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(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
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Visą laikų ji 

nieko prie jo

Už dešimties dienų po rinki 
mų dar nebuvo žinomi ga 
lutini rinkimų rezultatai.

policijai ir 
ją smurto 
lauko teis-

$350,000,000 išdalin
ta pašelpų darbams

Vokiečiai 
žydų kariuomenėn

NASHVILLE, Tėn., liepos 1. 
— Pency Northcutt, 22 m., Ii 
ko pasmerktas mirčiai elektros 
kertėje už išgėdinifną 11 metų 
mergaitės. . . j

Birželio 17 d. 
darbininkas 

kuris nušovė

pos 1. 
kad 12 
tiek

tebėra
Mari-

Lenkijos valstiečių 
nerimavimai darosi

Nusižudė - garsus 
anarchistas Alex- 
ander Berkman

Kalbėtojai įspėjo valdžią, 
kad jei nebus leista Witos si*- 
gryšti į Lenkiją, tai valstiečiai 
į rudenį, baigę laukų darbus, 
suruoš maršavimą į Varšavą.

Chicago, UI., Ketvirtadienis, Liepos-July 2 d., 1936

Chicagos miestas su 
stabdys pinigines 

pašelpas

ypač varguomenės,
Neseniai Liepunėje

vir- 
Prie 

kapo l)uvo karštų 
tokių kalbų, kurios 

palankios tau- 
Prisi- 
Buvo

12 žmonių žuvo pot
vyniuose pietiniame 

Texas

Lėktuvas nepriėmė 
Zionchecko

, Susirinkime kalbėjo gen. 
Rydz-Smigly, generalinis armi
jos inspektorius, Pilsudskio 
vietininkas.

WASHINGTON, liepos 1. — 
Valdžia paskyrė dar $350,000,- 
000 įvairiems pašelpų darbams. 
Iš tos sumos arti $25,000,000 
eis pašelpų darbams 
Valstijoje.

Nuo šios dienos draudžiu 
Kauno mieste ir priemiesčiuose 
vaikščioti ir važinėti nuo 22 va
landos iki 4 valandos ryto.

“Nusižengusius bausiu pini
gine bauda iki $000 litų arba 
3 mėnesius kalėjimo? r’

šeimyna tvirtina, kad finan
sininkas susirgo neuritis ir kad 
liga nesanti pavojinga. Bet jis 
kelyje buvo po didele sargyba 
ir nieko nebuvo prie jo pri
leidžiama. Eina gandų, kad jo 
kojos iki juostos esančios su- 
paraližiuotos.

VILNIUS
raščiai nuolat rašo apie Vil
niaus miesto ir apylinkių gy
ventojų 
skurdą.
(Vilniaus priemiestyje) sulai
kyti du vežimai, kurių savi
ninkai pabėgo. Tūtose vežimuo
se policija rado 1152 klgr. kon
trabanda vežamos druskos. Be 
to, Breslaujos apskrityje nu
šautas per sieną ėjęs žmogus, 
kuris maišelyje nešė 20 klgr. 
kontrabandinės druskos, šia 
proga Vilniaus laikraščiai pa
stebi, kad druskos kontraban
da užsiima tik vargo prispau
sti žmonės.

žuvo busui apsi 
vertus ant slidaus 

kelio
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Paskelbė dalį i 
rinktųjų atstovų 

į “Seimą”

KAUNAS, birž 
kimuose į “seimą”, kuris yra 
vadinamas Tautos Atstovybe, 
paduotų balsų skaitymas eina 
taip lėtai, kad už dešimties die
nų po rinkimų vis'dar nežino
ma kas ištikrųjų yra išrinktas 
į tą “Tautos Atstovybę”.

Nors rinkimai įvyko birželio 
8 ir 9 d. d., tečiaus šiandįe ži
noma tik apie išrinkimą 39 
atstovų (buvo gi renkami 49 
atstovai iš 137 kandidatų). Vis 
dar nežinoma Šiaulių, Marijam
polės ir k. apygardų rinkimų 
rezultatų.

Valstiečiai išvaikė valdžios 
atstovui sukaudami už Lenki* 
jos respubliką, už uždarytąją 
valstiečių partiją ir už Wito- 
są. Ir pats gen. Rydz-Smigly 
skubiai paspruko, kada minia 
ėmė šaukti 
valdžia!”

COLUMBU'S, O., liepos 1. — 
Visai nebodama augščiausiojo 
teismo nuosprendžio, pripažino- 
šio minimum algų moterims 
įstatymus nekonstituciniais, O. 
valstija dar labiau praplėtė sa
vo minimum algų įstatymus, 
paimdama tų įstatymų apsau- 
gon dar 35,000 darbininkių, dir
bančių hoteliuosę ir restoranuo
se, kurias pirmiau tie įstaty
mai nelietė.
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PORT ARTHUR, Ont., lie
pos 1. — Pasažierč Ida Roos, 
17 m. liko užmušta, o lakūnas 
sunkiai sužeistas, susidaužius 
jų lėktuvui.Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Giedra, vėsiau į vakarą.
Vakar 12 vai. dieną tempera

tūra Chicagoj buvo 73°.
Saulė teka 5:18 

8:29.

CHICAGO. — Užvakar va
kare į Chicago, kely iš Wash 
ingtono į Seatlle, Wash., buvo 
atvykęs kongresmanas Zion- 
check. Jis atvyko į čia trau
kiniu, bet iš čia manė skristi 
toliau lėktuvu. Bet kadangi 
jo palydovas policistas Bishop 
atsisakė toliau jį lydėti ir 
gryžo atgal į Washingtoną, tai 
lėktuvų kompanija atsisakė jį 
vieną vežti,. kaipo pavojingą 
žmogų. Tad Zioncheckui te<- 
ko ir toliau keliauti traukiniu.

šelpimo komi- 
sionierius Lyons sustabdė vi
sas' pinigines pašelpas susku- 
rdusiems miesto gyventojams. 
Prasidės išanujo dalinimas' 
maisto, bet jau daug mažes
niame kiekyje.
.. Chicagoje vis darr yra. rei
kalingi pašelpos 263,000 žmo
nių, bet esą miestas neturys 
pinigų jų šelpimui, i Tad prie 
šelpimo kviečiamos prisidėti ii 
privatinės

ras A. Merkys, ir J. Indrišiu- 
nas. (Nė vienas iš žydų dvie
jų kandidatų nepraėjo).

Nuo Kauno apskrities iš
rinkti: Br. Gudavičius, Pr. 
Barkauskas.

Nuo Kėdainių apskr. išrink
ti: Jonas Jakimavičius, A. Ju-

BERLYNAS, birž. 30. — 
Hitleris paskelbė naujus įsta
tymus, sulig kuriais žydai ne
gali bu‘ti priimami kariuome
nėn, o maišyti žydai negali bū
ti karininkais.

Tečiaus tokie patvarkymai 
veikia tiktai taikos metu

“tarnavimas žydų kare pri 
klausys nuo specialių regulia 
ei jų”.

VARšAVA, liepos 1. — Iš
tremtojo valstiečių partijos va
do Vinco Witos šalininkai, paė
mė savo kontrolėn, valdžios su
ruoštą 150,000 valstiečių de
monstraciją Nowo Siedlice mie
stelyje1, ties Przemysl, paminė
jimui Miko Pyrz, kuris vado
vavo sukilimui prieš totorius 
1624 m.

Pasišalinus 
vams valstiečiai

KAUNO APYGARDOS 
ATSTOVAI

Vėliausia paaiškėjusiais da
viniais, Kauno apygardoje 
.{Kaimo ir Kėdainių apskr.)

GLEN COVE, N. Y., liepos 
1. — Stambiausias Amerikoje 
privatinis bankierius John P 
Morgan sunkiai susirgo ir li
ko skubiai parvežtas namo. Su
sirgo jis besilankydamas pas 
savo seserį West Manchestėr, 
Mass. ir šįryt liko parvežtas 
specialiu traukiniu į savo dva
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valdžios atsto- 
atlakė savo 

susirinkimą. Išklausę savo va
dų kalbų, valstiečiai priėmė 
penkių punktų programą, rei
kalaujantį konstitucijos, naujų 
rinkimų, rezignavimo dabarti
nės valdžios, pakeitimo užsie
nio politikos ir sugryžimo Wi-

LEXINGTON, Va., liepos 
1. — Penki žmonės liko už
mušti ir 28 sunkiai sužeisti, 
busui su 33 pasažieriais pas
lydus, kelis sykius apsivertus 
ir sustojus prie pat krašto 
garsaus vietos gamtinio tilto, 
kuris pačios gamtos yra pra
tiestas per 212 pėdų gilumo 
klonį. Tečiaus busas* nenušo
ko nuo tilto ir nenukrito į gi
lų klonį. Bet jis beslysdamas 
hudaužė reles ir nusirito sta
čiu krantu, prie tilto, sustoda
mas ant nugaros prie pat kraš
to gilaus klonio. Gydytojai 
ir žmonės dirbo per tris va
landas iki išėmė iš sudaužyto 
buso visus sužeistuosius ir už
muštuosius.

Busas ėjo iš Roanoke, Va. į 
Washington, D. C.

Suėmė Adv. Liudą Purėnieną, 
Markelį ir Kitus

“Už priešinimąsi 
pavartojimą prieš 
bus baudžiami karo 
mo”.

Taipgi liko panaujintas se
nesnis įsakymas, draudžiantis 
bet kokius susibUrimus gatvė
se, aikštėse ir kitose viešose 
vietose ,o oficiozas “Lietuvos 
Aidas” paskelbė rėksmingą at
sišaukimą vengti vaigščioti 
Laisvės alėja, atidaryti užsida
riusias krautuves, o darbinin
kus raginantį gryžti į darbą ir 
“nesiduoti provokuojami pa
tamsių gaivalų”.

KAUNAS. —- 
buvo laidojamas 
A. Karnauskas, 
fabrikantą Kamberį ir pats nu
sišovė. Nušovė jis Kamberį 
už tai ,kad tasai nežmoniškai 
išnaudojo darbininkus ir buvo 
pasiryžęs sulaužyti kilusį jo 
firmoje streiką.

Kamberių firma savo biau- 
riu elgesiu su darbininkais jau 
yra iš seniau pasižymėjusi. 
Prieš keletą metų vienas tos 
firmos savininkų taip pat buvo 
darbininko nušautas.

Apie Karnauską galima pa
sakyti tiek, kad tai buvo labai 
rimtas žmogus. Kiek žinoma, 
jis jokiai politinei partijai ne
priklausė. Daugiausia sukosi 
tarp katalikų.

Matydamas, kad Kamberių 
firmų yra pasiryžai žut-but 
streiką sulaužyti, 'TtMFriaUskas 
ir nudėjo navininką;-* Tat bu* 
vo savo rųšies protestas prieš 
biaurų išnaudojimą,

Darbihinkai tatai taip ir su
prato, nes į jo laidotuves susi
rinko ne šimtai, bet tūkstančiai 
žmonių. Laidotuvių procesija 
sumanė eiti Laisves Alėja. Po
licija užsispyrė neleisti. Dėlei 
to ir įvyko susirėmimas. Poli
cija pavartojo ginklus, o lai
dotuvių dalyviai gynėsi plyto
mis ir akmenimis. Vienas dar
bininkas liko mirtinai sužeis
tas ir labai daug sužeista.

Po to, aišku, laidotuvės 
to tikra demonstracija. 
Karnausko 
kalbų, — 
tikrai nebuvo 
tiškai nusistačiUsiems. 
minta ir apie seimą 
pabrėžta ta mintis, jog pa
tiems žmonėms turi būti su
teikta teisė statyti kandidatus 
į seimo atstovus. Vainikų ant 
kapo buvo sukrauta didžiausia 
krūva.

Tas nepateisinamas policijos 
puolimas dar labiau sujudino 
darbininkus. Buvo paskelbtas 
vienos dienos streiko protestas. 
Tačiau* protesto streikas nusi- 
tę ilgiau kaip vieną dieną.

Visame mieste didžiausias 
sujudimas ir kažkokia įtemp
ta, nervinga padėtis. Prasidė
jo areštai ir kratos. Jau su
imta labai daug žmonių. Su
imtųjų tarpe yra advokatė 
Liuda Purėnienė, universiteto 
prorektorius A. Pureno žmona, 
kuri buvo socialdemokratų par-

Ohio praplėtė mini 
mum algų įstaty

mus . .

tijos generalinė sekretore. Su
imtas taip pat J. Markelis, bu 
vęs socialdemokratų frakcijos 
įžymus narys seime. Yra ir 
daugiau suimtų socialdemokra
tų. • Jiems norima primesti, 
kad organizavę aukščiau apra
šytus Kauno įvykius.

(Ketvirtamę puslapyje yra 
išspausdintas platesnis K?rnau- 
sko laidotuvių aprašymas).

Komendanto įsakymai
Ant rytojaus po šių įvykių. 

Kauno komendantas pulk. Ta- 
levičius paskelbė sekamą gru* 
mojantį įsakymą:

Emma Goldman da- 
Kanadoj.
pirmą sykį paskil- 

Tada geležies lie>- 
dideli streikai ir 
Pa. mušeikos nu- 

Berk-

Washingtono 
šant, Zionchecką 
cagos policija ir 
stropiai globojo, 
neprileisdama.

Zioncheck sakosi skubinąs 
gryšti namo dėlto, kad jo mo
tina serga ir guli ligoninėj.

r Jis vis dar
žįmą atgal į kbngresą. Bet jo 
vietos kongreso ieško net 17 
kitų kandidatų. Tad jis turi 
geros progos laimėti rinkimus, 
jei tik įstengs įrodyti balsuo
tojams, kadrjis nėra pamišėlis.

Kai 1920 m. buvo deportuota 
Emma Goldman, tai kartu liko 
deportuotas ir Berkman. Jie 
iškeliavo į Rusiją, ku*r betgi 
susilaukė tik susivylimo. Susi- 
vylė jais ir Rusija, kuri abu 
juos už metų laiko išvarė. Berk
man išvyko į Franciją ir nuo 
to laiko nieko apie jį nebuvo 
girdėti 
bar gyvena

Berkman 
bo 1892 m. 
jiklose ėjo 
Hpmestead, 
šovė kelis streikierius 
man pasiryžo atkeršyti liej įk
los savininkui Henry C. Frick. 
Jis įsigavo į Frick raštinę ir 
jį dviem šūviais peršovė. Pas
kui, nugalėtas, jis dar dūrė du 
sykiu peiliu. Tečiaus Frick 
vistiek pasveiko, o Berkman 
gavo 22 metus kalėjimo. Ka^ 
Įėjime jis išbuvo arti 14 metų.

Valstiečiai “užkariavo 
žios surengtą demonstraciją 
ir privertė valdžios atstovus, 
dagi pat| gen. Rydz-Smigly 
išsinešdinti. ’? .7 ;^***«~*—-

. '■ > v „v - < , ■

Sunkiai ^susirgo ban 
kietus Morgan

UKMERGĖS
ATSTOVAI

Ukmergės apygardoje (Uk- 
mergės, Utenos ir Zarasų ap.) 
atstovais išrinkti:

Nuo Ukmergės apskr.: ūki
ninkas Kl. Graužinis ir Siesi
kų parap. kun. M. Gylys.

