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President Roosevelt
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NUSIŠOVĖ VYRAS7
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šiai

vienas

apie baisią pa- 
plantatorių pa
gyvena tikroj

MARSEILLĘS 
birž. 23

Seka trilionus metų 
atgal Įvykusią erd

vėj eksploziją

Baisi padėtis Arkan 
sas plantatorių 

pusininkų

Francija siūlo tris 
sutartis išlaiky

mui taikos

Arkan-
Dabar 

svarsto

YORK, birž

— Armi
Bolivijos

kad ji dar

EVANSVILLE, Ind., birž. 23. 
— Trijų valstijų policija ieško 
plėšikų, kurie vakar užpuolė 
vietos departamentinę sankro
vą ir pabėgo pastvėrę $10,000 
pinigais ir $2,000 čekiais.

Chicago, III., Trečiadienis, Birželio-June 24 d., 1936

Prieš kelias

respublikonų
kuris likoVILLACOUBLAY, Francijoj, 

birž. 23. — Francijos lakūne 
Maryse Kilt skelbiasi buvusi 
pasikėlusi į augštį 45,275 pė
das, tuo sumušdama visus mo
terų aukštumo rekordus.

Didieji Francijos 
streikai jau visai 

baigiasi

nas žmogus 
gendama ir 12 žmonių 
sta dviejuose gaisruose, 
stoliai siekia $100,000.

Pabėgęs, bet Chicagoj suimtas 
negras pasakoją apie tikrą 
vergiją Arkanš&s medvilnės 
plantacijose. .

CLEVELAND, Ohio, birž. 23. — (Specialė telegrama ^Nau
jienoms”). — SLA. Jubiliejinio Seimo trečiame posėdyje sek
retoriaus padėjėjais liko paskirti adv. K. Jurgelionis ir S. Vi- 
taitis. " •

Taipjau liko paskirtos visos seimo komisijos. Komisijon 
įėjo J. Martin-Marcinkevičius iš Kenosha, Wis., Mrs. Zloitis (?) 
ir Julius Mickevičius iš Chicagos.

Svarbiausias šioje sesijoje ginčas buvo apie priėmimą de
legatu S. Michelsono iš Boston, Mass. Jis liko priimtas 110 bal
sų prieš 82.

Prezidento adv. F. J. Bagočiaus raportas liko priimtas vi
sais balsais prieš 8,. daugiausia advokatų, kurie protestavo, prieš 
prezidentą, buk jis juos paniekinęs, neduodamas jiems užtek
tinai legalio biznio.

Po to prasidės ruošimas plat 
formos, o ją priėmus, prasidės 
nominacijos. Bus pasakyta il
ga nominavimo kalba, paskui 
kelios parerhimo kalbos. Kitų 
kandidatų, apart prezidento 
Roosevelto ir vice-prezidento 
Garner nenumatoma, tad .dau
giau nominacinių kalbų ir ne-

Francijoj, 
Uoste inkilo suįru- 

tė streikuojantiems laivų dar
bininkams sulaikius išplaukimą 
šešių pasažierinių laivų. Stre’ 
kuoja apie 4,000 jurininkų.

ziavo į
Lietuvoje
Amerikoj ir jau du Lietuvoje 
ir vienas būdamas studentu mi
rė smegenų uždegimu. Taigi 
iš 7 šiuo laiku gyvi trys.

Didžiųjų ežerų 
paroda

Skelbia karo stovi 
Bolivijoj

JERUZOLIMAS, birž. 23.— 
Penki arabai liko užmušti ir 
du Anglijos kareiviai sužeisti 
laike susirėmimo,. kuris ištiko * • po arabų puolimo^ traukinio.

WASHINGTON, birž. 
Kongresmanas Zioncheck 
go iš Gallinger ligoninės, kur 
buvo tyriamas jo protas ir iš
vyko j privatinę sanitariją Bal- 
timorėj. Pabėgimas buvo su
ruoštas jo šeimynos, kada jis 
turėjo stoti teisman išsprendi
mui distrikto komisionieriaus 
reikalavimo uždaryti jį beprot- 
namin kaipo pavojingą bepro-

Sylvester Plumlee
OLNEY, ILL. — Sylvester 

Plumlee, 62 metų amžiaus, ren
giasi vėl apsivesti. Jis jau bu
vo vedęs 9 kartus.
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Chicagai ir apielinkei federaA 
lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Giedra, biskį šilčiau. (
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicagoje buvo, 65°.
Šaulė teka 5:15, leidžiasi 

8:29.

Prasidėjo Demokratų 
KonvencijaSLA.Jubiliejinis 

Seimas

kovingą kalbą 
priminimu, kad 

bus tęsiama 
išrhintinga ir tvarki 

Naujoji Dalyba, po vadovybe 
“gabaus ir drąsaus komanduo
tojo Franklin D. Roosevelt”.

Paminėjus prezidento vardą 
kalba liko nutraukta, nes sa 
lėj prasidėjo delegatų marša 
vimas ir neapsakomas triukš
mas, kuris tęsėsi geroką pus
valandį.

Buvo aišku, kad prezidentas 
Roosevelt ir vice-prezidentąs 
Garner bus nominuoti vienbal- 

aklamacijos budu.
Visi pažymi, kad jau įėjus 

į salę galima tuojaus pastebė 
ti didelį vieningumą tarp de
mokratų, kurio nebuvo pas re- 
publikonus, kurie- nesenai .kon
venciją laikė Clevelande.

Be to pas demokratus daug 
didesnę rolę vaidina moterys. 
Didelę dalį delegatų sudaro mo
terys, kurios užima partijoje 
aukštas vietas, ko nėra pas re- 
publikonus. Ir moterys yra 
tiek entuziastingos dėl renomi- 
navimo prežidento Roosevelto, 
kaip ir vyrai.

Prezidento priešininkai iki- 
šiol konvencijoje nė nepasiro
dė. Niekurie jų, kaip Al Smith 
su keliais Liberty League na
riais nuėjo pas republikonus,

Zioncheck pabėgo iš 
vieno Į kitą be

protnamį

Tik vienas klausimas yra: tęsti Naująją 
Dalybą, ar gryšti prie senosios dalybos, 
pareiškė Farley atidarydamas konvenciją

NEW
nuoš. miesto jaunuolių,'nuo 16 
iki 25 metų amžiaus, gyvena 
bedarbių pašelpomis, kadangi 
negali gauti jokio darbo.

MONTREUK, Šveicarijoj, 
birž. 23. — Turkijos paduotas 
tautų .. sąj ungąi reikalavimas 
pakeisti Lausanne taikos su
tartį ir leisti jai atginkluotl 
Dardanelus iššaukė audrą, pro
testų. Kelios valstybės jau pa
reiškė pasipriešinimą Turkijos 
reikalavimui.

WASHINGTON, > birž. 23. — 
šiandie pas prezidentą Roose- 
veltą lankėsi angliakasių unijos 
prezidentas John L. Lewis ir 
abu tarėsi daugiau valandos 
laiko dėl senato atgaleivių su
trukdymo priėmimą Guffey bi- 
liaus. Taipjau persyarstė darbo 
punkto demokratų platformo-

TOLEDO, O., birž. 23.—Vie 
žuvo, kito pasi 

sužei- 
Nuo

ir ypač 
Liberty League 
valdžios darbo šalies 
mo.

Neilgą, bet 
Farley baigė 
Naujoji Dalyba 
toliau

PHILADĖLPHIA, Pa., birž. 
23. — Gražiai išpuoštoj erd
vioj konvencijos salėj šiandie 
vidurdieny atsidarė demokratų 
partijos konvencija, nominavi- 
mui partijos kandidatų į pre
zidentus ir vice-prezidentus ir 
paruošimui partijos platfor
mos. •

Konvencijoj dalyvauja virš 
1,000 delegatų ir tiek pat pa
vaduotojų (alternatų)i.ir daug 
tūkstančių žiūrėtojų. Pats mie
stas yra , išsipuošęs ir konven- 
cijos proga laukia bent 150,- 
000 svečių.

Konvenciją atidarė generali
nis pašto viršininkas ir demo
kratų partijos nacionalio komi
teto pirmininkas James A. 
Farley, kuris pirmiaufeia pa
kvietė vyskupą perskaityti mal
dą, konvenciją nufotografuoti, 
Philadelphijos merą republiko- 
ną Wilson pasveikinti konven
cija, o paskui pats tarė įžan
ginį žodį. \
"^Shfo" tzahįiffej kalboj, Fai> 
ley tarp kitko pareiškė:

“Klausimas prieš Amerikos 
žmones yra aiškus ir jo nega
lima užslėpti. Tas klausimas 
yra: Ar mes turime tęsti Nau
jąją Dalybą, kuri išgelbėjo mū
sų šalį nuo nelaimės ir despe
racijos, ar turime gryšti prie 
senosios dalybos, kuri šalį su
ardė ?”

Tokis Farley pareiškimas iš
šaukė entuziastišką ir triukš
mingą plojimą visoje konven
cijoje, kuris ilgam laikui nu
traukė pirmininko kalbą.

Konvencijai aprimus Farley 
tęsė kalbą smerkdamas repub- 
likonus ’ ir ypač atgaleivišką

Už trukdymą
gaivini

ZIGMANTIšKIAI, Panevėžio 
ap. — Gegužės 14 d. vakare 
klėtyje šratiniu šautuvu nusi
šovė 30 metų amžiaus vaikinas 
Petras Čekanauskas. Čekanau
skų buvo 7 -broliai: du išva- 

Ameriką, 5 pasiliko 
Vienas nusišovė

Konvencija baigsis veikiau
sia ateinantį šeštadienį, paties 
prezidento Roosevelto kalba 
priėmimui nominacijos.

Dabar pusininkai streikuoja, 
reikalaudami $1.50 į dieną ir 
pasireiškė darbininkų truku
mas. Nors jis nepriklausąs pu
sininkų unijai, bet kada užveiz 
da bandė, grūmodamas gink
lu, nuvaryti jį į darbą, jis tam 
pasipriešino. Už tą jis ir. liko 
įtartas pasikėsinimu , nužudyti 
užveizdą ir turėjo palikęs žmo
ną ir šeimyną bėgti iš valsti
jos. Bėgęs slapštydamasis Ten 
nessee pelkėse, kur jį vijosi 
su šunimis. Bet ir Tennessee 
valstijoje jis nejautęs saugu
mo, tad atvykęs į Chicago.

Po kiek laiko jis buvo su
sektas ir, reikalaujant 
sas valstijai, suimtas, 
bylą apie jo išdavimą 
gubernatorius Horner.

CHICAGO 
dienas Chicagoje liko suimtas 
pabėgęs iš Arkansas negras 
Sam Bennett, 55 m., kurio rei
kalauja Arkansas neva už pa
sikėsinimą užmušti plantacijos 
užveizdą.

Jis sėdi kalėjime ir nenori 
pasiliuosuoti, nes kalėjime jau
čia saugumą. Jis yra taip įsi- 
baidęs, kad dagi Chicagoje bi
josi išeiti laisvėn, kad planta
toriai jo nepastvertų ir slap
ta neišgabentų j Arkansas vai 
stiją, kur jo 
mirtis.

Jis pasakoja 
dėtį medvilnės 
sininkų, kurie 
vergijoj.

Pasak jo, pusininkai pasiima 
dirbti apie 10 akrų ir už tą 
gauna tam tikrą derliaus dalį. 
Kiek jie turi gauti jie niekad 
nežino, nes plantatorius pasi
ima visą derlių ir pardavęs jį 
duoda pusininkui kiek jis no
ri. Pats pusininkas negali pa
silaikyti derlių ir pats jį par
duoti.

Jei pusininkas spėja ankš
čiau apsidirbti, jis turi eiti pas 
plantatorių dirbti padieniu dar
bininku ir už tą gauna 75c į 
dieną. Užveizdos turi šikšninius 
kančius ir jais plaka darbinin
kus be pasigailėjimo. Dirba 
laukuose ne tik vyrai, bet ir 
moterys ir dagi 8 metų vaikai. 
Ir dirba nuo aušros iki sute
mos. Valgį, patys turi pasirū
pinti. Jis pats su šeimyna, už
dirbęs tik .$120 į metus.

Namai, kuriuose prėz.identas Roose'veltas apsigyvens demokratų
• ■ ’ ■

vencijos metu.
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LA PAZ, birž. 23 
jos kontroliuojama 
valdžia paskelbė, 
šiandie paskelbsianti apgulos 
stovį, susekus suokalbį nuver
sti valdžią. Tuo suokalbiu va
dovavęs buvęs prezidentas Bau 
tista Saavedra, 
socialistų vadas, 
areštuotas ir ištremtas į čili

CLEVELAND, O., birž. 23. 
— šį šeštadienį čia atsidarys 
Didžiųjų Ežerų paroda, kuri 
tęsis iki spalio 4 d. Paroda pa
minės šimtmetines sukaktuves 
Cleveland miesto įsikūrimo.

PASADENA, Cal., birž. 23. 
— Du Mount Wilson obser
vatorijos astronomai surado 
žvaigždę, žinomą kaipo Ross 
627, taip tirštą, kad jos kubi 
nis colis svertų visą toną.

PORTSMOUTH, O., birž. 23. 
■— Wheeling Steel Corp. mu
šeika George ' Meyers, 38. m., 
liko nušautas susirėmime, ku
ris ištiko mušeikoms puolus 
streikuojančius tos dirbtuvės 
darbininkus. Susirėmime buvo 
paleista apie 200 ar 300 šū
vių; »

Prasidėjo raportai. Prezidento raportas 
priimtas advokatams protestuojant prieš 

negavima iš SLA. užtektinai biznio
o kiti tyli ir konvencijon ne
atvyko.

Platformos komitetas sako
si jokios platformos neatsives 
žęs ir visiems delegatams bus 
leista dalyvauti platformos 
ruošime.

Taipjau manoma, kad šioj 
konvencijoj bus panaikinta tai
syklė, kuri reikalavo dviejų 
trečdalių balsų nominavimui 
kandidato. Ta tdisyklė duodavo 
progos atgaleiviškoms pieti
nėms valstijoms pastoti kelią 
nominavimui kiekvieno kandi
dato, kuris tik joms nepatik
davo.

Farley baigus kalbą ir atli
kus kelis mažniekius, posėdis 
liko nutrauktas iki vakaro.

Visi svarbesni dalykai liko 
atidėti vakariniam posėdžiui, 
būtent išrinkimas laikinių kon
vencijos viršininkų, gubernato
riaus Earle pasveikinimas kon- 
vencjjos ir, svarbiausia, pagrin- 
diiie kalba — keynote —- lai- 
kinio--pirminihko. Keynote kal
bą pasakė laikinis pirmininkas, 
senatorius Alben W. Barkley. 
kuris laikė keynote kalbą ir 
1932 m. konvencijoje. Tai svar
biausia visoje konvencijoje 
kalba, nes joje būna išdėstomas 
visas partijos nusistatymas ir 
numatyti partijos darbai.

(Einant laikraščiui į spaudą 
dar nebuvo gauta ta kalba, bet 
galima numanyti, kad ji užgy- 
rė visą Naująją Dalybą ir pri
žadėjo jos darbą tęsti toliau).

Rytoj gi savo vietą užims 
nuolatinis konvencijos pirmi
ninkas, senatorius Robinson, 
kuris irgi pasakys svarbią kal-

PARYŽIUS, birž. 23.--Nors 
komunistai ir skelbia, kad vis 
dar streikuoja 200,000 darbi
ninkų ir nors prasidėjo didelis 
streikas Mąrseilles jurininkų, 
kurie užėmė šešis laivus, te- 
čiaus viskas rodo, kad streikų 
banga galutinai atslūgo ir strei
kai visai/ baigiasi;* : '

šie Fraticijoš streikai buvo 
nepaprasti tuo, kad jie pasižy
mėjo dideliu ramumu ir tvar
kingumu4.

