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ST. CHARLES, III., birž. 14. 
— Miss Nėlla Panunzi, 23 m., 
manažeris Red Parrot arbati- 

rasta nušauta prie Dun- 
Už mylios rastas

SHANGHAI,, birž. 14.—Pen
ki Japonijos, karo laivai atplau
kė į Amoy, Fukien provinci 
jos pakraščiuose, pietinėj Chi 
nijoj, prisiruošę išsodinti juri
ninkus, jei Kantono valdžia ne 
paliaus savo karinių pasiruoši

CLEVELAND, O., birž. 14. 
— Kokių smarkių republikonai 
vedė propagandų laike konven
cijos parodo, tai, kad konven
cijos metu įvairiems spausdi- 
niams ir pranešimams vien po 
pieros sunaudota 14 ir pusę to-

JACKSOfJVILLE, Fla., birž 
14. — Iš Meksikos įlankos Im 
kui Floridos slenka labai smar
ki tropikų audra.

Jis atmetė daugelį pasiūly
tų gydymos būdų, kadangi jie 
prieštarauja jo religijai. Be to 
jis nesutinka pasiduoti bandy
mams.

PARYŽIUS, birž. 14 
tenkinti skubiu! 
valdžios pravedimu atstovų bu
te pagrindinių darbo reformų 
— 40 vai. savaitės, apmokamų 
atostogų ir kolektyvių sutar
čių su samdytojais 
kieriai baigia didžiuosius strei
kus ir evakuoja dirbtuves, ruoš 
damies sugryšti į jas dirbti.

Prie veik visų dirbtuvių dar
bininkai suruošė' paradus, ku 

sveikino liaudies fron

NEW YORK, birž. 14. — 
Pastaruoju laiku staiga padi
dėjo deimantų ^pareikalavimas 
ir dėlei to deimantų kainos pa
kilo iki 1932 m. kainu. Tiki- 
mųsi, kad deimantai greitai kai
nuos daugiau, negu1 kainuoda
vo geraisiais 1928 m. laikais.

BLOOMINGTON, In., birž 
12. — Du žmonės liko užmušti 
nutrukusios elektros vielos. 
Vienas likd sudegintas elektros, 
o kitas žuvo jį gelbėdamas.

nuoš. perkamosios 
Georgia ir Kentucky 
po 5c nuo kiekvieno 
neskaitant 6c imamų 
nes valdžios.

bus atmokami ir
i J41 Pietinė Kantono; Chimja ver

žiasi j karų sų‘ Japonija. Nai
kino valdžia bando jų sulai
kyti. Japonija siunčia karo 
laivus.

OTTAWA, III., birž. 14. — 
Joseph Lengan Jr., 30 m. ce
mento darbininkas iš Oglesby, 
kuris miega be jokios paliovos 
jau 440 dienų, pradeda rody
ti pabudimo žymes ir tikimų- 
si, kad jis už kelių dienų pil
nai pabus.

BRIUSSĘLIS, birž. 14. — 
120,000 Belgijos angliakasių 
nutarė sustreikuoti šiandie. 
Antwerpe gi prie dokų darbi
ninkų streiko prisidėjo ir lai
vų vilkikų darbininkai, kas dar 
labiau suparaližavo uostų.

ATHENAI, birž. 14. — 20 
žmonių liko sužeistą Eleusis 
mieste susirėmime tarp poli
cijos ir streikuojančių cemen
to darbininkų.

Chicago, UI., Pirmadienis, Birželio-June 15 d., 19361

NEW YORK, birž. 14. — 
Valstijos šelpimo administra
cijai nusprendus, kad gaunan
tieji bonus ex-kareiviai nebe
galės gauti toliau bedarbių, pa- 
šelpų, nes negalima bonų pini
gus išskirti iš kitokių pinigų 
(o turintieji pinigų žmones be
darbių pašelpų negali gauti), 
Amerikos Legionas prieš tokį 
administracijos nuosprendį ruo
šiasi užvesti bylų ir reikalau
ti, kad ir gavę pinigus ex ka- 
reiviai ir toliau butų šelpiami 
kaipo bedarbiai.

CLEVELAND,. O. — Iš republikonų konvencijos. Kansas valstijos delegatai triukšmauja,

BRUSSELIS, birž. ,14. — Pre 
mieras Paul Van Zeęland su 
darė naujų kabinetų, kuris tuo 
jaus susidūrė su labai paimi 
klausimu: nuolatos besiplečian 
šiais streikais.

ba turės teisę abu butus 
leisti ir paskelbti naujus 
kimus.

Tokių “toliau pažengusia de 
mokratijų” pasiūlė Stalinas ii 
ja patvirtino sovietų centrai! 
nis komitetas.

Be piririiaUs sustreikavusių 
darbininkų, pirmadieny nutarė 
sustreikuoti centralinio Mons 
distrikto angliakasiai. Streikas 
taipjau persimeta į geležies lie 
jiklas ir akmenų laužyklas. Val
džia apskaito, kad jau dabar 
streikuoja apie 50,000 darbi
ninkų.
. Valdžia įsakė sumobilizuoti 
žandarmerijos rezervų, suside
dantį iš 2,000 žmonių.

. Van Zęeįand, kuris buvo re
zignavęs, sociajistanis laimėjus 
rinkimus į atstovų butų, po di
delių pastangų sudarė koalici 
nį kabinetų, į kurį įeina sočiai 
listai, katalikai ir liberalai.

Bonai 
keičiami 
štų. Norintis "pinigus e^- 
kareiviai turi priduoti paštui 
savo bonus ir įrodymus. Jei jo 
paštas nėra vienas iš tų 241 
centralinių pinigus atmokančių 
paštų, tai jo pašto viršininkas 
turės pasiųsti bonus į centrą 
linį paštų ir tada ex-kareivis 
gaus čekį į namus per paštų.

ROUEN, Francijoj, birž- 14. 
—t Penki žmonės, liko sužeisti 
400' streikuojančių patarnauto
jų susirėmus su fašistinio 
Croix de Feu nariais. Vienas 
fašistas liko areštuotas.

nes 
ham kelio 
pamestas jos automobilis.

Policija ieško Chicago j e R! 
naldo di Pietro,' 55 m. senio 
kuris jai piršosi 
atstūmę. Jiš už tų grūmojo jai 
kerštu. Jis iš vakaro buvo at
vykęs pas jų į arbatinę ir abu 
jie išvažiavo jos automobiliu. 
Spėjama, kad jis jų ir nušo
vė, o paskui sugryžo į Chica
go. Jį Chicagon parvežė trys 
vaikinukai,1 kurie rado jį pra
šantį pavėžinti. Už parvežimų 
jis gerokaiužmokėjęs. Jie pa
leido jį prie Madison ir Pu- 
laski gatvių.

Pradeda pabusti iš 
ilgo miego

Republikonai sunau
dojo 14 ir pusę tonų 

popieros

Nuo širdies ligos 
po savaitės sirgimo pasimirė 
garsus Anglijos rašytojas ii’ 
kritikas Gilbert Keither Ches- 
terton,. geriau žinomas kaipo 
“G. K.” Jis buvo 62 m. am
žiaus.

Bet didžioji darbininkų de- 
socialistines. monstracija liko atidėta iki lie

pos 14 d., kada bus švenčia
ma Bastilijos diena.

Kolektyves sutartis pasirašė 
metalo, namų statybos, teksti
lės, rakandų, aviacijos ir an
glių pramonės, taipjau* kelios 
mažesnės industrijos ir bizniai. 
Tęsiasi tik keli mažesni strei

KUPIŠKIS 
dar tebepamena kapų prie ke
lio į kapus su užrašu: “žtfvau 
dėl meilės”. Ūkininkas Ba
čiulis pamilo merginų ir dėl 
savo aklos meilės pražudė savo 
ūkį, nušovė savo mylimųjų ii 
pats nusišovė.

Balandžio mėn. panevėžietė 
panelė Stasė dėl nevykusios 
meilės kėsinosi Kupiškyje nu
žudyti savo mylimąjį š., bet 
nepavykus, pati nusišovė.

Gegužės 27 riestainių kepy
klos darbininkas nušovė Kupiš
kyje savo mylimųjų Bronę 
Kriauzaitę, iš Paketurių km., 
Kupiškio valsčiaus, kuri tarna
vo pas vietos notarų, ir pats 
dviem kulkom persišovė. Ras
tas pas žudikų laiškas kuria
me prašo abu palaidoti vieno
je duobėje.

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

Giedra; vėsiau.
Saulė teka 5:14, leidžiasi 

8:26.

MASKVA, birž. 14. — Bol
ševikų valdžia skelbianti įvt> 
sianti Rusijoje toliau siekian
čių demokratijų, negu kitose 
šalyse.

Naujoji paruoštoj i konstitu
cija, kuri galutinai bus užtvir
tinta rudeny, suteiksianti vi
siems Rusijos gyventojams 
“laisvę” žodžio, spaudos, susi
rinkimų, darbo ir religijos, 
taipjau* garantuosianti apsau
gų privatinės nuosavybės ir į- 
vesianti dviejų parliamento bu
tų valdymo sistemų.

Vienas tų butų bus “sovie
tų taryba”, kurių rinksiu visi 
žmonės. Balsuoti galės visi virš 
18 m., kuriems teismas nėra 
atėmęs balsavimo teisės.

Antras butas, “tautų taryba” 
bus išrinktas netiesieginiais 

sovietų autono
minių respublikų ir provincijų 
tarybų.

Abu* šie butai išsirinks dat 
trečių “vyriausių tarybų” iš 31 
nario, kuri ir bus augščiausia 
valdžia Rusijoje.

Jei abu butai neįstengtų su
sitaikinti, tai vyriausioji tary-

Darbininkai organizuojasi.

Franci jos Generalinė Darbo 
Konfederacija paskelbė, kad 
skaičius jos narių, nuo prad
žios streikų bangos pašoko iki 
pustrečio miliono. Taigi per 
streikų narystė dvigubai paau
go. Daugelis ikišiol buvusių ne
organizuotų pramonių per strei 
kų susiorganizavo. Susiorgani 
zavo ir skaitlingi sankrovų pa
tarnautojai.

Fašistinis Croix de Feu (Liep
snojantis Kryžius) paskelbė 
organizuosiąs savas unijas, tik
slu* suskaldyti darbininkus ir 
sugįįpninti jų veikimų.

WASHINGTON, birž. 14.
Iždo ir pašto 
pilnai prisiruošė šį pirmadienį 
išdalinti ex-kareivius bonusus 
sumoje $2,237,000,000. Jucs 
gaus 3,517,600 ex-kareivių, tar
navusių kariuomenėje pasauli
nio karo metu*. 

■»
Bonusai bus dalinami smul

kiais $50 bonais, o už likučius 
bus duodamas čekis. Tuos bo
nus bus galima^ tuojaus iškei
sti pašte į pinigus, arba gali • 
ma bus juos pasilaikyti ir jie 
nuo liepos 1 d., 
nuoš. palūkanų A

Bonai bus prisiųsti karo ve
teranams registruotais laiškais 
ir juos laiškanešiai, kur tik 
galima, atneš į namus. Karo 
veteranas turės juos atsiimti 
asmeniškai ir įrodyti, kad jis 
yra tikrai tas asmuo, kuriam 
bonai yra adresuoti. Kitur Do
nai bus

SEKMADIENIAIS per vi
są vasarų-Naujienų ofisas 
bus uždarytas.

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

NAUJIENŲ ADM.

NEW YORK, birž. 14. — Ta
bako pardavėjai, kurie prieši
nasi bet kokiems valstijų tak
sams ant tabako, nurodo, kad 
dabar cigaretų rūkytojas, ku 
ris suruko po vienų pakelį ci
garetų į dieną, sumoka fede- 
ralinei valdžiai $21.90 taksais 
į metus laiko (po 6c taksų už 
kiekvienų 20 cigaretų pakelį, 
nežiūrint cigaretų kainos).

Viso už tabakų federalinė 
valdžia surenka taksais apie 
$504,000,000-į metus.

Bet nežiūrint augštų federa- 
linių taksų, valstijos irgi yra 
įvedusios savo atskirus taksus 
ant cigaretų. Kitur imama 10 

kainos, o 
ima net 
pakelio, 

fėderali-
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Jis ir pirmiau kartais už
migdavo trumpesniam ar ilges
niam laikui, bet galutinai jis 
užmigo kovo 28, 1935 m. ir 
nuo to laiko jis neatmerkė akių. 
Tik dabar gydomas naujos ma
šinos pagelba, jis pirma karta 
atmerkė akis ir* pradėjo rody
ti ženklus pažinimo aplinku
mos, o taipjau pradėjo keistis 
ir veido spalva. Užmigdamas 
jis Svėre 180 svarų, dabar gi 
sveria tik 79 svarus.

(Patricia McGuire iš 
Park, Chicago, miega jau 
virti metai).

O šis visai negali miegoti.
CALGUTTA, Indijoj, birž. 14. 

—- Indijos milionierius Rai Ha- 
badur Ramijilas Bajoria per 
pastaruosius pustrečių metų 
yra miegojęs tik 20 minučių. 
Jis paskelbė $50,000 dovanų už 
laikinę pageibų ir $100,000 do
vanų už pilnų išgydymų.

Jo pasiūlymas daugiausia 
taikomas Amerikos daktarams. 
Bet jis jau nebesitiki sulaukti 
laiku pagelbos, nes jis. neuž
ilgo užmigsiąs “amžinu mie-

$21.90 taksų ant ci-| Gaunantieji bonus 
ex-kareiviai nori 
ir bedarbių pašelpų

Tų čekį jis galės bile kur 
sikeisti.

Bonų dalinimas tęsis ir 
naktį iki visai bonai bus 
statyti ex-kareiviams.

Vargai dėl bonų.
Ex-kareiviai džiaugiasi 

lauksiu bonusų atmokėjimo. 
Tie bonusai turėjo būti atmo
kėti tik 1945 m., bet kongreso 
nutarimu, padarytu* patiems 
karo veteranams spiriant, jie 
yra atmokami dabar.

Gaunamuosius ex-kareivių 
bonusus negalima užgriebti už 
skolas, jie negali būti ir tak- 
suojami. Pašelpų administraci - 
jos patvarkymu, gavęs bonusus 
ex-kareiviai nebus šalinami iš 
pašelpų darbų.

Kai kur yra klausimo apie 
tolimesnį šelpimų kaipo bedar
bių gavusių pinigui ex-kareivių. 
Vietomis ta pašelpa gali būti 
sustabdyta.

Bet kitiems ex-kareiviams 
gali būti ir nesmagumo su tais 
bonusais. Dalykas tame, kad 
daugelis ex-kareivių yra pabė
gę nuo šavo žmonų ir slapsto
si nemokėdami joms alimentų. 
Tečiaus dabar toms žmonoms 
bus geriausia proga sužinoti 
kur gyvena jų pabėgę vvrai ir 
iškolektuoti alimentus. Tokiems 
ex-kareiviams bonai gali atneš
ti didelio nesmagumo.
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nuošė 
to valdžių už skubų veikimą 
darbininkų naudai.

Premieras Leon Blum pa
skelbė, kad padėtis už kelių 
dienų sugryš į normalį stovį.

Aprimus padėčiai viduje jis 
dabar daugiau domės gab at
kreipti į internacionalinius **ei- 
kalus ir iš informuotų kairiųjų 
šaltinių patirta, kad jis atme- 
siųs Anglijos pasiūlymą pada
linti tautų sąjungos narius į 
apygardines grupes, nes tas 
susilpnintų rytinės Europos gy
nimą, duotų Vokietijai daugiau 
progų parodyti savo akyplėSiš- 
kūmų ir /'kliudytų 
Ėusijos są j tingai.

Streikams baigianties ir gy
venimui Paryžiuje gryštant į 
normalį stovį, mieste buve 
suruoštas didelis darbininkų 
paradas, pasidžiaugti darbinin
kų aplaikytais laimėjimais.

Atplaukimas Japonijos .karo 
laivų iššaukė paniką Swatow 
ir kituose Kwangtung provin
cijos portuose, dėlei ko labai 
nupuolė provincijos pinigai.

Į Hongkong atplaukė ir du 
Amerikos karo laivai, apsaugo
ti pietinėje Chinijoje esančius 
amerikiečius.

