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Lietuvos Valdžia Uždarė Opozicijos Laikraščius
“Lietuvos Žinių” ir “Ryto” 

Redaktoriai Pašalinti
Opozicijos laikraščiai uždaryti vienam mė
nesiui už tai, kad atsisakė spausdinti val

džios pagamintus straipsnius
KAUNAS. — (Musų specialaus korespondento pranešimas). 

Prieš pat seimo rinkimus liaudininkų “Lietuvos žinios” ir krikš
čionių demokratų “Rytas” liko uždaryti visam mėnesiui. Tų 
laikraščių nusikaltimas buvo toks, kad jie atsisakė spausdinti 
valdžios Įstaigose pagamintus raštus, kurie buvo grynai agita- 
tyviško pobūdžio. Vadinasi, gyrė seimo rinkimų nustatytą 
tvarką ir ragino piliečius balsuoti už tautininkų parinktus kan
didatus.

Aišku, kad opozicija, kuriai nebuvo leista savo kandidatų 
statyti, tokiai “kazionai” agitacijai pasipriešino ir atsisakė at
siunčiamus raštus spausdinti. Valdžia tuoj pasirūpino opozici
jai neseniai išleistą spaudos įstatymą pritaikyti ir jų laikraš
čius uždaryti.

Tačiau ir tuo dar nepasitenkino: “Lietuvos žinių” ir “Ry
to” redaktoriai liko pašalinti.

Tokiu budu p-ia Felicija Bortkevičienė daugiau nebereda
guos “Lietuvos žinių”. Iš jos liko atimta teisė redaguoti laik
raštį, su kuriuo ji yra glaudžiai susijusi nuo pat 1909 m.

Iš “Ryto” redaktoriaus vietos liko pašalintas prof. Dr. Bis
tras, kuris savo laiku ėjo vidaus reikalų, o vėliau švietimo mi- 
nisteriaus pareigas.

Tokie dalykai <^as«mu& galimi yra todėl, kad spaudos įsta
tymas-nusako, jog .bilg laikraščio redaktorių tvirtina valdžia. 
Jei redaktorius nusikalsta, tai valdžia jį gali pašalinti. Kadan
gi p-ia Bortkevičienė ir Dr. Bistras atsisakė šokti pagal tauti
ninkų dūdelę, tai jie ir liko pašalinti.

Seimas jau išrinktas. Kaip iš anksto buvo žinoma, visi iš
rinktieji atstovai yra tautiško nusistatymo, žinoma, kitaip ir 
negalėjo būti, nes kandidatai buvo statomi vien tik tautininkų 
ideologijos žmonės. Vadinasi, pasirinkimo nebuvo. -

Tautininkai giriasi, kad balsavo 70% visų piliečių, kurie ga
li balsuoti. Bet kadangi jie visą balsavimo aparatą tvarkė ir 
prižiūrėjo, tai jų pasigyrimo nieku budu negalima už gryną pi
nigą imti.

(Musų korespondento platesnis aprašymas apie tai, kas de 
dasi Lietuvoje ir kitose fašistų valdomose valstybėse, yra iš
spausdintas ketvirtame puslapyje).

DEMOKRATUIŠ
PARTIJOS KON-

. VENCIJOS
DEMOKRATAI RUOŠIA SA

VO PLATFORMĄ

Darbo Federacija reikalauja 40 
vai. savaitės ir pažabojimo 
augščiausio teismo galių

PHILADELPHIA, Pa., birž. 
24. — Demokratų partijos kon
vencija jau įsisiūbavo visu 
smarkumu.. Vakar vakare lai
kinis pirmininkas Barkley per
skaitė savo ilgą pagrindinę — 
keynote — kalbą. Per pusan
tros valandos pasižymėjęs di
deliu iškalbumu senatorius aug- 
štino Naująją Dalybą ir jos 
atsiekimus, ištraukiant šalį iš 
depresijos gelmių ir kartu pa-

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

Giedra ir šilčiau.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicagoj x buvo 72°.
Saulė* teka 5:11, leidžiasi 

8:29.

smerkė republikonų' priešinimą
si tai dalybai.

šiandie gi prasidėjo ruoši
mas partijos platformos. Rezo
liucijos komiteto pirmininku 
vienbalsiai liko išrinktas šen. 
Wagner, o sekretorium Wm. 
Boyle. Visa eilė organizacijų 
įteikė komitetui savo pasiūly
mus.

Visą eilę pasiūlymų patiekė 
ir Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas Wm. Green. Jis už- 
gyrė valdžios vedamus viešuo
sius ir pašelpų darbus, tik rei
kalavo, kad jie butų iškalno 
suplanuoti ir butų vykinami 
kaip tik pasireiškia nedarbas. 
Taipjau užgyrė valdžios pro 
gramą senatvės pensijų ir ne
darbo apdraudos. Kovai gi ąu 
nedarbu jis siūlė įvesti 40 vai. 
darbo savaitę. (Tai yra nusi- 
tolinimas nuo Am. Darbo Fe
deracijos pirmesnių reikalavi
mų, nes ji reikalavo 30 vai. 
darbo savaitės). Jis taipjau 
siūlė pravesti konstitucijos pa
taisą, kuri pažabotų augščiau- 
sįjį teismą ir reikalautų dvie
jų trečdalių balsų pripažinimui 
įstatymų nekonstituciniais. Bet 
tas jo reikalavimas veikiausia 
bus atmestas, nes demokratai 
nėra palinkę bent šiuo laiku 
kelti konstitucijos keitimo 
klausimo. Green taipgi; ragino 
panaikinti vaikų darbą, užtik
rinti laisvę žodžio, spaudos, su
sirinkimų ir organizacijos ii 
t.t.

Atžagareiviai bėga 
iš demokratų parti

jos konvencijos
PHILADELPHIA, Pa., birž. 

24. — Nebesitikėdami ką nors 
laįiųęti> r^U^ręįyiąj^4>ją^ėjo 
bėgti iš ? ‘ demokratų par t i j os 
konvencijos. Niekurie jų jau 
pirmiau, pradėjo atsisakinėti 
nuo įvairių jiems siūlomų vie
tų konvencijų komisijose, o da
bar prasidėjo ir tikroji beg- 
šta.

Tarp paskiausia pabėgusių iš 
konvencijos yra senatorius 
Smith iš South Carolina. Jis 
pabėgo todėl, kad konvencijoje 
delegatais dalyvauja ir keletas 
negrų ir kad negras kunigas 
liko pakviestas atidaryti vieną 
konvencijos sesiją. Tokis daly
kas pietų atgaleiviui yra nepa
kenčiamas.

Tėvas ir trys vaikai 
žuvo juroj

7 • _____________ k

NEW YORK, birž. 24. — 
Gautomis žiniomis, plaukiant 
iš Panamos į New Yorką ar
mijos transportui^ trys kapt. 
Lindsay M. Bawsel vaikai lai
ke tropikų uragano liko nuo 
laivo nublokšti į jurą. Juos, 
gelbėti šoko jūron pats tėvas, 
kuris taipjau prigėrė. Išliko 
gyva tik vaikų motina, kuri 
taipjau buvo ant laivo.

Betgi šalę eilės progresyvių, 
pasiūlymų, Wm. Green padavė 
ir eilę labai atžagareivis!:ų pa
siūlymų, kaip atšaukimas pri
pažinimo sovietų Rusijos, dai 
didesnis suvaržymas immigra- 
ei jos ir deportavimas visų tų 
svetimšalių, kurie užsiima re- 
vdliucine propaganda.

Visa diena praleista išklau- 
simu visokiausių pasiūlymų ir 
tik vakare konvencija susirin
ko pilnam posėdžiui. Išklausius 
mandatų komisijos raporto li
ko išrinkti iškalno numatyti 
konvencijos viršininkai ir kon
vencijos pirmininkas senato
rius Robinson užėmė savo vier 
tą. Užimdamas savo vietą jis 
irgi pasakė ilgą ir svarbią kal
bą, kuri nustato konvencijos ir 
partijos kryptį.

Capone sužeistas
SAN FRANCISCO, Cal., birž. 

24. — Buvęs Chicagos butle- 
gerių karalius Al Capone, ku 
ris sėdi Aleatraz federaliniame 
kalėjime, liko perdurtas ir len
gvai sužeistas kito kalinio, ku
ris įtarė Capone duodant pra
nešimus apie kalinius kalėjimo 
viršininkams. Puolęs jį kalinys 
James Lucas liko uždarytas 
karcerin.

Streikas uždarė dirb
tuvė j 180 mušeikų

PORTSMOUTH, O., birž. 24.
— Įtempta padėtis viešpatau
ja Wheeling Steel Corp. liejik- 
lų apielinkėj, kur 180 streik
laužių ir mušeikų yra uždary
ti ir kurių streikieriai neišlei
džia iš dirbtuvės, negi neleid
žia jiems pristatyti maistą. Tei
sę gauti maistą jie prarado va
kar, kada mušeikos puolė strei- 
kierius, bet ištikusiame susi
rėmime pats mušeika žuvo ir 
keturi žmonės liko sužeisti. 
Streikieriai reikalauja teises 
kolektyviai tartis su samdyto
jais.

Streikuoja
I

CAMDEN, N. J., birž. 24.
— Dalis 11^000 darbininkų
RCA-Victor radio dirbtuvėj su
streikavo, reikalaudami pakel 
ti algas 20 nuoš., 35 vai. dar 
bo savaitės, dviejų savaičių ap
mokamų atostogų ir pripažirii 
mo unijos. ' ' '.

Unija sako, kad streikuoja 'vi
so 8,000 darbininkų, bet kom
panija tikrina, kad streikuoją 
tik 1,500 darbininkų.

18 streikierių liko suimta už 
pikietavimą dirbtuvės.

16,000,000,000 galio
nų gasolino auto

mobiliams
V—----

WASHINGTON, birž. 24. — 
Pereitais metais automobilistai 
sunaudojo daugiau kaip 16,- 
000,000,000 galionų gasolino ir 
vien taksais sumokėjo valsti
joms $619,000,000. Tai neskai
tant federalinei valdžiai sumo
kėtų taksų.

Visos centralinės 
valstijos kenčia 

nuo sausros
CHICAGO. — šių metų bir

želio mėnuo ^sumušė visus pir- 
mesnius birželio mėn. rekordus 
savo sausumu ” ir stoka lie
taus.

Nuo sausros kenčia visos 
Jungt. Valstijos, o ypač cen
tralinės ir vakarų valstijos, 
kurias kankina ir dideli karš
čiai. Pirmiau nuo sausros ken
tė ir pietrytinės valstijos, kur 
sausra pridarė didelių nuosto 
lių, bet jos dabar susilaukė kad 
ir nedidelio gaivinančio lie
taus.

Centralinėms ir vakarų val
stijoms sausra irgi daro dide
lių nuostolių, bet čia lietaus 
bent per kelias ateinančias die
nas nenumatoma. Pasėliai bai 
gia nykti, tik su šienavimu bet
gi labai pasisekė.

Chicagos apielinkėj sausra 
didelės žalos nedaro, dčiei vė
saus oro.

Paliovė eiti 1,536 me
tų senumo laikraštis

PEIPING, birž. 24. — “Pe- 
king Boa”, kuris ėjo per 1,536 
metus ir galbūt yra seniausias 
laikraštis pasaulyje, paliovė 
ėjęs. Jį pradėjo leisti 400 m. 
Su Kung. Išpradžių jis buvo 
spausdinamas ant surištų šešių 
lapų geltono šilko, bet 1800 mes
tais jis virto dienraščiu. Nuo 
to laiko jis buvo daug sykių 
Uždarytas ir konfiskuojamas, 
bet vis įstehgdavo pasilaikyti. 
Bet japonų okupacija jį įveikė 
ir leidėjai nutarė jį sustab
dyti.

MINNEAPOLIS, Minn., birž. 
24. — Prof. Jean Piccard pa
leido į stratosferą eksperimen- 
talį baliuną, be žmonių, bet ap
rūpintą automatiškais instru
mentais, Tikimąsi, kad jis pa
kils 10 iki 14 mylių.

BUFFALO, N. Y., birž. 24. 
— Vienas žmogus liko užmuš
tas ir 15 žmonių sužeista eks
plozijoj Trico Products Corp. 
dirbtuvėj. .;

SLA.Jubiliejinis 
Seimas

Aštrus ginčai dėl ilgo sekretoriaus rapor
to, kuris betgi liko priimtas. Daug sveiki

nimų Seimui iš Lietuvos
CLEVELAND, Ohio, birž. 24. (Specialė telegrama “Nau

jienoms”). — SLA. Jubiliejinio Seimo ketvirta ir penkta sesi
jos praleistos ištisu skaitymu sekretoriaus Viniko raporto.

Perskaičius raportą sekė diskusijos. Svarbiausią raporto 
kritiką padarė adv. K. Jurgelionis. Auditorius Varkala gi pa
reiškė, kad tvirtinimas sekretoriaus raporte apie 110 nuoš. SLA. 
“solvency” yra neteisingas, ką sekretorius betgi nuginčijo. Dr. 
P. Grigaitis ir Dr. K. Drangelis kritikavo sekretorių už rašy
mą nepaprastai ilgų raportų, kuriuos paprasti nariai negali su
prasti.

Įnešimas priimti raportą tiktai kaipo informaciją liko at
mestas 76 balsais prieš 98 ir pats raportas liko priimtas.

Gražius sveikinimus Seimui prisiuntė telegrama Lietuvos 
Konsulas Chicagoje. Taipjau gauti pasveikinimai iš Kauno nuo 
Dr. K. Griniaus ir M. Šleževičiaus, nuo Skipičio, nuo prof. Leono 
ir daugelio kitų.

PILDAMOSIOS TARYBOS RAPORTAI PRIIMTI.
CLEVELAND, Ohio, birž. 24. (Telegrama “Naujienoms”). 

— šeštoje SLA. Jubiliejinio^ Seimo *sesijoje Iždininko adv. K. 
P. Gugio raportas liko priim tas vienbalsiai 4su au^čiausiais pa - 
giriniais ir visų pareikštu pasitenkinimu.

Redaktoriaus Sj Vitaičio raportas liko priimtas be svarsty 
mo, įnešus S. Michelsonui ir įnešimą parėmus S. Gegužiui.

Raportai iždo globėjų, daktaro kvotėjo, finansų komisijos 
liko perskaityti ir priimti.

Japonija padeda ap
ginkluoti pietinę

Chiniją
NANKING, birž. 24. — Chi- 

nijos valdžia oficialiai kaltina 
Japoniją dėl parupinimo ginklų 
ir amunicijos maištingai Kwan- 
gsi provincijai, kurios armijos 
reikalauja nuversti gen. Chiang 
Kai-shek už tai, kad jis nesu- 
stabdęs japonų veržimosi Chi- 
nijon.

.Japonija paskolino Kwangsi 
provincijai $5,000,000 sidabru, 
už ką provincija užstatė mag- 
nezijaus kasyklas, taipjau ati
davė japonams pirmenybę in- 
vestmentuose provincijoj ei. Da
lis paskolos buvo sumokėta 10,- 
000 šautuvu, 20 lėktuvų ir 10,- 
000 statinių cemento.

5 žuvo lėktuvuose
CHERBOURG, Francijoj, 

birž. 24. — Du Francijos lai
vyno hydroplanai susidūrė ore 
visu smarkumu ir abejuose 
juose skridę penki žmonės li
ko užmušti. Abiejų lėktuvų lau
žai nukrito į utostą.