Veik visur darbiniųkaį pa
liovė dirbti, bet dirbtuvių ne
apleido. Tokis streikas buvo la
bai veikmingas, nes kompani
jos nieko negalėjo daryti,, kaip 
vien pašalinti darbininkus po
licijos ar ir kariuomenės pa- 
gelba. Bet kompanijos to ir ne
bandė daryti ir visai nesišau- 
kė policijos, o jei ir butų šau
kusios, tai vistiek butų nieko 
nepelniusios, nes valdžią iškal- 
no paskelbė, kad ji niekuo ne
prisidės prie darbininkų šali
nimo iš dirbtuvių. .

Nors streikavo viso gal apie 
2,000,000 darbininkų, tečiaus 
niekur nebuvo sumišimų. Dar
bininkai vistfr pasižymėjo di
deliu susipratimu ir įstengė 
patys palaikyti tarp savęs ge
riausią tvarką. Jei kur buvo 
sumišimų,, tai juos išprovokavo 
fašistai ir dešinieji.

Kitaip išėjo Belgijoj, kur ir
gi buvo prasidėję panašus strei
kai. Bet ten valdžia stvėrėsi 
policijos pašalinimui darbinin
kų’ iš dirbtuvių ir dėlei to ki
lo aštrių susikirtimų ir riau
šių. Ir nors ir ten darbininkai 
laimėjo streiką, bet visgi ne
apsieita b%, kraujo praliejimo, 
kurio visai nebuvo Francijos 
streikuose. -
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PARYŽIUS, birž. 23. — Pre- 
mieras Blum paskelbė, kad 
Francijos valdžia už ves skubias 
derybas apie padarymą trijų 
apygardinių savitarpinės pagel
bės sutarčių užtikrinimui tai
kos Europoje.

Viena sutąttis, paremta Lo- 
canio ; paktu,v bus ...laikoma .va
karų .Eurbjiai. Kitos dvi apims 
Dunojaus baseino ir Vidurže
mio juros šalis.

Blum asmeniškai perskaitė 
senatui deklaraciją apie Fran
cijos sutikimą panaikinti sank
cijas Italijai. Tito pačiu laiku 
Francija sieksis “draugiško su
sitarimo” su Anglija ir page
rinimo ' santykių su Jungt. Val
stijomis.

Tokį pat pareiškimą užsienio 
reikalų ministeris perskaitė at
stovų butui.

Tuo pačiu laiku Francijos 
kariuomenė palei Vokietijos 
sieną liko žymiai sustiprinta, 
pasiunčiant pasienin dar 30,- 
000 kareivių, taip kad dabar 
Vokietijos pasieny, nuo Belgi
jos iki Šveicarijos yra sutrauk
ta 140,000 kareivių armija. Bet 
tai daroma ne prisiruošimui 
prie *karo, nes pats Blum iš
reiškė pageidavimą rasti pa
grindą susitarimui su Vokie-

CHICAGO. — Chicagos uni 
versiteto Yerkes observatorija 
seka eksploziją įvykusią ant 
vienos žvaigždės 930 trilionų 
metų atgal, nes tiek laiko tos 
žvaigždės šviesai ėmė pasiekti 
žemę, nors šviesa keliauja 186,’ 
000 niylių į sekundą greitumu. 
Ta žvaigždė dabar pasidarė ma
toma ir plika akimi. Ją prieš 
kelias dienas užtiko 
amatorius astronomas

Macklin home Į
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— Dėl Įo, kad ji netrukdy 
tų jam Jūįrybos darbo!

negu viso italų 
įžygiavo į šią karalių

AhąJ
— Delko Dievas moterį su 

tverė paskutiniąja?

statistikos . reiį<ąlįngu- 
nęą ųįe- 

neskąitė, kiek gemą 
kiek jų miršta ir tik- 
gyv^’'

Didžiąųsia pėdė Morijpje
■ • J v 1 •

Uųcje Sąm išmušėjo karo ve- 
tėranąins bortus apie 10 prilijo- 
ųų dolerių vertės Įbųgerne pa 
vietė.

Ofiso Tel. Dorchester 6194 
Re®. TeL Drexel 9191

Dr. A, A. Roth
Rusas Gydytojau ir CSijr&rgaa 

MotęrŲtku. yyĄ4^ J” ’ 
chronišku 1 

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

liomis (r šventadieniais 10—11

KW tik M .tf
Etiopijos karas, vienąrr.ę VįųJ&ę 
rašiau, kad kare dabar turi di
delės reikšmės gerai pastatyta 
propaganda, žvalgyba i-r* kartu 
su ja įvairiausi papirkinėjimai. 
Jau tuomet pažymėjau, kad Ita
lija nuo senesnio ląįko šitąm 
karui atsidėjusi ruošėsi, kad 
jau jos žvalgyba tuomet savo 
darbą darė, nors dąr kąr.o’ ne
buvo.

756 West 35th St
Cor. of 85th and JSalsted Sts. 

OfMx» taIm4o> nuo 1-8 nuo 6
V*y1ĄhanĮ»4»

.^AŲJIEXOS;ęWg.ago, III.
,^7**^*—l—i1 ’■ ' ~ ' ■ '?•' T"" ,L11 1 
•tįą visai ąęd^ip^miai yrą pa
silakę, kad jiems .^uoąe ne 
^°Uėą bet 9X<-
yė. -įmonių esą jie pas save tu
ri pakankamai, bet štai erdvės 
jie^is civilizuotiems yrą pei*ma- 
ža. Sakysit, tai, kas kaltas, kad 
jiems pas save ankšta gyyęųti?’ 
Nugi kaimynai. Štai juos rytuo
se pirmoje eilėje reikia pastū
mėti tik toliau arbą visai išnai
kinti ir visa šitą problemą bųą 
lengvai išspręstą, šitaip dyičįe- 
šim'to amžiaus civilizuoti bar
barai kalba, Bęt yra daug tau
tų, kurios savo Vėyypėje daug 
tirščiau gyvena, bet jįe nesikė
sina į svetimų žemes. Nešike-’ 
sina ir nenori kėsintis, nes pas 
tas tąutas žmęųių engėjams, 
piktos^ valios pą^ąyąųis Parody
ta tinkant v'ieta, 0čją Lenki
joje ir yokįotjijnfe yra įsigalė
jusi ta pikta <įrYasįa. Tįe įmo-' 
nės, kurie visą s^įyo gyvenimą 
ir visus savo 
pagrinde artimo savo naudai 
išnaudojimu^.. jię . gyvena ir 
mintą svetimu darbu, svetimu 
protu. Iki ši įmūnijU veislė ne
bus nuo žemes/pąyiršiąus nu
šluota, iki jiems, nebus nurody
tą jų darbams užtarnauta vietą, 
iki tol žemėje nebus tikresnio 
rytojaus, iki tol žmonės gink- 
luosis tam, kad vieni kitus žu
džius

Vįsą tai 
suprastume 
Vokietija taip ląbąj yra susirū
pinusi- Klaipėdos krąs.tO dęmo- 
kfątjškos ąu.tonomijos išlaiky
mu, pąĮąikydąmą dagi M* 
metinį judėjimą, įųo me.t.U kai 
pas sąve kpmunįąĮtams galyas 
kerta. Klaipėdoje gi vietos vo
kietininkai bitle.rininkąi tiesia 
ranką kęmunįsįams ir kitiem? 
maiksistams,

šitokia nuotaika yrą reika
linga vokiečiu hącįonąsojcialįst.ų 
uŽmaščioms , ji reikalįngą jų 
karo planams, žinoma kitu, ąi- 
vejų jie tąįp nesielgtų, bet; da
bar jų noras, pasiryžimas žy
giuoti į ryitųs verčia čia suda
ryti tas nesugyvertimo sąlygas, 
kad tame drųmptąmę vąųdoųy- 
je galėtų veįkti tąįpį kąjpfjij 
kariųomepės štabui ręįkąjingą, 
Apįaliėtina, kad jie čia tų pro-

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Micjiigąn Avė. Tel. Pullman 5703

. IS&Pijos išdavikai, 
^ųr^e tikrai italams padėjo Abi- 
$&ijoj£ £t(ąj šitų iš
davikų .darbas dąbąr jąu iškilo 
aikštėn, b kiek tokių, kurių var
dai nežinomi ir kurie ir dabar 
dar padeda galutinai italams 
smaugti etiopus!

Pasirodo, kad etiopų kariuo-

kąmaį 9 įaip wt maisto jai ne
galėjo pritrukti. Bet dabar aiš
kėja, kad maisto ir ginklų siun
tiniai ueyisuomet; pliekdavo 
etiopų armiją, o jie ar tai su
vėluodavo arba būdavo pasiųs# 
ne įeų, reikią- Ę€$bkJė, 
alkana etiopų armija kariauti, 
atsispirk prieš yiskun aprūpin
tus italus, žinoma, negalėjo.

žvalgyba yięupęięt.^ęriaUsia 
s.ukurja lizdųą tpęsę ^raštuose, 
kuriu vyriausybės /mažjaųsia 
yra plačios visuomenes kontrp- 
lįuojąmos. Juk Etiopija dar ne 
visai buvo išgyvenusi feodąliz- 
mo laikus, čia stąęnbųs dvari
ninkai pąyįdąle yį^okią rasų 
gyvenime' turėjo did^ės reikš
mės. šituos neva aristokratus 
papirkti buyo visai lengva, nes 
jiems rūpėjo tik jų savas kai
lis, bet ne viso krašto reikalai. 
Lygiai taip, kaip keletas šimtų 
metų atgal Lietuvą ir Lenkiją 
engė dvarininkai visokių bajo
rų ir kitų didikų pavidale iki 
gautinai sunaikino dįs ąbidvi 
vą^tybes, , tįdp dąb^r 4^1 šito 
luopm c sąyinąudiškMmn žlunga 
Ęįiopų kąraįių yąjątyb^ 
kopstąįuottąs faktaą; kąd di- 
džiąrnjam karui pasibaigus yįe- 
nąs įyųcp vpkieči-ų; ąvmijos gą- 
ueralinįį štabo km’inmk^ ang 
lų bųy.o apdovanotas di<įelitų or
dinu. Pasirod.0, kad ‘tąsąi karys 
nors ir buvo vokiečių armijoje, 
bet faktiškai tarnavo anglams 
ir net buvo anglų kilmes. Bet 
vokiečiai tik tuomet spaįgriebė, 
kai jis buvo anglų apdovanoląs 
ir kai jąu gyveno ^ndorjiew 
Tikrai pavėlavo vokiečiaį...

ĮĮaip vedama propaganda
Štai dabar hęyeįk papąąius 

ątsitikimus turime iš italų eu 
,etiopais karo. Ir čia žymus etio
pų valdininkai tardavo italams, 
tik skirtumas tas, kąd šitie yrą 
čiyijiąn vgtdmįnkąį 'p. teųąis 
karys fėj9 jam pąvęsįą^ parei
gas. Itąjąį taip pąt b.ųy.o įšvys,- 
tę m savo pnopągamfe Įm 
teatrų pąg^lbį? a^;
šaukimai^ ir ’g^ 
veikė ętmpu ttia^ į^o^jo,į 
kąd jieme. y^ą vjąm ^agatštm- 
ga su itąjais kariauti |r kad jję 
daug ^erįąų gyvensją<alų yąl- 
domi, daugiau pelųy^ią, t ąką- 
liąu. yąjgygįą. įm9ma> šiMia- 
agitacija, etiopų tamsią mąsę 
ptĮSetipąj veikė.

Tąi^į šių dįenų karą . prį.ęšp 
bus papąųdota yįsokeyįppa 
tąęiją, kad pąyęjktą gyeynto- 
jup.
naudai, čia dęma^iją bus iš
vystyta aukšto laipsnio.

Kaip vokiečiai veikią 
Klaipėdoje

rašau dėl to, ;kąd 
kodėl biįtlęrJška Specialistai, 

empiipa. ,_kuria
akiu aptemimo, pervuotu-

FfcyAįęąį Therapy 
and Midwife 

6630 S. We«terD 
AyeM 2nd floor 
fHemlock 92^2 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
še ar ligopinžse. 
duodu massąge 
eleetrie treat- 
nieąi ir ma^ne- 
tič blankėts ir tt. 
Moterimi irmer- 
ffinoma patari- 
^ai dovanai.įdomus termometras 

vienu laikų parodo oro 
stovį pagal Lietuvoj ir A- 
merikoj vartojamus ter
mometrus. Tokį termo
metrą jus niekur negalite 
nusipirkti- Jis padarytas 
specialiai pagal NAUJUS^ 
NŲ užsakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI
su metine NAUJIENŲ 
prenumerata.
Chicagoje ............  $8.00
Kitur S u v. Valstijose .

ir Kanadoje nupigin
ta kaipa

Siųskit money orderį ar 
ba čekį— C

Tel. Boulevąrd 5914 bięns ir N. 

iki 3:30 ..
Dr. S. Naikelis

GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS
Ofisas ir Rezidencija^ 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO. 1LL.

Telefonai YarU> 0994

Dr. Maurice Kabo
<631 SOUTO ASBLAND AVJL

Nu o M M Į?
7 iki 8 vai. _

Rejf, Telepfc^e PLĄZĄ ?4P|

SLA delegatai išvažiavo -j 
Clevelando seimą birželio 20 
dieną,; 10 'vai. vąkąro,- su Grey-

štai tik dabąr vįsą Europą 
aplėkė žmią, kąd Kai. į.^ąi įė
ję i Etiopiją suruošė didžiules 
savo kariuomenei į$kjlmes, tąi 
tų iškilmių metu garbingoje 
vietoje stovėjo keletas žymių 
etiopų. Tąi daugelį labai nuste
bino, ir štai dabar visa aišku. 
Etiopų ne koksai eilinis pilie
tis, bet aukštas užsienių niinis- 
t^rijos valdininkas Ata Taęfari 
Užsiiminėjo italų nąudai špiona
žu... Ar tai tik jis vienas tok
sai buvo? Pąsinodo, kad ųę. 
Štai cenzūros viršininkas. Ata 
Vprkąs, .taip pat padėjo itąląjns 
užkariauti Etiopiją, pęs ir ji§ 
tęike jiems reikalįngąs kąyUi 
žiniąs. Nėra abejonės, kąd karę 
cenzorius galėjo turėti reikalin
giausias italams žinias, bet cen
zoriaus pareigas eidąmas juk 
jis galėjo ir saviems teįkti klai
dingų ir melagingų žinių, ku
rios tik padėjo priešui patar
nauti. Tretysis taip pat žymus 
valdininkas, kuris italų žyalgy-į 
beje tarnavo 
Kidadene Kariamas

i ATTORNEYS AT LAW
6322 So. Western Avė., 

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

6:QQ -vakare.
188 W. Randolph St.

