuri veiktų iš
vien su’ darbininkais.

Kandidatu į prezidentus ko
munistai nominavo Earl W. 
Browder, partijos sekretorių, o 
kandidatu į vice prezidentus — 
negrą W. Ford, kuris ir perei
tais rinkimais buvo kandidatu * 
tai pačiai vietai.

Lėktuvo nelaimė

Nubaudė degtin
darius

KAUNAS. — Musų lakūnai 
leitenantas Krasniokas ir vyr. 
puskarininkis V. Sargautas, 
skrisdami karo lėktuvu j Pa
langą šaudymo pratimų atlik
ti, pateko į
nievruojant, lėktuvhs nustojo 
pusiausvyros 
žvalgas [ Įeit.

Šen. Long šalininkai 
sumokės $250,000 

taksais

GENE VA, birž. 26. — Jungi. 
Valstijos atsisakė prisidėti prie 
iautų sąjungos pasiūlytos in
ternacionalinės sutarties šuvar- 
žymui prekybos narkotais ir 
baudimui ta prekyba užsiiipan 
čių žmonių.

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

Apsiniaukę, galbūt lietus į 
vakarą; maža permaina tem
peratūroje.

Saulė teka 5:17, leidžias! 
8:29.

WASHINGTON, birž. 26. — 
Nukautojo senatoriaus Huey P. 
$250,000 pabaudomis ir tak- 
Long padėjėjai turir sumokėti 
sais, kuriuos jie nirtsukė ir ku
rių jie valdžiai nesumokėjo.

Jei 11 jo padėjėjų tuos tak 
sus sumokės bėgyje 90 dienų, 
tai byla prieš juos bus panai
kinta.

BELGRADAS, birž. 28. — 
Susirėmime su 200 černogo- 
rijos monarčhistų ūkininkų 
policija nušovė 2 žmones ir 16 
sužeidė.

VATIKANAS, birž.’28. — 
žaibas trenkė į papos Piaus 
vasarnamį Castel Candolfo; 
pradėdamas gaisrą, kuris pri
darė nuostolių už kelis šimtus 
dol. Papa ruošiasi atvykti j 
vasarnamį šį antradienį.

ROKIŠKIS. — Apylinkės teis
mas nubaudė pąl. Ę. Saikų h 
jo motiną po 3 mėnesius ka
lėjimo ir po 300 litų už slap
tą degtinės gaminimą ir par
davinėjimą.

Saikai yrą stambus ūkinin
kai ir Rageliuose laiko parduo
tuvę. Prie toą pačios kompa
nijos priklauso daugiau “bra- 
vorininkų”, ktirie irgi laukia 
teismo.

SOUTH BENO, Įnd., birž. 26. 
— Butlegeriai Harlan Crouch 
ir James Jacobs iš Indianapo- 
lis, liko nujtėį^j visam anyžiui 
kalėj iman už nušovimą federa
linio agento Foster, kuris ban
dė juos pagauti gabenant mun- 
šainą.

rūką. Pilotui ma-

ir skridęs juo 
Krasniękis iškrito 

iš lėktitvo, bet laimingai išsi
gelbėjo su parašiutu. Lėktu
vas, kurp laiką paklaidžiojęs 
ore, ties Judrėnų bažnytkai
miu, Kvėdarnos valsčiuje, su
sidūrė su žeme ir sudužo. Pi
lotas vyr. pusk. Sargautas už
simušė. Nelaimė įvyko birželio 
2 d. 12 vai.

LONDONAS. birž. 28. — 
2,000 Anglijos senmergių, ku
rios delei karo negalėjo apsi
vesti, pareikalavo, kad valdžia 
mokėtų pensijas senmergėms 
nuo 55 m. Jos buvo delegatės 
senmergių organizacijos, kuri 
turinti 35,000 narių.

CLEVELAND, Ohio, birž. 27 (Telegrama “Naujienoms”) 
— SLA. Auksinio Jubiliejaus Seimas užsibaigė 1:55 vai. po piet 
šiandie (šeštadieny). Didžiuma pasiūlytų konstitucijos patai
sų liko atmesta. Bet prezidentui Bągočiui pasisekė gvoltu 
pervaryti labai palaidai suformuluotą pataisą, suteikiančią ga 
lias sekretoriui Vinikui įvesti begales visokių apdraudos “pati- 
sų”. Delegatai buvo visiškai nepainformuoti apie rimtas tokio 
nutarimo pasėkas, o prezidentas gi uždarė bumą ekpertams.

Ateinantis SLA. Seimas įvyks 1938 m., Scranton, Pa, mie
ste, kietųjų anglių kasyklų distrikte.

(Seimui užsibaigiąs pradėjo gryšti ir dalyvavę Seime Chi- 
cagos delegatai. Vakar ryte traukiniu gryžo būrys delegatų. 
Taipjau vakąre sugryžo ir važiavę į Seimą automobiliais dele 
gatai. Gal keli delegatai pasiliko dar kelias dienas paviešėti 
Clevelande, kur šeštadieny prasidėjo Didžiųjų Ežerų paroda 
paminėjimui šimtmetinių Glevelando sukaktuvių. Sugryžę de
legatai nesidžiaugia įvykusiuoju Seimu, nes jis nieko gero neį- 
nešė į SLA. darbuotę, negi nepasižymėjo nė sutarimu, neparodė 
noro dirbti SLA. labui, nė nepasireiškė naudingais nutari
mais).

Chinija
964 žmones už nau

dojimą opiumo ,

'sušaudė Kongresmanas Zi 
^oųcheck pabėgo iš 
.beprotnamio

SHANGAI, birž. 28. — Chi- 
nijos valdžia paskelbė, kad ji 
bėgyje 12 mėnesių sušaudė 
964 žmones už peržengimą anti- 
narkotikų įstatymų. \

Valdžia taipjau skelbia., kad 
įvairiose provincijose suregis
truota 1,569,805 opiumo varto
tojai.

žmogžudystė
ŠiomisMARIJAMPOLE.

dienomis A. Matulevičius, 50 
m. amžiaus, Ėlveriškės k., Ru
daminos vai. gyventojas, vie
šėjo pas Butanavičių, pas kurį 
bu’vo atvykę Matulevičiaus žen
tas Bernackas ir jo kaimynas 
Cigelskas. Buvo išgerta, šnekė
ta ir kt., kol vakare Matulevi
čius išvažiavo namo. Kitą die
ną ryte buvo rasta Matulevi
čių kieme arkliai ir prie veži
mo prikištas lavonas taip, kad 
nuo vilkimosi keliu apie 6-tą 
kilometrų jis visas sužalotas ir 
pažinti negalima. Nustatyta, 
kad tai tas pats pas Butaną- 
vičių viešėjęs Matulevičius. Są
ryšy su šita žmogžudyste suim
ta visi trys vaišinusieji ūki
ninkai: But&iavičiufc, Barnec- 
kas ir Cigelskas. Vedama kvo
ta.
Pirmoji šiemet vandens auka.

šiomis dienomis ties Kume- 
lionių tiltu nuskendo kareivis 
čyžius V.

WASHINGTON, birž. 28. - 
Lenkas kongresmanas Marion 
Zioncheck pabėgo iš privatinio 
beprotnamio, ties Baltimore, į 
kur jis buvo perkeltas jo gimi 
nių iš miesto beprotnamio 
Washingtone.

Pasinaudodamas proga ‘ kada 
nebuvo arti sargų, jis peršoko 
tvorą ir nužingsniavo linkui 
Ellicot City, Md. Ten jis gavo 
automobilį ir pasislėpė. Dabar 
jo visur ieško policija.

TAWAS CITY, Mich., birž. 
28. — Robert Kenyon, 10 m. 
vaikas iš Detroit, kuris prieš 
kelias dienas išėjo Į ganyklą 
parvaryti karves, ir prapuolė, 
po veik savaitės ieškojimo su
rastas nužudytas palei Au 
Grės upę. Jo ausys ir liežuvis 
nupiauti, beveik visai nuplau
ta ir galva, žmogžudžio pėd
sakų dar neužtikta.

VIENA, birž. 28. — Užsie- 
ny pasklido gandai, kad šian
die gali įvykti Austrijoje mo- 
narchistinis perversmas. Bet 
tą kaip valdžia, taip patys 
monarchistai nuginčija.

v BERLYNAS, birž. 26. — = 
Laimėjęs kumštines su negru 
Lou’is, vokietis Schmeling zep- 
pelinu sugryžo į Vokietiją ii 
buvo triukšmingai pasitiktas. 
Bet propagandos ministerija 
uždraudė laikraščiams spaus
dinti jo treniruotojo Buelow 
straipsnius, nes jis neužilgo 
prieš kumštynes parašęs, kad 
Schmeling neturys progos lai
mėti kumštynes. Bet ir vi s vo
kiečiai netikėjo į jo laimėji 
mą, tad niekas ir nedėjo už jį 
pinigų.

Sekmadieniais 
Naujienų Ofisas 
Bus Uždarytas! N >

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

SEKMADIENIAIS per vi
są vasarą 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.
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B. K. ALGIMANTAS

KIPRAS PpjĘAI]^ SU KOMPANIJA

NAUJIENOS, Chicago, III

'" ? s
Apie Lietuvos artistų sutiki

mų Argentinoje “A. L- Balsas” 
rašo pirmame puslapyje ir su
tikimo paveikių talpina.

Saulėtas' gegužės menesio ar- 
gentiniško rudens rytas — 1& 
V. 36. “Neptunia” priplaukė 
prie granitinio JJuenos Ąįrės 
molo 7 valandų. Uortė datįy- 
be žmonių. Šuf gyvų chrizante
mų ir rožių bukietais garbingų 
svečių laukia ponios ministerie- 
nė Birutė Aukštuolienė, r jos 
mamytė ponia Kafrrinš, “A. į. 
Balso” leidėjo žmtoha ponia 
Ona Ožinskienė, lietuviškos mo
kyklos mokytoja panele Jaga’- 
te, musų visuomenės veikėja ka, Juozas Mažeika, Ipolitas 
ponia Burokienė, Urugvajaus Nagrodskis ir dramos artistė, 

Vaikų Teatro režisierė bei ke
lių scenos evikajų .autore ža- 
įinkevičaįtę-Petrauskiėnė ir čia 
gyvenančių saVo tautiečių tapo 
iškilmingai pagerbti. 1 ;

Musų artistas “Colone” pra
dės dainuot birželio 6.’ Paskuti
nis spėktakliš1 fcuš liepos 5, o 
liepos7 6 vėl grįžta ’ Lietuvon. 
Gal ’ tik vienas kitas ilgesniam 
laikui pasiliks kbn^raktui “Cd- 
ibnė” pėsfbaiguš.'1 ‘‘‘ ‘ ’u ‘

Savo autais palydėdami ar- 
gentmiečiai musų artistus ap
gyvendino: Toniškai tę-Zaunie- 
nę ministėrio AūRŠtuolio rezi
dencijoj ; Petrauskuš — Hotel 
Nogaro; Mažeikų — Hotel Vic-, 
toria; Nagrodški su Oleka -— 
Burokų namuose.

■ < * • \ ’ 'i/'

Ant rytojaus musų artistai 
viešėjo pas ministerį Aukštuo
lį. <fų garbei priėmimą ruošia 
Argentinos Moterų Asociacija' 
ir kitos kultūrinės bei moksli
nės argentiniečių organizacijos.' 

“La Nacion”, “EI Mundo” ir’ 
kiti dienraščiai jau papuošė sa- 
yp. puslapius Lietuvos artistų 
paveikslais.

—At' padaJnuęįĮjp ir lietuylųj 
publikai, klauąia ”A. L. Bal
so” reporteris itiprą Petrauską.

—1929 metais iš ' “Coldrib” 
turėjau skubėti’ į “Solis”, M6n- 
tevideo. šiemet dainuosime tik
tai “Colone”,bet žiūrėsime, jei
gu kontraktas leis 
viams padainuosime be jokio 
atlyginimo, Visiems, visiems, be 
jokio “partijų” skirtumo, — 
sako amžinai maloniai šypsoda
masis Kipras.
Kipras dainuoja, Oleka režisuo
ju. — Argentiną lanko 7 žymus 

lietuviai
Išnaudokime visas progas ir 

priemones parodyt pietų Ame
rikos žmonėms, kad Argentinos 
gyvenimo viršiinėse esanti Lie
tuvos sVečiai yra lietuviai, — 
ėditorialė rašo “Argentirioš Lie
tuvių Balsas” ir sako:

pabartinju momėhtu kiekvie
name Ąrgerftinoš' dienraštyje 
beveik kiekvienų’ diettą'škamba 
septynių Žymių Rietuvių pavar
dės. Tai stipruolio ’jiĮozo'Kb- 
Įnaro, kuris laimėjo trečio Pie
tų Amerikos čempionato!‘duksi- 
nj diržų; Spaudos Ęondo lau
reato rašytojo Mato šalčiaus, 
kuris skaito prelekcijas jr ruo
šia veikalų apie v Ai’įentinų/ ir 
Lietuvos Operos artistų vardai: 
Kipro Petrausko,’ Jonuškaitės- 
Zaunienės, Petro Olekos, Juo
zo Mažeikos ir Ipolito Nagrods- 
kio.
‘ šiame momente musų spau
da, organizacijos ir pavieniai 
žmonės turėtų išnaudot kiek
vienų progų savo svečius juo- 
daugiaų populiarinti vietinių 
gyventojų tarpe kaipo lietu
vius. Komaras ir šalčius musų 
skaitytojams jau plačiau pažįs? 
tami, ir jų misija, kaipo lietu
vių ir savo sričių įžymenybių, 
daug pasitarnavo gero Argenti
nos lietuvių vardo pakėlimui, 
musų kolonijos popuh'arizavi- 
hiUi. ‘

Musų operos artistai buvo 
lietuviškų organizacijų ir spau
dos atstovų Sutikti’ Ęrazijįjos 
uoste Santos, Urugvajaus Mon-

spaudos

lietuvių visuomenės veikėja po- 
- nia V. VėrkaitėrLaurinavičienė, 
etc. »

Lietuvius artistus pirmiausia 
pasveikina ministeris Aukštuo
lis, pirmasai Atstovybės sekre
torius BTaveščiunas, konsulas 
Kučinskas, paskui — 
ir organizacijų atstovai 

. ■ ■ . ■ ,, * " I

Ponios apdovanoja gėlėmis 
pirm utinę lietuvaitę, atvykusių 

, dainuoti Argentinos meno š'ven- 
tovėn — teatran “Colon” — 
ponių Vince Jbnuškaitę-Zaunie- 
nę ir Lietuvos Dramos artistę 
ponių. A. Žalinkevičaitę-Petrau- 
skienę. Gėlių teko ir vyrams.