Nuo Utenos apskr.: ūkinin
kas Juozas šėža, agronomas K. 
Statulevičius ir agronomas Jo
nas Jastftis.

Nuo Zarasų apskr.: ūkinin
kas Pr. Galvydis.

TELŠIŲ APYG. ATSTOVAI
Telšių apygardoj (Telšių, 

Kretingos ir Mažeikių apskr.) 
atstovais išrinkti:

Nuo Telšįų apskr.: miškiniu 
kas Jonas Viliušis.

Nuo Kretingos apskr.- ūki
ninkas Kipras Stankūnas, ag
ronomas Ant. Briškus 
Jonas Raudonis.

Nuo Mažeikių apskr 
ninkas Aleksas Kniuipys ir pro
vizorius Pr. Adaipkavičius.

PANEVĖŽIO APYGARDOS 
ATSTOVAI

Panevėžio apygardoj (Pane
vėžio, Biržų ir Rokiškio ap.) 
atstovais išrinkti:

Nuo Panevėžio apskr.: ūki
ninkas Ant. Repšys, agr. A. 
Gilvydis ir ūkininkas Petras 
Šegamogas, 70 m.

Nuo Biržų apskr.: inž. K. 
Šakenis ir vald. P. Dilys.

Nuo Rokiškio apskr.: gimn. 
direktorius M. Kviklys ir uk. 
Juozas Kalpokas.

• Kitų apygardų išrinkti atsto
vai dar nepaskelbti ar 
nežinomi, kaip 
jampolės ir k.

SAN ANTONIO, Tex., lie- 
- Yra tikrai žinoma, 
žmonių žuvo ir kitą 

pasigendama po staigių 
potvynių, kurie ištiko pietinėj 
Texas valstijos daly.

Daugiausia žmonių žuvo ir 
didžiausių nuostolių padaryta 
Gonzales ir San Marcos apie- 
linkėse. ’

Sausra toje1 apielinkėję užsi
baigė staigia visos nakties liau- 
timi, kuri ir iššaukė potvynius.
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NICE, Francijoj, liepos 1. — 
Tik šiandie patirta, kad vie
tos ligoninėj birž. 28 d. pasi
mirė nuo žaizdos buvęs garsus 
Amerikos anarchistų vadas 
Alexander Berkman, bendradar
bis ir artimas draugas Emma 
Goldman.

Jis prieš kelias dienas persi
šovė į krutinę savo namuose 
ir buvo atgabentas į ligoninę, 
bet jo gyvastį išgelbėti nebe
pasisekė. Jis buvo 65 metų 
amžiaus.

Rex Ingram, garsus artistas, ir scenos iš 
ypatingai pasižymėjo. Ingram rengiasi sceną visiškai apleisti ir dirbti savo tautiečių gerovei



i "
i •

l

»■

I
1 
s

ii., 
t

1
s

I

t

I’
i
I

Mite

: ) ■

NAUJIENOS, Chicago, UI. Ketvirtad.,' Liepos 2, 1936

Clevelando ir Ohio Žinios
J " " •' > * , L. r . •

biai“ mokslu galės naudotis ne
mokamai. :

. Pasižymėjo
Albertas Jarus, dvylikos me

tų berniukas, baigė Milės Stan-j 
dish mokyklos žiemos sezoną 
pįrmuoju mokiniu. Pasižymėjo 
Jfe nė tik indkslumu, 'betf 
ir tuo, kad Ubai tupeaftingai da* 
bojo jatmuosfatf mokinius, kad 
su jais neatsitiktų nelaimės ei
nant per gatvę.

šaunus piknikas
Birželio 21 d. Kings Meat 

Ine. kompanija savo darbinin
kams^ jų šeimoms 4r draugams 
surengė nepaprastą šaunų pik
niką arba išvažiavimą. Vaišino, 
kaip sakoma, karališkai. Buvo 
visokiausio
taip pat ir alučio 
apie 300 žmonių.

Retai kuri kompanija 
darbininkus taip vaišina.

Didelis viesulas
Birželio 17 d. pas mus 

te labai didelis viesulas, 
padarė daug nuostolių, 
to: žuvo ir keli žmonės.

Iš ryto diena buvo graži ir 
saulėta. Popiet pradėjo niauk
tis. O vakarop užėjo toks vie
sulas, kad net pradėjo langai 
ir durys braškėti, žaibas pade
gė daug namų ir 'vieną laivą 
ežere. Kelis žmones, kurie buvo 
išvažiavę laiveliu pasivažinėti, 
užklupo viesulas. Matyti, jų lai4 
velis apvirto ir jie prigėrė. Iš 
viso žuvo dešimt žmonių. Gais
rininkų depantamento apskaičia
vimu, miestui padaryta labai 
daug nuostolių.

SLA seimo rengimo korni- 
. sijos raportas

’ SLA seimo rengimo komisi-

Neteko kelnių ir dar į 
kalėjimų pateko 4

foARION, O., — C. E. Graff 
pusėtinai įsikaušęs važiavo au
tomobiliu. Važiavo ir rūkė ci- 
garetą. Cigareto, matyti, nega
lėjo nulaikyti dantyse, tad jis 
iškrito ir pradegino kelnes, ^a* 
skui nusirito ant sėdynės it ki* 
lo tikras gaisras. Rūkstančius 
durnus pastebėjo policmonas ir 
sustabdė Graff’ą, kuriam teko 
vykti j daboklę.

Netrukus teko stoti ir į tei* 
mą. Teisėjas nubaudė pasimo- 
kėti $100 ir dar priedu dešimt 
dienų kalėjimo. Vadinasi, per 
tiek laiko turės progos išsipa- 
gerioti.

Čia jau tikrai kaip ant to ne
laimingo Makaro galvos visi 
kankorėžiai sukrito: žmogus 
neteko kelnių, šimto dolerių ir 
dar turės kalėjime pasėdėti ir 
pagalvoti, kad visai gintam ne
apsimoka automobiliu važinėtis. 
Beje, teisėjo patvarkymu 
Šešis menes:us jis negalės 
tomobilio vairuoti.

Miešto ligonine
šiomis dienomis miesto ligo

ninė įsigijo dvyliką naujų X- 
spindulių mašinų, kurios bus 
vartojamos neturtingiems žmo
nėms gydyti.

Ligoninės daktarai jau seniai 
reikalavo tų mašinų. Jie sakė, 
jog su senomis mašinomis ne
galima tinkamai darbas atlik
ti. Pagaliau meras Burton su
kėlė reikalingą sumą pinigų 
mašinoms įsigyti. Už mašinas 
liko sumokėta šešiasdešimt tūk
stančių dolerių.

Daktarai sako, jog dabar bu
sią galima lengvai aptarnauti 
šimtą ligonių per dieną.

Bandys išvengti skolų
■ Miesto finansų direktoTiS sav0 Pasėdį laik^rželio 16

maisto. Netruko
Susirinko

'.Į

per 
au-

savo

siau- 
kuris 
Maža

bus perkamos už 
Vadinasi, miestas pirks 

kai turės pinigų. Di- 
Gessel mano, kai to- 
miestas galės išveng* 
Esą, kai pradedama

Padidino pdlięijos štabų
Šiomis dieh(>feiš buvo priim

tu septyniolika naujų policmo- 
hų. “Įšvėriitihimb^ metu polici
jos direktorius jiems pasakė 
kalbą. Be kitko, įspėjo juos, 
kad jįe pesusigundintų kyšiais 
ir nebandytų greit pralobti.

Mat, dėl kyšių ėmimo du po
licijos kapitonai pakliuvo į bė-

vo kongresuose jie kels protes
to Wsą prįeŠ Smetonos dikta
tūrą ir reikalaus savo broliams 
laisvės.

Galima kalbėti šiaip, galima 
kalbėti taip, bet kada suvažiuo
ja šimto tūkstančių lietuvių 
atstovai ir vieningai pasisako, 
kad jie visais budais padės Lie
tuvos žmonėms iškovoti laisvę, 
tai tas turi daug reikšmės.

Amžino nieko nėra. Smetonos 
režimas laikosi visai silpnai. 
Ūkininkų bruzdėjimas jį gero
kai supurtė. Net rriinisteriai tu
rėjo pasitraukti. Tas bruzdėji
mas tebeeina ir dabar. Nė te
roristinėmis priemonėmis jo ne
gali sulaikyti. Ūkininkų šaudy
mas tik dar labiau nustatys 
žmones prieš Smetonos vald
žią. Ir visgi anksčiau ar vėliau 
ateis atsiskaitymo diena, kuri 
dabartiniams valdovams gali 
būti labai nemaloni.

, /

Tautininkų konferencija
Įvyko ir vadinamoji tautiš

kai nusistačiusių lietuvių kon
ferencija. /į konferenciją atvyko 
apie 60 žmonių. Palyginti su 
kongresu demokratijai atsteig- 
ti Lietuvoje, tai buvo visai 
menkas jėgų demonstravimas. 
Juo labiau, kad suvažiavo dau
giausia paskiri žmonės, kurie 
jokioms organizacijoms neat* 
stovauja. Vadinasi, generolai be 
armijos.

Tautininkai savo konferenci
joje mitarė vieningiau veikti ir 
organizuoti frontą prieš tuos, 
kurie Lietuvai demokratijos rei
kalauja. Matote, koks kilnus 
tikslas! , ! į

Iš vieno konferencijos daly
vio toko nugirsti, jog, esą, tau
tininkai irgi išnešią - rezoliuciją 
ir pasiųs ją Smetonai. Bet tą
ja rezoliucija busianti išreikšta 
pagarba ‘^tautos vadui”. i

Iš viso tautiškoji konferenci
ja praėjo kažkaip be gero ūpo.

, ♦ J *?? '■ - ■ t ■» '..X
Petro Rimšos paroda < •••’

Petro Rimšos paroda atsida
rė Carter viešbutyje. Vadinasi, 
ten, kur įvyko Amerikos lietu
vių kongresas.

- Paroda yra atidara kasdien. 
Atsidaro 10 vai. ryto ir užsida
ro 10 vai. ryto ir užsidaro 10 
vai. vakaro.

dą

Svečiuose - pas akroniečius
Birželio 28 d., vadinasi, tuoj 

po seimo teko dalyvauti pas ak- 
roniečius. Dalykas toks, kad jų 
SLA 198 kuopa surengė pikni
ką grjžusiems iš seimo delega
tams.

Į pikniką suvažiavo gana gra
žus būrelis žmonių/ Visi jie la
bai draugiški., Matyti, gražiai 
sugyvena.

. < •

Keikia pasakyti, jog akronie- 
čių kuopa labai pasižymėjo, —. 
gavo gana daug naujų narių. 
Didėlis kreditas tenka kuopos 
veikėjams. Su tais 'veikėjais ir 
aš turėjau progos susitikti ’ir 
susipažinti. Tariu ačiū jiems už .

gražų priėmimą. Tikiuosi, kad 
ateityje 6u jais turiesiu progos 
ir dažniau susitikti. Taip sa
kant, palaikysime gerus kaimy
niškus ryšius.

Sutikau čia nemažą būrį 
naujieniečių bei kėleivieČių.

SLA seimui praėjus
SLA jubiliejinis seijnas jau 

praėjo. Visi svečiai mus jau ap
leido. Mums buvo labai malo
nu, kad seimas_ jnusų mieste
įvyko. Turėjome progos susitik
ti ir susipažinti su kitų kolo
dijų SLA veikėjais.

šiuo kartu apie patį seimą 
nerašysiu, — pranešimus apie 
jį jau skaitėte “Naujienose”. 
Nuotaika buvo šiaip sau vidu
tiniška.

Aš manau, kad pažangieji bu
vo lyg ir perdaug dideli džen
telmenai. O tai kai kuriais at
vejais pakenkė.

šia proga prašau delegatus 
dovanoti, jei neviskas buvo taip, 
kaip reikėjo.

Kanados veikėjai
Turėjau progos susitikti ir

MN

ir

susipažinti su Kanados lietu
viais Veikėjais. Būtent, su p. Jo- 
kubyiiu, p. Kovaliunu ir p^nia 
Indruliene. Jie pareiškė, jog 
pas kanadiečius yra nuomonė 
palaikyti glaudesnius santykius 
su Amerikos~lietuviais.

■ ■ ' •

Kanadoje, sakė jie, gyvena 
gana nemažas lietuvių būrys. 
Lietuvos reikalus jie seka ir 
jais yra susirūpinę, šiaip jie 
yra demokratiškų pažiūrų ir 
liori matyti, kad Lietuvoje taip 
pat butų atsteigta. demokratiš
ka tvarka.

Atsidarė didžiųjų ežerų 
paroda

Birželio 27 d. atsidarė did
žiųjų ežerų paroda. .Daugiliu 

‘atžvilgių ji yra panaši į buvu
sią Ohicagoje pasaulinę parodą, 
— gal tik nėra surengta ant to
kios plačios skalės.

Atidarymas buvo labai iškil
mingas. Miesto meras ir kiti pa
sakė kalbas, Pirmą dieną paro
dą aplankė kelios dešimtys tūk
stančių žmonių.

— Jonas Jarus.

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

L1CTIIVIAI
Gydytojai Ir Bentistai

Amerikos Lietuviu Daktare 
DrauRijos Nariai

A. Montvid, M. D.
W«rt Town State Bank Bldg. 

2409 West liadison Street 
VaL 1 Dd 8 po vietų. 6 Ud 8 vak, 

Tek Seeley 7889
Narna telefonas Brensuriek 9597

Ofiso Tek Boulevard 6918 
Bes. Tek Victory 2848 
Dr. Bertash

756 West 35th St
Cor. of 85th and Halsted Bts. 

Ofiio valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 
k N «dl liomie murai avtartL

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3348 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401

Gera Žinia Chicagos lietuviams
Pusmetiniame direktorių susirinkime, birželio 24 d., 

1936, Simano Daukanto Federal Savings and Loan Asso- 
ciation of Chicago, vėl perbaldavo 4% dividendą ant visų 
taupymo skyrių.

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmos (July 
Ist).

Štai ir vėl Simano Daukanto Federalė Spulka pertikri
na Chicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupyti savo 
pinigus yra Simano Daukanto Federal Savings and Loan 
Association of Chicago, kur pinigai, kiekvieno asmens 
yra apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan 
Ihsurance CorįyOration, Washington, D. C.

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Associa
tion of Chicago randasi labai patogioj vietoj)

; 2202 WEST CERMAK ROAD, 
skersai Metropolitan State Bank.

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Associa
tion of Chicago investuoja pinigus tik ant pirmų morgi- 
čių mažais mėnesiniais atmokėjimais.

Paskolos daromos nuo 5 iki 15 metų/ 111
- 1 Namų'savininkai reikalaujanti mor^ičiųf Vlš'ddoš Itreip- 
'kitės j' 0

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1481-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

nasrai sutarties.

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedBk pagal sutarti 
Rm. 6631 So. Califoraia Aveano 

Telefonas Ropnblte 7868

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENB 
Rėš. 6515 So. Rockėrell St 
Telephonn: Renublic 9723

Phone Banlevard 7642

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Šaradoj pagal sutarti.

