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CLEVELAND
veikiau

uzsi
Chicagai ir apielinkei tedera-

Konvenciją bus ląikoma-PhHa 
delphijoj ir ji nominuos de 
inokratų kandidatus į prezi 
denius ir vice-prezidentus.

Posediš’užsibaige fllibusteriams 
su truk džius priėmimą Guffey 
anglių kontroles biliaus.

REGIFE, Brazilijoj, birž. 21 
— 12 lavonų liko išimta iš griu
vėsių namų, kurie liko sugriau 
ti Pirapama upės potvynio.

WASHINGTON, birž. 21. — 
Jungt. Valstijų valdžia oficia
liai pripažino karą Ethiopijoj 
užsibaigusius ir panaikino vi
sus amunicijos ir ginklų, taip
jau kitų karo reikmenų eks
porto į Italiją suvaržymus.

Amerika irgi panai 
kino suvaržymus ek 

sporto Į Italiją

PEIPING, birž. 21 
nija prisiuntė į čia dar 3,000 
pilnai karui ginkluotų karei-

Tuoj po Amerikos Lietuvių Kongreso Lietuvos Demokra
tinei Tvarkai Atsteigti, ktfris įvyko pereitą šeštadienį ir sek
madienį, ten pat Clevelande, sekmadienio vakare, turėjo įvyk
ti Amerikos lietuvių laisvamanių pasitarimas apie sustiprinimą 
laisvamanių veikimo tarp Amerikos lietuvių ir parėmimą lais
vamanių judėjimo Lietuvoje. Tame pasitarime turėjo, dalyvau 
ti ir svečias iš Lietuvos, senas Amerikos lietuvių darbuotojas ir

Skerdikas paskirtas 
nacių policijos 

viršininku

atsidarė 2:45 vai. po piet, užsibaigė gi 6

miestas 
svečių.

21. — 12 angliakasių 
mušta ir keli sužeisti 
zijoj netolimoj anglių

BERN, Šveicarijoj, birž. 21 
— Šveicarija išvarė ukrainie
tį, kuris suokai biavęs nužudyt 
Rusijos užsienio reikalų komi
sarą Maksim Litvinov.

laisvamanybės skleidėjas Dr. Jonas šliupas, dabar vadas lais
vamaniškos Lietuvos Etinės Kultūros Draugijos.

Šiandie gi, pirmadieny, Clevelando Lietuvių svetainėje pra
sideda Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Jubiliejinis Seimas, 
kuris paminės SLA. 50 metų sukaktį. Jame, kaipo garbės sve
čias, dalyvaus ir Dr. Jonas šliupas, yįenas iš SLA. kūrėjų ii 
jo garbės narys. \

šiame Seime irgi dalyvaus keli šimtai delegatų 
tęs veik visą šią savaitę. ,. \ .

Šiandie Clevelande prasideda SLA 
Jubiliejinis Seimas

Francija priešinsis 
keitimui tautų są

jungos statuto

SEVILLE, Ispanijoje, birž. 
liko už- 
eksplo- 
kasyk-

Rezoliucija vienbalsiai priimta pirmoje 
Kongreso sesijoje

Sandaros konferenci- 
ir svečiai. Ūpas pas

seimas
giamojo Seimo nustatytais pa 
grindais naujas seimas 
šaukta tikroji Lietuvos 
atstovybe.

Himmler, kuris vadovavo kru
vinam nacių partijos “valy
mui”, patapo visos Vokieti 
jos policijos viršininku.

Apie 500 delegatu vieningai 
reikalavo laisvės Lietuvai

TEGUCIGALPA, birž. 21.- 
Pasekdama Guatemalą, iš tau
tų sąjungos pasitraukė ir Hon
dūras 
tinta 
tautų

KATOWICE, Lenkijoj, birž. 
21. — Lenkijos teismas nuteisė 
nuo 18 mėn. iki 10 metų ka
lėj iman 98 Silezijos nacius, ku
rie suokalbiavo Sileziją atplėš
ti nuo Lenkijos ir ją grąžin
ti Vokietijai.

14 nacių liko išteisinta, o vie
nas nusižudė laike bylos nagri
nėjimo.

CLEVELAND, Ohio, birž. 20. (Specialė telegrama “Nau
jienoms”). — Kongresas šiandie priėmė rezoliuciją, išreiškian
čią gilią užuojautą okupuoto Vilniaus krašto pavergtiems lie 
tuviams.

Kita rezoliucija reikalauja paliuosavimo politinių kalinių 
Lietuvoje.

Kongresas taipjau nutarė išrinkti pastovų kongreso komi
tetą toliau tęsti darbą už Lietuvos demokratinės tvarkos at- 
steigimą. Į tą komitetą vienbalsiai liko išrinkti: Julius Micke 
vičius, Dr. Antanas Montvidas, Eufrozinija Mikužiutė, Rokas 
šniukas, Fred Abekas, Leonas Jonikas ir Juozas šarkiunas, vi
si iš Chicagos.

(Plačiau apie Kongresą žr. žiniose iš Kongreso 4-tame pusi.).

PARYŽIUS, birž. 21.—Fran
ci jos valdžia nutarė nesiprie
šinti Anglijos siūlymui panai
kinti sankcijas-Italijai, bet pa
sipriešins Anglijos siūlomam 
pakeitimui tautų sąjungos sta
tuto.

Philadelphijos. miesto vaizdas, čia Įvyks demokratų partijos konvencija, kuri nominuos kandida 
-tą į Jungtinių Valstijų prezidentus. #

lašauja:
Veikiausia giedra, maža per

maina temperatūroje.
Saulė teka 5: 14, leidžiasi 

8:28.

BERLYNAS, birž. 21.—šian
die nuo plaučių uždegimo ir ki 
tų komplikacijų pasimirė Vo
kietijos užsienio reikalų vice- 
ministeris von Buelow, 51 m.

Amerikos Rietuvių. Kongresas 
Lietuvos'Dėmoltratinei Tvafk'ai Z -"p
Atsteigti, girdėdamas apie ši
tokius baisius Lietuvos vyriau
sybės smurto žygius, kelia 
griežčiausią protesto balsą ir 
reikalauja, kad ta žiaurių val
dovų klika, susitepusi Lietuvos 
žmonių kraujų, tuojaus pasi
trauktų ir atiduotų valdžią at
stovams vyriausybės, kurią bu4- 
vo paskyręs paskutinis teisė
tai išrinktas (1926 m.) Lietuvos 

iki bus išrinktas Stei-

Oficialiai kongresą sveikino F. O. Walleen, kuris atstova
vo Clevelando merą. Jis išreiškė ęavo pritarimą kongreso sie
kiams atsteigti demokratiją Lietuvoje ir jo kalba buvo pasitik
ta didelėmis ovacijomis. *

Dr. J. T. Vitkus iš Cleveland liko vienbalsiai išrinktas kon
greso prezidentu. Viceprezidente išrinkta p-lė Helena Ješkevi- 
čiutė iš Brooklyn. Sekretore išrinkta p-lė Eufrozinija Mikužiu
tė iš Chicagos, o Dr. Juozas Simanauskas iš Cleveland išrink
tas iždininku. \

Stasys Mazanskas iš" Cleveland padovanojo kongresui jo 
paties padirbtą pirmininko'kujuką. - ' ' ' >

Pranešimus apie ūkininkų persekiojimą Lietuvoje padarė 
Michelsonas ir Pruseika.

Rezoliulijų komitetas per Baltrušaitį pasiūlė rezoliuciją pa
smerkiančią dabartinę Lietuvos valdžią už žudymą ūkininkų ir 
reikalaujančią, kad • ji pasitrauktų ir užleistų savo vietą demo
kratinei 1926 m.. valdžiai. Po labai gyvų diskusijų rezoliucija 
liko priimta vienbalsiai.

Kongresas atsistojimu pagerbė visų Lietuvos valdžios nu
žudytųjų žmonių atmintį.

Kongresas gavo daug aukų tęsimui darbo už atsteigimą de
mokratinės tvarkos Lietuvoje.

Rezoliucijų komiteto nariais yra Baltrušaitis, Michelsonas, 
Dr. Montvidas, Andriulis ir Dr. Palevičius. Spaudos komitetą 
sudaro Savickas, Rutkauskaite, Karosienė, Mikužiutė ir Keis
tutis Michelsonas.

Pirmoji sesija 
vai. vakare.

pasmerkė mirčiai 7 žmones, 
sunkiųjų darbų kalėjimui 10. 
Keturi iš tų pasmerktųjų —
A. Petrauskas, K. Narkevičius
B. PrataseviČius ir P. šarkau- 
skas buvo tuojaus sušaudyti!

Tai šitaip elgiasi ta valdžia, 
kuri vadina save “tautiška”. 
Ji privedė Lietuvos ūkininkus 
prie didžiausio skurdo ir atėmė 
jiems visas piliečio teises, o už 
tai, kad tie žmonės dabar sten
giasi išgelbėti savo turtą nuo 
bankruto ir bando atgauti lais
vę, tai ji juos galabija. Nė Ru
sijos nelabasis caras už tokius 
dalykus Lietuvos valstiečių 
mirtįm nebausdavo.

PITTSBURGH, Pa., birž. 21. 
— Savo namuose rasti negyvi 
Mrs. Eleanor Feely, 30 m., žmo
na Pittsburgho universiteto in
struktoriaus ir du jų vaikai, 
5 ir 3 m. amžiaus. Vaikai buvo 
perdurti ir pasmaugti, o ji pa
ti buvo prismaugta ir perdur
ta ledo badykle per širdį. Tė
vas tuo laiku buvo išvažiavęs 
atostogoms į vaikų koloniją.

Policija norėtų spėti, kad ji 
nužudė vaikus ir paskui pati 
nusižudė, bet kiti nužiūri žmog
žudystę.

KONGRESE VYRAUJA VIENINGUMO DVASIA
CLEVELAND, Ohio, birž. 20 (Specialė telegrama “Naujie 

noms”). — Amerikos Lietuvių Kongresas Lietuvos Demokrati
nei Tvarkai Atsteigti atsidarė labai įspūdingai, dalyvaujant virš 
500 entuziastingų delegatų ir svečių, atstovaujančių visas srio- 
ves senesniųjų ir jaunesniųjų lietuvių. Kongrese viešpatauja 
labai pakilęs ūpas ir vieningas nusistatymas už Lietuvos lais-

Demokratijos Kongreso 
Rezoliucijos

Motina ir du vaikai 
užmušti

Vienbalsiai pasmerkė Lietuvos diktato
rius ir reikalauja atsteigti 1926 m. demo
kratinę valdžią. Išreiškė užuojautą Vil
niaus lietuviams. Sudarė pastovų komitetą
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respublika. Tai jau sep 
valstybė pasitraukusį ii 
sąjungos.

Dėlei filibustinimo liko nepri
imti ir keli kiti svarbus biliai.

šis' kongresas per du metus 
yra paskiręs arti $20,000,000,- 
000 įvairiems valdžios reika
lams, pašelpų darbams, vie
šiems darbams ir ex-kareiviu 
bonusų atmokejimui. Tokių di
delių sumų dar jokis pirmes
nis kongresas nebuvo paskiręs. 
Bet tuo pačiu laiku kongresas 
yra priėmęs keletą svarbių nu
tarimų, keli, kurių liko augš- 
čiausio teismo h . pripažinti ne - 
konstituciniais ir anuliuoti.

Lenkai nuteisė kalė 
jiman 98 Silezijos 

nacius

Jau4 netoli metai laike, ’ kai 
Lietuvoje tęsiasi valstiečių ne
ramumai, kuriuos vąjdžia sten
giasi sustabdyti vis žiauresnė
mis ir žiauresnėmis priemonė
mis. Valdžia areštuoja Ūkinin
kus ir jų darbininkus vien už 
tai, kad jie pasako aštresnį žo
dį policininkui arba sueina pa
sitarti apie savo reikalus. Val
džios žvalgyba ir pasienio sar
gai puola ir žiauriausiai mu’ša 
ramius kaimo žmones, jeigu pa
sitaiko/ didesnei jų miniai su
sirinkti miesto ’ aikštėje arba 
prie bažnytkiemio šventoriaus 
— kaip kad atsitiko šių metų 
vasario 16 dieną šakiuose.

Bet didžiausiu įdukimu Lie- 
tuvos tautininkų valdžia per
sekioja valstiečius, kuriuos j: 
sučiumpa beskaitant arba be
plaunant kokį slaptai atspaus 
dintą lapelį, kuriame ūkininkai 
yra raginami kovoti dėl sav» 
būklės pagerinimo ir reikalau
ti laisvės. Tokius “nusidėjė
lius” jie atiduoda karo lauko 
teismui, kuris juos baudžia 
sunkiųjų darbų kalėjimu ir net 
mirtim. Štai, tik per tris die
nas, gegužės 18-21 d.d. šių me
tų, tasai teismas, kuriame ap- 
kaltintasai neturi progos nei 
pastatyti savo liudininkus, nei 
pasinaudoti advokato pagelba,

RYTOJ PRASIDĖS 
DEMOKRATU 
KONVENCIJA

VISAI MENKUTIS SANDARIEČIŲ SEIMAS.
CLEVELAND, Ohio, birž. 20. (Telegrama “Naujienoms”) 

— Lietuvių svetainėje laikoma yra L.T. 
ja, kurioj dalyvauja tik apie 28 delegatai 
juos labai prislėgtas ir nupuolęs.

BERLYNAS, birž. 21. — 
Heinrich Himmler, Hitlerio 
jūodmarškinių vadas, kuris va
dovavo 1933 m. visam kruvi
ną j am nacių partijos “valymui” 
ir išžudė šimtus žymių nacių 
ir rutimarškinių vadų, kuriuos 
tik nužiūrėta neištikimybe Hit 
leriui, dabar tapo paskirtas vi
sos Vokietijos policijos vadu. 
Jo žinioje buvo ne tik viešoji 
ir slaptoji policija, bet taipjau 
visi juodmarškiniai ir rudmar 
škiniai. Už jį augštesnis bus 
tik vidaus reikalų ministeris 
Frick ir gen. Goering.

Jis taipjau yra pasižymėjęs 
kaipo griežtas anti-semitas, to
dėl dabar galima tikėtis naujo 
didelio žydų persekiojimo.
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WASHINGTONAS, birž. 21. 
— Pereitą naktį 74 tas kongre
sas užbaigė savo posėdį ir iš
siskirstė, nes po šio rudens rin
kimų susirinks ne šis, bet jau 
naujas kongresas.

Kongreso posėdis užsibaigė 
atgaleivių senatorių filibustini- 
muį kuris sutrikdė priėmimą 
Guffey anglių pramonės kon
trolės biliaus, kuris buvo pa
siūlytas vieton teismo panai
kintojo Guffey akto.

Prieš užsidarant' kongresas 
priėmė valdžios pasiūlytą dide
lį pakėlimą taksų. Bet senatas 
toli prasilenkė su prezidento 
pageidavimais pakelti taksus 
vien ant neišdalintų korporaci
jų pelnų ir dėlei to turėjo il
gus ginčus su atstovų butu4 iki 
prieita prie bendro susitarimo.

Paskutinę dieną ir senatas 
priėmė Walsh-Healy biiių, ku
ris nustato, kad prie valdžios 
kontraktų butų dirbama tik 40 
vai. savaitėje ir kad butų mo
kamos . toj e pramonėje vyrau
jančios algos.

Bet priėjus prie Guffey bi
liaus prasidėjo filibustiniams, 
kuris užsitęsė iki 11:45 vai. 
nakties, kada didžiumos vadas 
šen. Robinson nutraukė kalbas 
ir pasiūlė uždaryti kongreso 
posėdį. . >

PHILADELPHIA, Pa., birž. 
21. — šį antradienį čia prasi
dės demokratų partijos kon
vencija, kuri užsitęs kelias die
nas ir kuri turės priimti par
tijos platformą ir nominuoti 
kandidatus prezidento ir vice
prezidento vietoms. .