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

Dentistas
4645 So. Ashland Ąve. 

arti 47th Street 
Valandos nųę 9 U» .8

Seredoj pasai šutam,

Dr. Strikbl’is 
Gydytojas jr Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND A V®. 
Ofiso vai.: Nuo 2ikį 4 b puo 6 iki 8 

vak. Nedėhoj nasrai sutarimą. 
Ofiso Tel.: Beulevard 7820 
Nąmu TpL: įPfo^ęt W

visa Įąi ręikmingą? ?^ųomą. 
kad tąi ^09 dąu^liu ątyejų 
provokąęmiąįs tiksląją, k$d tjK 
Lietuvoje prasidėtų kąs no^s 
panašaus j lenkų skerdynes, 
kad jie turėtu progos pąsąuJiuj 
pasigirti, kojde jįe esą kultū
ringi ir kokie, lietuviai nesugy 
venami ir išvądoje šitokius ne
klaužadas reikia sudrausti, su
kultūrinti. štai ką dabar daro 
italai Etiopijoje, bet kartu vien 
gerai įsidėmėkim, kad Italijos 
vyrįąusybė pirm kariams iš
vykstant į Etiopiją su jais su
darė sutartis, kad jie bus Abi
sinijoje žemėmis aprūpinti, ir 
daug, kas iš jų neatsigulė po 
žemę, tai dAbą'f Ętįop^oje gajės 
įsikurti ir savo ūkius sudaryti.

jKi.ęk tų etiopų šiame kąrę 
žuvo, kas dąbąr gali ‘pąs.ąkyti. 
Ętiopą 
mo iki šiol nėiš.mąuė 
kubmet 
žmonių, 
ro savo 
nežinojo.
t.vir^ą&jSvirtin 
daugiau, žuvo, 
armijos
paiąimintą žemę. Kaip žinome, 
italų armija Etiopijoje susidė
jo iš trijų šimtų tųkst.an.čių vy
rų. Taigi, vietoj žuvusiu etiopų, 
ant jų kapų italai galės kurti 
savų ukms.

** / ‘

Amžina kova dėl erdvės
Tąįp, žfpo.nijos . istorija yra 

kova dėl erdvės ir mai
sto. Ne mažas skaičius Ljetu- 
v.qs lenko dyąriniųkų yra pa 
bėgę į Lenkiją.; čia. Lietuvoje 
Įtų sąy.o krąšto išdavikų dvąr- 
vietęse dabar lietuviai ūkinin
kai turi įsikūrę savo Uįkjos. Ibu? 
prąntąmj lenkų dvarininko 
apetitai,./ Vokiečiai jau ne kar"

JOHN B. BOKDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermiak Rond (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5 

Vakarais: Panedelio, Sęredog ir 
PStnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1176.
Namai: 6459 S. Rockwjeil Street 

Telefonas Republic 9600,

OFISO VALANDOS:
Į9 IH w vąL ryto, pųo 2 iią 4 

yal. po pietų ir nuo 1 iki 8:80 vai 
vakaro, Nediljomjs nuo 10 iki 19 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

. am j —1 : <.... ■ ■ .

gų įi^ąis tsųri. JI Čįą se.ką.,; 
kąd $$kia yis.ą daryti tąip, kad 
molėtų Plėšąs yi’i
daųą politika; kąd to įoj^utod 
— privalu, kad vidaus politiko
je eitų ,<jąjws gyvemmąs.

Vokiečiai lygiai taip kuria 
sau palankius lizdus Latvijoje 
ir Estijoje. Latvijbje dabar 
■prasidėjus nacionalistinei šovi
nistinei politikai, žinoma, vh; 
daus gyvenime vokiškasis na- 
cionalfašįzniąs čįą randa tų 
naudingųjų grybelių sėklų, ku
rie toje djrvęje gaji augti ir 
bujoti. Kąs jų XW.US piąus, tai 
ateitis pąrndys.
N ugflJėtojsHjs sbeks grobis
Estįj^ję, nors to šovinizmo 

yra žymw bet yįs dėk 
to pakąųjęąmaį, kad hitlerinin
kai gą^ėtų čįą būti neva vokie- 
itybės įr jų supratimu kuHn.ros 
užtarėjąįs, tekai vįs dar: 
nesiliąųją VUnįąųs krašte per
sekioję lietuvius. Kaip jiems 

’eikąjįnga ? f žinoma, i

Phope Męnroe 8377

I, J. ZOLP ■ * 
|646 Węst 46th Ętręet Phones Boulevąrd 5208-841$

Lietuvių diena įvyks liepos 4 
(4th of july) 1086 m. Rengia 
SLA 7-tąs apskritis Valley 
View Pąi’ke, Inkermap, Pa. šis 
apskričio įšyaži.avįmąs bus la
bai svarbus, nes SLA šiemet 
švenčia savo auksini 50 metų 
gyvavimo jųbibejų. šiame iš- 
važiavime yra pakviestas kal
bėti SLA garbės narys ką tik 
atvykus svečiąs iš Lietuvos, Dr. 
J. šliupas, ir vietinis ądv. J- S. 
Lopątto,. Be to, teko girdėti nuo 
rengimo komisijos, kad yra pa- 
kvjęstąs rn prižadėjo atvykti 
Jąok Starkis, bųyęs pasaulio 
sunkiojo svorio čempijonąs.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 Sq, Ashland Avė.

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue ?, Phąhe Lafayette 8572

„i,;...----------

Dr, y, A, Simkas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atencį08 Uu0 2 Iki 4 ir nuo 7 iki I 
ve &12 

lel. Boulevąrd 1401

......................         'Įffil* ....Į'  .1

AMBŲLANCE PATARNAVIMAS DIENA IR N ARTI

J. F. EUDEIKIS

GYDYTOJAS IS CHIB
2201 West 22nd S 
ynlundrųc nuo 1—$ tįt 

gs® X“Ž&ŠS’ ja

hound busu. Nors viso buvo už
siregistravusių delegatų 20 ąų 
viršum, bet su busu išvažiavę 
tik 16.

Dėl tam tikrų priežasčių nę.- 
važiayo adv. J. S. Lopattp, ©r, 
J. A. Vąlibus ir kiti.

Keletas delegatų turėjo man
datus nuo savo kuopų į Ame
rikos Lietuyių Kongresą demo
kratinei tvarkai atsteigtį, bet 
ankščiau negalėjo išvažiuoti.

' ; St. Žukauskas.

UARPETAS tol? 
$544$ DAnAR Už 

$12.35
ROOSEVELT 

FURNITUREęo 
2310 W«st 

Bpo^yejt: Rofld
Tel. Seeley 8760 '■

rr—.. -■------------- r-------- ;

JUOKAI

KP. G UGI S
ADVOKATAS

Miesto ofisaST-127 N. Dearborn St.
Kami), 143M4%~Węentraį^ll4
Namu ofisas—3323 So. Halsted St
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

pagal sutartie*.

ŠIOS SAVAITES

Extra Barbenai

Nariai Chjcagos, Ciceras Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

.1 .r;"r.*" *'•.y■- ................ .... 1

AMĘULA&Se PATARNAVIMAS DĮEl^A IR NA^TI
Turime Koplyčias Visose Mięsto Į)alyse.

Per vėlai
— Dėlko tu kišenėje skare

lę, laikai su mazgeliu?
— Kad neužmirščiau, jog 

esu abstinentas!
— Bęt tu. juk ką tik išgė

rei konjaką!
— Taip, taip ...nelaimei, aš 

inązgęlį pastębiu tik tuomet, 
kai šluostau burną.

KITATAUČIAI 
^******w****w'zw*^**^**^** l̂l*****"?!*YWM'*^ll^!^!?****T^5CY5T'

Dr, Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo Patyli KFdvtoJaF titir 
furgas ir akušeris1.

Gydo staigias ir chronitkas ligai, 
vyrų, rąoteru ir vaiku nagi' 
jausius metodus X-Rąy ir 1 
(elektros Prietaisus.

Ofisas ir laboratorija 
1034 W. 18th St., netoli Morgan 

Valandos nuo 10—12 pietų Ir 
nuo eiki 7:?0 vį.

TeL Canal 3110
Rezidencijos tetefooai:

Hyde Park 6755 ar Central

—r----- i---------- 1.... .  ---------- -T9T

Dr. A. J. Manikas
PHYSJCIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė. 
Tel. Virginia 1116

* Valandos: L—3; 7—8:30 p. p. 
Office & renidence 2519 W. 43jrd S 

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

Kasdien, išskyrus ąęredaę. 
Sekmadieni susitarus.

Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YĘARLING 

. VIENU METI' JSENUMO.

■ 1—-———       „I I

A.ASUAKI8 
advokatas

111 W. Washington St
Room 7$7

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Centrą^ 4490

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

i GYSrchS '• . , 4157 Ą KLll IStv A V DIN U Kj
Telefonas Virginia 0086

Ofiso valandos W ^—4 Įr nuo 
0—8 y. vak. Nedęhoj pągąl sutarg

Kiti Lietuviai Daktarat

i M.......................... —1 .......... '■

LU.TOTIA1
Gydytojai ir Bentiatai

Amerikos LĮetuvia Daktam 
Draugijos Nariai

A, Montvid, M. U
Vai. 1 iki R po pietų. 6 f

Tel. Seeley 7380
Narna teĮagppas Brunsvick 6597

1' 1    —■ f m' *1 '"y""  * —     ■■

Ofiso Tek Boulevąrd 5918

.iįl y;.'". 1 1 .. 1,-"7Į "r.-'r" .1' ■ ! »—T-... ....,... .. . ... ...
J. F. EUDEIKIS

4605-07 Ęen»itaį;e Avenue Phones Vardą 1741-1742
Brighton Park Skyrjjjs, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

■' ".'.T'.."/1.1 .''v* ."i-'Dį " 111   .............................. ....

L ACH A WICZ ir SŪNUS2814 West 23rd Pląęę PĮymęą Gąnaį 2^^Cięero 6^7

Telephone: Boulevąrd 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

<631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Jtes. 6016 So. R^ck^cR St. 
TelepąoĮūiAJ Renublic 9723

KL Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3f21 $. Halsted St. Tel. Yards 253^ 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

; n-'.? j r Rezidencija i " 
3407 Loive Avė, • Tel. Yards 2510

Dabar salima gauti kaimininiam taverne.

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

?’ VIENINTELIS DISTRIBUTORI9

—     j    ...y.., y... ,.B ,,, įj  

Karas ir Propaganda

8319 Litųąpici Ayenue - Phone Yards 1138
.■■■y..!!   ii ■' 11 , ■ i ■■ i, w   ..i,..—R — .i—t ■ ,

MASALSKIS
.8807 ... Phone Boulevąrd 4189

A PETKUS <
1410 South 49th Cpflrt Cięęrę Phone Cicero 2109 

ji.'vjrgnBg!

Geriausi

DR. VAITUSH, OPT
OptometricaHy __ 

Palengvins akiu . 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo 
mo, skai 
trumpate,T . ... r „ ___
gią teisingai akinius. Visuose atsiti- 
kimuęse egzaminavimas daromas su 
ęlektrą. parodančia jąažiausjas klai
das. Specialė atyda - atkreipiama i 
mokyklos vaidus. I^reiyos akys ati
taisomos. Valandos puo 1Q iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimą akys atitaisp- 

pios be akini#. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phenp Boulevąrd 7589

Mg. serner 
LIETUVIS

> Teb Yand« 1829
Pritąiko Akipivrs 

Kreivas Akis
• Ištaiso.

• Ofisąs ir Akiniu Dirbtuvi

....................................„u,

. S BADŽIUS
668 West 18w Strąejį

'E?U'.UWJr.!jr.M ' - ..H'.■■■■'...... ..

SKUDAS
718 West 18t.h Streeį



Kaip nyksta lietuviai
Rašo Dr. D. Pilka

Jam
Senas Antanas.

šitas Garsinkites “N-nosestoka

Išvyko atostogoms

BALTI VASARAI CEVERYKAI
kad mes

DABOK

tik sveika,

Napelieno fortas

'Tiktai visiškai mažai kainuojamas karas
yra ekonomiškiausias karas laikyti

Nauju Patobulintu HydraUįfc Stabdžiu ir

Treponema Palli

CHEVROLET
£XSS

GARSINKITE!* 
NAUJIENOSE

Teismas yra paskyręs p-niai 
Lydią Gutrich Klemp alimoni- 
jos iš vyro po $20 kas savai 
te. Moteriškės vyras yra dar 
žovių - bizny. Pirmadienį teisė-

maniai surengtų dar bent po 
tų tokių piknikų šią' vasarą.
• Kuopa 
siems draugams taria ačiū ii 
kviečia kitą kartą atsilankyti 
škaitlingai. ...

yra 
senų, 
buk

visiems atsilankiu

Bacillus tuber- 
ir kitais giminingais 

Dr. Biežis

są vasarą ir ‘ savo įgytus ten 
įspūdžius pasižfidėjo aprašyti 
“Nau j ienose”.

Veliju poniai Baltienei gerų 
laikų, tik gaila Kazio. Balto, 
vargšas , turės “našlauti” 
nas per visą Vasarą.

~ Kaimynas.

nes 
vie-

Birželio 20 d. iš Ehglewdod 
Stoties Akvile Baltienė, veikli 
Joniškiečių Kliubo narė, jos du 
sūnus ir motina (Marė Šia 
vinskienė) išvyko ątpštpgauti į 
Booths Point, Tenn. valstijoj, 
į Jono Sakalo, buvusio Bridge- 
porto kolionijos biznieriaus, 
ūkį, kuris randasi ant salos 
Mississippi upėje., /

, ši sala yra trijų tūkstančių 
ir penkių šimtų akrų didumo 
ir visa priklauso Jonui Saka
lui. Vanduo, kuris 1 salą apsu
pa, yra pusantros mylios plo
čio ir tik laivukais galima sa
lą pasiekti. Pavasarį ir rudenį 
vanduo dažnai pakyląs ir ap- 
semiąs beveik visą salą. Tad 
budinkai esą pastatyti ant stul
pų, kad vanduo į vidų neįeitų. 
Saloje auga įvairių rųšių me
džių, esą paukščių ir keistų 
gyvūnų.’ ■ <• ' .(C

Ponia Baltienė mano .toje ne
paprastoje saloje praleisti vi-

gos. Kova su sifiliu ir Lietuvon 
je yra vedama, bet palyginus 
su kitų kraštų tempu, mes dar 
toli esame atsilikę, nes stoka 
tyrimų, stoka gyduolių, 
įstaigų.

Vėžys Lietuvoje taipgi yra 
įsigyvenęs iki ausų. Vėžys į 
Lietuvą pats neatėjo. Labai ga
li būt, kad lietuviai patys atsi
nešė jį iš pietinių tautų, buvu
sių giminingų lietuviams seno
vėj.. Bet dar panašiau gali būt, 
kad teutonai/ ar slavai ar šve
dai be viešpataudami ir besi- 
grumdami ant Lietuvos žemės 
paliko jį.

Vėžys ėda lietuvius . lyginai 
kaip Lietuvoje, taip ir čia Ame
rikoje. Kova su vėžiu šiandien 
yra neapąakomai didelė. Ji yra 
vedama visuose kraštuose. Pe
reitą vasarą prof. E. Vinteleris, 
medicinos fakulteto narys, bu
vo atvykęs iš Lietuvos į New 
Yorką, kad patirtų, kas čia yra 
daroma kovai su vėžiu, žino
ma, profesorius tik pamatė 
New Yorko milijonines įstaigas 
kovai su Vėžiu ir grįžo į Kau
ną kupinas inspiracijų. Kaip 
ten nebūtų, kova su vėžiu Lie
tuvoje. dar tebėra primityvis 
dalykas. Keletas Lietuvos gy
dytojų yra susidomėję šituo 
klausimu, bet progresas tebėra 
labai lėtas. Šiandieninis vėžio 
gydymas atseina labai brangiai. 
Vienas gramas radiumo, pavyz
džiui,; kainoja per šimtą tūks
tančių dolerių. O kiek jo yra 
Kaune? Raudonojo Kryžiaus li
goninė turi keletą milligramų— 
tai ir viskas. Kova su vėžiu 
Lietuvoje yra dar sunkesnė, 
nes žmonės yra įpratę patys 
gydytis. Iki buko proto kaimie
tis persitikrina, kad be pagal
bos ilgiau nėra galima gyven
ti, tik tada jis pradeda ieškoti 
rodos, kas dažnai būna, pervėlu.

