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Perskaitęs nustebusiai tary
bai tokį raštą, Greiser piktai

Bet ir aiškiai pasirodęs kriki 
mas tautų sąjungos, nesustab
dė didžiųjų valstybių begėdiš
kos klastos ir net laužymo tai
syklių, kad tik savo pasiekus ir 
pribaigus pardavimą Ethiopi-

Moteris žuvo mun 
šamo eksplozijoj

— Rudolph Scho-
6829 S. Artesian

VILLAHERMOSA 
Meksikoj, liepos 5. 
gandams 
bernatoriaus Canabal

tautų są- 
kuriamę 

žumalistąi

už $75,000.
kilo mažai

Anglija įtaria zeppe 
liną Hindenburgą 

šnipinėjant

LE MARŠ, la., liepos 5. — 
Du beveik tuo pačiu laiku kilę 
gaisrai veik visai sunaikino 
Rensen ir Oyens miestelius, 4 
mylių atstume. Pirmame gai
sras padarė nuostolių už $125,- 
000, o antrame 
Gaisras Rensen 
mergaitei numetus fajerkreke- 
rį garaže ir uždegus gasoliną 
Oyens miestely gi gaisras pra
sidėjo tuščiame lote.

sušukęs: 
smūgis! 

sąjungos! 
visų akių

Begėdyste pabaigta — 
jos atšauktos

Surado daržinėj 
$112,000

Gryšta Oklahoma 
ūkininkai ,

vo keturių vaikų. Jos advoka
tas Fike irgi tapo areštuotas, 
nes jis buk kalbinęs liudininkus 
meluoti.

NQME, Alaskoj, liepos 5. — 
Karštis čia vakar pasiekė re
kordinio aukščio — 83.8 laips
nių. Trečiadieny karštis siekė 
81.4 laipsnių. Nepripratę prie 
tokių didelių karščių, šįos toli
mosios šiaųręs gyventojąi la
bai nuo jų kenčia.

Veik visos Amerikos 
moterys vartoja 

kosmetikos

Unijos sukurė Dar 
bo partiją Illinois 

valstijoj

Ex-kareivis Mikas 
Janusas mirė nuo 

širdies ligos

MELBOURNE, 
liepos 5 
garsus Australijos 
laimėjęs Londono - 
oro lenktynes 1984 m 
še susidaužius jp lėktuvui

LONDONAS, liepos 5. — 
Anglijos laikraščiuose ir parla
mentariniuose rateliuose prasi
deda įtarinėjimai, kad milžiniš
kasis Zeppelinas Hindenburg, 
kuris straido per Angliją savo 
kelionėse į Jungt. Valstijas, be 
ko kito užsiima ir šnipinėjimu 
Anglijos teritorijos, ypač veik
los laivų statybos, aerodromų, 
dokų ir pajūrio fortifikacijų.

Apie tai busiąs įneštas pa
klausimas ir atstovų bute.

GUYMON, Okla., liepos 5.— 
Ūkininkai, kurią buvo pabėgę 
iš šios didelių dulkių audros 
sryties, dabar pradeda gryšti 
atgal, namo ir ruoštis žemken-

jis su 
seserim

SPRINGFIELD, Ilk, liepos 5. 
— 125 unijų atstovai susirin
ko dviejų dienų konvencijon ii 
nutarė organizuoti ' Illinois 
Darbo partiją.

Svarbiausi kalbėtojai kon 
vencijoj buvo Paul H. Douglas 
iš Chicagos universiteto ir Ha- 
rold Newton, Wisconsino Far- 
mer-Labor partijos atstovas.

WASHINGTON, liepos 5. — 
Apskaitoma, kad demokratų 
partijos konvencijos delegatai 
ir suvažiavę svečiai paliko 
Philadelphijoj mažiausia $10, 
000,000. . Todėl turi biznieriai, 
ypač koteliai, restoranai, taksi- 
kabai ir degtinės sankrovos la 
bai džiaugiasi konvencija: Kad 
gauti *■. demokratų konversiją 
Phiįadelphijos bzinieriai šildė- 
jo $200,000 padengimui jos Jė

gos. Kelios Pietų Amerikos 
respublikos jau yra pasitrau
kusios.

LEXINGTON, Mich., liepos 
5. — 1,000 žmonių vakar sto
vėjo ant kranto ir žiurėjo kaip 
iš barkos Huron ežere buvo 
leidžiami fejerverkai. Urnai 
barka su fejerverkais Užsilieps
nojo. Du Užklupti barkoj žmo
nės žuvo nelaimėj.

SUDEGĖ DU I0WA MIES 
TELIAI.

NEW YORK, liepos 5. —- 
Amerikos kosmetikų fabrikan
tai turi ieškoti, marketų užsie
ny, jei nori išplėsti savo pra- 
kybą, nes Amerikoj vargiai be
galima praplėsti kosmetikų 
prekybą.

Surinktais daviniais, jau ir 
dabar 9 iš 100 moteų vartoja 
veido miltelius, ir kitokius kos- 
metikus. 86.7 riuoš. moterų 
vartoja lupų dažylus, 76.9 nuoš. 
—- ružą, 59.4 r— kvepalus it 
42.5 nuoš. — tąlcum pbwder. 
Tik 11 nuoš. moterų yra natų- 
ralės geltonplaukės ir 7 nuoš. 
—rudaplaukės.

SESERĮ KALTINA NUŽU 
DŽIUS BROLĮ

Australijoj, 
C. James Melrose, 

lakūnas, 
Melhourne 

užsimu-

Tabąsco, 
- Pąėjųs 

kad ištremtojo gu- 
fanatiš- 

ko alkoholiaus ir religijų prie
šininko, vyriausias padėjėjas 
Cruz ruošiasi sugryšti į Tabas 
ko, jo šalininkai stfruošė triuk
šmingą demonstraciją, laike 
kurios jie nušovė du žmones.

Dabar T uri V argo 
Del Danzigo

lietai atgaivino Visą pradėjusią 
į tyrus virsti, apygardą.

Čechoslovakas nusišovė protestui o Mek 
sikos delegatas išė jo. Danzigo gi senato 

pirmininkas iškoliojo tarybą

, LUFKIN, Tex., liepos 5. — 
A. B. Warren, kurios stilius 
Glenn yra pasmerktas mirčiai 
elektros kėdėje, vakar liko nu
šautas Cavalia miestelyje. Nu
šovė jį Gansler, kurio tėvą yra 
nušovęs jaunasis Warren.

TIBTON, la., liepos 5 
žinėj trijų mirusių brolių sen
bernių surasta $112,000 pini
gais ir vertybėmis. Daugiau 
vertybių ir pinigų surasta na
muose. Manoma, kad dar yra 
paslėpta daugiau turto, kurio 
bus stropiai ieškoma jų įpė
dinių. Tie trys braliai turėjo 
800 akrų ūkį ir, matyt, savo 
turtą slėpė įvairiose vietose. 
Spėjama, kad jie paliko apie 
:$350,000 turto.

tėvu, 
gryžo 

kaip du vai-

LITTLE ROCK, Ark., liepos 
5. — Mrs. Minhie Rose Jen- 
kins, 82 m., po trijų bylos na
grinėjimų liko rasta kalta ir 
tapo nuteista visą amžįų ka-

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

Veikiausia giedra; maža per
maina temperatūroje.

Saulė teka 5:20, leidžiasi 
8:28.

OWENSBORO, Kč., liepos 5. 
— Charles Kirk, 11 m., jo bro
lis Harold, 9 m. ir Samuel 
O’Flynn, 9 m., prigėrė Ohio 
upėj, kurioj braidydami pate
ko į gilumą. MOBILE, Ala., liepos 5, — 

Del nežinomos priežasties kilu
si ekspliozija ir ją sekęs gais
ras sunaikino viena triobesį ir 
penkis kitus apgriovė, 
liai siekia $300,000.Vardošaukį padarė tik bal

suojant apie suteikimą Ethio
pi j ai $50,000,000 paskolos, ži 
noma, kad ir neformaliai pri
pažinus Ethiopijjbs užkariavi
mą ir atšaukus sankcijas, ne
bebuvo prasmės duoti paskolą 
užkariautai valstybei, todėl už 
paskolą balsavo tįį Ethiopijos 
delegacija, prieš paskolą bal
savo 23 valstybės. O 25 valsty
bės, taigi didžiuma visai su
silaikė nuo balsavimo.

CINCINNATI, Ohio, liepos 
5. — Miss Flora Miller, 66 m., 
seniaus buvusi * garsi operos 
dainininkė Florence d’Ephįa, ir 
jos šoferis Herbet Hicks, liko 
suimti ir yra kaltinami prieš 
kiek laiko nužudę pasiturintį 
jos brolį kapt. Harry, H. Mil
ler. Jo sukaustytą į šmotus 
lavoną rasta ties Carrollton, Ky. 
Abu kaltinamieji užsigina 
žmogžudystės.

Kaltinamoji dainininkė gyve
no vienyše ir elgėsi kaip dali
nai pamišusi. Ji turėjo 15 
skrynių scenos drabužių. Bet 
pati dėvėjo labai senoviškus ir 
prastus drabužius, tankiai dagį 
brolio išmestus, o dėl nelaimin
gos meilės prieš 15 metų ji už
darė miegamąjį kambarį ir pa
ti gulėjo virtuvėje ant plikų 
lentų, kurias pasidėdavo ant 
dviejų kėdžių.

Ant brolio ji užpyko už pri
sidėjimą prie apvalymo jos na
mo, nes delei jos nevalumo pra
de j ox skųstis kaimynai. ’

NEW YORK, liepos 5. — 
Metropolitan apdraudos komp., 
pasiremdama pirmesniais davi
niais, apskaito, kad šią vasarą 
besimaudant ar plaukiojant 
luoteliais prigers mažiausia 
5,000 žmonių.

— Mykolas Janu 
amžiaus

5,000 žmonių prigers 
šią vasarą

Atšaukimo sankcijų klausi
mu buvo pasiūlytos trys rezo
liucijos. Vieną pasiūlė tautų 
sąjungos komitetas, o dvi — 
Ethiopijos delegacija. Pirmi
ninkas Van Zeeland pasiūlo pir
miausia balsuoti komiteto re
zoliuciją, nors taisyklės aiškiai 
nusako, kad pirmiausia turi būti 
balsuojamos kitų narių paduo
tos rezoliucijos. Bet komitetų 
rezoliucija, .siulė atšaakti visas 
šenkcijas ir nė 'žodziti "hepdši- 
sakė prieš pripažinimą Italijos 
užkariavimo Ethiopijos, tuo 
atidarydama duris vėlesniam 
formaliam to užkariavimo pri
pažinimui. Panamos delega
tas pareiškė, kad komiteto re
zoliucija yra taip netikusi, kad 
jis nematąs reikalo ją savo val
džiai persiųsti.

Taip elgianties ’ didžiosioms 
valstybėms, mažomsioms nieko 
kito neliko kaip pasiduoti ii 
balsuoti už sankcijų atšauki
mą. Dagi neleista padaryti ir 
reikalauto vardošaukio.

CHICAGiO. — Rūsy namo 
10761 S. Węstern Avė., išti
kus munšaino ekspliozijai ir 
vėliau kilusiame gaisre žuvo 
Mrs. Luęille Įtonato, 40 m., o 
jos; dvi';dukterys^liko.? sunkiai 
sužeistos. Bet jos vyras Otto 
ir jos sūnūs Frederrck pabėgo 
ir pasislėpė. Dabar jų ieško 
policija.

Užmušė gailestingą 
žmogų
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Chicago. 
šas 40 m. amžiaus, gyvenęs 
4816 S. Wentworth Avei, užva
kar vakare nuėjo gulti, kaip 
išrodė, visiškai sveikas, bet va
kar ryte jis buvo rastai. lovoj 
nebegyvas. ■

Koronerio daktarai nuspren
dė, kad jis mirė širdies liga.

Velionis buvo ex-kareivis, ne
vedęs, kilę iš Kauno rėdybos.

Jo laidotuvės bus šį antra
dienį, 2 vai. po piet, iš J. F. 
Eudeikio koplyčios, 4605 So. 
Hermitage Avė. į Tautiškas 
kapines.

Velionis paliko daug giminių, 
bet jų adresų nežinoma. Gi
minės prašomi tuPjaus atsi
kreipti prie laidotuvių dirėkto- 
riaus p. Eudeikio viršminėtu 
antrašu, ar telefonu Yards 
1741, sutvarkyti velionio turtą.

CHICAGO 
drof, 50 m., 
Avė., liko užmuštas, kai jis ir 
jo- sūnūs bandė pagelbėti api
plėšiamam žmogui prie 
Westęrn gatvių.

Pasak sunaus, 
motina ir dviem 
namo ir pamatė 
kežai pasiguldę ant šalygatvio 
žmogų krausto jo kišenius. Tė
vas priėjo prie vaikėzų ir pa
klausė ką jie daro. Vaikėzai 
atsakė kumščia; kirsdamas 
Schodrof atsimušė į sieną ir 
persiskėlė galvą. Tito tarpu 
parblokštasis žmogus pakilo 
ir nuėjo.

Vėliau liko suimti Alvin Fas- 
sęll, 27 metų, 6505 S. Artesian 
Avė. ir Clifford Wdch, 6510 S. 
Artesian Avė. Jie sakosi gat
vėj radę gulintį girtą žmogų 
ir kratę jo kišenius ieškodami 
pinigų buk parvežti jį taksi- 
kabų.

Užmuštasis Schodrof buvo 
i tėvas devynių vaikų.

OLD BRIDGE, N. J., liepos 
5. — Marvin Millman, 13 m. ii 
Pearl Lonįeski, 17 m., liko už
mušti einant iš šokių, 
suvažinėjo automobilius, 
operavo Anthony Stani! 
tarasis palikęs automobilių pa
bėgo, bet liko suimtas savo na 
muose. • \ i

Prezidentas kalbėjo 
Thomas Jefferson 

. paminėjime

jį trenkė į stalą ir padavęs 
ranką Edenui, sekretoriui Avė- 
nol ir lenkui Beck, apsigryžo 
eiti lauk.
Korespondentai apšvilpė nacių 

atstovą.
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MONTICELLO, Va., liepos 
5. — Liepos Ketvirtosios pra
kalbą prezidentas Rooseveltaą 
pasakė kieme buvusio preziden
to Thomas Jefferson namų.

Thomas Jeffersųn yra žino
mas kaipo autorius Amerikos 
nepriklausomybės deklaracij os, 
įkūrėjas demokratų partijos ir 
buvęs trečias Jungt. Valstijų 
prezidentas, pasižymėjęs dide
lių pažangumu ir pravedęs gar
siąsias pataisas prie konstitu- 
cijęs, garantuojančias gyven
tojams pilnas spaudos, susirin
kimų, žodžio ir religijos laisves 
ir asmens neliečiamybę.

Prezidentas savo kalboj pri
minė, kad ir dabar yra reika
lingi tokie energiški ir gabus 
žmonės, kokiu
Jefferson ir jo sekėjai ir rei
kalinga, kad ir dabar žmonės 
tiek pat kovotų už savo lais
ves ir teises, kaip buvo kovo
jama tais laikais.

Iškilmėse kalbėjo ir prezi
dento priešininkas senatorius 
Glass, kuris yra pasižymėjęs 
dideliu atgaleiviškumu, bet šia- 

pareik
, JiVirgjnia sveikiną Jungt 
Valstijų prezidentą, kadangi jis 
išreiškia tą pačią meilę papras 
tiems žmonėms, kuria pasižy
mėjo Thomas Jefferson”.

fu prie čechoslovakijos laikraš
čio, norėdamas atkreipti pa
saulio domę į tokį begėdišką 
tautų sąjungos elgesį ir kartu 
užprotestuoti prieš žydų perse
kiojimą Vokietijoj, salėje išsi
traukė revolverį ir 
“Tai yra paskutinis 
Tai yra mirtis tautų 
Sudiev visiems!” po 
paleido šūvį sau1 į krutinę. Jis 
mirė ligoninėj.

Išėjo Meksikos atstovas
Kaip tik spėjo aptilti triukš

mas dėl nusišovimo Lux ir su
sirinkimas vėl galėjo susitvar
kyti, staigiai pakilo Meksikos 
delegatas ir demonstratyviai iš
ėjo iš tautų sąjungos susirin
kimo. Vėliau jis išreiškė vi
sišką susivylimą begėdišku di
džiųjų valstybių elgesiu.