NEW YORK, birž. 24. — 
Teisėjas Taylor, Brooklyno tei
sme, nusprendė, kad automo
bilistas, kuris apteškia žmogų 
purvais ar vandeniu yra kal
tas u*ž užpuolimą. Todėl jis pa- 
liuosavo žmogų, kuris tokį au
tomobilistą supjaustė mažu pei
liu.

LEON, Ispanijoj, birž. 24.— 
13 žmonių, jų tarpe 4 mote
rys, liko užmušti ir 28 sužei
sti, Madrido ekspresiniam trau 
kiniui įvažiavus į tavorinį trau
kinį.

Rusija reikalauja 
atidaryti Dardane

lus submarinoms
MONTREUX, birž.' 24—Lau- 

sanne taikos sutarties signa- 
torų konferencijoj, kuri svar
sto Turkijos reikalavimą at- 
ginkluoti Dardanelus, Rusijos 
komisaras Litvino v pareikala
vo atidaryti Dardanelus Rusi
jos karo laivams ir submari
noms.

Skrisiąs per Atlanti- 
ką stratosferoj

NEW YORK, birž. 24. — 
Pulk. Clarence Chamberlin, vie
nas pirmųjų perskridęs Atlan- 
tiką, ateinantį mėnesį planuo
ja skristi iš Maine valstijos į 
Angliją stratosferoj.

Jis specialiai įrengtu lėktu
vu mano skristi 45,000 pėdų 
aukštumoj, išvystyti 500 my
lių į vai. greitumą ir kelionę 
atlikti į 6 vai.

Užmušė 17 japonų
TOKIO, birž. 24. — Man- 

chukuo banditai užpuolė am- 
bulanso gurguolę ir užmušė 17 
Japonijos kareivių.

LONDONAS, birž. 24.—Kon
servatorių kontroliuojamas at
stovų butas parėmė valdžios 
nusistatymą panaikinti sankci
jas Italijai.

PARYŽIUS, birž. 24. — At
stovų burtas didele balsų di
džiuma išreiškė pilną pasitikė
jimą socialisto Leon Blum val
džiai užsienio politikos klausi
mais.
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Clevelandoir Ohio Žinios
škas, Mathilda Ziteon, Albertį 

Sūsią 
Ąnthopy '-liaitis^

Clevelando apylinkės
Musų miestą šią vasarą ap

lankys nemažas skaičius lietu
vių. Todėl gal bus ne pro šalį 
trumpai pakalbėti apie Cleve
lando apylinkes ir įdomesnes 
vietas. Iš tiesų, ką galima pa
matyti -Clevelando apylinkėse? !

Apie dešimt mylių į vakarusj 
yra didžiausias pasaulio aero-j 
dromas, kame yra rengiamos 
oro lenktynės. Taip pat i vaka
rus važiuodami užtinkame mil
žinišką tiltą, kurio pastatymui 
išleista apie milijonas dolerių.

North Olmsted parkas yrą 
prie Loraine kelio. Jis užima 
keturių dešimčių akrų žemės 
plotą. Kiekvieną vasarą čia yrą 
rengiami įvairus parengimai, 
kurie sutraukia tūkstančius 
žmonių. Tačiau gal didžiausias 
parengimas įvyksta per “dar
bo dieną”, kada suvažiuoja ne
paprastai daug žmonių.

Apie devynios mylios į va
karus yra ptfikus viešbutis, 
ris turi vietos keturiems šim
tams svečių. Iš lauko viešbutis 
nepaprastai gražiai atrodo.

Verta pamatyti Pirmadale 
katalikų prieglaudą vaikams. 
Prie prieglaudos yra 200 akrų, 
žemės. Tai gal gražiausia vie
ta Clevelando apylinkėje. Ji 
yra visai netoli miesto.

Solon priemiestis yra žino
mas savo labai sena bažnyčia. 
-Toje bažnyčioje daug kartų 
esą kalbėjęs prezidentas James 
R. Garfield. .

Bedford Glens yra apie dvy
lika mylių į rytus. Užima apie 
700 akrų žemės. Nepaprastai 
graži vieta išvažiavimams ir 
pasilinksminimams.

Cleveland State Hospital yra 
apie astuonios mylios nuo mie
sto. Tai psichiatrinė ligoninėj 
į kurią yra suvežami nesveiko 
proto žmonės iš trijų apskri
čių.

Prie 322 kelio yra šimto me
tų su viršum bažnyčia.

Orange kaime yra katalikų 
prieglauda, o kiek toliau iš ak
mens iškalta Garfieldo statu4- 
la.

Independence pasižymi tuo, 
kad ten yra labai senas namas, 
kuris buvo statytas prieš pus
antro šimto metų. Tame name 
savo laiku . įkurta bažnyčia- 
Vadinasi, tai buvo Dievo gar
binimo vieta, šiandien ten yra 
užeiga, į kurią žmonės susiren
ka išsigerti ir pasilinksminti.

Matote, kaip laikai mainosi.

Nužudė daktarą
šiomis dienomis policija ra

do nužudytą Dr. Giuseppe ’Ro 
'mano. Nužudė jį jo paties au
tomobilyje. Jo drabužiai buvo 
sudraskyti, ranka išlaužta. Iš 
to numanu, kad daktaras ban
dė priešintis.

Dr. Romano buvo gana žy
mus šio miesto gydytojas, i

Labai saugojo Hoovorj :
Į republikonų konveniiją bu 

vo atvykęs Herbert Hooveris, 
buvęs Amerikos ’ prezidentas. 
Vos jis iš traukinio išlipo, kaip 
jį apspito visas būrys ^policijos 
ir nulydėjo į auditoriją. Ir pą 
to per visą laiką Hoovėris bu
vo policijos saugojamas. Net 
prie jo viešbučio kambario 
vo sargyba pastatyta.*

Kaip sau norite, bet tai 
na blogas ženklas, jei su tokiu 
atsidėjimu* reikia buvusį prezte 
dentą saugoti. Vadinas:, 
nors neturi ant jo “geros 
dies”.

ku

bu

Du pasikorė
šiomis dienomis policija ra

do pasikorusią moterį, kuri bu
vo jau gana sena. Pasikorė dėl 
pakrikusios sveikatos.

„i ■ t

Kaimynystėje buvo užtiktas 
į (pasikoręs 'Walter Wfaitanjk, ,38 
imetų amžiaus. .Nabagninkas pa
liko ! laišką, įkuriame jis išdėsto 
savižudystės motyvus. Esą, pa
sikoręs todėl, kad per ilgą lai
ką negalėjęs (Įarbo gauti. 'Mini 
'laiške ir tuos žmones, kuriems 
:buvo įsiskolinęs. Sąrašas gana 
•ilgas. <

Keturi tūkstančiai dolerių 
vaikučių atostogoms

Cleveland Press sukėlė ketu
ris ‘tūkstančius dolerių ir per
davė rmiesto valdybai. Tais pi
nigais bus apmokėtos šimto ne
turtingų vaikų atostogos. O 
yra daug vaikučių, kuriems tik
rai yra »reikalingos atostogos: 
•tyras oras, geras maistas ir 
saulės spinduliai.

Atidarė vaikams žaisti 
Vietas

Birželio 15 d. liko atidary
tos keturiasdešimt astuonios 
vietos vaikams žaisti. Tos vie
tos yra tinkamai sutvarkytos 
ir jas prižiūri miestas. Specia
liai pastatyti žmonės žiuri, kad 
ten vaikučiams jokio pavojaus 
nebūtų. Automobiliai nėra pri
leidžiami nė iš tolo.

Tėvai turėtų .tomis žaidimo 
vietomis pasinaudoti .ir siųsti 
.ten savo vaikučius.

Garnys aplankė Dr.
Kamesio namus

Prieš kiek ’laiko garnys ap
lanke Dr. Kamesio namus ir 
:palikb Šveiką .penkių svarų du
krelę. P-ia Kamesienū* jaučiasi 
gerai. Ji yra /Dę. J. Vitkaus 
priežiūroje. Dr. Vitkus ir do
vaną priėmė iš garnio.

Susižeidė p-ia Samcįlienė
Neseniai p-ia Samolienė pa- 

griuvo antilaiptų ir keliose vie
tose sulaužė rankos kardą. Pri
žiūri ją jos žentas, Dr. )Kame- 
sis.

Linkiu p-iai ‘Samolienei greit 
pasveikti.

Mirė Veronika Šalčiuvienė
Birželio .10 d. mirė . Veronika 

Šalčiuvienė. Ji buvo sena Cleve
lando gyventoja. Paliko 
Motiejų ir du sūnūs.

Birželio 13 d. velionė 
palaidota šv. Kalvarijos 
nėse.

šalčius clevelandiečiai
pažino kajp veiklius žmones. 
Nabašninkė -per ilgus metus 
skaitė “Naujienas” ir kitus ra-J 
gino jas -skaityti. ;

Reiškiu gilią hžuojatdą 'Mo{ 
tiejui -šalčiui ar jo sūnums, ot 
velionei tegul įbus lengva šiosj 
šalies žemelė.

vyrą

buvo 
kapi-

gerai

Kadis, Aliee Baltupis,
Galinčius, z
Edvva^d Serbente iir Atex Šūs
nis.

/Labai įgalimą, kad -yra 'ir dau
giau tokių, kurie baigė moky
klą, bet jie man -nėra žinomi. ’

I

Lietuvis paskirtas krautu
vės vedėjo antrininkų
Teko patirti, kad Frank Pat- 

rick, jaunas šio miesto lietu
viu liko -paskirtas Woolworth

r....... ..... y’ ‘ —7 '
Kazlauskus.. Pakelyje žadėjo 
sustoti ir New Yorke.

iDvidešimt penki milijonai 
dolerių viesiemšiems 

darbams
Federdlė vAĮdžfį per WPA 

rengiasi Clevelande ir apylin
kėse7 išleisti dvidešimt penkis 
-milijonus doferių viešiemsiems 
.darbams. Kai kurie darbai yra 
pavesti atlikti privatiškiems 
kontrfiiktoriams, .kurie samdo,

/

(dešimįcentinės '.krautuvės ma- 
nadžeriaus <antrminku. Tųjį 
krautuvė yra Jackson, Mich., 
mieste.

Patrick kelis metus dirbo tos 
pat kompanijos krautuvėje' 
Clevelande. Matyti, jis pasižy
mėjo, jei jį paskyrė užimti to
kią atsakomingą vietą. Juo la
biau, kad jis tėra tik .vos 20 
su viršum metų amžiaus.

Buvo atvykęs sovietų 
ambasadorius

Rępublikonų 'konvencijos me
tu Clevelandą ąplankė Dr. Tro
jano vskis, sovietų ambasado
rius. Matyti, jam įdomu buvo 
pažiūrėti, ?kaip šioje šalyje po
litikieriai nominuoja kandida
tus į prezidentus.

Chas. Petraitis vėl atidarė 
bizni

Per ilgus metus Chas. Pet
raitis .laikė valymo biznį ad
resu 6702 Superior av. Cleve
lando lietuviams jis buJvo ge
rai žinomas kaip biznierius. 
Kai kuriam laikui jis savo biz
nį buvo likvidavęs, tačiau da
bar ir vėl atidarė toj e pat vie
toje. B.et biznio įstaigos vardas 
jau pakeistas. Jo įstaiga bus 
žinoma kaip Eva’s Dry Glean- 
ing.

Taigi, visi buvusieji kostu- 
meriai vėl galėsite p. Petrai
čiui nešti savo drabužius, kad 
•jis tinkamai juos išvalytų.

P-as Petraitis vį^ą .remia, 
kiekvieną naudingą sumanymą 
tad ir mes jį paremkime. 

\

Svečias iš tolimos 
kolonijos

šiomis dienomis pas mus bu4- 
vo sustojęs p. Vincas-Čepaitis, 
.kolegijos mokytojas, kuris yra 
kilęs iš -Rumford, Me. Keliavo 
jis jš Wisconsin į savo tevis 
kę. Clevelande kelioms dienoms 
jis buvo sustojęs pas ponus

i. įdarbmįnkuą ir moka jiems uni
■ 'jos nustatytas' algas.

Nelaimes su automobiliais
Nelaimių su automobiliais 

įvyksta kasdien, štai nub šių 
.metų1 pradžios iki!-birželio pen
kioliktos jau 'užmušta aštuo
niasdešimt žmoMų- l tą skai
čių neįeina sunkiai sužeisti, ku
rie vėliau dėl žaizdų mirė.. Oi 

i kur dar tie, kurie automobilių, 
•nelaimėse buvo sužaloti. Jų 
skaičius tikrai didelis.

Nepaprastasjioncertas
Neseniai teko j girdėti nepa

prastą koncertą, į' kurį išpildė 
slovėnų milži|iįŠkaš choras. 
Choras susid$į| $š <600 daini
ninkų ir dainininkių, o jam 
dirigavo JbJin ■ lyanush.

Koncertas darė nepaprastą 
įspūdį.

Kalbėjo p. Vincas 
Uždavinys

Birželio 12 d; LietuMų 
tainėje kalbėjo p. Vincas 
davinys, neseniai iš Lietuvos 
atvykęs V. V. Sąjungos atsto
vas. Savo kalboje apibudino 
Vilniaus krašto lietuvių būk
lę.’ Graudeno klausytojus, kad 
lietuviai būtinai turi Vilnių at
gauti. ■

Iš viso kalbėję gana jaus
mingai. Tiesą sakant, mes vi-

sve 
Už

si žinome ir sutinkame, kad 
Vilnius turi Lietuvai -.priklaut- 
syti. Tarp lietuvių dviejų nuo
monių čia nėra. Tačiau nuomo
nių skirtumas pasireiškia dėl 
(priemonių, kuriomis jnorima 
Vilnius atgauti. Pavyzdžiui, 
daugis mano, jog tiksliausias 
ir geriausias kelias Vilniui at
gauti yra grąžinimas demokra
tiškos tvarkos pačioje Lietuvo
je. Kada Lietuva bus ne tik ne- 
priklausoma, bet ir laisva, .tai 
,ir Vilniaus krašto gyventojai 
pradės prie jos linkti. Tuo tar
pu Smetonos diktatūros valdo- 
toia Lietuva nė kiek nevilioja 
Vilniaus gyventojų dėtis prie 
Lietuvos. Ir tai visai natūra
lu: koks čia, skirtumas, ar ta
ve stumdys lietuviškas polici
ninkas, ar lenkiškas; ar tavo 
turtą iš varžytinių pardavinės 
lietuviškas antstolis, ar lenkiš
kas. ... ”

o

P-as Uždavinys labai atsar
giai prisiminė ir ąpie Ameri 
kos lietuvių kongresą. Iš jo kal
bos buvo galima suprasti, kad 
tam kongresui jis nepritaria.

L. K. Darželio piknikas
Birželio 14 d. įvyko Lietuvių 

Kultūros Darželio piknikas, 
žmonių atvyko nemažai. Ren
gėjai tikisi, kad liks šiek tiek 
ir pelno.

Veteranai ūžia
Clevelande ir apylinkėje per 

kelias dienas buvo didelis su-

o

———’ i......... —

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Westera 
i Avė.. 2nd floor 

Hemiock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
sear ligoninėse. 

