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Pirmiau buvo areš

zuotų darbininkų/žinoma, 
giamai veiks ir patį organiza
vimą neorganizuotų geležies ij 
plieno liejiklų darbininkų.

nuo tų 
daugiau 
Tie 19

Teisėjas Gor- 
teisme nuteisė

Streikieriai reikalauja pakeli 
mo algų, pusantros mokesties 
už viršlaikį ir sekmadienio dar
bą ir pagerinimą gyvenimo są
lygų-

dėl 4-to Liepos 
Švenčių 
NAUJIENOS 
NEIŠEIS 
ir Naujienų 
raštinė 
bus uždaryta.

susirinkimu 
streikieriai

tartis esminiais klau-
Derybos užtruks apie

trukcijos 
distrikte 
000.

strei 
areš

VIENNA, liepos 2 
mund Bosel, buvęs turtingiau 
sias Austrijos žmogus, liko su
imtas už prigavystes.

Ruošiasi' organizuo 
ti geležies liejiklų 

darbininkus

Geležies magnatai per Ame
rican Iron and Steel Institute 
paskelbė, kad jie griežtai prie 
šinsis jų darbininkų organiza
vimui ir nepasiduos spaudimui 
iš šalies. Tai kovai jie ruošia
si panaudoti visus savo ištek
lius.

Kiek šiuo metu be 
darbių Vilniuje

Nepaprastas 
lietus

mm.
das. 
buvo

Kaip engiami Vilnį 
jos lietuviai

SPOKANE, Wash., liepos 1. 
— Apie 2,000 miškų darbinin
kų sustreikavo, suparaiižiu<x 
darni miškų kirtimą šiaurinėj 
Idaho valst. daly.

Spėjama, kad prie streiko 
ruošiasi ir lentpiuvių darbinin-

Sustreikavo Idaho 
miškų darbininkai

Federalinis teismas 
apkaltino 19 biržos 

sukčių

Prasidėjo derybos 
su Ispanija

13 streikierių nušau 
ta Yucatane, Mek

sikoj

Chicago, UI., Penktadienis,; Liepos-.Tuly 3 d., 1936

DETROIT, Mich., liepos 2.— 
Highland Park policistas, ug- 
niagesis ir dar vienas žmogus 
liko areštuotas dėl Juodojo Le
giono suokalbio ^nužudyti High
land Park laikraščio leidėją 
Kingsley, 
tuota 12 žmonių

Siūlomos pataisos veikiausia 
bus svarstomos tautų sąjungos 
rugsėjo susirinkime.

tarpu areštavimas 
tęsiasi. šiandie 

dar 10 streikierių, 
gi buvo areštuota

liepos 2. —- 
Pius sumanė įvesti per 
vyskupus viso pasaulio 
cenzūrą. Tai jis pas- 

savo laiške visiems ka- 
vyskupams Jungt. Vai*

rytdie- 
gryčių, 
didelė

Pietinio Texas pot 
vyniuose žuvo jau 

22 žmonės

Naciai busią geri žy 
dams—laike olym 

piados

GLEN COVE, N. Y., liepos 2. 
— Daktarai patarę bankieriui 
John P. Morgan žymiai sulie^ 
sėti. Jis serga neuritis ir ne
gali vaigščioti. Tečiaus dakta
rai tikrina, kad jis greitai pa
sveiksiąs ir galėsiąs važiuoti 
metinėms atostogoms į Londo
ną, taipjau tetervinų medžiok
lei Škotijoj.

SUNAIKINTOS PAMIDORŲ 
IR CUKRINIŲ RUNKELIŲ 

PLANTACIJOS.

BERLYNAS, liepos 2. — Na
ciai pasižada būti geri žydams 
laike pasaulinės olympiados ir 
tuo laiku žydų nepersekioti, 
nes tai gali padaryti blogą 
įspūdį į atvykstančius iš užsie
nio svečius, kurių laukiama 
daugelio tūkstančių.

Bet naciai jau dabar atvirai 
kalba, kad praėjus olympiadai 
ir svečiams išvažinėj ufe, jie ta
da tikrai atsiskaitysią su žy
dais ir už tą “gerąjį laiką”.

Chicagos elevato 
riai nupigino važ

mos kainas

ROCK ISLAND, III., liepos 
— Mississippi upės konts- 

darbams Rock Island 
bus išleista $10,000-

“Keista, kad
Anglijos nu
gyvena Afri- 

vienas klausy-

NEW YORK, liepos 2. — 
Federalinis grand jury ap
kaltino 19 asmenų ir vieną kor
poraciją už naudojimą pašto 
priga vingiem s tikslams, išpar- 
duodant per paštą už 
000 beverčių šėrų.

Sulig apkaltinimo, 
prigavikų nukentėjo 
kaip 14,000 žmonių, 
apkaltintųjų suorganizavę *Ray- 
on Industries Corp., kurios Še
rus jie patys augštai iškėlė, kad 
tuo prisivilioti pirkėjus 
šėrai buvo siūlomi kaipo geras 
investmentas. Bet išpardav.us 
Šerus kompanija žlugo.

KAUNAS, birž
virtadienį Kaune prasidėjo Lie* 
tu vos Ispanijos prekybos dery
bos. Iš ispanų pusės dalyvau
ja Ispanijos pasiuntinybės Ry
goje charge d’affaires de Encio 
ir prekybos attache de Navas- 
ųues. Lietuvos delegaciją su
daro užsienių reikalų ministeri
jos ekonominio ' departamento 
direktorius J. Norkaitis, St. 
Kuzminskas ir valdininkas VI. 
Žilinskas, iš finansų ministeri
jos — prekybos departamento 
prekybos 'skyriaus vedėjas A. 
Danta ir prekybos ir pramonės 
rūmų sindikus P. Baltuška. Va
kar delegacijos susipažino ir 
pasikeitė nuomonėmis, šiandien 
pradėta 
simais. 
savaitę.

Radio streikieriai 
areštuojami ir tei

siami kalėjiman

Dar viena moteris 
automolistė nuteista 

kalėjiman

Bet perkantieji tikietus ne
galės naudotis Įgatvekarių ir 
busų transferiais. Tokiame 
atvejuje jie vistiek turės mo
kėti 10c už kiekvieną važiavi
mą. Taigi tuo nupiginimu ga
lės pasinaudoti tik tie, kurie 
naudojasi ištimtinai tiktai ele
vatoriais.

RYMAS, liepos 2 
kelias dienas susirgo vaikų pa- 
raližum jaunesnioji Mussolini 
duktė Anna Mąrie, 7 m. Ji 
pradeda pasveikti. Bet už tai 
dabar Mussolini sūnūs Roma
no 9 m., susirgo kokliušu.

NEW YORK, liepos 2. — Po 
ilgokos peraukos laike kurios 
dirižablis, Hįinderburg (skraid
žiojo į Pietų Ameriką, jis šįryt 
atskrido į Ameriką, atskrisda
mas iš Vokietijos į 50 vai. 33 

Tai yra naujas rekor- 
Pirmesnis jo rekordas 

59 vai. 50 min.

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

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Vakar 12 vai. dieną tempe
ratūra Chicagoje buvo 67°.

Saulė teka 5:19, leidžiasi 
8:29.

Dabar variduo tiek pat grei
tai slūgsta, kaip greitai jis ki
lo, parodydamas visą baisųjį 
sunaikinimą, kurį staigus pot
vynis atnešė. Sunaikinimo 
vaizdas daug baisesnis, negu 
buvo tikėtųsi.

Nemažai nukentėjo nuo liū
ties ir potvynio ir Meksikos 
pusė, kur irgi yra žuvusių žmo-

VI. 2 iš ryto 
Prieš 12 
ir užėjo 
Iš pra- 

vandens

VATIKANAS 
Papa 
savo 
mūviu 
kelbė 
talikų 
stijose

Papa taipjau įsakė vysku-. 
pams gauti iš savo parapijonų 
kasmet naujus prižadus nelan
kyti “prastų mūviu”.

Laiškas ' buvo adresuotas 
Amerikos vyskupams, kadangi 
jie pirmieji įvedė mūviu cen
zūrą. Bet laiške raginami ir 
viso pasaulio vyskupai pasekti 
Amerikos vyskupų pavyzdį.

John Lewis, kuris vadovaus plieno darbipinkų streikui. Philip Murray yra vyriausias 
nizatorius.

KĖDAINIAI 
labai gražu ir karšta, 
vai. staiga apsiniaukė 
audra su perkūnija, 
džių pylė smarkus 
čiurškšlėmis lietus. Tačiau ne
trukus pradėjo kristi ledų ga
baliukai ir pagaliau nepaprastu 
smarkumu ėmė lyti vien le
dais, kurie ėjo ruožu tarp Kė
dainių ir Dotnuvos. Ypatingai 
nukentėjo Kėdainių miestas ir 
jo apylinkės. Ledai krito iki 
3 cm. skersploČio (kaip stam
bus miško obuoliai). Pačiuo
se Kėdainiuose ir artimiausio
je apylinkėje žemė buvo nu
klota storu ledų sluoksniu. Le
dai pridarė Kėdainių pomidorų 
ir cukrinių runkelių auginto
jams milžiniškų nuostolių, ku
rie aiškinami ir nustatomi. Ta
čiau jau dabar konstatuojama, 
kad pamidorų plantacijos, ku
rios čia yra didžiausios Lietu
voje nukentėjo per 75%; kitos 
daržovės ir cukrinių runkelių 
plantacijos dar daugiau nuken 
tėjo. Daugumoje viskas juo 
da, sumaišyta su žeme. Vai
sių sodai nukentėjo per 30%.

WASHINGTN, liepos 
8:29.
Oro biuras pranašauja 
nai lietu, daugelyje tų 
kurias dabar terioja 
sausra.

CHICAGO. — Elevatorių 
kompanija nupigino važmos 
kainas elevatoriais ir vieton 
10c. bus imama tris tikietai už 
25c. Tai padaryta trijų mė
nesių bandymui. Savaitiniai 
pasai gi bus panaikinti, nes jie 
pasirodė nepopuliarus. Bet kas 
nenorės pikti 3 tikietus, tie 
vistiek už kiekvieną važiavimą 
mokės 10c.

liepos 
Volk- 

von

VILNIUS 
ščiai jau kuris laikas pilni pri
rašyti žinių apie tai, kaip len
kų administracijos organai, 
trukdydami bei slopindami lie
tuvių veikimą okupuotame kra 
šte, ieško progų bausti lietu
vius, ypač žymesnius veikėjus, 
piniginėmis baudomis bei areš
tais. Štai Rodunės (Lydos 
apskr.) policijos komendantas 
Olševskis su vienu policininku 
buvo užėjęs į Pelesos kaimo 
“Ryto” skaityklą 
“Vilniaus žodžio” 
knygų. Skaitykloje 
suaugusius ir penkis 
beskaitančius knygas 
dantas, nesuradęs ieškomo “lo 
bio”, ėmė klausinėti vaikus, kur 
jų knygos, sąsiuviniai, kokias 
jie turi pamokas ir t. t. Vaikai 
atsakė, kad jie atėję į skaityk
lą tik pasiskaityti laikraščių, o 
ne pamokoms. Tačiau komen
dantas vis dėlto surašė proto
kolą. Skaityklos vedėja E. 
čerlionytė, kovo 22 d. dėl to 
pašaukta Rodunėn, išaiškino, 
kad vaikai į skaityklą ateida
vo paprasta tvarka, kaip ir vi
si kiti, pasiskaityti.

Nors čerlionytė nenusikalto 
nei prieš valdžią nei prieš tvar
ką, tačiau Lydos apskrities Sto
rasta gegužės 18 d. ją nubau
dė 100 zlotų arba 30 dienų 
arešto už tariamą vaikų moky
mą be atitinkamo leidimo.

GENEVA,, liepos 2. — Tau
tų sąjungos politikams, kurie 
per kelioliką metų skelbė ko- 

pagalios, 
sąjungoje

VISALIA, Cal., liepos 1. —- 
John Waterhouse, 24 m. uni
versiteto studentas, atsistojo 
ant pavojingos uolos krašto po
zuoti fotografijai. Išslydus iš 
po kojų akmeniui jis nusirito 
900 pėdų stačiu uolos šlaitu; 
užsimušdamas vietoje.

ieškodamas 
įtariamų 
rado du 

vaikus, 
Komen-

MERIDA, Yucatan, Meksi
koj, liepos 2. — Federaliniai ka
reiviai paėmė savo kontrolėn 
Meridą mieštą po to, kai poli
cija, kuri saugojo gubernato
riaus Gardenas rumus nušo
vė 13 streikuojančių busų dar 
bininkų laikę darbininkų de
monstracijos.

51 streikieris liko sužeistas, 
policijai prie rūmų paleidus 
papliaupą šūvių iš kulkosvai
džių.

Demonstraciją, prasiėjo ma- 
, kuriame 

kartu su 
šoferių su- 
vidurmiesty

4PI»^jizmušta daug įvairių na
minių ir laukinių paukščių, in- 
spektai visur sukulti, prikapo
ta šakų ir t. t. Pasėliai lau 
kuose nukentėjo tik vietomis, 
nes ledai ėjo nė visur vienodu 
smarkumu.

CHICAGO. — Industrinių 
unijų šalininkai ruošiasi pradė
ti platų organizavimą geležies 
ir plieno liejiklų darbininkų į 
vieną industrinę geležies dar
bininkų uniją.

Organizavimo kampaniją Chi
cagos distrikte pavesta vesti 
Van A. Bittner.

Simu 
busų 
dalimi taksikabų 
stabdė judėjimą 
ir paskui nužygiavo prie guber
natoriaus rūmų protestuoti 
prieš valdžios nesirūpinimą vy
kinti darbo kontraktus.

Policijai pradėjus šaudyti 
darbininkus, militarinio zono 
komanduoto  jas gen. Pablos pa 
šaukė kariuomenę, kuri nugin
klavo policiją ir pati pasiėmė 
palaikyti mieste tvarką.

Didžiosios valstybės 
bando gelbėti tautų 

sąjungą

Lietus bent laikinai baigsiąs 
sausrą Dakota, Montana, Iowa 
ir Minnesota valstijose.
:;>Aid£anaas^4^>.'y5ennęssee• val
stijose jah buvd lietaus, o šiau
rinė Texas valstija nors dar 
kenčia nuo sausros, bet pieti
nės valstijos dalis susilaukė 
tokio lietaus, kuris iššaukė net 
ir didelius potvynius, kuriuose 
žuvo daug žmonių.

Mažas lietus buvo ir dauge
ly kitų valstijų, bet pietryti
nės valstijos vis dar laukia 
smarkesnio lietaus, kuris ge
riau sudrėgnintų išdžiuvusią 
žemę.

CHICAGO . 
man saugumo 
kalėjiman dar vieną moterį au
tomobilistą. Jis nuteisė Mrs. 
Irene Johnson, 40 m., 3754 S. 
Michigan Avė., 10 dienų kalė
jiman už tai, kad ji važiavo 
automobilių girta būdama ir 
įvažiavo į kitą automobili.

Ji yra penkta moteris, ku
rią teisėjas GiOrman yra pa
siuntęs kalėjiman už neatsar
gų važinėjimą automobiliais.

Papa nori cenzuruo 
ti viso pasaulio 

muvius

BASEL, . Šveicarijoj, 
2. — Socialistų laikraštis 
rechts rašo, kad Otto 
Hapsburg yra slapta apsigyve
nęs Bazelio hotely ir kartu su 
visu buriu Austrijos ir Ven
grijos monarchistų akylai se
ka padėtį ir ruošiasi prie at- 
steigimo Austrijos monarchi-
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lektyvį saugumą, 
bankrutavus, tautų 
pasidarė tikra suįrutė,

Nors Anglijos ir Franci jos 
delegatai pritaria atšaukimUb 
sankcijų, bet visgi sakosi ne- 
prip^insią Italijai Užkiariavi- 
mo Ethiopijos, tai kitos vals
tybes pritaria palaikymų! sank
cijų.

Pirmiausia už atšaukimą 
sankcijų pasisakė Kanada. Po 
jos sekė Anglija. Eden nors 
ir pritarė atšaukimui sankcijų, 
bet sakėsi stovįs už kolektyvį 
saugumą. Sankcijos gi nepa
vykę todėl, kad valstybės ne
buvo pasiryžusios kariauti už 
taikos išlaikymą.

Tik vienas Pietinės Afrikos 
dominijos delegatas reikalavo 
tęsti sankcijas, 
balčiausias visoj 
peri jo j žmogus 
koj”, pastebėjo 
tojų po jo kalbos.

Už sankcijų atšaukimą pasi
sakė taipjau Rusija ir Franci- 
ja, nes jos vistiek nebuvo nuo
širdžiai valstybių vykinamos.

Delei didžiųjų valstybių lei
dimo Italijai pasigrobti Ethio- 
piją, iš tautų sąjungos ruošia
si pasitraukti Pietų Amerikos 
ir Pietų Afrikos valstybės. Ki
tos valstybės irgi šaltai žiuri į 
tautų 'sąjungą, kaipo bejėgę 
valstybių sąjungą, ■ negalinčią 
ar greičiau nenorinčią gelbėti 
užpultąją silpnesnę šalį ir tiktai 
žiūrinčią didžiųjų valstybių in
teresų.

Tečiaus vistiek didžiosios 
valstybės nenori tautų sąjun
gos pakrikimo ir Franci j a, An
glija ir Rusija deda visas pas
tangas ją išgelbėti ir sustip
rinti. Jos/ siūlo pataisas grei
tesniam ir lengvesniam pritai
kymu! sankcijų, kad jos tuo 
budu butų veikmingesnės. Siū
loma ir pačią tautų sąjungą iš
dalinti į apygardas, taip kad 
ištikus puolimui veiktų tik ar
timiausios valstybės, kurios 
greičiau gali tarp savęs susi
tarti.

DALLAS, Tex., liepos 2. — 
Delei nuo nepaprastai smarkių 
liūčių kilusiuose potvyniuose 
pietinėj daly Texas valstijos, 
kiek jau tikrai žinoma, žuvo 
mažiausia 22 žmones. Tečiaus 
prisibijoma, kad greitai slugs- 
tantis vanduo iškels i^ar^ąu1* 
giau žUvusijų .lavonų. \ . *;

Užėjus liūčiai visi upeliai 
pavirto didelėmis sriauniomis 
upėmis, kurios viską nešė savo 
kely. šimtai tūkstančių akrų 
ūkių liko užlieta vandens ir vi
si pasėliai - liko sunaikinti. Nuo
stoliai siekia milionus dol.
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Bet ir tarp pačių unijų nėra 
sutarimo.

John L. Lewis, angliakasių 
imi jos prezidentas, kuris vado
vauja ir geležies darbininkų or
ganizavimui, pritaria industri
nėms unijoms. Bet Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas 
Wm. Green industrinėms uni
joms priešinasi ir grūmoja pa
šalinti iš Federacijos Lewis ir 
visus jo šalininkus.

Net ir geležies darbininkų 
organizatoriai liko pašaukti pa
siaiškinti Federacijai ateinantį 
antradienį ir atsakyti j uiti 
matumą paleisti jų organizuo
jamas unijas, arba pasitraukti 
iš -Federacijos.

