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Darbo Federacija 
eina prie skilimo

""■................ ............................. .

Angliakasių unija atsisako aiškintis Dar
bo Federacijai; gręsia suspendavimas

WASHINGTONČ4iepos 9. — 
Angliakasių unija formaliai nu
traukė draugiškus ryšius su 
Amerikos Darbo Federacija.

Viešas ir aiškus skilimas 
įvyko angliakasių unijos prezi
dentui John L. Lewis atsisa
kius stoti prieš Am. Darbo 
Federacijos pildomąjį komitetą 
ir pasiaiškinti dėl jo suorgani
zuoto industrinės organizaci
jos komiteto, kuris ruošiasi 
pradėti milžinišką organizavi
mo kampaniją, kad suorgani
zuoti geležies, automobilių ir j 
gumos pramonių darbininkus.

Federacija kaltina, kad Le- 
wis ir kitos prie to komiteto 
prisidėjusios unijos organizuo
ją kitą uniją pačioje Federaci
joje ir todėl turėtų būti su
spenduoti.

Manoma, kad lygiai tą patį 
padarys ir kitos prie komiteto 
prisidėjusios unijos, kurios 
taipjau tapo pašauktos pasiaiš
kinti Federacijai.

Prie Lewis komiteto yra pri
sidėjusios viso 11 unijų, ku
rios turi virš 1,000,000 narių. 
Jos pritaria industriniam uriio- 
nizmui — vienos^. pramonės 
darbininkų organizavimtii į 
vieną bendrą tfhijiį*** kuomet 
Darbo Federacija stoja už 
amatinį unionizmą — organi
zavimą darbininkų sulig jų 
amatų.

Nesutikimai Darbo Federaci
joj eina jau senai, bet aštriau
sia jie pasireiškė pereito j Dar
bo Federacijos konvencijoj. 
Tada amatinės unijos, kurios 
sudaro didelę Darbo Federaci
jos didžiumą, laimėjo. Bet po 
konvencijos industrinio unio- 
nizmo šalininkai suorganizavo 
savo organizacinį komitetą.

John L. Lewis vieton aiš
kintis Darbo Federacijai tuo 
laiku apsilankė pas prezidentą 
Rooseveltą. Jis buk nuvykęs 
pas prezidnetą pareikšti jam 
masinę organizuotų darbininkų 
rėmimą jo kandidatūros.

Pasak Lewis, jis su prezi
dentu RooseveltU kalbėjosi tik 
apie politiką ir apie gręsiantį 
skilimą Federacijos jis nė ne
užsiminęs. “Aš žinau, kad 
prezidentas pageidauja, kad pa
tys darbininkai išspręstų savo 
kelblumus”, sako Lewis.

Bet kitoms žinioms, prezi
dentas yra susirūpinęs nesuti
kimu tarp darbininkų unijų ir 
bando juos išlyginti. Tuo tik
slu vakar jis tarėsi su Am. 
Darbo Federacijos prezidentu 
William Green. Taipjau buvo 
pasišaukęs darbo ' sekretorės 
padėjėją McGrady, kuris yra 
pasižymėjęs sutaikymo dar
bais.

Kaip toli tas skilimas Fede
racijoje eis, priklausys dau
giausia nuo Federacijos pildo
mosios tarybos, kuri dabar 
laiko savo susirinkimą. Josios 
nutarimai pasirodys ko siekia- 
si amatinės unijos — ar jos 
nori taikos, ar eina prie Fede
racijos suskaldymo.

Prie Lewis vadovaujamo in
dustrinės organizacijos komite
to, kuris dabar yra pasiryžęs 
pradėti didelę neorganizuotų 
darbininkų organizavimo kom
paniją, priklauso sekamos uni
jos:

Angliakasių unija, spaustu 
vių darbininkai, rubsiuviai, 
moterų > rūbų siuvėjai, audiny- 
čių darbininkai, aliejaus laukų 
darbininkai, skrybėlių ir kepu
rių darbininkai, kalnakasiai ir 
tarpyklų darbininkai, stiklo 
darbininkai, automobilių darbi
ninkai, gumos darbininkai ir 
geležies liejiklų darbininkai.

Francija gruomoja 
laikantiems dirbtu

ves streikieriams
PARYŽIUS, liepos 9. — Pra- 

sidėjus streikų bangai ir dar 
bininkams pradėjus užėminėti 
dirbtuvę, valdžia buvo paskel
busi, kad jie nięko nedary
sianti darbininkų pašalinimui 
iš dirbtuvių. Bet tai buvo ta
da, kada dar nebuvo prayestos 
jokios darbo reformos.

Nuo to laiko valdžia įstaty
mais išpildė darbininkų reika
lavimus, įvesdama 40 vai. dar
bo savaitę, apmokamas atos
togas ir kolektyvus kontraktus 
su samdytojais.

Pravedus šias reformas strei
kų banga tuoj aute atslūgo, nes 
darbininkai iškovojo tą ko jie 
reikalavo.

Tečiaus kai kur streikai vis 
dar tęsiasi ir darbininkai tebe
laiko užėmę niekurias dirbtu
ves. Pasirodo, kad tuos strei
kus kursto išimtinai komunis
tai, "kurie negali užmiršti savo 
senosios taktikos kurstyti ša
lyje sumišimus.

Valdžiai nesisekant prikal
binti tuos streikierius baigt' 
streikus, vidaus reikalu mini- 
steris Salengro paskelbė, kąd 
prieš tokius streikierius bus 
panaudota jėga jų pašalinimui 
iš dirbtuvių. Bet Jėga bus pa
naudota tik kaipo paskutinė 
priemonė, kad visos kitos pas
tangos baigti streiką nebus da
vusios pasekmių. Bet ir ta
me atsitikime nebusnaudoja- 
ma ginklo, ar ginkluotos poli
cijos.