čili ir Argentinai grumojant 
pasitraukti iš tautų sąjungos^ 
Meksikos išėjimas parodo tik 
Pietų Amerikos nepasitenkini
mą tautų sąjungas ir prana
šauja visuotiną Amerikos res
publikų pasitraukimą iš sąjun-

Prie durų jis susigryžo ir 
atidavė nacių saliutą. Kores
pondentai, kuriems yra įsaky
ta laikytis ramiai, pradėjo juok
tis, Greiser atsigryžo ir paro
dė jiems nosį. Korespondentai 
nebeiškentė ir pradėjo švilpti, 
baubti ir šaukti.

Eden tik didelėmis pastango
mis sustabdė kilusį triukšmą.

Tečiau's ir taryba turėjo pri
pažinti rūstumą padėties ir to
dėl nutarė posėdžio neuždaryti, 
o tik jį nutraukti, kad prie pir^čių kviečių sėjai, nes palankas 
mo reikalo butų galima- tuo 
jaus vėl susirinkti. L

Gavo antausį nuo Dancigo 
nacių.

Nusilenkusi Mussolini, tautų 
sąjunga susilaukė'skaudaus an
tausio nuo Danzigo nacių.

Tai įvyko tautų sąjungos ta
rybos susirinkime, 
buvo pasišaukusi Danzigo sena
to pirmininką Greiser pasiaiš
kinti tlel vokiečių įžeidimo tau 
tų sąjungos komisionieriaus ai
rio Sean Lester.

Atvykęs į susirinkimą Grei
ser, vieton aiškintis, perskaitė 
grubijonišką raštą, visaip iškov 
liojantį tautų sąjungos komi- 
sionierių ir pačią tautų sąjun
gą ir reikalaujantį tą komisio- 
nierių pašalinti, visą gi galią 
pęrdufeti Danzigo senatui. Jis 
davė suprasti, kad užpakaly to 
reikalavimo stovi visa Vokie

GENEVA, liepos 
triukšmu pradėtas 
jungos susirinkimas, 
pirmiausia Italijos 
sukėlė triukšmą kalbant Ethio
pijos karaliui Haile Selassie, 
taip kad teko 15 triukšmada
rių sumušti ir areštuoti, visą 
laiką triukšmingai tęsėsi ir pri
ėjo prie negarbingos pabaigos, 
atšaukdamas visas sankcijas 
Italijai ir atidarydamas kelią 
pripažinjmui Italijos užkaria
vimo Ethiopijos.

Bet vos spėjo tautų sąjunga 
užbaigti savo vargus su Ethio
pi j a, kaip iškilo nauji vargai 
su Danzigu, Danzigo senato pir« 
mininkui Greiser, kuris pašauk
tas pasiaiškinti dėl pažemini- 
nimo tautų sąjungos komisio- 
niųriaus, iškoliojo tautų sąjun
gos tarybą ir pareikalavo visai 
atšaukti komisiohtdftnj^Tr visą 
galią atiduoti Danzigo»«enatui.

• ■ t

Nusišovė čechoslovakijos 
žydas

Aptylus pirmą j am triukšmui 
su Italijos žurnalistais, didžio
sios valstybės nepaliovė manev
ravusios už pasidavimą Musso
lini ir pripažinimą užkariavimo 
Ethiopijos. >

Tai iššaukė tokį pasipiktini
mą, kad Stephen Lux, čechos-

NAUJIENOS 
i The Lithuanian Daily Nkws

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500



Pirmadieni, Liepos 6, 1936NAUJIENOS, Chicago, UI.

Amerikiečius interesuo 
jantys dalykai Lietuvoj

v. ’ t -

I. Mačio-Kėkšto btogmfi ja. ' >
Kaune einantis (žurnalas 

“Vairas” fNr. 4) turi myje’
. Mačio-Kekšto biografiją, para

šytą profesoriaus dr. J. Bag
dono.

J. Mačys, paprašąs tankiau 
šiai Kėkštu, įgyveno ipotą metų 
Amerikoje, redagavo ^Vienybę 
Liėtuviniiikų” ir čia pasimirė 
prieš 33 metus, taigi Ameri
kos lietuviams tas apie jį raš
tas yra interesingas.

Apie Mačį rašė amerikiečiai, 
būtent: dr. F. Matulaitis “Ma- 
Čio-Kėkšto Dilėsė”, išleistos^ 
Baltrušaičių, Pittsburghe; 
“Naujienose” pereitais metai$< 
o seniau “Tėvynėje” rašė J. 
Baltrušaitis, įvairiai apibudin
damas Mačio darbuotę, gyveni
mo įvykius; “Vilnyje” rašė ža-f 
lionis.

“Vaire” biografija kiek il
gesnė. , ■ •

Autorius remiasi dr. K. Gri-i 
niaus, prof. P. Leono ir gėm
J. Bulotos atsiminimais; bet 
daugiaušiai dr. F. Matulaičio 
raštu, tilpusiu “Eilėse”.

Kai kurie atsiminimai nesu- 
sitaiko. Pav. dr. Grinius sako,; 
kad 1891 metais Mačys dar gy-; 
venęs Aukš. Panemunėj, o gen. 
Bulota mano, kad tais metais 
jis- gyvenęs Vilkavišky j.

Prof. dr. Bagdonas rašo, kad 
Mačiui mirus, jo kūnas ‘ buvo 
sudegintas Pittsburghe. Pelenų 
urna 1935 metais DULR kon
greso proga buvo atvežta į 
Kauną”.

Tikrumoje, kaip rašoma “M-
K. Eilėse”, poeto kūnas sude 
gintas Fresh Pond krematori- 
joje Brooklyne. Urna su velio
nio pelenais buvo dr. Baltru'- 
šaitienės globoje, pirma Ply- 
mouth’e, Pa., paskui Pittsbur
ghe. Pereitais metais daktarė 
važiuodama į pasaulio lietuviu 
kongresą, nuvežė urną į “Kau-

; ną ir pavedė Universitetui, ku
ris urną padėjo į savo mažė
jų, kur yra palaikai ' ir kitų 
rašytojų, k. a. Tumo-Vaižgan
to. Vėliaus, bene šių metų pra
džioj, Universitete įvyko iškil
mingas susirinkimas, Mačio at
minimas. Tai -kaip ir jo pele
nų u*rnos oficialis priėmimas. 
To viso dr. Bagdono rašinyj 
nėra. Bet laikraščiai yra apie 
tai rašę.

Cenzūrą ir čion rado reikalą 
įsikišti su savo dorovės prin
cipais. Tik nesužinota, ką tai 
sė ar išbraukė .pati “Vaird” re
dakcija, o ką cenzūra.

Skaitant paskutinį 
snio skyrių (4-tą): “J. 
-Valdihirikas”, maž-daug

straip- 
Mačys 
jd vi

duryj jauti, kad ko trūksta. 
Mat, išbraukta antraštėlė “San
trauka ir išvados” dr dalis tėk
što prikergta prie to 4-to šky ? 
riaus. Tiek apie tai žinom.

-a i2. Paiyžiaus Parodos 
Monografija.

Tas pats prctf. dr. Bagdonas 
parašė monografiją Lietuviško 
sios Parodos Paryžiuje, įreng
tos pasaulinėje parodoje 1’900 
•metais. Knyga gal neužilgo bus 
Išleista Kaune.

Istoriškai žinome, kad tai bu
vo amerikiečių lietuvių suma-i 
nymas, pirmiausiai kilęs diak-; 
tarės Želvienės (Baltrušaitie-' 
nes) namuose, Plymouth, Pa.; 
Sumanytojai — ji ir P. Miko-; 
lainis. Daktarė parašė į Wa-> 
shingtoną valdžiai, ar negalė-, 
tų Amerikos lietuviai įterpti 
lietuviškų knygų rinkinį į Ariie- 
rikos skyrių Paryžiaus paVodfe- 
je. Valdžia Atrašė, kad jie ten: 
nelabai suprantą, ko lietuviai 
-norį, ir patarė kreiptis į ame
rikinio parodos skyriaus Virši
ninką, kuris buvo St. Lotfiš 
mieste. Rašyta ir ten. Tuo tar
pu ir į patį Paryžių. Iš Pary
žiaus, nuo parodos komiteto, 
greitai gavo pridankų sifhki- 
mą ir kai kuinuos patarimūs. 
Tada abu sumanytojai, kartP

.-lua-.-M.v.;..; y,

Bu! pritarėjais “Vienybės Liet.” 
leidėjais J. Į. Paukščiu ir Bra- 
Mu nuėjo .pas ton. Žilinską, 
PJymoutho liet, parapijos kle
boną. Ten buvo svečias kun. 
Matulaitis, 'šis išgirdęs suma
nymą, nusikvatojo: esą, nieko 
jus nepadarysite. 0 kun. Ži- 
linšfcas bako; ‘^Kodėl me ? 
ryfcft. AŠ suririksiu liętuyiškaš' 
khyghš ipgrodAi,k I

Tuomet bfeVO parodytas laiš
kas iš Paryžiaus. Abejonių ne
liko; vietoj jų — entuziazmas. 
Tuo atšišaidcta į visuomenę. 
Draugijos Mlšavo, rinko komi
tetą ir aūkas. Išrinktas komi
tetas iš šių ypsftų: pirminin
kas ir knygiuš kun. Žilinskas, 
sekr. P. Mikalainis, Iždininkas 
J. J. PadkŠtys; kiti du nariai, 
*ktm. A. Milukas ir dr. J. šliu 
pas būvo pavadinti “apdirbę-; 
jais parodos r^kglų”. Keturių 
laikraščių Redaktoriai buvo rin- 
idmų vedėjais, balsų skaityto-’ 
jais ir skelbėjais.

Reikia pasakyt, kad pirmiaus 
butą dviejų atskirų ^grupių su
manymų Europoje, bet nepa; 
vyko. Vėliausia grupė — Ciu
richo lietuviai, trys 'asmens 
Kuomet amerikiečiai sumanė 
.ir ėmė darbuotis, tie ciurichie- 
čiai nieko neveikė.

Amerikiečiai susirašinėjo su 
Lietuva. Dr. V. Kudirka, tuo-' 
met gyvenęs Tilžėje, rekomėn-; 
davo Rusijos Lietuvos pabėgė
lį carizmo priešą dr. J. Bagdo 
ną, kuris gyveno Londone. Jis 
galėtų būt atstovu — vedėju 
reikalų Paryžiuje. “Visus pa
rodos reikalus vedė ir keravo- 
jo komitetas Amerikoj”, rašo 
kun. J. Žilinskas. Dr. Bagdonas 
tikrai pasišventusiai įdirbo Pa 
ryžiuje. Jis pasikvietė į pagal
bą Prūsuose D. Zaunių, kaipo 
■iždininką, ir Mortą Zauniutę, 
kaipo knygininkų. >Kiti Prūsi
jos veikėjai rinko liet, knygas 
gotiškomis raidėmis.

Dr. Bagdonas, tuomet žino 
mas pseudonimu Daumantas, 
rūpinosi, kad kuo geriausi da
lykai Lietuvoj butų parinkti ii 
išstatyti pasaulinėje parodoj. 
Tuo tikslu susirašinėjo su Lie: 
tuvos inteligentais. Tie stropiai 
pasidarbavo ir pasiuntė Dau
mantui puikiausių juostų, au
dinių, visokių darbo įrankių, 
skulptoriškų dirbinių (dvi su
maniai išdrožinėtos lazdos iŠ 
Suvalkijos) ir tt. Turbut svar
biausias dalykas — tai “žmo 
neš”, žmonių figin-os aplink 
Stalą, visos šventadieniais dra
bužiais aprėdytos.

Parodai pinigų surinkta 
Amerikoje $24 63.24, Europoje 
1,2TB vokiškos markės ir 35 
feriigiai. Viso apie pustrečio 
tūkstančio dolerių, skaičiuo. 
jant Amerikos pinigais.

.fcun. Žilinskas savo laiške
< ■ -■ i

kažin kaip užgavo Daumantą 
— dr. Bagdož|.

Amerikiečiai šiaip visi jau- 
te, kad Daumantas ne tik eik-’ 
vojo savo laiką, bet ir savoį 
mantą, bedirbdamas parodos; 
reikaluose. Todėl komitetas nu ] 
tarė ir draugijos pradėjo savo 
nutarimus siuntinėti redakto 
fiams, kad Daumantu*! butui 
atiduota likusieji pinigai. Bet 
Daumantas nepriėmė, dėl to,j 
kad buvo taįp įžeistas, čia lyg' 
kerštas, lyg .nežinia kas. Jei
gu kerštas, tai “ideališkas”; 
kerštas — neimti atlyginimo 
už darbą iš tos pusės, aš iktk? 
nos -kilo darbininko garbės (į-i 
žeidimas...

- -x

ciją. j® vėliaus, jeigu Lušiąj 
amerikiečiams tatai įdomu, tai 
nusiųsti Amerikon. v į'

• , ' •■-' t’

Parodos reikalais laiškai, ku- 
rie dabar yrą V. D. Universi
teto globoje, tKhune, parodo <di- 
dėlį nepasitenkinimą Susivieni
jimo Lietuvių Amefikojfe, kad 
į jo pakartotinus prašymus 
1903-190# .metais atsiųsti pa-x 
rodos likučius į Ameriką, p.t 
M. Žauniutė nesiuntė.

■ i

x

visiems lietuviams, o 
amerikiečiams. 'Dabar 

neva'

Carney, Mich.
’Iš lietuvių ūkininkų gyvtjniiiioj

0 
. i- 

■ t

Tiek ą$e istorinius dalykus, 
'kurie be abejo turėtų birt įdo-' 
miais 
ypač
naują daroma istorija - 
seimas Lietuvoje, interesuoja 
ir arnetikiėčius. Bet apie tai jau 
yra daug žinių, — daugiau už
sieny j, iiegu Lietuvoje. Todėl 
•šį sykį nepanaudosiu iš ten 
gautų laiškų, rašančių apie 
“seimo” biznį,

Juozas Buktiškis.

Pas mus gyvuoja Lietuvių 
lUkininky t>i?afeįijh, kari kiek-.; 
vieną .mėnesį .laiko savo susi-j 
rinkimus. Pirmiausia, žinoma, 
yra atliekamį bizniški organiza 
cijos reikalai, o paskui nariai, 
gražiai pasilinksmina apie įvaik 
rius ūkiškus reikalus. Kas be 
ko, Ukiniiikai išmeta ir ifeb vie- 
hą kitį kaušą dlaUs. a

Reikia pasakyti, jog -Višf 
draugijos nariai .labai gražiai' 
sugyvena. Iš viso, draugiją da 
ro įspūdį tarsi jai priklauso 
vienos šeimos nariai. .

Draugija Vis dar nėblogai 
laikosi, įįoįfe .ji ir gerdkai bu-; 
kentėjo dėl barių mirčių ir Sir
gimų. Kada narys miršta, tai 
reikia išmokėti pomirtinę, fe ka • 
da serga, tai reikalingas yra 
patalpos. Aišku, kad. Visa »tai. 
pusėtinai atsiliepiu »į organiza 
cijos iždą.

Kai nariai miršta, ftai drau?

gija visuomet .parūpina gėlių 
ir {vainikų.

Tačiaįi rrėikia ftiėffgį .pasaky 
iii, jog ii* 
kurie nesidrovėjo musu 
$įįg ąšnaįldoti. O tai jie

barių, 
drau 

fe pada 
fTe tfekltf ftoudu: šir&dami išėmė 
viisą pašalpą, -o paskui atsisa
kė ilgiau draugijai bepriklau
syti. Dėlei to, aišku, draugija, 
nukentėjo.

Šiaip draugijai priklauso Į- 
vairių žmonių: kai kurie jų 
yra .pusėtinai išsilavinę, šaky-' 
čUii, inteligentiški.

? Johnoktts.
Kėnbsha, Wis

POKYLIS PONŲ BAGDONŲ

Bagdonai '(Tadas) mi
nėjo 25 mėtų #4d^Wid gyve
nimo sukaktį. Kitam sakant, tai 
buyo sidabrinių Vestuvių ap- 
Wikšėiojima^. Myšittm su tuo 
‘fjauftiemsiėmš’’ buvo padarytas 
SiUrpriMs: feirždito 27 4. Ita- 

.’liamAmericah Home svetainėje

kORtSPfiHOENGlJOS
ii . ' . . ; . ■' ■, -i.

