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Sausra baigia naikin 
ti vakarų lygumas

Valdžia susirupinusi gelbėjimu nukentč 
jusiu nuo sausros ūkininkų. Pakeitė 

derlaus mažinimo programą
CHICAGO.—Besitęsianti sau

sra, kurią kartu lydi ir dideli 
karščiai, baigia naikinti derlin
gus vakarinių valstijų lygumų 
plotus.

Dideli karščiai pasiekė jaurir 
Chicago ir vakar karštis Chi- 
cagoje buvo pasiekęs 95 laips
nių, o priemieščiuose buvę net 
ir 118 laipsnių, šiandie gi bu
sią dar karščiau. Ir tiems karš
čiams galo dar nematyti.

Ikišiol visoj Chicagos apie
linkėj buvo karšta, bet pačioj 
Chicagoj buvo vėsu, vėjui pu
čiant nuo ežero. Bet dabar vė
jas atsisuko ir atėjo 
banga.

Bet kuomet karščiai 
sra miestiečiams daro
smagumo, tai ūkininkams sau
sra yra tikra pražūtis. Dideli 
derlingi plotai vakarinėse val
stijose yra visai sunaikinti. Su-

karščių

ir sau 
tik ne-

naikinti ne tik javai, bet ir ga
nyklos, taip kad nebeliko pašaro 
gyvuliams.

Dėlei sausros javų kainos 
Chicagos biržoj pradėjo nepa
prastai kilti. Pakilo ir gyvulių 
kainos.

Valdžia yra susirupinusi pa
dėtimis. ir prezidentas Roosevel- 
tas laiko nuolatinius pasitari
mus su savo padėjėjais apie 
tinkamą nukentėjusių nuo sau
sros ūkininkų šelpimą, . nes 
jiems tikrai teks badauti, jei 
valdžia nepasiskubins su pa- 
gelba.

Agrikultūros departamentas 
taipjau pakeitė visą savo žemės 
taupymo ir derliaus kontrolia
vimo programą, panaikino vi
sus suvaržymus javų augini
mui ir pradėjo raginti daugiau 
auginti pašaro, kad nors gyvu
lius išgelbėti.

Chicago, III., Trečiadienis, Liepos-July 8 d., 1936

KYLE, TEKĄS. — Dėl potvynio įvyko trd.ukinįo katastrofa, kurioj žuvo trys žmonės.
_____________________ ______________________________________________________________________________________________ ■------------------------------------____________

Lenkija tikisi susi
kalbėti su naciais 

dėl Danzigo

Joliet be alaus

r*

XJ___ i—i,
No. 160

Lietuvos Naujienos
• < *.

Lietuvių gimnaziją 
' Vilniuje baigė 15 

žmonių

Marijampolės apy
gardos atstovai į .

“Seimą”

Lenkijos valdžia visąi nėra su
sirūpinusi naci*ų šukavimais 
apie Danzigą ir tikisi su jais 
pilnai susitaikinti.

Gub. Landon nori so- 
cialės apdraudos

Kansas valst. -
-H. \Ai" Ii t

TOPEKA, Kans., liepos 7< -***• j 
Gubernatorius Alf Landon, re- 
publikonų kandidatas į prezi
dentus, šaukia specialį Kansas 
valstijos legislaturos posėdį 
priėmimui konstitucijos patai
sos, kuri įvestų senatvės pen
sijas ir nedarbo apdraudą val
stijoj, kad valstija galėtų gau 
ti federalinę pagelbą nežiūrint 
kokia butų administracija — 
republikonų ar demokratų.

Jis nori tik tokios pataisos, 
kuri suteiktų valstijai galią 
įvesti socialę apdraudą, nes da
bar valstija tos galios neturi, c 
beturčiais rūpintis yra pavesta 
pačioms kauntėms.

Dabar už socialį saugumą pa
sisakė ir republikonai, kurie 
prieš kelis metus nė girdėti apie 
tai nenorėjo. Bet ir čia jie 
yra atsilikę nuo prezidento 
Roosevelto administracijos, nes 
siūlo daug siauresnę" socialę ap* 
draudą.

Landon, žinoma, eina su re- 
publikonais, bet kad rinkimus 
laimėti nesitiki, tai dar nesiū
lo pravesti aiškius socialės ap
saugos įstatymus, kad paskui 
butų lengva prisitaikinti prie 
demokratų administracijos.

Nuteisė kalėjimai!
Japonijos šnipą

JOLIET, III.,J liepos 7. — Čia 
sustreikavo alaus išvežioto jai 
ir miestas atsidūrė be alaus. O 
karštis lauke ^siekia virš 100 
laipsnių. Alinėms butų didelis 
biznis malšinti. įkaitusių žmo 
nių troškųjį, o čia alaus nė 
lašo.

Lewis bando taikiu 
tis su Am. Darbo 

Federacija
Industrinio unionizmo šalinin 

kai bent šiUb laiku vengs at
viro skilimo su amatiniu 
unionizmu.

Nors

TOLEDO, O., 1. 7. — šian
die po kelių savaičių ligos pa
simirė demokratas kongresma- 
nas Warren J. Dutffey, 50 m., 
iš Toledo. Jis buvo karštas 
rėmėjas Naujosios .. Dalybos, 
bet geg. mėn. ' balsavimuose 
pralaimėjo nominaciją? '

rdRHi
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

Giedra; dar karščiau.
Vakar 12 vai. dienų tempe

ratūra Chicagoje buvo 93°.
Saulė teka 5:22, leidžiasi 

8:28.

LOS ANGELES, Cal., liepos/ 
6. —-• Harry Thompson, tyivęį 
Jitogt: Valstiją’1jUffhinkaš?liko 
nuteistas 15 metų kalėjiman už 
šnipinėjimą Jungt. "Valstijų 
karo laivyne dėl Japonijos 
agento. Už suteiktas žinias 
jis gavo apie $750, bet susilau
kė ilgo kalėjimo.

Jis yra pirmas amerikietis 
nuteistas einant karo metu pri
imtais įstatymais apie šnipinė
jimą ir esąs pirmas Amerikoj 
taikos metu nuteistas šnipas.

Italija šalinasi Eu
ropos derybų

MONTREUX, Šveicarijoj, lie
pos 7. — Diplomatai su nuos- 
teba gavo žinią iš Rymo, kad 
Italija ^nedalyvaus internacio
nalinėj konferencijoj 
danelų atginklavimo.

Numatoma, kad 
veikiausia atsisakys 
ir Locarno valstybių
ei joje, kuri įvyks pabaigoj šio 
mėnesio Briusely,

Dardanelų 
bar svarsto 
vimą, karui 
Dardanelus
Tam Anglijos reikalavimui prie
šinasi Turkija ir Rusija. Pas
taroji jau išsiderėjo atdarą ke
lią per Dardanelus jos Juodųjų 
jurų laivynui.

dėl Dar-

Mutesolini 
dalyvauti 
konferen-

konferencija da- 
Anglijos reikala- 
ištikus atidaryti 
ir jos laivynui.

COPENHAGEN, liepos 
Paskelbta, kad Mrs. 
Bryan Owen, 50

VARŠAVA, liepos 7 
opozicijos laikraščiai ir įspėja 
valdžią dėl pavojaus Vokietijos 
pasigrobimo Danzigo, valdžios 
laikraščiai, ypač Šąjlpįnkąi Len* 
kijos "užsteMtr rėikaių^ minste- 
ro vokiečio Bėck, laikosi labai 
ramiai ir tvirtina jokio vokiečių 
pa vajaus nesą.

Pasak valdninkų, Danzigo 
senato pirmininkas Greiser ne 
pripratęs prie diplomatinės kai 
bos, kiek pasikarščiavęs, bet ir 
jis užtikrinęs pagerbimą Lenki
jos teisių Danzige. To len
kams esą pilnai ir užtenka.

Jei naciai pasiims Danzigą 
visiškon savo žinion ir pas
maugs visas opozicijos partL 
jas, tas lenkus visai" neapeina. 
Lenkai dagi sutiks ir su vokie
čių siūlymu pakeisti tautų są
jungos komisionierių ir reika
lavimu1 uždrausti jam kištis į 
vidurinius Danzigo reikalus.

Vokietis Beck, matyt, Len
kiją veda prie visiškos ' sąjun
gos su Vokietija.

Farley pasiliuosavo 
nuo pašto viršinin

ko pareigų
WASHINGTON, liepos 7. — 

Prezidentas Roose^eltas pas
kelbė, ka generalinis pašto vir
šininkas James Farley laikinai 
pasiliuosavo nuo savo pareigų 
ėjimo iki po rinkimų, nes jis 
visą laiką dabąr nori pašvęsti 
vedimui rinkimų kampanijos 
kaipo demokratų partijos na- 
cionalio komiteto pirmininkas.

9 mėn. ka 
tomoi 

. ■ • • ’ ' ' ‘L- 1

jnjio
istui

au-

CHICAGO. — James Mores- 
si, 21 m. gavo 9 menesius ka- 
Įėjimo už tai, kad pasiėmęs be 
savininko žinios>automobilį su
žeidė juo motėrįjir paskui įva
žiavo į .medį, sudauždamas au
tomobilį.
M Du automobilistai liko nu
teisti kalėjiman už tai, kad 
važiavo įsigėrę, o keli gavo ka
lėjimą už neatsargų važiavimą.

PROVIDENCE, R. I., 1. 7. — 
Rabinas Stephen S. Wise iš 
New Yorko liko išrinktas pir
mininku Zionistų organizacijos 
Amerikoje.

Ruth 
m., Jungt. 

Valstijų pasiuntinė Danijoj, 
ruošiasi greitu laiku apsivesti 
su karaliaus Christijono sargy- 
pos kapitonu Boerge Rohde. 
,42 m. Ji yra duktė William 
■Jerihings Bryan ir tai bus jos 
trečios vedybos. Pirmiausia 
ji buvo vedusi su artistu, bet 
išsiskyrė. 1910 m. jk vedė 
Anglijos majorą bwen, kuris 
pasimirė 1927 m. Po to ji pra
dėjo veikti politikoj, .buvo pa 
tekutei j kongresą, bet kituose 
rinkimuose pralaimėjusi ji pre 
zidento Roosevelto liko paskir
ta pasiuntine. Danijoj.

Išleista knyga apie 
buvusią pasaulinę 

parodą Chicagoj
Ką tik išėjo iš spaudos kny

ga apie pasaulinę parodą Chi- 
cagoj 1933 ir 1934 m. Knyga 
pavadinta “A Century of Pro
gresą, MedicaL Science Exhibit”. 
Autorius

■g

Dr. Eben J. Carey.

Transjordanijos arabų vadas 
Abdullah, kurį šalininkai spiria 
paskelbti mirtiną kovą Palesti
nos žydams.
____________-ž_._

LINCOLN, Neb., 1. 7.— La
kūnas Charles Edward Smith, 
25 m., iš Midland, Mich., užsi
mušė susidaužius ir sugedus 
jo lėktuvui vietos airporte.

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

Alb. Einštein.

WASHINGT0N, liepos 7. — 
Angliakasių unijos prezidentas 
John L. Lewis, kuris vadovau
ja industriniam unionįzmui, 
yakąr. kalboj per rądio, paskel
bė prHdžJą—’rieatlaidžios, bet 
taikios“ kampanijos suorgani
zuoti milžiniškas geležies, auto
mobilių ir gumos industrijas.

Jis kaltino kad prieš-darbi- 
ninkišką politiką geležies liejik- 
lose nustato J? P. Morgan & 
Co. ir tokių priešininkų darbi 
ninkai neužmirš už jų nuožmų 
ir neteisėtą elgimąsi su darbi
ninkais praeity.

Bet pradedant organizuoti 
šių didžiųjų pramonių darbinin
kus, susiduriama su atgaleiviš- 
ku Amerikos Darbo Federaci
jos nusistatymu. Kuomet Le- 
wis ir kiti organizatoriai stoja 
už indutetrinį unionizmą ir yra 
pasiryžę organizuoti kiekvienos 
pramonės darbininkus į vieną 
uniją, nežiūrint kokį darbą 
jie dirbtų, tai Amerikos Dar
bo Federacija stoja už amatini 
unionizmą ir nori, kad darbi 
ninkai priklausytų tik savo 
amato unijoms. ’ *

Kova pasiekė tą laipsnį kad 
Amerikos Darbo Federacija 
pašaukė darbininkų organiza
torius pasiaiškinti, kitaip jie 
busią išbraukti iš Darbo Fe
deracijos. -

Bendrą atsakymą už visus 
industrinio unionizmo šalinin
kus, kurių unijos turi 1,000,000 
narių, davė John L. Lewis. 
Atsakymas yra labai taikus ir 
smulkmeniškai išdėsto siekius 
ir tikslus industrinės organiza
cijos komiteto.

Aiškų yra, kad Lewis bent 
šiuo laiku nori vengti atviro 
susikirtimo su Federacija ir 
gal net skilimo, nes tai labai 
pakenktų organizavimui dar 
neorganizuotų didžiųjų pramo
nių darbininkų, kuriuos Fede
racija ikišiol visai nesugebėjo 
suorganizuoti. 

,■ \ --—-----------
MONTGOMERY, Ala.. 1. 7.

— Šiaurinėj Alabamoj šiandie 
susirgo vaikų paraližitfm dar 
19 žmonių, taip kad dabar de
vyniose kauntėse ta liga serga 
69 žmonės. •

VILNIUS. — Gegužės 4 d. 
prasidėję Vytauto Didžiojo gim
nazijoje matūros egzaminai 
baigėsi birželio 9 d. Egzami 
navo lenkų komisija. Prie eg
zaminų stojo 38 abiejų gim
nazijų mokiniai ir du ckster 
nai: Po rašomųjų toliau eg
zaminus laikyti nebuvo leista 
6-šiems mokiniams. Tuo budu 
buvo palikę sakomiesiems 34 
mokiniai: 22 Vilniau^ Vyt. 
Didž. gimnazijos, 10 Švenčio
nių lietuvių gimnazijos ir 2 
ekst. Vytauto Didž. gimnazijos 
mokiniai per sakomuosius bu*- 
vo sukirsti dar septyni, (šven- 
čioniečiai dar egzaminų ne
baigė). Tuo budu šiemet Vy
tauto Didžiojo gimnazija Vil
niuje baigė 15 abiturientų: Al
binas Griška, Stasys Jakayi- 
čius, Jonas Karlonas, Vytautas- 
Kazys Kurklinskas, Amelija 
Mbckaitė, Anastazija jMilešytė, 
Medardas Nenartavičius, Agnė- 
Magdelena Pacenkaitė, Jadvyga 
Plenytč, Edmundas Ringevičius, 
Elena Savickaitė, Feliksas Sta 
siunaš, Juliute Telyčėnas, Geno
vaitė Vaitkevičiūtė ir Juozas 
žemauskas.

KAUNAS. — Pagalios paaiš 
kėjo ir Marijampolės apygar
dos — Marijampolės, Vilkaviš 
kio ir šakių apskr. • 
į tariamąjį “Seimą 
tos Atstovybę.

Visi trys Marijampolės apyg. 
aps. pravedė po du tautos at
stovui. Nuo Marijampolės ap. 
tarybos sąrašo, kaip daugiausia 
gavusieji balsų, praėjo Mari
jampolės burmistras Juozas 
Maurukas ir Marijampolės ap
skrities viršininkas Alfonsas 
Pempė, nuo Vilkaviškio sąra
šo — ūkininkas Pranas Daili
de ir apskrities agronomas Sta
sys Jakubauskas, o nuo šakių 
apskrities — ūkininkas - savi
valdybininkas Justinas Sadaus 
kas ir ūkininkas Jonas Kudir
ka.

atstovai
— Tau-

Namų padegėjai 5 
metai kalėjimo

Norvegai irgi ruošia
si įvesti senatvės 

pensijas
OSLO, liepos 7. — Norvegi

jos parlamentui vėl liko pasiū
lytas įvedimas senatvės pensi
jų. Ir šį kartų tikimąsi, kad 
parlamentas pasiūlymą priims 
dar šią vasarą, taip kad pensi
jas bus" galima pradėti mokėti 
nuo sausio 1 d., 1937 m.