TRIPTON, IA. — Prieš kiek laiko mirė paskutinis iš trijų Tvers brolių, ir paliko 880 akrų 
farm<Į savo pusbroliui Louis Voss. Drauge sd žmona Voss surado farmoj paslėpta $234,000, ku
rie priklausė įrfmą nevedusįems broliams, ^ęjnutiniąnie paveiksle parodoma Vieta, kur tie pini
gai buvo atrasti. . s \ ■, ■ * 1

Socialistų Laimėjimas Suomijoj
JAU 138 ŽMONĖS
MIRĖ DEL KARŠ
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Lietuvos Naujienos
sų narių , 

Daugėja ligonių ka-
KAUNAS. — Kauno miesto 

ligonių kasa jau surinko duo
menis apie Lietuvos ligonių ka
sų narių skaičių pirmąjį š. m. 
ketvirtį. Balandžio 1 d. Lie
tuvos ligonių kasose buvo viso 
46,004 nariai, iš kurių Kauno 
miesto ligonių kasoje — 20,389 
(vyrų — 10,419; moterų —- 
9,970); Šiaulių apygardos ligo
nių kasoje — 5,609 (vyrų — 
2,945, mot. — 2,664), Panevė
žio apyg. lig. kasoje — 4,640 
(vyrų — 2,554, mot. — 2,086), 
Kauno apyg. — 3,448 (vyrų— 
2,162, mot. — 1,286); Telšių— 
3,096- (vyrų — 1,580, moterų
— 1,516); Tauragės — 2,394 
(vyr. — 1,478, mot.“-— 9163; 
Ukmergės — 1,949 (vyrų — 
1,042, mot. — 907); Vilkaviš
kio — 1,746 (vyrų 1,033, mot.
— 712), Marijampolės — 1,646 
(vyr. — 1,478, mot. — 9,163; 
ir Alytaus apygardos ligonių 
kasoje š. m. balandžio 1 d. bu
vo iš viso 1,088 nariai iš jų vy
rų — 706 ir moterų — 386. 
Bendrai visose ligonių kasose 
buvo 46,004 nariai, iš jų vyrų
— 24,919, o moterų — 21,085.

Vasario 1 d. visose Lietuvos 
ligonių kasose buvo 43,909 na
riai, iš jų vyrų — 23,597 ir mo
terų —• 20,312. Kovo 1 d. vi
sose ligonių kasose buvo 44,928 
nariai, iš jų vyrų 24,328, 
moterų — 20,600.

Iš skaičių matyti, kad Lie
tuvos ligonių kasose narių skai
čius kas mėnesį auga.

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

Giedra; dar karščiau.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chicagoje buvo 87°, bet 
į vakarą ėjo vis karštyn.

Saule teka 5:23, leidžiasi 
8:27.

Anglia nori susiar
tinti su Italija

LONDONAS, liepos 9. — 
Anglijos valdžia, negarbingai 
palaidojus Ethiopijos klausi
mą, siekiasi išnaujo susiartinti 
su Italija, ir greitu laiku iš 
Viduržemio juros busią atšauk
ti visi didieji Anglijos karo 
laivai, kurie ten buvo nuo pe
reito rudens.

Karščiai, sausra ir žiogai viso
je šalyje pridarė, nuostolių 
gal už $250,000,000.

CHICAGO. — Vakar ryte iš
tikęs mažas lietus buvo atvė
sinęs orą kelioms valandoms, 
bet paskui karštis vėl pradėjo 
kilti ir vėl nenumatoma grei
tos pagelbos nuo karščiu. \

Buvo lietaus Indiana ir Min
nesota valstijose, bet lietus vi
sur buvo mažas, toli neužtekti- 
nas suvilginti išdžiuvusią žel 
mę, ar sulaikyti nepakenčiamus 
karščius, kurie be paliovos cent- 
raliniuose vakaruose siaučia jau 
septinta diena.

Surinktomis žiniomis, šioj 
karščių bangoj nuo karščio mi
rė jau 138 žmonės. Vien Chi
cago j mirė 19 žmonių, nors 
Chicago dar toli nėra karš
čiausia vieta.

Kartu apskaitoma, kad karš
čiai, sausra ir žiogai pridarė 
viešoje šalyje1 nuostolių už 
$250,000,000. “'Kadangi nė 
karščiai, nė sausra nesibaigia, 
nepasiliauja ir žiogų terioji- 
mai, tai manoma, kad nuosto
liai už kelių dienų žymiai pa
didės.

NEW YORK, liepos 9. — Po 
daugiau metų ligos savo na
muose Great Neck pasimirė sa
vo laiku buvęs laba i garsus 
mūviu aktorius Thomas Meig- 
han, 57 m. Jis paskilbo ty
liuose muviuose, bet yra vaidi
nęs ir kalbančiuose.

Socialistai pravedė 
v dar penkis atstovus

Į seimą
ĖELSINKAI, Suomjioj. lie

pos 9. — Liepos 1 ir 2 d. d. 
įvykusių Suomijos seimo rin
kimų daviniai rodo, kad social- 
demokraai ne tik išlaikė savo 
poziciją kaipo stiprįausios sei
me partijos, bet dar padidino 
savo atstovybę penkiomis nau
jomis vietomis. žvarbiausiais 
pralaimėtojais buvo progresy
viai, kurie prarado keturias 
vietas.

Nors socialdemokratai ir yra 
stipriausia partija, bet visgi 
jie dar toli neturi didžiumos 
vietų.