Nuo balsiečių sveikina Ožin-

DOLERIŲ

Nuolai-
dos!

už senų Skalbiamų mašinų 
perkant naujų 1936-37 metų 
skalbyklų, įmokant po 50< 
į savaitę.

Kainos po - 
$39.50 $49.50 

• ir $69.50j . -u. .»<• •
DYJiAI moderniškas Prosas 

ir daug muilo.

Nebūkite dgugiau be skal
biamos Mašinos; pirkite 

dabar. * ‘ '

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted StJ
' ' Tel. Boulevard 4705 

ži- 
nuo 
Pū
kai-

s)ęas, Morkus įr Barauskas, nuo 
šyylųriečių — Juknevičius, Pa- 
dvalskis, Rimavičius, ?riuo 
niečių — Nakutis, Kliauga, 
berissiečių — Tamuliunas, 
plėnis, Undzėnaš.' Grisoriaš
basi su savo senate pa^įfetAriiais 
aittĮstMs. Viluos'’pbe- 

. tiškus ritmus. Rašytojas MAtas 
šalčius vteiiss nufifmdbfa.

Teatro “Colon” direkcija ir 
vietinės spaudos atstovai suti
ko bendrai visus kolonan atvy
kusius artistus — lietuvius, ru
sus'ir italus. Bet musų operos 
kūrėjas Kipras Petrauskas, Jo- 
nuškaitė-Zaunienė, Petras Ole- 

- Hotel
Hotel Vic-

lietu

tevideo ir Argentinos Buenos 
Anję& J tai atkreipė dėm&i 
vi^tibė 'spaudi- Jėįgu fįibi‘bviai- 
taip -skaitlingai sutinka,' jeigd 
aŪŪšįąš'ai Liėtuyds 'Atstovybes' 
personalas sveikina, tai Qolo- 
na’ri atvykę .artistai ‘ttiri* būt 
lietuviai, — sako vietiniai žmo-

_ C t I- f................... n > . ;nes.
Kada teatro Colon administ

racija paskyrė pusę mi|ijoho 
pesų, kad dirigentas Kaperis 
surinktų iš viso pasaulio 13 ge
riausių artistų svarbiausiom?, 
rolėms šiemetiniam rusiškų ir 
itališkų operų repertuarui, — 
tan skaičiumi pateko net 5 lie
tuviai j Jėtiesų, turime kuomi 
pasididžiuota 1 . 1

(V/IUOli. v -
“Argentinos Lietuvių Balsas” 

pasipuošė llinusii artistų sutiki-* 
mo paveikiais'- Savo klišę “Ą. 
L. Balšas” b^kolinb yietmiam 
rusų jaikrašftuj, šu jta sulyja, 
kad diuAiį ^rtibUi butų b^v^" 
dinti lietuviais. Taip ir įvyko. 
Kitas b^yėik^)*as , su atatinka
mu tekstu tapo priduotas ‘ žur
nalui “Ąhora”, kuris užima be
veik ištisą puslapi tame žurna
le iš 25-V-36. Ten pat atskirai 
tilpęs miisĮj Komaro didėlis 
paveiksiąs? ^ds^ išpąniškų tek
stų musų laikraščio skaitytojos 
parodė tūkstančiams ‘ ^argenti
niečių šeimynų, kuriose dirba. 
Drauge figuraviriiaš Lietuvės 
ministerio visus lengvai įtikina, 
kad svarbiausi Colono artistai 
pasaulinių klasiškų operų pa- 
statymė' šiemet yra lietuviai.

Argentina yra vienintelė A- 
nierikos lietuvių kolonija, vie
nintelė1 liėtuVių kolonija užsie
nyje, kuri pamatuotai gali pasi
gerėti šios šalies gyvenimo 
centrų viršūnėse figiruojančiais 
musų svečiais.

Amerikos žemaitis 
Komaras laimėjo 

1 ■! _,>. s k- - 7 ‘ ■

treaa Pietų Ameri-
1 - •> V • J -

Amerikiečiams pažįstamas 
senis Zbyszko yra Buenos Ai
res Luna Parko “catch-as- 
catc|i-can” ristynių promato- 
rhis. Jo idėja buvo į Čia pa
kviestas Joe Bull, t. y. jufejas 
Komaras, kuris ilgai . ritosi 
Cleveland/Ohio, o į čia atvy
ko iš San Francisco, Cal. Ar
gentinoje Komaras padarė di
delį futfbrų; tJahar jis ritasi 
geriau, begu prieš kelis metus. 
Atrodo, kad kuomet sugrįš 
Dėdės Šamo žemėn, su juom 
turės darbo ne tik Sarpaliai, 
Požėlia, ne tik Gansono-Kara-, 
bįno trupė, bet ir pats Šikaitis’, 
ko gero, gali suflunkyti.
*' štai ką rašo Santakiškis “Ą. 
L. Balše1’ apie leihiamųj į Ko
maro' kėčinihiosi vakarų:

Argentinos Nepriklausomy
bės’ dienos išvakarėse, 24 v. 
36, Buenos Airės 'Luna Parke 
20,000 žiūrovų susirinko pa
matyt, kam teks auksinis Pie
tų Amerikos “catch as catcli 
can” bištynių čempionato dir
žas, kurį dienraštis “Critica” 
už 30,000 pesų yra parūpinu
si šiam čempionatui. Publikoj 
matėsi daugybė lietuvių: Vyrų

' *

ša keliu jr ąp- 
prikelia nuo

• * ' ■ ; , 1^1111^111^ iiiiįm 11 iiyi 1 m, 1
j ' **»**’' j

SIOS SAVAITES* * * I
« •) <*»*''. \ ' **./I ’ į]

t® Bąrgeoai j
KARPETAS 9x12 't \ . .

VERTj^ $24.00 DABĄR Už

$12.95
ROOSEVELT

FURNITUREg
r < .1 x t-* u_ . 't' y M , t

Roosevelt Road
TeJ. Seeley 8760 '

s? j

vienas kitiems rankas, sveiki
nasi. Lietuvaitės iš džiaugs
mo bučiuojasi. O jauni lietu
viukai, čia gimę ir augę, savo 
kaimynams' šaukia:

—Ąsi 'somos nosotros los li- 
tuanos!

Po griausmingų ovacijų pu
blikai išsiskirsčius, kelių šim
tų žmonių* minia laukė kol iš
eis Komaras. Kazokas Kirilen- 
ko tapo išvestas tiesiog autan. 
O Komaras išėjo švilpauda
mas. Jį sveikinantiems lietu
viams ir ne lietuviams musų 
Juozas visiems vienodai atsa-

—Dac orait, lietuviams aš 
gėdos nepadariau ir nepada
rysiu !.

John L. L»wi«
r--*”

Will‘iam Green ir John L. Lewis, stambiausi Amerikos dar- 
bininkų unijų vadai, tarp kurių eina kova. Lewis siekias! uni-

■ ’1 •: 1'; ,' ‘ • z. i • ; < j ' , * ' 1

jas' modernizuoti, o Green stoja už tai, kad viskas pasiektų po
............................ ............ . ->' • .  Tt-iZ '• J,. • "U1:.!.! Į 

senovės.
' 1 .........."K............ 1 ' '.... i ......-n,..................

‘ 4 • •-.<»,« * »*■'1 ’ - » • • «>• <■ •

moterų, senių ir vaikų. Vien 
lietuvių buvo nemažiau tukš- 
tanties.

Kada ritosi argentinietis Sa- 
avedra su urugvajiečiu Char- 
rua, ąrgcntiniątis Legarreta 
šu anglu Dponč, amerikietis 
Tigre da Tekąs su vengru Bo- 
gnar—publiką laikėsi gana ra
miai. Bet kūoniėt išėjo ringąn 
rusų Kažokąs,. . I Kirilėnko ,jr 
njuSų hetuviš J^ioza,s Komaras 
rungimuišl aukso diržų, 
publika šaukit ir nervinosi. 
Kirilėnko yra rimčiausias’ Ko
maro priešininkas. Turi rištis 
pusantros vąlųudds arba kol, 
tris kartus ‘ 'vienas milžinas 
bus nugalėtas. Abu ritasi mae- 
strjškai. Por 4Qnininučių. kovos 
jtietųįis Komuna j; pjermetęs
per galvų milžiniškų ir vikrų; 
kazokų priplojb jį* prie grin
dų- Publika ploja ir šaukia, 
lai gyvuoja lietuviai! Po kelių 
ininučitj pertirųukos vėl abu 
.smarkiai susikabina. Kazokas 
paliečia Komaro akis, už tai 
Komaras ii 
spar

žemės kazokų ir pakelia jo 
rankų. Reiškia, kazokas gulė
damas ant žemės “laimi” vie
nų punktų. Po antros pertrau
kos Komaras žeidžia su kazo
ku, kaip katė su pele. Po ke
lių susigriebimų musų, Juozas 
špušteleja kazokų ir taip jį 
sviedžia’ per virves iš ringo, 
kad teisėjui daskaičiuš iki 
trisdešimts kazokas vistiek ne
galėjo pasikelt. Teisėjas iške
lia Komaro rankų ir paskel
bia visų inyliiųų Juozų auksi
nio diržo laimėtoju.

Publikoje lietuviai tiesia

.AKUŠERĖS
Jarus?

Physical Therapy 
and Midwife

6630 S. Westera 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9262

Patarnauju prie 
gimdymo namu o 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electrič treatj- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms * patari 
naai. dovanai. •

Laidotuvių Direktoriai

3319 Lituanięą Avenue
- \ 1 , „ .

Phone Yards IJSg. j

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
4 YARds 1741—1742

Nariai Čhicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

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

Pįone Lafayette. 3572

I.__________ _____________________________________

T“ T .TTTTi'RVT^TTTR
4092 Archer Avenue

, F

A. MASALSKIS... ....
3307 Lituanica Ąvenue- ; 1 !kt 1 -’yPHoiie Boulevard 4189

A. PETKUS
1410 South 49th Cpurt • Cicero Phope Cicero 2109

u|. ..j .. t ■ į t- Į u'įĮnffliį. . u;,.—    ................. ..... I.,  — , >

J. F. KADŽIUS
668 W£st 18tų Stręet ’ ■ \ Phone Canal 6174

• i 1 • • t k * 1 . . .-4—t

S. M. skubąs
713 West jgth Street ah. r..r Phone Monroe 3377
■ ! ij) Ti; .1. Ą4,   .'u..*...,., Ii f|.'i ii. ■ į ■<■■■.■ ■.■■■. .. .<r, 1  ....... ,

I. J. ŽQJ4?
1646 West 46th Street , Phones Bouleyard £20^841$

EŽERSKIS IR SŪNUS
10734 S. Michigan Ąve. Tel. Pullman 5703

'' . .......*'" .......... ' *...............  —m. .i ,,,, |,tl į,

J. F. EUDEIKIS
4^05-07 $. HermifegfcAVenue Efropes Yards 1741-1742 
KHgliton Park Škyrjus, 44K47 S. Fąįrfield, Lat 0727 
. ""    > I N ... į u ■ Ily..—..,. . ■ . t  

LACHAWICZ ir SŪNŪS
2314 West 23rd Place Thones Canal 2515—Cicero 5927
‘-y" o      - • ' • ■ - i.. ■ i • -

f < S. C.JLACHAVICZ '
^2-4^ ĮEast Ipftth St. ffel. pullmah 1270 arba Canal 2515

NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės* 
pataria lietuyos banW

ADVOKATAI

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 Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas

,631 South ashland avene
< Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Reuublic 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
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

JOHN B. BOHDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Rond (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 6. 
4'Vakarais: PanedSlio, Seredos tr 

PStnyčios 6 iki 9.
Telefonas Canal 1176. 

Namai: 6459 S. Rockveil Street 
Telefonas Republic 9600. ,

A. A. SLAKIS
r ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

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

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY
' ATTORNEYS AT LAW 

6322 So. Western Avė., 
Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:0O vakare.
188 V/. Rapdolph St.

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPI.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo,' skaudama akiu karštį, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12.
ri i ’ J ' 1 • '' x

Daugely atsitikimu akys atitaiso- 
f mos be akinių. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS c 

_____TeL Yarda 1829 
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vaL diena.

Pirmadienis, Birž. 29, 1936

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingo?.

Gydytojai įr Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktar* 
Draugijose N ariat

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

2400 Weat Madison Strtet 
Vai. T fki 8 Po pietų. 6 11d 8 vak. 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Br«nswiek B517 

. ... L. .fa.i. .Į. I .I., n ................

Ofiso Tet Boulevard 6918 
Rez. Tel. Victory 2848
Dr. Bertash

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

(Miao valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:M 
niūrai «uta>tl

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHfkURGAS

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

3343 South Halsted St. :
Tel. Boulevard 1401

. ..... . J ‘ ‘ ■ -I

Phone Canal 6122 
DrS.Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1-^3 ir 7—8 

Seredomia 4r ned«L pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Callfornia Avenue

Telefone* Ropdblfc 7868 
I į! ,'l .1 > ■, I n. ^.i ..... .. II...I

Phone Bjalevard 7042
Dr. C. Z, Vezel’ia

Dentistas 
4645 So. Ashland Aye.

arti 47th Street ‘ 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

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

vak. Nedėlioi pagal sutarimų. ' 
Ofiso Tel.: Boalevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930 . ■ - • »

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS 7R CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE ‘ 
. .. Telefonas Virginte 008K, ,
Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuoOfiso valandos nuo 2—4 ir nuo 

6-^8? vvr.Jvak2‘ Nedalioj i pagal sutarti 
i, ■ . ........... ' i i ■■■— J i ■■■■ > • . !).■»

Kiti Lietoyiai DaktaraL

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

Dr. S. Naikeliš
GYDYTOJAS tt ^CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILĖ.

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avė. 

Tel. VirRinia 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 žinomas per 8* 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. r- “•

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

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

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

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
• ' ■ OFISAS •

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos ‘ 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki jj 
valandai diena. ’ >

Phone MIDWĄY 2880.
....................... . 1.^4—Į ’lĮ.Ilįl... ..............

Telefonas Yarda 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 soura ASHLAND A.VK.

> Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po plietu 
7 iki 8 vaL NediL nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 24M

Ofiso Tet Dorchester 5194 
Rez. TeL Dreznl 9191 

Dr. A, A Roth 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyriškų, Vaikų ir vist 
chroniškų ligų. »■

Ofisas 6850 Stoney island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ned* 

liomis Ir šventadieniais 1O-—11 > ,
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Namai
na

JUOKAI Iš ko tamsta tai spė
Rašo V. A. AMBROSE

Kiek pirkimai padidėjo

Sudrik Furniture Mari
Namo patogumai

LIETUVOS-AMERIKOS -mm**

Termometras

Elektrikinės Ledaunės. Kainos sumažintos

PETERlPEN

NAUJIENOSE 
GARS1NKITĖS

Stogams dengti firma 
didina savo dirbtuvę

NATHAN
KANTER

‘Aš pats savo akimis ma- kad jo Įpėdiniai gatvėje

Taipgi gana Įdomus 4 kambarių namukas buvo atidarytas pamatymui ant Mead Avė., Oak Lawn apielinkėje, kurio pastatymas kainavo tik $3000- Daug žmonių atsilankė pažiūrėti pigesnės 'rūšies statybos.'

QUICK.I
SENO

naujienos 
1739 Su.

H dsted.St.
HICAGO

Viskas dėl Namų už Žemas Kainas 
3347-49 SO. HALSTED STREET
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Siųskit money orde 
rį arba čekį —

su metine NAUJIE 
NŲ prenumerata.

uoms of= 1 
e^o Tv-jArr 
\NIUU oo.

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

kokių kitų. Perkant visuomet didėlės skolos >ač patartina skolos tiems,

Pereitų savaitę buvo paskelbta keletas pavyzdingų naujų namų Chicagos priemiesčiuose, Į kuriuos publika buvo kviečiama atsilankyti pasižiūrėti- Vienas iš tokių namų yra pastaytas miestely Glen Ellyn. 5 kambarių, pilpai Įrengtas su puse akro žemes už $3,750.00. Per vieffų §ekmadienĮ žmonių atsilankė pažiūrėti to namuko, kaip anglų spauda paduoda, apie 5000 žmonių. Kitos žinios paduoda, kad apie 7500 žmonių per savaitę laiko lankėsi pamatyti naujų namukų prie Briggs paeežerio, Lake kaun-

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

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

kainas.

paten sunau ?’ Klausau, po

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo ęro stovi pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tok įl l' termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI

VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
Užsirašyti

NAUJIENAS
kurios daugeliui su
teikė kreditų, 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.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Geriausias Įrodymas“Aš girdėjau, kad tamsta atvykai iš X. Ar tenykštis milijonierius Barimanas tikrai jau mirė?”— “O ne, jis dar tebegyvė
čiau dar sveikinasi

žmonės įdomauja nau 
jais namais

Kitus pagerinimus ir patogumus galima jau vėliau Įsitaisyti. Iš lauko pusės namas reikia gražiai užlaikyti, kiemas žole apželdinti, medeliais ar krumokščiais apsodinti. Tokiame name netik savininkui su jo šeima bus malonu gyventi, bet ir kaimynai gėrėsis namu, o ir atrodys jis daug brangesnis.Turėdami namų su viršmi- nėtais patogumais ir geroj vietoj, neturėsite jokio keblumo jį parduoti, ir dar su geru pelnu, kai norėsite. s

Nahiai, kurie yra didesni kaip vienos šeimynos ir yra išrenduoti, patys padeda (per rendas) savininkui juos, išmokėti. Jei kam reikalinga gauti paskola, tai jau dabar galima jų gauti arba atnaujinti. Bet ir vėl priminsiu: skola neturėtų būti perdi dėlė.
Savas namasVisų pirma kalbėsime apie savo namų. Tai yra namas, kuriame pats savininkas gyvena. Asmenys perku namų sau, tokį namų, kuriame mano patys gyventi, pirmiausia turi pa-

ČESNAKAI IR PETRUŠKOS NUO 
AUKŠTO

KRAUJO SPAUDIMO
Allimin Essence iš česnako ir Pet
raškų piliulės ypatingai mažina au
kšto kraujo spaudimą. Piliulės spe
cialiai aptaisytos. Nėra kvapo. Nėra 
smoko. Nė vaistai. Užtikrintas sau
gumas ir veikmė arba pinigai grą
žinami. Klauskit šių piliulių šiuo 
vardu—Allimin Essence of Garlic- 
Parsley Tablets, 50c pas visus vais
tininkus.

apielinkę— location. Tinkamiausia apie- linkė bus ta, kur yra statomi gražus namai, taipgi kur gyvena labiau prasisiekusių žmo nių klasė, nes labai svarbu turėti tinkamus kaimynus, ypač auginant vaikus. Tamstų vaikų draugavimas su kaimynų yaikais gali žymiai pakreipti juos Į gerų ar blpgų pusę.Toliau svarbu labai turėti gerų transportacijų, kad butų paranku nuvažiuoti Į darbų, Į biznio vietų arba Į ofisų, ir kad nereikėtų gaišinti perdaug laiko važinėjimui Į darbų arba iš darbo. Auginant šeimų, svarbu taipgi yra turėti namų arti mokyklos arba kad nors butų paranki vaikams trans- portacija mokyklai pasiekti. Ir vėl svarbu,/kad namas butų netoli “shopping district”. Moterys, kurioms dažniau tenka lankyti krautuves, šį artumų ypatingai įvertina.

\OUQ MZKJESTV, > 
MV ^NOOR
I COME V=T2OS4 "TUAE 
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Sergantiems patari
mas Dykai

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

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St.

CHICAGO, ILL. 
Central 4641

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

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

j imu Chicagos nuosavybėmis ir naudojasi proga Įguldyti savo pinigus Į gerus bargenus, kurių dar galima gauti. Bet bargenų dienos jau eina prie pabaigos.

Perkant namų ne visuomet galima rasti toks trobesiu, koks pilnai atatiktų pirkėjo norams. Taigi priseina rinktis namų, ktd’s juo arčiau ata- tinka pirkėjo , norams, ypatingai gi pirkėjo žmonai, ba ji namuose praleidžia daugiausia laiko.Namas turi būti tokio didžio ir turėti tiek kambarių, kiek yra reikalinga šeimynai.

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

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

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMO.

Rašo John J. Sinkus.

Namų pirkėjams pata
rimai.Kad Įsigyti namų, pirmiau šia reikia turėti šiek tiek pini gų arba kų nors mainams: ge rų mOrgičių, gerų stakų^ bon dsus (bonus) ar vertingų nuosavybę ar mainant namų, reikia vengti (morgičio). vengti didelės kurie neturi Įplaukų iš rimtai biznio, in- vestmfentų arba gero darbo. Net ir pajamomis iš darbo ne visuomet galima pasitikėti. Nes kiekvienas darbininkas gali būti paleistas iš darbo, arba gali ištikti jį kokia nelaimė ar liga, ir štai jis neteks darbo. Esant didelei skolai namo, žmogui jau bus namas išlaikyti savo

Chicago Title and Trust Co escrow departamentas kad per jį nuosavybių inai padidėjo sekančiai1934 m. nuosavybių mas padidėjo 17% daugiau už1933 m.1935 m. nuosavybių pirkimai padidėjo 74% daugiau už1934 m.Tik pusės 1936 metų pirkiniai jau pralenkė pirkimus visų 1935 metų, šiemet per pusę metų buvo parduųta šios rūšies nuosavybių:Vienos šeimos namų.... 45% Daugiau kaip vienosšeimos •.........................  25%Tuščių (vacant) lotų.... 16% Bizniavų (commercial)namų ...............   11%Tai rodo, kad žmonės turį pinigų, jau atgauna pasitikė-

TeisingumasPulko vadas: “Ar tu kintas valgiu, mano— Naujokas ne vade!”— Vadas: “Ar viskas daroma teisingai? Ar negauna vienas didelę, kitas mažų mėsos porcijų?”'1 —• Naujokas: “Ne, pone vade, kiekvienas gauna mažų porcijų”.

BALTI VASARAI CEVERYKAI
VISAI ŠEIMYNAIGeriausi ir patogiausi Čęverykai vi-

IfcuįMfrftL / sai šeimynai vasariai iš baltos ska- ros. Jie yra vėsus; nekaista kojos Stiprus. Musų krautuvėj rasite di- ® džiausį pasirinkimų.
Kainos baltų čeverykų nebrangios.

Universal Shoe Store
A. ZALECKIS ir J. MARTIN, Sav.

3337 SO. HALSTED STREET

Nauja krautuvė kai
nuos 1 milioną doleriųWieboldt departmentinių krautuvių firma statys dar vie nų didelę krautuvę Oak Parke, kuri kainuos milionų dolerių. Namas bus trijų augštųjr užims keturis akrus Įtalpinęs vietos viduje. Neskaitant au- jausios mados architektūros, krautuvė turės dar vienų naujų ypatingumų, būtent pilnų uždangų virš šalygatvib, kuri apsaugos publikų nuo lietaus ir saulės aplink visų namų.Manoma, kad namas bus užbaigtas statyti ateinantį kovo mėnesį.

už $104.50 Crosley Shelvador su 5 metų ga 
rantija 1

P015 CENTU l DIENA!
Ledaunė Pati Per Save Išsimoka

vės. Teko nugirsti; kad vienas sirinkti tinkamų lietuvis biznięrius yra padaręs lysų užimti vienų krautuvę moderniškai, tavernai.

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

Tel. Boulevard 4705
Dabar galima gauti kaimininiam t a verne

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

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

FOR 
OL.D 
KINO

Tūla Flintkote firma iš Chicago Heights dasipirko sklypų žemės greta senosios dirbtuvės, kur yra suplanuota pastatyti naujas dirbtuvei padidinti triobesis už 200 tūkstančių dolerių. Kai dirbtuvė bus užbaigta' statyti, yra manoma, kad reikės dar apie 100 darbininkų daugiams užpildymui patikėtinų šaltinių vietų naujoj dirbtuvėj. Yra geras reiškinys, kada stambesnės firmos rengiasi prie didesnio biznio.
TransakcijosPer vienų savaitę laiko Chicagoje buvo 1,039 nekilnojamo turto transakcijų. Į tų skaičių ant Įeina 629 morgičių. Statybos sunku leidimų (building permits) rankose buvo duota 32, kurių bendra suma siekia 344,301 dol. Tų pačių savaitę iš pereitų metų leidimų' buvo 26, bendra suma tik 189,300 dol. Čia matosi didelis pakilimas.Be abejonės galima sakyti, kad Į tas skaitlines Įeina didesnė dalis pataisymui senų namų, kuriuos yra pigiau atremontuoti, negu naujus buda- voti-Bridgeporte, prie 35 ir Hals/ ted gatvių, ant pietryčių kampo yra baigiama statyti vieno augščio muro namas, kuriame bus trys moderniškos krautu-
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The Lithuanian Daily Nęwa 
Published Daily Except Sunday py 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halatad Street
Telephone CANal 850Q

r PirpiąęĮieiiis, Birjz. 29, 19.36

Subtcription Katei:
18.00 per year in Canada
85.00 per year outside of Chicagp
88.00 per yeąr ip Chlcago 
3c per copy.

Entered aa Second Class Ifatter

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
• “ ‘ Lefdiia Naujienū ben

droj®, 1739 S. Ęalsted SU Chicaįo, 
ty. Telefonai Ganai' 8500.

b ekma dienius.
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Metama ————— 
Pusei ipetų ------- ---------------
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Dyi?9Į 
Vienam menesiui ——^9

Chicagoj per išnešiotojus:
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Savaitei ——-----------------------
Mėnesiui —--------- — _

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams - ------ 85.00
Pusei nąetų 2.75
Trims mėnesiams —1.50 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui---------------- .75

Lietuvon ir kitur ulaięiiięoėe 
(Apginta}

Metams---------r—--r___ _
Pusei metu 4.00
Trims mAnesiama 2.50
Pinigus reiltia siųsti pašto š^pney 
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HEARSTO KANDIDATAI

Republikonų partija į prezidentus nominavo Alfred 
Mossman Landoną, o į vice-pregįdentųs — Frank Knox.

Iki pereįtų metų rudens ąpie Landppą visai mažąį 
kas tebuvo girdima. Betjtai staiga Hearsto laikraščiui 
pradėjo tų mažai kąn^zįpomą Kansas valstijos guber
natorių reklamuoti. Pasirodė ilgi straipsniai apie tąį, 
kad Landon yra labai kuklus žmogus, kad jis mėgsta gų 
paprastais farmeriais draugautis, kalbėtis su jais apįę 
ūkiškus reikalus ir t. t. Jo asmeniškas gyvenimas taip 
pat buvo smulkmeniškai aprašytas: esąs jis labai pavyz
dingas; tėvas, dęyįs pąprastųs drabužius, kąrtkąrtėmis 
žaidžiąs pokerį, bet iš, nedidelių pinigų.

' • '■,****■<

Toliau daugiau; Hearsto, laikraščiai jau pradėjo ąt- 
yirai Landoną į prezidentus piršti. Girdi, tai ideališkas 
žmogus ir ideališkas šeimmiųkas* Kada per depresiją 
visos valstijos brido į skolas, tai Landon pajėgė Kansąs 
Valstiją sutvarkyti taip, kad ji galėjo lygiomis išeiti. Va
dinasi, i skolas daugiau nebelindo.

Ir per visai trumpą laiką nežįnomąs Landon pasi
darė labai popųliąriškas žmogus ir, republikQnų partijos 
viltis šį rudenį prezidento rinkimus ląimėti.

Kas1 gi iš tiesų yra tas įąpdon?
Vidutiniškų gabumų poĮitįkięrįųs įr labai pasiturin

tis žmogus. Ąpie jo dicįeję ękonpmij^ Kansas valstijoje 
galima pasakyti tik tiek, jog ton įąį kuriose vietose jąų 
pradeda užsidaryti mokyklos, ^taf, gubernatoriaus eko
nomija nuėjo tiek toli, kad nebėra pinigų nė mokyk
loms. ■/ • •

Apie Frank Knox nėr# Reikalo daug pė’ kalbėti. Jis 
?isai dar neseniai buvo Hearsto ląikrąščių vyriausias 
biznio vedėjas, žodžiu, jis Hearstui yra “sąyp žmogų#1.