Ethiopai iš pasalų 
nužudė 8 italų ka

rininkus
LONDONAS, liepos 7. — 

Nežiūrint italų oficialio nųgin- 
čjimo, Reuterio ’ žinių agento* 
ra tikrina, kad garsus italų 
lakūnas pulk. Antonio Locatel- 
li ir 7 ar 8 kiti italų karinin
kai liko ethiopų nužudyti kai 
jie išlipo iš trijų lėktuvų Jim- 
ma provincijoj, Ethiopijoj. t

Gyventojai juos pakvietė 
įsteigti garnizoną, bet jie tuo- 
jaus liko išžudyti kaip tik spė
jo nusileisti žemėn.

KAUNAS. — Semeliškių vals 
čiui Zikaronių k. 1935 m. spa
lių 21 d. naktį sudegė Juozo 
Rutkdusko kluonas; pašėtra. 
$ąr&n£ ir trobose buvę gyvu 
liai, pašarai ir kitas turtas. 
Viso labo padaryta 7,200 lt. 
nuostolių. Prieš kiek laiko 
Rutkauskas mylėjosi su našle 
Vaškevičiene. Vaškevičienė ti
kėjosi, kad Rutkauskas ją ves 
nes neseniai buvo mirusi jo 
žmona. Sužinojusi, kad Rut
kauskas rengiasi vesti kaimy
no ūkininko dukterį, ji naktį 
padegė Rutkausko namus. Kad 
Vaškevičienė padegė Rutkaus
ko namus susekta iš pėdų. Kau
no apygardos teismas Semeliš- ’ 
kių sesijoje Genę Punevičiutę- 
VaškeviČienę, 47 m. amžiaute, 
nubaudė penkeriais metais sun
kiųjų darbų kalėjimo ir atitei 
sė iš jos Rutkauskui 6.000 lt. 
už padarytus nuostolius.

Ir vėl mirė visuome 
nes veikėjas

TAURAGE. - 
f 

per trumpą laiką 
mirė šie plačiau visuomenei ži
nomi asmenys; pradžios moky
klų inspektorius Jankauskas, 
Lietuvos Banko buhalteris Ku
likauskas, vicebiirmistras Vol
demaras ir dabar štai koopera
tyvo vedėjas Juozas Kirtiklis. 
Velionis buvo pačiame amžiaus 

‘tvirtume, nes ėjo 37-tus metus. 
Susirgo prieš kelius mėnesius • 
neaiškia liga, kuri vėliau pasi
rodė besant vėžys. 

■ >' • t
Tauragės visuomenei velio

nis pažstamas nuo 1929 m. Nuo 
tada jis pradėjo tvarkyti ga
na pairusius žemės ūkio koo
peratyvo “Laisvės“ reikalus. 
Jo dėka beveik subankrurtavęs

Palyginti, 
Tauragėje

WAUKEGAN, III., liepos 7. 
— čia po kelių mėnesių ligos 
pasimirė William M. Edwards, 
48 m., pirmas nepriklausomas 
Zion City mėras, kifris nuvertė 
Volivą, kaipo to religinės sek
tos miestelio politinį vadą. Ed- 
wards taipjau buvo tos sektos 
narys ir užėmė augštą vietą 
bažnyčioje, bet pasipriešino te- 
okratijai (sujungimui dvasiš
kos ir svietiškos valdžios). Bū
damas meru jis atskirė mokyk- kooperatyvas atsistojo pirma- 
las nuo bažnyčios, bet šiaip vy
kino visu griežtumu visus ki
tus sektos patvarkymus.

TEHERAN, Irane (Persi
joj), liepos 7. —- 12 žmonių 
liko užmušta ir daugiau kaip 
50 žmonių sužeista žemes dre
bėjime Bamroud apielinkėj.

eilių prekybos įmonių eilėn ii 
išvystė milijonines apyvartas. 
Bet velioniui rūpėjo ne vien 
kooperacija. Jis domėjosi ir 
rėmė kulturinius ir labdarybės 
reikalus. Paprašius niekados 
neatsisakydavo paremsi kurį 
nors svarbesnį visuomeninį 
reikalą stambia auka.

I
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KORESPONDENCIJOS
KENOSHOS MARGUMYNAI

Mirė Jonas Valauskas. — Musu biznieriai. — 
Piknikas Mozina parke. — Racine kuopoje 
nėra santaikos.— žodžiai ir darbai.—Meti
nis 10 Apskr. suvažiavimas nutarta laikyti! 
Racine, Wis., — Ponų Un tūlių 20 metų; vedy
binio gyvenimo sukaktis. — Kelionė j Rock- 
f ordą ir prisiminimai iš Lietuvos.

Gegužės 19 d. mirė Jonhs Va- 
Gauskas. Musų kolonijos lietu
viams jis buvo gerai pažįsta
mas. Priklausė vietos parapijai. 
Vadinasi, buvo katalikiškų įsi
tikinimų žmogus. Tačiau apie 
ji tenka pasakyti štai kas: bu
vo tolerantiškas ir plačių pa
žiūrų. Jis mokėjo su savo pa
žįstamais gražiai sugyventi ir 
kitų nuomones pagerbti. Velio
nis skaitė ir “Naujienas”.

i
Valausko laidote vėa buvo la

bai didelės. Kas t’k galėjo, vi
si atvyko su juo atsisveikinti ir 
atiduoti paskutirų patarnavi
mų.

Union Park taverna prižiūri 
p-ia Pateliunienė. Ji yra pasi
ryžusi tų vietų šauniai ištaisy
ti. Būtent, lauke sudėti staliu
kus. Prie kiekvien » staliuko bus 
didelis skėtis, kuris apsaugos 
kostumerius nuo saulės spin
dulių. Tokiu budu vasaros me
tu čia bus smagu pasėdėti pa
vėsyje ir atsivėdinti šaltu alu
čiu.

John Shiinanauskas taip pat 
laiko gražų tavernų. Vasarai p- 
ia Shimanauskienė yra pasiry
žusi savo darželį papuošti gė
lėmis. Darželyje bus sustatyti 
staliukai su skėčiais. Vadinasi, 
ir čia bus patogu nuo karščio 
apsiginti ir atsivėdinti.

Waukegano SLA 262 tuopa 
drauge su 10 Apskr, birželio 14 
d. Mozina parke surengė pik
nikų, Tų pačių dienų, priešpiet, 
įvyko apskr. suvažiavimas. Tai 
buvo, 'taip sakant, pusmetinė 
konferencija. Labai nemalonu 
minėti, jog toli gražu nevisi de
legatai dalyvavo, 
ypač pasižymėjo 
iš kurios atvyko 
legatas, būtent,
Gaila, kad toje šimtinė] kum
poje pastaruoju laiku pradėjo 
tarp narių pasireikšti nesant u* 
ka. >-*• *

Musų tie patriotai prikiša 
mums, kad, girdi, mes pirmei
viai pašalinėje spaudoje rašome 
apie kuopos vidujinius reika
lus.

Įdomu butų iš jų patir ti, k u

Tuo atžvilgiu 
Racine kuopa, 
tik vienas du* 
p, Gibavičius

Trečiadienis, Liepos 8,1936 ...   linu |||..»„|     i ..................................
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■tūlių 20 metų vedybinio gyve
nimo sukaktuvėms pamihėtk 

' žmonių dalyvavo apie 200. Po
kylio rengimu^ daugiausia rūpi
nosi ponai J. ir F. Vaičėllunai 
beį J. ir P. Globai. Pokylio me
tu trumpas kalbas ii? linkėji
mus pasakė Pranas Vasiliaus
kas iš Racine, Kazys B.razėvi- 
čius, Mandraveckas, A. Mockus 
ir Antanas Vasiliauskas. Daly
vavo svečių iš Chicagos, Rock- 
fordo ir Racine.

“Jaunavedžiams” 
ta dovana - 
setas.

F. Stankaus orkestrui grie
žiant, svečiai šoko ir linksmL 
nosi iki 2 vak ryto.

kylio rengimu^ daugiausia, vupi-

rie laikraščiai, priklauso* “paša1 
linei’* spaudai, o kurie n*. ? Pa
vyzdžiui, “Sandaros”' No. 24 +ie 
smerkė j ai patys nemažai rašo 
apie vidujinius reikalus, Nu> 
kurio, laiko “Sandara” liko SLA 
organu?

• Taigh tiems pamokslininkams 
pirmiausia reikėtų patiems su* 
si tvarkyti, o tik po to nurodi* 
i ėti kitiems, kų jie turi dary
ti.

Keista dar ir tak kad su mu
sų patriotais viskas buvo tvar
koje tol, kol jie galėjo kuopoje 
Šeimininkauti. Bet kaip tik dau* 
gumas narių nebesutiko su jų 
politika, tai jie ir pradėjo vi
sokių kabliukų ieškoti. Dabar 
jiems jau viskas nebėpatinka, 
nes jie nebegali kuopai vado
vauti. Kada žmones yra tiek 
vienpusiški, tai, žinoma, apie 
vienybę negali būti ir kalbos.

10 Apskr. konferencijoje liko 
nutarta, kad kuopos pasirūpin
tų apskričio naudai surengti 
vienokių ar kitokių pramogų. 
Pažiūrėsime, kurios kuopos iš
pildys tų nutarimų.

Kadangi į piknikų suvažiavo 
daug žmonių, tai, reikia tikė
tis, jog liks ir pelho. Beje, su
važiavusieji delegatai liko ne
nuskriausti: jiems buvo sureng
ti tikrai šaunus pietus. Kaip 
apskritis gyvuoja, vargu dele
gatai buvo taip šauniai vaišina
mi. Kaip sakoma, visko buvo ir 
nieko netruko.

Už tokį šaunų parengimų di
delis kreditas tenka šeiminin
kams ir darbininkams. Būtent, 
Pranui Norkuj kuris tvarkė ba- 
rą, Ignui Matiejaičiui, Antanui 
Rybikauskui, vyriausiam gas- 
padoriui Juozui Mačiuliui ir p* 
iai O. Lauraiitienei. Jei: kurių
gaspadinių nepaminėjau, tai tik 
todėl, kad jų pavardžių šiuo
kart neatsimenu., .

Nutarta kitas 10 Apskr. me
tinis suvažiavimas laikyti Ra
cine, Wis. To suvažiavimo sur 
rengimu rūpinsis SLA 100 kuo- 
pa.

buvo įiteik- 
“dining room”

Birželio 21 d’, sumaniau ap
lankyti sūnų, Dr. A. Brazei ku
ris gyvena Rpckforde. Važia
vome automobiliu; penkiese: sū
nūs Jonas, marti Ruth, anūkas 
Gary ir aš su žmona. Tiesiu ir 
lygiu keliu leidome labai greit. 
Nė juste nepajutome, kaip at
sidūrėme Rockforde. Miestas 
labai, gražus ir švarus. Tik tas 
“mėlynasis įstatymas” kažkaip 
nesiderina, su musų gadynės 
dvasiu. Tas įstatymas juk yrą 
davatkų sugalvotas; , ; j I,

Sergantiems patari
mas Dykai

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

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND

LABORATORIES
i 35 S. Dearborn St.

chicago, Tįsti: ''
Central 4641

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

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

Mrs.

Birželio 20 d. šv. Petro lie
tuvių. svetainėje , buvo sureng
tas .pokylis ponų E, ir J. U n-

' 'j;-—-.. .■ ,Egt . .

Pirma Sovietų komedija Chicagoje

Penktadienį, liepos TU d. Princess teatre pasirodys naujau
sias Sovietų Rusijos krutamųjų paveikslų kūrinys “Moscow 
Laughs”, arba komedija.

Kad šis veikalas yra ypatingai nusisekęs ir įdomus, abejo* 
ti netenka^ o teatro direkcija sako, kad publika bekvatuodama ir 
iš suolų išsivartys. Tai gal būt ir tiesa, nes veikalo perstatyme 
dalyvauja žymiausi artistai, geriausių kompozitorių darbai iv 
vėliausios * dainos. Taigi, ne vien veikalas skaitomas pirmuoju 
Chicagoj, bet taipgi pirmuoju ir pasauly, nes kito panašaus nė
ra.

Tas teatras randasi prie Clark ir Jackson gatvių; Kam lei
džia aplinkybėm ir lėšų nestOkuoja, tegu nepraleidžia šios 
gos, nes tai vienintelė, c po liepos 17 d; ir paskutinė.

pro*

. . ... , , J

riau gyventi! nekaip- kitur; čia 
darbo žmogui gali; naudotis vi-

- Jau radome atvažiavusias 
daktaro ūoš:yius>: . ponus John- _
šen. Popiet nutarėme važiuoti šokiais parankumais. Jam ne- 
1 pikniku Pikniko daržas ne- taikiai lankstytis prieš visokius 
kaip atrodb. Tuo atžvilgiu ke- ponus ir ekscelencijas.
noshiečiai kur. kas laimingesni :z. Tiešk, yja skurdžių ir Ame- 
jie turi gražesnių parkų. ; uur

Pasisvečiavę1 keletu valandų, 
apie 10:45 vai. vakaro išvažia
vome namo. Po dviejų valandų 
jau buvome ir Kenbshojė. Kė
lias visų laikų kaip statąs, tad 
v ažiuo ti kiek nenusibosta, 
Juo labiau, kad atsisukome ra* 
dio ir klausėmės) Visokios mu
zikos ir pranešimų, ,

Bevažiuojant prisiminė man 
Lietuva, kurių įteko aplankyti 
1930,m. Ten irgi teko važiuoti 
iš Papilės į Kuršėnus automo
biliu. Vežė mus vienas ameri* 
konas. Jo kariukas šokinėjo j 
višas puses taip, kadi beveik 
mano dantys neišbyrėjo. Ir tai 
vis dėlto, kad: ten keliai tiesiog 
neįmanomi. Reikia tiesų sakyti^ 
jog musų farmeriški keliai pra* 
lenkia Lietuvos, .plentus;

šiaip ar taip/’o Amerikoje 
darbo |monėmš; yra kur kas ge- 
—» t, „į Į - , m....■.•djįBl.HįBĮi............ Į

I - ’

ponus ir ekscelencijas.

rikėje; Tačiau kai' kuriafš atve
jais patys žmonėm yra kalti, kad 
jie į skurdų įbrido. JKai jie dir
bo ir,, palyginti, gerai uždirbo, 
tai sul pinigais; jie nesiskaitė, 
•— leido juos be jokios atodai
ros.. O kai darbo- neteko, tai,, 
•aišku,, kad' jų būklė* pasidarė 
sunki ir varginga.

...........................  l.l ■ . ' 'I ...............................

jtBIAI
į Redaktorius: — Jūsų; apysa
ka mums netihM Mes tokių 
šlamštų nespausdinant 

! Autoriui^;
;dinamT* Koks įsivaizdavimas!1
iKiti' irgi nespausdina.

“Męs nespaus-

; SAU NFPA^ANKI LOGIKA

i Mokytojas: —Juozuk, tu taip 
blogai elgiesi^ kad* nevertas sė-

ss

etL^i6^K^rių._valkų’eik čia] Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 

[kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

r sėsk šalia manęs.

Juokingiausia figūra
Dama, įėjusi ,į komiškų žais* 

ų .parduotuvę, sako pardavė
jui: “Gal galėčiau pamatyti pa
čių juokingiausių jūsų krautu- ' 
vės figūrų ?“'

— Pardavėjas,, priėjęs prie 
krautuvės vedėjo durų, sako: Į 
“Pone, vedėjau,
nori, jus pamatyti?