Mussolini vaikai 
serga
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CAMDEN, N. J., liepos 2.— 
Camden teisėjai pradėjo siųsti 
kalėjiman RCA streikierius ir 
streiko vadus.

šiandie liko nuteistas kalėji
man streiko vadas Carey, elek
tros ir radio darbininkų unijos 
prezidentas. Jis nuteistas 60 
dienų .kalėjiman, arba užsimo
kėti $100 pabaudos.

Kilias streikieris, Kimmich, 
liko nuteistas 90 dienų kalėji
man.

Tuo 
kierių 
tuota 
miau 
streikierių

Lenkų statistikos daviniais, 
paskutinutoju metu Vilniuej bu
vo 5370 bedarbių, iš kurių 4434 
vyrai ir 936 moterys.

Palyginus su ankstyvesnių 
laiku ,bedarbių skaičius pasili
ko beveik toks pat. šin skai- 
čiun nėra įskaityti provincijos 
miestuose ir miesteliuose esan-
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Ruošiamasi visuotinam plieno industrijos streikui. — 
— Plieno kompanijos perka ginklus ir amuniciją. 
— Kompanijos Šnipų sistema veikia. — Uriijos orga
nizatoriai yra puolami samdytų mušeikų.

PITTSBURGH, Pa.—Jau bus 
apie savaitė laiko kaip oficia
liai prasidėjo visoj plieno in-< 
dustrijoj vajus suorganizavimui! 
darbininkų į uniją. Vadovauja 
John L. Lewis komitetas, ku
ris yra žinomas kaip Industri
nės Unijos Organizavimo Komi
tetas. . j

Norima visus plieno darbinin
kus suorganizuoti į senąją plie
no darbininkų uniją, fcuii yra 
žinoma kaip Ąmalgamaited As-‘ 
sociation of Iron, Steel & Tin 
Workers industriniais unijos 

. pamatais. Panašiai kaip anglia
kasių unija, audėjų ir kitos pa
našios unijos, kurios yra susi
organizavusios taip vadinamais 
industriniais unijos pamatais.

Prie šio vajaus dėl organiza
vimo plieno industrijos darbi
ninkų buvo ruošiamasi iš ank
sto. Organizavimo darbas yra 
vadovybėj patyrusių ir užgy
dytų angliakasių unijos organi
zatorių. Organizavimo finansi
nė parama yra užtikrinta, — 
vjen tik angliakasių unija yra 
paskyrus $500,000 (penkis šim
tus tūkstančių dolerių) organi
zavimui plieno darbininkų. Ki
tos unijos irgi yra pasižadėju
sios remti plieno darbininkų 
organizavimą ne tik moraliai, 
bet ir finansiškai.

Politines aplinkybes organi
zavimui plieno darbininkų y^ 
gana palankios pasidčkojant 
Prezidento Roosevelto naująjai 
dalybai. Plieno industrijoj tar
pe darbininkų bruzdėjimas dėl 
organizavimosi į unijų yra gy
vas nuo tų garsiųjų N.R.A. lai
kų.

Trumpai sakant, prospektai 
yra geri plieno darbininkams. 
Tačiau turim neužmiršti, kad 
šioje kovoje darbininkai susidu
ria su 5 bilijonų plieno trustu, 
kuris yra gerai suorganizuotas

j 'vadinamąjį American Iron 
and Steel Institute. Tasai trus- 
taš yra pasiryžęs vartoti viso
kias priemones, kad galėtų su
laužyti darbininkų streikus var
tojant visokias bjauriausias 
priemones.

Plieno magnatai nujausdami, 
kad ruošiamasi prie organizavi
mo plieno darbininkų, patys 
pradėjd skelbti, kad duota dar
bininkams mokamas atostogas 
ir pakelta uždarbiai. Vadinasi, 
pradėjo gerintis darbininkams, 
kad sulaikius nuo organizavi- 

■ ' * \ i . • # J ’ t1 L , | į s ‘ / f ’ ’ m°si. “
Dar kol kas niekur streikai 

nėra skelbiami, tik unijos orga
nizatoriai rengia viešus mitin
gus ii* organizuoja darbininkus. 
Bet jau plieno Prustas ir tuo yra 
baisia susirūpinęs, — deda di
džiausius skelbimus į ląiį^aš- 
čius ir varo didžiausią propa
gandą prieš organizavimą plie
no industrijos darbininkų. Ban
do gąsdinti publiką dėl gręsian
čio streiko, ir jau išankšto ban
doma sukurti publikoj nepaian- 
?/ te ' :■ t T'1 tiMi < '' ' ■kią nuomonę prieš organizato
rius.

Plieno trustas nepasitenkina 
vien propaganda, bet griebiasi 
šnipavimo ir teroro prieš orga
nizatorius.
g Kaip jau yra žinoma, dauge 
Jis mažų mifestelių, kur yra1 di
džiulės plieno liejyklos, yra ab j 
soliutėj kontrolėj plieno mag
natų bosų. Jau ir dabar iš tų 
miestelių pasamdyti mušeikos 
veja unijos organizatorius var
todami terorą.

t-l * *

Jau yra žinoma, kad plieno 
kompanijos gabena į dirbtuves 
ginklus ir amuniciją ir žvejoja 
visokios lųšies mušeikas. Maty
ti, iš anksto ruošiasi riaušėms.

Nėra mažiausios abejones, 
kad plieno magnatai su provo
kacijų ir riaušių pagalba ban
dys demoralizuoti darbininkus.

Praeity plieno kompanijoms 
daug pagelbėdavo tarpusavio 
darbininkų pasiskirstymas. Ne 
kartą kompanijos provokatoriai 
panaudodavo komunisfus išpro- 
vokayimams riaušių.

Tačiau šį sykį organizavjme 
plieno darbininkų nėra darbi
ninkų pasiskirstymo, — komu
nistai bendrai veikia ir kompa
nijos provokatoriai negalės pa
sinaudoti darbininkų pasiskir
stymu.

Pititsburgho apylinkė ir kiti 
plieno industrijų centrai yra 
išvakarėse didelių industrinių 
įvykių.

Dabartiniu laiku p. Yesulai
tis darbuoj asi su Ai r way s Pa-' 
tent Corporation, Washington,; 
D. C. Trumpam laikui yra ap i 
sistojęs jrwin, Pa., Maple 
Lodge, apie 20 mylių nuo Pitts- 
burgho.

Gerbiamas svečias atvykęs į s 
Pittsburghą buvo apsistojęs pas 
Povilą Dargj, ttaip pat dalyvavo; 
ir North Sidės lietuvių išvažia
vime Adomo Sodne.

Kalbantis su p. Yesulaičiui 
apie vadinamojo 3-čio skridimo; 
organizavimą, jis pareiškė, kad 
vietoj organizavus trečią skri
dimą. butų daug geriau, kad. 
Amerikos lietuviai įsteigtų to
kį fondą, iš kurio butų duoda 
mos stipendijos pasižymėj U- j 
siems lietuviams jaunuoliams 
siekti oriaiviriinkystčs meęha-: 
nikoš arba kitokios srities or-Į 
laivininkystėje.

Pasak Yesulaičio: “aš pats 
ant savęs žinau, su kokiais sun- i 
kuinais prisieina susidurti ne
turtingiems moksleiviams".

— S. Bakanas.

ŠPIČBUKU KAMPAS
Špičbukų raportas iš SLA. 

jubiliejinio seimo

SLA. jubiliejiniam seime 
Špičbukai irgi turėjo savo de
legaciją, todėl šiuo noriu pa
teikti savo raportą iš jubilie
jaus iškilmių ir darbų.

AKUŠERĖS
Anelia ĮLJaruss

vyrioj iVik ii'.j

Physical Therapj 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuc 
se ar ligoninėse 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims irmet’ 
ginoms patari 
mai dovanai.

VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
Užsirašyti

NAUJIENAS
kurios daugeliui 
teikė kreditą, kai

S. Bakanas

su- -.j Jie 
neturėjo kuom užsi
mokėti.

Metinė prenumerata Chi- 
cagojė $8.

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

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Trečioji seimo diena 'gi dėl

ir
Špicbiilcų gudrioši& dalybą ne-

_________________ Penktadieni jLaepos 3, 1936
š^štą dieną seimavojom tik’ 

pusę dienos, o paskui atsisVei-; 
kjnę grįžom ten, iš kur buvom 
atvykę.
' — Špičbukų Delegatas.
< . • i t. -

atvykę

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

SVEČIAS
ŠIOS SAVAITES

" *... 1 F
Harry Thompson ‘

Los Angeles, Cal. — Harry 
Thompson, kuris yra įtariamas 
šnipinėjimu Japonijos naudai. 
IŠ profesijos jis yra šokėjas.

Viktoras Yesulaitis lankėsi 
Ęįftsburghe

PITTSĘURGĘ, Pa. — Birže
lio 28 d. buyo atsilankęs Pitts- 
burghe Viktoras Yesulaitis.. P- . , į t.J :. 4 * . . . J 1 • . i
as Yesulaitis yra žinomas Ame
rikos ir Lietuvos lietuviams 
kaip orlaivių mechanikas, kuris 
dirbo prie įrengimo Dariaus ir 
Girėno I Lituanicos transatlan
tinei kelionei. Taip pat yra dir
bęs ir prie II Lituanicos Felik
sui Vaitkui ruošiantis prie an
trojo transatlantinio skridimo.

Gal būt, “Naujienų” skaity
tojai nėra pamiršę, kad Vikto
ras Yesulaitis yra gimęs ir au
gęs Wilkes Barre, Pa. Vadina
si, yra kilęs iŠ angliakasių šei
mynos. Tačiau kaip orlaivių

Extra Bargenai
LINOLĘUM 9x12 

STIPRUS IR GRAŽUS

$8.95
BOŪSEVELT

• F. 4> -tr tty -t ■ 'f »>FURNITUREco:
2310 West 

Roosevelt Road
Tei. Seeley R76O

r; Sjw'pintyji;
dįeria : .buVb

kių iškilnių diena, feuvo .atida
rytas seimas, pagert>ti vdera-į 
nai ir garbės svečiai. Priėmi
mas mandatų ir kitokių visokių; 
dalykų. ' "{ ■ ^ O . •

Bet už vis daugiausia, įtai| 
prisiklausėm visokių prakalbų j 
apie meilę, fraternalizmą, vię-s 
nybę, didybę ir kitus visokius; 
gerus galus. ‘

Antrą seimo dieną jau prasi-į 
dėjo skaitymas trumpų, ijjgų,; 
siaurų ir plačių raportų. Ir tai 
ne tik reikėjo klausyti skaitan-! 
čius, kalbančius, bet reikėjo 
tuos raportus priimti, su “ūkio- i 
nais” be “uklonų” ir kai kų- 
riuos prisiėjo atmesti. ' !

' • <! ' • ' ■ • J č - ' • s-- --- ----------------------------------

UfbsitiKo, kas galėtų' špičbukus 
suinteresuoti. ' ■< \ ■

> c./''-' '.''

Tačiau seimavbjaųt- ^tų --die-' 
ną įvyko tokių 'dalykų,' apie 
kurįptjjs špičbųkų ,...'<"4felė^ataš''
O-w Pi iau-'sU'’btivo persiėmimas tarp Vi- 
taičib ir Baltrušaičio, tarp Chi-' 
cagos ir Scrantono. 
' \ ' • * t i 1 . ' ,» ■’

Bot užvis svarbiausias mo- 
mentas buvo, kai Gegužis buvo 
pardavęs visus fašistus socia
listams, o fašistai paėmė į ne-1 
laisvę visus sandariečius be jo
kio mūšio ir pasipriešinimu. 
Sandariečių prezidentas p. S.. 
Gegužis daug lengviau pasidavė; 
fašistams, ne^gu ĮĖ.tiopijos im
peratorius Ęai)e $eiassie itali- 
jonams, atsižadėdamas sanda- 
rieįiškų principų ir demokrati
jos. yadinasi*, nuo tos dienos 
Sandara perėjo pilnon kontro- 
lėn fašistų.

.. <

Didesnė Jėga Neryuo- 
tiems, Susilpnėjusiems 

; "Vyrams 'ir Moterims
*„ 1 i. V , • į

NUGA-TONE yra turtingas Zinku-Fo»foidu 
brangia sudėtimi, parūpinančia losfora, t. 
y. elementų labai reikalingų tvirtiems, ga
lingiems nervams. Medikalifikų fosforų pa
rado daktarai, kad suBvelninti ir nuraminti 
sujaudintus svyruojančius skaudančius ner
vus. Jis yra brangus nervų suirutėse kurios 
pagimdo “nusidėvėjimo" jausmų.

Tas Šaunus receptas turi tam tikrų formų 
geležies, raudono kraujo reikalingo budavo- 
jimiii tvirtesnių ir sveikesnių raumenų ir 
sugrųžinimui spalvos Ir pilnumo išblyfiku- 
siems, ploniems veidams. Be to, NUGA-TO- 
NE turi fiefiiae kitas brangias gyduoles. Pra- 
dėkit imt NUGA-TONE Šiandien ir tėmykite 
kaip stiprėsit. Parduoda visi aptiekoriai su 
garantija grųžinti pinigus. Tik Vienas Do
leris mėnesio irytmentui.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL—Idealų 
Liuosuotojų, vidurių 25c ir 50c.

LIEUVIAI
Gydytojai ir Dentįstai

Amerikos Lietuviu Daktaru' - 
Draugijos Nariai.

-**v~<^Www**^>***A*irur»*********W*^*S^e^*****^**^**n*w^ra

Ą. Montvid, jį. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 Wėst Madison Street 
Vai. 1 13d 8 po pietų. 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7880
Narna telefonas Brwnrkk 0897

Ofiso TeL Boulevard 5913 
Rez. TeL Victory 2848
Dr. Bertash

Cor. of 85th and Halsted Sta.
Ofito valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8 :M 

Dairai patarti.

M Žinia iiįi Lietuviams
Pusmctiniąme direktorių susiriulcime, 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 ^ederalė Spulka pertikri
na Chicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupyti savo 
pinigus yra Simano Daukanto Federal Savings and Loan 
Assbciation of Chicago, kur pinigai kiekvieno asmens 
yra apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington, D. C.

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

■ Y2202 WEST CERMAK ROAD, 
skersai Metropolitan State Bank

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

Paskolos darouios nuo 5 iki 15 metų. "
Natrių savininkai reikalaujanti m0rgioų7^y?8fiSfc?s kreip-' 

kitės į "

^H^SlO:pAllKANTOj/ 

tederal Savings 
AND LOAN ASSOCrATJON 

Of CHICAGO
2202 West, Cermak Road

BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas.
' • r n-t---- f . - j j,,’|

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ.
• « <i -»■• ■ ” ■ ■ ■' , j 1 ■ " • '

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse. 
į r,-..- >.v b J V-. >_______________________'' ____________

J. LĮULEVICIUS
4092 Archer Avęnue ' • ',r Phone Lafayettą 8572
UįtuŽn.i ...... ............................... . .......... į ... .................... „i.*....... J. h..i,l 4.,» .. ..... „^.'i.i'.i.'.

A. MASALSKIS
8307 Lituanica AVenuė Phone Boulevard 4189

A. PETKUS
1410 South 49th CoiirĮt Cicero 9 Phone Cicero 2109.i-u—w t . ............ . ............u*.

t J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

; S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

! L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phohės Boulevard 5208-8418 -      -------- ---------- :   ———    .................. .

10734 S. Michigari Ąye. l’el. Pųllman 5703
■< * '-•'■■•

, J. F. EŲDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Aveniiė PKories Yards 1741-1742
Brightbn Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

. -      . i . ■» "<H II ■ Iii uii.i.1 i, i i     n   '■ i ' 1 Į- <.ilnili| I llwi.)4l II ■ -I ■»

4605-07 S. Hermitage

EACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Plaee Uhones Canaj 2515—Cicero 5927

- ■ & C. LĄCHAyiC? I-;
42-44 East 108th St. Tel. RiillfoAh 1270* arba Canal 2515

Į 1 ----------| -J.ty.I 13 .1- .) t- ; < Į

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituąnica Ąvenue į ' ‘ Phone Yards 1188 i

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
YARds 1741—1742

J. F. EŲDEIKIS

Kasdien skaitydami I 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingu | 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

.£____ ■' '' _______ ■____________________J

ADVOKATAI

ADVOKATAS
ofisas—127 "N. Dearborn St. 
1431-1434—TeL Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St

Miesto
Kamb.
Namų

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 
Tek Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—
Tel. Boulevard 1316.

nasrai eutartiea.

Telephone: Boulevard 2800

JOSE P H J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

<631 SOtITH ASHLAND AVEN1
Res. 6515 So. Rockwell St 
'Telephone! Renublic 9723

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

334$ South Halsted SL : .•*
TeL Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir neričl. nasrai sutarti 
Rez. 6631 So. Californl* Avenus 

Telefonas Republie 7868
■-tr.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj nasrai sutarti.

KL Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

< Rezidencija *
3407 I^owe Avė. Tek Yards 2510

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki f 

vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofiso Tek: Bculevard 7820 
Namu Tek: Prospect 1930

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 SL) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rocktreil Street 

Telefonas Renublic 9600.
.........................- i ..... i....... —i... 'iii . .... ..............................

ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

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

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY 

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Westem Avė., 

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

6:00 vakare.
188 IV. Randolph St.

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

AKIĮJ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
, * ' LIETUVIS
Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu < itempima. kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. 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.
Phene Boulevard 7589 

■ ■■ i ......J________________________ _

DR. G. SERNER
LIETUVIS

____ Tek Yards 1829 ’
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—4. nuo 6 Iki 8 

Nedčliomis nuo 10 iki 12 vak diena.

Dr. T. Dundulis 
gydytojas ir chirurgas j 4157 ARCHER ĄVENUE ,>• 

Telefonas VirRinia 0036
Ofisu'‘valandos nuo 2—4 ir nuo ‘U 

6—8 v. vak. Nedalioj paeal sutarti

Kiti Lietuviai Daktarai.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 •. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė. 
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Ląfayette 3051 
Valandos: 9—10 rytą. 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman 
iš RUSIJOS

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

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

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

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

TeL Canal 3110 ,n 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7494»..... r , j t - ■

Dr. Charles Segal
OFISAS . .

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki < 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.
- ■ ■ --- -............... '■ ■■ ■ • •- '

Telefonai Yardi 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOirm ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piieta 
7 iki 8 vak Nedil. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 24M

Ofiso Tek Dorchester 6194 
Rez. Tek Drexel 9191 

Or» A* A* Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir vi«< 
f chronišku ligų.

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

liomis Ir šventadieniais 19—11
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KORESPONDENCIJOS
Ratine, Wis

Miesto padėtis ir gyventojų todėl svarbu visiems bus pa-
pa

naujai

JUOKAI
p

neka1-

teisė-

litų

dos!
DIDELIS SUTAUPINIMAS

Prašau narius nepamiršti,

OUICKLY

Opposite Pavis Store, 2<i Floor

A COLD

Kenosha, Wis

pinigus išardoma draugystė, o 
musų draugystė, daug branges- 
ic. Ar ne tiesa?”