Taigi, šiais metais republikonų partijai kandidatus 
nominavo Hearstas, kurįs sų jokiomis) priemonėmis nęr 
siskaito, kad pasiektų tiksįp. Kada jo interesai nuker
tėjo Meksikoje, tai jo kontroliuojami laikraščiai tiesiog 
nesidrovėjo falsifikuoti dokumentus, kad galėtų įveįti 
Ameriką į karą. Tačiau tas jo triukas nepasisekė. Mat,, 
išėjo į aikštę, kad skelbiami dokumentai ir Meksikos vy- 
yiąusybėą atstovų pąrąšąi yrą biąųri ir nevykusi fąlSĮt 
fikacija.

Praeitis rodo, jog Hearstas remia tik tuos žmones, 
kurie yrą jq interesams pąląnkųs. Iš to pats sąvąimę 
aišku, jog Ląndon ir Kpox nęrą jppięšingi miltimflijpnįęj- 
yiaus Hearsto interesams. * '

nęs. Pirmų kąrtų jis aplęįdo kpnyęncįją, kai nęgrąs dvą- 
sininkas buvo pakviestas maldą pasakyti. ’

Girdi, tpkie dalykai, pareiškę spnątpriųs Smith iš 
South Carolina, negali būti toleruojami* Negrams nie
ku gyvu negalima pripažinti lygių politiškų teisių. Esą, 
jei jie tupės tas teises, tai tada socialiame gyvenime jie 
iiiriės biitj lygus. Q jau įiuo ęja Ų}ę'yien§s ^pgspįs Įi^i 
to, kad negrai pradės su baltaodžius tuoktis ir. tada jau 
sudiev Amerika!

Lyg ir susiminkštinęs Smith pridūrė, jog negrus “sa
vo Vietoje” jis labai gerbiąs, tik ųęųprįs, kad jie lygio
mis teisėmis naąišytųsį su baltaodžiais. \

Po to pįrmo sąvo išmąršavimo' senatorius Smith at
sileido ir vėl atvyko į konvenciją. Bet kai buvo prista
tytas kalbėti Arthur W. MitęheĮl, Chicagos negras kpn- 
gresmanąs, tai Smith nutarė važiuoti namo. Tokio “įžei
dimo” jis ilgiau nebegalėjo pąkęęti. 1

Tai tikrą naciško galvojimo kopija. įdomų dar ir 
tąį, kad visąį Rap neseniai nacių Die Tat mėnesiniame 
žurnąįę bųvp įšspąųsdįptaą Heinričh Krįegerb straipsnis, 
kuris pašvęstas Jungtinių Valstybių^ rąsįų kląųsįmųį. 
Krieger irgi labai negrais sųsipupinęs. Jįą pątąrįą Ame
rikai kuo greičiausiai konstitucijos ketųpibliktą ir pen
kioliktą ąmendmentus atšaukti. Vadinasi^ pataria iš ne
grų atimti pilietiškas teisęs.

Nacių rašytojas surandą, kad ir prezidentas Lincoln 
negrų nemėgęs. Jis tikrai nežinąs, kada ir kaip, bet, esą, 
prezidentas kartą išsitaręs, k^d liegrai ręįketų iš Aiųę- 
rikos išvyti! Kąda reikią, tai nąęįų “įštepįke'i,f į? neg£U 
išlaisvintoją moka savo pusėn pakreipti. Bet kadangi 
tas tvirtinimas jokiais faktais nėra paremtai, tai jis, ži
noma, jokios vertės neturi.

Kaip matote, nacių Krieger ir pietinės valstijos sę- 
natųrįuš, Smith beveik vienodai galvoja. Senatopiųs ipgi 
stqja už tąį, kad iš negrų butų pilietiškos teisės atimtos. 
Vadinasi, kad iš jų butų atimta balsavimo teisė ir kad 
jie negalėtų baltaodžių “sosaidėje^ maišytis. Senatorius 

pprtuoti.

FARMŲ GYVENTOJŲ PRIEAUGLIS

SUOMIAI IR SOCIALISTŲ PARTIJA

Šiomis dienomis Suomių socialįstų federacijos pildo
masis komitetas laikė susirinkimą Fitchbųrą, Mass., if 
nutarė pasitraukti iš Socialistų Partijos.

Suomių socialistų federacija priskaito . i,500 narių. 
Prie Socialistų Partijos ji prisidėjo 1907 m. Nėra rei
kalo aiškinti, kąd pąsiį^aukimąs suomių socialistų iš par
tijos žymiai tą partiją susilpnins. Suomiai yra apsišvie
tę- ir veiklus žmonės. Visokių vajų metu jie daug dirb- 
davo partijos gerovei. Todėl aiškur kąd partijoje dabą? 
pasidarys didelė spragą.

Taii vis Norman Thomas politikos vaisiai. Iš Socią- 
listų Partijos suomiai vyriausia ir pasitraukė dėl tų ma
chinacijų, kurias Norman Thomas ir jo šalininkai pa
vartojo prieš partijos narių daugumą. Socialistų judė
jime suomiai yra veteranai. Daugelis jų išgyveno vokie
čių generolo Mannerheimo -‘baltąjį terorą”, kuris beveik 
ųesųtriųskino Suomijos dąpi)įųinkų judėjimo? Kai 1918 
ip- įsigalėjo Suomijoje kruvinasis teroras, tai tie spcią- 
lįstai atvyko į šią šalį. /

Kol kąs suomiai spęįąlįstąį vęįks savarankiškai. Tą-: 
čiau pąą juos yrą pąlmkįmaą ’sųsijupgtį sų SocįąldemoT 
Hratų Federacija, kurią suorganizavo seni soęįąĮįątų vęi- 
Hėjai, nepritariantys hforpiąn Thomas luašinąi. ’Į’ąs sų?. 
si jungimo klapsimas netrukus suomių hug sprendžia-: 
rpag.

■ .N-p. uCJ.į >• * t ». t «•' ? .<r#

NACIŠKAI QALVQJA

Demokratų partijos konvencijoje įvyko ir sąvotiš? 
kas kur jogas. Dviem atvejais iš konvencijos išmaršąvo 
senatorius.Ellison D. Smith. Išmaršavo labai pasipikti-

— Eik namo, žandarai atva 
žiavp pas tave kratą darytį 
— atėjusi sesuo ifekįą mar 
naujieną paskelbę. ; ~

Einu. Kas gi daryti. Arklius 
iškinkau, paleidžiu po žalią pie
vą ganytis* Kiemo manę sutin
ka du žandarai. Žiuri į mane 
visą dulkėtą, Vienmarškinį, ba
są ir, tur būt,* tikėti nenori, 
kąd Štąi |itąs akę|bepįs gali

av B 
fflpo. Ol«wa> «w Vfl-
aiiįs jiems rejkiąmas aspaųp. 
ji® W pas mane 4w- 
ti.

r
radot, mėginu gintis aš

medžiagos, kad suimti. Trum 
pai, šaltai atkerta žandaras.

Butų neprotinga ginčytis.
Sudiev laisvė!
Butų neprotingą ginčytis

daryti kratą? Minutė kita ii 
jąp krata bąįgtą-

— Ar pas jus ginklų nčprą, 
— baigę kratą tuodu Šaunus 
lenkų patriotai LĮausią manęs.

— Juk kratą ponai darėte, 
[tai galėjot įsitikinti.

Fąrmų gyvęntojų sųrąšinėjįinąs vykstą kas penkerį 
pietąi. Paskutinis sųįf^nejįmąs rpdo, jog sausio 1 d; 
1935 m. Amerikos farmų gyventojų skaičius siekė 31,.- 
800,907. Prieš penkerius pietus, atsieit 1930 m., farmįųt 
sę gyveno 30,4^5,346 žmpnės. <

: Tokių bųdu farmų gyventojų prieauglis per penke
tus metus lyginasi 1,355,557. ,

Kodėl taip atsitiko? pįrmiąųsia tąį Represijos pą- 
seką. Kai miestuose milijonai darbininkų neteko darbo, 
jtąi kai kurie jų pradėjo' galvoti* ąpie fąrmas. Ąpsigyve’ 
np farmose, kad galėtų šiąįp taip pragyventi. Štai kq* 
■dpi tąs prieauglis buvo t^ks didelis. Cep^p-.biuro dUQ- 
įneųyą rpdo> jog Amerikoje farmpsę niekuomet tiek daug 
Žpiopių negyvęno.

Tačiau įr tie beveik 3^ ųiliijopąi nesudaro nė 30 nųpr 
šįmęįų vięų Ajnerikos? gyventojų. Tąį reiškįa, kąd Ame
rikos žmonės dauginusią gyvena mieštuose. Daugiau tq: 
vądįnąsį, mažiau nekaip 30 nuošimčių išmaitina 70 nuo
šimčiu ąų viršum. Ir nę tik išmaitina, bet dažnai prisį* 
ąugįną visokių žemės ūkio produktų tiek, kąd neturi jų, 
kur dėtį. To Rėka farnįęriąį savo produktus yrą priyer;

Įąbaį pigiai parduoti.
Prięš kiek laiko įvyko agrikultūros specialistų ąų^i 

yąžįąviipas, kuriame buvo pareikšta nuomonė, jog fąr- 
pierių hųkįė pasigerintų tik tuo ątveju, jei jų skąipiųą 
butų supqąžin|as bent dviejų milijonais.

z Išeitų, kad farmeriąį pagamina daugiau maisto ųe- 
kąip Amęrikos žmonės gąįį suvartoti; Iš dalies tai tie
są. Bet tįk iš dalies. Faktaą yra tąs, jog Amerikos žįw 
nes galėtų daug daugiau paisto suvartoti, jeigu jie ge? 
riaų stovėtų ekonomiškai, šiaip ar taip, o yi$ dėltp tūk
stančiai ir tūkstančiai žmonių nevalgo pąkąnkąųiąi ąr- 
į>a valgo nevisai tinkamą maistą. O iš to sfeka, kad fąr- 
merių būklė yrą labai glaudžiai susijusį su visų kitų gy- 
yęntojų ekonomiška būkle, o vyriausia su darbininkų 
būkle. Mat, darbininkų yra Įabąi didelis akučius, ir ką- 
dą jie skurdžiai gyvena, tai mažiau suvartoja žemės ūkio 
įgrodųktų. O kada mažiau tų produktų tėra suvartoję 
ma, tai, aišku farmerių pajamos sumažėja.
-------------------------- - , ....-y ▼

Ęųvąu geras akėtbęrnis. Mė
gau savo amatą. Bųdąvp įęi- 
kįpkaį I , tręjąs akėčias trejetą 
pratėgiąi porų ąr^lių ir mali 
kietus pųdymo 'grumstus.. Bo
tagu 'švaistai, šokauji, arkliai 
ęipa. risčia, putoja. Smagu4. 
Dulkės stulpais dangų siekią. 
,ĄŠ iki kėlių kelnias atsiraito
jęs, bąsąę, vienmarškinis,/mur
zinas, dulkėtas arklius rįsčįą 
varau ir dainą drožiu. Kas pei’ 
smagumėlis jau pavasariui iš
aušus suartus dirvonus akėtį!

Malonus anų dįenų prisimįn^ 
mai!

Vieną tokią dieną sutartinai 
.džiaugsmingai kartie su ark
liais p.urenom dįryąį Arkliai 
lyg m^no gerai nąoįaikai pri
tardami prąnkšilamį' linksmai 
laksto po arimus akėčiąs pas
kui save vilkdami/ Nereikią jų 
maų raginti. Aš linksmas, flžįtk 
gus begu paskui juos. Bęt štąį, 
žiurąu, iš • painų paskubomis' 
ateina mano sesuo. Kas čia gąr 
lėtų būti? Pietų raginti dar 
pergreit! *

sąį, k^is Ibips 
čią ®at žandąrąms' ąųąiskųnd- i 
žįų d^lko jie tokią wetą į&ę- 
;ną aWiąvo. Dieną y^ąį, pųįkų 
akėti! Arkliams nekaršta, jie i 
šitaip noriai šiandien akėčias r 
vilko!

Vienas žandarų teisinasi, kad 
jų vizitai visuomet būva nema
lonus ir nelaiką. Prašo jie nu
rodyti, kur. čia mano kamba
riai, kur aš miegu.

— Tai visai neįmanu į to
kius klausimus atsakyti, savo: 
atskiro kampelio Visai neturiu, i 
Ju’k žinot akėtbernio dalią,? O 
kur miegu? Nugi kur tik pa
kliūva! Net nuosavos lovos he^ 
tdrių! O kartąis būva net taip, 
kad gražią naktelį prąleidžių 
svetimam svirhęlyję^ Supraskit, 
jaunąs vyrąs esu!

Juokauju aš' žandarams. Vįe^ 
■nas jų tokias naujienas išgir
dęs raito ūsą ir abejingai ta
ria, vargui ąš ąetufįs savo kam
po, juk nesamdytas bernas, sa
vo šeimos nąrys, o jau kas lie
čia svetipiųs svirnus, tai var
gu aš juose buvo jų, nes kas 
tarp manęs ir prastų kąįmo 
mergelių gali būtį bendro.

Ginčijuosi, įrodinėju, kad čia 
mes yįsį lygus, ąr samdytą?! 
ąr savas ąkėtbęrųįą tųiĮ sąvp 
stažą atlikti, turi akūtbernip 
dalią gyventi. O svetimi svir
neliai kiekvieną, loętųvcĮS jau
nikaitį vilioja, tokie čia papro
čiai, tokia čia mada. Bet vis 
dėlto, žandarai hdHmygtinai ma
nęs reikalaują pąrqdyti, kur gi 
ąš dažniąuąia buyojųį pągąljąu,. 
kur mano knygos sųd^P.§.

— Na čią tai kitas reikalas, 
sakau jiems. Visos mano kny
gos ir drabužiai svirne. Žanda
rai štąigą pųjte puolė į syįr- 
ųą. Krėtė, ieškojo, nieko ne
rado. O jau iš svirno išėję sąt 
vo vežime pastebėjo gerą kyięr 
«Į« Evą. I® gBim IMfe 
rus nuteikė ir jie tuoj išsineš- 
dįho. 1

Dviem sąvaitem praėjus ga^t 
nų.iš žandarmerijos raštą, kad, 
jąu nęprįsiipęuu kieno ųutąri- 
mu‘, per dvįdęšimt kętvmįąs y^z 
Undas tųvįų ąpįeis^į gyvęųąmą 
yiętą. Ištremiamas kaip nera
mus gyventojas įrims mętams.