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuvi* Daktaru 
Draugijos Nariai.

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 Š; Wester» 
Avė., 2nd* floor 
HemlOck 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
sėt ar ligoninėse, 
duodu massage. 
Electric treaft- 
ment ir. magne* 
tie blankets ir tt. 
Moterim* ir mer
ginome patari* 
mąi' dovanai.

VETERANAI!
v Gavę Bonus, 

Neužmirškit 
Užsirašyti

NAUJIENAS
kurios daugeliui su
teikė kreditų, kai jie 
neturėjo kuom užsi
mokėti.

Metine prenumerata Chi
cagoje ....   $8.

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

. NAUJIENOS
1739 So. Halšted Street 

Chicago, III.

I I ii I i- i Į I 4 ■< t >101-fru- —a— II ■ I.A toei— <1 11 »■» !■■■*,!!•

ŠIOS SAVAITES

Exlra Bargenai
LINOLEUM 9x12 

STIPRUS IR GRAiZUS 

$3.95
ROOSEVELT 

FURNITUBES 
: 2310West I

R oo s e velt Road
Tel, Sęeley 8760 ,

Pusmetiniame direktorių susirinkime^ birželio 24 d., 
:1936, Siinano Daukanto Fėderal Savihgs and Loan Asso- 
ciation ęf Chicago, vėl perbaldavo 4% dividendų ant visų 
taupymo skyrių.

Dividendai yra išmokami nuo Liepos, pirmos; (July 
Ist)... ■ ... ' - '

Štai ir vėl Simano Daukanto Ffederalė Spulka pertikri
na Cliięagoš? lietuvitisį kad patogiausia vieta taupyti savo 

(pinigus yra Sumano Daukanto Federal Savihgs and Loan 
Association of Chicagoj kur pinigai kiekvieno asmens 

lyra apdrausti'iki $5,000.00 per. Fedėrali Savings and1 Loan 
^ Insurance Corporation, Washingtoiij D* G, 
r Simano Daukanto Federal Savings and Loan- Associa- 
i tion of Chicdgo randasi labai patogioj vietoji 

įį^202 WEST CERMAK ROAD> 
persai Metropolitan State Bank

Simano Daukanto Federal S&viiigsi and Loan Associa* 
. tion. of Chięįįgd investuoja pinigus tik ant pirmų morgi- 
čių mažais niėnėsiniais atniokejjmais. >.

Paskolos daromos nuo 5 iki 15-metų
Namų savininkai reikalaujanti morgičių, 

■ (' sadbs kreipkitės f
vii

FEDERAL dAVING J
AND LOAN ASSOC1AJION

OTCHICAGO
2202 West Cermak Road

BĖN. J. KAZANAŪSKAS, Raštininkas,

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos,, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

.4* . .................... ... ■Mį'imi-i. ......................n*.................. ....

AMBULĄNCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Ttirime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

......... . ......................... .. fi»— . .......

A,. MASALSKIS
8807 Lituanica Avenue I’hone Boulevard 4189

iii ii H Į i H ■ 111 ■11 '■■■ m ■ ■ ■ ■ "0 Wn——«i ■■ ■ nuo——i     ’ ,

* ’ A.. PETKUS
■ IMOi South 49tli Court CiOero: Phone Cicero, 2108

...Ii .Ud. .i

r ’ xMRAdž®HS * ' J

J 668 West iSth Street . Phone Ganai 6174

1 !• J

■ EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S, Michigan: Avė. ........ — ,

XREUMKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yarda 1741-1742 

t Brighton. Park Skyrius, 4447 S, Fairfiėld, Laf. 0727 k ......  ...... .......... į . ........................................................................................... ....... ...  ...................................■.... . ........................... . ... ......................................

LAeHA.WICŽ; ir. SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Ganai' 2515—Cicero 592?

I ............................. .................. .  . ......... .............. ,11,1,1 m.... į llil|ii|>iiiiii>Įi|>,HW< . — į.... i u, 1 i .......... MM,.'..................... ,i".*iiHi . »».

| lachavicz
42-44 East 108th St Tel. Pullmam 1270 arba Canal? 2515

Tel. Pullman 5703 ....‘ 1--- ....... . " .........

S. P. MAŽEIKA
8819 Lituanika Avenue Phone Yftrda 1188

I 'M* « n Iii Di II Ii.mlm Iii I l.iV I t  ■■■* I»l i ln |Į > 4 M n|j t

h . •' J. LIULEVICIUS
h092 Archer Avenue Phone- Laf&yette 8572

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

viena dama
M I'.' A. Montvid, M. D.

H West Town State Bank Bldg, 
-—— 24Q0 West Madison Street

Vai. 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak.
2 eilės, dvigubo Gelio-[ Nmbb kw
pliane, tai rinktinio, “La- M---- ■*—H------——
biau-Sušvelnintų” Old 
Golds tabako antspau-| 
das.

vNef.ksDenjjv."baFFICE
VISUOMET ŽEMAS KAINAS

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

TEL. HARRISON 0751
32b S STATE ST.

Opposife Davis Store, 2d Fluor

A9V0KA1A1

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Khmb. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų, ofisas—3328 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
Tek Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ' ir Sekmadieniais— 
pagal, sutarties.

Ofiao Tel. Boulevard 5913
Rea. Tel. Victory 2848
Dr. Bertash

756 West 35th St
Cor. of SBth and Balsted Ste.

Ofiio valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8 :M 
Ntulllinmii, oacral avtavHl

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS1 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki • 
t vai.. Nedeliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St 
Tel. Boulevard 1401.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ĄSHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephona: 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.
3407 Lowe Avo. Tel. Yards 2516

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedžlfo, Saredoa ir 
PttnyČlos 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1176.
Namai: 6459 Š. Rockireil Street 

Telefonas Republic 9600.

A. A.SLAKJS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St
Room 737 

Vak 9 ryte iki /6 vak vakare. 
Ofiso Tek Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tek;, — Hyde Park 8395

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY 

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Westem Avė., 

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

6:00 vakare. 
188 W, Randolph St. 

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

AKI(Į SPECIALISTAI
,11 iu 11 < i ii mmt r,ą ■ ~ i i —

. g SaM skudasį 718 West 18thStreet Phone Monroe 887T

. ZOLP
1646 West 4fith Street Phonea^ Boulevardt 5203-8418

LIETUVIS 
Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akių, įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.,
Phone Boulevard 7589

,M..>..,t*i,l Į. ■ , ......... . ........ .... ...... ................ ....

DR. G. SERNER
LIETUVIS

_^TėL Yamb 1829
Pritaiko Akinius

Kreivas Akte'
Ištaiso.

7““We»r§t
kampas Halsted St.

Valandos nuo 10—4, nuo 6< Iki

Phone Canal 6122
Dr. S. Biezis 

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

Seredomis ir nedil. pagal sutarti 
Rez. 6681 So. California Aveam 

Telefonas Ropublic TO68

Phone Haalevard 7042

Dr. C; Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutartL

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AV«. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedelioj pagal sutarimą.
Ofiso Tek: Bolevard 7820 
Namu Tek: Prospect 1980

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0086 $ r 

*‘CUsb'Milandos'nu'd 2-4 Ir 
6—8 V. vak. Nedžlittj pagal sutarti

8.
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vak dienu.

Kiti Lietuviai Daktarai

Tek Boulevard 5914 Diena* ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. NedėL nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija, 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILK

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON r 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virainia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 86 

metus kaipo patyręs gydytojas chh 
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. X8th SU, netoli Morgan 84. 

Valandos nuo 10—12 pietų 11 
nuo 6 iki 7:80 vak vakaro.

Tek Canal 3110.
Rezidencijos telefonai:.

įlydė Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos v 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
vak po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vak 
Vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 18 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Varde 0994

Dr. Maurice Kahn
4681 SOUTH ASHLAND AVĖ;

Nuo 10 iki 18 didus. 2 iki 8 Po Pilote 
7 iki 8 vak Nedik nuo 10 iki 12 

Rez. Telephene PLAZA 24M

Ofiso Tek Dorchester 6194 
Rez. Tek Diezai 9191

Dr.' A. A. Roth
Rusas Gydytolas Ir Chirurgai 

Moterišku. Vyrišku, Vaiku ir vist 
chronišku litu,

Ofisas 6850 Stoney laland Ava, . 
Valandos: 2—4, 7—9 vak vak. Medi 

liomis Ir šventadieniais 10-*-19Ir šventadieniais 10—-lt 
diMM.
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MILIŪNAI LAIMES SAVININKŲ ŽINO, KAD
PLYMOUTH VAZIAVI

‘ K ■ . < r . • • \ • •

AS PIGIAUSIAS!
LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

laikyta

DYKAI

— XYZ

Sušvelnintas

much of a 
is exposed, 
man, over 
for hidden

Belated and somevvhat lamely 
the long-cxpccted third party has

of grasshoppers, seeming to 
and grow to maturity oVer- 

have destroyed grovving 
vegetables, and grain with

grįžo iš

EOOA1

o

Staselis ir Liudytė 
persiskyrė

THE WORLD AT 
A GLANCE

by Dr. E. G. Peters
(Vaizdelis iš netolimos 

praeities)

Prieš pusantrų metų Stase
lis lydėjo mylimą Liudytę į 
Šiaulių stotj. Daug kalbėjosi 
jiedu apie svarbius jiems da
lykus. Klaipėdos uoste Stase
lis atsisveikino su Liudyte ir 
palinkėjo jai laimingos kelio
nės. Abu tikėjosi greitai pa
simatyti.

Mergina buvo gimusi Ame
rikoj, o augusi Lietuvoj. Ji 
vyko j gimtąją šalį, veždama 
kartu su savim žiedelį, kurį 
Staselis, kaip pavasarininkų 
kuopos narys ir darbuotojas, 
buvo parvežęs iš eucharistinio 
kongreso Kaune ir padovanojęs 
jai.

Staselis liūdnas 
Klaipėdos namo.

Laikas bėga kaip 
Staselis rašo laiškus 
Kur ten kasyklose

vanduo. 
Liudytei. 
Amerikoj 

jis sužino gyvenąs ir dėde. It
dėdė nepriešingas Staselio ii 
Liudytos meilei. Prižada net 
rūgintis, kad Staselis galėtų 
atvažiuoti į Ameriką.

Bet visokios kliūtys pastoja 
Staseliui kelią. Kviečia Stase
lis Liudytę grįžti į Lietuvą. 
Bet jau Liudytė nebenori grįžti 
net ir dėl Staselio...

Ir taip įvyko dar viena dra
ma dviejų jaunų žiųonių gyve
nime tarp tūkstančių kitų pa
našių dramų.

Bet drama ne tragedija. Gy
venimas žaizdas dažnai užgy
do, ir gal būt Staselis ir Liu 
dytė, pasenę ir pražinlę, susi
tiks kada nors ir pasijuoks iš 
jaunų dienų neišsipildžiusių tro
škimų ir svajonių.

— Grinoiius.

Parengimas Hamil 
ton parke

Beliajui. 
parko i

vadovau
Pra- 

užveizda

parke 
arti po-

Liepos 4 dieną vakare Ha- 
milton parke, prie 72 ir Nor
mai gatvių, buvo surengta tau
tinių šokių šventė, 
jant Vytautui 
mogą surengė 
p. Lackey.

Parengimas
aikštėj, kur susirinko 
ros tūkstančių apielipkės gy
ventojų, didžiumoj amerikonų, 
anglų arba celtų kilmės. Pub
likai Europos tautiniai šokiai 
labai patiko.

šokta šių tautų šokiai: len
kų, meksikiečių, švedų, danų, 
norvegų, vokiečių, italų, lietu
vių, indėnų, kroatų, rumanų ir 
palestiniečių.

Be Beliajaus grupės dalyva
vo dar Guy Colbys su savo 
American Squ«are Dancers. Jis 
šauksmais ir kalbėjimu šokių 
laiku labai paįvairino programą 
ir smagiai palinksmino publi
ką.

Publikai taippat patiko, kai 
būrys mažyčių šokėjų išėjo pa
šokti indėnišką šokį. Būrelį 
įvedė penkių metų mergaite 
Rūta Rudis. Rūta šoko ii 
daugiau numerėlių ir kas kar
tas sužavėjo publiką.

Publikoj buvo taipgi vienas 
Kanados viršininkas (official) 
su savo žmona. Jam tautiniai 
šokiai taip patiko, ypač lie
tuviški, kad jis net pakvietė 
Beliajų su grupei 
lankyti Kanadą, 
yra Major H.'

stengtis at
Jo vardas

C. Barton,

Sausas oras negali įeiti 
—Drėgmė negali išeiti. 
Labiau 
Old Golds yra visuoiųet 
Dirbtuvės-šviežumo.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

Outraged Nature 
Not Too Nude 
A Third Party 
Are Americans Civilized? 
“Man’s Inhumanity to Man”

Apparently sharpening their teeth 
on the stones of cherries and 
peaches, from vvhich they have 
stripped every vestige of meat, 
hordes of grasshoppers then eat 
the shirts off the backs of harvest- 
ers and even gnaw shąllow holes 
into the handles of pitchforks. Bil- 
lions 
hatch 
night, 
fruiti
amazing speed.

, This scourge, as destructive as 
the locust plaguės of ancient Egypt 
and Palestine, extends from Mon
tana to Texas, from the Rockies to 
the Mississippi river. More than 30 
counties in Kansas, - and as many 
in Missouri and Okl'ahoma report 
the greatest pešt of ’hoppers in de- 
cades.

Nature, outraged because we 
have upset her balance, is punish- 
ing us with plagues of droughts 
and insects, as a fathcr' chastises 
his disobedient son. VVhen we work

Gera knyga suteikia žmogui 
ne tik proto, bet ir jėgos.

Franklin D. Roosevelt.

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

tiems, kurie 
DABAR užsiaršys 1 
“Naujienas” a 
metų ir prisius
Chicagoje .... , $.800
Kitur Suy. Valstijo 
se ir Kanadoj nupi 
ginta kaina .... $5.00

Siųskit money orde
rį arba čekį —

with Nature, not against her, we 
will cover the face of the plains 
statės to grass and trees. Tl^en smiL 
ing again, Natufe will send u? 
rains instead of drotights, singing 
birds instead of ’hopper scdurges.

V ■ 1 ' f ■

“Not too nude” commands Mis? 
Elizabeth Choran, police matron of 
Covington, Kehtucky, as she for- 
bids girls and young vvomen to 
wear “shorts” and halterš in pub- 
lic places, on penalty of being haled 
into j'uvenile or police court. Mayor 
Henry A. Knollman, vviser įn the 
ways of women, frowns officially 
upon sparsely clad females, būt 
dumps the prbblem into the laps 
of anxious parents.

So far as morality is concerned, 
Covington’s good fathers and mo- 
thers may ceasB vvorrying about 
the seanty raiment of their daugh- 
ters. For clothes, we all know, add 
to feminine hire. When 
girl’s or vvoman’s body 
it tends to rėpei a 
romantically searching
charm. Too much bare anatomy 
pravents William from creąting an 
angel out of Margeryi It makes 
him sec her for what she to often 
is — just ąn unshapely person with 
hollovvs and protuberances where 
eurves should be.

Conseųuently, unless the. good pa
rents of Covington object to too 
much nudity as inartistic, they will 
be wiser to let their daughters go 
seantily draped.

Autumn’s Avinds will ere long 
end this female midsummer mad- 
ness. ,
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taken off, with Nprih Dakota’s' 
William Uemke the presidęntiąl 
standard-bearer. Though J Radin 
Priest Coughlin has thrown to the 
new party,the backing of his Union 
for Sočiai Justięe, byoth Dr. Tovvn- 
send, old age pensio!! advocate, and 
Rev, Gerald Smith, mantle-yvearer 
of Huey Long, vvithhold support.