Naujojo seimo sąstatas yra 
sekamas:

Socialdemokratai turi 83 at; 
stovus; agrarai — 53; švedų 
partija ~ 21; nacionalistų ko
alicinė partija (dešiniųjų bur- 
žuazų) — 20; . patriotiški na
cionalistai i r— 14; progresyviai 
— 7; mažažemiai — 1; liau
dies partija — 1.

Vokiečiai kapoja 
galvas

TRIER, Vokietijoj, 1. 9. — 
Dviem žmonėms šiandie liko- 
nukapotos galvos. Appolonia 
Cchu, 51 m., neteko galvos už 
nužudymą trijų jos dukters 
pavainikių vaikų. Jos dukte- 
rei, 25 m., mirties bausmė liko 
pakeista kalėjimu iki gyvos 
galvos. Galva nukirsta ir Jo- 
sef Breuer, 19 m., už tai] kad 
$is apiplėšė ir nužudė savb n se
nutę.

LENKIJOS VALD
ŽIA ĮSPĖJO DAN- 

ZIGO NACIUS

Įspėja nekeisti Danzįgo val
džios ir nukliudyti Lenkijos 
prekybai per Danzigą.

WARšAVA, liepos 9. — Ofi
cialiai paskelbta, kad Lenkijos 
valdžia įspėjo Danzigo nacius 
nekeisti valdžią Danzige ir ne
kliudyti Lenkijos prekybai su 
Danzigu.

Lenkijos atstovas Danzige 
Kazys Papee įspėjo Danzigo se
nato pirmininką Greiser, kad 
Lenkija pasipriešins visokiems 
žingsniams priešingiems esan
čioms sutartims ir pastačiau- 
tiems pavojun normalę Lenki
jos ir Danzigo prekybą. '■ » .. <• 1 > r *

Greiser atsakęs, kad Danzi 
go valdžia nemananti stvertis 
griežtų žingsnių, o nacių ban
dymas pasmaugti opoziciją vi
sai neprieštaraująs esančioms 
sutartims.

apie Vokieti
jos susitarimą su 

Austrija

BERLYNAS,.. liepos 9. — 
Eina gandų, kad Vokietijos 
ambasadorius Viennoje von 
Papen ir Austrijos kancleris 
Schuschnigg padarę labai pla
čią sutartį, liečiančią svarbiau
sius abiejų šalių interesus. 
Bet Berlyne patvirtinti šiuos 
gandus nepasisekė.

Gandai

Pamišęs tėvas išžu
dė savo 8 žmonių 

šeimyną
CHICAGO. — Pamišęs mek

sikietis darbininkas Celestino 
P. Gjonzales, 36 m., 2305 
Broadway, Indiana Harbor, 
Ind., sukapojo kirviu savo 
žmoną ir šešis vaikus, tada 
nuėjo į geležies liejiklą, kurioj 
jis pirmiau dirbo, iš savo dra
bužių lakerio išsiėmė revolve 
rį ir paleido keturius šuvius į 
savo įnamį (burdingierių) Jose 
Agro, 35 m., kurį mirtinai su
žeidė ir tada pats nusišovė.

Gonzales gyveno Indiana 
Harbor mieste 8 metus ir dir
bo liejiklose. Per kelias pas 
tarusias savaites jis sirgo, 
bet vakar ryte jis atėjo į dirb 
tuvę ir nušovė savo įnamį. Po 
to policija nuėjo į jo 3 kam
barių namelį pranešti žinią šei
mynai apie įvykusią nelaimę, 
bet rado 'duris užrakintas. Ne
sulaukiant gryštanšios šeimy 
nos po. kelių valandų delsimo 
policija išlaužė duris ir rado 
visą šeimyną išžudytą kirviu. 
Spėjama, kad jis veikiausia 
pamišo iš pavydo dėl įnamio.

Vokietijos ir Italijos 
susitarimas

VIENNA, 1. 9. — Fašistinio 
heimwehro atstovas pareiškė, 
kad Italija ir Vokietija pada
riusios sutartį prieš atsteigi- 
mą Hapsburgų monarchijos Au
strijoj dar per mažiausia tris 
metus.

PARYŽIUS, liepos 9. — Di
delių nuostolių pasėliams pri
darė trijų dienų smarkus lie
tus įvairiose Francijos dalyse, 
žaibas užmušė tris žmones.

Jau žinomi visi 
tos” atstovai

KAUNAS, biri. 22. — Tik 
vakar ^y.tą paaiškėjo galuti
ni seimo rinkimų z rezultatai, 
(rinkimai gi įvyko birž. 8-9 d.) 
Paskutinio j e vietoje — Šiaulių 
apygardoje. Šiaulių apskričiui 
teko keturios vietos, o Rasei
nių ir Tauragės apskritims po 
tris vietas. Nuo Šiaulių ap
skričio, kaip daugiausi gavu
sieji balsų, praėjo žemės ūkio 
ministeris Stasys Putvinskis, 
ūkininkas - kooperatininkas 
Juozas Buožys, Klaipėdos kraš
to gubernatorius Vladas Kur- 
kauskas ir ūkininkas savival
dybininkas Vladas žalkauskas. 
Nuo Raseinių apskričio kaip 
daugiausia gavusieji balsų, 
praėjo kan. Juozapas Bikinas, 
ūkininkas Juozas Rimkus ir ūki
ninkas • Pranas Aleksandravi
čius. Nuo Tauragės apskri
čio praėjo: ūkininkas Izido
rius Aleksa, gydytojas Jonas 
Gečas ir gydytojas Florijonas 
Tallat-Kelpša.

