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Francijos valdžia sku
biai vykina reformas

- - _ į

Jau pasiūlė butui įstatymais įvesti 40 vai. 
savaitę, apmokamas atostogas ir 

rkolektyves sutartis
PARYŽIUS, birž. 10. — So- 

cialistinė Leon Bhim valdžia 
vykina reformas nepaprastu 
paskubumu.

Pirmi penki kabineto pasiū
lyti biliai galbūt dar rytoj bus 
priimti. Jais taikoma įvesti 
įstatymais 40 vai. darbo sa
vaitę, apmokamas atostogas ir 
kolektyves 'sutartis su samdy
tojais. Priėmus tuos bilius. 
laimėjimais, kuriais naudojasi 
dabar tik dalis streikavusių 
darbininkų, naudosis tada visi 
Francijos darbininkai. ,
, Pažymėtina ir tai, kad Fran
cijos atstovas internacionali
nėj darbo konferencijoje Gene- 
voje vakar reikalavo įvesti 44 
vai. darbo savaitę visame pa
saulyje.

Du kiti valdžios pasiūlyti bi
liai atšaukia .premiero Lavai 
pravestų algų nukapojimą val- 
idininkams, valdžiois darbinin
kams ir gaunantiems pensijas 
karo veteranams.

Valdžios organai sako, kad 
streikų skaičius žymiai suma
žėjo ir kad kelių dienų padėtis 
pasidarys pilnai normalė. Bet 
opozicija tvirtina visai priešin
gai — esą streikų skaičius ne 
tik nemažėjus, bet dar didėjąs. 
Patikrinti gi faktus yra labai 
sunku.

Valdžia paskelbė rytoj įne- 
šianti atstovų bute bilių sutei
kimui amnestijos politiniams 
kaliniams. Politinių kalinių skai 
čius apskaičiuojamas labai įvai
riai. Komunistai, kurie labiau
sia tos amnestijos reikalauja, 
sako, kad politinių kalinių skai
čius siekia “tūkstančius”. Kon
servatoriai gi sako, kad tokių 
kalinių yra tik keli.

Pirmas amnestiją laimėjo 
Emile Bonnat, manažeris ko
munistų laikraščio L’Humani- 
te, kuris buvo nuteistas še
šiems mėn. kalėjiman už pas
kelbimą neteisingos žinios apie 
sveikatingumo sąlygas armijoj.

NEW YORK. — Dabar daugelis stato sau kląusimą: ar televizija padarys radio srityj tokį 
versmą, kokį padarė garsiniai filmai kino teatruose?

per-

Lenkai negavo kan-,.20 žuvo traukinio
didato, todėl boiko-, katastrofoj 

a a *
tuoja rikimus

Iš Republikonu Konvencijos
Republikonai smerkia demokratus ir šau

kia gelbėti Jungt. Valstijas
CLEVELAND, O., birž. 10. 

— Republikonu konvencija jau 
įsisiūbavo. Vakar vakare liko 
perskaityta ir svarbiausioji pa
grindinė kalba — keynote. Per
skaitė ją laikinis pirmininkas 
senatorius Steiwer, pasižymė
jęs savo iškalbumu.

Visa jo kalba susidėjo iš 
smerkimo demokratų adminis
tracijos ir jos Naujos Dalybos 
ir šaukimo gelbėti Jungt. Val
stijas nuo “uzurpatorių”, kad 
atsteigti jose “popuharę val
džią”.
K

Šįryt savo vietą užėmė nuo
latinis pirmininkas, atstovas 
Snell, kuris irgi kvietė delega
tus kovoti “už atsteigimą Ame
rikos konstitucijos ir laisvių” 
(nors dabar Amerikos žmonės 
turi daug daugiau laisvių, negu 
kad yra turėję prie republi- 
konų. Pav., darbininkai gali

šiandie bus pasiūlyta daugiau 
svarbių bilių

Rytoj valdžia Puošiasi ^pa
siūlyti dar visą eilę,' Jąbąi gar
bių bilių. ’ Tais biliais bus ei
nama prie nacionalizavimo gin
klų ir amunicijos pramonės, 
pusiau nacionalizavimo Fran
cijos banko. Taipgi bus pa
siūlyta pakelti amžių priversti
no lankymo mokyklų, kad tuo 
budu sumažinti nedarbą, nelei
džiant jauniems vaikams sku
biai veržtis į ’ dirbtuves, ilgiau 
juos paliekant mokyklose.

Samdytojai ir Darbo Konfe
rencija bendrai apskaito, kad 
darbo valandų sutrumpinimas 
su laimėtu pakėlimu algų reikš 
pakėlimą algų 35 nuoš. 20 nuoš. 
to pakėlimo eina sutrumpini
mui darbo vaalndų, 4 nuoš. — 
atostogoms ir 11 nuoš. yra 
grynas pakėlimą saigų pinigais 
Samdytojai sako, kad jie su
tikę priimti tokį pakėlimą tik 
spiriami valdžios, bet, girdi, 
jie patys dabar nežiną kaip ga
lėsią išsiversti, nes naujoji naš
ta buk esanti nepakeliama.

Vokiečių kampanija 
už atgavimą kolo- 

nijų Afrikoj
BERLYNAS, birž. 10. — 

Vokietijoje prasidėjo smarki 
kampanija už atgavimą buvu
sių Vokietijos kolonijų Afriko
je. Naciai bando įkalbėti gy
ventojams, kad atgavus koloni
jas visi Vokietijos vargai užsi
baigs, nes Vokietija galės gau
ti visą jai reikiamą žaliavą 
labai pigiai už užsieny riecirku- 
liuojančias popierines markes. 
Už kolonijų atgavimą stoją ii 
Schacht, Reichsbanko prezi 
dentas.

Todėl ir Hitleris dipliomati- 
niuose svarstymuose pradės vis 
griežčiau reikalauti grąžinimo 
kolonijų. Jas valdo dabar dau 
giausia Anglija ir Francija.

Kolonijų Pacifiko vandenyne 
grąžinimo vokiečiai nereikalau
ja, nes buvusias Vokietijos sa
las dabar valdo naciams drau
ginga Japonija.

KAUNAS, birž. 10. — Kau 
no savyvaldybė atsisakė pri
imti valdžios pasiūlymą išsta
tyti nuo Kauno ir vieną lenkų 
kandidatą į Lietuvos “seimą”. 
Todėl lenkai jokio kandidato ne
gavo. • Negavę kandidato len
kai irgi boikotuoja rinkimus ir 
susilaiko nuo balsavimo.

žydams leista buvo išstaty
ti du kandidatus Kaune. To
dėl žydai net ekskušijomis vyk
sta iš apielinkės miestelių bal
suoti į Kauną, kad tik pravesti 
savo kandidatus.

Rinkimas “seimo”, arba va
dinamos tautos atstovybės, už
sibaigia šiandie. Tečiaus nors 
tik vienų tautininkų kandidatai 
yra išstatyti, balsus suskaityti 
ims apie dešimtį dienų ir tik 
iVž 10 deinų^ bus žinomi rinki
mų daviniai.

Renkami gi 49 “astovai” iš 
137 tautininkų išstatytų kandi
datų.

NEAPOLIS, Italijoj, birž. 10. 
— 20 žmonių liko užmušta ir 
100 sužeista, traukiniui su dar
bininkais nušikuš nuo bėgių 
kelių mylių atstume nuo Nea 
polių. Du Vagonai liko sudau
žyti, kiti 7gi ’ apvirto. ;

6 juodieji legionieriai 
kaltinami už nu

plakimą
DETROIT, Mich., birž. 10. — 

šeši Juodojo Legiono nariai ’li
ko atiduoti teismui už nupla
kimą geležies liejiklos darbi
ninko Robert Penland už tai, 
kad jis tankiai apleisdavo Le
giono sufeirinkimus.

MARIJAMPOLĖS CUKRAUS 
FABRIKE BUS KELI NAU

JI PASTATAI

Pietinė Kantono Chi- 
nija veržiasi karan 

su Japonija
SHANGHAI, birž. 9. — Pie

nės Chinijos valdžia Kantone 
ruošiasi karui su Japoniją ir 
tam tikslui mobilizuoja didelę 
gal 600,000 kareivių armiją.

Nanking nacionalistų valdžia 
pasiūlė Kantonui nesiskubinti 
į karą, bet pasitarti ir. sudaryti 
prieš Japoniją vieningą fron
tą. Bet Kantono valdžia nuo 
tokių derybų atsisakė.

Girdi, Chinijos žmonės ne
begali ilgiau toleruoti Japoni
jos briovimosi ir todėl laikas 
pradėti karą. Todėl Centra- 
linė (Nanking) valdžia turinti 
ne derybas siūlyti, bet turi įsa
kyti tuojav/s pradėti karą.

Du trumpi generali 
niai streikai

organizuotis be baimės, kad 
juos puls milicininkai ir pradės 
juos žudyti ar troškinti nuo
dingomis dujomis).

Prie rinkimų kandidatų kon- penktadienį.

vencija dar nepriėjo, nes. pir
miausia turės būti pagaminta 
partijos platforma. Gub. Lan
dau šalininkai, kurie valdo kon
venciją, kviečiasi į talką ir šen. 
Borah šalininkus padėti jiems 
paruošti platformą.

Su platformas pąruošimu nei- 
nasi taip sklandžiai, kaip buvo 
tikėtasi. Nors platforma yra 
nieko nereiškiantis dalykas, 
vien tik priemonė balsus' su
žvejoti, bet ir čia neįstengia
ma susitaikinti. Kaip matyt, 
vieni norėtų • liberališkesnės 
platformos, nes tik tuo budu 
tikisi atitraukti balsus nuo 
prezidento Roosevelto, bet kiti 
stovi už priprastą konservaty- 
vę platformą.

Konvencijai kalbės ir buvęs 
prezidentas Hoover, kuris betgi 
šiaip konvencijos darbuose ne
dalyvausiąs.

Kansas gubernatorius Dan- 
don vis dar tebėra stipriausias 
kandidatas ir jo šalininkai ti
kisi jį nominuoti ateinantį

Lietuvos Naujienos
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Statybos'darbininkai
bus prilyginti pra

monės darbinin
kams

Neri keistis politi 
niais kaliniais

Daug streikų užsibaigė
Vakar daug streikų jau už

sibaigė ir darbininkai sugryžo 
į darbą, bet kiti streikai vis 
dar tęsiasi, o taipjau prasidėjo 
ir visa eilė naujų sterikų. Strei
ku grūmoja ir Paryžiaus na
mų prižiūrėtojai, kurių yra 
80,000. Jie reikalauja, kad na
mų gyventojams butų išdalinti 
didžiųjų durų raktai, kad na
mų prižiūrėtojams nereikėtų 
nuolatos keltis naktimis įleisti 
pavėlavusius sugryšti namo gy
ventojus. Namų statytojai 
tebestreikuoja.

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

Mussolini atsisakė 
nuo trijų minis

terijų
RYMAS, TiržT’10. -1 Mus

solini, kuris vienas sudarė veik 
visą ministerių kabinetą, da
bar atsisakė nuo trijų minis
terijų — užsienio reikalų, ko
lonijų ir korporacijų. Tai esą 
todėl, kad fašistų partija ga
lėtų plačiau dalyvauti valdžios 
reikaluose. Bet vistiek Musso
lini, be premiero vietos, vis dar 
pasilaikė sau kdturias ministe
rijas — karo, laivyno, aviaci
jos ir vidaus reikalų.

Užsienio jreikalų ministerių 
liko paskirtas Mussolini žentas, 
grafas Ciano. Buvęs užsienio 
reikalų vice-ministeris Fulvio 
Suvich gi pasitraukė iš savo 
vietos.

MARIJAMPOLĖ. — Akc. 
“Lietuvos Cukraus” bendrove 
atidavė iš varžytinių Marijam
polės cukraus fabrike pastaty
ti kelis naujus pastatus. Turi 
būti pastatytas dar vienas nau
jas cukraus sandėlis (viso jų 
tada Marijamopolės cukraus 
fabrike bus trys), medžiagų 
dirbtuvė, sargui namas, vienas 
gyvenamas butas ir išgrįsta 
apie ha. sklypas. Visus 
šiuos darbus atlikti iš varžyti
nių laimėjo Markūnas — Jude- 
levičius už Z136,000 litų . Dar
bai turi būti atlikti liki rug
sėjo 1 d.

ATLANTIC CITY, N. J., bir
želio 10.— Penki vyrai ir vie
na moteris vakar sugavo 
7 pėdų želvį (čerepoką), 
riantį 1,500 svarų. Jis 
2 pėdų storumo ir 5l/2 
platumo.

gyvą 
sve- 

buvo 
pėdų

PALO ALTO >Cal., birž. 10, 
— Buvusio prezidento Hoover 
daržininkas David Sanguinetti. 
50 m., nusišovė ex-prezidentc 
namų rutey

MEXICO CITY, birž. 10. — 
Meksikos Darbininkų Konfe
deracija, protestuodama prieš 
valdžios uždraudimą streikuoti 
geležinkelių darbininkams, skel
bia du generalinius 30 minu
čių streikus birželio 18 d. Vie
nas streikas bus 11 vai. ryte, 
o kitas -6 vai. vakare. Visuo
menės aptarnavimo įmonės ne
bus paliestos streiko.

ST. PETER, Minn., birž. 10. 
— Dar du pamišę kriminalis
tai, kurie pabėgo iš vietos be
protnamio, liko pagauti. Tad 
dabar tebėra nesugauti septy
ni kriminalistai.

SPRINGFIELD, III., birž. 10. 
— Valstijos augščiausias teis
mas parėmė Chicagos parkų 
komisionierių atsisakymą leis
ti kun. Coughlin laikyti pra
kalbas Soldiers Field.

Giedra; tiek pat šalta.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicaogj buvo 56°.
Saule teka 5:14, leidžiasi 

8:24.

SHANGHAI, birž. 10. — 
Laivas President McKmley iš
plaukė į Seattle, Wash., išga
bendamas $24,000,000 (mex.) 
sidabru.

Anglijoj
Milžiniškas laivas

SOUTHAMPTON, 
birž. 10.
Queen Mary sugryžo iš .savo 
pirmosios kelionės į Jungt. Val
stijas.

NEW YORK. — Charles Lu- 
ciano, kuris grįžo gyvas iš “rai- 
do” į vieną galą. Dėlei to jis 
buvo pramintas laimingu, s

Dabar teismas rado Luciano 
esant kaltą dėL vadovavimo ra- 
ketui, 
miesto

kuris kontroliavo šio 
ištvirkavimo urvus.

AUGUSTA, Me., birž. 10. — 
Laukų darbininkas James Fol- 
son, 35 m., kuris prisipažino 
išgėdinęs ir nužudęs dvi jau
nas mergaites, liko nuteistas 
visam amžiui kalėj iman.

KAUNAS, geg. 15, — Staty
bos darbininkų streikui išsiplė
tus, buvo sumanyta, kad atly- 
ginimus nustatys kainų tvar
kytojas, tačiau nuodugniai rei
kalą ištyrus prieita kita išvada: 
visose darbo apsaugos konven
cijose (8 valandų darb<5 dienos, 
vaikų apsaugos, moterų apsau
gos ir kt.) yra pasakyta pra
monės įmonių darbininkams 
prilyginami įvairių statybų 
darbininkai, k., a. vandentiekio 
ir kanalizacijos, tiltų, įvairių 
pastatų, kasyklų ir t. t. O mu
sų pramonės darbininkų sam
dos įstatymo 1 str. pasakyta, 
kad pramonės įmonėmis laiko
mos įvairus fabrikai, o kurios 
įmonės prilyginamos fabrikams 
— sprendžia vidį reik, min-ris 
susitaręs su finansų ministerių. 
Taigi, dabar jau ir yra nusista
tyta statybos įmonių darbinin
kus prilyginti pramonės darbi
ninkams ir jiems taikyti pra
monės darbininkų samdos įsta
tymą. Be to, šis įstatymas duo
da teisę tam tikrai komisijai 
nustatyti pramonės darbininkų 
minimalines atlyginimo normas. 
Taigi, ryt skelbiamas vid. reik, 
ministerio įsakymas, kuriuo 
statybos įmonių darbininkai 
prilyginami pramonės darbinin
kams ir komisija nustatys atly
ginimo minimalines normas.