Naturally both the old parties, 
pųblicly unperturbed by the new 
political baby, are realĮy afraid 
ihat it will take some of their food 
and room. By appealing to farmers, 
this infant may tug strongly at 
the rural voters whom Landon and 
Knox claiin to have ’ already in the 
bog. Būt, if Baby Lemke’s candy 
cempts city vvorkers, the new ęhild 
may ‘hit Roosevelt liarder than 
Landon.

,If, hovvever, the past throvvs the 
searchlight into the future, a third 
party movement is today unvvisc.

Better for the country would be a 
re-alignment of the two old part
ies, with one becoming genuinely 
Progressive and the other truly 
conservative.

r 1' • ■

While 40,000 sport fans, įnclud- 
ing many of “our leading citizens’, 
paid over ^5|00,000 to see. two men 
tūrn into brutes, i n New Jersey 
not many miles from the Yank,ee 
stadium the baby of the Dovmin“ 
family on locally administered re- 
lief died two weeks ago from lack 
of Milk. Mrs. Dovvning, mother of 
13, is iii of heart disease compli- 
cated vvith stomach trouble, būt has 
ho money for medical care The 
Downing children cęmplain of ęon • 
tinuous hunger as a result of seant 
sunplies provided by the local re- 
lief agency.

A bitter contrast. In the Yankee 
stadium over half a million paid

to see two men pound each other 
mto bloody pulp; across the bay 
in New Jersey, a baby dead, a 
mother of 13 desperately iii yet 
vithout medical care, and' i 1 child- 
?en crying from hunger.

Are Americans civilized, when 
they permit such a bitirg con-> 
trasi?

Arthur Gooch, husband and fa- 
ther, was hanged at McAi°ster. 
( klahoma, under the 
law because he forced two Texns 
offiters to ride vvith • him across 
the Tcxas-Oklahoma line, tLen re- 
kased them. Yet

When the Lindbergh law makes 
it a Capital crime to kidnap a per- 
son, take him across a statė line, 
and do him bodily harm, that law 
is both foolish and cruel. \Vhile 
many Interstate crimes should come 
under federal jurisdiction, the 
penaity for sučh offenses should 
be suited both to the offense and 

the offender. “Since crime 
too 

end 
the

■ Savininkai; - Reportupja.^ 
nuo 18 iki 24 Mylių 

su Galionu

DIDI INŽINERIJA ' padarė tokią 
Plymouth ekonomiją. 6 cilinderiu 

, “L-head” inžinas su aukšta kompre
sija (6.7-1) vartoja paprastą gašą. 
Pilno ilgio vandens indai... tiesio
gine cirkuliacija ... nukerta aliejaus 
sunaikinimą i v

Savininkai raportudja 18 iki 24 
myliu su galionu ... menkiausi išlai
kymą. Ir tik Plymouth iš “Visu Tri
jų” žemos kainos .karų turi abu 
Safety-Steel Body ir double-action 
Hydraulic stabdžius.,

Važiuok 1936 Plymouth ir sužinok 
jo patogumą taipgi. Atsilankykit pas 
bile Plymouth, Dodge ar De Soto 

. dealeri. PLYMOUTH DIVISION OF 
CHRYSLER CORPORATION.
UŽSISUK RADIO ED WYNN IR 
GRAHAM McNAMEE, ANTRADIE
NIU VAKARAIS ANT WMAQ—8:30

PATIKIMAS IR SAUGUS

WALTER DOMBROW, 
Phila., Pa. laikraščių 
Klealeris sako: “Plym
outh išlaiko daug* 
mylių, mano keliones 
kasdien. Saugum a s 
yra didelis daiktas, 
taipgi aš niekad ne
važiuočiau su karu 
be Hydraulic Stab
džių!”

Betty Martin, 
Llonde bawl-baby„ who cold-blood- 
edly shot her husband to death in 
a Chicago tavern, was freed by a 
dozen prize dumbclucks. Lašt win 
ter, too, when Vera Stretz shot to 
death her lover in a. New York 
hotel, she was acąuitted.

te the offender. “Since 
thrives on severe penalties,’ 
draštie laws defeat their own 
by leading to the acųuittal of 
guilty person.

Since kįdnaping is done to 
tain “easy money” through ransom, 
to penalize the ransoin-payer ąs 
well as the kidnapper will take the 
profit- out of kidnapping, and so 
naturally end that crime.

If we'/Americans will ūse more 
common sense and less hyderia in 
pas ing penai laws, we shall movė 
forvvaid in controlling crime.

Vf M VIENINTELIS Iš ‘<yjSŲ TRIJu” SU VISO 
M1S ŠIOMIS EKONOJnJOS SAVYBĖMIS

lOUAL pmssum 
AU. WHEQ4

HYDRAULIC STABDŽIAI
čiac, parodoma gamtos įstaty- 
maa, duodantis lygų visapusį 
spaudimą. Plymouth stabd
žiai visuomet yra sulyginti.

JIE YRA DOUBLE-ACTION!

Plyfnouth’o 100 Hydraulic Sta
bdžiai riepriguli nuo blofi’jiani •, 
ėios veikmės (žiūrėk virfiuj is 
kajrf's) . bet parodo lygu . , 
spaudimą J abu brėkžiuSius. 
(Žiūrėk viršuj dešinėj), duoda 
greitą ir tikrą sustabdymą!

8AFETY STEEL BODY

Plymouth kūnas yra iš Safety- 
Steel sustiprinimų kaip moder
niniai traukinio karai. Tai mil
žiniškos tvirtybes. Tai saugiau
si konstrukcija ... ir tykiausi 
iš visų mažos kairios karų.

PILNAS ILGIS VANDENS 
INDU.

Plymouth visi ’ cllinderiai 
turi pilnų ilgį vandens indų. 
Kas reiškia geresnį vėdini- 
mą . .. taip svarbų dėl Plytn- 
outh stebėtinos ekonomijos 
ir ilgo amžiaus.

Kairėj paveikslo pusėj merginos 
kiek toliau nuo vėtyklės tiek 
mažiau gauna vėdinimo naudos 
. . . taip tad veikia seno typo in- 
žinas. O dabar palygink tai su 
dėšinės pusės paveikslu... pa
rodantį kaip veikia Plymoiith 
tiesioginė cirkuliacija. Ji vėdina 
visus valve assemblies (karš-

TIESIOGINĖ VANDENS CIRKULIACIJA
čiausiose vietose). Sukombinuo
ta su pilnu ilgiu vandens in
dais, kas mažina aliejaus tem
peratūrą iki 500—pataiso tepi
mo sistemą, nukerta aliejaus su
vartojimą. Plymouth savininkai 
reportuoja stebėtinai mažą alie
jaus suvartojimą ... ir 18 iki 24 
mylių su vienu galionu gaso.

CHRYSLER, DODGE IR DE SOTO DEAIERIAI

PLYMOUTT H

Lengva išmokėt
$25 į mėnesį nu
perka naują Plym
outh. Atsil a n k y- 
kit pas Chrysler, 
Dodge ir De Soto 
dealerį dėl Com- 
mercial Credit Co. 
lengvų raku.

’510
IR AUKŠČIAU. 

LISTA DIRBTU
VĖJ, DETROlT.

Specialus įrngimai 
extra.

BUDAVOJA 
PUIKIUS KARUS
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CHcagoJe — ( vaitus
Metama .......      88.00
Pusei mėty ..................... 4.00
Trims mėnesiams ............... ...  2.00
Dviem menesiams...................  1.50
Vienam mėnesiui_____ ____ .75

Chieagoj' per išnešiotojas!
' Viena kopija .............-..............  8c

Savaitei__ _——.........  18c
Mėnesiui •■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a 75c

Suvienytose VakstijMe, ne Chieagoj, 
paMni

Metams 85.00
Pusei metu----------------------------2.75
Trims mėnesiams_____ _ 1.50
Dviem mėnesiams 100
Vienam mėnesiai___________ .75

Lietuvon ir fcttur užstosime
. (Atpiginta)

Metama  88.00 
Pusei metu —---------- - 4.60
Trims snėnasiauui  r-—,... „t 2.50 
Pinigus re&ia siusti pašto Money

žudystės. Per vienus tik pereitus metus nacių valdžia 
sterilizavo 55,000 asmenų (žinoma, savo politinių prie
šų).

Čekoslovakijos miesto Brno burmistras, Dr. Ecner, 
toje konferencijoje pareiškė, kad jo surinktomis žinio
mis hitlerininkai Vokietijoje nužudė arba privedė prie 
saužudystės 10,000 žmonių.

Konferencija nutarė reikalauti, kad Vokietijos val
džia suteiktų amnestiją politįnienta kaliniams, ir tuo tik
slu per Vokietijos pasiuntinį Belgijoje pasiuntė Hitleriui 
laišką. r ■

Apžvalga
ŠVEICARAI GINA SAVOl 

NEPRIKLAUSOMYBE. I
........................ ............... ................ ..  -..........

PLIENO MAGNATAI GINKLUOJASI.

Industrinio Organizavimo Komitetas^ kuris pradėjo' 
kampaniją suorganizuoti darbininkus plieno pramonėje/ 
praneša, kad plieno trustas ginkluojasi. Komitetas sako, 
kad tuose miestuose, kur yra plieno dirbtuvės, kompąni-, 
jos samdo vyrus ir pratina juos vartoti ginklus. Taip pat 
jos samdo šnipus, kad jie eitą į darbininkų mitingus klau
syti ką kas kalba ir raportuotą bosams.

Taigi atrodo, kad kova dėl darbininkų organizavi-1 
mo plieno pramonėje bus atkakli. Darbdaviai, matyt, ruo
šiasi pavartoti prieš darbininkus smurtą. Ginkluotos 
gaujos užpuMinės organizatorius, ardys darbininkų su
sirinkimus ir stengsis tenoru sulaikyti darbininkus nuo 
stojimo į uniją. Seninus tokia plieno magnatų taktika 
būdavo sėkminga, bet šį 'kartą ji, gal būt, neturės pasi
sekimo, nes darbininkai šiandie yra drąsesni ir labiau, 
pasitiki savim.

Šveicarijos valdžia davė savo 
1 pritarimą įstatymo projektui,1 
i kuriuo įsiūloma sunkiai bausti 
kiekvieną asmenį’ kuris kėsin-i 

i,Įtųsi panaikinti krašto nepri*-’
klausomybę arba atplėšti dalį 
Šveicarijos teritorijos ir pri
jungti prie kitos valstybės.

Sulig iw projektu gali «>u«j 
baudžiami ir asmens, atlikę nu*J 
sikalstamą darbą, užsieniuose., 
Galima numanyti,\ kad tuo jsta-: 
tymu taikoma daugiausia į hit
lerininkus.. j ,

žiu (ką jisai netrukus ir pats 
patvirtino), tai įnešimą rezoliu
ciją priimti davė p, Birštonas, 
Bet kai fašistai ėmė kelti ter
mą, tai pats Gegužis paėmė 
balsą ir išrėžė karštą “spyčių”! 
už rezoliuciją. Tuomet prezi
dentas Bagočius pastate revo
liuciją balsavimui, ir ji buvo 
didele dauguma priimta, rankų' 
pakėlimu.

Bet tuomet kilo dar didės- ■ 
nis fašistųztriukšmas. Jie ėmė! 
reikalauti, kad butų balsuoja/ 

SMyp I“ į* 
v ’1cij.os priešai galėtų parodyti 

viešai, kad jie yra prieš rezo
liuciją. Bagočius su tuo sutiko 
ir ironiškai pastebėjo; “Gerai, 
perbalsuosime dar kartą. Bal 
sulosime šį kartą vardošaukiu, 
kad pasiliktų rekorduose, ku
rie delegatai balsuoja prieš' de< 
moknatiją!”

Na, ir seimas matė puikų 
reginį, kaip sandariečių šulai 
vienas po kito balsavo su fa
šistais prieš rezoliuciją, reika
laujančią demokratinės tvar
kos Lietuvoje! 

• ';4
Bet dabar Valdyta pasakoja, 

kad dėl to jų fašistiško balsa
vimo esą kalti socialistai ir Ba
gočius. Mizemas išsisukinėji
mas.

musų (?) delegatų nuo bal
savimo i . i ” i

Kiek čia melo! Kai rezolly^ 
cija buvo perskaityta ir pasiū
lyta seimui, jokio triukšmavi- 
mo iš .socialistų arba komuni
stų pusės nebuvo.7 Jie tik pa

plojo delnais. Triukšmą ėmė 
kelti sandarieČių talkininkai fa
šistai, kurie ne tik šaukė ir 
skandalino svetainėje1, bet ir 
pribėgdami prie p. Gegužio, 
grąsino jam kumščiomis, rei
kalaudami, kad jisai atsisaky
tų nuo rezoliucijos. Galų gale, 
p. Gegužis persigando ir at
šaukė savo pritarimą, prie to; 
dar ir atsiprašydamas triukš-' 
aną keliančių fašistų!

Pradžioje, kai buvo praneš
ta, kad visa Komisija stoja už 
rezodiucįją, kartu su p. Geigu-

SOVIETŲ DARBININKŲ? 
ATSTOVAI GENEVOM

VĖL SAUSRA.

Sausi orai ir karščiai grasina padaryti daug žalos; 
šių metų derliui Amerikoje. Federalinė valdžia svarsto 
planą, kaip padėti farnieriams. Pirmiaus ji mokėdavo 
premijas fermeriams už tai, kad jie mažiau sėdavo ja-j 
vų ir mažiau augindavo gyvulių. Dabar jau nebėra kal
bos apie žemė^ ūkio produktų perviršį, bet tenka galvo
ti, kaip aprūpinti fermerius maistu ir pašaru.

Agrikultūros departamentas iškėlė sumanymą, kad 
butų įvesta javų apdr&uda, kuri apsaugotų -fermerius' 
nuo nuostolių blogais metais. Tai geras sumanymas. Jei-1

Į tarptautinę darbo konferen
ciją, kurią sušaukė Darbo Biu
ras p’rie 'Tautų Sąjįungos, atvy-į 
ko ir keturi atstovai nuo sovie-j 
tų profesinių sąjungų, Konfe-Į 
rencįjoje kilo iįgi ginčai, ari 
tuos atstovus priimti, ar ne, ;

Sovietų Rusijoje, kaip žino-j 
ma, nėra nepriklausomų darbi-! 
ninku organizacijų. Rusų pro-i 
fesinės sąjungos tai — valdžios 
agentūros. Genevos tarptautinė 
konferencija padarė kompromi-l 
są: nutarė sovietų darbininkų 
atstovus įsileisti, bet priėmė pa- s 
reiškimą, kad tų atstovų pri-; 
ėmimas nereiškia/1 jpgei konfe-į 
rencija atmeta , darbininkų or-

Kas Dedasi Lietuvoje

gu darbininkai reikalauja apdraudos nuo nedarbo, ta? ^ajn1izaei:įų laisvės principą arty.; 
fermeriai turi teisę reikalauti, kad butų apdraustą nuo, 
gamtas prajavų jų laukai

DIKTATŪROS SUSITARIA

Demokratinės valdžios galėtų .pasimokinti solidaru-, 
mo iš diktatoriškų valdžių. Nežiūrint to, kad diktatoriai; 
kartais kits kitam viešai parodo kumščių, bet praktiko-'

Kada sankcijos prieš Italiją. tavo pastačiusios i di-

što remilitarizaciją. Tuomet tos valdžias Bovėsi sjamdu- 
sios MussaMnį ir leido jam pabaigti Etiojpijos užkaria-! 
vimą.-

Dabąr Hitleris pradėjo agresingą kampaniją .Dama-j 
ge. Prancūzai ir anglai, Ibijed ‘ _
kelti naują suirutę, paristabino Ikvidfuota Etiopijoj kto- 

' simą, idant Mussolini 4'sugrįžtų į Europą” ir padėtų i 
jiems suvaldyti Berlyno .diktatorių. Bet Mussofai, už-, 
grobęs, Afrikos karalystę, nei nemano eiti į talką Hitle
rio priešams. ' I

Tuo tarpu Vokietijos valdžia derasi su lenkais dėl, 
Danzigo reikalų. Nors Lenkijai hitlerininkų įsigalėjimas 
Danzige yra labiau pavojingas, negu kam kitam, bet Var
šuva nesikreipia į Franci ją pagelbos prieš vokiečius. Ji 
derasi su Berlynu, tikėdamasi tuo kebu. daugiau lai-i 
mėti. 1 . • ;* , • . i

Pagalios, dabar vis artimesni darosi santykiai tarp 
Vokietijos ir Italijos.