Numatoma, kad nominaciją 
veikiausia vienbalsiai • lairhės 
dabartinis prezidentas Roose- 
velt ir vice-prezidentas Garner. 
Nors atgalęiviai demokratai, 
vadovaujami Al Smith, ir kur
sto atmesti prezidentą Roose- 
veltą, bet jų yra tiek mažai, 
kad jie konvencijoje 
šia nė nepasirodys.

Konvencijos metu 
tikisi sulaukti 150,000

DABARTINIS KON 
GRESAS UŽBAIGĖ 

POSĖDĮ
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DEL ŪKININKU NERAMUMU ® VALDŽIOS 
REPRESIJŲ

ANTROJI SESIJA.
Ohio, birž. 20. (Specialė telegrama “Nau 

jienoms”). — Antroji sesija Amerikos Lietuvių Kongreso Lie
tuvos Demokratinei Tvarkai Atsteigti prasidėjo su mandatų ko
misijos raportu. Pasirodė, kad kongrese dalyvauja delegatai iš 
visfų didesnių lietuvių kolonijų Amerikoje ir Kanadoje.

Pranešimą apie politinę padėtį Lietuvoj padarė Dr. Grigai
tis, Bimba ir Dr. Rutkauskas. Pastarasis išreiškė nuomonę, kad 
tik Rusija gali išgelbėti lietuvių tautą ir Lietuvos žmones.

Rezoliucijų komiteto per Andriulį pasiūlyta rezoliucija li
ko priimta vienbalsiai.

TREČIA IR PASKUTINĖ KONGRESO SESIJA.
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Brooklyno kriaŪčiMsė likvidavosi Visos 
organiznotos frakcijas

šio št$Jnnkimo pir< 
Ch,,. jNaciunskas irmininkas

iį. BiiiV?ails nito 
Lygos ir V. Mičhelsonas nuo. 
Kriaučių Apsigynimo Sąjungos 
pasirašytų po bendrąją progra
mai.

13. Abidvi grupės pilniausiai
• pasižada gildyti viršuj $ 

šdėstyta$ susitarimo są-

PASIRAŠO:
K. Načitinskas
J. Buivydas
v.

abidvi puses pil-

grupės. pilnAi pa- 
už llkvidAvinią

kokių politinių

Birželio 12 d. 1936 m. Lie
tuvių Amerikos Piliečių Klubo 
svetainėj įvyko Kriaučių tfVie5- 
nybės LykbS ii- krtttuSų A’fc 
šlgynhrio Šųjuhgdš beh&ąfc rfM- 
rių stišiHhkimHš, khcl 
ar atmestų pagamintą progra
mą abiejų komisijų.

Susirinkimas gana buvo; 
škaitlihgas it rltiftds. Gii&irin-; 
kirflė daug dKlyvhvb ir tokių* 
kriaučių, kurie nepriklausė nei 
Lygai nei Sąjungai. Khda ;ėjo 
programos punktų Apkalbėji
mas ir jie tarė 'savo Ž^aį. iš 
keturiolikos punktų, susirinku
sieji išmetė tik šį: “Kad .pil 
riai pravAdus likvidAvlhib įHr~; 
bą, abidvi grupės lygiu skai
čių atstovų sudaro hbmltetį, 
kuris prižiūrės, kad bite Ko
kios frakcinės liekanos nepa
sikartotų kriaučių 54 skyriu
je.” 0 ištišai tapo priinlta, tAi 
šioji programa, karde vienbal
siai pasisakė 
dyti:

1. Abidvi 
šisako
Kriaučių Viėhybes Lygos 
ir Krlalitiią Ajišigynihio 
Sąjįingoš, -kaipb orgAiii- 
zacijų, veikusių kriaučių 
54 skyriuje.

2. Abidvi grupės ’phniausiai 
pasisako už pilniausios 
demokratijos palaikymą 
kriaučių 54 skyriuje. Ne
paisant,
pažiūrų ar religinių įsi
tikinimų darys nebūtų, 
bet jo - opinija, jo inicia
tyva turi būti per, abi
dvi grupės tolėru^An^ 
lokaio susirinklme/^iS^

. . A* -
*r J J f ''—f 1 » z '3. Abidvi grUpes pdšišakb, 

kad jos dės didžiausias 
pastangas organizuoti jie* 
organizUotus kriaučiuš į 
Amalgameitų kubšiuvių 
Uniją.

4. Abidvi grupės pilnihuaiai 
pasisako, kdd dės ko di
džiausias pastangas pa
kelti kriahčių dkoiidminį 
gyvenimo būvį ant tiek, 
ant kiek tik lėis sąlygos 
ir visos unijos tvarka.

5. Abidvi grupės pasisako 
už Lietuvos nepriklauso- 
mybės gynimą ir kartu 
padds Lietuvės tlkrbb 
žmonėms išreikalauti sau 
Lietuvoje demokratines 
laisves.

7. Abidvi grUpės sutinka
remti Amerikoj ‘tokį ju 
dėjirhą, kuris reikštų
įkūrimą vienos ĖArbo
Partijos.

8. Abidvi grupės pasisako, 
kad AėneŠti į Ibkalą to
kių dalykų, ktirie yra 
mažos vertės vištibifienei, 
kaip pavyzdžiui: 
girnai, tikietAi ir t.t.

9. Abidvi gniįiės pilnį&ksial 
pasišoko Až rėmimą po
litinių kalinią, kurie tik 
baptidla į kalėjimą už 
darbiniiikų reikalų gyni
mą.

10. Abidvi grupės piihiatisihi 
pasisako - už rėmimą 
kriaučių 54 skyriais 
jaunimo, kuris Bus pil
noj vadovystėj ir priežiū
roj kriaučių 54 skyriaus.

11. Abidvi- grupės pasisako 
už rėmimą streikų, Tdi*- 
rie tik pasireikš po or
ganizuotų unijistų vado
vybe.

12. Abidvi grtipčš 'prižada 
sustabdyti, ar per spau
dų, ar lokdlo susirinki
me, nepamatuotus šmeiž
tus ir užpuolimus ant 
ypatų ir tūlų ofgariiža- 
cijų, kaipo tokių.

PURITASJ, Pa.
iii ;-L
PURITAN, Pa. — šis mies- 

’iėhiįs ai* ‘l&lfnelis yra tik dvi 
'inylibš Tilto Portage. čia gyvena * 
beveik . išimtinai angliakasiai. 
Kompanijos namukai yra tr- 
^tdtyti ‘kidk tdhuį fibb *rfilefe- 
lio,

Apie viena mylia nuo Puri- 
£ah yra Martinpela. Tai lietu
vių kolonija. Prieš karą ir karo 
mętiu čia gyveno apie dvidešimt 
lietuviškų šeimų. Maždaug tiek 
Uiiiio jin skaitoma ir pavienių 
lietuvių. Gyvavo čia Lietuviiį 
ThiitOš Dr&ttgtja, kuri ' dUbar 
yra perkelta į Pdrtagė.

Kai prasidėjo nedarbas, o 
prieš tai ’^idysiš aiiglįakąšių 
streikas ite? rij;, tai is, Martih- 
dėlbs ir kitur ^tuviai išvaži
nėjo.. Jiį vą^iavb.ji °dicĮešmus 
miestus darbbvielįdtls. O ka
dangi apie pusantrų metų piįi-' 
sitęsųs streikas buvo pralaimė
tas, tai iŠvažfavusiėji lietuviai 
daugiau jau nebegrįžo.

Arig’liHknMį bftklė Wi-
r**

l ir kamuotis. Ypač būdavo ne- 
! malonį Žiėhibš ipėtu piteięlpbti.
Dažnai temperatūra siekdavo 
nulį, d ėlA’K dAi- fAifi vAlšti- 
jos kA’žbkAi š'fOdd.

Taip, btivb tAi HėHiAidiiįš lAi- 
kai.

Kai '

Didysis angliakasių streikas, 
kaip jau minėjatt; tęsėsi bent 
Sf 19&Š, iMSk ®®.wijos 
pasiryžo *4rukK-teikys^ streiką 
sulaužyti. Iš įvairių Vietų buvo 
pradėtą gabenti streiklaužiai.’ 
Jų kailiui apsaugoti pasikvies
ta buvo šimtai mušeikų ir Va
dinamųjų . kazbkų. l’uo pačiitį 
laiku stręikipiilkai buvo liitita- 
mi lauk iš kompanijos nhnių, 
kurte buvo .pavesti štreiklatl- 
žiams. Streikinirikai buvo pri
verstą gyevnti palapinėse arbd 
unijos ant gręjtųjų padarytuo
se , barakuose. Kai kurie jų, .pri
siglaudė šiaip pas geraširdžius 
vietos gyventojus.

Po mėtų laiko ‘pasidarė aiš- 
kit, kad streikas buš 'pralaimė
tas. Tad 1928 m. vietos anglia
kasiai pradėjo grįžti į darbą. 
Kitais 'žbH^ikiš škkkJt, įfe ’k^ili- 
ttiliavb.

Nors angliakasiai daugiau 
nebekovojb ir Šlitiko į darbą 
grįžti,, bet, kompanijos ne visuš 
tėpriėhie. Kai ktiritios s’Mrftes-i' 

"Ūįtik ’št^lkfidbktfs /Jbs Įtfabke 
j ”jd6^iMs ktiygašl;. (Q ‘tai Wi- 
Ikia, jkHd ‘Vtealti Talkui :f.ię JHeiš- 
tikftni kri^ilkkAsiki člĖ Tie^kii 
yktiti drfi"bo. . ‘

Pats . savaime štiįlr&Rtania, 
kžfd -utiija čiA bliW su" 
ffiuŠkiii’fu. Apie kdiekįyVę,. su
tartį negalėjo būti ne kaiUbs. 
Grįžusieji Angliakasiai turėjo 
Ht’šlhiloti koftijjahijų . Hiaibhei. 
Faktiškai prašidėjb Ver- 
Bi. ’P

Prieš streiką už prikirtfriią 
anglies tonos pikiii buvo moka
ma $i‘28, o mašinomis — 85 
Čentąį.. Ddbar atlyginimas buvo 
sųma^intap iki 45 ir 40 centų.- 
Frieš Streiką angliakA^ip viduti
niškas uždarbis per dieną įbuvo 
$7.50, po Streiko — $£20. Ir 
Už tų iiibhkiįtį Mtiygiiiifiia t^k' 
dkvb dirbti 10, ii ir vkian-*

BkOi į ddr- 
ilOį 11B
6, ^Bse 1&-

__ ^kšOHs w ’tik 

mu dfitfeyb tik tiryš 
Karus jy^raAVb "ffi Bib-i 
lais« ■,. . .............. . į

Visai icitbkios t'varkbš l&iid^i 
skebirf^ kHšyičibš. We tik Miy-j 
ginimdš blivb numuštas iki zže-‘ 
,miauslb( ikiBb'iiib, bet d&$i įa- 
•tys; ari^iikkįįiaį Bii^b vferČiAHii; 
karus i’rjėš kalite įvež
ti kardš ii^A ’jiibkdi, — tad ke
turis ir het penkis angliakasius 
pristatyd^Vb sttįHiti. baž-j 
nai penkiėftis '&rigli&kkšiKlriš 
ptje karo iSŲnku būdavo ir pri- 
sigtustl. .Bdsai tad susitnyle- 
davo, —j jie atnešdavo d viepi 
pakinktus. Tokiu atsitikimu du 
ahkirdkasiai įsikinkydavo,. tarsi 
kdkjb ‘įgulai, ir trahkdkvb kdrą, 
q 'kitV/įrys stumdavo.

Tai viehą tų laikų derhė. Bet 
jų buvo ir daugiau. Pavyzdžiui, 
pasitsįikydayb, kad darbo vieta 
užgriūdavo. Ir užgriudayo taip, 
jog ąhgĮfes Visai iiesimatydayn. 
D&’yk '4lk' ^mbįteS, ką iibW:' 

‘Mokh tij<.tiž bi4i<'ir^tą ariglį. 
JI>Ėžhai ftHd . p^šitAikydavb, jog 
žthbįtiš ir clvi dlehaš valo 
savo užgriuvusią vie,tą, kol pri- 
Sitia /tlrib ^ifgiieš. ir Vikh, tai 
dy?b be jokio Ktiygiilimd! Mat, 
kąip ‘iiiiilėjaii, kbftiįistHijbs mb- 
kėjb tik už 'firikiršt^ atiįll.

Nork tos, šąlygos buvo 
kioį> jHBjlak^nčiSmos, bet niekas 
iiėdrįšbupdkiiitieširiti. 0 'jei kas

mulai, 
me ari

MALEVOS
judriausios^.mąleva JMJrbSjU An.. dtotd- J 
bu torių- Įstaigos Chicagoje. Standarti- < 
nės rųšifs į

•,.<0v'JTun
alnoa

. k. fteha Suidlę-Sian’š jjelno
.7.0.CO ,ral.;(8Įwrwln- WilliairiB Trim Vąr- ■ 
nlSQ.. jš MajeMię Badlo, kuris ęyban- 4 
Hrntftvo. $3.75 vertfis 95^ į
kaina ,■■■j,.....-..-...—.. 1
Namams Malcva, Gipse -ar VM,. Grpat j 
Ląkes rųSies, kitur $2.26, ijt< 1
mg.au j kaina»■ 
Monųromery-Ward. certifikuota maleva J 
Saty! Kote t flnish, pirmiau Ofl 
$3.20, dabar M’*"**w
Juodas Screeu. Enamelis
Dabar, galionas ------------- ,------ S J"(jfeo” U. S,„ Gaišo- tl.Ob 
mine 25 sv. maišas

Ir tūkstančiai . kitu t»argenq. 
Mes opernojąm nuosava sandeli ir tu
rime savo malevų fabriką. Pirkit tie- 1 
siog Ir taupykit I

PAINT HKČHANGE OF I 
4AV CHICAGO

22%<, ELSTON, AVĖ.
Tntefoąastv ^tMdtag<y l44ė.. + J

. "lai vfšąį aai- .įietčlliriią įiraei- 
tis. Kai Puritąn angliakasiai 
pradėjo pasakoti man apie 
streiko laikus, tai jų akyse aša- 
ros sužibėjo. Pusėtinai susijau
dinau ir aš. Juk iki pat 1928 
metų man pačiam tejco Portage 
gyventi ir kovoti. Puikiai dar 
atsimenu, kaip tekdavo vargti

ŠIOS SAVAITES
w- -m-';*

to Karpai i
< t <I '■ . ■ . • I

KARPETAS 9x12
VĖtlTteS $24.00 DABAR UŽ j

$12.95
,|« 
fRm

;^10We^r |
Rodseveii Road į
.'Tel. ’Sėėley 87Š0 >

Phila

t ...... Pirmadienis, birž. 22, 1Į936

specialų atlyginimą. Už pakir
timą anglies tonos mokdmd W 
centai, Nors angliakasiai dabar 
dirba tik septyfiias vaiandas- 
per dieną, bet -jie. Uždirba 'kelis: 
kartiis daugiau nekaip pirma. :

Tai’ tokios naujienos iš ang- 
liakašių gyVeniino.

Seifas Petrdš.

tVokai
KebltitnAs klausimas

— Ar tanista pažįsti Kietį? 
Ar tikimi gailina juo phsitikė- 
<:,L ‘ ii?

jam 
visą

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

IffiTUVIAI
■ f, «*-. -.v.*. »■

Gydytojai ir Dentistai
Amerikgft. .dętuyĮu Daleli

_______ Draugijos Nariai._______

A. Montvid, M. I);
i.- • \ . 'a-. -.t «

vkTaa & “«luTva
Tel. Seeley 7330 —— *

Narna telefonas Branswick 6697

PfULADT]LUHIA, Pd. — AUaitdrijk, kurioj įkyks demo
kratų pkrtijda ,5ko4ivehcija. Beveik ribrA AbejbHeS, kad Roose- 
veitaš fetiš hbihiiitidthš.

bošui įįįrdftit atilįiiiriiiejb, , tai; 
tks tilbj biivb iŠ darbo pašklin-'

Taip, tai bkyb tikra vergija, 
kai kurie anįjįakašiai turėjo| 
jšigiję Savo namelius ir ant tų’ 
hamėlių iižtratikę. mažesnes dr 
didesnes paškdjdš. Noromis 'iie-i 
horbihis jie UiiVO priversti pdsi- 
likti vietoje:..nevažiuosi juk ki-, 
tur Dievo valiai, nameli palikęs. 
Bę, to, kur išydžiuosi, kur pa
bėgsi, kad ir kitbse anglies ka
syklose unijos baigė krikti.