Sudieu Lietuva!
—-U—T

Gyveąų svetimųjų tąrp.ę. Vė
lybas ruduo. Sėdžiu ant lango. 
Klausau miesto biĮdėsio ir ste
biu dangumi rėpliojantį menu
lį. Nykų, neramų.kad 
mieste eina kratos, tuviu ži- 
ųių, kad daug suimtųjų yra. 
Pagaliaus visokių rūpesčių nu
kamuotas atsigulu įr yiena; aki
mirka aš jau kietai miegu. Gir
džiu, beldžias į duris. Jau sų- 
prąutų >ęįkaM Šokų 
lovos, skubiai rėdau® ir įsilei- 
džiu tuos nemalonius svečius.

O tų svečių butą nęt viąąą 
ketvertas. .
— Tąi pervėlybas vizitas, vi

sai mo^yipvąsrmai1 sakau aš 
jiems. Juk aš žinojau, kąd kr^ 
tą bus< žandarai mąųęs ne-
isuprato ir sakosi, kąd jis vi- 
!suomęt nakties metų krų^13. 
daro. <

Krečia, smulkiui kiękvieųą po- 
pįergalęįį čiųpjnęją, uostinėja. 

’Vėliau viską surąšo, sųJdedą Į 
vieną ryšulį,, suriša, 'suąųtšpaų- 
. . : ' - ■ ■ dųoją.

—r Eisime kar^u> 
:taria žandaras.

•— Sųįmtąs, dinktelė nejąųkį 
mintis. ‘

— Bet gi ųž ką? juk jus 
pas mane nieko įtariamo ne-

} q„..... taį galėjot įsitikinti, — ruščiąi
Taip netikėtai, taip nelauk- atkirtau aš ir tuo pačiu metu 

tai užgriuvo didysis karas. Įky- pajutau, kad kišenėje ranki j e 
rįaį įįgąi ttę^ęsi'jist IŠmękė jis atsidųpė šąltp metalo rąnkie- 
tiegifti i žiųrėti, įja... 
žmogaus gyvybę nevertinti. Lenkų jaunikaičiai, vos įžiu-

Jąu ne ^iąkM^ paktui bet die-1 rimais mažučiais ūseliais pasi 
ba$ mnę du W1 wndaw ątsipra- 

Y$iežių fei&o žąndwai. tfet Še, dar f ’r..”'"
fia $syvęąt», ir išėję prft W bgvo atėję.

.įioĮęiu jję ręiljalu $$joį, |upj 
RVfldėje fcratę.

! J štai žiurau aš į juodu, yie-l 
pąs ū^ąk^n* ^Vi Į manę, p tytus sąyo daiktus. Staiga pa- 
kitas' smilkiniu. Abejų skųstos sigedau dar mažai nudėvėtų 
gpĮVos blizga saulėje. Kja^kęs 
nusiėmę. I

~ Ęį, vyrąį — galvoju ąš, 
atpratote jau kariška! Mky* 
tis, nepaisot, kad jums ir čia 
pavojus gręsią įr nęt nepasi- 
tęirayot su kuo turit reikalą.

Spąųdžįų kūpėję šaltą mę- 
W

— šįtam tiesiog į pakaušį J 
U Šįąm‘dar spspeš'iu į spįUki- 
pį, gimsta, ąejąąkį piiptis.

— Mastąs tik ką pjžįm^ 
dąr špvių girdėt* gąlvpjų tų- 
įiąu ąŠ, juk nįęįąm PO^MS pųo-

iei dąr 
gatvėje pasigirę. 4

Veidai pianų kaista. Pprną 
džiūsta. Dar mįnųtę kitą ir... I 
tas geras momentas bus prą-j 
leistas, jąu kaip geras piedžio- 
tojas galvoju aš. *

lipu, ieškau kįšępėję ginklo 
rankjenos įr staiga ąbi^du žąnj 
darąi kreipiasi j pįąpę ir klaml 
sįą ąr ąŠ pętųnu gfpglų... Vie
ną akimirką... Bet įvyko visą 
kitaip, 

i — Ar nenorit kartais užsį* 
rpkyti, lyg nęnųgįrdęs, lyg ne-l 
sąpęątęs jų klaųsįmę pąsįuliap 
jiems Užsirūkyti.

i Drebančia ranka duodu jiepi 
dviem papirosų, o kita vis <dąr 
kišenėje tebetūno ir šaltą pie; 
talą laiko. O, kokę jįs dabarj 
Raitąs? Tikrai aš j^mtų,' ka^fi 
kąrštąm mąno dęlpūi jis tikrų 
ledu virtų;

šįai mąnų likimąs šitų žap- 
įdarų rankoje. Juk aš čia slap
tai svetimos armijos karys 1$ 
ikęs yokįęčįų ųžMtąmę miestą 
i ir net ginklo neatidhvęs, rei^ 
kią galį yįskas; baigtis mirtį;

ąteMtt w jau
gailiuos gerą progą praleidęs, 
bėt sįęngipoš kaip galįipa šal? 
čįąų įąįkytįs.

Žandarai ramiai ima papiro
sus,. užsirūko ir ranka pagarbą 
atidavę 
kas atslūgo!.. 
tas džiaų^M HM

Anksti ęytai isivęęto i 
mano du
aukšti lęiglį km Su
darai. Ne W į W- 
to' iš kę|ę»to 
sudaryta 
kiek iki ši? 
pasiliko tąą 
kepurės 85$^?’
baltas aveliai!

— Na feį $ Vy
rai' man — {arfa

žandarams.
~ Kratoj ąįėjpjn dąryįį, gim 

Jtlų ieškoti/ — trumpai atsako 
jiedu*.

— Na tai labai malonu, jau 
daug mane visokių žandarų 
krėtė, * bet štai lenkų dar ne
teko matyti. 

'■ Kąž kąip savotiškai tie žod- 
Žįąį puteikė lenkų žandarus. 
Staiga lyg butų dingęs jų iš- 
dįčląinąs ir drąsa. 

J —
■* f : ” ■ n t '

galvoju aš sau, tai ne visai ma- 

. <

mdagįąų apsisveikino

as— DąiWgqs keliopčs, 
pMlnMjąU jiemdviem..

Pradėjau dėlioti visus išmė

mažai nudėvėtų 
karišky kelnių, neradau ginta
rinio plunksnakočio, pritruko 
kelių senoviškų monetų. Bet 
kada tuodu džentelmopai tai 
Spėjo nudžiauti t Taip, jų ma
tyti geresnių šaulių butą už 
mane* Jų pirštai geriau šaudė 
už manąjį metalinį ginklą.

— Rupūžes, — visai nuošird
žiai jų adresu paleipžiau šį žo
delį aš.

A-

i

, ----- o------
Jąų ginklą nustojau pešįo 

jęs. Įy nebe ginklų šiuo kart 
ąįęjų pas mąpe ieškoti keturi 
žąįį, jįąųnfldįąi vyrukai. Tik vie
nas iš jų bąVo uniformuotu 
ir įąg amžiumi senesnis, o kir
ti, — kiti to amžiaus, kada 
vos vos ūseliai pradeda žel- 
t*. •

— Mes pas tamstą su kra
ta, — jau nebe rusiškai, nebe 
vokiškai, ar lenkiškai tie vyrai 
pratarė, bet gražia skambia 
lietuvių kalba. Kaip paprastai, 
krėtė, ieškojo tik ne ta taip 
įgudusiai, ne taip drąsiai, kaip 
seniau krėtusieji manę žanda
rai. Išversta viskas aukštyn ko
jomis. Pagaliau reikia daryti 
asmeninę kratą. Vienas jaunų
jų nedrąsiai prieina t prie
nęs ir sako neaiškiai, mirmi, 
kad darysiąs asmeninę k\ątą. 
Jis lyg atsiprašyti nori, lyg 
pasiteisinti mėgina. Aš jį pa
drąsinu, raginu savo- pareigas 
atlikti iki galo, žiuriu? į to jau
nuolio Veidą. tepėjų, jis vos 
gimnaziją baigęs. Tat sakau
»/ ~

— Tur bMt, tąmsta neturi 
hąiko dabar mokytis, štai da- 
bąr galėtum egząiųmus garniai 
sau ruošti, o aš čia tąmstą 
kliudą^

— Jis lyg padrąsintas man 
ątęąko:

— Taip, dabar ląbąi daug 
kratų turime. Visą haktį ten
ka darbuotis, o dieną miegi, 
— kur čia tau egząipinąi rū
pės. ' :

— P nekaltas avinėli, gal
vojų aš, o vįs dėlto butų ge
rai, kad tavo tėvas tave gerai 
sųdrąųstų, juk dar spėsi savų 
sąžinę suteršti, kam gi skubė
ti taip gyvęąti.

Krątą bąigta. Jąupuoliąi sė
da rašyti akĮą. Ilgai nęįgudu- 
s>ai ji® j.i raS<):

Virpančiomis rankomis duo
da man jį pasirąžyti.

Visi išsinešdino.
Pasėjo manyje jie tuštumą, 

bęprąsnųškųmą. šfai atėjo, ro- 
dos, pasityčiojo, pažemino ir 
nieko nesakę išėjo. Tai buvo 
Viena iš nemaloniausių kratų, 
kokią aš esu išgyvenęs....

—Vistaspats.

JUOKAI
Apsiriko 

žnjoną vyrui “Juk žinai 
įbrąpgutp kąd, jęi kai greit duo

WiaJ

1 — Hm, ir vėl ginklų ieško, ■_ r ,.. □ -. . . , „ < .... ...t. .t., .... Il^ą, tai dyi^ai ^uądą. Man
fonu, dar savo ginklo aš nesu rei'c*® UĮU ■

Vėl kišu j kelnių kiše-L «• tau pen-
3 rW^ ir čiupinėju šaltų *>«*»**_________
metalą. Is ' ‘
* t • j • • Kova su gripulęŠlmKit judu sau vyrai gin- į v H

kliįf ą Imlj kas aš stebėsiu. PaTėvas: -‘Sąkylę man vaike, 
Žiūrėsim, -kas ką nugalės, - ’ ’ ’*f *
galvoju aŠ. ; ligripo apsisaugoti?”

ii — Av |lgai reikia mažučiam f J- 
kambaryje dviem lenkų vyramsIkyklą!”

greit reikia šimto lįtų”.

v

Žiūrėsim, kas ką nugalės, — kas dąrpmą, jęi norima ® v I1 . • - •
- “Neįpama daugiau į

nuto

mo-
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j ienose
Senas Petras.

Susirgo M. Fopiera

®gg§

Kadangi šis dramblys užmušė žmogų,SAN FRANCISCO, Cal
tai jis liko nušautas

Rimkus^

suma-

Birželio

10621

TEATRALIŠKA

ŽINOTINA

pirmininkuMerginų dėmesiui

alsted St.

T avernosįLaidotuviy Direktoriail Kur Susirenka Lietuviai

JUOZAPAS

ciation Metinės Mirties Sukaktuvės 
jtf k S, •: ■ > •• ; , Vt * , 1 C ; • * 'i i’’- '‘ 1 •

(Naujienų Spulkos)

Gąrsinkites “N-nose

Nuliūdę liekame,

Sekretorius

Proponuoja įstaty
mų prieš fejerverkus

Patarnaują Laidotuvių Direk
torius Lachawicz ir Sunai, tel. 
Canal 2515.

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

NORTH SIDE

- -*rniiiiĮ-mrwiiwwt»w

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai.
Bismark alus

Emma Pocaitė pirmiau

Dr. A. J. Manikas, 
, Tel. Lafayettte 

—: J. Romanas: 
Bondsma-

pagelbininkas 
Stanislovas 
raštininkas.

; Dominikas 
finansų raštininkas.

Jonas Matė- 
kontr. raštininkas, 8400

Pocahoritas * Mine RUn Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonus.

nesi kas pirma sekmadieni 12 vai. 
Chicagos Lietuviu Auditorijoj. 8183 
So. Halsted St.

AMERICAN LITHUANIAN CITI 
ZENS POLITICAL AND 'BENE

nut. rašt.. 8220 
P. Kasperas — 
Lawe Avė.; V.

GAISRUI KILUS, reikia lauk V 
’ FlRe 1313. <

Susirinkimai ir pramogų
DYKAI f 
tiktai per DVI DIENAS. Už dau 
giau pakartojimu reikės mokėti.

. ^‘NAUJIENŲ” ADM.

COOK APSKRIČIO LIGONINE, W. 
' WvHairisdn ir Šo. Wbod; (kįįrnjws 

Telefoną* SEEley 8500. :■

PraųgijĮi, 
>ų Valdybos 
:6 njetams

. Bungalow Inn
Musu užeigoj visados randasi ge

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

82nd and -Kean Avenue ‘ '

Frances 
; kasos

Veronikos Ra- 
, ’ draugai

rius. 4819 Tripp Avė.; pirm pag. 
~ Anastazija Bertašienė, 4438 S. 
Sawyer . Avė
J.' Petraitis, 8159 S.
Tel.( - Golumbus 10272
— B. Putrimas 

kontr.
4469 Archer Avė 
—S .Chiesniehe, 4426 S 

kasierius

RĄMOVA AUTO SHOP 
Taiso Višokius automobilius 

> geriausiai ir pigiausiai
834 W. ?5th St.

Tel. Yards 6547

Linkšus
Ado-

Susirinkimas įvyks -Liė- 
vakare

Atminkite, kad nuo šio susi 
rinkimb* prikiausys* ’tollįnesriij 
musų bendravęs gyvavimas.

teisėjas, 4544 
; S. Vaitėkaitis

birželio-June 14 d., 4501 So. Pauli 
na St., Chicago. A. Česnos svet.

geros . rūšies •
• degtinė ir cigarai **“ 

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 
Savininkai

701 W. 21st Place Tel. Canal 7522

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1936 metams: P. 
Kiltis, pirmininkas, 3347 South

Hospitąl
Ligoninė

21st Place Tavem & 
Restaurant ’

kasos globėjas 
Mary Warriis, kasie- 
Kedzie Avė.; Jonas 

2841

UDEIKI 
tr K*.