O ką turi franeuzai su anglais iš to, kad jie patai
kavo vieni Mussoliniui, kiti Hitleriui? Nieko. Jie leido, 
diktatoriškoms valdžioms sustiprėti, ir dabar jiems bus. 
dar sunkiau jų užgaidoms priešintis, negu iki žiol

Tarptautinės taikos šalįiihkai ypač yrą nusivylę 
Francijos "“liaudies franto” valdžios politika. Buvo ti* 
kėtasį,’ kad ta valdžia neduos giliuoti Mussoliniui, bet jij 
pasirodė tokia pat nuolaidi, kaipJr La valio kabinetas.

darbininkų teisę patiems pasi
rinkti savo atstovus.

Tarptautinės darbo konto į 
rencijos susideda iš atstovų 
darbininkų, nuo darbdavių Ir į 
•nuo valdžių. Kitose šalyse (iš- 
imaia.t fašistiškas diktatūras), 
darbininkų organizacij os nępri- ■ 
klauso nuo darbdavių, o darbi-’ 
ninkai ir darbdaviai savo ko-, 
Ii u nepriklauso nuo valdžios, i 
Bet Rusijoje valdžia yra kąr-J 
tu ir darbdavys ir ji kontro-' 
iiitoja darbininkų organizaci- 
.jaa. ■

fi s T

SUOMIAI IR ŽYDAI AT- ■ 
SIMETfe NUO PARTIJOS.

" -------------——r— • I

Mtw Amerikos Socialistų par-į 
rijos .atsimetė Suomių Sociali- i 
šitų Rąjiimga, turinti netyli 1,- 
500 narių, ar Žydų Socialistų’ 
.'Sąjunga baugiau? kaip tuk-, 
stančiu narių.

Tai stipriausias . ateivių so- 
cialistų grupės Amerikoje. į 
5 Tos AMiiiigog nutaKė: .wtraW-|)tik M toliau? Liep,
kti ryšius su pariaja p<a tą, kai’ • J, ...... . ,,
Nonman Thomas Mėmė čarte- 
rį New Yorko socialistų orga
nizacijai, # kurią kontroliavo 
“kairiojo sparno” priešai, šio' 
dabar ęrganizuęja Sočiai De-. 
mokratinę Federaciją, steigda 
mi jos 
ko j e.

skyrius visoje

NABAGAI

Ameri-

NACIŲ TERORAS.

Briuselyje, Belgijoje, įvyko tarptautinė amnestijos 
konferencija politiniems kaliniams Vokietijoje. Tenai bu-- 
vo paskelbta štai koki faktai apie rudąjį terorą:

Nuo to laiko, kai įsigalėjo Hitleris, 225,000 žmonių 
Vokietijoje buvo nuteista už pelitinius nusikaltimus. Šim- 
tas-penldose koncentracijos stovyklose Vokietijoje kali-, 
nių padėtis tokia baisį, kad kasdien įvyksta kalinių sau-

būklę. Taigi visi norėjo pa-Į±aip pat birželio mėnesyje bu
vo jau pastebiama.

Tai kaip matos birželio mė- 
nesis Lietuvai yra kritingas 
mėnesis.

Na dar galima būti priskai- 
tyti, kad šie seimo rinkimai ir 
birželio-mėnesyje įvyko. Tai

gerta buvusio atmintį, nors 
ideologiniai gyvam, buvusiam 
Kamatfskui nepritarė, nes jis Į 
sukosi katalikiškų darbininkui 
organizacijų tarpe. Ir šit susi
rinkusieji -tiek paveikė laidotu
vių rengėjus, kad tie tuoj pa-
kriko ir nebeišmanė kas dary- ?“zeu?
« n...!™,*...! -mįnfr P(>Jjel Prietaringai nusiteiktų tai 

ir didžiomis' re^«. išvadas, kad te

Nemalones Kauno įvykių atsiminimai. — Areš-' 
tavo per 200 žmonių. — Valdžia teisinasi ir; 
stengiasi pasigerinti darbininkams. — Sei-i 
mas liko užmirštas ir juo niekas nesidomi.

Birželio mėnesiai yra turtingi savo įvy
kiais. — Netrūksta ryžtingumo tęsti kovų..

/ ■„ ------------ ’
(Musų specialio korespondento)

; < Mtr&ų gyveminas taip suraz- 
gyta^, taip sunarpliotas, kad 
sunku jis net kartais supras
ti. Tik viena . yra aiškų, kad 
stygos pusėtinai įtemptos.

Betgi gal lengviausia visas 
tas painiavas anuomet išrišo 
policija. Kai birželio 17 ir 18 
dienas reikėjo įsisiūbavusius 
žmones-iš Laisvės Alėjos vai
kyti, tai policiją' visiems kailį 
tvanojo: smagiai gavo tie, ku
rie atėjo demonstruoti, tvano- 
jo ir tuos; kurie susirinko tų 
neregėtų d,yvų pažiūrėti, bet 
buvo pliekiami ir tie, kurie po
licijos veiksmams visame pri
tarė. Reikėjo atsiekti tikslo, 
reikėjo atstatyti pakrikusią 
tvarką, na tuomet jokiomis 
priemonėmis nesivaržyta, su 
niekuo nesiskaityta. Tikslas at
riektas. -O dabar daujg kas sa
vo šonus .slaugo, galvų žaizdas 
varsto ir keiksnojo. Net pas 
dabartinio režimo jautresnius 
šalininkus pasiliko neskanus 
prieskonis ir dar nesmagesni 
prisiminimai. O kitam visam 
amžiui liks kūne anų įvykių 
žymė, atsieit — liūdni prisi
minimai. '

Kitas dabar baimingai savęs 
klausia: kur gi eiti toliau? Iš

Vienas 36 Ikp. delegatas 
“Sandaroje” pasakoja: i

“Daug triukšmo, .sukėlė PJ 
Grigaičio perskaityta rezo-j 
liučija Lietuvos reikale, ku
riai pritarė ir p. S. Gegužis. 
Jei ne socialistų ir komuni
stų provokatoriškas (1)1 
(triukšmavimas (1) , rėželiu į 
cija būt lengvai praėjusi. Bet! 
Ragučius bandė priešingą pur! 
sę pašiepti ir tas sukėlė nau-i 
jus (?) protestus. P-nas S. 
Gegužis atsiėmė savo prita
rimą ir tik susilaikymas 16

to galas ’ prieiltą. Seimo rinki
mais visi ’ atsarginiai užpakali
niai tBtai sudeginti. Pirmyn 
jau nebėr kur eiti. Ateitis la
bai klaikiuose vaizduose regia- 
ma. Tai kas daryti? Tikrai ši
tų vyrų padėtis viena iš nema
loniausių ! Tų dienų įvykiai 
daug labiau visus sukrėtė, ne
gu ūkininkų visi nerimavimai.. 
Kas , iš tikųrjų tehais dėjos; 
daug kas nematė, neregėjo ir 
žinoti nežinojo; pagaliau ir ži
noti nenorėjo. Manė sąu, jėįj 
jau taip įvyko, tai taip ir rei
kėjo. O čia visiems po nose iš». 
tiko tai, ko visai nesitikėjo.! 
Mat, tų ponų spėta, kad mie
sto proletariataš yįsai ramus 
visiems kaimo įvykiams yra ir 
net gal juos smerkia. O čia vi
sų akivaizdoje ir visai viešai 
demonstratyviai, ir dai- kaip de
monstratyviai, pasisakyta, kad 
ne visa tvarkoje yra, kad ir 
miesto skurdo žmonės pritaria 
kaimo bruzdėjimui. Neregiai/

» 
tartum praregėjo, bet 'išeitfeB* 
nemato. Iš (aukštesniųjų«visufo-; 
•menes klodų yra visur tokių* 
žmonių, kurie visuomeniniai 
yra perdaug apkurtę ir jie vi-j 
suomenės gyvenimo pulsą tik 
tuomet pajunta, kai gatvėje 
pasigirsta šuviaį. Gerai, jei taa 
laiku tokie apkurlėliai susi
pranta, beit kai pavėluoja, ta< 
jų laukia labai ir labai tragiš
kas galas.

Išrodo lyg tragedijos pirmas 
aktas bus prasidėjęs, žinoma,! 
toji įžanga į tragediją gali bū
ti ilga, bet juk istorija metų' 
•neskaito.

Oficialiomis žiniomis praneš
ta, kad suimtųjų butą per 170 
asmenų. Bet šitoms žinioms 
daug kas netiki. Ir netikėti tu
ri pilno pagrindo. Jau visi J- 
pratp ir patyrė, kad tarp •ofi
cialių žmių ir gyvenimo tikro-’ 
vės tvyro didelė bedugnė. Taiii 
daug kas spėja, kad suimtų* 
gali būti keletas šimtų. Dabar! 
laukiama vėl visokių teismų/ 
Tai vis rytojaus nauji rūpės-į 
čiai, kurie maža džiuginančio1 
siūlo.

Šiaip .jau .atrodytų lyg 
venimae grįžo į “normalias” 
gas.

Gegužės pirmosios proga 
kiaitf nors ji palyginamai
miai praėjo, bet iš to neseka’ 
spręsti koksai yra darbininkų’ 
ūpas. Galėčiau ir dabar tai pa-; 
kartoti.

Sakysim, ir su tais įvykiais/ 
Juk leidimas laidoti buvo vį-t 
daus reikalų ministerio duotas 
visai patikimam asmeniui, ži-. 
nomam buvusiam federantui, 
kadaise krikdemų pakalikui K. 
Ambrazaičiui, arba kaip daug; 
kas jį vadina Kaziukui. Taįgi 
šitasai v^ras .pasikvietęs liud-, 
nos praeities poetą Binkį ruo
šėsi iškilmingai palaidoti nąsi-; 
žudžiusį darbininką Kamau- 
ską. Bet 'miesto darbininkai 'be1 
jokio skirtumo tikybos, kalbos! 
politinių įsitikinimų visi sugu
žėjo į tas laidotuves. Jie šia 
me tragingame to darbininko' 
akte ir paleistame žuvyje j’ 
darbdavį matė ir jauste -paju
to viešą protestą prieš tą be-' 
vilčių darbininkų .padėlį ir pa
galiau prieš viso krašto sunkią<

gy-
va-

.sa-i 
ra-,

ti. Prasiveržusi minia pro po
licijos užtvaras t ____ _
gatvėmis karstą nunešė į ka ‘ 
pus ir čia daug tyčia karštų 1

Drožė visai] 
nesivaržydami ir sake, metė < 
dabartiniams gyvenimo vairuo • 
tojams šiurkščius žodžius. čia j 
pat prie žuvusio kapo pasiryd- 
žo skelbti visuotiną dienos; 
streiką. Ką nutarė, tą ir pada
rė. Buvo daug aukų, butą daug; 
neramių valandų, bet proleta
rai ne anos vienuolynų panelės,; 
jie išėję kietą, šiurkščią gyve-t 
rimo mokyklą, jie gerai žino/ 
jei ką laimiu tai laimi tik sun 
kios kovos kėliu. Galvų nepra- 
rado ar dėl tų visų įvykių la 
bai nenusimena. Kas buvo, tai' 
buvo, bet kartu parodė ką ga-! 
Ii. Ir štai jau dabarties gyve-i 
nimo vairuotojai dabar skubi-' 
nas, aiškinąs ką darbininkams į 
gero yra padarę. Jau kalba, 
kad Kaihberių dirbtuvės dar
bininkai, kurie buvo atleisti se
niau iš darbo, dabar turėsią 
būti atgal priimti, be to, pats 
vidaus reikalų ministeris vie
šai pasakė, kad už tą protes
to (streiką visiems darbinin
kams turėsią darbdaviai sumo
kėti; girdi, negi visi darbiniu 
kai esą kalti dėl to streiko, 
kalti, girdi, tik kurstytojai... 
Na tai vis seniau negirdėti iš 
oficialių lupų žodžiai. Matytį, 
kad gatvėje pasigirdę skardus 
žuviai savaip kaip ką paveikė 
ir jų lupos dabar vylingai pra
bilo.

Pirmiaus kalbėta tik vien 
apie ūkininkų reikalus, dabar 
jau viešai prasitarta ir darbi
ninkų klausimais.

žinoma, iš tų kalbų toli ei
nančių išvadų netenka daryti. 
Tai momento nuotaika. Bet vis 
dėlto į (dienotvarkę įtraukti ir 
darbininkų reikalai. Jau dabar 
juos sprendžiant bus daugiau 
atsargumo, bus .švelniau, deli- 
katniau tie opieji klausimai ap
einami.

^Galėčiau jums daug visokių 
sensacingų iš tų įvykių dalykų 
pranešti, bet neverta, gal kuo
met vėliau apie tai visai atsky- 
rai parašysiu. Daug galėčiau ir 
visokių gandų atpashkot', bet 
gandai tik smagiai nervus pa
kutena, kartais net visos gy
venimo eigos esmę užtemdo. 
Tai ir čia susilaikau rašęs.

Jus gal įdomina praėjusieji 
seimo rinkimai, 'bet mums po 
šių dienų pergyvenimų atrodo 
taip seniai buvę, kad net nesi
nori jų prisiminti. Be to, tų 
įvykių fene visa taip vos įžiū
rimai atrodo ir tas. seimas tik 
menkučiu *vos pasrebiamu taš
ku paliko? Pagaliau Kauno Lai
svės Alėjos atsitikimai patys 
per save sako, ko iš seimo lau
kiama ir ko iš jo tikimasi. 
Kaip matos, visuomenes pulsas 
.plaka j visai kita kryptimi, Ii-' 
gos prųgnozas labai yra .aiškus 
ir jau ine ėto seimo priemonė- j 
mis ta liga bus pagydyta, — 
čia reikalingi kiti gydytojai, 
kurie ne iš seimo suolų turi 
ateiti.

Lietuvoje birželio mėnesiai 
jau nuo kurio laiko visuomet 
yra turtingi ir turiningi savo 
įvykiais.

Pirmas ant buvusio ministe-' 
rio pirmininko Voldemaro pa- 
sikėsinmiias taip pat anuomet 
beveik birželio mėnesyje įvy
ko. A. Voldemaras iš ministe- 
rįų išvytas irgi birželio mėne- 
syje. Buvęs vidaus reikalų mi- 
nisferis įRustėikis mėgintas nu
žudyti ir anuomet birželio mė
nesyje. JL934 metais aukštų ka- 

. jininkų sukilimas, kuris taip 
liūdnai (užsibaigė, birželio mė- 
eje buvo. Pereitų metų uki- 

ų jbruzdėjinįo užuomazga

sai seimas bus taip pat nevai
singas.

Tai toksai musų gyvenimas 
gyvenimėlis. Bet jei jus ma
nytumėt, kad dėl viso, kas įvy
ko, mes vekšlename, arba skun
džiamės išmaldų prašydami, tai 
klystumėt.

Verkšlena tie, kurie likimo 
nuskriausti rytojumi netiki. Iš
maldų laukia tie, kurie ubagais 
dvasioje yra. *

Mes kupini vilties, kad mus 
laukia skaistus rytojus ir tos 
vilties vedami einame savai
mingais keliais!