■ i ii I ■ ———1^

Scranton, Pa
Atsidaro lietuvių kalbos 

mokykla

Lietuvių tautiška parapija 
atidaro vasarinę mokyklų. Mo
kslas prasidės liepos 6 d. Bus 
dėstoma lietuvių kalba ir isto
rija. Taip pat bus mokomą ir 
dainuoti.

Visi be skirtumo lietuvių 
vaikai yra kviečiami pasinau
doti šia proga. ....

Mokykla kasdien bus atidary? 
ta nuo 8 vai. ryto.

— Kun. Žukauskas.

AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Jarusz

4 PhysioaL Therapy 
M .amU Midwife 
.Weetem 

Avė.,~2nd floor
Hemlock 9252 

Patarnauju priė 
gimdymo iiamuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t- 
•nent ir magne- 

/tic blankets ir it.
Moterims ir mer
ginoms patari 
mai dovanai

sti

VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
Užsirašyti 

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

Metinė prenumerata Chi
cago je .....  - $8.

(Kitur Amerikoje ...... . $5.
Siųskit ihoney prderiu ar
ba čekiu adresuodami:

NAUJIENOS '
1739 So. Halsted Street

Clriciigo, III.

■. «IOS SAVAITES
. . ' . . .. ■ ■ . ■ ■ ■ ■ > ■ '

titrą Sargeliai
LINOlEUM '9x12 

SPipfetS IR GRAŽUS

Pusmetiniame /direktorių sUsiririkime, birelio 24 d., 
1936, Zimano Daukanto iFėderal Savittgs Mid L'oah Asso- 
diation fei ęhicfego, vėl r^eilbmė'avb 4% dividendą ant visų 
taupymo skyrių.

Dividendai; yra išmokami nuo Liepos įpirnios (:Tuly 
Išt).

Štai ir vėl Si m ano Daukanto Federalė Spitlka pertikri
na Chicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupyti savo 
pinigus yra Simano Daukanto Federal Savings and Loan 
Association of Chicago, kur pinigai -kiekvieno asmens 
yra apdrausti iki $5;0OO.OO per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Wašhington, D. (fc.

Šinlano iD^ukahto Federal Savings and Loan Associa
tion bf Chicago randasi labai patogioj vietoj, 

2202 WEST ČDBMĄK ROAD, 
f \ skęrsai Metropolitan State Bank

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

Paskolos daromos nuo 5 iki 15 metų.
Namų savininkai reikalaujanti inorgičių, visados kreip

kitės i H
■ .<■(/ ■ 
.- V- ®i

ZIMANO PAUKANT
llrEBERALdAVlIO '■ •

-;vk. (ManD LOA’N ASSOCIATION
r? OFiCHICAGO
- 2202 West Cermak Road
BEN, J. KAZANAUSKAS, Raštminkas.
Jirin.. iiiĮįį iįij• 11,11)1 Įiiiujibt ------------—

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros lietuviu 
LaidotUvia Ditektorni

. , * U* ' Wli||»liiu ii MII I.VH MII II MNMHpiMMM

AMBULANCE PATAKNAVIMAŠ DIENA IR NAKtI. 
Turinie Koplyčias Visošė Miešto Dalyse.

hone Boiilevard 4188 —
A PETKUS

1410 Soiithr 49th CoUit Cicero Phone Cicero 2109

8307 L'ituariica Avenue

668 West 18th Street
i F. KADŽIUS

Phone tJahšil 6174

J, • S. M SKUBĄS
718 Wėst 18th jStreet

■ ...i,-';, u. žOLp....
1646 West 46th Street Phonės Boiilevard 520&-8418

Phone Monroe 3877

EŽERSKIS IR SŪNŪS; •
10734 S. Mįchigah Avė.. Teį. Pullman 5703

460'5-07 S., įermitage Avenue Phones Yards 1741-1742 
Brigb'tbn Park Skyrius, 4447 S. įFąįrfięld, Laf. 0727 ;

f LACHAWICZ ir SUNtlS
2814 Weift Ž3rd Place Rhones Canal 2515—Cicero 5927
---------- -—......... .............................................................— - • - - . ’ , ,

surehgtaš 'didelis pokylis. ‘Į Šia proga noriu tarti didžiau- 
Po^yiio surengimu daugiausia sį ačiū rengėjams, gaspadinėms 

rūpinosi p-ia Karšauskas, p-ia Ar iš viso svečiams, kurie taip 
T7< A'u4..11~ — • A T _ r .. I . . ... . _E. Antulis, p-ia A. Levickas ir 
p. F. Ravėtas. Gaspadinėmis 'bu-- 
vo pbnios C. Kasper, J. Biiven; 
ir Karčauskienė.

» . ■ ».

Į feokylį susirinko apie 200; 
žmonių >iš Kenoahos ir apylin-1 
kės. Buvo atvažiavę žmonių ir 
iš toliau. Bavyzdžitii, iš Cicero, 
111., atvyko ponai Paul ir Al 
Binkiai, Navickai* p-ia Kava- 
•hauskas ir '01ga Voveris. Iš Ra- 
’oinė ^aiyv^vo ponų Glėbą šei
ma, fedhAi PėtMi dr feiti. Iš 'Chi- 

‘cag'os feonai Ačaį, Cumenškiai 
ir dar sekmadienį atvyko p. J. 
Loveikis su sunum Petru, p-lė 
Anna Raimond ir ponai šapu- 
čiai su dukrele, iš Melrose 
Park, III., buvo atvykę ponai 
Ben Ir Antanas Prabish, Tho- 
mas Jonės ir Elėanor Bartz. 
Dar buvo svečių ir iš Cam- 
bridge, Wi«. Būtent, ponai 'Gra
be! su dukteria Edna.

“Jaūniemsiems” draugai' įtei
kė labai Vertingą dovaną, — 
‘‘‘livi'hg room sėtą”.

gausiai atsilankė.
— Amelia Bagdonas.

^Gydytojai ii Dentinai

Amerikos Lietuviu Daktori 
Draugijos Nariai

A Montvid, M. D.
Vai. 1 fki 3 PO pietų. 6 iki B vak.

Natak telefonu Hrnim4ck

Ofiso Tet Bouievard 5913 
Rez. TeL Victory 2843
Dr. Bertash

756 West 85th Bt.
Cor. of 35th and Halsted 8ta. 

Ofiao valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:M 
nmral

Dr. V.- A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandus nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki I 
vai., -Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halstrii Bt 
Tel. Bouievard 1401

ADVOKATAI 
t P. G ŪGIS 

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. im-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 6:80.

; , , Tel. Bouievard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Telephone: Bouievard 2800

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 south Ashland avenk 
Res. 6515 So. Ročkvrell Bt.
TeletfhonA: Renublic 9728

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda, bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Rezidencija
8407 Lowe Avė. Tel. Yards 2516

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 jSt4 
Ofiso valandos:,Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedžlio, Beredos ir 
Pštnyčios 6 iki 9. 

Telefonas^ Canal 1175.
Namai: 1S459 S. RockirelI Street 

Telefonas Republic 9600.

A. A.SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washihgton St
Room 737

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

Gyv. vieta: <6783 Crandon Avė.* 
namu Tel.: — H-yde Park 3395

State 4690 Prospėct 1012
KAL & ZARETSKY

ATTORNĘYS AT LAW 
6322 So. Western Avė.,.

Valandos: kasdien nuo 3:80 po .piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6100 vakare, 
188 W. Randolph St.

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

Ji.l.i.fa»....i ............. ... į r- -ii y

AKUJ SPECIALISTAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valuridos: nuo ir 7—*8 

Seredomis ir nedtl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Californla Avmum

Telefonui Republie 7868

Phone Bouievard 7042

Dr. C Z. Vezel’is
Dentistaa

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Dr. Strikot’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisui 4645 SO. ASHLAND AV®. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Dr. T Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virtinis 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir.nno 
6-—8 v. vak. Nedalioj pairai sutarti

Kiti Lietuviai Daktarai.,

Tel. Bouievard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir Rekidenoja _

3335 So. Halsted St
CHICAGO. ILU

Di*« A* J« ]M[Riiik3S 
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrus seredaš.
Sekmadieni susitarus.

KITATAUČIAI

x i
X ' ; K

Dar apie parodos monogra
fijų — knygą. Prof. dr. J. Bag
donas neseniai pasakė: “ma
nau, kad amerikiečius ti mb 
nografija labiau suinteresuos, 
negu <europrečiui3”.

-Kuomet monografija bus iš- 
•leista, jisai ketina pasiūlyti 
švietimo Ministerijai įrengti 
Kaune tos parodos reproduk

RO OSEVELT 
FURNITUREčo:

2310 West 
Roosevelt Road

; Tek Sęelęy 8760

'' ;Š. C.;LAtiBAVmg
42-44 Ėast 1081h St. Tol. Pūliniam IZ/O arba Canal 2-515

Į  L > ■ ■■ . ...... . ..................................

B. P. M AŽEIKA
B319 liituanica Aitatrė , Phorie Yatda 1T88

"4

j. Liuiirteus
1092 Archer Avenue

... .. ' A r. —X « ■ ;

DR. VAITUSH, OPf.
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu Įtempimą, kuria 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
- Phėne bouievard 7589

----- -............................... ■ • ■ -

Dr. Herzman
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams Ainomaa per -83 
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. ISth St., netoli Morgan SI.

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

Tek Canal 3110
Rezidencijos telefonai: ...

Uyde Park 6755 ar Centrui 74Š4

Phone Lafayette 8572

IiMBULANCR PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

DR. G. SERNER

4^1^ BjĮfe. Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis

Ištaiso.
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvt
756 West 35th St. •

kampas Halsted St. .
Valandos nuo l(K-4, nuo 6 Iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai diena.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. AsMand Avė.
2-ros Ulbos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai ryto, nuo 2 iH 4 
vai. po pietų ir .nuo .7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienh.

Phone MIDWA¥ 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUlfa ASHLAND A V®.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po pftete 

7 Itez.8 Tdephone1 15&12
—----- --------------

Ofiso TeL Dordiester 5194 
Rez. Tel Diesel 9191 

Dr. A. ARoth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visi 
chronišku ligų. .

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos*. 2—4, 7—9 vai. vak. Neri* 

liomis ir šventadieniais 10—11
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Namai ir Žemė
Rašo V. B. AMBROSE

Nauja Knyga apie 
Real Estate 

t

Knygos autorius Roy Wen- 
zlick, St. Louis, Mo., yra pre
zidentas Real Estate Analysts, 
Ine- Jis užvardijo tą veikalą 
“The coming boom in real įs
tate and what to do about it.” 
Idomauj autiem nekilnojamo 
tufto reikalais yra patartina 
tą veikalą įsigyti.

Autorius visapusiškai apibu
dina dabartines nekilnojamo 
turto apystovas ir nurodo, kad 
gerlai’kis su žeme ir namais 
yra neišvengtinas artimoj atei
tyje, p. Wenzlick nurodo apie 
dešimtj pagrindinių priežas
čių, kurios sudarys palankias 
apystovas naujai statybai. Bū
tent:

1) Abelnas biznio pagerėji
mas suteikia daugiau progų 
naujoms vedyboms ir traukia 
gyventojus iš ūkių, atgal į 
miestus, nes miestuose gauna
ma didesnes algos.

2) Per pereitus metus sta
tyba yra labai pasilikusi, ly
ginant su nugriautais namais 
ir nusenusiais, kurie nebetin
ka gyvenimui.

3) Natūralūs gyventojų skai 
Čiaus padidėjimas sudaro di
desnį reikalavimą pagyveni
mų.

4) Veik visos tuščios vietos 
jau dabar yra užpildytos, ypač 
mažesniuose miesteliuose ir 
priemiesčiuose.

5) Naujų namų statyba ne
bespės pasivyti didėjantį pa
gyvenimų reikalavimą per ko
kius penkerius metus, jeigu 
statyba eis tokiu tempu kaip

nrdabar. __
6) Trukumą visuomet su

daro pabrangimą rendų, ir 
kada rendos kyla, tuojau at
siranda didesnis pasitikėji
mas.

7) Nekilnojama savastis pra 
dės nešti pelną ir tada neiš
vengiamai turės pabrangti.

8) Forklozavimai visai pra
nyks kada savastis pati mokė
sis iš normališkų pajamų.

9) Privatinis kapitalas bus 
užinteresuotas pelningu in- 
vestmentu ir morgičiai bus 
lengva gauti be valdžios pa- 
gelbos.

10) Kilimas kainų praplės 
statybą.

Spekuliacija namais taipgi 
nesnaus-

Galima drąsiai spėti, kad 
tie žmonės, kurie bus pirmes
ni pradėti veikimą nekilnoja
mo turto bizny, turės pirme
nybę pasinaudoti, o gal ir 
pralobti.

120 naujų namų Chica
gos priemiestyje , *

Norwood Parke, prie Hig- 
gins Rd. ir Harlėm Avė., bus 
pastatyta 120 naujų namų. 
Penki jau dabar yra pradėti 
statyti. Planai sudaryti taip, 
kad kiekvienas namas atrodys 
skirtingai. Budavojimu ir fi
nansavimu rūpinasi Waldorf 
Kompanija. Namai bus par
duoti nuo 15 iki 20 metų iš
mokėjimų planu. Kitoj vietoj 
“N”, telpa paveikslas vieno iš 
panašių namų, kaip jie atro
dys užbaigti.

Kita firma stato 16 nau
jų namų

Oak Parke, River Forest, La 
Grange ir Western Springs 
miesteliuose sena real estate 
firma Bramberg Co. pradėjo 
budavoti 16 naujų namų vie
no pagyvenimo pardavimui. 
Ta pati firma yra pirmiau 
pasfačiusi keletą šimtų namų 
Chicagos priemiesčiuose.

Chicagos Transakcijos
Baigiant gegužės 30 d., 1936 

viso transakcijų buvo 622, 
kuomet pereitais metais tuo 
pat laiku buvo tiktai 427. 
Daugiausia permainė rankas 
pavienių namų, būtent, 249 ir 
tuščių lotų 163- Statybos lei
dimų buvo išduota 44, bendra 
pinigų suma siekė $594,250.

Metai laiko atgal buvo tik 
19 leidimų su bendra suma 
$131,200. Sekant skaitlines 
rodosi gana aišku, kad nekil- 
jamo turto padėtis žymiai ge
rėja.'

Remontuotas namas
Rašo J. SINKUS.

Kiekvienam yra žinoma, 
kad per paskutinius šešis-sep
tynis metus beveik nebuvo 
naujų namų statoma. Reiškia, 
kuone visi dabartiniai namai 
pasiliko senoviški ir mažiau
siai moderniški. Tuom tarpu 
namų modernizavimui yra iš
rasta ir pritaikyta visokių pa
gerinimų, pagražinimų ir pa
togumams aparatų. Buvo ir 
dar dabar yra žmonių, kurie 
nori savo namą parduoti. Vie
nok tokia namo senovinė 
tvarka šių dienų pirkėjas var
giai gali interesuotis. Praėju
siam Chicagos Worlds Fair 
kiekvienam teko matyti dau
gelį moderninių namų pavyz
džių su visokiais naujais, pa
togiais ir būtinai reikalingais 
šios dienos pagerinimas. No
rinčio namą pirkti žmogaus 
vaidentuvėje toki pagerinimai 
gludi. Todėl jam yra sunku 
senoviniu namu interesuotis.

Pagerinimo nauda
- k. .< «. . /1. • ,* r J. ’t. t h • ę

Kad sulaikyti namą nuo vi-? 
siško išėjimo iš mados, net 
pasenimo, būtinai reikalinga 
prie pirmos progos jį remon
tuoti. Bile ką naujo prie na
mo pridedant, jo vertė ne ma
žinama, bet priešingai — žy
miai padidinama. Remontuo
tame name, kuris pasidaro 
moderniškas, galima gauti di
desnes nuomas, galima palai
kyti geresnius gyventojus, bet 
svarbiausia, tokį namą galima 
greičiau parduoti. O ir pačiam 
savininkui pagerintame name 
yra daug patogiau ir geriau 
gyventi.