IR TĖVAS
RĘPublic 8340

GARFIELD PARK LIETUVIŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1936: pirm. George Me- 

/ dalihskfis. 233 S. Central Avė.: 
pirm. pag. Jonas Jasinskas, 4300 
W. End Avė.; nut. rašt. M. Me- 
daliriskas, 283 S. Central Avė.; 
fin. rašt. Chas. Katala, 4676 W. 
End Avė.; kasierius M. Kaziunas, 
8508 Gunderson Avė., Bemvyn, 
III.; kasos glob jai: V. Manikas, M. 
Davidonis ir D. Brazas; ligoniu 
lank. J. Garądauskas, 8812 W. 
Monroe St.: maršalka B. Stankus; 
korespondentas N. rWiiliams; Dr. 
kvotėjas Dr. Alex Davidonis. 
Susirinkimai laikomi kas antra ne- 

dėldienį Lawler Hali. 8929 West 
Madison St.

K. Philips
19 St., Chicago 

lyderio pagelbininkas,
51 Avė., Cicero, III.

PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 West Vatt Buren St. 
(Naujuose paSto rūmuose). TeL 
WABash ,9207. Valandos 9:00 r. 
iki 5 po piėt. '«-■ < -

Avė.;
Wittiš, 
globėja 
Whipple St.; kasierius ■— Helena 
Gramontienę, 4535 S. Rockwell St.; 
Dr. kvotėjas — 
2519 W. 43 St. 
8051; v,i 1 
maršalka

LIETUVA BENO valdyba 1936 m.: 
F. Endrijauskas, pirmininkas, 834 
W. 85 St.; F. Bistrą, pirm, pag.', 
4548 S. Francisco Avej; J. Bala- 
kas, nut. rašt., 1482 S. 50 Ct, 
Cicero, III.; K. Philips, turto rašt, 
2254 W. 19 St.; K. Jenušauskas, 
kasierius, 8461 S. Morgan St.; 
Eris Reksnis. ' 4455 S. Fairfield, 
kasos globėjas, L/ Jesevičia, kasos 
globėjas, 4624 S. Paulina St.; Ig
nas Jurevičia, maršalka, 3823 So. 
Morgan St.; K. Philips, lyderis, 
2254 W. 
tauskis, 
1525 So

nyt. .rašt. — Paul 
Halsted St, 

_  turto rašt 
4586 S. Turner 

rašt.

vice-pirm.
Jakavičia Sr.
W. 40 St,; W. Sharka.
4635 S. Washtenaw Avė.
Gramontas : 
Rockwell St 
globėjas 
Kathrin Giedra 
2543 W. 45 £ . _____
maršalka, 4548 S. Francisco Avė. 
Kliubo susirinkimai atsibuna kiek

vieno mėnesio kas antra ketvirtadie
ni. K. Gramonto svet. 4535 South 
Rockwell St.

Kūnas pašarvotas randasi 
2257 W. 23rd Place, Tel. Ca
nal 6360.

Laidotuvės įvyks pirmadieni,

. ranešimai 
bus talpinami Naujienose

SLA. 129 KUOPOS valdyba 1986 
metams: Pirm. F. Valaitis, 1828 
Canalport Avė.; Vice-pirm. G. Cher- 
nauskas, 1900 So. Union Avė.; 
NUt. rašt. K. Batutis. 2627 Gladys 
Avė.; Fin. rašt. Pankauskas. 
5285 So. Ellis Avė.; Kasierius B. 
žolinas, 2931 Sb. Ėmerald Avė.; 
Kasos globėjai: K. Kažanauskas, 
5730 Broadway. A. Stonis,, 3510 
So. Union Avė., J. A. Jasynskas, 
4300 W. End Avė.; Canal >2183, 
Maršalka Ig. Tamašauskas, 822 W. 
IBth St;: Dr. kvotėjas Dr. P. Zala- 
toris, 6600 So. Artesian Avė.; Org. 
J. Bertulis. 1848 So. Avers Avė.

LIETUVOS' VĖLIAVA AMERIKOJ 
No. 1 VALDYBA: pirm. Kazimie
ras Davis; pagelb. ' Franciškus 
Venckus, nutarimu rašt. Felix Mi- 
kalojunas, iždo rašt. .Severą Skri- 
dulis, kont. Dominikas Motuz, pa
gelb; .Ida Kąėinskį, kasierius Ant. 
česna; maršalka Peter Tiškevičia, 
ligonių lankytojui: Ant. Česna,
Idą Kočinski. * ' <

Priešmėtinį susirĮnJcįmą laikysime

thi turi daug pažįstamų, taip 
lietuvių, taip kitataučių, kurie 
jį ir atlanko, Vfeliju p. Pbpie- 
rai greitai pasveikti.

Lituanica Avė.; J. Racevičia, vice 
pirm., 8326 -So. Union Avė.; S. 
Narkis, sekretorius. 4353 So. Tal- 
man Avė.; F. Kasparas, fin. rašt., 
8534 So. Lowe Avė.; J. Rachunas 
kasierius, 8137 So. Halsted St.; Z. 
Grigonis, kontr. rašt., 4427 So 
Francisco Avė.; P. JozapaviČia, 
kasos glob.; 837 W. 33rd Place: 
A. Wilkis, maršalka. 831 W. 83rd 
PI.; S. Narkis, korespondentas, 
4353 So. Talman Avė.; Dr. J. P. 
Poška, Dr-stės Daktaras, 8133 So. 
Halsted St.,' rež? TeE Hemlock 
2374‘ Ofiso Victory 3687.
Draugystės susirinkimai įvyksta 

kas antras nedėldienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditorium 
3183 Sb. Halsted St.. 12 ! vai. dieną.

IMMIGRANTS PROTECTIVE LĘA- 
GUE; 824 South Halsted Street (Hull 

House). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Miss Helen Jerry.

Antanas Šimkus — 
3120 Lituanica Avė 
Kuhevičia — nut. 
3220 S. Union Avė. 
Gulbinas 
3144 S. Walace St. 
junas ,
S. Union Avė.; Petras Balsius — 
kasierius, 5653 S. Throop St.; Le
onas Lendauskas — maršalka. 
3130 S. Halsted St.

CONRAD 
• PHOTO STUblO"

CHICAGOS POLICIJA, llth ir State 
gatvės. Telefonas* WABash 4747.i 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti - -POLice 
1313.' » 7'1-—

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba* 1936 metams: Wm. Kriš
čiūnas. 
Grove Avė.; Ju 
pirm., 3326 So 
Killis, nut. rašt, 
Avė,

Veikiantysis komitetas:
1) Bruno 'Petkus, 10742 Michigan

Avenue. •> , ■ •
2) Stanley Misiūnas, 10409 Wal-

’ Si f p i* • *bi-. * 4 ■' * , • j
8) AL Kazis,-10617 Edbrooke av.
4) Adv? Frank B. Zalatorius; 700

. - W'; 119 St ■
5) Adolf. Pazarskis

' brooke Avė.1
Susirinkimai laikomi paskutini 

kiekvieno mėnesio antradienio va
karą. 10806 Wabash Ave.-:

TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIU IR 
SESERŲ valdyba 1936 metams: 
P. Yenkauskis, pirmininkas. 8055 
S. Racine Avė.; F. Grigula. nut. 
rašt., 10489 S. State St^ S. Yur- 
čis turtų rašt., 10725 Indiana Avė.; 
A. Sudintas. iždininkas. 10036 S. 
State St.; Atstovas į Naujienų 
Bendrove Ž. Klibienė. 10718 
Prairie Avė. ■ . . x .

pirm., 9227 So. Cottage 
’, Racevičia, vice- 

Union Avė.; P.
3347 S. Lituanica 

J. Zalatoris, kasierius, 
33rd St.; A. Kaulakis, 

turto rašt., 3842 So. Union Avė.; 
Iz.. Masaitis, kontr. rašt., J. Ma
linauskas, apiek. kasos; A. Vilkis, 
maršalka; K. Valaitis, prižiūrėtojas 
ligonių; K. Demereckis,-knygius, 
3331 So. Wallace St.; Draugijos 
Daktaras, Dr. J. P. Poška, ofice 
8133 So. Halsted St. Tel. Victory 
3687, rez. Hemlock 2374. > • 
Susirinkimus laiko kiekviena mė-

JAUNU LIEtoVIŲ AMERIKOS 
' TAUTIŠKAS KLIUBAS Chicagoj, 

III. Valdyba išrinkta 1936 metams 
sekanti: J. Rūta 
3267 S. Halsted St

• pagelbininku, 3347 Lituanice' &vę.
S. KUnceviČią —
S. Union Avė.;
fin. rašt., 3534 S
Duleyičia — kontr. rašt., 812 — 
33 St.; J. Balčiūnas kasierius, 
3200 S. Lawe Avė.; J. Malinauskis, 
— kasos globėjas, 4302 S. Sacra-i 
mento Ave.< F. Kuncevičių — ka
sos globėjas, 3201 Lawe Avė.; K. 
Valaitis ligoniu lankytojas. 
3306 S. Union- Avė. *
Susirinkimai ivvksta kas mėnesio 

pirmą penktadienį .7:30 vai. vakare 
Lietuvių- Auditorijoje. • 8133 South 
Halsted St ;

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

pirmą ketvirtadieni, 2007 North Avė. 
ant antrų lubu 8 vai. vakare.

Nors indai Jąiįto jau praėjo kaip žiauri mirtis tave 
mylimas v^e įr tėveli? aįs^yrė jjiuo 'musų ir , nįęs)#gy- 
Vieji įijippiė, kad nestjgrįši niekados, bet mes anks
taus aL vtiaus pas tave ateisime.

DRAUGYSTĖS TAUTIŠKA GAR
SUS VARDAS, LIETUVIU IR 
LIETUVAIČIŲ, valdyba 1936 me
tams: Antanas Ivanaitis — pirm.. 
5542 S.1 Talman Avė.; P. Ukocki— 
pirm, pag., 4649 S. Washtenaw 
Avė.; I. Yuškėnas — nut. rašt., 
2547 W. 45 St.; B. Judeiko — fin. 
rašt., 1803 W. 45 St; K. Cibulskis 
kas. glob., 4609 S. Paulina St.; 
F. Stankus — ižd., 1812 W 46 St.; 
F. Diktus — 
Marshfield Avė . 
maršalka, 3508 W. 61 St.; Bruno 
Judeiko — >koresp.
Valdyba praneša, kad įstatai yra 

jau pataisyti.
Susirinkimai atsibuna kas menesio 

pirmą sekmadienį, 2 vai .po piet, 
A. Czesnos svetainėj, 4501 South 
Paulina St.

TeL Republic 8402 

Grane Coal Co. 
5332 S. Long Avė, 

' r' Chicago, I1L 1

Southwest Radio Co
1708 West 63rd Street

LIETUVIŲ.) ŽAGARIEčIŲ KLIUBO 
.1936 metų ,‘,y

■ ’pirmininK
A. Janavičia .— pirm.
3852 So. California Avė.
Ambrozaitė
Indiana Avė
rašt.i- 2539 <W. '46 PL; . 
šauskienė — fin. rašt. 
1218\S. Indeperidence BĮ. 
Ambrozas’ ‘
Ąve:? Adolf. Mirpvitys, 2539 W 
46 -PI. ir Arlauskas?: 656^ Beldėn
AVP. ’ ’ ' L-----r-.- — -•yr-T— •

kas, koresp., A. DrigoUs •—
Saikai <5649 S.’ Nashville Avė
Kliubo susirinkimui įvyksta kas 

mėn’ėsfo ketvirtą sekmadieni 1 v. pp., 
Holiywood Inu svetainėje, 2417 W. 

:43rd .fit: v ' - v ■■ r ’

laike tavernos biznį ačĮresu 644
North State st. Dabar ji kvie-

i •» 1 ' • * I Jčia visus savo draugus ir kos- 
tumerius atsilankyti į jos nau-

LIETUVIU POLITIKOS KLIUBO 
valdyba 1936 m.: Joseph Savage 
(Jusevičius) — pirm., 4456 So. 
Talman Avė.; • L. Klimavičia .Hr- 

2534 W. 46 St.: F. 
nut rašt., 2638 

fin. rašt., 
Helcn 

■ kasierius, 4535 So. 
J. Rasteinis — kasos 

4653 S. Rockwell St.; 
kasos globėja, 
F. Bistras —

Antradienį, birželio 30 d. 
1:30 vai. įo pięt tbišėjąs Ed- 
ward B. Časęy kalbės per ra 
dio. Jis aiškins reikalą iš
leisti federalį įstatymą kad su 
mažinti skaičių nėlaimių, įvyk
stančių minėjime liepos kevir-

ILLINOIS EMER6ENCY RELIEF 
COMMISSION; 1319 South Michifcan 

avė. Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto .Iki 5 į; p.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO Valdyba 1936 metams: 
Frank Jakavičia. pirm., 2638 W. 
40th St.; James Sholteman, pirm, 
pag., 6456 S. Maplewood Avė.; 
Bernice ’ Rudgalviutė, nut. rašt., 
5332 S. Long Avė.; Walter Sharka, 
fin. rašt., 4635 S. *Washtenaw 
Avė.; Helen Chaputė, kontr. rašt.,

♦ 4403 S. Albany Avė.; Stanley Ba
ranauskas, kasos globėjas, 2950 
W. '88th St.;
rius, 3838 S
Kondroška, korespondentas
W. 40 St.; Dr. T. Dundulis, gydy
tojas, 4157 Archer Avė., Phone 
Virginia' 0036; John žuris, teisių 
patarėjas, 4624 S. Francisco Avė.; 
Leonas Klimavičia, maršalka, 2534 
W. 46th St.; Mykolas Kasparaitis, 
knygius, 4154 S. Artisian Avė.
Kliubo susriinkimai atsibuna kiek

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

rią dėl vąrtojimb įejėryerkų ir 
kitokios bksblodųoj'aričios med
žiagos praranįa' gyvastį 30 

sužeidžiama apie

HUMBOLDT PARK LIETUVIU PO
LITIKOS KLIUBO 1936 metu val
dyba: A. Walskis — pirm., 3341 
Evergreen St., Tel. Belmont 7678; 
J. Kuprevičius — pirm, pag.; A. 
Lungevičius — nut. rašt., 1814 
Wabanšia Avė., Tel. Humbbldt 
3245; Stanley Buneckis -4-'1 fin. 
rašt.; Augusta Žilius — kasin.; 
Tarnas Kubilius maršalka. 
Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 

trečiame ketvirtadieni, 1640 North 
Hancoch St., 8 vai. vakare.