Musų šūkiai aiškėja, musų 
norai, pasiryžimai stiprėja.

Bukit palaiminti tarp 
geros valios žmonių.

Jūsų užsimojimai, jūsų 
bai mums žinomi. Smagu 
ti, džiugu patirti, kad jus 
nepamirštat Jei ne visuomet 
laiku, arba kartais kada rei
kia musų balso neišgirstat, tai 
turit suprasti musų gyvenimo 
sąlygas, o jas supratę tikri 
esame, kad mums atleisit Kar
tais gal ne visai aiškiai pasi
sakome, bėt ir tai turit žinoti, 
kad ne visuomet yra gera 
kas išpasakoti.

Toli, toli jus nuo musų 
venate, o tie toliai. dabar 
didesni pasidarė, kuomet tau
ta nuo tautos, valstybė nuo 
valstybės visokiomis įvairių 
muitų sienomis atsirubežiuoja. 
Rubežių rubežiai, sienų sienos, 
per kurias net laisva mintis 
kartais negali praskristi.

Tik ryžtingumo, daugiau, nu- 
galesim mes visus Atlanta, su
byrės visos Kinų sienos. Tikė
kim, kad ir Lietuva išeis į pla
taus gyvenimo lygius, plačius 
kelius.

Tikri kad ir jus mums ši
to linkite, ar netiesą sakau?

— Jūsų Keistas.
VI-24.

visų

dar- 
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mus

vis-

gy-

Jau atėjo žurnalas 
KULTŪRA No. 5 
iš Lietuvos

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

Autoritetas ir laisvoji min
tis—prof. V. Cepinskas

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

{spūdžiai iš Leningrado ir 
Maskvos—Ant. Venclova.

1936 metai -
Plienas verda — A. Pavi

lionis.
Gabrielės Petkevičaitės— 

Bitės gyvenimas—I. Dekto- 
raitė ir literatūrine bei vi
suomenes veikla.

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

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

lionis/ •
Karas istorijos faktų švie

soje
Apžvalga ir redakcijos 

straipsniai. 68 puslapiai — 
Kaina 45 centai-

galima gandi

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

Ad. Lastas.

M. Pakalniškis.

mJIENAS” ant faile kam* 
ml kur pardiiodaim lai- 
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščiu bus gatavas

tėnai stovi ne savo sma 
orumui, bet Jusy pato 
^umo delei.



antrą

Movie InnAntra

Mėmei Cafe
Vietinis.

Rockwell Tavern

Lietuvon

CICERO ŽINIOS

Louis Inn

Bungalow Inn

SUSIRINKIMAI

Mine Run Screened 
daugiau $7.00 tonas

NATHAN
KANTER; Studijuoja pramogų 

klausimą Chicagoj

Dirbtuvės 
persitikrin

Kunigas užmuštas 
automobilio nelaimėj

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

pas žino- 
biznierius 
18 ir So.

Joseph Pesce, 401 So. 12th 
avenue, Maywood, rastas negy
vas ant geležinkelio bėgių,' kaip 
Sprendžiama, keletą, yalandų po 
to, kai jį užgavo traukinys..

Prie bet kokį cigaretŲ 
stalo, Bile kokiam kli
mate, jus galite gauti
Old Golds
Šviežumo - 
kitę patys.

4707
Visi 

VJENINTELI8 DISTRIBUT0BI8

David paskirtas vy 
riausiu teisėju

Kunigas Lawrence Halloraiji 
šv. Veronikos bažnyčios kamen 
dorius, 6507 Ingleside avė,, už
muštas automobilio nelaimėj-, 
kai automobilis kuriuo jis va
žiavo susidaužė su kita mašina 
arti Pontiac; III. Nelaimė ištiko 
kunigą pirmadienį

trečiadienį Liepos 8 d., 8 vai. vak. Visi

- Teisėją Jcseph P. David; į- 
vesdino kaip vyriausią Cook 
kauntės superior teismo teisėją. 
Buvęs to teismo teisėjas Mi- 
chael L. McKinley įvesdintas 
kaip vyriausias kriminalio tei
smo teisėjas.

Politikieriams
■ t riji K MJ ' smagumai

Movie Inn Tavern randasi 
adresu 607 West 63rd Street 
Šios gražios įstaigos savinin
kai yra pp. A. Jokantai, brigh 
tonparkiečiai, seni Naujienų 
skaitytojai ir rėmėjai.

čia randasi taip importuoti- 
taip amerikoniški gerintai, 

užkandžiai kas-

CONDRAD’AS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd- Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gi 
dovana. Modernišku Vestuvių Pi 
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Englewood 5883—5840

Rastas nušautas 
kambary, kur buvo 

30ginklų

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

gražus saliu-
Viršuj viešbutis, švarus 

tuščio nėra nė 
Tai yra vienintelė šito-

■k FAST COACH TRAIN

Išvyks šeštadieni, liepos 25. 
Grjžta šeštadieni, rugpiučio 1 d.

Informacijoms kreipkitės i
Erie Tikietų, ofisus:

. •Dearbom Statlon HArrison 9830
XX » City Ticket Office HArrison 4160

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus, 

vedyboms

PRINGESS
S. CLARK PRIE JACKSON 

Eina nuo pietų iki vidurnakčio 
25c iki 2 vai. po piet. 
Tiktai viena savaitę 

“Moscow Laughs” 
Linksmus Sovietų gyvenimo ko 

pi e n tarai.

Lietuvių Namo Bendrovės 
metinis išvažiavimas įvyks sek
madienį, liepos 12 d., Spaičio 
darže, ten kur pernai buvo iš
važiavimas.

Vieta gera, paranki priva
žiuoti. Bus išdalinta dešimt do
vanų vertės $130. Dovanų tar
pe yra General Electric radio 
$66.50 ir* vyrui siutas, kuri pa
gamins patyręs siuvėjas T. Bra
zis, 1403 S. 49 crt.

, Cbok kauntės iždininkas Jo
seph Gili pareiškė^ kad jisai 
tuojau pasiųs Chicagai ir jos. 
priemiesčiams čekius’ viso suma. 
$574,992; kiekviena valdžios, 
vienetą gaus tokią sumą, ko
kia jai išpuola.

Skubinasi sutvarkyti 
senatvės pensijų

1 reikalą

4631 
užlaiko 

Insurance

LJD.D: 4 Kuopos, mėnesinis susirinkimas įvyks Burencko Svet.
2244 W. 23rd PI
nariai prašoma būtinai dalyvauti, nes bus delegatų praneši
mas iŠ įvykusio Clėvelande Amerikos Lietuvių Kongreso 
Lietuvos Demokratijai atsteigti nutarimų. Taip pat bus tar
tasi ir dėl pikniko, kuris įvyks rugpiučio 9 d. Dambrausko 

Karmoj, irgi apie išvažiavimą liepos 19 d, į J. C. farmą prie 93
ir 62 avė. — A. Dainis, Sekr.

Bridgeporto Dr-stės Palaimintos Lietuvos pusmetinis susirinki
mas įvyks Liepos 8, d., 8 vai. vak., Chicagos Lietuvių Au
ditorijoje. Malonėkite laiku susirinkti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. — Valdyba. *

Bungalowlnn
. Musu užeigoj visados randasi ge
riausios rųŠies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, cigaretai; užkandžiai veltui. 
Muzika kasdien. Graži vieta visiems 
užeiti ir gražiai laika praleisti. At
dara visa nakti. Savininkai:
PETER GREEN & JOS. TREPOSKAI 

82nd and Kean Avenue

ferson parkoj Albany parko; Ir- 
ving parko; Portage parko, 
Belmont-Craig iri Logan sųuare 
apielihkėse.

Tie pasikalbėjimai arba in- 
terviėws bus daromi tikslu nu
statyti publikos opiniją klausi
mu; kas reikalinga padaryti, 
kad tiksliau patarnauti tų apie- 
linkių pramogų reikalavimams.

Šį ityrinėjjmą darys tam tik
ras komitetas, kurio priešaky 
stovi Dr. Todd, vienas viršinin
kų Chicagos pramogų komisijos I 
ir North westem universiteto 
profesorius.

Rasta negyvas, peršauta gal
va, Edwin Delaney, buvęs De- 
ianey^Heald' kompanijos vice
prezidentas. policija užtiko De
laney kambary 30 ginklų; re
volverių ir šautuvų. Delaney, 
policijos manymu, valęs revob 
verj; kai šis netikėtai išsišovė 
ir pakirto jo' gyvastį. Delaney 
gyveno adresu 7159 Stony Is- 
land avė.

Illinois valstijos administra
cija skubiai darbuojasi, kad 
juo greičiau sutvarkyti senat
vės pensijų išmokėjimo reikalą* 
Illinois ‘valstijoj yra apie 88,- 
000 tokių asmenų, kuriems pri
klauso šios pensijos. Bendrą 
pensijų sumą norima pakelti iki 
$30 mėnesiui.

Jau pradėta platinti tikietai 
išvažiavimui Draugystės Lietu
vos Kareivių uniformos sky
riaus. Išvažiavimas įvyks 26 d. 
šio mėnesio Dambrausko fer
moj. Tai bus pirmas didelis ka
reivių pasirodymas. Daug stam
bių ir smulkių dovanų laimėji
mui. Taip kitų p. J. Saulis, 
4845 West 14 st., paaukavo pu
sę bačkos alaus.

Kareiviai turi daug gerų'rė
mėjų ir jų parengimai būna 
sėkmingi. Nėra abejonės, kad 
ir šis parengimas bus sėkmin
gas.

Tai yra antra pp» Jokantų 
užeiga. Ji randasi jų nuosa
vam name adresu 3934 So. 
Rockwell st* šioj tavernoj yra 
geros rųšies. degtinė, vynas, 
alus, cigarai, užkandžiai ir 
teikiama mandagus patarna
vimas.

Pradedant liepos 13 diena 
250 žmonių per visą savaitę 
darys interviews arba turės pa
sikalbėjimus su privačių įstai
gų, pusiau visuomenių ir ko
mercinių agentijų vedėjais Jef-

' Chicagoj ir jos apielinkėj^ 
priskaitoma 90,000 su viršum 
šeimynų bedarbių; kurios netu
ri kitokių gyvenimui pajamų, 
kaip tik pašalpą.

TUo tarpu nuo 1 dienos lie
pos mėnesio joms nebuvo dagi 
maistas siunčiamas, kadangi 
miestas neturėjo kuo persiunti
mo kaštus ‘padengti.

Antradienį, liepos 7 d., mįė* 
©to tarybos nariai, t. y. ąldor- 
manai, patys, sudėjo $2,900 pa
što lėšoms už persiuntimą^ pa
šalpos bedarbiams.

Aldermanas Jacob M. Arvey, 
kalbėdamas miesto rotužėje, ra
gino uždėti speciales taksas po 
30 centų ant tam tikros nuo
savybės vertės ir tuo budu. su
keltus fondus suvartoti bedar
bių šelpimui.

Bedarbių būriai užpildę al- 
dermanųt kiemus, ieškodami pa
gelbės nuo bado apsiginti.

Pirmadienio vakare įvairių 
setlementų darbuotojai ir dar
buotojos turėjo susirinkimą ap
svarstymui, kas daryti pašalpos 
teikimo kryžiui ištikus mies-

Traukinys užmušė 
' žmogų

Restaurant
Stekai, porčepai ir kiti Šilti valgiai, 

Bismark alus, geros rūšies 
degtinė ir cigarai 

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 
Savininkai *

701 W. 21st Place TeL Gana! 7522

LOUIS INN
Cary Specal Alus pas mus visados 
ir veltui geri 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
Louis ir Bernice Nizin- 

skiai
83rd AND KEAN AVENUE

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 kasdiena šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame 
visus draugus ir pažjstamus atsilan
kyti.

Savininkės Mama ir Duktė.
EMMA IR EMILY.

jijoz apas-
UDĘIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

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:

MĄTT RAUGAS
1943 N. Kostner Avė., 

po 5 vat vakare.

Kunigas Claude Williams, iš 
Little Rock, Arkansas, neseniai 
nukentėjo nuo vietinių mušeikų 
smurto. Jis mat mėgino patir
ti kur dingo vienas streikinin
kas toj apielinkėj. Juodašimčiai 
už šitokias kunigo pastangas jį 
išplakė diržu. Dėl šio įvykio 
Washingtono valdžia įsakė fe- 
deraliąms agentams padaryti 
tyrinėjimą.*

Dabar kunigas Claude Wil- 
liams kalbės Chicagoj liepos 10 
didną Capitol Building patalpo
se ir Forum salėj, 322 East 48‘ 
Street, liepos 13 d.

Kunigas Williams atvyko į 
Chicagą tikslu liudyti juodveid- 
žio Sam Bennetto byloj. Arkan
sas šerifai nori, kad Illinois val
stijos vyriausybė išduotų tą 
juodveidį jiems pargabenti jį į 
Arkansas.

Kadangi Bennettui grūmoja 
nulynčiavimas, jei jis parga
bentas į Arkansas valstiją, tai 
pažangioji Chicagos visuomenė 
daro spaudimą į valdžią, reika
laudama neišduoti Bennetto Ar
kansas šerifams.

Patartina ir lietuviams, ku
rie turi laiko ir noro, išgirsti 
ką papasakos, kunigas apie ko
vą, kuri dabar eina tarp Ar
kansas medvilnės plantatorių 
vienoj pusėj ir jų farmų ren- 
daunįnkų bei .beępų kitoj ? pu-

Bungalow Inn randasi prie 
82 g. ir Kean avenue. šios 
gražios rodhauzės savininkai 
yra pp. P. Green ir Jos. Tre- 
poška. Čia galima rasti kas
dien geri gėrimai, degtinė vy
nas ir alus, cigarai, cigaretai 
ir užkandžiai veltui, gražus 
stalai moterims ir merginoms. 
Bizniaviete atdara per naktį; 
mandagus patarnavimas. Sa
vininkai taipgi praneša, kad 
jau Willow Springs ant Kean 
avenue nebėra daugiau dul
kių, nes jų didmiestis, tiek pra 
turtėjo, jogei Kėan avenue a- 
pielinkę aplaistė smala.

RADIO PROGRAMAS
Per W. M. B. I. 1080/ kilocycles

Ketvirt., Liepos 9 dieną 
nuo 4 iki 4:30 po piet

Kalbės A. J. GILLIES temoje: 
Seno& ir Naujos gadynės kunigai,

Po to kas antra ketvirtadienį per 
ta. pačia stoti tuo pačiu laikui Lia
nos 23 diena, Rugpiučio 6, 20 ir 
Rugsėjo 3 ir 17 diena.

Neužmirškite laiko ir nepraleiski
te progos klausytis Dievo žodi.

kuo geriausia reikalui prisė 
jus. Telefonas 
2800.

Čia tik pora dovanų paminė
ta, o kur dar kitos dovanos ir 
pikniko rėmėjai. Jie mums ži
nomi — tai Danauskis, Petkus, 
Bartus, Bernadišius, Saibol, 
Rimdzius, Pauga, Lipskis, Sch- 
vvarzel ir p. Varkala, L. N. ben
drovės auditorius. Tad’ bukite 
piknike visi.

18 G. APIELINKš 
dienio rytą, liepos 7 dieną, ras
tas negyvas Jonas Gimbutis.

Jisai gyvano pas pp. Bene- 
kaičius kurie laiko taverną 
Halsted gatvės prie 21 g.

Velionis paėjo iš Lietuvos 
nuo Panevėžio, buvo 
metų amžiaus.

Seniau yra įdirbęs 
mus šios^ apielinkės 
pp. Orlakius, kampas 
Halsted gatvių.

