
X

Kaina 3c •V O L. XXIII

u*

7
a

i 
j 

1

No. 135

RYTOJ PRASIDĖS 
REPUBLIKONŲ 
KONVENCIJA

:¥

Konvencija bus laikoma Cleve- 
landė. Daug kandidatų, bet 
mažai pasitikėjimo laimėti 
rinkimus.

/

Blum Laimėjo 
Pasitikėjimą

te■

Atstovų bute fašistai sukėlė triukšmą, bet 
socialistas premieras vistiek laimėjo. 

Streikai dar tęsiasi.

■»

didele
347 balsais

PARYŽIUS, birž. . 7. — Nors 
fašistai atstovų bute buvo su
kėlę didelį triukšmą, bet nau
jasis Francijos premieras, so
cialistą Leon Blum laimėjo pa
sitikėjimo balsavimų 
didžiuma balsų 
prieš 210.

Tuoj po balsavimo Blum val
džia pradėjo veikti ir pirmiau
sia pašalino iš vietos Francijos 
banko direktorių atgaleivį Jean 
Tannery; jo .vieton pastatė 
Emile Labeyre.

Triukšmas atstovų bute kilo 
kai prieš Blum pradedant dek
laracijos kalbą, fašistų vadas 
Vallat sušuko: “Tai yra pir
mas kartas, kad ši gallo-rome- 
nų šalis yra valdoma žydo”.

Kilo didžiausias triukšmas 
ir Blu’m išėjo iš posėdžio, bet 
vėliau, triukšmui aptilus, jis 
sugryžo, perskaitė valdžios de
klaracija ir laimėjo pasitikėji- 

. mą.
Savo kalboj jis prižadėjo di

delių reformų; įvedimą ko zvaL 
darbo savaitės, kolektyvių kon
traktų su darbininkaiSy- apmo-

Keturi karo teisino 
sušaudytieji 4 Lie

tuvos ūkininkai
KAUNAS. — Lietuvos Aidas 

patvirtina žinias apie sušaudy
mą keturių Suvalkijos ūkinin
kų. Karo teismas buvo pas
merkęs mirčiai septynius ūki
ninkus, bet prezidnetas Sme
tona trijų ūkininkų pasigailė
jo ir jiems mirties bausmę pa
keitė kalėjimu iki gyvos gal
vos.

Sušaudyti gi yra šie ūkinin
kai: A. Petrauskas, K. Norke
vičius, B. Pratasevičius ir P. 
šarkauskas.

Komentuodamas apie tų su
šaudymą, Lietuvos Valdžios ofi
ciozas tvirtina, kad tai esanti 
“nupelnyta bausmė”. Girdi, 
jie buvę pikčiausi iš visų, su 
kuriais teismui ikišiol tekę su
sidurti. Todėl ir prezidentas 
neradęs galimu mirties bausmę 
jiems sušvelninti.
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imtasi radikalesnių 
Išvaikomos pačios 
Paprastai tat mo-
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- Vilniaus spau

VILNIUS. — Vilniaus 
laikraščiai praneša, kad Lenki-* 
jos maršalo J., Pilsudskio meti
nėms mirties sukaktuvėms Len 
kijos vyriausybė nutarė įsteig
ti Vilniaus vaivadijoje 100 nau
jų lenkiškų mokyklų.

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

Dalinai apsiniaukę, maža 
permaina temperatūroje

Saulė teka 5:15, leidžiasi 

karnų atostogų, plačių viešųjų 
darbų, nacionalizacijų ginklų 
pramonės, augštesnių kainų už 
ūkio produktus, pašelpas bedar
biams ir t. t.

Kadangi visoj Franci jo j da
bar siaučia didžiausi streikai, 
tai Blum prižadėjo rūpintis 
juos sutaikinti ir išpildyti dar 
bininkų reikalavimus. Kadangi 
nužiūrima, kad streikai yra kur ■ 
stomi fašistų, kurie nori iššauk
ti suįrutę, tai jis įspėjo ir kur 
stytojus ir užsispyrusius sam
dytojus. Bet kartu užtikrino 
streikierius, kad nebus naudo
jama jėgos juos pašalinti iš 
dirbtuvių.

Derybos su streikieriais jau 
prasidėjo ir jau pasiektas da
linas susitaikymas, taip kad 
tikimąsi greįto streik ųužsibai- 
gimo. šiuo laiku streikuoja 
apie 1,000,000 darbininkų.

Kadangi atsiranda visokių 
kurstytojų, kaip iš fašistų, taip 
ir iš komunistų pusės, tai nu
matoma, kad streikus baigti ne
bus lengva ir kad tuo atžvilgiu 
valdžia turės ii'ėmaž'ay ,‘.Wrgd?-

Ir Hooveris už vals
tijų teises nustati

nėti algas
OGDEN, Utha, birž. 7. — 

Buvęs prezidentas Hoover, ku
ris vyksta į republikonų kon
venciją, griežtai pasisakė už val
tį jų teisę nustatinėti minimum 
algas ir darbo valandas mote
rims. « Tų teisę panaikino aug- 
ščiausias teismas nesenai išneš
tame nuosprendyje, kuriuo jis 
panaikino New Yorko valstijos 
minimum algas moterims.

Pasak Hooverio, jei' valsti
jos kitaip negali atgauti savo 
teisių, tai turi būti pravesta 
konstitucijos pataisa, kuri tą 
teisę valstijoms garantuotų.

Nicaragua preziden 
tas pabėgo

' MANAGUA, birž. 7. — Pri
spaustas sukilėlių, Nicaragua 
prezidentas Sacasa rezignavo 
iš savo vietos ir pabėgo iš sa- 
vo šalies. Jis bėgąs į EI Sal- 
vador. Jo pabėgimų sukilėliai 
visai netrukdė.

Trys automobiliai su* 
važinėjo žmogų

NEW YORK, birž. 7. — Con- 
rad Schneider, 62 m., privati
nis policistas, liko suvažinėtas 
ir užmušgtas trijų automobilių. 
Du jų jį užgavo, o trečias per
važiavo. Bet nė vienas nesu
stoja ir visi trys pabėgo iš ne
laimės vietos.

MIAMI, Fla., birž. 7. — Lai
vas Pioneer išgriebė iš juros 
visai nusilpusius devynius žve
jus, kurie per tris savaites 
plaukiojo juroj blaškomi ban
gų atvirose gelbėjimo valtelė
se. Jų laivas gi paskendo 
audroje.
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Cleveland Public Auditorium

Clevelando auditorija, kurioj prasideda republikonų konvencija, kad nominuotų kandidatą į Jungtinių Valstijų prezidentus.
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9 žmonės žuvo audro
se Oklahoma ir 

Kansas valst.
OKLAHOMA, CITY, Okla., 

birž. 7.— Viesulos, potvyniai, 
liūtys, perkūnijos ir ledų kru
šos perėjo per Oklahoma ir 
Kansas valstijas, Ipridarytda- 
mos milžiniškų nuostolių.

Penki žmonės žuvo įvairiuose 
Oklahoma miesteliuose. Vienas 
žmogus prigėrė, o trys liko 
užmušti žaibų.

L«ąyt#kęlilW- 

vė penkis jaunus 
plėšikus

CHICAGO. — Kada pereita 
penktadienį į John Waselo bu
tų 4414 So. Hermitage Avė., 
įsilaužė penki jaunuoliai ir ;jį 
nugalėję atėmė iš jo $1.50, 
laikrodėlį ir revolverį, tai jis 
pastebėjo, kad vienas plėšjkų 
turi sulopytas kelines. . • . • • L ' '' • •

Vien tpo pasiremdama poli
cija areštavo Joseph Kosinski, 
18 m., 4625 S. Paulina St. Jis 
prisipažino prie plėšimo ir iš
davė kitus dalyvius, kurie irgi 
liko areštuoti. Jo draugas plė
šime buvę Frank Gruckis, 21 
m., 4607 S. Paulina St., Pe- 
ter Lynch, 19 m., 4504 South 
Ashland Avė., Vincent Druk- 
tenis,’ 22 m., 4834 S. Paulina 
St. ir Anthony Zubreikis, 16 
m., 4614 S. Wood St.

Ex-kumgas nuteistas 
kalėjiman

OREGON, III., birž. 7. — Na- 
thaniel Morring, 49 m., iš For- 
reston\ III., buvęs prešbyterio- 
nų kunigas, liko nuteistas nuo 
1 iki 1Q metų kalėjiman už 
tvirkavimą su vienu jaunuoliu.

SPRINGFIELD, III., birž. 7. 
Dr. Townsend, sumanytojas 
utopiško senatvės pensijų pla- 
no, pasisakė už kurimmų trečio
sios partijos ir išstatymą ne
priklausomo kandidato nugalė
jimui prezidento Roosevelt. 
Jis giriasi, kad jį remia ir nu
šautojo senatoriaus Long šali
ninkai.

SAN FRANCISCO, birž. 5. 
— Čia tapo susekta didelė 
aborcijų Šaika, kuri skolindavo 
pinigus ir u’ž augŠtas kainas 
darydavo helegales operacijas 
moterims. Keturi žmonės Ii 
ko suimti

Lietuvos Naujienos
Šilutė geriau tvarko- 

ma nei Klaipėdą
KLAIPĖDA. •— Šilutės mies

to valdybos pastangomis šiais 
metais iš viso pasodinta apie 
25,000 įvairių medelių. ’ Gra
žiame Šilutės parke pasodinta 
apie 20,000 įątŠų ir, eglių, Prie 
gatvių pasodinti keli tūkstan
čiai klevų, liepų ir . kitų gat
vėms pupšti'medelių. Jie* au 
ginami miesto valdybos daigy
ne. , '

\. . . , . ,r • . ,•

Be to, šiais metais sutvarky
tos dvi gatvėj: ištiesti nauji ša
ligatviai, kai kurių gatvių ištai
sytas grindinys; i Tuo budu ne
didelis Šilutės miestas daugiau 
puošiasi nei Klapėda.

Klaipėdoj tik viena 
pirtis

KLAIPĖDA Klaipėdos 
gyventojų, ypačiai darbininkų 
sluoksniuose, dažnai girdėti nu
siskundimų, kad miesto valdy
ba mažai terupinasi miesto gy
ventojų švara. Nekalbant apie 
miesto gatves, kurios ištisas 
dienas nevalomos ir labai ma
žai taisomos, labai krinta į 
akis tai, kad Klaipėdos miesto 
gyventojai teturi tik vieną pir
tį, vadinasi 50,000 gyventojų 
tenka viena Vieša pirtis. Blo
giausia, kad pramonės kvarta
le Smeltėje nėra jokios pirties. 
Darbininkai verčiami kelis ki
lometrus vykti į Klaipėdos pir
tį arba lieka nėšiprausę. šį 
klausimą lietuvių darbininkai 
kelis kartus iškėlė miesto sei- 
mėlio posėdžiuose. Tačiau ten 
jis tuo ir pasibaigdavo, nes 
miesto valdyba iki šiol naujos 
pirties klausimu nesirūpino.

Sulaikytas skyrių 
veikimas

VILNIUS ;
dos pranešimu, Vilniaus 
Trakų apskrities Storasta ba
landžio 28 d. sulaikė lietuvių 
šv. Kazimiero draugijos skyrius 
Rimdžiunuose ir Petrikuose 
(Gervėčių valsč.), t) gegužės 1 
d. juos visai uždhrė. Be to, to 
paties valssčiaiią Mockų sodžiu
je gegužės <f. taip pat uždarė 
minėtos draugijos skyrių.

'Taip pat liet. šv. Kazimiero 
skyrius Mikalave (Daugėliškio 
valsč.) ir KalviŠkiuose (Dūkš
to valsč,) gegužės 8 d. uždaro 
Švenčionių apskrities Storastą.

Smurtas prieš lietų 
vių skaityklas

VILNIUS. — Kaip jau spau
doje beveik kasdien skelbiama, 
lenkai nesiliauja uždarinėti lie
tuvių skaityklas Vilniaus kraš
te. Tai yra begalinis smūgis 
'kultūriniame gyvenime.

Tenka prisiminti, kad dabar
tinėmis sąlygomis, kada faktiš- 
Kąi: trUkd|>m4 ir- net draų^ži^mi 
KėT.’ Kdkiėi 5/ieŠi lietuvių ^įsirih- 
'kimai, vakarai, akademijos ir 
vaidinimai, kaimų skaityklos 
buvo vienintelė vieta, kur dar 
reiškėsi viešas kultūrinis kai- 

'miečių gyvenimas. . Skaityklų 
lankytojai rasdavo jose laikraš- 
člių, knygų, radijo, pasitardavo 
einamais ūkio reikalais. Iš 
pradžių lenkų administracija 
bandė žmones nuo skaityklų at
grasyti baudomis už tariamą 
kiemų nešvarumą, kratomis, po
licijos ’ protokolais. Ypatingai 
nuosekliai buvo kovojama su 
radijo klausymu. Priimtuvai 
bu’vo atimti ir išvežti, klausy
tojai — išvaikomi.

r
Dabar 

priemonių, 
-skaityklos,
tyvuojama tuo, kad lietuviai 
varo agitaciją, skiepija iriden- 
tos (atsiskyrimo nuo Lenkijos) 
mintis ir kelia vietos gyvento
jų, lenkiškoje “daugumoje” ne
pasitikėjimo ir neramumo jau
smas. ^Kadangi toks bendras 
nenurodant faktų, vietų, pa
valdžių, motyvavimas gali būti 
pritaikintas kiekvienai Skaityk
lai ir kadangi vaivadija 
principo tvirtina storastijų pa
rėdymus, tai greitu laiku len
kams gali pavykti visai nu- 
stelpti lietuvi ųviešą gyvenimą 
Vilniaus krašte, jei į tai šokiu 
ir kitokiu’ budu nereaguos visa 
lietuvių tauta, Lietuvos valsty 
bės vyriausybė ir tarptautinį 
teisingumą giną ir atstovaują 
sluoksniai.

TRE^TON, N. J., birž. 5. — 
Miręs Dr. John T. Dorrance, 
galva Campbell Soup Co., pali 
ko $100,000,000 turto. Už pa
veldėjimo taksus susipešė dvi 
valstijos — New Jersey ii 
Pennsyvania. Ir abi jos pripa
žino, kad jis buvo jų gyvento
jas. Todėl administratorius tu
rėjo sumokėti abiems
joms paveldėjimo taksus, viso 
per $30,000,000.

dviej ųkabinėto n

Gimtąjame Tennes- 
see palaidotas atsto
vų būto pirmininkas

NASHVILLE, Tenn., birž. 1. 
— Vakar savo gimtuose Ten- 
nessee kalnuose didelėmis iš
kilmėmis liko palaidotas štai 
giai pasimiręs > atstovų buto 
pirmininkas Joseph Wellington 
Byrns.

Jo kūnas liko atvežtas iš 
Washingtono specialiu trauki 
niu, lydimas 60 astovų, 14 se
natorių ir

Už' penkių minučių specialiu 
traukiniu atvyko ir preziden
tas Rooseveltas su palydo
vais.

Su karinėmis iškilmėmis kū
nas, lydimas 30,000 žmonių mi
nios, liko atvežtas į War Me; 
morial stadioną, kur ir įvyko 
visos iškilmės. Netoli stadio
no, valstijos kapitoliaus aikš-. 
tėję yra palaidotas kitas atsto
vų buto pirmininkas, vėliau 
prezidentas James K. Polk.

Po pamaldų ir iškilmių, mi
nių pilnomis gatvėmis Byrns 
karstas liko nuvežtas į kapines, 
kur laikinai liko padėtas kop
lyčioj iki bus parinkta tikroji, 
laidojimo vieta. Į kapines pu
blikos betgi nebuvo leidžiama.

7 žmonės žuvo gaiš 
re hotely

SAN FRACISCO, Cal., birž. 
7. — Mažiausia septyni žmones 
žuvo ir 18 žmonių liko sužeis
ta, gaisrui sunaikinus keturių 
augšt ųmedinį tmoelį pigiųjų 
kotelių kvartale’Market gatvėj.