Tautos atstovams Šiaulių 
apygardoje paaiškėjus, susida
rė jau vi^as 49 tautos atstovų
— naujojo seimo narių są
rašas. Jis yra toks, burm. A. 
Merkys, viceministeris Jul. 
Indrišiunas, Br. Gudavičius, 
dir.^R. Barkauskas, Jon. Jaki
mavičius, Ant, Jučas — visi iš 
KMtiib apygardos, pirmieji du 
nuo Kauno miesto, antrieji du 
nuo Kauno’ apskričio, likusieji 
du nuo Kėdainių apskričio, dr. 
S. Janavičius, prel. J. Laukai
tis^ Pov. Brazdžius, ministeris 
Jul. Čaplikas, Ant. Petrauskas
— visi iš Alytaus Apygardos, 
pirmieji du nuo Alytaus aps
kričio, trečiasis nuo Seinų ir 
paskutinieji abu nuo Trakų 
apskričio, — burm. J. Mauru
kas, Alf. Pimpė, Pr. Dailidė. 
St. Jakubauskas, Just. Sadaus
kas, Jon. Kudirka — visi iš 
Marijampolės apygardos, du 
nuto Marijampolės apskri
čio, du nuo Vilkaviškio ir du 
nuo Šakių — Kl. Graužinis, 
kun. M. Gylys, J. šėža, K. Sta- 
tulevičius, Jon. Jasutis, Pr. 
Galvydis — visi iš Ukmergės 
apygardos, pirmieji du nuo Uk
mergės apskričio, sekantieji 
trys nuo Utenos $r paskutiny
sis nuo Zarasų, — Ant. Rep
šys, A. Gilvydis, P. šegamo- 
gas, inž. K. Šakenis, P. Dilys, 
M. Kviklys, Juoz. Kalpokas — 
visi iš Panevėžio apygardos, 
pirmieji trys nuo Panevėžio ap
skričio, sekantieji du nuo Bir 
žų ir paskutinieji du nuo Ro
kiškio, — ministeris S. Put
vinskis, Juoz. Buožys, VI. Kur- 
kauskas, VI. žalkauskas, kan. 
J. Bikinas, Juoz. Rimkus, Pr. 
Aleksandravičius, |Iz. Aleksa, 
Jon. Gečas, Flor. Taliai-Kelp
ša — visi iš Šiaulių apygardos, 
pirmieji keturi nuo Šiaulių ap
skričio, sekantieji trys nuo 
Raseinių ir paskutinieji trys 
nuo Tauragės, Jon. Viliušis, 
Kipr. Stankūnas, A. Bričkus, 
Jon. Raudonis, A. Kniuipys, Pr 
Adamkavičius'— visi iš Telšių 
apygardos, pirmasis nuo Telšių 
apskričio, sekantieji trys nuo 
Kretingos apskričio ir paskuti 
nieji du nuo Mažeikių, — Pa- 
kalniškys, Jurgelaitis ir Krės- 
lau — paskutinieji trys iš 
Klaipėdos apygardos, nuo Klai
pėdos, Šilutės ir "Pagėgių ap-

* skričių.
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IŠ PLIENO JIARBlNINKV VEIkiJiO
.~..t...... .v r.t'1.. ____ ____ _
Iškilmingas paminęjimas žuvusių streikininku, 

-r- Vajus . plieno industrijos darbininkams 
organiziioti.

d. Lietuvių Mokslo Draugystės 
svetainėj, šis parengimas bus 
ne tik priėmimui ir pagerbi
mui grįžusių iš seimo delega
tų, bet ir SLA. prezidento iš-

V? » ' W' V-'r * ;leist u vės atgal į Bostonų bei 
palinkėjimas jam > nenuilsta
mai datbUbtiš feu iiaUja ehei*- 
gija SLA gerovei.

Delegatas.

,HOMESTĘĄJ),t,PĄ. p-, 
pos 5 d. šiame plieno liejyklą 
miestelyje buvo suruoštas didė
lis masinis plieno rfarbininkij 
mitingas kaip paminėjimas 44 
metų kruvinų sukaktįuvįų. Mat, 
1892 metaiš, liepos 6 d., bai
dant daVbinihkus organizuoti tį 
Amalgąmatėd Assn. of Irop 
Steel and ’tin W6rkėrs Unijų 
buvo kilęs streikas. Plieno koni- 
panijos buvo. pasikVietušios ,į 
pagalbų Pirikerton dėtektyVų 
agentūrų išprovokuoti riaušės, 
o federalę kaViuomėnę jas mal
šinti. . . L -

T$sę riaušėse žuvo keli pilę 
ho darbihinkai iF nuo td laiko 

' f ! ‘ ' 1 • visoks plieno darbininkų judė
jimas buvo persekiojaipas. Vi
sas niiestelis būdavo Absoliutėj 
plieno karalių kontrolėj.

Kai prieš 3 metus buvo at
vykus į Hbmestead, Pa., Dar
bo Sekretorė iš Washington, 
D. C., Miss Francės Parkins 
tai miestelio gaspądorius ponas 
Cavanaugh, kaip ištikimas plie
no karalių tarnas, nedavė lei
dimo laikyti mitingų su plieno1 
liejyklų darbininkais.

Tačiau* praeitų mėtų rinki
muose plieno karalių tarnų ga-, 
lia buvo sulaužyta, ir šiandien 
tūkstantinės minios plieno dar
bininkų ir angliakasių po atvi
ru daftgum nėgailestihgai sau
lei šildant laikė savo mitingų. 
Ne tik prisiminė tas darbinin
kų skerdynes, kurias surengė 
plieno karaliai šiame ip^ėstely 
prieš 44 metus, bet drąsiai ir 
laisvai diskusayo pfieno indųS 
trijos darbininkų Organizavimo 
reikalus.

