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tąja tvarka, kurią

AMERIKOS LIETUVIU KONGRESO

delegatų organizacijų narių

Vienbalsiai priimtas nutarimas 3-je Kongreso sesijoje2843

ORR
Viso 71,008

birž

Hampshire 
Jersey 
York

Al Sinith * ič'keturi kiti atga- 
leiviai demokratai .pabėgo iš 
partijos ir nuėjo pas repub- 
likonus.

GREENSBURG, Pa., birž. 22. 
— Trokas įvažiavo į automo
bilių, tada apsivertė ir virsda
mas vėl užgavo tą patį auto
mobilių, užmušdamas jame tris 
ž/nones.
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GOSPORT, Anglijoj, birž. 22. 
— Anglijos karo lėktuvas už
kliuvo už stiebo ir nukrito ant 
sustojusio uoste francuzų laivo 
Normandie. Lėktuvas susidau
žė, bet lakūnas išliko gyvas. 
Laivas su? lėktuvu išplaukė į 
Franci ją.

no dolerio iki penkių dolerių 
finansavimui kongreso darbų.

4. Kad šis kongresas išren
ka Vykdomąjį Komitetą iš 7 
narių iš vienos apielinkės arba 
kolonijos, šis komitetas:

konstituciją, kurią

Vienbalsiai atmetė pasiūlymą 
indorsuoti Union partiją ir 
vjos kandįdatą į prezidentus 
kongresmaną Lemke.

1689
5148
1392
6222

REZOLIUCIJA LIETUVOS DEMOKRATINĖS 
SANTVARKOS ATSTEIGIMO KLAUSIMU

Wisconsino pažan 
gioji koalicija atme 

te kongr. Lemke

diktatūros ii 
demokrati

Seimą pasveikino Clevelando meras, gra 
žy įspūdį padarė daugelio senųjų ir 

jaunųjų narių kalbos

Didžiųjų ežerų” parodos vaizdas. Paroda atsidarys birželio 27 dieną

- BOSTON, Mass., birž. 22. — 
Oleny Chandler, 51 m., pašlys, 
ir du jo maži vaikai žuvo gais
re jų namuose.. Trečią vaiką 
išgelbėjo kaimynai.

BERNĄ Y, Francijoj. birž. 
22. — 8 žmonės liko užmušti 
ir 12 sužeista, Paryžiaus-Gher- 
bourg traukiniui naktį užgavus 
busą su 28 pasažieriais.’

Demokratijos Kong 
reso Rezoliucijos

Myers Nelson, 
buvusio kalinio bute

Nušovė, policisto 
žmoną ir save

Seime Dalyvauja 
204 Delegatai

Kongresmanas Lem 
ke atsisėdo ant dvie 

jų kėdžių

Organizacinę rezoliucija dėl tęsimo šio 
kongreso veiklos

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

Dalinai apsiniaukę; maža per
maina temperatūroje.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 63°j

Saulė teka 5:15, leidžiasi 
8:29.

5. Kad Amerikos Lietuviu 
Kongreso Lietuvos Demokrati
nei Tvarkai Atsteigti buveinė 
bus Chicagoje ir kad iš Chi- 
cagos apielinkės turi būti iš
rinktas " Vykdomasis Komite-

CHICAGO 
33 m 
1502 S. Kedvale Avė., rasti nu
šauti policisto žmona Mary Jen- 
sen, 46 m. ir pats Nelson. Ko
roneris nusprendė, kad tarp jų 
buvo meiliški priekiai ir kad 
Nelson nušovė savo meilužę ir 
paskui pats nusišovė. Nusimi
nęs policistas George Jensen 
sako, kad jiedu sutikime išgy
veno kelioliką metų ir apie savo 
žmonos neištikimybę jokios 
nuožiūros neturėjęs. Negi pa
ties Nelsono nepažinęs ir nie
kad apie jį nebuvo girdėjęs.

Kandidatuoja. į prezidentus nuo 
, fašistinės Uniopį partijęs, o t į 

• kongresą MAMŲ nuo republikonų 
partijos. ■*’

tai į kongresą kandida- 
savo senosios partijos

— nuo republikonų. Ka-

Socialistų kandidatas Nor- 
man Thomas sako, kad Al 
Smith ir kiti atgaleiviai nieko 
nepelnys, nes jų pasitraukimas 
tik dar labiau? padaugins Roo 
sevelto balsus.

Lai būna nutarta:
1. Kad Amerikos Lietuvių 

Kongresas Lietuvos Demokra
tinei Tvarkai Atsteigti pasilie
ka kaip pastovi organizacija.

2. Kad šio pastovaus Kon
greso tikslas bus:

a) Teikti Lietuvos žmo
nėms medžiaginę ir mo • 
rališką pagelbą jų ko
voje už prašalinimą tau
tininkų 
atsteigimą 
nes tvarkos bei page 
rinimą savo būklės.

b) Rūpintis bendrais Ame 
rikos lietuvių kulturi 
niais reikalais.

WASHINGTON.
Amerikos valdžia priėmė nau
ją Italijos ambasadorių — bu
vusį užsienio reikalų ministe- 
rio padėjėją Fulvio Suvich.

Canada 
Connerticut 
Califomia 
Illinois 
Indiana 
Massachtfsetts 
Michigan 
New 
New 
New 
Ohio 
Pennsylvania 
Wisconsin 
Rhode Island

3. Kad prie šio kongreso ga
li prisidėti visos organizacijos 
bei draugijos ir jų kuopos, ku
rios pritaria virš nurodytiems 
tikslams ir užsimoka nuo vie-
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ŠIANDIE PRASIDE 
D A DEMOKRATŲ 

KONVENCIJA

Rūpinsis Kongreso ta
rimų pravedimu gyve- 
niman.
Suras praktiškus bu
dus teikimui Lietuvos 
žmonėms pagelbos.
Suras budus įtraukti į 
darbą kolonijų ir na
cionalines organizaci j as

KADANGI Lietuvos tautinin
kai, su krikščionių demokratų 
pritarimu ir pagelba, 1926 m. 
gruodžio 17 d., ginkluota jėga 
nuvertė teisėtą Lietuvos vy- 
riausyę ir pasigrobė valdžią į 
savo rankas, sutrempdami re
spublikos 
net jie patys buvo iškilmingai 
prisiekę saugoti;

KADANGI tie tfzurpatoriai 
išvaikė Lietuvos Seimą ir per 
devynerius su viršum metus 
valdė kraštą be tautos - atsto
vybės, sakydami, kad lietuvių 
tauta dar nesanti subrendusi 
savo atstovus rinkti; per de
vynerius su viršum metus slė
gė kraštą, atėmę žmonėms žo
džio, spaudos, susirinkimų ir 
organizacijų laisvę, žiauriai per
sekiojo savo politinius priešus 
ir ypatingu nuožmumu slopino 
kiekvieną darbininkų ir valstie
čių pastangą iškovoti geresnes 
gyvenimo sąlygas;

PHILADELPHIA, Pa., birž. 
22. — Antradienio ryte prasi
dės demokratų partijos kon
vencija nominavimui demokra
tų kandidatų į prezidentus1 ir 
vice-prezidentus. Jau šiandie 
laikomi visokie partijos virši
ninkų susirinkimai, taipjau va
kare bus mero surengtas ban- 
kietas atvykusioms gubernato
riams.

Miestas, kuris nominaliai yra 
republikoniškas, yra visas išsi
puošęs konvencijai.

Buvęs demokratų kandidatas 
į prezidentui Al Smith, kuris 
betgi rinkimus labai negarbiu 
gai pralaimėjo Hooveriui, da
bar su kitais keturiais atga- 
leiviais demokratais, jų tarpe 
Bainbridge Golby, Mass. guber
natorium Ely ir k., išleido at
sišaukimą į demokratus atmes
ti prezidentą Rooseveltą. Bet 
turbut nesitikėdami, kad kas 
jų paklausytų, jie tuoj aus pa
skelbė pereiną pas republiko- 
nūs ir visi penki pasižadėjo 
remti Landon kandidatūrą ir 
laikyti už jį prakalbas.

BISMARK, N. D., birž. 22. 
—Kongresmanas William Lem
ke, kuris stato savo kandida
tūrą į prezidentus nuo naujos 
fašistuojančio kun. Coughlin 
organizuojamos Union parti 
jos, kartu yra kandidatas ir į 
kongresmanus. Bet kadangi jis 
nesitiki savo partijos vardu lai
mėti, 
tuoj a 
vardu 
dangi jis neturi opozicijos, ta 
repirblikonii nominaciją laimės.

Tečiaus Lemke, kaipo kan 
didatas į prezidentus, galės sa 
vo kandidatūrą išstatyti tik ke 
liose valstijose. Dagi savo val
stijoje jis vargiai galės patek 
ti į balotą.

OSHKOSH, Wis., birž. 22.— 
Wisconsin Farmer-Labor Pro
gressive Federation konvencija 
vienbalsiai atmetė kongresma- 
no Lemke prašymą paremti jo 
kandidatūrą į prezidentus ir jo 
organizuojamą neva liberališką, 
bet ištikrųjų fašistinę Union 
partiją.

Ši federacija susikūrė šeši 
mėnesiai atgal ir susideda iš 
įvairių pažangiųjų grupių ko
alicijos — progresyvių ir so
cialistų partijų, Wisconsinc 
Darbo Federacijos ir kelių ūki
ninkų grupių. Dabar įvyko jos 
konvencija pasitarti dėl a t ei 
nančių valstijos rinkimų.

Konvencija po ilgų ginčų nu
tarė nestatyti kandidato į gu
bernatorius. Tai yra aiškus lai
mėjimas progresyvių guberna
toriaus Phillip F. La Follette, 
kurio konvencija negalėjo in
dorsuoti, kadangi jis nepriklau
so Federacijai.

Delegatai taipjau priėmė Fe
deracijos programą.

Federacija nutarė nepriimti 
į savo eiles komunistų ir iš
braukti kiekvieną pritariantį 
komunizmui nari.

KADANGI ta fašistiškus 
despotus pamėgdžiojanti tauti
ninkų valdžia gražina dykaduo
niams dvarininkams žemeš Air 
miškus, kurie 1 Buvo nusavinti 
,vykinanL?ęmėsrefprmą, .užlaiko 
didelę armiją šnipų ir žvalgybi
ninkų, moka iš valstybės iždo 
algas kunigams, teikia visokias 
privilegijas dvasiškių luomui ir 
atsikrauščiusiems iš svetimų 
kraštų bažnytiniems ordinams, 
kad jie dvasiniai pavergtų Lie
tuvos liaudį ir trukdytų jau
nuomenės proto pažangą; •

KADANGI Lietuvos tauti
ninkų valdžia pabugusi vis di
dėjančio Lietuvos žmonių ne
pasitenkinimo dabar sumano 
apdumti jiems akis ir suklai
dinti viešąją opiniją pasaulyje 
paskelbdama neva tautos at
stovybės rinkimus, bet neduo
dama piliečiams nei laisvai sta
tyti - kandidatus į seimą, nei 
svarstyti jų tinkamumą spau
doje ir susirinkimuose ir už- 
drausdama visų opozicinių par
tijų veikimų, taip kad šitų 
partijų šalininkai buvo priver

sti rinkimus boikotuoti; tai,
TEBŪNIE NUTARTA, kad 

Amerikos Lietuvių Kongresas 
Glevelande, susidedąs iš 382 de 
legatų nuo 345 organizacijų su 
71,008 narių įvairiose lietuvių 
kolonijose Jungtinėse Valstijose 
ir Kanadoje, šiandie Birželio 20 
d. 1936, pareiškia, jogei dabar
tinė Lietuvos Valdžia yra ne 
žmonių valdžia, bet žmonių 
priešų ir išnaudotojų; toliaus,

TEBŪNIE NUTARTA, kad 
šis Amerikos Lietuvių Kongre
sas pareiškia, jogei ta valdžia, 
neturėdama Lietuvos žmonių 
pritarimo ir pasitikėjimo, ne 
gali nei tinkamai tvarkyti kra
što reikalus viduje, nei sėkmin
gai ginti Lietuvos interesus už
sieniuose ir todėl kol Ši valdžia 
nepasitrauks arba nebus paša
linta, tol ne tik bus labai ap
sunkinta Lietuvos kova dėl Vil
niaus atgavimo nuo lenkų im
perialistų ir Klaipėdos apgyni
mo nuo Hitlerininkų, bet ir nuo
latos grąsins pavojus pačia’ 
Lietuvos nepriklausomybei; ir 
toliaus
—TĖfeUNIE -NUTARTA, kad 
sis -Kvng^ępąs „ nelaiko , tikra 
tautos atstovybe to neva sei
mo, kuris Lietuvoje buvo ren
kamas birželio 9 ir 10 d.d., bet 
reikalaūja, kad be atidėliojimo 
butų paskelbti nauji seimo rin
kimai, leidžiant Lietuvos žmo 
nėms laisvai statyti kandida 
tus, laisvai už juos agituoti ir 
balsuoti
seimų rinkimams buvo nusta
tęs steigiamasis seimas, pa
galios,

TEBŪNIE NUTARTA, kad 
šis Kongresas sveikina Lietu
vos darbininkus ir valstiečius, 
kovojančius dėl geresnės būk
lės ir laisvės, reiškia užuojau
tą tautininkų teroro aukoms 
bei jų šeimynoms ir pasižada 
visais galimais budais tą Lie
tuvos žmonių kovą remti, idant 
kaip galint greičiaus tenai bu
tų atsteigta laisva demokrati
nė santvarka.

CLEVELAND, Ohio, birž. 22. — (Specialė telegrama “N a u 
jienoms”). — Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Jubiliejinį Sei
mą atidarė seimo rengimo komisijos pirmininkas Pius Zuris 
Lietuvių svetainėje, 10:15 vai. ryte.

Susirinkusiems delegatams iškilmingai sugiedojus < Ameri
kos ir Lietuvos himnus, p, Zuris pristatė Clevelando merą p. 
Rurton. Meras oficialiai pasveikino seimą ir pažymėjo, kad 
Clevelandas visuomet pripažino ir įvertino kulturinį įvairių tau 
tybių Amerikos piliečių augštį. Jis linki pasisekimo Susivieni
jimui jo 50 metų sukaktuvėse Ir primena, kad pats Clevelandas 
dabar švenčia šimtmetines sukaktuves ir tuo tikslu atsidarys 
šimtmetinė paroda ateinantį šeštadienį.

Tada seimui liko pristatytas SLA. Prezidentas adv. F. J. 
Bagočius, kuris ir pašaukia seimą prie/tvarkos.

Panelės Jozefina Rašinskaitė iš Chicago ir Rožė Lukoševi- 
čiutė iš Youngstown, Ohio, liko paskirtos priimti nuo delegatų 
jų mandatus. ♦

Atidarymo iškilmėse dalyvavo ir Dr. Jonas šliupas, kuris 
buvo priimtas labai entuzistiškai.

Mandatų komisijon liko paskirti Dr. Montvidas ir Domi 
ninkas Pivoriūnas IšuChicago ir Povilas Dargis iš Pittsburgho.

Seime dalyvauja 2-18 delegatų. Dar kelių delegatų laukia 
ma atvykstant ,

SEIME DALYVAUJA 198 PRIPAŽINTI DELEGATAI.
CLEVELAND, Ohio, birž. 22. (Specialė telegrama “Nau

jienoms”). — Antroji sesija, laukdama mandatų komisijos ra 
porto, daugiausia laiko praleido klausydamosi kalbų ir sveiki 
nimų senųjų ir jaunųjų Susivienijimo narių. Betgi seniausiems 
buvo rodomas didesnis palankumas.