Tokis tai sveikatos likimas 
kerta mus lietuvius pikčiau ne
gu kokis karas. Sveikatos rei
kalas todėl privalėtų būt stato
mas pirmoj vietoj. Tik Šveikas 
lietuvis gali tinkamai vesti ko
vą dėl būvio su matomais ir ne- 
įnatbinąis priešaiš 
higiepiškąi išauklėt^ lietuvaitė 
gali gimdyti!išauklėti tinkamą 
sveiką šeimyną savęs pavadavi
mui ; tik sveiki Lietuvos sūnus 
ir dukterys galį būdavot! stip-

ROSELAND
birželio 21 dieną;, Laisvamanih 
Etinės Kultūros Roselandd kuo • 
pa turėjo 1 išvažiąviihą-piknįką 
A. Raibužio farmoj. Nors tą 
dieną buvo surengta daug lie
tuviškų piknikų, o ir daug lie
tuvių išvažiavo į kongresą ir 
seimus, tačiau laisvamanių pik
nikas pusėtinai pavyko. Mat 
Ghieagoj yra daug kultūringų 
žmonių, tai ir privažiavo pilna 
Raibužio farma ir gerai kuopą 
parėmė. . ’ - ', . . ‘

žinomo - radio inžinieriaus 
Šatkausko radiofonas grojo 
taip, kad net miškas skambė
jo ir apięlinkės .farmeriai su
sirinko. Mat Šatkausko garsia
kalbis buvo galima girdėti net 
už keleto mylių.

. ’ Šokėjų irgi netruko, platfor
ma buvo visą laiką pilna. O 
senasis Šatkauskas visiems 
fundijo alaus.

Besilinksmindami nė nepaju
tome, kai ėmė temti, o svečiai 
vis dar nenorėjo važiuoti na
mo. šnekučiavosi jie apie viso
kius reikalus, nebijodamino 
šalto oro. Mat suvažiavo jie iš 
visds Chicagoš ir tokių Susiti
kimų nedažnai pasitaiko.

Visi pageidavo, kad ' laisva-

gabalo Turret Viršus. Jis tik vienas at
neš jums nepalyginamą švelnų ir garsų 
Knee-Action važiavimą*. Jis tik vienas

Jas Sabath pripažino, kad vy
ras gali jai mokėti ketvirtą 
dalį alitnonijoš, tai yra pen- 
kius dolerius, daržovėmis. O li
kusius 15 dolerių turi mokėti 
pinigais <

—;—j-U .....

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X.RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRIŠON 0751

IR AUKŠČIAU. Nauju Standard Coupe kainu Ilsta pas Fllnt, 
tP J W MfchiRan. Su bamperiais, atskirais tairais ir talru Rpynelėmis,

linto kaina yra >20. ♦ Knee-Action ant Maater Modelio tiktai, 
B priedas., šios kainos randasi pas Fllnt; Michigan ir gtUi būti pa-

• keistos be įspėjimo. General Motors Vertybė.

NAUJAI PATOBULINTI HYDRAULIC STABDŽIAI (Doublė-Actmg, Self- 
Articulating),: tai saugiausi ir švelniausi stabdžiai bije kada buvę • TVIR
TO PLIENO VIENO GABALO TURRET VIRŠUS, grožio kaina, apsaugos 
tvirtovė • PATOBULINTAS SLIDUS KNEE-ACTION VAŽIAVIMAS*, švel
niausia važiavimas iš visų • GENUINE FISHER NČ DRAFT VENTILIA
CIJA naujam Turret Ton Bodies, -gi ažiausias ir. patogiausi žemųjų kainų 
karų, bet kada sukurtas bpdy • HIGH-COMPRESSION VALVE-IN-HEAD 
ENGINE, duodantis* geresnę išvaizdų ir dargi mažiau suvartojanti gaso ir 
aliejaus • SHOCKPROOF ŠTEERING*, padarantis važiavimų lengvesniu 

, Savininkai pasakys jums, kad naujas fr saugesniu negu, bet kąda pirmiau. ,
1936 Chevrolet yra ekonomiškiausias iš VLS0S gIOg SAVYBĖS PAS CHEVROLET MAŽOS KAINOS KARA 
visų motorinių karų. t . . • • < ‘ • ... ’ , ; .

jums atneš sveikų ir patogių Genuine 
Fisher No Draft VenĮiliaęiją—didesni ne- 
krečiamą važiavimo patogumą. Ir jis tik 
viėnas atneš išvaizdų ir ekonomijos nau
dų gaunamų iš Hjgh-Comprfessįon Valvę- 
in-Head Engine — viską* pas Chevrolet 
pastebimai mažai kainuojama!

Jus busite dėkingi savo sprendimui, per
kant Chevrolet, nes jis duOda daugiau už 
mažiau, ir tai yra paslaptis visų protingų 
investmentų ir linksmybių. Pašimatykit su 
savo Chevrolet Dealeriu—šiandien!

CHEVROLET MOTOR COMPANY,.
DETROIT, MIGHIGAN.

rią valstybę, tvarkyti ją, ženg
ti mokslo ir progreso keliu pir
myn iki aukščiausio civilizaci
jos laipsnio; tik sveikas lietu
vis kuhiškai ir protiškai gali 
palikti pasaulio laimėtoju 
priklauso ateitis.

šituos tris žilus ožius, 
'tris baisias ligas reikia 
lauk iš lietuvių šeimynų, iš Lier 
tuvos. Bet kaip? čia reikia ne 
kareivių su šautuvais, bet mok
slo žmonių, mokslinių įstaigų, 
ligoninių, sanatorijų, šitai ko- 
^vai vėsti reikia tokių daiktų, 
kokių Lietuvoje nėrak .

Su didele viltimi buvo kreip
tasi į Rockefeller Foundaciją, 
kad gautų paramą pabudavoti 
Kaune higienos institutą. Pra
šymas buvo išklausytas, direk
torius iš Paryžiaus atvažiavęs 
apžiurėjo Kauną, bet prašymas 
liko nepatenkintas. Kas liko da 
ryti?f Niekas daugiau kaip tik 
laukti kol “tuščias tautos aruo
das” pasipildys, kol, kraštas 
prasigyvens.

Todėl aš ir raginu 
vakarinio pasaulio lietuviai dar 
kartą butume mielasirdingi, 
kad mes sumestūme atatinkan- 
tį fondą kovai ,su džiova, sifi
liu, vėžiu ir su kitomis ligomis 
Lietuvoje. Pageįbėkim šitą sy
kį Lietuvos mokslinėms įstai
goms, kurios Vedą kovą už mu
sų ir už Lietuvos žmonių sveį? 
katą. • , ‘ ' '•

Maži kaštai reiškia 
didesnes santaupas

Visuose savo investmentųo-
. ‘• se—dabok kaštus! Visuose

KkonnmiSkai * z • , . • ,
Transportacijai say0 pasilinksminimuose —
dabok kaštus! Prisilaikyk; mažų išlaidų, 
o jus pasilaikysite santaupas ir pasiten
kinimų aukštai!

Lietuvoje yra įsigyvenę trys 
seni ožiai, kurie naikina lietu
vius be skirtumo jų amžiaus, 
asmens, užsiėmimo ar pažiūrų, 
šitie trys. žili ožiai yra tuber- 
kuliozas, sifilis ir vėžys.

Tuberkuliozas1 Lietuvoje 
plačiai įsigalėjęs jau nuo 
laikų. Yra nurodoma, kad 
lenkai atnešę šitą ligą į' Lietu
vą daug metų atgal. Vėliau ru
sų carai viešpataudami musų 
krašte leido jai įsigalėti musų 
kūne. Ttrberkuliozas šiandien 
yra giliai įleidęs savo pragaiš
tingas šaknis j lietuvių plau
čius ir ėda organizmą be pasi
gailėjimo. Tai, yra skaudi rykš
tė lietuviams, kuri kasmet nu
sineša tūkstančius gyvybių, ir 
neša didelį ekonominį nuostolį.

Kova su džiova Lietuvoje bu
vo pradėta apie 1925 metais, 
bet progresas iki šiol padarytas 
dar nežymus. Dr. K. Grinius 
yra vienas iš tų pionierių, ku
ris atkakliai veda kovą su džio
va visą laiką. Bet juk vienas 
generolas be armijos, be įran
kių, be kapitalo negali daug nu- 
kovoti. Kova su džiova negali 
būt laimėta ant greitųjų. Tu- 
berkuliozo šaknis reikia raut 
pamažėli ir nuodugniai, čia 
reikia armijos mokslo žmonių. 
Čia reikia vesti kovą su nema
tomu priešu 
culosis 
mikrobais. Dr. Biežis ką tik 
aprašė įvairias bakterijas mu
sų spaudoje. Kiekvienas skaity
tojas privalėtų atkartotinai per
skaityti tą straipsnį, kad dau
giau susipažintų su šitais ne
matomais žmonių priešais.

Prieš mane guli dešimtas 
metraštis “Kova su Džiova” 
Lietuvoje. Dr. Grinįus įžengia- 
jame sjraipsnyje nurodo džio
vos baisiį' pavojų tautai ir val
stybei. Jis . kviečia sukrusti ir 
kovoti iki pergalės. Bet toliau 
Grinius kaipo Draugijos Kovai 
su Tuberkuliozu pirmininkas 
savo raporte išdėsto trukumus: 
tuberkuliozo bacilų platintojų 
izioliavimas (atskirimas) be
veik nepradėtas; trūksta izio- 
latorių (prieglaudų, ligoninių); 
nėra pastovių pajamų.

Kitą šaunią Lietuvai “dova
ną” yra palikęs Napoleonas. 
Tai yra francuzų ligą — sifilį, 
žemutinė j Kauno miesto daly, 
Nemuno ir Nėrio upių susisie
kimo kertėj, ant dirvonėlio, 
riogso senai sugriuvusi luetikų 
tvirtovė 
Daugelis Kauno vaikėzų di
džiuojasi, kad čia Napoleonas 
viešpatavo ir semia sau inspi
racijų... Bet tikrenybėj šita 
tvirtovė turi kitokią reikšmę. 
Iš čia, iš šito kampučio, buvo 
išplatinta Lietuvoje baisi liga 
žinoma visame pasauly kaipo 
francuzų karaliaus Liudviko li
ga arba sifilis. Tai yra francu
zų dovana Lietuvai, kurią Na
poleonas su savo armija ten 
viešpataudamas paliko. Jie už
kritę Lietuvos dukteris sifilio 
perais pasitraukė, bet Lietuvos 
žmonėms paliko amžių kovą, j 
Kad atsikratyti šitos ligos Na
poleono garbintojai Kaune to
dėl turėtų rausti iš gėdos, vie
toj pasididžiavimo, tik pamisli- 
jus kiek tai skriaudos palikta 
ateities amžiams.’

Supratęs Napoleono Lietuvai 
padarytą skriaudą, Prūsijos lie
tuvis gydytojas Schaudinn 
(šiaudinis) leidosi j nematomą 
priešų (bakterijų) pasaulį, kad 
surastų tikrus ligos perus, ku
rie naikina lietuvius. 1905 me
tais jam pavyko surasti ir iš
aiškinti pasauliui sifilio ligos | 
kirminą 
dum. Tai yra vingiuotas, plau
ko pavidale kirminas, kuris gy
vena kraujo sriovėj ir ėda žmo
gaus sveikatą. Ačiū Schaudinn 
atradimui ir .Wassemann pritai
kytam tyrimui šiandien * visas 
civilizuotas pasaulis pradėjo 
valytis nuo šitos francuzų li-

Pigesnis nusipirkti. Pigesnis užlaiky
mas. Kainuoja užlaikymas pigiau; per me
nesius ir metus‘ . GKNĖRAL MOTOAMS IŠSIMOKEJIMO PLANAS—MĖNESINIAI • IŠ8IMOKEJIMAI PRISI-

Be to, duodamas nepalyginamą ekono- taikant atskiru .reikalu.
miją, naujasis > Chevrolet taipgi džiugins 
nepalyginamai daugiau, nes, tai vieninte
lis visiškai žemai kainuojamas karas.

Jis tik vienas atneš jums saugesnį, grei
tesni, 7 švelnesnę sustabdomąją — pajėgą

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.

Sekmadienį 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadieni, Trečiadienį ir šešta
dieni nuo 10 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 Ghi- 
cagoje .......—...„...u.... $8.

Kitur Amerikoje .......  $5.

Siųskit irioney orderiu ar
ba čekiu adresuodami:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

VISAI ŠEIMYNAI
/ Geriausi ir patogiausi čeverykaivi-

; sai šeimynai vasarai, iš baltos ska*
ros. Jie yra vėšųš; nekaista kojos 

I Stiprus. Musų krautuvėj rasite di-
A džiausį pasirinkimą.

Kainos baltų čeverykų nebrangios.

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

3337 SO. HALSTED STREET

Alimoniją galima 
mokėti daržo

vėmis
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The UihuanUn Daily New» 
Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Snbscription Batai 
$8.00 per year In Canada 
$5.00 per year outside of Chicago

Entered ai Second Ctas Matter 
March 7th 1014 ąt tįe Post Offta 
•f Chieago, I1L under the act ef 
Hardi 3rd 1870.

Naagtaioe eina kasdien, UskirMt 
sehmadienfas. LeMHa Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St, CĮdcagį^

Chlcagoje paštu:
Metams ............................  $8.00
Pusei metą -- ---------- ;------------ - 4.00
Trims mėneaiama ................... .
Dviem laineriams l.W>
Vienam mSuesiui .75

Cbicagoj per išnešiotojus: 
Viena kopija  __ _ —— 8c
Savaitei —.........   18c
MOnesiųi 75c

Suvienytose Va|sWm ns Chicagoj, 
eMhii

Metams ....... .. $5.00
Pusei metų 2.75 
Trims menesiams —------------- 1.50
Dviem mėnesiams . V)0
Vienam mftneafoi — .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metame $8.09
Pusei metą —  —— 4.00 
Trims mėnesiams------------------ 2.50
Pinigus reikia dusti pašto Moųey

Orderiu kartu su užsakymu.
.. , XJ u u.'-aus I.‘Į a.uz„a , j , aiįį.' u... '■ a

NACIŲ ŠNIPAI UŽSIENYJE

Londono laikraščiai rašo, kad pastaruoju laiku 
Anglijoje nepaprastai daug priviso šnipų. Tai daugiau? 
šia esą vokiečiu šnipai. Toks masinis šnipų, atsiradimas 
aišknama tuo, kad Anglija dabar smarkiai ginkluojasi. 
Jokiu budu vokiečių šnipai stengiasi patirti naujų gink
lų paslaptį. Su ypatingu atsidėjimu vokiečiai seka visą 
tai, kas dedasi aviacijos srityje,

Laikraščiai sako, kad daugumas šnipų "dirba Vo
kietijos nacių naudai. Tačiau esanti susikurusi ir spe
ciali tarptautiska organizacija, kuri turi savo šnipus. 
Ta organizacija, atseit šnipų trustas, išgautas paslaptis 
parduoda tai valstybei, kuri geriau užmoka.