Kraft 

Cheese 

Spreads

.... Elenos 25
Rugpiučio 18 
Rugpiučio 27 
... Rugsėjo 5

Budriko programai kožna diena 
WAAF, 920 k. 7 vai. vakarę. 

Nedaliomis WCFL—7 vai. vak. ir 
Ketvergais WHFC. 1420 k. 
nuo 8 vai. vakare.

novv in new-design 
Swankyswig glasses!

— “Taip, už juos jis 
būti man dėkingas!”

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

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

John L. Lewis, angliakasių 
unijos vadas, kuris yra pasiry
žęs suorganizuoti plieno trusto 
larbininkus.

— “Savaime aišku4 
prašau, sukrapštyk man poįr, 
šimtukų!”,...

t 0

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN' 
USED BY OUR GOVERNMENT i

“Aliute, 
skambinti 
Aš tavęs 
vinanti^!”

— “Visai ne naujas dalyke 
lis, tik pianinas vakar 
suderintas!”

Nekaltas
“Ar tamsta kaltas ar 

tas ?”
.— “Nekaltas, pone 

jau!”
— “Ar buvai kada kalina

mas?”
— “Kaip gi busiu, kad tik 

pirmą kartą apsivogiau!”

fFf* B AKI N G 
lW POWDER

Šame Price Today, 
^45 TiarsAgo 

25 otinces25S

“Bonų piknikas. — Suvažia
vo saviškiai.—Musų SLA 
nariai nepatenkinti seimu

kad SLA 100 kuopos susirin
kimas įvyks liepos 5 d- Tai 
bus poseiininis susirinkimas.

petertpen

skaičius. — Gyventojų są
statas. — Organizacijos. 
— Laimėjo kontestą, bet 
dovanos vis dar tebelau
kia. — SLA 100 kuopos 
mėnesinis susirinkimas

tirti, kokiame stovyje yra musų 
organizacija.

Be to, turiu priminti, jog 
kuopos susirinkime dalyvaus 
ir SLA 10 Apskr. pirmiinkas, 

. K. Brazevičius iš Kenoshos.
\ —S. Gibavičius.

štai vienas SLA narys priė
jęs prie manęs sako, jog, esą, 
vadinamieji mūsiškiai kažko
dėl labai lengvai maldavi
mams pasidavė. Jie neturėjo 
pakankamai pasiryžimo duoti 
“kiką” Vitaičiui, kuris labai 
glaudžius ryšiu? su bokštinin- 
kais palaiko. Bet nejaugi “Tė
vynė” pasidarys fašistišku or
ganu? —C. K. Braze.

Racine miestas yra prie Mi- 
chigan ežero kranto tarp dvie
jų didelių miestų, — apie 70 
mylių nuo Chicagos ir apie 26 
mylios nuo Mihvaukee. Gy
ventojų Racine priskaito iki 
67,470. Apskaičiuojama, kad 
danai sudaro 48% visų gyven
tojų.

Lietuvių kolonija nėra jau 
visiškai maža- 
lietuvninkų čia 
iki 800 galvų ar 
nau, kuris žodis 
Tačiau lietuvių 
visai neturime,
smulkus biznieriai.

Turime kelias draugijas, iš 
kurių stambiausios yra SLA. 
100 kuopa ir Brolių ir Seserų 
draugija. Abi organizacijos 
neblogai gyvuoja.

Apskritai apie musų miestą 
galima pasakyti tiek, kad jis 
yra švarus. Per miesto vidurį 
teka upė, prie kurios yra 
įrengtas uostas laivukams.

Taip sakant, 
priskaitoma 

dūšių,—neži- 
geriau tinka, 
profesionalų 

Yra tik keli

Prieš metus laiko, kaip visi 
gerai atsimename, tautininkai 
ar sandariečiai (jie dabar ne
besiskiria) surengė didelį pik
niką ir paskelbė kontestą 
“tautos karalaitei” išrinkti. 
Skelbė, kad išrinktoji karalai
tė gausianti didelę dovaną — 
net visą šimtą dolerių. Pasitai
kė, kad “tautos karalaitės” ti
tulą laimėjo musų kolonijos 
jaunuolė, Bronice Pųčkoriųtė.

Kontesto laimėtoja dar turė
jo važiuoti į Chicago? kad ten 
galėtų tą savo titulą sutvarky
ti. Grįžo ji labai linksma, — 
džiaugėsi laimėjusi kontestą 
ir tokią didelę dovaną.

Tačiau jau praėjo daug lai
ko, o tos Šimtinės p-lė Pučko- 
riutė vis dar negavo. Ji kelis 
kartus kreipėsi su reikalavi
mu, kad jai butų atiduota tai, 
kas buvo pažadėta. Bet tautie
čiai, matyti, laikosi to princi
po, kad pažadėjęs patiešysi, o 
neišpildęs nesugriešysi.

Birželio 28 d., įvyko musų 
buvusių “didvyrių”, atseit ka
ro veteranų, piknikas. Pikni
kas buvo surengtas V. Linke
vičiaus farmoje. Farma gana 
graži, nors ir atrodo tarsi kaž
ko trūksta. ' . <

žmonių susirinko labai daug. 
Jie žaidė, valgė, gėrė ir viso
kiais kitokiais budais linksmi
nosi. Ir visa tai buvo nemo
kama. Pikniko rengimo komi
tetas susidėjo iš F. Basčiaus ir 
J. Butkaus. Iš veteranų paste
bėjau T. Ilinewskį, Z. Ili- 
newskį, F. Jankauską, J. Kas
putį, J. Žilėną, A. Klimą, A. 
Klevicką ir kelis kitus. Sve
čių tarpe sukosi ponai Beniai, 
Klimai ir kiti. Iš Chicagos bu
vo atvykę Koninskai, Ačai.

Pikniko dalyviai tarpusavy
je kalbėjo, kad tai esąs “bo- 
nų piknikas”. Kadangi, taip 
sakant, fundijo tie, kurie ga
vo “dovanų”, vadinasi, bonų. 
Prieš vakarą p. Bružas visus 
nufotografavo.

—o—
Grįžęs iš “bonų pikniko’' ra

dau atvažiavusią iš Floridos 
dukterį Jadvygą, kuri pas mus 
praleis vasarą. Buvo taip pat 
atvykęs ir sūnūs Dr. A- Braze 
su žmona ir šuneliu bei dakta- į 
ro uošviai Johnsen’ai iš Raci
ne. Apsilankė ir sūnūs Jonas 
su žmona bei savo šuneliu, o 
taip pat duktė Zofija su žentu 
ir anūke. 1

Nepasisekęs palyginimas
Ligonis, apžiūrimas vidaus 

ligų gydytojo, klausia: “Ponr 
daktare, kur, iš tikrųjų, yra 
žmogaus blužnis?”

— Gydytojas: “Maždaug to
je vietoje, kur tamstos laik
rodis”.

— Ligonis: “Negali būti, po
ne gydytojau, mano laikrodis 
lombarde!”

Brangi draugystė
“Ar gali tu man šimtą 

paskolinti, Petrai?
— “Mielas Pranai, skolinant i

nuo $20.00 iki *50.00

Nuolai-

DON’T 
NEGLECT

• Sparkling glasses strewn with 
bright stare... the new Swanky- 
swigs. YouTl want to collect a 
whole sėt Andwhile you’re doing 
it, get acąuainted 
with all seven 
of the delicious 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
marvelous for 
sandwiches,salada 
and appetizers.

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
.Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, mirsiu ir

Pagaliau pasiryžo
“Vienas tavo bučkis, Onute, 

ir aš galėčiau laimingas mir
ti!”

— “Jau jei taip — tai 
bučiuosiu!”

Niekad nevėlu
“Tu vėl pavėlavai į pamo

kas, Jonuk, ir dar neatsipra 
šai?” baria mokytojas.

— “Ir kam atsiprašinėti už 
pavėlavimą, pone mokytojau”, 
drožia stebėdamasis Jonukas. 
“Mano tėvas visada sako: mo
kytis niekad nevėlu4”.

Vertas pasididžiavimas
“Aš vakar sutikau tamstos 

tėvą. Koks šaunus senyvas po
nas, kaip tinka jam jo balti 
plaukai!”

DIDELĮ 4-TO LIEPOS PIKNIKĄ
, — Rengia —

Dariaus-Girėno Postas No. 271 American 
Legion.

Subatoje, Liepos-July 4-tą d., 1936
JUSTICE GROVE DARŽE, Justice, III.

Pradžia 10 vai- ryto — iki 5:00 kitą rytą
Lewis Style Shop aukuoja kaipo “door prize” $18.00 ver
tės vyrams siutą arba tiek pat vertės moterims kautą.

TAIPGI BUS IR KITOKIŲ PRIZŲ
Gerbiama Publika:— Bukite pasirengę pamatyti viso
kių įvairybių, kokių dar nesate matę. Bus “firing squad”, 
jaunųjų bugle corps, “fireworks’' ir kitokių dalykų. Tad 
užtikriname, kad busite pasitenkinę praleidę šią dieną 
legijonierių tarpe.

TAUPYKIT PINIGUS ŽI 
NOMOJ ĮSTAIGOJ

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

Mokam dividendą kas 6 menesiai. Praei- 
' tyje išmokė jom 4%

Turtas siekia virš $1,000,000.00.

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

JUSTIN MACKIEWICZ, Prezidentas.
Elektrikiniai Refrigeratoriai
4 pėdų didumo .... $69°00 
Elektrikiniai Refrigeratoriai.
5 pėdų didumo .... $89.00
Elektr. Refrigeratoriai 7-9 
pėdų po .............. $125.00
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI.

Skalbiamos mašinos po 
$33.50

Taipgi pilnas pasirinkimas 
geriausių Refrigeratorių:

GENERAL ELECTRIC, 
KELVINATOR, 
WESTINGHOUSE, 
CROSLEY,

Kainos $1 (M *50 irnuo ■ v ■•‘■v U aukšČ.

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

Muzikalus tėvas
kada tu išmokai 

šį naują dalykėlį? 
visai negirdėjau la

Sergantiems patari
mas Dykai

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

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St. '

CHICAGO. ILL. 
Central 4641

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

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

KLAIPĖDĄ
IVIAMS GERAI 

ŽINOMA

ŠVEDŲ AMERIKOS
LINIJA

(Per Gothenburga. Švedija)
Patogi ir greita kelionė 

Pigios Laivakorčių kainos
Laivu išplaukimai iš N. Y.

Gripsholm........
Kungsholm, ...
Drottningholm 
Gripsholm, ...

Platesnes žinias apie kelione teikia 
t veltui ir. parduoda laivakortes, visi 
Į musu autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi švedu Amerikos Linijos Skv- 

] riai.
SWEDISH AMERICAN LINE 

• 181 North Mitinga n Avenue, 
. Chicago, III.

j?OR Y0UR

RF.COMMENDtD
FOR4OYFAPS

giREDDENED įgJHSv 
B eyes ifBsiš..

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMO,

NATHAN
KANTER

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

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

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

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- i 
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

DYKAI
tiems, kurie
DABAR užsiaršys
“Naujienas” a
metų ir prisius
Chicagoje ..... $.800
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Siųskit money orde
rį arba čekį —

NAUJIENOS 
1739 Su. 
4 ilsted St- 
•”CAGO

20-
110
100
90
80
70
60 
50 
40

ČEKI 
■50 
■45 
■40 
-35 
■30

15
10

61

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily N©wa 

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Suhscription Ra tęs:
$8.00 per year in Cauada

, 85.00 peę yearoutsideof Chicago 
įfaįpper yeAr^lnChicago f

L '•.■3c':‘per.';-čopyz: 4
• ■ ■ O s

i ...

UĮiakmo taisai
Chicago je — paštu:

Metama .......................... ..
Pusei metų ......... ........ .
Trims mėnesiams______
Dviem mėnesiams ...........
Vienam mėnesiui__ ___

Chicago) per išnešiotojus:
Viena kopija ------------- —.
Savaitei .......-.............. .
Mėnesiui <r.--------- .--------

$8.00
4.00
2.00
1.50

.75

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

8c 
18c 
75c

r / pr .z ’aj*.,

Suvienytose Valstijoaer.ne Chicagdj, 
■■ ■■ pšfaur- A .L

Metams 85.00
t Pusei į} me tų ,J 2.75'
Trims mėnesiams ____ 1.50
Dviem mėnesiams _ r 
Vienam mėnesiui —....___   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

1.0d

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1730 S. Halsted St., Chicago, 
III Telefonas Canai 8500.

18.00Metams —
Pusei metų ________________ 4.00
Trims mėnesiams-----------------2.50
Pinigus reikia .siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

mams, apie pašalpų mokėjimą 
ligoniams, apie kontesto prątįįk 
simą, apie naujų apdraudos šky| 
rių įvedimą ir t. t. Visi suma
nymai, kuriuos šitais klausi
mais socialistai rėmė arba pa
tys buvo iniciatoriai, praėjo; o 
kitokių sumanymųz socialistai 
vįąai mė mesiųlę. a v W
A Todėl Tysliąvos pasaka - yra 
Muilo į burbulas. ’ į i ’

ty- 
inė, ltąd<i redaktor
riua šiaip-taip prasprūdo p. Vi- 
taitis. Bet tai ne kažin koks 
triumfas, atsimmus, kad prięš 
Vitaitj balsavo beveik pusė šei- 
mo, nors socialistai neturėjo 
jame daugumos.

tas, bet bendras komisijų są
statas labai mažai tepasikeitė. 
Didelę daugumą komisijų kon
troliuoja pažangieji.

Pažangieji, be to, turėjo sei
me dar Šių laimėjimų:

Buvo atmesta sąskaita skun
dikų (iš 7 ir 1 apskr.), kurie 
kovojo teisme p^įeš^SLA., cen
tro kėlimo reikale. ]|||K 

gybos bokšto” pirmininko>-StrL 
maičio “litėralur4” < (jisai-v na
bagas net apsiverk ė!).

Buvo atremta tautininkų su
planuota ataka prieš Pild. Ta
rybą dėl “penktukų”.

Dalinant tautiškus centus, 
buvo paskirta $400 Epinės Kųl-

turoš Draugijai ir $400 Lietu
vos politiniems kaliniams.

Priimta rezoliucija už demp- 
kratinę tvarką Lietuvoje ir nu- 
maskuotį sąndarięčiai, kaipo fa
šistų pakalikai.

Jeigu dar pridėsimę, kad 
Pild. Tarybos) rinkimuose pra- 
ejo45‘piižaiigiųjųįįsrpylų .šalinin- 
kaiiii tik; 2; “satffybos bokšto”, 
kandidatai, taukus aišku, kad 
!:tkutiškas blogas” j buvo .skaud- 
žiai-isųinūš&s. v »

Tautininkai dirbo per du me
tu išsijuosę ir vartojo bjau
riausias priemones socialistų 
diskreditavimui, bet Susivieniji
mas, kaip buvo, taip ir tebėra 
pažangaus elemento kontrolėje.

NAUJI SEIMO NUTARIMAI

MEDVILNĖS RINKĖJAI

Dešimties pietinių valstijų gyventojų ekonominė bū
klė beveik išimtinai priklauso nuo medvilnės auginimo. 
Tie gyventojai (baltaodžiai ir negrai), kurių priskaitoma 
iki 8,500,000, vyriausia yra nuomininkai arba dirba med
vilnės plantacijose. Medvilnei auginti yra vartojama. apie 
40 milijonų žemės akrų.

Kada milijonai žmonių daro sau pragyvenimą iš me
dvilnės, tai įdomu bus pažiūrėti į jų ekonominę būklę.

Reikia pasakyti, kad medvilnės auginimo valstijose 
žmonės labai skursta. Tokio skurdo vargu kur kitur ir 
galima surasti. Ten yra visai paprastas dalykas, kad nuo
mininkas per metus uždirba tik apie šimtą dolerių. Med
vilnės rinkėjams' mokama nuo. 50 iki 75 centų už pririn- 
kimą 100 svarų medvilnės. Retas kuris darbininkas įsten
gia pririnkti daugiau kaip 100 svarų per dieną. Ir tai tu
ri dirbti nuo 12 iki 14 valandų!

Apie žmonių suvargimą ir jų didelį ekonomišką skur
dą liudija jau tas faktas, kad mirtingumas tose valstijo
se nepaprastai aukštas. Ypač aukštas mirtingumo nuo
šimtis yra tarp vaikų.

Nors žmpnės skursta ir dažnai pusbadžiu gyvena, 
bet viš dėlto šiaip taip gyvena. Taip bent buvo ligi šiol. 
Tačiau dabar atsirado naujas baubas, kuris tų valstijų 
gyventojuose kelia nerimą. Dalykas tas, kad prieš kelis 
metus broliai John ir Mack Rust išrado mechanišką me
dvilnės rinkėją, kuris siekiasi atimti šimtams tūkstančių 
darbininkų darbą. O neturėdami darbo, aišku, jie atsi
durs dar blogesnėje padėtyje.! ■; < i

Mechaniško medvilnės rinkėjo išradimas sudaro pie
tinių valstijų gyventojams tikrai rimtą pavojų darbo ne
tekti. Apskaičiuojama, kad pririnkimas šimto svarų me
dvilnės'mašina atsieina tik 15 centų.

Jei broliai Rust žiūrėtų tik pelno, tai jie per visai 
trumpą laiką įstumtų į didžiausį vargą milijonus žmo
nių. Tačiau jie yra idealistai., Jie ir mechanišką medvil
nės rinkėją vyriausia sugalvojo ir išrado tam, kad galė
tų žmonių būklę palengvinti. Mat, jaunystėje jiems pa
tiems teko medvilnę rinkti, todėl jie gerai supranta, koks 
nedėkingas tai yra darbas.

Savo išrastus mechaniškus rinkėjus broliai Rust yra 
nusitarę per kai kurį laiką niekam neparduoti. Jie tik 
nuomos mašinas. Nuomomis surinktais pinigais bus į- 
staigtas fondas, kuris rūpinsis iš medvilnės auginimo sri
ties šimtus ir tūkstančius šeimų iškelti į tokias vietas, 
kame yra lengviau ir pelnįngiau verstis žemės ukiu.

Pats sumanymas yra labai geras ir kilnus. Tačiau ky
la klausimas, kaip ilgai reikės laukti, kol tame fonde su
sirinks pakankamai pinigų, kad jis galėtų į naują vietą 
iškelti šimtus tūkstančių šeimų, kurios jau dabar yra pa
ramos reikalingos?

Be to, ir pats išradimas gali patekti į tokias rankas, 
kurios nesidrovės juo pasinaudoti savo asmeniškai gero
vei. Tuo atveju medvilnės rinkėjų būklė pasidarys dar 
blogesnė.