Parako eksplozija 
sužeidė 30 žmonių
TAMAi la., birž. 7. — Pa

rakas eksplodavd Gamble ge
ležų sankrovoj, sugriaudamas 
keturias sankrovas ir sužeisda
mas mažiausia 30 žmonių. Da
bar kasinėjama griuvėsius, ku
riuose tikimąsi rasti ir lavo
nų.

OVID, N. Y., birž. 7. — Bitė 
įskrido į automobilį, kurį vai
ravo Binghamton ligoninės 
slaugė Elizabeth Jolley, 24 m. • 
Bandydama išvaryti bitę, ji ne-| 
teko kontrolės ir įvažiavo į 
automobilį. Tasis atsimušė į 
kitų, o ir anasis atsidaužė į 
ketvirtų. Tuo budo liko ap
daužyti ir sugadinti keturi au
tomobiliai.

CLEVELAND, O., birž. 7. — 
Ateinantį antradienį čia prasi
dės republikonų partijos kon 
vencija nominavimui tos parti
jos kandidatų į šalies preziden- . 
tu‘s ir viCe-prezidentus.

Kanvencija bus laikoma di
delėj miesto auditorijoj, kurios 
pertaisymas ir priruošimas kon
vencijai kainavo apie $300,000. 
Didžiuma tų darbų atliko taip 
republikonų keikiamos valdžios 
WPA. darbininkai.

Republikonai turi daug kan
didatų į prezidentus ir dar 
hera aišku kas bus nominuo
tas. Stipriausias kandidatas 
yra Knasas gub. Landon. Bet 
taipjau yra gana stiprus kan
didatai chicagietis Knox ir se
natorius Borah. Yra ir keli 
kiti silpnesni kandidatai, kaip 
šen. Vanderberg, šen. Dickin- 
son ir k. . T

Kada nėra vieno labai stip
raus kandidato, tai politikie
riams būna proga pravesti sa
vo kandidatų — “juodąjį ar
klį”. Tas gali atsitikti ir šioj 
konvencijoj.

.1
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onai,. stengiasi su- 
MtF upų> bet vistiek jų ūpas 
yrą nupuolęs, kadangi jie nu
jaučia, kad ką jie nė statys, 
vistiek neįstengs nugalėti da
bartinį prezidentų Rooseveltą, 
Todėl šen. Borah ragina parti
ją pasukti į naujas vėžės 
pažangiąją kryptį. Bet yra la
bai abejotina ,kad atgaleiviai, 
kurie dabar visiškai kontro 
liuoja partijų, sutiktų partijos 
kontrolę paleisti iš savo ran
kų.

1

I

Suvažinėjo automo 
biliu

,1

CHICAGO. — Pereitą penk
tadienį prie 49 ir Ashland gat
vių automobilio liko ^suvažinė
tas Joseph Bernardzinski, 72 
m., 4844 S. Laflin St. Sužeis
tasis liko nuvežtas ligoninėn, 
bet ant rytojaus pasimirė.

Automobilį vairavo lietuvis 
Konstantinas Markūnas, 45 m., 
4821 S. Honore St., kuris liko 
policijos sulaikytas.

Iki šeštadienio automobiliai 
Cook kauiitėj užmušė šiemet 
jau 429 žmones, o 7,014 žmo
nių sužeidė.

Sekmadieniais 
Naujienų Ofisas 
Biis Uždarytas!

Naujienų Biznio ofisas at
daras nuo 8 v. ryte iki 8 
vai. vakare, šeštadieniais 
taipgi nuo 8 v. ryte iki 8 
vakare.
SEKMADIENIAIS prade
dant nuo birželio 14 d. ir 
per visų vasarų, Naujienų 
ofisas bus uždarytas.

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

NAUJIENŲ ADM
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IŠ BROOKLYNO IR NEW YORKO 
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Keturi mirė elektros kėdėje, o kiti astuoni lau
kia savo eilės. — Baltosios vergijos raketas. 
— Tysliava nepatenkintas Dr. Šliupu ir kal
ba niekus. — Su moterimis nedera pyktis.

raketą, kuris kontroliavo pa
leistuvystės namus. Per me
tus tas raketas turėdavęs apie 
dvyliką milijonų dolerių paja
mų.

To raketo veiklą nušvietė 
viena moteris. Prieš kiek laiko 
ji sumaniusi laikyti ištvirka
vimo namus. Nusamdžiusi ke
lias gražias merginas ir pra
dėjusi biznį. Per kiek laiko vis
kas buvę tvarkoje, — jos biz
nis ėjęs gerai. Bet štai vieną 
gražią dieną atvyko keli ita
lai ir pareiškė, kad reikia ra-, 
ketui “padotkus” mokėti, — 
dešimt nuošimčių nuo pajamų, 
o paskui dar ekstra, kad bu 
tų galima apsaugoti merginas 
nuo arešto. j

Moteris atsakė, kad jokios 
malonios iš raketo ji nenorin
ti ir todėl nemokėsianti jokių 
mokesčių. Kas liečia policiją, 
tai ji tuo reikalu ir pati ga
linti pasirūpinti.

Vyrai patarė jai apsisvar 
styti, nes, girdi, jai teksią gai
lėtis. Kuriam laikui praėjus jie 
ir vėl padarę vizitą. Tada jie 
pastatę tikrą ultimatumą: su
mokėk reikalaujamą sumą pi
nigų arba turėsi eiti iš biz
nio.

Nepaveikė nė tie grūmoji
mai. Tačiau kai trečiu kartu 
atvyko raketieriai, tai jie jo
kių ceremonijų nebedarę. Su* 
daužę visus indus, sunaikinę 
visus rakandus, jie prievarta 
susodinę merginas į automo
bilius ir išvažiavę.

Po to smūgio moteris kito
je vietoje atsidariusi tokios pat 
.rųšies biznį. Raketas patyrė 
'apie tai ir pasiuntė savo “at
stovus”, kurie irgipareikalavo 
mokesčių. Kadangi moteris ir 
šį kartą pasipriešinusi, tai ir 
vėl jos merginos likusios iš
vežtos, o viduje viskas aukštyn 
kojomis likę apversta. Priedu 
raketieriai ir ją pačią dar pu
sėtinai apdaužę.

Kai pasveiko, tai moteris 
bandė savo laimikį trečioje vie
toje. Bet pasislėpti nuo rake
to ji ir čia negalėjo. Pagaliau 
ji turėjusi priimti raketo są
lygas, nes kitaip ji butų bu
vusi visai sunaikinta.

Liudininkų byloje figūruoja 
daug. Visi jie pasakoja šįur 
pių dalykų apie raketo veikimą, 
tiesiog sunku tikėti, kad vi 
sa tai galėtų atsitikti Ameri
kos metropolyje, kuris didžiuo
jasi savo civilizacija. •

Atrodo, kad bylą benagrine- 
jant bus iškelta į aikštę biau- 
ri korupcija, kurios dėka ga
lėjo įsigalėti tas raketas.

----- o------
Jau aną kartą rašiau, kad 

musų tautininkai nėlabai tesi
džiaugia Dr. šliupu, šiaip ar 
taip, senas aušrininkas sureng 
tame bankiete pasakė daug 
karčios teisybės apie dabarti
nę Lietuvos būklę. Jis pasakė, 
kad Lietuvoje nėra spaudos lai
svės, nėra sąžinės laisvės, nė
ra kitokių pilietiškų laisvių, 
kuriomis naudojasi demokra
tiškų valstybių gyventojai.

Aišku, kad tokio turinio kai 
ba negalėjo patikti ponaičiui 
Tysliavai. Tuoj po bankiėto 
“Vienybėje” buvo padarytas 
toks komentaras: esą, Dr. 
šliupas seniau griovė bažny
čias, o dabar yra pasiryžęs ap
švietę platinti.

Mandagiai kalbant, tai tik
ras nonsensas. Jokių bažnyčių 
Dr. šliupas negriovė. Gyvenda
mas Amerikoje jis visą dėme
lį kreipė į tai, kad išlaisvintų 
žmonių protą. Jam rūpėjo ko
voti su visokiais prietarais, dėl 
kurių žmogaus gyvenimas yra 
kažkoks nejaukus, nemalonus. 
Daugiau to; prietaringas žmo-

Gegužes 28 d. Sing Sing ka
lėjime bifvo pasodinti į elek
tros kėdę keturi jauni nusi
kaltėliai. Prieš kelis mėnesius 
jie apiplėšė restoraną. Kadan
gi restorano savininkas bandė 
pasipriešinti, tai jie nužudė jį. 
Po to jie pagrobė šešiolikę do
lerių ir paspruko. Vadinasi, 
kiekvienam jų teko po ketu
ris dolerius. Ir dėl tų kelių do
lerių jie nužudė žmogų!

Netrukus jie liko policijos 
suimti ir prisipažino restora- 
ninkę nužudę. Kadangi įstaty
mai yra tokie, jog vis dar ma
no, kad geriausia bauda yra 
“dantis usž dantį”, tai jauniems 
nusikaltėliams nebuvo jokios 
progos nuo elektros kėdės iš
sisukti.

šiuo atsitikimu gal įdomie/i- 
sia bus pažymėti tą faktų, jog 
už jų legališką nužudymų bu
deliui buvo sumokėta šeši šim
tai dolerių. Už vieno žmogaus 
nužudymą jie gavo tik Šešio
likę dolerių, o. už jų keturių 
nužudymą budėlis pasiėmė še
šis šimtus, — po pusantro šim
to nuo galvos. Be to, jis jo
kios rizikos neturėjo. Visa, ką 
jis padarė, tai tik paleido elek
tros srovę, kuri sunaikino ke
turių jaunų vyrukų gyvybę.

Dabar dar astuoni ka
lėjime ir laukia savo eilės. 
Jiems irgi netrukus teks pas 
Abraomą keliauti tokiu pat buS 
du, kaip nukeliavo tie keturi 
nusikaltėliai. Tarp tų aštuoniu 
kandidatų yra ir dvi moterys. 
Viena nužudė savo vyrą, o ki
ta — savo vaiką. Vietos laik
raščiai rašo, jog motely s--pa
sidariusios nepaprastai- -dievo- 
baimingos. 'Jos per dienas iri 
naktis klupo j a ir meldžiasi. Sa
ko, jog tiek meldžiasi, kad 
kartais net apalpsta.

žinoma, dabar jau jokios mal 
dos nebepadės. Netrukus elek
tros srovė pasiųs jas ten, kur 
jos pasiuntė vyrą ir vaiką.

Beje, Fiorenza jau irgi yra 
kandidatas į elektros kėdę. 
Prieš pat Velykas jis išgėdino 
ir nužudė jauną rašytoją, Tit- 
terton, kurios beveik nuogas 
lavonas buvo rastas vonioje. 
Ta žmogžudystė biauri ir bai
si. Todėl Fiorenza negalėjo ti 
kėtis jokios simpatijos. Jo by
lą teismas greit išsprendė. O 
sprendimas toks: jam neturi 
būti vietos gyvųjų tarpe.

-----o------
šiomis dienomis vienoje po

licijos nuovadoje dženitorius 
surado keturias naujas šimti
nes. Banknotai naujučiai, nesu- 
lankstyti.

Pinigus dženitorius padavė 
policijos kapitonu*!, žinoma, tuoj 
buvo paskelbta apie radinį. Ii 
keistas dalykas: per 24 valan
das niekas pinigų nepasigedo. 
Tiesa, kitą dieną kažkoks po- 
licmonas bandė savintis pini 
gus, bet nepasisekė: nemokėjo 
pakankamai mikliai meluoti. 
Sakė, kad tas šimtines pasi
skolinęs iŠ švogerio kažkokiom 
bilom apmokėti. Tačiau jis me
lavo melą ir neišvedė galo, o 
todėl ir pinigų negavo.

Misterija vis dar tebėra ne
išspręsta. Kokiu budu tie pi
nigai atsirado policijos nuova
doje, — niekas taip ir negali 
pasakyti. Bet vis dėlto yra spės 
liojimų: kai kurie sako, jog 
tai raketierių pinigai, kurie, 
girdi, buvo skiriami policijai 
papirkti. Tiksliau sakant, tai 
buvęs kyšis. Gal taip, o gal ir 

■ne: jei už rankos nepagavau 
tai ir ne vagis...

——o-----
šiomis dienomis prasidėjo 

tikraį sensacinga byla. Jau li
ko iškelta aikštėn, kad italas 
Lucanb buvo sudaręs galingų

ikietuM

ADVOKATAI
dytoja

pirmadie

Laidotuvių Direktoriai

State 4690 Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

kaina

10734 S. Michigan Avė Tel. PUllman 5703

6733 Crandon Avė.
— Hyde Park 8395

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

Seimo pradžia 
nį, birželio 22 d

SLA. Veteranų vakarienė — 
Birželio 22 d., tarp 5 ir 8 vak 
Lietuvių salėje.

Jubiliejinės prakalbos — pir

trečiadienį, 
nuo 8:15 vaka-

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

2400 West Madison Street
Vai 1

Namų telefonu Branairtek 0B07

rie nusipirks visai savaitei iš- 
anksto, atsikreipdami į Seimo 
Rengimo Komisijų. Išrašyki! 
monėy orderį ar čekį už $4.00 
ir prisiųskit Komisijos iždinin
ko vardu; Jonas Brazauskas.

Laiške ir ant voko užrašy
ki! savo pilną antrašą. Atvy
kę į Glevelandą, savo 
gausit pas Tikietų komisiją.

Visais reikalais rašykit:
SLA. Seimo Rengimo Komisija 

6820 Superior Avenue, 
Cleveland. Ohio.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENK 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephonej Renublic 9728

Valandos: 1—3

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

čias, tai griovė patys kunigai. 
Pavyzdžiui, kai kum. Milukas 
iš Girardville nuvyko į Shenan- 
doah ūžianti, kun. Abromaičio 
vietą, tai kilo didžiausi ’ erge
liai. Buvo. išdaužyti bažnyčios 
Ąiirys ir langai, Ir tai darė ne 
kokie šliuptarnįai. bet tyriau
sio vandens parapijonys.

Niekuomet Dr. šliupas ne
vedė agitacijos, kad reikia baž
nyčias griauti. Prieš katą Aš 
esu girdėjęs daug jo pasaky
tų prakalbų ir net pats Jo pra
kalboms pirmininkavęs. Ir vis 
dėlto niekada’ negirdėjau, kad 
jis butų raginęs bažnyčias 
griauti.

Taigi, p. Tysliava, kaip ir 
paprastai, kalba tai, v ko neži-

4447 S. Fairfield, Laf. 0727

Dr. T. Dundulis
’ Telefonas Vfrghria 0036 o: 

Ofi

Dr. A. J. Manikas 
PH YSICIAN-S URGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virginia 1116

, ______ _ _ _, 7—8:30 p. p.
Office & residence 2519 W. 43rd St.

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

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

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

6:00 vakare.
188 W. Randolph St. 

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

Amerikos Lietuvių Daktare 
Draugijos Nariai.

Jubiliejaus Pabaigtuvių Kon 
certas — penktadienio vakare, 
birželio 26 d., Lietuvių salėje 
Šį programą užpildys svečiai ir 
viešnios' delegatai iš plačios 
Amreikos.

Po programo šokiai iki išsi
skirstymo.

BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedžlio, Seredos ir 
Pštnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9600.

S.LA. JUBILIEJINIS SEIMAS
. ... . . .J“. •.

CLEVELANDE •

! J. F. BUDRIKIS
4605-07 S, Ęermitage Avenue Phones Yards 1741-1742 
Brigliton Park Skyrius,

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 1081h St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

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

vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

tai nau- 
seinjų istorijoje. 

Šis vakaras bus ketvirtadienį, 
birželio 25 d., Lietuvių salėje, 
nuo 8:15 vakare. Programą 
šiam vakarui sudarys jaunieji 
SLA. nariai delegatai. Tai bus 
tikrai kas naujo, kuo galės pa
sigerėti ir suaugusieji clelega-

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Pbone Lafayette 8572

VISA : SAVAITE- IŠKILMIŲ’
21 IKI 27 DD.