..įduodu massage 
electric treat- 
tnent -ir magne- 

4ic blanke tsir tt. 
-Moterims ir mer- 
ginomsi patari- 

'mai dovanai.

Pilietybės pamokos
Lietuvių svetainėje bus pro

gos įgyti reikalingų žinių tam, 
•kad butų galima įsigyti pilie
tiškas popieras. Tam tikrais 
vakarais nemokamai yra duo
damos pilietybės pamokos. Moį 
Rytoją samdo WPA.

Lietuviams reikėtų pasinau..

kas 
šir-

Vėliavų diena
COLUMBUS, O. — Guber

natorius Davey patvarkė, kad 
birželio 14 d. butų paskirta yė 
liavoms pagerbti. Jis paskelbė 
specialų raštą, kuriuo prašė, 
kad tą dieną visos įstaigos ir 
šiaip privatiški - žmonės iška
bintų vėliavas.

OFISO DfflM- 
IAS IŠGELBĖTAS 
NATŪRALIU MAIS- 
TU-UUOSUOTOJU

■ ' . •

Lietuviams reiKeių pasmau. 
doti tomis pamokomis, šiaip ar 
taip, o piliečiu likti yra pra-i 
vartų kiėkvienam, kuris šiame 
krašte yra pasiryžęs visam lai
kei apsigyventi.

Jaunuoliai, kurie baigė 
aukštesnes mokyklas j

Jau pirmiau šiame škyfiujeį 
suminėjau vardus tų, kurią 
baigė aukštesnes mokyklas 
(high school). Dabar patvriau, 
jog yra ir daugiau baigusiųjų.* 
Štai jų sąrašas: Andrevv Skar- 
nūs, John Slankauškas, Anne 
Bakaitis, ’Ella Klavaitis, A. Gro- 
kauskas, Catherine Gudiųnas, 
Rosemary Muliolis, Anne Zilin-

______ •______________ Ketvirtadienis, birž. 25, ’36 
judimas. Q tą sujudimą .pagim-. 
dė buvusieji karo veteranai, 
kuriems tarsi tiems žydams-iš
krito iš dangaus mana bonų 
pavidale.

Apskaičiuojama, kad *Cuya- 
hoga pavieto veteranai bonais 
gavo apie dvidešimt milijonų 
dolerių. Vidutiniškai imant, 
kiekvienam veteranui teko $558. 
Gauti tokią dovaną vis dėlto 

fyra neblogas ^daiktas.

Galima, sakyti, kad .per kai 
kurį laįką iš veteranų daug kas 
pasinaudos. I

— Jonas Jarus.

Įdomu? yra stebėti, ką vete
ranai su tais .pinigais daro. Vie 
ini jų tuoj stengiasi nusipirk- 
ti drabužių ir kitokių reika 
lingu daiktų; kiti galvoja tik 
apie “gerus laikus”; treti gau
tų bonų nejudina, — taupo juo 
dajai dienai; ketvirti prieš bo
nų gavimą spėjo juos praleis
ti pirkdami automobilius, etc. 
žodžiu, kaip kas išmano, taip 
save gano.

Nesnaudžia, žinoma, ir biz
nieriai -bei visokie verteivos,
— jie irgi visokiais budais iš 
veteranų “pajaus” stengiasi sau 
gabaliuką atsilaužti.

ŠIOS SAVAITES

Eitra Bargenai
KARPETAS 9x12 

VERTES $24.00 DABAR UŽ 

$12.95
■ y jr .1 ■ f > -.1 J •’ ■

Roomi
FURNITUREčą 

2310 West 
Roosevelt Road 

Tel. Seeley 8760.

Laidotuvių Direktoriai
- • J*•; - .

Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

A. Montvid, M. D.
Weat Town Statą Bank Bldg, 

2490 West Madison Street
Vai 1 Utb « po pietų. 6 Ud 8 vak- 

Tel Seeley 7380 
Namų telefonas Br«nawick 8587

Ofiso Tel Boulevard 5918 
Kez. Tel Victory 2843
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cdr. of 85th and Halsted Sts. 

Ofiao valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:38 
niūra) patarti

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

3343 South Halsted 81 
Tol. Boulevard 1401

ADVOKATAI

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1481-1434—Tel. Central 4411-2

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedžl. naaal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenve

Telefonas Romblic

Miesto
Kamb. ___ „___  _______ ______w
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties. .

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4831 SOUTH ASHLAND AVENE 
Rea. 6515 So. Rockirell St 
Telephon*! Renublic 9723

Phone Raųleverd 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 Ud 8 vakaro.
Seredoj nasrai sutarti

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 
3407 Lowė. Ąve., Tel Yards 2510

JOHNB.BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cėrmak lUmd (W. 22 St.)( 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5 

Vakarais: Panedėlio, Saredos ir 
Pitnyčios 6 iki 9.

Telefonas Canal 1176. 
Namai: 6459 S. Roekveil Street 

Telefonas Renublic 9600.

Dr. StrikoTis
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND A VU 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6iki f 

vak. Nedalioj pagal sutarimu.
Ofiso Tel.: Bolevurd 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis

Telefonas Virginta DflB6 /įn'L 
Ofiso valandos nuo 2—4 .ir nuo 

6—8 v, y ak. Nedalioj pagal sutarti

Kiti Uetuviai Daktąral___
Tel. Boulevard 6914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. IU.A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

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

Dr. A. J. Manikas
PH YSICIAN-S URGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadienį susitarus.

Vidu-

AKiĮJ SPECIALISTAI

Tel. Pullman 5703

T

“bulk”.

o
3

ALL-BRAN Pagydė Jos 
tių Užkietėjimą*

4 S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

Phone Canal 6174

8

A. MASALSKIS 
8307 Lituanika Avenue Phone Boulevard 4139

J. MULEVIČIUS
Phone Lafayette 8572

Phone .Cicero 21091410 JSotitb Mth Court . ir^.o'j-O'er .'II . ..!■* "M.  

J. F. BADŽIUS
668 West 18tn Street

štai jos savanoriai parašytas laiš] 
kas: “Metų metus kenčiau viduriui 
užkietėjimą. ^Reikalinga buvau imti 
naktimis prieš gulsiant 'liuaiuotojus  ̂
Aš buvau ofiso .darbininkė ir ne-į 
daug užsiimdavau mankšta. h

“Kas tai man pasakė, kad ALL-j 
BRAN yra gera pagelba nuo vidu-j 
rių užkietėjimo. Aš nusipirkau bakj 
są ir .atradau, kad tai man pade-- 
jo. Nuo dada aš paliuoviau leidusi 
.pinigus už .liuosuotojus;”—Mrs. Mar- 
garet Jonęg, 911 ,E. Laura Streetj 
Cleanvater; Florida.
‘ Moksliškas išbandymas parodė, 
kad Kellogg’s ' ALL-^BRAN pataisoj 

-vidurių iužkietėjimą* saugiai ir švel-j 
nial Tas gardus cereal dhoda mink-j 
štą “bulk”, o, taip pat, ir vitaminus^ 
B ir geležies. Du šaukštai kasdien 
paprastai pakanka. Jei nepadės, tar
kit! ęs su gydytoju.

.Nejaugi jtmti šte natūralus mais
tas netiks geriau, negu imti žalin
gus vaistus ir piliules, kurie tik 
greičiau ^is.tėmą apsunkina ?

Apsaugokite savo, šeimą 'nuo pa-i 
prasto vidurių :užkietėjimo*. ,I)uoki4 
te ALL-BRAN reguliariai regulia-; 
rumui, ar kaip cereal su pienu art. 
smetona, arba kepkite bandutėse, Į 
jęhą>noj it tt. Rącęptąi yra ant kiek- 
viepo bakso. . U J

Parsiduoda kiekvienoj krautuvėj. 
Dirba Kellogg in Battle Creęk.

- ' . , • x < ■

. * Vidurių užkietėjimas būna dėl 
atokos

■ ■H

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime koplyčias Visose Miesto Dalyse.

4092 Archer Avenue

S. P.
8819 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

State 4690 Prospect 1012
K AL & ZARETSKY

ATTORNEYS AT LAW 
6322 Sn. Western Avė..

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

6:00 vakare.
188 W. Randolph St.

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

A. PETKUS
Cicero

KITATAIOAI
Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs rodytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisąs ir Laboratoriją: 
1034 W. 18th SU netoli Morgan Si 

Valandos nuo 10—12 pietą ir 
nuo 6 iki 7:80 vai vafauo.

Tel Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park <755 ar Central <7464

................ .S.M.SKUDAS'

718 West 18th Stręęl_____________ Phone Monroe 8877
įl ’ ; I. J. ZOLP
1646 West 46th Street . Phones Boulevard 5208-8418

10734 S, Miohįgap Avė

J. F. EUPEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742.
Brightoh Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

LACHAWICZ k SŪNŪS
2314 West 2&rd Blace Phones Canal 2515—Cicero 5927

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

OptometricaUy Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, .kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
ka|p pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

» 1 1 . ....... 1 W ....

Dr. Charies Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-1*00 Inbos

Nuo 10 iki 12 val ryto, nuo 2 Ud 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8180 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefoną* Yanb 0994

Dr. Maurice Kairo

K

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YAKds 1741^-1742

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Yandz 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Aki* 
Ištaiso* 

Akinių JDirbtuvi

Nuo 10 iki 12 diena. 2 Ud * po piktu 
7 iki 8 vai Nedil. nuo 10 iki 12 

Rea. Telepbeue PJLAZA 24M

Tel

Ofisas ir ____ _ .
756 West 35th St.

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vaL dienų.

\ Ofiso Tel. Dorchester 5184 
Rez. Tel Drexel 9191 

Dr JRotii
Rusas Gydytojas ir ChircrKM 

Moteriiku. Vyriškų. Vaikų ir visi 
chroniSkų Herų.

Ofisas 6850 Stoney Island Ąee.
Valandoj

liomia

chroniškų ligų..
850 Stoney Island Avė.
2—4. 7—9 vai. vak. Red 

ir šventadieniais 10—12 
diena.

to(2 Zų'i įį;-, h.
• ______________________

*
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CIeveland, Ohio
“Pirmoji naktis”

Tegul skaitytojai nepamano, 
kad ši “Pirmoji naktis” buvo 
jaunatvės naktis f

Taip pavadintas yra veikalas, 
kurį suvaidino Clevelande tiks
lu supažinti Susivienijimo Lie-

ga. Įdomaujame ką tas musų 
senis Susivienijimas turės 
mums pranešti.

Taip moterys, taip vyrai de
legatai atrodo iš veido visi, kad 
jie turi daug įvairių minčių vi
suose organizacijos reikaluose. 
Jie čia bus teisėjai ir liudinin
kai visos Susivienijimo Lietu

vių Amerikoj. .50 metų praei
ties.

Nuo savęs lygiai visus svei
kinu ir visiems lygiai veliju bū
ti gerais lietuviais ir gerais or
ganizacijos nariai, ‘o ne “mes* 
ir “jus”.

Toliau jau turėsime sekti sei
mo darbuotę, ir tikiu, kad Nau
jienų” skaitytojai gaus pilną 
ir teisingą aprašymą šio Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoj 
jubiliejinio seimo.

Seimas jau tuoj atsidarys.
Rytietis.

t CHICAGO MAIL ORDER BARGAIN OUTLET
stojo padvigubinta, ir to man 
užteko visiems laikams.JUOKAI

Prie' teatro kasos
— Prašau man bilietą už pu

sę kainos. ■ y
— Dėlko taip?
— Nes aš girdžiu tik vieną 

ausimi;

tuvių Amerikoj delegatus vy
rus su moterimis delegatėmis. 
Taip bent aš supratau šio vei
kalo statymą scenoj;

Trumpai pasakius, veikalas 
“Pirmoji naktis” yra neprino
kęs. Norint padaryti jį gyves
nį ir tinkamesnį tam tikslui, 
kuriam jis buvo taikomas, pri
sieitų visą perrašyti. O( tą dar
bą negalėtų atlikti nė tas žmo
gus, kurs veikalą nutašė. Ta
šyti visi moka, bet gerą daiktą 
padirbti tai ne visi.

Nežinau veikalo autoriaus. 
Bet manau, kad jis yra mano 
“brolis” tautininkas. Mat taip 
Šis, taip kiti jo darbai liudija 
vieną asmenybę — didelę am
biciją ir mažą gabumą.

Pirm negu pradėta lošti “Pir
moji naktis”, mažo ūgio vyru
kas paaiškino, kad veikalas bu
siąs juokingas. Pamąsčiau: jei
gu jau reikia aiškinti, kad bus 
juokingas, tai tur būt juokų ja
me mažai tėra. Ir neapsirikau. 
Toki juokai, kokius “Pirmoji 
naktis” krėtė, daro ne juokus, 
bet gėdą suaugusiems žmonėms. 
Mėginta juoktis iš seimo dele
gatų, iš seimo ir iš paties Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoj.

Svečių susirinko nemažai, bet 
svetingumo truko. Net ir dau
gelio mylimas alutis svečius 
mažai linksmino. Pypkių ir ar
monikų orkestras daug griežė 
ir birbė. Muzikos garsai dras
kė, o ne glostė daugelio jaus
mus. * •> * ««•»•*...

Pirm atsidarysiant seimui
Pirmadienio rytas. Esu prie 

pat šio taip žymaus ir istorinio 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koj seimo durų.

Saulė giedriai šviečia, vėjas 
švelniai glosto kiekvieną. Ypač 
pajunta tatai žmogus, kurs tu
rėjo progos matyti sekmadie
nio “Pirmąją naktį” su pašaipa 
ir žargoniškomis kalbomis mu
sų senojo Susivienijimo adresu.

Delegatų skaičius svetainėje 
didėja, būrys svečių taipgi au-

su-

VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
Užsirašyti 

NAUJIENAS
kurios daugeliui
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, ,111.

Stop 
Itcliing 
Skin

Niežėjimo, UMrimą ir Dedervine*-— 
Žemo rreit palengvina skausmus nuo 
sulrelnlna irltaciją nuo Eczemos, spuo
gu Ir panašių odos nesveikumu. Per 25 
metus Žemo vartojamas Ir giriamas 
milijonu kaipo tvarus ir saugus vais
tas prašalinlmul odos iritadjų. Užkir
tas Oood Housekeeplng Bureau. No. 
4874. 85c. 60c. Ir >1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

LAISVAMANIU KONFERENCIJA
Birželio 21 d., sekmadieny j, 

5 vai. pavakare tapo atidaryta 
lietuvių laisvamanių konfe
rencija Carter hotelio svetai
nėje, CIeveland, Ohio.

Atidarydamas konferenciją 
pirmininkas, daktaras F. Ma
tulaitis, trumpai pabriežė, 
kad kalbės dr* J. Šliupas, vie
nas iš pirmųjų lietuvių budin
tojų. Pirma jo prakalbos tapo 
pakviestas kalbėti adv. F. J. 
Bagočius. Oratoriškai, kartais 
poetiškai vaizdžiai kalbėtojas 
nupiešė dro. Šliupo praeitą 
darbuotę, teisingai pavadin
damas jį pionierium, vetera
nu, patriarchu etc. “Pabaigęs 
augštus mokslus jisai dole
riais nėra turtingas, ’’ sako 
kalbėtojas. “Jeigu butų užsiė
męs saliuno arba kunigo biz
niu, tai butų turtingas. Jei bu
tų kunigu tapęs, dabar butų 
arcivyskupas, arba gal kardi
nolas.” Tais žodžiais Bagočius 
sukėlė juoką. Jisai paaiškino 
Šliupo darbuotę t tarp Ameri
kos lietuvių, šliupas pirmas 
čionai budino Visus lietuvius; 
net “pirmą lietuvišką bažny
čią jisai steigė ar bent pirmą 
kunigą lietuvį išrūpino, nes 
dar nė vienos lietuviškos baž
nyčios nebuvo penkesdešimt 
melų atgal.” Kalbėtojas tiks
liai priminė, kad buvo laiko
tarpis, kuomet jo nuomonės 
skyrėsi nuo dr. Šliupo nuo
monių, bet visuomet, esą, aš 
jį laikiau savo protišku tėvu.