Apie 20 nuošimčių visų šnipų sudarančios moterys. 
Daugiausia tai jaunos, gražios ir patraukiančios mote
rys. Jų uždavinys yra ne tiek išgauti paslaptis, kiek 
prisivilioti anglų karininkus.. »

šnipų atlyginimas, palyginti, nėra didelis. Tas dar
bas pasidarė pigus iš dalies todėl, kad ir čia pradeda 
pasireikšti didelė konkurencija. Kitas dalykas yra tas, 
kad Anglijoje (kaip ir Prancūzijoje) šnipai nėra labai 
aštriai baudžiami. Tik labiausiai pasižymėjusiems šni
pams mokama $7,000 per metus., Šiaip paprasto šnipo 
uždarbis siekia tik apie $200 per mėnesį.

Ryšium su šnipų padidėjimu Anglijos vyriausybė 
irgi griebiasi griežtesnių priemonių. Kontr-žvalgybos 
štabas, kurio' pareiga • yra gaudyti šnipus, liko žymiai 
padidintas. Tai įstaigai” pernai* buvo paskirta 170,000 
svarų sterlingų, o šiemet jau 250,000. Be to, ir visoje 
šalyje organizuojama kampanija prieš šnipus.

Aerodromai, uostai, dokai, ginklų fabrikai ir lėktu
vų dirbtuvės turi budrią sargybą. Pradėta tikrinti atei
viai, kurie gyvena Anglijoje. Apie kiekvieną ateivį yra 
surenkamos smulkios informacijos. Jei kuris yrą nu
žiūrimas, tai jam pasiūloma šalį apleisti.

Nacių špionažas taip pat yra labai išvystytas Pran
cūzijoje, Čekoslovakijoje ir Lenkijoje.

Be to, naciai labai daug dėmesio kreipia į vokie
čius, kurie gyvena užsieniuose. Tas reikalas esąs paves
tas Sąjungai germanizmui platinti užsieniuose. Sąjun
gai vadovaująs Rosenberg, kuris paeina iš Pabaltijo ir 
savo laiku veikė drauge su rusų juodašimčiais.

Prieš kiek laiko, sako The Manchester Guardian, 
sąjunga įteikusi Hitlerio adjutantui, Hess’ui, memoran
dumą apie propagandos vedimą užsieniuose. Tame me
morandume sakoma, kad propaganda turį būti Jabai at
sargiai vedama, kad negalėtų įvykti nesusipratimų su 
kitomis valstybėmis. Nors Vokietijos finansinė būklė, 
sako memorandumas, nėra labai gera, tačiau propagan
dai užsieniuose pinigų reikia nesigailėti.

Kad išvengti nuožiūros, tai naciai stengiasi vesti 
savo propagandą po kultūros priedanga. Tačiau tuo pa
čiu laiku jie steigia slaptas organizacijas, kurios šnipi
nėja ir veda atitinkamą agitaciją. Neseniai, pavyzdžiui,. 
Lenkijoje buvo išaiškinta nacių organizacija, kuri vedė 
propagandą už tai, kad Silezija atsimestų nuo Lenkijos. 
Panašus dalykas buvo susektas ir Klaipėdoje.

Ko siekiasi naciai? Į tą klausimą geriausiai atsakė 
vienas Austrijos nacių vadas, štai jo žodžiai:

“Geriau pasitikėti kardu nekaip dokumentais. Jei
gu mes busime Adolfo Hitlerio kardu, tai sulauksime 
dienos, kada nuo Baltiko iki Adriatfko juros,, visur.~ su- 
grius siena, kuri užstoja kelią f ateitu ir tąsyk įsikurs 
nuostabi trečioji imperija. Užsieniuose gyveną milijo
nai vokiečių, kurie savo jėgomis negali jiems likimo pa
skirto darbo atlikti. Todėl Vokietijos nacionalistai turi 
apie juos galvoti ir jiems padėti”.

Vadinasi, naciai svajoja savo valstybės sienąs pra
plėsti. Štai kodėl jie užsieniuose Veda smarkią propa
gandą ir nesigaili pinigų špionažui.
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' Dr. Steinmetz buvo ne tik. įžymus mokslininkas ir (dairosi, nematę* kur jis. Atsį- 
elektrom burtininkas, bet taip p^t įr humanistas. Jis ga- s?kaviT ran<*a Worą bestoviu 
įėjo susikrauti didžiausius turtus, bet tie dalykai jo ne- besišpysantj.
jvffiojo. Sakoma, kompaniją jam buvo paskyrusi $1QO,• eatį
000 algos per metus. Tačiau tokios algos jis niekuomet tarp ko kito, p. žiūrįs majoro 
jneemė, imdavo tik tiek, kiek jam reikėjo pragyveni- informacijai pasako, kad susi 
mui ir savo laboratorijos išlaikymui. O gyveno jis gana rinkusiųjų tarpe yra keletas 
kukliai. t (‘‘fęvv”) karštų repubUkonų,

Bus įdomu pažymėti tai, kad Dr. Steinmetz buvo taip keletas kąrštą ^demo
' e x I Luniu 4-z\lra

kilęs is Vokietijos žydų. Stūdentaudamąs jis įsivėlė į 
.revolųięmį judėjimą ir privytas buvo bėgti į užsienį, republikonas, bet
Pirmiausia pabėgo į Šveicariją, kur. apie pusantrų metų irgi paneigė partyviškųmą, pa 
mokėsi. Iž Šveicarijos jis atvyko į Ąmpriką. Kadangi 
jis blogai atrodė (buvo mažo ūgio ir su kupra), tai pas 
imigracijos viršininkus buyo kilusi mintis nėįsileisti jo 
į Ameriką. Bet vis dėlto Steinmetz’ui pasisekė valdinin
kus įtikinti, kad jis pajėgs pragyvenimą sau pasidaryti.

Savo jaunystės idėjų Dr. Steinmetz niekuomet ne
išsižadėjo., Jis per visą gyvenimą pasiliko darbo žmonių 
draugas ir socialistas. Socialistų tikietu jis buvo išrink
tas į Schenectądy švietimo tarybą. ' z

Rodos, beųe 1921 m. jis kandidatavo 4 valstijos in? 
žinierįus. Aišku, kad tai vietai tinkamesnio žmogaus ne
buvo galima surasti visoje valstijoje. O -vis dėlto poHt> 
kieriai pasirūpino prieš jį varyti smarkią agitaciją, nes, 
mat, jis buvo socialistų kandidatas. Rinkimus Dr. Stein
metz pralaimėjo. . ,

Schenectady mieste Dr. Steinmetz paliko didžiulį 
namą, kuriame jis buvo įrengęs privatišką laboratoriją. 
Toje laboratorijoje jis ir praleisdavo savo atliekamą 
laiką. Po jo mirties laboratorijoje viskas pasiliko nepa
judinta.

; Schenectady miesto gyventojai dabar 5 pasiryžo tą 
namą įsigyti ir padovanoti New Yorko valstijai. Tokiu 
budu . tas namas bus savo rųšies paminklas didžiam 
mokslininkui ir humanistui.

v

kratų. Tai toks “užmiršimas”

Majoras,

kas,

PAGERBS MOKSLININKĄ
. ♦ • • • ♦ » v
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Dr. Charles Protelis Steinmeta, elektros burtinin- 
mivė 1923. m. j
Per daugelį metų Dr; Steinmetz buvo General, Eįjjec- 
kompanijos Scjiėnėetady mieste inžinierius patarė-tric 

jas. 
dalykų, kuriais šiandie naudojasi visas pasaulis.

trečiadienis, birž. 24, 1936

ją, tai ji turi pastovumo gar-[gebu. Nereikia čia užmiršti.
kad Siame Seime lygiai ir mu- 
sų -čia gimęs jaunimas sulošė 
visai atitinkamą rolę. Jaunimą 
aš visuomet gerbiau ir turėjau 
viltį, kad jis yra SLA. ateities 
veikėjai. Ir neapsirikau. Rei
kia spėti, kad po šio Seimo 
pas mus gims nauja dvasia ir 
naujas savęs pažinimas. Visi 
šios sesijos kalbėtojai linkė
jo Seimui nuveikti milžiniš
kus darbus ir visi prisiminė 
praeities musų padarytas klai 
das vienu bei kitu SLA. klau
simu. Visi kalbėtojai geidė, 
kad mes visi pamirštumėm 
tuos praeities nesusipratimus 
ir imtumės konstruktyvio dar
bo.” Visi, kalbėtojai ’ ir patys 
klausytojai, sutikome su ta 
mintimi, kad.jau laikas mums 
likviduoti tuos nesusiprati
mus, kuriais mes patys save 
ir kitus vaišinome.

Gera mintis, bet ar mes sek- 
—•Rytietis.

bę. Lietuviai esą pageidaujami 
Clevelandui (bet jis “rąkto” 
nepasiūlei Pamiršo seną papro 
tį, — turbtft pirmeivis)* Pa
sakė, kad, girdi, mes nenorim, 
kad lietuviai savo papročius už
mirštų; kiekviena tautybe pri* 
valo šioj šalyj užlaikyt ką 
atsinešė iš senosios tėyyi^es. 
žinoma* visi jam už tai paplo 
jo. Paskui jisai pasisveikino su 
garbės svečjaią ir apleido, 

Prasidėjo seimo prirengia
mieji darbai, apie ką bus kir 
tam plunksnos braižinyj..

Jyoząs Buktiškis.
<

Iš SLA. SEIMO
1 1,1

reikėjo užkišti kalbomis. Aš 
nesu toks gabus, kad galėčiau 
brangias senų veikėją mintis 
čia sągaudęs paberti. Man ne
smagu, k;ad aš geriaus nesu-’sime ją?

republikonas, bet

sigerėjo, kad mes laikome 50 
metą jubilejų, girdi, kad 
dvi kartos išlaikė organizacį

A ■ <

PIRMA SESIJA.
CLEVELAND, OHIO. —Jau 

ir 11 valanda ryto. Seimo de
legatai, rodos, turėtu būt visi. 
Vieni čia sėdi vietose, kiti dar 
stovi. Senis Dr. Jonas šliupas 
tos laisvos minties tėvukas irgi 
čia laukia Seimo atsidarymo. 
Seimo atsidarymas yra sulai
komas todėl, kad laukiama 
miesto majoro atsilankymo. 
Majoras, kaip mes visi žino
me, yra geras politikierius, o 
toki žmonės suprantama, vi
suomet neturi laiko, nes jie 
eina vėlai gulti ir ryto metų 
negali į laiką atsikelti. ‘ L1 „ .. ..... ; konferencija, — tikrai negalė*

Kujukas netikėtai subarška čiau pasakyti. Buvo garsinta, 
į pirmininko staliuką ir čia 
pasirodo Seimo atidarymo 
pirmininkas P. Žuris. Jis pa
kviečia garbės narius aukštyn 
anl estrados* pirmas paprašy
ta Dr. Jonas Šliupas ir pasku- 
tinis Bistras. Čia pat sudai
nuojama Lietuvos himnas ir 
seka Amerikos himnas. P. žu- 
fris pateikia tam tikras infor- 
[macijas apie visas šio seimo 
vakarines pasilinksminimo va- 
[landas.

P. Žuris .pakvieia SLA. pre
zidentą^ kad^uįu^. savo vie
tą ir tuo .paukup’"’* 
miesto majorą tarti kelis žod
žius į susirinkusius čia SLA. 
delegatus, moteris ir vyrus.’

Jo kalba majoriška ir jis čia 
pasakę, kad įneš lietuviai mi
nime savo5 organizacijos 50 
metų sukaktuves. Jis pasakė* 
kad šiandien yra ir jo paties 
gimimo diena. Musų delegatai 

|ir svečiai smarkiai jam plojo.

LAISVAMANĘ) PRAKALBOS IR 
KONFERENCIJA

Dr. šliupas kviečia Amerikos lietuvius prie vienybes

CLEVELAND, Ohio. — Bir- 
iželio 21 d. Carter viešbuty įvy- 
•ko laisvamanių prakalbos ar 

tikrai negalė*

SLA. Seimo Vaizdas
< -/''J . • ' ■' . ■ , u ‘n;.' f ■ ■ \ r •
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Lietuvių Svetainė ganą gra-[ artistų, kurie ąali tai padary- 
. . . , < x * ti. w

— Tai, rodos, yra, bet... 
Suėjom į iššluotą svetainę. 

Ji erdva, nors . nelabai didelį 
Sienos rusvai akmenine spalva 
nuteptos, Amerikos spąlvorpis 
papuoštos. Tiei'5. pagrindomis
didelės raidės s$ko:

— Valio! SLA 50 metų Ju
bilėjinis' Seimas!

; : ; , h ' A

! Kairėj pusėj ąnt sienęs: Lie
tuvos vėliava, žemiau: raudo
na vėliava su - pilku vyčiu vi
duryje. Tai sena SLA paga
minta vėliava. Dešinėj pusėj: 
šios šalies vėliavą, žemiau1 ;■ ki- ____ _
ta SLA vėliavai Ties jos vi-Į Kalba baigta ir P. žuris supa- 
duriu: Vytis šuoliuoja bėga.zo
vada (gal tai ne lietuviškas 
žodis), bėga iš gelsvai pilko 
lauko į žalią ląuką. Apačioje I vo Clevelando SLA. seime 1907 
jo yra parašas: Susi vienijimas metais. Atsistojo apie 10 se- 
Lietuvių Amerikoje. Aplinkui nesnių musų veikėją.

— abu laukai išmarginti ar- F. J- Bagočius prie pirminin- ; 
tistiško piešinio vinjetėmis, rieJk° stalo sveikiną visus sei- 
tenomis su lapeliais, su retais nm rengėjus ir delegatus ir 
žiedeliais ir, laikinai, su mano; svečius. Jis pasako, kad stoja 
mintimis apie tai, kad reikia vesti SLA. Seimą jau antru 
sužinot ir SLA istorijoj užre-partu. pirmu kartu jis vedė 
ikogduot pavardes tų lietuvių ^LA. Seimą 1908 metais. Adv. 
moterų, kurių pįrštai taip jBągočiaus kalba yra gana rei- 
siuvinėjo (nežinau, bet, tikįų,. kšminga. Paskui jis kreipiasi 
•kad . tai moters padare). R senelį Šliupą kaip

Pasigirsta nuo pagrindų bal- tafPe lietuvių vei-
sas. Neatidarysią dar sesijos*.^ls^ šliupą
nes dar miesto Majoras1 neat- 1 - . ‘ .
ėjo pasveikinti musų seimo. . an^ahJ priėmė0 ’homisi- 
Laukiam. Svetainė gaudžia, H Pa“ar 
kaip prislėgti vargonai ir upe- JoseP^e Ra^axt_e įs Chi- 
lio tekėjimas per akmenis. Tai p^ane . ,oze u 0 e”v. f . .v . viciute. Priima delegatų man- ema susipažinimai, pasisnekeji- , . . >• .. 1 datus. Šitas seimo dienotvar-

, ... . kio periodas yra tokis, kadSeimo rengėjų komisijos pir-lisi turį čįa eina
mnunkas p. žiąns^^ vardašąukis ir man-
nutildo viską, ly^i magikas. Pa- Matų- priėmimas.. Darbas eina 
kalba, kas reikia, prideda- ką :gana lėtai, bet tvarkiai. į 
nors nuo savęs (pavyzdžiui), mandatų prezidiumo komisiją 
.paneigia partijas* pohtiškumą įęįjja, §įe delegatai: Dr. Mont- 
ibent šiam laikui), pašaukia vidas bei: Pivai’unas iš Chica- 
$LA veteranus į garbės sve gos ir P. Dargis iš Pittsburg- 
lČių sėdynes ant pagrindų, įsek-Mandatų komisija eina 
mui: dr. šliupą,? teisėją LaU'l,p.pįie savo darbe, gi __
kaitį iŠ Bąltimores ir Uždavinį Į prastięji einame pietauti. Pie- 
iš Lietuvos. Tie pasako pra- tums skiriama pusantros va- 
kalbėles, re atsisėda-nesmagiu landos. Sesija užsidaro 12:30 

„ šioje garbės, vietoję t..y„ auksavai, po pietą.
tumoj, kur ‘oro mažiau, negu ' ANTRA SESIJA 
^negarbingoj” vietoj, kur ko-J Pirma šio Seimo sesija pri- 
respondentai ir delegatai sėdi, ėjo vos prie to, kad paskyrė 

Paskui pirmininkas lyg atšb mandatų komisiją mandatams 
prašo, kad angliškai kalbėsiąs. Įsu tvarkyti. Todėl iki manda- 
Kalba. . tai’ nėra 'sutvarkyti, Seimas

Džiaugiasi* kad galįs ar turi negali nieko konstruktyvio 
rįs- progą ir garbę pristatyti -veikU. Tąd čia «ir bąyo Seime 
miesto majorą Burtoną. Bet’tokia vertinga s'praga* kurią

koi> 
sve- 
pra- 
kaip

žioj vietoj, kiek tik gali būt 
pusiau-bizniška miesto gatve 
ši gatvę, Superfor ąvenute, yra 
viena Clevelando miesto važiuo 
j amų j y gerklių, tokią kaip De
troitą 
ti, ilga, tiesi. Skersinės gatvės 
pilkuoja mediniais neperdide- 
liais namais, susimaišiusiais su 
žaliais medžiais. Tokia yra vi
sa rytinė miesto dalis, kur gy
vena vidurinė ir darbininkiško- 
!ji klesą.