Nustačius atlyginimo nor
mas, manoma, kad statybos 
darbininkų streikas bus baig
tas.

KAUNAS. — Varšuvos laik
raščiai rašo, kad Lenkų vyriau
sybė kreipusis į Švedijos Raud. 
kryžių, prašydama tarpininkau-. 
ti tarp Lietuvos ir Lenkijos po
litiniais kaliniais pasikeisti.

Džiugina reiškiniai 
kaime

UKMERGĖ. — Buzų kaimo 
(Deltuvos v.) jaunimas gegu
žės 10 d. suruošė klojime šo
kių vakarą su vaidinimais. Su
vaidinta “Knygnešio duktė” ir 
“Pas fotografą”. Nors vaidini
mui ruošėsi pats kaimo jauni
mas be reikiamo patyrimo šioj 
srity, bet scenoj pasirodė ne
blogai. Publikos buvo nemaža.

Panašios kultūrinės pramo
gos teigiamai veikia bendrą 
jaunimo nuotaiką. Išsklaido 
sustingime susitelkusias smul
kias ihtrigas, duoda medžia
gos kilnesnėms mintims pasi
reikšti, palieka smagių prisimi
nimu.

Sekmadieniais 
Naujienų Ofisas 
Bus Uždarytas!

APVOGĖ TEISMĄ

ZAGREB, JugoąĮ^vijoj, birž.
— Du lakūnai įsimušė ir 

liko sužeista, 
lėktuvui nukritus pačiame biz-: 
nio centre Dubrovnik mieste
lyje.

Du lakuna:9 
datfg praeivių

ŽEM. NAUMIESTIS. — Gegu
lės iš 12 j 13 d. naktį nežino
mi piktadariai įsilaužė pro lan
gą į apylinkės teismo antsto
lio kartu esančią raštinę ir pa
grobė kelis tūkstančius litų.

• 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 visą vasarą, Naujienų 
ofisas bus uždarytas.

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

NAUJIENŲ ADM.
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Clevelando ir Ohio Žinios
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Daug lietuvių baigia 
mokyklas,

Mokslo metai baigiasi. Tūk
stančiai jauny berniukų ir mer
ginų baigia aukštesniąsias mo
kyklas. Kai kurie jų turės pro
gos tęsti mokslą universitetuo
se ir kolegijose, tačiau daugu
mas negalės to padaryti, —

Clevelando lietuvių kolonija 
nėra maža. Suprantama, kad 
kiekvienais metais nemažas bū
rys jaunimo baigia vidurines 
mokyklas. Kiek man žinoma, 
šiais metais East Tech baigia 
šie lietuviai: Alphonse Bachen- 
akas, Joseph Gražulis, John Ka
zėnas, Anthony Butkus, Ed- 
ward Macijauskas, Alfred Prei- 
kas, Frank Raizis, Constant

gyrė ir nieko nepeikė, bet be
šališkai stengėsi atpasakoti 
tai, kas dabar dedasi Lietuvo
je.

Reikia pasidžiaugti, kad 
clevelandiečiai turės progos Dr. 
šliupą išgirsti. Mat, jis atvyks 
pas mus SLA seimo metu, 

šia proga noriu tarti nuošir
dų ačiū savo močiutei ir Mo
tiejui Vitkui už labai malonų 
manąs priėmimą ir vaišes. Gai
liuosi tik vieno, kad labai ne
daug laiko teturėjau su jais 
praleisti. • Per tą trumpą laiką, 
žinoma, negalėjau su daugeliu 
savo Chicagos draugų ir pažį
stamų susitikti. Norint su vi
sais pasimatyti, reikėtų bent 
porą savaičių Chicagoje pra
leisti.

už tai tenka abiem sekreto
riam, J. Polteriui ir J. Verbe- 
lai. Tuo atžvilgiu jie tikrai daug 
pasidarbavo.

Iš visko atrodo> kad devin
tas rajonas visgi nebus pasku
tinis. .

Dirbančių skaičius žy
miai padidėjęs

šiomis dienomis šimtas 
velando dirbtuvių padarė 
raščiams pareiškimą, kad 
tos įmonės dabartiniu
samdo daugiau darbininkų ne
kaip kada pors per paskutinius 
šešerius
laikais samdomų darbininkų 
skaičius
nis.

Cle1- 
laik- 
vie- 

laiku

metus. Net “boom”

mažai tebuvęs didės

Laiškas iš Lietuvos
šiomis dienomis gavau laiš

ką iš Lietuvos. Rašo mano vie
kas geras paistams, ki/ris 
tąrnauja Lietuvos kariuomenė
je ir ten užima auktą vietą. 
Tarp kitko, jis rašo, kad Lie
tuvos Žmonės yra labai susi
domėję Amerikos lietuvių kon
gresu, kuris įvyks Clevelande 
'birželio 20 & 21 dd. Esą ame
rikiečių nUSisiatymas ir pro- 
testai drąsina Lietuvos liaudį. 
Ne tik Lietuvos ūkininkai yra

nepasitenkinę esama būkle, bet 
tas nepasitenkinimas pradeda 
pasireikšti ir armijoje. Visi 
laukia kokios, nors atmainos, 
rašo tas mano pažįstamas.

Smetonos valdžia, sako- jis, 
drauge si? kunigija be jokio 

; pasigailėjime spaudžia biednuo- 
menę. Tokiu momentu ameri
kiečių balsas yra tikrai 
mingas.

Taip Lietuvčs žmonės 
tina šaukiamą kongresą,
amerikiečiams reikia daryti vi
sa, kad tas kongresas butų kaip

H. —I ■■ II Į i ^.4.^* ——

reikš

įver- 
Todėl

Gal tai ir tiesa. Tačiau rei
kia nepamiršti to fakto, jog u 
gyventojų skaičius jpadidėjo 
Vadinasi, priaugo daug naujų 
darbininkų, kurie neturi pro
gos darbo gauti.

Svetaine dėl rendos
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir įvairiems vakarėliams. Priva
žiuoti galima Western Avė. Damen Avė. Halsted iki 18-tos ir Blue Is- 
land prie Leavitt St.

WEST SIDE HOTEL
■ WALTER NĘFFAS, Savininkas

2435 South Leąvitt Street Tel. CANAL 9585

I '
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galima labiau sėkmingas. Rei [kongresas bute įspūdingesnis, 
kia tad visais budais stengtis [reikšmingesnis.
sutraukti kiek galima didesnį) — Jonas Jarus,
būrį delegatų iš įvairių orga-1 *-----—---------- --------------------—
nizacijų. Juo suvažiuos didės-Į ~ _
nis skaičius delegatų, juo pats Į GarsinkitCS ISailjiCDOSV

ŠIOS SAVAITES
LIETUVIAI

Gydytojai Ir Dentlatai

Eit ra Bar genai Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

Rakauskas, Joe Saukevicius, 
Edward Shkrįus, Walter Šim
kus, Vitus Suki^ ir Philip Že
maitis. West Tech baigė šie: 
Emely Pertis, Theodor Kara
binus, Edward Brazis, John 
Addams, Anna Babrauskas. 
Adele Masilionis ir Mary Špo
kas.

Nėra abejonės, kad yra ir 
daugiau* lietuvių, kurie baigia 
mokyklas. Tačiau jų pavardės 
tiek iškraipytos, kad jokiu bil
du negalima pasakyti, jog jie 
yra lietuviai.

Ištekėjo Frances Vir- 
bickaitė

šiomis dienomis permainė 
savo stoną p-lė Frances Vir- 
bickaitė, gerai clevelandiečiams 
žinomo Juozo Virbickio duktė. 
Ji yra ponios Karpienčs se
suo.

Frances ištekėjo už p. John 
Shoemaker, kuris dirba miesto 
policijos departamente.

Nupigins šviečiamųjų 
dujų kainas

Miesto meras Burton vis dėl
to iškovos šviečiamųjų dujų 
nupiginimo. Nupiginta busią 
penkiais centais tūkstantis ku
binių pėdų, šiaip ar taip, o vis
gi geriau nekaip nieko. Gyven
tojų kišenei bus lengviau. Kai
nos gazui buvo tikrai aukštos, 
todėl kompanija per kelis me
tus galėjo didelius pelnus im
ti.

Triukšmingas miesto 
tarybos ^susirinkimas
šiomis dienomis miesto ta

ryboje kilo didelis triukšmas. 
Mat, į posėdžio salę susirinko 
daug žmonių ir pareikalavo, 
kad miestas rūpintųsi atmato 
mis. Paaiškėjo, kad, pavyzdžiui, 
Kinsman Rd. distrikte atmatos 
nebuvo išvežtos per paskutinius 
aštuonis mėnesius. Kada atma
tų krūvos guli, tai ten gali

Užsimušė jaunas darbi
ninkas

Raymond Rayick, 20 metų 
amžiaus, 
iš Union 
užsimušė, 
gus. '

žmonės, kurie matė tą šiur
pų įvykį, sako, jog Rayick nu
kritęs todėl, kad trukęs dir
žas.

darbininkas, nukrito 
Terminai trobesio ii 
Jis ten plovė lan

Blue Front Meat Market Naujoj Vietoj 
Vėliausios mados* moderniški įrengimai. Automatiška šaldymo sy- 
stema. Sanitariškas maistų užlaikymas. Užlaikome didžiausį pasi
rinkimų visokių mėsų, šviežios h rūkytos, rūkytų ir šviežių kilba- 
sų, kumpių, balionių, salsisonų piknikams ir karėms. Mes prista- 
tom į namus. Musų kainos jumis nustebins.

Pirkite pas Lietuvį:
BLUE FRONT MEAT MARKET

PAUL W1RBA, Savininkas
3«59 SO. HALSTED STREET TEL. BOULEVARD 0689

GERKIT TIK GERA ALŲ 
^ųibros/^

Persikėlė WJAY stotis
■b

WJAY radio stotis į naują vie
tą. Būtent, į Carnegie Hali an
trą aukštą. Vieta labai graži 
ir paranki. Stanley Altschuler, 
programų vedėjas, žada su-

laisvai veistis žiurkės, kurios 
Nudaro -gyventojams nemažą 
gi J ■'*>** •’
paVOJŲ* -t: M- V * ' f

Gyventojų 'triukšmavimas 
visgi paveikė tarybininkus: jie 
pasižadėjo tuoj pasirūpinti, kad 
iš miesto atmatos butų regu- 
liariškai išvežamos.

rengti visą eilę tarptautiški] 
programų. Vadinasi, duoti ga
limumo kiekvienai šio miesto 
tautinei grupei transliuoti per 
radio savo dainas ir muziką. 
Tokiu budu ir lietuviai turės 
progos dalyvauti.

Biznieriams įspėjimas
Biznieriai turėtų apsižiūrėti. 

Dalykas toks, kad šiomis die
nomis policija išleido patvar
kymą, kuris nusako švariai lai
kyti šaligatvius. Prie biznio

Lankėsi p. Pranas Za- 
borskis

šiomis dienomis Clevelande

vietų šaligatviai turi būti šva
rus ir neužteršti. Jei kas nu
sikals, tai galės būti į teismą 
pašauktas. Numatoma ir bau-

Miesto parkuose bus 
rengiami koncertai

Šią vasarą miesto parkuose 
bus rengiami koncertai. Kon
certai susidės iš įvairių tautų 
muzikos ir dainų. Miestas žada 
pasamdyti orkestrą iš penkias
dešimt- muzikantų.

Vėliau pranešiu apie tai, ka
da tie koncertai prasidės.

Uždraudė jaunuoliams 
vairuoti automobilius
UNIVERSITY HEIGHTS. — 

Tai Clevelando priemieątis, ku
ris, ■■ taip sakantpn tidril nepri-’ 
klausomybę. Prieš kiek laiko 
čia liko paskelbtas naujas pa
tvarkymas, kuris draudžia jau
nuoliams vairuoti automobilius. 
Iki aštuoniolikos metų amžiaus 
jaunuoliai negalės vairuoti au
tomobilių. Pirmesnis patvarky
mas buvo nustatęs šešiolikos 
metų amžių. Tačiau pasirodė, 
jog jaitai vaikėzai labai neat
sargiai važiuoja, o todėl įvyk
sta gana daug nelaimių.

Reikalauja didesnių 
algų

City Light Division 
ninkai reikalauja, kad
butų algos pakeltos. Unijos va
dai sako, jog to departamento 
darbininkai yra visai menkai 
apmokami. Algų pakėlimas mie
stui atsieitų apie Šimtą tūk
stančių dolerių. Mat, algas tek
tų pakelti apie trims šimtams 
darbininkų.

Miesto meras veda derybas 
su unijos viršininkais.

Ves kovą su “Juoduoju 
legionu”

Policijos departamentas su
sirūpino “Juodojo legiono” vei
kla. Mat, yra žinomą, kad tos 
slaptos organizacijos nariai vei
kia ir Ohio valstijoje. Nėra 
abejonės, kad jų yra ir Cleve
lande. štai kodėl policija yra 
susirupinuąi, kad legionieriai 
nepradėtų terorizuoti vietos gy
ventojų. Policijai liko įsakyta 
vesti, su legionieriais griežtą 
kovą.

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alps yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų. ;'

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą./

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonu BOULEVARD 71,79

L. M. NORKUS
,, Res, YARDS 2084

■ , piifnm-aun,.................. ..
■>..... —- -------- -—!■ ' ...1?" :---- r
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. Tiktai moksliškas^ paradŠtte tinkamai jums mus _ parrttšėiui pritaikinti su pilnu pa-
Elastlkinės pančiakos, diržai, braces

^•EKVIENO^^^'B'C 'Y'T Ak ■ YRA .
RŪŠIES 11 * JLzZjh PAVOJINGA

pritaikintas pag-gl, skirtingą kylos rūšį sttikėjlmu I 
jums tikrai paflėą. ' Vengkitė nemalonu- EIastlkin__ ,, _ .
mų. Atsiduokite ilTpatyrusio Experto pa- pažeistiems, čeverykai tiems, kurių sąna- 
raiščlo pritaikintojo rankas. Ateikite pas riai nesveiki.

KAINOS I 
PRIEINAMOS į

183 W. Lake St.
• ARTI PRIE WELLS STREET 

riai nesveiki.
VVHAS IR MOTERIS I

PRIŽIŪRĖTOJAI į

Chieago Orthopedic Co.

Laidotuvių Direktoriai

KARPETAS 9x12 
VERTĖS $24.00 DABAR Už 

$12.95 
ROOSEVELT 

FURNITUREčo;
2310 West 

Roosevelt Road
• Tel. Seeley 8760

ADVOKATAI

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

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak.

TeL -Seeley 7889 
Namų telefonas Brunsvtek 669$

I P... ..  . ....................G "I ............................................ i..... —- ... .