ši rusti padėtis pietinėje 
Chinijoje susidarė dėlei Kan
tono valdžios paskelbimo karo 
Japonijai ir reikalavimo, kad 
tų patį padarytų ir Nankino 
nacionalistų valdžia.

Kantono valdžia jau pasiun
tė į šiaurę didelę kariuomenę 
kariauti besiveržiančius į šiau
rinę Chinijų japonus. Tečiaus 
Nankino valdžia, per kurios te
ritorijų Kantono kariuomenė 
turi pereiti, pasiuntė savo ka
riuomenę sulaikyti Kantono ar
mijų.

Susirėmimų tarpe abiejų ar
mijų dar nebuvo, bet Kantono 
valdžia grūmoja karu Japoni
jai net tuo atveju, jei tas ka
ras iššauktų civilį karų pačio
je Chinijoje.

Nankino valdžia karo su Ja
ponija nenori, tikėdamosi ge- 
rito j u su ja susitaikinti diplo
matinėmis derybomis.

Pavojus mažėjąs.
Tečiaus kaip rodo paskiau

sios žinios, civilio karo tarp 
Kantono ir Nankino valdžių 
pavojus kiek mažėja. Pradeda 
aiškėti, kad viena Kantono val
džia jau nebesitiki laimėti ka
ro su Japonija ir todėl į karų 
jau tiek nebesi veržia, vien tik 
šaukia Nankino valdžių užimti 
griežtesnę pozicijų prieš Jajpo-
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ANGUAKAŠij GYVENIMAS IR DARBO 

SĄLYGOS SENIAU IR DABAR
Twwr»umii|iuiu.

* Beviltiškumas
,Tąs streikąs ttai buvo 

dsmorąliząvęs angliakasius, 
j au nieko gero nebesitikėjo šia
me gyvenime. O kas blogiau
siai, — pas juos buvo dingęs 
noras kovoti. Juo labiau, kąd 

buvo vi^Ri sulaužytą,
Toks beviltiškumas buvo vi

sai natūralus dalykas, Jęi bū
dami organį?MQti į įvirtą uni
ją j te vitygj nepajėgė atsispir
ti prieš anglies magnatus, tai 
dabar j juo labiau nebegalėj o 
svajoti apte kovos vedimų,

Nežinia, kaip ilgai ta ąpa- 
tŲą butų nusitęąpsi, j$| Jioo- 
yeyis jr jp administracija ne
būtų prakišusi rinkimų. Kai re- 
pųblikonąi liko nųšlųpti, tai ir 
į| anglies kasyklas įsiskverbė 
vilties spinduly#. Juo labiau, 
kad Rooseyelto •ądmipistrąciją 
suteikė" progos angliakasiams 
įsteigti uniją. Nors anglies ba- 
yonąi ir prięšinosi unijos ąt- 
#teigimuj, bąį jrieko. iš tų ne
išėjo.

Darbo sąlygos unijai 
. atsisteigus

Ėtendiep nę tik Portage 
gliąkąsiai priklaus# unijai, 
ir visoje apylinkėje. Uniją 
galėję ir tose vietose, kur prieš 
streiką ąngjiąkąsiai buvo neor- 
gąnizpoti.* Kitaip sakant, kur 
seniau dirbo skebai, dabar dir
bą unijistai. Mat, visokie mu
šeikos daugiau nebegali skebų 
saugoti.

Po to, kai streikas buvo pra
laimėtas, angliakasiai dirbdavo 
nuo 1Q iki 11 valandų per die
ną. Dabar darbo diena susi
deda iš septynių valandų. Per 
savaitę dirbama 35 valandos 
Angliakasio dienos uždarbis yra 
nrio $5.26 iki $5.66., Už prika
samą tonos anglies p‘ikiu mbka-į 
ma beveik doleris, o mašina, 
— per 87 centui. Jei anglia
kasiui reikia kasyklą apvalytį 
nuo akmeną ir žemių, tąi jis 
už tą ekstrą darbą gauną spe
cialų ątlyginimą.- Unijai angiia- 
kasiąį dąbar gali laisvai pri
klausyti.

Angliakasių niisk 
statymas

Turiu pasakyti, jog tarp šios 
apylinkės ąnglįakąsių Ronąęyel- 
tas yra gąpa popųjiąrųs. Dau
gelis angliakasių tąip ir' sąko, 
kad Hooyeris su sąvę republį.- 
konišką administraciją buvo 
juos visai pavergęs. Ęsą, iš tos 
vergijos juos išgelbėjęs 
sevęltąs. /

šį rudenį prezidentas.
Seveltas tąrp anglįakąsių 
rai sųrings dRUg balsų,

Toks yra angliakąsių nusi
statymas. Jei demokratų par
tija neturėtų Ęoosevęltp, tąį 
angliakasiąi veikiausiai remtų 
socialistų ąr net kęmunįstų 
tikiętą. O tai reiškia, kad iŠ 
esmes angliakasiai nėra demo
kratų pąrtijos Šukiais sužavė
ti. Jie žiuri tik į Rooseveltą 
tarsi į kokį išganytoją.

— Benas Petras.

wrt—(■■"'•F't"
PORTAGE,. Pa. Portage; 

ir j.o apylinkės yra, taip sa
kant, angliakąsių centras. Ka
syklos čia atsidarė dar perei
to šimtmečio pradžioje. Kai 
kurios kasyklos yra tikrai is
toriškos, — jos atsidarę tuoj 
po to, kai iš Pittsburgbp bu-: 
vo pravestas didžiulis geležin
kelis į New Yorką.

šioje apylinkėje anglis visur 
yra žema, nuo pustrečių li
gi trijų pėdų. Vietomis užtin
kama daug liuosų akmenų. An
glies gyslos vietomis ęin& į 
kalnus, o kitur į pakalnes ar? 
bą šauna tięsiąi. Kadsngi čia 
jau seniai pradėjo anglį kasti, 
tai kai kurios kasyklos jau iš? 
sisėrnc ir užsidarė. Tačiau yra 
nemaža ir td£įų kasyklų, iš ka
rių anglį bus galima kasti per 
kelias dešimtis metų. , 

*
Darbo sąlygos seniau 

ir dabar
Per daugelį metų Portage ir 

apylinkės angliakasiai priklau
sė unijai — United Mine Work- 
ers of America. Jie čia turė
jo antro distrikto centrą. Kai 
unija gyvavo, tai kasyklose 
dąrbo sąlygos buvo visai ne
blogos. Angliakasiai gerai už
dirbdavo, ir kai kurie jų jau 
buvo įsigiję savo namelius.

Bet štai J&27 m- prasidėjo 
gal vienas didžiausių streikų. 
Anglių kompanjios žut-but pa
siryžo angliakasių uniją su
triuškinti, Joms į pagalbą at
ėjo ir kitų pramonių magna 
thi, ypač plieno ir geležies įmo
nės. Plieno liejykloms b.tfvo tie- 
siogis išrokavimas, kad anglia
kasiai streiką laimėtų, Organi
zuoti angliakasiai sudarė pavo
jų plieno liejykloms, kurA irgi 
buvo bepradedąs pasireikšti 
darbininkų judėjimas. Reikėjai 
tad būtinai sutriuškinti anglia* 
kasius.

Kova buvo tikrai aštri ir at
kakli. Streikas prasitęsė net 
pusantrų metų. Ir tas streikas 
baigėsi darbininkų nenaudai. 
Vadinamieji Penpsylvanijos ka
zokai, šnipai ir iš visur suvež
ti streiklaužiai paveikė anglia
kasių ryžtingumą. Juo labiau, 
kad ir vietos darbininkai nu
silpo ir pradėjo streikJaužau-

jos atsidarę tuoj

Aišku, kad po tokio streiko 
pralaimėjimo unija visiškai sjir 
bliuško. Tiksliau sakant, ji čia 
buvo palaužta ir sunąikintą. 
Angliakasiai buvo priversti grį
žti į darbą tokiomis sąlygo
mis, kokias teikėsi pasiūlyti 
kompanijos. Angliakasiai, kurie 
streiko metu aktyviškiau vei
kė, buvo įtraukti į “juodysiąs 
knygas”. Jiems, žinoma, darbo 
jai? nebebuvo.

Portage mięstęlyje tuo laiku 
gyveno ir streikavo Senas Pet
ras. Kadangi jis veikė, tai 'Šou- 
man Coal kompanija įrašė jį į 
neištikimųjų sąrašą.

Kovos pralaimėjimo 
pasėkos

Kurie grįžo į darbą, tie tuoj 
patyrė, ką reiškia kova pralai
mėti. Algos liko nukapotos iki 
žemiausio laipsnio. Pavyzdžiui, 
unijos laikais už pikiu prikirs, 
tos anglies topą mokėjo $1,28. 
Kai streikas buvo pralaimėtas, 
taj bemokėjo tik 50 centų, Už 
mašina prikastos anglies tona 
prieš streiką mokėjo 8(5 cen
tus, po streiko — tik 40« Prieš 
streiką angliakasys vidutinis-? 
kai uždirbdavo $7.50 per die-? 
ną, o, po streiko $3.^0, Jei 
pirma reikėjo dirbti 8 valam 
das, tai paskui dirbo tiek, kiek 
bosas reikalavo. Maža to: už 
kasyklos apvalymą rtuo akme
nų ir žemių jis jokio atlygi» 
nimo nebegavo. Q lęadąngi ne^ 
dirbo pilno laiko, tai angliaka
sio dvisavaitinis uždarbis daž
nai siekdavo tik septynis ar. 
dešimt dolerių.

Iš
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pąsidąbnimąs į dvi vieną kitai 
priešinas puses, to- fcąiriųj'į 
ir dešiniųjų, 
tuos klausiaus gana rimtai 
svarstė ir gana sveikų minčių 
čią byyp pąreikšta. Bet vis dėl
to susiskaldymo klausimas li
ko neišspręstas. Kuopa pasili
ko, taip sakant, neitralė. Kai 
taie kuopęs nariai reikalavo, 
kad kuopa atvirai pasisąkytŲ 
prie kurios pusės mano dėtis. 
Bet visgi kuopa oficialiai te 
nepadąre, Tačiau vienas skili
mo Dnnktąs socialistų partijo
je pąts sąyąime išsisprendė. 
Būtent, k,uopa pasilieka Inęi- 
trale, tad ir narių duoklės į 
partijos iždą nebus siunčia
mos. Tos duoklės pasiliks, ro
dos, lietuviu centro ižde arba, 
geriau sakant, Lietuvių Socia
listų Sąjungos globoje.

šiame kuopos susirinkime 
galima bwp aiškiai pastebėti 
dvejopą nusistatymą: dešinių
jų ir kairiųjų. Vienok tos min
tys reiškėsi gana nedrąsiai.

Musų draugai mano, kad 
partijos skilimas nėra dar ga
lutinis, ir todėl susiskaldymo 
klausimas buvę sprendžiamas 
nedrąsiai. Bet kam gi būti to
kiems miglotiems? Kam laiky
tis dvejopo nusistatymo bei 
slėpti tą principą, į kurį žmo
gus esi įsitikinęs? Jeigu tik 
dėl rąmybes labo aš turiu slėp
ti savo įsitikinimus, tai tas 
reiškia, jog aš esu prastas ko
votojas ir bailys.

Beje, iš musų draugų jšsi 
reiškimų buvo galima pastebė
ti pagęidayimą, kad tuo klau
simu pasisakytų kitos LSS. 
kuopos. Klausimas yra tas, kur 
musų senieji socializmo • vete
ranai šiandien Stovi, Mes tu
rime grąžų būrį tų veteranų, 
kurių nusistatymo nesunaikino 
pirmoji bolševizmo bei komu
nizmo audra. Tie musų seni, 
draugai išlaikė savo poziciją ir 
nesibasto po tamsias kornuniz 
mo pelkes kaip kad darė Pru- 
seiką ;įr .Riti. . ,Mrai80jhf, l-j 

, Tad ir šiu‘0 momentu mes 
tikime, kad tie seni mųsų drau
gai rimtai dabartinę būklę sau 
išsiaiškins.

Mano supratimu, socialistų 
partijai tas neapgalvotas kai
rumas visai nėra reikalingas. 
Tai yra atžala iš 7-tojo komin- 
terno suvažiavimo. Ta atžala 
yra tokia, kuri siekiasi sugriau
ti, sunaikinti visokį demokra
tijos principą, — tai ir vis
kas. .-

Norman Thomas, supranta
ma, pašlijo į-kairę, bet tai ne
reiškia, kad ir mes: turimo sek
li paskui jį; Mes žinome, kad 
tas žmogus sAvo laiku buvo 
kunigas, todėl jis ir mano, kad 
yra neklaidingas, o kiti turi i

biriųjų
LSS. 19 kuopa

Pirmadienis, birž. 15, 1936

T Rytietis.

ir

ADVOKATAI

. i WĮ- — ,,.n 11 mwi ii.m» t itsiMim............irmwiw

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 Węst 22nd Streęt 
Valandos: nuo 1-—8 Ir T—«€ 

bradomis ir nedfcl. pasrąl sutarti 
lez, 6631 So, Califoraja Am9f

www 1 u ■■ — 11,111 lje' -1' ■ ■ 
Ofiso Teį Rouievard 5918;

Rez. Tel Victory 2848

Dr, Bertash 
756 Węst 35tM St.

Cer. ęf 85tk aną Halsted 
HĮio valandos nuo 1-8 nyo 6:86-8

Dr. V» Ai Stota 
GYDYTOM® IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki i 
vai,. Nedėliosią nuo 10 iki 12 

8843 South Ratoted St, 
Tel. Bouievard 1401

[ lietuviškoj e dirvoje skleisti so- 
! cializmo dvasią. Butų, maljopu 
girdėti kitų . kolonijų muąų 
draugų mintis |iųo kĮąys'imU. 
Mes turime vilties, kad SDfia- 
listų partijos susiskaldyme" 

’musų LSS. draugų daup nepa
lies, nes mę§ daugiausia dųy 
bame vien tik savo bruVų 
tuvių tarpe.

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

gydytojai ir DanHataį

1 DON’T
NEGLECT
A COLDj

krutinės skaudėjimą! greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis, Ji prąšąljpą skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metąs, Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytojų, nūrsių ir “ 
vaistininkų,

A. Montvid, M, D.
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak.TeL Seeięy ffoft 

Namą telefonai Hr«n»wick 8B97

DĘTROIT, Mich. Viesulo pasėkos. Viesulas užmušė 2 
sužeidė 5 žmones. Be to, padarė dąug nuostolių apgriaudamas 
nemažą skaičių namų,

paskui jį sekti. , Jis nėra sun- laimėjo? Visai nieko. Tad ir 
'Brooklyno LSS. 19 kuopa, kaip 
drangai pareiškė, pageidauja 
dirbti tarp savųjų. Vadinasi,

kaus darbo žmogus ir vargu 
jis supranta sunkią darbinin
ko būklę. Ardyti, skaldyti dar
bininkiškas jėgas — tai nėra 
idealisto žmogaus darbas. Jei
gu mes norime pasimokyti iš 
artimos praeities, tai lengvai 
surasime, kad greitas nusista
tymo keitimas reiškia žmogaus 
silpnumą. Mes gerai atsimena* 
me kaip per viėną naktį čion 
Amerikoje kąi kurie galvočiai 
liko komunistai, na ir ką jie

....■ -T “TO

ČESNAKAI IR. PETRUŠKOS NUO
AUKŠTO

KRAUJO SPAUDIMO 
Allimin Essence iš česnako ir Pet- 
ruškų piliulės ypatingai mažina au
kšto kraujo spaudimą. Piliulės spe
cialiai ąptaisytos. Nėra kvapo. Nėra 
siųoko. Ne vąistai, Užtikrintąs sau
gumas ir veikmė arba pinigai gra
žinami. Klauskit šių piliulių šiuo 
vardu*-Allimin Esaence of Garlic- 
Pąrsley Tablets, 5Qę pas. visus vais
tininkus.