Publika apie 200 įmonių, 
laukė savo tėvų ar tėvukų 
budintojo, ir pati be jokio pa
šaukimo, sustojo ir karštai 
plojo delnais, kuomet dr. Šliu
pas užėjo ant pagrindų.

Lietuvių atbudimo vetera
nas pasisakė, kad apie praei
tus laikus nėr kas kalbėti, nes 
pirmas kalbėtojas tatai nu
švietė; todėl jis kalbėsiąs apie 
dabartį ir ateitį*

Paaiškino Lietuvos kultūros 
žymų padidėjimą. Turime ne
priklausomą Lietuvos valsty
bę. Bet jos galime netekti. 
Prieš tą pavojų reikia visiems 
lietuviams budėti. Reikia lie
tuvių vienybės ir darbo demo
kratijos ir kultūros tikslais, 
paliekant politinius dalykus 
{kiekvienai sriovei savotiškai 
rišti. Jis nesąs revoliucijos ša
lininkas; esąs šalininkas evo
liucijos. Ant galo jisai atsišau
kia, kad esą galima ir reikia 
užsitikėti tomis politinėmis 
sriovėmis, kurios dabar skel
biasi stojančios už demokrati

ją, būtent, šiomis: komunis
tais, socialistais. Gaila, kad 
sandariečiai, kaip ve Chicagoj, 
jau pradeda grįžti prie kuni
gų,—pareiškė demokratijos ir 
laisvamany bes skelbėjas. Kon
ferencija kvatojo.

Konferencija priėmė* Kl. 
Jurgelionio įnešimą, kad butų 
išrinktas komitetas iš penkių 
asmenų organizuot lietuvius 
tikslu remti Lietuvos Etinės 
Kultūros Draugiją. Išrinkta 
šie asmenys: adv. K. Jurgelio
nis, dr. Graič,unas, M. Kerne- 
šiene, dr. P- Grigaitis ir M. 
Jurgelionienė. Toliau nubal
savo, kad šis komitetas turė
tų teisę kooptuoti daugiau 
sau narių, jeigu matys reika
lų-

—Juozas Buktiškis.

Garsmkitės “N-nose”
■ 1 I . .......

Sergantiems patari
mas Dykai

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

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35S. DearbbrnSt.

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.

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

Pirkite pas Lietuvi:

Monarch Wine Liąuor Store
J. GAUBAS, Savininkas.

3529 So, Halsted Street Tel. Boulevard 7258l •

SVETAINE DEL RENDOS
Vestuvėms, Šokihms, parems, Bunco ir Įvairiems vakarėliams. Priva
žiuoti galima Western Avė. Damen Avė. Halsted iki 18-tos ir Blue Is- 
land prie Leavitt St

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas

2435 South Leavitt Street Tel. CANAL 9585

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

Pirkite pas Lietuvi: _
BLUE FRONT MEAT MARKET

PAUL WIRBA, Savininkas
3659 SO. HALSTED STREET TEL. BOULEVARD 0689

C'- ■■ A -.A -A.

NAUJI CEVEFKAI 
SENIEMS

Pasiteisinimas
Motina vaikui:
— Juozuk, kur padėjai pyra

gaitį? Ar negirdėjai, kai aš 
tau sakiau ne, kai tu manęs 
jo prašei? /

Vaikas motinai;
— Taip, mamyte, bet tėvelis 

visada saku, kad kai moteris 
sako ne, tai ji mano taip.

BALTI IR ŠVIESUS — 
PILKI—MĖLYNI—JUODI
Virš 1500 poru nauju naujausiu čevery- 
kų .už pačias žemiausias Chįcagoj kainas

•KIDS •TIES 
•CAFSKINS 
•OXFORDS »PUMPS 
•STRAPS «SPIKES 
ir CUBAN HEELS 
•VISŲ MIERŲ.

Atsineškite savo senus čeverykus — 
nežiūrint kokius—o mes duosime nau
jausių modniausių moteriškų čęvery- 
kų porą, vertės $2.98, už 95c 
tik t ai ....... ••  
Tai musų aukštos vertės čeverykai, 
nupiginti šiam didžiam išpardavimui. 

ATEIKIT ANKSTI!

suko stips ..... 69c
Regular $1.98 vasaros baltos 
skrybėlės moterims ....... 69 C
Regular $2.98 moterų $4 JįQ 
maudymosi siutai .... ■ v
Mažos $1.00 dresės ....... 29 C
RAYON Tafetta OCa
SLIPS ...........  OUV
BALTO PIKE kautai, 7Qa 
12 mieros ......................... I vw

SUTAUPYK >/z ANT ŠITŲ SPECIALS
Regular 89c vyrų mėlyni Šilkinės pančiakos, madnos, gry-
denim OVERALLS .......... no šilko, pirmos rūšies,
Regular $1.09 moterų pasverto naujausios spalvos ..........

Regular $1.49 vasaros QQq 
vyrų kelnaitės ................. vvv
Regular $3.98 moterų vilnoniai be 
pamušalo kautai ....... $ 1.00
Su kiekvienu $2.00 pirkiniu ar 
daugiau parduosime 10 SVARŲ 
STALO CUKRAUS ui 39c
Šimtai kitokių dalykų už labai 

nupi gintas kainas!

Geriausi vaistai t
— Mielasis, — prisišlieja 

žmona prie vyro, — tu man 
vis dar nesi pasakęs, dėlko nu
stojai gėręs*?

— Labai paprastai: kai aš 
paskutinį kartą pasigėręs su
grįžau? namo, man duris atida
rė tavo motiną. , Tu gali įsivaiz
duoti, kad ji prieš mano - atsi

Senoviška motutė
“Bijbkis Dievo; dukrele, tu 

vėl mušeiši su savo vyru. kad 
tokie .raudoni tavo pirštų na
gai?!” 1 '

Parsiduoda penktadienį 
šeštadienį tiktai

PRADŽIA PENKTADIENY 9 VAL.

ir

R.

Af . Ar Ali

1 lT TU I»

f

WHY \VASTE TIME
HUNTING FOR A GOLF BALL?

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

Musų vasaros garantuotų anglių ir ko
ksų kainos jau nustatytos. Tolregiai na
mų'savininkai tikisi sumažinti sekančios 
žiemos kuro išlaidas pirkdami anglis da
bar ,> .. ir jie pirks aukščiausios rųšies. ku
rą, įvarų, atsargiai pristatytą, garantuotą 
patenkinimą su kiekvienu toiitf.17 *’

TelefOliuokite mums šiandien ir leiski
te jums pranešti jūsų reikalayimų kainas. .

TEL SEELEY 4000

v

Ji

CoaftTTi

REJAIL

CHICAGO MAIL ORDER CO.

N

511 SOUTH PAULINAST

COAL-COKE - ICE 
BU1LDING MAYERIAL

ŽAISLAI IR PIKNIKAMS PREKĖS

NITED NoVELTY MfG. Co 
Whol*s*l* Manulaeturcrr « 

W JANICKI. MGR.
Milwaukee Ave^ Chicago,Hmm Broa*wl.k 81M

J

JOUET IR STATEVILLE
SPECIALUS šian ir ten 

tripas (be transfercP 
išeina iš

47TH IR ASHLAND STOTIES 
10:15 vai. ryto kasdien : . I . . ■ . .....

Grįžtant išeina iš Joliet 2 valandą po piet 
ir Stateville 2:10 valandą po piet

The Bluębird System yra greita—ekonomiš- 
ka -— saugi i

BLUĘBIRD COACH LINES
1619 S. State Street Calumet 4903

■ * ■ . ■ ! 1 ■ i . • ■ • ■

UNCO

W.|

(c&iSųįįjįgrs (§mpanyo
fe) elęphone

FRANKU N

nathan
KANTE£

Prekių ženklai, Dekora
cijos, sidabro ir aukso 

. r

dovanos jubilėjams, Ant
spaudai—išlošimo tikie- 
tams, išlošimų ratai—vė
liavėlės — popie r i n ė s 
liampos, gėlės dėl “Tag 
Day” ir t. t. urmo kai
nomis*

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

Geriausi Degtine... Gerkit

USB

KENTUCKY YEARLING
Vienu metu senumo.

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

tourE

Night and Morning I
Promote a Clean, Healthy Condition I
Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

. Sale for Inf ant or Adult. At all Druggists. ■
MPritefor Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR CO 
4707 South Halnted Street 
Vis! Telefonai YARDS 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

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

Urmo (Wholesale).. kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės - pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.
. j '■;.' •• /j ' *. -/• ’.į

3225 So. Lituanica Avenue L. m. norkus

Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 — Res. YARDS 2084

žemo
FO« SKIN IRRITATIONS
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nevrs 

Published Daily Ezcept Siinday by 
The Lithuanian Nevi Pub. Ccų Ine 

1739 South Maiste* Street 
Telephone CANal 8509

Subscription Kates:
18.00 per year in Canada
$5.09 per year outsįde of Chicago
$8.09 per year in Chicago 
3c per copy. .

Entered as Second Cass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. nnder the act of 
March 3rd 1879.
* 1,1 ".............. 7" 1 1 "r ■ 1 u......

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
aekmadiėnius. Labilia Naujieną Ben
drove, 1739 Su Halsted St» Chfcaflp, 
•UI Telefonas Cinai 8WMk

VhiiJIl litai
Chicagoje paltą:

Metami ........   $8.00
Pusei metą 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem menesiams 1.50
Vienam menesiui ---------   .75

Chicagoj per išnešiotojuos
Viena kopija .. ..........................  8c
Savaitei___ *--------------------------- 18c
Menesiui 75c

Suvienytose ValiUjoac^ na Chicago^ 
paltus

Metams ,..... $5.00
Pusei matą 75
Trims menesiams------------------1.50
Dviem miaestams 1.00
Vienam menesiui M_.™. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams —______ $8.00
Pusei metą 4.00
Trims menes^m* 2.59
Pinigus reikia sląati palto Money 

Orderiu kartą su užsakymu.

Fašistų Begėdiška Cinizmo Politika

PASKUTINIEJI ĮVYKIAI LIETUVOJE

Šiame puslapyje yra išspausdintas musų specialaus 
korespondento H. L. pranešimas iš Lietuvos antrašte 
“Fašistų begėdiška cinizmo- politika”. Korespondentas, 
tarp kįtko, rašo apie paskutinius Lietuvos įvykius. Jie 
tikrai įdomus.

Jau per kai kurį i^iką nepasirodė opozicijos laik
raščiai “Lietuvos žinios” ir “Rytas”. Tautininkų vy
riausybes laikraštis, “Lietuvos Aidas”, su pašaipa pa
stebėjo, kad, girdi, tai esąs opozicijos protestas. Liau
dininkai ir krikščionys demokratai neleidžią laikraš
čių, nes tuo budo, esą, jie norį savo protestą pareikšti.

Tačiau pasirodo, jog vyriausybės leidžiamas laik
raštis nepasakė teisybės. Iš korespondento H. L. prane
šimo mes matome, kad Smetonos vyriausybė “Lietuvos 
Žinias” ir “Rytą” uždarė visam mėnesiui. Ir uždarė to
dėl, kad tie laikraščiai atsisakė dėti vyriausybės paga
mintus agitacinio turinio straipsnius. Ir ne tik laikraš
čius uždarė vienam mėnesiui, bet taip pat pašalino tų 
laikraščių redaktorius!

Tai reiškia, kad p-ia Felicija Bortkevičienė, viena 
įžymiausių Lietuvos moterų, veikėjų, kuri per sunkiau
sius laikus stovėjo “Lietuvos žinių” priešakyje, nebega
lės to laikraščio redaguoti. Teise laikraštį redaguoti iš 
jos atėmė vidaus reikalų ministeris.

“Rytas”, krikščionių demokratų organas, irgi nete
ko redaktoriaus. Dabartinis to laikraščio redaktorius, 
prof. Dr. Bistras, liko pasalintas. ,

1 Amerikiečiams 'tokie dalykai atrodo tiesiog nesur 
prantami. Tiek “Lietuvos žinios”, tiek “Rytas” yra pri
vatus laikraščiai. Vieną laikraštį leidžia grupė liaudį- 
dininkų, o kitą — grupė krikščionių demokratų. Jeigu 
taip, tai kokią teisę valdžia turi tų privatiškų laikraščių 
redaktorius šalinti?

Caro laikais buvo prasiplatinusi vadinamoji “čas- 
tuška”, kurios turinys maždaug buvo tokis: norint di
desnio progreso reikią, kad po presu butų presą (spau
da). Vadinasi, kiek galima labiau reikia* suvaržyti spau
dos laisvę.

Tenka pasakyti,, jog spaudos varžymo atžvilgiu 
Smetonos satrapai visais punktais sukerta caristinę val
džią. Caro valdžios spaudos politika atrodo visai libera
liška, kai ją palygini su tautiškos vyriausybės paskelb
tais spaudos, įstatymais.

Caro laikais lietuvių laikraščiai (žinoma, čia reikia 
turėti galvoje paskutinius kelis caro gyvavimo metus, 
kada lietuviams buvo leista savo spaudą turėti) vis dėl
to turėjo šiokią tokią nepriklausomybę. Jie nebuvo ver
čiami valdžios agitacinių straipsnių dėti,, o jų redakto
riai nebuvo iš vietų šalinami.

Tačiau “silkės bačkos vienybės” sumetimais Smeto
nos tautiškoji valdžia sugalvojo tokį spaudos įstatymą, 
kuris visiškai panaikina spaudos laisvę. Tas įstatymas 
nusako, kad visi laikraščiai (vadinasi, ir opozicijos) tu
ri ištisai ar sutrumpintai spausdinti visokių ministerių 
visokiomis progomis pasakytas kalbas. Juo žymesnis 
tautininkų šulas, juo žymesnėje laikraščio vietoje rei
kia išspausdinti jo pareiškimas. O “tautas vado” kalbą 
būtinai reikia spausdinti pirmame puslapyje ir juodo
mis raidėmis!

Ir tai dar nėra viskas. Valdžios pagaminti agitaty- 
vio turinio straipsniai; jei juos prisiunčia ministerijos, 
turi laikraštyje pasirodyti be jokio prierašo ir be jokių 
komentarų. Nevalia net padėti pastabą, iš kur tie 
straipsniai gauti. Vadinasi, tas patvarkymas tiesiog sie
kias! apgauti skaitytojus, — apgauti ta prasme, kad 
skaitytojai negalėtų susivokti ir kad pas juos pasiliktų 
įspūdis, jog valdžios buterbrodininkų pagamintus raš
tus parašę pati redakcija!