Koriipani j bsc, 43?. Tci Wm i s pr ie- 
liioHėmiŠ, ttįiįjb prisirišušios 
an'£liakdsius. $ Tie Angliakasiai, 
kurie gyveno- kompanijas ha- r ■ •'* //
liteliuose, priyerSti buvo viską 
pirkti iš kdiijįpanijų kontroliuo
jamų krauttiyių. Pirkti mafštą, 
pirktį; drabnaus, pirkti;gį^įas 
gyveninio ’yeikinėnas. Daugelis 
tų dhg'liakdsių biivo ’hublat 
krdUtūvėnisįšiskoliiię. Vadina
si, jie buvo Amžini skolininkai.

Kai škėbdvįmds buvo-įpasie- 
kųs diikščiduįiį laipšiiį, t® Ang
liakasiai per^ dieną uždirbdavo 
nuo vieno iki dviejų dolerių. 
Jų dvisavaitinis atlyginimas 
'girtausiu atšitikimu iyginįtjši

dvylikai Udlbri^. fekiti budu 
nieiiėšį AįgiidkHšyš uždirb- 

Hkvb ajlie dvide^irht dolerių.
Ir tki Shk iieBtivb tikras už 

dkrUts, nėš Iš jo likėjo nusi
pirkti pafAito, dliįAniito ir kitų 
ah^ii^kkšiiii rčikkiiiigų dalykų.

Taip dalykatilš ešant nieko 
stebėtino, kad ahgliakdkiai yra 
labai dėkingi RdbšeVčito admi
nistracijai. Kai buvo priimtos 
Roosevelto reformos, tai ir ang
liakasiams užtekėjo skaistesnė 
sauitite. Darbo šąiygoš žymiai 
pagerėjo.

Angliakasiams šiandien jau 
nėbėreikih patiems kartis stum
ti. Už ekštrą darbą jie gauna

Mrs. Anelia-K. Janis?
Phyšical Therapy 
■ . and Midwife 
15630 S. Western 
Avė.. 2nd floor 

..Hemlock, 9252 
‘Patarnauju prie 
gimdymo iiamuo 
serar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric trjęąt- 
rfaerit ir magnfe- 
tic blarikets ir it. 
Moįęsl™ k n«r- 
ganoms patari
mai dovanai.

Laidotuvių r
Nariai Chičąįjdš, Ciceros Lietuvių 
LaidotuviųDirektoriųAsociacijos.

AK1BŪLANCĖ i’A'TARNAvilkAS DIENA IR NAkTl.
• Tiirime Koplyčias Visose Miešto Dalyse.
— ------- . < 1   —j—-------------------------------

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer. Avenue . .. . „ . Phbne Lafayette. 8572
>'■  ..........................................................■ ...................... R l „ ■   — 1 -............................................ ... ........................................

.t> u . s. T. MAŽEIKA . \
isii liititenida AlteriUe : Phoriė Yar3s llbš

1 ? X. MASALSKIS t
8307 Lituąniča • Ąvenue. • Phone. Boulevard 4189

' Ą; PETKUS "" , ... ?
1410 Sbiiik 4$th Cburt Cicero Phone ČiČferb 2109 -

J. F. R A DŽIUS J . , ...: ;
668 ,.Wę3.t 18& Street. ..... . Phone Ganai 6174

S. M. SKUBĄS , „.
718.West Iftth Street ... , ... Phone Monrdė 8377

- L J? ZOLP . ~~
1646 West 46th Street Phdnės Boulevard 5208-8418

Tel. Pullman 5703

•• E;'y.-cL .
v EZERSKISUR SŪNŪS 4' 4 4 >

4 S. Michigan Avė.

J.F.EUDEIKIS
4605-07 S., Htermitage Avetiuę Photies Yardš 1741-1742 , 
Brighton, Park. Skyrius,. ,4447 S....FUirfiėld,.. Laf...0727

,,, (<1 LAę®AWIęz ir siiMis.. -,;1 ~
2814. M j&fl PlSėę PhW CKndj '2518-^Cjįerb.

S. C. LACHAVICZ
42-44 EKšt Iftšth St. Tėl. Pūllttlan 1270 arba ’Cariifl 2515 

■ ■ i. ‘5

____________________________________________ ___________________________________________ ;___________ «

r ‘ *. A <*-■ TTT

AMBULANCE PATAJRNAyiMAS PIENĄ IR NAKT|
, YARds 1741—1742

Pisitiketi? Tikriausiai! Aš 
negalvodamas patikėčiau 
savo gyvenimą.
O ką nors brangesnį?

»» - K-

Perrihkiiiiai koopėraėijbjė
— Nesuprantu, dėlko aš ne- 

praejąti per riiikinius? Vals
čiais taryboje Buvo Už mane, 
komsomoįo sekretorius už ma
ne, profsą jungininkai — Už 
m Ane, OŠOviachimo kuopelėje 
— irgi už mane, kas gi buvo 
prieš? Tik vieni pajininkai!!!

Krbkodil.

Ofisu Tel. Boulevard 6918
Kez. TeL Victory 2843
Dr- Bertash

W West 35th St.
dor. of 85th and Halsted aŠts.

rfii o. valandos nuo 1-8 ąpo 6:80-8:86
nntral avtard

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki I 

vai.. Nedaliomis nup lp iki 12 
3343 South Hatstėd.JSL 

lel. Boulevard 1401
o if*

ADVUAATAi

K. P. G L G IS
ADVOKATAS

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

. Tek Boulevard 1810.. , 
Ketvirtadieniais ir. Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Telenhone: Boulevard 2800 v

JOSEPH J. GRISK 
( Lietuvis Advokatas 4 

1631 SOUTH ASHLAND ĄVEN® 
jReė. 6515 Šo. Rockirėll ŠL 
Teletihori<s Renublic 9723

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
, . Brįdgėnorto ofisas

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

Ęezidencija
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2516

■---- r'-iė ?■?-/ '"v/:* -• .

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedžlio, Sėredoi ir
- Pitnyčios . 6. iki 9.

Telefonas Canąl 1175. ,
Namai: 6459 S. RdckirėB .Street 

Telefonas Republic 9600.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Robih 737

Vai. ,9 ryte iki, 5, vai. vakare.
Ofiso Tėl. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tel.: — Hydė Park 8395

6ii2
_____Biežis

•*» W 7 I" f Jį ■Gydytojas ir chirurgas 
2201 West 22itfi Street 

s .Valandos: nuo 1—?+ ir 7—8

iO>. fciiiiiWra
Dr; C. Z, Vezel’is

DentiStas 
4645 So. Ashland Avė- 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki.^vakaro.

Seredoj nasrai sutarti.____

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
OfiBM 4645 SO. ‘ASBLAND A)X 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir .-nuo ,5 iki F 

vak. Nedalioj nasrai sutarimą.

Dr. T. Dundulis,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

t 4157 ARCHER AVEKUE 
k Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos
ė—8 v. vak.. Nedalioj Pascal sutarti

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY

.ATTORNEYS ,AT LAW 
6322 So, Westerh Avė., 

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

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

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 8:00 po piėt.

“ŠPI'TiALISTAI
* ' " ' , • » I « . 4. . . , K.|R, * ,, ■

DR. VAITUSH, OPr. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
• Palengvins akiu įtempimą, kuris 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, ^kaudama akių karšti, atitaiso, 
trurhparegyste ir tdliregyšte. Priren
gia teisingai akiniiiš. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausia? klai
das. Specialu atyda. atkreipiama i 
mokyklos yaįkuą,, Kreivos akys . ati- 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Dhūfręly atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phanė Boulevard 7589

DR. G. SĖRNER
; LIETUVIS . 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis . 
Ištaiso.

Ofisks ir Akinių Dirbtuvl
756 West 35th St.

kaihpds 'Halsted St. ..
Valandos nuo 10—4. nuo 6 Iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

- - - __—
Kiti r Lietuviai Daktarai,

Tel. . Boulevard $914 Dieiia fr NakM 
Ofiso valandos; nup. 2 iki 4,. -nųtul 
iki 8:30 v. NedSL htto 10 Iki 12 iLM

GYDYTOJAS,, IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija^

3335 So. Halsted St
CHICAGO. ILD.

Dr. A. J. Manikas
PHYŠtClAN-SURGEON 

Office 4070 Archer. Avė. 
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p, p. 
Office & reridępce. 2519 ( W. 43rd SU 

. , , Tel. Ląfayętte 305J-
Valandos: 9—10 ryta, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrų* serėdas. 
Sekmadieni susitarus.

KITATAUČIAI
Dr. Heržman

IŠ RUSIJOS
Gerai .lietuviams . žinomaji .per 88 

metus kaipo patvins gydytojai chi
rurgas ir akušeris. s; . . ... <. . . yyrih moterukW*& w 

jauslus metodus X-Rav Ir 'Kitokius

1034 W. 18th St.. netoli Morgan Si
Valandos nūo iO-r-12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vak vakaro.

»ėSi<SosUte?JSiį: .
Hyde Park 6755 ar Central 74$il

Dr. Charles Sėgai
OFISAS

4729 So. Ashlatid KVė.
2-HJ'slubos

CHICAGO. IIJL.

XV am VC*4» AjrVvJf UUv m 11M Ui

vąL.po Dietu.Jr .fauo 7 fld 8186 vii
MUomiJ no°10 “ u 

Phone MIDWAy Ž8&i).

Telefonai Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOŲftl ASHLAND AVĖ.

Ofiso valahddii:
Nho. 10 iki 12 diena. 2 iki 8 no niiete 

7 iki 8 vaL Nedll. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2401

6fiso TęĮ. Ddrche,8terijŠ194 
M Rea. T>L Drėkti- 9191

Dr. A. A. Roth
Rušas ' Gydytojak Ir Chirtr&s 

Moterišku.' Vyrišku, Vaiku ir viii

Ofisas
Valandos •. .2-^4. .7—0. vai vhK tfedh 

liomis ir šventadieniais 10—11
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Namai ir Žemė
Rašo V. B. AMBROSE

Statyba Chicagos prie
miesčiuose auga .

Markham miestelis, pietų 
pusėje nuo Chicagos, dabar 
turi 60 naujų namų budavo- 
jimo procese. Dar 30 permi- 
tų yra išimta sekančiai savai
tei. Iš 33 priemiesčių yra 
pranešta, kad laike gegužės 
mėnesio buvo pabudavota 184 
nauji namai. Piniginė šios sta
tybos vertė siekia virš milio- 
no dolerių. Tos skaitlinės pa
rodo 28 nuoš. pakilimų naujų 
namų statyboj, palyginus su 
pereit metų skaitlinėmis.

įdomu pastebėti, kad viduti
nė vertė tų naujų namų išeina 
po $7,219. Tas taipgi parodo, 
kad ne prasti namai yra sta
tomi pardavimui, bet statoma 
pastovesnės vertės trobesiai 
pagyvenimui. * • • X

Chicagos transakcijos
Iki šiol šiemet Chicagoj ben

dra suma kontraktų statyboje 
siekė 15 mil. ir pusę; pernai gi 
per tų patį laikotarpį buvo tik 
10 mil. ir 120 tukst. Ir čia 
matosi pakilimas iki vieno 
trečdalio daugiau, negu buvo 
pereitais metais.

Imant skaitlines smulkme
niškai pasirodo, kad Chicagos 
srity per vienų savaitę 221 sa
vasčių pakeitė savininkus. Pir
mų vietų pardavimuose ar 
mainuose užima pavieniai na
mukai, kaip bungalows ir re
zidencijos, kurių viso buvo 85; 
tuščių lotų 58, po šešis fliatus 
ir didesnių 42.

Palyginus šių metų transak
cijų skaitlines su pereitų me
tų tuo pat laiku pasirodo, kad 
šiemet pasikeitimų viso buvo 
ly140, > kuomet pereitų metų 

’tik 980. šios skaitlinės taipgi 
parodo, kad real estate prade
da žymiai atsigauti.

Klausimai ir atsakymai
Pasirodžius “Naujienose” 

skyriui “Namai ir Žemė’’, žmo 
nes pradėjo siųsti laiškus su 
klausimai? apie visokius ne
kilnojamo turto reikalus. Di
desnė dalis tų klausimų yra 
legališko pobūdžio, kuriuos 
turėtų atsakyti advokatai, ta- 
čiaus šiame skyriuje bus ga
lima atsakyti bent toki klau
simai, kurie liečia namus ir 
žemę.
Atsakymas Mrs. J. G.,.W. 63 r d 

Place.
Kl. Kur galima surasti tuos 

“resyverius”, kurie atima na
mus iš savininkų?

Ats.: Resyveris namui nega
li būti paskirtas be teismo, to
dėl norint sužinoti, kas yra 
paskirtas resyveris ir kada jis 
tapo paskirtas, reikia kreiptis 
į teismo rekordus tame pavie
te, kuriame randasi namas.

Chas. B., iš Bridgeporto, ra
šo: “Aš turiu lotų pilnai išmo
kėtų ir noriu hudavoti namų 
sau gyventi—kur aš galėčiau 
gauti paskolų?

Ats. Paskolų galite gauti iš 
bile spulkos, kuri garsinas lai
kraščiuose, kad paskolas iš
duoda, arba kreipkitės pas pa
žįstamų statytojų, kuris mielai 
sutiks jums jų parūpinti.

.Sekančių savaitę teks pasi
teirauti apie lietuvių veiklų 
nekilnojamo turto srity ir pla
čiau atsakyti į prisiųstus klau
simus-

Pats valdyk nuosavybę
Rašo JOHN J. SINKUS

Paskutiniu laiku daug žmo
nių pradėjo įdomauti invest- 
mentais. Pradėjo studijuoti, 
kaip pelningai ir saugiai nau
doti savo pinigus. Kadangi 
yra visokių investmentų, tai 
čia kalbėsime apie tuos, ku

T

riais daugiausia žmonių inte
resuojasi. Tokiais interesais 
yra bendrovių akcijos-stocks, 
morgičiai, bonai ir gyvenamie
ji namai. Akcijos moka divi
dendas, bonai ir morgičiai 
nuošimčius, o namai randas.

Akcijos ir bonai yra valdo
mi kitų, tai yra direktorių tr 
valdybų, nes mažas investo- 
rius, su maža dalia, mažai kų 
teturi sakyti prieš daugiau 
turinčius. Tokiu budu mažas 
investorius savo pinigų valdy
mų turi pavest kitiems. Taigi 
saugumas jo pinigų ir pats už
darbis priklauso nuo gabumo 
ir teisingumo kitų vedėjų. Tie
sa, yra akcijų ir bonų, ku
riais galima pasitikėti ir ku
rie reguliariai moka dividen
dus ir nuošimčius, bet gali 
bile kada įvykti permaina val
dyboj ir biznis gali pakripti 
kiton pusėn (čia nekalbama 
apie valdžios bonus). Neretai 
pasitaiko, kad du partneriai 
bizny negali susitaikyti. Tai 
kų jau bekalbėti apie tokius 
biznius, kur yra šimtai ir tūk
stančiai dalininkų!

Kada valdo patsai.
Nuosavybės valdytojas skai

tosi žmogus, kuomet jis nusi
perka namų ar morgičių ir 
pats rūpinasi ir daro kaip jam 
geriausia išrodo. Neatsidėda- 
mas ant kitų malonės, jis pats, 
neša pilnų už savo turtų atsa
komybę ir tuomet jo niekas 
negali išnaudoti. Praeities is
torija ir dabartinė depresija 
parodė, kad tie, kurie turėjo 
pavieniai ir mažus morgičius 
ant gerų nuosavybių arba su 
maža skola, ar išmokėtus na
mus, taipgi turėjo gerus inves- 
tmentus; tie investmentai ir 
šiandien pasilieka geri.