Seimui kalbėjo: Dr. Jonas šliupas ir Vincas Uždavinys iš 
Lietuvos, W. F. Laukaitis, P. W. Birštonas, buvęs prezidentas 
Stasys Gegužis, Dr. Pius Grigaitis, adv. Francis Bradchulis 
adv. Nadas Rastenis, Dr. Susana šlakis, adv. Antanas šalna 
Iš jaunųjų delegatų kalbėjo O. M. Zinkiutė, Vitalis Bukšnaitiš 
ir Keistutis Michelsonas. Jų kalbos padarė labai malonų įspu 
dį į delegatus. Paskirtims kalbėti buvo pašauktas adv; Kazys 
Gugis, kaipo seniausias SLA. Pildamosios Tarybos narys.

Mandatų komisija rado dalyvaujant pilnai pripažintus 198 
delegatus ir šešis Pildamosios Tarybos narius, taip kad susida
ro su sprendžiamu balsu 204 delegatai. Penki delegatai liko 
atmesti.

Delegatams tada liko išdalinti delegatų ženkleliai ir auk
sinė raportų knyga Auksinio Jubiliejaus Seimui, ženkleliai auk
su papuošti su prisegtu gražiai graviruotu auksiniu medaliumi.
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SPRINGFIELD, III., birž. 22. 
— Gubernatorius Horner pa
skelbė, kad jis vetavo Adąmow- 
ski bilių, skiriantį pusę prekių 
taksų šelpimo reikalams. Dabar 
šelpimo reikalams eina tik 
trečdalis tų taksų.
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West Virginia apylinkėje prie 
Ohio sienos 5už prikirstos ang
lies toną mokama -89 centai. 
Anglies sluoksnio storumas sie
kia tik šešių pėdų. Pasitaiko 
sleito ir akmenų.-

o uz mašinomis pri 
56. Anglies aukštu

kad galėtų pagerbti tą 
naikįtiirtio

Adolfas ’^činšikas 
pde Elzbieta Poškaite

■ 2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

Atrodo, vjsai riebio 
liA^ang- 
-na -buo 2

14 d. buvo prakalbos, 
Dr. šliupas aiškino, 

budais Amerikos lietu

^MBULANCE PATĄRNAVJMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

SQ. ASBLĄND A V®, 
uo 2 iki 4 Ir npo S iki S 

Sagai sutarimą, 
alevard ,7820 

Prospect 1980

Amerikos Lietuvio Daktaru 
Draugijos Nariai *

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIANrS.URGĘON 

Office 4070 Archer Avė. 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 8051 
Valandos: 9—10 ryta. 5—6 

Kasdien, išskyrus serėdas. 
Sekmadieni susitarus.

mes
iO jus, delegatai ir 
važiuokit ir dirbkit

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas uer 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

įlydė Park 6755 ar Central 7464

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 
Ofiso v 

vak.
Ofiso Tel.:
Namu Tek

beliks. Bet tai niekis 
apsieisim 
delegatės, 
tą istorinj darbą!

P. Jurkšaitis

A. MASALSKIS 
8307 Lituanica Avenųe Phone Boulevard 4439

Ofiso Tek Dorchester 5194 
Kez. Tek Drezel 9191

Dr A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas t 

Moterišku. Vyrišku, Vaikų ir vilt

Ofisas
Valandos

įlomis

Delegatai į Amerikos Rietu
vių Kongresą išvyksta i Cleve- 
landą penktadienį. Delegatus 
siunčia ŠLA 50 kp. Siunčiama 
net keturi, but.ent, P. Adomai
tis, M. Pundienė, O Noreikienė 
ir P. B. Balčikonis.

Į SLA 39-tą seimą vyksta du 
delegatai, būtent, K. Almenas 
ir Alfonas Varkulis. Jie Irgi 
aplaidžia BinghamtSrfą penkta
dienį.

ATTORNEYS AT LAW
6322 So. Western Avė., 

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

6:00 yąkare.
188 W. Randolph St.

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

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. MiChlgan -Ane. Tel. Pullman 5703

Ofiso leL Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2848 • 
Dr. Bertash

756 ^Vest 35tb St
Cor. of 85th and Halsted Sts.

Ofia o valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:86 
tetarti

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki I 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Hąlsted St.
Tek Boulevard 1401

v ..... r S. P. MAŽEIKA 
>8819 Lituanica Ayenue Phone Yards 1188

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—r8 jįr 7—8 

Seredomis ir nedSl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califorpla Aveniu 

Telefonas RepubHc 7868

Telefonas Yards 0994 

Dr. Maurice Kahn 
4631 SOUTC ASHLAND AVĖ.

< Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 Iki 8-po piiete 

7 iki 8 vak Nedik nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2406

kių iki dešimties pėdų. Viršu
je yra sleitas maždaug vienos 
pėdos storio. Dar visai nese
niai visoje, šioje apylinkėje ><y; 
vavo skebiinės jkapyklos, 1910 
m. Čia buVo didėlis Streikas, 
kuris užsitęsė ištisus metus. 
Angliakasiai pralaimėjo, ir to
dėl unija negalėjo ‘įsitvirtinti. 
Anglį reikėdavo sijoti. Mokė 
davo tik už didesnius šmotus, 
o smulkiąją anglį Reikėdavo 
krauti nemokamai, šios .apy
linkės angliakasiai į/ra Wraii 
dėkingi Roosevelto administra
cijai, kuri jų buitį žymiai pa
gerino. >.....

Freeport apylinkėje už an 
glies tonos prikirtimą md'ka 84 
centus. O jei tai daroma ma
šinomis, tai 64 cehtus. Ang
lies aukštumas nuo 6iki 14 
pėdų. Kur-rie-kur užtinkama 
dujų. Sleito taip pat yra. Už 
anglies apvalymą niio nešVaru- 
mų šiek tiek atlygina.

West Virginijos 'Šiaurinėje 
apylinkėje už pikiu J ■ prakirstos 
anglies toną moka 75 centus, 
o mašina — 58. Anglies aukš
tumas nuo penkių jki dešim 
ties pėdų. Per vidurį' eina ak 
menų sluoksnis, -kuris vietomis 
siekia net dvi pėdas. Už apva
lymą anglies nuo akmenų vi
sai mažas atlyginimas tėra Ski
riamas. Vietomis pasitaiko du-

I.J.ZOLP
1646 ’Wėšt 46th Street Phon.es Bouįevard 5203-8418

Birž. 
kuriose 
kokiais 
viai galėtų prisidėti prie Lietu
vos kultūrinio pakilimo, žmo
nių buvo pusėtinai daug, nežiū
rint šilto oro, piknikų ir šiaip 
išvažinėj imu.

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Aveniie Pborie Lafayette 8572

Du jauni lietuviai gauna 
' ■ valdžios darbus ,į
Juozas Mikelionis Jr., draugų 

Mikėlidnių šunūį Šiomis dieno- 
•miš užėmė vietos pašte laiška
nešio vi^tą.

, ** . ■'A<‘ ■. ■> J
•. ■,■ ;• ■ 

Laiškanešio ^darbas. yra fede-
■ b

ralės S. V<^Valdžios -i darbas. 
Tam, darbui yra reikalin-’ 
ga laikyti tam atatinkamus^ 
kvotimus. jaunasis Mjke- 
iljonis buvo,tiek gabus, kad iš 
kelių dešimkių/ aplikantų buvo 
pirmasis, t.. y<-kvotimuose gavo 
geriausį pažihiėjimą.

Antrasis yra - Aleksas Ru
džius, kuris darbą gauna kaipo 
sortuotojas, 
viduje.

Reporteris linki abiem j a u 
ntiojiam geriaiisio pasisekimo.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedėĮ. nuo 10 iki 12 a*®-

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
t -Ofisas ir Rezi4enmja .
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

^Birželio -6 d. vietos veiklus 
jaunuolis ■ Adolfas Bučiriškasp 
jauniausias Bučinskų brolis, ap
sivedė su taipgi veiklia p-le 
Elzbieta Poškaite. -

-Bučinskas daug darbuojasi 
vietos jaunuomenės dailės įtr? 
sporto organizacijose. Abu jttų-; 
tiWe^žiai yna Vietos ŠLA 50' 
’kiic^š ^laiftįi. j

Poškaite daug yra pasidarba-; 
vusi Transatlantiniam F. Vait
kaus skridimui.

Jaunosios poros' vestuvės bu
vo irgi Šaunios. Didelis būrys 
giminių ir artimesnių 4r^ugų; 
bei pažįstamų buvo labai šau
niai pavaišinti. . i

f

Kitą (dieną jaunavedžiai išvy
ko į Atlantic ■City, Baltimore" 
ir Washington, D. C., ;pralei^ti^ 
savo, taip sakant, medaus mė-: 
nesį.

Jaunavedžiams linkėtina lai
mingo sugyvenimo ir daug lai
mės.

Jūsų reporteris irgi turėjo; 
“good time”.

Autas sužeidė ?Viricą Dainį
šeštadienį, birželio 13 d. ant 

kampo Oak ir Main St. vietos 
metodistų kunigo moteris, kuri 
vairavo savo automobilį 
dūrė su Vincu Dainiu, 
vairavo savo inotorciklj ir pasė
kos tokios, kad Dainis liko 
sunkokai sužeistas ir dabar yra 
miešto ligoninėje.

„ Rėpdrtėris.

Phone Rjnlevąrd 7®42

Dr. 4. Z. Vezd’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Seredo

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
.Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
So,' skaudama akiu karšti, atitaiso 

umparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
Įdiųupse egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
tais’omos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nędėlioj nuo 10 iki 12.
Dąugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

šiuo kartu kalbėsiu apie an
gliakasius, kurie dirba minkš
tųjų anglių kasyklose. Tos rų- 
šies kasyklų mes randame šio- 

Penfisylvąnia, 
West Virginia, Kentuėky, Ohio, 
Maryland ir Michigan. Tos ka
syklos priklauso šiems distrik- 
tams: No. 2, 3, .4, 5, 6, 16, 17, 
19, 24, 28, 30 ir 31.

Tie distriktai pasirašė sutar
tį su angliakasių unija spalių 
1 d. 1935 m. Ta sutartis baig
sis balandžio 1 d. 1937 m.

Ne visuose distriktuose at
lyginimas angliakasiams 
vienodas. Tatai priklauso nuo 
darbo sąlygų ir kitų dalykų; 
Pavyzdžiui, anglies aukštumas 
nustato atlyginimo didumą 
Mat, nuo anglies .aukštumo jr 
tyrumo priklauso tai, kaip greit 
galima anglies toną prikasti.

Kasyklose yra Vartojama 
dviejų rųšių tona, — "net” jr 
“gross”. "Net” tona turi 2,000 
svarų, o “gross” 2,240. Atly-1 
ginimo atžvilgiu kompanijoms 
yra suteikta privilegija vieną; 
ar kitą toną pasirinkti. Vadi
nasi, jos gali mokėti už net ai 
gross tonos prikasimą. Už pi
kiu net tonos prikirtimą moka-, 
ma 89 centai, o gross tonos — 
99 su viršum. Jei anglis yra 
mašinomis prikertama, tai mo
kama už net toną 78 centus, 
o gross toną — 87.

Jei apskaičiuoti atlyginimą 
nuo tų tonų, tai skirtumo, tur 
būt, jokio nebus. Todėl aš 'kai-; 
bedamas apie įvairių vietų at
lyginimą vartosiu vien tik net 
toną. Tuo budu bus galima iš-' 
vengti painiavos.

Pradėsiu nuo centralinės 
Pennsylvanijos. Ten už xpįkįn 
prakirstos anglies tonąl^p^Įįffl- 
ma 89 centai, o mašin(WSFW$ 
68. Anglies aukštumas 'siekia 
nuo pustrečios iki keturių pė
dų. Anglis nėra tyra, 
taiko sleito.

Somerset kauntėje atlygini
mas toks pat, kaip jr centra- 
linėje dalyje. Anglies sluoksnio 
aukštis siekia net penkių pė
dų. Vietomis užtinkama dujos 
ir sleitas. Tai, žinoma, sudaro 
angliakasiams keblumų.

Vakarinėje valstijos dalyje 
atlyginimas kiek skiriasi. Ap
skritai mokama už anglies to
nos prikirtimą 89 centai. Bet 

anglies klodas yra stores- 
tai mokama tik 84 cen- 

Atlyginimas už mašinomis 
prikastą anglį irgi maždaug 
skiriasi taip pat. Angliakasiai 
čia dirba su uždarytomis Jem 
pomis. Anglies sluoksnis eina 
nuo 4 iki 10 pėdų. Tačiau an
glyje užtinkama nuo šešių co
lių iki dviejų pėdų minkštoje 
akmens klodas. Aišku, ’kad an 
gi į tenka nuo to akmens nuva-’ 
lyti. Už tą darbą angliakasiai 
gauna specialų atlyginimą. Taj 
čiau tik tuo atsitikimu, jei 
meną klodas yra storesnis 
kaip viena pėda.

Connellsville apylinkėje 
anglies tonos prikirtimą moka 
75 centus 
kasima — 
tnas eina nuo 6 iki 1Į pėdų? 
Apskritai imant, anglis g^iia 
tyra, akmenų maža tėra. Tik 
vietomis yra užtinkamos du
jos. šioje apylinkėje yra labai; 
daug pečių koksui gaminti. Peiį 
daugelį metų .angliakasių' uni-į 
ja Čia bandė įsitvirtinti, bet 
nepajėgė darbininkų organizuoį 
ti. Visur veikė vadinamos ske-i 
bų kasyklos. Angliakasiams 
buvo mokama ne nuo tonų, be^ 
nuo karų. Už katą (3 ar 4 to-i 
nas) 'mokėdavo ,po 80 vąr 90 
centų. Aišku, kad angliakasiai! 
buvo tikri kasyklų ir koksoj 
fabrikų vergai.

Westmoreland ir Greensburg^ 
apylinkėse už anglies tonos pri4 
kirtimą mokama 84 centus. An
glies aukštumas eina nuo pen-

KARIETAS 9x12 
Vertes $24.00 dabar

$12.95

Ncritna Binghatmtone turėti 
Dr. j. šliupas

SLA 50 kp. savo pereitame 
mėnesiniame susirinkime nuta
pė pakviesti .gerbiamą ąvečią į 
Binghamtoną., iškinko h’ tįąįp f 
atatinkamą komisiją, kuį’i ttfreš’ 
pasirūpinti Dr. šliupo perkvie-i 
timu.<

•Girdot, kad komisija rengia
si prie didelių iškilmių, jeigu 
tik "pavyktų Binghamtonui ger. 
■svočią gauti. ’

Komisija susideda iš J. D; 
Charnos, P. Adomaičio ir P. B. 
Balčikonio.

Pastebetiha,':kad iš vadinamų 
sandariečių bei tautininkų ne 
vienas ,į sutikimo-rengimo ko- 
inisiją lieapsieplę, o. šiaip tai 
save tituluoja dideliais veikė
jais ir lietuvybės žinovais.

Jūsų reporteris mano, kad 
šliupas "feinghaintohe bus šau
niai priimtas ir be . .tautybes 
žinovų.

mus eina didelis 
vieni rengiasi į 

kongresą, antri į 
Prisibijoma, kad 

namie

JVIichigan valstijoje už pikiu 
prakirstos anglies toną moka 
^naį.$L17 

iliės aukštumąs fep 
iki 4 pėdų. Dujų tfęrą. .Vienok 
užtinkama daug liuesų akmenų, 
už kurių išrinkimą angliaka
siai visai menką ;atlyginnną te 
.gauna. Taip bent yra 'Bay Gity 
jr Saginaw apylinkėse.

Jei palyginsime šiuos visus 
distriktus atfba apylinkes, tai 
pamatysime, kad ^angliakasių 
atlyginimas, palyginti, nedaug 
tesiskiria. Tačiau 'West .Virgi
nijos, Maryland ir Kentueky 
pietinės (dalies angliakasiai yra 
blogiau .apmokami. Tačiau .apie 
tai parašysiu kitą ka$ą.