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS 

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

8421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Rezidencija 
3407 Lowe Avė; Tel. Yards 2516

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas «45 80. ASHLAND AMR. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak, Nedalioj nasrai sutarimą. 
Ofiso Tel.: Bolevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

-4157 ARCHER AVENUE 
\ Telefonas Virinis 0636

; Ofiso* Valandos nUo; 2—/ ir nuo t 
6—8 v. vak. Nedalioj pagal sutarti

Kiti Lietuviai Daktarai.____

TeL Boulevard 5914 Dienu* ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 Iki 4. nuo 1 
iki 8:30 v. NedėL nuo 10 iki 12 a.m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija _ 
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

JOHN B BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos Ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Reckireil Street 

Telefonas Republic 9600.

d. Buvo išduoti raportai iš” nu
veiktų darbų. Paskui nariai pa
siskirstė pareigomis.

Nors pradžioje komisijoje ir 
buvo kilę nesusipratimų, bet į 
galą viskas pradėjo eiti sklan
džiai.

Kitas komisijos posėdis įvyks 
liepos 2 d. Tai bus darbo bai
gimo posėdis.

Mirė S. čižinauskas
šiomis dienomis mirė S. čiži

nauskas, apie 45 metų amžiaus. 
Buvo kilęs iš Raudondvario. 
Amerikoje išgyveno apie dvide
šimt trejus metus, — visą lai
ką Clevelande. Paliko žmoną, 
sūnų ir dukterį. Palaidotas šv. 
Jurgio kapinėse.

Pranas Dimša naujoje 
vietoje

Pranas Dimša savo kirpyklą 
perkėlė j naują vietą, būtent, 
1309 Addison Rd. Naujoji vie
ta 'visai gerai atrodo. P-as Dim
ša visada gerai' patarnauja, tad 
nepamirškite jo naujos vietos.

Lietuvaitė laimėjo koriteštą
Adell Pikutis*šį pavasarį bai

gė John Hay aukštesnę moky
klą. Kai buvo paskelbtas visos 
valstijos stenografių kontestas, 
tai įsirašė ir p-lė Pikutis. Šio
mis dienomis tas kontestas įvy
ko Bowling Green, O. Pirmą 
vietą koriteste laimėjo p-!ė Pi
kutis ir, taip sakant, tuo pasi
darė 
mos

n

___ AiM0t>AUKANT0j7

ederal Savings
AND LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO
2202 West Cermak Road

BEN.f J; KAZANAVSKAS, Raštininkas.

Dr. A J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė. 
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8:80 p. p.
Office & renidence 2519 W. 43rd St 

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

Kasdien,-išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.
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A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Wašhington St
Room 737 i

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

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

I S

Phone Monro© 8377

I. J. ZOLP 
■1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

A. MASALSKIS
8807 Lituanica Avenue

S. M. SKUBĄS
718 West 18th Street

Phone Canal 6174

Phone Cicero 2109Cicero1410 South 49th Court

r
I

Gessel sako, jog visos miesto 
reikmenos 
“cash”. 
tik tada,
rektorius 
kiu budu 
ti skolų, 
pirkti į skolą, tai ilgainiui pa-
sidąro didelė skylė. Pavyzdžiui, 
mero Davis laikais buvo įsisko
linta keturi milijonai dolerių, 
kuriuos teks dabar atmokėti.

Peštynės dėl bonų.
Lietuvių šeimoje kilo mušty

nės dėl kareiviškų bonų. Daly
kas toks: b.n hiigierius, buvti- 
sis pasaulio karo kareivis, su
silaukė dovanos, — per penkis 
šimtus dolerių bonais. šeiminin
kas tuoj prie burdingieriaus 
prikibo. Girdi, tu man už butą 
skolingas tiek, už maistą tiek, 
už kitką dar tiek. Dabar turi 
pinigų, tai, kaip amerikonai sa
ko, “come across”.

įsigėręs ant drąsos šeiminin
kas pradėjo skolos reikalauti. 
Esą, tu šioks ir toks ne tik esi 
skolingas pinigų, bet dar ir su 
mano žmona gyveni. Girdi, aš 
viską mačiau, bet tylėjau, nes 
maniau, jog tu busi vyras: kai 
gausi bonus, tai nė manęs ne
užmirši.

Tas šeimininko su jnaminin- 
k u pasikalbėjimas baigėsi tuo, 
kad jie vienas antram pradėjo 
veidus dailinti. Pagaliau polici
jai teko “intervenciją” padary
ti. Abu atsidūrė daboklėje.

įvykis, kaip matote, gana 
keistas: vyras net savo žmonos 
“romaną” 'pasiryžo grynais pi
nigais paversti...

Atsidaro WPA kolegija
Netrukus pradės veikti WPA 

kolegija. Registracija jau pra
sidėjo. Priimami yra tik i;ie, 
kurie turi aukštesnės mokyklos 
diplomus. Vadinasi, yra “high 
school baigę.

Pamokos tęsis tris mėnesius.
Kolegija veiks penkias dienas 
per savaitę, žinoma, visi bedar- Amerikos lietuviai, žinoma, sa

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

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

VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
Užsirašyti

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

Metinė prenumerata Chi- 
cagoje ........   $8.

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

: NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street , 

Chicago, III.

4092 Archer Avenue
J. LIULEVTČIUS

Phone Lafayette 8572

Phone Boulevard 4139

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY

ATTOKNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

Valandos: kasdien nuo 8:80 po piet 
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.

e jL JCi JI JOk.

Amerikos lietuvių 
kongresas

Vadinasi, jau ir po kongre
so. Praėjo jis tikrai 'vieningai 
ir fekiandžiai. Visi, kurie tik ta
me kongrese dalyvavo,’ išsive
žė puikiausius įspūdžius.

Taip, kongresas išjudino lie
tuvius. Tokius pat kongresus 
rengiasi šaukti kitų kraštų lie
tuviai. Pavyzdžiui, rimtai apie 
tai galvoja Kanados ir Pietų

Eitra Bargenai
LIN0LEUM 9x12 

STIPRUS IR GRAŽUS 

$3.95 
ROOSEVELT 

FURNITUREI 
■2316 West 

RooseveltRoad
Tel. Seeley 8760

668 West 18tn Street
J. F. KADŽIUS

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

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

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones CanaĮ 2515—Cicero 5927

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

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188 j

&

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
' YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS

DR. VAITUSH, OPf.
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu itempima. kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Sneciale atyda atkreipiama 1 
mokyklos vaikusi Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SEKNEK 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiniuf 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuv* 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 Iki 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyręs gydytoja* chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL Canal 8116
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Bėgai
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ild 4 
▼ai. po pietį] ir nuo 7 Ud 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 ild 12 
valandai diena.

Phone MDDWAY S880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4681 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso yalM>dwt
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 vo pilote
7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12

Rez. Telephoae PLAZA 24H

Ofiso TėL Dorchėster 5194 
Rez. T«L Drezal 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir OhirtriNUi 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir -▼!■< 
chronišku Ujru.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė. 
Valandos: 2—4. 7—9 vai vak. Nedl 

liomis Ir šventadieniais 10—12
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mes nu-

Jie traukėsi iš mūšio sumuš
ti, bet nenugalėti. Ėjo aukštai 
galvas pakėlę, išdidžiai žengė 
pirmyn.

z-— Rytojus musų,
galėsim, — tvirtino jie.

Tarp daugelio slinko ir jiedu
— tėvas ir sūnūs.

— Tėvai, šlubuoji, ar neskau
da?

— Ne, trumpai, tvirtai atsa
ke tėvas. Jis kentėjo, bet jo 
veide nesimatė skausmo žymių. 
Jis žengė lėtai, drąsiai, nors 
truputuką šlubuodamas.

— O tau, sunau, ar kliuvo?
— Truputuką, per nugarą gu

mine užvažiavo, bet tai niekis, 
juk mes juos taip pat pavaiši- 
nom.

Tėvas sustojo. Sūnūs pažvel
gęs rustų tėvo veidą nukreipė 
akis į koją.

Pro kelnes, žemiau kelio, sun
kėsi kraujas.

— Tėvai, juk tu sužeistas!
— Truputuką. Turbut, kul

ka į kojos raumenis pataikė.
Sūnūs puolėsi tėvo koją var-. 

styti, bet nesisekė.
— Sunau, juk tavo ranka iš- keturios naujo namo

Mr»
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Pra- 
pas-

ncai l'heiai 
and Midwif» 

>630 S. Western į 
2nd floor 

Hemlock ^252 
Patarnauju prie 
gimdymo n am u o 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t- 
nent ii magne 
cic blankets ir t' 
Moterim* ir mer 
crinoma patart 
~»ai dovanai

Sergantiems patari
mas Dykai

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

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearbom St.

CHICAGO, ILL. 
Central 4641

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

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

Dygsta nauji kapai, 
auga nauji kryžiai...

Suritis atsistojo lyg nusimi
nęs. Tėvas kietai jį prispaudė 
prie savo krutinės.

— Sunau, mes laimėsim!
Praeivis^ pamatęs šį reginį, 

ragino sužeistuosius eiti į 
ninę.

— Ačiū už gerą širdį! 
keikimas! Eiti itenais, kad 
kui protokolą gauti ?

Praeivis susitraukė ir nuėjo 
savo keliais.

Privažiavo nuskuręs vežikas.
— Sėskitės...
— Pinigų neturim...
— štai matai mano galvoje 

guzą... Mes draugai! Sėskis!,
— Faraonai, faraonai!... iš 

kur buvę-nebuvę, pradėjo šau
kti gatvėm vaikai.

Vežikas tvojo arkliui ir su 
sužeistaisiais dingo artimiausia
me skersgatvyje.

Atpykštėjo, atratėjo auto 
unkvežimis, kuris buvo pilnas 

ginkluotų uniformuotų vyrų. 
Jie skubėjo, šautuvai paruošti. 

I

Beveik gatvės gale, kampe,
i stūksojo tik ką išvesto aukštos 

sienos. 
Aukštai, ant nedengto stogo 
kabojo' ažno'o lapų vai-

■kas — ženklas baigtų darbų. 
O jame, tame vainike, raudona
me popieriaus fone blizgėjo 
baltai vytis-valstvbė3. ženklas!

čia tai skutėjo auto sunkve
žimis.

Nespėjo jis privažiuoti, o jau 
nuo* to ištikimiausio stogo, kur 
vyties ženklas saulėj o blizgėjo, 
pasipylė plytos, cementas, len
tos...

Auto sunkvežimis triukšmtn- \

gai sustojo. Vieni dejavo, kiti 
iš jo išsiritę jau ginklo nebe- 
valdė. Greit susimetė. Ir... pa
sipylė skardus gatvėje šūviai. 
Jie tratėjo gal valandą, 6 gal 
daugiau. Kas gi tuomet valan
das skaitė? Jos buvo arba aki
mirka, arba ištisi amžiai...

Ėjo kova. Gatvės gyvenimas 
apmirė,/ tik čia tame kampe lė
kė kulkos, šokinėjo plytos.

— Dujas! Komandos žodžiai 
Jos buvo paleistos. Staiga vis
kas nurimo. Reikšminga mirties 
tyla. Ginkluoti vyrai lipo į vir
šų suimti neklaužadas, suimti 
tuos, kurie drįso į saugumo at
stovus paleisti plytas, lentga
lius ir net kaip ką iš jų sužei
sti*. Taip, šitie neklaužados jau

TAUPYKIT PINIGUS Žl 
NOMOJ ĮSTAIGOJ

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, U. S. 
Government įstaigoj, F. S. and L. Ins. Corp. 
apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00.

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praei- 
tyje ^mokėjom 4%

Turtas siekia virš $1,000,000.00.

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
2324 S. Leavitt St Tel. Ganai 1679

JUSTIN MACKIEWICZ, Prezidentas.

Geriausi Degtinė... Gerkit
KĖNTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMO.
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NATHAN
KANTER

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 South Halsted Street
Visi Telefonai YĄĘDS 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS
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KORESPONDENCIJOS
Waterbury, Conn

LIEPOS 5 d. KALBeS 
DR. ŠLIUPAS

i

Baltimore, Md,

DR. JONO ŠLIUPO PRAKAL
BOS GERAI NUSISEK®

Aukų buvo surinkta $40. “Lais
vajai Minčiai” gauta 25 skaity
tojai. Tai visai nebloga.

— T. Matuli'auskienė.

1

Mrs. Dorothy Guthrie

DETROIT,‘MICH. — Dorothy Guthrie ligoninėj. Spėjama, 
kad ją sužaloję “Juodojo Legiono” nariai.

dejuo-

Tylu,

Dingo

dabar visi dujų nugalėti guli, 
juos lengva suimti!

— O, prakeikimas! Kur din
go jie? Kur išsislapstė? Dujų, 
dujų daugiau, gal kur nors yra 
įlindę ?

— Kad prasmegtų jie? Na, 
ar negirdėti kur nors 
jant? i

— O, prakeikimas! 
šventa ramybė!

Nerasta nei vieno,
stačiai žemėn, tarytum, sulindo. 
Kur jie? Kas jie? /

Niekas ir niekas to nesuži
nos! žmonės juos ilgus metus 
prisimins. Vaikams pasakas 
apie juos pasakos. Darbininkai 
dainas dainuos, bet kas jie — 
niekas nepasakys! Tai nežinomi 
didvyriai, kurie ne savo garbę 
ir ne dėl garbės gynėsi, bet ko
vojo dėl savo draugų darbinin
kų labo, dėl visos žmonijos gė
rio, todėl jie liks nežinomi.

Ne, yra kas žinojo, yra kas 
butų viską, j.srpųlkmeniškai at
pasakojęs, bet... Deja, jis ras
tas pasienyje su amžinai už-, 
čiauptomis lupomis,..

Išdidžiai, aukštai ant nedeng
to aukšto namo stogo kybo di
delis ąžuolų lapų 'vainikas, o ta
me vainike, raudoname popie-

riaus fone, baltuoja vyties žen
klas. Ne taip seniai čia pabaig 
tu vės švęstos,, jos iškilmingai 
apvaikščiotos...

Kad čia pabaigtuvių butą, 
kad jos triukšmingai minėtos, 
tai apie tai liudija tasai aukš
tai ant stogo viršaus kabąs 
ąžuolų lapų vainikas!

O dabar, dabar čia buvo ant
kaklių kovų, vieta! / L

Ar taip seniai šia mėginta 
girdyti darbininkus, 
jiems melo ir apgaulės 
prakalbas...

O dabar čia ginklas 
juos pavartota.

Dygsta nauji kapai, auga 
nauji kryžiai, tie tylus nebyliai 
liudytojai apie buvusias kovas/

Pradėtas naujas kovos eta
pas, jis eina tiesiu keliu į so
cializmą. 1

Vietos lietuviai yra labai su
sidomėję Dr. šliupo prakalbo
mis, kurios įvyks liepos 5 d., 
8 vai. vakaro, Venta svetainė
je, 103 Green st.

Tai, bus tikrai reikšmingos 
prakalbos. Juo labiau, kad kal
bėtojas yra vienas iš seniausių 
Lietuvos budihtojų aušrininkų, 
kuris nors ir gilias senatvės 
sulaukęs nenuilstamai tebesi
darbuoja Lietuvos tautos gero
vei.

Kiekvienas šios kolonijos lie
tuvis turi ateit į prakalbas ir 
išgirsti iš Dr. šliupo apie da
bartinę Lietuvos būklę. Nepra
leiskite šios progos, nes gal dau
giau su Dr. šliupu nebeteks su
sidurti. Mat, apie liepos vidurį 
jis išplaukiu į Lietuvą. '

Tad tiek vietos, tiek apylin
kių lietuviai dalyvaukite pra
kalbose.