A. MASALSKIS
8807 Lituanica. Avenue Phone Boulevard 4189

s. P. MAŽEIKA
8819 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

šiandien mes galime pasi
džiaugti jo darbo Vaisiais. As
meniškai aš esi? įsitikinęs, kad 
Dr. šliupas padėjo pagrindą 
laisvam judėjimui Amerikoje. 
Kai žmonių protai kiek prablai
vėjo, tai tik tada jie prądėjo 
kurti nepriklausomas nuo ku
nigų draugijas, klubus ir kito
kias organizacijas. Pagaliau 
laisvos minties žmonių judėji
mas pusėtinai išsikerojo.

Jeigu,jau kas griovė, bažny

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedšl pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Aveaea 

Telefonas Rapublir 7868

ČESNAKAI IR PETRU6KOS NUO 
AUKŠTOs

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 gra
žinami. Klauskit Šių piliulių šiuo 
vardu—Ąllimin Essence of Garlic- 
Parsley Tablets, 50c pas visus vais
tininkus.

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

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

nfiro valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8 :M 
navai

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje 50 Metų Sukaktuvjų Sei
mas įvyksta Clevelande, Ohio, 
birželio 21 iki 27 dd.

Seimo posėdžiai ir visokį de
legatų palinksminimai ir pri
ėmimas atsibus Lietuvių Salė
je, 6835 Superior Avenue, prie 
U. S. 20 ir U. S. 6 Viškelių. 
Taigi Lietuvių salę surasti vi
siems bus lengva.

Salėje pora dienų prieš sei
mą bus Seimo Rengimo Komi
sijos narys, kuris pasitiks at
vykstančius delegatus ir suteiks 
informacijas apie apsistojimo 
vietą.

Oficialis viešbutis yra CAR- 
TER HOTpL (Prospect avė., 
near East 9th Street, Cleve-’ 
land, Ohio — toks viešbučio 
antrašas). Kurie delegatai ir 
svečiai atvažiuos traukiniais į 
miesto centrą, gali vykti tie
siog į CARTER HOTEL.

(Kambarių kainos viešbuty
je: $2.50 vienam į dieną. Po 
tris delegatus į vieną kamba
rį, kaina $2.00 kiekvienam; po- 
4 asmenis į kambarį — 
$1.50 kiekvienam.)

SEIMO VAKARAI

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

Rezidencija
8407 Lowe Ava/ TeL Yards 2510

iftadienį, birželio 22 d., nuo 8 
vai. vakare, Lietuvių salėje. , 

šį vakarą visiems kalbėto
joms bus leista išsikalbėti {va
lias, kad paskiau kalbomis ne
sugadintų visus kitus vakarus, 
nes Seimo Rengimo Komisija 
numačius visais kitais vakarais 
duoti delegatams ir svečiams 
tikrą “good time”.

Vielos Artistų koncertas^ bus 
antradienio vakare, nuo 8:15 
Vai., Lietuvių salėje. Po pro- 
gramo ^šokis ir vaišės.

Jubiliejinis Bankietas įvyks
Carter Kotelyje, 
birželio 24 d 
re. Komisija ypač deda pastan
gas kad šis bankietas butų tik
tai pasilinksminimo ir draugiš
kumo vakaras, taigi vietoj lei
sti svečiams sakyti ilgas kal
bas, dauginą jų tik persta
tys susipažinimui. Taipgi bus

Tel. Office Wenrworth 8388 
Rez. Hyde Park 8896

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku 1
6900 So. Ha

Valandos 1—4 po pietų. 7—6 v. vak 
iiskyrus aeredonda ir subatomiB.

gus, kuris tikisi kažkokio at
lyginimo anapūs grabo, papra
stai nesirūpina sukurti laimin
gą gyvenimą čia, ant žemės. 
Ir suprantama kodėl: jis tiki, 
jog reikia skuosti ir vargti, 
nes tuo budu jis greičiau už
sitarnaus dangaus karalystės.

Dr. šliupas kovojo su tais 
prietarais, kurie varžo žmo- 
gauU protavimą. Jis žodžiu ir 
raštais ragino skaityti, lavin
tis, prusintis. Kadangi lietu
viai beturėjo moksliškos literą- 
turos, t^ai jis išvertė vieną ki
tą mokslišką knygą iš kitų 
kalbų. Jo išversta “Spėka ir 
medega” visgi savo laiku buvo 
svarbus moksliškas veikalas.

Veikimo sąlygos prieš 80 ir 
daugiau metų Amerikoje buvo 
tikrai sunkios. Lietuviai buvo 
menkai išsilavinę. Daugelis ne
mokėjo nei rašyti, nei skaity
ti. Kunigas jiems buvo didžiau
sias autoritetas. Ką kutaigas 
sakė, tas buvo šventa.

Savarankiškai protauti retas 
kuris tegalėjo. Daugiausia va
dovavosi jausmais. Ir štai to
kiu laiku pradėjo veikti Dr. 
Šliupas. Ryžtingumo ir pasiau
kojimo pas jį buvo labai daug. 
Nors daug kartų teko nuken
tėti, bet jis nenuleido rankų: 
dirbo, dirbo ir dirbo.

PAPIGINIMAS TIKIETŲ

Seimo rengimo komisija žinc 
kad kiekvienas delegatas ir sve
čias norės dalyvauti visuose 
šiuose parengimuose, taigi pa
siūlo apie $4.5Q ar $5.00 ver
tės tikietų už $4.00 tiems, ku-

Phone Bailevard 7042

Dr. C. Z, VezeFis
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki B 
vaL Nedelipmis nuo 10 iki 12 

3348 South Hatoted St 
Tel. Boulevard 1401

Clevelando Seimo Rengimo 
Komisija darbuojasi padarytį 
šį Seimą smagiu visiems dele
gatams ir svečiams.
v Delegatų ir svečių priėmi
mas. Visi kas tik atvažiuos J 
seimą, bi.4s priimti sekmadienio 
vakare, birželio 21 d., Lietuvių 
Salėje, nuo 6:00 vakare, links
mame Susipažinimo Pokylyje. 
•Svečius pasitiks ir supažindins 
vienus su kitais Clevelandietės 

» *

poniutės ir panelės. J
Tą vakarą bus Kabaretas su' 

šokiais ir pasilinksminimu, ir’ 
scenoje bus suvaidinta “PIR
MOJI NAKTIS”, reiškia, pir
moji delegątų į Seimą suvažia
vimo naktis. Veikalas parašy
tas specialiai šiam Seimui.. J

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

po to' — pasišokimas, pasikal 
bėjimas.

Jaunimo Vakaras
jenybė SLA

A. A.SLAKIS 
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4460

Gyv. vieta 
namu Tel.

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Nelabai toli nito musų yra 
Bridgeport miestas, štai šiomis 
dienomis ten liko suimtas Valk-1 vienas-kitaš numeris dainų, 
įng Midas Stephan Hovanecz 
už tai, kad jis pęr kelis metus 
prigaudinėjo bedarbių šęlpimo 
administraciją. O prigaudinėjo 
tokiu budu: .turėdamas kelis 
tūkstančius dolerių visą laiką 
ėmė pašalpą. Pinigus jis turė
jo paslėpęs kepurėje ($4,300)., 
tabakinėje ($1.60) ir dari ki
toje vietoje apie dvidešimt do
lerių. Be to, dar buvo surasta 
pinigų ir jo bute.
■ Tam keturių vardų pavargė
liui viskas gerai klojosi, kol 
jis nesusipyko su savo žmoną. 
O susipyko dėl pinigų. Jis tiek 
pasidarė “lokamnas”, kad žmo
nai nebenorėjo nė cento duo
ti. Kada prašymai ir argumen
tai nieko negelbėjo, tai žmo
na nuėjo į policiją ir išdavė 
visą paslaptį. Padarinyje Ho- 
vaneėz liko areštuotas ir, tur 
būt, ganą skaudžiai nukentės.

— Frank Lavinskas.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistą*.
Palenjrvins akių įtempimą, kuri* 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

___ TeL Yards. 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvl 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai*— 

pagal sutarties.

KITATAUČIAI
-Lnru-nr- m-j-j“““ *7

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviam* finomaa per 85 
metus kaipo patyręs gydytoja* chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigia* ir chroniška* liga*, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisu*.

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

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

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Telefoną* Yard* 0994

Dr. Maurice Kahn
' 4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po piieta 

7 iki 8 vai Nedil. nuo 10 Iki 12 
Rez. Telephoųe PLAZA 24M

— ,y. - .■■■■■ ....... .

Ofiso TeL Dorchester 6194 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Moterišku. Vyriškų, Vaikų ir vis* 
chroniškų 1

Ofisas 6850 Stoney
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedl 

liomii Ir šventadieniai* 16—12 
diena.

Mrs. An&Ua, K. Jarusz 
■ -» Thysical therap^

and Midwife 
, 6630 S. Western

H Avė., 2nd floor 
feOPM Hemlock 9252

J.| Patarnauju prie 
j gimdymo nainuo

mIM se ar ligoninėse, 
duodu massage 
efleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer- 
ginoma patari
mai dovanai.

1 J. F. KADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

I J J. , __ .... _ ......

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

Kiti Lietuviai Daktarai.

Tel. Boulevard 6914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. n.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
.Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
t Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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



KONTESTUI PAS!
BAIGUS

719 Lincoln Avė

Rockford, III

nas

rna

nu

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI

Tnr-1 t f

Didžioji Lietuvių

Ekspresiniu milžinišku Cunard White Star Linijos Laivu

BIRŽELIO MENESIO IŠPARDAVIMAS!

BERENGARIA
69c

Enamelis

ŠIOS SAVAITES

Eitra Darganai

Dėl dokumentų ir kambarių ant laivo tuo jaus kreipkitės į

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET CHICAGO, ILL.

NATHAN
KANTER

KAINOS 
PRIEINAMOS

$148.50
$267.00

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

DYKAI išbandymas namuose
Pirkėjai gaus dideles dovanas

Turistinė klesa į vienų pusę 
Į abi puses ...............................

Trečios klesos laivakortės į vieną pusę kainuoja 
'Į abi puses.... ............................. ............ ....................

WCFL 970 k. nedėlioms 7 vai. vakaro.
WAAF 920 k. kiekvieną dieną 7 vai. vakaro
WHFG 1420 k. ketvergais nuo 8 vai. vakaro.

maudy-
1.85

vaus darbo “Naujienų” k oht.es-

lytinio 
inkštų, 

gydymas, 
oj vietoj.

715 W; 21st 
užlaiko mažmožių 
- saldainių, cigarų 

Pp. Venskai yra

M. Krasauskas, Midland, Pa 
J. Raulinaitis, Springfield, III 
Wm. Raudonius, Collinsville,

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W.! 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

Po naujų savininkų priežiūra. Naujai išremontuota išmalevota. Ma 
*ažai—Chiropodistai—Atdara dieną ir naktį. Swimming Pool. 

Phone CANal 9560

Ačiū kontesto vedėjui p. T. 
Rypkevičiui.

Jeigu kokios klaidos iš mano 
pusės įvyko, tai prašau atleisti. 
O jeigu kokios klaidos antra
šuose įvyko, tai prašau man 
pranešti: jos bus pataisytos.

Dar kartą tariu* visiems rė
mėjams daugelį ačiū.

— Al. Savickas, 
Rockford, III.

THOR Gentie Hand Skalbyklos 
' ir Prosinimo Mašinos

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

Vai.: 8:80 iki 8:80 v. vak.
TEL. HARRISON 0751

Sergantiems patari 
mas Dykai

Vėliausias ir geriausias 
silpnumo, reumatizmo, 
pūslės ir venerinių ligų 

Virš 25 metų toj pa _
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, Trečiadienį ir šešta
dienį nuo 10 v. ryto iki 8 v. p. p.

BUDRIK FURNITURE MART
3347 So. Halsted Street

Wm. Buishas, 6818 So. Ash
land Avė., kuris užlaiko gražią 
taverną ir yra draugiškas žmo
gus, priklauso Keistučio Kliu4- 
bui ir yra buvęs kliubo pirmi
ninkas, taipgi dirbęs apdrau- 
dos kompanijoj, ir šiandie dar 
savo senus kostumerius aprū
pina apdrauda.

St. Bitautas, 1820 W. 35th 
St., užlaiko gerai įrengtą bu- 
čemę ir grosernę, kurioje vi
sados yra didelis pasirinkimas 
geros rųšies maisto reikmenių.

V. Girštautiene, 4258 South 
Maplewood Avė., davė savo my
limo vyro mirties paminėjimą, 
kuris mirė tragingai nuo pik
tadario rankos. Ponia V. Girš- 
tautienė užlaiko tavern biznį.

A. Ruzgus, 6227 So. Ash
land avė., kuris užlaiko tavern 
biznį kartu su švogerka Vera 
Kasiuliene, užrašė broliui Pet
rui “Naujienas” ir savo atsi
naujino..

J. Petrauskas, 1750 So. Union 
avė., kurie užlaiko tavern biz
nį ir yra draugiški žmonės.
J 'Fr. Venckus 

.9

PI., kurie 
krautuvę - 
ir , groserio 
draugiški žmonės.

P-nia M. Chesnienė, 6047 S. 
Sacramento avė., užsirašė “Nau
jienas”. P-nia M. Chesnienė tu
ri du namus pardavimui; vie
nas bizniavas, antras dufletis; 
parduos pigiai.

Jos. Wilimas, 2636 W. 63rd 
St., užlaiko gerai įrengtą gaso- 
lino stotį; visada geros rųšies 
gazolinas ir geras patarnavi 
mas.

J. Kavaliauskas, 1446 South 
50th Ct., užlaiko gražią bu- 
černę ir grosernę, kur visados 
yra didelis pasirinkimas mai 
sto reikmenių. Pp. Kavaliaus
kai yra draugiški žmonės.

Anna Popeli, 4358 S. Maple- 
wood Avė., užrašė “Naujienas” 
tėveliui į Lietuvą. Pp. Popeli 
užlaiko naujai, gražiai įrengtą 
tavern biznį. Gražiais pieši
niais išpuoštos sienos ir gra 
žus kambariai moterims ar 
merginoms; penktadieniais žu
vis veltui ir muzika.

J. Kiauda, 6101 So. State St., 
užlaiko gražią tavern, kur yra 
didžiausi ir gražiausi senovės 
barai.

J. Yuška, 6241 So. State St., 
užlaiko gražų tavern biznį, kur 
yra didelis pasirinkimas geros 
rųšies gėrimų; pp. Yuškai yra 
draugiški žmonės.

Anna Dovgin, 6108 So. State 
St. Ponia A. Dovgin auklėja 
gražią šeimyną, kurią daug 
kartų matom Chicagos lietu
vių svetainėse ar piknikuose. 
Jaunutė mergaitė Šoka moto- 
grafiŠkus šokius ir daugiausia 
rankų plojimų susilaukia. Yra 
garbe motinai, kad taip gra
žiai auklėja vaikučius.

Visiems, kurie nors kokį biz
nį darė per Seną Petrą, tariu 
širdingai ačiū. J

— Senas Petras.

šiame “Naujienų” konteste 
aš visgi dasikopiau į antrą 
laipsnį. Aš džiaugiuosi tą at
siekęs. Bet kontesto vedėjas p. 
T. RypkeviČia sako, kad aš per- 
mažai atlikau darbo. Tačiau, 
prie šių gyvenimo apystovų ii 
tiek nebūčiau atlikęs be jūsų 
draugai, paramos.

Kaip žinote, esu prislėgtas 
bylų. Mano imigracijos byla 
dar neužsibaigė ir nežinau ka
da baigsis ir kokiomis pasėko
mis. Nežinau, ar reiks išva
žiuoti į Europą, ar galėsiu čia 
pasilikti. Visgi prisiėjo tuo rei
kalu daug rūpintis ir daug lai
ko ir iškaščių dėti, kad laimė
ti užtikrintas apsigyvenimas 
šioj šalyje, šis reikalas kaip 
tik ir trukdė mane nuo akty-

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMO.