Darbininkai tiek viršuje. tiel< 
po žeme dirba 7 valandas per 
dieną. Jų uždarbis įvairuoja 
Pavyzdžiui, motbrihanii ir uo
lų griežėjai per diehą uždirba 
$5.66, tub tarpu visokie ' Ant
rininkai gauna $5.26. Skirtu
mas, kaip matote, irėra labai 
didelis.

Ant viršaus dirbančių <dar i 
'binirfkų atlyginimas* Vfa kiek? 
.mažesnis. Pavyzdžiui, kalvią 
per dieną uždirba $5.50, jo ant-! 
rininkas $5.26, o sleito rinkė-! 
jas jau įtik $3,U0.

Tai tiek šiuo kartu apie an
gliakasius ir jų uždarbius. Ne
trukus parašysiu apie .kitų yie 
tų kasyklas, kur angliakasių 
atlyginimas yra žymiai mažės 
nis. . • 1

Dr. Šliupo atsilankymas 
ir kitos žinjps

< —'—;'-5
Birž. 13 ir 14 d. aplanke mu

sų ‘kbloniją gėi’b. svečias iš 
Lietuvos, Dr. J. šliupas. Tiks
lo, su kuriuo gerb. svečias lan-1 
įkosi po lietuviškas kolonijas' 
Amerikoje, nėra reikalo nė mi- ' 
nėti, nes visi žino. Todėl t.enka| 
tik paminėti ką wisų kolonija^ 
veikė, 
prietarų 
kuris per keletą dęsietkų metų!1 
stengėsi supažindint liaudį su 
mokslu ir šviesa. .

štai SLA 352 -kp., LSS 116 
kp., Sandaros kuopa ir keletas 
pavienių susitarė ir birž. 13 d. 
priėmimui gerb. svečio surengė' 
vakarienę. Vakarienėje dalyva
vo apie 60 žmonių. Pasivalgius 
skanią vakarienę, p. Smailys 
pristato Dr. J. J. Jonikaitį, kad 
pasakytų keletą žodžių apie Dr. 
J. šliupo nuveiktus darbus. Dr. 
Jonikaitis, pers trumpai, tačiau 
gana vaizdingai nupiešė Dr. J. 
šliupo sunkią padėtį tose die
nose, kada jam vienam prisiėjo 
dirbti tautinis ir liaudies pro
to laisvinimo darbas.

Antras -kalbėjo -adv. J. Uvick.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

__Tel. Yards 1829
Pritaiko Ąkinivs 

Kreivas Akis 
IStaiso.

; Ofisas lirAkiniu Dirbtu v*
756 West 35th St

. -kampas -Hąlsted -St.
Valandos nuo 10—4, nuo 6 Iki 8 

Nedaliomis puo 10 iki 12 vai. diena.

Physical Therapy 
?ąnd /Miduje 

^630 0. Western 
,Aye.. 2nd fįoor 
"Jiėmloęk 9252 
Patarnauju .prie 
.gimdama pamilo 
sė ar ligoninėse, 

^.uodu piąssaKe 
ęĮęctrįę jb.r e ą.<t- 

•*rieht ir magrie- 
tic . jblankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari 
*pai ■ dovąnąt

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Robm 787

Vai. t9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

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

Pagaliau. tarū keletą' žodžių ir 
pats Dr. X šliupas. Jis trumpai 
papasakojo kaip buvo 
tais laikais ką nors 
nuveikti. Esą, kada atvažiąvau 
į Ameriką, tai aukštesnių mok
slų ėjusių lietuvių nebuvo, to
dėl visas švietimo darbas prisi 
ėjo vienam ant savo pečių pa
nešti.

Šiaip gerb. svečias tai beveik 
J vis tas pats, kas buvo prieš 25 
( metus, tik barzdele, regis, dau
giau virsta į sidabrinę,. — lai 

' Visas skirtumas.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nub 2 iki I 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakąrp. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 41880.

lliįiit EKSKURSIJA
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. J; •A. l^TKlIS
1410 South 49th Court Cicerp Phone .Cicero 2109

A. Montvid, M. D.

Va,-1UdTŽ.W ‘
Narni telefonas Branawick 95*7

COSMdPOLITAN TRAVEL
• SERVICE

« Propį J. AMBRAZIEJUS '^
IčS CĮrąnd St., Brook|yn,vN. Yi

“AMBF
1M*V

■P, BARTKEVIČIUS
678 N. Main St., MohtelIp,rMa8s.

“DIRVA”
6820 Superior Avė., Cleveland, O.

P. MOLIS . , ; ,
1730$h—24th St.,.Detroit, Mich.

HOLLAND-AMERICA LINE >

Dideliu ir populiariu garlaiviu 

f T ATE N D AM 
....... Išplauks iš New Yorko

' 21. 19 36
• čį't'’•**’*’* ’ -V V, >■ k

| KLAIPĖDĄ i(Per Ro+terdapną)
- RUOŠIA LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ 

SĄJUNGA AMERIKOJE <
Norodami informacijų kroipkites j: 

“NAUJIENOS”-- ,
1739 So. Halstecl $t.,Gtųcpgo,>ĮlL

J. SEKYS > .'/& Ui /‘ ''
433<Pa*k St., Jdfartford, Conn.

A. S. TREČIOKAS :
197 Adams St., Newark, N. J.

A. VARAŠIUS
1200 Carson St.,

S-S. Pittsbprgh, P$.
VIENYBE TRAVEL BUREAU 

193 Grąnd {Jt., JBrooklyn, N. Y. 
C. J. WASHNER 

1^21,Carson?St: S.Š. Pittsburgh, Pa.

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, r 4157 ARCHER A VENŲ® ; .
Telefonas Virginia 0036 

1/Ofiso Shtandoa Jub' 2^ Jr uu® 
6—8 v. vak. Nedalioj pąwil nutarti

Kiti Lietuviai Daktarai____

J.KRADŽIUS
Ą68 West l^th Street_________ Phone Gana) ' 6174

" S. M. $KUDAS
718 ‘Wėst 18th Street Phone Monroe -8877

BAKING 
ilkV POWDER

Šame Pr/ce Todaip 

:25«unoes254\ (

Dabar pas 
bruzdėjimas: 
demokratijos 
SLA seimą, 
šią savaitę mažai kas

advokatai
K. P. G ŪGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kąmb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofiąas—3323 ,So. Halsted St
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

LIETUVIS”, 
t., worcester, Mass.

J. K EUDEIKIS
4605-07 S. -Hermitagė Avenue Ęhones Yards 1741-1.7^2
Brighton Pąrk Skyrius, 4447 S. Fdjtfiėld, Laf. 0727

LACHAWICZ ir -SŪNŪS
2314 West 23rd 'Flaįe Phones Ganai 2^į5-^Gicero 5927

Telephpne: Boulevard 2800 ;

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

««81 SOUTH ASHLAND AVEN1S 
Res. 6515 So. Rockvell St. 
Telephepe! Renųblic 9723

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Rezidencija
340(7. Lęjire Avė. , ^el. Yards ,2516

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS ~ v 

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

Vakarais: Panedglio. Seredos ir 
Pžtnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canąl 1175.
Namai: 645p S. Rockneil Street 

Telefonas Republic 9600.
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Antradienis, birž. 23, 1936 NAUJIENOS, Chicago, UI,
B. K. ALGIMANTAS

IŠ TO PATIES KONTINENTO LIETUVIŲ
GYVENIMO

(Specialiai “Naujienoms”)
Amerikos lietuvių spaudoj iki 

šiol nėra pasireiškusio pakan
kamai tampraus kontakto, 
šiaurinės Amerikos lietuvių 
spauda, kaipo pirmasai lietu
viškųjų dirvonų plėšimo trak
torius, turėtų .neužmiršti, kad 
tame pačiame Amerikos kon
tinente, kurį jus vadinate South 
America, jau gyvena apie 
100,000 lietuvių ir leidžia bene 
penkiolikę lietuviškų periodinių 
leidinių: savaitraščių, dvisa
vaitinių laikraščių ir mėnesinių 
žurnalų. Tiesa, čia musų spau
da žengia dar tik pirmuosius 
savistovaus kelio žingsnius. Ir 
tuos žingsnius jus šiauriečiai 
galite mums sustiprinti, teik
dami moralės paramos naujos 
Amerikos lietuvių kolonijos už
simojimams sekti savo brolių 
šiauriečių pėdomis.

Jūsų demokratijos kongre
sas, • įvykstantis Cleveland, 
Ohio, bus didžiausias paskati
nimas Pietų Amerikos lietu
viams ieškoti bendros kalbos 
visos Amerikos lietuviams, — 
visiems išeiviams pasisakyt* 
aktualiausiais lietuvių tautos 
išlikimo klausimais, jūsų pa
vyzdžiu nustatyti išeivijos vei
kimo ir susicementavimo klau
simuose.

Kipras Petrauskas vėl 
Amerikoj

Buenos Aires miesto teatras 
“Colon” yra vienas geriausių 
pasaulyje. Gal tik Milano “La 
Scala”, New Yorko “Metropo
litan” ir Paryžiaus opera ima 
pirmenybę puošnumo ar akus
tikos tyrumo klausimuose. Bet 
musų Kipras, kuris “Colone” 
dainavo 1929 metais, jį laiko 
pirmaeiliu. Tiesa, neseniai jis 
triumfavo “La Scaloje”, o šio 
menesio pabaigoj vėl dainuos 
“Colone”.

1929 metais Kipras buvo at
vykęs su Paryžiaus opera “Ci- 
vic”, gi šiais metais jis atvy
ko su Lietuvos operos žymiau
siomis pajėgomis. Musų artis
tai šiais metais jau antras mė- 
nesis Buenos Aires dienraščiuo
se figūruoja savo lietuviškomis 
pavardėmis. Tiesa, Kiprą Pet
rauską pats “Colon” tūluose 
laikraščiuose paskelbia rusu, 
bet tik dėl to, kad jis buvo 
geriausias Marijos teatro te
noras Petrograde. Kaipo artis- 
tė-dainininkė atvyksta ir ponia 
Vincė Jonuškaitė-Zaunienė. O 
Nagrockis Ipolitas figūruoja 
ir kaipo režisierius. Gi Petras 
Oleka pasiliks “Colone” dviem 
sezonam ir bus režisierium.

čia sezonai tęsiasi po 6 sa
vaites. Bus statoma itališkos ir 
rusiškos operos jų origlnalėse 
kalbose; Kipras dainuos vado
vaujančias roles: Grad Kitež, 
Boris Godunov, Car Soltan ir 
kitose operose. Dainuos ir ki
ti Lietuvos artistai, o po 18 
spektaklių “Colone” duos porą 
spektaklių Buenos Aires lietu
viams.

Taigi, nors musų Amerika 
yra toliau nuo Lietuvos, negu 
jūsiškė, bet šiuo atžvilgi ir mes 
laimingesni!

Dainininkų sąstatas šiais 
metais “Colone” yra pirmaei
lis. Dabar jame dirba Stravin- 
skis. Dirigentą turime Coope- 
rį, baletmeisterį Fokiną ir ki
tas garsenybes.

Buenos Aires miestas prie 
“Colono” kasmet prideda apie 
pusę milijono pesų, bet, nežiū
rint bilietų kainų aukštumo, 
6,000 vietų beveik visuomet 
būna užpildyta.

Rašytojas Matas Šal
čius Argentinoj

Amerikiečiams (šiauriniams) 
pažįstamas rašytojas Matas 
šalčius jau antras mėnesis sve
čiuojasi Argentinoje. Jis laike

kelias paskaitas lietuvių pub
likai. Rinkosi visų pakraipų 
žmonės. Labiausiai patiko jo 
pasakojimai apie Indiją ir Ki
niją. Spaudos Fondo laureatas 
dabar studijuoja kolonialę Ar
gentinos kultūrą, ruošia naują 
veikalą, paskui aplankys kitas 
Pietų Amerikos respublikas.

Kaipo nepartinis ir atviras 
žmogus jis susilaukė vietinių 
lietuviškų fašistukų “kritikų”, 
nors jis jokiose paskaitose ne
smerkė dabartinio Lietuvos re
žimų. Be to, jo paskaitas gir
dėjo miništeris Aukštuolis, kon
sulas Kučinskas, o Atstovybės 
pirmasai sekretorius Broniui 
Blaveščiunas buvo jo paskaitų 
pirmininku. Socialistai, komu
nistai ir nepartiniai jį skaito 
džentelmenu, bet anarchistai ii 
fašistai pareiškė nepasitenkini 
mo, kad jis nepadarė jiems 
vizitų, o gal dėl to, kad jie 
čia yra “vadoniai” be armijos 
tai žinodami, kad taip apie juos 
ir atsilieps, avansu užsireko
mendavo nedžentelmeniškai, kad 
paskui sakyti, jogei dėl to apie 
juos tiesą pasakė jeigu ben
drai kur nors apie Argentinos 
lietuvius kalbės ar rašys.

Mokinių streikasv
Neseniai pasibaigė lietuviškos 

mokyklos mokinių streikas 
Brazilijoje. Dėl konsulo Gau 
čio netaktiškų reformų tėvai 
atsisakė leist savo vaikins mo
kyklon. Ten susitvarkė, tai da
bar streikuoja “Tumo-Vaiž
ganto” vardo mokiniai Buenos 
Aires priemiestyje. Tėvai ne
leidžia vaikų mokyklon reika
laudami, kad mok. Jagaitė bu 
tų pakeista mokytoju čiučeliu. 
kuris pasidarė juodžiausias fa
šistas, žinoma, “nastolko-pos- 
kolko”. Tėvus čia prieš moky
toją sukiršino , fašistiški poli
tikieriai, kuriems ne jaunos 
kartos auklėjimas rupi, bet vi
sai kas kita. Bendrai, dėl po 
litikieriavimo lietuviškos mo
kyklos čia dar yra tik paro
dija. Tėvai politikieriais pikti
nasi ir dėl to nė dešimta da
lis neleidžia savo vaikų į lie
tuviškas mokyklas. Atrodo, kad 
kai kam ne tiek rupi išeivijo
je augančios musų jaunosios 
kartos ateitis, bet tik savo 
siauros partijos hegemonijos 
skiepinimas į sielas tų, ku
riems faktinai visi lietuviai at
rodo broliai, kurie tik per vir 
šunių politikos ekscesus pama
to, kad ne viskas auksas, kas 
žiba. Mat, mokyklos yra išlai? 
komos iš Lietuvos iždo lėšų. 
Bet mokyklų reikalams neten
ka nei penktas procentas Pie
tų Amerikon atsiųstų lėšų, nes 
jas, mokyklų, jų bendrabučių 
ir kitais pretekstais išknabri- 
na kunigai su pasivadinusiais 
save tautininkais berniokais. 
Tautininkai tik šią savaitę sa
vo laikraštyje parašė, kad kun. 
Janilionis vien už pipirus ben
drabučiui pasilaikydavo po 50 
pesų kas mėnesis, O tai tik 
dulkė tų legalių vagysčių, ku 
rias pildė ir pildo patentuot; 
“patriotai”.

Komaras triumfuoja
Ristikas Juozas Komaras 

Buenos Aires Luna Parke, kur 
eina trečias Pietų Amerikos 
“catch-as-catch-can” čempiona
tas, jau randasi netoli karū
nos, nes nugalėjo visus vieti
nius stipritolius ir iš kitur at-' 
vykusius, žinoma, tame sporte 
yra daug “makanos”, na, kaip 
jus sakote “monkey biznio”, 
bet reikia pripažinti, kad Ko
maras padarė didelę pažangą. 
Jį čia lietuviai be galo myli, 
kasdien kviečia parodyt savo 
naujas biznio ir industrijos 
įmones, vaišina savo namuose. 
O jis su visais draugiškas, fleg
matiškas. Po poros mėnesių

PHILADELPHIA, Pa. — Auditorijoj, kur bus laikoma de
mokratų konvencija, liko įrengti telegrafo aparatai žinioms 
siųsti. . . ; :

ketina iš čia važiuot Brazili
jon arba Anglijon, Vengrijdn 
ir Lenkijon, nes jo draugas 
Zbyszko jį nori iš čia su sa
vim drauge vežtis Europon.