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

Visi' miesto ofisų telefoną* RAN- 
dolph 8000. ; ' - ' ’?‘ • •’'

Visi apskričio ofisų -telefonai 
FRANklin 300b. ' "

a; P. Arlauskas 
6 Belden Avė.; 

pagelb.
; Sophie 

nut. rašt., 11731 Si 
tf;~Miravitz — fin.

Rama-* 
pagelb. 
Frances 

kasin.. 11731 Indiana

teisėjas — J. 
t — j. Balčitis

nai:: K. Gramontas, 4535 South 
R0ckwell St.,- Tel. Lafayėtte 2418, 
J.- BarMuskąs, > 4(156 Archer Avė., 
A. Saldukas, 4038 Archer Avė.. 
Tel. Lafayettb 6719; Komisija Po
litiško Skyriaus: Paul J. Petraitis. 
3159 S-. Halsted St., Tel. Columbus 
10272, A, - Saldukas, 4038 Archer 
Ave.t Tel. Lhiayettė 6719, Dr, A. 
J. Manikas, 2519 W. 48 St„ Tel. 
Lafayettę 3051; Piliečių Popierių 
Komisija: A? Saldukas, 4038 Archer 
Avė.', Tel. Lafayette-6719, B. Put
rimas, 4536 S. Turner Ave„ Tel. 
Virginia 1309,)-
Susirinkimai laikomi Hollywood 

Halk 2417 W; 43- St.

LIETUVOS KONSŪĖATAS, Konsu
las Antanas'Kalvaiti.^,100 Eašt 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurėn). ' Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki T 
po'piet. Po to pagal susitarimą.

Šis: šuširinkjriiaš yra labai 
svarbus, nės bus meti
ne apyskaitai 1 finahsinis1 sto
vis, pat’ąisymas cliatteįio, ir 
diskusuojamas klausimas su-> 
sidėjimo su pąnąsįibms bend-^ 
roVėmis. Jeigu kuris, ‘dėl • svar
bios priežasties negalėtumėte

Kuris persiskyrė su šiuo pasauliu 29 d. birželio, 
11^35 m. sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Lietuvoje Ža- 
garės mieste, Miaulitį ąį)šj<ritįr. Amerikoje išgyveno 35 
imetus, 7401 So. Clucagb ’Ąvenue.

Mrs. Young papasakojo daug 
įdomių dalykų iš šavo kelionės 
ir apie pasaulinę parodą.

Svečiai gerai paviešėję ikį 
ankstyvo ryto apleido pp. Ma- 
son nanltfs ir Mrs. Young, ku
ri ten pat gyvena.

Paliko dideliame nulįudime mylimą moterį Juliją po 
itėyuis Matkaitę; 3 duktėŲįs^rJuįia, Francis ir Bętfriiėė; 
brolį Sibiiiėy, seserį ŠUzaną įf daugiaus giminių Ue-

Jcasos. globėjais;1. R, Šniu 
mar

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tek WABash 
1746..

LIETUVIŠKA
DRAUGYSTĖ RŪTOS No. 1 val
dyba 19Š6 ‘metams: Charles Sten- 
cel, pirm.; Joe. Razminas, pirm, 
pag.; Walter Zlabes, fin. rašt.; 
Anna Aleliunas, kontr. rašt.; Ted. 
Seletskis, kasos glob.; Josenhine 
Yuškėnas. kas. glob.; Justinas 
Yuškėnas, kasierius; Anna Aleliu
nas, Joe . Razmunas, lig. lankyt.; 
Stanley Žukauskas, marš.; Frank 
Opulskas,- nut. rašt.;, 4046 So. 
Artėsian Avė.. Chicago, III.

Englewood 5883-5840
Fotografija yra am

žina atmintis.

LIETUVIU NAMŲ SAVININKŲ 
BRIDGEPORTE... DR-JOS Valdybą 
1936 m.:Vincas Stankus — pirmi- 
mihinkas, - 6606 S. Mozart St.;

NAUJIENOS, 1739 oouth Halsted 
Street Telefonai—CAJfaf 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis djanomis; -sekmadieniais 
per vasara Naujienų Raštinė bus 
uždaryta. Skelbimus galite pa
duoti telefonu CANAL 8500 
nuo 4 vai. po piet iki 8 vai; 
vakaro. * * . -i

posr i d., 7i30‘ vaj 
1739 So. Halsted St

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Street. Tel. WABash 

9207. • n • ’ ■ ,

Sugrįžtuvėms jos iškėlė šau
nią parę pas pp. Masonus ant 
Long Avė. Rinktinas būrelis 
svečių buvo sukviesta pasilink
sminti ta proga. Jų tarpe ma
tėsi p. D. Kuraitis ir Mrs. Ku
raitis ir jos sesuo Ma'rie, pp. 
Prusiai ir jų sūnūs Algirdas; 
pp. Palioniai, p. Shallna ir p.

Emhia Pocaitė ati- 
daro naują taverną

VERONIKA RĄDOMSKIENė

Persiskyrė sų šiuo pasauliu 
birželio 25 dieną, 5:30 .valandą 
vakaro, 1936 m., gimus Lietu
voj. Amerikoj išgyveno 30 m.

Paliko .dideliame nubudime 4 
sūnūs Juozapa, Walter, Mat- ’ 
thev? ir'‘Jurgį, dukterį Stelių 
Palionis it žentą, 4 marčias, ; 
1’4 anūkų ir gimines.

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami ’ $1 

• vaikams ...... .......—.... .T ■ I*
*4500

Akušerija na- >1500
Medikalė egzami- $ 4 "(ii)

nttcija ................ - I W
DOUGLAS PARK HOSTIPAL

: 1900 So. Kedzie Avė.

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

NORTĘ JVEST APIELIN- 
KĖJ. — Mrs. Young (Zalatc* 
rius). lankėsi Kalifornijos vai 
stijoj pamatyti pasaulio paro 
dą, kuri dabar eina £ąn Į)iego, 
Cal. P-nia Young, jos sesuo p. 
Masoh ir dar viena jų draugė 
automobiliu nuvyko į Kalifor
niją ir šiomis dienomis sugrį
žo atgal.

LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJE 
’ IN; '1-Us Valdyba 1936 metams: 

Kaz. Davis, .pirm., 5648 (South 
Bishop .St.; Fr. Venckus, pag;, 
2713' ’W.. 43. St. ;■ Melix Mikolajuns, 
nut. rašt., 1617. S. 49 Avė., Cicero; 
SeVera SkridUlisi iždo rašt*., 1533 
Sz\49 Ave,<’ Cicero: iDaminik Mb- 
tuz, kontr. - rašt., 6931 S. Artesian 
Avė., fda Kačinski, ‘ kontf. pag., 
7204 S. Rockwell St.; Ant. .česna, 
kasierius. 4501 S. Paulina St.; 
Petr. Tiškevič, maršalka, 6939 So. 
WaShtenaw Ąve.'; Antanas Česna, 
.ir Jda /Rocinski, apfek. ■ ligonių.' ’

. Nubudę liekame, i ■ • ■ ■ ., '
Sunai, Duktė, žentas, Marčios,
• Anūkai ir Giminės.

UNITED LITHUANIAN AMERI
CAN POLITICAL CLUB 9th WARD, 
Valdyba A9361 metams : . ” : ' ' 

Pirminihkas Povilas Barcheack, 
34 E. 160 Pl.;‘ Pirmas "vice-prez. 
Zigmas Kalis, 12217 S. Halsted 
St.; Antrasis vice-prez. Pranas 
Jankauskas, 8055 S. Racine Avė.; 
Protokolu rašt. Vladislovas Kri- 
stopaitis, 10824 Indiana Avenue;

^Rašt.- pagelbihinkas Frank .Pavi
joms, 10536 Lafayette Aye.; Fi
nansų rašt? Yictor Petkus, 44 E. 
104 St.; Kasierius Julius Strumi
lai, ;110fl -Michigan Avė.; Trus- 
tistas Jonas' Turgelis, 149 E. 107 
St.; Trustistas Jozefą 
20 W. 107 St.-; Maršalka 1 
ihąs • Di-augebs, 34 W. 104 St.; 
Maršalka'2-^-Jonaš SchultZ, 10325

Susirgo Mike Popiera, žino
mas lietuvių tarpe no^jisįdiė- 
tis. Dabartiniu1 laiku jis ran
dasi Edw? Tlines ‘ligoninėj, prie 
ftth avenue Rooseyelt

to iš namu i Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sieja, o iš ten bus nu
lydėta į ŠVo Kazimiero kapines

Visi A. A. ' \ '_ 
domskienės gnpinės, 
ir pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

PRALEISK
VAKACIJAS

Labai graži vieta, prie 2 eže
rų, laivukai pasivažinėti dy
kai. Moderniški kambariai

29 d., antradienį, Ęmma Pd- 
caitė, 1325 North Halsted st., 
atidaro naują gražiai išpuoštą 
taverną, šioje užeigoje j?us di
delis pasirinkimas geros rųšiec 
gėrimų ir užkandžių. Bus ga
dinami ir valgiai.

Siunčiam OŠles Telegramų- | Visas 
Pasaulin Dalis 

LOVEIKIS 
KVIKTKIN1NKAS

Gėlės Vestuvėmis. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. ....
' Tel. BOUlevard * 7314

Žinomu itf 
8,000 žmonių

Teisėjas Casey 
nymą uždrausti gabenimą fe- 
jervęrkų Iš Vienos ^alstiįos į 
kitą privačių žmonių reikala
vimams. Mat vagoti'arba par
davinėti, tai juos galima gauti 
kitoj" valstijoj ir parsigabenti 
pas save. Federajiš įstatybias 
reguliuojąs pardavinėjimą fe
jerverkų ir kitokios "ekzplio- 
duojančįos medžiagos ir gaba- 
nimą jų iš ’ viėribs vajštijoš į 
kitą, manoma, išgelbėtų ypa
tingai daug vaikų nuo neiab 
mių.

■ Iš tikrųjų 8,000 nelaimių 
ir 30 mirčių tik vienos dienos 
paitiinėjjinui atrodo1 perbrkn- 
gu. Ir todėl įstatymas taikomas 
sumažinti &į‘ įiktą kiekvienam 
rimtai ftfotaujančfam žmogui 
turėtų atrėdyti remtinas.

Illinois samdos tarnyba (111- 
nois State Emp|oymentv Ser 
vice) praneša, kad jos ofisų 
pagejba liaiiĄįe irher^įnos ir 
moterys galinčios gauti darbą, 
Tie ofisai teikia tartiybą'' ieš
kančioms darbo veltui.

Dažnai pasitaiko, kad galima 
gauti Vietų, $tfr j^un^’ 
nėms merginoms yra progos 
$riiokti amato.' Ješkončioms 
darbo merginoms ir moteririis 
patartini pasinaudoti šių ofisų 
tarnyba. Tokių ofisų Chica
goj yra keletas i? įvaisiose mie
sto dalyse.

•mr 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.

road. '
Kadangi Mike Pppiera yra 

draugiškas žmogus' ir Užlaiko 
taverną, 1701 N. ’Pulaski avė.,

Pete’s Inn
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, Garden City ahis 
cigarai, cigaretai; saldainių, šalta- 
košės, užkandžiai ir mandagus na- 
tarnavimas. Užeiga prieš lietuvių 
tautiškų kapinių vartus. Kviečia vi
sus savininkas.

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

Šiuomi pranešu visiems šios 
bendrovės šėrininkaips įr sko
lintojams,’ kad?: matinis' šeri-į

FQUICKLY
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Automobilis užmušė 
lietuvaitę

BRIDGEPORTAS. —■ šešta
dienio vakare dvi mergaitės va
žiavo dviračiu. Pravažiuojantis 
automobilis smogė į dviratį. 
Nelaimė ištiko mergaites prie 
Lituąnica avenue ir 34th placok 

čia pat vietoj tapo užmuš
ta Anna Niekei 13 metų, 935 
West 35th place. Jos draugy 
Jennie Warner 14 metų, 3489 
Litūanica avenue, buvo sunkiai 
sužeista ir nugabenta į ligo
nine.

Automobilis, sukinėdamasis 
nuo vienos gatvės pusės į ki
tą, nuvažiavo tolin į pietų pu
sę. Bet mačiusieji įvykį žmo
nės spėjo paimti automobilio 
laisnio numerį.

Vėliau užtikta ir tas auto
mobilis prie 39th ir Gage gat
vių, kur jis sustojo atsimušęs 
į šalygatvį.

Automobily birvo jo vairuo
tojas Michael Bogas 27 metų, 
kurs pasisakė gyvenąs tuo pa
čiu adresu, kuriuo ir užmuš
toji mergaitė gyveno. Pasak 
policijos, Bogas buvęs taip gir
tas, kad jai tekę iškelti jį iš 
automobilio.

Automobilio bumperis buvęs 
krauju aptaškytas.

Policija areštavo Bogą ir jo 
draugus.

PHILADELPHIA, Pa. — Demok ratų konvencijos vaizdas.

nąs, hidroplanams 
prūdas, muzėjai 
šiai.

nusileisti 
ir kiti trobė-

CLASSIFIED APS. ]
Business Service Partners Wanted
Biznio Patarnavimas 1 Pusininkų Reikia

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

BRIDGEPORT ROOFING " 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

CO.

—o—-
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

----- o-----
VICTOR BAGDONAS
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

Building Material
Statybos Medžiaga

PAIEšKAU PUSININKO i Ta
vern. 2642 West 63rd St.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS Barberys — i 
Barbernę—mokantis darbų. Atsišau
kite: Joe Gudionis, 3825 Archer Avė.

Helį* Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIK ALINGA patyrusiu skuduru 
sortuątojų. Economy Rag and Pa
per Co., 1560 N. Sheffield Avė. tel. 
Diversey 3883.

'■ 111 ----------------------- 1----------------------------- !----------

---------- O----------- 
MERGINA, bendram namu darbui. 

Geri namai. Maža šeimyna. 4407
Adams Street. 

---------- o----------

----- o-----
GERA vieta dėl veiterkos $8-10 

Fountain $15.00 Hotel maids $48.00 
Resortams pagelba $45 sii kamba
riais ir borda. Kendžių pardavinėji
mo merginos $15.00 Assemblers 
$12.00 Namu mergina $45.00, o taip
gi darbai dėl vyru.

Wabash Employment 14th floor 
20 E. Jackson Blvd.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms
šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 

siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms:

Chester Crapple 26 m. ir 
Bctty Frankovich 31 m.

Leo Kasnauskis 26 m. ir 
Martha Shisler 23 m.