J. Ažunaris

sakyti 
pilnas

prieš

Lietuva (
-----—.............. . .........

Vistaspats.

" 1 '■ '> ■’ ■ ■ /Y

Kasdien skaitydami]
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių ir» gerų pamo
kinimų. 1

LIETUVOS-AMERIKOS

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

DYKAI
su metine NAUJIE
NŲ prenumerata.

Chicagoje ... .. $.800 
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

v
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NAUJIENOS 
1739 So.
1 Jsted St 
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Dr. Jono šliupo prakalbos 
pas mus praėjo gana sėkmin
gai. Publikos dalyvavo per 200.

GAltSINKITĖS
NAUJIENOSE

I
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NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.

SVETAINE DEL RENDOS
Vestuvėms, šokiams, parėms, Bunco ir įvairiems vakarėliams. Priva
žiuoti galima Western Avė.’Damen Avė. Halsted iki 18-tos ir Blue ls- 
land prie Leavitt St.

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas

2435 South Leavitt Street Tel. CANAL 9585

Blue Front Mėat Market Naujoj Vietoj
Vėliausios mados modemiški įrengimai. Automatiška Saldymo sy- 
stema. Sanitariškas maistų užlaikymas. Užlaikome didžiausį pasi
rinkimų visokių mėsų, šviežios ir rūkytos, rūkytų ir šviežių kilba- 
sų, kumpių, balionių, salsisonų piknikams ir parėms. Mes prista
tėm į namus. Miisų kainos jumis nustebins.

Pirkite pas Lietuvį:
BLUE FRONT MEAT MARKET

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

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

Pirkite pas Lietuvį:

Monarch Wine Liquor Store
J. GAUBAS, Savininkas.

3529 So. Halsted Street Tel. Boulevard 7258

o o

a Litų Products
KOOPERACIJOS SANDELIS, 3150 WEST 51-ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

- chm -i- ■>.-į . .. ■ , ■ . x t 4 '

IŠPARDAVIMAS!
Ketvirtadieni ir Penktadienį, Liepos-July 2 ir 3

I w

UNIVERSAL HAWAIIAN RIEKUTES.

PINEAPPLES No.. 2 kenai 18c
UNIVERSAL ' 10*/z uncijų
Chile Con Carne 102 už 19c
UNIVERSAL TOMATOE

CAT SUP 8 uncijų Qa 
bonka ww

UNIVERSAL GOLDEN BANTAM

KORNAI No. 2 kėnai ar
UNIVERSAL STRINGLESS

CUT GREEN BEANS
No. 2 O '
Kenai ........................................ “ už CwU

CENTURY OF PROGRESS
SALDUS AGURKIUKAI

32 uncijų 9 C A
Džiarai ...................................................... fcUU

ŠLUOTOS .................. 39c viena
Raudonais Kotais — Extra Tvirtos 

Jos atliks savo užduotį

HELLMANS 
MAYONNAISE
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HEHMANNs

MAYONNAISE

8 uncijų 
Džiaras

16 uncijų J>E f*

Paskanins jūsų prieskonius

UNIVERSAL
QUEEN ALYVOS 
arba King Pick STUFFED OLIVES 
Jūsų pasirinkimui 
po ........... .............................................
FRENCH’S

Cream Salad Mustard
6 uncijų Cm,
Džiarukas ......  L................................   ww

SUNKIST ORANŽIAI 150 didžio .........   Tuz. 35c
TEXAS SAUSI CIBULIAI .................... 4 sv. 11c
NAUJOS BULVĖS ................................  5 sv. 22c

CALIFORNIA SALDŽIOS SLYVOS 
4x5 dydžio ~^43c kašiuke ...................... 2 sv. 15c

PAUL SCHULZE BIS. CO.

VHS Toasted Crunch
KREKĖS
12 uncijų pakelis .....
ASSORTED COOKIES

4 uncijų bonkutė
3 uncijos
13c

.........10c
IsvIOC

KELLOGG’S PEP pakelis 100 
KELLOGG’S RICE KRISPIES 

Pakelis 100 
KELLOGG’S WHEAT KRISPIES 

Pakelis 1OV*>0 
KELLOGG’S CORN“ PLAKĖS 

2 uncijų pakeliai 150 
2 8 uncijų pakeliai 150

EVERYDAY
KAVA 1 Rr Perfect■ PU Blend

CALIFORNIA WINNERS  :.................. 1 7 A
APRICOTS ...................... I.. No. 2^ kenai ■ ■ w

SOLANO
DVČ’f’C Tirštame
I' 1 Syrupe

No. .2% 4Ep 
; kenai ■ w V

CAMPBELL’S 
PORK and BEANS 2 kenai H0 

PAČIU ŽMONIŲ PASIRINKIMAS

CAMPBELL’S
TOMATOE JUICE 3 14 unc. ken. 200

T0WN CRIER MILTAI
24 svarų maišelis ............................... 890
5 svarų maišelis ............  210
ARISTOCRAT

FRANKFURTS 
Svaras 18< 

SUMMER SAUSAGE
Vidutiniškai 3 svarai ...........  690 viena

FRANKLIN SALAMI
, ' Svaras 350
COTTAGE BE KAULŲ

SMOKED BUTTS 
Svaras 350

Į ■ f* CARNATION OR PET

MILKAS s 3 •1lgcc
kenai w už I VU

Ateikit i Musų Mėsos 
DEPARTAMENTĄ 

DĖL SPECIALS
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NAUJIENOS
Tho Lrthttihlan Dšily

Publishėd DAily Excėf>t Sunday by
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine 

1789 South Halsted Street 
Telepbone CANal 8500

18.00
4.00

SnbttTiptfon Ratėi:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per yeat in Chič*MO 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
Hardi 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. under thė act of 
Wch Arti 1Š79.
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Naujienos kasdien, flfeklriant 
sekmadieni. Leldifa Nanjieoų fc&i- 
drovB, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
UI Telefonai Ctatfį 8500.

UMkyą*tortai 
Chlcagoje — paštu;

Metams ____________
Pusei metų 

~ Trims mėnesiams     2.00
Dviem mėheslatiaš  ------------1.50
Vienam mėnesiui --------

ChiėagoJ per išiiėšiotdJUš!
Vienu kopija 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Vaistuose* ne Chicagoj, 
>YŠtui

Metams ____   $5.0b
Pusei mėtų  —...... ž.7i 
trims mėnesiams 1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vien&h mėnesiui   ..... .75

- Liėtutbn ir kitur ušsieniaose 
(Atpigintai

Metams_________________ $8.00
Pusė! metų--------------- u.----- 4.00
Trims ttėnd&ris 2.50
Hnigft keikia šfųšti ptift Mbney 

OrdertU kartu <u <ii*6kymu.

75

r.,, ,<• minti,

kruvini įvykiai Kaune

Nuo pereitos vašarpš iki dabar Amerikos lietuviuo- 
šė kėlė ttOHlną nuoTatmėš žinios apie smarkų ūkininkų 
šūbr*ūZdim| LMuVOjė ir apie žiSūriaš valdžios represi
jas prieš ūkininkūš. ttabar atėjo pranešimas, kad suju
do ir Kauno darbininkija.

Kaip Naujienų* korespondentas rašo, įvyko "darbi
ninkų šaudymas, kurio rezultate vienas darbininkas bu
vo užmuštas ir keletas dešimčių sužeistų. Buvo paskelb
tas Vienos dienos visuotinas protesto streikas. O po tb 
prasidėjo areštai: suimta advokatė Liuda Purėnienė, žy
mus buv. socialdemokratų frakcijos narys seime J. Mar
kelis ir eilė kitų socialdemokratų.

Šituos kruvinus įvykins išš&ukė graftiėždfekas Kau-; 
no policijos įsikišimas į riūsižudžiūsio darbininko Kar- 
nausko laidotuves Tas darbininkas nušovė žiaurų darb-‘ 
davj, kurio įmonėje ėję streikas ir kurį jisai bandė su
laužyti Su streiklaužių ^pa^elba, pasikvietus talkon vadi-i 
namų jų Darbo Rūmų Viršininkus. Nušovęs darbdavį, ji
sai pats sau padarė galą. Tai buvo protesto Ūktas prieš 
išnaudotoju, ' ' ■

Biržele d. Rauno darbininkija lydėjo tą darbi
ninku į kapūš, bet policija pastojo kelią miniai, kuomet 
ji norėjo maršuoti Laisvės Alėja, ir prasidėjo šaudymas.: 
Kitą dieną deliai to visa Kauno darbininkija išėjo i strei
ką.

Taigi Lietuvos “taūtiškoji^ Valdžia dar kartą paro
dė, kaip ji žiuri į darbo žmones, ji pirma šaudė ukimn-; 
kus, kurie reikalavo aukštesnių kainų už ^avp^produk- 
tūs. Ji dabar šaudo darbininkus, kurte kovoja dėl geres
nių darbo sąlygų prieš savo išnaudoto jūs.

Jeigu Lietuvoje butų žmonių valdžia? šitokį dalykai, 
tenai butų negalimi. Už tai, kad ūkininkai susirenka pa
sitarti apie saVo reikalus arba kad darbininkai lydi į ka
pus savo žuvusį draugą, policija į juos nėSaudytų — jei
gu valdžia butų kitokia. ,

Aišku, kad neatsteigus Lietuvoje demokratinės tvar
kos, tenai ratoaUię nebus.

Spėjama, kad italų laikraščių korespondentams iš fa
šistų valdžios buvo1 duotos instrukcijos triukšmauti ir da
ryti obstrukcijas, jei bus leista kalbėti Haile Selassie.

Vadinasi, Mussolini ne tik be niekur nieko pasigro
bė fitiopiją, bėt ir yra pasiryžęs to krašto buvusiam val
dovui užimti burną. Taip sakant, jte muša ir skųstis ne
leidžia.

Iš Tautų Sąjungos, žinoma, Etiopija nieko gėrė ne
gali tikėtis, itai kurie sąjungos nariai nori tik kuo grei- 
čiausiai tankas nusiplauti, kad, paskui patys neįsiveltų į, 
nemalonumą. Ypatingai irisą reikalą šū Etiopija nori lik-- 
vidūoti Anglija, kuri vyriausia it sugundė kitaš valsty
bes priimti sankcijas prieš Italiją. Bet štai dabat ji nori 
tas sankcijas kaip galima greičiau panaikiiiti. Sankcijų 
panaikinimui pritaria daugelis it kitų valstybių. Dėl Silp
nos Etiopijos jos irgi nenori šu fašistiška Italija pyk
tis. •' > J

Kad butų galima išvengti visokių nemalonumų, tai 
Etiopiją bus palikta likimui. Juodmatškiniai ten galės 
laisvai šeimininkauti ir skiepyti savo *Tašištišką kūltū- 
rą,,. / J j

Bet kada Etiopijos reikalas SU tokia lengva širdimi, 
y ta likviduojamas, tai pas mažesnes valstybes kyla la
bai rimtas ir opus klausimas: kas bus, jei Hitlerio rud- 
marŠkiniai sumanys tokiu ;pat budu kaimyninėms valsty
bėms ''nacišką kultūrą” skiepyti?
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MILŽINIŠKA KOVA

Plieno kompanijos, kurios samdo 500,000 darbininkų 
ir kurių) turtas siekia penkis bilijonus dolerių, yra pasir 
ryžustos visais budais priešintis darbininkų organizavi-t 
muk Amerikos geležies ir plieno institutas, kuriam dau
gumas tų kompanijų arba korporacijų priklauso, išleido 
pareiškimą, jog apie jokias unijas ir kolektyves sutar
tis negali būti nė kalbos. Esą, plieno pramonė nieku gy
vu ūėteisiauti, kad jai kas diktuotų, kaip ji turi savo vi- 
dUjiMUš! rėikaJūš tvarkyti.

Iš kitos pttšės, yra susidaręs specialus komitetas, ku
ris siėkiaši su'ohgani^ūoti plieno darbininkus. Tam komi
tetui vadovauja Jchn L. Lewis, angliakasių unijos pre- 
žideUtas. LėWis’o vadovaujama unija jau yra paskyrusi 
pušį milijono dolerių organizavimo reikalams. Iš to ga
lima suprasti, kad eina prisiruošimas tikrai didelei ir 
rimtai koVai. ' -i

Bevėik nėra mažiausios abejonės, kad be streiko ilė- 
būs galima apsieiti. Ir kada tas milžiniškas'streikas pra
sidės, tai jis palies šimtus tūkstančių darbiriinkų. Tai bus 
viena rimčiausių“kOViį' Amerikos darbininku judėjime.

Tai bus trečias bandymas p'ėr paskutipiūs penkias
dešimt metų suorganizuoti plieno pramonės, darbininkus. 
Paskelbusį Homestead streiką 1892 m. sutriuškino fėde- 
ralė kariuomenė. Antram streikui 1919 m. vadovavo 
Amerikos Darbo Federacija. Tačiau ir tas; Streikas buvo 
pralaimėtas.

Reikia tikėtis, kad šiuokart darbininkams, pagaliau, 
pasiseks įveikti plieno truštą, kuris yra didžiausias or
ganizuotų darbininkų priešas. ;

MSCONSIN VALSTIJOS AUKšfclAUSIAS 
TEISMAS

Wisconsin yra pažangiausia Amerikoj Valstija. Štai 
kodėl kai kurie sako, jog tai esanti' “AmėĄos ŠVeteari- 
ja”. Tai vis pasėka to, kad čia per daugelį mėtų labai 
svarbų vaidmenį vaidino socialistai ir ipfekritai progre
syvi Ausisiatymo žmonės.

Kai tenka spręsti koks ginčas tarp darbdavių ir dar- 
birtinkų,. tai kitose Valstijose teismai beVeik visada pa
laiko darbdavių pusę. Pavyzdžiui, šimtus k'Artų buvo iš
dubti draudimai (indžionšinai) pikietuoti streiko palie
stas dirbtuves. O kada išduodami draudimai, tai strei
kuojantys darbininkai lieka labai susilpninti: negalėda
mi pikietuoti dirbtuvių, jie negali tinkamai su streiklau
žiais koVoti.

Štai šiomis dienomis WisČoh'sin<o aūkSČiaūsiūs tėis- 
rhaš tūrėjo išspręsti darbininkams labai svarbią bylą pU 
kietavimo klausimu. American ĖŪTŪStūrė ^Jd. reikalavo 
išduoti draudimą, k#d dvi MilVZaukee unijoj negalėtų jos 
įmonės pikietuoti. •

AukšČiaūsias teismas iŠŪėsė sprendimą, kad darbi
ninkai turi pilną teisę pikietuoti nepalankias unijoms į- 
fciones, jei tik pikretavima^ yra drausmingas. Vadinasi, 
jėi pikietuotojai nekelia netvarkos ir nbūūšikafeta ki
tiems patvarkymams. ; v

Aišku, kad darbininkams yra daug lengviau kovo
ti ir ginti saVo fėikatūš, kada jų rankos nėra surištos 
draudimais. x

Kaip Policija Šaudė Kau
no Darbininkus

i.......... i .r mtuaiM '
. , ' • ' ■■ ' - ' ; '' r/' , j »■' " ■. ' ' ' . . , '

Kodėl darbininkas Karnauskaš nužūdė dirbtuves savirtin- 
ką, o paskui pats nusižudė? ~ Nepaprastos Kaf-

- Susirėmimas šū policijai —
Protestas laidotuvių mėta. — Nauji kruvini susirė
mimai. — Datag sužeistų. — Kratos ir suėmimai. — 
Prieš dešimtį' mėtų ir dabar.

nattsko laidotuves.