#

BIRŽELIO t MĖNESIO IŠPARDAVIMAS!
VYRAMS KEPURĖS' : jįfiC'
KELINĖS baldos ir spalvotos

$1.45 ir M.95^ *
VYKAMS

VYRAMS išeiginįąi Marškiniai
‘69c : K-- $ augščiau-u1—-' k i-** " * '•

MOTERIMS FULL FASHION 
KOJINĖS 

ir augšČiau._____  50c
MOTERIMS Plaunamos ' 

, v DRESĖS r Ovv

69c
maudy-

MERGAITĖMS
D MĖSIUKĖS .................
Moterims ir Merginoms 
muisi vilnoniai siutai

Visi Ėsate kviečiami atsilankyti į musų" krautuvę ir persi- 
tiknntiį <musu kainomis, o mes užtikriname teisingą pa- 
tarnavimį.

Jo^eph’s Dry Goods Store 
\ JOSEPH PIKĘLIS, šąvininkas. 
3344 So^ Halsted Street

ADVOKATAS 
Miestę ofisau—127 N, Dearborn St. 
Kamb. 143bl434--Tel, Central 44JI-2 
Namu ofisas—8823 So. Halsted St 

Valandos vakarais nup 6 iki 8:60.
Tel. Bouievard l?10. 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartie*.

TęlePhęnę; Boytovąnl 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

46S1 SOUTH ASHLAND AVENE 
Bes. 0515 So. Bockirgll SL 
Tęlpnbonju BčPUbJfc 9728

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teisynuose 
Bridgeporto ofisas

3421 S. Halsted St. Tel. Yąrds ?534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vąl. 
3407 dS^‘^Tel. Yayds $11

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panędžlio, Soredos ir
Pėtnyčios 6 iki 9, 

Telefonas Ganai 1175.
Namai: 6159 S. ĘocįvtolI Sk^et 

Telefonas Republic 9600.

——u,' . j'mjji.ŲMB—imi j-i'M'uiM1. > t.UA* 1-erarB

FMohe JMtovąr* 7043

Dr. C. Z, Vėzel’is 
: Dentlstaa 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vątonąos aąp 9 8 vfltaro,
Sęretįoj Daga} sutarti.

j.e-—rar uuiii. 'W

Dr. Strikol’is
Gydytoja# ir Chirurgą?

eSJi

ĮRUTif

Namu Te£: Prospect 1

Dr. T. Dundulis
CJi jbfTefefmt vltotai <0930 dfLR( 

Ofiso valandos nuo 2—4 U. nuo- 
6—8 v. vak. Nedalioj nagai aptarti 
.1, ,7 ■ III" J L 11 ..ILtl. >1 hlUįi U JĮ.MĮĮ.'iąy

Kiti Lietuviai Daktarai.

S ei. Bouievard 5914 Dieną to 
fiso valandos: njio 2 iki 4. nuo 1 
iki 8:30 y. Nedėk nuo 10 Iki 12 a. u.

Dr. S. Naikdis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

. > v J" fl- .---- -1 --- ----- ---------------
—■i'm'rai.iy1 t j .i '» tw. w. r J mirų.1" J     WrWA,.WJT'' II,.. t1 n

Laidotuvių Direktoriai

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W, Washington St
Room 737

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

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

CHICAGO. JLL.
y.cir 'JJ* 'W! -J JT!

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avė. 

Tel, Virgjųia
Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p.

Office & reridence 2519 W. 43rd St.
Tel, Utfayette 3051 

Valandos: 9—10 rytą. 5—6 p. p, 
Kasdien, išskyrų* samdas. 

Sekmadieni susitarus.

Mrs. Anelia K. Janis?

AKIŲ SPECIALISTAI

ŠIOS SAVAITĖS

AKUŠERĖS

8
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vtd. dienu.

M
P &

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

V . < »

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

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

rr""...... ..... "T ■/»'■< ,!, ui... i; Lhi,wi .ri. u Tvrrii

c: s. ę. LACHAVICZ ■
42-44 JJąsį 1081h Št TeĮ. Piį|)iunn 1370 arba CanaĮ 3515

Physical Therapv 
and Midwife 

• 6680 S. Western 
Avė., 2nd floor 
HeiplOPk 9262 

Patarnauju prie 
. gimdymo namuo 

ša ar ligoninėse, 
duodu massage 
ęUecVic treąt- 
mept ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

J

J. LIULĘVIČIUS
4092 Archer Ą-Venue Pbone Lafayette 8572

1..............  11 ■■■. '—J" 11 U 1 I ■■■h' " >i>J '"‘U

’ S. P. MAŽEIKA
8319 Ijtuanįęg Ąvęn«e Phone Yąrd? 1138
■' ’ ..................—1 '■ ■ 1111 1 1 — T  J ........................y-jy...,-,......, ,i,

Ą, MASALSKIS -
8307 Lituanicą Ąvenue Phone Boulevard 4189
——į'i'Į-A'sEj'c.d" yi.'v u i.jįu'.'Į'jr nrr.i

i A. PĘTKUS
1410 South 49th Coųrt Cicero Phope Cicero glOD
— v. M J'IT" '.e JTuVMtt U" ■

TT

J. F. RADŽIUS
068 West XSth Street , Pljone CąnaI 6174

, ......... ......... J..    II. ,!<!,! U . 'WUIUl ' tfu AUJ'JLl- —»

LSS. 19 kuopos susi
rinkimo ?

State 4690 Prospect 1012
K AL & ZARETSKY 

ATTORNEYŠ AT LAW 
6322 So. VVestern Avė., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po pie; 
iki 8:30 v. vak. Subado j nuo 12 ik 

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

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

Mari vienas ir kitas iŠ drau? 
gų sako, kad turįs parašyti iš 
šio musų susirinkimo į laik
raštį. Girdi, parašyk taip, kaip 
matei. Girdėjai juk kaip mu
sų kuopa naujai iškilusius 
klausimui svarstė. • Gerai su
pranti, kad mes’ norime palai
kyti kuopoje harinoniją.

Parašyk, tai parašyk, bet 
kaip parašyti, kad visiems įtik
tum.

Taip; šioje kuopoje buvo 
sprendžiami nauji klausimai. 
Tie klausimai — tai įvykiai 
naciorialėje socialistų partijos 

[konvencijoje. Būtent, partijos

Eitra Bargenai
KARPETAS 9x12 

VĘĘTęS $24.00 DABĄR UŽ 

$12.95
ROOSEVEIT

FORNITUREčo: 
v 2310 West 
Roosevelt Road

/. ■Į’el. Sęeley Š760 ‘

S. Mr SAUDAS
7|8 Węst: 18th Btreet Pbone Monro© 8877
... .. ■" '■......  ' Vi' ~ ..... . ...................   I į ■■'m! ',1 j";.... Į|!"ĮB.‘3?.'.TV... .

I. J, ZOLP 5
1646 West 46th Street PhOh.es Ęou)ewd 52QJ^841|I

.... i'T'-jif.i' '.»i ...ti-į w r "f...............................        -

TO?—,.

10734 S, Mighigan Ąye. Tel. Putlman 5703
- " "y.1------ 87-........................r...............  '.JI'.II vu>ja»Įi ,.i'm >irr •

J. F. EUDEIKIS >
4605^07 S. Hęrmitage Avenpe Phones Yards 1^41-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S, PaiyfieJd> La f. 0727

. . . ■ Į. , UJI..P!tt "t.!,. T. ,-------— ..y------ u ....T" ■ ' 'J   -t—i    '.TT’Wt1 " t. i,.i—

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 Węst< 23rd piąęe Phones Ganai Ėbl^Cicero 5927

T ■ - ... rTO
ambulance patarnavimas dieną IR NAKTĮ 

YARds 1741-1742

—U T

DR. VAITUSH, OPT 
Lietuvis . 

OptpmetricaUy Aklą Specialistas.
Palengvins akiu Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvoą skaudSjijnp. 
syąigipąo, akių aptemimo. ‘ nervuotu- 
bio. skaudamą ąldu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai ąkįniųs. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nup 16 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 Iki 12.
Daugely atsitikimą akys atitaiso- 

mpą be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Bęuleyard 7589

T"l,u>ji ' nu. t ,ltl 1^ , ____

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Ąkis 
Ištaiso.

^isąs_iį Akiniu pirbtevi

įlydė

Kitataučiai
*XW7WV»ia«Of»^TO*!l**’***5«**~**'*'***J

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam* Žiąoipaa per M 
metus kaino patyręs gy<įytoja« cM- 
rurgas aktotortft. t

0ydp staigias jr ubrop|Ikaa ligą* 
vyru, moterų ir vaiku pagal naip 
jausius metodą* ir kitokiu* 
elektros prietaisus. '
1»34 W“U 8A

Valandos nuo 10r-i2 piętu ir
'TeL Canai 3110

letenai:
Centrą! 7464

Dr- Charles Sega!
OFISAS

4739 So. Ashland Avė.
2-roa luboi : 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 8 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 yąj. 
vakaro. Nedilioipis nuo X0 iki 12 
valandai diena..

Phone MIPWĄY
"'i' — ",.....  ............. . "T '■ J"..... ■'

Telefonas ¥ard> 0994

Dr. Mauriče Kahn
4681 SOlHffl ASHLAND AVĖ. 

Ofiso* valandos:

Rm, PLĄZA

“VVoSV“
Dr. A, A. Roth

.Rusas Gydytojas ir Chirurgas, 
Moterižku. Vyrišku, Vaiką ir yisn 

chronišku Ilgu.
Ofisas 6850 Stonpy Island Ąvą.

Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. pedf 
liomis Ir Šventadieniais liUrlI
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Namai
Reikalaujama patogu

Rašo V. R. AMBROSE

MUSŲ NAMAI
Darbą Pradedant

onthisnev«neturi,. išimant statybinę ar-įgilusios apie 1% aukščiau. Ai

Ateities galimybėsExpertų Pareiškimai

BALTI VASARAI CEVERYKAI

Pamatykite šias NAUJAS SKALBYKLAS
MALEVOS ir PROSINIMO MAŠINAS pas

Jos. F. Budrik, Ine
BUDRIKO RADIO PROGRAMAI

PETERJPEN
'vOU> oeSERVE

WMAT WllLEV.

nathjan
KANTER 3417 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 4705

Visi Telefonai YARD8 0801 
VIENINTELIS DIS1RIBUTORIS

PHOHE FOR FREE HOME TRIAL

norima pranašauti markių ir 
litų likimą arba dolerių, bet 
pakartojame, kad jau dabar 
laikas pirkti.

Pinigai—Paskolos 
Kreditas

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yla naudingos. 7

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

Taksai — Mokesčiai

Kadangi real estate yra toks 
stambus biznis, todėl atėjus 
depresijai jis ir turėjo stam
biai nukentėti.

chitekturą. Tačiau, darant są- 
vaitės biznio peržvalgą, bus 
galima paminėti ir lietuvių 
transakcijas.

Statyba Naujų Namų 
ir Rendos

jo namas turėtų vvisas tiėmš 
patogumams ^ypatybes, viską, 
kuo jis pąj.egtų pasitenkinti,

namo nieko 
Tai parodo, 
jau atėjo į

$3.20, dabar _________
Juodas Screen Enamelis

Nelaukiant tokio įsisiubavi* 
mo, taip vadinamo: “riish”, vi
sos aplinkybės rodo, kad da
bar jau laikas pirkti, bent 
tiepis, kurie toliau mato, štai

Didžiausios malevų išdlrbSjų ir . distrl- 
butorių Įstaigos Chicagoje. Standard* 
nSs rųšies malevų už tiktą!

Rendos stambesniuose apąr- 
tmentuose, palyginus SU 1926 
metais, yra pabrangusios 60 
nuoŠ. Fliatų užpildymas, 
imant ir pavienius namus, per 
visą šalį, kiek žinoma, yra 
97%. Tai didžiumoje pri
klauso nuo to, kad daug dau
giau namų tapo nugriauta ar
ba potvinių sunaikinta, negu 
buvo naujų budavota. Tuo 
tarpu gyventojų skaičius, ypač 
miestuose, žymiai padidėjo. 
Vedybos taipgi žymiai pašoko, 
kas sudarė didesnį fliatų rei
kalavimą, negu rinkoje pasi
rinkimą.

Peržvelgus naujų namų sta-

Degtinė... Gerkit
KENTUCKY yearling

VIENU METU ■ SENUMO.

Real estate associacijos įvai
riose valstijose nuolat veda 
kovą dėl subendrinimo mo
kyklų budgeto iš abelnų paja
mų, o ne vien iš nekilnojamo

$ I .00 WEEK

Dabar galima gauti kaintininiam taverne.

HBTUAL LIQUOR CO. 
4707 South lialsted Street

Gal būt nėra jokio biznio vi
same pasaulyje, kuris nebūtų 
tiesioginiai ar netiesioginiai 
surištas su real estate. Tiesa, 
orlaivis nors skrenda ore, ta
čiau ir jis be žemės arba van
dens negalėtų nusileisti že
myn. žodžiu sakant, real esta
te yra didžiausias biznis orga
nizuotų žmonių gyvenime. 
Taipgi ir saugiausias žmo
gaus turtas. (Čia nekalbama 
apie praskolintus namus)’, 
žmogus yra savo namo ir že
mės savininkas ant tiek, ant 
kiek jis tą savastį turi išmokč-

Pradedant šį skyrių vesti 
vargu bus galima daryti dide
lių prižadų iš anksto. Real 
Estate kaipo tokis, tautinio 
pobūdžio, galima sakyti, visai

BUY N0W 
Only 

$1.00 
Down

Paskutiniais keliais metais 
Chicagoje susitvėrė daugelis 
kompanijų, sindikatų ir kito
kių grupių, kurios, pasinau
dodamos depresija, savo nuo
savybėn paėmė daugybę na
mų. Jos kolektuoja nuomas 
dabar ir laukia progos ant jų 
pelnyti. Ne spekuliantas, bet 
paprastas pilietis tokių gali
mybių anksti negali pastebė
ti. Jis jaukia iki galo, bent 
kol dauguma įsisiūbuoja. Tik 
tuomet jis perka, dažnai mo
kėdamas brangiai, net permo
kėdamas.

bei įsigyti, ir kodėl jau dabar 
pribrendęs laikas versti savo 
sutaupąs ir ateinančius pini
gus į bile naudingą turtą. Ne-

Pradedant šiuo pirmadie
niu “Naujienose” bus įvestas 
Real Estate skyrius, kuris 
eis kiekvieną pirmadienį, šia
me skyriuje bus talpinama ži
nios liečiančios nekilnojamo 
turto eigą biznio atžvilgiu- 

‘—“N.” Red.

Dabar, laikam biskutį * gerė
jant, real estate irgi’pradeda 
žymiai atsigauti, štai keletas 
pareiškimų įžymių expertų, 
kurie labai optimistiškai žiuri 
į real* estate dabar.

Garsusis biznio statistikas 
Roger W. Babson, kalbėda
mas Boston Chamber of Com- 
merce bankiete birž. 9 d., pa
reiškė, kad, “per ateinančius 
dvejus metus real estate yra 
geriausias biznio prospektas 
investoriams.” Taipgi pridėjo, 
kad toje biznio srytyje prade
da reikštis mažiukė “Prospe- 
rity”, ir tai esąs neišvengti- 
nas dalykas?’

Kitas žymus žmogus, bū
tent prezidentas National As- 
sociation of Real Estate Boa- 
Tds p. Rose, paduoda įdomių 
skaitlinių apie nekilnojamo 
turto abelną biznio pagerėji
mą. Štai keletas įdomesnių 
paminėjimų. Jis sako: “Žmo
nės, kurie nėra priversti savo 
namus parduoti, nenori //iiė 
kalbėti apie pardavimą už bėt 
kokią kainą. Jie prašo pilnai 
teisingos vertės arba visai at
sisako parduoti”. Taipgi di
delė daugybė tokių pirkėjų, 
kurie dar vis tebeieško barge- 
nų, ką nors pirkti pusdykiai, 
kasdien grįžta 
gero nesuradę.” 
kad real estate 
normales vėžes.

turto. Tas žymiai sumažintų kiekvienas protaujantis žmo- 
mokešČius ant real estate gus deda Višąs savo jėgas, kad 
abėlnai.

Dabar yra apie 8 valstijos, 
kuriose tai yra praktikuoja
ma'. Pagaliaus, nors taksai ir 
yra augšti, betgi nuošimčiai 
ant gautų paskolų žymiai 
sumažėjo. Apie 1%, imant per 
10 ar 15 metų periodą, Susida
ro ant tiek pigesnis nekilno
jamo turto užlaikymas.