— Kaip, tu, vadinsiesi Len
kijoje, — klausiu Komarą.

— Litu4ano y nada maš, sa
ko. Komaras šiek tiek pramo
kęs ispaniškai. (Lietuvis ir 
niekas daugiau).

Stipraus sporto mėgėjų tar
pe jis labai gerai pagarsino 
lietuvių vardą. Laikraščiai, ra
di o kasdien jo vardą mini kai
po lietuvio. Daugelis tat čia 
ir mano, kad lietuviai visi yra 
maždaug centuariškos veislės, 
o dėl to jėgai nusilenkia ir pa
garbą atiduoda.

Įtartina rifą
Rezignuodamas vidaus reika

lų ministeris Dr. Leopoldo Me
lo autorizavo rifą, t. y. lote
riją lietuvių šv. Kazimiero 
draugijai, kuri gali parsiduot 
400,000 bilietų po vienę, pesą, 
(išeina $100,000.00 su viršum), 
o premijoms duot tik 20%. 
Bet jau kalbama, kad tas lie
tuviškos draugijos vardas tik 
“juodų paukščių” panaudotas, 
o pati rifą su visomis jos tei 
sėmis kunigo Janilionio ir jo 
draugo Šočikauško seniai pa?-, 
duota kokiems tai gengste 
riams. Aišku, kad sutvarkys 
taip, jogei bažnyčios tai tik 
rai nepastatys, kurios pretek 
sttf gavo leidimą. Mat, ta kom

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 kreditą, kai jie 
neturėjo kuom užsi
mokėti.

Metinė prenumerata' Chi
cago j e ...................  $8.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

panija jau ne vieną rifą savo 
organe skelbė ir visuomet “ku 
nigo naudą velniai sugaudė”... 
Bs. Aires, 10-V-36.

Indiana Harbor, Ind.
LPD Klubo* pusmetinis 

susirinkimas

Lietuvių Pasilinksminimo 
Draugiško Klubo susirinkimas

LIETUVOS- 
AMERIKOS 
TERMOMETRAS

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

DYKAI
su metine NAUJIENŲ 
prenumerata.
Chicago j e ..t............. $8.00 
Kitur Su v. Valstijose

ir Kanadoje nupigin
ta kaina .........   $5.00

Siųskit money orderį ar-, 
ba čekį—

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
fIIiI ;?• rfi gųi j'

įvyko birželio 16 d. kadangi 
'tai buvo pusmetinis susirinki
mas, tai jis buvo šaukiamas 
atvirukais. Narių susirihko ga
na daug.

Reikia pasakyti, jog šių me
tų klubo valdyba yra gana veik
li. Klubas yra nutaręs surengti 
kontestą, kad butų galima dau
giau narių gauti. Ypač yra visų 
pageidavimas pritraukti kiek 
galima daugiau jausmo. /

v Labai malonu yra pažymėti 
tas faktas, jog klubui gana ne
blogai, sekasi kontestas: kiek
viename susirinkime prisirašo 
po kelis jaunuolius, Pavyzdžiai, 
pereitame susirinkime prisirašė 
jąunąsis Pranas Mikalačas. Tai

bukime pasirengę j tą pikniką 
važiuoti

Klubas yra išrinkęs vieną de
legatą į Amerikos lietuvių kon
gresą. Įdomu bus priminti tas 
faktas, jog delegatu buvo iš
rinktas Albertas Vinikas, Dr. 
M. J. Viniko giminaitis.

Spėju, kad musų delegatui 
dalyvavimas kongrese išeis i 
naudą.. Jis ten turės progos pa^ 
tirti apie daugelį gerų dalykų, 
apie kuriuos dabar jis jokio su
pratimo neturi.

Tiek to. Baigdamas Štai ką 
noriu dar pasakyti: musų klu
bas vis dėlto pasiuntė delega
tą į kongresą. Tuo tarpu turi
me kelias nevisai mažas orga-

tikrai pavyzdingas jaunuolis.
, t ' ] ( , ' • j

, Klubas nutarė surengti pikni
ką arba, lietuviškai sakant, ge-; 
^užinę. Piknikui diena paskirta 
19 liepos, o vieta — Black Oak 
daržas. *

■ Piknikas tvarkyti pavesta 
tikrai nepamainomam asmeniui, I 
šu kuriuo vargu kas gali lenk-į 
tyniuotis toje srityje. Piknikus* 
ir balius jis surengia taip, kaip 
niekas kitas musų kolonijoje. 
Čia kalbu apie p. Stasį Barzdį, 
kuris, be to, turės labai šaunų 
padėjėją Mat Sleinio asmenyje. 
Tai bus toks “eugas”, iš kurio 
klubas gali tikėtis labai daug 
naudos. Juo labiau, kad jie ir 
praeityje jau yra labai sėkmin
gai drauge dirbę. Štai kodėl 
mes jau iŠ” anksto galime spėti, 
jog piknikas pavyks gerai, jei 
tik oras bus palankus. Visi tad

nizacijas, kurios kažkodėl ne
matė reikalo kongrese dalyvau
ti. —Khibietis.

i GERB. Naujienų įkaity to- 
Į joa ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti I tas 
krautuves, kurios skalbiasi 
Naujienose.

Kasdien skaitydami I 
“NAUJIENAS” lietu- ' 
viai įgyja naudingu 
žinių ii* gerų pamo
kinimų.

NATHAN
KANTER

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMO.

Dabar galima gauti kai miltiniam taverne.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 South Halsted Street
Visi Telefoną* VAROS 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

BUDRIK FURNITURE MART
VISKAS DEL NAMŲ UŽ ŽEMAS KAINAS! 

3347 South Halsted Street

•U*!sC
' What an array of 

features: Fedther 
Touch Knee Action 
Door Handle, Ice 
T ra y Release, Shelv- 
ador Glass Jars, 
Storadrawer, Crisper, 
Ventilated Front, 
Automatic Interior 
Light, Temperature 
Control and many 
others.

Model IJluitrated—GKQ*50<

Yoų coujdn’t ask for anything more! Startling beauty...greatly inereased 
ūsable space..'.extraordinary conveniences...utmost quality...dependable 
and economical operatioh...world.leading value—that’s Shclvador! And 
there’s a mode| for evėry purse and purpose.

THE WORLD’S MOST EEAŲTIFUL REFRIGERATOR

* * ‘ -t ,

Kaina nuo $104.50 ir up su 5 metų garantija, įmokant 
$5.00; po tam kožnų menesį. Refrigeratorius patsai per save iš

simokės ■ 
.... • > ‘ , H

Jos. F. Budrik, Ino.
3417 SOUTH HALSTED STREET, Tek BOUlevard 4705
Paklausykite gražaus Budriko programo nedėliomis WCFL 7 vai. vakare ir WAAF kožną vakarą 

7 valandą. 
_____ - -----

/
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1739 South Halated Street
Telephone CANal 8500

Suhscription Ratea:
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Ufeakyito Hitai
Chicagoje — pašto:
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nijąi, kurią jis faktišką! kontroliuoja. Pąjamą bjankoję; 
jis pažymėjo, jog tas akcijas^ parduodąmas jis turėjo 
$5,677,956.25 nuostolių. Aišku, kąd tįe nuostoliai labai 
sumažino Meliono mokesčius federalęi valgiai. •

Vėliau paaiškėjo, jog Meliono Šęi|ną is Union T^ąs.t 
kompanijos parduotas akcijas vęl ąįsįpirko, sųnĮpkė/įą- 
ma $517,000,

Kądąngi tą’ Meliono transakciją ątro;do gąną keiktą, 
tąi vąldžią ir tvirtiną, jog tas pąrdąyiųąp 'ijr pįrkiipo )>įz- 
nis buvo padarytas vien tik tuo su^ietį^ų, kąd TŠą^uk- 
tų nuo lųokesčių mokėjimo.

: V . » ." i • . > • f.. ; .

Antradienis, birž. 23, 193.6

AMERIKOS PRAMONĖ IR ŠNIPAI

Amerikos Lietuviu Kon
gresas CMande

Amerikos pramonininkai per njętų§ įšpjoką $8p,- 
000,000 šnipams ir streiklaužiams. T<Xkį pąrąiškiįpą pe- 
seniai padarė Herbert Blankenhorn, $^pp^gs įarbo 
santykių tarybos atstovas.

Amerikoje yra 200 agentūrų, kurioj praptopįpip- 
kams parūpina šnipų ir provokatorių, Kai kupos pra
monės tiesiog iš agentūrų saptido šnipus. Bęt y^ą įsiti
kimų, kad šnipai patys įsigauna į dįrįpyę^ kąĮpc) du
bininkai,/ Tokiais atsitikimais tie spipį įr prpypkįo- 
riai stengiasi sukurstyti darbininkus, 9 paskui pąšįslųlo! 
dirbtuvių vadovybei streikus likvįdppjtį. J^itpip sąkąiit, 
jie parūpiną streiklaužių.

Blankenhorn nurodo ir kitą labai įdojpų f aktą. Bū
tent, kad šnįpų agęntųros palaiko įahai ąrjbipįųs Santy
kius su ginklų ir amunicijos gamintojais. Mat, jos pa- 
rūpina ginklus ir amuniciją streiklaužiams. Tačiau įdo
miausias dalykas yra tas,: kad tos agentūros talkininka
vo vadinamajai Amerikos laisvės lygai, kai toji vedė 
atkaklią kovą prieš nacionąlį darbo ^ptykįų ąk.tą.

Nacionajė darbo santykių taryba, kurį rūpinosi to 
ąkto pravedimu, dįdžiausį p^ipriešinįmą sųtijko kaip 
tik iš tų dviejų organizacijų, -r- Laisvės lygos ir šnipų

Antra Kongreso Sesija

Antra Amerikos Lietuvių 
Kongreso sesija atsidarė šeš
tadienio vakare 7:30 valandą 
mandatų komisijos raportu. 
Pradžioj pirmininkavo panelė 
Elena Jaškevičiutė.

Buvo žingeidu klausytis įvai 
riaušių draugijų vardus iš 
visų Amerikos miestų, kampų 
ir pakampių. Tur būt, nebuvo 
tos lietuvių kolonijos, kuri ne- 
prisiuntė savo delegatų arba 
neatsiuntė pasveikinimų bei 
aukų Amerikos Lietuvių Kon
gresui demokratinei tvarkai 
Lietuvoj atsteigti.

Prisiminė tas laikas, kada 
Amerikos lietuviai dėjo aukas 
Lietuvos laisvės yarpui. Šis 
kongresas pradėjo didelį dar
bų, kurs Lietuvoje laisvę tu
rės sųskapibintį visais varpais-Nacionalė darbo santykių taryba, kurį rūpinosi to 

tik iš tų dviejų organizacijų, 
agentūrų. Pastarosios tiesiog teroristinėmis priemonė
mis bandė organizuotus darbininkus nugąsdinti.

Šnipų agentūros, sako Brankenhorn, daro didelį 
biznį. Jos sanądo apie 40,000 žmonių, kurię šnipinėja, 
streikląužiąųja ir šiaip atlieka provokatorišką darbą. 
Tos agentūras per turi apie $aO,QPQ,^)() pajamų.

Kadangi dažnai nėra galima gauti nors šiek tiek Darbiniiikų Susivienijimo kuo- 
padorių žjųopfij, tųi agęntųros tiesiog susideda fsų kn-,^’ir a®DinŽ^3i^ 
nunąlistais. Tatai išėjo j aikštę New Yorkę, kada tęn 
sustręikayo elevatorių operatoriai ir kiti trobesių dar
bininkai. Vienos agentūros parūpinti streiklaužiai pasi
rodė esą tikri kriminalistui, ^ąi jvyko kęli apiplėšimai, 
tai policija pradėjo tyrinėjimų- Pasir^d.ė, kad ągęntu- 
ros parūpinti stręikląųži^ dąųgiausia bū.y9 ĮcriiniMlis- 
tąi ar šiaip tamsios prąęiilęs žųipnės.

Manoma, kad tas padidėjęs Šnipų veikimas reiškia 
tik vieną dalyką: prampmniųkąi yra pasiryžę, yisais ga
limais budais organizuotų darbinių,kų judėjimą sulaiky
ti, Jiems ypač rupi ųzldrsti kelią linijų įsikūrimai- Jb<? 
labiau, kad pastaruoju laikų organizuoti darbiųinkaį 
pasisukę už įkūrimą unijų tose prąmųpėsė, kame jų pir
miau niekada nebuvo.

kaipo viena didžiausių drau
gijų turėjo Amerikos Lietuvių 
Kongrese net 27 delegatus. 
Daugybė SLA kuopų turėjo 
skaitliągą atstovybę, taipgi 
skaitįingaį buvo atstovauja
mos A. Lietuvių Darbininkų 
Literatuos .Draugijos kuopįoį

K*. Tai įr patalpinės draugijos.
Iš įyąifįįl parapįjų buvo ąt- 

stoyąujająbą nęt keliąs s v. 
Jurgio draugijas, Švento Pet
ro ir Povilo draugija, taipgi 
Švenčiausios Panos Marijos 
Nęperstojąųčios Bagelbos dįį- 
ja.

Atvyko delegatų net iš pp 
lįiąę /Piešto ’Oakland, Galifoįr- 
nijoj, taipgi buvo delęgatąiš 
Kanados miestų Torąnto įr. 
MonjtreaJ. ♦

Visi delegatai gavo iš koą-

■ —Į Į Į Į,

greso ęękretoręs dęjegatys.lčs 
korteles, Bs:' ' '■' ' ■ .. ■'/)

p? 19 pmfi?nes tvarkoj atsteigipio svars
tymas. Kongreso pirmininka
vimą vėl paėmė Dr. Vitkus.

Apie politinę Lietuvos pa
dėtį pirmutinis referavo Nau
jienų redaktorius Pius Gri
gaitis. Po jo seke Antanas 
Bimba. Abiejų referatai buvo 
gana ilgi, Bet taip gyvi, taip, 
pilni skaudžių teisingų žinių 
apię Lietuvos valdžios tęrąro 
baisenybes, apie Lietuvos zmp 
nių pažeminimą iš Lietuvos 
valdžios pusės įr nusistatymą 
niekad ’ neprileisti žipohią 
prie valdžios, kad kongreso, 
delegatai klausėsi jų didžiau
siu susidomėjimu. Jų referatų 
skaitymas buvo dažnai per
traukiamas griausmingais pri
tarimo aplodismentais. Po jų 
kalbėjo d-ras Atanas Rutkau
skas. Jis sakėsi irgi turįs para- 
šylij referavę, bęf ' kjĮtljipįgį 
Sd^ųgųpj^ dalykiį jau ąįjtajre 

ręfej-ehtai, jis
11,-iuiipaj pažibėti. Diy $jįtr 
kąuškas griežtai pabrėžė, jka(f 
virsos lietuvių jautos išgany
mas yra Rusijoj, ir gali atei
ti tik iš Rusijos, kuri nėra 
įužiątęresupta praryti Lietuvą, 
kaip kad yra Lenkija ir Vo
kietija. Dr. Ęutkauskas taįpgį 
pabrėžė, kad jis nėra komuni
stas ir niekad komunistu ne- 
bųsįąs, peš ąiylįs laisvę. Bef 
jis negalįs gęrd darbo yądiątj 
blpgų,’ Jis ypač džiaugiąsis, 
kad komunistai'jau pasidarę 
jdęihokratai. ;
< Pę to nuo rezoliucijų kątair 
sijos drgas Andriulis padavę 
kųngręsui priimti rezoliuciją 
vfeųįjalsiai priimtą koipisijos. 
Kongresas ją irgi vienbalsĮąį 
prięnįę. — Ą. X

ver-stinai mpkinąma. Mokyklo
se heprj^rą ąiidkyti visękių 
nieką, kąteki^pių ir kyąiliį is- 
torįjų. '"'Tąd m^s ir trokštame 
įąįsvos mokyklos, ku^ kunįgas 
nei per slenkstį ųępęržęngtų. 
Nęs ir patarlę sak^ kur k(uni-j

lįiys ipetus žpjė ąęąūga.
r Mokyklose' ■' reikia: ’' mok y t i • 

ęfikąs, doroves. Tos etįkos 
pamaląs yrą: “nędąryk to ’ki- 
tams, ko pats nenori kad jis 
tau darytų.”