BALTI VASARAI ČEVERYKAI
VISAI ŠEIMYNAI

Geriausi ir patogiausi čeverykaivi- 
sai šeimynai vasarai iš baltos sku- 
ros; Jie yra vėsus; iškaista kojos 

vi Stiprus. Musų krautuvėj rasitė di-
“ džiausį pasirinkimą. .

Kainos baltų čeverykų nebrangios.

J. Kelley užsirašė Naujie- 
nors ir Chicagoj gyvena; 
užlaiko vaistinę antrašu 

4501 Wallace St. Pats yra bai
gęs vaistininkystę, senas 
no draugas.

p. J. Stalionis, 15 mėn
J. 'Stalioniai visuomet linksmi 
malonaus budo.

p. W. Kelly, 15 mėn. p. W 
Kelly yra geras teatrų lošė-

Buy gloves with whot 
it savęs

N8ra reikalo MOKfltl kOe ar 
daugiau, kad rauti ireni daatą 
koielę. LUtsrlae Tooth Paate. 
didelis tttbai parsiduode ai 
SBo. Ji valo ir apaauro daa- 
tie Be to raute sutaupiau 
98. u*.kuriuos raute auripįrk 
a pirltlkaltes ar kr rita 
uambert Phamaoal Oo

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

Birželio-June 17, 1936
IŠ NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ . 

per Cherbourgą

MALEVOS
Didžiausios malevų ISdirbėjų ir distrl- 
butorių įstaigos Chicagoje. Standarti
nės rųšies malevą už tiktai

Chicago Orthopedic Co., 183 jJF. Lake St
.______ ARTI PRIE WELLS STREĖT

Laiškais prisiuntė iš kitų 
valstijų:

P. M. Kaitis, Hunlbck Creek,

Visi esate kviečiami atsilankyti į musų krautuvę ir persi 
tikrinti musų kainomis, o ipes užtikriname teisingą pa
tarnavimą.

Joseph’s Dry Goods Store 
JOSEPH PIKELIS, Savininkas.

3344 So. Halsted Street

'Yra malonu ir smagu ištar
ti širdingą ačiū visiems Seno 
Petro draugams ir rėmėjams, 
kad aš su jūsų pagelba jau lai
miu trečią “Naujienų” kontestą 
iš eilės, šio kontesto mano lai
mėjimas didžiuma balsų paro 
dė mano “konkurentais”, kad 
Seno Petro pritarėjų armija 
auga kas metas.

Dėkavoju visiems draugams 
ir rėmėjams, kurie prisiuntė iš 
kitų kolionijų per laiškus ir 
kai kurie prisiuntė gana daug, 
pavyzdžiui drg. K. Norkus iš 
Philadelphia, Pa. net $75.00.

Apie kai kuriuos nespėjau 
nė parašyti biznierius arba ko- 
kias pares ar vestuves. Atsi 
prašau, draugai. Dirbau ilgas 
valandas po 16 valandų ar dau
giau, tai buvau kartais nuvar
gęs ir tokiu budu negalėdavau 
visiems patarnauti laiku. Bet 
ateityje bus daugiaus liuoses- 
nio laiko ir galėsiu parašyti 
apie jūsų smagumus ir nelai
mes.

Tikėdamas ir ateityje tamstų 
paramos, kad ir ne kontesto 
laiku. Nes aš vis dirbsiu prie 
“Naujienų”, kaip ir dirbau. Vi
siems, kurie tiktai nors kokį 
biznį darė per Seną Petrą, ta- 

širdingą ačiū.
—> Senas Petras.

Kadangi ši ekskursija yra ųžgirta per Liet. Laiv. Agentų Sąjun
gą, tai ekskursija bus labai skaitlinga.

Šiai ekskursijai vadovaus Steponas Bergeris, kuris yra labai gerai 
patyręs ir moka savo tautiečius užganėdinti.

šie draugai mane parėmė 
Užsirašydami Naujienas:

p. J. Gedaminskas, 15 mėne
sių. p. , J. Gedaminskas senas 
Rockfordietis, mylintis Naujie
nas skaitytį.

p. Ed. Merkei, 15 mė.i. Pp. 
Merkeliai seni Rockfordo gy 
ventojai, linksmi ir malonus 
žmonės; be Naujienų negali ap
sieiti, nes jau skaito jas 
daugelį metų.

p. J. Misiūnas, 15 mėn. Pp. 
J. Misiūnai seni Rockfordiečiai, 
linksmi, draugiški žmonės; vie
tos parengimai be jų ne ba
lius.

Mrs. M. Lavine, Willow 
Springs, III.

J. Kelly, Galesburg, III.
•S. Anuzabas, FennVille, Mich.
J. Cunis, Minden, W. Va.
Chicagos žmonės ir biznie

riai:

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

3337 SO. HALSTED STREET

VYRAMS išeiginiai Marškiniai
69c Š- augščiau

KARPETAS 9x12 
VERTĖJ $24.00 DABAR UŽ 

$12.35
ROOSEVELT 

FURNITUREco 
2310 West 

Roosevelt Road
Tel. Seeley 8760

MOTERIMS FULL FASHION 
KOJINĖS 

ir augščįau.
MOTERIMS Plaunamos 

DRESĖS '
MERGAITĖMS
DRESIUKĖS .................
Moterims ir Merginoms 
inuisi vilnoniai siutai

VYRAMS KEPURĖS 25C
KELINĖS baltos ir spalvotos

$1.45ir$1.95
VYRAMS POLO SHIRTS

p., M. Miklas, 15 mėn. Pp. 
M.. Miklai seni Rockfordiečiai, 
pirmutiniai SLA.‘77 kp. nariai 
ir daug prisidėję lietuvių ju
dėjime; vėlesniu laiku kiek pa
sitraukė nuo lietuviško judėji
mo.

p. Wm. Grųbel, 15 men. Pp- 
Wm. Grabeliai užlaiko valgo 
mų daiktų krautuvę adresu 902 
Island Avė. Jų mandagumas 
duoda geros pasėkos bizniui;

p. P. A. Deltuva užsirašė 
Naujienas; p. P. A. Deltuva 
geras naujienietis ir SLA. 77 
kp. narys ir jos darbuotojas.

p. J. Stružas, 15 mėn. Pp. 
J. Stružai seni Rockfordiečiai; 
p. J. Stružas yra SLA. 77 kp. 
Mišraus kvarteto narys, kuris 
stropiai rengiasi kelionei į bu 
sintį' SLA. Seimą Clevelande, 
O., ir ten turės parodyt savo 
balsą Seimo parengime.

Dekalbiečiai užsirašė Naujie
nas per mano seną draugą Mi
ką Petrauską, paremdami mane 
konteste: * j

p. F. Kuveikis, 15 mčh.
p. A. Bartašius, 15 men.
p-nia R. Dergužis, 15 mėn.

' > ' ‘. * ■ ■ • ■ <.. ■ 
' Kuomet jau kontestas šiuom 
kartu užsibaigė, tai galime sa
vo pasėkomis mes Rockfordie
čiai ir Dekalbiečiai pasidžiaug
ti, nes gerą skaičių Naujienų 
skaitytojų padidinome.

Tariu nuoširdžiai ačiū vi
siems mano kostumeriams ir 
draugams, kurie užsirašė per 
mane Naujienas arba man pa
gelbėjo.

reguHarėg kainos
Nėra Middle-Man’s pelno 

7,000 gal. Snerwin Williams Trim Var- 
nlSo, 13 Majestie Radlo, kuris suban
krutavo. $2.75 vertės 
kaina _______ -e-------------------- i/** V
Namams Maleva, Glosa ar Fiat, Great 
Lakęs rųBles, kitur $2.25, 
musų kaina ______________
Montgomery-Ward certifikuota rpaleva 
Sand Kote žlnlsh, pirmiau Aft 
$3.20, dabar _____________
Juodas Screen Enamelia SOilS
Dabar galionas __ .________
“Ouinto” U. S. CalsG- $1.00 
mine 25' sv. maišas

Ir tūkstančiai kitų bargenų. 
Mes operuojam nuosavą sandeli ir tu* 
rime savo malevų labriką. Pirkit tie* 
slog ir taupykltl

PAINT EXCHANGE OF 
CHICAGO 

1557 MILWAUKEE AVĖ. 
6888 8. HALSTED ST. 

2274 EL8TON AVĖ. 
Telefonas: Armitage 1440.

Dabar galima gaiiti kaimininiam tavernė.

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

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

KIEKVIENOS 
RŪŠIES

Tiktai moksliSkaa paraišt'a tinkamai jums 
pritaikintas pagal skirtingą kylos ruš| 
jums tikrai phdės. Vengklte nemalonu
mų. Atsiduokite į patyrusio Experio pa- 
raiščio pritaikintojo rankas. Ateikite pas

| VYRAS IR MOTERIS | 
l_PRIŽIURETOJAI

Jos. F. Sudrik, Ino
3417 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

llltįri

' Nors tiek atlikęs dėl labo 
musų dienraščio aš džiaugiuo
si. Tuo labiausia, kad taip di
delę paramą gavau iš jūsų, 
draugai. Esu4 visiems dėkingas. 
Taipgi ir p.* T. Rypkevičiui už 
kooperaciją: Ačiū.

/ — F. Ru!aw.

KYLA , PAVOJINGA 
mus paraisčių! pritaikinti su pilnu ba- 
sltikSjlmu i

Elastikinės pančiakos, diržai, .braces 
pažeistiems, čeverykal tiems, kurių sąna
riai nesveiki, •

OHB Y»-A«

'V..
4’• r'-a : .. 'į

»A' Y -' M
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NAUJIENOS
Th® Lithuanian Daily Newa 

Puhlished Daily Except Sunday by 
The Lithuanian NewS Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Tėlefchotie CANal 8500

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

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III, under the act of 
March 3rd 1879.
>.--------------------...........................................................- . .............................................. ■ ■ ■

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Sekmadienius. Leidftia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chlčago, 
DL Telefonas Canai 8500.

UfeaKyHe kalnai
Chicagoje — paštu:
' Metams ♦—...... ............ ........... $8.00

Pusei metų _______ _________ 4.00
Trims ihSnesiams_________ 2.00
Dviem mėnesiams________ _ 1.50
Vienam menesiui .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 8c

Savaitei 18c
Menesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu: *

Sietams $5.00
Pusei metų m.....*...*...*..............*. 2.75 
Trims menesiams —•«----------  1.50

' Dviem menesiams 1.00
Vienam mėnesiui  ___ ..— .75

Lietuvon f r kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams —______ $8.00
Pusei metų .___ __ 4.o0
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
-■»» ■   ■ - - .     .................................„Ą

“NAUJOJI DALYBA” FRANC1JOJĖ
. ..... .-..i .i, ■ i.

Premjeras Leon Blum paskelbė naujosios Francijos 
valdžios programą, susidedantį iš trijų dalių. Pirmoji 
dalis numato eilę įstatymų, kurių tikslas yra užtikrinti 
tam tikras teises darbininkams ir uždėti valdžios kon
trolę bankams ir amunicijos pramonei. Antroji progra- 
mo dalis — padėti bedarbiams ir skolininkams, trečioji 

pakeisti mokesčių sistemą.
Naujasis Francijos kabinetas reikalauja, kad jau 

šią savaitę parlamentas išleistų kelis įstatymus, kuriais 
bus įvesta pramonėje 40 valandų darbo savaitė, privalo
mas kolektyvių sutarčių darymas fabrikuose, atostogos 
darbininkams su atlyginimu ir dideli vieši darbai; to- 
liaus — Francijos banko įstatų pakeitimas, amunicijos 
pramonės nacionalizavimas, atšaukimas Laval’io dekre
tų, kuriais buvo nukapotos valstybės tarnautojų algos, 
mokyklinio amžiaus prailginimas ir įsteigimas biuro, 
kuris reguliuos kviečių ir kitų žemdirbystės produktų 
kainas. ’ ' :

Vien tik paminėjus šitas reformas, darosi *aiškU, 
kokių didelių atmainų Francija susilauks iš dabartinės 
savo valdžios, kurios priešakyje stovi socialistas. Ame
rikos laikraščių korespondentai vadina tą Blum’o kabi
neto programą “naująja dalyba”, ir nėra abejonės, kad 
tarpe jo ir Roosevelto politikos yra daug panašumo. 
Amerikos valdžia irgi pravedė visą eilę sumanymų, ku
riais buvo bandoma padėti darbininkams ir farmeriams, 
aprūpinti bedarbius, apsaugoti skolininkus ir reformuo
ti bankinį biznį.

Daugelį šitų Rooąę^lto “naujosios dalybos0' refor
mų, kaip žinome, sunaikino vyriausias teismas. Bet 
Francija tokios įstaigos neturi, kuri galėtų anuliuoti 
parlamento išleistus įstatymus. Atstovų butas, išklau
sęs naujojo ministerių kabineto deklaraciją, išreiškė 
jam 384 balsais prieš 210 pasitikėjimą. Todėl, jeigu 
Francijos atžagareiviai norės sustabdyti naujosios val
džios reformas, ji turės dėti pastangas, kad prieš jas 
balsuotų senatas. Senate kairiosios partijos yra silpnes- 
nėsy negu atstovų bute. Senatą kontroliuoja vadinamieji 
Socialistai radikalai, kurie tikrumoje yra liberalai.

Taigi reakcijos uždavinys Francijoje bus atitrauk
ti radikalus nuo kairiųjų partijų bloko (“liaudies fron
to”). Ar jai tatai pavyks, parodys ateitis.

Bet reikia pasakyti, kad tos reformos, kurias siū
lo pravesti premjero Blum’o valdžia, nėra revoliucinės. 
Kapitalizmo pagrindų jos beveik neliečia. Jos atrodo ne
paprastai didelės tiktai dėl to, kad Francija daugeliu 
atžvilgių buvo iki šiol labai atsilikusi šalis* Jos emisijos 
bankas (Francijos bankas) buvo tvarkomas pa^al įsta
tymą, kurį išleido dar Nepoleonas Bonapartas. Sociali
nė įstatymdavybė (darbininkų apdraudos sritis) buvo 
visai neišvystyta — taip, kaip ir Amerikoje. Ir Franci
jos valstybinė santvarka yra pusėtinai pasenusi. Nors 
ji yra respublika, bet ją galima apibudinti, kaipo “im
periją be imperatoriaus0.

Vokietijos respublika buvo daug demokratiškesnė, 
negu Francija, ir socialinių įstatymų srityje Vokietija 
buvo nužengusi toliaus, negu dabar propanuojamų 
Blum’o reformų programas. Tačiau bolševikiška Mask
va ir jos diriguojami Vokietijos komunistai prieš Wei- 
maro respubliką kovojo visu įnirtimu, nesidfovėdami 
dėtis net su hitlerininkais ir monarchistais!

O šiandie tos pačios Maskvos diriguojami Franci
jos komunistai Blum’o kabinetą remia. Todėl Blum’Ui 
nereikės kovoti dviem frontais. Jo priešai stovi dešinė
je. Reikia tikėtis, kad naujoji valdžia juos nugalės.

kus tiesiog baudžiaurtihkhis.
Jau kapitalistiškoje sistemoje 

darbininkai kovoja ne kad bu
tą įvesta visuotina darbo prie
volė, bet kad butų sutrumpin
tos darbo valandos. Darbinin
kai reikalauja, kad ir nedarbo 
laiku, ligos atsitikime ir senat
vėje visuomenė jais rūpintųsi. 
iŠ to išplaukia darbininkų ko
va dėl socialinės apdraudos.