Walter Vargęs 27 m. ir iMary
McHugh 27 m. <>..

Stephen Tomaska 27 m. ir 
Josephine Madison 27 m.

Albert Stonius 40 m. ir Olive 
Mittan 29 m.

Bowman Zelnis 29 m. ir Anne %
Dragvaincs 24 m.

Edward Skorczewski 25 m. 
ir Helen Jozenas 20 m.

John Zenisek 29 m. ir Blanche 
Nomchauskis 22 m.

Cyrus Andrews 25 m. ir 
Elsie Kortas 25 m.

Šis tas apie Chicagos 
parkus
(Tęsinys)

Pirmas Chicagos parkas —• 
Dearborn Park — buvo įsteig
tas 1839 metais. Dabar jo vie
toj stovi miesto viešasis kny
gynas.

1942 metais atsidarytą ant
rasis parkas — Wasington 
Sųuare. Tas parkas tebėra ir 
šiandie. Jis yra seniausias 
Chicagos parkas. Randasi prie 
Dearborn street ir Walton 
place.

Dabartiniam Grant parkui 
pradžia buvo padėta 1944 m, 
Keletas piliečių paaukavo mie
tui plotą savasties į rytus nuo 
Michigan avenuė. Visi mes ak 
si mename kokia buvo ežero pa
krantė pav. tik 20 metų atgal. 
Ji dar prastesne atrodė 1944 
metais ir paaukavimas smil
čių ežero pakrantėj nebuvo ka-, 
žin koks duosnumas.

šiandie tačiau Grant parkas, 
užima 800 akrų plotą ir skaito
si gražiausias Chicagos f r opti
nis dirvonas arba pieva. Tas 
dirvonas yra kuone visas dirbti
nas, tai yra išpiltas. Pilimui 
pradžia buvo padaryta, kai eže
ro pakrantėn tapo suvežtas 
laužas pasilikęs po didžiojo 
Chicagos gaisro. Dabargi, be 
žolynų, kelių, ir takų, isGrapt 
parke randasi eilė viešųjų gra
žių įrengimų: jachtoms basei-

fontanasBuckingham
Dominuojantis 

parke tur būt yra didžiulis Bu- 
ękingham fontanas. Plotį dia
metre fontanas užima 280 pė
dų. Jo aukštuma 90 pėdų. 
Aplink, viršūnę, žemiau — ma
žesni fontanai.

45,000,000 žvakių šviesa įtai
syta fontane. Ir kai taikstan
tis vanduo skleidžiasi į visas 
puses, tai šviesos padaro nepa
prastai gražias svalvas, vaivo- 
rikštes.

Vasaros metu, nuo birželio 
iki rugsėjo mėnesio, fontanas 
lieja vandenį kiekvieną popieti 
ir vakarą, šviesų efektas pri
dedama trešiadienių ir sekma- 
dienų vakarais.

Fontanas tapo atidarytas 
rugpiuęio mėnesį 1927, m. Jo 
pastatymas kaštavo daug-maž 
pusę miliono dolerių. Pastatė 
ję Chicagos architektai, inžinie
riai Bennett, Paron ir Frot.

Iš Fieldo muzčjaus gamtos 
istorijos

Pastate jį, tą muzčjų Chica- 
pirklis Marshall Field, ku- 
vardu ir šiandie yra žino- 
mieste milžiniškoji krautu-

Muzėj ūs atidarytas 1893

taškas Grant

pastatymas kaštavo daugiau 
kaip tris milionus dolerių. Ak
variumu rūpinasi Shedd Aqua- 
rium Society.

čia užlaikoma ir parodoma 
apie 
dens 
įeina 
liai),
paukščiai.

450,000 galionų vandens 
kalinga įvairiems gyviams už
laikyti. Pūsė to vandens
saldus arba, kaip sakoma, prės
kas vanduo, o kita pusė— sū

rūs. — X....
(Bus daugiau)

vusi vieta, kur priiminėta be
tai ant arkliukų.

Banditai holdąpe 
tarp $500 ir $700. 
vietoj samdinis,
įšokti į mašiną pas banditus. 
Jie išmetę jį laukan 
ligoninėj.

pasišlavę
Duke, tas

^mėginęs

Šis draugutis nepa
tenkintas nė Roose- 
veltu, nė Landonu

10,000 pavyzdžių iš van- 
gyvių. Pavyzdžių tarpan 
žuvys, šliuziai (repti- 
kai kurie pienžindžiai ir

rei-

yra

Banditų automobi 
lis sužeidė du

Jis guli

Lietuvis laimėjo stu
dentų golfo čem- 

pionatą

D. Leigh Colvin yrą irgi kan
didatas į Suvienytų Valstijų 
prezidentus, žinoma, jis nepa
tenkintas nė republikonų kan
didatu* gub. Landonu, nė de
mokratų kandidatu Rooseveltu. 
Mat, jis pats, D. Leigh Col
vin, yra prohibicijos šalininkų 
kandidatas į prezidentus. 
Draugutis nori sugrąžinti ša
liai spikyzių laikus. ?

VIENINTELIS LENTŲ YARDAS 
CHICAGOJE SU VISOMIS PASAU

LINĖS PARODOS LENTOMIS. 
Visų senų ir naujų lentų, žemiau

sios kainos U. S. A.
2x4, kaip naujos, švarios, pigu kaip 
už pėda ....... ;........... *..................... lc
Naujos plasterio boardos 3/8” 100 
cetvirtainių pėdų .................. $2.20
1”—,2”—3”—4” lentos kaip naujos, 
pigu kaip
Nauja Fir-Tex insul. pilnas %” 100 
cėtvirtainių pėdu .................. $3.50

Didžiausios bet kada pasiūlytos 
pinigu santaupos ant Pasaulinės pa
rodos plieno tvorų, decking, Ply- 
wood, masonite, transite, wallbord, 
diaviniu. egliniu grindų, beaded 
clg. partition. Stogams dengti ro
jai, asbestos, asphalto gontai, vė
liavų stulpai, sinkos, t o ii e ta i, vanos, 
malevos, stiklai, durys, langai, ak
mens slenksčiai, Truscon joists—42” 
vielos tvorų stulpai.

Pirm negu pirksi aplankyk musų 
yarda.

LOL’IS MEITUS LBR. CO. 
3800 So. Western Avė. prie Archer 

Avė. Lafayette 0074.

Help Wanted—Male-Female 
Daibininkų Reikia

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

M. $20 VIRĖJAS — vyras ar moteris — 
dėl restauranto. Nevedes — kamba
rys, užlaikymas ir alga. 5702 West 
65th Street.

Business Chances • 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arba mainymui Bu- 
černė ir Grosemė su ar be namo 
—kampinis namas—Biznis seniai iš
dirbtas. Rašykite Naujienos, Box471 

, t

Didžiausiu/ kokiu galima, 
smarkumų pasukęs į kitą gat
vę automobilis sunkiai sužeidė 
Alfredą Klautsch 19 metų, te
legrafo agentijos pasiuntinį. 
Nelaimė vaikiną ištiko prie 
Wabash ir Grand avė.

Iš to paties automobilio ta
po išmestas tūlas Duke Eyre 
45 m., 540 'St. Clai.r st. Jis irgi 
sunkiai sužeistas.

Tyrinėjimai policijos parodo, 
kad kiek laiko pirm šių įvykių 
trys vyrai padarė holdapą bar- 
bei*n<Sj (adresu 540 St. 
Clair. čia, kaip pasirodė, už
pakaliniuose kambariuose bu-

Charles (Chuc^) Kosęis, Mi
chigan universiteto ^golfininkų 
žvaigžde, pabaigę sąvo kolegi
jos karjerą laimėdamas nacio- 
nalį šalies kolegijų gorfininkų 
čempionatą. Ji^ąi laimėjo čem
piono titulą šeštadienį, įveikęs 
Paul Leslie, Loujšiana valstijos 
golfininką.

Delegatai sugrįžo iš 
S. L. A. Seimo

V ' 1' įĮ'.

Įdomi paroda Man
del Bros, krautuvėj

COAL
Anglys

TAVERN pardavimui pigiai. Biz
nis išdirbtas per daug metų. Keturi 
kambariai prie biznio dėl gyvenimo. 
Renda pigi. Gera proga su mažai 
pinigų įeiti i bizni.

4843 West 14th Street 
Cicero, III.

gos 
rio 
ma 
ve. 
m.

Pirmon galvon, Fieldo muzė- 
jus yrą didžiausias turtas ty
rinėtojams ir studentams, ku
rie specializuojasi moksluose. 
Tačiau atlanko jį ir tūkstančiai 
abęlnų piliečių kas metai. Ir 
jūsų ir mano vaikai, kaip de- 
sėtkai tūkstančių ’kitų vaikų, 
prikandę liežuvius ir ‘ sulaikę 
jauną šėlimą tykiai vaikštinėja 
iš vienos m ūžė j aus salės į kitą, 
stebėdamiesi milžiniškų žvėrių 
skeletonais, atvaizdais kasyklų, 
rinkiniais senovės daiktų ir 
pavyzdžiais iš dabartinių die
nų ; vaikštinėja jie atvėjų at
vejais kas metai.

Fieldo muzėjus šiandie skai 
tosi vienas didžiausių penkių 
pasaulio muzėjų. Atsilankiu
sius piliečius, ypač jų grupes, 
vadžioją po sales ir teikia jiems 
paaiškiniipus specialus palydo
vai kasdien, išėmus šeštadie
nius ir sekmadienius.

Muzėjus yra atdaras kiekvie
ną dieną. įžanga veltui ketvir- 
tą^lieniais, Šeštadieniais ir sek
madieniais. Kitomis dienomis 
tenka mokėti įžangos 25 centai 
asmeniui. Vaikai leidžiama ne- 
mokapii visas dienas.

Shedd’o akvariumas
Shedd’o akvariumas aštuon

kampis balto marmuro trobe
siu pastatytas 1929 metais. Jo

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj seimas Clevelande pasi
baigė ir Chicagos delegatai 
sugrįžo namo. Vieni jų, va
žiavę traukiniu, sugrįžo sek
madienio rytą, kiti gi, kūrie 
važiavo automobiliais, sugrįžo 
pavakarėj.

Daugiau kaip 50 kartonistų 
išstatė savo piešinius parodai 
Mandel Bros, krautuvėj, prie 
State ir Madison gatvių. Paro
doj dalyvių tarpe randasi pa
vardės tokių įžymių kartonis
tų, kaip John T. McGutcheon, 
Carry Orr, Denys Wortman, 
John Groth, Rollin Kirby ii 
kitų.

Šie kartonistai dirba didžių
jų Chicagos ir kitų miestų 
dienraščiams ir žurnalams.

Paroda tęsis visą liepos mė
nesį. Ją galima atlankyti-nuo 
9:30 valandos ryto iki 6 vai. va
karo.

Anglys!. Anglys!
Jei jus pirktumėte anglis dabar 

jus gautumėte abu: kaina ir koky
be.

Virginia Mine Run $6.95 už tona, 
perkant daugiau.

SHULMISTRAS RROS.
4016% Archer Avenue

Tel. Lafayette 6300.

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

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

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

ST. PAUL, Minn. — Alvin Karpis, paskilbęs banditas, išve
žamas į kalėjimą.

■■ i

Norman Thomas kai 
bes per radio

Norman Thomas, socialistų 
kandidatas į prezidentus, kal
bės per radio liepos 10 dieną, 
tiksliau pasakius 12 valandą 
nakties. Jo kalbą transliuos 
National Broadcasting Co. tink
las. Thomas kalbės 15 minu* 
čių. Tai bus pradžia socialis
tų vajaus ryšy su ateinančio 
rudens rinkimais.

CLASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimai

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

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Wef»tern. Avė, 

Hemlock 0800

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namo 
^ayininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Mf.ža narini mokės 
dš. Atdara kasdien nuo 8 vai. nrte 
ki 8 vai. . vak. šventadieniais , 4.ti( 
’0 ryto {ki pi et.

LANDLORDS BUREAU op 
CHICAGO Inkorporuotas 

, 1642 West Division St.
Tel Armitage 2951 

Mes esame jau šiuo adresu 
50

viri

KAINOS AUKŠTOSIOS RŪŠIES 
NORTHERN ILLINOIS ANGLIŲ 

LABAI SUMAŽINTOS 
PERKANT PO DAUG.

MINE RUN .....
LUMP OR EGG
SCREENINGS

$5.25
5.50

___________ _____ ____________  4.25
Jus perkate tiesiai iš kasyklų. 

Pašaukit MINE AGENT 
—at Kedzie 3882—

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

PARDAVIMUI tavernas arba pri
ims pusininką, biznis išdirbtas.

1320 SO. 48th Avė.

Educational Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

MOLER SYSTEM
177 N. State St. Central 6393

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

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ 
PASKOLOS

Maži 
mokėjimai

Gordon
Real Estate

809 W. 35th

Greitas 
patarnavimas 

Realty Co.
Prižiūrėjimas

4329-
Yards 4330St

hųrniture & Eixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumet 5269.

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Barai ir kiti krautuvėms fikčęriai; 

nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE 

5300—5314 So. Halsted St.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

6 AKRAI, namai — garažas — 
vištininkystė — elektra,— išgrįstas 
kelias—arti U. S. 12. Mrs. A. C. 
Schroeder. New Buffalo, Mich.

35 AKRU pienininkystės ūkis, 
paukštininkystė, .vaisių ūkis —elek
triką—tekantis vanduo—naujos har- 
nės—šilo, % bloko nuo mokyklos 
Spring Lake, Route 2, Box 490, Mi
chigan.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimai

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

mens frontu budinkas su krautuve 
ir 3 flatai. Parduos už $5000. Ra
kai: $1000 cash ir likusi ant iŠ- 
mokesčio.

3730 Parnell • Avenue — 2 aukštų 
plytinis—2 flatai. s Kaina $2500.00 
—$200.00 cash. likusi $25.00 į mė
nesį.

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

3926 W. lllth St.—prieš šv. Kazi
miero kapines. Didelis tavernas 
kartu su 5 akrais žemės, šita pra- 
pertė buvo verta $25.000.00 de
šimts metu atgal. Parduos 
$7500.00 už tiktai $2500.00 
ir likusi ant laiko.
Nepraleisk šios progos!

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

Turime ir kitokių praperčių.
davimui bargeno kainomis! Ateiki
te arba rašykite gausite lis tarkuo
sime komišena agentams.

už 
cash

0806 
par-