Spekuliantai veikia
Depresijai užėjus nema

žai namų pateko keblion pa- 
dėtin- Daug spekuliantų jau 
nuo seniai pirkinėją tokius 
namus, tuo budu užtikrinda
mi sau gerus investmentus. 
Galima sakyti, kad dauguma 
namų jau y-ra spekuliantų ran

kose, ant kurių jie tikisi turėti 
nemažų pelnų, nes kainos kai 
kurių mažesnių namų jau pa
kilo nuo 10% iki 20% pasku
tiniais dviem metais. Namai 
jau netik pradeda apmokėti 
savo išlaidas, bet nekurie duo
da ir neblogų pelnų. Randos 
pakilo ir yra manoma, kad jos 
kils ir toliau, nes jau dabar 
galima pasirinkt tinkamesnį, 
geriau mokantį randauninkų. 
Nekuriose kolonijose jau yra 
sunku rast pageidaujamų apa
rtamentų.

Žemiau paduodamas skaitli
nes, paimtas iš Chicago Title 
and Trust Co., parodo kaip 
apartamentai yra išranduoja- 
mi:
Spal. mėn. 1932 išrenduota72%

” ” 1933 ” 84%
Kovo mėn. 1934 išrend. 88%
Spal. mėn. 1935 išrend. 90%
Vas. mėn. 1936 išrend. 94%
Skaitosi normališkesnis, kuo

met yra 90% namų išrenduo- 
tų, o dabar jau turime 94%.

ČESNAKAI IR PETRUŠKOS NUO
AUKŠTO

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

Greitu laiku, , galima tikjetįs, 
apartamentų pareikalaus visi 
tie, kurįe dabar gyvena pas 
savo gimines arba šiaip po 
dvi ar tris šeimas viename 
aparAmente.

Namų būdavojimas
■ *’ ’ * ' ‘ ■

Naujų namų budavojinias 
šiek tiek reiškiasi, tačiau sta
tyba įsisiūbuos tik po ilgesnio 
laiko, kuomet šių dienų na
mai daugiau ‘ pabrangs, nes 
naujiems namams mateviolas 
yra1 gan brangus, mažai kiek 
pigesnis, negu buvo brangiai
siais laikais.

Veteranams patariama
Federalės valdžios organas, 

kaip Federal House Adminis- 
tration, ir pačių veteranų or
ganizacijos, nors pataria ve
teranams savo bonus laikyti 
nuošimčiams, bet sako, jei jau 
reikalinga juos keisti į pini
gus, tai verčiau investuoti į 
nuosavų namų. Taippat pata
ria remontuoti ir visaip gerin
ti dabartinius savo < namus. 
Norintiems tokius investmen
tus daryti viršminėti organai 
siūlo dar 80 nuoš. paskolos, 
tuo gelbėdami veteranams įsi
gyti arba pagerinti sąvus na
mus ir užtikrinti saugų pinigų 
inventavimų.

Lietuvos Būdavojimo 
ir Skolinimo Bendro
vė Atidaro Naują

Ofisą, 708 West 
18th Street

18-TOS GATVĖS APIELIN- 
KĖ.—-Daug yra įvairių bend
rovių Chicagoj, vienok Lietu
vos Budavojimo ir Skolinimo 
Bendrovė (Lithuania Building 
Loan and Homestead Associa- 
tion) jau gyvuoja nuo 1904 me 
tų. Tokių senų Bendrovių Chi
cagoj nedaug tėra.
• - Tai yra, jspkųiiųgą Bendrovė, 
kuri skolina pinigus statybai 
ir rūpinasi, kad nariai šios or
ganizacijos turėtų saugų in
vestmentų savo pinigams.

Sekamų antradienį, birželio 
23 dienų, ši Bendrovė atidaro 
moderniškų ofisų adresu, 708 
W. 18th St. Ofisas bus atdaras 
kasdien nuo 10 vai. ryto iki 3 
vai- po pietų. Antradieniais ir 
šeštadieniais nuo 10 vai. ryto 
iki 9 vai. vakaro.

Taigi, šėrininkai ir visuome
nė, turės didelio parankumo 
atsilankyti į šį moderniškų ofi-

mi WW——

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.

^VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
Užsirašyti

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

Metinė prenumerata Chi
cagoj e    .. . $8.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.
......................-r-r....r...... f

IMS

Medei Illuatnted—GKQ-50.

3417 SOUTH HALSTED STREET Tel. BOUlevard 4705

NATHAN
KANTER

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

NAUJIENOS
1739 Sa.

H dsted St.
CHICAGO.

Susitvėrė Naują 
Organizacija

LIETUVOS- 
AMERIKOS 
TERMOMETRAS

kolektuoti, budinkų priežiūra, 
visų rūšių apdraudos ir lega
lių dokliinehtų parupinimas, 
nuosavybės ir vandens mokes
čių inokėjimas ir visa kita kas 
rišasi su nuosavybės priežiu-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

GHIGAGO, ILL.

What an array of 
features: Feather 
Touch Knee Action 
Door Handle, Ice 
T ra y Release, Shelv- 
ador Glass Jars, 
Storadrawer, Criaper, 
Ventilated Front, 
Automatic Interior 
Light, Tcmperature 
Control and many 
others.

Realty Oivners Association of 
Chicago

18-TOS GATVĖS APIELIN- 
KĖ.— Manau, kad visiems jau 
žinoma, jogei 18-tos gatvės ko
lonija yra viena seniausių lie
tuvių kolonijų Chicagoje.

Antradienį, birželio 23 die
nų, čia šios organizacijos, at
sibus šaunus atidarymas mo
derniškos raštinės adresu 708 
W. 18th St.

Realty Ownerš Associacįori 
of Chicago suorganizavo žino
mas visiems sumanus biznie
rius John P. Ewald.

šios, raštinės tikslas yra, 
kaip jie sako savo pranešime: 
“Patarnauti pagerintos nubsa-

Paklausykite gražaus Budriko programo nedėliomis WCFL 7 vai. vakare ir WAAF kožną vakarą
’ 7 valandą. , . • -

Šis įdomus termometras' 
vienu laiku parodo oro 
stovį pagal Lietuvoj ir A- 
merikoj vartojamus ter
mometrus. Tokį termo
metrą jus niekur negalite 

. nusipirkti. Jis padarytas 
specialiai pagal NAUJIE
NŲ užsakymą. Bet jus jį 
galite gauti : llgailliil 
su metine NAUJIENŲ 
prenumerata.
Chicagoj e ......... ...... $8.00
Kitur Su v. Valstijose ( 

ir Kanadoje nupigin
ta kaina /...  $5.00

Siųskit money orderį ar
ba čekįr— ,

BUDRIK FURNITURE M ART
VISKAS DEL NAMŲ UŽ ŽEMAS KAINAS! 

3347 South Halsted Street

Nležšjimo. Išbėrimų ir Dedervinės— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritacijų nuo Eczemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 26 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
trilijonų kaipo švarus ir saugus vais
tas prašalinimui odos irltacijų. U išir
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 35c, 60c. ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko ' . \ ’

Kaina nuo $104.50, ir up su 5 metų garantija, įmokant 
$5.00; po tam kožną mėnesį. Ręfrigeratorius patsai per save iš 

simokės

You couldn’t auk for anything morfe! Startling beąuty...great!y inereased 
usable space...extraordinary conveniences...utmost quality...dependable 
and economical operation...wprld.leading valus—that’s ShelvadorI And 
therė’s a model for every purse and purpose.

THE WORLD’S MOST BEAUTIFUL REFRIGERATOR

sų ir atlikti savo finansinius vybės savininkams rendas iš 
reikalus.
> Valdyba ir Direktoriais šios 
bendrovės yra sekami asine*

- 1 t i ■ Inys:
A. TamkeviČia, Prezidentas, 

A. čiuprinskas, Vice-Prež.idęn- 
tas, A. Subaitiš, Iždininkas, 
John P. Ewąld, , Sekretorius, 
P-le , Kučinskaitę,. ,Advokatė. 
Direktoriai: J.. Bogvilas, P. 
Leipus, F. Mąfgevičia ir A. 
Kontrimas. , , -

ši Bendrovė priguli prie šių 
įstaigų.

Illinois Building and Loan 
Leagiie, Lithuaniari Building 
and Loan Grpup, U. S- Build
ing and Loan Leąguė, ir Fede
ral Home Bank of Chicago.

Reiškią, kad šioje įstaigoje 
vesti įvairius, finansinius rei
kalus yra saugu ir patogu.

" Chicagietis.

Dabar galima gauti kaimininiam taveme.

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

VIENINTELIS BI8TRIBUTOĘIS *

P-hąs John P. Ewaldas yra 
žinomas šioje biznio šakoje 
jau per daugelį metų. Nėra a- 
bejonės, . kad atsilankę asme
nys į jo raštinę, visuomet gaus 
geriausį ir mandagiausi pa- 
tarnavimį.

P-nas John P. Evaldas kvie 
čia draugūs ir pažįstamus at
silankyti antradienio vakare, 
birželio 23 dienų į šios moder
niškos raštines atidarymų. 
'/ ' - . —Chicagietis.

VISAI ŠEIMYNAI
Geriausi ir patogiausi čeverykai vi- 

jjjMjjjjfejk sai šeimynai vasarai iš baltos skd* 
ros. Jie yra vėsus; nekaista kojos 

I ^SaĮMIljĮhh Stiprus. Musų krautuvėj rasite dv 
3 džiausį pasirinkimų.

Kainos baltų čeverykų nebrangios.

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

3337 SO. HALSTED STREET

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING 

VIENŲ METU SENUMO.

Stop

Skin

žemo
FOR SKIN IRRITATIONS



m_______________
NAUJIENOS

The Lithuanian Daily Newa 
Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Neva Pub. Co.» Ine

1739 South Halated Street
Telephone CANal 8500

' tomį cHčage«M Pirmadienis, blrž. 22, 1936

Subscriptfoh Kates:

|8.0o per year in Canada
85.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

UlihKrHfo fihlten
Chlcagoje — patai: >

Metams --
Pusei metu ——.........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams -----------
Vienam mėnesiui •••••••••••••

Chicagoj per išnešiotojus 1
Viena kopija

1 Savaitei
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj* 
paltui

‘ Metama -__ — 85.00
- 2.75
- 1.50
- 1.00
- ,75

88.00 
____4.00 
____ 2.00 
____ 1.50 
■■■■«*« .75

— 8tf 
»■>■<.«. 18c

-------------- 75C

Entered as Second Claaa Matter 
Hardi 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, Įtekinant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
droj®, 1739 S. Halsted St.* Chicago* 
III Telefonas Canai 8500.

Pusei metų--------------------
Trims mėnesiams 
Dviem nUneaiama 
Vienam menesiui —

Lietuvon, ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams .. ..........-—...4*..
Putei metų
Trims mėnesiams___
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
l i m ir ‘ r—■

NAUJA PARTIJA
rr.. r i - ir* i

M S8.0& 
«e«ooe 4.00 
_ 2;50

Su kunigo Charles E. Coughlin dvasišku palaimini
mu kongresmanas William Lemke viešai paskelbė, kad 
trečiosios politiškos partijos steigimo klausimas jau li
ko išspręstas. Naujai pagimdytas “kūdikis” busiąs žino
mas kaip “unijos partija”. Partijos vyriausias tikslas 
busiąs — “įgyvendinimas socialės tėisybšh^.

Naujoji partija stengsis pirmiausia pritraukti bu
vusio Louisianos valstijos senatoriaus Huey Lohgo šali
ninkus. Kaip žinia, nabašninkas Long buvo, sugalvojęs 
labai viliojantį planą, kuris siekėsi paskirstyti šaltos 
turtą taip, kad kiekvienam piliečiui tektą po penkis 
tūkstančius dolerių.

Kita žmonių grupė, kurią William Lemkė nori prie 
savo partijos pritraukti, yra Dr. Townsend šalininkai.

Iš> to aišku, kad naujoji partija neturės jokios aiš
kios programos. Visokie “socialės teisybės” Šukiai bus 
tik paprastas demagogų humbugas. Kiek tos partijos 
dvasiškiems vadams socialė teisybė rupi, bus numanu iŠ 
to, jog kun. Coughlin visai nedvejodamas pasisakė už 
tai, kad fašistiška Italija turi pilną teisę užkariauti 
Etiopiją!

O ką jau bekalbėti apie senatorių Longą, kuris 
Louisianos valstijoje buvo įvedęs tikrą diktatūrą. Žo
džiu, iš naujosios partijos Amerikos žmonės nįeko gero 
negali tikėtis.

ARGENTINA IR TAUTŲ SĄJUNGA

Prieš kiek laiko Argentinos delegatas padavė su
manymą, kad’Tautų Sąjunga turi būti reorganizuota ta 
prasme, kad mažosios valstybės joje turėtų daugiau įta
kos.' Dabar Tautų Sąjungą faktiškai kontroliuoja kelios 
stambesnės valstybės.

Kitas Argentinos reikalavimas buvo tas, kad stam
biosios valstybės visokius susitarimus darytų per Tau
tų Sąjungą. Mat, kada tos valstybės tarpUsavio sutartis 
daro tiesiogiai, tai Tautų Sąjunga nustoja savo reikš
mės.

Argentina tad ir reikalavo, kad Tautų Sąjunga bu
tų perorganizuota ir jai priklausančios valstybės laiky
tųsi tarimų. Vadinasi, kad daugiau nebepasikartotų pa
našus į Italijos-Etiopijos konfliktą dalykas.

Tačiau Anglija, matyti, nėra linkusi svarstyti tą 
reikalavimą. O kadangi Tautų Sąjunga veikiausiai pa
siliks tokia jau bejėgė kaip ir iki šiol, tai Argentina ne
bemato reikalo ilgiau joje pasilikti. Jau dabar svarsto
ma sumanymas, kuris siekiasi suteikti vyriausybei ga
lią, reikalui esant, atšaukti iš Tautų Sąjungos delega
ciją.

Labai galimas daiktas, kad netrukus Argentina vi
siškai pasitrauks iš Tautų Sąjungos ir . pradės organi
zuoti vadinamą Pan-Amerikos tautų sąjungą.

BATŲ FORDAS

Laisves Lietuvai, šaukia Amerikos Liet.
Milžiniška Amerikos lietuvių demonstra-

nėjimą. Sulyg “Dirvos”, Clėvė- 
lande apie kongresą nebuvb gir
dėta. “Dirvą” čia pasirodė Vi
ski nešanti Visuohiėnišku laik- 
raŠČiii.

Nibkafe, žinoma* nereikalavo 
teirautis' “Dirvos” redakcijoj, 
ar bUš ClbVėlande Amerikos 
Lietuvių Kongresas ir kur jis 
bus; Tą žinojo Visas Clevelan* 
das ir Visa’ lietuviškoji Ameri
ka. Clevelando komisija kon
gresui rengti puikiai pasidarba
vo parūpindama vietas taip pa
čiam kongresui* taip ir delega
tams, o taipgi paskelbdama 
kongreso uždavinius Amerikos 
spaudoje.

Amerikiečių simpatijos Ame
rikos Lietuvių Kohgrėsdi ir jo 
uždaviniams tapo išreikštos 
Clbvelandb miesto atstovo kal
boj, ktirią jis pasakė sveikinda
mas kongresą Carter viešbuty
je. Tai buvo pohas F. O. Wal- 
lėii, viešųjų reikmenų direkto
rius, kurs kalbėjo už Clevelan
do majorą Burteną. Jis išreiškė 
didėlį pasigailėjimą, kad liėtu> 
Vių tėvynėje nėra politines lai
sves ir kad, ten žmones kenčia 
nuo valdžios teroro. Jis linkėjo, 
kad Lietuvoj dalykai pasikeis
tų geron pusėn ir kad Ameri
koj Lietuvių Kongresui pasi
sektų atsiekti savo uždavinį, 
būtent atsteigti demokratijąį 
Lietuvoje;

tokią Clevelando miesto at* 
stovo kalbą kongreso delegatai? 
sutiko triukšniingu delnų, plbji- 
hiU.