Didžiausia darbininko nelaL 
mė kapitalizmo sistemoje yra 
nuolatos atsikartoja pramonės

kriziai, kurie išmeta Šimtus 
tūkstančių, kartais net imlio
mis, dafbininkų ą gatvę. Apsi
saugoti nuo šitos nelaimes ta
po sugalvota obalsis °tėiSe dirb
ti”. Kai kurie žmones mano, 
kad jeigu valstybės įstatymuo
se arba konstitucijoje butų pa? 
rašyta, kad kiekvienas asmuo, 
kuris nori dirbti, turi “teisęh< 
dirbti, tai darbininkai butų ant 
visados paliuosuoti nuo baimės 
palikti be uždarbio.

Taip mano ir Rusijos bolševi
kų vadai. Jie sako; kad sovietų 
Rusijoje “teise dirbti” jau esan
ti įvesta. Maskvos “Pravda”, 
pavyzdžiui, tašo*. ’

“B uržuazinė revoliuci j a
Francijoje XVIII amžiuje 
paskelbė neatidalinamą nuo 
žmogaus laisvę, nuosavybę, 
saugumą ir pasipriešinimą 
priespaudai. Bėt privatinė 
nuosavybė ant gamybos prie
monių atsidūrė buržuazijos 
rankose, kuri išnaudoja sveti
mą darbą, tatai Virto prie
mone pralobimo kitų pra
kaitu. Neturtingiems ta tei
sė virto tik teise mirti badu. 
Kapitalistinis surėdymas pra
dėjo yis dhugiaU darbo ran
kų mesti į bado-gatves, už 
fabrikų vartų* Tada iš su
vargusių ir beteisių proleta
rų krūtinių išsiveržė šauks
mas: teisė dirbti!..

“...Sovietų šalis — vienati
nė visame pasaulyje, kur gy
venimo įvyldnamos svajonės 
daugelio gentkarčiiį apie tei- 

’ sę dirbti, turėti užtikrintą 
progą dirbti. MUSU jaunimas 
nematė ir niekuomet nema
tys nedarbo kfizib.” 
čia, kaip matome, pats Rusi

jos komunistų organas pripažįs
ta, kad jau kapitalizmo siste^ 
moję darbininkams rupi ne 
įvesti visuotiną darbo prievolę 
(“kas nedirba, tas nevalgo”), 
bet. iškovoti “teisę” -dirbti. Juo
kinga, kad lietuviški komunis
tai dar nė šito paprasto daly
ko nesupranta. Pavyzdžiui, mu
sų pasakymą, kad “privalomas 
darbas tai baudžiavos, o ne so
cializmo požymis”, “Vilnis” Ši
taip bando neva kritikuoti:

“Tai ne tik paikas (! — 
“N.°‘ Red*) argumentas, bet 
parazitinis. Ar ‘Naujienos4 
nori pasakyti, 
cializmo kas nenorės 
dirbti, tai ir nedirbs, o kiti 
turės už jį atidirbti.” 
žinoma, “Naujienos

' ■ i
darbo našumas augs, tai visuo
mene trumpins darbo valandas, 
taip kad darb,o užtektų visiems. 
$ Sovietų Rusijoje pramonę? re- 
gūliUoj a valdžia, todėl , tenai, 
paviršium žiūrint,' dafbinihko 
padėtis yra panaši į tą, kokia 
ji turės būt socializmo siste
moje: darbinibkai Rusijoje ga
li tutėti> darbo net ir tada, ka
da pramonė neneša pelno. Bet 
tas panašumas yra tik pavir
šutiniškas.

Net prieškapitalistiškose ga
dynėse valdžios dažnai vykin
davo didelius darbus, nelaukda
mos iš jų jokio pelno, ir pa
statydavo prie jų dideles mi
nias darbininkų. Antai, Egyp- 
to faraonai statydavo pirami
des; kunigija viduramžiuose 
statydavo milžiniškas katedra- 
les bažnyčias. 0 šiandie Hitle
ris stato tvirtbv’eš, karo laivus, 
lieja kanuoles ir galvotrūkčiais 
gamina amuniciją. Labai daug 
darbininkų turi uždarbį prie 
šitų darbų, nežiūrint to, kad jie 
yra vykinami ne pelno sumeti
mais. Bet tie darbai nėra socia
lizmas.

Socialiame, kaip sakėme, pra
monę reguliuos visuomene.
- Kapitalistas sustabdo dirbtu
vę, kada jo gaminami produk
tai neranda pelningos rinkos. 
Bet ir visuomenė negalės va
ryti darbą dirbtuvėse, kuomet 
jų gaminiai bus niekam nerei
kalingi. Tie gaminiai turės būt 
kieno nors vartojami, jie turės 
būt geri ir jų turės būt ne per
daug ir ne permažai. Taigi var
totojų interesai bus nulemiąs 
veiksnys pramonėje.

f • I

Rusijoje pramonę regttliuoja 
valstybinė biurokratiją

O ar Rusijoje dabar varto
toj ų interesai yra patenkinami 
geriau, negu kapitalistiškose 
šalyse? Visai rie.' Ir Svetimtau
čiai, kurie atsiląnkd Rusijoje, 
ir faktai, kuriuos paduoda patį 
bolševikų spauda, liudija, kad

turi neva “teisę1

prekių kainos Rusijoje yra la
bai aukštos, kad prekių kokybė 
yra labai žema, kad reikalin
giausių prekių dažnai • trūksta, 
ir t. į;

Vadinasi, Rusijos pramonė 
patdrnauja visuomenei daug 
prasčiau, negu kapitalistiškų 
šalių pramonė. Ir dėl tos prie
žasties, kad sovietų, pramonė 
negali nė iš tolo išlaikyti’kom- 
peticijos su pramonėmis 
šalių, tai Rusija neturi nei im
porto, nei eksporto laisvės. Jos 
pramonė yra vedama griežčiau
sio nacionalizmo pagrindu, ši
to ekonominio nacionalizmo 
kaštai gula sunkia hašta ant 
pečių valstiečiams.

Tai kas iš to,» kad Rusijos 
darbininkai
difbti, jeigu jie negauna mais
tu, rūbais ir kitokiomis gyveni
mo feikmenomis ne tiek, kiek 
kapitalistiškų šalių darbininkai; 
o tuo tarpu Rusijos ūkininkai 
savo produktus yra priversti 
atiduoti už pusdykę, kad galė
tų nusipirkti tai, ką gamina 
pramonė.

Ta valstybinio kapitalizmo 
sistema, kuri dabar gyvuoja 
Rusijoje, yra labai neekonomiš
ka. Ir ji negali būti ekonomiš
ka, nes valstybine biurokratija 
yra prastas biznio vedėjas.

Tai jaučia šiandie jau ir so
vietų valdžia. Todėl ji bando 
pataisyti sistemos ydas įvairio
mis dirbtinomis priemonėmis— 
pavyzdžiui, reklamuodama va
dinamus “stacbanovcus”, kurie 
pasižymi didesniu, negu viduti
nišku, mokėjimu sparčiai dirb
ti, duodama jiems premijas ir 
medalius. ■'

Tai, ką “Pmvda” vadina 
“teise dirbti”, tikrumoje yra ne 
kas kita, kaip prekių trukumo 
krizis, iš ktirio Rusija niekaip 
nestengia išeiti.

Tuo tarpu kapitalistiškos ša
lys kenčia jau ne dėl prekių 
trukumo, bet dėl viršprodukei- 
jos; dėl prekių perviršio.

savo 
tai

‘Naujienos 
kad prie so- 

nieko
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TEISĖ DIRBTI

Aną dieną šioje vietoje buVo 
parodyta, kad Lenino paskelb
ta taisyklė “Kas nedirba, tąs 
rtevalgo” yra visai nesocialis- 
tiška. Jeigu Šalyje nėra politi
nės ir pilietinės laisvės, tai ta 
taisyklė gali paversti darbinin-

nieko 
panašaus nesako ir nenori pa
sakyti. Bet darbininkus versti, 
kad jie dirbtų, socializmo tvar
koje nebus reikalo. Jau net ka
pitalizmo *tvarkoje, kaip aUkš- 
ČiaUs minėjome, eina klausimas 
ne apie tai, kaip priversti dar
bininkus, kad jie dirbtų, bet— 
kaip parūpinti jiems progą 
dirbti. Kol darbininkai dar yfa 
tokie, kad juos reikia verste 
versti prie darbo, tol apie so
cializmo tvarką negali' būti 
nė kalbos.

Kapitalizmas, kaip visi žinb, 
tos progos darbininkams parū
pinti nestengia: jį laiks nuo 
laiko ištinka kriziai, kurių mė
tų darbininkų masės netenka 
darbo, ir jeigu visuomenė tuo
met nepasirūpina jų likimu, tai 
jie kenčia badą arba iš bėdos 
mėgina visokiais parazitiniais 
kėliais surasti maisto.
Pramonės reguliavimas kapita

lizme ir socializme
Aprūpinti darbu kiekvieną 

darbininką, kuris; nori ir galį 
dirbti, galės tiktai tokia ekono
minė Santvarka, kurioje 'daruti 
priemonės priklausys visuome
nei, t. y. socializmas. Bet ko
kiu budu tai bus padaryta 
įvedant vadinamą “teisę dirb
ti0?

Šita “teisė” yra įsivaizdavi
mas. Proga dirbti atsiranda tik
tai tada, kada yra darbo. Ji 
priklauso ne nuo kokios nors 
“teisės”, bet nuo to, kokiame 
Stovyje yra pramonė. Kapita
lizmo sistemoje pramonės sto
vį reguliuoja pėlhai; socializmo 
sistemoje jį reguliuos 
nė. Kai socializmo

Seimo rinkimų įiitnža kas 
" . džiatt&id&i

Rašau jUms margą . laišką. 
Per toli jus gyvenat, kad butų 
galima smulkiau parašyti musų 
visas kasdienines naujienas. 
Iki rašytas laiškas jus pasie
kia, kai kurios tų naujienų 
spėja pas mus išblukti, jokio 
pėdsako nepalikę, o jei kas pa
silieka, tai kartais nė taip išfc 
eina, kaip norėta. Taigi tenka 
jums rašyti tiktai tai, kas lyg 
pastovesniu tampa, kas tary
tum tvirtesnį musų gyvenimo 
pagrindą deda. Bet šitokios rų- 
šies naujienų dabar labai ma
ža yra. Visur dabar beveik vie
nodai tas nepastovumas reiš
kias. Visa šlubuoja, Visa svy
ruoja.

Na, pas muš gal dabar pa
stovesnė naujiena yra
seimo įstatymo paskelbimas. 
Bet, deja, visai nėra įto reikia
mo džiaugsmo, koks privalėtų 
tokiame atsitikime buti. ,; MUSU 
Oficiozinė spauda taip pat ne
rodo jai prideramo džiūgavimo, 
o rodos ji privalėtų džiaugtis 
Seimo, susilaukus. Bet, mat, il
gus metus ta institucija visaip 
buvo kuoneVeikiaftia, taigi dau
gelio iš jų skaitytojų proto 
mintys buvo nukreiptos Visai 
kita linkme, o 'taip pat dvasios 
būsena kita vaga sriuvęno. O 
štai dabar tenka girti tai, kas 
seniau buvo peikiama, žinoma,

Bet įro-

lyg 
lai-

tai

Seimas tiek džiaugsmo tesukėlė, 
kiek pavainikis kūdikis 

motinai
Tikrai to seimo likimas 

ano pavainikio kūdikio ne
kti gimusio motinai. Nelauktai 
gimęs kūdikis ir ne taip kaip 
pridera gimti, tai yra be tėvo, 
daros nemielas, o žmonės ir lyg 
su dideliu nepasitikėjimu žiuri 
— kam jisai vargus vargti gi
mė.

Tais atsitikimais tūla motina 
net norėtų savo kūdikio išsiža
dėti, bet motinystės jausmas 
ilgainiui ima viršų iiį prie saVo 
kūdikio nejustomis prisiriša. 
Visuomenė, kad ir kūdikio ne- 
smerkia, bet motinos vis.dėlto 
nepamyli.

Tai taip ir( Čia. Seimo įstaty
mo kūrėjai negali paneigti tą, 
ką sukorę yra, nors gal širdy
je ir nemiela iš viso toksai kū
dikis turėti, bet "ką gi dabai* 
daryti, — jis jau yra, juo rei
kia džiaugtis, jis reikia gyveni
mui ruošti. Juk jie/ o ne kas 
kitas, tą įstatymą privalo vy
kinti*

visuoihė- 
sistemoje

tai nemaloni pareiga.
dinęti, kad dabar arba ateityje 
bus geriau būtinai reikia... 
Mat; visa kita spauda Visai jo
kio džiaugsmo nerodo if įtik 
tenkinasi apie busimus seimo 
rinkimus Vien oficialius komu
nikatus dėjus: nuo savęs nė 
žodžio netaria. Nenuostabu, 
kritiškos minties negali patėikš- 
ti, b girti tai, kas gal širdžiai 
nemiela ir protu nesuvirškina
ma t— netinka.

Štai dėlko čia ypatingo 
džiaugsmo nesimato. Kaip kas 
tiesiog mena, o kam tai visa 
reikėjo, juk ir taip buvo gerai. 
Gyvenom tiek metų ir dar il
giau galėjom gyventi, o čia vis 
dėlto tokia įstaiga, kuri šiokio 
tokio neramumo sudaro, daug 
rūpesčių, o kartais ir vargų 
gimdo. Taip, kad ir visokiais 
keliais parlamentų sudarytų, 
senutė 
ninkė, 
mentai 
daug, 
pridarę. Vis dėlto kokia tai 
nebūtų, bet yra viešai tariama 
kondensuota nuomonė. O ši 
nuomonė kartais visai priešin
gai pasireiškia ne kad adminis
tracijos aparato viršūnė notė
tų. '

Kiti vėla skaudžiai yra 
vylę, kad susilaukė tokio, 
kitokio seimo įstatymo.

istoHja yra tyli liUdi- 
kad kartais tie parla- 
gyvenimo vairuotojams 
daug nesmagumų yra

hUsi- 
o he 

Tai

kas gali būti prana-

kad įvyko* revoliucija arba per
versmas.

Kokį išorumą įgis Šiokia tvar
ka renkamas. Lietuvos seimas, 
kokiais keliais eis Visas gyve
nimas,
šas? Rodos, šiuo atsitikimu ne
sunku Visiems pranašauti, o 
jums juo labiau; tat man čia 
netenka apie tai kalbėti. Be to, 
jau mes net atpratom apie vi
są reikšti Savo mintis, o kar
tais taip net sveikiau...

(Bus daugiau)

Dr. J. Šliupo Frakai 
bų Maršrutas

d. —s Am. Lietu- 
Dtaugijos vaka-

d. — prakalbos 
Roselande, ren-

Birželio 9 d. — Chicagos 
Draugijos susirinkime, pra
kalba.

Birželio 10 d. — pasikalbė
jimas su jaunimo atstovais 
Chicagoje.

Birželio 11 
Vių Daktarų 
fieiiŠ.

Birželio 12 
ir Vakarienė
gia Laisv. kuopa.

Birželio 13 d* — Detroit, 
Mielu, vakarienė.

Birželio 14 d. — Detroit, 
Mich., prakalbos, 2:30 Vah po 
piet, Lietuvių Svetainėje*

Birželio 16 d. — Grand Rė
ptas, Mich., prakalbos šv* Jur
gio Draugijos svetainėje.

Birželio 21 d. — Cleveland, 
Ohio, Bendra Laisvamanių 
Konferencija, 2:30 vai. po 
piet.

Birželio 24 ir 25 d. d. — 
Philadelphia, Pa., prakalbos. 