Jsįkuyusi Lįetąypj.ę Etinės 
Wiasi 

W^kFati- 
jps ir jkultąros, šl4ąį draugijai 

yr* Offotis 
j°s Prakilnių tikslų atsįeki- 
»i Or“*
M W A
^ąp.ąĮ ir ąlyyk^s A^rikpn-

j^įptĮ’r” sakė drąš Šliupas, “ir 
tam jaikraščiui para-

■ '- 1,11 ■" i,

-■ ąweki 
ąąfejrįkie

KONFERENCPA CLEJELANDE
Neskaitlinga konfepęncija bąnjdo sudaryti tautinį 

k centrą.

norime 
mos.”

“Mums yra didelio 
įsisteigti laisvas kapines, o 
taipgi krematoriją.”

“Mums reikią laįsvos pradi- 
nes mokyklos ir laisvos gim
nazijos. Mokyiojų mums ne
trūksta, bet mums trūksta fi-

. *'.1 Vf . • ‘‘avi* ' ■•* ■ ■■■•' nansą/
Taigi šitiems trims tikslams 

d-ras ^Šliupas “prasytą iš ame
rikiečių piniginės paramos.

■ - 1 ,,' ■ x • k »\ i t v, ,«, .

Bąigdąąiąs kąįb.ą, jau pąįįs- 
tančiu balsu, cjį-rąs Šįįąpąks 
karštai kvietę visus, kurie no- 
n laisves ir pažangos Lietu
vai, pasįduoti viens kitam ran- 
ką ir dirbti sųremus petį pę- 
tįn.

“Na.ujięną” redaktorius Pius 
Grigaitis, kalbėjęs po d-rp 
Šliupo, kvietė aptarti reikalą 
įsteigti pastovų komitetą Eti
nei Kultūros Draugijai remti.

Adv. K. Jurgelionis po to 
davė įąęšiiąą, kacį šr kppfe- 
ręiįcija išripktą komitetą iš 
pęnkių parįų.

Sekė gyvos diskysįjąs.
Ipęšinįas bąyo priįįptaš 

vienbalsiai,
Komįtetąn lį^ę išrinkti: 

Ądy. Klęofas Jurgelionis, Dr. 
A. Grąičųiias, M. Kemešięnė, 
Dr. Pius Grigaitis ir Marią 
Jurgelionienę.

Pagal dro Grigaičio įąešipią; 
komitetui sųįęiktą iėisę pa
traukti kpmitętąp dąugiaą »ą-; 
rįų iš įvairių kitų srovių, <

Apie Sandaros seimą tuo 
tarpu dar neteko gauti plates
nių žinių. Svarbiausia žinia 
betgi yrą, kad St. Gegužis ta
po išrinktas Sandaros prezi
dentu.

Birželio 21 d, lietuvių svetai
nėje įvyko tautinė konferenci
ja. Pirmininku buvo ponas 
Kazys Karpis, “Dirvos” redak
torius.

Svarbiausias konferęnęijos 
uždavinys buvo sutarti budus 
kaip glaudžiau suderinti tau
tinių grupių veikimą.

Konferencijoj dalyvavo kę- 
lętas yęterąną senių, keletas 
yidutįąįo. amžiaus žmonių, o 
jąąąęspių žnioąįą tik vienas 
kįtąs.

KAIP MOKAMA ĮSTATYMAI ^ĮĘITĮ

Sąmojingi žųiopęs sako, jog įstįyųąaį yrą Įeįžią- 
nįi tąm, kad juos butų galima apeiti. Ęai kuriais atąitį- 
kimaįs įš £tesų taip ir yra. įį ;dazųai išlepti įstatymas 
yra daug lengviau nekaip jį vykipti. ' r -

Štai šioihis dienomis federalė valgią įskėlė bylą 
Andrew Jfeįlęh’ųi, buvusiam iždo sekretoriui Hųb-
verio kabįpetę. Tpjį byla sako, jog Mellon už 1931 m.: 
nesumokėjęs yąldžjai $3,089,261 mokesčių nuo pąjąmų 
(income tax). Taip pat byla reikalauja, kad butų sumo
kėta bauda.

, .Visa bylos esmė susiveda prie vieno dalyko, kuris 
padeda turtingiems Žmonėms nųp mokesčių inokęjimo 
išsisukti. Būtent, prie ye^ybe?;
popierių ir užregistravimo nuostolių, kurie yra fikty-i 
idški, Pavyz<i$ųi;; žmogus nųpįrkų kųrįųs nųrs kųrpo^a- 
cijos akciją Įr už ją sųijĮokėjų $100. Kųrįąm Įąįkųį prąr 
ėjus tos akcijos Vertė nusmuko iki $75. Jei žmogus tą 
akciją už tįęjc Įm jis turi dyįdęšįmt penkis,
dolerius nuostolio. Tą riūošĮdlį jm ^ali išskųitytį iš ben- 
drų pajamų, ir jam nereikia už jį mokesčių mokėti. ' i

Čia viskas tvarkoje. Tačiau žmogus s&VQ akciją ga
li ir fiktyviškai parduoti., Kitaip sakant, susitarti su bi
čiuliu ir kuriam laikųj pervesti jam savo akcijų. Tokių 
ątveju pajamų bjauroję jis guli pažymėti, parduo
damas akciją jps turėjo nuosįoįių. įųčiąii p,ų JPPPesio a® 
anksčiau su savo bičiuliu jis vėl padaro fiktyvę transak : 
ciją ir sąvp' ųkįciją ųtųjimą. Vadinasi, jig. pažymi nuųsto- 
lį, kurio neturęjo..

Fęderalė valdžia sako, jog tokią fiktyvę transakci-1 
M padarė ir MelĮęp. Jig pard.ąy.ė Fittsb'jifgh' .C.ęąJ komr. 
panijos 123,622 akcijas už $50,000 Union Trust kompa-1

LAISVAMANIU KOMEliEM’I.IA
‘ > 7' ■ •' ' • ■ ♦ 4

Išrinktas pastovus kpfpitetabs Etinei Kultūroj 
Draugijai rėpti.

; J 4 .

Už kpkios p.ų^ąųtfos valąa-, 
dos po Amerikos Lietuvių 
Kpą^ręsę taąię pąčįąąą(e ^ąr-; 
tęr viešbutyje įvyko Etiąęą! 
Kultūros Draugi j os koąferęų- 
Čija, į kurią susirinko kone 

: trejetas7 šimtų laįsvos mintįes; 
pritarėjų.

Kon^erencijųs piripininft.u 
Įęko lįuti daktarui jF. J^atuląįr 
čiui. Po trumpąs įžąngiąę^ 
kalbos jis perstatė kalbėti $. 
L. Ą. prezidentą -ĖV Bagąr 
&ų, kurs savo keliu labai jįųr 

1 sminga kalba perstatė lietuvių 
tįąufos imįrįąęchą daktąrą ^9- 
ną Šliupą.

i’ Daktaras šliupas, matytį, 
buvo susijaudinęs. Trupjujtį 
griaudžių balsu, kurs beįgį, 
greit pradėjo skaiųbeti np$- 

i'maliu tvirtumu, d-ras Šliuųąs 
pradėjo pasakot apie dalyką, 
stovį Lietuvoje. Pažymėjo ekQ 
nomihę Lietuvos pažangą, ke
lių pagerinimą, mokyklų stei
gimą, pfąmoąęs pakylimą. Pq, 
to. beįgį ’seke ąegerovių atpa
sakojimas. Lietuvoj, sake, de-< 
ąiokratiją nėra mylimą, bęti 
riačiok niekinama. Vienok iš- 
visokių valdžios formų d-rąs 
šliupas sakėsi nematąs geres
nes už demokratinę. Prie lęši 
lomios Lietuva turėtų eiti.

Konferencijos

>Tįk ųe ręvoįiųcijos, o evoliu
cijos kelių; Mums reikia kons
titucijos, kuri ųįękaių prįyile- 
gijų neduotų. Mųjns reikią 
konstitucijos, kuri užtikrintų 
zmonęiųs įąi^yęs. Laisvę i£ tei
singumas, turėtų būti musų 
valstybės pagrindas. Gal būt, 
kad dabar išrinkta^ sęįmajį 
įięį nęiįrįs bandyti, ' kad pirr 
imosįųs Lįetųyoš konstitucijoj 

Tiiomet reik^. 
I>aį?elbps šalies. §eųj$, ka|

Į Lietuvai dabar labiausią
Va<J a Y

iškirta nuo valstybėj. Įiųųigaį. 
^atlieka Lietuvoje žaųdąjįų ro
ję. Klebonas yrą ir Jcapitąlisj-į 
itas įr dęsųotąs. Valstybė ski
ria kone penktą savo p'aj amų 
dalį kunigų ir ždkdniiikįį’ par 
laikymui. Mes nenorime užda
ryti bažnyčias, bet norime, 
kad bažnyčia pati užsilaikytų, 
fties nebetikim visokiais vėl-; 
pirkščiais, todėl męs' bažnyčių 
jnebepalaikom; Tegul jas paį-i 
jaiko tię, kųrfems. bųrtaį ir 
prietakai dąr yrą reikalingi.

Mokyklose Lietuvoje šian
dien kąReliopas yra vyresnis 
už kitus mokytojus. Religiją 
Lietuvos mokyklose yra pri-

sako atsiradę “šimtaprocenti
niai” tautininkai, kurie per
versmui pilnai pritarę, o kiti 
jau buvę paskaityti socialistai. 

Sudaryti lokį centrą, kurs 
galėtų kalbėti visų Aųaerikos 
lietuvių centrą, daktaras Vi- 
nįkas betgi pripažino neįvyki- 
nąmu dalyku, bęntgi dabar. 
Todėl patarė, kąd konferenci
ją bandytų sudąryti ąors tau
tiniai nusistačiusiu žmonių

Po Viniko buvo pakviesti 
dar pakalbėti atsilankęs čia 
svečias poetas Klęofas Jurge- 
lįonis, tąįpgi Nadas Rąątenis 
ir S,t. Gęgąžis. Pastarasis savo 
kalboj pareiškė, kad jis ęsąs 
dešinysis tautininkas, nes jam 
rupi ne lakstymas ąrą, o pra- 
ktįški Jąlykai. Jis ypątipgai 
prašė, kad laikraštininkai ąe- 
žiurėtų per dvejus akinius ie
škant kito klaidų ir nerankio- 

Tarvįdasjių plytų mesti priešui į kak-
......4 .. ... - .. ....

v Konfęręncijoj vengta kal
bėki apie Lietuvos valdžią if 
apie Lietuvos ūkininką sp- 
šaudyjhus.

•—Reporteris.

konferęnęijos

Tarp daįyyią buvo 
'|i ^ta?y's 9.98^?- Pranciškus 

j ’feikalo Brajchųlis, Birštonas, Dr. Vi-Brądchuhs, įurštom 
ąik.ąs, Sf. yifaįtis, kųn- Lfjitas, 
kuą. Gęąįoiis, įl^as Kąbjlįus, 
hajoras, Yaidyla, Nadas Rąs- 
tįęms, Tręčiokas, 
broliai Ęfvoriįjpąi, Virbickas, 
Męįuząs, M. Biekšą ir keletas 
kiįą/ tąrp kurių buvę, keletas

paįyvąyo taipgi pyečįas iš 
Lietuvos ponas UŽdavįnys, 
kurįąm pupį Vilniaus reika
lai.

Iš jaunimo, kurs čia buvo, 
9et i;a-
žymėtinos gražios jaunuolės 
panelės Aldona Malelo iš Clii- 
tagos, panelė Aldona Gulbi- 
niutė, Marčiutė Barnett, Jose- 
fiiia P. Aleksa ir Marge Motu
zas.

Iš viso konferencijos daly
vių ir svečių buvo apie 50.

paskyrus revoliuciją komi
siją, buvo pakviesti pąkaįbe-. 
ti keletas dalyvių ąr svečių.

Raibėjo pdFĮąs Uždavinys, 
Pareiškęs, kad jįs neatstovau
ja jokįos srįbvės, bet rūpinasi 
Viįniaus reikalais.

Svarbiausią programinę kal
bą pąsakė SLA. sekretorius 
Dr. Vinikas. Jį§ pasiguodė, 
kad Ąmęrikos lietuviai neturi 
“aparato, kurs galėtų kalbėti 
vardu Amerikos lietuvių”. Net 
sake, įr atskirų partijų cept- 
rąį pąįrę, gal su. kom.unistų iš- 
,ixntim. Tą? pakrikimąs dar 
PajJi/Įėjfes po tf» kajp įvykę 

/. įięltų.vęję pęryęjjsnWs. Ęo lę

JUOKAI
Pąįikpąįiųas

— Map, pąnią, yėl reikia 
palikti vietą! Aš matau, kad 
tams.ta manimi nepasitiki.

— Bet, poriąs Petrai, tam
stai palieku raktus ' ne.t nuo 
savo brangakmenių dėžutės įp 
nuo savo vyro rašonįojo sta-

— Taip, bet nė vienas iš tą 
raktų netinka!

r • « • ‘

Pįriųąs pabučiavimas
Jis ir ji galų gale pasilieka 

dviese. Kai jai pavykstą išsi- 
vąduotį iš jo gįębįę, jį 
“Jei aš tikrai esu pirmoji mer
gaitę, kurią tu bučiuoji. ką’P 
gi tai yrą, kad tu taip puikiai 
bučiuoji?

— Bet jeigu aš esu pirmąs 
vyrąs, kurįs tąyę bučiuoją, kaip 
gi tu žįnąi, kad aš tąy<ę bučįąp- 
ju puikiai?

7 r ’ > < ' « » . . ■ f f- * '

Apsįgihkįayįino naštą baigią Japonijos žmones
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aukštu

labai

WĮąčįk and Decker 'Electric kompanijos streikasKENT, O

buvo

Narkis

ŽINOTINA

V10M
ausiai

Tel Rępųblic Ą402

ILaidotuvin Direktoriai!

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

Naujienose

new

Keistučio Kliubo 
biznio komisijos

Studentei pasilinks 
minimo vakarėlis

Nusižudė dėl rūpes
čio kūdikio sveikata

The 7 
iKrcrft 

Cheese 
Spfcęckk

proga 
draugai

dara visa
PETER G

IMNHGRANTS PROTECTFVE LEA- 
G UE, 824 South Hals ted Street (H u 11 

Hpuse). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskitMiss Helen, JerTy.

Chicagos universiteto vaąa-j 
ros kursų klausyti užsirašė 4,- 
600 studentų ir studenčių. Kuo
ne visi šie studentai ir -studen
tės yrą jau baigę universiteto;

■ ' * I

ORO BIURAS, Sepasis Paštas, Jack- 
gop ir Clark JSts. Tel. WĄBash 
1746.

— mp 
ir jęiini

Englewood 5883-5840
Fotografija yra am

žina atmintis.

PAšPOįRTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 West Van Buren Stį 
(Naujuose pašto romuose). Tek 
WABash 9207. Valandos 9:00 rį 
iki 5 po piet

Tonsilai isiipąpii
vaikams ..........