Clevelando seimas priėmė aš
tuonetą naujų sumanymų:

1. P-lės E. Mikužiutės įneši
mą, kadi “public accountan t” pa
gamintų bendrą finansinį ra
portą seimui už visus SLA. vir
šininkus;

2. Prez. Bagočiaus įnešimą, 
kad viršininkų raportai sei
mams butų paruošiami, atspau
sdinami ir išsiuntinėjami Pild. 
Tarybos1 nariams, pastoviųjų ko
misijų nariams ir delegatams 
bent už 15 dienų prieš kiekvie> 
ną seimą;

3. Prez. Bagočiaus įnešimą 
prailginti auksinį kontesto va
jų iki šių metų gruodžio 31 d.;

4. Prez. Bagočiaus pasiūly
mą, kad butų palikti “penktu
kai”, kurie buvo uždėti po De
troito seimo (kai paaiškėjo, kad 
organizacijos finansai kritiško
je padėtyje, nors p. Vinikas De
troito seime blofaVo, kad vis-; 
kas puikiausioje tvarkoje), iki 
sustiprės Lėšų Fondas;

5. Prez. Bagočiaus pasiūly
mą panaikinti algas prezidento 
ir iždininko pagelbininkams, 
bet, vietoje to, mokėti prezi
dentui -1,200 per metus, o iž
dininkui $1,800 ;<b y.. s

6. Sek.. Vių^ .įnėsįmą, kad, 
Pild. Taryba butų. įgaliota įve
sti naujus apdraudos skyrius 
(mokesčius sulig amžiaus ir 
“paid-up policy”), kuriuos bet
gi sekantis seimas turės patvir
tinti (šis įnešimas buvo labai 
neaiškiai suformuluotas);

7. Sek. Viniko įnešimą, kad 
Pild, Taryba butų įgaliota da
ryti pakeitimus SLA. taisyklė
se ir patvarkymuose, jei bus 
reikalo prisitaikyti prie naujų 
valstijų reguliacijų; sekantis 
seimas tuos pakeitimus turės 
patvirtinti;

8. Įnešimą mokėti pilną pa
šalpą ligoje nariui, jau išėmu-, 
šiam pašalpą, jeigu per <5 me
tus jisai nesirgs.

Daugumoje šitų klausimų so
cialistai ėmė iniciatyvą, nors tie 
klausimai visai nėra partyviški, 
ir seimas vienbalsiai arba kuo
ne vienbalsiai jiems pritarė.

Tokiu budu matome, kad so
cialistai Clevelando seime buvo 
konstruktyvė jėga. Jokių “sky- 
mų”, liečiančių svarbius organi
zacijos reikalus, jie nevarinė- 
jo.

Dar apie kruvinuo
sius įvykius Kaune

Protestę streikas. Suėmė adv. Purehienę, J. Markelį 
ir kitus socialdemokratus. — Demonstracijos aukos. 
— Darbininkas A. Karnauskas. — Pasipiktinimas. 
— Darbininkai nepasidavė provokacijai. — Daug 
žmonių lanko Karnąusko kapų. — Perdaug anksti 
tautiškoji spauda apsidžiaugę.

ir kitus socialdemokratus.
— Darbininkas A. Karnauskas.

Apžvalga
PAGYRŲ PUODAS NETAU

KUOTAS.

“Vienybė” krykščia iš džiau
gsmo ir šaukia, kad “tautinin
kai sudaužė bendrą frontą”. Ka
me pasireiškė tas “sudaužy
mas”? Ve kame:

šiame 39 SLA. seime, Cle- 
velande, socialistai su bolše
vikais buvo mažumoje ir ne
žiūrint visų jų suktų (!) ir 
Šališkų (?) manierų (?), ku
rias labai gabiai keletą sykių 
parodė pats prezidentas Ba- 
gočius, stengdamasis ‘prava
ryti’ socialistų nutarimus, vi
sais svarbiais principiniais 
atvejais, kur tik lietė gyvy
binius organizacijos reikalus, 
tautininkai socialistų atakas

atmušė,' patį priešą priblokš- 
dami prie sienos arba net 
partrenkdami ant žemės.’'’

Tai Tysliavos “poezija”, kuri, 
kaip ir kiti jo kuriniai, turi la
bai mažai panašumo į tiesą.

Kokius sumanymus, liečian
čius “organizacijos gyvybinius 
reikalus”, socialistai bandė pra
varyti, o tautininkai atmetė? 
Tokių sumanymų šiame seime 
beveik nebuvo laiko svarstyti, 
nes raportų skaitymas, ginčai 
dėl raportų ir balsavimai už
ėmė daugiau kaip pusę sesijų 
(apie 6). Kitas dvi sesijas už
ėmė įvairios iškilmės ir cere
monijos. Rinkimai ir rezoliuci
jos užėmė apie pusantros sesi
jos. Taigi naujiems sumany
mams svarstyti beliko tik ke
letas valandų.

Tose keliose valandose buvo 
svarstyta viso tik keli sumany
mai: apie penktukus, apie tiks- 
lingesnį raportų paruošimą sei-

LAIMĖJIMAI IR PRALAIMĖ 
JIMAI SEIME.

Užvakar parašiau jums ląbąi 
nervingą laišką, bet buvo musų 
tokią nuotaika, kuri dar ir šjąn- 
dien nėra išblaškyta. Gamta taip 
pat nerimauja, štai, Kaune per
kūnas be paliovos maudžia, 
trankosi. Birželio 19 d. dar vi
sos Kauno Jirbtuvės stovėjo, 
darbininkai nedirbo. Buvo pil
nos jų gatves, bet užėjęs stai
gus smarkus lietus juos visus 
išvaikė. Dirbo tik kaip kur val
stybinės, arba pusiau valstybi
nės įmonės, šiaip jau visas gy
venimas buvo pusiau apmiręs, 
tik veikė susiekimo priemonės, 
o taip pat elektros stotis ir van
dentiekis. Šiaip visą tą dieną 
buvo ramu. Tik daug buvo pa
truliuojančios gatvėse policijos, 
visi ’gerai ginkluoti.

Tą dieną ;bovo daug suėmi
mų. Jų tarpe suimta advokatė 
Liuda Purėnienė, universiteto 
prorektoriais A. Pureno žmoną. 
Liuda PureiSenė buvo socialde
mokratų partijos generalinė se
kretorė. Suimtas buvęs Seimo 
socialdemokratų žymus frakci
jos narys J. Markelis. Yra daug 
daugiau socialdemokratų suim
tų. Jiems norima primesti or
ganizavus btfyusius Kaune įvy
kius.

Visų tų įvykių pasėkoje yra 
kelios dešimtys žmonių sužeis
tų, devyni policijos valdininkąi 
taip pat sunkiai sužeisti. Vie
nas demonstracijos dalyvis vie
toje mirtinai sužeistas ir tą pa
čią naktį palaidotas.

Dabar Kaune veikia sustip
rintas karo stovis. Galima vai
kščioti tik įkį dešimtos vakaro 
ir judėjimas galimas pradėti 
tik rytą ketvirtą valandą. Už 
pasipriešinimą policijai bus ati
duodami karo lauko teismui. 
Nakties metu Visų namų var
tai turi būti užcįąryti.

Birželio 20 dieną jau veik vi
sos įmonės pradėjo veikti, nes 
darbininkų buvo nusistatyta tiĮc 
vieną dieną protesto streiką pa
skelbti. Kaip kas mėgino strei
kuoti ilgiau.

Policija streikuojančius dar
bininkus labai uoliai vaikė iš 
gatvių ir pusėtinai juos apkūlė. 
Teko ir visai nekaltiems praeL 
viams, kurių tarpe pasitaikė 
vienas kitas net iš aukštesnio 
luomo, : i nCII'iM

Darbininkai daug kur' kaip 
įmanydami gynėsi, virė kovos, 
bet kovos nelygios. Darbininkai 
besigindami niekur ginklų ne
pavartojo, o tik akmenis ir laz
das. Tai pirmas Lietuvoje toks 
rimtas darbininkų revoliucinis 
krikštas. Be aukų nėra kovų. 
Revoliucijos įstatymuose nenu
matytos, joms terminai nenu-

usižudė buvo labai rim-

jau iš senę žinoma kaip viena 
iš labiausia darbininkus išnau
dojusi. Vienas iš tų firmos sa
vininkų jau daug metų atgal 
taip pat darbininko vietoje bu
vo nudėtas.

Darbininkas A. Karnauskas, 
kuris tą savininką nušovė ir 
pats
tas v^ras, jokiai politinei par
tijai nepriklausė, daugiausia 
sukinosi katalikų darbininkų 
tarpe. Vakarais mokėsi, svajojo 
daugiau žinių įsigyti, štai dėlko 
šitą darbininką laidojant visų 
pakraipų darbininkai ėjo į tas 
laidotuves, o ypač daug susi
rinko katalikų darbininkų. Tai 
čia be-jokių iš anksto susitari
mų,, be jokių (kalbų ir ginčų į- 
vyko visų darbininkų bendras 
frontas, kuris taip pat be susi
tarimų įvykdė vienos dienos 
protesto streiką.

Ęeiškia, visai netikėtai visi 
surado bendrą, kalbą.

Daug kas' labai piktinasi, net 
visai iš ne darbininkų tarpo, 
kad nušautam fabrikantui bu
vo leista nekliudomai laidotu
vės, o laidojant darbininką mė-

ginta nurodyti, kuriuo keliu ; 
tos laidotuvių procesijos turi ei- , 
ti. Juo labiau kaip kas iš na
cionalistiniai nusiteikusių pikti
nasi, kad laidojant Šitą fabri
kantą žydų tautybės leista vis
kas laisvai, bet laidojant lietu
vį dalyta kliūtys.

Kąip • kąą’į.darbininkų, streiko 
metu net mėgino iššaukti anti
semitinį j ude j imą, bet šitos pa
stangos jokio, pritarimo 'darbi
ninkų tarpe visai neturėjo.

Nors žydų tautybės buržua
zija vienoje vietoje iš savo na
mų darbininkus apmėtė puo
dais, bet ir šitai darbininkų ryž
tingumo nepaveikė ir jie savo, 
pykčio' vien tik prieš žydus ne
nukreipė.

Tai vis žymėtini reiškiniai.
Kiek yra suimtų, tikrų žinių 

niekas neturi. Bet spėjama, la
bai daug. Koks tikras sužeis
tųjų skaičius, taip pat butų 
sunku pasakyti. Juk ne visi li
goninių paslauga naudojosi, ki
ti bėgo j savo namus žaizdas 
suvarstyti.

žodžiu, visi tie dviejų dienų 
įvykiai liks Kauno proletariatui 
atmintyje ilgiems amžiams.

Palaidoto darbininko kapas 
vis dar daugelio žmonių tebe- 
lankoinas.

Tai štai jau kokias turit iš 
musų gyvenimo naujienas. Vi
sų smulkmenų ir baisenybių čia 
nesuminiu...

Musų oficialioji spauda, o 
jau dabar tik tokia liko, vis 
dar giriasi, įrodinėja, kad sei
mo rinkimai įrodę, jog Lietu- 
Vos gyventojai daugumoje pasi
sakė ųž esamą tvarką, kitaip 
tarus, pritaria tai padėčiai, ko
kia dabar yra. Kaip kur ūkinin
kams net buvo miestų darbi
ninkai statomi pavyzdžiu, — 
esą, jiems nieko nereikia, jie pa
tenkinti tuo, ką turi, o čia kaip 
tyčia visai tai nelauktai, neti
kėtai įvyko... i

Toks kitas užsispyrimas... * <r
Labai, labai dabar sunku 

orientuotis visuomenės upe.
Suprantu, jus norėtumėt, kad 

dar smulkiai, dar daugiau apie 
tuos įvykius parašyčiau, bet ge
riau po truputuką, negu visai 
nieko negauti.

šiandien jus gal Clevelande 
busit išvykę, Įinkim, tikrai nuo
širdžiai linkini gerų vaisių. Kai 
gausit šitą laišką, tai busit jau

grįžę, bet bent žinosit, kad mes 
jums pritarėm.

— Jūsų Keistas.
Birželio 20 d.

ĮVAIRENYBĖS
Charakteringas

W / •Lifetūvai; skelbimas
Pradžioj šių metų Lietuvos 

laikraščiuose tilpo tokis skelbi
mas — paseka žmonių minties 
laisvės suvaržymo ir nebuvimo 
civilės metrikacijos:

»
5r ■ 1 ' 'i * •' ' ,į ■

“Pranešimas visuomenės žiniai.
1935 m. gruodžio* 28 d. mums 

—Onai ir Jonui Mabašinskams 
—gimė duktė. Nesant Lietuvo
je civilinės metrikacijos, o 
mums su tikybopiis nieko ben
dra neturint, skelbiame visuo
menės žiniai, kad savoi dukrelei 
davėme vardą Janina.

Ona Malašinskienė, 
Jonas Malašinskas.

Kavolių km., 
Dusetų vai., 
Zarasų apskr.”

A. Pavi-

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. čepinskas

Tautų megalomanija —P. 
Audronis.
Iš Britų Indijos gyvenimo— 
prof. P. Leonas.

{spūdžiai iš Leningrado ir 
Maskvos—Ant. Venclova.

1936 metai — Ad« Lastas.
Plienas verda 

lionis.
Gabrielės Petkevičaitės— 

Bitės gyvenimas—I. Dekto- 
raitė ir literatūrinė bei vi
suomenės veikla.

Zoologijos tėvas — R. V.
Sidabriniai debesys—pro- 

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

lionis.
Karas istorijos faktų švie

soje — M. Pakalniškis.
Apžvalga ir redakcijos 

straipsniai. 68 puslapiai — 
Kaina 45 centai*

galima gauti

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

Kadangi dabar po SLA. sei
mo laikraščiai svarsto, kuri sro
vė (arba srovės) laimėjo, o ku
ri pralaimėjo, tai bus ne pro 
šalį padaryti kai kurias išva
das.

Ką laimėjo “tautiškas” blo
kas ?

Jam pavyko dauguma balsų 
(prieš 86 b.) pravesti sekr. Vi
niko raporto užgyrimą. Bet 
prieš šitą tautininkų laimėjimą 
galima pastatyti iždininko Gu- 
gio raporto vienbalsį užgyrimą.

Tautininkams pasisekė atme
sti Apšvietos Komisijos daugu
mos raportą; bet pažangieji at
sigriebė šitame punkte, atmes
dami mažumos raportą.

Tikras tautininkų laimėjimas statomi, jos šilkinėmis baltomis 
buvo tik redaktoriaus rinkime ir 
seimo Vietos paskyrime.

Pastoviose komisijose tauti
ninkai gavo kelias naujas vie- 

l

pirštinaitėmis neatliekamos.
Firma Kamberių, dėl kurios 

vieno iš savininkų nužudymo 
.kilo šisai -Kaune neramumas,

PRASIDEDA POLITIŠKA kampanija
Z * > » ■ *• - A. -■ •—*■,."■ *. . «.'» į. .
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PEOP1ES KRAUTUVĖSE

Refrigeratoriu

U S
Padarome Kisiems

ONLY

1936 Metų Mados Frigidaires po

gerų

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
LINGA Dėl

Chicago, III

WQQ
M09.0Q

PER 
WEEK

jaunimas 
Chicagos.

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės 
Pasveikinimai, etc.

1936 Metų Mados Westinghoųse Refrigera 
toriai po ............................. .
Taipgi platus pasirinkimas

• Full6cu.ft.withU.l 
•q. ft. oholf space. 
Gleamlng DULUX 
flnish. Ali porcelain 
floodlighted interior.

• Double wldth frooz- 
Ing u nit.9-point tem
peratūra selector 
wlth dęfrast and

Į vacation sottlng. 
Makos 87 largo Ico 
cubos at ono limo.

• Qulet, efficient, ab- 
solutely depend- 
able. Apex costš less 
to buy and to apar
ato. Largo r, flnor, 
mare beautiful.

so, ar jaunuoliai Susivienijiman 
dedasi ar ne. pečiaus ir SLA 
seime jaunuoliai jau atkreipė 
į save dėmesį. Prezidentas Ba- 
gočius net davė progaus jau
nutei panelei O. M. Zinkiutei 
vesti Seimą kelias minutes, kuo
met buvo užtvirtinama išrink-

SLA Seimą 
Atsiminus

LIEPOS MĖNESIUI 
Kainos Negirdėtai Sumažintos

mi yra šlykštus zuzinimai taip 
populeriški tarp Chicagos jau
nimo. Black Cat yra jų drau
gingos sueigos vieta. Nedaro j- 
s^udžio tavernos, bet namų, kur 
visi savi, visi linksmi.

Atsišaukimus
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

Naujoj Vietoj 
ai. Automatiška šaldymo ' ay 
is. Užlaikome didžiausi pąsi 
:ytos, rūkytų ir šviežių laiba

Black Cat
Clevelando lietuvių 

yra kitoniškas negu 
Tą pastebėjom iš jų šokių. Jau
ni vaikinai ir mergaitės ten šo
ka su tokiu pasiutusiu smarku
mu, kokio net ir mes gal ne
turėjom jauni būdami. Jie tu
ri ten savo užeigą, kurią vadi
na “Black Cat”. Tos užeigos sa
vininkas A. Čepas parduoda 
jiems alų uzbonūliais ir turi 
penkis muzikantus, kurie be pa
liovos rėžia polkas. Mergaitės 
ir vaikinai, išsigėrę alaus, jį čia 
jau išpraikaituoja, sukdami pol
kas kaip aitvarai. Jie visai ne
šoka džiazo. Amerikoniškus two 
step jie šoka dideliu mandagu
mu tarytum krenolinų laikų 
jaunuoliai. Jiems visai nežino

ję jaunuolių /(jįjuošimtis buvo su pusantro htiliono dolerių Su
manesnis. Tai gal todėl, kad Su- sivienijimo pinigų, kad tie pini- 
sivienijimo valdžia visai nepaį- gai augtų ketvirto puošnučio

' MANŪFACTURiNQ 

4179-83 Archer Avė,
Tel. Lafayette 3171

CHICAGO

Naujutėliai Sparton Ręfri- 
gerątoriai — beveik 5-kių 
kubiškų pėdų dydžio. Verti 

$125.00 parsiduoda po .......

cqmpaK|Y0~

2536-40 W. 63rd St
Tel. Hėmlock 8400 .

ILL.

ne visi jau tokie jaunuoliai, nes 
tarp jų buvo vedusių ir jau tu
rinčių savo šeimynas. Taigi čią- 
gimiai sudarę jau daugiau kaip 
10-tą nuošimtį

Lietuvių Darželis
Clevelando Gordon parke dau

gelis tautų taisosi po savo dar
želį prezidento Roosevelto duo
tais pinigais. Lietuviai, savo 
daržely jau turi J. Basanavi
čiaus stoyyla ir rengiasi pasta
tyti dar Vinco Kudirkos ir Mai
ronio stovylas. Rengiamas yra 
fontanas, kurio puolantis van
duo bus apšviečiamas vaivoryk
štės spalvomis. Tas darželis bus 
amžinas lietuviams paminklas.

■ į . • ' ''4 * ■

Čia prie Basanavičiaus busto 
Seimo delegatai’4r svečiai nu
sitraukė paveikslą ir čia Susi
vienijimo prezidentas Bagočnis

AL’S SERVICE and TIRE SUPPLY
AL ALESAUSKAS, JR., PROP.