Kalbėtojai
■ . , i \ f ' ‘ • i »» • i i k

Šio milžiniško mitingo tvar
kų vedė Angliakasių Unijos 
PittsburghO Distrikto preziden
tas P. T. Fagan, o kalbėtojais 
buvo Penn. valstijos Įeit, gu
bernatorius Thomas Kennedy,1 
teisėjas M. A. Mitfsmanno. ir 
plieno darbihinkų unijos vice
prezidentas Louis Leonard. Vi-1 
si kalbėtojai be pasigailėjimo 
kritikavo plieno magnatų .elge
sį ir ragino darbininkus orga-1 
nizųotis. . o, ... !

Ypatingos reikšmės turėjo 
Įeit.' gubernatoriaus Thomas 
Kerihėdy kalba. Jisai savo kal
boj priminė plieno magnatams, 
kad jie šiuo kartu negalės ęlg-f 
tis taip sa'uvališkąi, su. savo 
darbininkais kaip kad jie elg
davosi praeityj. .0 tai todėl/ 
kad Suvienytų Valstijų valdžia1 
vadovaujama prezidento Roose-s 
velto yra W’asPingtone, o Penn. 
valstijos valdžia po vadovyste 
gubernatoriaus Earle yra Har-? 
rišburge, o Be New Yorke ar
ba Pittšburghe- kaip, kad pra
eity būdavo. Mat/- WashingtO-’ 
no ir Harrisbtfrgb valdžios pra
eityj ištikimai tarnaudavo plie
no magnatams, kurie sėdėdavo 
New Yorke ir Fittspurghe.,,

Kiek kartų prezidento RoO- 
sevėlto vardų kalbėtoja) sami-; 
nėjo, tiek kaįrtų susirinkusi mi
nia karštai . plojo ir kėlė did
žiausias ovacijas. ■ . ,

Toliau savo kalboj Įeit, gu
bernatorius pareiškė,, kad tval
stijos haciorialė gvardiją (mi
licija) ir valstijos policija ne
bus vartojama streikams- lau
žyti kaip kad praeity, Rudavo. 
ŠiUO kartu valstijos gŲikluotos 
jėgos bus vartojamos tamt< kad 
apsaugotų plieųo darbininkų 
konstitucines teises organizuo
tis į unijas. . z ?

linti iš dąi$p, ttai valstija pa
sirūpins-, jiėihs butų tei-
įiįma, — pareiškė p.
Thonias Kenhedy.

iu? * topt 3 ■ įb.i.i.iį
Pagerbimas žuvusių
SūįiHrikiiši dArbihirifcų ftiinia 

su didžiAųsiu Atšidėjihiu klau
sėsi kalbėtojų įiėf ištisis & vą- 
lahdaš. Kalbėtojams prisihiinus 
$piė • žUVifeius pirmajam Hienų 
liejykli) strėikė į^įrieš 44 mėtos, 
Viši įalAhj nulėttkirrtu pagerbė 
pirniuosiūs k'dvotojūs. 

• r.;, D’ i'!*' . 'TH,
...Morga^, Pa., angliukas j j uni 
jįpą bepus . pradėjo griežti Įii|- 
deftio .maršą ir . yisa . minią lai
dotuvių p^opesijos, formpj,t,pi)•« 
ėjp prie artimiausių .. kapinių, 
kur - į yra palaidotų; pinpajAto 
streike,, kapai. ,Apt ,tų kapų biL 
vo uždėti gyvų gėlių vainikai.

‘‘N eprįklausomybės 
dekleraęija”

Po pagerbimo žuvusių buvo 
paskelbta “nėpxiklav?somybės 
deklAracija”. Jų perskaitė 
Homestead plieno .liejyklos dar^ 
bininkas ir : unijos, narys.
m.“Deklaracija” skamba -maž
daug taip: “Mes iplieno darbi
ninkai šiandien skelbiam savo 
hepriklausomybę. Mes sakom 
pasauliui: mes esam laisvi 
Amėrik'ds piliečiai, mes turime 
turėti t'eisį organizuotis Į vie
nų didžiulę unijų, .vienijančių 
vištis pilėno indbstrijos darbi
ninkus?’ ?

laimėti geresnį uždarbį, ttopk 
pesnes darbo balandas -ir ge^_ 
resnį gyvenimo standartų. Vi
si bendrai kovodami mes p A-1 
naikinsim industrinį despotiž-' 
ma. Mes turime įvykdyti troš
kimus tų , pirmų j ų,.. pionierių,, 
kurie vaizdavosi Amerika to
kia šalimi, kūr butų visi lai
mingi. .

, “Parėmimui šios dęklaracį 
jos męs pa.sižadam sutartinai 
Veikti dėl s'ayo linijos kaip uni
jos nariai, aiikodanii savo gar 
bę ir gyvastį”. }

' .'ji < * . i ‘ . ■)
1 t »•'1 •».’/» * 4‘ ■ f į 1

Taip pat pradžioje jd^klarą-' 
ei jos, buvo nusiskundžiama, kad 
plieno darbinihkai yra samdy
tų; šnipų sfekiojAmi hė tik dirb-. 
tovėfce, bet visose , .viešose viė-; 
Me ir net...namuose,, ir kad, 
plieno magnatai (diktuoja, dar
bo i valandas, .uždarbius, nelei
džia daryti kolektyvių su’tar-

. i, ..... <- it 
. v Tuo (ir baigėą) , šis yiešąs iv 
reikšmingas plieno darbinink^ 
mitingas. , - • r >,

— S. Bakanas.
■z 't "rr/y. j'irm; . ■ r ;

SLA.i- PREZIDENTAS 
BAGOČIUS TEBEVIE

ŠI PITTSBURGHE

r.’