Palagas 'ligoni
nėje ....... ........

Akušerija na
muose ....... .:..-

Medikalė ėgzami
nacija

CONRAD
PHOTO STUDIO 

420W.63rdSt.

Metinės Mirties 'Sukaktuvės.

CIIICAGOS POLICIJA, Uth ir State 
gatvės. Telefonas WĄBąsh ;4747. 
Norint prisišaukti -pagalbos iš 
policijos, reikia 'šaukti ^POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia šaukti 
FIRe 1313.

Peoples rakandų v bendrovės 
pastangomis šiandie 7tą valan
dą vakare iš stoties W.G.E.S. 
bus transliuojamas specialis la
bai gražus ir įdomus radio pro
gramas, nes jį išpildys žymus

Tavo skardus juokas 
Mes r

abams
alsted St.

BOUlevard 7314

Vyro užmušėjos tei 
smas liepos 9 d.

arba kolegijos teguliąriį ikursą- 
Taigi jie tęsia studijas, kad 
gauti aukštesnius mokslo laips
nius arba įsigyti speciali pri
siruošimų tąi ar kitai profe
sijai.

PocahOntas Mine Rim Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

•Smulkesni $6,80 tonas.

TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIU IR

NAUJIENOS, 1739 nouth Halsted 
■Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. tOfiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis <j|enomi>) Sekmadieniais 
per vasara Naujienų Raštinė bus 
uždaryta. Skelbimus galite pa
duoti telefonu CANAL 8560 
nuo 4 vai. po piet iki 8 vai. 
vakaro. ... ,• ;

dainininkai, kurie yra prisiren
gę padainuoti gražių liaudies 
ir operetinių dainų. Prie to, bus 
geros muzikos, įdomių kalbų ir 
svarbių pranešimų. Pažymėti
na, kad dainuos Genovaitė 
Giedraitienė, dainininkas Juos
tas Kudirka, Antąnas ęiapas. 
Kalbės L. šimutis ir kiti. Pa
tartina užsistatyti savo radio 
ir smagiausiai praleisti laiką.

— Rep.xxx

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas -Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, -(Dešimts šimtų 
šiaurėn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki į 
po piet. Po to pagal susitarimą. Šiandie svarbus 'be 

darbiams susirin
kimas

CHICAGOS CITY HALL—Rotušė— 
• Washington ir Clark gatvės. Čia 

randasi majoro Kelly ofisąs, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superidr ir Circuit -teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klęrkas. _

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin -300b. *

Žuvo automobilio 
nelaimėj

Pirmadienį teisėjas Robert C. 
O’Connell paskyrė datą teismui 
p-nios Mildred Bolton, kuri nu
šovė savo vyrą Joseph Bolton.

Pradžioj pasamdytas mote
riškės advokatas Levy pranešė 
teismui, kad jis pasitraukia 
nuo bylos vedimo, kadangi mo
teriškė nekalbanti apie užmo
kėjimą jam už darbą. Teismas 
tuomet paskyrė jai gynėją ad
vokatą Bachrach. Moteriškės 
bylos nagrinėjimas prasidės lie
pos 9 d.

J.MIKŠIS
RĄMOVA .AUTO shop 

Taiso visokius autonjp|jilius 
geriausiai ir pigiausiai 
834 W. 35th St.

Tel. Varde ,6547

*45 00

H-00
L AŠ TARK {HOŠtolPAL 
900 So. Kedde Aye.

IMIGRACIJOS BIURAS, 483 West 
Van Buren Street. Tel. \WABash 
9207. 1

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISŠIpN, 1319 South .Micbigąn 

avė. Telefonas, WABąsh 7100. 
Valandos, 9:00 .ryto iki »5 ,p. p.

Hąrry Ąlizvvicki, 7605 W.est 
69th Street, Argo, mirė Ber- 
myn ligoninėj sekmadienio 
naktį. Jisai buvo sunkiai su
žeistas automobilio nelaimėj 
birželio 19 d. Nelaimė ištiko jį 
prie Ogden ir Harlem avės. 
Bervvyne.

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS i 
REPublic 8340

Susirinkimai ir pramogų praneš 
DYKAI bus talpinami C,. . 
tiktai per DVf PIENAS. JJž-i 
giau pakartojimu reikės mokėti. 

“NAUJIENŲ” ADM.

Taipjau dėkavojame visiems 
chorams, kalbėtojams ir muzi 
kantams dalyvavusiems musų 
programe. Ačiū pikniko darbi
ninkams, kurie vikriai ir są
žiningai dirbo.

šiomi pareiškiame, kad pik
nike dovanas laimėjo sekantys 
asmenys:

1- naą :dovaną laimėjo J. Pa- 
cekėnas, 7927 Perry Avė.

2- rą dovaną laimėjo Mrs. 
Shilings, 4432 So. Talman Avė

3- Čią dovaną laimėjo Julija 
Pusčius, 2540 W. 45th Place.

Hospital
. r r

KLINIKA

Pirmadienį, birželio 22 die
ną, Naujienose lankėsi du bro
liai kanadiečiai Jonas ir Vik
toras Novag’ai ir jų tėvas, kurs 
gyvena mieste St. Charles, III., 
adresu 1200 So.-2-d st.

Drg, Jęfyi . Noyąg gyvena

6332 >S. Avė,
Chicago, I1L

Mes, Lietuvių Keistučio Kliu- 
bo Biznio Komisija, širdingai 
dėkavojame visiems svečiams 
ir geriems keistutiečiams už 
skajtįingą atsilankymą į musų: 
jubiliejinį pikniką, kuris įvyko) 
birželio 14-tą d. Birutes Dar-

SESERŲ valdyba 1986 metams: 
P. Yenkauskis, pirnpninkas. 8055 
S. Racine Avė.; F. Grigula. nut. 
rašt.. 10439 S. State St.; S. Yur- 
Čis turtu rašt.. 10725 Indiana Avė.; 
A. Sodintas, iždininkas, 10036 S. 
Stąte St. Atstovas i Naujienų 
Bendrove Ž. Klibienė. 10718 
Prairie Avė.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ IR 
MOTERŲ PA&ELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1986: pim. George Me- 
(Jalinskas, 233 S. .Central' Avė.; 
pirm. pag. Jonas Jasinskas, 4800 
įW. End Ąve.; nut. rašt. M. Me- 
dalinskas, 233 ,S. Ceht'ral Ąve.; 
fin, rašt. Chas. Katala, 4616 W.' 
End Avė.; lę&sięrius M. Kaziųnas, 
3508 Gunderspn Avė., Beo*wyn, 
III.; kasos globjąi: V. Manikas, M. 
Davidonis ir D. Brazas; ligonių 
lank. J. Garadatlskas, 8812 W. 
Monroe St.; maršalka B. Stankus;, 
korespondentas N. Williams; Dr. 
.kvotėjas Dr. Alex ^Davidonis.
Susirinkimai laikomi kas antrą ne- 

dėldienj Lawler ‘Hali, 8929 West 
Madison St.

Liūdnai at- 
HiMiiiiį mjn^iąį mu- 5 

. su brangios 
dukrelės ir sesutės bus laiko
mos šv. Mišios šv. Jurgio baž
nyčioje 25 d. birželio 1936 m., 
8:00 vai. ryto. Kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus i 
atsilankyti i pamaldas. d 

Jau metai praėjo kaip tu * 
dukrele atsiskyrei nuo musų. 
Tu, Musų Brangioji Dukrelė ir . 
Sesutė, ‘jau ilsiesi kapuose, ra
ibiai, .taip tyliąi... Tavo miego < 
niekas nebetrukdo. Bet atsi- , 
mink, ^rangioji, kad kiekviena c 
ptaęlenkanti valandą, kiekvie
na diena, rijus neša vis arčiau 
nrie Tavęs, ir ateis taikąs, ka- .

PRALEISK
VAKACIJAS

Labai graži vieta, prie 2 eže
rų, laivukai pasivažinėti dy
kai. Moderniški kambariai 
su elektra, gali valgį pasi
gaminti, arba su valgiu, už 
prieinamą kainą; 50 mylių 
nuo Chicagos. Kreipkite?:

MATT RAUGAS
1943 N. Kostner Ąve. 

po 5 vai. vakare.

4,600 studentų tąsa 
ros kursams

DAINUOS GENOVAITĖ SI 
DISKIUTĖ, JUSTAS KUDIR

KA, ANTANAS ČIAPAS;
KALBĖS L. ŠIMUTIS 

IR T.T.

Wmnipeg, .Mąmtobą, Cąnada. 
Jis atvyko pirm poros mėne
sių į St. Charles paviešėti pas 
tėvus. Atostogų proga keliais 
atvėjąis buvo Chicagoj ir net 
.dalyvavo Naujienų piknike Bi
rutės Darže. -Taipjau? atlankė 
kai kuriuos kitus mieątus. kaip 
Elgin, Aurora, .Gęneiya ir tt.

Bendra jo nuomonė apie 
Anieriką tokia: šalis jam pa
tinka. Kalbėdamas ' apie lietu
vius socialistus Amerikoj pa 
feiškė, kad pastebėjęs, jogei 
jie veikia . ir ttfri įtakos.

Drg. Novag fengiasi išvykti 
atgal į Kanadą ateinantį' ketvir
tadienį ar penktadienį. Ketina 
važiuoti autobusu.

Jo brolis Viktoras atvažia
vo ,pas tėvus kiek vėliau. Tai
gi tur būt paviešės 4ai kuri 
laiką St. Charles, o £al suma
nys grįžti kartu su Jonu.

Tarp kitko drg. Novag pasi
žadėjo pasidalinti per Nau j ie
nas įgytais Jungtinėse Valsti
jose beviešint įspūdžiais ir daž 
niau rašinėti Naujienoms.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO Valdyba 1936 metams: 
Frank JakaviČia. pirm., 2638 W. 
'40th St.; James (Sholteman, pirm, 
pag., 6456 S. ’
Bernice Rudgalviutė, 
■_ " 
ffn. 'rašt., ’ 4685' SL 
Avė.; Helen Qhapųtė. kd 
4-403 S. Albapy Avė.; Sti , 
ranauskas, kasos globėjas, 1 
W. 38th St.; Mary Wąmis, kasie 
rius, 3$38 S. Kedzie Avė.; 
Koridroška, korespondentas. __
W. 40 S|t.; Dr. T. Dundulis, gydy
tojas, 4157 Archer Ąve., ’ 
Virginia 0Q36; < 
patarėjas, 4624 S. Franciąco Avė. 
Leonas KlimaviČia, mari 
W. 46th St. “T! ‘ / 
knygius. 4j.54 ,S. Artisian 
Klnibo susrii tikimai, atsibi

Oshell šiemet 
aukštąją mo 
diplomos iš

Ic&sio
Eris Reksnis, 4455 *S. Fairfield, 
kasos globėjas, L. Jesevičia, kasos 
globėjas, 4624 S. Paulina St.; Ig
nas JureviČia, maršalka, 3323 So. 
Morgan St.; K. Philips, lyderis, 
2254 W. 19 St., ęhicago; J, ,Ka- 
tauskis, lyderio pagelbininkas, 
1525 So. 51 Avė., Cicero, III.

ANTANAS MARGIS ! ;
persiskyrė su §iuo pasaliu 23 t 
diena birželio, 1935 m., sulau*-1 

/ kės 40 metų amžiaus, gimęs ;
■ i Padvareliu kaime, Viekšnių.

|| parapijoj, Mažeikių apskr. I.ie-■ Ii tuvo.i ir palaidotas Tautiškose
/ O B g kapinėse birželio 27, 1935.

žf Paliko dideliame nuliudime .
moterį Elena po tėvais Lūšy- >

L te, sūnų Antanų 4 metų, 2 i
F J-y seseris Jėva, Salave.ia ir Uršu-

le Zabulis. O Lietuvoje 
tina Ona, du brolius 
nes. ,

Liūdnai atminčiai musų bra
ngaus vyro ir tėvelio jau pra
slinko vieni metai ,nųo tos (ne
laimingos dienosi kada mus 
apleidai ir palikai vienus. Be

4-tą dovąną laimėjo J. Ka- 
chinskas, 322 W. 72nd St.

5 tą .dovaną laimėjo D. Staš 
skonis, 5633 W. 64th St.

6-tą dovaną laimėjo Stella 
Nevedomskis, 4139 So. Rock- 
well ’Št.

Kurie dar dovanų neatsiėme- 
te, tai kreipkitės pas G. K. Bu- 
dris, 2710 W. 59th St., telefo 
nas Prospect 6977.

Varde Keistučio Kliubo Biz
nio Komisijos —

SLA, 129 KUOPOS valdyba 1936 
metams: Pirm. F. Valaitis. 1828 
Canalport Ave.; Vice-pirm. G. Cher- 
nauskas, 1900 So. Union Avė.; 
Nut. rašt. -K. Batutis. 2627 Gladys 
Ąve,; -Fin. rąšt. W. Pųnkauškas. 
5235 -So. Ellis Avė.; Kagiertys B- 
Žolinas, 2931 So. Emėrald Avė.; 
f ašps globėjai: K. Kąžanąuskas, 

730 BroadSvay, Ą. Stonis,, 3510 
o. Union Avė., J. A. Jasynskas, 

Ž300 W. End Avė.; Canal 2183, 
laršąlka Ig. Tamašauskas, 822 W.

18th St.; Dr. kvotėjas Dr. P. Zala- 
toris, 6600 So. Artesian Ąve.; Org. 
J. Bertulis, 1343 So. Ąvers Avė.

F. Endrijauskas, pirmininkas, 834 
W. 35 St.; F. Bistrą, pirm, pag., 
4548 S. Fraącisco Ąve.; J. Bala- 
kas, nut. rašt., 1432 S- 60 Ct. 
Cicero, III.; K. Philips, turtę rašt., 
2254 W. 19 St.; K. Jenrišauskas,

MES PATAISOME 
RADIOS

Tegtil ekspertai pataiso jūsų Radio 
Mes .eęąme gerai susipažinę su kiek
vienos rųšįes radio. Darba garantuo
jame ,ant .metų. Dykai apskaitliavi- 
mas. Pašaukit mus

HEMLOCK 3434
KALBAME lietuviškai

Southwest Radio Co.
1708 West 63rd Street

Siunčiam Gėles Telegramų j 
Pasaulio Dalis

LOVEIKIS
‘ KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankjetams 
ir Pa;

3316 So.

•'Spąrkling. ęląss^ ątręwn yfith 
bnghtstars... the MUi Swanky- 
swigs. Youill Want to collect a 
,yfhpįeset Aųd;whileyou’rę doing 
it, get aęąuainted _ ■. 
with all sėven 
of the delicious
Krąft Cheese * *
Spreads. Tbey’re ► Ii 'j 
iriar vėlo u s .for įl - .
sandwiches,salads t]1 *
andappetizers.___ * '

Pete’« jnn
Mano užeigoje visados randasi ge
roms rūšies degtinė, ęąrden City ąlus 
cigarai, cigaretei, saldainių, šalta- 
(košės, užkandžiai ir mandagus pa
tarnavimas. 'Užeiga prieš lietuviu 
itautiškU kapinių vartus. Kviečia vi
sus navininkas.

PETE YOUNG 
,82nd 'and Kean Avenue

Mrs. Katherine Malochleb 27; 
m. prigėrė ežere, papildydama 
saužudystę. Paliktas jos rašte-, 
lis rodo, kad moteris buvo la-į 
bai susijaudinusi įsivaizdavi-į 
mu, jogei netiksliai auginusi' 
savo 3 mėnesių sūnų. NusižUd-į 
žiusi moteris’ gyveno kartu4 su! 
vyru adresu >2215 Iowa st. i

Kylos išgydymas 
*15.D0

•Be peilio, be skausmo, be gulėji
mo. Lengviausis, greičiausia kylos 
gydymo iįudąs.