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tek Victory 2848
Dr. Bertash

756 West 35th St
Čor. of 35th and Halsted Sta.

Offao valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8 :M

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—<3323 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
nasrai sutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. RockweII St. 
TelephonfV Renublic 9723

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

Rezidencija
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2516

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredoc ir 
PStnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
^Narnai: 6459 S. Roekvreil Street 

Telefonas Republic 9600.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 4
▼ai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12

3343 South Halsted SL 
Tel. Boulevard 1401

Dr. b. isiezis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 Ir 7—8 

Seredomis ir nedčl. nasrai sutarti 
Boa. 6831 So. Califonria Avenue 

Telefonas Republie 7868

Phone Bsalevard 7042

Dr. C. Z. VezeTis
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoi nasrai sutarti.

Dr. StrikoFis
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVK 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 M 8 

vak. NedėHoj pagal sutariam.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu Tek: Proepect 1980

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos mto 2-M ir nuo 
6—8 v. vak. Nedalioj pagal BUtarii

Kiti Lietuviai Daktarai, .

Tel. Boulevard 5914 Diena Ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. NėdėL nuo 10 iki 12 «.M

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGO. ILL.

St

buvo sustojęs p. Pranas Zabor- 
skis, švedų Amerikos linijos 
atstovas Klaipėdoje. Tačiau jis 
viešėjo visai neilgai, — tik 
vieną dieną.

Vis dar tebesiaiičia 
nedarbas

White Motor kompanija pra
neša, kad gavusi daug užsa 
kymų iš federalės valdžios. 
Mat, valdžia yra pasirengusi 
statyti daug trobesių. Ryšium 
su tais užsakymais kompanija 
žada priimti apie 3,000 naujų 
darbininkų. Bet ar iš tiesų tiek 
darbininkų bus priimta, tai dar 
klausimas. Dalykas tas, kad 
daugelis kompąnijų vis skelbią, 
jog joms esą reikalingi dai> 
bininkai, bet kai darbininkai 
nueina ten darbo ieškoti, tai 
sargai nė iš tolo jų neprisileid
žia.

Chicago aplankius
Gegužės 30 d. aplankiau gar

siąją lietuvių koloniją, Chica- 
go. Ten turėjau progos susi
tikti su kai kuriais senais drau
gais ir pažįstamais. Susipaži
nau* ir su tais, apie kuriuos 
daug buvau girdėjęs. Labai ma
lonu man buvo vėl sutikti Dr. 
Šliupą ir iš jo išgirsti keletą 
žodžių apie gimtąjį kraštą. Lie
tuvą. Vis dėlto Dr. šliupas daug 
kuo skiriasi nuo kitų svečių, 
kurie atvažiuoja iš Lietuvos 
mus aplankyti. Jis nieko ne-

da.
Reikia pasakyti, jog tas pa

tvarkymas yra visai geras. Li
gi šiol kai kurie biznieriai tiek 
buvo apsileidę, jog patys terš- 
davo šaligatvitfs prie savo biz
nio vietų.

Kalbės Dr. Jonas 
Šliupas

Amerikos lietuvių kongresas 
bus laikomas Carter viešbuty
je. Jis baigsis birželio 21 d. 
apie pietus. Tą pat dieną, 2 
vai. popiet, Carter viešbučio 
salėje įvyks ir Dr. Jono Šliu
po prakalbos.

Dr. šliupas plačiai nušvies 
dabartinį Lietuvos gyvenimą, 
kunigų įsigalėjimą ir kaip yra 
varžomas laisvos minties žmo
nių veikimas. Būtinai visi at
vykite į prakalbas.

Mes visi gerai žinome, jog 
Lietuvos darbų ir vargo žmo
nės negalės laisvėmis naudo
tis tol, kol bažnyčia nebus nuo 
valstybės atskirta. Dr. šliupas 
papasakos, kaip kunigai Lietu’ 
voje varžo kiekvieno žmogaus 
laisvę.

SLA 14 kuopa gauna 
nauju narių

Birželio 3 d. SLA 14 kuopa 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą. Iš raportų paaiškėjo, jog 
nuo vajaus paskelbimo 14 kuo
pa jau gavo nemažą būrį nau
jų narių. Didžiausias Kreditas

darbi- 
jiems

AKUŠERĖS
Virs. Anelia K. Jarus?

Phyšical Therapy 
and Midwife 

6630 S. WeeterB 
Ave~ 2nd floor 
Hemlpck 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo naftuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t teat
meni ir magner 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.
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LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

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

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Pbone Lafayette 3572

į S. P. MAŽEIKA
8319 lituanica Avenue

4 A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

Phone Yards 1188

A. PETKUS
1410 South 40th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. F. R ADŽIUS
668 Weat 18th Street _____ _ Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS •
718 West 18th Street_______ Plidne Monroe 8877

i. zolp
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

Tel. Pullman 5703

J. F. EUDEIKIS
4606-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742 
Brighton Park Skyrius

AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1U1—1742 

rJ. F. EUDEIKIS

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington
Rooin 737

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

Gyv. vieta: 67-83 Crandon Avė.
namų Tel.: — Hyde Park 3395

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

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

6:00 vakare.
188 W. Rando! ph St.

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

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4670 Archer_^Ave.
Tel. Virginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrų* seredas. 
Sekmadieni susitarus.

KITATAUČIAI
Dr. Hėrzman

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT

Gerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau« 
jausius metodus X-Rav Ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias .klai
das. 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. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Ud < 
vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:30 vak 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso, 

j Ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.
8

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOima ASHLAND AVR.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12. diena. 2 iki 8 PO pReto

7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 24M
Ofiso Tel. Dorchester 6194 

Re*. Tel Diesel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytoja* Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų. Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

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

Įlomis Ir šventadieniais 19—12 
diena.

i
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Jonas Gyvenąs
Svečių belaukiant

Juozas

Adomaitis Pun

Detroito lietuvius

ers
KORESPONDENCIJOS eleiphone 

FRANKU N

BIRŽELIO MĖNESIO IŠPARDAVIMAS!

balsą

Dabar galima Rauti kai m minia m taverne.

GARSMTĖS “NAUJIENOSE”

NATHAN
KANTER

ū heiratšvindle- 
dar nevykusiai

Kilęs iš 
Gyvenąs

balsavimu 
rinkimų

V. Glaubičius
J. Stanislovaitis
R. Godaitiene
M. J. Kvietkus 
Juozas Daugirda.

trečiųjų 
ginčus.

pagal 
siste-

P L U M B I NG 
FIXTU R E S, 
Bath Tubs and 
Sinks af Bar- 
g a I n Prices!

Telefonuokite mums šiandien ir leiski
te jums pranešti jūsų reikalavimų kainas

trečiųjų 
pasiima 
niekšiš-

laik-

erorizavimą ir žudy 
įps piliečių 
reikalauja

Wilkes Barre ir apylin
kės lietuvių organiza
cijų konferencijos re
zoliucijos Lie t u v o s 
klausinių

SLA 50 kuopa laikė savo mė 
nesinį susirinkimą birželio 2 d

maudy-
1.85

daugiau daktaras

Mažiau kaip į dvi minutes jus galite su
taupyti, daug golfo kamuolėlių išlaidų pa- 
telefonuodami mums, kad pripildyti jūsų 
anglinę dabar.

Wilkes Barre ir apylinkės 
lietuvių organizacijų atstovai, 
susirinkę gegužės 31 d. 1936 
m. adresų 325 East Market St., 
Wilkes Barre, Pa., priėmė to
kią rezoliuciją:

Kadangi Lietuvoj yra dikta
tūra, o ne demokratiška vald-

lytinio 
silpnumo, reumatizmo,1 inkstų, 
pūslės ir venerinių ligų gydymas. 

Virš 25 metų toj pačioj vietoj.
nėra priedermių.

Musų vasaros garantuotų anglių ir ko
ksų kainos jau nustatytos. Tolregiai na
mų savininkai tikisi sumažinti sekančios 
žiemos kuro išlaidas pirkdami anglis da
bar .... ir jie pirks aukščiausios rųšies ku
rą, švarų, atsargiai pristatytą, garantuotą 
patenkinimą su kiekvienu tonu.

SLA 50 kuopa pasisakė 
už Amerikos lietuvių 
kongresų ir išrinko 
keturis delegatus

WHY WASTE TIME 
HUNTING FOR A GOLF BALL?

COAL-COKE- ICE 
BUiLDING MATĖRIAL

AR JUS TURITE 
Skaudamus čiutnius? 
Kreivus pirštus? 
Iššokusius > naujikaulius? 
Negalite vaikščioti!

(Tęsinys)

ŠNIPAS KLIAUGUTIS 
PABĖGO NUO TRE

ČIŲJŲ TEISMO

PROTESTO REZO 
LIUCIJOS

Kadangi Lietuvos liaudis šau
kiasi į amerikiečius lietuvius 
tuojautinės pagalbos kovai prieš 
Smetonos diktatūra: ir

Protesto rezoliucija Lietuvos 
klausimu

Raportuoja, kad ALL-BRAN 
papildo šį dietos reikalingumą

’lj įstaigos Chicagoje. 
rųšies malevų už tiktai

gyveniman tų visų tarimų 
V. Glaubičius 
J. Stanislovaitis 
R. Godaitiene 
M. J. Kvietkus 
Juozas Daugirda.

Šie asmenys, gyveną Ameri
koje, yra ieškomi:

Krugelis, Juozas (Joseph 
Krugel) 1913 m. buvęs Jųngj;.

X-RAY FITtING AT NO EXTRA CHARGE 
WB CARRY AU S1ZES AND WIDTHS

. t , . ATDARA. VAKARAIS.

Sergantiems patari 
mas Dykai ' 

Vėliausias ir geriausias 
silpnumo, reumatizmo,1 
pūslės ir venerinių Ii
Ne atidėliokite, ateikite pasitarti 
dykai, nėra priedermių.

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St. 

CHICAGO, ILL.
Central 4641

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

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

Wilkes Barre ir apylinkės lie
tuvių organizacijų laikyto] kon
ferencijoj (gegužes 31 d. 1936 
m. adresu 325 East Market St... 
Wilkes Barre, Pa.), kurioj at
stovavo 22 delegatai 10 orga
nizacijų su 1,144 nariais, pri
ėmė to rezoliuciją;

Kadangi Vokietija per Hit
lerio režimą kėsinąs užpulti 
Lietuvą ir atplėšti Klaipėdą, 
todėl tebūnie nutarta, kad ši 
konferencija protestuoja prieš 
pavergimą musų tautos per Vo 
kietiją. /

Buvo išrinkta ir komisija, 
kad susižinotų su Dr. šliupo 
maršruto rengimo komitetu. 
Mat, binghamtoniečiai irgi no
ri Dr. šliupą pas save pasi
kviesti ir ,iš jo išgirsti apie 
tai, kas dabar dedasi Lietuvo
je. Tautininkai ir vėl labai iš
sigando. Matyti, jie labai ne
nori, kad Dr. šliupas atvyktų 
ir papasakotų žmonėms teisy
bę apie Lietuvos reikalus.

Tačiau labai jau* priešintis 
Dr. šliupo kvietimui vis dėlto 
ir tautininkams nebuvo paran
ku. Jie tik bandė ypatingai pa
brėžti tą faktą, kad kuopa j gir
di, neturinti pinigų ižde, tad 
negalėsianti susidariusių išlaidų 
padengti. Esą, delegatų siunti
mas visą iždą ištuštinsiąs.

Kai bu^o renkama komisija 
Dr. šliupo prakalboms sureng
ti, tai tautininkai. atsisakė į tą 
komisiją įeiti. Iš to, žinoma, 
buvo aiškus jų nusistatymas.

Garantuotas 
gumas Visą 
Vasarą

Mokslas Pataria 
, Vengti Maisto 

Neturinčio
Ganėtinai “Gulk’

SAS H and 
DOORS and I 
x4 jįloorlng at 
S e n s a liana! 
S o vingi!

Moksliški bandymai parodė, kad 
maistas kuriame stoka tinkamo min- 
kštaus maisto (bulk) tankiai būna 
priežastimi užkietėjimo vidurių, ši 
padėtis suteikia nemalonumą ir ga
li privesti prie galvos skaudėjimo, 
stokos apetito ir net rimtos ligos.

Apsisaugokit nuo tokio maisto, 
vartodami Kellogg’s ALL-BRAN 
prie valgio. Jis suteikia ganėtinai 
minkštaus maisto (bulk) patogioj 
formoj. Jis sugeria drėgnumą ir 
švelniai miklina ir išvalo jūsų syste- 
mą. ALL-BRAN taipgi suteikia vi
taminą B ir turi geležies.

4707 South Halsted Street
Vist Telefonai VARUS 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

Generalis
Kontraktorius

Ištaiso krautuvių frontus, porčius, 
stato garažus, mūrinius arba me
dinius, pakelia Stubas, cementuo
ja skiepus. Apskaitliavimas dykai.

WM. NOVAK
4217 S. Campbell Avė.

Tel. LAFayette 7029

protesto
spardos susirin-

organizacijų laisvės

Noriu dar kartą detroitie- 
čidms pranešti, jog Dr. J. šliu
pas ir jo šeima atvyks pas mus 
kitą šeštadienį, birželio 13 d. 
Tą vakarą yra rengiama sve
čiams priimti vakarienė čeko- 
slovakų svetainėje, Tillman ii* 
Butternut gatvių kampas. No
rintieji šiame bankiete daly
vauti, būtinai įsigykite tikie- 
tus iš anksto. Sekmadienį, bir
želio 14 d., Lietuvių Svetainėje 
bus surengtos masinės prakal
bos, kur Dr. šliupas plačiai ir 
nuodugniai 
supažindins su dabartine Lietu
vos padėtimi ir kokia kryptimi 
dirbdami Amerikos lietuviai ga
lėtų padėti savo broliams, gy
venantiems senojoj tėvynėj su
tvarkyti savo- ekonominius,. po
litinius ir dvasinius reikalus, 
kad} jie galėtų susilaukti geres- 
nes ir laimingesnės ateities. 
Detroito lietuviai, nepraleiskite 
šios progos, nes tai gal būt pa
skutinė 
gal pas mus nebeatvyks. Jul 
pamatyti Dr. Šliupą ir susipa
žinti su jo skelbiamomis idėjo 
mis turėtų būt įdomu kiekvie
nam šviesiam lietuviui.

Komisijos Raštininkas.

Minkštas maistas (bulk) kuris 
randasi ALL-BRAN tankiai yra 
daug veiklesnis negu vaisiai ir dar
žovės, nes neišsidėsto jūsų kūne. 
Du šaUkštai kasdien yra pakanka
mai; Jeigu nepagelbės, atsikreipkit 
pas savo gydytoją.

Kellogg’s ALL-BRAN gali būt 
valgomas su grietine arba pienu. 
Valgykit jį su sriuba, su salotom 
arba su koše. Arba kepkit su duona, 
muffins, vafliais, ir tt. Jis priduoda 
skanų saldų skonj.

Yra daug geresnis negu paten
tuoti vaistai—kurie kartais yra blė- 
dingi! ALL-BRAN parduodamas vi
sose grosernėse. Padaromas per 
Kellogg, Battle Creęk, Michigan.

^Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo neganėtino “bulk” valgiuose

VYRAMS KEPURĖS 250
KELINĖS baltos ir spalvotos

M.45 ir $ 1.95
VYRAMS polo shirts /Į g g

Kadangi tuo tikslu yra šau
kiamas Lietuvių Kongresas, 
Clevelando mieste 20 ir 21 bir
želio. v

Todėl tebūnie nutarta,. kad 
ši konferencija pilnai užgiria 
tą kongresą, kufrio uždavinys 
yra:

1. Visų laisvę mylinčių Ame
rikos lietuvių vardu pareika
lauti, kad be atidėliojimo bu
tų sušauktas Lietuvos Seimas, 
išrinktas visuotiniu, lygiu, tie
siu ir slaptu 
proporcionalę

B. K. Algimantas ...

Iš Pietų Amerikos 
Lietuvių Gyvenimo

MOTERIMS FULL FASHION 
KOJINĖS 

ir' augščiau. 
MOTERIMS Plaunamos 

DRESĖS 
MERGAITĖMS 
DRESIUKĖS .................
Moterims ir Merginoms 
muisi vilnoniai siutai

V. Glaubičius
J. Stanislovaitis 
R. Godaitiene 
M. J. Kvietkus 
Juozas Daugirda.

Protesto rezoliucija prieš Lie
tuvos Smetonos diktatūrą
Wilkes Barre, Pa. Gegužės 

31 d. 1936 m. laikytoj lietu
vių organizacijų konferencijoj, 
22 atstovai nuo 10 organiza
cijų su 1,144 nariais pareiškė 
protestįvprieš Smetonos dikta- 
turą, už ' 
mą Lietuvos piliečių, vien re
žimu ir< reikalauja Lietuvos 
liaudžiai pilnos laisvės, demo
kratinių teisių. Taipgi už nu
žudymą 4 valstiečių ir įkalini- 
ipą ilgiems metams vien tik 
už tai, kad jie nesutinka, kad 
Lietuvoj egzistuotų žiauH dik
tatūra.

Visame kultūringame pašau 
lyje veikia įproty s
teismo keliu4 spręsti
Pereito mėnesio pradžioj p. K. 
N. Norkus iššaukė stot trečių
jų teisman Kazį Kliaugą iš Pi- 
neiros. šaukė per Atstovybę 
ir per “A. L. » Balsą”. Bet 
Kliauga, aiškiai žinodamas, 
kad jo “P. A. žiniose” plio- 
vonės prieš Norkų yra pagrį
stos vien kerštu už litienos 
dorojimo iššifravimą, nusigan
do ir paskelbė savo “laikraš
tyje” kad teisman nesto
siąs. Pabėgdamas nuo trečių
jų teismo Kazys Kliauga sa
vo šnipišką 
rišką amatą
bando kitiems primesti. Nevy
kusi taktika bandyt atrodyt 
baltu, juodinant kitus...

Dabar Kliauga parodė visą 
savo sąžinės supuvimą. Neste-

2. Pakelti 
prieš žodžio, 
kimų ir 
slopinimą Lietuvoj. Prieš karo 
lauko teismus, kurie nežmoniš
komis bausmėmis baudžia ūki
ninkus, ir prieš kitokius Sme
tonos vyriausybės smurto žy
gius.

3. Pareikalauti amnestijos 
politiniams kaliniams nukentė- 
jusiems kovoj dėl demokratijos 
atsteigimo Lietuvoj, dėl pilie
čių teisių ir darbo žmonių ge
rovės;

4. Surasti budais kaip Ame
rikos lietuviai galėtų suteikti 
moralę ir materialę pagalbą 
Lietuvos liaudžiai, idant ji 
greičiau nusikratytų diktatūros 
jungo ir įgytų laisvę;

Nutarta, kad ir ant toliau 
butų darbuojamasi pravedimui

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

Joseph’s Dry Goods Store 
JOSEPH PIKELIS, Savininkas.

3344 So. Halsted Street

Kučinskas, 
Chicagoje.

Magevičius,
Bartininkų parapijos 
Gary, Indiana.

Petkienė, Marijona Tamulytė. 
Gyveno Chicagoje.

Šeputis, Baltramiejus. 1922 
m. gyvenęs Chicagoje.

Aukščiau išvardyti asmenys 
yra prašomi atsiliepti ir kiek
vienas kas ką nors apie juos ži
notų yra prašomas suteikti ži- 
nių. Bent kokia žinia bus bran
giai įvertinta.
^Lietuvos Konsulatas Chicagoje, 

■ 100 East Bellevue Place,
Chicago, Illinois

Telephone: Superior 5619

PIKNIKAMS IR PAREMS ALUS
Mažos bačkutės ir pusgorčiąi šalto alaus dėl parių, Piknikų ir išvažia
vimų. Turime t kas koki norės. Prjstatom i namus. Kitur pigiaus ne- 
gausite. Taipgi vynas iš bačkos ir ; visokios degtinės buteliuose.

Pirkite pas Lietuvi:

Monarch Wine Liquor Store
* J. GAUBAS, Savininkas. .

3529, So. Halsted Street • Tel. Boulevard 7258

MALEVOS
Didžiausios malevų -ifidirbSjų ir dlstrl- 
butorių Įstaigos Chicagoje. Standarti
nės i

VYRAMS išeiginiai Marškiniai
69c ‘X augščiau

Kilo klausimas Amerikos lietu
vių kongreso, ku’ris įvyks Cle- 
velande birželio 20 ir 21 d.d. 
Susirinkimas nusprendė kon
grese dalyvauti ir išrinko ke
turis delegatus. Delegatais li
ko išrinkti visi pažangus na
riai, kuriems tikrai Lietuvos 
laisvė ir demokratija rupi. Bū
tent, liko išrinkti P. B. Balči 
konis 
dienė ir O. Noreikienė. Visi ke
turi važiuoja savo lėšomis, iš 
kuopos nereikalaudami atlygi
nimo nei už sugaištą laiką, nei 
už kelionę. Kuopa tik tutrės 
sumokėti po vieną dolerį nuo 
kiekvieno delegato l^ongreso 
rengimo išlaidoms padėngti.

Keturi doleriai, rodosi, visai 
maži pinigai. Tačiau musų tau
tininkai ir dėlei' to nesisarma- 
tijo triukšmą kelti. Kad dviem 
kuopos delegatams, kurie va
žiuoją į SLA seimą, buvo pa
skirta $80, tai tas visai tvar 
ko j e. Tą išlaidą kuopa gali 
lengvai pakelti, bet keturi do
leriai, tautininkų supratimu, 
ku^opą gali nubankrutyti!

Matote, kaip šauniai moka 
galvoti musų tautininkai ir 
kaip jiems rupi tautos gero

(“Naujienų” koresp.)
bėtina, kad jis, Kliatfga, gau
na į kailį, kur tik pasirodo. 
Ponia Vikonienė jam davė pet 
snukį Budreikų namuose Mon- 
tevideo, vyrai jį apkūlė pas 
Rukšį Rosario, o Pasatiempo 
sodnelyje taip gavo į kailį nuo 
tų lietuvių, kuriuos nekaltai 
įdavė policijai, kad amžinai pa
ženklintas atsidūrė ligoni
nėj. Ponia Eitutienė ir kitos 
doros moterys Kliaugučiui pa
darė raudoną nosį' jo “darbo 
biure”, kada jis kaip paršas 
bandė pasielgti. Jau seniai bu<- 
vo rašyta spaudoj, kad Kliau- 
gutis netik privačiai sukčiau
ja, bet ir iždo litus paščiavo- 
ja. Rodos vien dėl to ir jo tau
tininkai jau kelintas mėnesis 
negali sudaryt kvorumo nei 
valdybos posėdžiui.

Pabėgdamas nuo 
teismo Kazys Kliauga 
sau žiiliko, aferisto ir 
ko šnipo titulus; o į jo 
rąštį” teks reaguoti tik taip 
kaip į paskutinį šlamštą.

“A.L.B.”
(Bus daugiau)

Gegužės 26 d. musų koloniją 
aplankė p. G. A. Nekrash, 
Peoples Furniture kompanijos 
manadžeris. Jis važinėjosi po 
Binghamton apylinkę biznio rei
kalais. Na, o būdamas kaimy- 
riystėje sustojo ir musų mies
te savo giminaitės, p-ios Jaš- 
kauskienės, aplankyti. Ta pa
čia proga jis aplankė lietuvius 
biznierius bei šiaip svarbesnes 
Binghamtono Įstaigas.

Ponui. Nekrash Binghamton 
labai patiko. Jis pareiškė, kad 
visas musų miestas atrodo kaip 
Chicagos parkai, nes visos gat
vės nusodintos žaliuojančiais 
medeliais.

— Korespondentas.

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

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

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

Mes turime visokių mierų čeverykus ir ekstra plačius.
2.95 3.95 - 4.95IKI *10.00

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

regaliarSs kainos

Nėra Middlė-Man’s pelno 
7.000 gal. Sherwin Willlam8 Trim Var- 
nišo, 16 Majestic Rad|o, kuria suban
krutavo. $2.75 vertfia

Narnama Maleva, ’Glosa ar Fiat, Great 
Lakęs rųšiea, kitur $2.25, 
musu kaina ------4....
Montgomery-Ward ėertifikūota malova
Sand Kote finish, pirmiau ds-f fh 
$3.20,1 dabar __ ---------- -----
Juodas Screen Enamelis
Dabar galionaa —-X-------------
“Quinto” U. S; Calso- $1.00 
mine 25 sv. maišas

Ir tūkstančiai kitų bargenų.
Mes opernojam nuosavų sandeli ir tu
rime savo malevų fabrikų. Pirkit tie
siog ir taupykitt '

PAINT EXCHANGE OF
, . CHICAGO

1557 MILVVAUKEE AVĖ.
6830 S. HALSTED ST. 

2274 KLSTON AVĖ. 
Telefonas: Armltage 1440.

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING 

VIENU METU SENUMO.

LUMBER

ONLY CHICAGO YARO WITH Alt THE
VVORĮLDf

FA IR

>0

The Florsheim StoreRepublic 5436
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neva 

Published Daily Except Sunday.by 
The Lithuanian News Pub. Co„ Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

$8.00 
4:00 
2.00 
1.50
.75

rininkų rangų paskirstymus. Tokia padėtis yra pavo
jinga, nes armija kartais gali sukilti prieš valdžią ir ją 
nuversti, kaip kad yra įvykę ne vienoje šalyje.

Blum’o kabinėtas, matyt, F yra pasiryžęs padaryti 
galą šitam militarizmo įsigalėjimui Francijoje.

Subscriptlon Ratas:
$8.00 per ytar in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered aa Second Class Matter 
March 7th 1014 ąt the Post Office 
of Chicago, UI. nnder the act of 
March 3rd 1879.
. — w m i i. .. . .. .<> ■■

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
DL Telefonas Canai 8500.

UiaaEyHfo Ealitai
Chicagoje — paštu:

Metanui.______________
Pusei metų__ _____ ___
Trims menesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui --------

Chicagoj' per išnešiotojus:
Viena kopija —-------- --------$c
Savaitei  .........—18c
šifinesiui ■ 75c

Suvienytose V^sttjese, ne Chicagoj, 
pUtei

Metams ...r.... ............................. $5.00
Pusei metų —__________ 2.75
Trims mėnesiams 50
Dviem mėnesiams __________ 1.00

\ Vienam mėnesiui ________ .75
Lietuvon ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta) 
Metams

Apžvalga
i U........................ J i

' ’■ -v'. ............. y*.

KAM PRASIMANYT?

$8.00 
- 4.00 

Trims mėnesiams-------------- 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

DEMOKRATINES LIETUVOS BALSAS

“Naujienos” ir vėl pirmutinis iš visų laikraščių 
pranešė apie tai, kaip įvyko kandidatų į Lietuvos sei
mą “nominacijos”. Pasirodo, kad tose nominacijose da
lyvavo tik tautininkai ir atžagareiviški tautinių mažu
mų atstovai,

Pažangioji demokratinė Lietuvos visuomenė atsisa
kė prisidėti prie to seimo rinkimo, kuris bus ne tautos 
valios reiškėjas, bet figos lapas tautininkų diktatūros 
nuogybei pridengti. Tos visuomenės vardu Kaune pada
rė pareiškimą Jonas Vileišis, Petras Ruseckas ir Dr. 
Antanas Garmus, o Šiauliuose — adv. K. Venslauskis.

Demokratinė lietuvių visuomenė Amerikoje eis ran
ka už rankos su Lietuvos^ demokratija.

Dėl tilpusio “Naujienose” 
straipsnio ąpie “moralybes” 
bylas prieš minykus i V katali
kų jaunuomenes vadus Vokie
tijoje, Chicagos “Draugas” ra
šo, kad “Naujienos” — “užgi
ną nacių vedamą kampaniją 
prieš katalikus”. Bet tai prasi
manymas. “Naujienose” ve kaip 
buvo parašyta:

“Visi ! žino, kad Hitlerio 
valdžia yra žiauri ii* nežmo
niška, Bet jeigu katalikų 
dvasiškiai ir jaunuomenės «va* 
dai nusideda tokiais nemora* 
liškais darbais, koki buvo iš
kelti aikštėn tose bylose, tai 
jų niekas negali užtarti,” 
Vadinasi, “Naujienos”’ neuž- 

giria nei nacių, nei nemorališkų 
minykų.

KLAIDA

LIETUVOS DARBININKŲ 'NUSISTATYMAS

Musų specialis korespondentas Lietuvoje praneša 
apie Darbo Rūmų rinkimus Kaune ir Lietuvos provin
cijoje. Laikinoje sostinėje • dalyvavo tuose rinkimuose 
tiktai 17% turinčių teisę balsuoti. Milžiniška dauguma 
darbininkų atsisakė balsuoti, kadangi vidaus reikalų 
ministeris išbraukė iš kandidatų sąrašų visus socialde
mokratų kandidatus.

Mat, Darbo Rūmus renkant Smetonos vyriausybė 
vartojo kitokią taktiką, negu seimo rinkimuose. Rinki
mams į seimą ji suvaržė kandidatų nominąvimo teisę, 
palikdama ją tiktai apskričių tarybų nariams.* O staty
ti kandidatus į Darbo. Rumus galėjo visi, bet vidaus rei
kalų ministeris perleido kandidatų sąrašą per savo košt 
tuvi ir paliko sąraše tiktai tuos kandidatus, kurie jam 
atrodė “ištikimi” valdžiai.

Keistu budu tarpe tų “ištikimų” kandidatų atsidūrė 
keturi komunistai. Socialdemokratus ministeris išbrau
kė, o komunistus paliko. Ir komunistų kandidatai surin
ko daugiau kaip po pusantro tūkstančio balsų, kuomet 
tautininkų ir klerikalų kandidatai gavo vos po vieną- 
kitą šimtą balsų!

Tačiau teisę balsuoti rinkimuose į Darbo Rumus 
Kaune turėjo daugiau kaip dvidešimt tūkstančių, o rin
kimuose dalyvavo vos- trejetas tūkstančių su trupučiu
ku. Septyniolika tūkstančių nuo balsavimo susilaikė.

Iš to galima numanyti, kad jeigu socialdemokratai 
butų galėję kandidatuoti, tai jie butų buvę išrinkti mil
žiniška balsų dauguma.

Rašydamas apie Dr. Antaną 
Garmų, kuris kartu su Jonu 
Vileišiu ir P. Rusecku Kauno 
miesto taryboje atsisakė daly
vauti kandidatų j seimą sky
rime, musų specialia korespon
dentas Betkas pridūrė tokių ži
nių: < ,

“Antanas Garmus yra vie
nas iš žymesnių 1905 metų 
revoliucijos veikėjų. Iš rusų 
žandarų nagų pasprukęs, jis 
kurį laiką gyveno Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ir čia 
Tėvynės Mylėtojų Draugija 
yra išleidusi jo keletą iš 
gamtos mokslų veikalų.”
Ne, Dr. A. Garmus Ameri

koje, nebuvo. Pąs^ukęstiš Tu
sų žandarų nagą, jisai 1907 m. 
išvažiavo j Šveicariją ir tenai 
mokinosi universitete (Berne). 
Specializavosi bakterjologi j oj e
ir bu’yo gavęs vietą (bene 
lijoje) vienoje ligoninėje, 
po laboratorijos vedėjas.

. B.,, lį„ ■■■y .. .............. ................

yra kame nors paskelbta skait
linės apie prasivogusius valdi
ninkus Lietuvoje “ar bile ku
rioje kitoje kapitalistinėje ša
lyje”?