Opozicijos spauda (vyriausia liaudininkų “Lietuvos 
žinios” ir krikščionių demokratų “Rytas”) nepritarė 
tokiam seimo rinkimui, kokį sugalvojo tautininkai. O 
nepritardama rinkimų tvarkai, žinoma, ji negalėjo pa
lankios agitacijos vesti ir spausdinti valdžios įstaigų at
siunčiamus raštus. Ir kadangi ji atsisakė, taip sakant, 
pat* sau kailį pliekti, tai liko nubausta!

Hšlykštesnio ir biauresnio dalyko sunku ir įsivaiz
duoti!

KAIP FAŠISTIŠKI VADAI VARO SUKTĄ POLITIKĄ IR KLASTUO- 
JA VISOS TAUTOS VALIĄ. — NACIŲ BALSAVIMO KOMEDIJA. — 
KODĖL ŽMONES BALSUOJA. —RINKIMŲ TVARKA. — LAIKRAŠ
ČIŲ BŪKLE FAŠISTŲ VALDOMOSE VALSTYBĖSE. — ‘‘LIETUVOS 
ŽINIOS” IR “RYTAS” UŽDARYTI, O JŲ REDAKTORIAI PAŠALIN
TI.—KAIP PRAĖJO SEIMO RINKIMAI.—KLAIPĖDOS KRAŠTE BAL
SAVIMUOSE DALYVAVO TIK DVIDEŠIMT NUOŠIMČIŲ VISŲ BAL
SUOTOJŲ.

Europos centro valstybėse 
dabar įsigalėjo begėtiška cini
zmo politika. Atsirado viso
kie vadai-vadukai Visokių fiu
rerių, dučių pavidale, kurie 
dedasi kalbą ir viską darą vi
sos tautos, arba krašto gy
ventojų vardu, o iš tikrųjų r 
savo visą kraštą yra pavertę 
kalėjimu. Visokių gudrybių 
dėka varo tikrai suktą politi
ką ir taip klostuoja visos tau
tos valią. Jie nori pasirodyti, 
kad tikrai visos .tanios vardu 
kalba, dėlto leidžia sau tokį 
prabankos 'dalyką, kaip, saky
sime, viso krašto gyventojų 
atsiklausimą* arba net daro 
ką tai panašaus į parlamento 
rinkimus, kurio iš esmės, jie 
pakęsti negali.

Ir kas svarbiausia taip visa 
klastuoja, tai žmonių v^lią pa- 
ralizuoja, kad savos politikos 
lyg pritarimui surenka kar
tais nėt iki 90% visų balsuo
jančių balsus.

Kame gi reikalas, kame gi 
dalykas tų visų jų lyg pasise
kimų? Vien tai neabejotina, 
kad klastuojami balsavimai. 
Mat, tokių neva rinkimų arba 
balsavimų sudarytos patikri
nimo, arba balsų skaičiavimo 
komisijos tik išimtinai iš sau 
patikimų asmenų. Antra, var
tojamos visokios priemonės, 
kad balsuotoją 4privijus prie 
urnos, kad savo balsą atiduotų. 
Skleidžiami gandai, kad kas 
nebalsuosiąs, tai busiąs baus
tas, arba neteksią^ jtarnybos, 
arba tiesiog busiąs į 'kalėji
mą įmestas, j Mases visa tai 
veikią, jas terorizuojamos ir 
noromis-nenoromis eina ii 
balsuoja. Žinoma, būna tokių, 
kurių kad ir meta balsą, bet 
arba tuščią kortelę įmeta, ar
ba ką nors nuo savęs parašo. 
Juk daug kur dabar rinki
muose figūruoja tik tariamų
jų vadų šalininkų politikos 
sąrašai, tai čia yra tik svarbu, 
kad didesnis balsuotojų skai
čius butų, kad įrodytų, jog 
vedamai politikai viso krašto 
pritariama, štai anuomet tu
rėjo tokius neva rinkinius į 
parlamentą Vokietijos Hitle
ris. Juk tuomet figūravo tik 
vienas nacionalsocialistų sąra
šas. Tai buvo tik svarbu, kad 
balsuotojų skaičius butų kaip 
galinga didesnis, nes išrinki
mas . išstatytų kandidatų, sa
vaime aišku, prie visokių ap
linkybių užtikrintas. Juk 'kon
kurencinio sąrašo neišstatyta. 
Tuomet gudrios mechanikos 
atsiekta—taip kad balsuotojų 
skaičius kaip kur net siekė 
98%, o bendrai bene 90% su 
viršum. Kas gi tuomet daryta 
su tais, kurie nedrįso eiti į 
urnas įmesfti halsą—visviena 
kokį, juk rinkimai slapti? 
Koks cinizmas! z

Ugi tie, kurie nebalsavo 
kaip kur tuomet Vokietijoje 
buvo po gatves vadžiojami ir 
sti užrašais-tautos išdavikas!

štai jums ir laisvi balsavi
mai, štai jums slapti balsavi
mai! Ar ne vienas iš begėdiš
kiausių cinizmų!

Juk, rodos, kam visa ta ko
medija? Jei gali būti išstaty
tas tik vienas savo 
asmenų sąrašas, tai 
ryti tasai rinkimų 
das!

Bet reikia įrodyti, 
kraštą valdo visos tautos var
du, kad jiems 'kraštas visame

patikimų 
kam da- 
maskarą-

kad jie

... . ■ • - ' 
pritaria, o tuo pačiu metu, ku
rie dedas tautos vardu valdą 
krašte turi koncentracijos sto
vyklas, pilnus kalėjimus žmo
nių, mirties sprendimus teis
mai išneša. J

Vadinasi, krąšte kova ver
da, krašte opozicija veikia, 
bet rinkimų metu bemažko 
visas šimtas nuošimčių bal
suotojų pasisako už vedamos 
politikos kursą, tai, regis, ne
galėtų būti jokio vadams pa
sipriešinimo. Bet gyvenimo 
tikrovė visąi ką kitą sako ir 
rodo. Taip dabar yra ne tik 
Vokietijoje, bet Lenkijoje, Au
strijoje, Italijoje ir kitose val
stybėse. Kas įdomiausia, kad 
vyriausybėms tų kraštų da
bar labai lengva priversti už 
save daug ką balsuoti. Mat, 
dabar vastybė nėra tik nakties 
sargb pareigas nešanti, bet 
daugeliu atvejų yra stambus 
darbdavys. Vyriausybės apa
ratas yra daug kur pernelyg 
išaugęs. Valstybė turi daug 
visokių savo pramonės, net 
prekybos įmonių, o kai kurias 
net privačias įmones labai 
stipriai kontroliuoja, nes jose 
dažnai dalyvauja savu kapi
talu. Tai daugelio žmonių li
kimas išimtinai puo vyriausio 
šeimininko-krašto vyriausybės 
priklauso. Bedarbių esama vi
sur daug. Konkurencija yra 
be galo didelė, darbas, jį pra
radus gauti, tikrai yra neįma
noma. Likti amžinu bedarbiu 
tikrai nepavydėtinas likimas.

Štai tasai vyriausias darb
davys pavidale vyriusybės tu
ri pakankamai ' visokių prie
monių, kad savo tarnybą su
varyti prie urnų, arba suvary
ti į bet kokias vadams daro- 
mas iškilmes: Daug stebėtis 
nereikia, kad į tų vadų ar gi
mimo (Įieną, arba varduves 
minint susirenka kartais net 
šimtas tūkstančių žmonių. Čia 
mechaniška labai nesudėtinga, 
tik reikia valstybės tvarko
mojoje įmonėje paskelbti, kad 
visi bus 
balsuoti, 
mes,—ir 
sugužės! 
pintas.

Reikėjo tik išgalvoti tokią 
rinkimų tvarką, kad renka
mais kandidatais gali būti vy
riausybei patikimi asmens, o 
jau visa kita visai nesvarbu. 
Patys rinkimai tuomet gali 
būti demokratiškiausia tvar
ka atliekami. Viena tik svar
bu, kad balsuotojai ateitų 
prie urnų, kad jų skaičius bu
tų kaip galima didesnis, kad 
visa tai labiau imponuotų,, o 
savo kandidatų išrinkimas 
tikrai užtikrintas. Nesvarbi 
net kas į urną bus įmesta, svar
bu kiek balsuotojų buvo!

O tuose kraštuose, kur bal
suotojų didelis skaičius sunku 
gauti, tenais tiesiog klastuoja- 

’mas balsų skaičius, viskas 
falsifikuojama’

Toksai kaip kur nūdienės 
Europos valstybių veidas.

Rafinuotas, Ciniškas, žiau
rus, klastingas, maskuotas!

Reikia tokios politikos va
dams sudaryti, kokias nors 
iškilmes ir tuksiančiai žmonių 
juose dalyvaus, dalyvaus dan
tis sukandę, neapykantos ku
pini, bet dalyvaus. Dvasios di
dvyrių, žmonių atsparių vi
suomet buvo maža, o dabai 

s jie ypač retenybė.

tie atleisti, kurie neis 
arba neateis į iškil- 

žmonių minių minios 
Pasisekimas užtik-

Tarpe tėvų pasitaiko tokių degeneratų, kurie su
mušę savo vaikus tuoj spiria juos savo tėvus girti. Ly
ginai taip elgiasi ir Smetonos valdžia, kuri juo tolyn, 
juo labiau pradeda išsigimti.

Į ką gi pavirto spauda. Įsi
vaizduokit sau, jus turit visai 
privatų biznį. Štai pas jus at
eina svetimi žmonės ir sako: 
tu dirbk, bet to biznio pelnas 
bus tai musų laimikis.

Europoje spauda daug kur 
buvo ir yra visai privatus biz
nis. Laikraščiai daugeliu at
vejų žiuri daugiau pelno ne 
idėjos, bet ,vis dėlto 'kaip kur 
laikėsi tam tikroje dorovinėje 
aukštumoje. Ir štai kaip kur 
įsigalėjus vadų politikai pri
vertė spaudą tarnauti krašto 
vadovaujamai politikai. Laik
raščiai priversti dėti pagyro 
raštus vadams ir taip gudriai 
surašytus lyg tai butų pačios 
redakcijos parašyta! Ir šitas 
spaudos visai privatus biznis 
nemokamai turi reklamuoti 
jiems visai svetimą politiką. 
Butų tai pusė bėdos, kad kiek
vienas iš tų laikraščių gautų 
kitokio turinio raštus, bet kas 
daryti,, kai visi gauna dienraš
čiai vienodus raštus, sakysime, 
kartais visai neišmintingas 
tariamųjų vadų kalbas, kurių 
niekas skaityti negali ir neno
ri! Koks čia gali būti biznis?

Bet įsivaizduokit tokią spau 
dos būklę, kuri idėjiniai yra 
nusiteikusi,, kuri turi tam tik
rą politinę kryptį ir šit ją ver
čia dėti prieš ją pačią, prieš 
jos propoguojamas idėjas 
straipsnius ir kas svarbiausia 
—tų įdėtų straipsnių negalima 
niekuomet kritikuoti ir jie 
niekieno nėra pasirašyti lyg 
butų pačios redakcijos para
šyti! Kas tuomet lieka jiems 
daryti. Sakysit, reikia tuoj už
sidaryti, nustoti laikraštį lei
dus! Lengva tai pasakyti, 
šiandien Europoje spauda yra 
stambi įmonė, joje dirba kar
tais iki tukstanties net kito 
darbininkų kokioje nors vie
noje leidykloje. Vadinasi, vie
nos idėjos žmonėms tenka 
tuoj išeiti į gatvę, likti be dar
bo. Ir štai, sakysim, Vokieti
joje nacionalsocialistų parti
ja lengvu, budu tokią idėjinę 
spaudą nupirko, arba konfis 
kavo ir privertė jos bendra
darbius savo idėjoms tarnauti, 
o kas nesutiko lik© gatvėn iš
mestas.

* Pamažu Baltijos valstybėse 
tokie papročiai taip pat pra
dedą įsigalėti. Latvijoje jau 
nepriklausomos spaudos nebe
liko,—ji visa išimtinai savo 
vadui tarnauja ir visokiomis 
progomis jį garbina. Ji deda 
tai, kas jai įsakoma dėti. Vi
si laikraščiai savo turiniu liko 
visai vienodi. Dienraščių skai
čius beveik per pus sumažėjo.

Lietuvoje Lietuvos Žinios ir 
Rytas seimo rinkimų metu at
sisakė dėti propogandinius 
Seimo rinkimų reikalais strai
psnius, ir šiuodu abudu dien
oraščiai visam mėnesiui yra 
uždaryti! Pigu įsivaizduoti 
kiek jie turi nuostolių. Tų 
dienraščių redaktoriai abudu 
nušalinti: Lietuvos Žinias jau 
iš seno redaguoja Felicija 

I Bortkevičienė, viena iš įžy
miausių Lietuvos moterų, ku
rios nuopelnai tautai kiekvie- 
nam senesnės kartos lietuviui 

Į inteligentui yra žinomi.
Taigi jai daugiau neteks 

■dienraščio redaguoti, to dien
raščio, kurio ji yra įkūrėja ir 
kurį redagavo nuo 1909 metų.

Rytą redagavo profesorius 
Dr. Bitsras, buvęs krikščionių 
laikų krašto apsaugos, o vė
liau švietimo ministeris.

Įdomu, kad žydų spauda ši
tų dviejų dienraščių nusista
tymui nepritarė ir savo dien
raščius leido. Nors kai kurie

iš jų dienraščių dedasi esą ra
dikalios minties, betgi Čia su- 
pasavo...

Taigi, seimo rinkimų metu 
palikom be dviejų dienraščių 
ir teko dėl seimo rinkimų sie
lotis tik tautiškai spaudai. Na 
ji dirbo išsijuosusi. Reikėjo 
visa daryti, kad kaip galima 
didesnį balsuotojų skaičių pa
kelti.

Dabar oficialiai skelbiama, 
kad balsavime dalyvavę iki 
70%, bet tomis pačiomis ži
niomis rasta net iki 8% neti
kusių halsų. Vadinasi, nebal
suoti nedrįso*, bet slaptai bal
suojant galėjo mesti į urną 
ne tai, kas reikia ir visokių 
niekų primetė!

Koks tikras balsuotojų skai
čius buvo, kas dabar gali pa
sakyti ? , Mat, rinkimų komisi
jos buvo sudarytos beveik iš
imtinai tik iš tautininkų šali
ninkų, kitaip 
negalėjo, nes 
kiai rinkimų 
pritarė. Taigi, 
turi pagrindo 
komisijas šališkomis 
ir dėlto jų skelbiamiems da
vimams netiki. . . >

Bet jei ir sakysim, kad tik
rai butą balsuotojų apie 70%, 
tai atmetus netikrus balsus,

berods ir būti 
opozicija šito- 

procedūrai no 
dabar kaip kas 
įtarti rinkimų 

buvus.

gausim, kad balsavimuose da
lyvavo tik apie 60%. Jei dar 
turėsime galvoje, kad daug 
kas ėjo balsuoti visokių bau
dų norėdami išvengti (bent 
tokie gandai buvo paleisti, 
kad kas neisiąs balsuoti, tai 
busiąs baustas), tai rinkimų 
daviniais labai džiaugtis ne
tenka, bet tautininkų spauda 
džiaugiasi. Jai taip ir dera 
daryti...

Labai mažai kas suka ^ai
vą, kurie iš asmenų bus išrin
kti, nes jie visi yra tautiškojo 
nusistatymo. Todėl ar čia vie
nas ar kitas asmuo bus išrink
tas-—labai didelės reikšmės 
neturi.