MUšA Ift SKŲSTIS OLEfožiA
•nif it

Tautų Sąjungos specialus posėdis praėjo labai įtemp
toje atmosferoje. Mat atvyko Etiopijos buvusia “kara
lių karalius’’’ Hafle Selassie paeiskųstį dėl savo krašte li
kimo. Tačiau Vos jis pradėjo kabėti, kaip italų korespon
dentai ėmė rėkti ir kelti skandalą. Jie tfriūkšftiaVOtol,

kalėjimą.

kams vis dėlto- pavyko svar
biausia gatve savo draugo lavo- 
ną nuttėŠti į kapus. Kapuose 
jau lauke minių minios žmonių. 
Sunešta buvo daugybė visdkių 
vainikų su įvairią įVąiria'ušiais 
patąšaiš. čia pat biiVo pasaky
ta Visą eilę tnirušiąte atsisvei
kinimo žodžių ii* kartu aštriai 
ilsitąrM prtėš ėsąmą tvąrką, ir 
išliėštą rezoliuciją rčikaląūjanti 
Seimo, artią Rulftų ir ligonių 
kąsų ^ėrhokfątihitt būdu per 
rinkimų. O taip pąt nutarta ry- 
tojaūš diena paskelbti streiko 
protestą. Kapuose apsieita be 
jokią ekšdesų. Višai rainiai vi- 
siA išsiskifštė, ir> rodės, viskas 
gražiuoju baigėsi.

Rytojaus diėiią, tai yra šian
dien, biržėlid 18 d., lygiai dvy
liktą valandą Visas Kauno dirb- 
tėVėsė, fabrikūo^e, statybose ir 
Visur, kur tik yra Samdiniai, vi
sas gy venimas apmirs, visi dar 
bai buvo nutraukti, net krau
tuves ir tos užsidarė, ir visi 
darbininkai pasipylė į Laisvės 
Alėją, čia tuoj įvairiose vieto
se įvyko darbininkų 'susirėmi
mai su policija. Ypač kietas sU- 
sirėmimaš įvyko ties statomais 
karininkų ramoVes rUmaiSy čia 
veikė net kulkosvaidis,' o iš dar
bininkų puses buvo mėtomi 
plytgaliai ir akmens. Yra su
žeistų. Kitas suširėmimas buvo 
ties miesto sodu ir ties prezi
dentūra. Butą nemaža Sužeistų. 
Daug yra suimtų. *

štai jau Sutemos, b gatvės 
dar pilnos, — jau ne Vien tik 
darbininkų, bet ir šiaip žmonių. 
Policija darbuojasi iŠsijŪOšusi. 
Vis eina nauji suėmimai, — 
naujos kratos, ir kaip kur nati- 
ji susirėmimai. Štai jums rašau, 
o girdžiu už Įaugti pavienius štr- 
Vi’US! Ką jie reiškia ? Sunku pa
sakyti, bet žmohių minia vis 
nėsfskirsto. Taigi rašau jiuūs 
Šių įvykių akivaizdoje ir ją pa- 
čių eigoje.

Noriu šitą laišką jums išsių
sti dar‘šiandien. Kas bus ryto
je, —juk dabar net sunku nu
matyti.

Lygiai dešimts metų atgal, 
taip birželio mėnesyj, demo
kratijai seimo rinkimus laimė
jus, Kauno gatves matė didžiu
lės manifestacijas, bet tuomet 
jos buvo ramios ir džiaugsmin
gos, o dabar visai kitas regi
nys. >

Tai šitaip Lietuvoje mušasi, 
kalasi iš kiaušinio nuosakioji’ 
darbininkiška ^demokratija.

Atlėlškit, heš jau nejžiuriu ką 
, VaŠati, nėš tamsu, o elektra Mėr 
veikia, vandentiekis taip pat su
stojo...

Jusiu Keistas.

R'ašaū jums stambių įvykių/reiškė protestą prieš tą didėlį 
akivaizdoje. Nervai pusėtinai darbihinkų išnaudojimą ir prtėši 
įtempti. Jau iš anksto pasish-j ją beVilčią padėtį, 
kau, kad šiuo kartu nelaukit 
ilgo laiško. Spėjū, kad kaip ką h tu vių dieną, ne šimtais, bet tūk- 
busit jau kitu kėliu SŪŽinOj’ę. • An^iniinlzai mnrf-A An-v-
Tai parašysi^ tik apie įvykių 
eigą.

Kelios dienos atgal yiėnbje 
lentpiuvėje darbininkas A. Ka'r- 
nauskas, 25 mėtų vyrės, Vieto- 
je nudėjo tos dirbtuves šaviniū- 
ką Kambarį. Toje dirbtuvėje 
ėjo streikas ir darbdays Darbo 
Rūmų pageiba' pta'dėjo verotib- 
ti streiklaužius. Šu streiklau
žiais besiderint, tuo pačiu mo
mentu tas darbininkas nušėVe 
tą darbdavį ir čia pat vietoje 
pats nusižudė, šitas įvykis šū- 
krėtė visą jautriąją Kauno yi- 
suomėhę, o ypač skaudžiai pa
veikė visą be skirtumo darbi
ninkiją. MAL to darbdavio tik
rai butą didelio darbinijiką 
skriaudiko.

Aišku, kAd dATbininkai sAVė 
draugą rengėsi labhi iŠkiimlū- 
gai palaidoti. Juk tai visų dar
bininkų buvo suprasta, kad ją 
fąyę drangas m mirtimi pg-

ĮVAIRENYBES
IŠ pirmojo kulkosvydžio 
šaudė kėtuTk^fnpėmiS 

kulkomis

Birželio 17 d1., tai yra laido- 

stangiais darbininkai metę dar
bais, palikę savo urvus, landy
nės ėjo į laidotuves atidii'Oti 
paskutinį sAvo pagarbą ir pa
lydėti jį į savo paskutinę gyve
nimo Vietą. Dagininkai ėjo vi-, 
■sų failtų, visų kalbų, visų pa-| 
žiūrį, — čia šušįdarė tikra Viė-; 
ii'a Kauno proletariato šeima! !

DArbininkai ėjo labai tvarkin-| 
gai, gražiai išsirikiavę, ranko
mis sUšikabibę. Tai buvo tikra ■ 
j Ura žmonių!

Bėt štai policija laidotuvių 
eiseAai pakirto kelią. Nenorėjo 
iaidOtuvės teisti eiti svarbiausia 
Kauno gatve Laisvės Alėja. Bet 
gi darbininkai būtinai užsispyrė 
eiti svarbia gAtVe; Policija ne- 
teido. Įvyko susikirtimas. Pasi
pylė . šūviai, krito eilė šiižeištų; 
fr vienas užmuštas... darbinin
kai pradėjo gintis kUO kas įma
nė, 
menimis, kas lazdomis. Prasi-, 
fejis kaa^s. DOftun-

sų taūtų-, visą kalbų, visų pa-į 
žiūrą, — čia šušįdarė tikra Viė-i

kas plytgaliais, k’aš ak-

8®
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Representktive William Lemke

William Lemke, kuris trečiOsioš partijos tikintu rengiasi į 
prezidentus “runyti”. .

Tai bent vesttivėlės!
AttOdo, kėd tik filifiOše ven

grai tėra nepaprastai linksmi ir 
sukimų mėgėjai. Tačiau pasi
rodo, kad ir tikrovėje tokių pa
vyzdžių yra. štai neseniai BA- 
ta-Apati miestelyje buvo su
rengtos nepaprastos vestuves. 
Į jas buvo sukviesta ne mažiau 
kaip keturi šimtai svečių, ku
rte tris diėhas Viešėjo pas jau
nosios tėVą. DVylika moterų 
dieną naktį turėjo gaminti val
gius. Buvo suvartota 550 kg. 
mėsos ir 180 paukščių. Į val
užėms miltiniams patiekalams 
išėjo 700 kg. miltų ir beveik 
du centneriai cukraus. Vyno 
biivę išgerta 1500 literių. Per 
Vestuves griežė du čigonų or
kestrai, bet trečią diėną abu 
buvo taip nusilpę, jog reikėjo 
pasamdyti net trečią orkestrą.

policija uoliausiai tokius plaka
tus nuplėšo.

Kartą kažin kas po tokiu 
plakatu padarė prierašą: “Ko
dėl gi jus, triušiai, nepasito- 
dot?”

Kitą rytą buvo taip pat ran
ka parašytas atsakymas:

“Mes negalim. Mes užimti 
smogikų eilėse”.

Laipsniška mirtis
Įprasta sakyti, kad žmogus, 

kurio sustoja veikusi širdis ir 
nebevyksta kvėpavimo proce
sas, yra miręs. Tačiau iš tik
rųjų yra kiek kitaip. Gydyto
jai yra pripažinę, kad plaukai 
ir nagai auga ir po mirties, o 
mirusiojo kūno raumenys dar 
reaguoja į erzinimus. Įerzinus 
rukštimis širdį, ji galinti dirb
ti dar apie 15 minučių. Raume
nys, palietus juos jerzintojais, 
gali veikti nUo 2 iki 4 valandų. 
Ilgiausiai gyvena storosios žar
nos sienelių audiniai: jų veiki
mas bhigiaši po višoš dienos fto 
gyvybes išėjimo iš žmogatiš. Ir 
kraujo Tu'tihli'uikAi po mihtiės 
dar ilgai gyvena. Tiigi, kaip 
daVinihi rodė, kad mirtis nė
ra staigus gyvybės galas, o 
greičiau laipsniškas ktinti veiki
mo sustojimas.

1718 m. gegužės 15 d. anglį 
karalius Jurgis I patvirtino 16h- 
donlėci'o Džemso Pekklio išradi
mo patėhtą. Tai bUVo pirmdjO 
pasaulyje kulkosvydžio patėn- 
itas. Džėmso Pekklio pastatytai 
ant trikojo šAutiivAš • “Šaudė
taip dažnai ir taip ilgai, kiek; 
tik šaudantysis nori, it šautui-j 
vą užtaisyti labai nesunkti”. 
DžemsO 'Pėkklio kulkosvydis ta
rėjo tą savybę, kad iš jo ang
lai į turkus šaudė keturkam
pėmis, o į krikščionis apvalio
mis kulkomis.

SeftiaUsia vaistin® 
Lietuvoje

Saulė — šaltoka 
žvaigždė

Prancūzų astronomai Arnui- 
fas, Ėarbiėras ir SbAlonge tarp- 
tAutineje Jungfrau observatdri- 

! joje išbuvo visus metus spėcia- 
liškai nustatyti kai kurių žvaig
ždžių tertpefaturą. Pasiremda
mi tyrimų? davimais prahčUžą 
mokslininkai išaiškino, kad dau
gumos žvaigždžių temperatūra 
šVyruoja tarp 11,ŪPO ir Ž7,Č00 
laipsnių karščio. Mūsiškė sau
lė, tokfu budU, sti jos 8000 laip
snių yTa Viėfta iš Šaltesnių jų 
žvaigždė.

Renkant steigiamam Kaubė 
vatstifiSs iAuSifeJui nfedžia£$, 
patirta, kad1 sehiatisia LiėtuVd- 
je vaistinė- yra Kėdainiuose į- 
steigta XVI amžiuje. Kalbama, 
kad dabartinis tos vaistinės sa- 
Vinfnkas turįs sėną dokumentą1, 
pasirašytą hetmano JonuŠoš 
Radvilos, kuriuo jis leidžiąs tą 
vaistinę atidaryti.

■ ~ ;g,rrtftr*.T«;rr

Berlyno jumoras
Prancūzų katalikiško laikraš

čio “La Krua” Berlyno kores
pondentas praneša tokį atsitiki-

Kiek yra arbatos 
rųšių?

Naujiausia Pėkino sensacija 
yra “arbatos mokykla”, kuri 
vedama pagal senus kiniečių pa
pročius, kad arbatos kultas bu
tų toliau kultyvuojamas visoje 
tautoje.

Šioje mokykloje pamokas dė
sto arbatos bandytojai, kurie 
yra. savo srities meisteriai. Jų 
uždavinys yra atskirti vieną 
nuo kitos visas arbatos rųšis, 
kokios tik yra rinkoje. Pasiro
do, kad Kinijoje esama 620 ar
batos rųšių ir arbatos bandy
tojai turt išmokti jas kUo ge
riausiai Vieną nuo kitos atskir
ti. To reikalauja šios naujos 
“mokyklos” mokytojai ir Kini
jos patri jotai.

Jau Atėjo žurnalas 
KULTŪRA No. 5 
iš Lietuvos

Tai įdomus gegužės mėn. 
numeris, kurio turinys yra 
kaip seka:

Autoritetas ir laisvoji min
tis—prof. V. Cepinskas

Tautų megalofctanija —t*. 
Audronis.
Iš Britų Indijos gyvenimo— 
prof. P. Leonas.

Įspūdžiai iŠ Leningrado ir 
Maskvos—Ant. Venclova.

1936 metai
Plienas verda — Ą. Pavi

lionis.
Gabrielės Petkevičaitės— 

Bites gyvenimas— 

suotnenės veikla.
Zoologijos tėvas 
Sidabriniai debesys—pro- 

fes. E. Tichomirov.
Ryto debesys — A. Pavi

lionis.
Karas istorijos faktų švie

soje — M. Pakalniškis.

Ad. Lastaš.

I. Dektė- 
raitė it iitcrAfurtfiė bei vi

M. Pakalniškis.
Apžvalga it redakcijos 

straipsniai. 68 pūšiaplal ~ 
Kaina 45 cėtitAT.

1739 Šo. St

Rėikataiafcita "NAtU 
JIENAS* tik 
po, kuf _ 
kraščiai. PafittaVSjat lai
kraščiu btfš gatavas’ Naktimis Berlyne nežinomi 

žmonės prilipdė prtė narrfų it 
valstybės įstaigų sienų plaka
tus su
lebt!” (Raudonasis frontas dar
gyvas”). Savaime Aiškų, kad giiittd tteteL

parašais; “Rotfront
•........*m» 1 < . . .

girniui, bet Jūsų pato
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Šis tas apie Chicagos paukščiams.

(Tęsinys)
Jachtoms prieplauka.

Maudinės, aikštės bėsbolui 
lošti,/ tenisui, dirvonai golfui, 
prūdai valtimis važinėtis Jack- 
son parke visiems žinomi. 
Apie juos nė nekalbėsiu.

Bet ve prieplaukos mažiems 
laivams arba jalhtoms. Kai 
kam gal atrodo, kad jachtos 
tik turčiai tepajėgia užlaikyti. 
Tai butų gan klaidinga nuo
monė. Rašančio draugas, lie
tuvis dirbtuvės darbininkas 
tulmeikeris, automobilio netu
ri, o laivelį Jackson parke įs
tengia užlaikyti. Ir kažin ar 
laivelis užlaikyti kaštuoja 
daug ką brangiau už automo
bilį. O iš laivelio liuosu laiku 
rasi galima turėti kur kas 
daugiau smagumo, nei iš au
tomobilio, kai tenka užsikim- 
šusiomis gatvėmis ir užsigrū
dusiais vieškeliais važinėti.