šitų faktų mums neteko nie
kur matyti ir mes abejojame, 
ąr juos' turi komunistai. . Tai 
kokni budu jie gali sakyti, kad 
valdininkų apsivogimų sovietų 
Rusijoje nesą “nė dešimtos da
lies” tiek, kieki bile kurioje ka
pitalistinėje 'šalyje? Tai yrą 
tušti žodžiai, o ne faktai.

Be to, “Naujienose” ėjo kal
ba ne apie bet kokių valdininkų 
žulikystes, o apie {darbininkų 
organizacijų viršininkų prasi* 
vogimą. Imsirne “bile ktirią” 
kapitalistinę šalį — sakysime, 
Angliją: nagi, tegu komunistai 
nurodo bent ideną atsitikimą 
iš tos šalies darbininkų judėji
mo, kur 19 aukštų unijos arba 
unijų viršininkų butų buvę su
gauti tokioje milžiniškoje va
gystėje!

Arba tegu jie nurodo bent 
vieną panašų skandalį, kuria
me butų buvę įvelti darbininkų 
unijų vaclai Francijoje, Švedi
joje, Danijoje, Belgijoje, Vo
kietijoje aęba Austrijoje (kal
bėdami apie Vokietijos ir Aust
rijos darbininkų organizacijas, 
mes, žinoma, turime galvoje ne 
dabartines “nacių“ unijas, bet 
laisvąsias, socialdemokratų va
dovaujamas sąjungas, kurios 
gyvavo prieš Hitlerio erą).

Mums tokių atsitikimų gir
dėti neteko. Ir juk negalima 
sakyti, kad jeigu Anglijos, 
Francį jos, Belgijos ar kitos ku
rios kapitalistinės šalies darbi
ninkų vadai vogę pinigus mi- 
lionais, tai tos piktadarystės 
nebūtų buvusios iškeltos aikš
tėn. Tų šalių valdžios seniaus 
buvo iąbal nepalankios darbi
ninkams ir jos nebūtų pralei- 
dusios ne vienos progos jų va
dus nubausti įr diskredituoti. 
Antra vertus, pačiose tų šalių 
darbininkų organizacijose ne 
visi nariai ir ne visi lyderiai 
yra vienos srovės. Tarpe jų 
dažnai įvyksta ginčų, o kar*; 
tais ir gana aštrių susikirtimų, 

Jeigu organizacijos viršinin
kai vogtą, tai jų oponentai ir 
kompetitoriaį tokių dalyką ne
užtylėtų. Žodžio laisyė nesuvar-, 
žyta, spaudoje gali rašyti ką 
tik nori (jei galį faktais pa
remti savo žodžius). Kapitalis
tiniai laikraščiai dagi su di
džiausiu malonumu dėtų tokias 
žinias, kuriose parodomą dar
bininką orgąnizącijų viršininkų 
žulikystes.

Tačiau, kaip sakėme, apie to
kius skandalus darbininkų or
ganizacijų viršūnėse tose šaly
se niekuomet nebuvo girdėt. O 
štai sovietų Ukrainoje susyk 
įkliuvo devyniolika unijų šulų, 
ir jie tapo sučiupti tada, kada 
jie buvo jau pavogę penkis im
liomis rublių!

Tačiau komunistai reikalau
ja, kad mes tikėtume, jogei va
gystės Rusijoje atidengiamos 
greičiau, . negu kur kitur, ir 
kad kitose šalyse tų 'vagysčių 
įvyksta bent dešimtį kartų 
daugiau. Tai yra aklas tikėji
mas, o ne faktai.

SVARBIOS REFORMOS FRANCIJOJE

Naujoji Franeijos valdžia jau pakeitė emisijos ban* 
Jco prezidentą ir pradėjo krašto apsaugos perorganiza
vimą. Reformos šitose dviejose srityse turės labai daug 
reikšmės.

Franci jos bankas, kaip “Naujienose” jau kartą bu-; 
vo nurodyta, yra tvarkomas pagal statutą, kuris buvo 
parašytas Napoleono Pirmojo laikais. Tas bankas yra 
privatinis (taip, kaip ir, pav. Anglijos bankas) ir jo 
valdyme turi sprendžiamą balsą tiktai apie 20 žmonių, 
O betgi jisai nustato visą krašto politiką pinigų ir ban
kinio biznio klausimuose. Nė viena Franeijos valdžia 
iki šiol nedrįsdavo kištis į tos finansinio kapitalo tvir
tovės reikalus.

Atstačiusi senąjį banko prezidentą ir paskyrusi jo 
vieton naują, valdžia rengiasi įteikti parlamentui įsta
tymo sumanymą, kuriuo bus pakeistas visas banko sta
tutas.

Krašto apsaugos srityje Blum’o kabinetas irgi jau 
padarė stambų pakeitimą. Trys ginkluotų jėgų rųšys —- 
armija, laivynas ir karo aviacija — tapo pastatyti po 
vieno ministerio priežiūra. Vietoje karo tarybos, suside
dančios iš vyriausiųjų generolų, dabar bus apsaugos 
taryba, kurios priešakyje stovės apsaugos ministeris, o 
jos sekretorių skirs apsaugos ministerija, bet ne gene- 
ralis armijos štabas. Tokiu budu krašto apsaugą kon
troliuos civilė vyriausybė, o ne generolai.

Tai irgi svarbi reforma. Franci joje iki šiol genera
linis armijos štabas buvo beveik nepriklausomas nuo 
vyriausybės. Generolai diktuodavo valdžiai. Jie spręs
davo, kiek pinigų reikia išleisti karo reikalams ; jie \ pa
darydavo krašto ginklavimo planus ir tardavo apie ka-

tapo pastatyti po

Ita 
kai

KOMUNISTIŠKI ^FAKTAI”

Dėl bylos prieš 19 darbinin
ką unijų viršininkų sovietų 
Ukrainoje, kurie yra kaltinami 
išeikvojimu 5,000,000 rublių, 
“Naujienose” buvo pastebėta, 
kad ir sovietų krašte yra žuli- 
kų darbininkų organizacijų va
dovybėje, bet tenai prieš tokias 
žulikystes yra “daug sunkiau 
kovoti”, nes laisvos spaudos 
nėra ir visokį viršininkai turi 
labai daug galios, taip kad pa
prastam žmogui yra pavojinga 
prieš juos skųstis.

Komunistams šitokia kritika 
nepatinka ir jie vadina ją “ne
sąmonėmis”. ; Jie reikalauja, 
kad visi manytų, jogei sovie
tuose viskas esą geriau, negu 
kitur, — nežiūrint,
atątinka faktus, ąr ne. štai, 
vienas jų spaudos 
(“Vilnis”) išvadžioja taip:

“Kad ir Sovietų' Sąjungoj 
atsiranda ‘Židikų’, dėlto ne
tenka ginčytis, kitaip juk ir 

• tokių bylų nereiktų. Bet kad 
ten daugiau jų rastųsi, 
sunkiau kovoti su jais, 

•ne tik gryna, bet paika 
sąmonė. >

“Sovietų Sąjungoj
170,000 (norėta pasakyt: 
170,000,000. — “N.” Red.) 
gyventojų, o ten ne dešim
tos dalies ‘žulikysčių’, valdi
ninkų prasivogimų neatsiti
kę, palyginus su mažyte Lie
tuva, ar bile kuria kita kapi
talistine Šalim.

“Taigi faktai (! — 
Red.) rodo kaip tik priešin
gai.”
Kur tie faktai?
Ar kas nors yra suskaitęs, 

kiek valdininkų apsivogimų yra 
įvykę Sovietų Sąjungoje? Ar

ar tatai

organas

nes 
tai 
ne-

yra

Senovės Didiko Piršlybos
Sunkus, erškėčiais klotas, ke

lias reikėjo pareiti Biržą ku
nigaikščiui ir Prūsijos gene- 
Talgubernat6riui' ‘ ' Boguslavui 
Radvilui kol jis prisikalbino sa
vo svajonių objėktą. Buvo jam 
tuo objektu našlaitaujanti Kur
šių kunigaikštienės rūmuose 
pusbrolio Jonušo' duktė Oną 
Marija. Jei ir laukė jauna ku* 
riigaikŠtytė ką pasipiršiąnt, tai 
tik ne dėdę ir ne tokį, kuris 
butų dvidešimčia metų už ją 
Vyresnis, Visą audrą pakėlė 
prieš Boguslavą, z išgirdę apie 
jo sumanyįną, gimipės. Kuni
gaikštytė neis! — atsakė už ją 
pirmoji žemaičių seniunienė. 
Neis! ■ 
Pacas, peršasi vyskupo sūnė
nas, 
vairios kunigaikštytės tetos.

Ne tokio žmogaus Bogusla
vo butą, kad nuo tų tetų Žod
žių pulti nusiminiman. “Tegu 
nelenda prie . kunigaikštytės 
Joks Pacas ir joks vyskupo sū
nėnas • ■—1 aš mokėsiu su jais 
apsidirbti! —parašė Bogusla
vas žemaičių seniunienei. Pa
našiai parašė jis ir kitoms te
toms. Pati kunigaikštytė per 
tą pirmąjį susikirtimą laikėsi 
taip, lyg tas reikalas jos vi
siškai neliestą. Ji netarė jokio 
savo žodžio ir, rodės, laukė, 
kad klausimą išspręstų suinte
resuoti įr giminės. Tie suinte
resuoti prodėjo tarpusayiai iš
tisą laišką kąrą. Atkakliai ko
vėsi dėl sūnėno Žemaičių vy
skupas Sapiega, pats hetmanas 
Pacas, Boguslavas, Kuršių ku
nigaikštiene, kažkokią Gliebo- 
vičienė ir kiek vėliau dar įsi
terpė lenkų karaliaus maršalo 
sūnūs Heraklas Liubomirskis. 
Laiškuose tie visi žmonės ne- 
sišykštejo nei šmeižtą nei gra
sinimų. Apie žemaičių vysku
pą viename Boguslavo laiške 
Užeiname tokią vietą; “kad tas 
vyskupas po mirties pragare 
smalą^rytų ir kentėtų taip, kaip 
aš dabar kenčiu”.

Nepasitraukė iš to laišką 
mūšio tik vienas Boguslavas; 
Nubaidęs visus konkurentus, 
jis nukreipė savo piršlybinę

akciją prieš pačią kunigaikšty
tę. Nežiūrėdami nei pūgų nei 
lietaus neį audrų turėjo dum
ti su Bogtfšląvo laiškais iš jo’ 
rezidencijos Karaliaučiaus rai
ti kurjeriai į Kuršą beveik kas
dieną. Kartą, kai laiškas išgu
lėjo raštinėje neišsiųstas dvi 
dienas, Boguslavas tą atsitiki- 
mą pavadino “nelaime” ir taip 
jį pranešė kunigaikštytei; “ži
nau — nesulaukdama mano 
laiško, šviesioji kunigaikštytę 
gal užsirūstinai, bet prašau ne
pykti — penkis žmones aš už

tai kaip reikiant išlupau ryk-' 
’štėmis”.

Savo laiškuose mylimajai Ba- 
guslavas daugiausia kalba apie 
ilgesį, “kuris temdo protą ir 
nei dieną nei naktį neduoda 
nusiraminimo”. Dažnai jis ver 
čiasi mintimis kokiu nors pauk
ščiu ir skrenda į'Kuršą, kad 
sužinotų, kaip ji jaučiasi, ar 
netruksiu ko jai. švelniausius 
epitetus' jungdamas prie jos 
vardo, jis prašo niekur nevą- 
žinėtL — persišaldymo pavo
jai haušina. jį. Kai kunigaik
štytė pasiskundė dantų skau
dėjimu, Boguslavas neužtruko 
su patarimais: “dantukas rei
kia ištraukti, nes jis gali ir 
kitus užkrėsti; nevalgyk sal
dainių, dantukai nuo jų dar 
labiau skauda”.

Boguslavas neapsiriko. At
kaklumas ir ištvermė, pasirodė, 
tiko palaužti kunigaikštytei. 
Juo toliau juo labiau darėsi ji 
palankesnė ir mažino save abe
jingumą, Ji ėmė priiminėti, pa
galiau, įvairias Boguslavo do
vanas. Vėlesniuose laiškuose 
kalbama apie olandiškas med
žiagas, apie prancūziškus šil
kus a la modei ir apie Indijos 
perlų karolius. Keliose vietose 
Radvilas fnini? kad niekė. gero' 
nei Karaliaučiuje, nei Dancige 
visai negalima gauti. Kaip pra
neša jis, net tokio menkaver
čio daikto, kaip juoĄąs atlasas, 
nebuvę tuose miestuose. Siųs
damas kokią parižietišką suk
nią savo mylimai, Radvilas tuo
jau skubą pridėti “norėčiau 
pats kunigaikštytei tą suknią 
užvilkti ir iš jos išvilkti”. Kai 
kada bliksteli tame žmoguje 
net- poeto talentas. “Kad galė
čiau tapti ploniausia medžia
ga, tai pasiversčiau į marški
nius, kuriuos tu, šviesioji ku
nigaikštyte, ąnt saVo kūno ne
šiotum” — rašo jis kitur.

Matomai -tos visos tirados 
veikė kunigaikštytę. Sužavėta 
jų ji net įsidrąsino kartą at
važiuoti iš Kuršių į : Karaliau
čių pasisvečiuoti pas Bogusla
vą. Ir to pasisvečiavimo metu, 
apverstą keliais vežimais dova
ną, davė ji savo sutikimą te
keti už jo. Bet tam visam rei
kalui baigti gerų kunigaikšty
tės norų, pasirodo, butą per 
maža. Vedyboms dar kliudė gi
minystės ryšiai. Panaudodamas 
savo plačias pažintis ir nesi
gailėdamas lėšų ėmė Tupintis 
Boguslavas gauti iŠ popiežiaus aiuną

dispensą, — kunigaikštyte ka
talikė buvus. Ilgai dar nešė 
raiti kurjeriai iš Karaliaučiaus 
į Kuršą laiškus, kol atėjo dis- 
ponsas. Ir kai jau jokių kliū
čių taip trokštoms vedyboms, 
rodės, nebebuvo, susigalvojo 
tada jas pats Boguslavas.

Popiežius dispense buvo pa
statęs sąlygą,t kad sujungti
moterystės ryšiais turi tik ka
taliką kunigas. Kaip reforma
tas katalikams nepasitikįs Bo
guslavas įsikalbėjo, kad ji ku
nigas gali užkerėti arba dar 
blogiau nunuodyti.. Negalė
jo išsklaidyti tos baimės Bo
guslavui nei jaunoji nei susi
taikę su padėtim giminės, “Už
kerės!” — tekartojo viena su
žadėtinis, “Užkerėjo Zamoiskį, 
užkerėjo Opalinskj — kodėl gi 
man, manote bus nuolaida — 
tikino jis kiekvieną. Pasiruošu
si eiti prie altoriaus kunigaik
štytė nekantraudama paklau
sė: ar mano sužadėtinis vesti 
kaip nurodyta dispense, ar lai
ko tą reikalą neįvykdomą ir 
palieka ją laisvą? Tada Bogus 
lavas sugalvojo išeitį; tegu 
jungia ir katalikų kunigas — 
pasakė jis ■f bet tegu tas ku
nigas būna kvailas, nes nuo 
kvailo mažiau pavojaus! r 
į Kelis mėnesius Boguslavo 
įgalioti žmonės ieškojo po Lie
tuvą “kvailo” kunigo ir, paga
liau, kažkuriame Žemaitijos 
miestely surado tokį. Jis nu
gabentas į Mintaują ir surišę 
jaunuosius.