Į šį kongresą, (atvyko šimtai 
kakliai išvengė kongreso pami* atstovų iš įvairiausių draugiją

Senai teko, matyti tokd dide- 
lis Amerikos lietuvių susidomi 
j imas Lietuvos gerovė, koks j iš 
apsireiškė Člėv'elandė, suširinr 
kus Šimtams • lietuvių iš visos 
Amerikos dalyvauti Amerikos 
Lietuvių Kongrese.

Tur būt daugiau kaip šim
tas delegatų užsiregistravo iš 
anksto. Bet daug daugiau at
vyko į Clevelandą ir regištra- 
vos prieš kongresui atsidary
siant Carter viešbutyje.

Prie rej 
dvejetą valandų bU'Vo didžiau
sias susigrūdimas. Priimdinėjo 
delegatų mandatus, taipgi jų 
dolerius ir vedė registraciją ke
letas dito&Hų, tąnp kurių buvo 
panelė Adelė Vasiliauskaite iš 
Painsvilib; Ohio, panelė Mary 
Gats’iute iš Cleveland, Ohio, 
Bertha GalinaUskiUtČ iŠ Cleve
land, Ohio, Alex AmbrozeviČius 
ir R. šiliukas iš Chįėagos.

Registratoriai buvo ištikro 
“busy”, ir prie kiekviOtio jų 
augo dolerinių krūvos.

VlbšbuČio. koridoriuose ėjo 
gyvi ir drauginei pasikalbėji
mai ir diskusijos. Lietuvos de
mokratijos atsteigimas, o taipgi 
Vilniausv atliuosavimas buvo 
ant visų lupų.

Prieš kongresui prasidėsiant 
teko atsilankyti “Dirvos” re
dakcijos ofise. Ten nebuvo ma
tyti didelio susidomėjimo Ame
rikos Lietuvių Kongresu. Pe
čiaus “Dirvos” redaktorius vis
gi teikėsi painformuoti lanky
tojus, kad šiandien busiąs ir 
“tas demokratijos kongresas”. 
Savo laikraštyje betgi jis at-

jog stalų per

iš įvairiausių Amerikos ^kam- 
pų. Jie atstovavo taip jau skir
tingas nuomones ir pažiūras. 
Čia buvo daug buvusių ir esan
čių, socialistų, daug liaudininkų- 
tautininkų, daug komunistų, 
daug laisvamanių; bet taipgi 
nemažai katalikų. Taip pat, rei
kia pažymėti,, kad nemažą kon
greso dalį sudarė čiagimęs A- 
merikos lietuvių jaunimas; kurs 
atstovavo greičiau grynai ame
rikoniškas pažiūras, o ną musų 
specifiškai lietuvišką nuomonių 
pasiskaidymą*

Nežiūrint į didelį nuomonių 
įvairumą, Amerikos lietuvių 
kongrese kol kas pirmoj jo se
sijoj pasireiškė gal dar niekad 
neregėtas solidarumds. Gali bū
ti, kad tokiu solidarumu pasi
žymės kongresas nuo pradžios 
iki pabaigos, ir bus puikiausiu 
dvasios kilnumo požymiu mu
sų išeivijos istorijoj;

Laisvės Liėtuvūi’.

žmogaus teisių Lietuvos gy- 
vėhtbjams. •
Demokratinės santvarkos Wė- 

tuvos respublikai. *
To širdingai trokšta kiekvie

nas geras lietuvis, atvažiavęs 
savo troškimus pareikšti šiame 
Amerikos Lietuvių Kongrese.

Kadangi šitie troškimai visą 
kongresą sucementavo tarytum 
į vienlytį kūną, kongresas labai 
ženklyvai išrinko kiekvieną 
prezidiumo narį vienbalsiai — 
per aklamaciją. Kaip kongre
sas susidėjo iš įvairių nuomo
nių delegatų,, taip ir į prezidiu
mą, buvo perstayti įvairių ideo
logijų' kandidatai. Tečiau kiek
vienas buvo išrinktas vienbab 
šiai; Kongreso prezidentu tapo 
išrinktas Dr. J; T. Vitkus iš 
CleVelandU* Viče-prezidente Elė* 
na Juškevičiūtė iš Brooklyno, 
Sekretorė Eufruzina Mikužiutė 
iŠ Chicagos, iždininku , Juozas 
Simanauskas iš Clevelando.

Demokratijos Susirinkimas
■ s . ' ' ' " ‘ ‘......... ■ ’ - ’ ■ •
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kongresas
Veiklus laisvama

Ilgainiui jo tas fabrikas pagarsėjo visame pasaulyje. 
Juo labiau, kad jis savo darbininkams mokėjo, palygin
ti, gana aukštą atlyginimą; B ė to, prie fabriko pastatė 
moderniškus namus darbininkams gyventi, įsteigė ihė- 
kyklas,, klubus ir teatrą. To dėka visoje Europoje jis 
buvo žinomas kaip “Čekoslovakijos Fordas”, žinoma,, 
nėra Reikalo aiškinti, kad jis jVedė tokią pat sistemą 
kaip ir Fordas. Vadinasi, Vertė darbininkus labai spar
čiai ir intensyviai dirbti.

Prieš kelis metus Bata žuvo' lėktuvo avarijoje. Fab
rikui dabar vadovauja jo sūnūs ir brolis.

Paprastai vyrauja ta nuomonė,; jbg masinės gamy
bos srityje jokia kita šalis negali susilyginti su Ame
rika. Tačiau pasirodo, jog taip nėra* Yta sričių, kuriose 
pirmenybė tenka europiečiams*

’ ~ Si- ■■ ■' i • ■ * • '

SUSIVIENIJIMO ĖTUVIV AMERIKOJE SEIMAS

Prieš kiek laiko garsios čekoslovakų Bata firmos 
atstovai, netoli nuo Baltimore nupirko žemės sklypą, ant 
kurio bus statomas fabrikas batams gaminti. Tas fab
rikas bus įrengtas lyginai taip, kaip ir Bata fabrikas 
Čekoslovakijoje. Atsieisiąs jis apie penkis milioilus do
lerių. Fabrikas samdysiąs apie dvyliką tūkstančių dar
bininkų ir per dieną galėsiąs išleisti apie šimtą tūkstan
čių porų batų.

Bata fabriko atstovai' sako, jog Amerikoj batų ga
myba esanti prastai pastatyta. Fabrikams trukstąi mo
derniško įrengimo ir nlodėrniško sutvarkymo, Todėl, 
esą, batų kainos esančios perdaug aukštos. Kitas daly
kas, tai blogai sutvarkyti fabrikai nėra našus ir negali 
tinkamai darbininkams atlyginti. Bata fabrikas Ame
rikoje samdysiąs tik unijai priklausančius darbininkus 
ir mokėsiąs jiems aukščiausį atlyginimą. Ir nežiūrint 
to, Bata fabriko batai paraduosią pigiau nekaip bet ku
rios Amerikos firmos pagaminti batai;

Tos garsios čekoslovakų firmos steigėjas buvo Ba* 
ta, kuris prieš karą kelis metus praleido Amerikoje be
studijuodamas batų gamybą. Grįžęs į savo tėvynę, jto 
įsteigė fabriką, kurį daug geriau ir mod’erniškiau su
tvarkė nekaip yr^ sutvarkyti Amerikos batų fabrikai*

šiandien Cleevlande prasideda Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje seimas.

Susivienijimas įsikūrė prieš penkiasdešimt metų. 
Tokiu bųdU šis šeimas yra jubiliejinis. Nors per pusę 
šimto metų susivienijimui teko išgyventi daug visokių; 
audrų, bet vis dėlto jis pasiliko didžiausia Amerikos lie
tuvių organizacija. Dėlei to galima tik pasidžiaugti. Bet 
tuo, pačiu laiku negalima pamiršti ir to, kad susivieni
jimas yra matęs ir skaistesnių dįenų, _ 
kas daugiau narių nekaip Šiandien turi; j-

Reikia tikėtis, kad šis seimas ypač atkreips dėmesį 
į tai, kaip pritraukti dauginti narių į susivienijimą; Nuo^ 
to juk priklauso tolimesnis Orgahizacijbš gyvavimas.

Daug yra ir kitų svarbių reikalų, kuriuos šis sei
mas turės išspręsti. Linkime^ kad seimas visus klausi
mus svarstytų rimtai turėdamas galvoje vien tik orga^ 
^nizacijos gerovę!

— ■ ---- i ............. . .
BELGUOS DARBININKAI LAIMĖJO .
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Paakstinti Prancūzijos darbininkų laimėjimais, 
prieš kiek laiko sustreikavo ir Bblgijbs darbininkai. Jie 
taip pat reikalavo 40 valandų darbo savaitės, mažiausia 
šešių diėnų mokamų atostogų ir unijom pripažinimo* 
Be to, kadį mihimum darbininko atlyginimas btitų ;ne- 
mažesnis kaip 30 ar 32 frankai per dieną (Amerikos pi
nigais maždaug vienas dotoris). ’

Darbdaviai tuos reikalavimus jau sutiko patenkin
ti. Todėl laukiama, kad nėtrbkuš štręifeų MhgK' Belgi
joje atslūgs,

yra turėjęs ku/

U

Amerikos Lietuvių Kongresai CIevelande
I ..M .l ’il I „1,1 ilį1 lj

Pačiam vidurdieny įvairių 
kolbnijų lietuviai,, po du, po 
tris, pradėjo rinktis į Carter : 
hoteli. Įėję Į Vidų, apsidairo, 
neradę savo pažįstamų, išeina į ' 
priešinę, o kai kurie net ant 
šalygatvio pastovi ; vėliau* tur
būt, Susipratę, kad čia stovėt 
nedailu. Vėl įeina į erdvią prie
šinę.

Taip šuširiiiko lietuviai.
Paskirtu laiku dr. Vitkus no

rėjo atidaryti pirmą sesiją, bet 
praktiškai , tęko kiek palaukti, 
nes; mandatų-priėmimas pasiro
dė didesnis, ilgesnis darbas, ne
gu buvo- tikėtasi. Mat, buvo ti
kėtasi, kad didėlė didžiuma dė* 
legatų savo mandatus ir įmo- 
kėjimus prisius iš kailio, kaip 
buvo skelbiama, prašoma per 
laikraščius. Tatai padūrę tiktoi- 
mažuma. Uėl to nebuvo galima 
mandatų komisijai^ kuri, besi
jos pradžibj.e laikino pirminin
ko pasiūlymu buvo vienbalsiai 
išrinkta, greitai atlikti SaVO 
darbą.

Einama prie prezidiumo rin
kimo; Laikinas pirmininkas sa
ko, kad be abejonės čia susi
rinkusieji yra> ir bus sąžinihgi: 
ir nedelegatai nebalsuos. Pas
kui, gana praktiškai, prašo ne- 
delegatų pakelti rankas. Tie pa
kelė; Sąžinipgi lietuviai. Paskdii 
paprašyti jie nuėjo atsisėsti į 
atskiras kėdes. Viens ir kitas 
delegatas (nekėlę rankų) imat 
kalbėti, kad' tai netvarka: pir
ma reikią sužinoti, kas delega
tas, o kas- ne, tada jūU fihktii 
prezidiumą; Kiti du-trys aiški
na, kad tai bus nepraktiška, 
nes mandatai busią sužiūrėti' 
gal tik pd dVibjų Valandų. Vie
nas žinovas sako: pasakykite, 
kur ir kada buvo prezidiumas 
renkamas ne iš tikrai žinomų 
(ženklais pažymėtų) delegatų* 
tai aš atsisėsiu; Kitas žihoVas 
sako: amerikonų didėlėse kon
vencijoje mandatų darbas ūži* 
Ūla visą sesiją i^ tik gale sesi
jos būna komisijos raportas; 
Tada pirmas pilietis išmintin
gai tylėjo, o atsisėst i. j am ne
reikėjo, nes jau ir taip sėdijO; 
Tuir būt, jis marti* kad kas 
amerikotiiška1 demokratijos sri* 
tjyjė; tūi jUU tufi būt ir gera; 
Jei taip tai klaidingą idėja: pi
liečiai patys turi budėti, nes 
deiridkratybei ir čia Amerikoj 
Pavojaus bačilbs yra gyvbš; nė 
Viskas gera, kas yra. Aš ma
nau, kad pirmoji komisija, ku
ri priėmė musų mandatus ir 
doleriukus; turėjo duoti mumš 
po delėgatirij ženklą ir butų 
Viskas pabaigta; antros komi
sijos butą nereikėję nė rinkti.

Viskas čjo sklandžiai. Po 
idvieją! referatų, kurie buvo - ra
inius, bet su tinkamais pipirais 
prieš despotišką Lietuvos Val
džių, ir padavus rezoliuciją apie 
Lietuvos valdžios žiaurumus 
prieš valstiečius daugelis dele* 
gatų ėmė balfeą ir gyvai disku* 
savo,, duodami teisingų pašto, 
bų, gautų Jš giminių, draugų ir 
kitų šaltinių iš Lietuvos; Po to 
rezoliucija tapo vienbalsiai pri
imta;

Sulyg delegatų įnešimu, kon
gresas atsistojimu pagerbė Lie
tuvos kruvinosios diktatūros 
aukas, sušaudytus lietuvius da
bar ir praeityje.

Visų delegatų, delegačių mi
nos ir kiekvienas pasijudinimas 
reiškė, kad Lietuvos liaudies 
nelaimes yra jų nelaimėmis, 
liaudies persekiojimas ir kruvi
nos kančios yra dvasiškakmo- 
rališkai jų kančiomis* o liau
dies kova Už: laisvę ir gyvenimą 
yra tikrai jų kova! Nebuvo vei
duose amerikoniškai pasitenki
nančio linkšniumo, kuris reiškia 
paprasto dęlegatinio laiko spor
tiškumą, sėitnihą valiaciją. Vi
si ir visos atjautė šį momentą 
esant didžiausios svarbos Visai; 
lietuvių tautai; Nusistatymas 
daugiau niekb nereiškė, kaip 

i tik tautinį vieningumą kovoje 
Už žmogaus teiSėš, už nepriga- 
viiigą jų pilietybę; UŽ nemfela-

i gingą jų bendros 'valios UtStOVy-

laišves, 
jliotuvių tautos laisvę nuo savų
jų tyronų taip, kaip ir svetimų
jų- '

Sekretorė MikUžiUte perskai
tė eilę draugijų iš įvairių kolo* 
pijų, paskelbdama prisiųstas 
aukas, o jų patarimus bei įne
šimus palikdama rezoliucijų ko
misijai. Vienas senas žmogus 
iš East Pittsburgho pareiškė, 
kad jis, nebūdamas priešingas 
rezoliucijoms, tikrinąs* jog ro- 
jzoliucijų nepaisys Smetonos 
diktatūra, nesijaus turimi rei- 
įkalą su mutniš, tiktai kada mes 
-paliausime siuntę pinigus i Lie
tuvą, tiktai tada tie tyfonai pa
jus, kad jie tūri reikalą su. mu
mis.. PirminihUas pasakė* kad' 
įsis klausimas bus keliamas ki
tose sesijose ir rezoliucijose. 
Tuomi pirmoji popietine sesija 
šeštadtenyj pasibaigė*.

Juozas Rūktilkife*

KUPIŠKIS. — Geguž&s 17 d. 
Kupiškio laisvamanių skyrius 
sušaukė narių susirinkimą ir 
surengė ta proga viešą V. Kny- 
vos paskaitą “Karas ■ kultū
ros ir civilizacijos stabdys”. 
Prelegentas papasakojo karų 
istoriją nuo pat senovės laikų, 
pabrėžė milžiniškus ją nuosto
lius žmonijai, nušvietė bažny
čios vaidmenį visų laikų karuo
se ir pažymėjo,, kad šių dienų 
gyvenime mažos ir taikingos 
tautos noromis nenoromis pri
verstos rūpintis savo saugumu 
prieš dideles militaristines vai“ 
stybes. Paskaitos klausyti su
sirinko apie 400 žmonių.