Namo remontavimą galima 
įžiūrėti dviem atžvilgiais. Pa
gerinimas iš lauko pusės: pa
vyzdžiui medinio namo ap
dengimas plytomis, istucco ar
ba įvairiom, plytom ir blokom 
panašia popiera. Kartais re
montuojama viso namo prie
kis; tas ypač daroma ir tas 
tinka biznio namams. Vienok 
mums čia yra svarba pakai-

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 nup 10 zv. ryto iki 8 v., p. p.

S........■■■■i...............  ■■■■■■........... i. ■■■■■■—

I
 VISUOMET ŽEMAS KAINAS 

X-RAY
Vai.: 8:30 iki 8:80 v. vak.

TEL. HAJRRISON 0751
32 6 S STATE S T 

Oppositc llnvis Store, 2<T Hoor;

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Vėliausios mados vieno pagyvenimo muro namas, kurio planus valdžia yra užgy- 
rusi paskoloms.

boti ir apie namo pagerinimą 
iš vidaus. v

Gyvenamieji kambariai
Gyvenamųjų kambarių, 

kaip tai parlor, valgomų j ų ir 
miegamų kambarių, pagerini
mui užtenka prašalinti senus 
medžio rėmus, išimti iš mados 
išėjusius bufetus, stulpus, vei
drodžius ir pajuodusias aprū
dijusias šviesos įtaisas, o sie
nas uždengti pritaikyta švie
sia popiera, arba nutepti pri- 
taikytom spalvom, pagerinant 
elektros šviesos įtaisas. Tada 
turėsite šiuos kambarius vi
siškai moderniškus.

Virtuvė.
Kaip senuose, taip ir mo

derniškuose namuose virtuvė 
yra svarbiausia, galima sakyti, 
namo širdis. Gera šeimininkė 
ir virėja čia praleidžia dau
giausia savo laiko. Čia ji su
kuria savo jaunai gentkartei 
geriausią ateitį, kuomet prie 
moderninių įrankių paruošia 
šeimynai tinkamą maistą.

Virtuvės dabar daromos ma
žos, kad šeimininkei nereikė
tų daug vaikščioti, o kas rei-

NU0 *20.00 iki 50.00

Nuolai-
‘ 1 • ■. •

dos!
DIDELIS SUTAUPINIM AS

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

Tąipgi pilnas pasirinkimas 
geriausių Refrigeratorių:

GENERAL ELECTRIC, 
KELVINATOR, 
WESTINGHOUSE, 
CROSLEY, -

Kainos M fld lr 
nuo ■ aukšč.

Jos. F. Sudrik
INCORPORATED '

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

Budriko programai kožną dieną 
WAAF, 920 k. 7 vai. vakare. 

Nedėliomis WCFL—7 vai. vak. ir 
Ketvergais WHFC. 1420 k. 
nuo 8-vai.-vakare*

b.......n u................. m iniiii

kalinga, greit pasiekti. Nau- ninką ar namo pirkėją nubaiO ' o A | '
dojama daugelis elektros apa 
ratų, kuriais 
mažai laiko 
maistas nuo 
dienų pečiai 
skiriasi nuo 
žesrii pečiai patogiai prireng
ti kepimui ir virimui. Jie yra 
kuriami netik gazu, bet ir ele
ktra. , , 1

Naujos' mados sinkos yra 
“cabinet type”, kurios turi pa- 
sidėjimą apačioj. Kitos yra 
įtaisytos su elektra indus plau
ti. Augštis sinkos turi būti pri
taikytas, kad butų paran
kiau dirbti, kad nereiktų per
daug susilenkti.

Uždengiamu prastai atro
dančios grindys gražiu linole
umu. Sienas galima pagražin
ti visokiais budais, dailiai nu- 
pentuoti, įdėti tile ar tile imi- 
tation sienas (kurios daug pi
giau kainuoja, negu tile).

Reikia virtuvė įtaisyti, kad 
ji turėtų užtektinai šviesos ir 
gerą, ventiliaciją, kad butų 
malonu šeimininkei dirbti.

sutaupoma ne- 
ir apsaugoj ama 

gedimo. Net šių 
ir sinkos žymiai 
senų. Daug ma-

Bath Room

Neturintieji pinigų padary
ti, šiems ir kitiems pagerini
mams, gali gauti paskolą len
gvomis išlygomis su pagęlba 
The National Housing Act 
Šiem tikslams gali paskolas 
gauti ir tie, kurie turi morgi- 
čius ant savo namų.

do. Su mažomis išlaidomis ga
lima tiek išvaizdą tathroom 
pagerinti, kad jis išrodys mo
derniškas. Naujos vonios yra 
nętik gražios ir patogios, bet 
užima mažiau vietos. Rankų 
prausyklos galima gauti įvai
rių spalvų su gražiais krane
liais. Naujos mados “i 
su gera apsauga, kad vanduo 
nesilaistytų ant grindų ir su 
apsauga, kad negalėtum karš
tu vandeniu nusiplykyti. Sie
nos ir grindys taipgi daroma 
tile arba kitu materiolu ap
saugojimui nuo drėgnumo, 
šlje materioląi galima gauti 
pasirinktinom spalvom, pri
taikant juos spalvai medžio 
arba bendrai sienų spalvai.

Basement

Senoviški bath ruimiai arba 
maudynės nė vieną rendau- patogumams.

Namuose turinčiuose augštą 
beismantą galima padaryti, be 
kitko, net pasilinksminimo 
kambarius, įdedant naują šil
dymo aparatą, automatišką 
gazu vandeniui šildyti apara
tą, naujas drapanoms plovy
klas. Visa tai neužimtų daug 
vietos. Tokiu budu įgalima 
sutaupyti daug vietos kitiems

SVETAINĘ. D©; RENDOS
Vestuvėms, šokiams, parems, Bunco ir jvairle^01 vakarėliams? nTriva- 
žiuoti galima Western Avė. Danien Avė. Halsted iki 18-tos. ir Blue Is- 
land prie Leavitt St.

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas

2435 South Leavitt Street ' Tel. CANAL 9585

PIKNIKAMS IR PAREMS ALUS
.Mažos bačkutes ir pusgorčiai šąlto alaus dėl pąrių, Piknikų ir išvažia- 
’vimų. Turime kas koki norės. .Pristatėm j namus. Kitur pigiaus ne
gausite. Taipgi vynas iš bačkos ir visokios degtinės buteliuose.

Pirkite pas Lietuvi:

Monarch Wine Liųuor Store
> , J. GAUBAS, Savininkas.

3529 So. Halsted Street Tel. Boulevard 7258

TAUPYKIT PINIGUS ŽI
NOMOJ ĮSTAIGOJ

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

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praei- 
1 tyje išmokėjom 4% •

Turtas siekia virš $1,000,000.00.

STANDARD FEDERAL SAVINOS1 
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
2324 S. Leavitt St. Tel. Canal 1679

JUSTIN MACKIEWICZ, Prezidentas.

Dar apie Zarasiš 
kių Kliubo išva- 

žiavima
Kas palikote kepurę 

atsiimkite.

visi Zarasų apskričio žmonės, 
gyvenanti Chicagoje prisirašy
tų prie kliubo, tai kliubas tu
rėtų šimtus narių. Tada butų 
galima daugiau ką nuveikti 
visuomeniniame gyvenime.

Sekantis Zarasiškių Kliubo 
susirinkimas bus pusmetinis 
susirinkimas. Jis įvyks liepos 
9 d., p. p. Žukauskų name, 
2126 So- Halsted St. 8 vai. vak. 
Visi nariai ir zarasiškiai, ku
rie prie kliubo dar nepriklau
sote, malonėkite atsilankyti į 
susirinkimą. įstojimo mokes
čio nėra. Narys moka duokles 
tik 10c į mėnesį arba iš kal
no mokėdamas 
takns.

Kliubo tikslas yra sueiti su 
savo krašto žmonėmis į arti
mesnę pažintį. ' Gelbėti vieni 
kitus nelaimėje. Veikti kultū
riniuose ir, visuomenės darbuo
se, žiūrint kuo mes gąlime 
padėti savo broliams Lietuvoje. 
Nariui mirus kliubas n jperka 
gėlių vainiką ir palydi į kapus 
Taigi, kiekvienam zarasiškiui 
verta prie kliubo priklausyti.

—Korespondentas.

$1.00 me-

Užpraeitą sekmadienį Zarasiš
kių Kliubo išvažiavimas Dam
brausko Vinewood darže, buvo 
skaitlingas publika. Į pava
karį privažiavo pilnas daržas 
ząrasiškių ir nezarasiškių. Prie 
nusisekime šito išvažiavimo 
daug prisidėjo kliubo Valdyba, 
k. v. Teofilis Mačys (sekreto
rius) , vice-pirmininkas James 
Tarulis, komisija, o ypatingai 
kliubietis biznierius Rapolas 
Puslys daug dirbo, kad išva
žiavimas butų sėkmingas.

Kadangi išvažiavimas buvo 
rengiamas ne pelno tikslu, tai 
pelno nebus, bet ir nuostolio 
nebus.

Susirinkusieji linksminosi, 
dainavo, šoko iki vėlumos. Iš 
visko matyt, kad visi buvo iš
važiavimu patenkinti ir pa
geidavo, kad daugiau tokių iš
važiavimų butų parengta.

Kažkas iš svečių paliko ge
rą naują vasarinę baltą skry
bėlę saizo 7 1/8, tegul kreipia
si prie Zarasiškių Kliubo vice
pirmininko, James Taruįio, 
1438 So. 50th Ct., Cicero, III.

Zarasiškių Kliubas gyvuoja 
jau antrus metus, šį tą veikia. 
Kliubas narių turi apie 30. 
Bet dar toli ne visi zarasiškiai
prie kliubo priklauso. Jeigu Ii jo duktė.

Metė fejerverką, 
mergaite ligoninėj
Marie Dunn, 6 metų mergai

tė, 7015 So. Aberdeen avenue, 
ėjo per vartelius į kiemą na
mų, kuriuose ji gyveno. Iš pas
kos kitas vaikas metė į ją fe
jerverką (firecracker’į). Liep
sna uždegė mergaitės drabu
žius. -

Mergaitė sukliko. Ją gelbėti 
šoko jos tėvas. Jis nudrėskė 
mergaitės drabužius, apsupo ją 
kaldre, kad užgesinti liepsną. 
Visgi mergaitė skaudžiai apde
gė ir šiandie guli ligoninėj ar
ti mirties.

Mergaitės tėvas, begelbėda 
mas ją, taipgi apsidegino ir gu
li toj pačioj ligoninėj, kur gu

Blue Front Meat Market Naujoj Vietoj
Vėliausios mados .modemiški jrengiroai.į Automatišką, šaldymo «y- 
stema. Sanitariškas maistų užlaikymas. Užlaikome didžiausi pasi
rinkimą visokių mėsų, šviežios ir rūkytos, rūkytų ir šviežių kilba- 
sų, kumpių, balionių, salsisonų piknikams ir parems. Mes prista
tomi j namus. Musų kainos jumis nustebins.

Pirkite pas Lietuvi: , z
BLUE FRONT MEAT MARKET

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

LIETUVOS-AMERIKOS
■ < ■ į. i ■ : ■■ ■ .

Termometras

O*

I Geriausi
I . ..

Dabar galima gauti kaimininiam taverne. 

liquor co. 
4707 South Halsted Street. 
Vhl Telefonui YARDS 0801 

VIENINTELIS DISTRIBVTORIS

. NATHAN
KANTER

Degtine... Gerkit
, KENTUCKY YEARLING

' VIENU METU SENUMO.

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

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

• r • •

Siųskit money orde
rį arba čekį —

NAUJIENOS 
1739 Su.

Hdited St. 
HICAGO

FAHR.

120- 
110Į 
100-= 
901 
801 
7H 
604 
504 
40i 
3H 
20-i 
104

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL..
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
Mareli 7th 1914 at the Post Office 

.of Chicago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną fien- 
drotfi, 1789 S. Halsted St„ Chicago, 
11L Telefonas Canai 8500.

BANKAI IR JŲ DEPOZITAI

Jeigu jie butų paleisti apyvarton, darbai kaip bema
tant pagerėtų.

LIŪDNOS DIENOS MAŽOMS TAUTOMS.
• • • i »>• - * u

Tautų Sąjungos suvažiavimas J Genėvoje svarstė ke
blias dienas, ką daryti su italų užkariautos Etiopijos klau
simu. Rašant šiuos žodžius, jokio nutarimo dar nebuvo 
priimta.

Didžiosios valstybės norėtų tą dalyką pabaigti kaip 
galint greičiau ir nusiplauti rankas. Anglijos konservai 
toriai, kurie seniaus taip griežtai stojo už sankcijas prieš 
Italiją, dabar jau siūlo sankcijas panaikinti, kadangi jos 
nepasiekusios tikslo. Franci ja žada sekti ^paskui Angliją} 
bet ji pati nenori imti iniciatyvos ir laukia, ką pasakys 
anglų ministeris Edenas.

Tuo tarpu mažųjų tautų atstovai nerimsta ir reiš4 
kia susirūpinimą, kad jeigu Tautų Sąjunga nusilenks ita4 
lų imperializmui, tai bet kuri iš jų ateityje gali susilauk-j 
ti tokio pat likimo, kaip Etiopija.

Mažomsioms tautoms, iš tiesų, yra kuo susirūpinti. 
Jos per silpnos savo jėgomis atsiginti nuo didžiųjų val
stybių. Sakysime, Lietuvą bet kada gali sutrempti Len
kija arba Vokietija. Mažųjų tadtų išganymas “kolekįy- 
vio saugumo” idėjoje. Bet didžiosios valstybės dėl. idė
jos nenori kovoti. Jos griebia ginklą (.tiktai tada, kada 
būna paliesti jų reikalai. • <

PLIENO DARBININKŲ ORGANIZAVIMAS.

Jau trečiu kartu bus bandoma suorganizuoti darbi
ninkus Amerikos plieno pramonėje. 'Pirmieji du‘ bandy
mai nepasisekė. Šį kartą prospektai yra geresni.

Organizavimo kampanijai vadovauja komitetas, ku
rio priešakyje stovi angliakasių prezidentas, John!L. 
Lewis. Jį remia angliakasių unija, kuri jau paskyrė tam 
tikslui pusę miliono dolerių iš savo iždo.

Palankesnės šiandie yra ir politinės apystovos. Ame
rikos valdžiau yra viešai pasisakiusi už darbininkų teisę 
organizuotis. NRA laikais daugelyje dirbtuvių darbinin
kai rinko savo komitetus su darbdaviais tartis. Kur darb
daviai trukdė laisvę, tenai valdžia įsikišdavo ir darbinin
kus užtardavo. Nors daug ko tuo keliu nebuvo pasiekta, 
bet darbininkai visgi tapo siek-tiek išjudinti.

Bet klausimas, ar nuoširdžiai rems tą organizavimo 
^vajų”* Amerikos Darbo Federacijos vadai? Jie su Lew- 
is’u pykstasi, kadangi jisai stoja už industrinio pobūd
žio uniją. Wm. Green bijo, kad angliakasių vadas neiš
stumtų jo iš Federacijos prezidento vietos.

Reikia tikėtis, kad tie asmeniniai kivirčai tarpe dar
bininkų lyderių bus atidėti į šalį bent iki to laiko, kol ko* 
va plieno pramonėje nepasibaigs darbininkų laimėjimu?

Chicagos bankai su džiaugsmu praneša, kad jų de
pozitai (indėliai) niekuomet nebuvę toki dideli, kaip da
bar. Net 1929 m., kai biznio klestėjimas buvo pasiekęs 
čiukurą, Chicagos bankuose žmonių padėtų pinigų buvo 
mažiau kaip 3 bilionai dolerių. O šių metų birželio 30 d. 
depozitų suma siekė jau $3,143,904,000.

čia reikia dar atsiminti, kad beveik du trečdaliu 
Chicagos bankų per depresijos metus užsidarė. Taigi vie
nas trečdalys bankų Chicagoje šiandie turi daugiau de
pozitų, negu kad turėjo .geriausiais laikais tris kartus 
didesnis bankų skaičius.'

Ar tai reiškia, kad j šį Vidurinių Vakarų didmiestį 
jau parvažiavo Vprosperity?” Vargiai. Tūkstančiai dar
bininkų dar negauna darbo ir valdžia yra priversta juos 
šelpti.