Paukščiams prieglauda.
Dar neseniai didokas Jack

son parko plotas tapo aptver
tas aukšta ir stipria tvora. 
Prie tvoros šen ir ten prisegta 
parašai: Bird Sanctuary, reiš
kia, paukščiams prieglauda.

ŽINOTINA
NAUJIENOS, 1739 South Halsted 

Street Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis;; sekmadieniais 
per vasara Naujienų Raštinė bus 
uždaryta. Skelbimus galite pa
duoti telefonu CANAL 8500 
nuo 4 vai. po piet iki 8 vai. 
vakaro.

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiaurgn). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet Po to pagal susitarimą.

PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 
Statė, 433 West Van Buren St. 
(Naujuose pašto romuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos 9:00 r, 
iki 5 po piet.

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Street. Tel. WABash 
9207.

akrų pavesta 
Šiame plote yra 

prūdeliai, trys salukės. Paukš
čiai jaučiasi čia ramiai. Jus ar 
aš negalime prisiartinti prie 
jų ir juos baidyti. Tačiau, jei 
norime pažiūrėti į juos, tai 
galime. Mat ta paukščiams 
prieglauda įtaisyta taip, kad 
duoda progos tėmyti juos.

Kad patraukti paukščius į 
šią vietą, Čia prisėta įvairių 
žolių, maurų, kuriais paukš
čiai mėgia lesti ar gnaibyti. 
Yra net įtaisytos vietos, kur 
paukščiai gali susimesti aud
rai užėjus. Sako, kad ypatin
gai daug paukščių sulekia Čia 
rudeniop, skridimo 
metu. K

The Midway 
Vienas gražiausių 

Chicągoj tai Midway 
ce. Jis jungia Jackson ir Wa- 
shington parkus. Visa bulvaro 
platuma 625 pėdos. Sakytum, 
geras blokas. Pačiam vidury 
nuleisti dirvonėliai — sunken 
lawns. Abiem dirvonėlių pu
sėm keliai automobiliams, 
Kiekvienas tų kelių 40 pėdų 
platumo, šiaurės pusėj—Chi
cagos universitetas su jo ang
liškai gotiško styliaus bokš
tais.

Prie pat Washington parko, 
kur Midway pasibaigia, garsu
sis skulptorius Lorado Taft 
monumentas — the Fountain 
of Time, lietuviškai — Laikų 
Fontanas.

Laikų fontanas 
škia? Per amžius 
žmonės, 
vieni kitiems 
vieni kitiems 
kitus gelbsti, 
sias reikalas 
momentu elgtis taip, o ne ki
taip, ir nėra laiko sustoti, 
pažiūrėti, iš kur mes atėjome, 
kur mes einam ir bėgam.

Lorado Taft, sustojęs apsi
žiūrėjęs ir apgalvojęs ką ma
to, savo reginį atvaizduoja 
monumentu — stovyla. Dau
giau kaip šimtas įvairių figū
rų sutalpinta jo kūriny. Jo 
stovyla tai, galima sakyti, 
žmonių veiklos maršupjąs pa
radas, į kurį žiuri laikai 
amžiai.

(Bus daugiau)
4

į pietus

bulvarų 
Plaisan-

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746.

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

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 300b.

CHICAGOS POLICIJA, llth ir State 
gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iii 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia šaukti 
FIRe 1313.

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

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

IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted Street (HuH 

House). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Miss HelenJerry.

COOK APSKRIČIO LIGONINĖ, W. 
Harrison ir So. Wood kampas. 
Telefonas SEEley 8505.

■ M*............   — ........ . ..................................... ............ ...... .. ............. ................................ ...... ...

cijos kapitonas Stapleton pasj 
kyrė vieną policininką karvei 
prižiūrėti, kad jos nemilžtų 
niekas kitas, kaip tik pats p. 
Babelis.

Lietuviai ir lietuvai
tes paemeleidimus 

vedyboms

šie lietuviai ir lietuvaitės ii 
siėmė laisnius (leidhnUs) va* 
dyboms:

Joseph Bennett 21 m. ir 
Bernice Strogis 19 m.

John Justin 26 m. ir Stepha- 
nie Mązeliauskis 20 m.

Edward Mendriski 30 m. ir
Wanda Sawicki 23 mv

Chester Michalak 22 m. ir 
Stella Kaminski 20 m.

Howard Cooley 26 m.s ir Le- 
ala Norvel 28 m.

Gavo pakvietimus 
bendradarbiauti

Atsirado naujas

MARQUETTE PARK. —Į 
P-nai touišė ir Albertas Wit- 
kowskiai (Wood), gyveną 
6630 So. Western Avė., turi 
daug gferų draugų, kurie juos’ 
neužmiršta aplankyti ir pa-, 
sveikinti, o progai pasitaikius,; 
nėt ar dovanį suteikti.

Sekmadienį, birželio 28 die
ną, p-nai Witkowskiai (Wood) 
apvaikščiojo penkių mėtų ve
dybų gyvenimo sukdktuves.

Vienas7 -nepaprastas svetys 
atvyko dešimtį valandų vė
liau ir, 'kad pasigerinti p-ams 
Witkowskiams (Wood), jis 
atvežė jiems tokią dovaną, 
kokios jie dar niekuomet ne
buvo susilaukę... Tas pasivėla
vęs svetys buvo — “ilgakak
lis garnys”, 6 dovana—(dešim
ties svarų gražus suhus.

Akušerė p-iiia Jarušienė pri
žiūri j auhą motiną ir sūnų, ir 
abudu jaučiasi gerai.

Sveikinu ir linkiu geriausios 
laimės p-nams Witkowskiams 
ir jų sunėiiui. —J. Z.

4ką tai rei- 
Per amžius gyvena 

Dirba, prakaituoja, 
bėga už akių, 
kiša koją, vieni 
Rodos, butiniau- 
yra einamuoju

Policija daboja 
tuvio karvę

arba

iie

dažinote, didelius žmones 
boja, taip sakyti, tų žmonių 
kūno sargyba. Vaikus saugo jų 
tėvai ir globėjai; saugo vaikus 
ir policija, ypač kai jie eina 
iš mokyklos namo.

Karvių betgi iki šiol policija 
nedabojo — bent Chicagoj.

Ir lietuvio karvė Hortense 
tur būt yra pirmoji, kuriai ta
po pastatyta speciali policijos 
sargyba!

Ta karvė priklauso p-nui 
Petrui Babeliui, 1040 So. State 
Street.

Dalykas toks, kad Babelis 
nusiskundė Burnsidės policijai, 
jogei seniau Hortense duodavo 
du pilnus viedrus pieno per 
dieną, o pastaruoju laiku? ji 
teduodanti vos kokią kvortą 
per tą patį laiką. Babelis nu
žiūrėjo, ir be abejo turėdamas 
rimtą pamatą, kad kas nors 
melžia jo karvę slapta, jam ne
žinant. Logiška išvada.

Todėl Burnsidės stoties poli-

šokėjas Vytautas Beliajus, 
pirmininkas Lietuvių Jauni
mo Draugijos, turi darbą su 
Chicagos parkų distriktu. Jis 
vadovauja įvairioms tautoms, 
kad surengti didžiulę tautišku 
šokių šventę ateinantį ruden 
Kareivių Aikštėj — Soldiers 
Field.

Tačiau ne vien šokiais yra 
p. Beliajus pasižymėjęs. Mie
sto pramogų skyrius pavedė 
jam išleisti žurnalą. Tą žur-| 
nalą (magazine) 
Beliajus redaguoja 
jau ketvirtą mėnesį 
pasisekimu.

Kalbamo žurnalo 
yra “Lore”. Vardas reiškia—d 
tautodailė. Žurnale telpa ap
rašymai tautų dailės, tautiškų 
drabužių, špkių, j paduodama 
'tautinės legendos, trumpos 
tautų istorijos, etc. šis žurna
las yra plačiai cirkuliuojamas 
ir siuntinėjamas svetimtaučių 
draugijoms visoj Amerikoj, 
kurios domisi tautodaile, laik
raščiam, konsulam, prieglau
doms ir pramogų įstaigoms.] 
Kiekvienoj laidoj p. Beliajus 
stengiasi įdėti raštų apie lietu
vius.

Beliajaus raštais dabar susi
domėjo du kiti žurnalai ir pri
siuntė jam pakvietimus raši
nėti jiems. Vienas tų žurnalų 
yra Recreation; jį leidžia dr-l 
ja vardu National Recreation 
Association, kurios centras 
Randasi New Yorke. Kitą pa-j 
kvietimą rašinėti Reliajus ap- 
laikė iš p-nios Rosselle Dean, 
Oak Park, kuri leidžia žurnalą 
vardu Artistry. Abu pakvieti
mus Vytautas Beliajus priėmė-

—XYZ.

Nelaimė M. Rut 
kauskiri

Antradienį, birž. 30 d., Mike 
Rutkauskas, 1108 N. State st., 
vinimi persidūrė veidą. Nuo 
to į tris valandas jo galva i: 
kitos kūno dalys pradėjo tinti.’ 
Dabar Rutkauskas randasi kri-] 
tiškoj padėty, i į į

činškų kaip darbuotojų Ro- kilį ir Nuteikusiems dovanas ta- 
selando apielinkėj. Mat Petras ria nuoširdų ačių.
Kučinskas yra ir SLA. kuopos 
pirmininkas ir laisvamanių 
tuopos vicė-pirmininkas, ' o 
p-nia U; KuČinskienė buvo tų 
tuopų delegate Glevelande — ] 
kongrese bei seimuose. Pro- 
gramo vedėjas paprašo veikė
jus fir darbuotojus pratarti po] 
keletą žodžių.

Visi savo kalbose reiškia j ^«?au8.. , darbininkų lų pro- 
Petrui ir Petrienei ilgų mėtųl 
ir sekihingai darbuotis toliau.]

Prašo p-nią U. Ručinskienę 1 
papasakoti apie kongresą. Ji 
pasiaiškina, kad ką lik sugrį-l 
žūsi, apie tokį >pokilį, kursi 
čia surengta, nė nežinojo, to-] 
dėl nėra prisirengusi kalbėti. 
Bet pareiškia, kad kuopų su
sirinkimuose patieksianti pla
tų raportą.

Tuo laiku atvažiavo ir lau-į 
kiamas Petras ir daugiau sve
čių. Vėl prie stalų, vėl kalbos. 
O vėliau — šokiai, lietuviškos 
dainelės. Ir taip iki sutemos 
koks šimtas iPetro ir Petrienės 
draugų 'bei pažįstamų links- 

' minosi.
Nuo savęs aš Petrui ir Uršu

lei Kučinskams veliju viso ge
ro ir tariu padėkos žodį gas- 
padinėms E. Ručinskienei, E. 
Dambrauskienei ir jų padėjė
joms už taįp šauniai prireng
tus pietus, o p. St. Dambraus
kui už gerą tvarkos vedimą ir 
surengimą bei sukvietimą to
kio gražaus piknikuotojų bū
rio.

Taip Petrus ir Povilus pa
minėjome miškuose.

—Senas Antanas.

160,000 nužiūrėta 
daribui

Harry L. Hopkins, 
projektų 

1.trečiadienį

WPA 
administratorius, 
pareiškė, kad

jektų pildymui Illinois valsti
joj bus padidintas iki 160,000 
ir kad toks skaičius pasiliks 
keletą ateinančių mėnesių.

Vytautas 
ir leidžia 
su didėliu

vardas

Automobilistai 
bėdoj

Robert North 7 m., 6863 
Grandon avenue, ėjo ežero pa
kraščiu su kitu bernaičiu, bū
tent Joseph Handler 8 m., 
7003 Grandon avenue. Robert 
įkrito į vandenį. Gyvasties 
sargas, Frarik Albert, 922 W. 
34th st., ištraukė iš vandens 
vaiko kūnų.

WPA darbininkai 
susiorganizavo i 

.1 
WPA darbininkai miestely 

Benton, III., susiorganizavo į[ 
uniją. Valstijos sekretorius 
Edward J. Hughes išdavė jų 
organizacijai čarterį. ?

Universal Food 
Stores

Chicagos ir Illinois | Serga Bernice taus 

valstijos tėtušiai 
pešasi

Illinois valstijos legislatura 
neseniai išleido įstatymą, su
lig kuriuo vietinės miestų ir. 
miestelių valdžios turi sukelti 
žymią dalį tondų reikiamų 
bedarbiams šelpti. Bet trečia
dienį, liepos 1 d., Chicagos 
miesto tarybą padavė balsus 
už sumanymą, kurs reikalau
ja, ’kad pašalpa ir lėšos suriš
tos su pašalpos teikimu butų 
padengiamos iš valstijos fon
dų skiriamų Šiam tikslui. I i , . .

Isumiti 48 dėl baisa-|Kuošiasi vestuvėms 
vimų suktybių

18 G. APIELINKĖ — Plačiai 
žinomo siuvėjo, p., D. Baciaus, 
810 West 19 st., duktė Bernice I 
5 m. susirgo. Randasi pavieto 
[ligoninėj wardoj 21-moj.

Ligonei Raukyti valandos yra 
sekamos: antradienį ir ketvir
tadienį nuo 2 iki 3 po piet, 
nuo ’7 iki 8 vakare; šeštadienį 
nuo 7 iki 8 vakare; sekmadienį 
nuo 2 iki 4 val.po piet.

Mergaitė pradžioj gydyta na
mie, bet sveikatai einant blo
giu ji tapo perkelta į ligoninę.

— Senas Petras.—

MBS PATAISOME
RADIOS

Tefful ekspertai pataiso* jusu Radio. 
Mes esame gerai susipažinę su kiek
vienos rūšies radio. Darba garantuo
jame ant metų. Dykai apskaitiiavi- 
mas. Pašaukit mus

HEMLOCK 3434

Southwest Radio Co
1708 West 63rd Street

Maisto produktų išpardavimas] 
liepos 2 ir 3 d.

šios dienos Naujienose ir 
vėl telpa gražus skelbimas 
Universal Food Stores. Pata
riame šeimininkėms peržiūrė
ti tą jų skelbimą, ir, nėra abe
jonės, kad jus ten surasite 
sau reikalingų ir pigesnėmis 
kainomis valgio produktų.

Šios Universal Food krautu
vės turi įrengusios puikų san
dėlį ir visus tavorus savo 
sandėliui perka vagonais. Pir
kdami tiek daug tavorų iš sy
kio, suprantama, jie gauna pi
giau ir parduoda savo krau
tuvėms pigiau, o šeiinyninkės 
pirkdamos iš Universal Food 
Stores irgi gauna pigiau. To
dėl verta pirkti ten, kur gali
ma sutaupyti pinigų.

—Antanas.

VAKACIJOS
Prie Cedar Lake Ind., 40 
įpylių nuo Ghicągos labai 
graži vieta. Atskiri cottagiai 
arba Kotelis. Žuvauti, mau- 
dytis laivukais važinėti.

Stalai dėl piknikautojų ir' 
Šokių svetainė VELTUI. 
Route 41 to Cook iš ten po 

kairei 1 mylia.