Sekančią savaitę teks pada
ryti trumpa peržvalga iš Chi- 
cagojs real estate padangės.

Visur jaučiama namų sto
ka, nes per paskutinius septy
nis metus jų. nebudavota, o 
tūkstančiai senų, gyvenimui j 
pavojingų, nugriauta. Tuks
iančiuose apartamentų gyvena 
po dyi, tris Šeimas, J O šeimų 
•skaičius kasdien auga, todėl 
kad paskutiniais laikais, ypač 
šienlct, labai daug jaunuolių, 
-turės turėti savo atskirą apar
tamentą, net savo atskirus na
mus. Jausdamos tokią dide
lę naihų trukumą, taip reika
lingo žmogui nuosavo buto, 
įvairios finansinės organiza
cijos ir pati Washingtono vy
riausybė per savo įvairius or
ganus išskolino namams ir 
temoms virš $6:000.000.000. 
Jau atsiranda ir privačių fir
mų, kurios siūlo perkantiems 
namus paskojas. Tas, žinoma, 
automatiškai pakels nejudo- 
mosios nuosavybės kainas.

Tai tiek šį kartą. Sekamais 
straipsniais detaliai nurodysi
me ir pagvildensime visokias 
galimybes > ir budus nuosavy-

Aplinkybių verčiamas žmo
gus dažnai keliasi iš vienos 
vietos į kitą, ieškodamas įsad 
ir savo Šeimai geresnių pato
gumų. Tinkama vieta. susira
dęs nori apsisoti ilgesniam 
laikui ir stengiasi visokiais pa
gerinimais savo namą tobu
linti. Todėl Šių dienų namai 
daug kuo skiriasi nuo senes
niųjų, nes kasdien yra daroma 
visokių pagerinimų, išradimtj. 
Pasėkoj, šalia' jau seniai gyve
namų medinių namų šiandien 
turime akmeninius, mūrinius f - - f •* •;. i' 1 . ' \ ; » 1 - ' i
ir plieninius. Pasaulinės paro
dos metu mums visiems teko 
matyti net stiklinius namus 
(Tokiuose namuose bus pa
vojinga gyventi tiems, J ku
riuos kartais metama akmuo).

Laikyti pinigus kasoje be 
jokio našumo yra nepraktiš
kas biznio dalykas. Todėl 
kiekvienas biznierius bando 
surasti saugų būdą juos išleis
ti. paskoloms, kad neštų nuo
šimčius. Mortgičiai ant nekil
nojamo turto ir čia užima 
pirmą vietą saugumo atžvil
giu. Ypatingai apdraudos' fir
mos (Insurance) žymiai pa
didino savo įdėlius šioje sry
tyje labiaus, negu kitose biz
nio įmonėse. Gretimai su tuo 
valdžia gausiai prisidėjo per 
įvairias spulkas (Building and 
Loan Associacijas) savo pini
gais, kad pastarosios lengviau 
galėtų atsteigti reikiamą kre
ditą namų savininkams. Taip
gi ir komerciniai bankai pra
deda susidomėti paskolomis 
ant privatinių namų labiau, 
negu prieš porą metų, žino
mas dalykas, kad kol-kas tos 
paskolos yra duodamos su di
džiausiu atsargumu, imant iš 
vertybės atžvilgio. Tačiau yra 
džiuginantis dalykas, kad jau 
galima jos gauti.

šku, kad jeigu statyba ir to
liau eis tuo spartumu, kokį 
dabar mes matome, tai kainos 
ir vėl iškils iki 1926 metų auk
štumos. Atrodo, kad dabar 
yra pats gerasis laikas na
mams statyti, nelaukiant kai
nų pakilimo.

Vienintelis užsilikęs daly
kas, kuris žymiai trukdo ne
kilnojamo turto našumą, yra 
mokesčiai— taksai. Ypatingai 
viešųjų mokyklų užlaikymui 
tiesiogini mokesčiai.

W£LL 
“TO 

uOOK OUO.

^®GENTtE 
HAND” 

WA5HER

namas” pasidaro 
širdžiai.

smagumo,
savo namuose

Kasdien skaitydami) 
“NAUJIENAS” lietu-' 
viai - įgyja naudingu j 
žinių ir gerų pamo
kinimų. 1

Kalbant apie nejudomajj 
turtą, galima butų priskaityti 
daugelis jo rūšių, tačiau čia 
mes pakalbėsime vien apie 
gyvenamąją nuosavybę — na
mą. Be namo mes negalime 
apsėiti. Pastogė mums vi
siems yra būtina, nes joje mes 
praleidžiame didesnę savo am 
žiaus dalį. Tos priežasties dė- 
liai, žodis 
artimiausias musų 
Kas-gi nežino to 
kurį žmogus 
randa sugrįžęs iš sunkaus 
darbo arba • varginančios ke
lionės? Ne vien susitikimas su 
savo šeima, bet pats reikalin
gas. poilsis sudaro malonias' 
aplinkybes. Namas tankiausia 
yra visų kelių galas. Gal todėl

The VVasher That 
Combines Hand 
Gentleness With 
Machine Speed 
Dainty lingerie or dirty, greasy 
overalls—a few underthings or 
a fully loaded tub — Thor’s 
“Gentie Hand” washing action 
ųuiekly and safely restores them 
to their original spotlessness, 
without a trace of “wash wear”. 
ReadThese Famous Thor Features 
•> iGapacity—7 pounds of dry clothea
• Thor’s erclusive “Gentie Hand** 

'washing action
• Thor’s Standard Free Rolline 

Wringer
• Porcelain enamel tub, inside and 

out
• H.P. motor, self lubrfcadng
• Adjustable legs
• Locking casters
• Thor’s long life mechanism
• Convenient Controls

tybos davinius mes matoihe, 
kad pereito vasario mėnesį 
statyba pakilo iki 70% aukš
čiau ,rtegu buvo tą patį mėne- 

’sį metai laiko atgal. Kovo 
mėnuo pralenkė ir vasario 
skaitlinę. Tai yra geri ženk
lai. Tačiau, palyginus viso 
krašto statybą su 1926 metais, 
mes randame, kad tik bisku
tį virš 27% yra pasiekta.

/ ■ ■ ’

Kainos statybinės medegos 
maž-daug tebėra tokios pat, 
kokios jos buvo 1930 metais. 
Jos yra apie 10% žemesnės, 
negu buvo 1926 metais, kada 
statyba ėjo pilnu smarkumu. 
Dabar tos kainos jau yra pa-

VISAI ŠEIMYNAI
t .7 ■ Geriausi ir patogiausi, čeverykai vi- 

sai šeimynai vasarai iš .'baltos sku- 
ros. Jie yra vėsus; nekaista kojos. 
Stiprus. Musų: krautuvėj rasite di- 

W džiaušį pasirinkimą.
Kainos baltų ževėrykų nebrangios. 7/

Nėra Middle-Man’s pelno 
7,000 gal. 8herwin William8 Trim Var- 
nišo, 16 Majestic Radio, kuris suban
krutavo. $2.75 vertės <|C.4
kaina ------------............ ............—****’’’
Namams Maleva, GIobs ar Fiat, Great 
Lakęs rųfiies, kitur $2.26. 
musų kaina --------------------
Montgomery-Ward certlfikuota maleva 
Sand Kote flnish, pirmiau $1.00
Dabar galionas ----------------- \
“Quinto” U. S. Calso- $1.00 
mine 25 sv. maišas

Ir tūkstančiai kitų bargenų. 
Mes operuojam nuosavų sandeli ir tu
rime savo malevų fabrikų. Pirkit tie
siog ir taupykit!

PAINT EXCHANGE OF 
r CHICAGO

1557 MHAVAUKEE AVĖ. 
6880 S. HALSTED ST. . 

2274 ELSTON AVĖ.
Telefonas) Armitage 1440.

Universal Shoe Store
A. ZALECKIS ir J. MĄtm 

: 3337 ■ SO. HALSTED T

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

V^.: *8:80 iki 8:30 v. vak.
TEL HARRISON 0T51

Budrik Furnilure Mari
Viskas dėl Namų už žemas Kainas 

3347-49 SO. HALSTED STREET

Rašo JOHN J. SINKUS I
Lietuvių laikraščiai, duoda 

savo skaitytojams visokių ži
nių iš viso pasaulio ir apie 
daugelį dalykų naudingų pa
tarimų. Bet labai mažai pas
taruoju laiku buvo rašoma 
apie vieną svarbų, gal svar
biausią dalyką, tai apie neju- 
dinainą turtą—real estate.

Mažai rasime žmonių, kurie 
neįdomautų tokiu turtu kaip 
žemė, namas ir kitoki trobe
siai. Daug žmonių tokią nuo
savybę turi, kiti mano turėti, 
bet kol kas aplinkuma jiems 
neleidžia. Vienok prie pirmos 
pasitaikiusios progos kiekvie
nas stengiasi’bent savo namą 
įsigyti.. '

Per eilę metų mokėjusiems 
rendas, kurios dažnai vis ky
la, nubosta svetimiems pini
gus mokėti. Be to, negalima 
naudotis tokiais patogumais, 
kaip savo namuose- Vadinasi, 
pritrūksta tam tikrų laisvių, 
prestyžo, reikia retkarčiais kę
sti baimė, kad pasibaigus su
tarčiai arba! kylant nuomai 
teks išsikraustyti.

HURRY! HURRY!
C AVĖ 3 E
^10^
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KOVA OeL SANKCIJŲ

Apie pabaigą šio mėnesių Genevoje susirinks Tau
tų Sąjungos taryba ir svarstys, kas daryti su Etiopijos 
klausimu. Vienos valstybės stoja už tai, kad Tautų Są
junga ne tik atsisakytų pripažinti Etiopiją italų koloni
ja, bet kad butų paliktos galioje tos ekonominės ir fi
nansines sankcijos (bausmės), kurios pernai metais bu
vo paskelbtos prieš Italiją, kuomet ji nesutiko sustabdy
ti savo agresingus žygius Afrikoje.

Bet kitos valdžios nori daryti taiką su italais. Jų 
pusėn linksta ir Anglijos valdžia. Kai kurie jos nariai 
siūlų sankcijas prieš Italiją atšaukti ir bandyti gauti 
Romos talką Europos politikoje.

Tačiau anglams rupi, kad su jais kartu eitų JVanci- 
ja. O jos nusistatymas dar nežinomas. Francuos val
džios priešakyje stovi socialistas Blum. Socialistų In
ternacionalas neseniai pasisakė už sankcijų tęsimą. Įdo
mu, ar Blum tam pritaria, ar ne? Gal būt, jisai yra 
daugiau linkęs* prie vadinamų "kairiųjų” ‘socialistų ir 
komunistų nusistatymo?

Pastebėtina, kad sovietų Rusija nerodo didelio en
tuziazmo sankcijoms prieš fašistišką Italiją. Ji Čia va
dovaujasi savais sumetimais: jai rupi, kad Italija prisi
dėtų prie tų valstybių, kurios nori užkirsti kelią Hitle- 
riui į Balkanus ir j Rytų Europą. Todėl Maskva taip, 
kaip ir Anglijos konservatoriai, sankcijas mielai likvi
duotų ir taikytus! su Mussolinįu 
tai padaryti, nepakenkus savo reputacijai.

Vadinami "kairiej??, socialistai irgi jTa‘ priešingi 
sankcijoms. Pavyzdžiui, Amerikos socialistų partijos 
konvencija (kurią kontroliavo Thomas’o šalininkai) 
Clevelande priėmė tokį pareiškimą:

“Sankcijos, kurias vartoja viena arba daugiau 
kapitalistiškų šalių prieš kitas, yra tik nauja impe*’ 
riąlistiškų (I — “N,” Re<L”) lenktynių forma ir ne
gali būt darbininkų remiamos. Kapitalistiškų sank
cijų rėmimas Italijos-Etiopijos kovoje tiktai sutruk
dė savarankišką darbininkų kovą prieš fašizmą ir 
imperializmą ir padėjo (?. — “N.” Red.) fmperialis- 
tiškoms varžytinėms.”
Tuo tarpu Socialistinio Darbininkų Internacionalo 

vykdomasis komitetas savo posėdyje, kuris neseniai įvy
ko Briuselyje, kalba visai kitaip. Jisai sako:

“Tai dar kartą įrodo, kad tik energingas Tat> 
tų Sąjungos pakto pritaikymas gali išgelbėti taiką. 
Visokią kapituliaciją prieš įvykusius tarptautinių 
sutarčių laužymo faktus Socialistinis Darbininkų 
Internacionalas griežtai •atmeta.

“Nereikia leisti, kad fašistiška Italija ramiai 
naudotųsi savo begėdiškos ir niekšiškos agresijos 
vaisiais. Sankcijos turi būt paliktos galioje, iki Ita
lija nenusilenks Tautų Sąjungos autoritetui.”
Kaip matome, Normano Thomaso partija Ameriko

je užėmė visai priešingą socialistų Internacionalui pozi
ciją. Pastarasis reikalauja, kad Tautų Sąjunga energinę 
giausiomis priemonėmis kovotų prieš tarptautinės tai* 
kos laužytoją. O Thomas ir jo vienminčiai mano, kad 
pati Tautų Sąjunga tai — tik “imperialistiŠkų” šalių su* 
sivienijimas darbininkų kovai “trukdyti” prieš fašizmą 
ir imperializmą! / \

mą New Yorko socialistą or
ganizacijoje; bet kadangi jie 
kovojo prieš “kairiaspamišką” 
Thomaso politiką, tai Naciona- 
lis Ekzekutyvis komitetai juos 
prieš partijos konvenciją su
spendavo* be tyrinėjimo ir teis
imo. Thomas ir jo sėbrai taip 
pasielgė, aišku1, su > tikslu kon
troliuoti konvenciją, nes Tho- 
fnas būtinai norėjo gauti’ nomi
naciją į J. V. prezidentus.

Kada partijos konvencija Cle-- 
vetande atsisakė tą neteisėtą 
suspendavimą atšaukti ir pri
pažinti 44 New Yorko “seno 
sios gvardijos’- dęiegatų man
datus, tai šie nutarė iš partijos 
pasitraukti ir įsteigti Sdcial- 
Demokratinę Federaciją ir iš
rinko laikiną valdybą, kurios 
sekretorius yra G. August Ger- 
ber (120' West 42nd St, Nevv 
York, N. Y.). Dabar Ši nauja 
socialistų organizacija pradėjo 
smarkų narių prirašinėjimo va
jų vtaoje šalyje. New Yorkė j 
ją įstojo jau su viršum 1,000 
narių. Kitose valstijose irgi ei
na darbas.

Indianos valstijoje tarpe žy
mią socialistą; pasisakiusią už 
Social-Demokratinę Federaciją, 
yrą Theodore Debs, iš Terre 
Haute.

didatus galės statyti tiktai ko
munistai ir tiktai iŠ komunistų 
partijos arba iŠ simpatizuojan
čių jai “nepartinių”.

j Keista, -kad valdžia, kuri taip 
giriasi savo- galybe ir tuo, kad 
visa liaudis jai pritarianti, ne- 
;drįsta duoti lygių su komunis
tais teisių nei social-demokra- 
tams, nei Social-reVoliuėionie- 
riamS.

“TIKRA” IR “NETIKRA” 
DEMOKRATIJA

DEBS’O PAREIŠKIMAS

jei tik butų galima

Pranešdamas apie savo pasi
ryžimą darbuotis Social-Demo- 
kratinėje Federacijoje, jisai pa
raše laišką jos laikinam sekre
toriui, Cerberiui, pareikšda
mas: »

“Reikia labai apgailestau? 
ii, kad partijoje Įvyko1 skili 
mas. Bet tai nebuvo netikė
ta žinia — kaip tik priešin
gai. Kai Nacionalis Vykdo
masis komitetas atvirai uzur
pavo galią fr autoritetą, ku
rią jam nesuteikia konstitu
cija; kai jisai paniekino va
lią tukstančią narią, mokan
čią duokles^ rėmė arba užta
rė -ginkluoto sukilimopoliti-i 
ką —5 jisai įsteigi ^preceden
tus, kurie yra ne tik kenks
mingi, bet ir pavojingi par
tijos augimui ir gerovei, tuo 
budu sudarydamas padėtį, 
kuri neišvengiamai vedė prie 
skilimo.