Paskutiniame laiške Bėgusia 
vas praneša sužadėtinei kokius 
rubus jis vilkės per jungtuves. 
“Reikėtų apsirengti juodais, 
nes toks tuose ir svetimuose 
kraštuose paprotys, bet aš, jei 
kunigaikštytė nesipriešinsi, pa
sistengsiu būti raibais, kad at- 

' rodyčiau, kaip genys”.
Taip ir užsisklendžia toji 

septyniolikto šimtmečio Lietu
vos didiko piršlybinė akcija, 
kurios galu daugiausia, tur būt, 
džiaugėsi, skrodę per , pūgas, 
lietų ir alidraš kelių1 šimtų ki
lometrų plotą su laiškais kur
jeriai. (“L. A.”)

P. Tūtas.

Reikalaukite “NAUJIENAS* 
ant bile kampo, fcw parduoda
mi laikraščiai, Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jusg pato*

GROBUONIAVIMAS BAIGIA NAIKINTI TAUTŲ SĄJUNGĄ
jai peršasi hetmanas

kartojo Boguslavui į

6*5
e 1936, Ktog FofŲrtt Syndičttt, the., V/orM rtteevti.

‘I*
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IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMO

Antradienį, birželio 9 d., Ma- 
sonic Temple svetainėje, 1547 
N. Leavitt st, įvyko gausin
gas Chicagos Lietuvių Draugi
jos susirinkimas, Prezidentui 
paskirus maršalkas — Rimeikį 
ir Ascilą, taipgi balsų skaitymo 
komisiją — žilę, Kazlauską ir 
Grakauską, buvo pranešta, kad 
yra mirę praeitą mėnesį ketu
ri Draugijos nariai: Barbora 
Karvelis, Dr. Al. Dovidonis, 
Pranas Juozapavičius’ ir Dara
ta Adams. Draugijos susirin
kimas atsistojimu atidavė pas
kutinę pagarbą įnirusiems na
riams.

Perskaičius ir priėmus pra
eito susirinkimo tarimuos eita 
prie valdybos raportų. Draugi
jos prezidentas Mickevičius 
pranešė, kad narių sirgimai žy
miai sumažėjo, esą sergančių 
24 nariai, išeina vienas sergąs 
ant pusantro šimto narių. Mi
rimų praeitą mėnesį buvę ke
turi. Manoma, kad vasaros me 
tu sumažės ir mirimų skai
čius.

Prezidentas pranešė, kad 
yra įsiregistravę kandidatais 
važiuoti į Amerikos j Lietuvių 
Kongresą "šie asmenys:

Dr. P. Grigaitis, 
Dr. A. Montvidas, 
Alex Ambrazevičius, 
P. Galskis, 
F. Abekas, 
K. Steponavičius, 
Anelė Steponavičienė, 
Stasys Viešys,

. Marė Kemėšienė,
M. Giniotis,
J. Mickevičius, 
Adomas Juris, 
Pranas Valaitis, 
Vincas čemauskas, 
Marijona Dolan, 
Vincas Ascilla, 
Juozas Ascilla, 
Jonas Savukaitis, 
V. B, . Ambrose, f
K. P. Deveikis, 
P. Martinkaitis —

•Senas Petras,
Petronėlė Millerienė,
Petras Rimeikis. v

Visi įsiregistravę delegatų 
sąrasan buvo vienbalsiai susi
rinkimo išrinkti delegatais. To
kiu budu Chicagos Lietuvių 
Draugija turės Kongrese dvide
šimt tris delegatus.

Susirinkimas buvo
trumpas. Skubiai aptarus bū
tinus organizacijos reikalus, ei
ta prie programo. Mat šiame 
susirinkime dalyvavo visų ger
biamas, senas aušrininkas ir 
svečias Lietuvos Dr. Jo
nas šliupas.

Susirinkimo programas buvo 
įdomus. Kalba seno aušrinin
ko, gerbiamo Dr. šliupo, užsi
tęs! daugiau pusvalandžio, su
sirinkusieji klausės su nepa
prastu atsidavime. Daktaras 
nušvietė esamą padėtį Lietu
voje, ragino remti- Etinės Kul
tūros Draugiją, jos leidžiamą 
mėnesinį žurnalą “Laisvąją 
Mintį”. Prisiminė apie reika
lingumą Lietuvoje daugiau lai
svų kapinių, gimnazijos, įvedi
mo metrikacijos Ir tt. Daktaro 
kalba visi buvo susidomėję. 
Pradžioje programo p-nios Ste
ponavičienė ir Gugienė gražiai 
sudainavo porą dainelių, taipgi 
dalyvavo ir Kaimiečių Kvarte
tas, kuris savo maloniomis dai
nomis palinksmino susirinkirhą

Baigus susirinkimą ir vaka
ro programą nariai skirstės pa- 
kihr^u upu. Be abejo, šis su 
sirikįpmas pasiliks ilgai Drau
gijos narių atmintyje. '

Dar pravartu prisimniti, kad 
po Draugijos susirinkimo įvyko 
draugiškas pasikalbėjimas h 
užkandžiai p. Karsoko restau- 
rane. čia dalyvavo septynias- 
dešimts svečių — Draugijas na
rių. Prie gardžių užkandžių, 
prie stiklelio vyno buvo pasa
kyta daug įdomių kalbų, jjri- 
siminant seno aušrininko dar
buotę jam gyvenant Amerikoje,

taipgi kalbėta klausimais, ku
rie liečia Lietuvą ir dabarti
nę padėtį čia Amerikoje.

Kalbėtojų buvo daug, visi 
nuoširdžiai linkėjo senam aušri
ninkui dar ilgai, ilgai gyventi 
ir darbuotis laisvamanybės dir
voje žadinant Lietuvos liaudį 
prie* apšviętos, prie skaistesnio 
rytojaus. Kiek prisiminu pir
mininkas p. J. Mickevičius pa
kvietė kalbėti šiuos Chicagos 
Lietuvių Draugijos narius: 
p-nią Gugienę, inž. K. Augus
tą, dr. A. Montvidą, p-lę Mi- 
kužiutę, J. Degutį, P, Galskį, 
K. Kairį, Praną Prusį, P. Du- 
bicką, mokytoją L. Narmon- 
taitę, J. Kauliną, V. Mankų, 
p-nią M. Kemėšienę, kuri ne 
tiktai pasakė gana tiksliai ke
letą pritaikytų žodžių, bet dai 
įteikė dr. šlinupui per $50.00 
pinigų už prenumeratą “Lais
vos Minties”, Taipgi kalbėjo 
dr. Šimkus, V. B. Ambrose, K. 
Steponavičius, P. Miller, adv. 
K. P. Gugis, svečias dr. Grai- 
čunas ir šio vakaro garbės sve 
čias dr. Jonas šliupas.

šis draugiškas pasikalbėji
mas nusitęsė iki 12:30 vai.; visi 
skirstėsi patenkinti tutrėję pro
gos sueiti į artimą pažintį su 
senu aušrininku ir su juo drau
giškai pasikalbėti.

Patricijus.

Chicagos opera atei 
nantį rudenį atsida 

rys anksti
Planuojama ateinantį Chica 

gos operos sezoną atidaryti 
spalių mėnesio 31 d., ažuot ati
dėlioti jos atidarymą kuone iki 
Kalėdų. Chicagos opera atei
nantį sezoną mano turėti tarp, 
kitų dainininkų ir dainininkių 
šiuos: Lilly Pons, Lawrence 
Tibbett, Ežio Pinza, Lauritz 
Melchior, Giovanni Martinelli, 
Elizabeth Rethberg, John 
Charles Thomas, Marjorie 
Lawrence ir Gertru.de Wetter- 
gren. Be to, padaryta kontrak
tai su Rosa Raiša, Edith Mason 
ir kitais.

Jaunavedžiaipavedė prižiūrėti 63 kuopai--— 
lankytojai F. Skrobutėnas ir 
F. Sutkus. — Nari/s.

Socialistų partijos 
piknikas

gana

67 koncertai ežero 
pakrantėj

duo-*
Par-

P-lės Varkala ir
Kelly vestuvės

P

Pernai per vasarą buvo 
darni atvirame ore Grant 
ke koncertai. Apskaičiuojama, 
kad šių koncertų klausytojų 
skaičius praėjusią vasarą sie
kęs 2,000,000. šią vasarą taip
gi toj pačioj vietoj bus duota. 
67 koncertai. Be to, šiemet tie 
koncertai bus transliuojami per 
radio. Tarp kitų koncertus pil
dys Chicagos Simfonijos orkes
tras, Moterų Simfonijos orkes
tras, Chicagos Miesto Operos 
orkestras ir aštuonios kitos 
simfoninės grupės.

johų P. Sharelis ir 
Aldona Sabai

šeštadienį, birželio 13. d., John 
Ps Sharelis 26 m. apsives su 
Aldona Sabai 21 m. Jų vestu
vių pokilis įvyks Aldonos tėvų 
namuose adresu 2540 W. 70th 
Street.

P-lė Aldona yra7 baigus auk
štąją mokyklą ir lankė Lewis 
kolegiją. Taipgi ji yra plačiai 
ir naujieniečiąms žinoma. Al
dona dalyvavo keliuose “Nau
jienų” gražuolių kontestuose ir 
daug laiko priklausė prie “Bi- 
rutėsh chorui.

John P; Sharelis taipgi bi- 
. rytietis. Jis buvo ir “Birutės” 
pirmininkas. Jis ir Aldoną pa
žino prie “Birutės”.

J. P. Sharelis profesija yra 
telefonų ir telegrafų operato
rius. šiuo laiku dirba ’Minne 
sota valstijoj.

Po vestuvių per dvidešimt 
dienų jaunavedžiai svečiuosis 
pas p-nųs Sabaliauskus, o vė
liau išvažiuos apsigyventi į 
.Hastings, Min.

Veliju jaunavedžiams kuo ge
riausio pasisekimo.

—- F. Bulaw. ;

Cook kauntės socialistų par
tijos piknikas įvyks sekma
dienį, birželio 14 d., Riverview 
Parke, šis piknikas bus pra
džia vajaus ateinančio rudens 
rinkimaihs. Kalbėtojai bus 
John Fisher, Socialistų Parti
jos kandidatas į Illinois ' gu
bernatorius; Chicagos univer
siteto profesorius < Maynard C. 
Krueger, Amerikos Mokytojų 
Federacijos vice-pirmininkas 
ir Illinois valstijos Socialistų' 
Partijos pirmininkas; kalbės 
taipfgi Joseph M. Goldman, A- 
malgameitų - kriaučių unijos 
lokalo 152 biznio atstovas. 
Kalbos prasidės 4 valandą po 
piet.

Be to, bus išpildytos kito
kios programo dalyk, kurios 
susidarys iŠ sporto ir atletikos 
numeriu, žaisjnių, etc. Fakti
nei programas tęsis kuone vi
są dieną tiems, kurie norės 
pamatyti, ir išgirsti ką nors į- 
domaus.

sas praneša, kad Chicagos 
municipalis knygynas yra pa
ruošęs katalogą visų spausdin
tų viešųjų dokumentų, ku
riuos išleido Chicagos ir Cook 
rauntės valdžios organai per 
pastaruosius penkis mėnesius^

parašyti laiškas (prašant at
siųsti katalogą) adresu: Fre- 
derick Rex, Municipl Referen- 
ce Librarian, Room 1005, City 
Hali, Chicago, III.

Ateity toks sąrašas bus ^aro-Į JįfH kelionė i
ma kas mėnuo. v c

šitą katalogą gali gauti pri- Į Kongresą ir SLA.
vačiai piliečiai arba visuome-1 Q CUvAlanfl O 
nes organizacijos. Reikia tik vziCVddHU, V.Seimą, Cleveland, 0

Įdomaujančių miesto 
reikalais dėmesiui
Mero Edwardo J. Kelly ofi-
““MMwMMMKM

Siunčiam Gėles Telegramų 1 Visa.
Pasaulio Dali.

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėles Vestuvėms, *Bankietams
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted St
Tel. BOUJevard 7314-

Sekmadienį, birželio 14 
įvyks vedybos p-les Helen 
net Varkala ir p. Rowland Leigh 
Kelly.

P-lė Helen Varkala yra bai
gusi aukštesniąją mokyklą ir 
lanko universitetą. Ji yra duk
tė p. Juozo Varkalos, plačiai 
žinomo lietuvių 'ir kitataučių 
tarpe akauntanto ir visuomenės 
darbuotojo.

P-nas Rowland Kelly yra 
aukštesnėsės mokyklos perdėti- 
nio stonus, baigęs 
kursą ir užimąs 
didelėj firmoj.

Liepos mėnesio
jaunoji pora planuoja apsigy
venti adresu 6947 So. 
Street, Chicago.

d., 
Ja-

universiteto 
žymią vietą

antroj daly

Burnside

Peoria

SLA. 63 kp. susirinkimas 
įvyko 4 d. birželio Tuley Par
ko svetainėje, 90th st. ir St. 
Lawrence ave« Narių atsilankė 
nedaugiausia. Roselando Na
mo Bendrovės atstovas F. 
Skrobutėnas pranešė, kad 
Bedrovės taksai apmokėti, o 
kiti senieji taksai išdalinta po 
20 d. kas šeši mėnesiai. Ben
drovė nutarė rengti išvažiavi
mą.

Praeitą susirinkimą išrink
tiems delegatams Kongresan 
Lietuvos Demokratinės Tvar
kai Atsteigti, O. Jasaitienei ir 
M. Bertuiienci, išduoti manda
tai.

Skaitytas laiškas SLA. Jubi
liejaus komisijos su prisiųs
tais ženklais po 5 colius didu
mo dėl SLA. narių, o ypatin
gai dėl biznierių.

Išvažiavimo 
A. Mockienė
išvažiavimui 63 kp. paimta 
Dambrausko 
Springs, III.,

Ligonių yra taip pat daug. 
A. Luksienas, P. Barisas ir M. 
Sutkienė (du pirmieji buvo 
sužeisti automobilių) atsimal- 
davo. Jiems pašalpa nutarta 
išmokėti. Dar liko ligonių ir 
ant toliaus: E. Deivikienė, 
10731 Wabash avė.—lankyto
jai M. Norvainienė ir O. Po
cienė; M. Dviliene,9301 Lyons 
avė.—lankytojai O. Jasaitienė 
ir S- Saputienė; M. Lileikienė, 
4609 Wentworth avė., 158 kp. 
narė, kuria centro sekretorius

komisijos narė 
raportavo, kad

Melrose Park, III.
Vietos lietuviai dabar nieko 

kito ir nekalba, kaip tik apie 
pikniką. Visi su žingeidumu 
laukia birželio 21 dienos, tos 
didelės vietos ir apylinkės lie
tuvių iškilmės.

' Šis piknikas yra rengiamas 
nepaprastas, septynios 'vietinės 
draugijos bendrai rengia. To
dėl ne įtik lietuviai, bet ir sve
timtaučiai susidomės. Dovanų 
bUs išdalinta $100 pinigais.

Pikniko vieta labai graži, o 
ir pavažiuoti ne visai arti —’ 
tik 17 mylių nuo Melrose Park. 
Už 25 centus nuveš ir parveš 
atsakantys trokai. Pikniko vie
ta randasi Lisle Grove, Lisle, 
III., prie Ogden Avė.

Draugijų nariai malonėkite 
grąžinti pinigus už serijas. Lai
ko jau nedaug teliko, o darbo 
komisijos turi daug, kad visk^į 
gerai sutvarkyti. Sekantis drau
gijų komitetų susirinkimas at
sibus panktadienr, birž. 12 d. 
7 vai. vakare, A. Andrews na
muose. Rengimo komisija bū
tinai turi susirinkti laiku.