Atvykau su draugu tuoj aus 
.po 0 vai., ♦ kada tyrėjo būt -jau 
•pats atidarymas pirmosios se
sijos. Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje seimo. O tas seimas 
nepaprastas, — tuojaus pama
tysim'. Skubinamės. Juk kelias 
minutas jąu pasivėlinom. Bū
rys gražių žmonių, ypač gra
žių moterų sustoję ant šąly- 
gatvio pryšakyje plytinio mu
ro. Tai ve, lietuviška svetainė. 
Bet ko tie žmonės, tie, mato
mai, delegatai čia stovi. Jau 
buvom alkūnes atstatę, kad tik 
greičiau įsigrūdus į svetainę. 
Į mudviejų klapsimą,x vienas iš, 
besistulpuojaučių delegatų, mu
dviejų pažįstas atsako:

. . < . '■ i

Uždaryta. Neleidžia. Dar • 
šluoja svetainę.

, Tuojaus aplinkui ; pradėjo 
gimt idėjos iš įvairių galvų.

V — Tai tik ir geri tie Cleve- 
lando lietuviai: neleidžia į sve
tainę, nes nenori mus iššluok
- — Turbut, svetainė labai pri- 
šmeišta...

— Tai mat ką padarė ^pir
moji Naktis”. ■ -

Aš pamatęs advokatą, tuoj 
pramokau lotyniškai ir sakau: 
‘Trirna Noctis”. Nusijuokė ir 
teisių žinovas, ir keli kiti.

1 Dar palaukus dešimtį minu 
tų salė atsidarė. Ties durimis 
platus spalvuotas parašau ge
rai, ne džiaiškai ' išpieštas lie
tuviškai- ir angliškai:

VS.L.A. 50 metų Jubilėjinis 
’Seimas”.
j • ■-

‘ Ties parašo viduriu stovi,, 
argu bėga žirgas su vyčiu ant 
jo nugaros.

— Ar lietuvys tat piešė?
— klausiu vieno, kurs išrodė
esąs Clevelandįėčiu. . Jis nedrą
siai atsakę: '

— Tai, turbut, ne.
i ■ — Q kodėl ne? Juk: rodos 

Clevelande. yra, ariją turėtų būt

Amerikos lietuvių srovių 
santykiai

Dr. šliupas savo kalboje pa
lietė ir Amerikos lietuvių sro
vinius santykius. Pirmiausiai 
pradėjo nuo komunistų ir pa
reiškė, kad kiek jisai esąs kai- . 
bejęsis su komunistų srovės 
darbuotojais, tai jie stoja už 
demokratiją, už laisvę ir lais
vąją mintį. Tad Dr, šliupas ne
matąs kliūties, kodėl komunis
tai negalėtų dalyvauti bendra
me kultūriniame veikime. Dr. 
Šliupas sako, kad kaip kas pri
kiša komunistams visokių grie- 
kų, bet kas iš musų nesam 
griešni.,. ' .

i Prisįminėj ąpie socialistu^ 
Tautininkai-sandariečiai yra 
priešingi socialistams. Bet so- 
cialistai darbuojasi dėl laisvėj 
ir demokratijos ir jiems tas 

i netrukdo skleisti socializmą, — 
sako Dr, J. šliupas.

Tautininkai-sandariečiai gy
vendami laisvoje šalyje ir prie 
laisvės pripratę nori mus įtikin
ti, kad laisves Lietuvos žmo- 
•nėms nereikia.

Siandarieciai eina pas kunigus
Dr. šliupas kalbėdamas apie 

isąndariečius ir tautininkus pa
sakė, kad blogumas yra su jais 
ir tas,’kad yra sandariečių, ku-_ 
rįe eina pas kunigus ir suside
da su kunigais. Vadinasi, stip
rina klerikalizmą, o tuo tarpu 
mes visi, kurie kovojame už 
laisvą mintį, n nenorim klerika
lizmo įsigalėjimo.
Amerikos lietuvių sroviniai ki
virčai nesą verti nė išgriaužto 

kiaušinio

kad po Amerikos lietuvių kon
greso įvyks laisvamanių 
fereijcija. Tačiau atvykus'į 
taįnę jau radau prakalbas 
dėtas. Dr. F. Matulaitis
tvarkos vedėjas atidarydamas 
prakalbąs trumpai pareiškė, 
kad dalykas visiems yra žino
mais, jog čionai šiandien savo 
tarpe turim vieną iš šenųjų 
Lietuvos ir Amerikos lietuvių 
budintojų, tai yra Dr. J, Šliu
pą, kuris mums padarys pra
nešimą. .

[ Tačiau kol Dr. J. Šliupas kal
bės, tai pristaitomas ‘ SLA pre
zidentas F. J. Bagočius, kuris 
savo gražia kąlba apibudino Dr. 
J. Šliupo darbuotę tarpe Ame
rikos lietuvių* ypatingai adv. 
Bagočius pabrėžė tuos sunkius 
laikus, kada Dr. šliupas pradė
jo darbuotis.

; Po Bagočiaus kalbos prista
tomas Dr. J. šliupas. Publika 
atsistojimu pagerbia tą seną 
veteraną. Tik gaila, kad publi
ka neskaitlingai buvo susirin
kus palyginti su Amerikos lie
tuvių kongresu. Nežinia kodėl. 
Gal tyttt, kad delegatai baigę 
kongresą viepi išvyko j namus, 
p kiti buvo išėję kur šiek tiek 
pasilsėti. Vienas dalykas bus 
taą, kąd D*, šliupo prakalbos 
pebuvo tinkamai išgarsintos, 
šiose prakalbose neteko matyti 
nė Karpavičiaus-Vaidylos eršti- 
ninkų, nors jie taip didžiuojasi 
Dr. J. ŠJiupu. Gąl; būt, kad ta 
svetainė yra “griešna”, nes jo
je buvę laikomas Ameriką lie
tuvių kongresus...

Apie Dr. J. šfiiipo prakalbas 
įrašo ir kiti ^Nąąjiem/’ kores- 
Ipondentai, kurių yra čielas šta- 
;bas, būtent: adv. Ę. Jurgelio- 
<nis* J. Baltrušaitis ir, taip sa
kant, aš. 7

į Tai aš ir nežinau, ar man 
yra reikalas rašyti ąpie Dr. J< 
Šliupo prakalbą turinį. Dr. J, 
Šliupas savo kalboj trumpai 
i apibudino Lietuvos padėtį pa
našiai kaip ir kitose savo kal
bose. Todėl čia stengiuosi su
pažindinti skaitytojus su tomis 
;Dr. šliupo kalbos dalimis, ku- 

ui iyips nn- M08, ne.b«vo girdėtos ar ži-
8 1 ’nomDS “Nąujięąą” skaityto

jams. Dr. J. Šliupas gana' pla
čiai apibudinę laisvamanybes 
sunkią darbuotę Lietuvoj ir 
kas yra labiausiai reikalinga 
Lietuvoj ląisvamanybei platin
ai-

Dr; J. šliupas sako, kad Ame
rikos lietuviai sudarytų bendrą 
komitetą iš visų srovių, kurios 
pritaria laisvajai minčiai ir kač 
nebątą ją tarpe srovinių nesu
sipratimų arba įsitarimų.

tu pakviečia

žindina garbes narius su ma
joru. P. žuris klausia, kiek čia 
yra tų žmonių, kurie dalyva-

Lietuvių Amerikoje. Aplinkui nesnių musų veikėjų. 
J jf —' <

kurie esą visai bever- 
neverti ne išgriaužto

Daktaras prisiminė ir apie 
Amerikos lietuvių srovimas ki
virčus! 
čiai -
kiaušinio.

Su kivirčiais Amerikos lietu
viai nieko nepadėsiu Lietuvai 
nė lietuviams. Amerikos lietu
viams reikia daugiau vienybės 
ir sutartino darbo bent kultū
ros srity j, kovoji už demokrati
ją ir laisvąją mintį.

Dr. Šliupas kvietė Amerikos 
lietuvius, kad paduotų vieni ki

re bendrai durtiems rankas 
buotųsi.

Tuo ir baigė savo kalbą. Pa
skui sekė laisvamanių konfe
rencija, bet apie tai, tur būt, 
parašė kiti musų korės

. Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jusu pato
gumo deleL .
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Praėjus Peoples 
Furniture Kom
panijos Piknikui

Šiemet Peoples Rakandų Ben
drovė mi#i savo gD-tas ąųetiąes 
sukaktuves kaip ši Amerikos 
lietuviu korporacija gyvuoja. 
Tikslu atžymėti tas sukaktu
ves bendrovė praeitą nedėldie- 
nį, birželio 21-mą dieną, Biru
tės Darže turėjo gerai priruo-

Nežiūrint kad dieną oras 
buvo toli peršaltas piknikams, 
nes temperatūra kartais buvo 
nupųplusi iki 60 laipsnių, taip
gi nežiūrint ir kitų nepatogių 
aplinkybių, kaip tai, kad dar
žo savininkė davė įsakyną ne
leisti automobilių į daržą, lie
pė parkyti juos šalia daržo, 
prie to vandenį laistyti trokai 
negalėjo čia pat gauti vandens, 
o iš Chicagos vežti nesutiko, 
dėlto daržas buvo persausas ir 
karts nuo karto buvo dirfkių. 
visti ek suvažiavo daug tu Katan
čių žmonių visokių tautų ir 
luomų, linksminos ir baiiavojo 
ir linkėjo šiai įstaigai gerų pa-

Iš svarbiausių įvykių reikia 
pastebėti, kad programas bu
vo paruoštas labai turtingas, 
gražus ir skirtingas nuo kitų 
panašių išvažiavimų, šio pro
gramų išpildymu buvo nusam
dyti specialistai vaųdevijių ąk-

toriai, muzikai, dainininkai, ak
robatai, klausai ir t.t. Ners bu
vo toli peršalta, bet susirinkus 
minia žiurėjo ir gėrėjosi pro
gramų ir kitais pikniko įdo
mumais iki vėlumos.

Kiti pastebėjimai reikia pa
daryti, kad pats Birutės dar
žas buvo gražiai išpuoštas vi
sokiom vėliavom bei spalvom. 
Virtuvėje buvo pagaminta ska
nių ir sveikų yajgių kas tik ko 
panorėjo, o pats baras buvo 
geroje tvarkoje ir apgultas iš
troškusiais žmonėmis per visą 
dieną.

O gal smagiausi momentai 
buvo tiem, kurie laimėjo bran
gias dovanas ir čia pat jas ap- 
laikę, važiavo namo su dide
liu1 “pekedžiu”, nes čia tų do
vanų buvo išdalinta net 35-kios, 
susidedančios iš reikalingų na
mams daiktų.

30 dovanų laimėjime dalyva
vo šios įstaigos kostumeriai, o 
5-kių dovanų laimėjime daly
vavo abelna publika buvusi 
piknike. Dovanų laimėjimo tei
sėjai pranešė tiem, kurie lai
mėjo, bet su savim neturėjo 
stabų nuo dęvąpų laimėjime 
kuponų, kad jie gali atsikreip
ti į Peoples krautuves ir dova
nas pasiimti. O kurie nebuvo 
piknike ir ųežino, ar jų kupo
nai laimėjo, tai gali užeiti i 
Peoples krautuves persitikrin
ti, ar nėra laimėtojai vienos 
iš dovanų.

šie dalykai liudija, kąd 
Peoples Rakandų Bendrovė mo-

..................................  ' 7' . -n-—'-.....■■■;

ką ir žino kąjp veąti prękybą 
baldų biznyje; taipgi žino, kaip 
parengti panašiu# išvažiayimms. 
Valio Peoplę# Bendrovę! Ąš 
mano draugąi tikrai turėjome 
"gopd time.”

Rep. W.

Gražios vestuvės

NAUJIENOS, CEteagO, IK
daųs mėnesiui į Yeliowstone 
Parką kaip greit gaus laisčius 
naujam karui.

Viso gero velijantis jauna
vedžiams — Povilas.

Birželio 21 dieną apsivedė 
Kastantas Čepulis, 3503 South 
Californįa ąvęnue, su prie Ma
rija Baranauskaite, 4421 South 
Talmaų ayenų'e, Vestuvių puo
tą iškėlė jaunavedžių tėyai sa
lėje adręsu 4400 ,$o. Tąlmąn 
ąverųie. . , '

Prie skanių pietų didelis 
skaičius svečių patiekę linkę- 
jimus jaunavedžiams geriausioj 
pasisekimo gyvenime. ’

Edvardas ir Sųz.aųą Čepuliai i 
man pareiškė: buvo jų auw,s 
geras jiems visuomet įr pade 
jo dirbti valgomų reikmenių 
krautuvėj, tad sųnui ir mar
čiai jie nupirko gražią dovaną 
— Post Model Cheyroletą.

P-nja Sutana Čepulienė, nors 
labai susigraudinusi, pasakė ke
letą žodžių, velydama savo sū
nui ir marčiai kųogeriausio ve 
dusių žmonių gyvenimo, Esą. 
gyvenimas tai lyg laivas tarp 
vilnjų, bet jei viskas gerai klor 
jasi, laivas išplaukia į krantą 
Ir jus, vaikai, jei gražiai my
lėkitės, tai laimingai plauksite 
gyvenimo bangomis.

Jaunavedžiai išvažiuos me-

BUDRIK FURNITURE M ART
VISKAS DĖL NAMŲ UŽ ŽEMAS KAINAS! 

$347 South Halsted Street

' •

■awav.^<<a>

Aa>

Model Įllo»trated—GKQ-50.