Ką bankai daro su tais bilionais dolerių, kuriuos 
žmonės juose pasidėję? Ar jie duoda paskolas? Pasiro
do, kad paskolų duodama labai nedaug. Sakysime, Con
tinental Illinois National Bank, <kurio depozitai sudaro 
milžinišką $1,245,403,000 sumą, yra išskolinęš viso tik 
$191,411,000. Vadinasi, pinigai guli nevartojami.

UisakyHe: kalnai
Chicagoje — paltu:

Metams ........................  —_ $8.00
Pusei metą------------------------- 4.00
Trims mėnesiams ___  2.00
Dviem mėnesiams-----------------1.50
Vienam mėnesiui-------- ---------- ^75

Chicagoj .per išnešiotojus:
Viena kopija------------------------- 8c
Savaitei 18c

* Mėnesiui _____ _______ -___ 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 

paltu:
Metams $5.00
Pusei metą — ------------- 2.75
Trims mėnesiams ———1.50 
Dviem mėnesiams l.Q0 
Vienam mėnesiui ... ............... .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams _____________    $8.00
Pusei mėtą__________—4.00
Trims mėnesiams------------- - 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

SUKON FISKUOTI DU 
“VILNIAUS ŽODŽIO 

numeriai;
Pažaagiųjų Vilniaus krašto 

lietuvių laikraštis “Vilniaus -Žo* 
dis” praneša, kad miesto Sto
rasta sukonfiskavo -du jo nu
meriu, 118 ir 20. Pirmas buvo 
sukonfiškuotas už straipsnį “D- 
ras Danielius Alseika mirė” ir 
“Vargo pasaulis prabilo”. 20-as 
numeris buvo sūkorifiškuotas 
už žinutę “Neskanus sukonfis- 
kavimas”.

SAUVALĖ AR TEISĖ
TUMAS?

Kęstutis Michelsonas (jau* 
nuolis, iš Brooklynd) vėl rago 
apie frakcines kovas New Yor- 
ko socialistų organizacijoje, tei
sindamas Thomas’ą, kuris su 
savo sėbrų pagelba nacionalia- 
me vykdomame komitete atėmė 
tai organizacijai čauterį ir pa
vedė jos kontrolę į '“militantų” 
rankas. Jo nuomone, nacionalio 
komiteto dauguma pasielgė ge
rai su “senąja gvardija”, nes 
pastarajai tąivo progų apsigin
ti, bet ji “tų progų nenaudo
jo”. ‘ .

Klausimas, kas yra proga. 
Socialistų partijos konstitucija 
sako, kad jeigu partijos skyrius 
nusideda, tai prieš jį turi būt 
pagamintas skundas raštu, to 
skundo nuorašas įturi būt pa
siųstas kaltinamiems, idant jie 
galėtų į jį atsakyti, ir paskui 
įvyksta teismas, dalyvaujant 
jame kaltintojams ir apkaltin
tiems. ' Kaltinimo raštas privalo 
būt įteiktas kaltinamiems bent 
už 30 dienų, prieš įteisiną.

Šitą procedūrą partijos kon
stitucija nustatė tuo tikslu, kad 
partijos nariai negalėtų būt sau- 
Vališkai metami iš partijos ar
ba kitokiais budais baudžiami. 
Ar New YorkosU organizacijos 
klausime buvo išpildyti šitie 
konstitucijos reikalavimai? Ne, 
nebuvo. Bet Kęstutis .maino, 
kad nacionalio komiteto daugu
ma ■ vistiek pasielgė teisingai, 
nes — “dešinieji” buvo kvies
ti ateiti į komiteto susirinki
mus ir “'draugiškai išrišti vi
sus keblumus”, bet jie; nėjo.> Be 
to, girdi, jie “žinojo visus kal
tinimus, kokie prieš juos yra 
pas Pildomąjį. Komitetą”,. ii; at
sisakė teisintis..

Bet tai visai neatsako į klau-j 
simą. Ar ■ new-yorkiečiai žinoj o, 
ar ne, kokie kaltinimai “yra pas 
Pildomąjį ■ Komitetą”, tai ne
svarbu. Jie neturėjo mažiausia 
reikalo dėl tų kaltinimų teisin
tis, kol jie nebuvo suformuluo
ti, ant popieros surašyti ir kal
tinamiems pasiųsti. O Pildoma
sis Komitetas; to kaip tik ir ne
padarė.

Neit kapitalistiškas teismas 
nebūtų drįsęs taip pasielgti su 
nusidėjėliu, kaip Thomas ir 
kompanija pasielgė su senais 
socialistų organizacijos < nariais, 
kurie partijoje veikė dar tais 
laikais, kada daugėlis dabartinių 
'^militantų” nebuvo gimę. Įsi- 
vaižduOkimė, kad valdiškas tei
smas padarytų sprendimą prieš 
žmogų, pasiremdamas vien 
skundu, kurį kas nors |teikė 
prokurorui (state’s attorney) ir 
apie' kurio v turinį kaltinamasai 
buvo girdėjęs tik. iš pasikalbėji
mo su tilo prokuroru arba j p 
draugais. Ar tai • butų teisėtas 
sprendimas?

Ar “senagvardiečiai”, ku
riuos Thomaso frakcija sauva- 
liškai pašalino iš partijos, yra 
geri ar blogi, čia neapsimoka 
kalbėti. Gana bus pastebėjus, 
kad jie yra socialistai, įrodę 
savo atsidavimą socializmo 
principais ilgų■■ metų darbu. Su 
jais eina tokie darbininkiško ju
dėjimo veteranai, kaip Maurer,i 
Th. -Ifebs ir kiti.*D ^daugelis : tų 
^militantų”, > kurįe susispietė 
apie Thomas'ą, nė patys .riėsiži* 
no •įM^’Osą (kai kurie jų sako*:

si esą Lenino ir Trockio sekė
jai).

Bet, nežiūrint, ar mes “sena- 
gvardiečių” nusistatymui prita
riame, ar ne, jie, kaipo partijos 
nariai,. turėjo tam tikras kon
stitucines teises. Nacionalio ko
miteto dauguma tas jų teises 
sumindžiojo. O partijos kon
vencija Clevelande šitą Thoma
so sau vališką darbą užgyrė. To 
akivaizdoje, kalbėti apie buvu
sius frakcinius ginčus partijo
je neapsimoka.

PASISAKO Už BENDRĄ 
DEMOKRATIJOS JĖGŲ

VEIKIMĄ.

.‘■Vilniaus žodis” sako, kad 
lenkų okupuotame krašte sąly
gos nepagerės, kol nebus at- 
steigta demokratinė tvarka.

“Ir1 todėl”, tęsia ' laikraštis, 
“demokratybės idėja turi bū
ti keliama, turif būti jai dir
bama. Aišku, bendras frontas 
su komunistais jau vien dėl 

' to, kad jų veikimas yra už
draustas ir persekiojamas, 
neįmanomas, bet socialistai, 
liaudininkai ir kitoki tikro
sios pažangos šalininkai, ga
li bendradarbiauti visai atvi
rai. Neatsisakant bendradar
biavimo su visa lietuvių vi
suomene, neatsižadaht griež
to visų kultūrinių, taurintų, 
ekonominių lietuvių reikalų 
gynimo, reikia stengtis susi
artinti su kitų musų krašto 
tautų —..gudų, lenkų, žydų 
— kairiuoju sparnu ir su jais 
bendrai dalyvauti * didžiaj ame 
sąjūdy, kurio tikslas taip 
svarbus ir; kilnus.”

Tai sveikas nusistatymas. 
Vieni lietuviai yra < per silpni 
Vilniaus krašte atsiginti nuo 
Lenkijos militaristų. Jie daug 
daugiau laimės, jeigu demokra
tiniai lietuvių .sluoksniai susi
jungtų, su kit^ tautų demokra
tijos jėgomis.

ĮVAIRENYBES
Gražioji Elena buvusi 

48; m. 
, ’-.'A X. ’£•■.■,■' i.

Dažnai moterys susilaukusios 
40 m. amžiaus/.pasako: “Na, 
dabar aš jau sena”. Ar, šis 
skundimasis, kuris taip slegia 
moterų dūšias, yra pagrįstas? 
Aišku ne. Reikia ' tik pažvelgti 
įjstoriją, peržvelgti garsių mo
terų ,gyvenimų aprašymą, kad 
įsitikintume, jog tai netiesa. 
Laimė metų nežiūri, o meilė j o- 
kiu budu nėra tik jaunųjų pri
vilegija.

Ką sako istorija.

Gražioji Elena turėjo 48 me
tus amžiaus, kai ją pagrobė Pa
ris. Vis dėlto tai jau labai se
niai buvo ir žmonės gali nepa
tikėti,1 kad tai teisybė. ‘ Bet štai 
toliau. GarsiojiAspazija turėjo 
35 metus amžiaus, kai ją vedė 
Periklis. Vis dėlto be abejo ta
da Aspazija buvo gražiausia 
Graikijos moteris ir dar turė
dama '40 metų tebebuvo gra
žuolė. Kleopatra turėjo 40 me
tų amžiaus, kai dėl jos žuvo 
Antonij us. Diana Puatie, ture-: 
dama 36 m. amžiaus,. patraukė 
karaliaus 'Henriko II dėmesį, 
kuris tada teturėjo 18 metų ir 
į ją iki ausų įsimylėjo. Ona 
'Austrijietė būdama 38 metų 
buvo gražiausia moteris Euro
poje, o turėdama 42 m. amžiaus 
pasidarė Mazarinio meilužė. 
Markizė • de Montenon, > turėda
ma 43 m. . 'amžiaus pasidarė 
Liudviko XIV > mylimąja. Iš to 
meto liko jos portretai, daili
ninkų piešti, kurie rodę, kokia 
graži ji'tada dar buvo.

Amžinai jauna Mfetingete.
Nino dę Lenklo turėdama 70 

m. amžiaus turėjo dar didžiau- 
I sį garbintojų būrį- Ji vis dar 
tebebuvo graži. Prancūzų artis
tė Marš, turėdama 45’ip. am J 
žiaus, buvo tikra gražuolė ir ja 
domėjosi ^viąa^Jgąryžius. šario-

TAWAS CITY, MICH. — Vieta, kur buvo surastas 10 me
tų berniuko Robert Kenyon lavonas, Manoma, kad-berniuką nu
žudęs i pamišėlis. z

'■■■ 1 .../mf........................................ "*"**""**

ta fon štein, kuri 7 metus bie 
vo senesnė už Gėtę, jam buvd 
tikrojo moteriškumo įkunijimu; 
O ji tada turėjo.34. m. amžiaus. 
Šopenas įsimylėjo . į 35 m. am
žiaus žorž Zand.

Bet štai Paryžiuje yra Misį 
tingėto, visų garbinama.. Jai 50 
metų jau labai seniai suėjo; 
Dabar jos amžiaus tiksliai nie-į 
kas nežino, bet f Paryžiaus žur-Į 
rialistai mano, kad ji dabar tu
ri 70 metų. O kokia dar ji pui
ki šokėja. 20 metų jauhuoliai 
sekioja paskui. ,

£. ■ ’’ i

Vokiečių valiutinės kon
trabandos gudrybės i
Neseniai vienas vokietis, no

rėdamas kontrabandos budu. iš
gabenti 100,000 markių kapita
lą į šveičąriją, ėmėsi tokios 
gudrybės. Jis davė oficiozui 
Voelkisčher Ėeobachter skelbi
mą, kad jam reikalingas pre
kybos atstovas. Pasiūlymus 
prašė siųsti Voelkisčher Beo- 
bachter jo vardu. Po to jis į 
100 vokų įdėjo po 1,000 mar
kių banknotą ir visus 100 vo
kų pasiuntė savo vardu į Voeb 
kischer Beobachter kontorą. 
Pats jis išvažiavo į Šveicariją, 

PO REPUBBIKONIT JR DEMOKRATŲ KONVENCIJŲ

prašydamas laikraščio kontorą 
visus, j o vardu gaunamus laiš 
kus/persiųsti-jam į Šveicariją. 
Vokiečių laiškų kontrolės or* 
ganai nedrįso pažiūrėti į Voel 
kischer Beobachter siuntinį ir 
sąmojingas vokietis tvarkingai 
gavo Šveicarijoje-visus savo pi
nigus.

Pavardės liežuviui lūžti
Anglų rądio sakytojui, šiomis 

dienomis teko ištarti garsios 
lenkų tenisistės JędJrzejewskos 
pavardę. Sakytojas viešai pri
sipažino, kad ta pavarde jį su
tašė.
z Rašydamas apie tai, E v e, 
ning Standard nurodo} 
kad lenkų teniso čempionei 
vardą ištarti vaiko darbas, ka
da tenka susidurti su tokiais 
vardais, kaip Gjlafkos Papatha' 
• odorokomounldorbnicolucopuološ 
arba LleieiVsszuieusszesszes Wil - 
lihiminizzissteizzii, kuriais va
dinas du Amerikos piliečiai.

Pirmojo vaikai, nežiūrint ar
šių tėvo protestų, savo pavar 
dę sutrumpino į Propappas. 
Antrąjį, kuris yra-kilęs iš Sia
mo, . jo bičiuliai . vadina Leo 
Hutst. • Siamiėtis, kaip laikraš

tis tikina, yra puikus kalbinin
kas, ir moka abu savo vardus 
ištarti.

Siamiečių vardai, pasAk laik- ( 
raščio, yra bendrai apgaulingi. 
Bangkoke yra du kunigaikščiai, 
kurie vadinasi Gadadaihabodi 
ir Karagachingz. Tuos vardus 
reikia' tarti Katatawn ir Kim
čiui.

JUOKAI
* i

Verčiausia savybe

Pirmas dailininkas: “Dabar 
jau? aš piešiu visai sėkmingai. 
Kurią mano meninę savybę tu 
labiausiai gali įvertinti?”

— Antras dailininkas: “Tą
ją, kad tu moki savo paveiks
lus parduoti!”

Nenugalima kliūtis
— O Petras juk pasižadėjo 

savamokslių rajono konferenci- . 
jai kaipo dovaną perskaityti 
Tolstojaus “Karą ir taiką1’...

— Perskaitė?
— Ne. Sukliudė objektyvi. 

priežastis: konferencija neįvy
ko.

'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. Čepinska^

Tautų megalomanija J—P. 
Audronis.
Iš Britų Indijos gyvenimo— 
jjrof. P. Leonas.

Įspūdžiai iš Leningrado ir 
Maskvos—Ant. Venclova.

1936 metai — AdųLastas.
Plienas verda — A. Pavi

lionis.
Gabrielės Petkevičaitės— 

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

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

fes. 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



Pirmadieni, Liepos 6, 1936 NAUJIENOS, Chicago, DL
- ■ .. • • — . II - ...................... ........................ ' » 1 ,"11

Įvairus įvykiai
Ciceroj

CICERO. — šešioliktoj gat
vei iškasta gan gilus griovis. 
Mat sudėtą naujos paipos arba 
dūdos vandens sistemai page
rinti.* O kai dabar mokyklos 
yra uždarytos, tai ant išmesto 
purvo ir žemių vaikų žaisti 
netrūksta.

Bežaidžiant vienas vaikiščias 
praėjusią savaitę įsmigo į 
griovį. Žemė apipylė jį visą 
iki kaklo. Tik kalva kišo. Ne
toli esančios gazolino stoties 
savininkas p. Kibirtas pamatė 
vaiko nelaimę. Vaikas tapo iš
gelbėtas.

vasaros laiku Cicerai

Boston Shoe Store 
savininkas išvyko

Į rytus

atrodo lietuviška. Būtent sužei
sta Neliie Morkis 13 m., 8857 
Houšton Avė. Ji apsidegino ran
ką.

Buvo minėta Naujienose, kad 
susirgusi p-riia Balčiūnienė. Ji 
dabar sveiksta ir atrodo, kad 
dukters vestuvėms 11 dieną lie
pos jau galės būti šeimininkė.

vidutiniškai miestelio nuosavy
bei. Kas gi nori skirtis su to
kia .pinigų suma.

Bet juk bė vandens irgi ne
galima apseiti.' p vandens, sa
koma, 
stoka.