CEDAR BEACH < 
HOTEL

JOHN STAŠAITIS.

Hospital
Ligonine ,

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

MATT RAUGAS.
1943 N. Kostner Avė.

po 5 vai. vakare.

Vakar prasidėjo patikrini
mas automobilių ir komerci
nių 'karų stovio, Tam patikri
nimui nužiūrėta 14 stočių. Ta
čiau nuo pat ryto j stotis ir 
aplink stotis prisigrūdo tiek 
automobilių, kad policijos vir
šininkams teko pasiųsti į tas 
vietas specialius būrius polici
ninkų tvarkai palaikyti.

Maisto Produktai Šventėms
RŪKYTI ŠOLDERIUKAI

PORK ROAST sv.

MĖSA DĖL SRIUBOS

POT ROAST

VERŠIENA VIRIMUI ...

PORK LOIN KEPIMUI

įto^c
•sv-18^6

ŠVIEŽI KIAUŠINIAI

ŠVIEŽIA VARŠKĖ

-=.... sv 15c
t

Tuzinas

sv. ’

J. SPAITIS FEDER AL MEAT M AUKLES
1949 So. Halsted St. 3407 So. Halsted St.
3631 So. Halsted St. 2119 W. Cermak Rd.

Po dvięjų mėnesių tyrinė
jimo , trečiadienį, liepos 1 d., 
policija suėmė 48 asmenis 20 
wardpj. Tie asmenys tai ^bu
vusių primary 'rinkimų virši
ninkai. Jie yra kaltinami teis
mo paniekinimu.

Petrai miškuose

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami £4 0. 

vaikams ........... UU
“z3..."80”-.   ’45-80
Medikais egzami- 

nacija  ........................ ■
DOUGLAS PARK HOSTIPAL 

1900 So. Kedzie Avė.

CONRAD
PHOTO STUDIO

420 W.€3rdSt
Enjcle*irood 5883-5840 '
Fotografija yra am

žina atmintis.

TeL RepubUe 8402

Urane CoalCo.
5332 S. Long Avė.

. Chicago, IU.
ROSELAND. — P-nia Pau

lina Plungis ir p. Joseph Brak- 
nis ruošiasi svarbioms iškil
mėms ateinantį sekmadienį, į 
liepos 5 dieną.

Jiedu tą dieną paims šliubą. 
šliubo ceremonijos bus atlik
tos 4 valandą po piet.

Penktą valandą įvyks priė
mimas jaunavedžių Visų šven
tųjų parapijos salėj, 10806 So.

■ Wabash avenue. —XY.
ROSELAND. — Sekmadie

nis, birželio 28. — Petrų ir 
Povilų išvakarės. Gražus rbu^ 
rys lietuvių suvažiavo įThora. petras Embrazas> w 

°P-nioS 'e. Dambrauskienė, ?°*e ®ve” draugams I
E. Ručinskienė, Davidonienė, kurle J°.™rdo dlen0J sutokt 
Patupienė ir kitos triusiasi, Ja“ gra*!«. doVanlJ' 
verda ir kepa ir dengia sta-i,L. ls, c _ ln#as Juozapui Ba
lus. Vyrai, pradūrę bačkų, ra-fe*“1 ™ buklet% 
gauja alų dr šnekučiuojasi. R?lke ^ard.-*d?Į Century^

Apie trečių valandų akordi-J averu savininkui, John -Pociui; 
onas užgroja maršų. Moterys lr P^mal ^'lur^a®> kurie pa- 
pasitinka su pluoštu gėliiį pla
čiai žinomą roselandietę Pet
ro Kučinsko žmoną, ką tik 
sugrįžusią iš trijų įvykusių 
seimų Glevelande, kur ji ats
tovavo vietines roselandieČių 
organizacijas, .SLA. ir laisva- 
manių kuopas. ‘ .

Bet ;kur Pėtras Ručinskas, 
šios /dienos ■ vardininkas ? Pa
aiškinama, kad jis dirba For
do dirbtuvėje.

Pietus gatavi. Ilgiau laukti* 
negalima. Petrams stėks pa
ruošti Skitas stalas.* Susėda 
daugiau kaip 70 žmonių.

P-as St. Dambrauskas 
pradeda puotos programą pa
aiškindamas, y kad pokilis su
rengtas pagerbimui Petrų Ku^

a 
M1

So.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

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

"NAUJIENŲ” ADM.

GERB. Naujienų įkaityto-
joe Ir įkaitytojo! prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas) 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

rupinę skanių gėrimų.
v Petras Embrazas visiems atj 
silankiusiems į jo varduvių po-

—— i n .... i................ ,,

Siunčiam Očles Telegramų i|' Vima L 
Pasaulio. Dalis

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams Į 
« - ir~ Pegrabams „ t 3316 So. Halsted St.

Tel. BOUlevard 7314

įLaidoituviiĮ Dircktoriail
r JUOZAPAS A 
f UDEIKIV 
I IR TĖVAS 11 
■“ REPublie 8340

T avernos
Kur Susirenka Lietuviai______

21st Place Tavem &
Restaurant

Stėkai. porčepai ir kiti šilti valgiai. 
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place TeL Gana! 7522

. rnP VOUR

OUICKlY

į TIRED 
REDDENtD

E ve $ ,■

HH OMMl ND1 c
L f i- A V APS

NAUJIENOSE 
GARSINKITĖS

SUSIRINKIMAI
Morning Star kliubo pusmetinis susirinkimas įvyks Liepos 2 d., 

8) vai. vak. kliubauzėj, 2007 North Avė., antros lubos.
Malonėkite dalyvauti šiame susirinkime, nes yra svar

bių reikalų. — M. Chepul, rašt.
Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo pusmetinis susirinkimas bus 

penktadienį, Liepos-July 3-čią 1936 m., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, .3133, S. Halsted St., 7:30 vai. vakare. Kviečia
mi nariai būtinai dalyvauti, nes bus raportas apie prisidė
jimą prie P. L. Draugystės. — A. Kaulakis, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Kliiibo pusmetinis susirin
kimas įvyks penktadienį, Liepos 3 d., 7:30 vai. vak., Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Yra labai svarbių rei
kalų, todėl skaitlingas atsilankymas labai svarbu.

— S. Kuneviče, sekr.



NAUJIENOS; Chlaso, m.

CLASSIFIED ADS

ir iŠ Kanados

Paskaita buvo

Taupymo progair kvietkų,

mario įspūdžiai iš

SLA. seimas.

issi

Educational

svaro

Central 6393

ken,

CLASSIFIEDADS
809 W. 35th

sv.

SOUTH SIDE BREWING GOMPANY

r mylinčios

Naujienų skaityto*

Milleriene manę pa 
sako, tavo sandarie

GARSINKlTES 
naujienose

REIKALINGA patyrusios veiter- 
kos prie restorano—nepatarusios lai 
neatsišaukia. 1312 So. Cicero Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui Bu- 
černe ir Grosernė su ar be namo 
—'kampinis namas?—Biznis seniai iš
dirbtas. Rašykite Naujienos. Box 471

$5.25
5.50
4.25

Farms fot Sale 
Ūkiai Pardavimui

L. M. NORKUS
Re^ 2084

Business Service 
Biznio Patarnavimai

PARDAVIMUI galiūnas ir restau 
rantas su namu ar be namo. Atsi
šaukite Hemlock 5303.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Maži 
mokėjimai

Gordon
Real Estate

Building Material
Statybos Medžiaga

Financial
Finansai-Paskolos

nenustojau.
pažiūrėti jų 

reikėjo pasitikti 
pusbrolį Justina

Ketvirtad., Liepos 2, 1936

Midwest” PORK and BEANS

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

PARSIDUODA Beauty Shop, ver
ta $3000 už $1000—dėl ligos. Car- 
sons’ Beauty Shop, 3210 W. 59th St

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

CAMAY” MUILAS

$45 su kamba-— _ - -- ,
, ..... _.l-

$15.00 Assemblers

REIKALINGAS antrarankis duo 
nkepis prie juodos duonos.

2424 West 69th St.

Mrs. Maku-i

SUNBRITE” CLEANSER

Urmo (Wliolesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės- pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų patarr 
nėvimų. .

3225 So. Lituanica Avenue 
'r-'r '

Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Apie 
valandos jie pildė 
ir jo nenusibodo 
Daugiausia dėme-

Automobilių nelaimėse Gook 
kauntėj, kurion įeina ir Chica- 
ga, per pirmuosius šių metų 
šėšius mėriėsius žuvo 487 žmo
nės. Tai yra 30 daugiau, negu 
perhai per tų patį laikotarpį.

70 ir CALIFORNIA 58 pėdos N. 
E. kampas arba 2 dideli lotai už 
$2450.00; kitas tokia bargenas šitoj 
vietoj nepasitaikys nė prieš pabai
ga svieto. Michiulis. 2502 West 69 
Street, Prospect 1844,

RĘNDON 3 kambariu flatas ap-r 
šildomi—naujai išdękoruoti. 6542 S. 
Talman Avenue.

ANT RENDOS Storas ir 3 kamba
riai gvventi. Gera vieta dėl bile biz
nio. Renda pigi. 4240 So. Artesian 
Avenue.

PARSIDUODA Tavern, biznis iš
dirbtas gerai. Priežastis pardavimo 
—turiu du biznius. 2113 So. Hals- 
ted St.Kuraičių šeimyniš ‘f ..f •• .p”. i -kas piknikas

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

REIKALINGA 
valgykla, didelis patyrimas 
kalingas. Valgis guolis ir mokestis 

5642 West 65th St.

TAVERNA parduodu pigiai. Biz
nis gerai išdirbtas—pilnai įrengtas 
—priežastis pardavimo dėl ligos.

3862 Archer Avenue

artimiausių 
savo apie- 

(Apskelb.)

10 AKRŲ GERA ŽEMĖ—6 kam
barių namas—arti mokyklos, virš 
150 ežeru 20 myliu ploty—$1000 ra
kai ar $800 cash. Justin Richmond, 
Jonės, Michigan.

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Barai ir kiti krautuvėms fikčeriai 

nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE

5300—5314 So. Hhlsted St.

Įspūdžiai iš Amerikos lietuvių kongreso 
kitų suvažiavimų

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

GERA vieta dėl veiierkos $8-10 
Fountain $15.00 Hotel maids $48.00 
Resortams pagelba 
riais ir borda, Kendžių pardavinėji 
mo merginos 
$12.00 Namu mergina $45.00. o taip 
gi darbai dėl vyrų.

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

niškienSs, Prano JakščiO, Vo- 
tolelo Zabliacko, Prano Pakal
niškio. Tris sikstėtas susidarė 
iš čia augusio • jriunimoj kiek
vienas iš jų yra solistas 
pustrečios 
programų, 
klausytis.
šio atkreipėme į p-lės šaknaitės* 
talentų ir gabumus. Ji įdeda 
daug jausmo ir energijos į iftu-

BIRUTĖS DARŽAS PARDAVIMUI 
Tai yra visų žinomas geriausias ir 
patogiausias piknikams daržas. Nau
jai pertaisytas ir pagerintas. Likau 
viena, duktė: ir sūnūs turi kitur už- 
siehiimus, vienai sunku prižiūrėti to
kį didelį biznjt Todėl priversta esu 
parduoti. Atšišaukite 
tėnas, 79th St. ir Archer Avė. Jus- 
tice Park, v III. Telefonas * Willow 
Springs 58.

PARSIDŪODA Tavern. Geras biz
nis. Patogioj vietoj. 4070 Archer 
Avenue. Lafayette 4296.»

REIKALINGOS veiterkos Hostess 
ne senesniu 30 m. amžiaus į sum- 
mer resort. Valgis, kambarys ir 
mokestis. Cedar Beach Hotel.

Cedar Lake. Ind. Box 15, Tel. 
Lowell 183 R. 2.

IEŠKAU ap si vedimui moteries ai 
merginos ne senesnės 35 iki 40 me 
tų. amžiaus, ne pi jokės 
prie biznio. Atsišaukite laišku. Nau
jienos, 1739 So. Halsted St. Box 
No. 473.

moteris virėja į 
nerei-

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

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

MOLER SYSTEM 
177 N. State St<

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinant pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rūšies apdvaudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

, Hemlock 0800

NAMU SAVININKU AT YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. 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 jau šiuo adresu viri 
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PARDAVIMUI pekamė tarpe lie
tuvių ir lenkų—mažam miestuke.

Kreipkitės 3339 So. Morgan St.
Yards 7258

PARSIDUODA grosernė ir mar- 
ketas, taipgi dvieju aukštu budinkas 
125 pėdų frontu, prieinamai. Geo. 
O. Mannel,' 9984 Vincennes Avė., 
City.

' GREITAI pardavimui tavern. ge
ra vieta užpakaly šokiams svetainė, 
viršuj kambariai gvvenimui. Vienai 
moteriai per sunku. 6556 So. State 
Street.

nes 
pasitenkini-

GERB
jos Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose. ...... . -

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES '

1900 S. State St . CALumet 5269.

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

PAIEšKAU darbininkės prie na 
mu darbo. Pragyvenimas ant vie 
tos. 2452 West 69th St.

Liepos 4 d., t. y. Amerikos 
nepriklausomybės šventės dieno- 
j ė, pp. :Domininkas ir' Deli j a 
Kuraičiai rengia Šeimyniškų 
piknikų. ' '

Tai yra jų tradicinė šventė. 
Kasmet tų diena pp. Kuraičiai 
suseina ‘ su savo giminėmis ir 
giriose praleidžia laikų, Tas 
pats ir šiais metais pasikartos. 
Šeštadienio ryte visi susirinkę 
nuo p nų Kuraičių namų pa
trauks į girias ir ten susiradę 
patogių vietų linjksminsis per 
dienų

choro dalyvavo J. Bepdokaitis 
ir E. MisČikaitė. ; ’

Suvažiavimas buvo gan įdo* 
mu43. ' Svarstė Uk meno rei
kalus, svarstė gan plačiai. De
legatų buvo apje' 80 iš Jung
tinių; Valstijų 
Vakare p-lė B. šalinaitė iš Brok 
lyno davė paskaitų apie liau
dies driinas 
įdomi.

, Su p-le B. šalinaitė atvyko 
sikstėtas susidedąs iš p-lių Al- 
donos Klimaitčs, Emilijos Juš-

RENDON Tavernas, per 30 metų 
išdirbtas biznis su visais įtaisymais 
ir flatas. yra rusiška ir turkiška 
pirtis. Rendauninkas nusipirko nuo
sava bizni.

3322 So. Morgan St.

. Bet aš 
Vakare 
bankieto, 
jaunų vyrų, 
Misčikų.

Sandririečių 
skaitlingas ir man 
pažįstami, išskyrus keletą. Da
lyvavo apie 40 asmenų; tsu svę 
čiais vakarienėj dalyvavo apie 
šimtų. Kalbėjo Dr. J. šliupas, 
šoko p-lės A. Maleliutė ir J. 
Aleksiuje, taipgi A. Andrejevas 
—visi ęhicagiečiai. Buvo ger

biamas Petras 'Sarpalius, bet 
programe nedalyvavo.