WORED’S MOST fcEAUTIFUt REFRIGERATORTHE

What an array of 
f e a t u r e s : Feather 
Touch Knee Ąctięn 
Doąr Haiidleį Ice 
Tray R«Jeąse, Shriv* 
ador G^ą«s Jąrf, 
Stęrądrav#-, Cjispęr, 
V e n t i Į a t ed Front, 
Automatic Interior 
Light, Temperature 
Control and many 
others.

You couldn’t ask for anything mpre! Startljng beaųty...greątly increased 
usable 8pacė...extraordinary ęopveniences...utm9st quality...dep,eRdabJe 
and economical operatiop...world-leading va.Iue—that’s Shelvadort And 
there’s a snodęl for every purse and purpose.

PsC

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

* . » * . ,

simokės

Jos. F. Sudrik, Ino.
3417 SOUTH HALSTED STREET, Tel. BOUlevard 4705

T*.. T, ■"■■JL.I... „I ................................... .......................................................................... 1 Į. 8'"'TV..
Padaužykite gražaus Bu^riko programo nedėliomis WCFL 7 vai. vakare ir WAAF kožna vakaru

7 valanda

narių dėmesiui

Atvyksta iš lietuves
Išplaukusių iš Gothenburg’o 

laivu KU^GSHOLM, švedų. 
Amerikos Linija atplaukia į 
Ameriką sekanti lietuviai ke
leiviai:

Kun. Vincas • Rudžinskas, j 
Chicago, IH.

Motiejus Kalantą, Totten-

Juozas ir Nellie Gųdeliau#- 
kai, Auburn,1 Pą.

Petrą Palubinskas (moteris) 
Chicago, III.

Jonas žičkųs,WąųXegąų, IH.
Margarita Męynikąitė, Great 

Neck, L. L, N, Y..
Petras Šaltenis, į New Yor-

. Motorlaivis Ęųngsholm at
plauks į New York# birželio 
27 d. Pier 97, gale' Wo$t 57th 
Street, Nw York, N. .¥, Gi. 
miųės porį keleivius pasitikti 
malonėkite kreiptis į G.ustom 
House, New Yorke, Room 219, 
gąutj leidimu.

'■ l"LTl.lW.IFiej.!.■ ■».< 'H’U/irJL'.iyCT1 . .....................   : ' »W 11111,1 ,l* ■■■ j- 1 ■

Užsimušė

' >u "TT-r-:1:-

žagariečių Kliubo susirinki 
įyyka šį ąekmadM Wiai 

l;00 yąj, <}W9S p. YušK9S .33- 
lėj, 2417 W. 43rd St., 
,<m Park. Visi žągąri^čių J&iu1 
bo nariai malonėte ąt$j|ąi> 
kyti į šį svarbų ęųąįriųkjmą, 
nes atvykę išgurs^ daug ^ąų- 
jų Ainių. ;

Jūsų delegatą# išduos rąpo^ 
tą iš atsjbųyųsip vis.os Ameri
kos lietuvių kongreso. Pikniko, 
komisija išduos raportą taip
gi. Nariai, kųrįę eąąte davę žo
dį įstoti į Aagariečjų Kliubą, 
būtinai atvykite į susirinkimą, 
kad liktumėte šio kliubo na
riai.

Nesivčluokite. Anksčiau atli
kę reikalus galėsime prispėti 
ir į piknikuos kur kitur nu
važiuoti. ! . R. š.

Rado negyvą lietuvį 
vaikiną

• ■ ,__ .? I.

BRIDGEPORTAS. Antra
dienių rytą, birželio 28 d., p. 
Mučinskas įėjo į savo sųnaufc 
Antano Mučinsko, 18 metų, 
kambarį. Tėvą# norėjo pakelti 
vaikiną darbui, bet rado jį ne
gyvą lovoj.

Koronerio tyrimas nustatė 
mirtį dėl širdies ligos.

Jaunas vyras gyveno adresu 
915 West 34th Plaee.

Laidotuvės bus penktadienio 
rytą.

Patarnauja laidotuvių direk
torius St. Mažeika. X.

..■■ĮJŲJ'gl IĮĮJ.'    I

Kaltiną taksikebo 
draiverį užpuo

limu

—r

Thomas Baxter 56 m., kadai
se buvęs turtingas bondsų sėls- 
manas, nušoko nuo stogo devy
nių aukštų trobesio ir užsimu
šė. Tas trobėsis randasi adre
su 1039 Hollywood avė. Žmo
gus subankrutavo. Paliko jo 
$5,000 apdrauda žmonai.

Demokratų piknikas
Kad atžymėti nopiiųavimą 

prezidento Roosevelto kaip kan
didato į prezidentus ir kad su
kelti fondų rinkimų vajui, 
Cęok kauptės demokratų orga- 
nizaeija rengia didžiulį pikniką 
Riverview J?ąrke birželio 27 d.

jyn I ir; I?',.JTVIĮ

Birželio 21 d. pp. Petraičių, 
1320 Sq. 5.0 crt., Cicero,/duk
ters Mariutės bųyę grad.uą.tion 
ir gimimo dįpnos parė. Mergai
tę užbaigė pradinę mokyklą^ ir 
gavo diplomą, jai pagerbti gra
žus būrelis svečių ir draugų 
susirinko. ,

Buvo pp. Kavaliauskai su šei
myna, K. Joneliai; Stasiūnai, 
J. Petraitis ir .daugiau cicene- 
Čių; chicagiečiai buvo pp. Ja- 
sinskai, Rakščiai, Kikai ir dau- 
giaų. t ’

Pp. Petraičiai,,,yra Cicero se
ni gyventojai ir turi dvi duk
teris. Vyresnioji duktė Pranė 
užbaigė aukštąją mokyklą ir 
kolegiją. Tą patį žada padary
ti Mariutė. Veliju jai pasise
kimo.

—- J. Jasinskas.

Iš visos Amerikos lietuvių 
kongreso, kuris užsibaigė pra
ėjusį sekmadienį Carter Vieš
buty, Cleveland, Ohio, vieni de
legatai tą patį vakarą trauki
niu išvyko į namus, kiti pir
madienio rytą, o treti žadėjo 
antradienį apleisti Clęvelandą. 
Penkių kliubų delegatai sykių, 
pirmadienio vakarą, sugrįžo į 
Chicagą. Jie buvo delegatai 
Keistučio Kliubo — p-lė Ber- 
nice 'Rudgalviutė ir p-le Anna 
Macijauskaitė, Jaunų Lietuvių 
Kliubo — p. Markus, žagąrie- 
čių Kliubo — R. šniukas, Ame
rican Citizens Kliubo—W. šar
ka, Garfield Park Kliubo — p. 
J. Yasinskas su sunum.

— R. š.

Taksikebo operuoto jas Marce 
Hali 28 . m., 4363 Greenwpod 
avenue, padėtas po kaucija 
$3,5Q0. Mergina, p-le Marge 
Mątbis, 2438 North Clark st., 
kaltina areštuotąjį, kad jis vež
damas ją nakties metu sulai
kė tąksikebą, prismaugė ir už
puolė ją, Mergina dirba nak
timis 
ja.

kaip telefonų operuoto-

Susirūpinę duonos 
kainų kilimu

Mt. Greemvood
Amerikos lietuvių kongreso 

delegatas B. Walantinas, bū
damas Clevelande, ' ąyęikmą 
{S.L.A. 178 kuopos b$?tių# b 
seseris ir Mt. Greeą^ood k<>’ 
Jonijos lietuvius. Suyaž/ąvę iš 
visos Amerikos lietuviu koĮU’ 
pijų delegatai apsyąrstę padė
ti musų brolių > ąęsęrų Uių- 
fuvoj, išnešė ą:totįpkamąs rę^r 
Jiucijas ir nutarė teliaų/ 
kad Lietuvai pągęlbęti, Šiam 
darbui vadovauti išrinkto ko
mitetas. .

Mt. Greenjvępd’toteyąs, b^ 
damas Cleveįąp4ez kvi^ią vi
sus greenvvoodję^us įr więjin- 
kės lietuvius, gyvauti Susi
vienijimo Lietųyių Amariboj 
178 kuopos piknike, kur# įyyfe 
birželio 28 dienų, čją ąųžino.- 
site daugiau apię įyyku#to 
seimus. *

— B. Wąiąntmą^.

Sužeidė žmogų ir 
pabėgo

Automobilis važiavęs didelių 
greitumu ir kairiaja California 
avenue puse sužeidė Charles 
Ruppelį 66 m. grįžusį iš darbo 
ties jo namais adresu 2606 No. 
California. Sužeistojo sūnūs, 
matęs nelaimę, .savo aut6mobi- 
lin įsėdęs mėgino pasivyti pa
bėgėlį, bet nepavijo. Policija 
tikisi areštuoti kaltiųjųkų,^ 
.. .... ... . ' ..... '

Pirmadienį, birž. 22 d., Edge- 
water Beach viešbuty įvyko 300 
kepyklų savininkų ir užveizdų 
konferencija. Tarp kitko joje 
išreikšta nuomonių, kąd duOflOS 
kainoj pakils ąukščiaų. Jau da^ 
bar ąųt dooaos yra aždėta 53 
rušj$ taksoj ©et, gjrdk jei dar 
bus priimta# vadinamas Sočiai 
Seęarfcy kilius, tai* daoaos kai
nos pašoka kpr kaa wkščiaa,. ■ f

Atrodo bgjšks tas Sočiai Se- 
cųrity biJiųa.- Tačiau ka jis ža
da? Ęswėj jis žada pensijų pa- 
aeousiema darbo žmonėms iki 
^0 per metus, jeigu jie jokiu 
kitokių pajamų neturi.

Parko žmouėms kur kas bai
sesnį a^odo senatvė, kai jie jo
kių įplaukų neturi, negu pa^ 
brangimas duonos eeųtu ar ki
tu ant bakeno, kai jie yra jau
ni ir gaji užsidirbti pragyveni-

. . .... ......... ...... ■"■■■■ ■■"<wmiwww
Siunčiam OČles Telegramų 1 VAm*

33X6 Spf jftalšted St, 
Tel, BOŲtevard 7^4
J't.l '.r""??*rr-Ty 1 - .■»!*.
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fLaidotnyitt Direktoriail
JUOZAPAS

UDEIKIVO

Bwitąi

vaikais ............
Pąlagas ligoni

nėje ...................
Akušerija ąa-

m,Ų.Qse ...........—
Medikai ęg«ąw-

m-oo 
M5-00 
*15-00 

*1-00
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Budriko rądio prograprai 

sekmadieniais 7’ yąį. vakare1 jš 
galingos stoties WCFL džiugi
na tukstančiuš lietuvių, kurie 
gyvena plačiame Amerikos kon
tinente ir kuriuos visus pasie
kia musų dainos ir muzika oro 
bangomis. Praeitą sekmadienį 
buvo ypatingai g/ažufe progra
mas, kuriame dalyvavo radio 
Orkestras ir žymi dainininkė 
Elena Rakauskienė. ‘

Budriko programai būna dar 
ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 vai. 
vak. iš stoties WJIFC, o pirma
dieniais ir penktadieniais nuo 
7 iki 7:30 iš*stoties WAAF.

—• H. P.

AlA 
JONAS PHJJMPS 

(P.ųipfryitiųą)
Persiskyrė su šjąo n^ąalįą 

Mįž. 2^ d., #45 yąkMujT 
ią36 m., .sujaukęs 60 ip, am- 
žiauą, giipęs Tauragės aps.kr., 

•ęąltmto, parąp. Paliko dide
liame nųjįądime mpteri Mari- 
joną, po tėyaįs Diąapaįte, 3 
sūnus James ir marčia Frąą- 

i ėes, MvkpJa ir marma Rose ir 
Aataną, seseri Stefaniją ir 
šyogeri Petrą Ruplėnus, są- 
aers Simona Petravičius 
ir gimines. Q l/mtuyojo |?ra- 
įius, Adomą ir Aptąim ir gi? 
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 
3239 Litv.anica Avė. Laidotu
vės ivyks ketvirtadieni, birže- 

Zlio 25 dieną, 8:00 vai. ryto iš 
namų i šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
šiOią, O iŠ pys njilyjėtas ■ 
t Šv. Kazimiero kapines.

Visą A. A. Joną PhHĮips gi- 
mii^#, jraągai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ląjdotąyAse ir sutrikti 
jam paskutini patarnavimo ir 
atsisveikinimą. . * 
M6Nt“?^S».r«.S, Se- 

serys. švogeris ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja Laid. 
Dirąkt. A. Masalskis, tel. Bbu- 
levard 4139.

Fpcąhpntąs Ru» S«?e
5 topai ar daugiau $7.0ą t 

Smfcjiį $6.80 tona#.

T®L Republic £402FT *T“ .‘r-i.tflf ?' «MV»t "T1 F"1

Grane GnalUn.
5332 8. Lw Ar* 

Cbim M
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Lietuvių Draugijų ir 
Oubų dėmesiui

PRALEISK 
VAKACIJAS

Labai graži vieta, prie 2 ežer 
rų, laivukai pasivažinėti dy? 
kai. Moderniški kambariai 
su elektrą, gali vąlgį pasi
gaminti, ąrba su valgiu, ųž 
prieinamą, kainą; 50 mylių 
nup Chicagos. Kreipkitės;

MATT RAUGAS 
1943 N. Kostųer Avė.

po 5 vai. vakare.

MES PATAISOME
RADIOS

Tegul ekspertai Pataisą jūsų Radi o. 
Mes esame gerai susipažinę su kiek
vienos rūšies radio. Darbą garantuo
jame ant metu. Dykai apskaitliavi- 
mas. Pašaukit mus * »

HEMLOCK 3434
KALBAME LIETUVIŠKAI

Southwest Radio Co.
1708 West 63rd Street

CONRAD
JPfiUJTO STUDIO 

420 63rd St. 
^ev.ood 5883-5840

wi j uvju1., 1 1
• «

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

Tavernos
21at Tavern &

Bestaurant
OteL pąriįįiri fr MU Šilti valgiai.

MMKrk rūšies
STOKAI

m wf w
_ ■ ..I.JJUUUIF .1!ĮI

BimgaJąw Iną
“ igoj vilios randasi ge- 

ąės degtinė, yynae, alus 
užkandžiai veltui 

dieu. Graži vieta visiems 
ažiąi laiką praleisti, At- 

?TRE>PSKAI 
and Kean Avenue

WĮ'JT? — ’ . ■

Pete’s Inu
Mano užeigoje vu 
ros rities 
l^^išes. ii z ž i ir iO s pa-

riauktos

tarnavę 
tautišką, 
SUS

rios randasi ge- 
Garden City alus 
saldainiu. Salta-

>tieš lietuvių 
ią vartąs, Kviečia vi-

J.. tl'JULBJ1

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

imai greitai

Ji prąšriina skaus: 
Jas variąja milijonai 

įmonių per metus. Jos 
turi sftpriptna. Rekomenduo
jamos gydytoju, nursiu ir

.. ■— ' "U! "■...... I" J' "I "'.LlH-ĮJi.11*.'1;!
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SUSIRINKIMAI
'.■? J .1WU.."U ■’ RW'T

HM UUMUUWUH U. .......... —

Bridgeporto Bučerių ir Groserninkų susirinkimas įvyks birže
lio 25 dieną, Lietuvių Auditorijoj, 7:30 vakare. Prašome 
skaitlingiausiai susirinkti, nes turime naujų dalykų aptar
ti. —Valdyba. •



NAUJIENOS, Chicago, ni

Anne

>k"kauntės kale

For Rent

Mėgino nusišauti

CLASSIFIED ADS

5263
nuo

butu

$5.25
5.50
4.25

Personai 
Asmenų Ieškoe šeima gyvena 

brchester avė;

No. Cicero Avenue 
Pirmos lubos.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Maži 
mokėjimai

Gordon
Real Ęstate

KAMPINIS 
nikiai 
h n m— 
Store.