Taip tai taip. Vienok pilie-, 
čiai, iš kur ten gavę informa
cijas, tvirtina, fcad tik vietomis 
tereikėtų vandens paipas tai
syti, 'kur jos yra sugedusios, o 
ne visur. Tai viena. Gi antra 
— tai, kad vasaros metu iŠ 
tikrųjų vandens .netrūksta, bet 
jis neleidžiama pilna srove, ko-, 
kią gali ptfmpos išvystyti.

I

šis .pastarasis kaltinimas mie-‘ 
stelio tėtušių adresu yra tikrai' 
sunkus kaltinimas. Tenka ste
bėtis, kad piliečiai nesikreipė į 
žinovus savo nuožiūrai patik
rinti ir nemėgino tėtušių žygių, 
vandens reikalu sulaikyti hors 
ir teismų pagelba. Gal būt, 
kad tai yra tik iiuožiura.

Pere i tąĖRIDGEPORT.
penktadienį, liepos 3 d., p., 
Harry PetisChe^ savininkas, 
•Dostrin Shbe Store, 3435 So. 
Halsted St., išvyko į rytus, 
biznio reikalais. Atlankys Bos
tono ir New Yotko sandelius 
apžiūrėti kokios bus ateinam; 
čios rudens avalinės vyrams 
ir įmotėrims.

Boston Shoe Store yra gerai 
žinoma 'krautuvė . lietuviams, 
nes ten galima gauti tinka
mus batus lietuviškai kojai.

—VI3A.

Svečiai iš Mass.

Norėjo pagelbėti ki
tam, pats žuvo

Ketvirtadienį, liepos 2 d., ap
sivedė Antanas Jokubauškas ir 
išvyko vedybų kelionėn.- P-nas 
Jokubauskas turi taverną prie 
Cicero avenue ir 14 gatvės. Jo
kubauskas paliko jaunas naš
laitis. Patėvis ZamuleviČirifc iš
augino jį ir dabar auklėtinis 
jau yra bizny.

Lingle užmušėjas 
mėgina pasiliuo- 

suoti

į Chicagą atvyko paviešėti 
drg. Valeika su žmona ir sū
num moksleiviu iŠ įtolimo Gam- 
bridge, Mass. Grįždami į ry
tus, jie ketina sustoti Detroi
te, kur drg. Valeiką turi dvi 
sesėris.

t

Rudolph Sdhadrof 50 m., 
6829 So. ArtesiAn a'venue, va- 
žiavo feu savo sunum ir šeimy
na aiitbriiobiliu. Prie 63 gatvės 
ir Western avenue j iė pamatė 
du vyru pasiguldžitisiu tretį vy
rų ant šalygatvio kraustarit šio 
ikišenes. Sdhodrof Nustabdė sa
vo mašiną ir prišiartirięs pa
klausė tuos du Vyrus ką jie dri* 
ro. Vienas v^rij kirto Schodro- 
fui į veidą. Schodrof virto ir 
persiskėlė galvą. Jis mirė. Pik- 
tadąriai pabėgo.

Policija vėliau areštavo Alvi- 
ną Fasselį 27, m., 6505 So. Ar- 
tesian avė., ir Cliffordą Welch, 
6510 So. Artėsian avė. Jiedu
sakoma prisipažinę, kad buvę 
liė dri vyrai, kurie dalyvavo 
šiame nelaimingame .įvyky.

u*

Eksplozija gyvena
muose namuose

Padidėjo gatvekarių Miestas laimėjo bylą 
, Biznis

Chicagos gatvekarių kompa
nija praneša, kad per birželio: 
mėnesį šių metų ji padariusi 11 
nuošimčių didesnį - biznį, negu 
per tą patį laikotarpį 1935 m. 
Kalbamą mėnesį šiemet jos pa- 
sažierių skaičius siekęs 59,067,- 
677.

Chicaga laimėjo bylą prieš 
South Side skalbyklą, kuri ran
dasi adresu 2816 So. Wabash 
avė. Miestas ieškojo iš skalbyk
los $3,136 už vandenį ir laimė
jo ieškinį teisme.

Daktaras nusižudė

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms
ve-

Ge-

Daktaras dentistas Gaic 
Whitmer, 6516 So. May street, 
perskrodė savo gerklę ir mirė. 
Jis turėjo ofisą adresu 6254 So. 
Ashland avenue.

Atimkite iš manęs knygas ir 
aš liksiu silpnas vaikas: nei iš
minties, nei atminties, nei pro
to, nei vilties.

Alb. Einštein.

O štai ne taip jau smagi lie
tuviams žinia. Charles Virbic
kas, 1814 So. 40 str., buvo ga 
vęs vietą kaipo policininkas. Tą 
darbą jis gavo prieš miestelio 
rinkimus. O po rinkimų Vir
bickas tapo paleistas iš darbo 
be jokios priežasties.

Dėliai to vietiniai lietuviai 
piliečiai nemažai susijaudinę ii 
dagi supykę. Vieni lietuvių 
kaip asmenys, kiti kaip nariai 
ir viršininkai lietuviškų drau
gijų kreipėsi į miestelio tėtu
šius su klausimu, kodėl Virbic
kas buvo paleistas iš darbo — 
ar todėl, kad jis yra lietuvis?

Teko matyti tuo klausimu p. 
Stedronskio, miestelio preziden
to, atsakymas Raudonos Rožės 
Kliubui. Virbickas, girdi, bu
vo paliuosuotas todėl, kad jį pa- 
liuosuoti rekomendavęs švarzel, 
distrikto lyderis, kurs gyvena 
lietuvių apielinkėj. P-nas švar
zel tur būt atsidėkavoja lietu 
viams už tai, kad jie rinkimuo
se jį savo balsus atidavė.

Ir dar žodis apie preziden 
to Stedronskio laišką. Jis savo 
atsakyme duoda pamokslą Rąu-, 
donos Rožės Kliubui, kad čia. 
reiškia Ciceroj, nėra 
vių, nė kitų tautų, o 
rikiečiai. Reiškia, 
skirstykit į tautines
bet bukit visi šios šalies pilie
čiai ir rūpinkitės, kaip tokie, 
bendrais šios šalies ir šios apie- 
linkės reikalais.

Patarimas turi savo rimtą 
pusę. Tačiau jis yra bereika
lingas todėl, kad lietuviai, ku
rie protestavo Virbickio palei
dimą iš darbo, visai nekišo tau
tybės reikalų. Jie paklausė p 
Stedronskį, ar Virbickas buvc 
paleistas tik todėl, kad jis yra 
lietuvių ateivių vaikas. Tas 
klausimas p. Stedronskiui, len
kų ateivių vaikui, buvo vietoj. 
Nes Virbickas darbui tapo pa
dėtas lėnkų tėvų vaikas. Na, 
ar lietuviai neturi pamato nu
žiūrėti, kad dabartiniai Cicero 
tėtušiai ima sukti į Varšuvą? 
Juo labiau lietuviai turi pama
tą taip manyti, kad p. Stedron- 
skis neduoda jokio kito paaiš
kinimo dėliai Virbicko paleidi
mo iš darbo, kaip tik tą, kad jį 
paleisti rekomendavęs švalzel.

Tai bent paaiškinimas -— ką 
ir kalbėti!

%
Keletas metų atgal Chicaga 

nemažai buvo sujudusi, kai LeO 
Brothers nušovė Chicago Tri
būne reporterį Alfredą Lingle. 
Dabar Brothers yra padavęs 
prašymą parolitii ir liepos 14 
d. parolių taryba svarstys jo 
prašymą. Gal būt, kad Brothers 
bus paleistas iš kalėjimo. Ta
čiau Joliet kalėjimo viršininkai 
sako, kad jie turi warantą iš 
naujo areštuoti Brothers’ą, nes 
jis esąs kaltinamas ir kita gal- 
’važudyste.

Taksai iš motorinių 
vežimų

Thofrias C. 'O’Briėn, trečio
sios partijos kandidatas į prė- 
žideritus. '

Atvyko repiiblikotsiĮ 
“generolas”

nė lietu- 
yra ame- 
jųs nesi- 

grupes,

Dar žodis kitas apie vandens 
sistemos gerinimą. Vietos gy
ventojai yra priešingi dabartį 
niam vandens sistemos .gerini
mui.

Dalykas toks, kad tos siste
mos pertaisymą kaštuos virš 
$1,250,000. Tikrai negaliu pa
sakyti, bet manau, kad šios pa
taisos kaštuos po $125—$150

Sužeistas pieno išve 
žiotojaS dėl fejer

verkų
Carl V. Holmberg, Bowman 

Dairy kompanijos pieno išve- 
žiotojas, važiavo su pieno ve
žimu. Ellis avenue it 41. gat
vės apielinkėj. Vaikai blaškė 
faierkrekerius. Vienas tų kre
kerių sprogo -po arklio kojo
mis. Arklys pasibaidė įr metė
si į šalį. Apvirto pieno vežimas. 
Nelaimėj sunkiai sukeistas 
Holmberg ir dabar guli ligo
ninėj.

Bedarbiai turėsią į 
vargo

Taksai Illinois valstijoj, pa
imti iš motorinių vežimų biz
nio 1935 metais, siekė $48,014,-. 
000. Į tą sumą $29,368,000 su
plaukė iš gazolino taksų, o 
$18,646;O0O iš registracijos ar
ba laisnių. Skaitlines paduoda 
Chicago Motor Club.

Visoj gi šaly šios rųšies tak
sų paimta 1935 m. suma $901,- 
970,000. Gi 1934 m. tokių tak
sų buvo paimta $877,956,000.

Morgan parko policija ieško 
’Otto Bonato ir jo sunaus Fre- 
derięko. Mat jų name adresu 
10761 So. Western avenue kilo 
eksplozija. O kilo ji munšainą 
verdant. Donato žmona eksplo
zijoj kritiškai sužeista, duktė 
Lorraine 9 m. sunkiai apdegė.

Pirmos senatvės pen 
sijos išmokėta

Į Chicagą liepos 2 d., atvy
ko John Hamilton, Kansas ad
vokatas, kurs yra vyriausias 
vedėjas republikonų partijos 
vajaus ateinantiems Jungtinių 
Valstijų prezidento rinkimams.

Chicagoj bus republikonų va
jaus centralinė sėdyba. Jie ati
darė ją Railway Exchange tro
besy.

šie lietuviai ir lietuvaitės iš
siėmė laisnius * (leidimus) 
dyboms:

Stanley Kuras 23 m. ir 
nevieve Gonciarz 22 m.

Anthony Petrovich 41 m. ir 
Emily Kirsis 40 m..

bmėr Gillaspi 22 m. ir Mar- 
tha Shapas 21 m.

Harry Ramis 23 m. ir Lucille 
Habin 23 m.

Edward Dolas 52 m. ir Anna 
Kviz 50 m.

Čteorge Fatouros
Elvira Raubiskis 19

Victor Sprinda 32
Veverka 36 m.

John Wroblieski
Frances Janavic 26 m.

Anthony Zenaitis 27
Anna Rappold 23 m.

Gedmin Radowilz 23
Violėt Roff -17 m.

Jeronamy Vitas 40
Stclla Langcrt 31 m.

Glen Stemrtiing 32 m.
ry Abranrite 19 m.

38 m. 
m. 
m.

26

ir

ir Ida

m. ir

Areštuoja taikos 
šalininkus

Neseniai buvo areštuoti du 
nariai religinės sektos, kuri, 
skelbia kaip vieną pamatinių 
reikalavimu pacifizmą, t. y. idė
jas priešintis barams.

Nežiūrėdami neseniai pada
rytų jų dviems nariams areštų, 
kiti .200 sektos narių atvyko -į 
Wheaton, Illinois, miestelį ir 
prUdejo pardavinėti ten pacifis
tinę literatūrą. Policija arešta
vo keletą iš jų. Kaltiniinas
jiems daroma, >kad jie pędlia-į. 
voję neturėdami laisnio. Teisė 
platinti tą literatūrą jiems pri-i 
pažinta, taigi prisikabino šim
taprocentiniai prie jų tik tuo 
remdamiesi, kad jie be ląisnioį 
biznį darę. \

Nemokės rendų, neduos me
dicinos pagėlbos, neparupins 
reikiamų namams daiktų, ir tik 
keturi penktadaliai to maisto 
kiekio, kurį bedarbiai gaudavo 
iki šiol, bus teišduodami.

Tik tdkią pagelbą bedar
biams planuoja -Chicagos tėtu
šiai per ateinantį liepos mene
sį. Atrodo, (kad ‘bedarbiams, 
teks pergyventi tikrai surikus 
mėnuo. O kas toliau laukia juos, 
tai šiandie 'dar nežinia.

Tikisi susekti mote 
riškės užmušėją

430 asmenų, senesnių kaip 
65 metų, Cook kauntėje 'gavo 
čekius. Tai pirmosios senatvės 
pensijos Illinois valstijoj. Tie 
čekiai buvo ne vienodi. Kai ku
rie jų išrašyta suma tik $3, o 
kiti siekė net $15. Visoj gi 
Cook kauntej yra 51,000 asme
nų Senesnių nei 65 metų, kurie 
išpildė UpHffiijųs seųaįvės peri
si j ai gauti. k ę

Visgi nemažai su 
vartojo

m.

m.

m.

ir

ir

ir

ir Ma-

Viso Amerikos automobi
liams ir komerciniams karams 
1935 metais suvartota 885,000,- 
000 svarų gumos ir 210,000,000 
svarų medvilnės audinių. Tas 
skaitlines' paduoda Chicago Mo
tor Club. .

(ONDRAD’AS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Moderniškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Englewood 5883—5840

Policija ' išreiškė nuomonę, 
kad asmuo, kurs nužudė p-nią 
Florence Thompson Castle, pats 
sau areštuoti warantą išdavęs. 
Girdi, ekspertų manymu, palik
tas viešbuty ant veidrodžio už
rašas liudijąs, jogei 'užmušė
jas turėjęs patyrimo rašyti ar
ba piešti parašus arit stiklo, 
šia mintimi vaduodamas! poli
cija pradėjo perkratinėt rekor
dui Visų asmenų, kuriuos ga
lima nužiūrėti kalbamą pikta
darybę papildžius.

Klaidos pataisymas
Naujienose, lieCICERO.

pos, 3 d. laidoj, buvo pasakyta, 
kad operacijai pasidavė Sabu
tis, o turėjo būti pasakyta — 
Labutis. P-nas Labutis yra 
Raudonos Rožės Kliubo narys. 
Jis dabar sveiksta.

Laiminga liepos 4 
diena

Ne vienos mirties dėl liepos 
ketvirtos dienos celebracijų 
Chicagoj neįvyko. Teisybė, bu
vo keletas lengvesnių sūžeidhnų 
tai’ ir 'viskas.

Kas dar įdomiau — tai lie-: 
pos 4 d. pačios Chicagos ribo-; 
se nepasitaikė ne vienos auto
mobilio nelaimės, kuri butų už
sibaigusi mirtim. Cook kauntej 
automobilių nelaimėse žuvo du 
žmones.

O ir visoj šaly dėl fejerver
kų šiemet žuvo kur kas mažiau 
žmonių, negu praeitais metais. 
Visoj šaly tokių nelaimių pasi
taikė tik keturios.

Sužeistųjų nuo fejerverkų 
sąraše yra viena pavardė, ikiiri 
___ i________ ;--- ...■■-į—

ANTANAS GALINČIUS
Persiškyrė su Šiuo pasauliu 

liepos 4 dieną, 6:30 vai. yak., 
1936 m., sulaukęs 71 amžiaus, 
•paėjęs iš Kauno rėd., Raseinių 
apsjč, Raseinių par., šaukliu c 
kaimo. Amerikoj išgyveno 32 
metus. Paliko dideliame nuliu- 
•dime '.moterį Apoloniją po tė
vais Vainauskaitę ir jų sūnų 
Juožaria ir marčią Waliričitis 
ir, vaikus, sūnūs Juozapas ir 
duktė Eileen, q Lietuvoj brolį 
Joną, seserį Veroniką ir gimi- 
■nefe. Kūnas pašarvotas randa- : 
si 9326 Phillips Avė., Šo. Chi- , 

Jca&b. , !
Laidotuvės įvyks antrad., lie

pos 7 J., 8:00 vai. ryto iš na- < 
riių į šv; Juožapd, So. Chicago 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos iųž 
velionio, sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi- 
ues. ... \. ■ 1*

\Viši A. A. Antano Walin- . 
ciaūš .giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti 'jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liękame, ,
Moteris, Sūnūs. Marti, Anūkai 

ir Giminės.
' Patarnauja Laid. Direktorius 

J. Eudeikis ir TėVas, tel. Re 
.8840

VYTAUTAS PAULAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 4 dieną 5 vai. vakaro, ? 
1936 m., sulaukės 19 metu am- ‘ 
žiaus, gimęs gruodžio 8, 1916. ■

Paliko dideliame nuliudime ' 
tėvai Kazimieras ir Magdale- < 
ria. du broliai Danielius ir Al
bertas.