M. šeštokas.

farma, Willow 
16 d. rugpiuČio.

trumpins darbo 
laika: a - ' - .

2,700 Chicagos ugnėgesių 
dirba, vidutiniškai imant, p:> 
84 valandas per savaitę. Kitaip, 
sakant, tiek valandų tęsiasi jų 
tarnyba per savaitę. Didžiumos 
kitų miesto .darbininkų tarny
bos laikas savaitėj yra daug
maž 44 valandos, šiuo laiku 
ugnčgesių departamentas daro 
planus, • sulig kukiais ugnėge 
šiai galėtų gauti pasihuosavi- 
mui nuo tarnybos vieną ekstra 
dieną kas dvi savaitės.

Garsinkitčs “N-nose”

360 hilionų galioną 
vandens miestui 

niauti
Nelengva palaikyti švarą to

kiame mieste, kaip Chicaga su 
jos pusketvirto miliono gyven
tojų.

Pavyzdžiui, pernai teko pa
laikyti švara 1,838,769,641 jar
dų plote gatvėse ir* 40,000,000 
plote alėjose (j etose). Be to, 
teko palaikyti 95,000 gatvių 
šviesų arba lempų. Prie viso 
to reikėjo dar užlaikyti 2,562 
gaisro alarmų ir 1,557 telefo
nai policijai pašaukti.

Apskaičiuojama, kad per va, 
sąrą maudynėmis naudojosi 
.daugiau kaip’ pusseptinto mi< 
liono žmonių.

Vandens rezidencijų, pramo
nes ir miesto reikalams per
nai suvartota 360,165,000,000' 
galionų, arba suvartojo po 250 
galionų kiekvienas 
Chicagoj žmogus,

gyvenąs

PRANEŠIMAS LAIKRODININKO’ 
F. NAVIMANO

Šiųomi pranešame, lietuvių visuo
menės žiniai, kąd lietuvis F. Nayį- 
manas SPECIALISTAS LAIKRODI
NINKAS, per daugelį metų turintis 
patyrimo įvairios išdirbystės laik
rodžių, laikrodėlių, rašomųjų maši
nėlių ir perdirbime bei taisyme žie
dų, Darbas atliekamas gerai,' sąži
ningai ir prieinamai, sulig Jcnjėntų 
reikalavimų, Nepataisonii laikrodė
liai tampa kaip nauji. Nepraleiskite 
progos neišmėgine, o įsitikinsite ir 
busite pilnai patenkinti.' 
809 West 19th St. Halsted kampas.

Telefonas CanaI 8889.

' ■ A. t A. . ■
ADOMAS PRANCINKE- 

VIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birž. 10 d., 12:55 v. ryto, 1936 
m., sulaukus 68 metų amžiaus, 
gimęs Panevėžio apskr., Puša
loto parap., žalapurvių kaime. 
Amerikoj išgyveno 46 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Katakiną. 2 sūnų Jurgi 
ir Liudviką, marčias Agniešką 
ir Eleną, 2 dukteris, Ona Pot- 
raz, žentą Ąlbert, Magdaleną 
Zimman. žentą Bruno, 6 anū
kus ir daug kitų giminių.

Kųnąs pašarvotas randasi 
4620 So. Richmond st. Laido
tuvės įvyks subatoj, birž. 13 
d., 8:00 vai, ryto iš namų į 
Nekalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingoj pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Ka?įmiero kapines.

Visi A. A.’ Adomo Prancin- 
kevičiaus. giminės, draugai ir 
pąžystami ęsat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Moteris, sunai, marčios ir 

giminės.
Laidotuvėse patarnauja Laid. 
Direkt. S. P. Mažeika, tel.

Br&hton Parkiečių 
ATIDAI! I 

kurie nusipirkdavo Nau
jienas pas 

p. KRAUKLYS 
4411 S. Richmond St. 

prašomi pas jį nebesikreipti, 
nes p. Krauklys likvidavo sa- 
vo biznį. Dabar gausite Nau-Įs^gtottes," La"&JJe”ir Van 

jienas sekamose vietose: 
p. MICKUS 

KRIAUCIUS, 
4146 Archer Avenue 

— IR — 
p. PAUKŠTIS 

' (BUČERNĖ)
4069 S. Sacramento Av

—“N.” Adm.

Tie

Pasiskubinkite užsiregistruo
ti, nes laikas trumpas. Užsirc- 
gistruokit iki birželio 14 d. 
Kurie norite važiuoti traukiniui 
— round trip kelione nupiginta 
iki $8.80. Sugrįžti galima bė- 
gyj 10 dienų.

Kurie važiuos į kongresą
Traukinys išeina iš La Šalie

ILaidotuvių Direktoriail
JUOZAPAS

U D EIKI
IR TĖVAS 

REPublic 8340

JUOZAPAS RAKAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

. birž. 9 d., 1:15 vai. po pietų, .
1936 m., sulaukės 63 metu am
žiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Girkalniu parap. Amerikoje iš
gyveno 23 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Marcella, dukterį Ona 
Urboniene, žentą Juozapa. 2 
anuku, pusbroli Kazimiera Ra
kauską ir gimines. '

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikoj koplyčioje, 3319 Li- 
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj. 
birželio 12 diena. 1:00 vai. po 
pietį! iš koplyčios i Tautiškas 
kapines.

Visi A. A. Juozapo Rakaus
ko giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame',
Moteris, duktė, žentas ir y 

giminės.
Laidotuvėse patarnauja Laido
tuvių Direktorius S. P. Ma
žeika, tel. Yards Į138. k , r

VINCENTAS SAKINSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

birželio 8 d., 11 >45 v. vakaro. 
1936 m., sulaukės pusės am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Kaltinėnų parap. ir miesto.

Amerikoj išgyveno 27 metus
Paliko lideliame nubudime 

moteri Ona po tėvais Darge- 
vičiute. dukterį Stelių, sūnų 
Edvvąrdą, pusbrolį Pranciškų 
Kemtavičių ir daug giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage avė. Dėl 
platesniu žinių pašaukite Dre- 
xel 0555. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, birželio 12 d., 8 vai, 
ryto iš J. F. Ęudeikio koply
čios į šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge- 

■ dulingos pamaldos už velionio 
siel$, o iŠ ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Vincento Sakins- 
kio giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, duktė, sūnūs ir 

giminės
c Laidotuvėse patarnauja Laid.

Direktorius J. F, Eudeikis, tel 
Yards 1741.

Hospital ,
Ligonine

SVEIKATOS KLINIKA
Tbnsilai išimami

vaikams .............. .......T I fe UU
.......*45-00

Akušerija na- $15-00
Medikais egzami- $1-00

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

1900 So. Kedzie Avė.

NAUJA RAKANDU KRAUTUVĖ 
IR DIRBTUVĖ 

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

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

Buren, birželio 19 dieną, 11:20 
vai. vakare Central Standard 
laiku (Chicagos laiku 12:20). 

i

Kurie važiuos į SLA seimą
• Traukinys išeis iš La Šalie 

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

I laiku 10:40.
Iš Chicagos važiuosime visi 

įkartu. Praneškit Transportaci- 
jos Komisijai į Naujienas, kas
dien nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Tel. CANAL 8500. Klauskite 
M. Kemešienčs.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš geriau- 
,ių' Biterių ka šiandien randasi ant 
marketo. Jis žinomas kaipo gera gy- 
luole dėl vidurių ar kitų nesmagu
mų. Plačiai yra parduodamas aptie- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras} 
gerti su-degtine ir-be degtinės. ReP-p* 
kalaukite visi ir visados Salutaras Bi* 
terio. Pašaukite telefonu Canal 1183.

639 West 18th St.
CHICAGO. ILL.

J. MIKŠIS
RAMOVA AUTO SHOP 

Taiso visokius automobilius 
geriausiai ir pigiausiai

Tel. Yards 6547

Tek Republic 8402
Ciane Coal Co.
5332 S. Long Avė,

ęhicago. Ilk

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.
5 tonai <ir liaučiau. 

Smulkesni $6.80
tonas

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose

CONRAD 
PHOTO STUDIO 

420 W. 63rd St.
Englevood 5883-5840 
Fotografus yra am

žina atmintis.

T avernos
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 Canal 7522

Bungalow Inn
Musų užeigoj visados randasi ge

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

82nd and Kean Avenue

Pete’s Inu
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtine, 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

tiktai per DVI DIENAS, Už dau-Į orian nalrnviAiimii mnlrZfi *giaa pakartojimų reikės mokėti. 
“NAUJIENŲ” ADM.

Bill’s Tavern
Pranešam visiems draugams ir 

kostumeriams, kad mes persikėlėm į 
naują vietą; 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
E.. ...............■■■UI .. ■IIIIMĮ

Draugystės Susiv. Brolių ir Seserų Lietuvių pusmetinis susi
rinkimas įvyks birželio 14 d. Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėj. Yra daug svarbių reikalų aptarti, visi nariai 
kviečiami atsilankyti. Draugystės piknikas įvyks Big-3- 
Inn darže birželio 28 d. Piknike bus daug dovanų laimėji
mui. Visi prašomi atsilankyti. — S. S.

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, birželio 12 d. 7:30 vai. vakare Amalgamated cent
ro name, 333 S. Ashland blvd. Visi lokalo nariai prašomi 
atsilankyti, nes bus daug svarbių reikalų apsvarstyti. De
legatai pateiks raportą iš konvencijos. —Valdyba.

PARENGIMAI
ROSELANDE — Dr. Jono ir vaka-

rienė atsibus birželio 12, 8-tą vai. vakare, 10413 ootfth 
Michigan Avė. Įžanga 10 centų. — Komitetas.

—
—

Gertru.de
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JUOZAS ADOMAITIS NUBAUSTAS KALĖTI 
UŽ TEISMO PANIEKINIMĄ

• *

bolė. šiame priepuoly jis skau
džiai užsigavo kelį ir išgulėjo 
visą savaitę ligoninėj. Dabar 
jau sugrįžo iš ligoninės. VBA.

tuvos prašymą ir įgaliojimą iš
ieškoti Jupzo Šato palikimą ir 
parsiųsti jį į Lietuvą nabaš- 
ninko Šato motinai ir kitiems 
artimiems giminėms.

Lietuvos konsulas Chicagoj 
patikrino suteiktą p. Rūtai įga
liojimą ir kitus reikiamus to
kiuose įvykiuose dokumentus.

Teisme byla iškelta, kad pri
versti StĮhnlėy Adomaitį ati
duoti iškolektudtųs pinigus. 
Probate teismas neseniai išne
šė sprendimą, kurs įsakė Ado
maičiui atiduoti ieškomus iš jo 
pinigus. ’

Kadangi Stanley Adomaitis

Stanley Adomaitis, laikęs ta
verną adresu 3738 S. Halsted 
st., tapo nubaustas 90 dienų 
kalėti už - teismo paniekinimą 
antradienį, birželio 9 d., teisė
jo Roony kambariuose.

ši byla yra stambi ir apie ją 
tenka plačiau painformuoti vi
suomenę. štai jos trumpa is
torija:

Lapkričio 26 d. 1924 metų au
tomobilis užmušė Juozą Šatą, 
paėjusį iš Lietuvos, nuo Pas
valio ar nuo Saločių.

Šatui mirus dvi moteriškės, 
kurių viena buvo Lucy bhimo- 
naitis ir kuri dabar, rodos, yrą 
Lietuvoj, iškėlė bylą, noredą- neišpildė teismo paliepimo, tai

Chicaga viena turi 
daugiau gyvuoją, 
negu kai kurios vi

sos valstijos

mos gauti pripažinimą mirti 
šioj o testamento. Testamen 
tas buvo pripažintas ir mote 
riškės tapo pripažintos 
velioniėą palikimo paveldėto 
jos. Gi Stanley Adomaitis bu- 

. vo paskirtas palikto turto ad
ministratorium.

Kaip administratorius, Stan
ley Adomaitis iškolekavo iš 
Lietuvos Mylėtojų Draugijos 
$200 Juozo Šato pomirtinės 
ir $3,000 iš automobilių apdrau- 
dos kompanijos, ba automobi
lis, kurs užmušė Šatą, buvo ap
draustas.

kaip 
paveldėtd-

ahtradieiiį, birželio 9 dieną, jis 
tapo nubaustas 90 dienų kalėti 
kaip paniekinęs teismą.

Ši byla paskirta Adomaičiui 
bausme betgi neužsibaigė. P-as 
Rūta ir jo advokatas Leon Le- 
cour Drolet, 77 W._ Washing- 
ton st., tikisi iškolektuoti ieš
komus pinigus. Dalykas toks, 
kad Už Stanley Adomaitį, kaip 
už Šato palikimo administrato
rių, buvo užstačiusi, rodos, 
Hamburg Surety Co. didoką 
suma bondsą. štai iš to užsta
to p. Rūta ir jo advokatas ti
kisi atgauti velionies Šato pa
likimą ir parsiųsti jį į Lietuvą. 
O kaip susitaikys bondsų kom
panija sti Stanley Adomaičiu, 
tai jau kitas dalykas.

— NN.

Apskaičiuojama, kad <1936 m 
pradžioj Chicagos' gyventojų 
skaičius siekė3,575,OQ0. Visos 
Illinois valstijos gyventojų kie
kis tuo laiku siekęs 7,817,000. 
šaly yra tik degint valstijų, 
kurių. gyventojų skaičius 
viršija vienos . Chicagos 
gyventojų kiekį. T<fe val
stijos yra: Massachusetts, Illi 
nois, New Jersey, Michigan. 
Pennsylvania, California, Mis- 
soii’ri, New York, Ohio ii 
Texas.

O štai sekamos aštųonios 
valstijos — Montana, Idaho. 
Wyoming, Colorado, New Me- 
xico, Arizona, Utah ir Nevada 
— visos kartu teturi tik 3,- 
706,000 gyventojų. Reiškia, vi
sos aštųonios kartu tos valsti
jos turi ne ką daugiau gyven
tojų už vieną Ghicagą.

Policininkas Tarnu
lis gavo $50 dovaną

Tuo tarpu žinomas Chicagos 
biznierius ir lietuvių draugijų 
darbuotojas, p. Rūta, 3267 So. 
Halsted Street, aplaikė iš Lie- t■■ I ...   I ■ w ■ ■■ ■

rinko pas p. Karsoką adresu 
1516 West Grand Street, kur 
laukė jų šauni vakarienė. Gar
bės svečias vakarienėj buvo Dr. 
šliupas.

Vakarienės dalyviai pasakė 
trumpas kalbas. Reikia dar pri
minti, kad p-ia Kemėšienė vie
toj kalbos įteikė daktarui šliu
pui 52 “Laisvosios Minties” 
prenumeratas ir cash už jas: 

.VBA.

Dr. Šliupas kalbėjo 
Chicagos Lietuvių 
D-jos susirinkime

Antradienio vakare, birž. 9 d, 
Chicagos Lietuvių Draugija lai
kė susirinkimą Masonų salėj, 
1547 North Leavitt st.

Šiam susirinkimui kalbėjo 
Dr. Jonas šliupas. Jis ypatin
gai pabrėžė mintį, kad reikia 
įsteigti Etinės Kultūros Drau
gijos amerikiečių - skyrių cent
rą Chicagoj. Daktaras išdėstė 
kalbamos . draugijos siekimus 
Lietuvoj ir įrodinėjo, kad lais
vos minties žmonėms tie sieki
mai yra butini ir kad reikia 
juos remti.

Keletas šimtų susirinkusių 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narių dideliu įdomumu klausės 
daktaro Šliupo kalbos.

Muzikalę programo dalį išpil
dė p-ios Nora Gugienė ir Alice 
Steponavičienė, 
myn 
tas.