“Aš, žinoma, busiu ir to
liau kartu su mano senai
siais bendradarbiais, kurią 
skaistus draugiškumas nie
kuomet nesusvyravo nUo tos 
valandos, kai mes pirmą kar
tą padavėme kits kitam ran
ką, ir kurių atsidavimas man 
ir maniškiems per tuos Visli s 

■ sunkiuosius metus buvo man 
palaima.”

>

Bolševikų spauda Rusijoje 
dabar iš kailio neriasi, įrodinė
dama, kad ta sovietų tvarka, 
kuri bus įvesta, priėmus naują 
konstituciją, bus “demokratiš
kiausia” pasaulyje. Pavyzdžiui, 
Maskvos “Pravda” kartoja Se
ną bolševikišką nesąmonę, kad 
“tikros demokratijos” prie ka
pitalizmo tvarkos negalį būti, 
ir klausiat

“Kur yra Vokietijos reichs
tagas? Kur dingo visuotinas 
balsavimas Italijoje? Kur 
yra lygybė ir laisvė Lenkijo
je?”
Jeigu Rusijoje dabar butų 

nepriklausoma nuo valdžios 
spauda, tai ji atsakytų į šituos 
“Pravdos” klausimus taip, kad 
Stalino organui/ pasidarytų vie
šai nesmagu. Ji pasakytų ve 
ką; Vokietijoje reichstagas yra, 
bet jisai neturi jokios galios, 
nes Hitleris jį sušaukia trum
pam laikui ir Vėl liepia skirs
tytis. O ar daugiau turės ga
lios Rusijos “vyriausioji tary
ba”, kuri pagal konstituciją po
sėdžiaus tik dusyk per metus 
po BO dienų, o visą kitą laiką, 
valdžia šeimininkaus be parla
mento?

Tas Hitlerio reichstagas bu
vo išrinktas visuotinu balsavi
mu, bet jisai nnrh tikroji žmo
nių atstovybė, kadangi kandi
datus galėjo statyti tiktai val
džios partija (Hiiacional-socia- 
listai”). O ar ne^ tokiu pat bil
du bus ■ renkariW ir sovietų, 
parlamentas, jeigu- pagal1 tą 
naują konstituciją galės gyvuo
ti tik valdžios partija (komu- 
nistal) ? ’ »>!

Pagalios, kodėl)‘‘Pravda” ieš
ko tikrosios demokratijos fa
šistiškose ir pusiau-fašistiškose 
šalyse? Kodėl ji “užmiršta” apie 
Šveicariją ir Čekoslovakiją, apie 
Franci ją ir Amerikos JUngtineSj 
Valstijas, apie Angliją, Daniją, 
'Švediją ir Norvegiją?

, Sakysime, laikraštis* leidžia
mas valdžios spaustuvėje ir 
valdžios lėšomis, imtų valdžių 
kritikuoti — ar yra galimas 
daiktas, kad valdžia tokių kriti
ką pakęstų ?

Tokių stebuklų pasaulyje dar 
nebuvo, kąd valdžia, absoliu
čiai kontroliuodama laikraštį, 
leistų jam rašyti .apie ją nepa
lankiai. Valdžios tam ir sten
giasi paimti į savo rankas spau
dos organus, kad jie liautųsi 
jas kritikavę!

Pagalios, ar galės būti ne
priklausomi nuo valdžios sovie 
tų laikraščių1 redaktoriai? Kas 
juos skirs ir kas jiems algas 
mokės — ar ne valdžia? O jei
gu valdžia, tai tik mažas “bei- 
bė” gali tikėti 
riams bus leidžiama rašyti,, ką

, kad redakto

jie norės ir kaip norės.
Skaitant tuos Radek’o išva

džiojimus apie “didžiausią” 
spaudos laisvę būsimoje sude- 
mokratizuotoje sovietą Rusijo
je, reikia stebėtis ne tiek ra
šytojo nachališkumu, kiek — 
žemu protiniu stoviu tų skai
tytojų, kuriems tokie raštai yra 
skiriami. Rusijos gyventojai, 
išbuvę aŠluonioliką su puse me
tų bolševizmo globoje, matyt,, 
nežino, kas pasaulyje dedasi. 
Jeigu jie žinotų, kad daugelyje 
Europos šalių darbininkai jau 
turi galingą spaudą (pav. Ang
lijos darbininkų dienraštis “He- 
rald” turi didžiausią pasaulyje 
cirkuliaciją!), kurios jie už jo
kius pihigus nesutiktų pavesti 
valdžios kontrolei, —- tai1 jfe iš 
Radeko blofą tik pasijuoktą.

tvirtinama jau oficialiais pra
nešimais, nes apie Klaipėdos 
susektą vokiečių šnipų aferų 
Elta yra viešai paskelbusi.

— Para Beitam.

Bendra Laisvamanių 
Konferencija

“SPAUDąS LAISVĖ” 
SOVIETUOSE

Vokiečių špionažas 
Klaipėdoje

(Musą specialaus korespondento Lietuvoje)
Viename iš savo .laiškų esu 

rašęs, kad Lietuvoje vokiečiai 
turi gerai išvystę savo špiona
žą. Taip pat suminėjau, kad 
buvęs toksai atsitikimas, kad 
vienas Vokietijos pilietis Klai
pėdos krašte Viešėdamas pa
siuntė čia savo pažįstamų! laiš
ką, kuriame jisai stipriai bu
vo pašiepęs Hitlerį ir dideliam 
savo nusistebėjimui tasai pilie
tis grįžęs į Vokietiją buvo su
imtas ir nuteistas kelis metus 
kalėti už Hitlerio įžeidimą. Bet 
kas įdomiausia, kad įrodymu 
figūravo siųste Klaipėdos kra
šte laiško fotografija.
’ Kai kas gali pamanyti, kad 
tai mano buvo tiktai išmis
tas ir visa tai nebuvo ir tik 
be reikalo visame įtarinėjami 
hitlerininkai. Bet štai įrody
mai. Tik šiomis dienomis Klai
pėdos mieste susekta didelė 
.vokieti} .^ftipnažo • (afera,., Jtu- 
riojė jvfelta''labai"ilaug ’žfn’o- 
nių, iš kurių jau 17 Suimtų, 
o kiti spėjo pasprukti į užsie
nį. Ir žinot, kur to Vokiečių 
šnipinėjimo lizdas surastas? 
Ogi Klaipėdos miesto Valsty
biniame pašte! štai įrodymas, 
kad tame pašte sėdėjo voki© 
čią šnipai, kurie skaitė sveti
mus laiškus, juos fotografavo 
ir siuntė' ją turinį į Vokietiją, 
žinoma, siuntė tai, kas vokie
čiams buvo žinotina. Bet ar tik 
tie šnipai veikė pašte? Ne. 
Pasirodo, kad ją butą nemaža 
taip pat ir vietos autonomijos 

;policijos tarnautoją tatpej..

Viso vokiečių šnipinėjimo 
naudai yra įtarta-123 asmens.

Savo laiku rašiau, kad Liė* 
tuvoje vokiečiai turi nemaža 
gerai apmokamų šnipų. Rodos, 
vasario, ar kovo mėnesyje ją 
dalis Lietuvoje buvo suimta. 
Kas įdomu, kad tą šnipą tar
pe buvo net vienas pirklys žy
das įveltas.

Ir štai dabar atidaryta visa 
vokiečių šnipų afera ir kas įdo
miausia, kad jie lizdą buvo suv 
darę net valstybiniame pašte. 
Rodos, taip pat esu rašęs, kad 
Klaipėdos seimelio rinkimą me< 
tu prancūzų korespondento ra
šytos korespondencijos į Pary
žiaus laikraščius laiku nepatek
davo, ar tai tik nebus šią 
šnipą dėka tų korespondenciją 
vėlavimas.

štai kaip vokiečių išvysty
tas Lietuvoje špionažas, štai 
kaip jie atsidėję seka Lietu
vos gyvenimą ir štili kaip Lie
tuvoje reikia būti visiems at
sargiems, kad nepakliuvus į 
vokiečių šnipų rankas.

Nereikia manyti, kad šituo 
suėmimu jau visi vokiečių šni
pai Lietuvoje butų suimti, — 
ją dar yra ir yra nemaža, jie 
savo darbą tęsia toliau.

Netenka čia daugiau rašy- 
tiŲtik pakartotinai norta pa^ 
brėžti, kad visos žinios rašy
tos mano apie vokiečių karo 
ruošą ankščiau ar Vėliau pasi
tvirtino, o taip pat apie jų va
romą Lietuvoje špionažą štai
dabar pasitvirtina ir tai pa- m. 5 d.

Svarstydami, kaip subendrin
ti Laisvos Minties šalininkų ir 
veikėjų jėgas Amerikos Jung
tinės Valstijose, Dr. Jono šliu
po Maršruto Komitetas suma
nė pasinaudoti tąja proga, kad 
gerb. musų svečias SLA. Sei
mo metu bus Clevelande, ir 
įvykinti tenai pasitarimą su 
vietiniais ir iš kitų kolonijų at
silankiusiais laisvamaniais. Dr. 
Jonas šliupas mielai sutiko da
lyvauti/

Taigi šiuomi pranešime, kad 
Clevelande birželio 21 d. po pie
tų (veikiausia, Carter kotely
je) bus Bendra Laisvamanių 
Konferencija, į kurią yra kvie*- 
čiamas kiekvienas asmuo* be 
partijų ir srovių skirtumo, ku
ris pritaria sąžinės laisvės prin
cipui ir stoja už skleidimą ap
šviestos, paremtos* tikru mok
slu, taip šios šalies lietuvių vi
suomenėje, kaip ir Lietuvoje.

. KOMITETAS: 
Kazys P. Gugis 
Dr. A. L. GraiČunas 
Ed. Čepulis 
S. Dombrow 
P. Grigaitis.

Dr. J. Šliupo Frakai

— bir- 
Dratfgi- 
Quarry

birželio

a , f i i r I r i-

Grand Rapids, Mich. 
žėlio 16 d., šv. Jurgio 
jos svetainėje, 1513 
Avė., prakalbos.

Cleveland, Ohio —-
21 d., 2:30 po pietų (Carter 
Hotelyję), Laisvamanių Konfe
rencija.

Philadelphia, Pa.1 — birželio 
24 d., Lietuvių Muzikalėj svet.; 
biržefio 25 d., Lietuvių . Tauti
nėj svet.

Baltimore, Md* — birželio 
26 d., Lietuvių svet.

Scranton, Pa. birželio 28 
d., Providence Auditorium.

Worcester, Mass.
m. 1 d*

Montello, Mass. — liepos m.
2 d. *

S©, Boston, Mass* — liepos 
m. 3 d.

Waterbury, Cdhn. — Kopos

liepos

kios kūdikiškos pažvalgos į Tautų Sąjungą, nes juk so
vietų valdžia šiandie yra Tautų Sąjungos tarybos na
rys. Už tokį Thomaso ir jo sėbrų “kairumą” Mussolini 
jiems, be abejonės, bus labai dėkingas. ;

Bet milžiniška dauguma susipratusių darbininkų 
Europoje kartu šu mažomis tautomis, kurioms yra La
biausia pavojingas fašistiškų valdžių, plėšrumas, reika
laus kartu su socialistų Internacionalu, kad Tautų Są
junga neitų į jokius kompromisus su fašistiška Italija.

u   . . - - - —*, H,, , ... . .1 . II n.1*

[Apžvalga]
TH. DEBS STOJA | SOC-DEM, 

FEDERACIJA

Velionio Eugene V. Debs*o 
brolis ir bendradarbis soriaHs-

finiame judėjime, Theodote 
Debs, pareiškė, kad jisai eis 
kartu šu tais socialistais* kuria 
nutraukė ryšius su Thomas’o 
Socialistų partija fr įsteigė So- 
ciaLDemokratinę Federaciją.

Kaip Žinoma, tie socialistai 
tdf Vadinamoji “senoji gvardi
ja”, kurios šalininkai turėjo 
beveik dviejų trečdalių dangų •

■ i Jt— it t.' i i,, rf n mr-A-

' PARTIJOS MONOPOLIS BUS 
PALIKTAS

• .Ii iri

1 Ta naujoji “demokratija”, ku
rią paskelbė sovietų Rusijos 
valdžia, pranešdama apie naų 
josios sovietą konstitucijos pro. 
jektą (kurį svarstys sovietą 
kongresas ateinančio lapkričfc. 
mėnesio* pabaigoje), - įgyja vis 
labiau įtartiną įšyaizdą, juo 
smulkesnių žinią apie ją pa
duoda spauda. }

Štai, Associated Press tele
grama sako* kad ir priėmus tą 
naują konstituciją, —

“Komunistų partija bus pa-, 
likta, kaipo vfenirttelė pripa
žinta politinė organizacija.”
Vadinasi, kitos ' partijos ne

bus legališkos — panašiai, kaip 
Lietuvoje, kur valdžia uždarė 
{Visas politines partijas ir pali
ko legališką tik vieną .tautini?-, 
ką partiją. Arba, kaip Vokieti
joje, kur vienintelė legališka 
partija yra Hitlerio nacių par
tija; arba, kaip Italijoje, kur 
legališki yra tiktai fašistai.

Jeigu Sovietą Sąjungoje ne
bus panaikintas valdiškos (ko
munistą) partijos monopolis, 
tai labai abejotinos yra bolše 
viką pasakos apie “žodžio ir 
spaudos laisvę” ir “visuotiną 
balsavimą”.

Kadangi kitos partijos bus 
uždraustos, tai, renkant atsto
vus į sovietų parlamentą, kan-

Naujosios sovietų konstituci
jos projektas žada įvesti “žo
džio ir Spaudos laisvę”, šiam 
die tos laisvės Rusijoje nėra. 
Bet kaip ji atrodys, kuomet 
konstitucijos projektas bus at
einantį rudenį patvirtintas Ir 
įeis į galią?

Kari Ratlek, vienas iš drą
siausiųjų’ akrobatų bolševikiš
koje. publicistikoje, bando įte
kinti Rusijds darbininkus, kad- 
ta žodžio1 ir sapudos laisivė, ku
rią duos naujoji sovietų kon
stitucija, bus Rusijoje didesnė, 
negu kame nors kitur visame 
pasaulyje. Rusijos; darbinin 
kąms, girdi, Bus duėta Spausdi
namieji presai, popiera ir tro
bos.

“Niekur kapitalizme siste
moje”, rašo tas bolsevikij 
laikraštininkas, “darbininkų 
teisės negalėtų' būti taip pil
nai įvyhinfos. ’ J

“Net tose buržuazinėse ša
lyse, kur atrodo, kad esama 
gana žymios spaudos laisvės, 
'proletaras naudojasi šita lai
sve tiktai tiek, kiek išneša jo 
-pajėgumas nusipirkti spaus
dinamos popieros iri apmokė
ti spaudos išiąįidas/'

■ - ■ *

Taigi sovietų valdžia leis dar
bininkams naudotis mašinomis, 
trobomis ir popiera, leidžiant 
laikraščius ir knygas — ir todėl 
jie turės “didžiausią” spaudos 
laisvę. Bet jeigu visi spaudos 
įtaisymai priklausys valdžiai, 
Įtai kaip gi galės ta spauda būti 
laisva?

PRASIDEDA PURV1NIM0 IR NIEKINIMO KAMPANIJA

■ * •» 
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Kaip neteko pras
mės 8 palaimi

nimai
■ , I.., I ■ ■ J

Birželiu 4 d. Lietuviu AU’ 
ditorijoje pirmų sykį savo gy
venime girdėjau kalbant Dr, 
Jonų Šliupų. Kadangi kunigai 
apie jį kalba ir katalikų spau
da apie jį rašo kaipo d apie 
baisiausių sutvėrimų, tai tikė’ 
jaus išgirsti tiesiog šėtoniškų 
prakalbų. Ištikrųjų, vienok, 
pasirodė visai kitkas. Aš ęsu 
girdėjęs pamokslų daugelio 
kunigų ir nemažiau kaip tuzL 
no lietuvių misionierių. PrL 
pažįstu, 'kad Pr, šliupo kalbą 
salėje buvo daug švelnesne ir 
mandagesnė, negu bet kurio 
iš mano girdėtų kunigų ir mi
sionierių pamokslai bažnyčio
se.

f

Iš Dr. šliupo prakalbos man 
ypatingai įstrigo galvon jo 
pareiškimas, kad kunigai sa
vo netikusiu gyvenimu dau
giau laisvamanių pridaro, ne
gu patys iaisvamanybės pla
tintojai. Tų jo pareiškimų aš 
noriu patvirtinti patyrimu iš 
savo gyvenimo, Taigi prašau 
paklausyti.