Kodėl kankintės su paraiščiais, kai 
išgydymas toks greitas ir trigus ? 
Visokia kyla yra bloga, nėra gerųjų. 
Kyla plrmlaikiai naikina naudingą 
gyvybe. Taip kad kiekvienas asmuo 
turis kyla lošia savo gyvybe. Ko 
laukti ?

Pasitarimas su manim nieko n > 
kairiuos. Patirkit ka galėčiau jums 
pridėti. Ateikite šiandien ir prisikal
bėkime bendrai.
VARIUOSE VEINS PAGYDY

MAS S7 Už

SJMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba 1936 metams: Wm. Kriš
čiūnas, pirm., 9227 So. Cottage 
Grove Avė.; Jul. Racevičia, vice- 
pirm., 8326 So. Union Ąve.; P. 
Killis, nut. rašj;., 8347 S. Lituanica 
Ąve.; A. J. -Zalatoriš, ikaslerius, 
827 W. 33rd St.; A. Kaulakis, 
turto rašt., 3842 So. Uriidn Avė.; 
te. Mūsaitis, kontr. rašt., J. Ma
linauskas. apiek. .kasos; A. Vilias, 
maršalka; -K. Valaitis, prižiųrėto jąs 
ligopių; K. D'emeręckis, knygius, 
3331 Šo. WalĮąęe St; Draugijos 
Daktaras, Dr. J. P. Foška, 'bflce 
3183 So. -Hąlsted 'St. Tel. Victory 
3687, rez. Hemlock 2374. 
Susirinkimus laiko kiekviena mė

nesi kas pirma sekmadieni 12 vai. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 8133 
So. Halsted St.

is, '8461 S. Morgan St. 
Įeksnis, 4455 JS. 7 ' ’

Kas atsitiks su bedarbiais po 
liepos pirmos dienos?

Tokia tema yra rengiamos 
diskusijos tir pasitarimas Ho- 
well N$ghbQrh6bd House pa
talpose, 1831 So. Racine avė., 
šiandie vakare 8 valandą.

Jau buvo keliais atvejais; 
Naujienose pranešta, kąd be i 
darbių šelpimas pereis į nųsi-Į 
bankrutavusių miestų ir mies-Į 
telių rankas po liepos pirmos; 
dienos. Numatytos pašalpos,: 
kaip dabar atrodo, bedarbiams* 
toli grąžu neišteks. Tai kas gi* 
reikia daryti?

Štai tuo klausimu “kas reb 
kia daryti?” ir šaukiamas yrai 
susirinkimus Ho\vell House pa
talpose.

Atrodo, kad ir lietuviąmsJ 
kurių didžiuma yra -paprasti 
darbininkai ir jau pagyvenę 
žmoučs, bedarbės klausimas tu
ri būti opus. Ba ir jų yj’a ne
mažai bedarbių. Kąs gali už
tikrinti, kad tas ar kitas iš 
musų nęatsidursime šiUndie ar 
rytoj bedarbių .eilėse, kur gau
sime kitą darbą, ką’.susilauk
sime ryt dieną? į

Taigi vertėtų ir lietuviams 
dalyvauti šiame susirinkime ir 
pareikšti savo balsą.

now in
S n |cy ąwj9 igla sses I

Tavernos 
___ Kur _ Susirenka Lietuviai______  

21st Place Tavern & 
Restaųrant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai 
Bišmark plūs, .geros rūšies 

A-NTANAS^IR ’ŠgNES^STUKAI 
701 W. 21st .$4™’^ęl. Canąl 7522

pirma apžiurėjiina, o paskui $2 už 
kiekviena syki. Tos piktosios gyslos 
visiškai prapuls be žymių taip, kaip 
kūdikio. Ypatingai kviečiu tuos, ku
rių kojos jau su atdaromis žaįzdo- 
triis. Mano budu tai greitai užgyja.

Specialus parankamai moterims. 
Patarimas dykai.

DR. E. N. FLINT
32 N. State St. kamp. Washingtęn. 

Kambarys 1105
Atdara kasdien nuo 9 v. r. iki 4 po 
piet. Pirm, ir kety. iiuo -9 v. r. iki 8 

vai. po pietų.

Tavo malonus veidas tebe
stovį prieš musu akis. Tąvo 
Žodžiai. TkTr_ 
tebėskahlba musų ausyse 
tebejaučiame, ta meile, kurią 
mumyse sužadinai, kai tebe
buvai tarp musu. Mes neuž
miršime Tavęs ir gyvensime 
Tavo atsiminimais, iki ateis 
diena, kada ir mums reikės, 
užijięrkti akis. t .

—Motina ir Sesute..

įBuiigąlowlnn
jyjąsu užeigoj vimdąs randasi ge

riausios rųsiės degtinė, vynas, alus 
cigarai, ei garėtai; užkandžiai veltui

— ’ asdjen. .Graži -vieta visiems
gražiai laika praleisti. Ąt- 

. naktį Savininkai:
1REEN & JQS. TRĘPOSKAI

82rid and Kean Avenue

W0X8t of fąulte.
'tfnfortuliatel 

offewiy« condj 
many mere ttttu

tęeth andpoor
j The <rulek, plfeaaant way to Jmprpvę yoiir

Literine halts fermentation, » major eause 
of odom, and overcomee thė odora themaeT

^^u<V*X«.ypW'j<»b and ybur.frfenda 
Lteterine, the ąąfe jantiseptlc, regularly. J. 
bert Pharnąaciil Company, St. Lotfla, Mo.

Don’t offend others • Check
*halitosis with USTERINE

ROSE JUCIUS f 
persiskyrė su * 
Šiuo pašau- • 

įfe*,/ liu 25 diena >6 
l birželio, 1935 '• 

m., sulaukus 
• 17 metu-am-

žiaus, gimus r 
Chicago, III. - 

IfeOiM Paliko di- , 
deliame nu- ’ 

ĮjpU liūdime ipo- 
tina ir sesu- )

Akvilina Urbikaitė, 18 m., 
užbaigė Hughes Flower aukš
tąją mokyklą. Dabar j j rengia
si tęsti studijas universitete.

Užbaigus aukštąją hąokyklą, 
p lei Akvilinai buvo surengtas 
pasilinksminimo vakarėlis pas 
p-nus Malinauskus. Vakarėly 
dalyvavo visi jos ir jos tėvų 
p-nų Urbikų drangai. Buvo iš
reikšta nuoširdžių linkėjimų p- 
lei Akvilinai atsiekti 
mokslą.

Ta pasilinksminimo 
p-lė Akvilina ir jos 

patenkinti.

. JONAS PHILLIPS 
(Pilipavičius)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birž.- 22 d., ‘3:15 valandą ;;’to, 
1936 m., sulaukės 59 m. am
žiaus, ginies Tauragės apskr., 
Kaltinėnų 'pafbp. Paliko dide
liame nuĮijUdime .moterį Mari
jona po tėvais Dinapaitę, 3 
siinus James ir marčia Fran- 
ces, Mykolą ir marčia Rose ir S 
Antrina, .seteri Stefaniją, ir . 
švogeri Petrą Ruplėnus, se- 1 
ęers sųnų, Simpna Petravičius : 
ię'gimines. O Lietuvoje 2 bro- ’ 
liūs, Adoma ir Antaną ir gi- - 
minės. . . ;

Kūnas pašarvotas randasi 
3239 Lituanica Avė. Laidotu- 
vės < įvyks ketvirtadieni, birže- • 
lio 25 diena, 8:00 vai. ryto iš 
nąnių i šv. Jurgio parapijos < 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu- ... 
lingos pamaldos už velionio 
sielį, o iš. ten bus nulydėtas 
i šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Phillips gi-n 
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti - laidotuvėse ir suteikti 
jam 'paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame. 
Moteris, Sunąi,. Marčios, Se

serys, švogeris ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja L'riid. 
DiFokt. A. Masalskis, tel. Rou-- 
levard 4139. , >

“Naujienose” neseniai 
paduota eilė pavardžių. Tai pa
vardės mokinių baigusių Chi
cagos aukštųjų mokyklų kUfšą, 
kurios atrodė lietuviškos. Ta
čiau ne visų lietuvių pavardės 
buvo sužymėtos.

Tarp nepaminėtų pasiliko ir 
p-lė Florence Oshell, 5694 So. 
Mozart Street.

P-lė Florence 
baigė Lindblom 
kyklą. Gavimu 
Lindblom mokyklos ji savo stu
dijų nebaigė. Ji lankys toliau 
biznio kolegiją.

Kreditas, pasakysiu kaip se
nesnis žmogus, visų pirma pri 
klauso p-lės Florence ir jos bro 
lio Jono motinai p nial Oshell 
už tai, kad jie turėjo progos 
lankyti ir baigti mokyklą. Nes 
p-niai Oshell teko dirbti ne
mažai, kad suteikti vaikams to
kią progą.

Tačiau reikia pripažinti kre
ditas ir vaikams, štai p-lė Flo 
rence yra Pirmyn choro narė. 
O mes žinome, kad šis choras 
yra Chicagos lietuvių kultųri- 
pio gyvenimo pąžiba. JBe to, 
p-le Florence aktyviai daly va 
vo savo mokyklos veikloj ir pa
sižymėjo atletikoj, plaukime, 
fechtavime (fencing) ir šo • 
kiuose.

— Jaunuomenės draugas.

Lietuvių Draugelį ir 
Kliubų dėmesiui

tesės
Hire People with 
Hfllitosis .( B^EATH ) 
People who^;et .piįd hold jobs 
. keep their breath agreeable

k A V

rerybody ouffera from thto 
Boine Um4.otj>ther-r

liūdnos. Tave prisiminus mums.'
■ a®aros vilgo blakstienas. Musų 1

' t širdyse tu pasiliksi neužmirš-*
tarnas, brangus vyre ir tėveli.

ž Ilsėkis ramiai Tautišku ka- J
.iii pipių kalnely. Tu pas įpus jąu j

nėbęšugtjši, bet mes ariksčiaus 
ar vėliąus pas tave ateisime. Lauk mus ateinant. <

Nuliūdę—Moteris Elena, Sūnūs Antanas, 3248 W. lllth Street j 
J ? « ' ir Gimines,

Pirm,
Maplewood 'Ąve,;

______ . ___j, put. rašt., 
5332 S. Long Avė.; Walter Shrifka.

Washtenawi 
jntr. rašt., ] 

.tanley Ba-

Jonas, 
2841

4157 Archer Ąve., Thone 
John žuris, teisių n T!,-- •-- • A- -*,■

šalka. 2534 
Mykolas Kasparaitis.;

1 Ąve.
t . iuną kiek-, 

vieną mėnesi kas pirma sekmadieni 
12 vai dieną, Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd Street.

t''

S'Į&KaĮ

COOK APSKRIČIO .ĮiięONINe, W 
Harrtaon ir 'So. Wo<id kampas. 
Telefoną*' SEEIey '8500.
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Dar nevėlu atlanky 
ti Lietuvą

Dar apie ežerų kar 
nivala

Naujas “Pirmyn” Choro Pirmininkas

Didelė ekskursija | Lietuvą

Kad šiemet daug lietuvių va
žiuoją į savo seną tėvynę Lie
tuvą, ją pamatyti ir sykių at
lankyti savo senus tėvus, gi
minės ir visus pažįstamus, tai 
jau matėme laikraščiuose ir 
laivakorčių agentų pranešimuo
se. Bet randasi nemažai tokią 
lietuvių, kurie yra užimti mU- 
sų seimais, suvažiavimais ir 
kurie anksčiaus negalėjo išva 
žiuoti; Tokiems keleiviams Lie
tuvių Laivakorčių Agentų Są
junga Amerikoje ruošia atski
rą ekskursiją liepos '21 d. iš 
New Yorko ir liepos 22 iš Bos
tono dideliu ir nauju “Staten- 
dam” (Olandų linijos) per Rot- 
terdamą į Klaipėdą. Beabejo, 
seimų dalyviai pavargs, tai 
jiems bus gera proga kelionė
je atsilsėti ir Lietuvoje visas 
įdomybes pamatyti. Taipgi yra 
daug tokių lietuvių iš vyrų, 
buvusių karo veteranų, kurie 
belaukdami bonų ir pinigų ne
galėjo anksčiau išvažiuoti, ta: 
ir veteranam, kurie dar iki 
šio laiko neturėjo progos pa
matyti Lietuvą, yra gera pro 
ga su šia ekskursija važiuoti.

Laivakortės nuvažiuoti ir su
grįžti trečia klase kainuoja 
$175.50, karo mokesčių ' $5.00 
ir Lietuvos piliečiams (ne Ame
rikos piliečiams) $8.00. Taigi 
viso “round-trip” laivakortės 
vienam keleiviui $188.50; tu
ristine klase biskį brangiau.

Neatidėliodami kreipkitės prie 
lietuvių agentų savo mieste, c 
jei kur nėra lietuvio agento, 
tai kreipkitės prie artimiausio 
kitame • mieste esančio lietuvio 
agento. Jis jum patarnaus kuo^ 
geriausia ir laive vietą 
geriausią.

Lietuvių Laivakorčių 
Sąjungos Amerikoje,

suteiks

Agentų 
inčj 

Valdyba.

Apiplėšė lietuvį 
jo namuose

NORTH SIDE. — P-nas John 
Sirvidas, 1710 North Gjrard 
Street, papasakojo apie tokį 
įvykį;

Anksti sekmadienio rytą į jo 
butą įsiveržė du italai ir pra
dėjo jame šeimininkauti kaip 
tinkami. Paėmė tris auksiniu^ 
laikrodėlius su lenciūgėliais, 
daimantinį žiedą $200 vertės ir 
pinigus, kuriuos rado.

Po to piktadariai išsivedė Sir- 
vidą iš stubos, įsivarė į gara 
žą, čia paėmė Sirvilo automo
bilį Studebakerį 1933 metų iš 
dirbystės ir įsivarę į automo- 
bilį Sirvidą išvažiavo.

Atvažiavę ant Canal gatvės, 
tarpe Roosevelt ir 14-tos gat
vių, jie išmetė Sirvidą iš auto
mobilio, o patys nuvažiavo sa
vais keliais.

Dar ir pirmadienį Sirvidas 
neturėjęs žinios apie pavogtą 
automobilį, kurio laisnis yra 
530069. Viso Jonui Sirvidui pa
daryta žalos virš tukstanties 
dolerių.

Jonas Sirvidas gyvena 
nas, gal todėl piktadariai 
nužiūrėjo kaip auką.

vie-
• • • 
jį ir

Pasirinko vietą 
sėdėti

metų vasarą pietines 
dalies parkų valdyba

Naktų rengėjai 
omenėj surengi- 
kur kas( didesniu 

ežere ties

1921 
miesto 1 • 
surengė liktarnių paradą Mid 
way dirvonuose. Midway vadi
nasi plątusis bulvaras, kurs ei
na pro Chicagos universitetą. 
Keletas šimtų mergaičių ir ber
niukų parodoj nešė liktames, 
padirbtas apielinkės parkų pa
talpose, kur jie turėjo savo 
kliubus. Efektas įvairių spalvų 
ir šviesų buvo didelis.

Dėka šio berniukų ir mer
gaičių parado, gimė “Venecijos 
Naktų” idėja, tai yra parodų 
ant vandens vakaro arba nak
ties metu. Nuo 1929 metų to
kios parodos Chicagoj laikyta 
kas vasarą. Jų rengėjai ir da
lyviai kas kartas tobulino šią 
pramogą. Viena sėkmingiausių 
Venecijos Naktų turėta 1933 
m. Sherman parko ežere. Dau
giau kaip 50000 žiūrėtojų bu
vo apstoję ežero pakrantę ir 
grožėjos spektakliu, kuri suda
rė apie 30 parėdytų laivų ir 
pludžių.