VACUUM CLEANERS, RIFRIGERATORS, WASHING 
MACHINES, RADIOS • QUALITY MERCHANDISE ONLY

7100 South Talman Avenue
PHONE REPUBUC 605X

Draugijoms Konstitucijos ir jų Vedamos Knygos yra 
Musų Specialybe, Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėra linijom ir lietuviš
kais antgalviais. ’

Blue Front Meat Markei 
Vėliausios mados modferniŠki įrengimai. '. 
steraa. Sanitariškas įkaistų užlaikymas. 1 
rinkimą visokių mėsų, šviežios ir fuk;___ . __ ____ x ,.A
sų, kumpių, baįionių, salsisonų piknikams ir parems. Mes pasta
tom į namus. Musų kainos jumis nustebins.

Pirkite pas Lietuvi:
BLUE FRONT MEAT MARKET 

PAUL WtRBA, Savininkas
3659 SO. HALSTĘD STREET TEL. BpULEVARD 0689

Seimo įspūdžiai
SLA Seimai tarp sesijų yra 

savotiškos delegatams vakaci- 
jos. Smagumo kiekvienas ran
da ne tik “parengimuose”, bet 
ir privatinėse^ sueigose, pasikal
bėjimuose, pasivažinėjimuose, 
susipažinimuose.’ Naujos pažin
tys kaikada esti naujo susidrau
gavimo pradžia. Lengvai pradė
ti romansai kaikada veda net 
prie rimtų pasekmių. To visko 
buvo ir Clevelando seime. Dau
gelis delegatų sugrįžę namo bus 
ilgai dar kankinami 
atsiminimų.

taip ir nutarė. Jiems ųei j gal
vą neatėjo, kad tos procentus 
nešančios senovės jau nebeliko. 
Tokiu budu Susivienijimo rtrilio- 
nai j palikę kaboti ore..

’’ “■• Savas.

išdirbysčių: 
refrigeratoriai už mažiausias kainas mieste—Lengviau* 
siais išmokėjimais. Galima imti net 3 metus laiko mo 
keti. Didelė nuolaida už senas ledaųnes.

IŠ PEOPLES KRAUTUVIŲ VISIEMS APSIMOKA 
PIRKTI VISĄ, KAS TIK REIKA-'•*

NAMŲ.

įteikė Susivienijimo veteranams 
jų garbės ženklus.

Jaunuoliai jau užima 
musų vietas

Amerikos Lietuvių Kongrese 
demokratinei tvarkai Lietuvoje 
atsteigti iš arti 400 delegatų bu 
Viršum 40 buvo čia gimę lietu- toji taryba. Ir tas rods visiems 
viai, daugiausia jaunuoliai, bet labai patiko.

Ką daryt su pusantro 
miliono

• .• ■' '

Seimo delegatai galėjo jaus
tis kaip milionierįai. Jie suva-

Vestuvėms, šokiams, pareitos, Buhco 'įvąi: 
žiuotii galima Western Avė. Damen Aye<( Hal

WĄLTĖR NEFFAS, Savininkas
2435 South Leavitt Street * Tel. CANAL 9585

Bilas
Biznio Korteles
Raiškus ir Konvertus
Plakatus

greitumu, nešdami nuošimčius 
ant nuošimčių.

Su nuošimčiais betgi delega
tai negalėjo kvaršinti sau gal
vos, j? 
palį(kt viską po

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

Urmo (Wholesalc) kainomis pri- 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi- \ 
suomet kreipkitės pas NORKŲ, f 
kur gausite greitą ir teisingą patar- 
Davimą.

3225 So. Lituanica Avenue l, m, norkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 — Res. YARDS 2084

CHICAGO. —' Florence Thompson Castle, kuri buvo nužudyta viešbučio kambaryj. Po kairei jos sunus^ kuris matė kaip
• ■ 71 ? -l.A l ’• . . * V ' K J

jo motina buvo nužudyta. Jį ramina viešbučio klerkas.

GERKIT TIK GERA ALŲ 
^\V>bVOS7(?

-- - - & išvąžia:okj nor^s. Pristatėm į namus. Kitur pigiaus ne

Tel. Boulevard 7258
■ ► * ■ * . r • ■* ■ ■

J. GAUBĄS, Savininkas.
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ChlCclJJOS HdVOkdtcii Svečiai kanadiečiai mano pa-!niški arba Hilly-Billy Barn • j i UI • viešėti" musų Chicagos apielin- Dances, vadovaujant p. Guy jail dabar balsuoja kėj Savaitę laiko, o po to vėl Colby. Jų šokiai publikai, ypač 
lietuviams, patiks. Jų šokiai 
nelabai sunkus, bet trukšmin- 
gi. Jie taipgi atsiveš savo mu
ziką, kuri susidės iŠ nepapta- 
stų instrumentų.

Lietuviams patartina, kurie 
turės liuoso laiko liepos 4 d.> 
atsilankyti. Įžanga visiems vel
tui. Ateikite gan anksti, tuo
met gausite geresnes vietas at
sisėsti. — XYZ.

Chicagos advokatų asociacija 
paleido savo narių tarpe balsa
vimui klausimą, kokie, jų ma
nymu, kandidatai į valstijos gy
nėjo ofisą, į vyriausio nąunici- 
palio teismo teisėjo vietą ir į 
kitus municipalio teismo teisė
jus tinka, šio balsavimo pasė
kas advokatų asociacija pa
skelbs spaudoj vėliau.

Advokatų asociacijos rapor
tas kai kuriuos kandidatus re
komenduoja kaip kvalifikuotus 
teisėjų vietoms, kitus gi 
netinkamus.

| skubintis atgal bizniui ir dar-

kaip

bui.
Kai dėl 

Kanadoj 
ypač nuo 
dąs povai 
lietuvių gyvenimo Toronto mie
ste, ta ijų ten tur būt bus 
apie 1,000 žmonių. Didžiuma 
pažangieji. Dešiniųjų dikta
tūros garbintojų, galima saky
ti, kaip ir nėra.

Su svečiais kanadiečiais kar
tų atsilankė į Naujienas p. 
Juozas Matukas, pas kuri ka
nadiečiai atvažiavo ir apsisto
jo. ------ X.

darbų, tai nedarbas 
pastaruoju laiku, 

pernai metų, prade- 
lengvėti. Kai dėl

Įvairios žinios iš 
Cicero

Politikierių ima 
pakarpos

uz

Yra kaltinimų, kad W. N. 
Erickson, Cook kauntės komi- 
sionierius ir savininkas Blue 
Ribbon ployyklos, operavęs tos 
bizniavietės trokus be reikiamų 
laisnių. Teisėjas Frank'M. Pad- 
den įsakė padaryti kaltinimui 
tyrinėjimų. Kalbama skalbykla 
randasi adresu 1114 Belmont 
avenue.

Tautiškų šokių šven 
tė Hamilton parke

dalyvaus

Vytauto 
Beliejaus

Nušovė draugų, ku 
ris sekiojo paskui 

jo pačią
Thomas Spado 24 m., 903 

North Lawndale avenue, areš
tuotas ir yra policijos kvočia
mas. Jisai nušovė Jack Byers 
22 m., 210 So. Ashland avenue. 
Spado sakosi nušovęs Byers’ą 
todėl, kad pastarasis nedavęs 
ramybės jo, Spado, pačiai.

Liepos 4 dienų, 8 vai. vaka
re, Hamilton parke, prie 72-74 
ir Normai gatvių, bus išpildy
tas gražus tautišku šokių pro
gramas. Jo pildyme 
250 šokėjų.

Didžiuma šokėjų 
Beliajaus mokiniai,
grupės šoks šiuos tautiškus šo
kius: italų, švedų, norvegų, ru- 
mėnų, danų, lietuvių, vokiečių, 
indėnų, meksikiečių, jugosla
vų ir palestiniečių.

Be Beliajaus grupės daly
vaus ir didelė ukrainiečių gru
pė, vadovaujant pp. Darko- 
wicz ir Balinsky.

Bus šokami taipgi ameriko-

CICERO. — Kongreso ir sei
mo delegacija sugrįžo iš sei
mo sveika. Bet sugrįžę dele
gatai pamatė nepaprastą vaiz
dą. Visos gatvės nuklotos pai- 
pomis, žemė kasama kaip tran
šėjos karo lauke. Visa tai da
roma tikslu pagerinti vandens 
sistemą. Vasaros metu čia 
trūksta vandens, tat miesto 
ekspertai sako,zkad reikia tai
syti vandens sistemą.

Taisymas, žinoma, yra ol- 
rait, bet kad jis kaštuoja virš 
miliono dolerių namų savinin
kams, tai jau nebesmagu. Apie 
tai buvo rašyta, kalbėta, dėl 
to protestuota, bet musų val
dininkus tatai neapeina ir jie 
pastatė ant savo.

&
Šiomis dienomis sunkiai su

sirgo p'-nia Šileikienė, 1525 So. 
49 avenue. Moteris išvežta į li-

goninę operacijai.
P. Sabutis taipgi yra ligoni

nėj; jis pasidavė operacijai.
O p-nia Balčiūnienė, 1402 S« 

48 court, guli lovoj ir mąsto 
kas čia bus, jeigu negalės ai 
sikelti. Mat už savaitės laiko 
jos dukters Vestuvės, t.y. 11 d. 
šio mėnesio. Be motinos juk 
niekas tvarkos nepadarys. Ve
liju p-niai Balčiūnienei greitai 
pasveikti.

& * *
Penktadienio vakare t.y. 

šiandie, įvyksta svarbus susi
rinkimas Lietuvių Liuosybės 
svetainėje. Tas susirinkimas 
Raudonos Rožės Kliubo. Buki
te visi laiku, išgirsite svarbų 
raportą ir atskaitą iš pusės 
metų kliubo darbuotės.

Taipgi šis susirinkimas bus 
paskutinis, kuris priiiųs kliu- 
ban vedusius, t

O pavieiai jauni vyrai ga
li įstoti į kliubą kada nori.

Juniors labai ' smarkiai 
minkštąją bolę svaido. Sako, 
nėra kas juos nugalėtų. Tai 
puiku- "

ųą šio mėnesio. Serijos pa
skleistos plačiai. O jos pigios 
— nuo 5c iki 20 c. Todėl tu
rite kiekvienas įsigyti jų ir lai
mėti geras dovanas, kurių yra 
apščiai. Pasinaudokite proga 
visi ir rengkitės ten būti, nes 
p. Spaičio vieta yra paranki 
išvežiavimams.

Kaimynai, kurie taipgi turėjo 
pikniką, atsiklausė 178 kuo
pos komisijos, ar ji sutiktų, 
kad abiejų piknikų svečiai ir 
viešnios bendrai šoktų vienoj 
platformėj. SLA. 178 kuopos 
pirmininkas pareiškė, kad visi 
gali pasidalinti 
platformėj.

Visų trijų parengimų orkest
rai pasivaduodami grojo be per- 
stojimo ir visi trijų parengimų 
svečiai kartu šoko.

vieto vienoj

Mt. Greenwood
Vienybėj galybė.

die-

kuopos

dėkoja 
širdimi 
lietuvių

Atrodo, kad vienybės galy
bė.

— Piknikų reporteris.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

K &
Liuosybės Namo 
sparčiai rengiasi

Lietuvių
Bendrovė 
prie savo išvažiavimo 12 die

Sekmadienį, birželio 28 
ną, Washington Heights miš
kely įvyko Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj 178 
piknikas.

Komisija nu’oširdžiai 
rėmėjams, kurie atvira 
palaiko musų kolonijoj 
judėjimą.

Darbininkai už baro ir ko
mitetai taikiai ir broliškai dir
bo kuopos labui, ir pelno žvilk- 
sniu šis kuopos parengimas pa
vyko.

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 178 kuopa turėjo pasi
dariusi platformą šokiams.

1b prašo Lietuvos Įmonės r 
tepataria Lietuvos baito

GALITE GAUTI
Paskolas Dėl Pirmu Morgičių 
Pagal Direct Reduction Planą

■ ’-'t’. Jįjį c : ■ =
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Pas KELLOGG’S Battle Creek Apsilankius
Didžiausi Pasauly Valgių Tinkamų

tuoj Valgyti Gamintojai

Kanadiečiai lankėsi 
Naujienose

Ketvirtadienį, liepos 2 dieną, 
Naujienas atlankė pp. Adojnas 
Kuniutis ir Vladas Stonkus. 
Jiedu yra iš Toronto, Canada.

Pp. Kuniutis ir Stonkus atvy
ko į Chicagos apielinkę liepos 
1 dienų ir apsistojo pas p. Juo
zą Matuką, 4743 Bearing blvd.. 
East Chicago, Ind.

Abu svečiai kanadiečiai dar 
jauni vyrai, gražiai nuaugę, in
teligentiški.

Atvyko jie į Chicagos apie- 
linkės automobiliu, padaryda
mi 500 mylių per vienų dienų.

P-nas Stonkus, nors dar Ka
nadoj tegyvena tik apie 9 me
tus, jau yra bizny. Jis išdir
ba laikrodžius, ir 
ba vadinant, yra 
Kaip jaunas vyras 
seniai 
žiavęs, 
turėjo 
noma,
kiose apystovose reikia ir žmo 
gaus asmenybės. Jis jų turi.

P-nas Adomas Kuniutis Ka
nadoj gyven apa sžinomus ir 
amerikiečiams veikėjus pp. Jo- 
kubynus.

priimta kai- 
fabrikantas, 

ir dar neper- 
kraštą atva-į svetimą

tai, tenka pasakyti, jis 
nemažą pasisekimą, ži- 
pasisekimą turėti to-

Kylos Paraisčių
DAKTARAS-SPECIALISTAS

Leiskit tik musu žymiems specialis
tams. paraiščiu daktarams, pasakyti, 
kas kyla ištikrųjų yra ir, jei jus tik
rai reikalingi paraiščio, ar jusu se
nasis yra tinkamai pritaikintas ir 
ar jus galite išgyti be operacijos. 
Vengkite užsmaugimų. Kreipkitės ir 
pamatykite ką jis jums pasakys. Pa
tarimas ir ekzaminacija dykai. Pir
madieniais, trečiadieniais ir penkta
dieniais nuo 1 iki 7 v. vak. Antras 
aukštas Specialist Rupture Depart
ment. Klinikas atdaras trečiadieniais 
ir šeštadieniais.

DR. SCHYMAN’S 
Natūrai Health Institute 

1869 North Damen Avenue 
CHICAGO, ILL.

HEMORRHOIDAI
Sėdimosios žarnos negaliavlmai vi
suomet eina blogyn, jei gydymas 
atidėliojama. Dažnai priveda prie 
daug nepagydomų ligų, iškaitant ir 
veži. Aš garantuoju pasekmes t su 
savo švelniu ofiso budu. Be peilio... 
nėra skausmu... ne laiko gaišinimo 
ar algos. Ekzaminacija iri bandymo 
gydymas $1-00. . .
Klinikas atdaras pirmadieniais ir 

trečiadieniais.
DR. P. B. SCHYMAN, 

Specialistas, ___
1869 N. DAMEN AVĖ. *

Progress Furniture Co.
KRAUTUVĖ 

visuomet pasiūlo didesnės dolerio 
vertės ant visokių prekių.—Štai 

Keletas pavyzdžių.

Pasirinkimas visokių geriausių ir gražiausių Dviračių, 
kokie ypatingai jaunuoliams patinka. $ 19.75 
Stebėtinai numažintos kainos, nuo ..................

ir augščiau.

Slumber Kinq StSįdįo Couch

Vasaros laike reikalingiausias rakandas, tai STUDIO
COUCH. Platus pasirinkimas nuo .................. $ 14.95

$65.00 Parlor Setai po ....
$80.00 Bedroom Setai ....
$25.00 Breakfast Setai .....
$18.00 Springsų Matrasai
$6.00, 9x12 Klijonkos .....

Imame senus dalykus į mainus ant naujų. Duodam 
didelę nuolaidų. Lengvus išmokėjimai.

ir augščiau.
...  $33.00
- $44.50

..... $14.50

..... $8.95
$2.98

3222-26 SO. HALSTED STREET
J, Kaledinskas, Vedėjas.

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programo ne- 
dėlioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kilocycles.

DABARTINES DIRBTUVĖS BATTLE CREEK, MICHIGAN

IROŠKULĮ dirginančios tri- 
lės!; Švarumo, sveikatos

skonio trilės! Ir pagalios did
žiųjų idėjų trilės, kurios gim
sta žmogaus galvoje, matant 
nesuskaitoma daugybe dėžiu- 
čiu tos maisto tinkamo-tuoj- 
valgyti dirbtuvės produkciją!

Tokios tai mintys lekia ne
suvaldomu greitumu viena po 
kitos Kellogg kompanijos Bat
tle Cręek aplankius. Tai yra 
stebėtinai didelė imonė, gami
nanti milioninei Amerikos šei
mai toki valgi, kuris yra gali
ma valgyti tuoj’ be ypatingo 
prisiruošimo, tai yra, “Kel
logg’s” įvairus biraliniai val
giai arba cereals.

Ir ištikro, pamatyti visą tą 
grudų apdirbimo procesą, pra
dedant nuo to laikotarpio ka
da jie patenka i dirbtuvės džio
vyklas ir baigiant jų parengi
mu išsiųsti i menkiausius ša
lies kampelius yra ypatingai 
idomu ir tatai j’au yra moks
las ir verta kiekvienam pama
tyti.

Toliau einą dirbtuvės pasta-
tai. čia jau tai jausmus už
buriantis vaizdas. Milžiniška 
jų*didybe ir imponuojanti, ypa
tingai tatai pajunti kada pa
matai pirmykšti tos bendroves 
pastatą, kuris randasi ant pir
mo aukšto bendroves ofiso bu
di nke. Visa tai sudąro ypatin
gai įdomų palyginimą, kad iš 
tokio mažo galėjo išaugti did
žiausios dirbtuvės. Bet tatai 
dar neviskas, kad suprasti tos 
bendrovės įsigalėjimą. Jus no
rėdami įsigyti tikresnį vaizdą, 
turėtumėte pereiti per dirbtu
vės patalpas ir paragauti visu 
gamybos produktu ir tik tuo
met pažinsite kas privedė tos 
bendrovės pasisekimą prie da
bartinės pasauli valdančios pa
dėties. W. K. Kellogg išradęs 
Corn Flakes nereikia manyti, 
kad jis ir sustojo ant vien tik 
savo įkviepįmo idėjų, jis žen
gė vis toliaus ir toliaus Svari
nimo ir saugojimo proceso ke
liais iki tokio laipsnio, kad 
pasaulis turėjo pasekti jį, Ot, 
čia ta didžioji paslaptis!

Taip, šiandien viso to darbo 
pasekmės jau pasidarė regimu 
daiktu kiekvienam — auga bu- 
dinkas prie budinko —^kiek
vienas, taip sakant, pa'skvti- 
niosios ' konstrukcijos žodis, 
kaip sanitarinės taip ir iš ma
šinerijos įrengimo pusės, maši-

ypa-

ne

auga bu-

■

nerijas tobulinama ir produk 
tai tobulėja. Darbas eina die 
ną ir naktį, dirba ir galvoji

dar ge- 
produk-

daugiau

ivairųs žinovai, kad 
riaus ir dar tobuliaus 
tus padaryti.