Kūnas pašarvotas
8801 pulaske 
bor, Indiana, 
bor 0369.

Laidotuvės .___ . _
9 vai. ryto iš namu i šv. Pran-

• ciškaus
■.. .... .....,.......... . ... ..,

maldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas i Šv. Kaži- ■ 
miero kapines.
*• i i | " ,• j ; .1

Visi A. A. Vytauto (Paulaus- r 
ko gihlinės, draugai ir pažys- 
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jam paskutini patarnavimą 
■ir atsisveikinimą. -

Nuliude liekame.
Tėvai, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Julius Prusiėkas.

randasi 
St., Indiana Har- 
tel. Indiana Har-

jvyks liepos _8 d„
J parapijos bažnyčią, 

kurioje atsibus gedulingos pa-

po

u j. i J

V1BMSlankiam O Sies 'Telegrama I 
Farattlio Daile 

LOVEIKIS
KVIETKININKAS 

GČlės Vestuvėms, Bankietams 
, ir. Pagrabams , 

3316 So. Halsted Si.
Tel. BOUlevard 7314

Vi iii . i ii ' ' II iii ' 1 I . ....................... 1.............. 1

ILaidotiiVią Direktonail

JUOZAPAS
Ii UDEIKI

IR TĖVAS
■ REPubliė 8340

te

. . TEODORAS CZESNA .
Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 3 diefią, 5:30 valandą 

.piet, 1936 m,, sulaukęs 26 m. amžiaus, gimęs Chicagoje.
Pdliko dideliame nuliudime tėvą Antaną, motiną Agotą, po

vftis Eglinaitę, seserj Leokadiją ir, švogerį Petrą Dargi, du anrikli—- 
Marylin ir Ecjmund Dargia ir gimines Amerikoje ir Lietuvoje.

Kūnas pašarvotas randasi 4501 So. Paulina St.
Laidotuvės jVyks rytoj, liepos 7 d., 8:00 vai. ryto iš namų i Šv. 

Kryžiaus parapijos bažnyčią,kurioje atsibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. TEODORO CZESNiOS giminęs,' draugai in pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ii* sutėikyi jam pas
kutini patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
TfiVAS, MOTINA, SESUO, ŠVOGERIS, ANŪKAI

■ ‘ t , IR GIMINĖS.
Laidotuvėse, patarnauja Laidotuvių Direktorius I. J. Zolp, Tel. 

Boulevard 5203. *

MES PATAISOME
RADIOS

Tegul ekspertai pataiso jūsų Radio. 
Mes esame gerai susipažinę su kiek
vienos rūšies radio. Darbą garantuo
jame ant metų. Dykai apSkaitliavi- 
mas. Pašaukit mus

HEMLOCK 3434
KALBAME LIETUVIŠKAI

SouthVest Radio Co.
1708 West 63rd Street

Hospital
Ligonine ,

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami vaikams .......... iZ VU
Palagas ligoni

nėje ..........
Akušerija na

muose ........... ■
Medikais egzami- 

nacija ...........  ■ „ ”
DOUGLAS PARK HOSTIPAL

1900 So. Kedzie Avė. t

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.

a am

CONRAD
PHOTO STUDIO 

420 W. 63td St
Englewood 5883-5840
Fotografija

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

21st Place Tavem & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai
ANTANAS IR AGNĖS STOKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place TeL Canal 7522

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street

Musų užeigoj visuomet randasi ge
riausios rūšies gėrimai kaip ameri
koniški. taip importuoti ir visokios 
rūšies maišyti alus Miller High Life, 
taipgi .gaminame kasdieną šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame 
visus draugus ir pažjstamus atsilan
kyti. ,

Savininkes Mama ir Duktė.
EMMA IR EMILY.

LOUIS INN
Cery Specal Alus pas mus visados 
ir veltui peri lietuviški kilbasai su 
kopūstais ir užkandžiu, o šeštadie
niais Bar-B-'Q veltui. Muzika kas 
šeštadienis ir sekmadienis, taipgi 
yra ir gražus kambariai dėl vasaro
toju. . Savininkai
TjOUIS IR BERNICE NJZINSKAI 

B3rd AND KEAN AVENUE

TeL, Kemlblic 8402 
Urane Coal Co. 
5332 S. Ltaig Avė, 

Chicago. IIL

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai Ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonaš.

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

“NAUJIENŲ” ADM.

tT1'“1.

SUSIRINKIMAI
"Ji1 A -'/■'iii- į*> t AA-i .* į . 1 > "

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

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

<■■>1

X....

Darius-Girėnas American Legion Auriliary Unit 271 turės svar
bų sUširinkimą šiandien, Liepos-July 6 d., Yuškos svetai- 
nėj/ 2417 West 43rd Street, 8tą vai. vak. Visos narės pra
šoma atsilankyti, nes bus rinkimas naujos valdybos ir svar
stoma, kiti svarbus dalykai. M. R. Sebastian.



CLASSIFIED ADSVėliau paaiškėjo, kad

(Bus daugiau)

CLASSIFIEDAOS

ATYDAI

jūsų senus

25 metai patyrimo

mi

seka

Rakandai-IfMsai

norėdami pa

žolynai tinkamiausi

eolu parko kvletkyno ir gau 
tas čia iš prižiūrėtojų patari* 
mas ne vienam piliečiui jo dar
želio idausimą, manau4, išrištų

biznis gerai 
ant vietos.

- varškės ar ko kito 
vakarienei bulvienės

Personai
Asmenų Ieško

$5.25
5.50
4.25

rei- 
prie

PARSIDUODA tavernas 2448 W. 
47th Street.

ji susi- 
t > Hull

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

Maži 
mokėjimai

Gordon
Real Estate

pe ir lietuviai
puošti savo namų darželį, su
siduria su klausimu: kokios gė: 
lės arba

Financial
Finansai-Paskolos

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

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

815 W.. 51st St. Boulevard 4337

New York 
naujausios 

Chica-

Kadaise buvo prasiplatinu
si mada vyrus šaudyti. Chica
gos didlapiai mirgėjo žiniomis 
apie rastus kulkų suvarstytuš 
lavonus patiltėse, pamiškėse, 
grioviuose ir tam panašiose 
vietose. Tai buvo prohibirijos 
laikai-

Dabar, prohibicijai išnykus, 
atrodo, užėjo kitokia gadynė. 
Dabar pradėta žudyti moteriŠ-

Publika kviečiama 
pažiūrėti naujausios 

mados traukinio

Lithuanian News 
Loan and Build
ing Assn. - Nau

jienų spulka 
veikia

Cliiųatown; gru-
8- vai. vakaro

— Taip. Verpimą 
mas dabar yra labiau 
negu būdavo pirmiau.

DAUGIAU Už JUSU PINIGUS 
Mes garantuojame jums 40% tikrų 
sutaupu persitikrink ir palygink 

pats. Be imokėjimo. 
20 mėnesiu išmokesniui. 

4 kambariu įrengimas .
Moderninis parlor setas, 

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

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

kauru $10.00 ir aukščiau. Twin stu- 
dio couch 

Nauj: 
aukščia,. . _ ... ,
puoštas miegkambario setas, pirma 
$189, dabar ............... *4n CA

Liberali nuolaida už 
baldus. 

UNITED FURNITURE MART 
746 East 47th Street 

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

Įdomus • rankvedis 
arba planai

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

REIKALINGA ihoteris virėja J 
valgykla, didelis patyrimas nerei
kalingas. Valais guolis ir mokestis,

* 5642 West 65th St

Dar viena mergina 
nušauta

REIKALINGA mergina arba mo 
teris 20-30 metu aipžiaus dirbti, 
Tavern. Patyrus. 4254 Sp. Ash
land Avenue.

“The Mercuęy” 
Central gelžkelio 
mados traukinys, bus 
goj šiandie ir rytoj. Taip mie
sto valdininkai, priešaky su 
meru Kelly, taip plačioji Chi
cagos visuomene yrą kviečia
ma atsilankyti į La Šalie gat
ves stotį ir apžiūrėti traukinį. 
Sakoma, kad jis esąs pirmas 
pavyzdys traukinių, kokie bė
gios Jungtinėse Valstijose atei
tyj. šį traukinį apžiūrėti pub
lika bus leidžiamą, nuq 8 va
landos ryto iki 11 vai- vakaro.

Clayton F. Smith, Forest 
Preserves komisičnierių - tary
bos prezidentas, praneša, kad 
taryba išleido rali^vedį, 20 
puslapių knygęleš formate, 
kur yra planai Chięągos apie- 
linkės miškų. Nurodoma take
liai keliauti pėstiems, važinė
ti dviračiais arba arkliais joti.

Šią knygelę Fpręst Prešer- 
ves komisionierįų taryba at
siųs jums, tik paprašykite jų 
atsiųsti. Adresuokite atvirutę 
taip: President Šinith, Forest 
Preserves DisĮrict, Rįver Fo
rest, III.

Ekskursios po Chi 
cm

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

Cedar Lake, Ind, Box 15, Tel. 
Loveli 183 R. 2. * .

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

GREITAI pardayimui tavern, ge
ra vieta užpakaly šokiams svetainė, 
viršuj kambariai gyvenimui. Vienai 
moteriai per sunku. 6556 So. State 
Street. ' - ■

Darbę skubumo "visai nėra— 
jeigu pasitiko pažįstama, tai 
kąlbasi po valandą ar daugiau 
iŲ baposta; darbas, sako, ne- 
pabęgs, kojų neturi.

Praklamacijos — žmogžudystė?
Gana tankiai randama iš nak

ties prilipdytų praklamacijų 
prie, kryžkelių ant tvoros arba 
stulpo raginančių žmones ne
vežt! maisto produktų į mies
tus. Kurie moka skaityti, per
skaito ir vyksta savo keliais •— 
imti į rankas visi bijo, nes jei
gu policija rastų bent vieną la
pelį, tai tuojau butų protokolas 
ąu^tatytas ir asmu?o areštuotas. 
>Kur tik tokie lapeliai pasirodo, 
i tai • ant rytojaus toje apielin- 
kėję kratų nestinga. Slapta ii 
yieša policija dirba sušilusi, no- 
rėdąmą surasti kaltininką, ku
ris išplatino tuos atsišaukimus

Nei^aiškytų žmogžudysčių 
gana tankiai atsitinka. Vie
name kaime rado jdu negyvėliu 
;be jokių žaizdų, perkelti per 
.Upelį ir gražiai pakrantėje pa-

TRUMPAS PASIKALBĖJIMAS SU SVEČIU 
IŠ LIETUVOS

___ L j $45 su kamba-
ir borda. Kendžių pardavinėji- 

__ merginos $15.00 Assemblers 
$12.00 Namu mergina $45.00, o taip
gi darbai dėl vyru.

Wabash Employment 14th floor 
20 E. Jackson Blvd.

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

$125.00 
vertės 
$29.50 
setas 
$39.50 

importuotu 
i- 

$12.50 
springsų matrosai $6.00 ir 

Puikus franeuziškai pą-

PATAISYK STOGĄ IR 
KYNAS DABAR

Pašauk mus dd dykai apakai t- 
liavimų
B lėk oriu s ir Stogius.

Leonas Roofing Co 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

For Rent 
arba priims

COAL
________ , Anglys_________
Anglys! Anglys!,

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

Virginia Mine Run $6.95 už toną, 
perkant daugiau.

SHULMISTRAS BROS.
4016% Archer Avenue

Tel. Lafąyette 6300.

Vos keletas dienų atgal rasta 
viešbuty nužudyta tūla Flo- 
rence Castle. O štai jau kita 
panaši istorija.

Penktadienio popietį rasta 
nušauta blondinė gražuolė p-le 
Audrey Valėtte 31 m., 1211 N. 
La Šalie Street. Ją įnirtis iš
tiko ne viešbuty, bet jos pa
čios bute.

Policijos tyrinėjimu pasiro
dė, kad ji paėjusi iš žinomos 
Gary miesto šeimos. Ji lankiu
si net vienuolyno mokyklą 
jaunesnė būdama. Bet ji pali
kusi ramių šeimynų aplinku
mą ir pasirinkusi kabaretų gy
venimą.

Jos bute užtikta fotografi
niai paveikslai daugybės žmo
nių įvairių pašaukimų, įvai
raus gyvenimo stovio.

Ryšy su jos mirtimi policL 
ja ieško, ir dar iki šiol nesu
rado, p-nios Ruth Freed 28 
m., 4901 Drexel boulevard. 
Policija nori surasti ją klau
sinėjimui.

Pasak policijos, p-nia Freėd 
yra įtariama kaip moteriškė, 
kuri .atlankė nušautos mergi
nos butą vos 1 keletą minučių 
pirm to, kai šūvis išgirsta. Po 
to šūvio pastebėta' moteris be
siskubinanti lauk iš buto*

P-nia Freed yra pati Edwar- 
do Freed’o, naktinio menedže
rio tavernos adresu 550 North 
Clark štreet

KAINOS AUKŠTOSIOS RŪŠIES 
NORTHERN ILLINOIS ANGLIŲ 

LABAI SUMAŽINTOS 
PERKANT PO DAUG.

MtNE RUN .....
LUMP OR EGG
SCREENINGS .

Jus perkate tiesiai iš kasyklų. 
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 3882—

Paskelbta kvotimai 
moms eivilės tarnybos vietom:

Criminal Research Statis- 
ticįan ............... $3,000 metams.

Inspector o f Locoinotives
................... $4,000 metams.

Kongresmanas A. J. Sabath 
praneša, kad aplikacijos blan
kas galinta gauti naujajame 
Chicagos pašto trobesy ir kad 
aplikacijas kvotimams reikia 
priduoti ne vėliau, kaip liepos 
20 d. 1936 m.

Antradienį, liepos 7 —1 Lo
yola Univeršily and Munde- 
lein College”; grupė susirinks 
2:30 vai. po piet prie Loyola 
Gympasium, Sh&ridan road, 
skersai gatvę nuo Loyola ele
vatoriaus stoties,.

. . 11 - ‘ ■ •’

Liepos 7 - 
pė susirinks 
prie 22 g. elevatoriaus stoties; 
reikia iš anksto pranešti, kad 
norite dalyvauti; pašaukite 
Dearborn 7801, Įocąl 50.

Liepos 8 — International 
Harvestern CoG grupė susi
rinks 1 vai. po piet prie 2600 
West 31 st. blvd. 3

Liepos 9 r- Chięago Normai 
School and Woodrow Wilson 
Junior College; grupė susi
rinks 10:30 vai. ryto prie 68 g. 
ir Stewart avenue-

Lifepos 10 — The Melting 
Pot; grupė susirinks apžiūrėti 
Hull House patalpas 
rinks 2:30 vaj, WĮį 
House teatre, 800 Sb. Halsted 
Street.

Liepos 10 — An Evening in 
the Loop; grupė susirinks 
Morrison viešbutyje;) įėjimas 
iš Clark gatvės-r J. f >

Liepos 11 -^ Lincoln Park; 
grupe susirinki 30 vai. po 
piet prie Eikš Mbmorial, 2750 
Lakeview avenue,11

NAMU SAVININKU ________
Musų biuras suteiks t>ar&rimuR namų 
savininkams reikale nesusipratimu sr 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDTORDS BUREAU 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Divisipn St

> Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 mot

PARDAVIMUI tavern geras kam
pas, biznis išdirbtas, T ’ 
eina. Priežastį patirsite 

4300 So. Western

— Kada prapuolė laisva pre
kyba su Vokietija, tai ir kai 
nos nupuolė. Turbut valdžia 
ieško naujų rinkų kitose šaly
se žemesnėmis kainomis. 
Tūlas žydelis musų apielinkė- 
je surado miškui parduoti rin
ką užsieny, už tai valdžia jam 
davė 10 tūkstančių litų premi
ją. Miškai dabar yra smar
kiai naikinami ir ūkininkai, kų~ 
rie arti jų gyvena, turi padali
nių įplaukų; tiems yra geriau.