įdomu, kad Klaipėdos kraš
te buvo išstatyti į seimą kan
didatais išimtinai tik vokieti
ninkai, o kadangi balsuoti bu
vo galima tik už savo apy
gardos kandidatus, tai Čia lie
tuviams teko arba nebalsuoti, 
arba balsas atiduoti už vokie
čius. Čia balsavusių procentas 
visai buvo nežymus, jis kaip 
kur net nesiekė 20%.

žodžiu, greit turėsime jau 
išrinktą seimą. Ką jis veiks ir 
ką jis darys—tik vėliau suži
nosim. Bet viena aišku, kad 
bendras krašto politikos kur
sas nepasikeis. —H. L.
.Birželio 14 d.

SESIJA 3-čia

SEIMAS

vėsus

Cleveland, Ohio, Lietuvių sve
tainė birželio 23 d.

Tai jau ir antra diena kaip 
seimavojam. Reikia pasakyti, 
kad kol kas seimavoti sekasi 
gana gerai. Ne tik kad nebuvo 
jokiai susikirtima ir pasikark 
čiavimo tarp delegatų, bet ir 
Clevelande per šias dienas oras 
yra tikrai ideališkas, -
— tai tas, tur būt, teigiamai 
veikia ir delegatus, ypatingai 
seimavojant Lietuvių svetainė
je, kame delegatai turi sėdėti 
susigrūdę.

Sesiją 3-čią atidaro preziden
tas Bagočius lygiai 9:30 vai. 
ryto. Vadinasi, su sesijos ati
darymu buvo pasivėluota apie 
30 minučių, nes vakarykštėj 
sesijoj buvo pranešta, kad at
sidarys 9 vai.

Seka delegatų vardasaukis. 
Po ’vardašaukio pasivėlavę dele
gatai prieina prie prezidiumo ir 
užsiregistruoja.

Įteikimas veteranams ženkle
lių atidėta popietinei sesijai, 
nors buvo manoma šias cere
monijas atlikti dabar.

Tolimesnis seimo darbas pra
dedamas su skyrimu šeiminių 
komisijų. Prezidentas Bagočius 
skiria ir seimas vienbalsiai tvir
tina šias šeimines komisijas:

Maršalkos — S. Bartkus iš 
Indiana Harbor, Ind., J. Bra
zauskas iš Cleveland, Ohio.

Balsų skaitymo komisija: V. 
čemauskas iš Springfield, 111., 
A. J. Katkauskas iš Worches- 
ter, Mass., P. Galskis iš Chica
go, III.

Kuopų įnešimų komisijos pa
reigos pavedamos įstatų komi
sijai, kuri susideda iš adv. 
šalnos, Boston, Mass., kun. 
Valadkos, Worcester, Mass., 
šmukščio, Minersville, Pa.

Rezoliucijų ir spaudos komi
sija: P. Grigaitis, S. Gegužis 
ir adv. K. Jurgelionis.

Prašymų ir apeliacijų komisi
ja: adv. K. J. Kalinauskas, Bos
ton, Mass., K&zyš Liutkus, Chi
cago, III., W. V. Anesta, Dor- 
chester, Mass.

Seimo sveikinimų ir laiškų 
skaitymo komisija: A. Birbilie- 
nė, WestviHe, III., O. Zorskiutė, 
Scranton, Pa., O. Žiurienė, In* 
kerman, Pa.

( Tautiškų centų skirstymo ko
misija: T. Matas, Waterbury, 
Conn., V. Karalius, Chicago, III., 
J. G. Polteris, Cleveland, Ohio.

Komisijų komisija: J. Martin, 
Kenosha, Wis», J. žilvitienė,

M.

Chicago, III., J. Mickevičius, 
Chicago, III.

Einama prie Pildomosios Ta
rybos pastoviųjų komisijų na
rių raportų. Duodamas įneši
mas ir paremiamas, kad rapor
tai butų priimti be skaitymo, 
kadangi visi tie raportai yra 
atspausti seimo darbų knygoj 
Kyla diskusijos. Prieinama prie 
susitarimo, kad raportai butų 
skaitomi sutrumpintoj formoj 
apleidžiant a? tas vietas, kurios 
nėra tiek įdomios delegatams.

SLA prezidentas F. J. Bago- 
čius teikia savo raportą žodžiu 
gana plačiai išdėstydamas visą 
savo veiklą nuo praeito SLA 
seimo.

Kai kurie dalykai iš SLA 
prezidento pranešimo nelabai 
patinka seimo delegatams, va
dinamiems musų tautiečiams. 
Kyla diskusijos. Ima balsą pir
miausia Šalna. Nusiskundžia, 
kad SLA prezidentas Bagočius 
nesąs tiek bešališkas, kaip sa
vo raporte pažymi. Sako, kad 
Bagočius jam nedavęs kaip lie
tuviui advokatui tam tikrų dar
bų SLA reikalais. Antras kal
ba advokatas A. Olis iš Chica- 
gos. Irgi skundžiasi, kad ir jis 
buvęs “nuskriaustas”, SLA iž
dininkas Gugis jam nedavęs na
mų forklozavimo darbus atlik
ti. Pasirodo, kad tarpe gerbia
mų lietuvių advokatų yra “nu
skriaustų” patarnavime SLA 
reikalais. Susidaro nauja prob
lema seimui išspręsti. SLA pre
zidentas Bagočius, kad galėtų 
patenkinti savo raporto kriti
kus, aiškina savo kritikams ir 
aiškina seimo delegatams, jog 
šiems musų lietuviams advoka
tams prisitaikant etikos nepri
tiktų skųstis dėl “džiabų”.

S. Bakanas sako, kad musų 
lietuviai advokatai neturėtų 
skųstis seime dėl “džiabų” eik
vodami brangų seimo laiką. To
kie advokatų
puldo jų profesijos vardą eili
nių SLA narių akyse.

Kalba S. Gegužis. Nurodo, 
kad prezidento raportas, kuris 
yra atspausdintas knygoj, ge
ras, bet žodžiu išduotas prane
šimas esąs negeras. Kalba D. 
Klinga ir aiškina, kad nereikia 
advokatų profesijos žeminti. 
Delegatai nerimauja, nenori jo 
kalbos klausytis. SLA vice-pre- 
zidentas J. K. Mažukna kviečia 
delegatą Klinga prie tvarkos, 

, būtent, kalbėti apie prezidento 
raportą. Kalba keli kiti delega- 

, tai. Diskusijos lieka uždarytos. 
, Tąsa pusi. 5-tam)

nusiskundimai
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Daktarui pagerbti 
bankietas

Dr. Frank M. Petkevich
Draugai daktarai ir kitų pro

fesijų žmones užpilde Lietuvių 
Auditorijų šeštadienio .vakare, 
birželio 20 d., kad pagerbti jau
ną, vyrą, kur neseniai 
baigė Chicagos universiteto 
kursą su medicinos daktaro 
laipsniu.

Dr. Frank M. Petkevich, au
galotas, šviesiaplaukis jaunas 
vyras, tęs savo karjerą kaip 
internas Billings Memorial li
goninėj. Čia jis išbus dvyliką 
mėnesių, o po to -pradės dar
bą, apie kurį jaunesnis būda
mas svajojo — būtent darbą 
gelbėti ligoniams.

Svečiai turėjo nemažai sma
gumo vakarienės laiku klausy
damiesi, kaip jaunas vyras ce
remonijų meistras dėjo pastan
gas sunkia Jam lietuvių kalba 
perstatyti kalbėtojus.

Gerai žinomas lietuviams 
kandidatas į teisėjus ateinan
čiuose rinkimuose, advokatas 
Zuris, buvo pirmas bankieto 
kalbėtojas. Jisai pasveikino 
jauną daktarą gražiu? darbu, 
kurį daktaras atliko universi
tete, ir nesigailėjo komplimen
tų poniai Petkevičienei, dak
taro motinai, už pastangas pa
dėti sunui atsiekti tikslą.

Po to trumpą, bet įspūdingą 
kalbą pasakė Dr. Paukštis, 
sveikindamas daktarą Petkevi
čių. . • »

P-lė Ančiutė padainavo porą 
gražių dainų.

Kiti kalbėtojai buvo: p. Yus- 
kis iš Detroito, Dr. Petkevičiaus 
dėdė; p. Stones; p-lė H. Troy, 
jauna žurnalistė, ir p. Marti
naitis.

P?lė Antoinette Maukus ir 
Eddy Budraitis, iš Naujosios 
Gadynės choro, pasigavo visuSsį 
šauniai sudainuotu duetu. P-lė 
Tess Marks sudainavo keletą 
dainų, pritardama sau gitara.' 
Barney Yanulis, p-nios Stepo-, 
navičienės mokinis, užbaigė 
programą gerai žinoma dainą 
“Sylvia”.

Dr. Frank M. Petkevich pa
prastais, bet nuoširdžiais žod
žiais išreiškė padėką visiems ii 
kiekvienam 'bankieto dalyviui 
ir > dalyvei. Paskui susirinkusi 
minia ėmė šokti, Stephens Re- 
velers orkestrui grojant.

šį sėkmingą vakarą surengė 
p. Stanley Zenkus ir pranešė 
apie jį Dr-u‘i Petkevičiui tik 
įvykio išvakarėse. Taigi pada
ryta kaip ir siurprizas. Geras 
darbas, Stasy!

-— J. J. Žukas.

Thompson kandida
tuosiąs

Buvęs Chicagos meras Wil- 
liam Hale Thompson viešai pa
reiškė .antradienio vakare, kad 
jis statys savo kandidatūrą 
Illinois gubernatoriaus vietai 
ateinančio rtfdens rinkimuose.

Thompsono artimiausi ben
drai šiai jo kampanijai yra bu
vusieji republikonai, .kurie tu
rėjo riebius džiabus Chicągpj 
ir Cook kauntėj, bet neteko 
jų, kai demokratai paėmė mie
sto ir kauptės vadeles, .o re- 
publikonai pasuko jiems nuga
rą.

Nežinia kokį pasisekimą tu
rės Thompsonas šiuose rinki
muose. Reikia tačiau pasakyti, 
kad prižadų duoti jis moka tųr 
būt daugiau už Dr-ą Townsen- 
dą ir už nabašninką Huey 
Long’ą.

BIRUTE

soprano

1 Visai

ILaidotuvių Direktoriail

Tel. Vardų 6547

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

SUSIRINKIMAI

PARENGIMAI

Sesiją 4-tą atidarė preziden
tas Bagočius 2:15 vai. po -.pie
tų. Seka vardašaukis, o paskui 
vice-prezidento J. K. Mažuknos 
raportas. Mažukna pateikia raš-

— scheduled for June 
took place despite ap-

Tačįau sekretoriaus Viniko 
raportas vistiek nebuvo baig
tas šioje sesijoje, kadangi se
sija buvo uždaryta kiek anks
čiau nekaip paprastai. Mat, sei
mo. rengimo komisija kviečia 
delegatus aplankyti Lietuvių 
darželį ir tenai nusitraukti pa
veikslus, Sesija užsidarė 5 vai. 
po pietų

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI b ..........................
tiktai per DVI DIENAS, 
gįau pakartojimų reikės 

•^NAUJIENŲ

ųs talpinami Naujienose ----- __-----
reikės mokėti.
“"J* ADM.

JUOZAPAS
VDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

J. MIKŠIS
RAMOVA AUTO SHOP 

Taiso visokius automobilius 
geriausiai ir pigiausiai

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienoje.

ir Pagrabarps
2j. Halsted St.
BOUlevard 7314

tišką raportą. Raportas /buvo 
trumpas ir gerai apdirbtas, tad 
nesukėlė jokių diskusijų ir bu
vo priimtas vienbalsiai.

Po vice-prezidento raporto 
sekė centro sekretoriaus Dr. M. 
J. Viniko raportas. Vinikas sa
vo raportą skaitė iš knygos 
apleisdamas kai kurias dalis. 
Sekretoriaus raportas buvo pil 
nas Visokių skaitlinių, palygini
mų ir kitokių įdomių -dalykų. 
Tik gaila, kad delegatai nelabai 
mėgsta kalusytis, Dr. Vinikui 
skaitant raportą vieni apleidžia 
svetainę, kiti net šnekučiuoja
si tarpusavy j. Vice-prezidentas 
Mažukna pirmininkaudamas pa
daro kelias pastabas dėl tvar-

The recent election produced 
the following sėt <of new of- 
ficers: President, Miss Irene 
Yonaitis; Vice-President, Mr. 
Miįler; Secretary, Eleanore 
Platkauskas; Treasurer, Mr. 
John Balanda; Sgt.-at-Arms, 
Miss Julia Berneckis; Corres- 
pondent, Miss Josephine 
Schųltz. The ardu'ous task of 
eleeting new workers was fol
io,wed by. the serving of re- 
freshments, a't which time the 
new reeruits were heartily con- 
gratulated by their friends and 
fellow-members.

to at- 
(Thurs- 

at 8 
'o’clook promptly). Their active 
presence will be appreciated; 
and they will undoubtedly be 
interested in the formation of 
new plans for ftfturę activities.

— Julia Berneckis.

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

z (Tąsa iš pusi, 4-to)
Einama prie balsavimo. Beveik 
visais balsais raportas priimtas 
prieš 3 balsus.

Einama prie uždarymo 3-čios 
sesijos. Bet prezidentas Bago* 
čius praneša, kad mandatų ko
misija yra prisirengus išduoti 
galutiną savo raportą. Tik vie
no delegato legališkumą man
datų komisija dar neišsprendu-

Poęahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Tek Republic 8402

Ciane Uoal Co.
6332 S. 'Long Avė.

Cbicągo. Ilk

Restaurant
Stėkai. porčępąi ir kiti šilti valgią!. 

Bismark alus, geros rūšies 
degtinė ir cigarai

ANTANAS IR AGNĖS STUKĄI 
Savininkai

701 W. 21st Place Tel. Canal 7522

— “the essencei of dig- 
who, forgetful of the

ma prie balsavimo 
komisijos raporto, 
daugumos rąportas 
110 balsų prieš 84. Tokiu budu 
drg. S. Michelsonas yra pripa
žintas teisėtu delegatu. Po to 
uždaroma priešpietinė sesija ly
giai 12:30 v. po pietų.

Hospital 
Ligoninė

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami S1 A

vaikams ......... 1
Palagas ligoni- $ZLS"Qfl
Akušerija na-

Medikais egzami-
. nacija

DOUGLAS PARK HOSTIPAL 
1900 So. Kedzie Avė.

Bųngalow Inn
Musu užeigoj visados randasi 

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

82nd and Kean Avenue

Bete’s Inn
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė. Garden City alus 
cigarai, cigaretai, saldainių, šalta- 
kožes, užkandžiai ir >mandagus pa
tarnavimas. Užeiga prieš lietuvių 
tautišku kapiniu vartas. .Kviečia .vi
sus savininkas.

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

ANTANAS MONGHUNSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
birželio 23 d., 4:00 vai. ryto, 
1936 m., sulaukės 16 metų am
žiaus, gimęs Chicagoj. Paliko 
dideliame nubudime motiną 
Katatina, po tėvais Tyinaus, 
tėvą Petrą, broli Feliksą, dvi 
seseris Karoliną ir Stepaniją, 
senuką Kazimierą Monchuns- 
ka, dėde Mykolą Mojjchunski, 
teta Alena Waznopiene, dėdę 
Tama Ty.zenhau • ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas ’ randasi 
916 W. 34th Place.