Tik pagalvokite, —
kaip dvidešimts penki akrai 
grindų pločio, tik vien baltos 
kaip sniegas virtuves, kuriose- 
yra padaromos Kellogg’s Corn 
Flakes, Rice Krispies, All- 
Bran, Wheat Krispies, Pep 
30% Bran Flakes, Whole 
Wheat Biscuit ir Kaffee Hag 
kava. Ir pagaliau ta visa 
2500 uniformuotu vyru ir mo
terų armija, kuriai pavesta vi
so to darbo priežiūra ir ap
sauga. Čia negali būti jokiu 
pasikeitimu, kiekviena daikto 
uncija yra stropiai sekama ir 
antspauduojama bei pažymima 
su W. K. Kellogg parašu, kas 
reiškia gardumo ir švarumo 
užtikrinimą.

Vartojimas bran arba selenų 
milžiniškai pašoko, nuo tada, 
kada Kellogg juos padare ma
loniais valgiui. Gydytojai juos 
rekomenduoja, kaip užkietėji
mo gyduole, kaip tikrą ir svei
ką maistą, kaipo naudą ken- 
tančiąjai žmonijai. Niekas 
nerado ka nors lygaus.

Be to, Kellogg bendrove turi 
ir savo atskirą virtuve 
yra gaminami receptai, jie tik
rinami ir planuojami specia- 
liams dietams. Home Econo- 
mies Departament yra vado
vybėje specialiai išlavintu mo
terų. Ju tikslas vra tiekti nu
rodymus mokytojams, ir šiaip

dar

kur

tu ir sveikata.”
Nusistebėsitė sužinoję, kad 

nrieš trisdešimts metu corn* 
flakes veik nebuvo žinomi. 
1906 W. K. Kellogg pirmas

Pirmoji
Kellogg

Dirbtuvė

pradėjo gaminti ši 
sta. Nors tada ir

nauja mai-
bandė dau-

sakydami
kad iš komų nėra galima pa
daryti gardu valgi. Jie, be to, 
tvirtino, kad jei ir pavyktu,- 
nieks jų nevalgys. W. K. Kel
logg to nepabijojo. Tačiau, 
kad ji suprasti, reikia jis ma
tyti dirbtuvėje. Tai užsispyrė
lis Corn Flakes gardžiu val
gių pionierius ir, visa pušiai, 
tiesus savo žygiuose. Ta na- 
tvirtina šiandieninė produktų 
gamybos ir pardavimo dydis.

Jei pažvelgsime i Kellogg 
bendrovės praeiti, tai pamaty
sime, kad jos augimas buvo 
umus. Net per pirmus savo 
gyvavimo metus Corn Flakes 
gamyba siekiesi tūkstančius 
dėžių. Net nespėdavo reikala
vimų patenkinti. Negana to, 
Liepos 4 dieną. 1907 Kellogg 
dirbtuves virto liepsna. Vienok, 
tatai nieko nepakenkė ir grei
tai i jos vietą stojosi milži
niški pastatai, ka šiandien ga
lime savo akimis pamatyti — 
nuo to laiko niekad nieko ne
beatsitiko. Kasmet dygo nau
jas budinkas. Taip, kad šian
dien Kellogg inionė 
didžiausia iš tos rųšies 
šauly. Ir niekas jau nebesiste
bi valgydamas ir jos 
tus.

Paminėtina dar ir 
Kellogg bendrovė yra 
si šešių valandų darbo dieną 
—keturias permainas dienoje. 
Tai ji padarė 1930 metais tik
slu, padėti 
ti. $4 yra

skaitosi
pa-

produk-

tai, kad 
priėmu-

bedarbei sumažin- 
dienos mažiausis

darbininkams mokesnis ... Tiek 
buvo vyrui pirma mokama už 
aštuonias valandas. Be to, dar
bininku skaičius yra padidin
tas net 20 nuošimčiu. Tai bu
vo daroma su bandimo tiks
lu. Bet, praėjus dviem su pu
se metams, pasirodė, kad tas 
būdas buvo geras ir nuo tada 
bendrovė nusistatė laikytis to 
nusistatymo kaipo savo nuo
latinio poilsio. Tai buvo 1935 
metais, spaliu mėnesi. Kas 
skaitoma didžiausiu algų pa
kėlimu istorijoje. Daugiau mo
kama už šešias valandas negu 
pirmaiu už aštuonias, būtent 
$4.50 vyrui. Tai galima tik dėl 
to. kad buvo pavartota tam 
tikri ekonomijos budai ir pro
duktu pardavimo pakėlimo 
skalės.

Kellogg turi be Battle Crek, 
Michigan. dideles savo dirbtu
ves Londone. Ontario ‘ ir Syd- 
nev. Australijoje, o produktus 
pardavinėja veik kiekvienam 
didmiesty po visa pasauli.

£i£ii&i>
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PADĖKA.

Maisto Produktą; Šventėm
1014cMĖSĄ DĖL SRIUBOS
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RŪKYTI ŠOLDERIUKAI

POT ROASTPORK ROAST

ŠVIEŽI KIAUŠINIAIVERŠIENA VIRIMUI

ŠVIEŽIA VARŠKĖPORK LOJN KEPIMUI

radio 
ir jais

1^0 
1^/20
ifec

Rengia apvaikščio 
jimą Grant Parke

kritikas” galę- 
— kad Vilniaus 
“sentimentas”,

Lietuviu Draugijų ir 
Kliųbų dėmesiui

Visa, ką tas 
jo pasakyti, tai 
klausimas tai - 
“širdis”. Taigi išeina, kad įvy
kiai Lietuvoje musų sentimen 
to ir širdies neliečia: tegu 'vai 
džia su žmonėmis daro, ką no 
ri, mums tatai neprivalo rupe Rytoj žągarečių 

išvažiavimas

romanas, vai

tual Liąuor Co., pas Lietuviš
ką Žydukų/4707 So. Halsted

Mrš. Ąnn Gašli 30 m., 304 S. 
Boulevard, pranešė policijai, 
kacj į jos namus įsibriovę ne
pažįstamas vyras ir męgįnęs

Paliko dideliame nubudime 
vyta Antaną Norkaiti, 3 dukte
ris Eva, Kotrina ir Viktorija, 
2 sūnūs Dauny ir Antaną.

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street.

Musu užeigoj visuomet randasi ge
riausios rūšies perimai kaip ameri
koniški; . taip importuoti ir visokios 
rūšies maišyti alus High Life, taip
gi gaminame kasdiena Šiltus pietus, 
užkandžiu visuomet randasi ir malo
nus patarnavimas. Kviečiame visus 
draugus ir pažįstamus atsilankyti.

Savininkes Mama ir Duktė 
EMMA IR EMILY. . '

šeštadjenį, liepos 4 d., Ame 
rikos Legionas rengia apvaik 
ščiojim 
Grant 
vakaro, 
mas.

Be to, jisai tvirtino, 
kokuse’’ dalyvavęs

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai -išimami

vaikams .........
Palagas ligoni

nėje  ...... .....
Akušerija na

muose ...........-
Medikais egzami

nacija ................

Lietuviai ir lietuvai- 
tės paėmė leidimus 

vedyboms

Kareivių AiJcŠteje 
arke. Pradžia 7 vai.

Bus įvairus progra-

PRALEISK
V AKACIJAS 

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

MATT RAUGAS 
1943 N. Kostner Avė. 

po 5 vai. vakare.

šies delegatų
pavyko išgelbėti Vitaitį. >

Po šito “klausimo” staigiai 
išlindo, kaip Pilypas iš kanapių, 
kitas “kritikas’ 
lįs. Jisai ėmė Jdaųsįpėti, ar 
ŠLA. esąs “politišką organiza
cija”, ir gavęs atsakymą, kad 
ne (ir maži vaikai žino, kad 
SLA. nėra politiška partija), 
pradėjo įrodinėti, kad Seimas 
neturėjęs teises priimti pro
testo rezoliucijos prieš ūkinin
kų ir darbininkų šaudymus 
Lietuvoje. Bet čia pat jam bu
vo pastebėta, kad tas pats Sei
mas priėmė protesto. rezoliuci
ją ir prieš Lenkijos valdžią dėl 
lietuvių persekiojimo Vilniaus 
krašte, ši rezoliucija irgi poli- 
itiško turinio, o betgi Naikelis 
nesako, kad jęs nereikėjo pri
imti.

Chicagoj randasi tūkstan
čiai įvairių įstaigų, kurios iš
dirbinėjo ir pardavinėja viso
kius gėrimus: saldžius, stip
rius ir kitokius.

DuBouchett (ištark, Dubu- 
šei), 2340 So. Wabash Avenue, 
išdirbinėja tom tikrus gėrimus 
—Sloe Gin-—ir tie gėrimui yra 
geri.

Tiems gėrimams yra duoti 
ir lietuviški vardai: Laukinių 
Slyvų Sunka, Kauno Šviturys, 
Birutės Koktel. Taipgi tiems 
gėrimams yra išdirbti recep
tai. Vartojant sloe gin ir dar 
pridėjus kitokių prieskonių iš 
recepto, padaromas originalis 
ir gardus gėrimas.,

Tuos visus naujus ir gard-

Ar mums turi, rūpėti Lietuvos 
reikalai?

Nauji ir gardus lietu 
vių gėrimai

Pocahontas Mine' Run Scteened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

$1200 
$4500 
$1500 

$1-00
DOŲGLAS PARK HOŠTIPAL

šeštadienį, liepos
4 d., SpaiČio darže1, apie 6 blo
kus anapus Kean avenue, prie 
pat Archer gatvės.

Dalyvaudami šiame žagarie- 
čių išvažiavime ne tik mes pa
tys turėsime gerus laikus, bet 
kartu paremsime kliubą ir pri
sidėsime prie to naudingo dar- 
bo, kurie dirba žagariečiai Lie
tuvos labui.

Kadangi pripuola paeiliui dvi 
šventės, tai žagariečiai piknigo 
rengėjai sako, turėsime du pik’ 
nikus. Vienas piknikas bus 
dienos metu, o kitus naktinis 
— tnoonlight picnic.

Taigi vykime visi pas žaga- 
riečius ant “good tįme”.

— Kliubietis.

6 METU MIRTIES 
Sukaktuvės.

ILaidotuviiT Direktoriail 
— JUOZAPAS M
fuDEIKlQ

Mėgin oužpulti mo 
terį namuose

BUDRIKO PROGRAMAS 
’ SEKMADIENĮ, 7 V AL.

< Vakaro

i giminių 
Lietuvoje senuką

patvarkymą, sulįg kuriuo pa
keistą vardai 72 Chicagos gat
vių. Didžiumoj tos gatvės yra 
trumpos ir žinomos tik apielin- 
kės gyventojams.

persiskyrė su šiuo pasauliu 4 
diena liepos mėn., 1930 m., su
laukus 57 metų amžiaus, gi
mus Lietuvoje, Vištyčiu kai
me, , Pajuvonių parap., Suvalkų

RENGIA
DIENINI IR NAKTINI

PIKNIKĄ
4th of July

BIG TREE INN
6 blocks West of Koan Avė. on 

Archer Avė. Road, Willow 
Springs, III.

Prasidės 12 valanda ryto šešta
dienį, baigsis sekmadienio rytų. 
Bus šauni muzika J. KETURA
KIO. Visus savo draugus ir pa
žįstamus kviečiame atsilankyti, 
linksmai laiką praleisti ant tyro 
oro tarp žaliuojančių medžių.

Kviečia Komitetas.

Dr. Naikelio išvadžiojimus 
bandė dar paremti adv. Brad- 
čulis, kuris surado, kad rezoliu
cija paskelbusi Lietuvos vald
žią esant “neteisėta” (ko rezo
liucijoje nėra). Jam buvo nu* 
rodyta, kad visa eilė SLA. Sei-

Hospital
Ligoninė

TeL Republic 8402
Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Chicago, III.

reikalaudamas demokratinės 
tvarkos atsteigimo.

Apgailėtina, kad kai kurie 
musų inteligentai painiojasi, 
diskusuojant tokius paprastus 
ir visiems žinomus dalykus.

Grigaičio raportas 
delegatų papildymais) buyp pri
imtas ir susirinkimas išsiskir
stė apie 10 vai. vakaro. Mitin
ge dalyvavo kokie 25 nariai.

Dalyvis.

dalyvaują žymus dainininkai įr 
muzikai, kurie

>; -i ’ 2 »'!V '"į ■» 'malonumo v
>jąms..

Siunčiam Gėlės Telegramų | Visas 
Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
kvietkininkas

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
’lr Pagrabams

3316 So. Halsted $t.
Tel. BOUlevard 7814

Tuzinas 22^0 
......sv- 5%c

kalboje, tau 
kos ir įęĮdŽl 
Visokių įvai 
šių programų leidėjai, Progress 
Furniturei Gomp&ny krautuvė, 
nuolat vaišina savo klausyto
jus šio programų išpildyme

motinėlė niekuomet neužmirši
me. Tu pas mus jau nebesu- 
grįši? bet mes anksčiaus ' ai 
vėliaus pas Tave ateisime 
Lauk mus ateinant!I .H. ' J... ' *

Nuliūdę lieka.

CONJtAD
PHOTO ŠTUDIO 

4Ž0<63rdSt
Englewood 5883-5840 
Fotografija yra am

žina atminti g.

Restaurant
Stekai, porČepai ir kiti šilti valgiai. 

Bismark alus, geros rūšies 
degtinė ir cigarai' 

ANTANAS IR AGNĖS STOKAI 
Savininkai

701 W, 21st Place Tel. Ganai 7522

NAUJOS KNYGOS
Didžiausia knygų leidykla Lietuvoje Kooperacijos Ben
drovė “SPAUDOS FONDAS“ paskutiniu laiku išleido 

šias įdomias ir geras knygas'.
ALEKSĖJ TOLSTQJ—PETRAS L

Sovietų garsus rašytojas įdomiai rašo apie Rusijos carą Petrą 
L, kuris Peterburgą pastatė, rusams barzdas kirpo ir kitas revoliu
cines reformas darė. Todėl dabar nepaprastai kiekvienam rupi, 
kaip gi bolševikai vaizduoja tą didįjį carą. Išleista du stori 
tomai. ........... ............. ?....................... .-..........      $1.50
MATAS ŠALČIUS—NVEČIUOSE PAS 40 TAUTŲ

Autorius pats apkeliavo kuone visą pasaulį ir savo nuotykius 
įdomiai aprašė 6-se knygose, gražiai pailiustruotose. šios knygos 
gavo Sp. Fondo 1935 m. didžiausią literatūros premiją ir Lietuvoje 
turi didžiausią pasisekimą iš visų knygų. Dabar M. šalčius keliau
ja po P. Ameriką, kur lietuviams, nieko iš jų neprašydamas, skai
to jdomias paskaitas. Visi šeši tomai kaštuoja $4.00
PROF. K. PAKŠTAS—APLINK AFRIKĄ

Abisinijoj ir kituose kraštuose. keliavęs mokslo reikalais profe
sorius gražiai aprašo tų tautų gyvenimą, papročius, kultūrą ir 
gamtą. įdėta per 60 atvaizdų, fotografijų, šiose knygose rasite tai, 
ko nei laikraščiuose, nei kitose knygose riegausit paskaityti.
Du tomai .....................................   $1.50
ANT. TŪLY S—A S BUČIAVAU TAVO ŽMONĄ

Amerikos žinomo rašytojo lietuvio kūrybos knygą Spaudos Fon
das išleido ir išgarsino išeivius musų literatūroje. Apysakos vaiz
duoja Amerikos lietuvių gyvenimą ..... ..............................„Lu....... 75c
VIGTOR HUGO—ŽMOGUS, KURIS JUOKIASI

Prancūzų garsus rašytojas aprašo Anglijos valdžią ir liaudies 
kovas už laisvę anais laikais. Labai gražus ir įdomus romanas vi
siems, išleistas “Literatūros Panteono” bibliotekos 1-4 nr..... $2.06 
ST. ŽEROMSKIO—IŠTIKIMOJI UPE

1 ’ * * ■’ 7 i t ■< > .i ...
Lenkų rašytojo (jau mirusio) Paryžiuje i 

zduojąs 1863 m. Lietuvoj ir Lenkijoj jvyl___  ____________ _
kunigaikštį ir jo tragišką meilę su paprasta mergaite. Kovos už 
tautos laisvę ir teises ...................................................................... 50c

Kas nori gauti šias knygas, prašome atsiąsti pinigus nurodytom 
knygų kainom ir užsakytos knygos bus tuojau Amerikon iš Lietu
vos išsiųstos be jokių persiuntimo primokėjimų; knygas gausite 
pilnoj tvarkoj, kad net apsidžiaugsite. Pinigus siųskite ir rašykite šiuo adresu: . ... . ; v . , <
“SPAUDOS FpNDAS”—Kaunąs, Lietuya 
IŠ Čia galima išsirašyti visas lietuviškas knygas, kokios tik1 yra

I Lietuvoje išleistos. * ‘ "

Oro biuras pranašauja, kad 
galima tikėtis, j ogei liepos 4 
dieną oras busiąs giedras ir 
šiltas. Lietaus negalima nu
žiūrėti pirm sekmadieniui 
praėjus.

RADIGS “
Tegul ekspertai pataiso jūsų Radio, 
Mes esamą gerai susipažinę su kiek
vienos rūšies radio. Darba garantuo
jame ant metų. Dykai apskaitliavi* 
mas. Pašaukit mus

HEMLOCK 3434
KALBAME

Southwest Radio Co
1798 West 63rd Street

Šie lietuviai ir lietuvaitės IĮ 
siėmė laisnius (leidimus) ve dyboms: ' r 1

Trevar D avies 23 m. ir Win- 
netta Žalus 22 m.

Frank Baer 38 m. ir
Ęlonowški 37 m.

Louis Kųbik 24 m. įr
Kykas 19 ni.

Michael Waluszis 47... . . t• r /

Mary Baltakis 40 m.
Frank Kolerįck 23 m. ir Ber 

nice Baranauskas 19 m-
Chester Krasinski 21 m. i] 

Lottie Bolewicž 22 m.

Tavernos
Kur Susirenka LiHuViai_____

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

“NAUJIENŲ” ADM.

Dar kartą noriu priminti, 
kad žagarįečių Klįubas rengia

ųiėną, t.

iADIO

Mrs. Mary Lubert
Inteligentiška moteris ir 

nuolatinė Naujienų skaitytoja 
atidarė Tavern, PASS TIME 
INN. Ladies Invited.

Kviečiu visus savo pažysta
mus ir draugus atsilankyti.

2042 So. llalsted St.

. 11-tą valandą 
tatykite savo ra-

Nežiurint vasaros laiko, Bųc 
driko puikus radio programai 
yrą |ęidžiairii kožną sekmadienį 
iš gąlingos \yČFL stoties 970 
kil. Tad iri šį sekmadienį iš
girsite šaunią Budriko radio 
orkestrą su lietuviškais kuri- 
niaiš, taipgi žymius daininin
kus. Ne tik kurie būna na
mie, bet įr išvažiavę į miškus, 
parengimus, jeigu tik turi sayo 
automobily radio — nepralei
džia Šių puikių Budriko krau
tuvių duodamų lietuvių 
programų, jų klausosi 
gėrisi.