. Toliaus numatoma ^Dr. J. 
šliupo atsilankymas Baltihlo- 
tėje, Scrantonė, Bostone, 
Worcesteryjė, Waterbury ir 
NeW Britaine. Liepos 5 d. 
maršrutas pasibaigs* Liepos 11 z 
d. svečias Sės New Yorke į 
laivą ir išplauks atgal į Lietu
vą*

Amerikos .-Lietuvių

stovai Renkasi
Kiekviena organizacija turi 

teisę, išrinkti vieną atstovą.
Didesnės organizacijos gali 

rinkti po vieną atstovą nuo 
kiekvienų 50 narių ir po vie
ną didesnės to skaitliaus da-

ne- 
ku-

Baar von Baarenfels, kuris 
liko paskirtas Austrijos viee- 
kanclęrium.

jiems nėra dėlko džiaugtis, bet 
abejingai žiuri į ateitį: ką ry
tojaus diena žada!
Darbininkai neturės kandidatų

Tai šit kaip- tasai seimas 
gimsta ir kaip jisai sutiktas.

O kaip bus su rinkiniais? 
Gal paklausit manęs. Atsaky
mas turėtų būti tik vienas. Tas 
kas galės turėti savo kandida
tus, tas savaime aišku, kad 
Juos' ir rinks. Bet kaip gali bal
suoti tie, kurie sau patikimų 
žmonių sąraše negalės matyti? 
žmonių simpatijos įvairiai reiš
kiasi. Žmonės savo įsitikinimus, 
žinoma, politinius, ekonominius 
įsitikinimus r įpratę reikšti per 
partijas. .Tai jei savo pažiūro
mis neturės kandidatų, tai už 
ką gi jiems tenka balsuoti?

štai darbininkų radikalės 
grupes, savaime aišku, kad ne
galės per savivaldybes 
kandidatų pastatyti, — 
jiems neteks ir. balsuoti.

Įstatyme yra aiškiai pasaky
ta, kad „yisi gali balsuoti, kas 
tik sulaukė dvidešimts keturių 
metų. Bet į. savivaldybes ren
kant atstovus ne visi tą teisę 
turi. Čia balsuoja liktai tie, ku
rie turi turtą ir nuo jo moka 
valstybės arba ' savivaldybės 
mokestį, arba turi valstybės ar
ba savivaldybės tarnybą. Tai 
vargu galimą laukti ir tikėtis, 
kad iš? dabartinių savivaldybių 
tarybų sutiktų kitokius žmo
nes kandidatais išstatyti, negu 
jie patys yra. Niekas nenori 
būti marmamu.
Balsuos tie, kurie turės už ką 

bhlsUoii
Tai dėl balsavimų daug 

tenka kalbėti* Balsuos tie, 
fie turės už ką balsuoti,
toksai seimas bus ta tikrąja 
gyvenimo ašimi, apie kurią bur
tųsi visi geri žmonės ir apie 
kUrią suktųsi viso gyvenimo 
reikalui? Ar tai bus tikrasis 
gyvenimo centras, ar bus tikra 
krašto atstovybė? v

Retas pasaulyje parlamentas 
tikrai atvaizduoja kramto nuo
taiką, žmonių tikrąjį nusista
tymą. Bet visi parlamentai su 
didesniu Ur mažesniu pasiseki
mu vairuoja valstybės gyveni
mu. Jie drąsiai gali kalbėti Vi
so krašto reikalais ir daryti 
atitinkamus dų įgaliojimais nu
tarimus, leisti kraštui įstaty
mus ir tie jų vieni ar kiti pa
rėdymai yra tiek autoritetingi, 
kad valstybės žmonės be ato
dairos juos vykdo, o jei kaS 
yfa taisytind, tai parlamentari
niu keliu mėgina visas, 'jų nuo
mone, susidariusiai spragas 
taisyti, žodžiu, tuomet sociali
nė, politinė, ekonominė įvairių 
žmonių pažiūrų kova eina par
lamentariniu keliu*

Taip, būva kartais ir kitaip, 
bet piktai tuomet, kuomet par
lamento sudėtis visų Visai ne
atitinka krašto gyventojų pa
geidavimų, kuomet žmonės no
ri sudalyti valstybei visai kitus 
tvarkos dėsnius, kuomet nusi
stovėjusi tvarka keičiama iš 
esmės

kelios organizacijos gali su
sitarti ir išrinkti po vieną at
stovą nuo kiekvienų 50 narių.

Draugijų konferencijos gali 
išrinkti atstovus, bet reikia, 
kad neišrihktų daugiau, negu 
po vieną nuo kiekvienų 50 na
rių iš abelnb atstovaujamų 
draugijų narių skaitliaus.

Jei tame pačiame mieste ir 
draugijų konferencija renka 
atstovus ir joje dalyvaujančios 
draugijos da retika savo ats
tovus, tai ir konfeteheijos ir 
draugijų atstovai neprivalo 
sudaryti didesnio skaitliaus, 
negu taisyklės pavelija, tai 
kiekvienam turi išpulti po 50 
narių arba didesnė to skait
liaus dalis.

Kur konferencijos ir drau
gijos atstovų nerenka, gali bū
ti sušaukti masiniai mitingai 
ir nUo kiekvienų 50 dalyvavu
sių išrinkta po vienų atstovą. 
Mandate pažymima dalyvavu
sių skaitlius ir pasirašo susi
rinkimo pirmininkas ir sekre
torius*

Visos organizacijos privalo 
pažymėti mandate, kiek jos 
turi narių.

Reikia vengti ir nebus tei
sėta turėti dubeltavą atstovy
be, Atstovais nebus priimti, 
kurie tik save atstovauja ir 
nėra įgalioti tokiu budu, kaip 
viršuj nurodyta.

Mandatus ir po dolerį nuo 
kiekvieno delegato Kongreso 
išlaidoms siųskite E. Mikužiu- 
tė, 2121 N. Western Avė., Chi
cago,

Tuomet mes sakome

III.
—E* Mikužiiitu, 

Sekretore.
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Lietuviškos Teatra
liškos D-tes Rūtos

No. 1 Darbuotė
BRIGHTON PARK. — Lie

tuviška Teatrališka Draugys
tė Rūtos No. 1 laikė susirin
kimą 13 dieną gegužės Holly- 
wood svetainėje. Pirmininkas 
atidarė susirinkimą 8 valandą 
vakare. Susirinkimas ėjo tvar
kiai.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
sirgusiems dr&ugams pašalpa 
buvo išmokėta, ba Rūtos 
Draugija visuomet pilnai iš
moka pašalpą, t r

Skaityta laiškas Lietuvių 
Tautiškų kapinių komiteto su 
užkvietimu dalyvauti kapinių 
25 metų sukaktuvių apvaikš- 
čiojime. Laiškas vienbalsiai 
priimtas, o kai dėl dalyvavi
mo apvaikščiojime, tai, drau
gijai neturint savos Vėliavos, 
nutarta dalyvauti pavieniai.

Vienas draugas davė suma
nymą, kad Rūtos Draugija 
No. 1 pasiųstų

legatą į Glevelandą, kur atsi
bus kongresas demokratinei 
tvarkai Lietuvoj atsteigti. Pir
mininkas paiškino, kad mes 
neturime pakvietimo, tai įne
šimas liko atmestas. Aš ti
kiuosi, kad sekančiame susi
rinkime gal gausime užkvieti- 
mą.

Pranešu visiems rytiečiams, 
kad sekamas susirinkimas 
atsibus birželio 10 dieną, tre
čiadienio vakare, Bridgeporte? 
Lietuvių Auditorijoje. Turėki
te omenėj, kad tai bus pus
metinis susirinkimas. Meldžiu 
visus dalyvauti.

Susirinkime teks išrinkti 
darbininkai Moonlight pikni
kui, kurs įvyks šeštadienį, bir
želio‘20 d., Big Tree Darže.

, — St. Wernis.

Bilietai Socialistų 
Partijos piknikui ga 

Įima gauti Naujie
nose

Sekmadienį, birželio 14 d., 
įvyksta metinis Coo'k kauntės 
Socialistų Partijos piknikas 
Riverview Grovę, prie West- 
ern ir Belmont avės. Bus kal
bos, žaismės, sporto numeriai, 
šokiai, etc. Tikietus šiam pik
nikui galima gauti jau dabar 
Naujienose.

Farmeriai reikalauja 
jų produktų kon

trolės

nors vieną de- Lake, Wis.

Moteris prapuolė
Kenoshos, Wis., šerifas įs

pėjo Chicagos policiją, kad 
p-nia George Larson, 6725 S. 
Sangamon st., Chicago, pra
puolė keistose apystovose iš 
savo vasarnamio prie Cross

1936 Metų Mados

FRIGIDAIRES
Už prieinamiausias kainas visiems 

parsiduoda

American Farm Bureau Fe
deracijos direktorių taryba 
laikė posėdžius Čhicagoje 
Sherman viešbuty. Taryba 
priėmė platformę, kurioj rei
kalaujama, kad valdžia dėtų 
pastangas suteikti žemės Ūkiui 
tokias pat progas, kokias turi 
pramonė, šie reikalavimai 
bus įteikti taip republikonų, 
taip demokratų konvencijoms. 
Esmėj jie reiškia reikalavi
mą, kad valdžia kontroliuotų 
ūkio produktus.
Skandalas su tak

somis

NAUJIENOS, ČhlcagO, HL
u.-.f.-., .1 -■ ■ ----------- —■.! "■■■■ I ■

ork home in the hillsha

Auditoriumi
Subway 1

RISIS ČEMPIONAS

York as a dovghboy

PROGRESS KRAUTUVĖJE

Kauntės asesorius John S. 
Clark pareiškė, kad' rasta da
vinių, jogei nesąžiningi kler
kai, suokalby su kitais asme
nimis, yra išbraukę iš kaun
tės knygų asmeninės ir real 
estate savasties vertės $25,000, 
000. Tuo budu norėta tą sa
vastį paliuosuoti nuo taksų 
mokėjimo.

Resyveris areštuotas 
už išeikvojimų

Tapo areštuotas Elmer Or- 
man, buvęs seniau pasiturintis 
morgičhf viršila. Jis
yra kaltinamas tuo, kad išeik
vojęs $4,000 priklausiusių tū
lam namui South Sideje, ku? 
riuos pasiėmė kaip to trėbesio 
resyveris.

Užmuštas mųnicipa 
liame aerodrome

James Gonnan, 3814 Walla- 
ce st., 70 metų darbininkas, 
priėjo per arti prie užsukto 
aeroplano. Propeleris pasiekė 
jį ir užmušė.

Gražus teatras San- 
ford Parke dykai

• .>:o:

B

General Motors Frigidaires turi visus vėliausius page
rinimus reikalingus dėl moderniškiausio refrigeratoriaus. 
Ir tie pagerinimai yra faktiškai paremti:

KAD JIE YRA GERIAUSI VISAM MARKETE.
Galite pirkti ant PROGRESS KRAUTUVĖS lengvo

18 APIELINKĖJ.— Stanford 
Parke, parko auditorijoj, bus 
duotas gražus vodevilio nu
meriai trečiadienio, ketvirta
dienio ir penktadienio vaka
rais, birželio 10, 12 ir 13 dd.

įžanga visiems veltui, šie 
parengimai yra duodami ry
šy su vykinimu PWA progra
mo.

Pradžia 8 vai. Patartina ir 
lietuviams atsilankyti, ypač 
18 gatvės apielinkės gyvento* 

kalba-jams, kurių apielinkėj 
mas ptfrkas randasi.

Ekskursijos po 
cagą

Chi
išmokėjimo plano.

3222-24-26 SO. HALSTED STREET 
Vedėjas J. KALEDINSKAS

> Tel. VICTORY 4226

Apšvie

pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programo ry
toj, nedėlioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kilocycles 35 gatvės ir South Park avė. rų gėrimų, užkandžių, cigarų, 

Birželio 11—Chicago’s Cra<į cigaretų; čia teikiama manda- 
le-Of-The-Poles; grupė susi* gus patarnavimas prie stalų.

• ■ > ... " 'J. v

(Auditorium Subway ran
dasi adresu 3133 So. Halsted 
st., Lietuvių Auditorijos skie
pe. Šios gražios įstaigos savi
ninkai yra pp. Janeliunai. Čia 
visuomet gera vieta turėti 
good times, nes yra įrengtos 
bolėm alėjos, pristatyta daug 
gražių stalų poroms ar gru
pėms susėsti, užkandžiai geri, 
geros rūšies gėrimai taip šios 
šalies, taip importuoti, ir 
mandagus patarnavimas.

Salutaras Drug and 
Chemical Co.

Gar 
risis 
sun- 

Risis

Birželio 10 d. Arcadia 
dens (4444 Broadway) 
George Dusette, pusiau 
kiojo svorio čempionas,
jis su Rudy Kay, jaunu ir sen
sacingu’ Chicagos ristiku.

Dusette laimėjo čempionatą 
iš Walter Roxy. Nors jau pra
ėjo keli mėnesiai, bet jis įsten
gė sėkmingai atsilaikyti prieš 
visus oponentus. Tačiau spėja-* 
ma, jog Kay asmeny j jis su
tiks pavojingiausi oponentą.

Salutaras Drug and Chemi
cal Co. randasi adresu 630 
West 18th St., Chicago, III. Ši 
įstaiga išdirbta geros rūšies 
Salutaras Bitterį, kurs yra 
plačiai žinomas kaip gyduolė 
viduriams ir yra plačiai var
tojamas tavernose, o taipgi jį 

įgalima gauti aptiekose. Rei
kalui prisėjus' neužmirškite 
pasipirkti bonką Salutaras 
Bitterio. Senas Betras.

SPORTAS
FRANKFORT, Ky. — Alvin C. York, tai gal labiausiai 

pasižymiėjęs karo metu Amerikos kareivis. G'rįžęs iŠ karo jis 
įsteigė mokyklą, o vėliau Alvin C. York žemdirbystės institu- • 
tą. To instituto vadovybėj dabar pasireiškė nesusipratimai, _a1'n. ie? 
kurie gali privesti prie to, kad Alvin C. York turės pasitraukti Risij? Frank Maicewicz> vienaą 
iš prezidento vietos. labiausia populiariškų ristikų,

-—■■ ■ ■ ■-■■■. ,!>■ ——     ■ su Jack Brown.
P. Dambrausko Farma . Risis *aip ?at PauI,.Shikat’

_____  buvusio čempiono brolis.

RISIS MALCEWICZ 
SU BR0WN

Brighton Parkiečių 
ATIDAI!

kurie nusipirkdavo Nau
jienas pas

p. KRAUKLYS 
4411 S. Richmond St.

įrašomi pas jį nebesikreipti, 
nes p. Kranklys, likvidavo sa
vo biznį. Dabar gausite Nau

jienas sekamose vietose:
p. MICKUS

KRIAUCIUS,
4146 Archer Avenue

— IR —
p. PAUKŠTIS

(BUČERNĖ)
4069 S. Sacramento Av<

—“N.” Adm.

Tie,

ririks 8 vai. vakare prie St. 
Stanislaus bažnyčios, 1351 In- 
graham st.

Birželio 12 — The North 
Side Gerinau Colony; grupe 
susirinks 8 yal. vakare Ger
inau Club patalpose, Germą- 
nia Place ir. Clark st.

Birželio 13 — Across the 
River; Anti-Cruelty Society 
patalpas ič kitas apielinkės 
vietas; ji susirinks 2:30 vai. 
po piet adresu 157 West 
Graiid uvc.l ?

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

420 W. 63rd St.
Enitle*ood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atmintis.

A

S
• ■;'.X / > •
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TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Louis NazensikasN

Mr. Louis Nazenskas, 82 St. 
ir Kean avė., Senojoj Svilai- 
nio vietoj užlaiko rodhauzę, 
kur visuomet yra geros rūšies 
degtinė, vynas, alus cigarai, 
cigaretai, užkandžiai, muzika 
ir teikiama mandagus patar
navimas. Pp. Nazenskai yra 
draugiški žmonės , ir abudu 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
nariai.

. Pete’s Inn

Grupės žmonjų, su 
tos Tarybos palydovais, atlan
kys sekamas Chicagos vietas:

Antradienį, birž. 9 — The 
Marshall Field Aparhnents; 
grupė susirinks 2 vai. po piet 
prie namų adresu 411 Black- 
hawk S t.