- (

Aš esu vienas iš narių se- 
nesnesės Amerikos lietuvių 
kartos; esu oldtaįmeris, Lietu
voje aš, kaip ir veik visi atei
viai, pirmiausia išėjau Rimšos 
mokyklų. Poterius ir prisaky
mus mokintis, man labiausiai 
tiko 8 palaiminimai evangeli
jos šventos. Taip buvo ne dėl
to, kad aš jų prasmę bučiau 
supratęs, bet dėlto kad žavė
jausi jų muztkališku skambė
jimu. Juk vienas žodis palai
minimas nto. muzikalus ir ža
vus. Tik vėliau Amerikon at
vykęs ir susidūręs sų laisvai 
protaujančiais tautiečiais, aš 
pradėjau atsiminti tuos palai
minimus, ypač aštuntąjį, kurs 
skelbia, kad yra palaiminti 
tie, kurie kenčia dėl teisybės, 
tai yra dėl švento tikėjimo. 
Mes visi senesnieji atsimena
me, kaip anuose prieškari
niuose laikuose badavo mado
je kiekviena pręga susiremti 
dėl pažiūrų. Laisvamanybė 
tada buvo naujanybe ir kata
likams reikėjo išgirsli visokių 
užmptinejimų, kritikų, pašie
pimų. Aš tame greit užsigru- 
dina u ir susierzinimo išklau
sydavau kritikas ir b© pykčio 
nukentėdavau pašiepimus- 

.Mat žinojau, kad persekioji
mus kenčiančius laukia dan
gaus karalystė. Iš to 8-tojo tad 
palaiminimo aš tąsyk sau 
stiprybę sėmiau. Viskas ėjo ge
rai.

Kada Dr, šliupas su savo 
laisvamanybė buvę aukščiau
sia iškilęs Amerikiečių tarpe, 
tada aš buvau tvirčiausias ka
talikas. Aš buvau apsirūpinęs 
katalikiškomis kny g p m i s. 
Ypač mėgau gilintis į kun. 
Geručio raštus, Laisvamanių 
argumentai į mano protų ne
paveikdavo, .4 > .

Atsirado Amerikos lietuviu 
tarpo kun. F. Kemėšis. Jis taip 
sakant man suteikę padrutini- 
mo sakramentų, t. y. kartų aš 
išgirdau jį kalbant daug maž 
šitaip: “Jš Dievo malonės mes

• ”u"im‘ai? w lt ~hi~h^ I ui I tu 11 1

esame lietuviai. Lietuvių kal
ba yra mums Dievo dęvanfib 
Todėl privalome lietuviais bū
ti ir užlaikyti «avo kalbų/’ 
Reiškia, katalikybe ir lietui 
vybė eina grota viena kitos, 
aš tvirtas katalikas ir geras 
lietuvis- Rodos, nebuvo galy” 
bės, kuri galėjo išjudinti ma
no tvirtybė Bet tokia galybė 
atsirado.'

Apie 15 metų tam atgal pra
lotas M, L. Krušas seniausioj 
Chicagos lietuvių šv. Jurgio 
parapijoje įvedė musą jauni
mui angliškas evangelijas ir 
pamokslus. Ta naujanybe ir 
iki šiol nesulaukia pateisini
mo, O kas tųsyk dėl to ėmė 
dėtis ant katalikybės ir lais
vam anybe? rubežiaus, t. y. kas 
pradėjo dėtis susidūrus kata
likams ir laisvamaniams? Ta
dą laisvamaniai pajuto gavę 
tokį ginklų, kuriuo jie galėjo 
pažeisti jr labiausiai užsigru- 
dinusius katalikus. Pirmiau 
laisvamanių priekaištas, kąd 
senovės kunigai lenkino lietu
vius jau buvo netekęs savo 
aštrumo. O dabar, kai Pralo
tas Krušas pradėjo savo nu
tautinimo darbų ir kai ne po 
ilgam ir kiti Chicagos lietuvių 
klebonai Vaičiūnas, Baltutis, 
Pąškauskas pasekė praloto 
pavyzdį, tai dalykai įstojo į 
naujų vagų, Tada 84asis pa
laiminimas Evangelijos šven
tos man nustojo prasmės, jis 
nustojo teikęs stiprybės.

Tada laisvamanių priekaiš
tai, kad kunigai yra lietuviu 
nutautintojai buvo teisingi. 
Del lietuvybės naikinimo lie
tuvių pastatytose ir užlaiko
mose bažnyčiose katalikai 
kentėjo jr be laisvamanių įsi
kišimo, o jiems į tai kišantis 
ir šaipantis iš kunigų išdavys
tės, katalikams nebuvo nei ar
gumentų atsikirsti, nei morališ 
ko pagrindo laikytis, nes už
pelnąs danguje žadetąs už 
kentėjimus už teisybę, o ne už 
kentėjimus pašaipų dėl kuni
gų išgamiškų darbų-

Kur katalikų išeitis, esant 
tokioms aplinkybėms? Kuni
gas, patogioje, puikioje klebo
nijoje gyvendamas jr būda
mas toli nuo kovos lauko 
Šauks: HUkis fronte, Jąikykis 
^-nepasiduok 1” Kuomet prie
šininkų smūgiai atsimuša į 
raumenis, tai nesunku laiky
tis, o kai dabar tuos raumenis 
mums pakirto patys kunigai, 
tai kovoti nėra nei galimybės, 
nei noro, Taip atsilikus, reikė
jo ieškoti kokio nprs skydo.

Aš jau nuo seniau buvau 
pastebėjęs, kad tie katalikai, 
kurie skaito Naujienas, gerai 
sugyvena su visokių pažiūrų 
tautiečiais. Nepakęsdamas pa
šaipų dėl nutautinimo darbo 
lietuvių bažnyčiose, aš irgi 
griebiausi Naujienų. Tai po 
truputį ir ąš pradėjau su vi
sais draugiškai sugyventi. 
Naujienos tapo man ir ki
tiems katalikams tuo skydu, 
apie kurį viršuje minėjau. 
Dabar aišku, kad kunigai ir 
misionieriai galį tukstąntį kar
tų padidinti savo riksmų? kad 
katalikai neskaitytų Naujie
nų, tai vistiek jų balsas bus 
balsas tyruose, Katalikai Nau
jienas skaito namie, strytką- 
riuose ir kitur. Katalikų kiše- 
niuose Naujienos kyšoja ir ta-

PUIKUS 1936 M. DODGE KOMERCINIS KARAS

Tai Dodgę komercinis Panel, kuris neturi sau lygaus puoš
numo. Tinka groseriams, kvietkininkams, kepėjams ir feitieTns 
biznieriams.

Sis karas, kaip matome ir iš paveikslo, yra pepaprastps 
išvaizdos,kombinacijos karas ir mažai naudojus užlaikymo lėšų.

xla, kada jič bažnyčioje staci
jas eina. Ir kiekvienas sveikai 
protaująs žmogus pripažins, 
kad katalikai kitaip negali eb 
gti^e

žmogus viename dalyke ap
gautas bus kritiltenis ir ki’, 
tuose dalykuose.- Kįai kfltalir 
kai pamate, kad kunigai liet 
tuvybei neištikim^ tąi pradėjo 
wkti ir kitus kunigų darbus/ 
Tpkių faktų iš kunigų ajgęt 
sip galinta butų pririnkti ei* 
bes. Tokie kunigų darbai yra 
ginklai ir amunicija laisva- 
inaniams kovoti prieš katali
kus.

Tokiais ta j, budais pąsityįp 
tina Dr. šliupo pasakymas, 
kad kunigai savo gyvenimu ir 
darbais gelbsti laisvinti lietu
vius. Mano spėjimu, kunigai 
daugiau tikinčiųjų atstume 
nuo bažnyčios, negu Dr, šliu
pas jų atitraukė. Keista ir 
karti teisybė,

T3 11 ■ Marketparkietis,
*—• -rr-- . . --------— —■

Lorraine Pieržvns- 
kaitė baigė aukš

tąją mokykla
- I. 4.1' JUUI..I

TOWN OF LAKE. Plačiai 
žinomų biznierių, V. ir A, Pier- 
Žynskįy, 4559 So. Paulina st., 
duktė Lorraine Pieržynskaitū 
šiomis dienomis užbaigė ketu
rių metų kursą akademijoj of 
Pur Lady,

Pieržypakaite šioj mokykloj 
visame kame atsižymėjo. Ji 
kartu užbaigė ir muzikos sky
rių. Musikališki gabumai pas 
jy pasireiškė nuo pat kūdikys
tės dienų,

Be to, Lorraine yra gerai iš
auklėta ir turi gražių teigiamų 
savybių. 3u šia proga tenka ją 
sveikinti ir palinkėti jai siekti 
aukštojo mokslo, -—V, R.

y. . i yr.r ■■ ,,.r . , .j

Teismas uždraudė 
matyti sūnų, mote

ris mėgino nusi
žudyti
rvyrr

Teismo įsakymu, Mrs, Ber- 
niee Warse 32 metų, 1755 E. 
55 st., bp'vo uždrausta matyti 
jos sūnūs. . Kadangi jos sunūs, 
baigė pradinę mokyklų ir gavo 
diplomą, o jai, motinai, buvo 
uždrausta matyti kaip sūnūs tų 
diplomą gavo, tai moteris mėgi
na penktadienį nusiskandinti 
Michigan ežere. Ją išgelbėjo,

r- -ryt i" m > . j -y t -

Už pavogimą mer
gaitės 30 metų 

kalėti
Paul Piekelman rastas kak 

tas pavogimu keturių metų 
mergaitės Dorothy Hubik. Dier 
kelmanui paskirta bausmė kar 
lėti 30 metų,

„ T,,, , ■ .,n..r,M ,1

Cukraus kainos pa
kilsiančios

Cukraus išdirbėjai įspėjo ver
telgas daugmenėmis, kad nuę 
birželio • 20 dienos busiančios 
pakeltos cukraus kainos. Well, 
jei cukraus kainos bus pakeb 
tos vertelgoms daugmenemi^, 
tai neužilgo jos pašoks smulki- 
menių krautuvėms, o pasėkoj 
jums ir man, t, y, pirkėjams

................. .

Koncertai Grant 
Parke

’.vkL,

Pernai vasaros metu atvirą^ 
jne ore Grant Parke buvo duor 
darni koncertai. Jie turėjo mik 
Žiniškb pasisekimo, I kai ku
riuos tų koncertų susirinkda* 
vq minias, kurios skaičiuotą 
Iki 100,000 žmonių arba dau
giau. /

Taigi šiemet, vasarai atėjus, 
vėl ruošiamasi duoti panašius 
koncertus. Chicagos publika, 
Diegianti gerą muziką, pasb 
rodė perdaug skaitlingą, kad v . a

butu gulinta ją ignoruoti.
Ir šiemet duos puikius kon. 

čerjus pildys tęs pačios muzir 
kalės organizacijos, kurios pil
dė pernai. Tik dar pildys pro- 
gramus keletas naujų organu 
nacijų, jų tarpe Chicago Phil- 
barmonic Orchestra,

Koncertai Grant Parke šfe> 
met prasidės su J diena liepos 
mėnesio, . v

**'* .^jgl ,—.M. ................................

Nupuolė nuo troko, 
usimušė

Frapk Miletą, 13 metų, 2738 
North Central Park ąyenue, su 
savo draugu Conrad De Mares 
užlipo ant anglies troko. Tro- 
kyi pasijudinus iš vietos, Frank 
nupuolė Žemyn tiesiai pp troko 
ratais. Vaikas tapo sutriuškin
tas.

į „■■■, .f fWt* 'i w

Apvaikščioja šimto 
metų sukaktuves

So. Chicago šiomis dienomis 
apvaikščioja šimto metų sukak
tuves. Rengiama paradai, kar- 
nivayai ir kitokios ceremonijos.

ii b i .... v i.'ia 1 7—ww- '/

37,000 žuvo automo
bilių nelaimėse

; t ’•

National Safety Counęil ap
skaičiavimu, 1935 metais dėl 
automobilių nelaimių žuvo 37.- 
00Q žmonjų Jungtinėse Valsti
jose.

Republikonai ruo
šiasi rinkimų 

vajui
Kaip jau žinoma, republiko- 

nų partiją nominavo kandida
tus į prezidentus ir vice-prezi- 
dentus -r- Kansas gubernatorių 
Landon ir Chicagos dienraščio 
The Daily News leidėją Knox’ą.

Kai kurie dalykų- eigos žino
vai išreiškia nuomonę, kad atei
nančiame rinkimų vajuje Knox 
vaidinsiu? tokių rolę, kokių sa
vo Jąįku vajuje vaidino gene
rolas Dawes. t Tai reiškia, kad 
jis darys visus trukšmingus 
pareiškimus, žarstys visus fe
jerverkus. O gubernatorius 
Landon lošiąs rolę buvusio pre
zidento Coolidge, t. y. tylaus 
žmogaus rolę. \

Galima iš anksto tikėtis, kad 
republikonai ateinančiame va
juje kels tikrai daug triukšmo.

Ubagas $24,000 sa
vininkas

Pasiutęs šuva įkan 
do keturius

Dr. Herman Bundesen, svei
katos komisionierius, praneša, 
kad šuva įkandąs keturius vai
kus north west side miesto da
ly, kurį vėliau policininkai nu
šovė, buvo pasiutęs. Aprieti 
vaikai paimti gydymui.

Užsidegė dirbtuvė
Gaisras kilęs tuščioj dirbtu

vėj, kuri randasi į pietus nuo 
Arlington Heights, padarė nuo
stolių $25,000,

Delegatų kelionė į 
Kongresą ir SLA. 
Seimą, Cleveland, O.

Manoma, kad' republikonų partija po dabartinės konvenci
jos Žymiai pasuks į - dešinę. Faktiškai republikonai atitiksi 
konservatoriams, o demokratai — liberalus.

Organizavimas viešųjų darbų busiąs vienas svarbiausių 
klausimų.

Uos policininkų skyądąs paste
bėjo banditų karą ir ėmė vytis. 
Policininkai šaudė į banditus, 
banditai į policininkus,

"Prie Dickęns road ir Pulaski 
banditams kelią užblokavo išsi
gandęs automobilistas. Tuomet 
banditai pabėgo pėsti ir dingo 

Manoma, kad
Vienąs banditų buvo pašautas, 
ba automobily, kuriuo jie va
žiavo, užtikta kraujo.

nakties tamsoj.

Isaak Hiręh, 60 metų, ubaga
vo, t. y. rinko išmaldas. Kai 
jis tapo areštuotas, tai patirta, 
kad jis turi $24,000. Tačiau, 
ažuot užsimokėti $100 piniginę 
bausmę, Hirch nusitarė atsėdė
ti bausmę kalėjime. 

. .. j ■■■■r- ' j* ,

Rado užmuštą 
merginą

1 . ■! T? '/i V.ll U ■*

Kane kauntes policininkai ra- 
do užmuštų p-lę Nella Panunzi, 
23 metų, prie Du.nhąm kelio, 
pusė? mylios tolumoj nuo St. 
Charles vieškelio. Mergina tar
navo kaip menedžeris arbati
nėj St, Charles mieste, Polici
ja ieško yyšy su jos mirtim tū
lo Pietro, 55 m„ ku
ris firmiau mėgindavo įsipiršti 
merginai, 

• ■
. ■ 11-n.■

Banditai pabėgo
.. ..................................