WEST SIDE. — ši lietuvių 
kolonija yra viena seniausių! 
Čhįcagoje. Čia randasi įvairių 
biznio įstaigų, profesionalų ir 
finansinių įmonių.

Simano Daukanto Federal 
Savings and Loan Association 
of Chicago, 2202 W. Cennak 
Rd., turi įrengusi modernišką 
ir gražų ofisą. Biznis finansų 
reikaluose čia yra atliekamas 
patyrusių asmenų. Patarnavi
mą kiekvienas gauna .kuoge- 
riausį.

P-iįąs Ban. J. Kazanauskąs 
jau per daugelį metų yra raš
tininkas šios didelės ir visų ži
nomos spulkos* Jis, būdamas 
per tiek daug metų raštinin
ku, labai gerai pažįsta tą biz
nį, todėl ir patarnavimą tei
kia kiekvienam tinkamą ir 
mandagų.

Pusmetiniame direktorių su- j 
sirinkime, birželio 24 dieną, 
nutarta, kad Simano Daukan
to Federal Savings and Loan 
Association of Chicago mokės 
dividendą 4% visose taupymo 
skyriuose. Reiškia, taupyti pi
nigus šioje spulkoje apsimoka 
gęriau, negu kitur. Kiekvieho 
asmens taupomi pinigai yra 
apdrausti iki $5,000.00 per Fe
deral Savings and Loan Insu
rance Corporation, Washing- 
ton, D. C. ,

Reiškia, ši finansinė įstaiga

Lietuvių Keistučio Pašelpos Kliubo pusmetinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj, Liepos 5 d., Hollywood svetainėj, 2417 W. 43 St., 
12 vai. dieną. Mokesniai bus priimama nuo 11-tos vai. ryto. 
Visi kurie esate užsilikę, malonėkite neatbūtinai“ užsimokė
ti šiame susirinkime. Yra pageidaujama, kad visi nariai da
lyvautume!; susirinkime, nes yra daug svarbių tarimų.

— B. Rudgalviutė, RašL
Simano Daukanto Draugijos pusmetinis susirinkimas įvyks sek

madienį, Liepos 5 d., 12 vaL dieną, Chicagos Lietuvių Au
ditorijos svet., 3133 So. Halsted St. Nariai būtinai pribuki
te, nes turime svarbių klausimų apsvarstyti. Taipjau išgir
site raportą apie draugijos turto stovį, kurį komisija pa
teiks. * — P. K., sekr.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo pusmetinis suširinkimas bus 
penktadienį, Liepos-Jūly 3-čią 1936 m., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133, S. Halsted St., 7:30 vai. vakare. Kviečia- 
mį nariai būtinai dalyvauti, nes bus raportas apie prisidė- 
jimą prįe P. L. Draugystės

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiško Kliubo 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.

— Š. Kuneviče, sekr.

pasikaįbėjimą tik kelioms mi
nutėms pasižiūrėti, kas tenai 
yrą susirinkę.

; OiĮkai dėl \tps moters,kuri 
buk "buvo. “pąpitkta,,,<\bėt pas’ 
fibi ^“šUŽiprato”į ir' ėriiėjremti

A. i A. 
JUOZĄPĄS ZBARAUSKIS 
kuris mirė birželio 10 dieną 

2:45 v. p. p. ir palaidotus tapo 
birželio 15 d., o dabar ilsis šv. 
Kazimiero kapinėse, amžinai 
iiutilęs ir negalėdamas atside- 
katot tiems, kurie Suteikė jam 
paskutini patarnavimą ir paly
dėjo ji i tk neišvengiamą am
žinybės vietą.

Mes atmindami ir apgai
lėdami jo prasišalinimą iš mu
su tarpo, reiškiame giliausią 
padėka dalyvavusiems laido
tuvėse žmonėms ir suteiku
siems vąinikuš draugams. Dė- 
kavojamė fousu dvasiškam tė
vui kun. Skrįpkai, kun. Petkui 
kurie atlaikė įspūdingas pa
maldas už jo sielą; vargoninin
kui Daukšai: dėkavojame laid. 
direktoriui" L X Zolp,' kuris sa
vu geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai ‘nulydėjo ji i 
amžinastį, o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir rūpes
čius, dėkavojame grabnečiams 
ir, pagalios, dėkavojame vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau musų 
mylimas tėvė ir broli sakome: 
ilsėkis šaltoj žemėje.
-'• sunūs ir Sesuo.,

NORKAIT1ENĖ
St. Charles, III.

yra saugi. Kiekvienas asmuo žius gėrimus galima nusipirk! 
gali Čionai taupyti savo pini- žinomoj lietuvių įstaigoj, Mu 
gus kuosaugiausiai.
r. O. jei kas nori.gauti pasko
los, 4ai čia\yra/skolinami, pi

Moka dividendą 4% vi 
silose taupymo sky

riuose.

mų yra priėmusi rezoliucijas 
panašaus tūrinio, kaip ta, kuri 
buvę Pasiūlyta CJevelando gei
me. Tos;^ezo)iucįjos, kaipo4'SeiJ 
mų, n^Urimai, J yrą< Sąsiyieniji-’

- * ..

^tivo^<|ip^tikJ ų Jieatšaukę, / Mėlsj

A. t A.
ADOLPH ZOPEL

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 1 d., 5:45 vai. vakaro, 
1936 m„ sulaukęs 11 metu 7 
mėn. amžiaus, gimęs gruodžio 
6, 1924, Chicagoje.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Juzefą (po tėvais Jut- 
kevičiute), tėvą Adomą, seserį 
Stefaniją, dėdes Vladislovą, 
Julijoną ir<. Domininką Jutke- 
viČiūs', EdVardą Haks, Tamo
šių Rusecką, cioce Bronislavą 
Stradomskienę if ją šeimyną, 
pusbroli Joną ir pussesere Ele- 
hą Radžius, krikšto tėvelius 
Kazimierą Mieleni ir Agniešką 
Meyer ir daug kitu 
Amerikoje. L'/ 
Antaniną Jutkevičienę, 2 dėdes 
it ciocę Jutkevičius, 2 cioces 
ir dėdę Zopelus ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
545 W. 32nd St. Laidotuvės 
įvyks pirmadieni, liepos 6-tą 
d., 8-tą vai. iš ryto iš namu i 
Šv. Jurgio parapijos bažrtyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos Už Vėlionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. AdOlpho Zopelo 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutiili patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Tėvai, sesuo; dėdės, cioces

•i ir Gimines;
Patarnauja Laidot. Direktorius 
A. M.- Phillips'; tėl. :Blvd. 4139

SLA. 36 kp 
riame svari 
k ės punktas nbūvbSėimo dcle-. 
gatų raportais pąsfrvo$^lretgi^ 
kad rap^Ttį|Buvd^ p&Wšęsyįk 
P. > Grigaitis; ■ todėl 'jisai buvo 
pakviestas jį perskaityti, o 
paskui kiti delegatai pridėjo 
po vienų-kitą smulkmenų ar
ba papasakojo savo įspūdžius.

Diskusijos jau buvo beveik 
baigiamos, kuomet į jas įsiki
šo M. Vaidyla ir ėmė pasakoti 
apie “tautiškųjų pusę” Seime 
ir apie “pažangiuosius.” To
liau jisai užvedė kalbų apie 
“kokusus” ir apie “pažangių
jų sumoksiu papirkti delega
tus.” Vaidyla iš kažin kur iš
traukė, arba pats sufabrikavo, 
pasakų, kad “pažangieji” savo 
kokuse taręsi sekančiame 
Seime pašalinti p. Vinikų, 
nors jisai ir gautų du trečda
liu balsų visuotinuose balsavi
muose 
kad tame 
prezidentas Bagočius ir šitam 
“sąmokslui” pritaręs.

Vaidylos “antis.“
Pagalios, ‘Vaidyla “atiden

gė sekretų”, kad pažangieji 
atgabenę į Clevelandų savo 
pinigais kokių tai moterį, kuri 
pirmiaus nežinojusi jų “sky- 
mų”, bet po Bagočiaus kalbos 
“kokuse” ji susipratusi ir per
simetusi į “tautiškųjų pusę.”

Tai buvo melas nuo prad
žios iki galo, nes jokių planų 
apie “Viniko pašąlinimų” pa
žangieji savo pasikalbėjime 
nesvarstė ir todėl Bagočius 
tame klausime neėmė ir nega
lėjo imti balsų. Tas trečiadie
nio (birž. 24 d.) kokušas, apie 
kurį kalbėjo Vaidyla, dagi 
buvo viešas, nes jisai buvo pa
skelbtas ant juodos lentos jho- 
felio “jabėje*\ -Prez.. Bagočius^ 
eidamas į bankietų, užsuko į

J. SPAITIS FEDERAL MEAT MARKETS
1949 So. Halsted St. 3407 So. Halsted St.
3631 So. Halsted St 2119 W. Rd.

Iš SLA. 36 kuopos 
mitingo

J M . n

Sekniadie:
priešpiet pu

1360 kįl|ycy^eš;A, ir pasiklausys 
dainų prigimtoje 
i rinktinos muzi- 
tį pranešimų bei 
Bybių, kuriomis

jų užpulti. Užpuolikas į^įbri’O-
. '-i.. . į?t l .Z ‘A, f į jįs

tur^s darbų jos^bedaębiuLvy-
- '■ . ■■ v ; ’Ąv . v". ■<

rui. /V-- ‘ '"'f-'??

SUSIRINKIMAI
cp'-*; w., r’-j v “e ..

Visus tuos lietuvių y 
gėriihhis£ verta /paragauti | arba 
reikalauti; pas į LietiiviŠkų/Zy- 
idukų.,.^^. &

n i us r o i k a 1 u s š io j e F įstaigoj e 
verta ir apsimoka. Reikalui 
esant galite kreiptis į Sima
no Daukanto Federal Savings 
and Loan Association of Chi
cago. Čia gausite malonų pa
tarnavimų



1936

*435

Dabar kiti nubausti GRABAM

*275

Mes turime vietos išskaitliuoti visuš 150 Pui

PINIGUS, j

PARDAVIMUI ARBA

F. Bulaw

Pramogos liepos 4

Lengvos išlygos, jei pagei

patkavos me

~ < Al

Iš PRIEŽASTIES LIGOS parsi
duoda bučernė ir grosernė Lietuviu 
kolonijoj. Sužinosite. 901 W. 38rd St

Mat jie 
Nuožiūra

ryto 
nuo

$5.25
5.50
4.25

V. Tarutis dainuos 
Sherman viešbuty

Jokio {mokesnio 
BE 

Kredito apsunkinimo 
' ' BE .. .....

Jokio anriežimo

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI Tavern; biznis ge
rai išdirbtas. Gera vieta, 372 East 
71st Street.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA tavernas 2448 W 
47th Street.

Kaltinamųjų lietuvių ądvo- 
tas pareiškė, kad jo klijentai 
apeliuos kauntės teisėjo spren
dimų į aukštesnes teismo in
stancijas.

Financial, 
Finansai-Paskolos

Building Material
Statybos Medžiaga

Maži 
mokėjimai

Gordon
Real Estate

. PARDAVIMUI saldainiu ice cream 
Ir visokiu smulkmenų krautuvė, se
nas pelningas biznis. Parduosiu pi
giai dėl nesveikatos. 2644 W. 47th 
Street

PARSIDUODA grosernė ir mar- 
ketas, taipgi dvieju aukštu budinkas

$125.00 
vertes 
$29.50 
setas 
$39.50 

importuotu

Taipgi

*245

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

..... . $49.50 
jūsų senus

MAINYMUI VISKĄ 
SYKIU ARBA 

DALIMIS

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Cologge Inn
Jo dainos kas vakaras

PARSIDUODA Tavern, biznis4 iš
dirbtas gerai. Priežastis pardavimo 
—turiu du biznius. 2113 So. Hals
ted St. i

Liepos 4 d. pramogų pro
gramas Cornell Sųuare patal
pose ir aikštėse, 51 ir Wood 
strs., prasidės:

10 vai. ryto
Urnas.

Paskiau nuo 1 vai. popiet 
iki 9:45 vai. vakaro progra
mas tęsis praktiškai be per
traukos.

Colųmbus park, prie Central 
ir Congress gatvių, rengia pik-

PARSIDUODA 2315 S. Winches 
ter Avė. 6 kambariu cottage, furna. 
ce apšildymas, saulėtas porėtas. ‘ 
garažai. Kaina $3,000. Patogus ra

UŽ 5500 Parduosiu 2 flatų muro 
narna po 5 kambarius Marauette 
Parko kolonijoj. Savininkas gyvena 
6112 S. Komensky Avė., tel. Grove- 
hill 1965.

De ŲukėSedini. Tai yra pui
kiausiai ir gražiausiai pabu- 
davotas, kąrąs/. Išrengtas su 6 
ratais, radio, heateriu, tronku. 
Važiuotas tiKtat; 6$0O jnvlta.

127 AKRAI, budinkai didelė žvy
ro duobe ant Soo Line. Thomas 
Keating. Sussex, Wis.

aūgusiems. 
Groye, prie 
Central, avė. 
9:30 ryto.

, . kad
tarnauja kaip naujas.

pirmuosius 1936 metų 
mėnesius 

Cook

CHICAGO inkorporuotai
1642 West “

Tel. Armii 
Mes esame jau L. ....

50

LIETUVIAMS POLITIKIERIAMS 
KALĖJIMO BAUSMĖ

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. 
iki 8 vai. vak. šventadieniais 
10 ryto iki piet

LANDIlORDS. BURBAU nF
ivision St 

2951 
adresu viri

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

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

SLA. 260 kuopos na 
rių atydai

nikų apielinkės vaikams ir su- 
Viėtd — Picnic

Jackson blvd. ir
Piknikas prasidės

S.L.A. 122 kp. susi 
rinkimas šiandie 

vakare

PtYMOUTH , , įikrai 
turiu duruf. Sedan, kaip nau
jas visais atžvilgiais.
1933 Sedan kuris beveijc ne 
buvo važiuotas, ]

.* tiktai .Zi.iįį'.i.įf.... • — - —

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—

PARDAVIMUI pekarnė tarpe lie 
tuvių ir lenkų—mažam miestuke.

Kreipkitės 3839 So. Morgan St.
Yards 7258

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

STOGDENGYSTĖ , 
Mes dengiame ir netaisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus, 
daujama 

BRIDGEPORT ROOFING CO 
3216 So. Halsted St 

Victory 4965

PARDAVIMUI tavern biznis ge
rai išdirbtas. Gera vieta. 2 kamba
riai pagyvenimui. Renda pigi. 2838 
West 63rd Street

. Brangus draugai ir drauges, 
mes esame jums labai dėkingi 
už taip skaitlingų dalyvavimų 
musų sunaus vestuvėse ir su
teikimų taip ptfikių dovanų. 
Dovanos yra visos labai geros 
ir naudingos. Jaunavedžiams 
jos labai patinka ir jie jums 
dėkingi ir prižada niekuomet 
neužmiršti. Kai jas, tas do
vanas, pakilnos, tada jumis 
paminavos.

širdingai ačiū’ ir tiems drau-

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Barai ir kiti krautuvėms fikčeriai 

nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE

5800—5314 So. Halsted St.

DAUGIAU UŽ JŪSŲ PINIGUS 
Mes garantuojame jums 40% tikrų 
sutaupų persitikrink ir palygink 

pats. Be imokėjimo. 
20 mėnesių išmokesniui.

4 kambarių įrengimas .... .
Moderninis parlor setas, 

iki $135 ....... ........ .................
Moderninis miegkambario 

vertės iki $150 ............
Didelis pasirinkimas

kauru $10.00 ir aukščiau. Twin stu- 
dio couęh ‘ ..... ,..... v......... $12.50

Nauji springsų matrasai $6.00 ir 
aukščiau. Puikus franeuziškai pa
puoštas miegkambario setas, pirma 
$189, dabar ............ ....

Liberali nuolaida už 
baldus.

UNITED FURNITURE M ART 
746 East 47th Street.

Insipildyk adresų. Atdara vakarais 
iki 10 v. Daugiau už jūsų pinigus

160 AKRU FARMA, stakas, ma- 
šiherija, budinkai, B. Olszevvski, 112 
114th Avenue—East, Ashland, Wis.

PARSIDUODA —už pirma gerų 
pasiulijimų Tavern kuris randasi 
5545 So. Damen Avė. Vienai mote
riai persunku bizni vesti. Savininkė 

B. SUCILLA 
12300 So. Emerald Avė. 

Pullman 3990

PATAISYK STOGĄ IR
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai ąpskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stbgius.

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

GREITAS PATA
Skolinam pinigus 1 ,__ __ ___
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

1 .. k Hemlock 0800

nes męs esame Tįkrą Automo- 

----  —į garantija, kad pilnai 
Kiekvienas karas yra stropiai peržiūrėtas musų

*245
1932 Se

dan. Kaip' viębi nąu- A E 
jas, tiktai

VIENINTELIS LENTŲ YARDAS 
CHICAGOJE SU VISOMIS PASAU

LINĖS PARODOS LENTOMIS. 
Visų senų ir naujų lentų, žemiau

sios kairios U. S. A.
2x4, kaip naujos, švarios, pigu kaip 
už pėdų ........................................... 1c
Naujos plasterio boardos 3/8” 100 
ketvirtainiu pėdu -................. $2.20
1”—2”—3”—4” lentos kaip naujos, 
pigu kaip .............   M. $20
Nauja Fir-Tex insul. pilnas %” 100 
ketvirtainiu, pėdų 

Didžiausios bet
pinigu santaupos ant Pasaulinės pa
rodos plieno tvorų 
wood, masonite, 
kliaviniu. egliniu 
clg. partition, 
liai.asbestos, . ... ..___
liavų stulpai, sinkos, toiletai, vanos, 
malevos, stiklai, durys, langai, ak
mens slenksčiai, Truscon joists—42” 
vielos tvorų stulpai.

Pirm negu pirksi aplankyk musų 
yarda.

LOUIS MEITUS LBR. CO. 
8800 So. Westem Avė. prie Archer 

Avė. Lafayette 0074.
Bet tuo dalykas nepasibaigė 

Teisme ir valstybės gynėjo ofi
se kilo klausimas 
Įėjo ZimmeTman gauti 
lotus ?

čia scenoj pasirodo 
tuviai, būtent, Peter 
29 m 
Juozapaitis 27 m 
place, ‘ ir Peter Bendix 29 m., 
846 33 place.

Stankus buvo republikonų 
šalininkas teisėjas; John Juo- 
zapaitis------ demokratas teisė
jas, ir Peter Bendix republiko- 
nas teisėjas.

Kai pas Zimmermanų tapo 
surasti sumarkiuoti balotai, 
tai gimė klausimas: kaip galė-

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

o kaip 
tuos

Politiniu miesto padalinimu 
Bridgeportą apima 11 warda. 
Balandžio 14 dienų, kaip žino
ma, buvo primary balsavimai.

Tų dienų, anksti rytų, tūlas 
Philip Zimmerman balsavimų 
stoty sumušė lietuvį bridgepor- 
tietį Vincų Stulpinų.