TAUTIŠKAS lil.OFAS;
h , H ! . ((,< ;»•$! } ..-c-.« j i | j i ( , : ,vj. . .i _

Tu# biyt> (geriausi ‘{pokerio” 
lošėjai i jrite’gąlėtiįi t lenktyniuetiš 
su kąi kuriais tautiškai 
nusiteikusiais,; .ihteligentafs pli-’ 
blikriš bldfavime.

‘j/'dl •{ ■ ••»(. 'i :> L H ■■ i> ■

Prąeitąme SLA.: jubiliejiniam 
seime,. bųyo, priimtą, rezoliucija, 
kuri pasmerkia ^metoųos dik
tatūrų , ,!t reikalauja atsteigti' 
demųkvatinę tvaiką. Kąip jau: 
visiehiš žinomą, < minėtą rėzoliu- 
ci j a ; vardošaųkiu ir viso seimo 
akivaiždpj buvo užregišttuota 
kaip, .kurie , delegatai balsavo. 
Be jpkių išsisukinėjimu delegą-- 
tai tolėjo pasisakyti, ai* jie pri-Į 
taria diktatūrai, ji* smurtui, ar 
stovi už fdetookTatijąA Iš baisa-; 
vusių prieš rezoliucijų, gal put, 
bus jUk. keks plistūžiniš Smėto- i 
nos kruvinosios diktatūros gar
bintoj Uv vadinasi, tokių, kurie; 
su kunu ir dūšia yra atsidavę 
“tautos” vadui.

O I į- ; .!'/ ‘ j

Kiti; SLA. seimo delegatai, 
kurie, balsavo, prieš rezoliucijų, 
taip .darė gal tik todėl, kad ne-: 
norėję , vadinamos tautiškos 
vienybės griauti. Tatai geriau
siai parodė tas faktas, kad vie
nos j minutės buvyj p. Gegužis 
“atsivertė” ir atsižadėjo de
mokratinių principų. Vadinasi 
pasielgė tarsi Šv. Fetras užsi
gindamas Kristaus.

šiąip ar taip mes imsime tuos 
balsavimus, tačiau faktas lieka 
fąktu, kad musų sandariečiai, 
kurie dedasi deriiokratįjos šali- 
hinkšis, viešai yra -pasišakę • Už'

teko patirti, 

gočiuSj grįžęs iš SLA. Seimo, 
atostogauja ponios Bagoefėhės; 
tėvuko Jono - Kazlausko farmoj 
įMarš, Fa., Pittsburįho apylin
kėj-

Vadiriasi-, SLA. prezidentas 
iš po sunkaus seijniniq :jdarbb 
turėję , vykt; nei. apt. “Mąręo”. 
kad šiek tiek .galėtų pasilšė-

(< j-.?r Į-«r> > f
r b Tačiau įp,ąji^odo,, kad ? gerb 
ĘągočiūS;. neguli.. pasislėgti nė 
ant 7iMafšo”. StA. 40 kp. .>su-' 
žinojus kokiu ten nepaprastu 
fyudu, kad organizacijas prezi 
dęntoę .yrą, Ja;myųystęjef pąsi- 
rfrpjha, susjsi'pkįV f?su -juą ir ųž- 

tis į unijas. .. , , 5 .j 4ėL
Jei plieno darbininkai, kurie priėjimo grįžusių .iš .seimo de- 

organizuosis į unijų, bus paša- legatų, “tarėA įvyksta liepos 9|'

MARŠ, Pa. '
kad SLA. prezidentas F. J. Ba-

--r1...... > .. ' iT .‘.. ’■ . n-' j. i

diktatūrų, už šaudymų ūkinin
kų, už ; spaudąs ląisyęs varžy
mų. žodžiu, sakant, sandariečių 
balsavimo jokiu, budu negalima 
Suderinti su demokratija.

Į Iii j,r-'J ' !■ ,

. Y patingai šioje laisvoj e į Wa- 
shingtono ir Lincolno žemėj nęt 
įr j uodžiusiąs, fašistas nedrįstų 
pajisakyti,'' lįąd jisai «yra, įpirle- 
šingas demokratijai. Tikrai ne
pavydėtina padėtis! musų. tau- 
tiečių^ balsavusių brieš rezoliu
cijų. Pirm “atsivertihip” p. Ge- 

................ ...fĄ., •, V .faįt.'.-ifa

r i'lį'i: ■ lt : ' > r'?'!’
£ližis kalbėdamas,, už tė^oliuci- 
įj.ą,, itįkhiųhv.*fr.wrjMk Oenam 

ir 
kodėl tad rites itetoirėturiffiti rei- 

jkalauti laisvės ir Lietuvoj, 
liėiltejb ieWl ilfeities

Susidarius tokiai nemaloniai 
padėčiai musų tautiečiams rei- 

. kėjo, ieškoU/}išąities, kad tas re
zoliucijos balsavimas neišrody- 
tų taip nemalonus.
i t į BųVo, i į)ą$iHhktąš j, bįrif as; Ir 
tai ne bjle blofas, bet tik- 
raį advo^tf^as, :ii, , I 
j , Tąsai blofas , h|įvb paleistas 
pačiamę SLA. Sęjrifte tuojau po 
jėsijoą. visose jVėtoĮiiėSi pakam- 

I prie į ; Vė^yklose įr 
, kitur, kur tik maišėsi SLA Sei- 
tooi dėlėgątoi, i Tąą i .P^š; kvailas 
blofąs yrą kartojamas tautiškoj 
špąųįdjdj ik Uėt kuopų sd- 

; sirihkiinuosp. į ., j tautiškai
nusiieikę dęlėgrątoį įduodami 
savoj topųktoIr bąrido pagąsdin
ti 8ĮLA į pą^įUs šėikho priimtą
ją j rezoliuciją. < .
ų iNors tie tpątys blofų mecha
nikai turėjo progos savo gabu-

u i , i M iH u ..i...i i»i »■■■,.