Trys jauni banditai padarė 
holdapą pdei Helen Pancerz, 
19 m., ir Williamui Mayer, 20 
m., kai jie vėlai vakare grįžo 
namo iš kolegijos kurso baigia
mo iškilmių. Iš merginos ban
ditai atėmė 35 centus, o iš vai
kino laikrodėlį 'vertės 25 dole- 

♦ ** r ."nų. <>
Po to banditai pradėjo visą 

eitų plėšimų, ir policija praleis 
do apie keturias valandas mė? 
gindama pagauti j uos. Paga-

G ARSINKITES 
NAUJIENOSE

PRINCESS
:TEATRAS 

Prie Clark įr jackson
25c iki 2 vai. po pief

DABAR EINA

“FRONTIER”
Drąsi ir dramatiška Sovietų 

Rytų Sienos Epika

Siunčiam Gėlea Telegramų i Visai 
J’aBauUo Palii 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pągrabams

3316 So. Hąlsted St.
Tel. BOUlęvąrd 7314

. Wiiį į, i, L-'f) ji „i,. riJJiįi'.ii'y" i *' . "—

Brighton ‘Parkiečių
ATIDAI!

kurie nusipirkdavo Nau
jienas pas

p. KRAUKLYS 
4411 S. Richmond St. 

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

jienas sekamose vietose:
p. MICKUS

KRIAŲČIUS,
4146 Archer Avenue

Tie

— IR —
p. PAUKŠTIS

■ (BUCERNĖ)
4069 S. Sacramento Av

Adm.

Pasiskubinkite užsiregistruo
ti,‘nes laikas trumpas. Užsire- 
gistruokit iki birželio 14 d. 
Kurie norite važiuoti traukiniu 

round trip kelionė nupiginta 
iki $8.80. Sugrįžti galima bė- 
gyj 10 dienų.

Kurie .važiuos į kongresą
Traukinys išeina iš La Šalie 

Street Stoties, La Sąlle ir Van 
Bureh, birželio 19 dieną, ll;20 
vai. vakare Central Standard 
laiku (Chicagos laiku X2;20),‘

Kurie važiuos j 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 
laiku 10:40,

Iš Chicagos važiuosime visi 
kartu. Praneškit Transportaci- 
jos Komisijai į Naujienas# kas
dien nuo 6 iki 8 vai. vakare. 
Tel. CANAL 8500, Klauskite 
M. Kemešienės.

Hospital
_ ___ Ligonine_____________

I SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $19*00
Palagas ligoni- $4500
Akušerija na- . $15'00

muose .......... —........... ■ w w
Medikalę egzami- $1'00

DOUGLAS PARK HOSTJPAL 
1900 So. Kedzie Avė.

ILaidotuvių Direktoriail

NAUJA RAKANDU KRAUTUVE 
IR DIRBTUVĖ * 

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

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

................ 1 ■■

— JUOZAPAS

REPublic 8340

IGNACAS KAZAKIEWICZ
Persiskyrė sų gjųo pasauliu 

birž. 12 d., 2;15 yalanda ryto, 
1936 m., sulaukės 4^ metų am
žiaus, gimęs Lietuvoje. Ame* 
rikoje 28 metus-

Paliko dideliame nuliudime 
Supu James, dukterį Lillian ir 
daug kitų giminių, o Lietuvoje 
broji Adomą,

Priklausė prie Golden Star 
Kliuoo. > !1)4| 
den star KUubo,

Kūnas pašarvotas randasi 
Laehavičiaus koplyčioje, 42 Ė. 
108th S|;., Ro$e|ande.

Laidotuvės įvyks pirmadie
ni, birželio 15 diena. 2:00 vai. 
pę piętų iš koplyčios i Tautįšr 
kas kapines.

Visi A. A. Ignaco Kazakie- 
wię? giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarr 
navima ir atsisveikinimą.
' Nuliūdę liekame.

Simus, Duktė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja Lai

dotuvių Direktorius Lechawicz 
ir Sūnūs, tel. Canal 2515 arba 
Pullman 1270.

Skelbimai naujienose 
dubda naudą, dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
........ ........................ .. ........... ................. u1 ■■y“—i ......

CONRAD
PHOTO STUDIO 

420 W, 63rd St 
Englęvood 6883-5840 
Fotografija yra amžina atmintis.

f■!'rr r-fe1"Ifip.ni

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai____
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Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš geriau* 
,ių Biterių ka šiandien randasi apt 
marketo. Jis žinomas kaipo gera gy
duolė dėl vidurių ar kitų nesmagu
mu. Plačiai yra parduodamas aptie- 
kose ir vartojamas. Tavernose geras 
gerti su degtine ir be degtinės. Rei
kalaukite visi ir visados Salutaras Ri
terio. Pašaukite telefonu Canal 1133

639 West 18th St. 
CHICAGO. ILL.

J. MIKŠIS
RXMOVA AUTO SHOP 

Taiso visokius automobilius
• geriausiai ir pigiausiai

834 W. 35th St.
Tel. Yards 6547

TeL Beoublic 8402
Grane Goal Go.
5332 S. Long Avė,

Chicago, Jll,

Pocahontas Mine Rųn Sęreened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

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

“NAUJIENŲ” ADM.

21st Place Tavem & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti šilti vairiai 
Bismark alus, geros rųšies 

degtinė ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STUKAl 

Savininkai
701 W. 21st Place TeL Canal 7522

..........r l- VI RIVt I 1'1 " lifRFFim1 < I 11 I111! ri'M

Bungalow Inn
Musu užeigoj visados randasi ge

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

82nd apd Kean Avenue

Pete’s Inu
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, Gąrden ęity alus 
cigarai, cigarėtai, saldainių, šalta- 
košės, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. Užeiga prieš lietuviu 
tautišku kapinių vartus. Kviečiu vi
sus savinipkas.

PETE YOŲNG 
82nd and Kean Avenue

. ........................ ............n i1—*",........  i ... ............„i ....................... r

Bill’s Tavem
Pranešam visiems draugams ir 

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

Savininkai:
VINCAS IR ONA POPELL 

4358 So. Maplewood Avenue

visiems draugams ir

penktadieniais žuvis
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DR. ŠLIUPAS IR KATALIKŲ KUNIGAI
Dr. šliupas savo prakalboje 

birželio 4 d. Chieagos Lietuvių 
Auditorijoje tpasakė, kad kuni
gai prisideda prie laisvamuny- 
bės platinimo lietuvių tarpe. 
Aš noriu pridėti, kad prin to 
prisideda ne vien paprasti ku
nigai, o ir misionieriai, štai 
įrodymas. '

Praėjusią žiemą, .kaip visi at
simename, turėjome tokius šal
čius, kokių čia nėra buvę per 
daugelį metų. .Kaip syki\ per 
tuos baisius šalčius buvo lai
komos šv. Jurgio bažnyčioje 
misijos, kurias vedė misionie
rius jėzuitas Bružikas. Jau 
vien dėl tų speigų žmonės ne
galėjo gausiai lankytis į baž- 

. nyčią. Bet misionieriui rodėsi 
kitaip. Jam rodėsi, kad spei
gai ar ne, žmonės turi eiti į 
bažnyčią. Todėl vieną šaltą ry
tą, kai jam reikėjo pamokslą 
sakyti pustuščiai bažnyčiai,, jis, 
it ricinos gerą dožą išg^ęs, 
pradėjo skystimauti, tai yra 
barti žmones už nesilankymą į 
misijas. Kaip tai, girdi, galima 
dėl speigų apleisti bažnyčią 
misijų metu! Girdi, tingite iš 
šilto patalo keltis, lepinate sa
vo kūną, užmirštate sielos rei
kalus, užmirštate Dievą.

. Kas galėjo nepasipiktinti to
kiu pamokslu? Kas galėjo lik
ti neįžeistas tokiais išmėtinėji 
mais ir priekaištais ? žinoma, 
tik aklosios davatkėles. Joms 
net patinka tokie vanojimai. 
Manyje-gi dėjosi štai kas: kaip 
tik pasipylė misionieriaus prie
kaištai apie kūno lepinimą, tai 
jau negalėjau nei minčių, nei 
jausmų valdyti. Mintys bruko* 
si ne apie misijas ir Dievą, o 
apie įžeistus žmones, neteisin
gus priekaištus ir apie tiras, 
kurie yra ištikrųjų lepūnai. 
Galvojau taip. Jei tas misionie
rius turėtų šiek tiek proto iv 
artimo meilės, tai jis žinotų^ 
kad jau penki metai kaip sle
gia žmohes depresija; kad dar
bininkų sutaupyti pinigai įvai
riais budais pražuvo; kad dar
bų mažai tėra; kad uždarbiai 
menki. Tai kaip šitokiose ap
linkybėse galima šaukti apie 
kūno lepinimą? Jei tas misio
nierius per speigus butų ap 
lankęs baramus parapi jonus, 
tai ar daug jig butų radęs to
kių šeimynų, kurios turėjo ah 
glių, kad šiek tiek prisišiidytJ 
savo butus, ar daug butų ra
dęs tokių, kurios per speigus 
galėjo šiltai apsikloti, žmoniš
kai pavalgyti ir šiltai apsireng
ti ? Nėra abejonės,- kad pas di
džiumą parapijonų butų rad%s 
tų visjj žmoniško gyveninio 
reikmenų stoką. Tai kaip čia 
galima žmonėms prikišti lepi- 
nimąsi?

Tikri musų tarpe lepūnai yra 
kunigai. Jiems nei depresija 
nepakenkė. Jie ir suspaudimo 
laikais nemažino savo algų, ne
papigino savo patarnavimo. Jie 
taippat tebeplėšia už krikštus 
po tris dolerius* ir < daugiau; už 
šliubus po $25 ir daugiau ir 
už laidotuves nuo $25.00 iki 
$150.00 ir daugiau, žiūrint nuo 
ko kiek galima išplėšti. Jie gy
vena puikiose klebonijose, kaip 
kokiuose palociitose, važinėja 
gražiuose automobiliuose it ko
kie gubernatoriai/ Jiems žiemą 
šilta, o vasarą vėsu. Jie visad 
sočiai ir gardžiai prisivalgę, ir 
prisigėrę to, ko jų širdis truk* 
šta, ir visad gražiai- pasipuo
šę. Ar tai ne lepūnų gyveni
mas? Klauskime savęs, ar ras
tumam ant Bridgeporto tokių 
lietuvių, kurie taip puikiai gy
ventų, kaip tos kolionijos ku
nigai ? Jei jau ir rastumam, 
tai tik vieną kitą svetimtautį, 
kurie paprastai daro iš lietu* 
vių sau gyvenimą. Tą patį ga
lime rasti kiekvienoje Ameri
kos lietuvių kolionijoje. .

Atsiminkime, kad taip gyVe- 
na tie, kurie sakosi skelbią 
mokslą To, Kurs neturėjo km 
galvą priglausti. O Tas, kaip 
kiekvienas supranta, buvo Kri-

stus, Kurs gimė stainelėje, gy
vulių tarpe. Kada Jisai savo 
mokslą skelbė, tai ne Elijo- 
šiauš karietoje važinėjo, o vaik
ščiojo basas ir tik retkarčiais 
ant asilo jojo.

Tai mat kiek ir kukiu “be
dieviškų” minčių sukėlė dievo
baimingo misionieriaus pamok
slas. Ar jus stebėsitės, kad .po 
šitokio pamokslo aš jau bu
vai* kitoniškas katalikas? Ku
nigai žmonėms pasakoja apie 
dvasiško gyvenimo malonu
mus, o patys skęsta pasaulio 
malonumų jurpsę, Misionierius 
kunigų mokslo ir jų gyvenimo 
prieštaravimų nemato, arba už 
simerkia, kad nematytų. Todėl 
jis biednus žmones bara už 
kūno lepinimą, o tikrus lepū
nus kunigus tik gina ir giriu. 
Todėl ir sutinku su? ta minti
mi, kad laisyamanybę platina 
Dr. šliupas, o tame darbe jam 
talkon ateina paprasti kunigai 
ir misionieriai, r* ...

Francės Urbas, 
( EIsie F. Valanus 

(Bus daugiau)
• .. .................... .... ' ■ j"’l ■ ■ ■

Važiuoja į Amerikos 
lietuvių šaukiamą 

kongresą

e Dar katalikas.

Naujienų kontestan- 
tų ir bendradarbių 

vakarėlis
13 dšeštadienį, birželio 

Neffo svetainėje, prie So. Lea- 
vitt ir Coulter gatvių, įvyko 
Naujienų kontestantų ir bend
radarbių draugiškas vakarė
lis.

Susirinko gražus būrys žmo
nių, kurie dirbo Naujienų 
conteste, straipsnių, korespon
dencijų ir žinių rašytojų, 
Naujienų darbininkai ir ve- 
,dėjai. t ' '

Vakarienės laikų pasidalin
ta įspūdžiais iš darbuotės kon- 
teste, patyrimais, įgytais susi
duriant su > dienraščio skaity
toj ais,‘ > išreikšta 1 minčių apie 
Naujienų kursą arba- kriptį.

(Kalbėtojai ir kalbėtojos pa
brėžė ypač vieną mintį, bū
tent tą, kad Naujienos yra vi
suomeninis dienraštis; kad 
jose pasireiškė ne kurios vie
nos partijos ar srovės politi
ka arba siekimai, bet bend
ras Amerikos, lietuvių visuor 
menės gyvenimo atvaizdas.

P-nios Gugienė ir Stepona
vičienė, pritariant pianu p. 
K. Steponavičiui, padainavo 
porą dainų, o jau vakarienei 
baigiantis, !p-nioms Stepona
vičienei ir Gugienei vadovau
jant, jau visi vakarėlio daly
viai sudainavo dar porą-treje- 
tą dainų-

Po vakarienės pasikalbėji
mai, pasitarimai tęsėsi dar il
goką laiką, ir svečiai ir vieš
nios išvykb namo jau antrai 
valandai išmušus. V. P.

Lietuviai baigę auk
štosios mokyklos \ 

kursą

Birželio 20 dieną, šeštadie
nį, Clevelandas susilauks daug 
svečiu. Tą dieną •suvažiuos at
stovai iš daugelio miestų-mie
stelių gyvuojančių, organizacijų 
— draugijų, kliubų, kuopų ir 
ratelių. Vieni atvyks trauki
niais, kiti autobusais, treti au
tomobiliais, o kuriems netoli, 
tie ir pėsti ateis.

Lietuvoj delegatai ir delega
tės į konferencijas pėsti eina 
po 25 kilometrus tolio.

Čia, Clevelandę, ... sųsirirtks 
skaitlinga ir veikli Amerikos 
lietuvių visuomenės dalis, pa
žangusis musų visuomenės 
sluoksnis, kuriam į rupi visos 
Lietuvos Lietuvos '• žmonių ger
būvis, kurie trokšta Lietuvos 
gyventojams laisvės. Kad ne
reiktų Lietuvos įnamčliams, 
gritelninkams, moterėlėms, val
sčiaus kertelėj nevalgiusiai, 
prastai apsirengusiąi sėdėti per 
dienas ir laukti progos paduo
ti prašymą žemės,, ūkio'minis
terijai, idant gauti 1-2 hekta
rų žemės ir ant to žemės už
laikyti kokį gyvulį, karvutę ar 
ožką su bekonu ir kokį cent
nerį javų pasisėti duona*’.. Taip 
pat, kad jaunimas ir senesnie
ji turėtų galimybės skaityti 
visokio turinio knygų ir laik
raščių ir tverti kuopas, rate
lius .taip kaimuose, taip mies
teliuose. Kad policija ir įvai
rus valdžios pasamdyti šnipe
liai negalėtų trukdyti jų dar
buotės. Re to, kad organizaci
joms rengiant pramogas nebū
tų imama iš rengėjų, po 10-20 
nuošimčių, neš ręngėjamą ir be 
to y^a daug išlaidųįrengi
muose, kurie jokio pelno ne
duoda. Kad kunigai neboiko
tuotų nebažnytinių organizaci
jų parengimų; kad kunigai pa
tys arba jų tarnai.nedraskytų 
nebažnytinių organizacijų gar
sinimų nuo sienų. Taipgi, kad 
kunigai paliktų ramybėj tuos 
žmones, kurią, nebenori rąžan
čių per pirštus varstyti ir ki
tokias bažnyčios pareigas pil
dyti.

Sąžinės laisvė turėtų ir Lie
tuvoj būti branginama, kaip ji 
yra’ branginama, pavyzdžiui, 
Jungtinėse Valstijoje.

Labai svarbu laisvos minties 
žmonėms Lietuvoj t turėti teisę 
savistoviai steigti laisvas ka
pines, kad kunigų ' nepersekio
jami jie galėtų be vargo savo 
draugus ir gimines palaidoti 
laisvose kapinėse.