Už šį smurtų policininkas lie
tuvis Tamulis suėmė Zimmen- 
mana ir nugabeno jį pas bal
savimų komisionierius. Pas 
Zimmermanų rasta sumarkiuo- 
tų baliotų. Už smurtų ir už 
sumarkiuotus balotus Zimmer- 
manui teisėjas Blatt paskyrė 
bausmės metus kalėti.

f?YICTOR BAGDONAS 
T Apskaitliavimas dykai

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

PhoneYards , 3408

Paskutiniu laiku Vytautas 
Tarutis pasižymėjo dainavimu 
populeriuose ‘svetimtaučių pa
silinksminimo įstaigose. Dabar 
jis gavo užkvietimų dainuoti 
per šešius mėnesius Sherman 
viešbuty. šiandie Vytautas 
Tarutis pradės dainuoti minė
tam viešbuty 
salėj 
bus transliuojamos per N. B. C 
radio stotį.

trys lic-
Stankus

631 West 34 pi.; John
837 W. 33

FINANCE CO.
1134 N. Ashland Avė

Pasirinkimui
100 AUTOMOBILIU 
NUO $20 IKI $500 ''' .> ■ ’ -

Visi pasirinkimai ir moduliai 
Kreipiame atydą i 

MUSV PLANĄ

IR VĖL MES SAKOME 
Nepraleiskit Syki Gyvenime Pasitaikančios 

Progos 
DIDŽIAUSI . IŠPARDAVIMĄ

S.L.A. 122 kuopos susirinki
mas įvyksta šį vakarų, t.y. 
penktadienį, liepos 3. Sįiąipin^ 
kimas pripuola sekmadieniui, 
bet jis perkelta šiai dienai, ka
dangi sekmadienį, liepos 5 d., 
bus kuopos piknikas.

Šio kuopos susirinkimo pra
džia 7 vai- vakare. Vieta — 
J. Dymbelio svetainėj, 4523 S. 
Wood st.

Svarbu visiems nariams su
sirinkti, ba yra daug reikalų 
apsvarstyti. Privalote taipgi 
užsimokėti duokles, kad ne- 
taptumėt suspenduoti. Svarbu 
yra išgirsti delegatų raportas 
iš nuveiktų darbų jubiliejinia
me seime.

Kaip jau paminėta, liepos 5

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

2409 W. 47th St.. Chicago.Išnešdamas nuosprendį šių 
lietuvių byloj teisėjas Jarecki 
pareiškė esmėj: i.aš 'norėčiau 
žinoti kaip tie balotai atsidūrė 
lauke už balsavimų stoties du • 
rų. Aš manau, kad kaltina
mieji Žino, daugiau, ne kad jie 
čia papasakojo, ir kad jie sle
pia ką nors kitų. Sulig įsta
tymais jie pilnai kontroliavo 
balsavimų vietų, ir visų, ką aš 
galiu padaryti, tai rasti juos 
kaltus esant.

SLA. 260 kuopa dėl švenčių 
savo mėnesinį mitingų, .J kuris 
turėjo įvykti sekantį sekmadie
nį, liepos 5 d., perkėlė sek
madienį liepos 12 d.

Visi nariai prašomi šitų pra
nešimų tėmyti ir kitiems apie 
tai pasakyti.

K. Liutkus, rašt. -

29 metai, reikia pailsėti.
nurodytu pirkimo ar mai 
reikalais kreipkitės i savi

BBIDGEPORT. — Vladisla- 
vas šiurnas, 2906 So. Union 
avenue, viešėjęs porų savaičių 
Landeltown miestely, Michigan 
valstijoj pabaigoj birželio mė
nesio sugrįžo į Chicagų.

Kadangi varduvių dienoj V. 
Šiurno nebuvo namie, tai lie
pos 3 d. jis rengia varduvių 
puotų ir kviečia visus savo 
pažinties draugus atsilankyti 
ir smagiai laikų praleisti.

— Senas Petras.

Leidimo išdavimo 
Atdara vakarais ir sekmadienį 

882 Milwaukee Avė.
Vyriausia ofisas

dienų įvyks pikHikaš. Tas pik
nikas rengiama Shady Tree 
Darže, prie? Arcllėr ’toad> sker
sai nuo Oh Hęnry .pm:ko. Bus 
gražus programas, puikios do
vanos laimėj|niųj|'gera muzi
ka šokiams,, užkandžiai ir gė- 
riihąi.

Norintys ; važiųipti į pkinikų 
trdku kreipkitįes į kbĮųitęt;U 
adresų 461įį So. Pauliną st.,’ 
Phone Yards 63įp.

' sekr.

PARDAVIMUI tavern geras kam
pas, biznis išdirbtas, biznis gerai 
eina. Priežasti patirsite ant vietos.

4306 So. Western Avė.

SKOLINAM PINIGUS 
Ant jūsų parašo nuo $50 iki $300, 
be komiso ir nėra jokių kitų kaštų, 
tik lėgalis nuošimtis. Taipgi per
kam morgičius< ir ' namus; mokam 
cash; ,
Namon Finance. Corp.

, , 6755 Si Western Avė. 
Julius Namon. Prezidentas

jo Zimmerman gauti .sumar
kiuotus balsuotus be pagelbos 
šių trijų lietuvių 
viskų prižiūrėjo.
ant jų dar labiau padidėjo, kai 
pasirodė, kad balotus demokra
tų vardu4 inicialais pažymėjo 
Stankus, o rėpublikonų vardus 
pažymėjo Juozapaitis.

Stankus, Juozapaitis ir Ben 
dix buvo pašalinti iš balsavimų 
teisėjų darbo. Ne tik tas: 
jie tapo patraukti teisman.

Teisėjas Edmund Jarecki 
trečiadienį, liepos 1 d., rado 

įjuos esant kaltus balsavimų 
suktybėse ir paskyrė kiekvie
nam iš jų bausmės metus ka-

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

Per 
šešius mėnesius automobilių 
nelaimėje Cook kauntėj ir 
Chicagoj žuvo 487 žmonės. Jų 
tarpe, žinoma, buvo , ir lietu
vių- Dienraštis the Chicago 
Tribūne paduoda vardus 252 
žuvusiųjų. Surašė užtinkame 
sekamas pavardes, kurios at
rodo lietuviškos: < 1

Joseph Misius, 2650 West 45 
st., Chicago

Bernice Aukupis, 3438 Lowe 
avė., Chicago

John Bartoszewicz, 2133 So. 
Albany avė., Chicago

Jo^ėph Sakowicz, 2032 Po- 
tomac avė., Chicago

James Manaitis, 1024 North 
State st., Chicago

Joseph Stungis, Chicago
Alice Statkus, 715 West 120 

st., Chicago
Lawrence Jurewicz, 8826 Ex- 

change avė., Chicago e
Louis Shaulis, 3641 Wallace 

st., Chicago
Joseph Wasilkus, 6108 So. 

State st., Chicago
Tony Klavinskas, 724 W. 18 

st., Chicago
Frank Petraus, 13446 Macki- 

naw avė., Chicago
Lorraine Slawinski, 2994 Ar

cher avė., Chicago
Theo- Nowakowški, 2019 So. 

Leavitt st., Chicago
Annie Niekais, 935 West 35 

place, Chicago.

AUKUOJA plytų budinkų, 3 fla- 
tai 1 aukštas, 2 karu garažas, 4850 
Princeton Avenue. teisingų pasiūly
mą neatmesta. Savininkas T. Mask, 

Avė., 903 Buena Avė., tel. Bittersweet 
4079.

Didžiausias Mieste Išpardavimas

A.A. AUTO

gams, kurie juos adovanojo pi
nigais ir suteikė jiems galimy
bę važiuoti praleisti medaus 
mėnesį ir aplankyti Amerikos 
įdomias vietas.

Edvard ir Suzana Čepuliai;

Vardai lietuvių žu
vusių automobilių 

nelaimėse

DUOSIME JUMS DU METUS ĮMOKĖTI BALANDĄ 
MES ATDARI LIEPOS 4 IKI 4 V AL. IR NEDALIOJ

• ■ U. S. AUTO FINANCE ČO. ■
2535 N. Crawford Avė. (PulaskinRoad)

Atsiminkit musų riumerį. !

Parduodu savo šešias prapertes: 
lotus, namus ir kepimo bizni. Kai
nos nenustatau, parduosiu už pirkė
jo teisinga kainos pasiūlymų. Mano 
prapertė randasi keturiose miesto 
skirtingose vietose.

Trys lotai su biznio vietomis ir 
gyvenamais namais yra prie 28 gat
vės ir So. Emerald Avė., vienas blo
kas i rytus nuo Halsted str. Kitos 
trys prapertės; gyvenami namai, 
1-mas 3726 S. Wallace st., muro na
mas du flatai po 4 kambarius ir me
dinis namas užpakaly 2 aukštų 6 
ruimai, — 2-ras 4855 So. Californta 
Avenue prie 44 st., Brighton Parke, 
muro namas du flatai po 6 kamba
rius, lotas 36 pėdų pločio cimento 
beismentas, pečiais šildomas ir 3-as 
namas 2912 W. Lexington str., tarp 
Francisco ir Sacramento Boulevard 
du blokai i pietus nuo Harrison str., 
du flatai 5 ir 6 kamb. muro namas 
ir dviejų karu garažas medinis, ci
mento beismentas ir du, boileriais 
šildomi, flatai.

Pardavimo priežastis našlystė ir 
67' metų amžius, duonos kepimo biz
ny esu

Virš 
nymo 
ninku

Ludwik Gotowtt, 
2803 Emerald Avė 

Chicago, 111.

dan. Gražiausias ir ekonomiš
kiausias karas.z> Visai naujam 
stovy j. Su 6 ’fiijllį'tary ratais, 
heateriu, saugiais stiklais. Rei
kia 1 pamatytį kad 

taipgi 1982* ^dari^ 
tiktai ■■

REIKALINGOS..
PIRMŲ

MORTGIČIŲ
PASKOLOS

Greitas 
patarnavimas 

Realty Co.
Prižiūrėjimas 

4329- 
St. Yards 4330

COAL
________ Anglys_______ '
Anglys! Anglys!

Į Jei jus pirktumete anglis dabar 
jus gautumėte abu: kainų ir koky
be.'

Virginia Mine Run $6.95 už tonų, 
perkant daugiau.

SHULMISTRAS BROSi
4016% .Archer Avenue

Tel. Lafayette 6300.

ATSILANKYKIT Į DIDŽIAUSI . IŠPARDAVIMĄ 
. NAUJAI ĮGYTŲ AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE

Nepirkit nei naujo nei seno auto^obiliaus* pirm negu atsiįankysit į 
musų showruimius.
MES PILNAI GARANTUOJAM, KAD SUTAUPYSIT NUO $100 IKI 
$200. )■,., i . ■

Virš 150 beveik naujų automobilių turi būti išparduota dabar.
Niekur kitur negausit tokių vertybių, 
bilių Finansavimo Kompanija.
Musų 20 metų teisingas patarnavimas yra musų 
busite užganėdinti. f”’ ‘ J. *___
mekanikų ir tarnaus jiims ilgus metus.
CHEVROLET tikrai naujausias 1985

Sedan, važiuotas tiktai kelętų 
šimtų mylių. Garantuotas 
kaip naujas. Kaip 
naujas. Musų kaina

BUICK paskiausis 1935 De Luxe
Sedan. Mažai važiuotas, iš
rengtas 6 ratais. Radio, tron
ku. heateriu. Negalima at
skirti: nuo naujo, taipgi Se

dan: kaip naujas, 
tiktai..... .....

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

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

OLDSMOBILE 1985 De Luxe sedan.
Puikiam stovy j kaip dienų įcaį 
paliko dirbtuve. Neturi nei 
ženklo. Su tronku, heateriu.
Musų kaina 
tiktai ...................... . ......  ■ ..........

REO paskiausis 1934 Sedan kaip 
naujas. Mes taipgi turime du

. 1933 Sedanus taip 
pigiai kaip ................

90 dienų raštiška garantija ir dešimties dienų pasivažinėjimo išbųn- 
dymas duodamas su kiekvienu karu.. ,,' - j t j
Tai tiktai keletą karų. Mes turime vietos išskaitliuoti visuš 150 Pui- 
TAIBTiIrXi VIENA SYK PASITAlKANTt PROGA. . . >
NĘĄTĮDėLĮOKIT, BET ATEIKIT

Aras arba

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas i ta
vern bizni—Be skirtumo ‘ vyras ar_____  . .. _____
moteris—Su mažai pinigų—5 gyve- 125 pėdų frontu, prieinamai, 
niirio kambariai arba parduosiu vi-10. Mannel, 9984 Vincennes 
sų. 1320 So. 49th Avė., Cicero. City.

TERROPLANE tikras 1935 Sedan 
Gražus, mažas karas 

kaip naujas, tiktai
NASH paskiausis 1984 metų De 

Luxe Sedan. Garantuotas, 
kad yra tokiam stovyj kaip ir 
naujas. Turi 6 ratus. Radio, 
heateri. saugus. Mes taipgi 
turime 1932 Sedan kaip nau
ją. Musų kaina , 

___ tiktai .......... .......... .
CHRYSLER 6, naujausia .1936 De 

Luxe Sedan. labai mažai var
totas, turi ‘Knee Action”. Sau
gius stiklus taipgi 1933 Se
dan kaip naujas, ' ' S9QR 
Tiktai ...........

OLDSMOBILE .1932 ŲeLųxe Sedan.
. Pastebėtinai gfąŽuš karas, tar

naus dar daugeli mętų. . Mu
su kaina J' ; Sd-TlS 
tiktai '...w

■ 1.............  'i.............................................^.^r. .. U.. , \............      ... ■

DE SOTO “Airfla^v” naujausias 1986
‘ ...... . ■ . 1-

pabu-

ratais, radio, liėąteriu, tronku.
Važiuotas tWij/6.20O jmdta.
Musų kaina tiktai ęgTF.E

————————  , . —-----
Mes taipgi turime apie 50 karų 

kuriuos paėm?m i mainus, yi-
• -■ šokio • išdirbįųio 1 j 

Gerai važiuoją i
- pigiai kaipX

AUBURN 1938 D^' 
dari. G a r d n t u b; 
geras ir i * 
Musų kdinų ; 
tiktai v*,

...~—>.. ..■ -.•■■j.l ,» ■

b urniture & Kixtures
} Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokių didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St CALumet 5269Padarom dokumen

................... $3.50 
kada pasiūlytos

decking, Ply- 
transite, wallbord, 

grindų, beaded 
Stogams dengti ro- 
asphalto gontai, vė-

durys, langai, ak

TAI
KOL STAKAS DAR PILNAS., ATSIMINKIT, KIEKVIENAS į£ARAS 
MUSŲ TURI TĄ GARANTIJĄ KAIP IR, NAUJAS KARAS ARBA 
GRAtTNŠTM PINIGUS- ■■ '■ . . ■<.
MES PRIIMSIL JUSŲ1 SENĄ KARĄaKĄIP.PIRMĄ JMOKfiJlMA IR

IKI 9 V AL. VAK.

AVIMAS 
mortgičių

,1 . ; ...
'•'A' ’■ ■■./''Vi';- -vU[ftASS

■ . V- ‘"f
IrlED ADS

Busiu 
Biznio

ešsService 
Patarnavimai

REIKALINGAS darbininkas prie 
miško darbo $15.00 mėnesiui ir val
gis. W. BENIKAITIS, 
2123 S. Halsted St. Tel. Canal 0855

IEŠKAU apsivedimui moteries ar 
merginos ne senesnės 35 iki 40 me
tų amžiaus, ne pijokės ir mylinčios 
prię biznio. Atsišaukite laišku, Nau
jienos, 1789 So. Halsted St. Box 
No. 478.

REIKALINGAS 
kepis prie juodos 

2424 West

antrarankis duon- 
duonos.

69th St.
REIKALINGA troko draiverio, ku

ris galėtu kalbėti lietuviškai, len
kiškai ir užsistatyti bondsų. 

Naujienos. Box 474.
REIKALINGA 2 darbininkai prie 

Hotelio ir vasarnamio, kambarys ir 
užlaikymas., su mokesčiu sulygsime. 

'2126 So. Halsted St.

]Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

GERA vieta dėl veiterkos $8-10 
Fountain $15.00 Hotel maids $48.00 
Resortams pagelba $45 su kamba
riais ir boraa. Kendžių pardavinėji
mo merginos $15.00 Assemblers 
$12.00 Namu mergina $45.00,0 taip
gi darbai dėl vyrų.

Wabash Employment 14th floor 
20 E. Jackson Blvd.

REIKALINGA moteris virėja i 
valgyklų, didėlis patyrimas nerei
kalingas. Valgis guolis ir mokestis.

5642 West 65th St._______
REIKALINGOS veiterkos Hostess 

ne senesnių 30 m. amžiaus i sum- 
mer resort. Valgis, kambarys ir 
mokestis. Cedar Beach Hotel.

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

PAIEŠKAU darbininkės prie na
mų darbo. Pragyvenimas ant vie
tos. 2452 West 69th St. ■.r *

MERGINA bendram namu dar
bui, be skalbirno. Savas kambarys. 
References. Superior 2341.

REIKALINGA n 
teris 20-30 metų « 
Tavern. Patyrus, 
land Avenue.

įergina arba mo- 
imžiaus dirbti i 

4254 So. Ash-

For Bent
RENDON tavernas arba priims 

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

815 W. 51st St. Boulevard 4337

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

3322 So. Morgan St.

ANT RENDOS štoras ^ir 3 kamba
riai gyventi. Gera vieta dėl bile biz
nio. Renda pigi. 4240 So. Artesian 
Avenue.

RENDON 3 kambariu flatas ap
šildomi—naujai išdekoruoti. 6542 S. 
Talman Avenue.

RENDON 6 kambarių.’ flatas — 
šviesus naujai išdeko.ruotas. Pečium 
šildomas $25.00 mėnesy. 2136 West 
22nd Street. , .

RENDON 6 kambariai maudynė,, 
naujai ištaisyta. Pardavimui bar- 
bernės fikčeriai. 657 West 18th St.

Furnished Rooms
RENDON kambarys 836 W. 34th 

Place antros lubos.

RENDON furnišiuoti kambariai 
ar nefurnišiuoti, apšildomi, 2 suau
gę šeimynoje, su ar be valgio.
4429 So. Talman Avė. tel. Lafayette 
2986.

RENDON kambarys su valgiu— 
šviesus—ant antrų lubų. 724 West 
35th Street. v

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI arba mainymui Bu- 
černė ir Grosernė su ar be namo 
—kampinis namas—-Biznis seniai iš
dirbtas. Rašykite Naujienos. Box471

PARSIDUODA Beauty Shop, ver
tų $8000 už $1000—dėl ligos. Car- 
sons’ Beauty Shop, 8210 W. 59th St.

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

3862 Archer Avenue

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

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
siėmimus, vienai sunku- prižiūrėti to
ki dideli biznį. Todėl priversta esu 
parduoti. Atsišaukite, Mrs. Maku- 
tėnas, 79th St. ir Archer Avė. Jus- 
tice Park, III. Telefonas Willow 
Springs 58. «