Neseniai Gimbirtfš gave karo 
veteranų bonus. Dalį pinigų 
sakoina, pasidėjęs juodai die
nai, o kita dalim nusitaręs ap
rūpinti būtinuosius . {gyvenimo 
reikalus.

Liepos 24 d; laivu Europa 
išplauks. Lietuvon advokatas J. 
Bagdžiunas-Borden. Jis vyks- 
ta Lietuvon kaip Amerikos lie 
tuvių olimpiados komiteto įga 
liotinis užprašyti grupę Lietii* 
vos sportininkų atvykti Ameri
kon 1937' m. rungtinėms su 
vietiniais lietuviais sportinin 
kais. ‘ ;

Adv. Bordeno draugai ren
gia jam išleistuvių vakarą. Tas 
vakaras įvyks, trečiadienio va- 
kare, t, y., šiandie, Gieneagles 
golfo kliuĮje^kurs randasi prie 
McCarthy roądį apie mylią to
lio nuo Archer avė.

Ieva; Lukošiūtė.

— Boulevard
Senas Petras.

TeL RepubUc 8402

Grane Goal €o.
5332 S. Long, Avė,

Chicago, IU.

Pocahontas
5 tonai ar

Smulkesni $6.80 tonas,

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose 
tiktoL per DVI DIENAS. Už dau
giam pakartojimų^ reikės * mokėti. 

“NAUJIENŲ” ADM.

MES PATAISOME
RADIOS

Tegul ekspertai pataiso jusu Radio, 
Mes esame gerai susipažino su kiek
vienos rūšies radio,. Darba garantuo
jame ant metų, Dykai apskaitliavi
lnas. Pašaukit, mus

HEMLOCK 3434
KALBAME LIETUVIŠKAI

Southwest Radio Co.
1708 West 63rd Street

P-nia Zabulinskienė pasiliuo- 
savo iš biznio. Jos vietą užėmė 
E. Matas, senas patyręs vertel
ga. Kalbama vieta randasi^ p. 
A. Miliausko name, 4904y2 W. 
14 Street. Tai yra seniai išdirb
ta bizniaviete 
nas 
kambariai 
vieno.
kia vieta musų apielinkėj, ir la 
bai gerai, kad yra kur prisiglau
sti pavieniams.

Kunigas pasakos 
apie smurtininkų šė

limą Arkansas 
valstijoj

P-nas Paul M. Smįth 
So. Ashland avenue 

■ iteal Estate and 
biznį. Kiek teko patirti iš p. 
Smith kalbos, tai dabartiniu 
aiku jis i turi gerų bargenų.

Norintieji namus pirkti ar 
parduoti; arba 'kam yra rei
kalas ffu apdrauda, visuomet 
kreipkitės į. šią įstaigą, nes p. 
Paul M* Smith yra senas šio 
biznio vedėjas ir patarnaują

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMO.

Loius Inu randasi prie 83; 
gatvės ir Kean avenue. šios 
didelės ir su daug kambarių 
rodhauzės savininkai yra pp. 
Nizinskai. Jie yra rimto budo 
ir draugiški žmonės, Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariai.

Jų užeigoj visuomet galima 
gauti gęri gėrimai, degtinė, 
vynas, Cary Special alus, ci
garai, cigaretai ir užkandžiai 
—lietuviškos kilbasos su ko
pūstais, Bar B. Q. arba spėrib- 
sai. veltui;: muzika šeštadie
niais ir sekmadieniais, kamba
riai vasarotojams ir malonus 
patarnavims.

Neužmirškite šią įstaigą ap
lankyti. Jos garsinimas eina 
Naujienose kasdien.

Schlitz alus 
dien, o penktadienį žuvis vėl 
tui, muzika ir šokiai.

Tavernos
Kur _ Snsirenka Lietuviai _ ,

Pirmadienį p-lė Gertrūdą 
Levvand, 25 m., turėjot darbą, 
vaikiną, su kuriuo planavo, ap
sivesti ir $800, Antradienį j.į 
sėdėjo už grotų policijos, stoty. 
Ji papasakojo, kaip jos kava
lierius prikalbino ją paimti $800 
priklaususių kompanijai; kuriai, 
ji tarnavoi <

Kai jos sužiedotinis gavęs 
tuos 800 dolerių, . tai nežinia 
kur dingęs, o ji pasilikusi vie
na ir su atsakomybe už paim
tus pinigus. Prapuolusio vyro 
vardas ir pavardė buvę Jackson 
Fenn.

t
TAUPYKIT PINIGUS UŽ

TIKRINTOJ IŠTAIGOJ
U. S. Government įstaiga. F. S. and L. Ins, 
Corp. apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00 

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje 
iŠmokėjom ĄS/o

Turtas siekia virš $1,300,000.00.DUODAM PASKOLAS ANT PIRMU MORGIČIŲ

STANDARD FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASSOGIATION of GHIGAGO
2324 S. Leavitt St. Tel Ganai 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

Paul M. Smith and 
Company

Neužmirškite Šios užeigos, 
nes jos mėnesinis garsinimas 
eina Naujienose jtiu 
mėnesį.

įLaidotuvių Direktoriai

Šie Ifettfviai ir lietuvaitės ii 
siėmė laisnius (leidimus) va 
dyboms:

John Sivak 20 m. ir Coastan- 
ce Petkus 17 m.

Frank Slaninka 23 m. ir E>v 
telle Armalis 22 m.

Walter Booknis 44 m., it 
Theodora Mainis 46 m.

Alex Šimkūnas 27 m. ir EI 
vira Stulpin 25 m.

Peter Jankauski 23 m. ii 
Katherine Tervainis 18 m.

, . ANTANAS DAUKŠAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

J liepos 5’ diena, 1086' tti., sulau- 
. kės 26 m. amžiaus,, gimęs Ghį- 

cago, III. AiUerikoj išgyveno 
f 26 metus.
; Paliko dideliame nuliudime 

tėvą, Petrą, bobute; Marcelę 
Daukšiene, dėdę ir dėdienę 
Petkus, dėdę ir dėdiene Dauk
šus ir ju Šeimynas, gimines ir 
daug pažįstamų..

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos, koplyčioj, 3319 Litų? 
anica Avenue.

Laidotuves jvyks ketvirta
dieni, liepos 9 d;. 8 vai. ryto 

\iš koplyčios i Sv. Jurgio para- 
I pijos bažnyčią, kurioje atsibus 

gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulyde- 

i tas i šv. Kazimiero kapines.
Visi Ar A. Antano Daukšos 

giminės, draugai ir pažystami 
>sat. nuoširdžiai-kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti- 
jam paskutini, patarnavimą ir 

/ atsiSveikibinlą. <
Nuliude liekame,

i Tėvas, Bobutei Dėdės, Dėdie
nes ir Giminės.‘f J';‘r'U' ' ' « 1 "

. Patarnauja Laidot. Direktorius 
S. P. Mažeika, tęl. Yards 1138.

; Šią naują užeigą» Memel Ca
fe, 1325 North Halsted Street, 
atidarė plačiai žinoma chica- 
giečiams lietuvių parengimų, 
piknikų ir koncertų lankytoja 
ir lietuviškų draugijų rėmėja 
Emma ĮPocaitė su savo dukte- 

į ria. Emily. Jos abidvi yra ChL 
cagos Lietuvių Draugijos, Kei
stučio Kliubo ir Raudonos Ro
žės Kliubo narės. ‘

h Memel Cafe naujai išdeko- 
hruota p. Justino Danelkaus.
h P-nios Emmos užeigoj bus 
visuomet gaunami šilti, pietus 
•ir užkandžiai, geros rūšies gė
rimai, taip importuoti, taip a- 
merikonišjti. Miller High Life 
alus, stalai ^moterims ar mer
ginoms, taipgi malonus patar
navimas.

Neužmirškite aplankyti Me
mel Cafe. šios, bizniavietėš 
garsinimas eis Naujienose 
kasdien per metus laiko.

Eile žmonių antradienį liudi
jo kauntės teisėjui Jarecki, kad 
primary rinkimų dienoj, balan
džio 14, jie nebalsavę, tačiau 
jų vardai keturiuose presink- 
tuose 20 wardoj buvo įrašyti 
kaip balsavusių. •

šie liudymai duota ryšy su 
byla iškelta kalbamos vardos ir 
kalbamų presinktų rinkimu vir
šininkams. Teisman patraukti 
kaltinami, kaip balsavimų suk
čiai yr& taip- republikonai, taip 
demokratai politikieriai.

Dabar galima gauti kaihiininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR C0.
South Halsted Street 

Telefonai YARDS 0801

Hospital 
Ligoninė

SVEIKATOS KLINIKA
Ton si lai išimami . P.Afi 

vaikams .......... —......T ■ ■■ W
Pan^s....1±"i.'........... M5-00
Akušerija, na-,

Medikais egzami- . aflfl 
nacija ...................... ■
DOUGLAS PARK HOSTIPAL

■ 1900 So« Kedzie Avė.

Siunčiam Gėles Telegramų į Visas 
Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
K.VIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms. Rankietams 
ir Pagrabams 

33E So, Halsted St.
Tel, BOUlevard 7314

.. . , , ..
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IŠ LIET. RYMO KAT. SUSIVIENIJIMO 
AMERIKOJ SEIMO

(Pabaiga)
Antras įdomus sušikirtimas 

•buvo dvasios vadų, kaip jie ten 
vadinasi, su mainieriais. Da
lykas toks: rezoliucijų komisi
ja, prašoma dvasiškių, patieki 
rezoliuciją nurodančią, kad dau
geliui dvasiškių reikia važiuoti 
namo išpažiričjų klausyti; todėl 
jie, dvasiškiai, prašo seimą, 
kad valdybos rinkimai butų lie
pos 3 dieną iš ryto.

Perskaičius rezoliuciją kilo 
triukšmas, pasipriešinimas. Iš
sivystė karštos diskusijos už it 
prieš rezoliuciją.

Tūlas biznierius atsistojęs 
pareiškė, kad jis esąs bizny 
vienas. Bet kadangi jam or
ganizacijos gerovė esanti svar
bi, tai biznį jis paliko svetimo
se rankose, o pats atvyko į 
seimą, ir seime pasiliks tol, koli 
reikalas bus. Taigi ir dvasios 
vadai turėtų pasilikti seime, 
jeigu jiems svarbus yra orga
nizacijos reikalai.' Po šio biz 
nieriaus kalbos dvasiškiai išsi
žadėjo savo reikalavimo.

Paėmė balsą kunigas Alba- 
vičius’ Jis griežtai užprotes
tavo kam tas biznierius sulygi
no savo biznį su kunigų pašau
kimu. Girdi, kunigai nesą biz
nieriai, bet esą dvasios vadai 
— kunigai, o jus, reiškia svie- 
tiškiai, esat katalikai, todėl mes 
Jums reikalingi.
■ Po kunigo kalbos gavęs bal- 
są mainieris vėl atsuko argu
mentus prieš klebonus: esą, 
kas jus čia laiko? Kurie no-

rite, tai važiuokite savais ke
liais, o mes apseisim ir be jūsų.

Kai rezoliucija tapo paleista 
balsavimui, ji buvo atmesta 
Reiškia, meinieriai nugalėjo sa 
vo dvasios vadus. Ant ryto
jaus apie penketą kunigų buvo 
mažiau.

Nutarta, kad valdybos rapor
tai butų išsiuntinėti išrink- 
tiėms delegatams 15 dienų 
prieš seimą.

Nutarta, kad kiekvienas nau
jas narys užsimokėtų tik vieną 
dolerj įstojimo, nežiūrint į kokį 
skyrių jis įstoja ar kokią ap 
draudą paima.

Sekantį seimą laikys Pitts- 
burghe..

Valdyba pasiliko visa senoji. 
Didžiausias susikirtimas įvyko 
dėl sekretoriauta ofiso. Senasis, 
p. šaliunas, turėjo rimtą kon 
kūrentą iš p. Vilniškio pusės, 
kurs gavo 43 balsus, o šaliunas 
56 balsus. Kitiems ( viršinin
kams opozija .buvo silpna.

Svečių lankėsi mažai. O ir 
jie, pabuvę po pusvalandį arba 
valandą, apleisdavo svetainę. 
Matėsi Vaidyla, Andrulis, adv. 
Borden, adv. Kai, daktaras Poš
ka, Vitaitis, Vitaitienė, Vilai- 
tienė, adv. Gugis ir keletas ki
tų.

Man patiko mainierių drąsus 
apsėjimas su kunigais, 
mus Chicagoj kas kita,
koks nors biznierius ar profe
sionalas, sutikęs dvasišką va
dą, nežino kaip lankstytis prieš 
jį, o klebonas, pastebėjęs besi
lankstančio nervingumą ir ži
nodamas, kad tas asmuo jau ne- 
bėpraktikuoj antis katalikas, 
pradeda .jam išmetinėti jo apsi
leidimą. Vėliau, žiūrėk, toks 
asmuo visiškai nusilenkia dva
sios vadui. ‘ } ■ ■ 1 v. ‘ ,

Pas 
čia

Dvigubas Cellophane į- 
vyniojimas apsaugoja 
Old Golds cigaretus nuo 
drėgmės, sausros ir dul
kių. XX.

nu° *20.00 ik?50.00

Kuolai-
Frank Bulaw gavo 

perskyras

dos!
Liepos 7 d. Cook kauntės 

triobėsy pas teisėją Sabath p. 
F. Bulawui ir S. Kampikaitei 
duota perskyros.

Bylos svarstymas užsitęsė 
keturias minutes. Nuo visų 
obligacijų Bulaw paliuosuo- 
tas. —N.

DIDELIS SUTAUPINIMAS
Iš Clearing apielin 

kės
Jonas šeštokas, vietos biz

nierius, turėjo tikrą siurprizo 
partiją savo varduvių dienoj. 
Už skaitlingą atsilankymą jis 
dėkoja draugams ir kostu- 
meriams; dėkoja taipgi už la
bai gražią dovaną r— kvietką, 
tik nežino kas ją prisiuntė. P.

Elektrikiniai Refrigeratoriai
4 pėdų didumo .... $69.00 
Elektrikiniai Refrigeratoriai
5 pėdų didumo .... $89.00
Elektr. Refrigeratoriai 7-9 
pėdų po..............$125.00
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI.

Skalbiamos mašinos po
$33.50

Taipgi pilnas pasirinkimas 
geriausių Refrigeratorių:

GENERAL ELECTRIC, 
KELVINATOR. 
WESTINGHOUSE, 
CROSLEY.

“ 104.50

---------------- T---------- !------

Šokiai atvirame ore 
Marouette Parke

ir 
aukšč.

Jos. F.Sudrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulęvard 4705

MARQUETTE 
Chicagos Parkų 
^ruošia pirmą šokį gatvėj Mar- 
ąuette PaTko apielinkėje ket
virtadienį, liepos'9 dieną, 8:30 
vai. vakare.

šokiui vieta California ave
nue tarp 67 ir 68 gatvių. Be
nas iš penkiolikos instrumen
tų gros šokiams ir linksmins 
publiką. Publikai pasilinksmi
nimas veltui ir ji yra kviečia
ma atsilankyti.

PARK. — 
Distriktas

Sodininkystės 
paroda

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

Nedėliomis WCFL—7 vai. vak. ir 
Kętvergais WHFC. 1420 k. 

nuo 8 vai. vakare. . .

• Nuo rugsėjo mėnesio 12 iki 
20 dienos Internacionaliame 
amfiteatre bus laikoma Sodi
ninkystės ir daržininkystės 
paroda. Kalbamas amfiteatras 
tai stokjardų pavilionas So. 
Halsted gatvėj prie 42 g.