Paminėtus aukščiau ir kito
kius reikalus susirinkę iš visų 
Amerikos kampų delegatai tu
rės apsvarstyti ir surasti bu
dus suteikti pagelbą Lietuvos 
žmonėms. Taippat pagelbėti 
jiems jų kovoj už atsteigimą 
Lietuvoj demokratinės tvarkos, 
ekonominės ir politinės lais
vės.

Walter Sharka bai- 
gė aukštą mokslą — r—~
Walter Sharka, Jr., sūnūs 

Keistučio ‘ Kliubo finansų raš
tininko ir žymaus veikėjo ki
tose draugijose ir klivbix>se, 
šiomis dienomis baigė kursą 
University of Illinois School oi 
Pharmacy su Ėachelor of 
Science laipsniu ir aukštais pa- 
girimais į Materia Medica. 
Jam buvo pasiūlyta keletas vie
tų mokytojauti už Illinois val
stijos ribų, bet koliai kas jis 
nėra padaręs nuosprendžio at
eičiai. , • ‘

Jaunasis Walter lankė 
Shields mokyklą, vėliau Lind- 
blom aukštesnę mokyklą ir pa
galios baigė viršminėto univer
siteto kursą, o' dabar prakti
kuoja pas Vaistininką Rakštį, 
19,06 So. Halsted' st. -

P-nas Walter Sharka Jr. yra 
Keistučio Kliubo narys ir gy
vena pas tėvus adresu 4635 
So. Washtenaw avė.

— Steponas.

Išvyko atostogoms
/ . • ■ t'; . V , ‘ ' . *

Vakar Mike Taručio šeima, 
sūnūs Vytautas, chicagiečiams 
gęrai žinomas dainininkas, 
duktė Irene ir žmona p-nia Ta- 
rutienė, išvažiavo atostogoms. 
Jie mano praleisti trumpą lai
ką Wisconsinė, o kur tejiau 
važiuos, tai šiuo laiku dar ne
žinia. ' — F. \

Tikimasi, kad “mie
galius” pabus iš 

miego
Miestely Ottayya, Illinois, lu- 

as Joseph Lengan Jr. išmie
gojo 440 dienų. Jšięmis dieno
mis jis pradėjo j rpdyti ženk
lią, dėl kurių išreiškiama vil

ties, kad gal jią yįsai pabus 
iš miego.

Lengan pirm susirgimo mie
go liga svėrė 180 svarus, o 
šiandie jis tesveria tik 79 sva-

pranešė gub. Henry Horneriui 
Taip kad visas tas įvykiš at
sidūrė pas 
Courtney. Ir tyrinėjimas įvyko 
pas teisėją Burke gegužės 29 
d. Tdisėjas po išklausinėjimo 
padėjo minėtą detektyvą 6 mė
nesiams probation.

Tokia šito atsitikimo išeiga 
yra labai sveika musų apielin- 
kei. Nes tokią netikėtas teisėjo 
Burke sudraudimąs minėto de
tektyvo, kuris taip smarkia’ 
šokinėjo ir gub. Henry Horne- 
rio kapitonams ir darbuotojams 
grąsino 
juos, jeigu jie bandys savo tei
sių žiūrėti, visgi jį nusodino 
nuo aukšto arklio.

Kita j taip pat svarbus įvy
kis, kuris verta yra paminėti, 
tai 57 precinkto, 11 wardos, 
dėl įub. Henry Hornerio vei
kėjos p. Sofijos Gapshis, 3326 
S. Halsted St.,, drąsus pasiel
gimas. Ji parode šteito pęlici- 
ninkui Frank Tamulis, 
suareštuotų Philip 
man’ą, 
skaitytojai žino, balandžio 14 
d., kai gubernatoriaus Hornerio 
kapitoną V. Stulpiną Philip 
Zimmerman sumušo, tai' Mrs. 
Sophie Gapshis atydžiai tėmi- 
jo kas dedasi 57 precinkto bal
savimo vietoje. Ir atvykus statė 
policijai, jie nurodė mušeiką, 
kuris likosi suareštuotas. Teis
mas įvyko birželio 3-5 dieno
mis teisėj o Blatt kambaryj e, 
kur prisąikinti teisėjai rado P. 
Žimmerman’ą kaltą. Teisėjas 
Blatt jam paskirs bausmę bir
želio 17 dieną.

Todėl pasidėkavojant teisin
giems ir energingiems darbuo 
tojams švarių demokratiškų 
rinkimų ateityje mes galime 
pilnai tikėtis. Taipgi 11 war- 
dos kitataučiai politikieriai tu
rės nors sykį suprasti, kad lie
tuviai politikos darbuotojai jau 
pilnai savo teises supranta ii 
ilgiau nebesileis būti pastum
dėliais. Viskąf ką mes lietu
viai politikos darbuotojai turi
me laikytis, tai stropiai laiky
tis ir pildyti rinkimų įstaty
mus, ir nėra abejonės, kad vi
sur mes išeisime pergalėtojai.

— Bridgeporto žvalgas.
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Business Service 
Biznio Patarnavimai

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinanti pinigus ant mortgiČiu. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen** 
tus. Išrenduojam. pąrduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800 
•——JLo-----------

■ O—

UNIVEKSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav, 

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Ykrds 3408

Help Wanted—Malė 
Darbininką Reikia

REIKALINGA apie 15 darbininku 
$15 i mėnesi ir pragyvenimas. 2133 
So. Halsted St. tel. Canal 0855.

. J...... _ _______ ,_.x

Help Wanted~-Female-
Nbarbininkią reikia________

GERA vieta dėl veiterkos $8-10 x 
Fountain $15.00 Hotel maids $48.00 
Resortams pagelba $45 su kamba
riais ir borda. KendŽiu pardavinėji
mo merginos $15.00 Assemblers 
$12.00 Namu mergina $45.00, o taip
gi darbai dėl vyru.

Wabash Employment 14th floor 
20 ^E. Jackson Blvd.

REŲCALINGA moteris sortuoti 
i skudurus, turi būt patyrusi.

5122 So. State St.

-------G-------
N AM U B A v IN1N KU AT YDAI 

Musu biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu si 
rendauninkais. Mtža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryti 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais, nuo 
10

Help Wanted—Male-Female
Daibininkų Reikia ’•

ryto iki piet.
LANDLORDS .BUREAU np 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 1 /iri 

50 nw»*

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

BRIDGEPORT ROOFING CO.
8216 So. Halsted St. 

Victory 4965

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Building Material
Statybos Medžiaga

MES TURIME VIETŲ DEL PA
TYRUSIŲ DIRBTUVES darbinin
kų; taipgi hotelių, mašinų operato
rių, veiterku, virėjų, bendro namu 
darbo. Geros sąlygos. A. J. McCoy 
and Associates, Suite 1128, 140 So. 
Dearbom St.

For Rent
ANT RENDOS

Išsirenduoja tavern. barai, svetai
nė ir kambariai, šalę tuščias lotas 
su medžiais. Sena, išdirbta vieta. 
Priežasti patirsit ant vietos. Atsi- 
šaukit. Frank’s Tavern

\ 3336 Lituanica Avenue

RENDON APARTMENTAI
4 kambariu furnišiųotas ar ne. pe

čium šildomas, labai žema kaina. 
1813 Hastings. Pašauk Randolph 
1880., • z

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosemė ir mar- 
ketas. Parduosiu labai prieinamai.

2953 W. 59th St. Republic 8931.

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

1739 So. Halsted St. *

Y
€

<

i žemiau paduota baigusių 
Flower technikinės aukštosios 
mokyklos mokimų pavardės, 
kurios atrodo lietuviškos, 
jos: <

Anne Butvilas 
Marian Kaminski 
Marianne Markus 
Jean Pacewicz 
Anne Popsewich 
Veronika Sakowicz 

t

Rosemary A. Talaczynsk;
Virginia Trakas 
Evelyn F. Vesely 
Florence A. Valės 
Claudia Wilimouski 
Adeline Bambas 
Cecilia V. Dūda 
Irene F. Filipowicz 
Jean J. Janus 
EIsie Jasiunas 
Mary Kringas 1 
Lottie Paszkievvicz 
Sophie J, Rudis 
Bernice Shinkunas

—. Žagariečių Kliubo 
delegatas.

Štai Bonai Chicagai ir 
apielinkej

Pašto viršininkai paskelbė, 
kad veteranų bonai bus pri
statyti į nrfmus, ba pristatant 
juos į namus, manoma, leng- 
viąiL bus patikrinti veteranų 
asmenybė. Veteranai, kurie 
gyvena užmiesčiuose arba so
džių ar farmų pakelėse, gaus 
savo bonus iš tų rautų pašti
ninkų. Visi bonai bus išsiunti
nėti registruotais siuntiniais.

I Chicagą, tiksliau pasakius 
į Septintą federalį apskritį, 

>kurs apima • Illinois ir keletą 
^kitų valstijų, 'atsiųsta 378,731 
čekių. Pačios Chieagos srity 
priskaitoma 180,000 veteranų 
ir jų bonų 
$100,000.

suma siekiant:

Praeito pavasario rinkimai, 
kurie įvyko/balandžio 14 d., bu
vo labai karšti ir triukšmingi. 
Mat, Chieagos majorui E. Kelly 
užsimanius išmesti iš" partijos 
dabartinį gubernatorių Henry 
Horner, demokratų partija bu
vo pąsidalijus fį i;dvi grupes. Ir 
dėlto praeituose nominacijų 
rinkimuose buvo karštų susi
kirtimų tarpe Hornerio darbuo
tojų ir mero E. Kelly darbuo
tojų. Kai kuriose precinktuo- 
se pasitaikė net ir muštynių, 
o šiaip jau susikirtimų su Bun- 
denseno šalininkais pasitaikė 
beveik kiekviename precinkte.

Tarpe tų triukšmingų vietų 
reikia pripažinti ir seną musų 
lietuvišką Bridgeportą, politiš
kai žinomą kaipo 11 wardą. Ir 
atsitiko ^aip, kad čionai lietu
viai politikos veikėjai buvo pa
sidalinę į dvi dalis. Vieni už 
Hornerį veikė, kiti gi už Kelly- 
Nash mašinos kandidatą Bun- 
denseną. Suprantama, kad tie 
lietuviai, kurie d*rbo už Bun- 
denseną, buvo padrąsinti prie 
neteisėtų žygių, nes jiems bu
vo žinomą, kad ir ihiesto poli
cija ir visa rinkimų mašina yra 
jų pusėje. Tad ir įvyko gry
nai lietuviškuose precinktuose 
negražių apsireiškimų, už ku
riuos dabar kai kas turės nu
kentėti.

Bet kitur lietuviai guberna
toriaus Hornerio kapitonai tu
rėjo nukentėti ir nuo airių už
puldinėjimų. Ir- taip kapitonas 
40 precinkto, 11 wardos, Theo- 
dore Thurstonas buvo prigrą- 
sintas detektyvo J. Trinka, ši-j
tą įvykį kapt. T. Thurstonas'*^

MES PATAISOME 
RADIOS

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

HEMLOCK 3434 
KALBAME LIETUVIŠKAI

Southwest Radio Co.
1708 West 63rd Street

VIENINTELIS LENTŲ YARDAS 
CHICAGCJE SU VISOMIS PASAU

LINĖS PARODOS LENTOMIS. 
Visu senu ir nauju lentų, žemiau

sios kainos U. S. A.
2x4, kaip naujos, švarios, pigu kaip 
už pėdą ......4....... .i......................... 1c
Naujos plasterio boardos 3/8” 100 
ketvirtainiu pėdu .............. $2.20

—3”—4” lentos kaip naujos, 
pigu kaip'.... ...................... M. $20
Nauja Fir-Tex insul. pilnas %” 100 
ketvirtainiu pėdu ................... $3.50

Didžiausios bet
pinigu santaupos ant Pasaulinės pa
rodos plieno tvorų, 
wood, masonite, transite, wallbord, 
kliaviniu, eglinių grindų, bdadęd 
clg. partition. Stogams dengti to
liai, asbestos, asphalto gontai, vė
liavų stulpai, sinkos, toiletai, vanos, 
malevos, stiklai, durys, langai, ak
mens slenksčiai, Truscon joists—42” 
vielos tvorų stulpai.

Pirm negu pirksi aplankyk musų 
yarda. 1

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

Avė. Lafayette 0074.

kada pasiūlytos

decking, Ply-

grindu.

——o-----
PARDAVIMUI pigiai tavernas, 

biznis pelningas, išdirbtas per daug 
metu ir 6 kambariai. 919 W. 35th 
Street.

o

-—------o---------
GREITAM PARDAVIMUI

2 krautuves if flatai. busy Cottage 
Grove Avė., arti valdžios namu sta-. 
tvmo projekto. Viskas be skolų. 
Taksai apmokėti. Eilėje kilančios 
vertės. Vyksta Floridon gydytis, tu
ri parduoti, duokit pasiulyma. 
Box 462. Naujienos, 1739 So. Hals
ted Street. ' ■ r

TAVERN pardavimui. Gera vieta 
—priežastis pardavimo—važiuoju i 
Lietuva. Parduosiu pigiai. 2645 West 
43rd Street. . •

Sergantiems patari
mas Dykai

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

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St.

CHICAGO, ILL. 
Central 4641

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

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

inkstų,

T

COAL
_________ Anglys
Anglys! Anglys!

Jei jus pirktumete anglis dabar 
jus gautumėte abu: kaina ir koky
be. '

Virginia Mine Run $6.95 už toną, 
perkant daugiau.

SHULMISTRAS BROS.
4016 V2 Archer Avenue

Tel. Lafayette 6300,.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 80 akru farma ar
ti Scottville. Michigan. be skolų, 
visi budinkai, gera žemė. 912 North 
Richmond St.

PARSIDUODA 145 akru farma 
apie 25 mylios nuo Chieagos— 8 
mylios nuo Lockport. Gera residen- 
cija, šilo, vėjo malūnas, bamė. kiek 
lentų, žąsų farma. Tiktai $80 už 
akra. Be skolų. Mainysiu ant nepra
skolintos Chieagos prapertės.

Pilgrim. 5637 W. Lake St. 
Austin 1680.

Educational

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

MOLER- SYSTEM
177 N. State St.'t.-' Central 6393

PARDAVIMUI farma, arba mai
nysiu ant bizniavo namo, farma 
cash. 120 akerių su gerom triobom 
ir gyvuliais, Goodman. Wis. Savi
ninkė galima matyti 6828 Eggleston 
Avė., Tel. Wentworth 1672.

Mrs. Schwartz.

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

Real Estate For Sale

Tel. Boulevard 2800 
PAUL M. SMITH & COMPANY 

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

su- 
jie

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit’ 
Užsirašyti

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

Metinė prenumerata Ghi- 
čagoje ............. ... $8.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

BIZNIAVAS KAMPAS. Tavern 
ir 3 pagyvenimai po 4 kambarius. 
2 karu garažius. 50 pėdu Beer Gar 
denas prie namo. Namas naujas 
Randasi North West—graži vieta, 
nedidelis morvičius. Kas turite namo 
ant South sideS-i' mainus, kreipki
tės prie musu.

r*,.*i PARSIDUODA vienas akras že- 
BARŲ 'BIKČE- mgg ir švarus namas 5 kambariu— 

RIUS, visokio didžio su Coil Baksaifi garažius — bamė — sodnas ir bar- 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčenus dėl Įgebąs. Randasi Mt. Greenwood.
bile kurio biznio Įskaitant svarstyk- 5 KAMBARIU cottage ir 2 karu 
les. registenus ir įce baksus. Cash gražius ant 68 ir Artesian Avė. 
arba ant išmokėjimo. pamatykite Gerą proga dėl lietuviškos šeimynos 
mus pirm negu, Pirksite kitur Ras manote budavoti namą ši 

S’ ^TOR^^XTURFSONS tUw”?e 2..kagp“s-
.aaa « a pigiai. Prie Marouette Parko.
1900 S. State St. CALumet 5269 Į naudokite šita proga.

58 pėdu kamnas ant 69th St. i 
vakarus nuo Westem Avą. parsi
duoda už nuse prekės. Taipgi savi
ninkas mainys i namą ant. South 

1 Sides r *MAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur-1 * MTCHIULIS
j kišką tabaką. 1728 S. Halsted St. 2502 West 69th St.
Canal 9345. Prospect 1844

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

Labai 
Pasi-

t