Venecijos 
betgi turėjo 
mą karnivalų
mastu, pavyzdžiui 
Grant Parku. Jų noras taipgi 
buvo, kad šitoks didelis karni- 
valas pasidarytų kasmetinė chi- 
cagiečių pramoga.

Ir šių metų, t.y. 1936, vasa
rą toks karnivalas bus sureng
tas Burnham parko ežere, prie 
Grant parko. Karnivalas ruo
šiama 22 dienai rugpiučio. Pirm 
tos dienos per dvi savaites bus 
duodami įvairus vandens spor
to programai ir karnivalas 22 
d. rugpiučio užbaigs juos.

Pramogoms padaryti planai 
nužiūri dalyvavimą daugybės 
laivų ir pludžių. Paroda susi
daryt iš dviejų skyrių arba da
lių. Viena dalis susidės iš Chi
cagos Parkų Distpkio, o kjta 
iš biznierių, jachtų kliubų, tau
tinių grupių, stambesnių orga
nizacijų pludžių (floats).

Chicagos Parkų Disf riktas 
gelbės ir civilių gyventojų gru
pėms priruošti juo gražiau sa
vo plūdes.

Fejerverkai, milžiniškos pa- 
jėgos švituriai, tūkstančiai ba
lionų ir muzika, žinoma, vai
dins svarbią rolę šioj pramo
goj, kuri yra oficialiai pava
dinta Ežerų Karnivalas.

Kalbamos dienos, t.y. rugpiu
čio 22, programas nužiūrėta 
toks: A . .u

nuo 7 iki 9 vai. vakaro plau
kikų ir narų paroda;

9 vai. vakaro apvainikavi
mas didžiųjų ežerų karalienės;

9:30 vai. tėvas Neptūnas pri
ims ežerų karalienę ant savo 
laivo, kurs vadovaus paradui;

9:35 vai. paradas laivų ir 
pludžių;-

10 vai. vakaro fejerverkų lei
dimas.

Rengėjai kviečia visus Chi
cagos biznierius, civilius gy
ventojų kliubus, draugijas ir 
tautines grupes prisidėti prie 
karnivalo. Parkų Distriktas gel
bės tiems, kurie norės prisi
dėti.

Viena sąlyga statoma vi
siems: jų plūdes, pirm negu 
joms bus leista dalyvaut pa 
radę, turės užgirti karnivalo 
komitetas. Mat norima, kad jos 
atrodytų kuogražiausios.

Lietuviui kalėjimas
Arthiir Seeling, 35 metų, 

4332 North Troy Street, sėdė
jo Fullerton avenue elevato
riaus stoty nuleistomis žemyn 
nuo platformos briaunos kojo
mis. Smarkiai bevažiuojąs 
traukinis pagavo Seelingą ir 
sunkiai sužeidė.

Seeling gal butų buvęs už
muštas vietoj, tačiati motor- 
manas pastebėjo jį iš toliau ir 
spėjo sulaikyti traukimo grei
tumą.

Chicagos Lietusių Choras “Pirmyn” baigęs šio sezono sėk
mingą darbuotę, pereitą savaitę išsirinko naują choro valdybą, 
kuri turės darbuotis per ateinantį sezoną. Valdybom išrinkta:

Pirmininkas Antanas S. Vaivada
Vice-pirmininkas Jonas žičkus
Vice-pirmininkas Feliksas Mason
Iždininkas Xaveras šaikus
Susirašinėjimų sekretorė p-lė Jacųueline Urbick
Biznio sekretorė p-lė Doris Belus /
Finansų sekretorius Al. Mickevičius
Protokolų sekretorė p-lė Milda Baronas
Parengimų komiteto pirmininkė p-lė Albina Trilikaitė 
Choro vedėjas Kazys Steponavičius.
Pereitų metų choro darbuotė buvo sėkminga? Choras

statė porą operečių, jų tarpe klasinę operą “Cavdleria Rnstica- 
na”, taipjau dalyvavo daugelio draugijų parengimų. Ir visur 
choras nepaprastai gražiai pasirodė.

Reikia tikėtis, kad naujoji valdyba parodys reikiamos en
ergijos ir dar labiąų pyaplčs choro darbuotę.

pa

porte
Papūgą išgelbėjo 
moteriškės gy- 

vasti

---------- .... „r....................

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

Vytautas Tarutis 
progresuoja CLASSIFIEDADS

Plačiai čikagiečiams žinomas 
dainininkas Vytautas Tarutis 
vakar pradėjo dainuoti Edge- 

, water Beach viešbuty. Vytau
tas dainuos ispanų oktete ir 

solo kuri-

Financial
Finansai-Paskolos

Anksti praeito sekmadienio 
rytą, 36th ir Lowe Avė.* apy- 
inkėj, kai dar visi saldžiai te

bemiegojo, didelis trenskmas 
daugumą staigiai išbudino. Iš
aušus pasirodė, kad prie prie 
kinių p. F. Klupšo namo durų, 
3600 So. Lowe Avė., tapo iš
sprogdintas dinamitas. Eksplo 
zija išmušė duris, išbarstę lan
gus ir išmušė 
se laiptuose1.

Rodos, kad 
tik išgąsdino 
ir kaimynus.

F. Klupšas
ro budo biznierius ir jokių prie
šų nenumatęs iki šiol. Todėl 
dar nežinia kokiais sumetimais 
buvo

skylę metaliniuo

nieko nesužeidė, 
namo savininkus

yra tykus ir ge-

išbombarduotas jo biznis.
— Niekutis.

Išsiuntinėjo 
$36,000,000

Chicagos pašto viršininkas 
Ernest J. Kruetgen paskelbė, 
kad Chieagoj $36,549,500 su
ma bonų tapo užcertifikuota ir 
kad čekiai išsiuntinėta vetera
nų adresais.

Jau teisme dėl bonų
Teisėjas Daugherty rado, kad 

Albertas Valaskas 31 m. yra 
kaltas, jogei važiavęs automo
biliu būdamas girtas. Valaskas 
gyvena adresu 10819 So. Mielai- 
gan avė. Jam paskirta baus
mes 10 dienų kalėti pataisos 
namuose.

Kitas nubaustas dešimčiai 
dienų kalėti pataisos namuose 
už tokį pat prasižengimą, kaip turi atiduoti žmonai,

buvo Lupę Che 28 (privalo suvartoti naudinges- 
So. Sangamon st1340

Mrs. Ethel Green 29 m., 2231 
Asbury avenue, Evanston, pa
juto, kad gazo dujos veržiasi j 
skiepą į gyvenamuosius kam
barius. Ji paėmė telefoną tik
slu šauktis pagelbos, bet be- 
telefonuodama apalpo. Tuo lai
ku pradėjo daryti triukšmą 
prie telefono papūga. Dėka pa
pūgos kliksmo. atsiskubino 
p-nios Green namus pagelba 
išgelbėjo ją nuo mrities.

Vėl susirgo

ir

BRIDGEPORTAS.—Mr.
kasio sūnūs, 3243 So. Union 
avenue, buvo kurį laiką ligoni
nėje. Kadangi atrodė nasvei- 
kęs, tai sugrįžo namo. Tačiau 
praėjusio šeštadienio naktį 
simptomai ligos vėl pasireiškė 
ir jis vėl tapo išvežtas į ligo
ninę. .— Niekutis.

Rim-

Arthtir J. Tallet ir jo žmo
na, 3608 So. Lowe avenue, at
sidūrė teisme dėl bonų, ku
riuos Arthur, kaip karo vete
ranas, gavo suma $650. Ar 
thuro pati kaltino, kad jis mė- 
giąs perdaug degtinės gerti 
Taigi teisėjas išnešė sprendi
mą: $300 iš gautų $650 Tallet 

o kitus

niems nei viskė reikalams

šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 
siėmė laisnius (leidimus) ve- t 
dyboms: I

Daniel Kerwin 18 m. ir Ann išpildys nekuriuos
Bolokas 18 m.

Frank Sachese 28 m. įr Ma
rle Barkowski 23 m.

Anthony Gembolis 26 m. ir turi gerą pasisekimą. Taip lie-
Dorįs Pryor 21 m.

William Weinber‘g, East
ėago, Ind., 26 m. ir Yella
tus 22 m.

Bruno Stankus 19 m* ir
Schultz 19 m.

Joseph Marcinkevich 52 m.
ir Agnės Legerat 50 m.

John Sebowsky 22 m. ir So-
phie Cernouskas 21 m.

Walter Schrader 24 m.
Anna Samanas, 26 m.

Marion Barški 23 m. ir Ge-
nevieve Pawlowski 20 m.

James Kūkalis 21 m. ir Mil- 
dred Alisanškas 22 m.

nius. ' . . .
Pažymėtina, kad Vytautas 

dar tebėra jaunas, bet muzikoj

! tuviai, taip svetim'taučiai jam 
Chi- užleidžia pirmaeiles vietas. 
Ma- '

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ
PASKOLOS 

Greitas 
patarnavimas 

Realty Co.
Prižiūrėjimas 

4329- 
St. Yards 4330

Maži 
mokėjimai

Gordon
Real Estate

809 W. 35th

Furs
Kailiai

Ann

ir

CLASSIFIEDADS
>

Business Service
Biznio Patarnavimai

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
UžraŠom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen- 

I tus. Išrenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis. 

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

Henilock 0800

Ieško įvairumo 
gyvenime

Pauline Dorfman 16 me£ų, 
2919 North Whipple avenue, ir 
Maxine Johnson 15 metų, jau
tėsi nubodumą namie. Taigi 
turėdamos iš viso tik 7 centus 
jos sumanė važiuoti į Holly- 
woodą, Kalifornijon. Policija 
sugadino jų kelionę ir gal ak
torių karjerą, kai jos mėgino 
pagauti tavorinį traukinį va
žiuojantį. į vakartis. Policija pa
siuntė merginas namo pas tė
vus. 

i

O štai Josephine Adamczyk 
21 metų, 4025 West 56 Street, 
sugrįžo namo iš parės 1:30 va
landą nakties. Motina rūsčiai 
išbarė ją už tai. Mergina bari
mo išgėrė nuodų. Ųaktarai ta
čiau sako, kad ji pasveiks.

Well, šviežias vynas rūgsta.

Yugoslavų radio 
koncertai

Chicagoj, gal iš visų įdo
miausi radio programų sveti
ma kalba yra Amerikos Yu
goslavų programa, 'kurią duo
da Palandech per WWAE, 
1200 kc., kas sekmadienį, po 
pietų, nuo pirmos valandos 
iki antros.

šias programas tvarko ir 
ruošia žymus Yugoslavų kom- 
positorius prof. Alexander 
Savine. Programai susidaro iš 
muzikos kurinių, folkloros, 
tautinių dainų, o taipgi ir kla
sinių veikalų.

Pastebėtina, kad 
muzika pasižymi 
gražiu sąskambiu,
vaizdingu bei jausmingu pa
grindu. Ji kiekvienam1 muzi
kos mėgėjui verta pasiklau- 
syti.

Programas angliškai prane
ša Stephen Stepanchov.

f
Yugoslavų 
ypatingai 
ritmu ir

GERKIT TIK GERA ALŲ

SOUTH SIDE BREVVING COMPANY
■

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

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

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

M. NORKUS
Res. YARDS 2084

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais aug 

ryto iki piet. 
LANDLORDS BUREAU np 

CHICAGO Inkorporuotai 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame Inu šiuo adresu 

r.0 m«»*

10

virš

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing 
37Š0 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Building Material
Statybos Medžiaga

Co.

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

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

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaka. 1728 S. Halsted St. 
Canal 9845.

VIENINTELIS LENTŲ YARDAS 
CHICAGOJE SU VISOMIS PASAU

LINĖS PARODOS LENTOMIS. 
Visu senu ir naujų lentų, žemiau

sios kainos Ū. S. A.
2x4, kaip naujos, švarios,, pigu kaip 
už pėda .....    1c
Naujos plasterio boardos 3/8” 100 
ketvirtainiu pėdų .................  $2.20

—2”—3”- ’ ' .
pigu kaip ............. ............... M. $20
Nauja Fir-Tex insul. pilnas %” 100 
ketvirtainiu pėdų ..........4...... $3.50

Didžiausios bet kada pasiūlytos 
pinigų santaupos ant Pasaulines pa
rodos plieno tvorų, decking, Ply- 
wood, masonite, transite, wallbord, 
kliuviniu, eglinių grindų, beaded 
clg. partition. Stogams dengti to
liai, asbestos, asphalto gontai, vė
liavų stulpai, sinkos, toiletai, vanos, 
malevos, stiklai, durys, langai, ak
mens slenksčiai, Truscon joists—42” 
vielos tvorų stulpai.

Pirm negu pirksi aplankyk musų 
yarda.

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

Avė. Lafayette 0074.

” lentos kaip naujos,

Furniture & Fixturės 
Rakandal-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIKTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

COAL
_________ Anglys_________
Anglys!. Anglys.!

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

Virginia Mine Run $6.95 už tonų, 
perkant daugiau.

SHULMISTRAS BROS.
4016% Archer Avenue

Tel. Lafayette 6300.

KAINOS AUKŠTOSIOS RŪŠIES 
NORTHERN . ILLINOIS ANGLIŲ 

LABAI SUMAŽINTOS 
PERKANT PO DAUG.

MINE RUN ........  $5.25
LUMP OR EGG .........................  5.50
SCREENINGS .......................    4.25

Jus perkate tiesiai iš kasyklų.
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 3882—

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Barai ir kiti krautuvėms fikčeriai 

nauji arba vartoti. Cash arba leng 
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE 

5300—5314 So. Halsted St.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU St. Kuogos, gyveno 
pirmiau 4409 So. Fairfield Avė. Esu 
atvažiavęs iš Winnipeg,. Canados, 
norėčiau pasimatyti, turiu svarbų 
reikalą. Amerikoje busiu labai tru
mpa laika.

Victor Novogrodskis.
1200 So. 2nd St., St. Charles, III.

Educational.
Mokyklos

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

MOLER
177 N. State St.

ir vietos aprūpini

SYSTEM 
Central

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs šiaučiuS 
Matykite savininka po 6 vakare.

3500 So. Union Avė.

REIKALINGAS ŽMOGUS prie na
mu darbo, guolis, valgis ir mokestis. 

817 West 34th Street

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia 

MERGINA virš 20—patyrusi na
mų darbe—1 vaikas—nakvoti. Gera 
ąlga. Savas kambarys ir vana. Gold
man, 39 South Central Park.

For Rent
DEL NAMU ar biznio—824 West 

35th 8 kambariu namai—beismentas 
—garažas, didelis lotas 
įvažiavimas iŠ gatvės iki 
iėlos. Tinka budavotoiui. 
teamsteriui. Renda $40.00.

Dearborn 2429.

gretimai, 
išgrįstos 

muveriui.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

4843 West 14th Street 
Cicetfo, III.

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

—O—

---------- —O—-------

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

1739 So. Halsted St.

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

PARSIDUODA tavernas, geroj 
vietoj priešais dirbtuvių, biznis iš
dirbtas per daugeli metu; turiu par
duoti iš priežasties ligos. 3801 So. 
Halsted St.

tavernas, pilnaiPARDAVIMUI 
įrengtas; renda pigi. Lietuvis savi
ninkas. 986 East 75th St.

Real Estaie For Sale 
Namal-Žemė Pardavimo!

PARSIDUODA MURO NAMAS IR 
MAŽAS MURO NAMUKAS

Frontinis namas 3 pagvvenimų po 
6 kambarius, vanos, elektriką, ir 

s gasas, užpakalinis 4 kambarių su 

dasi geroj vietoj lietuvių kolonijoj. 
Šiuos du namu galite pirkti labai 
pigiai. Atsišaukite pas

N. C. Krukonis and Company 
3251 So. Halsted Street

Tel. Victory 1233
'• Chieago. III.

ran