Keikia pažymėti, kad kupiš- 
kiečiai paskaitomis labai domi* 
si'ir prašo tik dažniau jas reng
ti. Laisvamanių skyrius toj 
srity jau yra nemaža padaręs 
ir surengęs keletą paskaitų ži
nomų visuomenės veikėjų ir 
profesorių, atvykusių iš Kau* 
no; Dabar skyrius svarsto ga
limumus atidaryti trumpalai
kius kultūros kursus, kuriuose 
skaityti butų pakviesti keli lek
toriai. Narių skyrius turi per 

I50.
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į Darbininkai streiką 
laimėjo

į ŠIAULIAI. — Del per mažo 
atlyginimo V. 19 d. sustreika 
vę Šiaulių statybos darbiniu* 
kai V. 22 d. streikų laimėjo. 
Dabar mūrininkai ir tinkuoto* 
jai gaus už darbo valandą po 
■1 litą, (gaudavo po 65—70 cn.), 
o paprasti darbininkai po 50 
cn» (gaudavo po 25—35 cm). 
Visi darbininkai jau grįžo prio 
savo darbo.. Streikavo apie 150 
žmonių.

200,000 litų išeikvo 
i jimo byla

KAUNAS. — Kaulio apygar
dos teismo prokuratūra jau 
perdavė teismui kaltinamąjį 
aktą Janulio byloje.
| ViSo šioj bylbj patraukti 6 
asmenys: Janulis, Čhomskis, 
.VaškeviČiėhė, Pečeinikovas, čer- 
tOkdš ir Marijošius. Kirpėjas 
Atramas kviečiamas liudytoju. 
Taupomųjų kasų pareikštas 
iapie 200,000 litų civilinis ieš
kinys.

bę — šeimą; tiž demokratinės
, žodžiu sakant; už

Sąryšyje su

Suimtas “Ryto” ko 
i respondentas

- 
! ŠIAULIAI*
Lapenų byla ir apygardos tei
smo tarnautojo Poskočimo areš
tu dar suimtas ir Šiaulių kle
rikalinio “Ryto” koresponden
tas St; Čekanauskas, kuris taip 
pat išvežtas į Kauno sunk, dar* 
bų kalėjimą.

MIRS KAMAJŲ VEIKAjL

KAMAJAI, Rokiškio ap. — 
Netikėtai greitai mirė vietos 
smulkaus kredito draugijos pir
mininkas Baltakis. Velionis bu
vo susipratęs ūkininkas ir yi* 
šą laiką darbavosi kopetacijoj 
jir savivaldybėj.

■ oaim^Mifriir ' 11   u ■ ’

NEPAPRASTAI žVt)I SODAI

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

GELVONAI, Ukmergės ąp. 
•— šiemet apylinkėj nepapras
tai žydi sodai; Vyšnios, slyvos, 
kriaušės, obelys paskendę žie
duose. Ir seni žmones nepame
na tokio gatisabs sodų žydėji
mo ypatingai, kad šiemet pa
sitaikė žydėjimo metu šiltas ir 
gražus oras. ' i ,
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Talentinga Jaunuole

GfcRALDINA imuCiUTE

JAUNIEJAI LIETUVIŲ TA
LENTAI Dominavo 

Mano muzikos 
PROGRAME

vakarą 
recitalė, 
Fitžek.

Rąšo-NORA
—o—

Prdėitų trečiadienio 
įvyko dviejų jJlMhiį 
rėrigta p-lės Bertha
P-lė Mtzek yra vieiiA ritotų- 
jų meno jėgų Chicagoje ir tu
ri didelio pasišekimo ktopo pia - 
rib mokytoja. Užtenka tik pa
minėti, kad musų Petro Sar 
paliaus duktė, Birutė, per dau
gelį metų bhvo p-lės Fitzek 
mokinė ir pasirodė taip nuo
dugniai prirengta tblimėsniai 
studijai, kad lengvai laimėjo 
kompeticiją stipendijai į Illi
nois uhiveršitetą, kūriahiė da
bar tęsia savo muzikos mok
slą.

Ėjau į šį koncertą specialiai 
išgirsti p. Valerijos Bručienės 
(kuri pati per daugelį metų 
studijavo muziką, lavino savo 
lyrinį soprano balsą ir SU pa
sisekimu dainavo operoj taip 
Italijoj, taip ir Šveicarijoj) 
dukterį, Geraldiną, skambinant 
pianą. Neturėjau1 ^progos išgir
sti ją koncerte jau per‘kelis

ŽINOTINA

sekmadieniais

NAUJIENOS, 1739 oouth Halsted 
Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8,502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis (lianomis f
per vasara Naujienų Raštine bus 
uždaryta. Skelbimus galite pa
duoti telefonu CANAL 8500 
nuo 4 vai. po piet iki 8 vai. 
vakaro.

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas kalvaitis, 100 East 
Bėlleyue Place, (dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUĘerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Po to pagal Susitarimu.

PAŠPORTŲ BIURAS. Department df 
State, 433 West Van Biiren St. 
(Naujuose phštd ruhiudse)., Tol. 
WA&Uh 9207. Valahdės 9*00 r, 
iki 5 po i>iet.

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Street. Tėl. WAB&sh 
9207.

ORO BIURAS, ŠeHrisiš .Paštąs, Jack- 
son ir Clark Šts. Tėl. WABash 
1746’ ♦ ♦ ♦ ,

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

Viši miesto ofisų telefonai jRAjN- 
ddlph 8000.

Viši apskričio brisį telefonai 
FRANklin 300b.

CHICAGOS PdLtClJA, llth ir Štate 
gatvės. Teleforias WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia iapkti POLicė 
1313. k , . ,

GAISRUI KILUS, fėi&h Saukti 
FIRe 131^

ILLINOIS EMERGENCY RfeLIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

avė. Tėlefdnas, WABa‘sli 7100. 
Vdldnčioš,^:60 įjtb iki 6 p. p.

IMMIGRA^TS PROTECTIVĖ LEA- 
GUE, 824 South Halsted street (Hiill 

Houše). Telefonas, HAYrinatket 
’ 6374, klaiiskit^Miss Helėn Jerry.

COOk APSKRIČIO LIGONINfi, W. 
Harrišon ir So. Wood kampas. 
Telefonai SEElėy 8500.

metus, ir buvau dau^iaus rife- 
kaip ifialdniai hustėbmta prb~ 
gresu, kurį ji per tą laiką ph- 
darė.

Su šHvo 'mokytoji jirie ant
ro piano, Gėraldina skambino 
tą nelehgvį Rtibinšfeih’o Con- 
certb-D Minor ir pasirodė iu- 
Hhti pakaihkdftiąi škV^bių iš
reiškimui šio kurinio įvairių 
reikalaviriių, tliriHti supratimą 
jo vertės ir gali žymiai pato- 
bufėjiiįią techniką.

Iš visko matyti, kad Geral- 
dina turi prigimtą talentą, įver • 
tirfh diilyktlš, kįirie' įihdkro gy
venimą naudingesnį ir geresnį, 
ir nėra abejonės, kad, jeigu 
ji toliaiiš lavinsis muzikos sry- 
tyjė ir žengs pirrtiyii tdkihis 
žingsniais, kaip per pastariiio- 
sius kelis hdėfus, tai mės Susi
lauksime dar vienos rimtos me
nininkes. Todėl su tikra dotne 
seksiu jos muzikos studijų pro
gresą.

Gėraldiiia yra baigtisi atrgš- 
tesniają inokyklą ir suvirš me
tus laiko lankė kolegiją. Per 
paskutinius kelis metus ji yra 
narė Birutės Clioro ir rūpes
tingai dalyvauja jo veikime.
VAKARO SIURPRIZAI

Tačiaus eidama į šį koncer
tą nesitikėjau susilaukti ir dau 
giaus malonių siurprizų. . Bū
tent, kad iš plės Fitzėk Sep
tynių parinktųjų ihokihių, da
lyvavusių šiame impromptu 
vakarėlyje, keturi buvo lietu
viai, ir mes publikoj sėdėjusie
ji lietuviai ištikro didžiavomės 
ta reprezentacija. Juo labiaus. 
kad jie visi taip gražiai pasi
žymėjo. ,

Leoną Deveikiute, kuri pildė 
Bėetlioven’o — E Fiat Major 
Concertb-pasirode irgi turinti 
gabumą išraiškos ir gerokai iš
lavintą techniką.

JaUnikstičių Sekciją reprezen
tavo Dr. ir Ponios Vazelių sū
nūs, Charles, kdriis dar lankė 
augštėshiają mokyklą ir yra 
geras harys Birutes Choro: Jis 
gražiaiv Užsirekomendavo sate 
pildydhiiias lengvešfiio tipo ka
rinį Nola - Arindt. Aišku, ji
sai ilėrh taip toli nužengęs sa
vo piano studijose, kaip p-lės 
Bručititė ir Deveikiutė, bet ma
tyti ihyli inužikį ir nHri pa
žibti ją daugiaiis, negu pavir
šutiniai.

Gailiuos, kdd stisivėlinau ir 
neturėjau 'įjfBgds išgirsti p. 
Estellę Laukaitienės (kuri pa
ti, hhipo dainininkė, irgi ėmė 
dalyVuiną musų mUzikbs vei
kime ir rodos, kad dar ii šisth- 
dien tęsia savo balSo lavinirilą) 
sūnų Bėnjairiinį, jė kbhtribu- 
ei joj Šiam prdgTaituii, tėt kiek 
teko išgirsti, tai jisai irgi ‘yra 
žadantis talentas.

PkrVdžiavati iš šio 'kofiderto 
geru upu, žinodama, kad musų 
lietuviai vis daugiaūs ir dbu 
giaus pradeda įvertinti muzi
kos sVarbą savo vkikiį kbėlha- 
me lavinime.

Kiekvienas vaikas turėtų stite 
dijuoti mtižikų, kdH patobulin
ti save socialiai, dvasiniai ir 
praktiškai. Mūžįka phtcbulihs 
jo asmenį ir sielą. Mužikališ- 
kas išsilavlniihas išvystė “pėri- 
soiialįty” ir duoda būdą jos 
pUŠifėiškiriiui. Bėr riiuziką ga
lima išreikšti savo sielą kiek
vieną džiktigsnio, libdėšio ar iš - 
augštinimo ūpą. Muzika sutei
kia įvertinimų gražesnių gyve 
nimo dalykų. Ji teikih kulturi 
nį išsilavinimą, negaunamą nie
kur kitur.

Ir aš džiaugiuos, kad muzi
kos įvertintojų skaičius vis au
ga, vis didėja.

• • ■ '« * . ■

Trečioji “partija”
- • • •

Vhdinama “trečioji partija” 
jilahudja ir Illindls valstijoj 
statyti savo kandidatus. Kad 
gauti legalį pripažinimą, tos 
partijos tvėrėjai Illinois vais
ytos turi surasti iilhžiatišia 
25,1)00 'piliečių petičijiii pasi
rašyti. Ir tai ne viskas: jie tu
rės surasti po porą Šito tų pa
rašų kiekviename iš bent 50 
palietų (coUnties). Be to,

asmenys, kurie balsavo praė
jusiuose primary rinkimuose, 
neturės teisės pasirašyti peti-, 
ciją indorsuojančią naujos 
partijos kandidatus. Taigi pa
tekti į balotus tos trečiosios 
partijos kandidatui į prezi
dentus, W411iamūi Lemke, Illi
nois valstijoj biis nelengva.

Beje, vardas, tos trečiosios,' 
partijos yra “Union Party.”

Dar apie Uiicagdš

Nereikia būt nei juokdariu, 
nei peklatig hitšiiiliutisiu, jei-’ 
gu pas riitiš nė viskas ėlHki 
taip sklkiidžiai, kaip turėtų 
eiti. Bėt įdės pradėjome spė
riai vytis kithš kulturiįies tau
tas. Tai yra džiuginantis reiš
kinys 'musų gyvenime.

Lietuviai, ilgus melus nešę 
baudžiavos jungą, negreit iš
moksti rhlSikratyti ritio savęs 
ir dvdširiiuS silpnumus nesii- 
geba o'rielituotis naujose gyve
nimo Sąlygose.

Bet hies laipsniškai atigatti, 
išaugsime į siekiamą 'didybę, 
galėsirHe didžiuotis, kad mes 
esame lygus visoms kitoms 
kultūringoms tautoms. Šiandie 
pas mus biznis atigą, mokslo 
žmonės skaitleja, kai kurios 
organizacijos vaizdžiai kryps
ta į sveikinančias vėžes. Orga- 
hižacijds, kurios nesugeba tai
kytis prie esamų gyvenimo 
sąlygų, nyksta Iš musų lietu
vių gyveninio arba trunėja 
kaipo bereikšmis padaras. To
kių trUnėj ančių organizacijų 
ne vien Chicagoje, bet ir viso
se lietuvių kolonijose turim 
didelį skaičių- Jos vėliau ar 
ankščiau iŠ musų gyveninio 
išnyks, prie esarijų Aplinkybių 
iiemdkėdariios arba iiesugebė-' 
damos prisitaikyti. Bet išny
kusių organizacijų vietoj stos 
naujos, pažaiigioš organizaci-j 
jos, kurios daugiau supras, 
mušiu tautiniusvimusų kulturi-’ 
niūs rėikalits, hegu sehdšiosj 
organizacijos.

Kaip teh nebūtų, bet musų 
gyvenime iftėjo laikas surim
tėjimo. Pradedam daugiau1 
gerbti šhvo darbuotojus, dau
giau įvertinti įįerą, naiudingą 
drgariizacijų dačbą. Tiesa, 
kol tokių orgdhizacijų virŠi- 
riinkai narių liudiuopes pd- 
kreipia į rinitėšnį kultiirinį 
darbą, jie turi daug turėti 'he- 
ttialbhtimų iš thnišešilių savo 
organizacijos narių. Bėabėjd, 
tokių nemalonumų nemaž tu
rėjo pergyventi ir Chicagos 
Lietuvių Draugijos valdyba, 
kol jiastatė Organizacijų tokioj 
aukštumoje, kokioje kad yra 
dabar.

Žciniati paširašęs nešeiiiai 
turėjo progą dalyvauti Cltica- 
gos Lietuvių Driigijos iškella- 
ine bahkiėte pagerbimui aiiš- 
rininko Dr. Jbiio šliitpo. Čiii 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
ryškiai pasirodė ’kulttiriniš 
vėidaš, kilnus narių nusistatyk 
mas įražiaih, nkUdirigaih dar
bui. Arti šimtas organizacijos 
narių,^ įvairių profesijų, ariia- 
to ir biznio žmdriių, SUsiritikb 
tuoj po Driatigijos šusiriilkimb 
p. KąršOk restauracijoj, kur 
praleidome gražiai laiką prie 
gausiai pardošto stalo gard
žiais valgiais ir gčriiiiais. Na
riai organizacijos, kurtės eilė
se yra apščiai profėsibhaiU; 
biznierių, rinitų darbo žiiidh'ių 
pąęakė puikias sveikinimo 
kalbas Dr. Jono Šliupo gar
bei.

Dr. Jonas šliupas tinkamai 
įVėriihb šios organizacijbs vai
šingumus, jai reikšdamas gi
lią, padėką. Dr. šliupas netik 
kalbėjų šiame pokily, bet taip
gi ir Draugijos susirinkiiiie; 
kuriame dalyvavo keletdš 
šimtų organizacijos narių. Dr. 
Jbhas šliupas netik čia buvo 
gražiai pamylėtas, jo nuopel
nai lietuvių tautai giliai. įver- 
tihti, bet dar įteikta gerą pini- 
glile parama jo kelionės tiks- 
lailiš.

As nuO savęs reiškiu gilią 
padėką Chicagos Lietuvių Dr-

.TPranašaujahia, kad Jie Nusidėję i daiktą bandys steigti trecią partiją.