Laidotuvės jvyks penktadie
ni birželio 26 dieną 8:00 vai. 
ryto bus atlydėtas i šv. Jur
gio parapijos bažnyčia, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už vėlionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Antano Mįonęhun- 
sko giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atąisveįkinimą.

Nuliųde liekame.
Tėvai, brolis, seserys ir giminės

Patarnauja Ląid. Direktorius 
S. iP. Mažeika, tel. Yaids 1138

Tėvai, Seserys, Broliai, švogėriai ir Giminės.
Laidotuvėse patarnaują Laidotuvių Direktorius J. 3. McGuan and 

Sons, telefonas Indiana Harbor 145.

ANTANAS MARGIS
- .j persiskyrė su šiuo pasauliu 23
H diena birželio, 1935 m., sulau

kės 40 metų amžiaus, gimęs 
Padvarelių kaime, Viekšnių 
par.apjjpj, Mažeikių apskr ;Lie- 
tuvoj ir palaidotas Tautiškose 
kapinėse birželio 27, 1935.

Paliko dideliame nubudime 
moteri Elena po tėvais Lušy- 
tę, sūnų Antaną 4 metų, 2 
seseris Jėva, Salaveja ir Uršu
le Zabęlis ir broli Domininką 
iRochester, N. Y. O Lietuvoj— 
motina Ona, du brolius ir 2 
seseris ir gimines.

Liūdnai atminėjai musų bra
ngaus vyro ir tėvelio jau Pra
slinko vieni metai nuo tos ne
laimingos dienos, kada mus 
apleidai ir palikai vienus. Be 
Tavęs, Antanėli, dienos ilgos ir 
liūdnos. Tave prisiminus mums 
ašaręs vilgo blakstienas. Musų 
širdyse tu pasiliksi neužmirš
tamas, brangus vyre ir tėveli.

Ilsėkis ramiai Tautišku ka
piniu kalnely. Tu pas mus jau 
nebęsųgrįži, Vet mes aifksčiaųs 

ar vėliaus pas tave ateisime. Lauk mus ateinant.
Nubudę—Moteris Elena, Sūnūs Antanas, 3248 W. lllth 'Street
> . ir Giminės. z ' r

;.S|tanryi'Ford'
East Lanšing,, Miėh. — Vietos 
kolegija suteikė Henry Fordui 
inžinierystes daktaro garbės 
laipsnį. • ' .

C0NRADs
THOTO STUDIO z 

420W.63®d8t.; 
Englewood €883-5840 
'Fotografija yra am

žina atmintis.

Siunčiam Gčles Telegramų j 
raąauJUo Dali r 

LOVEIKIS 
kvietkininkas

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
3316‘ So

Antoinette Yokubaitis
Persiskyrė su šiuo pasauliu Birželio 22 dieną, 1936 sulaukus 

26 metų amžiaus, gimus Indiana Harbor, Ind,
Paliko dideliame nubudime motiną Ma

rijoną, tėvą Motiejų, 2 seseris: Marijoną 
ir -šyogerį Jurgi Nevulius, Heleną ir švogerj 
Phil Toth,‘2 brolius: Stanislovą ir Juoza
pą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi John S. Mc
Guan and Šoris Koplyčioje, 3438 Fir St., 
Indiana Harbor, Indiana.

Laidotuvės Įvyks Pirmadieni, Birželio 
29 dieną, 10:00 vai. ryto iš koplyčios į 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Antoinette Yokubąičiutes gi
minės, draugai ir pažystami esat nuošird
žiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jąi paskųtni patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nubudę liekame,

MES PATAISOME 
RADIOS

Tegul ekspertai pataiso jūsų Radio. 
Mes esame gerai susipažinę s.U kiek
vienos rūšies radio. Darbą garantuo
jame 
mas<

Mandatų komisijos pirminin
kas Dr. A. Montvidas praneša, 
kad komisijos daugumas reko
menduoja S. Michelsoną pripa
žinti teisėtu seimo delegatu. 
Komisijos mažumas rekomen
duoja, kad S. Michelsono dele- 
gatystės teisėtumų seimas sprę
stų. vyks ta seime susikirtimas. 
Mat, musų tautiečiai jau iš 
anksto buvo nusistatę prieš drg. 
Michelsono delęgatystę. Kyla 
karštos diskusijos dėl pačios 
tvarkos ir kitokių techniškumų. 
Gegužis puola SLA prezidentą, 
kad tasai nežinąs tvarkos. Ba- 
gočius atsikerta pareikšdamas, 
kad gal pats brolis Gegužis ne- 
ino ką jisai kalba. Pasirodo, 

kad Bagbčius tvarką neprasčiau 
supranta nekaip Gegužis.

Uždaroma diskusijos ir eina- 
mandatų 

Komisijos 
priimta^

The lašt rehearsal saw an 
abundance of basses, whose 
performance was of the šame 
good ųuality as always. The 
tenors — Three in number — 
outdid themselves in their vo- 
cal efforts, while the almost 
extinct species, known as the 
“sopranos” were twb in num
ber. The humble writer, one 
of the latter, choked bn a few 
ihigh no tęs in a vain endeavor 
i to show the, other sections a 
bit of competition. Fortimate- 
ly, Miss Helen Vespender ap- 
peared on the scene and ren- 
dered some much needed as- 
sistance to the remaįns of what 
was once a lusty 
group. x

Members are urged 
tend the next rehearsal 
day, June 25th, 1936

Birute’s first outing of the 
season 
,7th — 
iprehensions and doubts caused 
iby the dawnipg of < a cold, bleak 
day. The sun struggled to pep 
etrate a sky heavily riveted 
with gloomy clouds. The pre 
ordained rendezvous was 95th 
& Western, from which start- 
ing point five welLfilled cars 
proceeded to the home of “Mr. 
Ickie 
ųiity,’ 
įtime appointed .to >pick him 
up, had beeiĮi out swatting ten- 
nis balls since the break ,of 
day. After a wait of a few mi
nutes his august ifigute — clad 
in the lašt word in tennis .ap- 
parel, leaped from his trusty 
chariot, bewildered at the sight 
of the automotive procession, 
Which from his ,point of view 
resembled a funeral cortege. 
Young men-about-town, with 
an eye to fashionable haber- 
dashery, would have gogględ 
with envy at the uiiiųue in- 
dividuality of Mr. “Ickie’s” 
beachJtennįs ^pienič-home -and - 
sea outfit, composed of a red 
and white striped sweater that 
smacked of the sea, while atop 
his venerable dome sat a be- 
tassled skating cap, a cross be- 
tween a cardinal’s toųuei and a 
thug’s head-gear.

Arrival at the Dunes was 
followed by a dip into the fri- 
gid lake waters by a daring 
few. Two football heroes from 
Lindblom, Mr. Leonard Yonai
tis and Mr. Ted Hennis, were 
the Tirst to poke their littleA 
pink does into the lapping 
waves of the big pond, and 
they were soon joined by Miss 
Birute Rutkauskas, the re^ 
nowned mermaid, and Mr. John 
Balanda.

After lunch, a long hike en- 
sued in which almost all the 
members participated. The 
sandy area was traversed, andi 
more than once we s.tood in 
deep admiration of nature’Sj 
ibeauty. Mr. Byanskas regret-! 
ted freąuently that he was 

>not as young as he used to be.1 
Museles strained as they strug-; 
gled up the tall dunes, which 
at times seemed almost mbunt^ 
ainous in height. A ski jump; 
was discovered, private prepertyį 
signs were disregarded, and it! 
might be noted that a beauti-; 
fui scarlet Cardinal was ouT' 
■unexpected ’luncheon guęst.

Due to the chilliness of the, 
weather, the departure forj 
home took place at an eariyi 
hour. Though this was one of 
the coldest outings in the his-! 
tory of Birute’s pleasurerpro-i 
gram, nevertheless, it Ayas 
tfleasant one, and one long ,to! 
be remembered by those whoį 
attended.

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai____

PRALEISK
VAKACIJAS

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

MATT RAUGAS
1943 N. Kostner Avė. 

po 5 vai. vakare.

v w r, iiii.ri , mį įįįi m...y y įpį i

Kruopiškių Progres. Kliubas rengia išvažiavimą į Jefferson miš
ką sekmadienį, birželio 28 dieną. Tai bus proga visiems 
susieiti ir atnaujinti senas pažintis bei linksmai kart ir pra
leisti laiką toli nuo kasdieninių rupesnių. Nepraleiskite 
šios progos. — V. č.

ant metų. Dykai apskaitliavi- 
Pašaųkit mus 

HEMLOCK 3434 
KALBAME LIETUVIAKAI

Southwest Radio -C®. 
1708 West 63rd Street

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidinius 

vedyboms _____ 1 
šie lietuviai ir lietuvaitės U 

siėmė laisčius (leidimui) ve
dyboms-:

Stanley Klaskowski Jr. 2.1 m.' 
ir Helen Klich 23 m.

Edvvard Gignas 20 m. ir Eve- 
lyn Walker 19 m.

Charles Rako.wski 42 m. ir 
.Opai Latson 27 m.

Anthony Kalinowski 29 m., 
ir Eleanor Rutkowski 25 m.

A. Pitalis *23 m. ir Ida Sam- 
;mett 23 m.

Alex Yunevich 26 m. ir Anne 
Kissel 20 m.

Sausiausias birželis 
per 14 metų

C. A. Donnell, Chicagos oro 
biuro viršininkas, pranešė, kad 
per, pirmąsias 24 birželio mė
nesio dienas lietaus iškritę tik 
.41 colių, kuomet normali drėg
na yra skaitoma 2.74 colių lie
taus. Tokia sausa, kokia pasi
reiškė šiemet .per pirmąsias 24 
birželio dienas, padaro 14 me
tų rekordą.

Javai šiemet (dėl sausros ne
nukentėję perdaug todėl, kad 
naktys .buvo gan vėsios, o ir 
dienos nepasižymėjo kaitromis. 
Dėka to kukurūzai (komai) 
Illinois valstijoj auga vidutiniš
kai gerai arba ir. kiek geriau, 
.negu vidutiniškai. Bet daržo
vės atrodo prastos.

C. A. Donnell praneša, kad 
vis dar negalima įžiūrėti lie
taus artimoj ateity bent lUii 
nois valstijai. Į

Areštuotas falšyvų 
pinigų dirbėjas

—---- — j
Valdžios agentai areštavo 

Charles Parr’ą 50 metų, 1220, 
North Clark Street. Parr kal
tinamas kaip dirbėjas ir pla
tintojas falšyvų kvoterių (25c.). 
Agentai konfiskavo iParr’o gy- 
venamoj vietoj įnagius tiems 
falšyviems pinigams dirbti.

Kažin ar galės pasi
naudoti grobiu f _____ ; į

Vagiliai naktį iš antradienio 
į trečiadienį įsibriovė į Excel 
sėklų kompanijos ofisą ir iš-, 
laužė saugiosios šėpos duris. 
Tačiau visą, ką jie .rado šėpoj, 
tai du veteranų bonus po $50. 
Ir kažin ar jie galės kur nors 
tuos bonus išmainyti.

Areštavo haidže- 
kerius

Policija areštavo Walterį Se- 
rafinskį 22 m„ 1708 Walleck 
court, ir Clarence Zempieh 17 
m„ 2335 West 21st Street. Ir 
pas vieną ir pas kitą namuose 
užtikta daug daiktų, kurie bu
vo atimti iš trokų drai vėrių 
arba, kaip sakoma, .haidžeky- 
ti,

Juokas virto rimtu 
dalyku

P-nia -Evelyn McCoy, 9435 
'Burnside avenue, pasakė save 
sunui Richardui 10 metų ir au
gintiniui Ronaldui Andersonui 
12 metų, kad ji parduosianti 
du? jų šunius po 50 centų kiek
vieną. <

Tuoj po to pasakymo vaikai 
dingo. Moteris, palaukusi, ne 
juokais išsigando ir davė ži
nią .policijai apie1 vaikų pra 
puolimą.

Tik ąnt rytojaus vaikai su
grįžo pavargę, pamuštomis ko
jomis. Jie klaidžioję pietinėj 
miesto daly, išleidę 18 centų 
valgiams sau ir šunims. Sugrį
žę namo, kai jau nebepajėgę 
toliau klaidžioti.
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Dar apie žuvusią 
Kalifornijoj lie

tuvaitę
Vakar dienos Naujienose bu? 

vo pranešta, kad Kalifornijoj, 
prie Gazelle miestelio, automo
bilio nelaimėj žuvo lietuvaitė, 
p-lė Antoinette Yokubaitis.

/
P-lė Yokubaitis paėjo iš In

diana Harbor, Indiana. Buvo 
’ baigusi aukštąją mokyklą ir 
lankiusi biznio kolegiją.

Savaitė laiko atgal, būtent 
birželio 15 dieną, Antoinette 

jos
Har- 
ato-
kar-

liau. Pirmadienį, lygiai savaite 
po išvažiavimo, ištiko jas skau
džioji nelaimė.

*
žuvusios lietuvaitės kūnas 

bus palaidotas Chicagoj • lietu* 
vių tautinėse kapinėse 
29 dieną.

Merginos tėvai, dvi 
ir du broliai gyvena 
Indiana Harbor, Ind., 
3731 Deod’or Street.

HI—X

Rezignavo Marshall 
Field kompanijos 

viršila
birželio

seserys 
mieste 
adresu

■ ....  ..-ry—; .
John McKinlay, Marshall 

Field & Co. prezidentas, įteikt 
tos kompanijos direktorių ta
rybai rezignaciją. Prašo pa- 
liuosuoti jį nuo pareigų ėjimo 
ne vėliau4, kaip liepos mėnesio 
1 d.

Pasigedo laivo

Yokubaitis ir keturios 
draugės apleido Indiana 
bor ir išvyko automobiliu 
stogoms. Dvi iš išvykusių 
tu merginų persiskyrė pakeliu,
ba jų kelionės tikslas buvo va
žiuoti į kitą pusę.

P-lė Yokubaitis ir pasiliku
sios jos draugės važiavo to-

Antradienio vakare iš Mi- 
chigan City, Indiana, išplaukė 
į Chicagą 40 pėdų ilgio laivas, 
kuris priklauso valstybės gynė 
jo asistentui Hamley Buchma- 
nui. Laivu išplaukė pats Buch- 
man ir trejetas jo draugų. Ka
dangi trečiadienio rytą laivas 
dar buvo nepasiekęs Chicagos, 
tai duota žinia pakrantes, sar
gyboms įvairiose stotyse ieško
ti , prapuolusį laivą.

Sužeistas automobi 
lio nelaimėj mirė

Mri. Bolton and prosecutor

CHICAGO. — Bolton prisipažįsta prokurorui nužudžiusi • savo 
vyrą. '' .

Charles Ruppel, 2606 North 
California avenue, kurį sužei
dė automobilis ties jo namais 
ir pabėgo, mirė antradienį. Ko
ronerio džiurė įsakė; policijai 
ir toliau ieškoti Ruppelio mir
ties kaltininko.

co.