H

------- :• •»

Open wide, Johnny.“|, ' /|M “That wasn’t 10 bad.“

-L*. '
“Will it hurt, Doc?” “Be careful with that.“

Sekmadieniais Budriko tfidio 
programais iš stoties WCFL. 
7 Vai. vak. būna visuomet įdo
mus ir įvairus. Kas kart ten
ka išgirsti vis naujų muzikos 
kurinių ir įvairių radio daini
ninkų. Praėjusį sekmadienį 
programą išpildė radio orkest- 
tra ir d^ininkas Justas Kudirka

Nereikia pamiršti dar, kad 
Budrikė pastangomis yra duo
dami reguliarus radio progra
mai kas ketvirtadienis iš sto
ties WHFC. nuo 8 iki 9 vai. 
vak.,/ o pirmadieniais ir penkta
dieniais iš stoties WAAF. 7 vai. 
vakaro.

Moterys automobili 
stės turi mažiau 

nelaimių

pas
ALBANY, N. Y. — Johnny Roderick pirmas apsilankymas 
dantų gydytoją. , .

i

Ir Senas Petras nesi-
ii

jaučia gerai

su- 
su-

lo.

mažiau 
svaigi-

Senas Petras nepraleisdavo 
progos paminėti, kai jo pažin
ties lietuvis ar lietuvaitė 
sirgdavo. Dabar jis pats 
sirūpinęs savo sveikata.

žinomą, Petras neguli
yoj,^ bet juk pasitaikė, kad liga 
iš menkniekio kar kada pasi* 
keičia į rimtą pavojų.

Gydytojas jau antrą kartą 
pastbėjo Senam Petrui, kad jis 
daugiau vaikščiotų, 
miegotų ir nevartotų 
nančių gėrimų.

Kaip atrodo, gydytojo siūlo
mas rėžimas gali suvaržyti 
žmogaus ‘laisvę’, bet, kiek te
ko patirti, Petras ketina pasi
duoti “diktatūrai” ir laikytis 
gydytojo įsakymų. O tai reiš
kia,, kad jis tutr būt visai nebe
ragaus degtinės ir alaus, kad 
nuo mėsos pereis ant daržo
vių ir kitokių “nekruvinų” val
gių. Ir kad ko, tai musų Se
nas Petras dar gali tapti ve- 
getarionu.

Visi velija gero pasisekimo 
naujame gyvenime, to paties 
velija jūsų reporteris ir Se
nam Petrui.

— Jūsų reporteris.

Iš darbo lauko
Chicagos socialistai aktyviai 

veikia remdami Illinois Dar
bininkų Susivienijimą ’ jo ko
voj prieš tai, kad teikimas pa
šalpos bedarbiams tapo paves
tas vietinių valdžių atstovams. 
Viena, tie politikieriai šito
kiam darbui yra nekompeten- 
tiški. Kita, vietinių valdžių Il
linois valstijoj yra tur būt 
apie \ 17,000. Nesunku suprasti 
kokios betvarkės galima tikė
tis teikime pašalpos bedar
biams, kai šelpimas perėjo į 
tokios daugybės valdžių ran
kas. Taigi socialistai • kviečia 
darbininkus ir visą miesto vi
suomenę į protesto mitingą, 
kurs įvyks liepos 8 d. pašalpos 
teikimo reikalu.

Daugiau kaip 90 Illinois val
stijos darbininkų unijų pa
siuntė delegatus į šios valsti
jos Darbo Partijos konvenciją, 
įvykusią Springfielde liepos 4 
d. Tarp kitko konvencija grie
žtai atmetė bet kokį bendra
darbiavimą su trečiąją, gali
ma sakyti, Amerikos fašistų 
partija, kurios priešaky stovi 
kongresmanas Lemke, katali
kų kunigas Coughliri ir prie 
kurios prisidėjo habašnįnko 
Louisianos senatoriaus Longo 
šalininkai.

Serga Danielius 
Gricius

Chieago Motor Club inži
nierių apskaitliavimu, Chica
gos srity— Metropolitan area 
—nelaimių su moterimis taip 
pėstininkėmis, taip automobi- 
listėmis pasitaiko trečia dalis 
to kiekio, kiek jų pasitaiko su 
vyrais. Atrodo, kad moterys 
yra atsargesnes ir eidamos 
pėsčios per gatvę ir važinėda
mos automobiliais, negu vyrai.

Kasdien skaitydami 
"NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

CLASSIFIED ADS
' .: .. ’V ■

CLASSIFIED ADS
—A■—Ml! I    Į IĮ.  /

Business Service 
Biznio Patarnavimą*

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičiu. 
Užrašo m visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduoįam,. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

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

LANDI ORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St..

Tel Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksaie 
ir slnkom. Taipgi Štom fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant' išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

, S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St CALumet 5269.
—o— x

—o*— , 
DAUGIAU UŽ JŪSŲ PINIGUS 

Mes garantuojame jums 40% tikrų 
sutaupą persitikrink ir palygink 

pats. Be imokėjimo.
20 mėnesių išmokestiiui.

4 kambariu įrengimas ....*...$125.00 - 
Moderninis parlor setas, .vertės 

iki $135 :.................................. $29.50
Moderninis miegkambario setas, 

vertės iki $150 .....................  $39.50
Didelis pasirinkimas importuotu 

kauru $10.b0 ir aukščiau. Twin stu- 
dio couch ........... ................. * $12.50

Nauji springsų matrasai $6.00 ir 
aukščiau. Puikus franeuziškai pa
puoštas miegkambario .setas, pirma 
$189, dabar ..........   $49.50

Liberali nuolaida už jūsų senus 
baldus.

UNITED FURNITURE MART
/ 746 East 47th Street.

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

MARQUETTE PARK — Jau 
bus apie tris mėnesius kai ser
ga plačiai žinomas’ chicagie- 
čiams Danielius Gricius, 2452 
West 69 st;, buvęs statybos 
kontraktorius, kurs savo laiku 
yra pastatęs apie 100 namų, o 
dabartiniu laiku i turi tavern 
biznį adresu 2451 W. 69 st. 
Ligonis randasi r namų daktare 
priežiūroj. Pažinties draugai 
prašomi atlankyti jįjį.

> — Senas Petras.

Lietuviai šokėjai pas 
vengrus

didelį 
naudai, 
net ke

kunigas

Liepos 5 d. Ghesterfield sve 
tainęj, 817 East ‘) 92 st., Chi 
cagos vengrai surengė 
bazarą savo bažnyčios 
Svečių buvo gan daug, 
lętas tūkstančių.

> Vakarui pamarginti
Horvath pakvietė Beliajų su 
grupe pašokti lietuviškus šo
kius. Dalyvavo taipgi lenkų 
ir vengrų grupės.

Lietuviu^ šokėjų buvo 22. Jie 
išpildė šešias numerius. Lie
tuvių šokiai taip patiko pub
likai, kad iššaukė didžiausį del
nų plojimą.

Lenkai pašoko vieną šokį — 
savo krakęviaką, o vengrai tris. 
VengTų tautiniai drabužiai 
margi ir turtingi. Jų šokiai 
taipgi įdomus, turi čigoniškumo 
ir gyvumo. Vėliau vengrai 
pavaišino šokėjus tikra vengriš
ka vakariene.

Rep. N

Lietuvis sužeistas
Birželio 30 dienąz ant Cicero 

avenue, prie 15 gatvės, beli 
pant į gatvėkarį, automobilis 
sužeidė žinomo spulkų darbuo
tojo p. Subačiaus sūnų Bruno, 
1947 String st. Sukeistasis 
dabar randasi Berwyn ligoni
nėj. Jo abi kojos nulaužtos.

Nukapos kainas ele
vatoriaisvažinėti . • • A ' 1 ..  ■— •
Iki šiol vienas važiavimas 

elevatorių kaštuodavo 10 cen
tų asmeniui. Ą.teįty, kaip ban
dymas 6 mėnesių laikui, įves
ta patvarkomas mokėti 25 
centus trims važiavimams, per

Geras visuomenei 
pasitarnavimas

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNĄS DABAR 

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

Leonas Roofing . Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulęvard 0250

„ , >mi i O ■— '

I»ARDAVIMUI Fixturiai. groser- 
nėsį kandžiu ir cigaru. Visi gerame 
stovyje. Parduosiu pigiai. 6529 S. 
Racine Avenue.

Tabako Krautuves 
Tobacco Stores '

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

6529 S.

Visuomenės organizacijos, 
kurioms rupi gera ^valdžia, 
pastebėjo, kad apskrities iždi
ninkas Joseph L. Gili yra la
bai geras administratorius, ir 
kad per pastaruosius keletas 
metų jis labai daug nuveikęs 
savo srity, tikslu . suprastinti 
ir bendrai pagerinti mokes
čių priiminėjimo tvarką. Už 
tai tos organizacijos nepagai
lėjo jam, ir savo pagyrimų. .

Tad tegu bus žinoma ir 
mums ką tas apskrities valdi
ninkas yra nuveikęs, kad net 
visuomenės organizacijos ran
da reikalą jam pagyrimus sių
sti. Dalykas, mat toksai. Pir
miausiai jis sutvarkė' darbo 
Skyrius taip, kad tarnautojai 
duotų daugiausiai naudos sa
vo patarnavimu. Jis pasamdė 
net tokių tarnautojų, kurie 
moka svetimas kalbas, kad ir 
tuo budu pasitarnauti tajai vi
suomenės daliai, kuri Nesus
pėjo angliškai pramokti ir tu
ri dėlto kartais tam tikrų ne
smagumų. Yra, beto, ir kitas 
dalykas delko iždininkas su
silaukė nemažai pagyrimų, o 
'tai būtent, tai, kad jis karts 
nuo, karto aiškina savo taniau 
tojams,.kaip jie privalo užsi
laikyti su žmonėmis ir steng- 
ties jiems visapusiai patar
nauti, o kad sumažinti mo
kesčių mokėtojo naštą jis sa
vanoriai paprašė nukirsti bu- 
džeto visu $50,000.00.

Yra begalės padarytų žygių, 
kurie yra verti paminėjimo, 
bet dėl vietos stokos tenka 
juos aplenkti šiuo sykiu. Vie
nok, negalima praeiti pro tą 
faktą, kad pirm ą mokesčius 
apsimokant tekdavo pirma ei- 
ji į iždininko ofisą, paskui į 
apskrities klerko ir ant galo 
vėl į iždininko. Tai buvo, tie
są pasakius, nereikalingas lai
ko gaišiųimas. Joseph L. Gili 
supratęs panaikino ir jei leis 
jam aplinkybės, jis sakosi, 
daug pagerinimų dar padary
siąs ateity.

STOGDENGYSTĖ
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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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

W. BENIKAITIS,

Rep. X-Y.

PRANEŠIMAI
VIEŠAS PRANEŠIMAS 

Šiuomi pranešu visiems, kad Onai 
(Anne) Račkauskienei, 726 
18th 'St.. “ ■ .. . " ' ‘ .
neduotu ant piano vardo, Leono Rač
kausko (Louis Rachkauskis), nes aš 

■ , • . - ilnuo 3 dienos liepos, 1936 metų ne-
kant f bilietukus; visiems trims utsakau už jokias bilas arba pas- 
ka< Taigi ateįty vienas va- ¥ąs' L. RACHKAwskis 
Žiavimas kaštuos daug-maz 733 West 17th Place., Chieago. III.

West 
Chieago, III. niekas nieko

žiavimas kaštuos daug-maž 
aštuonius centus, kurs iki šiol 
kaštavo 10 centų. Patvarky
mas. įeis galioii’ nuo rugpiu- 
čio-August 3 dienos.

NAUJIENOSE 
GARSINKITE

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano' Moving 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

REIKALINGAS pirmarankis be- 
•keris prie juodos duonos. 2616 West 
69th Street.

Building Moteriai
- Statybos Medžiaga

VIENINTELIS ... LENTŲ YARDAS 
CHICAGOJE SU VISOMIS PASAU

LINĖS PARODOS LENTOMIS. 
Visu senų ir naujų lentų, žemiau

sios kainos U. S. A.
2x4,- kaip naujos, švarios, pigu kaip 
už pėdą ......... ............ ................ 1c
Naujos plasterio boardos 3/8“ 100 
ketvirtainiu pėdu ........... ........ $2.20
1”_£“—3”—4“ lentos kaip naujos, 
pigu kaip ..............   M. $20
Nauja Fir-Tex insul. pilnas %“ 100 
ketvirtainiu pėdu ................... $3.50

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

Pirm negu pirksi aplankyk musų 
vardą.

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

Avė. Lafayette 0074.

Help Wanted—Female . 
 Darbininkių reikta

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

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

ŠVIESUS kambarys rendon—že- 
notai porai ar pavieniam—su ar be 
valgio—prie mažos šeimynos.
4435 So. Maplewood 2-ros lubos.

For Rent
RENDON Tavernas, per 30 metų 

išdirbtas biznis su visais įtaisymais 
ir flatas,, yra rusiška ir turkiška 
pirtis. Rendauninkas nusipirko nuo
sava bizni.

3322 So. Morgan St.

Business Čhances 
Pardavimui Bizniai

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

COAL

Anglys! Anglys!
Jei jus pirktumėte anglis dabar 

jus gautumėte abu: kainą ir koky
be.

Virginia Mine Run $6.95 už toną, 
perkant daugiau.

SHULMISTRAS BROS.
4016% Archer Avenue

Tel. Lafayette 6300.

KAINOS AUKŠTOSIOS RŪŠIES 
NORTHERN ILLINOIS ANGLIŲ 

LABAI SUMAŽINTOS 
PERKANT PO DAUG.

MINE RUN ..... ......................... $5.25
LUMP OR EGG ............................  5.50
SCREENINGS ..............................  4.25

Jus perkate tiesiai iš kasyklų.
Pašaukit MINE AGĘNT 

—at Kėdzie 8882—

pinančiai
Finansai-Paskolos

PARDAVIMUI. tavernas, seniai 
išdirbta vieta, renda pigi, ant vietos 
kambariai gyventi. 944 W. 35th PI.

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

PARSIDUODA Bučernė ir Gro- 
sernė—Lietuvių apgyventa už pa
siūlysimo kainą. 3401 So. Lituanica.

PARSIDUODA IŠDIRBTAS BIZ
NIS. Mažas miestelis, 100 myliu nuo 
Chicagos. Gera vieta etiškam dakta
rui. Dėl informacijų kreipkitės: 

DR. ASHMENCKAS, 
2517 Blaine Place. r 

Tel. Ravenswood 1664.

PASIRENDUOJA kriaučiaus ša- 
pa su Press mašinom ir yra kam
bariai dėl gyvenimo—Gera vieta '— 
Verta pamatyti—Atsišaukite Smiths 
Palm Gardens, 4177 Archer Avenue.

REIKALINGOS.;.
PIRMŲ 

MORTGIČIU 
PASKOLOS

Maži Greitis •
mokėjimai - patarnavimas

Gordon Realty Co.
Real Estate Prižiūrėjimas 

4329-| 
Yards 4330 *809 W. 35th St.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Barai ir kiti krautuvėms fikčeriai: 

nauj’i arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE 

5300—5314 So. Halsted St.
. . ? ... <

<

Farms for Sale 
- Ūkiai Pardavimui

120 AKRŲ FARMA —
—-Will County—pigi už cash ar pu
siau cash. K. T. Campbell, 6042 So. 
Marshfield. Prospect 3076.

PAGERINTOS farmos—negyvena
ma žemė,—ežero upės pakraščiu. Re- 
zortai, Vasarnamiai. Informacijoms 
rašykite Frank Phillippi, Realtor, 

Park Falls, Wisconsin.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

RECEIVERIS AUKUOJA namus, 
apartmentus. Visu šaižu. Kainos. 
Rakai. Kambarys 1604. 228 N. La- 
Salle Street.

2-FLATIS, beismentas, viškoš, 
mainys i praperte ant North ar 
West sidės. Savininkas 1111 W. 59th 
Street