Business Chances
Pardavimui 'Bizniai

Financial
Finansai-Paskolos

nett susyk bijoj.o • klausyti or- 
ganizatorįų kalbų 
pamatė, 
jus duodą pasėkų 
dai’birpnkų

Janet Bęrnice Balicka 
Jpseph* Stanley^ Bankovvski 
Joseph Bemat
Gertrude Mary Brozauskas 
Chęster Bulat
Edmund Anthony Butchas 
Beari Ann Duoba
John Gegužis
Stanley Cazimir Golombowicz
Gabriella M. Ivasevic
Hęlen Veronica Jakubowski 
Eleanor Joan Juraška

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

PER VIS4 DIEH4 
Chesterfieldstau.teiks 

tikto smagumo?-
— jie tave patenkins-..f~

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

15 AKRU prieš Archer Road, nr- 
ti 145 St. Geri budinkai—pasas, ele
ktra ir vanduo, žavintis dėl biznio 
$4500 arba mainyti. Stewart 3601.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Liepos ketvirtai 
siartinant

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

1739 So. Halsted St.

PAAUKUOJA modernine 120 ak 
farma—1 mylia nuo Chicagos.

D. Hodgins, Hortonville, Wis.

Vėliau, kai 
kAd organizacinis vą- 

ir kad ūkio 
į ir rendauninkų or

ganizacija priima į savo tarpą 
taip baltveidžius, taip juodvei- 
džius, tai ir Sam Bennett įsto
jo j Uniją.

Kada pastaruoju laiku kalba
ma-organizacija iššaukė i strei
ką plantacijų darbininkus, tai 
ir Bennett sustreikavo kartu 
su kitaip juk jis tegaudavo tik 
pusaštunto cento valandai už 
Savo darbą arba 75 centus už 
10 valandų darbo dieną.

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

Harrison aukštoji 
mokykla

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus 

vedvbomš

Charles H. Duffield 60 metų, 
kurs vadovavo visų fejerverkų 
leidimui Chicagos šimtmetinė j 
progreso parodoj, mėgino nusi
šauti 'viešbuty Los Angeles 
mieste, Kalifornijoj. Jis sun
kiai susižeidė, bet daktarai ma
no, kad išliks gyvas.

PARDAVIMUI grocery ir meat 
market. Mainysiu i privatu namų 
arba i farma. Priežastis liga. Biz
nis išdirbtas per 13 metu.

4535 So. Wallace St.

REIKALINGAS ŽMOGUS prie na- 
mtl darbo, guolis, valgis ir mokestis. 

817 West 34th Street

Lietuvaite užmušta; 
automobilio 

nelaimėj

PARDAVIMUI tavernas pigiai, 
rendai 6 kambariai pagyvenimui 
prie pat strytkariu barnės. 1643 W, 
69th Street. • . . • .

PARDAVIMUI pigiai tavernas, 
biznis pelningas, išdirbtas per daug 
metu ir 6 kambariai 919 W. £5th 
Street.

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Barai ir kiti krautuvėms fikčeriai 

nauji arba vartoti. Cash arba leng 
vais išmokėjimais’.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE

5300—5314 So. Halsted St.

REIKALINGA kešeniu siuvėju 
tuojau—i vyru mados kautus.

308 West Van Buren 3-rd floor

REIKALINGA mergina deb namų 
darbo—kad eitų namo vakarais. 
4102 So. Artesian. Pirmos lubos.

bako Krautuvės
Tobacco Stores

Žuvo automobilio 
nelaimėj

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rūšies andraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
iŠmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

Dar yra laiko ■ iki ketvirtos 
liepos dienos, bet ta diena jau 
nepertoli. Taigi Chicagos me
ras

Educational
Mokyklos ___

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

MOLER SYSTEM
177 N. State St. Central 6393

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

PARDUOSIU bučerne ir groseme 
nikiai, arba mainysiu ant automo- 
biliaus arba namuko su sklypu že
mės. Tel. Lafayette 2952.

Ir Alfredo; gnbtina pamanė 
taip pat, kaip kaimynai. Taigi 
sielvartaudamjį dėl sūnaus liki
mo, moteris atsuko savo namų 
virtuvės gazą’ir pasikorė nak
ties metu, k 
adresu 6908

Virginia Mine Run $6.95 už tonų, 
perkant daugiau.

SHULMISTRAS BROS.
4016% Archer Avenue 

Tel. Lafayette 6300.

PARDUOSIU arba parenduosiu 
pirmos klesos barbernę su visais 
gerais įrengimais, maišytu tautų 
apgyventa. Priežastis turiu du biz
nius. 7182 So. Racine Avė.

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted St.

> / Victory 4965

ženotoms poroms

PATYRUSI mergina virš 18, ma
ža šeima—geri namai. Mrs. Pappas, 

Irving 9778 .

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA pieno išvežiotojo 
dėl urmo vežimo—turi mokėti kal
bėti lietuviškai ir lenkiškai. .South 
West Side apielinkėj. Pašaukit Sa- 
ginaw 8745. Ketvirtadienio vakarą 
po 7 valandos.

PARDAVIMUI tavernas, pilnai 
įrengtas; renda pigi. Lietuvis savi
ninkas. 936 East 75th St. •

išparduodame , baru fikče- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatvkite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269

Edward; J. Kelly atsišaukia 
taip į suaugusius; taip į jau
nuomenę ir prašo susilaikyti 
nuo Vartojimo pavojingų fejer
verkų, pistoletų, šautuvų ir ki
tokių įnagių, kurie būna daž
nai vartojami ryšy .su liepos 
ketvirtos ' dienos papročiais. 
Meras, be to, įspėja, kad mies
to patvarkymai draudžia par
davinėti ir vartoti fejerverkus 
be specialio leidimo. O jei kas 
■nori dalyvauti atžymėjime Ne
priklausomybės dienos, tai ga
lės dalyvauti bet kuriame ar 
bet kuriuose parengimuose, ku
rių tą į dieną rengia daug įvai
rios Chicagos organizacijos.

pigu kaip .... ..................... M. $20
Nauja Fįr-Tex insul. pilnas %” 100 
ketvirtainiu pėdu .................. $3.50

Didžiausios bet kada pasiūlytos 
pinigu santaupos ant Pasaulinės pa
rodos plieno tvorų, decking, Ply- 
wood, masonite, transite, wallbord, 
kliaviniu, eglinių ; grindų, beaded 
clg. partition. Stogams dengti ro- 
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.

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

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

Helen Therese Kapturkiewicz 
Patricia Ruth Karp 
Felix Karwales
Adolph Edward Kazlauskas 
Edward, J. Klouda 
August Vincent Klumbas 
Miėhael Emil Kovacevich 
Edward William Kyaujalis 
Olga G,9raldine Kuras 
Edward E. Kažvdas 
Olga Leiidanski 
Fejix Thaddeus Mackiewicz 
John Peter Maheras 
Edward Mankus 
Mariam L. Mashkes 
Eclward Casimer Mickiewicz 
Frank P. Nedvar 
George T. Ondrus ą 
Violet P. Paskowski 
Tėcla Anna Pikiel - 
Elizabeth Marion Pluta 
Alphonsus Anthony Seibutis 
Edward Anthony Shilkaitis, 
Dolores T. Stankus 
Helen H. Szatkiewicz 
Leonard Joseph Szydlowski 
Dorothy Joan Veselous 
Genevieve Eleanor Vespender 
William T. Weldzius 
Edward Wisniėwski

žemiau paduodama sąrašas 
Harrison aukštosios techniki
nės mokyklos mokinių, kurių 
pavardės atrodo lietuviškos, 
štai jos:

Gatvių užrašą pen- 
tavimas varžytinėms

P-lė Antoinette Yokubaitis 
26 m., Chicagos settlemento 
darbuotoja,. tapo užmušta, kai 
automobilis, kuriuo ji važiavo, 
nuriedėjo į griovį, apvirto iri 
užsidegė. Nelaimė atsitiko arti! 
miestelio Gazelle, Kalifornijoj. 
Jos draudė, p-lė Holton, išliko 
gyva. Nelaimė įvykusi kai p- 
lė Holton, operuodama automo
bilį, užmigo.

COAL
Anglys_________

Anglys! Anglys!
Jei jus pirktumėte anglis dabar 

jus gautumėte abu: kaina ir koky-

Antrą kartą vieno mėnesio 
bėgiu viešųjų darbų komisio- 
nierius Hewitt paskelbė varžy
tines kontraktoriąms, kurie no
ri apsiimti padaryta 45,000 iš
kabų su miesto gatvių vardais. 
Tūla kontraktorių firma, kuri 
buVo apsiėmusi atlikti darbą 
reikalaudama užmokęsnio po 44 
centus už vieną lėkštę, atsisa
kė nuo kontrakto. Kitos firmos 
reikalauja keliais centais bran
giau už kiekvieną lėkštę.

Chicagoj 
jime šiomis dįįnoihis yrai laiko 
mas neg?aš^’laiįį Bennett, 4t 
metų amžiaus^

Arkansas 
reikalauja, ką$ Jis butų sugrą
žintas j tąįvįfštiją, ba Sam 
Bennett yrąvatbėgęs i'Chicagą 
iš ten. ■

Koks yra Bennetto nusikal
timas ? štai koks:

Bennett dirbo, gyveno ir 
skurdo bedirbdamas medvilnės 
plantacijose. Keletas metų at
gal, kai Amerikos Darbo Fede
racija pradėjo organizuoti me
dvilnės ūkių darbininkus, Ben-

IŠPARDUODU VISA NAMA
Parsiduoda visi fornišiai 5 kam

bariu namo—taipgi visos smulkme
nos, kurios priklauso prie namo— 
viskas ant sykio arba pavieniai — 
kas nori gali ir rendavoti namą— 
viskas kaip nauja—Verta pažiūrėji
mo—ypač 
naudinga.

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

SPECIALUS PRANE-
‘ ■: ■■■ ; ŠIMAS ■
DYKAI 640 akru viešo turto Wyo- 
ming. Tinka kiekvienam Amerikos 

piliečiui. Kreipties.
U. S. Filing Service

' Suite 1018
616 SO. MICHIGAN AVENUE 

Vakarais iki 9 valandos.

Darbininkams streikuojant 
pas Bennettą. atsilankė vienos 
plantacijos už'veizda. Pakvietė 

■ v

Bennettą eiti į darbą. Bennett 
atsisakė/ Užveizda pradėjo grū
moti jam šautuvu. Tuomet ir 
Bennett pasigriebė šautuvą.

Užveizda išvažiavo^ Bet neil
gai trukus užveizda paleido 
gandą, kad, Bennett mėginęs jį 
nušauti. , Prasidėjo medžioklė 
ant Bennetto, kad nulinčiuoti 
jį. Slapstydamasi pelkėse ir 
miškuose ir keliaudamas šiau
rės link, kaip seniau vergai 
bėgdavo į šiaurę, Bennett pa
siekė Chicagą.

Bet čia jį pasiekė Arkansas 
šerifų rankos. Jie reikalauja iš
duoti Bennettą tos valstijos 
valdžiai. Bennetto byla bus per- 
kratinejama teisme artimu lai
ku, ir šiandie dar nežinia, ar 
Chicagos teismai išduos jį Ar
kansas šerifams. Jeigu išduos 
ir šerifai pargabens Bennettą 
į Arkansas valstiją, tai jam 
grūmos nulinčiavimas.

LOTAS, parsiduoda 
40x125 Archer ir Nothing- 

•Labai p*ra vieta dėl Drug 
Savininkas:

CHAPULIS
! So.; Central Avė. prie pat 

Archer Avė.
BARGENAS

_MĖLIS, garadžius ir gyvulių 
šandė—vigadni ir pelninga viela — 
Įmokėti $500 iei galite ir $16 i mė
nesi. Savininkas CHAPULIS,

5263 So. Central Avė. prie pat 
Archer Ava.

Užmušta p-lė Mijdred Finley 
25 m. amžiaus. Ji'grįžo auto
mobiliu iš pikniko, kurį rengė 
tūla Joliet miestelio krautuvė. 
Automobilis nukrito nuo iškel
to vieškelio žemyn 20 pėdų. Ki
tos dvi merginos toj pačioj ne
laimėj sužeistos.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras streike uatanmiK namu 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais 
10 ryto iki piet

LANDLDRDS BUREAU* np 
.CHICAGO Inkorporuotos 

1642 West Division St.
Tel Armitage 2951 

jau lino adresu viri

šie lietuviai fr liętuvaitės IĮ 
siėmė laisnius Oei4|xxįįM9) ve
dyboms:

Lorėnz Kuli 28 m. ir Alice 
Giditis 25 iri.

Edward Kolis 27 m.: ir Marie 
Karkovich 22 m. l

Julius Miller 23 ity
Lashinski 22 iri. ?

Daniel Jonuski 22 ir 
len Glassner 22 m.

James McAllėn 26- ir
lores Woitas 19 m.

Anthony Mikutis
Josephine Oczko 20 iri

Casimer Petreikis 27 m 
Dorothy Railla 19 m.

RENDON Tavernas, per 30 metų 
išdirbtas biznis su visais įtaisymais 
ir flatris, yra rusiška ir turkiška 
pirtis. Rendauninkas nusipirko nuo- 
sdva bizni. . „ »

3322 So. Morgan St.

KAINOS AUKŠTOSIOS RŪŠIES 
NORTHERN ILLINOIS ANGLIŲ 

LABAI SUMAŽINTOS 
PERKANT PO DAUG.

MINE RUN ....
LUMP OR EGG
SCRĖENINGS .

Jus perkate tiesiai iš kasyklų 
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kėdzie 3882—

REIKALINGOS...
PIRMŲ

MORTGIČIŲ
PASKOLOS

Greitas 
patarnavimas 

Realty Co.
Prižiūrėjimas

4329- 
St. Yards 4330

Susikremtusi dėl su4 
naus motina pa

sikorė «
Neseniai Alfred Kąre, 14 me-, 

tų vaikąs, turėjo nesmagumo 
su kaimynais ir policija. Mat; 
jis, su porą kitų drabnų, užlipo, 
ant negyveriamo namo stogo' 
saulės vonią paimti. O policija 
ir kaimynai pamanė, kad vaikai 
mėgina įsilaužti jį svetimą na-

Real Estate For Sale 
Nam^i-Žemė Pardavimui

PARSIDUODA Marųuette Parke 
dufletis po 4 kambarius medinis ir 
8 kambariu medinė cottoge. Duokite 
savo pasiūlymą, turi būti parduoti 
šia savaite. Paskola suteikiama kiek 
truks.

CHAS URNICH
4708 So. Westem Avė.

Building Material 
Statybos Medžiaga

VIENINTELIS LENTŲ YARDAS 
CHICAGOJE SU VISOMIS PASAU

LINĖS PARODOS LENTOMIS.
Visų senų ir naujų lentų, žemiau- 
• • sios kainos U. S. A.

2x4, kaip naujos, švarios, pigu kaip 
už lc
Naujos plastėrio boardps 3/8” 100 
ketvirtainiu pėdu .................. $2.20
1”—2”—3”—4” lentos kaip naujos.

( CLASSIFIED ADS. 1
Business Service 
Biznio Patarnąvimas

Furs 
„ _____ KaUM________ , -

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local.and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

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

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

‘ STOGDENGYSTĖ

įįlį^^

O W3^1IG0rn & MYKS TOBACCO C0«
. ** ' . 'V ■
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