.J
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Buy gloves with whot 
IkŠov&š

■«. ntalo aėuu »«• «

jai, ypačai. jos valdybai, ku
rios priešaky stovi toks Šuma
nus žmogus, kaip p. Julius 
MlckėvičiUs, kad mūšų žy- 
toitoteią tautos 'darbuotojų 
taip iškilfiniigai 'sugebėjo pa
gerbti. ' Į

—Dr. A. L, (jtaičiiiraš.

Delegato žodis j
! - '

- OfM'.——•

žinome kokiu tiksiu Amėri •' 
kos lietuvių įdubai ir kitokios; 
organizacijos ir visi pažangie 
ji lietuviai Siuntė savo delega
tus į Clevelaridą, siuntė j iibS 
į kongresą, kad padėti Lietu
vos žmonėms 'demokratinę, tvar
ką atgauti sayo šaly. Čia noriu 
pareikšti, kad sumanymas yra 
reikšmingas, įy._- naudingas, ir 
kad pilnai užgiriu draugijas ir 
kliubus, kurios prisidėjo prie 
Šio sumanynib vykinidio ir. pa
siuntė delegatus į Clevelandą.

—, Joriiškiečiiį Kliiibo 
delegatas.

Laukia biznio iš 
konvencijos

ktoldiito 'Caįnetk Asšocia- 
tion Valdyba šektotoiienib Va
kare nutarė ateinančią širs aso
ciacijos ir kitų jai artimų biz
nierių konvencija laikyti Chi- 
čagbj. Jau dabar ’Chicagbs biz- 
toėidto apsktoėltibja, kad kėh- 
vėiici'jH 'šutraiiks į Chicaįįą Kįiie 
20,000 delegatų ir kad tie de
legatai su daugybe svečių pa
darys, miestui, apie įhilioną do
lerių biznio. Kalbamos asocia
cijos valdyba, nutarusi šaukti 
konvenci j ą Chicago j, t urėj o 
savo posėdį Washingtone, D. C.

Nori padidinti be
darbių Šerą

Springfielde valstijos sena
tas antru skaitymu priėn^ė su
manymą padidinti bedarbių da
lį iš pardavimo taksų. Iki šiol 
iš kiekvienų trijų centų pa- 
imamų kaip pardavimo taksų, 
vienas centas eidavo bedar
biams šelpti. Dabar norima pa
keisti padėtį taip, kad du cen
tai eitų bedarbiams šelpti, u 
tretysis kitiems reikalams.

SIUSKITPB?
NAUJ9ĖNAS
PINIGUS LIETUVON ’

' ■ f

To prašo Lietuvos žmonėsir
taip pataria Lietuvos bankai

RADIO WAAF, 920 KIL,

žymite Budrikė programai 
pusę valandos. Justas Kudirka 
ir soprano. Diietaj, akordidnaS 
ir ’iristrUtoeiltalė poupori. Pro-. 
grahiUs girdžiUirias visoje Chi-i 
cagos apielinkėje. Taipgi bti-l 
jia kožrią dienų huo 7 VU1. va-; 
krirė Btidriko programai iš1 
WAAF stoties. — B.

Kai kurie f aktai iš 
Chesterfiėld šokių

> 43 t v.ex a i*programų

Tai didžitoišia's seikiu orkes
tras šioj šaly. T tiri didžiaiišį iš 
visų radio tinklo šokių brkėš- 
tfiį štygij. skyrių.

Jažž Orkestras nesento Ca- 
li^drnijob Ltoiveršiteto studen
tų prijtožiiitas žymiausių.

Turi muzikų, kurie yra va- 
doVėvę savo pačių orkęštratos 
Urba griežę žytoiiioše šokių or- 
keštrubše Čto ir užsieny.

Yrk viėniritelis iš kelių or
kestrų kmerikdjė, kuri Var
toji! Kuboš taiitiniiis inšfru- 
toėhitiš, griežiant riiiitobas ir 
tkhgos.

Ntisistatyia įvesti origihalę 
ritiiio Skilių, kurią paraše ki
no žvaigžde Ginger Rogers.

Gedrge Ą. Brewšter, pasku
tinėj ė The Graniop’hone laido
je komentiibdėtoas Andre Ko- 
stelanetz ir jo CBS programą

šako: “Galima įgauti geresnį 
supratimą apie Amerikos šo
kių orkestros stovį valandą 
radio pasiklausius, negu pers
kaičius eilę aprhšyiito pusla
pių. Tik keli orikeštrai tepasi- 
žytoi. Viėnbs iš jų yra Andre 
Kostelanenetzos orkestras. Jis 
susidaro iš apie 40 griežikų, 
įskaitant vieną iš didžiausių 
tos rųšies stygų sekcijų. Po- 
pujiarų dainų orkestracija, 
tenka pasakyti, vyjasi kaip tik 
stygųose, kas sukuria tą švel
nų skambesio jausmą, ko nie
kad neteko girdėti populia
rių orkestrų gyvenime. 0 jei to 
liegana yra mišrus choras vo
kalai interltidijai Štikbrt. Ją 
jis išpildo stebėtinai lengvai. 
Anglijoj ką tik išėjo iš spau-j 
dbs “Reverige with Mūšic”,’kti-j 
riame žymiausi muzikos kti-Į 
rinių rihkiriiai, kažin ar nė; 
su tikslu.phžymėta tąi ką ga
li Amerikoj; populiriri dilina.”

(Apskelb.)

- -Ligonine
’ SVEIKATOS KLINĮK/ 

Tdri'šllai iširiiariii
vaikams, 

Palagas H 
nėję ..

Akušerija n&-

M’ėdikalė ėgzartii
..........

DOUGLAS PARK flOSTIPAL 
1900 So. Kedžle Avė.

gom M500

’&A&oyk kbTO snOi?
Taiso višbkibs Kutdindbiuus 

geriausiai ir pigiausiai

(.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE

URIMū

S TIRE9
REDOL’HEC

NtespataisoMe 
RADIOS

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

HEMLOCK 3434 , 
' KALBAME LIETUVIŠKAI

SdttttrtfeSt RadiO Co.
1708 West 63rd Street

CONRA1)
O** z ’ ♦
PHOTO STUDIO 

420W.63rdSt. 
įj&glOod 5883-5Š40 

, yta airi- 
Žina Stmliitis.

Tavernos
Kur Susirenka LtetuViaI. ♦ .

"j*-■'7. "".I -.1 .............. .. .........................
PRALEISK 

yAKACIJAS
Labai graži viČtb, prie 2 bže- 
rų, laiytikai {iHšivažiriėti dy-1 
kai. hiodėrni&ki kambariai 
su elektra, gali vbilįįį 
gorinti, hirbh šit valgiu, iiž 
prieinatoą ’katoą; 50, mylių 
'ritio Chica^bs. Kreipkitės:

MATT RAUGAS
1943 Košthdr Avė., 

po 5 vai. Vakarė.
*

»*♦ M n-i nnnit'tn <■« , t.'( I •, V

_______. ■ *
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Siunčiam OSIes Telegramų i Visai 
Pasaulio , -Daili, 

iiOVBtaS

ir Pagrabarris 
3316 S6. THaršted St. 

Tel. JŠČth’ev^į 7314 t

iLaidotitvių Direktoriail

REPtiblic &340

t

5332 S. Lome AVe.
Chicago, I1L

PocaLontas Minu Run $crėehed
5 toriai ar. (Jąugįąu. $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

21st Pla'čfe Tavėrn & 
Rešfanfįirit

Stekai, pOrčėpai ir kiti Šilti valytei 
Bistnark ąĮgs. geros tošies

Matukai
■fb'l V 2ist ^acen>hkTel. Canal 7522

Bungalinv Inn
,l$usu užeigoj visados randasi ge

riausios rūšies degtihč. vyrias, al^s 
cigarai, .cigaretei; Užkandžiai veltui 
Muzika kasdien. Graži vieta, visiems 
uŽėiti it gražiai Talka praleisti. At
dara. Visa naktie Savininkai: • 
PETKR GREEN&JOS. TĘEPOSKAI

82rid and Kean Avenue

fcusiririkittiai ir ...'ptoditfftu ' branešlniai
XA per N
giau pakartojimu reikčs mokėti.

“NAUJIENŲ” ADM.

Pete’s Inn
Mano , ųžeigoję Visados randasi ge
ros rijŠies degtine, Gatoęp City alus 
cigkrdi. cigaretei, saldainiu, šalta- 
kųšės. užkandžiu, ir mandagus.. pa- 
tarriMivirtias. .Užeiga prieš lietuvių 
tautišku kapinių vartus. Kviečia vi
sus savininkas., . {

PETfe Y0UN& 
82ti*d and KėUn AvenUe

Į PARENGIMAI
w - ,•'■ ,' »• . . r • •

Biržeik) 28 d. Kruopiškių Kliubas rengia išvažiavimą Jeffersoh 
miške. Tai yra labai graži vieta, iš senų laikų lietuviams 
gerai žinoma. Privažiuoti lengvą Mihvaukee avenue khrais 
ir paskui paeiti į šiaurę iki miško,o nuo čia pasukti į ry
tus ir paeiti apie porą blokų. — D. M.
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HlATtO

UlVINį ROOM

virš

ReferensasS1OS

For Rent

ran

pasakyta

apie

Educational

809 W. 35th

Forest PreSmith

darbuotojais tuo

nu‘o
nuo

Pašovė Town of 
Lake biznierių

RENDON tavernai' tinkama vieta 
arba krautuvei su ar be gyvenamų 
kambariu/4312 So. Ash’ind Avė.

Svarbus Illinois 
Emergency Re- 
lief Commission

$5.25
5.50
4.25

Atskaita nuo Dr
' * ; >

Šliupo prakalbų

Pašovė du mėginu 
sius pavogti alų

susirasti 
iš pašaL

BARBERNĖS fix.tures Paidar iš 
dirbystės. Visi Įrengimai vieno kre 
slo šapai $60.00 bus parduota tuo
jau. 3202 So. Halsted Street.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

ANT RENDOS Tavernas su visais 
įtaisymais. 549 West 18th St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

UTILITV

Financial
Finansai-Paskolos

Furs
Kailiai

PARSIDUODA Tavernas. 2301 S 
Western Avė.

Areštavo falšyvų pi 
nigų platintoją

18 gatvės apielinkės 
lietuvių dėmesiui

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

r ice baksus. Cash
Pamatykite

RENDON Tavernas, per 30- metų 
išdirbtas biznis su visais įtaisymais 
ir flatas, yra rusiška ir turkiška 
pirtis, 
nuosava biznį

parduoti 
-vienas 919 W. 85th St —

tvirti, kad gali dirbti 
o ne kokie paliegėliai.
užsiregistravimo Emer- 
komisijos nariai reika- 

todėl, kad jie nori pa
gavojams suteikti dar

Stateville ir Joliet kalėji
muose yra 350 karo veteranų. 
Ir jiems buvo išdalinti bonai. 
Tačiau iš viso to skaičiaus te- 

t

atsirado 110 tokių, kurie pa
norėjo, kad bonai jiems butų 
iškeisti į pinigus. Aštuonioli
kos kalinių kalėjimuose pašti
ninkai nesurado, kadangi tie 
kaliniai buvo paliūosuoti pa- 
roliui. šie turės atskireipti dėl 
savo bonų į Joliet paštą.

šiame bankiėte Palmer vieš
buty tarp kitų dalyvavo ir kal
bėjo šie asmenys:

Bbbert Dunharn, susirinki 
m o pirmininkas;

Kbmandierius Eugene F. Mc 
Donald;

Avery Brundage, nacionalės 
A.A.U. organizacijos preziden-

Užlaikymas sankrovoj ir jkainavi 
mas. dykai. Ateikit ir pamatykit.

Fashion Cloak Shoppe, Ine.
8415 S. Halsted St. Yards 0014

Greitas 
patarnavimas 

Realty Co.
Prižiūrėjimas 

4329- 
St. Ydrds 4330

išparduodame baru fikce- 
RIUS, visokio didžio su Coil Boksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile * kurio blzn.............
les, registerius 
arba ant išmokėjimo, 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHE1M & SONS 
STORE F1XTURES 

1900 S. State St

PARSIDUODA Tavern arba ta- 
vern fikčeriai. Biznis eina 8049 Vin- 
cennes Avė. atsilankykite 1900 So. 
Union Avė. Canal 2183.

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

1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučerne i? groser- 
ne, su namu ar vienas biznis, arba 
mainysiu ant didesnio privatiško na
mo. Atsišaukit Lafayette 3921.

PARDAVIMUI tavern iš priešas 
ties — turiu du biznius. Arba priim 
siu pusininką. 2113 So. Halsted St.

TAVERN pardavimui pigiai. Biz
nis išdirbtas per daug metu. Keturi 
kambariai prie biznio dėl gyvenimo. 
Renda pigi. Gera proga su mažai pi
nigų įeiti į biznį.

4843 West 14th Street 
Cicero. III.

Furniture & Fixtures 
Rfekandai-Įtaisai

yra 
Rendaunininkas nusipirko - - -> 
.. -4.

3322 So. Morgan St.

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Barai ir kiti krautuvėms fikčeriai 

nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjiihais,

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE

5300—5314 So. Halsted $t.

AUKUOJA Tavern už $1,800.00, 
ne brokeriams. 22 N. Wells St.

Du plėšikai pašovė Viktorą 
Savich,, savininką grosernės 
adresu 2532 West 47th St., kai 
jis mėgino pabėgti į beismem 
tą nuo piktadarių. Plėšikai 
pabėgo kuomet moteris koštu- 
merka išsigandusi . pradėjo 
k lik t i.

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

MOLER SYSTEM
177 N. State St. Central 6393

Tom Leeming, Chicagos At 
letikos kliubo prezidentas;

R. A. Sundvahl, Illinois at 
letikos kliubo prezidentas;

Lietuviai ir lietuvai- 
"L ■ ■ ■ . ; ■

tės paėmė leidimus 
vedyboms

NĄMU SAVININKU ATYDA) 
Musų biuras sukeiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais ano 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 
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RENDON, krautuvė,“ beismentas, 4 
kambariai, toiletas ir vana. Geras 
kampas tavernui, 1983 Canalport 
Avė. Renda $25.00.

WM. F. NIEMANN 
rear<1942 S. Halsted St.. Canal 0836

New Yorke tapo areštuotas 
Wesley Peterson, 30 metų, 
Chicagos gyventojas, buvęs 
Čia seniau banko klerkas. Pe
terson yra kaltinamas tuo, kad 
turėjęs ir skleidęs publikoj 
falšyvus pusdolerius-

Ieško milionų iš 
valdžios

Turėjo atsiprašyti 
teismo

Ketoriolika biznierių pasi
rašė peticiją teismui, prašyda
mi palengvinti bausmę Philip 
Zimmermanui, pas kurį buvo 
rasta 17 sumarkiuotų balotų 
primany balsavimų dienoj ir 
kuris sumušė Vincą Stulpiną, 
balsų prižiūrėtoją.

Tiems keturiolikai biznie
rių teismas pareiškė, kad jie 
gali būti, apkaltinti teismo; nie
kinimų. Biznieriai atsiprašė 
teisėjo George N. Blatt, paaiš
kindami, jogei jie nebuvo 
rimtai apsvarstę savo žygio. Jie 
tapo paliuosuoti.

vanos, elektriką, ir

meras Edward

PARDAVIMUI restaurantas, pi
giai; geras biznis; gražiai įrengtas. 
Randasi šalę Lietuviško Žyduko.

4705 So. Halsted St.

Įdomus spektaklis 
Davis parke

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

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. W*estern Avė.

Hemlock 0800

/ COAL
Anglys_______ _

Anglys! Anglys!
Jei jus pirktumėte anglis dabar 

ųs gautumėte abu: kaina ir koky-
Virginia Mine Run $6.95 už toną, 

perkant daugiau.
SHULMISTRAS RROS.

4016% Archer Avenue
Tel. Lafayette 6300.