Po 
gijos

Adomas Morkunas 
sužeistas gatvėkario 

nelaimėj

Chicago Association of Com- 
merce buvo paskelbusi pirm 
primary balsavimų, kad ji 
duos dovanas tiems, kurie pa
gaus balsavimų sukčius ir su
teiks įrodymų jiems nubausti.

Pirmas tokią dovaną gavo 
valstijos policininkas Frank 
Tamulis, 4344 So. Hermitage 
avenue, už tai, kad jis arešta
vo Philip Zimmermaną, su- 
mušušį Vincą Stulpiną. **'

Dovaną $50 Tamuliui įteikė 
C. L. Rice, Chicago Associa
tion of Commerce prezidentas, 
asociacijos kas savaite laiko-: 
mam bankietėly.

Be to, p. Rice pareiškė, kad 
jo reprezentuojama asociacija 
ir toliau mokės dovanas už 
balsų sukčių sugavimą ir pa
gelbėjimą juos nubausti*

pla-

o taipgi Pir- 
choro Kaimiečių kvarte-

susirinkimo būrelis drau- 
narių ir darbuotojų susi-

BRIDGEPORT. — Gan 
tiems Chicagos lietuvių sluoks
niams žinomas bridgeportietis 
Adomas Morkūnas, 3435 So. 
Halsted st., apie savaitę laiko 
važiavę gatvėkariu East 95 st.

Vienoj vietoj būrys darbi
ninkų įtaisė gatvėkario bėgius 
ir gatvę. Važiuojant per taiso
mą vietą bėgiui prasiskėtė ir 
gatvėkaris apvirto ant šono.

Apvirto kartu ir p. Markū
nas, 'nuriedėdamas žemyn kaip

Jis nupuolė tris auk 
tus žemyn, ir 

nieko...
Devyniolikos mėnesiųuevynioiiKos menesių • am

žiaus Joseph Abruzzo nupuolė 
žemėn nuo trečio aukščio gon- 
ko ir dagi išliko nesužeistas, 
tik truputį apibraižiotas. Abru
zzo šeima gyvena adresu 1143 
So. Ashland avė.

Chevrolet kompanija pastačiusi 11,000,000 karų paskelbė, kad dovanuosianti naują Chevrolet 
karą tam, kas bus savininku seniausio Chevrolet išdirbystės karo. Tokiu pasirodė esąs Kiram 
Dohner iš Quentin„ Pa. Paveiksle jį matome su žmona gaunant tą nepaprastą laimikį.

r • ± ... i._j • įdomius programus birželio 15
Lietuviai ir hetuvai- ir 16. būtent pirmadienio ir

. _ ' — antradienio vakarais. Pradžiatęs paėmė leidinius D vai. vakaro. Vieta 

vedyboms
. . ........ .

šie lietuviai ir lietuvaitės
siėmė laisniūs (leidimus) ve
dyboms:

Anthony Papas 43 m. ir He-
len Valikaš 43 m.5

Herbert Dictcson 32 m. ir
Valeria Plioplis 31 m.

Gene Mar(įinkięwicz 24 m.
Beatričė Wišriiewski 23 m.

George Stupar 27 m. ir Ruth
Cross 25 m. *

Alexander Paukštis 27 m. ir
Elizabeth Moteli 25 m.

yictor Ragais 47 m. ir Mary 
Kinduris 45 m.

—Hąrri- 
son Park patalpos. įžanga vi
siems veltui.

Programų pildys 40 juod- 
vęidžių aktorių grupė, suside
danti iš dainininkų, šokėjų, 
juokdarių. ! 
yra žinomi kaip 
Minstrels.

Įclassified APS |
Automobiles

DODGE 1936 Demonstrator — 4 
dury Sedan su tronku—mažai var
totas. Bargenas. Priimsiu sena ką
rą

Įclassified ads Į
Help Wanted—Malė 

Darbininku Reikia

ir

Chicagos biznis pa-

šios rūšies aktai
American

i mainus. "(Dod«e Dealeris) 
CENTRAL AUTO SALES 

SERVICE
3453 So. Morgan St. 
Tel lloulevard 2510 

Matykit Paul Bruchas

&

REIKALINGAS kriaušius, mokas 
visa darba, nuolatinis darbas.
7807 S. Racitte. tel. Radcliff 6670

ANGLIŲ* sailsmenas su tonnage 
gera prosra, liberalus komišenas.

Naujienos, Box 460, 
1789 So. Halsted St.

Teismas atmetė ku
nigo Coughlin rei

kalavimą

The Chicago Association of 
Commerce praneša, kad šiemet 
Chicagos ribose veikla pašoku
si kuone visose biznio šakose, 
jei palyginsime su pernykščiais 
metais, šių ir pernykščių me
tų biznio padėtis balandžio mė
nesį buvusi tokia:

1935 m. permitų statybai iš
imta 93; 1936 m. jų išimtą 
193.

1935 m. kontraktų trobe
siams statyti išduota 125 su 
ma $2,310,200, o 1936 m. to
kių kontraktų išduota 173 su
ma $4,260,400.

1935 m. real estate tranzak- 
cijų padaryta 4,697 sutma $8,- 
132,351, o 1936 m. tokių tran- 
zakcijų padaryta 4,967 suma 
$8,258,351. '

1935 m. depar.ttųęntinių krau
tuvių pardąviniai šlekė 75.3 nor- 
mą, o 1936 in. jie siekė 84.0 
normą. ..

1935 m. šąpidįnių skaičiaus 
pramonėj norma Jsįėkė 69.3, o 
1936 m. ta norma sieko 70.0.

1935 m. algų norma pramo
nės įstaigose siekė 48.5, o 1936 
m. algų norma šlekė 52.3.

1935 m. bankų j depozitų (de- 
bits to indįvi.^u^Į ,, acęounts) 
buvo 7-me fędl^ąiiąįpe distrik- 
te $4,164,368^000, o 1936 m. 
jų buvo $4,673,204,000.

$35 m. nė visame 7-me fe- 
deraliame distrikte, bet vienoj 
Chicagoj bankų depozitų (de- 
bits to individual accounts) bu
vo $2,622,623,000, o 1936 m. 
jų buvo $2,863,517,000.

1935 m. vagonų prikrauta 
154,467, o 1936 m. jų prikrau
ta 170,716.

1935 m. (bal. 30 d.) naudo
ta 833,270 telefonų, o 1936 m. 
(bal. 30 d.) jų naudota 863,- 
819.

1935 m. naujų karų (moto
rinių) užregistrubta Cook kaun 
tej 11,616, o 1936 m. jų* užre
gistruota 13,184.

1935 m. Chicagos gatvėka- 
rių (surface lįnes) pasažierių 
buvo 57,580,044, ,o 1936 m. jų 
buvo 60,719,560.

1935 Chicagos ^ašto pajamų 
buvo $3,975,247, o 1936 m. jų 
buvo $4,365,9^.|

1935 m. orlaiviai atvežė į 
Chicagą pasažierių 7,275, o 1936 
m. jie atvežė 8,272 pasažie- 
rius.

1935 m. orlaiviai išvežė iŠ 
Chicagos pasažierių 8,464, o 
1936 m. jie išvežė pasažierių 
9,630. ' ;

1935 m. (kovo mėnesį) .gy
venimo brangumas Chicagoj 
siekė normą 82.4, o 1936 m. 
gyvenimo brangunias siekė nor
mą 84.1, jei palyginsime su 
1923 m. brangumu.

1935 m. gyvulių paskersta 
687,048, o 193$ m. , 602 777.

Aukščiau paduotos skaitlinės 
rodo biznio ir pramonės padėtį 
balandžio mėnesį 0.^5 ir 1936 
m. ■ !

Pąskilbęą radio pamokslinin
kas kunigas Coughlin pernai 
vasarą mėgino gauti Kareivių 
Lauką Chicagoj masiniam mi
tingui. Chicagos parkų taryba 
atsisakė parenduoti jam kalba
mą aikštę. Tuomet kunigas 
Coughlin kreipėsi į teismą, mė
gindamas tuo budu priversti 
parkų t»rybą leisti jam turėti 
mitingą kalbamoj vietoj.

Parkų taryba prašė žemes
niuosius teismus išmesti kuni
go Coughlino reikalavimą, šie 
nepaklausė tarybos prašymo ir 
pripažino kunigui teisę. Dabar 
betgi valstijos aukščiausias 
teismas atmetė žemesniojo tei
smo sprendimą ir palaikė Chi
cagos parkų tarybos pusę. Tai
gi kunigas Coughlin bylą pra
laimėjo.

Moteriai 10 dienų 
kalėti

Teisėjas Gorman paskyrė 
p-iai Annai Watcher, 35 m., 
6931 So. Hermitage avė., baus
mės 10 dienų kalėti už važiavi
mą automobiliu kai ji įsikau- 
šus buvo.

Rasta užmuštas 
žmogus

Humboldt parke rastą negy
vas žmogus anksti antradienio 
rytą. Koronerio džiurė pripaži
no, kad jis buvo užmuštas. Ty- 
rinėj imas atidėtas
17 d. Gal policijai pavyks iki 
to laiko nustatyti 
vardas ir pavardė.

iki birželio

užmuštojo

Uždėsiu daugiau 
taksų

Chicagos meras Kelly pareiš
kė, kad veikiausia miesto tary
bai teks uždėti nepaprastų tak
sų ant piliečių. Šios taksos eis 
bedarbiams ir biednuomenei 
šelpti. Miesto taryba paims šį 
klausimą svarstyti tur būt atei
nantį antradienį.

Ieško pabėgusio 
pamišėlių namo

1S

Iš . St. Peter, Minn., namo 
mišėliams pabėgo Karpio-Bar- 
kerio gaujos buvęs narys Law- 
rence Devol. Policija daboja ke
lius ir apžiūrinėja dirbtuvių 
ir gelžkelių kiemus Chicagos 
apielinkėj. Ji mano, kad Devol 
randasi kur nors netoli nuo 
Chicagos.

pa-

MES PATAISOME
RADIOS

Tegul ekspertai pataiso jusu Radio. 
Mes esame gerai susipažinę su kiek
vienos rušieš radio. Darba garantuo
jame, ant metu. Dykai apskaitliavi- 
mas. Pašaukit mus

HEMLOCK 3434 
kalbame lietuviškai

Southwest Radio Co.
1708 West 63rd Street

PRINCESS
Clark prie Jackson

Harrison Parke
Federalės Vodevilių Viene

tas No. 7 išpildys nepaprastai

Pirma kartą Chicagoje
Pradedant rytoj 

ALĘXANDER DOVJENKO’S 

“Frontier”
Tolimųjų Rytų žaibas 

Drąsi ir dramatine Sovietų- 
Rytu Sienos Epika.

COAL.
Anglys

Anglys! , Anglys!'
Jei jus pirktumete anglis dabar 

jus Rautumėte abu: kaina ir koky
be.

Virginia Mine Run $6.95 už tona, 
perkant daugiau. <

SHULMISTRASf BROS.
4016^ Archer Avenue

Tel, Lafayette 6300.

ANGLIŲ SAILSMENAS. libera
lus komišenas. Patyrimo nereikia.

NAUJIENOS, Box 461.
1789 Sb. Halsted Street

REIKALINGAS BAKERIS paty
ręs juodai duonai kepti, antraran- 
kis. STAR BAKERY, 8651 South 
Baltimbre, Avė., So. Chicago, III.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Business Service
Biznio Patarnavimai

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

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

Hemlock 0800

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

Wabash Employment 14th floor 
20 E. Jackson Blvd.

REIKALINGA mergina bendram 
namų darbui, lengvas darbas.
7807 S. v Racine, tel. Radcliff 6670

UNIVEKSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

i Local and l4>ng Distance 
Furniture and Piano Movint

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 3408 f X. 

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suniks panirimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu sk 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai, vak. Šventadieniais »tu< 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitasre 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50

Help Wanted—Male-Female 
Darbininku Reikią

MES TURIME VIETŲ DEL PA
TYRUSIU DIRBTUVES darbinin
kų; taipgi hotelių, mašinų operato
rių, veiterkų, virėjų, bendro namų 
darbo. Getas sąlygos. A. J. McCoy 
and Associates, Suite 1128, 140 So. 
Dearbom St.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

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

ŽENOTA PORA be vaiku ieško 
darbo ant farmos. Patyrė per daug 
metu.. 3950 So. Westem Avė.____

IEŠKOME darbo, esame jaunuo
liai 20 m. ir 22 metų; mokame tro- 
ku važiuoti, krautuvėje ar ofise. 
Esame prasilavinę, dirbsime bile ko
ki darba tik kad nebūtų per sun
kus. Pašaukit tel. Victory 2086.

For Rent

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

• • *

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

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace -Street , 
Tel.'Boulėvard 0250

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

3322 So. Morgan St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Educational
Mokyklos

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

MOLER SYSTEM
177 N. State St. Central 6393

PARSIDUODA kendŽiu. ice cream 
ir smulkmenų krautuvė. Gerai ei
nantis biznis, tinka porai moterų 
ar vedusiai porai. Arti mokyklos. 
Kaina $500. Parduosiu pigiai. 6049 
Princeton Avė._________________

PARDAVIMUI tavernas pigiai, 
rendai 6 kambariai. , pagyvenimui 
prie pat strytkarių bamės. 1648 W. 
69th Street.

. ................................... .i i .....

PARSIDUODA Brighton Park 
bargano tavernas ir pranerto, šokiu 
salė, dining ruimis taipgi extra lo
tas. Kreiptis laišku. 1739 So. Hals
ted St., Box 457.

TAVERN pardavimui, priežastis, 
išvažiuojam ant farmos. Gera vieta 
Biznis išdirbtas per daug metų.

5708 So. Morgan St. . -

Furs
Kailiai

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

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

Furniture & Fixtures 
Raka n d ai-I taisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipsri Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, rėtfisterius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

’ < Personai 
Asmenų Ieško

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

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

GERB. Naujienų skaityto
jo* Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 

i Naujienose.

PARSIDUODA tavern 50 pėdų ba
ras, veikiantis biznis. ^Kreiptis 6114 
So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė ir mar- 
ketas. Parduosiu labai prieinamai. 

2953 W. 59th St. Republic 8931.

PARSIDUODA kriaučiaus šapa-r- 
fumace apšildomas—3 kambariai už
pakaly. Labai prieinamai. Galima 
pasidaryti puikų gyvenimą. 608 W. 
31st Street.

PARDAVIMUI bnčernė ir groser
nė, su namu ar vienas biznis, arba 
mainysiu ant didesnio privatiŠko na
mo. Atsišaukit Lafayette 9821.

PARSIDUODA bučemė ir groser
nė, biznis išdirbtas per daug metų, 
geroje anielinkėje. 1446 So. 50th Ct., 
Cicero. III.

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

1739 So. Halsted St.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 85 akrų farma ne
toli Crown Po|nt, Ind. Su visomis 
mašinomis, ir pilnu staku. Našlė par
duoda už pirma teisingą pasiuliji- 
ma. Mrs. Raduski, 2019 Broadway, 
Indiana Harbor. Ind.

Rėa! Estate For Šalę 
Namai-Žemė Pardavimui

Tel. Boulėvard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

Real Estąte and Insurance 
4631 South Ashland Avenue, 2 lubos. 
Perkam, parduodam, mainom ką kas 
turite. Pagelbstime atnaujinti morgi- 
čius. Turėdami- ką ant pardavimo, 
mainymo, norėdami pirkti ar su ko
kiais kitais reikalais kreipkitės pir
ma prie musu, teisingas ir greitas 
patarnavimas jums bus ant naudos, s , . »

PARSIDUODA forcloserio barge- 
nas. 2 flatis. plytinis 6—6 furaace 
apšildomas. 2446 W. Pershing Rd.