Ūkininkų maistas
— Kokį maistą ūkininkai val

go kasdien?
— Pusryčiams valgo barščių 

arba kopūstų virtų su mėsa; 
pietums 
iš pieno 
arba kokių blynų.

— Kiek algos yra mokamą 
ūkės darbininkui?

— Vyrams 200 litų, mergi-r 
noms apie 150 iki 180 litą. 
Be to, gauna valgį ir kai ku
rias drapanas.

— Kaip su moterų ir mer-. 
ginų darbais — ar jos vis dąr 
užsiima verpimu ir audimu?

ir auJdi- 
madpje, 

Mergi-

i nos, sąvo valgiu samdosi verpti 
> čielą talką už pusę lito.
‘ . Kaimo panelės ir vedybos
( Kaimo panelės veik visos
• kerpasi plaukus trumpai ir ne

šioja ridikulius (purse). atsi
kanda ir tokių, kurios mėgina 

: dėvėti skrybėles. Vedybos te
bėra pamatuotos pasogos pa
grindais, kaip būdavo ir se
niau. Meilė pasilieka antraei
lis dalykas. Kas neturi paso
gos pinigais arba ūkės turtu, 
tas negali svajoti patekti į ūkį 
vedyboms.

— Kaip ūkio jaunimas ir 
dainos?

— Dainos labai madoje, ypač 
kad esti talkos. Visi dainuo
ja ir dainuoja, o apie skubu
mą da^be niekas nepaiso. Jau
nimas labai mėgsta išsigerti, 
jeigu atsiranda kas nuperka.. ' z*

Prekyba su žydais, kunigai 
ir t. t.

žydai dar vis pirkliauja n 
mainykauja visokiomis prekė
mis po kaimus. Namuose vi- 
įsuomet smulkių dalykėlių yra 
trūktinai, todėl žydelis ir gali 
pasidaryti sau pragyvenimą 
tokia prekyba.

Kunigų kaimo Žmonės nebe
laiko tokiais dideliais, kokie jie 
buvo prieš karą. Kunigas už
sako, iš ambono, kad tas ar 
kįtas kaimas atsiųstų vežiką 
kunigėlį pavažinėti kalėdoti 
Tankiai pasitaiko, kad vežikas 
nepąsirpdo paskirtu laiku, nes, 
sako, kunigo arkliai daug 
resni už mano, tai kodėl 
pats negali apvažiuoti.

Kunigas, atsisakė laikyti 
šias numerėliui, už tai, kad 
Įionio giminaitis pats iškasė 
duobę kapuose norėdamas su
taupyti 7 litus. Kunigas sako, 
kad tokioj duobėj tinka tik šu
nį laidotu o ne žmogų. Įdomų 
kiek iš tų 7 litų butų tekę ku
nigėliui. 1 r,,f■’ 

Sekmadieniais ' keliai veik 
tušti. Bažnyčion eina tik vie
nas kitas. Kiti klausosi mišių 
per rhdijušą.

. Įvairenybės
žmonės labai įdomauja savo 

giminėmis gyvenančiais Ameri
koje. Ypač tais, kurie' nera
šo laiškų į Lietuvą. Išgirdę, 
kad koks amerikietis pargryžo 
į Lietuvą, tuojau ir bėga tei-» 
rautis apie savo giminaičius 
Amerikoje.

Naujasis dalykas Lietuvos 
kaime dabar tai plovimas grindų 
šeštadieniais Langai taipgi 
yra pusiau pridengti kortinė
mis, arba popiera.

Radio, priimtuvai kaimuose 
yra tik vadinami ausiniai (Crys 
tąl sets)f, su garsiakalbiu nete
ko matyti nė vieno.

Laikraščius ūkė j e gauna tik 
tie, kurie yra užsiprenumera-

Jis randasi šiaurinėj -miesto 
daly, Michigan ežero pakran
tėj ir nusitiesęs nuo North ave- 
ntte iki Forest avenuė.

Pamatas Lincoln parkui bu
vo padėtas iŠ 80 akrų žemės 
ploto. Iš karto jis buvo pava
dintas Lake Park, bet jau 1865 
metais jo vardas pakeista į 
Lincoln Park. Nuo to laiko var
das pasilieka tas pafs^ o par
kas padidintas keleriopai.

Zoologinis sodnas.
Apskdičiuojania, kad kas me

tai Lincoln parką atlanko nuo 
5 iki 6 milįonų žmonių. Kokia 
yra šio parko populerumo prie
žastis? Trumpas atsakymas: jo 
įvairumas ir gera priežiūra.

Ir gal būt pirmoj vietoj par
ko įvairenybių tarpe stovi zoo
loginis sodnas arba žvėrinčius. 
šio žvėrinčiaus pradžia, gali
mą, sakyti, buvo visai menku
tė, jei ne juokinga.

1868 metais New Yorko cen- 
tralinis pankas atsiuntė Lincoln 
parko mažam prūdeliui pagra
žinti porą gulbių. Dovana, ma
tyti, pagavo publikos ūpą. Ki
ti piliečiai ir jų organizacijos 
pradėjb siųsti dovanas. Ilgai 
netrukus Lincoln parko komi- 
sionieriai turėjo jau tokį paukš
čių ir žvėrelių skaičių, kokį tu
ri gerokas cirkas. Toliau žvė
rių ir paukščių rinkinys Lin
coln parke augo, ir šiandie par
ko žyėrinčius užima 25 akrų 
žemės plotą.

. štai jums beždžionių name
liai, kuriuose visuomet minios 
žmonių, ypač Vaikų. Ten liū
tai, tigrai, kitoj vietoj sloniai. 
Bet kur čia visus juos pami
nėsi. 179 rūšių žvėrių ir gyvu
lių kuone iš kiekvienos karštų 
kraštų šalies. 250 skirtingų rų- 
šių paukščių. Yra čia net akva 
riumas, ku4r laikoma apie 70 
skirtingų . rųšių tropikų (t. y. 
šiltų kraštų) žuvies ir apie 40 
rųšių vadinamo prėskaus van
dens žuvies. .

O dar daržai briedžiams, 
buffaloms, zėbroms, kupranu
gariams. Pąhk^ią aikštė — 
penkių akrų žemės plotas.

Tur būt sunku bus surasti 
Chicagoj šeimyną auginančią 
vaikus, kuri kas metas kartą 
ir kitą neatlankytų Lincoln 
parką, ypatingai jo žvėrinčių. 
žvėrių nameliai atidaryti pub
likai kasdien nuo 9 valandos 
ryto iki 5 valandos popiet. Ir 
įžanga visiems veltui.

Vikingų laivas.,

“Naujienų” skaitytojas dar 
atsimena nabašninko Dr-o Kas
pučio straipsnius antrašte — 
Lietuvon Vikingų Keliais. Kas 
tie vikingai buvo?

Vikingai tai senovės norve
gai jūreiviai. Eina padavimai 
ir duodama įrodymų, kad vi
kingai ne kažinkaip dideliais 
savo laivais perplaukę Atlanti- 
ką ir suradę Ameriką khr kas 
anksčiau, negu Kristoforas Ko
lumbus,

Vikingų, laivas; kurs dabar 
randasi Lincoln parke, buvo pa- 
budavotas sulig paternu atkas
to Norvegijoj laivo, kuriuo tos 
Šalies jūreiviai arba vikingai 
plaukiojo apie 1,000 metų atgal. 
Jis tapo pabudavotas Chicagos 
pirmos pasaulinės parodos pro
ga, , ir kapitonas Magnus An- 
derson su vienuolika kitų jū
reivių atplaukė juo į kalbamą 
parodą 1893 metais. Norvegų 
moterų draugijos vėliau laivą 
dovanojo Lincoln parkui; jis 
dabar čia ir yra laikomas.

Lincoln parko konservatorija.
Lincoln parko konservatori

ja tai kvietkynas.' Jis užima 
apie pusantro; akro žemes. 18 
trobelių auginimu4! ir tobulini
mui kvietkų, o taipgi vysty
mui naujų kvietkų rųšių. Rin
kinys įvairių įvairiausių mede
lių, lazdynų etc. .
butų sodinti? Atlankymas Lin- IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 

RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipsri 8toru fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, rejdsteriUs ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm netru pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIKTURES 

1900 S. State St

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ 
PASKOLOS 

Greitas 
patarnavimas

Realty Co.
Prižiūrėjimas 

4329- 
St. Yards 4330

Kvotimai Valdžios 
darbams

Turėjau progos sueiti į pąžintį 
su svečiu iš Lietuvos, kuris iš
vyko į Ameriką tuoj po rinkimų 
į tą nevą Seimą, pereitą birž 
mėneį. Kalbėjome laisvai apie 
viską, be cenzoriaus ir be bai
mės Smetonos šnipų, čia pa
duosiu keletą įdomesnių atpąsą- 
kotų vaizdelių, kuriuos per laiš
ką nebūtų atsargu persiųsti.

Teismas 1
Klausimas: Kada apleidot© Lie

tuvą? . • -
Atsakymas: Išvykau apie bir* 

želio 14 d. , .
—Tai jau buvo po rinkimų į 

Seimą?
— Taip.
—O kaip žmonės atsinešė lin

kui tų rinkimų ?
— Ne smarkiausia. Kas no

rėjo, tas galėjo balsuoti, betgi 
didelė didžiuma visai rinkimų 
nepaisė.

— Kodėl sakote, kad kas no-s 
rėjo, tas galėjo balsuoti? Ar 
nebuvo jokių patvarkymų, kas 
gali, o kas negali balsuoti?

. — Taip, patvarkymai buvo to
ki: vyrai ir moterys, amžiaus 
24 metų ar daugiau, kurie moka 
mokesčius ir nėra nusižengę val
džiai, turėjo teisę dalyvauti rin
kimuose.

— Ar buvo vedama kokią agi
tacija už kandidatus į Seimą?

— Nieko panašaus nebuvo ga
lima, nes susirinkimai uždrausta 
ir prakalbų sakyti nevalia bę 
valdžios leidimo. Teko matytį 
slapta išleistų lapelių, kurie ai
škino, kad iš tų rinkimų nieko 
gero nebus.

■ . ‘ f. - i
— Ar pati valdžia irgi neagi

tavo, kad žmonės dalyvautu 
balsavimuose?

— Policininkai ir seniūnai 
ėjo per kaimus ir liepė visiems, 
kas turi teisę, eiti balsuoti.

—Ar balsuotojai «. buvo drU” 
čiai prižiūrimi kas ir kaip baL ' 
suoja? f > v .

— To negaliu tikrai pasaky
ti. Teko nugirsti, kas kas no
rėjo, tai balsavo ir po kelis 
kartus. Buvo ir tokių, kurie 
vietoj baloto įmetė laišką prieš 
valdžią į balsų dėžę.

— O kaip su tais ūkininkais 
sukilėliais? Ar jie turi rim- ; 
to pamato kovoti, ar tik taip 
triukšmą kelią prieš valdžią? ,

— Jie turi rimtą pamatą.' 
Ypatingai tie, kurie turi vers
tis iš savo ūkio pajamų, kurie 
gyvena toli nuo miškų ir netu
ri pašalinių įplaukų. Jiems 
yra didelis vargas pragyventi, 
nes už savo produktus jie tiek ; 
mažas kainas gauna, kad ne
apsimoka atvežimas į miestą. >

— O kas tas kainas mfpųL i

Liepos 1 dieną įvyko šios 
bendrovės, t. y. Naujienų spul- 
kos, metinis šerininkų susirin
kimas, kuriame išduota meti
nė atskaita, išrinkta keturi di
rektoriai ir pataisyta čarteris.

Iš atskaitos pasirodė, kad 
spu4lka yra gerame stovy, nes 
pereitus metus išdalino 3% pel
no ir atidėjo užtektinai į viso
kius rezervus, kad bendrovę 
dar labiau sustiprinti.

Į direkciją įėjo trys nauji 
nariai, būtent: K. Gugis, P. 
Varkala ir Jennie Zymont. Bu
vo perrinktas vienas iš senų 
jų direktorių tai Joseph Smith.

šiame susirinkime priimta 
pataisymas prie konstitucijos; 
kad geriau prisitaikyti prie 
naujai išleistų valstijos įstaty
mų. Pakeista ir vardas. Nuo 
dabar bendrovė, vietoj “Lith-« 
uanian News Loan and Build- 
ing Association”, vadinsis Lith- 
tfanian Building, Loan 
Savings Association.

Vardo pakeitimas buvo 
kalingas, kad prisitaikyti 
šių laikų tokių įstaigų už var
dijimo.

Visi dalyvavę susirinkime 
bendroves nariai pasižadėjo 
smarkiau .pasidarbuoti, kad 
trumpoj ateity iškelti bendro
vės turtą ' ir narių skaičių į 
aiikščiaušią laipsnį.

— T. R.

__ ______________________ NAUJIENOS, Chicago, DL 
♦ 

guldyti. Policija sako, kad 
yra mirę dėl nežinomos prie
žasties 
abudu4 ponaičiai yra buvę slap 
tosios policijos tarnyboje.

Business Service 
Biznio Patarnavimai

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant - mortiričiu. 
Užražom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. • Išrenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

Building Material 
Statybos Medžiaga .

VIENINTELIS LENTŲ VARDAS 
CHICAGOJE SU VISOMIS PASAU

LINĖS PARODOS LENTOMIS. 
Visu senu ir nauju lentų, žemiau

sios kainos U. S. A.
2x4, kaip naujbs, švarios, pigu kaip 
už pėda ........................   1c
Naujos plašterio boardos 3/8” 100 
ketvirtainiu pėdu ................... $2.20

—3”_4” lentos kaip naujos, 
pigu kaip 'i....... ............ h........ M. $20
Nauja Fir-Tex insūl. pilnas 100 
ketvirtainiu pėdu ................... $3.50

Didžiausios bet kada pasiūlytos 
pinigu santaupos ant Pasaulines pa
rodos plieno tvorų, decking, Ply- 
wdod, masonite, transite, wallbord, 
kliaviniu, egliniu grindų, beaded 
clg. partition. Stogams dengti ro- 
liai, asbestas, asphalto gontai, vė
liavų stulpai, sinkos, toiletai, vanos, 
malevos, stiklai, durys, langai, ak
mens slenksčiai, Truscon joists—42” 
vielos tvorų stulpai.

Pirm negu pirksi aplankyk musų 
yarda.

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

Avė. Lafayette 0074..

(Tęsinys)

Lincoln/pąrkąs
Teko jau minėti Grant ir 

Jackson parkai. Tačiau? didžiau
sias, įvairiausias, i# tur būt 
populeriausias visų Chicagos 
parkų yra Lincoln 'parkas. '

Real Estate For Sale 
Namai-žėmė Pardavimui__ _.

PARSIDUODA arba mainysiu ant 
2 flatų—5 kambarių murinės bun- 

CALumet 5269. galow. 6436 So. California.

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

3822 So. Morgan St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Taverh. biznis iš
dirbtas gerai. Priežastis pardavimo 
—turiu du biznius. 2113 So. Hąls- 
ted St. . , i

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Barai ir kiti krautuvėms fikčeriai 

nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIĘLD STORE FIXTURE 
EXCHANGE 

5300—5314 So. Halsted St.

Bielp Wanted—Female 
Darbininkių reikia

GERA vieta dėl veiterkos $8-10 
Fountain $15.00 Hotel maids $48.00 
Resortams pagelba $45 su kamba
riais 
mo

i'abako Krautuvės
Tobacco Stores

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

Farms for Salę 
Ūkiai Pardavimui

160 AKRU FARMA. stakas, ma
šinerija, budi n kai, B. Olszewski* 112 
114th Avenue—East. Ashland, Wis.

IEŠKAU apsįvedimui moteries ar 
merginos ne senesnės 35 iki 40 me
tų amžiaus, ne pijokės ir mylinčios 
prie, biznio. Atsišaukite laišku, Nau
jienos, 1739 So. Halsted St. vBox
No. 473.

Darbininkų Reikia

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