Illinois Emergency komisijos 
sekretorius išsiuntinėjo komisi
jos agentams įspėjimą, kui‘į? 
liečia bedarbius gaunančius, pą- 
šalpą iš valdžios. Tas įspėjįmab 
esmėj yra toks; , , ■ ;

Ir praeity, per pastaruosius 
trejus metus, Emergency ko 
misija reikalavo, kad asmenys, 
kurie gali tikėtis gauti darbą, 
užsiregistruotų miestų h vai* 
stijos samdas -ofisuose kaip ieš
kantys darbo.

Dabar betgi bus reikalauja 
ma, kad asmenys, kurie nori 
gauti pašalpos, bet kurie gal 
taipgi dirbti (jeigu susiras dar
bą), užsiregistruotų bent kar
tą per tris mėnesius arba pei 
90 dienų miestų ir valstijom 
samdos ofisuose.

Toliau, jei atsilankys į pa* 
šalpos teikimo ofisą asmuo ieš
kodamas pašalpos, jis turės pa* 
rodyti kortelę, kad yra užsire
gistravęs samdos ofise ne se
niau, kaip 30 dienų atgal, ži% 
noma, čia kalba eina apie to
kius žmones, kurie yra pakan
kamai 
darbą,

šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 
siėmč laisnius (leidimus) va- 
dyboms:

Walter Zukowski 24 m. ir 
Bėrtha Bukowski 26 m.
v Petėr Stein 26 m. ir Isabelle 
Lukshas 22 m.

Alban Johnson 68 m. ir Dora 
Batis 42 m.

LeO Cassidy 23 m. ir Janette 
Zonsius 22 m.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Kapitonas Edward A. Evers, 
Jungtinių Valstijų pakrančių 
sargybos narys, ir komadoras 
Dayid C. Zimmerman.

Kalbėjo taipgi kiti žymus 
asmenys ir ' pritarė sumany
mui.

Chicagos
Kelly yra komiteto garbes pir- 
mininkaš.

Karnivalo programas, kaip 
dabar nužiūrėtas, susidės - iš 
“mūšių”, fejerverkų, laivų pa- 
rodavimo, skautų ir pakrantės 
sargybos manevrų, laivų lenk 
tyniiį, plaukikų ir narų kon 
testo, o taipgi iš įvairių tau
tinių grupių - patiektų nume 
rių. ■ • T'-,..

Karnivalo rengėjai planuoja 
duoti tokį parefcgįmą, kokiais 
yra pagarsėjęs /visame pasau
ly /Italijos miestas Venecija. r

Kiek teko .patirti, rengėjai 
nori kviesti tautines grupes 
prisidėti karnivalo surengimui. 
Be abejonės, jife kreipsis su 
pakvietimu ir į lietuvius. Iš 
lietuvių, jei neklystu^ jau šian
die yra pakviestas rūpintis kal
bamu reikalu p. Strazdas, ir 
gal būtx jau teko jam su kai 
kuriais musų 
reikalu tartis

Maudymąsi Maple ežere 
(Maple Lake), kurs randasi 
vakaruose nuo LaGrange kelio, 
Forest Preservuose, tapo už
draustas sulyg įsakymu Clay- 
tono F. 
serves tarybos pirmininko.
/Dalykas toks, kad to ežero 

vanduo yra užterštas ir kac 
tiems, kurie norėtų jame mau
dytis, grūmoja pavojus užsi
krėsti limpančiomis ligomis.

Keturi vyrai mėgino pavogti 
alų, kurs buvo Chicagos ir 
North Western gelžkelio va
gonuose. Gelžkelio sargai juos 
pastebėjo. Vagiliai mėgino pa
bėgti. Sargai ėmė šaudyti. Pa
šauti ir sunkiai \ sužeisti Ed- 
vyard Lewahdowski 36 m-, 
1500 Holt st., ir Paul Makow- 
ski 29 m., 1431 Luce st.

T0WN OF LAKE. — Tre
čiadienio vakare, birželio 24 d., 
ir ketvirtadienio vakare, birž. 
25 d., Town of Lake apielin- 
kėj, būtent Davis SųiVare par
ke, bus duoti spektakliai. Duos 
spektaklius Federalių vodevilių 
grupių vienetą 6-ta. Spektak
liai ir. vieną ir antrą vakara 
prasidės 9 valandą.

50 žmonių, patyrusių akto
rių, ir orkestras iš 16 asmenų 
sudaro šią vienetą; Jie patie
kia nepaprastai įdomius nume
rius publikai.

Taigi patartina ypač Town 
of Lake apielinkės gyvento
jams atsilankyti į kalbamus 
spektaklius — juo labiau,’ kad 
įžanga visiems veltui.

Kaip žinoma, sulyg NRA 
patvarkymais, pramonininkai, 
kurie perdirbdavo arba proce- 
suodavo farmerių produktus, 
turėjo sugrąžinti tam tikrą da
lį savo pajamų valdžiai, o val
džia tuos pinigus padalindavo 
farmeriams.

Neseniai vyriausias šalies 
teismas pripažino šiuos NRA 
patvarkymus kaip priešingus 
šalies konstitucijai.

Taigi dabai* dvi Chicagos 
stockjardų firmos; btitferit Cu- 
dahy ir Swift and Co.,1 iškėlė 
bylas teismuose, kad gauti at
gal išmokėtus farmeriams pi
nigus. Viena kompanija ieško 
kuone $12 milionų dolerių, o 
antroji, t. y. Swift kompanija 
ieško 35 milionų dolerių. Jei 
šių dviejų firmų pavyzdžiu 
paseks ir kitos kompanijos, 
tai tokių ieškinių suma susi
darys, kaip apskaičiuojama, 
iki $800,000,000.

Iš farmerių, žinia, pinigų 
jos nebeiškolektuos. Reiškia, 
jos tikisi iškolektuoti iš vald
žios. O valdžia, jei teismai į- 
sakys jai atlyginti stokjardų 
baronams, žinoma, paims iš 
šalies piliečių taksų pavyda- 
lu. Teismai panaikino NRA. 
Įdomu, ar jie pripažins kiau
lių baronams jų. ieškinius.

ROSELAND.—Lietuvių Lais
vamanių Etinės Kultūros Drau
gijos 1 kuopa turėjo surengu
si svečiui iš Lietuvos, Dr-ui 
Jonui šliupui, prakalbas ir va
karienę birželio 12 d. š.m. Vi
sas pelnas buyo skiriamas lais
voms kapinėms steigti ir jau 
esamoms palaikyti.

Aukų surinkta $22.00. Pini
gai įteikti Dr-ui J. šliupui lai
ke vakarienės. Juos įteikė kuo
pos raštininkas A. Jocius.

Iš vakarienės ir baro pają- 
mų buvo $54; išlaidų turėta 
$25; taigi gryno pelno liko $29. 
šie $29 sudėti su $22 sudaro 
sumą $51. šie $29 pasiųsta j 
Clevelandą per delegatę U. Ku- 
činskienę, kuri atstovaus virš- 
minėtą kuopą laisvamanių sei
me Clevelande ir įteiks pinigus 
Dr-ui šliupui.

Jei turėsime . omenėj, kad 
Roselando lietuvių kolonija ne 
kažin kaip didelė, tai teks pri
pažinti, jogei minėta aukščiau 
/ąuma pinigų yra gan graži 
laisvamanių auka.

Man praneša, kad .laisvama
nių čarteris jau prisiųstas iš 
Springfieldo. Tai yra labai įe- 
ra naujiena visiems laisvama
niams. Dabar, jei kurioj kolo
nijoj susitvers laisvamanių 
kuopa, tai ji galės kreiptis į 
šią kuopą/ ir gauti čarterį.

Po laisvamanių seimo, kurs 
įvyko sekmadienį, birželio 21 d 
Clevelande, tenka manyti, bus 
sutvertas laisvamanių centras, 
šitoks centras patieks visas in
formacijas apie laisvamanių or- 
ganizavimąsi. Tuo gi tarpu ga
lima palaukti su reikalavimu 
čarterio. Bet, laisvamaniai vei
kėjai, visi stokite į darbą!

— Senas Antanas.

gency 
lauja 
šalpos 
bą taip greitai, kaip tam ar 
kitam žmogui darbas pasitaiko 
O juk daugelis ir pačių pašal
pos gavėjų norėtų 
samdą ir pasitraukti 
pa gaunančių tarpo.

Suglaudus tai, kas 
aukščiau, reikalaujama, kad, as
menys gauną pašalpą . regis- 
truotųsi miestų ir Valstijos 
samdos ofisuose kas 30 idienų 
arba kiekvieną mėnesį.

PARSIDUODA MURO NAMAS IR 
MAŽAS MURO NAMUKAS

Frontinis namafe 3 pajrvvenimu po 
6 kambarius. .... L
grasas, užpakalinis 4 kambariu, su 
cementuotu beismentu. Namai tan- 

___ J. 
galite pirkti labai

........^ .-4
N. C. Krukonis and Company 

3251 So. Halsted Street
■ Tel. Vietory 1283

« Chicaeo. III,

MARQUETTE PARK. —Di- 
dėlės pataisos šiuo laiku yra 
daromos Marųuette parkui pa- 
grąžihti. 420 darbininkų dirba, 
ir nužiūrima, kad pataisos bus 
užbaigtos iki rugsėjo mėnesio 
pabaigos.

Jau užbaigta įrengimas gol
fo aikštės. Seniau parke buvę 
18 skylių golfo aikštė. Dabai 
bus tik devynių skylių, bet pa
daryta daug įvairumų, įtaisy
ta visokių kliūčių golfo lošė
jams, kas padaro patį lošimą 
įdomesnį. Lošimas golfo Mar- 
ųiiette Parke kaštuoja asme 
hiui tik 20 centų.

Kalbama golfo aikštė parke 
dabar randasi į vakarus 
Kedzie avenue ir į pietus 
Marųuėtte road.

• O ta dalis parko, kuri 
dasi į rytus nuo Kedzie avenue, 
bus pakeista į gražią pasilink
sminti vietą, čia bus įrengtos 
aikštelės minkšta jai bolei loš
ti, tenisui, bėsbolui. Dar nu
žiūrima pastatyti, jei išteks 
fondų, keletą trobesių.

Jau dabar yra. atlikta 
2Q% nuošimčiu nužiūrėto

KAINOS AUKŠTOSIOS RŪŠIES 
NORTHERN ILLINOIS ANGLIŲ 

LABAI SUMAŽINTOS 
PERKANT PO DAUG.

MINE RUN ....
LUMP OR EGG
SCREENINGS .

Jus perkate tiesiai iš kasyklų 
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 3882—

Ir kaliniams jau iš 
dalino bonus

Bankiete įvykusiame trečia 
dienį, birželio 17 d., Palmei’ 
viešbuty padėta pamatas did
žiuliam spektakliui Bųrnham 
parko ežerėly, kurs, tęsis nuo 
17 iki 23 d.d. tugpiučio š.m. 
Vardas spektakliui duota — 
Ežerų KarnivaĮas. į ; *

/ Jis ruošiamas Chicagos Par
kų Distrįkto pastangomis ir 
distrikto priežiūroj.

Parkų Dįstrik’tui padeda pi
liečių komitetas, susidedąs iš 
30 žymių miesto biznierių, ka 
riuomenės ir ievyno viršinin
kų, privačių laivų savininkų ir 
įvairių sporto organizacijų va-

SUTAUPYK pertaisant ir permo ___________ ________ _
deliuojant savo kailinius dabar. Mes dasi geroj vietoj lietuviu kolonijoj 
pasiuvame naujus kailini'js■. už 75c. šiuos du'namu *
ant dolerio iki rugpiučio 1 dienos, pigiai. Atsišaukite pas

Stanford Park randasi 
apielinkės kaimynystėj, 
parko patalpose penktadienio 
vakare, birželio 26 dieną, Fe
deralių vodevilių grupių viene
tą 6-ta du’os spektaklį. Nepra
leiskite progos pamatyti ši 
spektaklį. Įžanga visiems vel
tui. Pradžia 9 valandą vaka
re. Bus išpildytas įvairus ir 
įdomus programas.

VICTOR BAGDONAS 
A^skaitliavimas dykai 

. Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 
3406 So. Halsted Street

Phonę Yards 3408 _____
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus.
dalijama

BRIDGEPORT ROOFING CO, 
8216 So. Halsted St.

Victorv 4965 _

Furnished Rooms
IŠRENDUOJU kambarius, karštu 

vandeniu apšildomus dėl vaikino ar
ba ženotu, su ar be valgio. Bridge- 
port. Tel. Yards 2935.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs šiaurius 
Matykite savininka po 6 vakare.

3500 So. Union Avė.

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ 
PASKOLOS

Maži 
mokėjimai

Gordon
Real Estate

Numatyta taipgi prisodinti 
naujų medžių ir krūmokšlių, 
išlieti • platų 40 pėdų asfaltinį 
kelią. aplink prūdą, kurs lyg 
žiedas apsupa parką. Tas ke
liąs bus trijų mylių ilgio. Be 
to, yra planas nutiesti asfalto 
takus 6 mylių ilgio. Jau sūdė 
ta vielos 150 lempų, kurios ap
švies asfaltinį kelią parke.

Prie viso to, dar yra atre
montuojamas senasis restora
nas, tuoj į vakarus nuo Ked
zie avė. šiame trobesy bu*s 
Įrengtos gimnastikai salės, 
maudynės su kamaraitėmis dra
bužiams pasidėti ir kitokiais 
parankumais.

Trumpai kalbant, iš dabar 
dirbamo darbo apielinkės gy
ventojai gali tikėtis susilaukti 
tikrai gražaus parko. Fondus 
reikiamam darbui suteikė 
Works Progresą Administra- 
tion. Reiškia, iš prez. Roose- 
velto naujosios dalybos ir Mar- 
ųuette Parko apielinkės lietu 
viams bus tiesioginio smagumo 
ir tiesioginės naudos.

FIR.5T FLOOt SECOND FLOOL.»
Tai Federalės Namų Administracijos pagamintas, namb planas. Administracijos apskaičiavimu 

toks namas busią galima įsigyti už $2,100..

KlTCHtN

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimo!

* NAŠLĖ moteris nori 
3 namus 
antras ,
Trečias 8 Storai ir 4 flatai, 2141 W 
Van Būrin St. Savininkė 

MARY ANDERSON. 
919 West 85th St.

Antros lubos iš priekio.**

Partners Wanted
Reikitt________

IEŠKAU partnerio i tavern biznj 
arba parduosiu visa. Biznis išdirbtas 
per du metu, geroje vietoje, priežas
tis—vienai moteriai persunku užlai
kyti. 959 West 71st St.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia_______

MERGINA namų darbams—savas 
kambarys, geri namai 
$5.00. Superior 2341.

Building Material
Statybos Medžiaga

VIENINTELIS LENTŲ YARDAS 
CHICAGOJE SU VISOMIS PASAU

LINĖS PARODOS LENTOMIS. 
Visu senu ir naujų lentų, žemiau- 

1 sios kainos U. S. A.
2x4, kaip naujos, švarios, pigu kaip 
už pėda ...........  lc
Naujos plasterio boardos 8/8” 100 
cetvirtainių pėdu ...-............ $2.20
1”—2”—3”—4” lentos kaip naujos, 
jigu kaip .... .......   M. $20
J'Jauja Fir-Tex insul. pilnas %” 100 
cetvirtainių pėdu ........

Didžiausios bet kada 
pinigu santaupos ant Pasaulinės pa 
rodos plieno tvorą. 
wood, masonite, transite, wallbord, 
kliaviniu, eglintu grindų, beaded 
clg. partition 
iai, asbestos, 
liavų stulpai, siųkos, toiletai 
maleyos, stiklai.
mens slenksčiai, Truscon jofsts—-42” 
vielos tvorų stulpai.

Pirm negu pirksi aplankyk musų 
yarda.

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

Avė. Lafayette 0074.

..... $3.50 
pasiūlytos

i, decking, Ply 
transite.

grindų
Stogams dengti ro- 
asphalto gontai, ve- 

vanos 
durys, langai, ak-

> ROOM

■ ri --

••II“. is‘.y M........

i
6 .0 ROOM

3 1
Ir •

»«TH