Birželio 10 — Thirty Fifth 
Street; aplankymas paminklo 
žuvusiems Pasauliniame Kaitė 
negrams; aplankymas Aštunto 
Regimento kariuomenės patal
pų, etc.; grupė susirinks 8 y. 
vakare aut pietryčių kampo

P. Dambrausko farmą Wil- 
low Springs žino daugelis. 
Farma turi gražų sodną, vais 
medžius, puikiai žaliuojančią 
žolę; čia dulkių nėra niekuo-1 nauja RAKANDU KRAUTUVĖ 
met. Dambrausko farmoj ga- IR DIRBTUVĖ
Įima rengti niknikus išvažia STEVE KIVO, LIETUVIS Įima i engti piKiiiKus, įsvazia- Parduodanie naujus ir taisome se- 
vimus arba pares. Pp. Damb- nūs rakandus pigiomis kainomis, 
rauskai užlaiko ir rodhauzę, 716 WTel1StVk!torv't385?alSted v i a v ivi/vi y oovix
kur galima gauti geri gėri7 -—---------- ------------------------
mai kasdien. Salutaras Drug &

Chemical Co.
Salutaro Biteris yra vienas iš geriau
sių Biterių kų šiandien randasi ant 

. marketo. Jis žinomas kaipo gerų gy- 
iuolė dėl vidurių ar kitų nesmagu- 
mų. Plačiai yra parduodamas aptie- J koše ir vartojamas. Tavernose gerasi gerti * su degtine ir be degtinės. Rei-•P<Lna0U Palaukite visi ir visados Salutaras Bi- JT J? terio. Pašaukite telefonu Canal 1183. 

*15"UU 639 We8(1 igth St.
51 00 _ CHICAGO. ILL.

Garsinkitės “N-nose
Tavernos

Hospital
Ligoninė

SVEIKATOS KLINIK
Tonsilai išimami

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

nėje ............
Akušerija na

muose ...........■*
Medikalė egzami

nacija ............ .
DOUGLAS PARK HOSTIPAL

1900 So. Kedzie Avė.

Siunčiam Gėles telegramų j Visas 
Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
kvietkininkas 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

J. MIKŠIS
RAMOVA AUTO SHOP 

Taiso visokius automobilius 
geriausiai ir iriausiai

Tel. Yards 6547

įLaidotuyių Direktoriail Į

SPRING INN
Musu užeigoje visados geros ružies 
degtinė, alus, cigarai, cigaretai ir 
skanus užkandžiai . Platforma dėl 
ŠOkfū veltui, draugijoms. iSvaiiavi- 
“■kvffimSKAi““

82th and Kean Avė. Willow Springs,

21st Place Tavern & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai__
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place TeL Ganai 7522

Bungalow Inn
Musų užeigoj visados randasi ge

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

82nd and Kean Avenue

Pete’s Inn, prie 82 gatvės ir 
Kean avenue. šioje užeigoje 
visuomet gausite visko, kas 
tiktai rodhauzėj yra legaliu 
laikyti ir miškuose parduoda
ma: šaltos košės, gerų gėri
mų, cigarų, cigaretų;> teikia 

mandagus patarnavimas.m a

Bungalovv Inn

■ JUOZAPAS
■ UDEIKH

IR TĖVAS
■ REPublic 8340

Pocahontas Mine Kun Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

TeL Republic 6402
Urane Coal Co.
6332 S. Long Avė.

Chicago, III.

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiuiMetinės Mirties Sukaktuvės

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

“NAUJIENŲ” ADM.

gat- 
gra- 
pp. 
Pas

Bungalow Inn, prie 82 
vės fr Kean avčnue. šią 
žią rodhauzę užlaiko 
Green ir Jos. Trepokąs. 
juos gausite gerų gėrimų, už
kandžių. Čia yra stalai šeimy
noms, groja gera muzika, rod- 
hauzė- atdara visą naktį. Jų 
mėnesinis skelbimas eina kas
dien.

Spring Inn
P-nios Kuchihskienės užei

gą, Spring Inn, yra graži užei
ga. Čia visuomet, atvažiavę į 
miškus ar į kapines, rasįje ge-

PETRONĖLĖ 
MIKULSKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
8 d. birželio mėn., 1935 m., 
sulaukus pusės amžiaus, gimus 
Raseinių apskr.. Kražių parąp,, 
Linkaičiu kaime. Paliko dide
liame nųliųdime vyra Antanų, 
dukterį Stepania, sūnų Bronis
lova ir marčia Eva, broli Vla
dislovų ir broliene Petronėlę 
Steponkus, dėdę Pranciškų Ži- 
linskį ir gimines.
* Liudnųi ųtminčiųi musų 
brųngios moteries ir motinėlės 
bus laikomos $v. Mišios Šv. 
Čicilijos bažnyčioje 5058 Lop
inis st. 8 d., birželio 1936 m., 

. 8 vaj. ryto. Kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus atsilankyti i pamaldas.

Mes Tame musų brangioji 
niekuomet neužmiršime. Tu 
pas mus jau nebesųgrjši. bet 
mes anksčiau ar vėliaus pas 
Tave ateisime. Lauk- mus atei
nant!

Nulipdė lieka,
Vyras, duktė, sūnūs ir giminės

'v

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

Bill’s Tavern
Pranešam visiems draugams ir 

kostumeriams. kad mes persikėlėm i 
nauja vieta; penktadieniais žuvis 
veltui ir gera muzika penktadieniais 
ir šeštadieniais; graži vieta dėl šo
kių. Užkandžiai visuomet.

Savininkai:
VINCAS IR ONA POPELL 

4358 So. Maplewood Avenue

SUSIRINKIMAI
I

< " . J  „ ' , . ...........

ROSELAND. — Lietuvių Laisvamanių kuopos pusmetinis su
sirinkimas įvyks antradienį, birželio .9 d., 7:30 vai. vakare 
Darbininkų Svetainėje, 10413 Michigan avė. Visi kuopos *. • 1 • 
nariai prašo,mi atsilankyti ir atsivesti norinčių prisirašyti. 
Susirinkime bus daug svarbių reikalų apsvarstyti. Bus iš
duoti raportai ir teks išrinkti darbininkai Dr-o Jono Šliu- 

- po prakalboms, o taipgi piknikui, kurs įvyks Raibužio far- 
moj birželio 21 d. —A. Jocius, rašt.

Cicero Lietuvių Namų Savininkų Politikos Kliubo priešpusme- 
tinis susirinkimas įvyks antradienį, birželio 9 d., 8 vai. 
vakaro Lauosybės svetainėje, 49 crt. ir 14 Street. Malonė
kite visi kliubiečiai susirinkime būti ir atsivesti naujų na
rių prirašyti. Turim visi išvien darbuotis pagerinimams 
musų .apįelįnkėj. —Kviečia Valdyba.
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CLASSIFIEDADS
paša

Rakandai-ltalsai

CALumet 5269,
Transportacijos

CLASSIFIEDADS
pusėtinai

sėjęs j

Tėvas

pilnas

Educational

liams nusikratyti klerikakliz

Delegatų kelionė 
Kongresų ir S. L 
Seimą Cleveland, 

L. '

GARSINKITE^ 
NAUJIENOSE

tonas 
tonas 
tonas 
tonas

$5.25
5.50
5.50
4.25

liudy- 
nebuvo

Furs
Kailiai

Business Service 
Biznio Patarnavimas

UNIVEKSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

Budriko didelis užpirkimas 
New ¥orke ir Philadelphi- 
joje Elektrikinių Ledaunių, 
Radio, Skalbyklų, rakandų, 
karpetų, bus parduodama 
daug pigiaus normajės kai
nus ir lengvais išmokėji
mais.

vyrų į “piktą

liudininkas
Jis sakė, kad matęs ne-

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

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

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

Naujos Mados Doro 
vės Mokinimas
Vardan Dievo

statome garad- 
-taisome, kaminus, 

padedame ce- 
patyre per 

Darau darba ant 
darba

PARDAVIMUI namas—5 flatu ir 
Storas — Stora noriu iSrenduoti. 
Randasi 1787 So. Union avė. Savi- 
nikas Telefonas Lafayette 5941.

Tūlas biznierius, kurio skel
bimas eina kasdien “Naujieno
se”, tankiai man nusiskųsda
vo, kad jis negaunąs “Naujie
nų” kasdien. Kada patikrinda
vau dalykų stovį, tai pasirody 
davo, kad paštorius jam “N? 
atnešdavo kasdien.

as rankas, 
sumanymui 

ir pri- 
tetuŠius nutarimą at-

PARSIDUODA tavernas 
stako ir fikč^riai. Mrs. Joseph Bre 
tanus, 3231 W. North Avė.

NAŠLĖ moteris nori parduoti 3 
namus: 4 flatu medinis namas 3512 
So. Emerald Avė. — 4 flatu ir 3 
Storai ant pirmu lubu namas 2141 
W. Van Buren St. 4 flatu ir 1 Storo 
ant pirmu lubų namas, 919 West 
35th St. Savininke Mary Anderson 
randasi 919 W. 35th St. antros lubos 
iš priekio.

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinąm pinigus ant mortgičių 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduoiam. parduodam arba 
išmalnom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

MERGINA apsibūti savas kambste 
rys. $7.00. 4952 N. Central Park.

Juniper 8133

Džiurė pripažino Zimmermaną 
kaltą esant

Dar žodis apie vaka 
rienę Dr. Šliupui 

pagerbti

PARSIDUODA mažai vartoti 5 
kambariu furničeriai. 2622 W. G9th 
St. antros lubos iš* priekio.

veikėjai, 
prižadus 

visose ko- 
laisvamanių 

Senas Antanas.

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

Laimės spėjikė nųro 
dė vagilių

Furniture Mari
3347 So. Halsted St.

Viskas dėl namų už žemas 
kainas.

Iš Chicagos ir apielinkių tu
ri užsiregistruoti iki birž. 9 d. 
Kurie norėsite vykti traukiniu 
nupiginta kaina — round-trip 
— $8.80. Sugrįžti bus galima 
bile kada bėgy 10 dienų.

Praneškite 
komisijai J Naujienas kasdien 
nuo ę iki 8 ,vial. vak. Tel. Canal 
8500. M. Kemešienė.

STOGAI IR SAĮDINGAI 
Dengiame stogus, 
žius, ir porčius, •’ 
pakeliame narna ir 
mentini fundamentą, 
dvidešimts metu, 
lengvo išmokėjimo ir kožna 
garantuoju.

JOE LELEIKA
4135 So. Campbell Avė, 

Tel. Prospect 3140.

Stankus ir Pėter Bendikso, kad 
jie atidarytų balsavimo dėžę ir 
•leistų patikrinti, ar joj n erą 
primestų balotų kaip jį sumu
šė P. Zimmerman ir išmetė į 
gatvę, ir apie visą skandalą, ku
ris įvyko 57 precinkto II war- 
dos balsavimų stotyje balandžio 
14 d. 1936 m.

Vincą Stulpiną bandė supai
nioti kaltinamojo adv. John Cu- 
sack, bet Stulpinas taktiškai 
atsakinėjo į jo klausimus, ku
rie atitiko pirmųjų liudininkų 
pareiškimams.

Po V. Stulpino buvo iššauk
tas liudyti William Wright, val- 
styjos prokuroras, kuris darė 
kaltinamųjų preliminarį tardy-

MERGINA bendram namu darbui 
nėra vaiku, apsibūti ar išeiti nak
timis. 1647 So. Lawndale. Rockwell 
1934. 4

PARSIDUODA kendžiu. iče cream 
ir smulkmenų krautuvė. Gerai ei
nantis -biznis, tinka porai moterų 
*»r ved”’’1*! norai. Arti mokyklos. 
Kaina $500. .Parduosiu pigiai. 6049 
Princeton Avė.

Pirkite savo apielinkės 
; krautuvėse

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coli Baksais 
ir sinkom. Taipgi $toru fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant - svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba '-ant išmokėjimo. Pamatykite 
mUs pirm negu pirksi te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S? State St.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PAIEŠKAU janitoriaus darbo ar
ba už pagelbininka—moku visus 
darbus dirbti—patyrimas per daugel 
metu. Atsišaukite, 3419 S. Union 
antros lubos.

(Pabaiga)
Penktadienį teismabutis bu

vo prisirinkęs žmonių. Žirii 
mertnan, lyg j a vesdamas nesma
gumą, nekantriai laukė, kada 
tie jam nepalankus lindymai 
baigsis ir džiurė išneš nuos
prendį.

Pirmas buvo iššauktas Zim- 
mermano liudininkas Jameš 
Bais 
pažįstamą jžmogų, -kuris ba
davęs Zimmermanui balotus ir 
pats pabėgęs.

Po jo liudymo Joseph Bean- 
ard. Beanard pasakojo, kad 
jis po 6:00 vai. ryto atvežęs 
Anthon J. Zigmantowiz’iųy kan
didatą į wardos komitimanus ir 
matęs, kad tuo laiku jau Zim
merman buvęs areštuotas. Jiem 
stovint šaligatvy prie jų priė
jęs V. Stulpinas ir pasakęs, 
kad valstyjoš policininkas Frante 
Tamulis areštavęs ne tą žmogų.

Toliaus tardomas J. Beanard 
liudijo, kad ir jis matęs, kaip 
nepažįstamas žmogus padavęs 
Zimmermanui balotus. šis 
Beanard liudymas prokurorui 
atrodė neteisingas ir jis liudi
ninką areštavo teismabuty, bet 
vėliau paleido.

Iššaukė liudyti Zimmermaną. 
Jis nervingai atsakinėjo į klau 
simus. Zimmerman pareiškė, 
kad apie 6:00 vai. ryto, eida
mas balsuoti, prie 35-tos ir Hal
sted gatvių sustojęs valgygloj, 
išgėręs kavos ir kai 
gatvę, tai prie jo priėjęs nepa- 
žįu tarnas vyras ir durdamas 
gniūžtę poperų prataręs — 
imk! Kai jis popieras paėmęs, 
tai tas vyras pradėjęs bėgti, o 
jis rėkęs: Sustok ir pasakyk 
ką tu man davei. Bet tas vy
ras nesiklausęs ir nudumęs sa
vo keliais. Tada jis tą gaštiil* 
čių susikišęs į kelines, o kiek 
netilpę kelinėse, tai sugrudęs 
užantin.

Tuo laiku atvažiavęs A. J. 
Zigmantowicz ir kumščius su
gniaužęs bėgęs jį mušti. Jis 
greit nusiėmęs akinius ir per
sigandęs prašęs Zigmanto- 
wicz’iaus pasigailėjimo. Ir kaip 
ant nelaimės kažkas tuo laiku 
rėžęs Vincui Stulpinui į nosį. 
Stulpinas apsipylęs (kraujais. 
O A. J. Zigmantowicz pamatęs 
valstyjos policijantą Frante 
Tamulį pašaukęs ir liepęs jį, 
Zimidermaną, areštuoti.

Bet prokuroras užklausė Zim
mermaną; kodėl tu prašiai pb- 
licininką Tamulį, kad tau leis
tų eiti į išeinamą vietą prie 35 
ir Halsted gatvių? O kai Ta
mulis atsakė, kad' užtektinai iš
einamų vietų yra kautės trio- 
bėsy, ir kad tave nuvežė ten 
ir iš kelnių iškratė balotus, 
tai kodėl tuomet tau išeina
mos vietos nereikėjo per kelias 
valandas ?

Zimmerman į tuos klausimus 
nieko neatsakė. Prokuroras 
tvirtino, kad Zimmerman išei
namo] vietoj norėjęs iškratyti 
balotus, o nieko daugiau.

Zimmerman taipgi . liūdi j o, 
kad policininkas Tamulis šėręs 
jam su “blekdžiakiu” į spran
dą ir jo sprandas buvęs mėly
nas per tris, dienas. Bet poli
cininkas ginčijo, kad jis jo ne- 
mušęš, tik grasinęs mušti. Pa
klaustas, ar jis Zimmermaną 
butų šėręs jei šis nebūtų su
stojęs, policininkas Tamulis at
sakė: “nebūčiau šėręs, bet vie
toj bučiau nušovęs”.