----------”!—T
mus SLAi< Seimo sesijoj paro
dyti, tačiau nedrįso. Tųi* biit, 
bijojb, kad jų blofas biiš sU- 
mušta&į dulkes. , !i;,

šių žodžių rašytojui tų pątį 
vakdrų po garsiosios rezoliuci-- 
jos priėmimo (penktadienio va
karų) toko susitikti su keletą 
vadinamųjų tautiškų tūzų. Jie 
tuoj bandė mane pagųsdinti.

» 1

Vienas tautiškas advokatas ir 
redaktorius pradėjo man pasa- 
Jtotį kad SLA. gresia, didėlis 

I pavojus dėl priėniimo tokios re
zoliucijos, kuri,.smerkia Lietu
voj, valdžių. Girdi, ar jus žinoto 
kbkią šutavjtį (tori Lietuvoj val
džia su Amerikos valdžia? —■ 
išdidžiai manęs paklausė ponas 
redaktorius., ;i .

Pasiaiškinau tiems ponams, 
kAd aš apie jokias diplomatines 
sutartis tarpe Lietuvos ir Ame-

i (Tąša pusi. 8-Čiam)
i ..-r------------ -- . i r"" . •—r+-

Penktadienis, Liepos 10, ’36
---------------g Tt: :—“'r ‘"t:-------------------

LIETUVIAI
Gydytojai ii Dentistai
n-p U ----- - .sę MG* *
Amerikos Lietuvią Daktarą 

Draugijos Nariai.

Ai Montvid, M. D.
tfesV tfoMhi Štate Bank 

' 14 2400 West MadiSob Str&t 
Vai. 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak, 

Tel. Seeley 7330 r 
Namą telefonas Bransirick 06*7

Ofiso
Re?

6918

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

Ofiio Mdąhdos nuo 1-8 nuo 6:80-8 :M 
tlAdalinmU batml aėtaril

V Ik- 1,4^ *M), * * ,į, lifil. - •

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 i 
▼ai.; Nedėliotais fino 10 Iki 12 

3343 Sbuth Hafetėd SL
TeL Boulevard 1401 

-------------- -- ---------—------- f----------------

>

r

Sergantiems pątari- 
mas Dykai 

Vėliausias ir geriausias lytinio I 
Silpnumo, reumatizmo, inkstų, 
pūsles ir venerinių ligų gydymas.

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

nėra priedermių. v į;

DR. ROSS HEALTH 
Service and 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St.

CHICAGO, ILL. 
Central 4641

Darbo valandos: Kasdien 10 vai.
Z1 ' ryto iki 5 po piet.
Sekmadieni 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadieni, Trečiadieni ir šešta
dieni nuo 10 v. ryto iki 8 v. p. p.f 

< II ! -................
--------- —..* 1 :'-I-■il'1 - ■ -r-''- ■» - ' - —........ ....

.....AKUŠERES
Mrs. Anelia K. Janisi
I. ctlOt : PhVfilenl TTinrhTTi'VPhysical Therfcpy 

and ; Midwifė !
6630 S. Westera 
Avė., 2nd floor; 
HėmĮ’ock 9252

Pa t ar na U jti J prie 
gimdymo namuo į 

Še Ar ligoninės^, 
duodu massage 
electric t r e a t- 
ment it magne- 
tic, blankets ir it. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai

ŠIOS SAVAITES

Eilra |H|M
, LINOLIiUM 9x12 

STIPRUS IR GRAŽUS

$3.95
ROOStVtlT

FimNIMtt
Ž310 Wėšt , 

Roosevelt Road
Tėl. Seeley 8760 .

Bsrt Mula ChWS Mfcsl
Pusmetiniame direktorių susirinkime, birželio 24 d., 

1936, Sirnano Daukanto Federal SĄvingš and Lban Asso- 
ciation of Ghicago, vėl perbalsavo 4% dividendų ant visų 
taupymo skyrių. i u r » • f

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmos (July

štai ir vėl Sirnano Daukanto Federalė Spulka pertikri
na Chicagos lietuvius, kad patogiausią vieta taupyti savo 
pinigus yra Sirnano Daukanto Federal Savinas and Loan 
Association bf Chicagof. kur pinigai kiekyfenę,asmens 
yra apdrausti iki $5,000.00 per Federril Savihgs and Loan 
Insurance Corporation, Washington, D. G. *

Sirnano Daukanto Federal Savings AndiįLbUn Associa
tion of Chicago randasi labai patogioj svieto j,

2202 WEST CpRMAK ROAD^
■ skersai Metropolitan ;$tate Bank

Siihano Daukanto Fedprąį Savirigs antį; Lomi Associa
tion of Chicago investuoja pinigus tik ant pirihų ihorgi- 
čių mažais mėnesiniais atmokėjimais.

„ Paskolos daromos nuo 5 iki 15 irictų.
Namų savininkai reikalaujanti, ihorgjčiU, vi-

■ ‘ X sados kreipkitės i ' .

^iRopaukanto/z 
IedeRalSaVings an6 loAn ASSOCIATION

Of CHICAGO

M.č- i UJ‘ »«' U<| • t * t . - i

Savo šeimininkui kaipo 
sekmadienio dovaną 
duok Dirbtuvės-Šviežu- 
nio, Labiau-Sušvelninto 
0Id,,GoW Mkelj.

advokatai
K.P. GUUIS

> ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kąmb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namiį dfisaš'—3323 So. Halsted St.

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais-- 
nasrai sutarties.