CLASSIFIED ADS. ]
Business Service
Biznio Patarnavimas

Furs 
, Kailiai________

NAMU OA V ĮNINKU ATYDAI 
Musų biuras saceiks Malūnams namų 
savininkams reikale nesusiuratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vaL ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais* nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame m a šiuo adresu Ari 

50 m«»t
------ 0----------

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

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

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores■

MAX ĖOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaką. 1728 S. Halsted St. 
Canal 9345.
■—.■■ibi . I. ..............  ■■■■■!■ ............------ o—

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

pageidarbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING
3216 So. Halsted St. 

Victorv 4965

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

Garantuotas 
gumas Visą 
Vasarą

Kojų Pato
Zarasiškių Kliubas 
rengia išvažiavimą

Dr-stė Susiv. Brėlią 
ir Seserų Lietuvių

Karpiui teismas pa
skirtas liepos 14 d.

AR JUS TURITE: 
Skaudamus čiurnius? 
Kreivus pirštus? 
Iššokusius naujikaulius? 
Negalite vaikščioti!

Atsilankykit pas SHAPIROS 
dėl čeverykų. Visai šeimynai 
X-RAY pritaikymas ir kojų 
masažas be ekstra m o kės ties.

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

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

Mes turime visokių mierij čeverykus ir ekstra plačius.
2.95 - 3.95 - 4.95 KI ? 10.00

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

S II A I* IK O ’ S
SHOES OP CHARACTtR—-FOR THE FAMILY

6307-09 SOUTH V/ESTERN AVENUE
Republi; 5436 The Florsheim Store

X-RAY FiTTING AT NO EXTRA CHARGE 
WE CARRY ALi. SIZES AND WIDTHS

ATDARA VAKARAIS.

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

Kadangi praeitame susirinki
me nutarta suruošti išvažiavi 
mą ir buvo išrinkta tam tiks
lui komisija, tai ilgai nelauk
dama komisija surado gražią 
vietą Willow Springs^ III. Tai 
yra Wm. Dambrausko daržas, 
vadinamas Vinewood Beer Gar- 
den, kuriame randasi visoki pa
togumai. Daržą lengva surasti 
važiuojant nuo Chicagos Ar
cher Avė. Tik šeši blokai nuo 
Kean avė. į vakarus matosi 
iškaba (sign) Big Tree Grove. 
Kampą Forest Avė. privažia? 
vus, ant kalno bus nurodyta 
vieta išvažiavimo.

Gerbiamieji zarasiškiai ir ne 
zarasiškiai esat kviečiami at
važiuot, o visi busite patenkin
ti, nes šis išvažiavimas ren
giamai ne pelnui, bet draugiš
kai sueigai tyrame vasaros ore. 
Įžangos nebus^ užkandžius sa
vo galėsit atsivežt, o už alutį, 
kurį t mes, be abejo, turėsim, 
tai apsimokėsim kiek mes jo 
išgersim. Turėsime muziką. Kas 
norės pasišoks, o žaismių tai 
jau turėsim be galo. Tiktai ne- 
pavėlu'okit, nes jau dvyliktą 
valandą komitetai' pradės kept 
žuvį pagautą A. šeikaus. šei- 
kus yra geras ribokas, tad ga
lime tikėtis, kad jis Zarasiš- 
kius žuvim pavaišins.

Ir laimėjimų bus, nes p-nia 
Žukauskienė jau seniai yra pa
žadėjus ožį Zarasiškiarii, tad 
galimas daiktas, kad šiame iš
važiavime kai kas turėsim pro
gą gyvulėlį laimėt.

— Vajasiškietis.

Dr-tė Susiv, Brolių ir Sese
rų Lietuvių rengia pikniką bir
želio z28 d. 10 .vai. ryto “Big 
Tree” darže, širdingai prašo
me visus atvažiuoti. Bus daug 
gerų dovanų, taipjau ^bus pri
imti nauji nariai piknike be 
įstojimo mokesties.

Draugystė Susiv.- Brolių ii 
Seserų Lietuvių gyvuoja arti 
30 metų. Kapitalas jos siekia 
10,000 dolerių. Ligoj duoda pa
šalpą, išmoka pomirtinę, teikia 
patarnavimą nariu4! mirus. Mė 
nesinė nario mokestis 35c.

X • — s. S.

Vienas kaltinimų daromų Al- 
vinui Karpiui, paskilbusiam 
banditui, yra tas, kad jis kid- 
napinęs bravarninką Williamą 
Hanim. Karpis ir pora jo ben
drų sako, kad jie nekalti. Jų 
bylai nagrinėti paskirta liepos 
14 diena. Byla bus nagrinėja
ma St. Paul mieste.

——n (J

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street- 
Tel. Boulevard 0250

REIKALINGAS nepersenas žmo
gus ant mažos farmos tiktai 8 ak
rai dirbamos žemės — Wisconsine, 
Atsišaukite 5335 So. Halsted St. S. 
Burba.

-----oH—
REIKALINGAS kriaušius prie 

kostumeriško darbo. Atsišaukite
Smith’s Palm Gardens, 

4177 Archer Avenue
Building Material

Statybos Medžiaga Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Ruošiasi vestuvėms
šeštadienį, birželio 27 dieną, 

ruošiamasi p-lės Helen Markus 
ir p. Algirdo Kavaliausko šliu- 
bui miestely Summit, Illinois.

Vestuvių puota atsibus pas 
jaunosios tėvus Adresu 5529 S. 
Neva Street.

P-lė Helen Markus yra ge
rai žinoma Summit jaunimo 
rateliuose. Algirdas Kavaliaus
kas- irgi nemažiau pasižymėjęs 
Chicago Lawn kolonijos jau4 
nimo tarpe.

Veliju jaunavedžiams, ilgo ir 
laimingo gyvenimo.

6 —r Raulas.

Vietos vaikams 
žaisti

Mokykloms vasaros laikui už
sidarius the Chicago Recrea- 
tion Commission mato reikalą 
padaryti daugiau vietų tuščiuo
se lotuose vaikams bolę žaisti. 
Taigi ta komisija rekomenda
vo išlyginti ir nuvalyti 400 
tuščių lotų ir padaryti juose 
keletą desetkų žaismaviečių. 
Tokios žaismavietės tuščiuose 
lotinose’ yra viena geriausių ap
saugų vaikams tiuo automobi
lių pavojaus,’ kadangi jie su
simes greičiau šitokiose ž'ais- 
mavietėse, ažuot gatvėse.

Atydai Lithuanian 
News Loan and 
Building Association 
(Naujienų Spulkos) 

nariams

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 pėdą ........................................ 1c
Naujos plasterio boardos 3/8” 100 
ketvirtainiu pėdu .................  $2.20
1”—2”—3”—^4” lentos kaip naujos, 
pigu kaip ............................. M. $20
Nauja Fir-Tex insul. pilnas %” 10b 
ketvirtainiu pėdu .................. $3.50

Didžiausios bet kada pasiūlytos 
pinigu santaupos ant Pasaulinės pa
rodos plieno tvorų, decking, Ply- 
wood, masopite, transite, wallbord, 
kliavinių, eglinių grindų, beaded 
clg. partition. Stogams dengti ro- 
liai, asbestos, asphalto gontai, ve-, 
liavų stulpai, sinkos, toiletai, vanos, Pirtis. Rendaumnkas nusipirko nuo- 
malevos, stiklai, durys, langai, ak-1 sava bizniu 
mens slenksčiai, Truscon joists—42” 
vielos , tvorų stulpai.

Pirm negu pirksi aplankyk musų 
varda. ■ „

LOŲIS MĘITUS LBR. CO. 
3800 Sp. Western Avė. prie .Archer 

Avė. Lafayette 0074.

REIKALINGA patyrusiu skuduru 
sortuotojų. Economy- Rag and Pa
per Co., 1560 N. Sheffield Avė. tel. 
Diversey 3883.

Help Wanted—Male-Female 
Daibininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs šefas res- 
taurantui—vyras ar moteris. 2517 
West 69th St. Grovehill 0658.

For Rent
RENDON Tavernas, per 30 metų 

išdirbtas biznis su visais įtaisymais 
ir flatas, yra rusiška ir turkiška

3322 So. Morgan St.

COAL
Anglys_________

Anglys! Anglys!
Jei jus pirktumėte anglis dabar 

jus .gautumėte abu: kaina ir koky
be.

Virginia Mine Run $6.95 už toną, 
perkant daugiau.

SHULMISTRAS BROS.
4016% Archer Avenue

Tel. Lafayette 6300.

DEL NAMU ar biznio—824 West 
35th 8 kambariu namai—beismentas 
—garažas, didelis lotas .gretimai, 
įvažiavimas 'iš gatvės iki išgrįstos 
įėlos. Tinka budavotoiui. muveriui, 
teamsteriui. Renda $40.00.

Dearborn 2429.

Business Chances .
Pardavimui Bizniai

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

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

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Toki termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jj 
galite gauti

DYKAI
su metine NAUJIE
NŲ prenumerata.
Chicagoje ..... $.800
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

NAUJIENOS 
1739 Sj. 

H \Isted S t.
H’CAGO

rtHR. 
’?0- 
1104 
1004 
904 
80-j 
704 
604 
50i 
40-; 
304

Cikagiečiai vyksta 
pas Rudauskus

šeštadienį gražus būrys či- 
kagiečių vyksta Michigan val- 
stijon p nų Rudauskų kuror
tam Vieni jų važiuos automo
biliais, kiti plauks' laivu. P-nai 
Rudauskai yra prisirengę pri 
imt su virš 50 svečių. Nekurie 
cikagiečiai pasiliks atostogaut 
pas p-nus Rudausku's, kiti grįš 
atgal už poros dienų.

... — F. B. ,
------------------------------ -- x.

Liūdna atmintis

Siųskit money orde
ri arba čeki —

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.

Šiandie, birželio 25 dieną, su
kanka penki metai nuo mirties 
Prano Skamarako (Laisvės My
lėtojas). Nors jau praėjo ilgo
kas laikas, kąi mirtis išskyrė 
iš musų tarpo mylimą vyrą 
ir tėvą, bet mes negalime už
miršti tos nelaimės, kurią ji 
mums padarė. Taigi šiai dienai 
atėjus esame visi nuliūdę, o 
tau, brangus drauge ir tėve, 
tegul bu4na lengva juoda že
mė. Ilsėkis amžinai.
Sakamarakienė (Kondrotienė) 
ir vaikai.

Ona

Areštavo mokytoją
Lewis Haight 54 metų, isto

rijos mokytojas Granite City 
aukštojoj mokykloj, areštuotas 
prisipažino, kad jis išmainęs 
falšyvą čekį suma $2,500 ir 
kad rengėsi su tais pinigais 
išvažiuoti iš Illinois ir pradė
ti naują gyvenimą kur nors 
kitur. Kuomet buvo areštuotas, 
tai Haight teturėjo tik $700; 
kitu's sakosi išleidęs, o kur iš
leidęs, tai nežino nė pats.

; f ■ i. K'.. . .. ...... ......... .... .

Ir seni bateliai verti 
pinigo 

. Vh? '

Jei jau jūsų čeverykai yra 
tiek nusidėvėję, kad jau nie
kas nebegali ir pataisyti, ne
meskit jų per tvorą, nes jie 
yra verti pinigo. '

Chicago Maįl Order Bargain 
Outlėt prie 511JSbuth Paulina 
gatvės," ant Haįrison kampo, 
turi įsigijusi keletas tūkstan
čių porų moterų /vėliausio sty- 
liaus batelių. Tie bateliai yra 
visuomet verti pemažiau kaip 
$3 pora. O šiandien, laike šios 
savaitės didžiulio • išpardavi
mo, jus galite tokių batelių 
porą nusipirkti tiktai 95c, 
jei atsinešite savo “niekam ne
vertus” senus batelius. Pasi
rinkimas laisvas; Tai didžiau
sias Chicagoj bargenas.

Atsilankykite anksti ir pasi
naudokite proga* <kol hepervė? 
lu. . —Ren.

Šiuomi pranešu visiems šios 
bendrovės šėrininkams ir sko
lintojams, kad metinis šėri- 
ninkų susirinkimas įvyks Lie
pos 1 d,, 7:30 vai. vakare, 
1739 So. Halsted St.

Šis susirinkimas yra labai 
svarbus, nes bus išduota meti
nė apyskaita, finansinis sto
vis, pataisymas charterio, ir 
diskusuojamas klausimas su
sidėjimo su panašioms bend
rovėmis. Jeigu kuris dėl svar
bios priežasties negalėtumėte 
dalyvauti, tai meldžiu prisiųs
ti įgaliavimą (Proxy) ištiki
mam savo draugui, kad galėtų 
už jus balsuoti.

Atminkite, kad nuo šio susi
rinkimo priklausys tolimesnis 
musų bendrovės gyvavimas.

—T. Rypkevičia,
Sekretorius.

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

$5.25

KAINOS AUKŠTOSIOS RŪŠIES 
NORTHERN ILLINOIS ANGLIŲ 

LABAI SUMAŽINTOS 
PERKANT TO DAUG.

MINE RUN
LUMP OR EGG ......................... 5.50
SCREENINGS .................. :.....   4.25

Jus perkate tiesiai iŠ kasyklų.
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 3882—

PARDUOSIU arba parenduosiu 
pirmos klesos barbernę su visais 
gerais įrengimais, maišytų tautų 
apgyventa. Priežastis turiu du biz
nius. 7132 So. Racine Avė.

Educational
PARDAVIMUI pigiai tavernas, 

biznis pelningas, išdirbtas per daug 
metu ir 6 kambariai . 919 W. C5tn 
Street.

NAUJIENOSE 
GARSINKITĖb

[CLASSIFIEOADS
Business Service 
Biznio Patarnavimai

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

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

Hemlock 0800

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408 *z

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

MOLER SYSTEM
177 N. State St. Central 6393

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

PARSIDUODA tavern ar priima 
partneri, nes moteriai vienai per 
daug darbo. 3416 So. Walace St.

Financial
Finansai-Paskolos

PARSIDUODA tavern ar priims 
partneri, nes moteriai vienai per 
daug darbo. 3416 So. Walace St.

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ
PASKOLOS

Greitas 
patarnavimas 

Realty Co.
Prižiūrėjimas 

4329- 
St. Yards 4330

Maži 
mokėjimai

Gordon
Real Estate

809 W. 35th

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Jtaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St CALumet 5269.I. >

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Barai ir kiti krautuvėms fikčeriai 

nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE

5300—5814 So. Halsted St.

GREITAI pardavimui tavern, ge
ra vieta užpakaly šokiams svetainė, 
viršuj kambariai gyvenimui. Vienai 
moteriai per sunku. 6516 So. State 
Street.

BRIGHTON PARKE BARGENAS 
Pardavimui Tavernas ir pravertė. 

Taipgi Šokių salė ir extra lotas. 
4633 So. -Rockwell St.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

80 AKRU FARMA, geroj vietoj, 
% mylios nuo miesto i žiemius, ar
ti upeb'o. John Krunski, savininkas. 
Park Falls, Wisconsin.

Real Estate For Sale 
Namai-žemi Pardavimui

KELI TŪKSTANČIAI dolerių gry
nais, likusieji — išsimokėjimui, ar
ba mainysiu ant miesto nuosavybės, 
3 akrus žemės Oak Foreste. Vaisių 
•medžiai, gera žemė, 8 kambariai ply
tų namai, vištininkas, 2 karų gara
žas Nielsen, 155th St. and Claire, 
Oak Forest, III.