Zimmerman tardomas visą 
laiką painiojosi atsakinėdamas 
į klausimus; Savo advokatui, 
John Cusack vienaip pasakojo, 
o prokurorui V. Thompsonu? 
kitaip. Jo liudininkų taipgi 
buvo netikslus atsakymai. *

Po Zimmermano užėmė liu
dininkų kėdę Vincas Stulpinas. 
Jis pasakojo kada atėjo į bal
savimų stotį; kaip jis reikala
vo John Juozapaičio; Petėr

kaštavo, tai tur būt nė patys 
tėtušiai nebesuskaito. Vandens 
bilos gyventojams nesumažė
jo, o tėtušiai Chicagos miestui 
prasiskolino virš $306,000.

Gale savo termino tėtušiai 
vėl nutarė ^ vandens sistemą 
gerinti. Prieš pačius praėju
sius rinkimus gyventojai ir 
vėl ėmė rūstauti. Tėtušiai pa
matė, kad tai gali rinkimų 
“steikams” pakenkti, tai dar 
kartą aprimo. 1

Kuomet tačiau buvusieji tė
tušiai išnaujo tapo • išrinkti, 
tai ir vėl nutarė vandens sis
temą gerinti, aiškindami, kad 
kitos išeities nėra. Kol girdi, 
vandens sistema nebus tinka
mai sutvarkyta, tol jausis van
dens trukumą. Dabar gyven
tojai nerimauja, kad šį pava
sarį vandens nėra.

Praėjusiame susirinkime tė
tušiai nutarė atskirti vandens 
departamentą nuo politikos. 
Prezidentas paskirs penkis as
menis vandens reikalams tvar 
kyti. Pirmą ji| jau paskyrė— 
“ne politikierių”, tik miestelio 
kolektorių. Kitus keturius vė
liau paskirs.

Tai matot, kaip Cicero van
denėlis yra kankinamas. Ar 
nebūtų laikas gyventojams tą 
nelaimingą vandenėlį paliuo- 
suoti iš kančių?—Demokratas.

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musu biuras suteiks pa i arimus namu 
savininkams ^reikale nesusipratimu s\ 
rendauninkais. Maža narini mokes
tis. Atdara kasdien, nuo 8 vai. rytt 
iki 8 vate vak. Šventadieniais »tuo 
10 ryto iki piet

. LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West DiVision St.

Tel. Ąrmitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu dr* 

50 m**'

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

MOLER SYSTEM
177 N. State St.‘, Central 6393

Policmonams vėl bu^ darbo mieruoti ar moterų maudymo 
si kostiumai yra pakankamai ilgi, kad nevestų 
pagundinimą”.

Kožną dieną Budriko pro
gramai 7 P. M. iš stoties 

WAAF, 920 kil.

Kuomet yra kas nors tokio 
užganėdinančio, tuomet no
risi nors dalele įspūdžių pasi
dalinti su plačiaja visuomene. 
Apie Dr-o Šliupo prakalbas 
tegul kiti parašo. Aš čia noriu 
tik išreikšti keletą minčių apie 
svečio pagerbimo vakarienę.

Vakarienę surengė Dr-ui 
Šliupui priimti centralinis ko
mitetas birželio 4 d. Lietuvių 
Auditorijoj. Komitetas susidė
jo iš žinomų Chicagos darbuo
tojų drg. P. Grigaičio, Dr-o A. 
L. Graičuno, St. Dambrausko 
p. čėpulio ir kitų.

Komitetas pasirūpino tinka
mai pagerbti seną aušrininką, 
kovotoją už lietuvybę ir lais- 
vamanybę, kuriam šiais me
tais sukanka 75 metai ir 50 
metų visuomenės darbuotės.

Kadangi laikas bankietui 
prisirengti buvo visai trum
pas, tai nebuvo galima iŠ ank
sto vakarienės tikietų parduo
ti. Tik p. St. Dambrauskas iŠ 
anksto, rodos, pardavė apie 
60 tikietų. Kita dalis tikietų 
išparduota vietoj.

Svetainėje stalai buvo pa
puošti gyvomis gėlėmis, bu
kietais. Svečiam susėdus prie 
stalų jaunos lietuvaitės patar
navo. Vakarienė buvo paga
minta skani ir gausi.

Svečiams pavalgius, drg. P. 
Grigaitis vedė programą, pa
kviesdamas įžymesnius sve
čius ir veikėjus išreikšti savo 
mintis link Dr-o šliupo ir 
ateities veikimo, žinoma, iš
reikšta visokių minčių, bet 
didelė didžiuma pareiškė, kad 
reikia organizuoti Etinės Kul
tūros Draugijos skyrius arba 
kuopas. Amerikoj

mo jungą ir prietarus,Jyagrei 
tinti įvedimą civilės metrika
cijos, ir kitų reikiamų pataisų 

Savanoriai, tiksliau
kius, savanorės rinkėjos pre
numeratos Laisvajai Minčiai 
užrašinėjo Etinės Kultūros 
Draugijos, organą, kurs leid
žiamas yra Lietuvoj ir kurį 
redaguoja Dr. šliupas. Laik
raščio kaina tik $1 metams. 
Užrašyta' nemažai, jei neklys
tu, tai 146 prenumeratos.

Reikia tarti žodis kitas ir 
apie šeimininkes, kurios pa
sidarbavo vakarienei surengti. 
Jos buvo pp. E. Dambrauskie
nė ir Ručinskienė. Jos darba
vosi net kelias dienas, vėliau 
turėjo ir pagelbininkių, kaip 
p-nią Patupienę ir kitas, kurių 
pavardžių neteko sužinoti.

Prie stalų patarnavo p-lės 
Patupaitės ir kitos. Visos atro
dė savo darbo ekspertai. 
Trumpai sakant, visi buvo pa
tenkinti ir skirstėsi namo pa
keltu upu ir pasiryžimu dar
buotis ląisvamanybės dirvoj, 
kuri iki šiol buvo 
apleista.

Tad, gerbiamieji 
išlaikykite duotus 
pasidarbuoti, kad 
lonijose butų 
kuopos.

I
Model Illuitrated—I 
GAQ-o0. Otheri 
Sįielvador Modele 
Irom up. |

THB WORLD’S MOST 
BBAUTIFUL RBFRIGBRATOR

Prokuroro Wright lindymai 
patvirtino V. Stulpino 
mus ir Zimmermanui 
vilties laimėti bylą.

Teisėjas. George Blatt davė 
instrukcijas džiuTei. Džiurė 
išėjo daryti sprendimą. Po 30 
minučių jau nuosprendis buvo 
išneštas. Phillip Zimmerman 
rastas kaltu.

Teisėjas G. Blatt pranešė, kad 
birželio 17 dieną teismas P. 
Zimmermanui paskirs bausmę. 
Zimmerman buvo paleistas po 
$2,500 kaucija.

John Juozapaitis, Peter Stan
kus ir Peter Bendikso byla bus 
svarstoma birželio 25 d. šie 
trys lietuviai yra kaltinami ne
teisėtu balsavimų vedimu ir 
pridavimu septyniolikos balotų 
Zimmermanui. Jie visi trys 
yra paleisti po kaucija $2,500 
iki bylos, svarstymo.

ši byla užsitęsė tris dienas, 
bet prokuroras Verųon Thomp
son “Naujienų” reporteriui pa
reiškė, kad dar šios skandalin, 
gos lietuyių bylos knyga nėra 
Užvožta. Svarstant ‘sekamų 
trijų lietuvių bylą į ją busią 
įvelta ir daugiau politikierių.

— Fm. Bulaw.

CICERO. — Jau bus kokie 
šeši metai, kai miestelio tėtu
šiai kankinasi dėl vandens- 
Dar rejiublikohanĮS esant val
džioj pradėta dėl vandens ka
muotis. Buvo nutarta paleisti 
vandenį į privąiči 
Gyventojai šiarii!| 
griežtai pasiprie^įno 
vertė 
šaukti _ _

Kai valdžios vddeles~"paėme 
demokratai; tai-firmas jų nu
sistatymas buvo •, vėl vandens 
sistemą pertvarfcyti. Tačiau 
gyventojai ir vėl pasipriešinę. 
Miestelio tėtušiai tuomet pra
dėjo siuntinėti nesvietiškai 
aukštas, vandens bilas. Deliai 
to kilo didžiausias ergelis tarp 
tėtušių ir gyventojų. Tėtu
šiai aiškino, kad vandens bi
los pasidarysiančios normalės, 
kai tik vandens pervados taps 
sutaisytos. .:

Na, taisė ir taisė trejus me
tus,\ betaisydami^ dar labiau 

taisymas

* Real Estete For Sale 
Namai»ŽeinčPar<daTlmoi

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estate and Insurance 
468T* South Ashland Avenue. 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom ka kas 
turite. Pagelbstime atnaujinti morri- 
čius. Turėdami ka ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie musu, teisingas ir greitas 
patarnavimas jums bus ant naudos.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Rooting Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250 >

Tada prasidėjo tyrimas da
lyko namuose. Per tūlą laiką 
buvo nužiūrima ,kad vienas ar 
kitas iš atsilankančių klįjentų 
pasiimą dienraštį/ ir parsineša 
namo. Pagaliau^: tapo užklau 
sti ir tie asmens;^kurie buvo 
nužiūrėti tokiu s nemandagiu 
elgesiu. Visi davo rimtą atsa
kymą, tokio nemandagumo jie 
nėra papildę. . Dalykas butų 
tuomi ir užsibaigęs. >

Tačiau, yienątčgražią dieną 
kalbamojo biznieriaus ’ j aunutis 
su.nus (gal apie 7h8 metų), ku
ris lanko bažnytinę; mokyklą, 
savo tėvo užklausė, o> kiek tėtis 
moki už ‘'Naujienas!’? 
nuoširdžiai jam apsako 
“nieko”; nes jo skelbimas eina 
Naujienose kasdieną, todėl dien 
raštį jis gauna veltui. Vaiku
tis tada tėvui sako: “Jeigu jus 
pinig ųnemokate už Naujienas, 
tai galite, jas skaityti aš 
daugiau jų į pečių nekišiu”.

Tada tėvas klausia sunaus: 
“O kas tau liepė “Naujienas” 
kišti į pečių”? Vaikutis atsa
ko nusistebėjęs: “Ar tai tu, 
tėti, hežinai, kad mums šaulėj 
sisterka patarė taip daryti? Ji 
liepė netik ‘N.” ii* “Vilnį”, bet 
ir kitą laikraštį iš Bostono (tur 
būt “Kel.”) degihti”.

— NN. -

Jos. F. Sudrik
INCORPORATED 

3417 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705

BUDRIK

Help Wanted—Mate 
Darbininkų Reikia

PAIEŠKAU patyrusFoTpr ešerio 
ant steam mašinos. Geistina, kad 
butu *r kriaučių s nepatyrė malonė
kite neatsišaukti. 4307 Archer Avė. 
S. Senulis.

Funiislied Įtyms _
RENDON 2 kambariai vaikinam. 

Netoli 2 gatvčkarių linijų su arba 
he vargio. 3187 W. 38th Place.

ROSELAND- — Gerai žino
mo šioj apielinkėj spaustuvi
ninko M. G. Valasko sūnūs 
Algirdas susirgo ir buvo iš
vežtas į pavieto ligoninę.

Valaskas gegužės 28 d. vė
lai vakare išvažiavo sunaus 
lankyti. Spaustuvėj paliko jo 
įnamis J. Rapalis ir skaniai 
miegojo. Tuo tarpu per užpa
kalines duris įsibriovė vidun 
vagišius ir ėmė savotiškai šei
mininkauti.

Tuomet pabudo ir Rapalis. 
Vagišius, numatydamas 1 sau 
nemalonumo, pagriebęs kokį 
ten įnagį, skaudžiai sumušė 
Rapalį ir prisaikiho jį niekam 
nesakyti apie įvykį? Girdi, jei 
pasakysi,' tai' kitą kartą už
mušiu, nes mat vagišius buvo 
pažįstamas."

Vagišius, pasiėmęs tinkamų 
sau daiktų ir pinigus apie $12, 
išsidangino savais keliais.

M. G. Valaskas, vėlai sugrį
žęs namo, tuojau pastebėjo, 
kad spaustuvėj butą neprašy
to svečio. Klausinėjamas, fta- 
palis užsigynė nieko nežinąs, 
tik sergąs.

Ant rytojaus Valaskas nuė
jo pas burtininkę, kuri nusa
ko vagišių išvaizdą ir kokioj 
daug-maž vietoj vagišiai gy
veną. Gavęs burtininkės pa
tarimus Valaskas kreipėsi jau 
į policiją pagelbos ieškoda
mas.

Keristingtono nuovadoj jis 
papasakojo policininkui Welsh 
apie burtininkės spėjimą. Po
licininkas skariiai nusijuokė. 
Ir kur nesijuoks. Jus ir aš 
būtumėm nusikvatoję irgi. 
Tačiau eidamas policininko 
pareigas, Welsh patarė Va- 
laskui įsigyti warantą prieš 
Walterį Rutzeną, kurs gyve
na adresu 10641 Edbrook 
avė.

Apsišarvojus warantu ir pa
darius pas Rutzeną kratą, ras
ta pas jį dalis Valasko dra
panų, bet ne visos. Pinigai ir
gi dingo. ' .

Rutzen areštuotas. Tada jau 
ir Rapalis pradėjo liudyti, kad 
Rutzen jį sumušęs ir išsine
šęs iš Valasko vietos kas jam 
patiko. Toliau pasirodė, kad 
Rutzen, lenkų tautybės vyras, 
jau buvęs porą kartų pirmiau 
baustas po šešius mėnesius 
kalėti už vagiliavimą. Už šią 
paskutinę vagystę jis tapo nu* 
baustas 10 mėnesių'kalėti;

Well, reporteriai norėjo pa
tirti iš policijos kas ta mand- 
rioji burtininkė yra ir kur ji 

įgyvena. Bet jie nieko nepešė, 
iįa policija nesako.
I —Senas Antanas, sugadino, o kiek tas

WISCONSIN DAIRY FARM A. ne
toli miesto. Pilnai įtaisyta su maši- 
nėrija traktorium, užsėti laukai.$3000 
cash—balance priimsiu miesto pro- 
perty arba mortgičiu arba parenda- 
vosiu ant pusės.

Atsišaukite Canal 8911.

MERGINA bendram namu darbui 
padaboti vaika. apsibūti $5.00 pra
džioj. JRogers Park 0480

Help Wanted—Male-Female 
Pąrbinjplęu Reikia

MES TURIME VIETŲ DEL PA
TYRUSIŲ DIRBTUVĖS darbini'n- 
ku; taipgi koteliu, mašinų operato
rių. veiterku, virčiu, bendro namu 
darbo. Geros sąlygos. A. J. McCov 
Assbciates, Suite 1128, 140 South 
Deajbom St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA garažas, biznis su 
namu arba vienas biznis arba ifisi- 
renduoin; biznius, išdirbtas per 17 
metu plačiai žinomas kaipo Palace 
Garage arba Ambros Bros. Parda
vimo nriežastis du bizniai; turiu vie
na apleisti ar tavam arba garage.

1843 So. Halsted St.

^toim^les______
DODGE 1936 Derąonstrator — 4 

duru Sedan su tronku—mažai var 
totas. Bargenas. Priimsiu sena ka 
rą i mainus. (Dodge Dealeris).

CENTRAL AUTO SALES & 
SERVICE

3453 So. Morgan St. 
Tel Boulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

COAL 
_________ Anglys_________  

ANGLYS! ANGLYS!
Anglių kainas nukrito sekančiom 

dviem savaitėm1.
Aukštos rūšies Northern III. ang

lys.
MINE RUN ..
LUMP ........ .
EGG ..'.............
SCREENINGS

Pašaukite Mine Agent
Kedzie 3882.

Help Wanted—Female 
parbininkių^

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

Wabash Employment 14th floor 
20 E. Jackson Blvd.
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