Proletarų meno sąjungos 
suvažiavimas

PARDAVIMUI grosernė arba 
mainysiu ant mažo cottage Mar- 
ouette Park apielinkėj. 2534 West 
45th Place.

sirint kongresui, mudvi su E. 
Milleriene iš Evanštono nuva
žiavome į Lietuvių Svetainę, 
prie 67 ir Superior avė. Ra
dome ten sandariečių suvažia
vimą. Norėjau įeiti į svetainę, 
bet maršalka prie durų stovė
damas paklausė, ar esu dele 
gatė. Pasakiau, kad ne dele
gatė, tik turiu4 daug pažįsta
mų chicagiečių. Kol ęu mar
šalka kalbėjaus, tol mačiau jų 
seimą, nes į svetainę manęs ne
įsileido, 
šiepė: tai

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

pigu kaip .............................. M. $20 
Nauja Fir-Tex insui. pilnas 100 
ketvirtainiu ,pėdų ................... $3.50

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

Pirm negu pirksi aplankyk musų 
yarda.

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

Avė. Lafayette 0074.

seimas buvo ne
visi buvo

PARSIDUODA Tavernas geroj 
vietoj ant didelio transportacijos 
gatvekarių kryžkelio) Biznis išdirb
tas. Priežastį patirsite ant vietos.

2409 W. 47th St.. Chicago.

COAL
Anglys_________

Anglys! Anglys!
Jei jus pirktumėte anglis dabar 

jus gautumėte abu: kaina ir koky
be.

Virginia Mine Run $6.95 už tona, 
perkant daugiau.

SHULMISTRAS BROS.
4016% Archer Avenue

Tel. Lafayette 6300.

Miesto mėto atsi 
šaukimas į visuo

mene

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing €o. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

vilties 
nuėjau 
nes

Į Clevelandų, Amerikos Lie
tuvių Kongresan Demokratinei 
Tvarkai Lietuvoj Ątsteigti iš
važiavom iš LaSale stoties 
dviejuose vagonuose. Į vago
nus susėdom apie pusę dvylik
tos naktį.

Kelionė buvo linksma, dali
nomės mintimis, vaikščiojome 
iš vieno vagono į kitą, taip kad 
tik apie 4 valandą ryto tepris- 
nudome. '

Kas man labai patiko, tai 
p-nios Kemėšienės tvarka. > Ji 
mus pasitiko stoty, daug sma
gumo suteikė važiuojant, rū
pinosi visais delegatais, 

f
Lietuvių kongresas Carter vieš

buty birželio 20 ir 21 dd.

Bendrai gMftija įsakyti, kad 
Clevelandas Yriftdriši lyg girioj, 
labai daug mędži 
yra kalnelių,' •k^Sij, sudaro gra
žių išvaizdą: i

žmonės malonus. Teko būti 
pas pp. Muliolius, Didelė ir 
graži šeimyna; šeši vaikai ir 
visi moksleiviai.

Justinas ir Marijona Mįsči- 
kai ripgina dvi gražiris dukteris 
ir gan dau4g dirba visuomenei. 
Priklauso iiusĮyięriijimui Lie
tuvių Amerikoję įr$ kitoms or
ganizacijoms. ^Teko ir pas juos 
svečiuotis;

Abelnai
Clevelando neblogi.

• •— A. Misčikaitienė.

487 žmones žuvo 
Cook kauntėj

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj seime praleidau kelias se
sijas. Iš šalies žiūrint, rodos, 
ko čia reikėtų užsivarinėti. Vi
si į Pildomąją Tarybą juk ne
gali įeiti.

Sekretorius Dr. Vinikas pra
nešė, kad netoli pusės narių 
Susivienijime yra moterų. Mu
sų p-lė Mikužiutė užima Pildo
mojo j Taryboj kasos globėjos 
vietų tik viena, o mes dėl to 
nepykstame. Rodosi, tie žmo
nės turėtų užimti vietas Pil- 
domojoj Taryboj, kuTie yra pla
čių pažiūrų, o jų - akyse visi 
Danai yra lygus. ,

Man patiko pirmininkas ad
vokatas F. Bagočius: ką mano, 
tą ir pasako, atviras žmogus. 
Man atrodo, kad Pildomoji Ta
ryba gera. O iki sekančio sei
mo visi nariai pribręs. Mažiau 
partinių.ginčų, daugiau toleren 
cjjos. . ;

Apie patį Clevelandų !

Clevelandas randasi prie Ene 
ežero. , Miestas jaukus.v' Union 
stotis sujungta su Clėveland 
viešbučiu, iš. kitps pusės su 
dųpartmentine . krautuve. Visi 
gatvėkariai sueina., į centrų. 
Pabuvus dienų, kitą galima su
sipažinti su mieątu.. Važinėji
mas gątvėkariais brangus —r 
10 centų karfėrąs. , Tų karfėrą 
pačiam pąsažieriui reikia - įme
sti į skrynią. Konduktorius 
tuojau pastebi, kad nesi vietB 
nis gyventoj ris, ries mums chi- 
cagięčiams nepriprasta , dėti 
karfęruš į skrynią..

Toliau už miesto, gan dideli 
parkai, kaip pav. Rockefellerio, 
kur randasi visų tautų, darže
liai., Lietuvių darželis dar tik 
rengiamas; bus gražus; dirba 
Birutės fontaną; Basanavičių4! 
paminklas ir Gediminui stato
ma. Vietinirii lietuviai (cĮeve- 
landiečiai) renka aukas. Fi
nansų sekretorė Marijona Mis- 
Čikienė prašė, kad ir mes chi- 
cagiečiai prisidėtumem prie to 
kultūriško darželio. Atmintis 
labai graži, verta paramos. Ir 
kiekvienam chieagiečiui, bu 
nant Clevelande, patariu pama
tyti darželį. «

Proletarų Meno Sąjungos su
važiavimas įvyko Darbininkų 
Svetainėj. Daugiausia dalyva
vo čia augęs jaunimas. Są
junga turi 47 chorus ir drama 
tinius ratelius. Nuo Kanklių

nes PieiAu

STORES

Artinasi liepos ketvirta die
na. Ryšy su šia Švente Chica- 
gos meras Ędwrir'd J. Kelly iš
leido atsišaukimų į visuomenę.

Meras atsišaukime nurodo, 
kad praeity daug suaugusių ir 
jaunuolių praradę gyvastį ar
ba bu4vo sunkiai pažeisti liepos 
4 dįęnos. išvakarėse, pačią lie
pos” ketvirtą ir abelnai vasaros 
mėnesiais dėl vartojimo fejer
verkų, sprogstančios medegos, 
pištolietų, šauUiVlį1 Įr; kitokių 
pavojingų įnagių.^* ; .z

Kad panašių rielaimių nepasi
kartotų šiemet, riieras kviečia 
ir prašo ChjcagOš visuomenę 
pildyti' patvarkymą, kurs drau
džia be spėcialio valdžios leidi
mo pardavinėti 'fėjervėrkus, ek- 
sploduojančią mėflėgų ir Pauja
mus ginklus. Mėras ypač pra
šo-tėvus ir vaikų globėjus pri
žiūrėtu ka<d vaikai neturėtų ir 
nevartotų tų ; priVoj irigų jįeins 
patieinš ir kiiiertįę daiktų.

Per metų, einant įvairioms 
šventėms, šeimininkės susitin
ka su daugiau maisto pirki
mo problema, bet tikslas, iš
leisti: tiek pat pinigų kaip pa
prastai, pasilieka pas jas tas 
pats, šeimininkė yra privers
tą pagaminti daugiau valgių, 
nes tada visa šeima namuose 
ir, be to, ir svečių gali atsi
lankyti, arba kad ir reikalas 
į piknikų ar ekskursijų vykti.

Ta‘ip, kad padengti tas pa
šalines išlaidas; ji priversta 
perkant labai, apsigalvoti. Ji 
ieško ne vien žemų kainų, o 
taip pat ir prekių geros rūšies. 
Gera kokybė, šviežus maistai 
ištikrųjų kainuoja mažiau, 
Čia yra didesnis 
mas ir mažiau eikvojimo.

Todėl visai natūralu, kad 
tūkstančiai šeimininkių pirks 
4-to Liepos šventėms “Midwest 
Stores” krautuvėse ir iš paty
rimo žino, kad “Midwest Sto
res” savininkai stengiasi ypa*. 
tingai šventėms patiekti iš 
pardavimus ant tokios skalės, 
kas padėtų kostumeriams su
planuoti švenčių pirkinius.

Tie prisirengimai “Midwest 
Stores’’ savininkų jau pada
ryti, o šios dienos “Naujieno
se” jus rasite skelbimų, ku
riame yra aprašyti toks išpar
davimas. Čia buvo ypatingai 
pasistengta parinkti tokios ru? 
šies maistų ir reikmenis, ko
kius šeimininkės šventėms ti
krai reikalaus^ o taipgi specia
liai žemos./kainos buvo prisi
laikoma,, IŠtikrp, ir prekės yra 
naujos ir šviežios, - peš prista
tymas buvo | - taip tvarkomas, 
kad prekės pribūtų į krautu
ves kaip tik reikiamu laiku.

Todėl, jei jus esate tas, ku
ris laukią naudos iš šio išpar
davimo ir santupų iš tų pre
kių, būtinai peržitirėk tų skel
bimų labai atsargiai. Pasida
ryk lįstų reikiamų4 prekių ir 
tada aplankyk 
“Midwest Stores 
linkėję. ■

Sutikau pažįstamų iš savo pa
rapijos Keturvalakių — Orią ir 
Marijoną Sriiulkščiųtęs. Oną 
vedusi su^ •_ Jįętrattfskų,
kadaise gyyehdį Ohięrigoj; Ma
rijona paheil, gyvena kartu, 
turi, .gyažų. iįU(žįąv|/'rihfrią. Vra 
visuomenes ; darbuotojąį> ganą 
pažangus Žmonės, Teko pas 
juos keletą/haktų pernakvoti.

VIENINTELIS LENTŲ YARDAS 
CHICAGOJE SU VISOMIS PASAU

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

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

M. $20

Pirmų kartą gyvenime teko 
dalyvauti tokiame maišytame 
seime. Sakau maišytame todėl, 
kad visokių pažvalgų žmonių 
dalyvavo jame, ir gana daug 
moterų, o taipgi čia augusio 
jaunimo, kurs gan atidžiai klau
sėsi senesniųjų kalbų, rezoliu
cijų, paskaitų. Reikia pripa
žinti, kad musų kitų srovių 
žmonės buvo džentlemonai. 
Taigi kas sakė, kad negalima 
dirbti išvien, jeigu tik yra no
ras? Pribręs su laiku ir tau
tininkai su4 sandariečiais.

Kongresui pasibaigus 
skirstėme geroj nuotaikoj 
asmeniškai ir dabar mąstau, 
ar teks dar kada tokiame ar 
panašiame kongrese dalyvauti.

Birželio 20 d., pirm prasidė-

TAVERN PARDAVIMUI— Geras 
biznis—Pigi renda. Klauskite pas: 

Žyduką. 4707 So. Halsted St.

I špar davimas!
DEL 4-TO LIEPOS ŠVENČIŲ 

KETVERGE IR PĖTNYČIOJ, LIEPOS-JULY 2 IR 3

KAINOS AUKŠTOSIOS RŪŠIES 
NORTHERN ILLINOIS ANGLIŲ 

LABAI SUMAŽINTOS 
PERKANT PO DAUG.

MINE RUN .....
LUMP OR EGG
SCREENINGS ..

Jus perkate tiesiai iš kasyklų 
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 3882—

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ
PASKOLOS

Greitas 
patarnavimas 

Realty Co.
Prižiūrėjimas

1 4329-
St. . Yards 4330

IZ* AVA Ą“MIDWEST” 'PUIKIAUSI
V GOLDEN SANTOS

“CHEF-BOY-AR-DEE”
6T> A r’TT’T A T MEAT BALLS &^AIxIL1.A1TOMAČIų SUOSE

“FRENCH’S” MUSTARDA ......

REIKALINGAS * darbininkas prie 
miško darbo $15.00 mėnesiui ir val- 
^>s. W. BENIKAITIS,

S1OGDENGYSTĖ 2123 S. Halsted St. Tel. Canal 0855
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame bleties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

< Victory 4965

“S^IDER’S”

C ATSUP =

Real Estate For Sale 
Namai-žetnė Pardavimui

PARDAVIMUI bizniavas namas 
iš fronto tavernas ir 6 kambariai 
užpakaly. 2501 Pershing Road. 
Savininka galima matyti 5 vai. vak.

SEMINOLE” BATHROOM TISSUE 
P & G” MUILAS

reg. džiaras 90

Midwcst” DEL MAIZ NIBLETS Corn kenas
kenas s.

GERKIT TIK GERĄ

........... pak. 1Q0
6 unc. pak. 10<

Midwest” sv. kenas 25c
3 pak. 19£

Red Wing” Tyras GRAPE JUICE paintės bonka 150

“Midwest” PUIKIOS SLYVOS Dideli 2% kenai 
“KELLOGG’S” WUEAT KRIŠPIĘS
“Kellogg’s” CORN FLAKES 8 unc. pak
“Kellogg’s” PEP BRAN FLAKES
“Kellogg’s” RICE KRISPIES ........

De Luxe KAVA
“KNOX JELL” DEZORTAS

~ .. abu už 20c
$100j00 CASH KAS SAVAITE—TAUPYKITE MUSŲ 

PELNO PASIDALINIMO KUPONUS,
PIRK NUO

i® ^ST

m? A MTWT A T “Sunkist” Nauji Valeneia 
VKA1N1/J&IAŽ Dideli 176 dydžio ■ Tuzinas U

California RAUDONOS SLYVOS didelės 2 tuz. 15£ 
NAUJI RIDIKŪČIAI • dideli pundeliai 3"ŪT11^ 
GELTONIEJI CIBULIAI Nauji Californijos 4 sv. ĮĮ^ 
LIVER SAUSAGE LOAF ..................  ............ svaras 250
SOFT SUMMER SAUSAGE ...... .....i........ ...... . sv. 240
“Drexel Farms” CALI HAMS .....
“Lincolnshire” Raikyti LAŠINIAI % sv. pak. 190 
“Daisy” CRĖAM~CHĖEŠĖ ..... ......3 unc. pak. 2 už 150
“Blue LabeI” CHEESE įvairiausias 4 unc. pak. 90 
“CRACKER JACK” vaikučiams 3 pakale 
“Campfire” MARSHMALLO^S ,.......  ’ sv. pak. 190
“E-ZEE-ADE” DĖL MINKŠTŲ GĖRIMŲ 2 pak. 90 
“Midwest” PEANUT BUTTER .......... sv džiaras 150

3 kenai 130 
4 rolės 250 

dideli šmotai 7 už 260 

• ..........  3 už 170
DYKAI! 25c bonka “OLD ENGLISH” Rakandų pališo už tiktai 1c 

su pirkimu
OXYDOL.... dideli pakeliai, : 19c

________For Rent
RENDON tavernas arba priims 

partneri—^moteris negaliu vesti vie
na. Pilnai įrengta. Geras biznis.

815 W. 51st St. Boulevard 4337

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas i ta 
vern- biznį—Be skirtumo vyras ai 
moteris—Su mažai pinigų—5 gyve 
nimo kambariai arba parduosiu vi
sa. 1320 So. 49th Avė., Cicero.