Vi*
GYDYTOJAS -CHIRURGAS 
2201 West 22nd Streėt
VAlandos: nuo —8 -ir 7-^8 

Šeredomis ir nedJl. nasrai sutarti 
Rėž. 6631 So. Caiifbttiia Arenąs

Telefonas RepubUę , 7848

t- ’ T

fcw,? > ur initAuv
-- ŽŽ02 West Cermak Road
1HX,J..JUZA^AVSKĄ5, pąštjninkns 4 ;

’ .4' ^ y - J _ _ Y . ' JĮ

Laidotuvių Direktoriai
N^ri^.Chi^^vCiceros Lietuviu 
LaidotuviU Direktorių Asociacijos.

'H    ■ I j (J VI ",
AMBULANCE ČAT^NAVIMAS DIENA IR NAKTĮ

Ttiririie Kbplyčiaš Visose Miesto Dalyse.
-------- ;----------- i------ U4----- į------- vi/ .■<> 4'-t ?•> ilvr-AT — • r,-L,

: Mn? L A« MAbAJLollld ’ 
8807 Lituanica Avenuė ; iPhdne Sodlėvard 41^9

L'AlvU© t:y;.’.. -• c r :
Cicero * Phone Cicero 2109i4io Šdiith 49tfi Čburt 

....................................... .. ...... ....... ■ . ...... ................................... . ........................... .. ................ .. ......

■<: t : .-L J. F. RAOžiUŠ - ...
668 West 18th Street Phonė CanAl 6174
------------------------------------------------------------------. ■,, . ........................................................

■ Š. M. ŠKUDAS '■ :■■■ >
718 West 18th Street -Phone Monro* 8877

: D ih'r** ■/.<-.-r-'r■ ?
1646 West 46th Štreęt PKones Boulevard 5208-8418

■ ■ ■ ' EŽERSKIS ik SUNOS.
10734 S.-Michitfan Avė. Tėl. Ptlllman 5703

............................... 'į- :■ ------------------

. , . J. F. EUDEIKIS e.
4605-07 S. Hermįtage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park įkyrius, 4447 S. Fairfield, LUf. 07-27
’ ■ EACMWŽ,fr„,šM^ „.,... .
2314 Wešt 23rd Place Phohieš Cinai 2515—Cicero 15927------------------—----------- 1----------- ’ <r ' t vi.. j -;A.i-|-l-------------------- ................................... ............ •_

,■ S. C. LACHAVICZ
42-44 teist iO8th St. Tel. iStllttiiah 1270 arba Ganai 2515

L i1-’ ,,>fH j.5’< h.
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

J J. LltTLEVICIUS
1092 Archer Avėhuė 

įąuD mfc p Uty .
Phone Lafayėtte 8572

r,' J.Ka ,u ..•u.,

- Telephohb: Boiilevard 2800

JOSEI’H J. GRISU 
i Lietuvis Advokatas > 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE
Res. 6515 Šo. Rockvrell St. 
TėlephoDAs Renublic 9723

■....r'rtf'1'... "ii1- ""■ . .......... ?i. .............................. ....

Kl. Jliigeliohis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
: b i Britenorto ofisas 
3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
lOfiso vai. vakarhis nud 6 iki 9 vai.

Rezidencija 
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

* f ' d f # «**", * . ■ > , « , *, . .
■ • tklr * • A..1  w ’’b’M'»

i b < < - DeiitistAs - *
4645 So. Ashlahd Avė,

- hrti 47tii Statot > 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Serėaoj nasrai sutarti.

~~ Dr. StrikoTiš
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai : Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj nasrai sutarimą.
Ofiso Tel.: Boalevard 7820 
Namu Tel: Prostiėct 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS Itt CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas * Virginia 0036 *

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6^—8 v. vak. Nedalioj nasrai sutarti

H IĮ. ■' “i 'i ■■ " ' ' -

i- ijfetuviai Daktarai.

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

JOHNB.BORDEN
Ofiso Valandos r Kasdien ntto 9 iki 5.

Vakarais: PanedBlio. Saredos ir 
Pitnyčios 6 iki 9. 

>i r TelefoShš Cariab 1175.
Namai: 6459 S. Rdckweil Štreėt 

Telefonas Republic 9600.
; ~ ;-------

ADVOKATAS

Iii W. Washington St 
Room 787 

; | > f » - ; t, ( k ‘
, Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare. 

Ofiso Tel. Central 4490
• K r r ■''-.i ' " *fi ’’ 1

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tel.: — Hyd'e Park 8395

ZAR®”
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:30 v. vdk. Smrntoj nuo 12 iki 

. ; 6:00’- vikare. ' 
188 W. Randolph St.' 

Valahdos: kasdieh huo 9:00 ryto 
‘ .iki 8:00'PO piet.

AKlįJ SmiALiSTAl
— --  — — — — — — — --- — — — — - -4^ L/V.Ą-, _  _  _  _ _ _ . *

<

DR. VAITirsU?OPT.
. LIETUVIS.

Opiom'etricaliy Akiii Specialistas.
- Palengvinu akiu įtempimą, kuris 
efeti priežastimi galvos skaudėjimo, 
šVaigitiro; akių Aptemimo, nervuotd- 
mo, (skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visbose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai- 
das. . Sbecialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. .Kreivos akys zati- 
taisohios. Valandos mio 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimą -akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau
(j į . kaip Pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phėne Boulevard 7589

r LIETUVIS 
>t-*___TeL Yards 1829

OfisasUr

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

į Iltafeo;

T’ t •
kampas Halsted St.1 kampas Halsted St. ..

Valandos nuo 10—4*. nuo 6 Iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vaL dieną.

J GYDYTOJAS IR

3Š35 So. H
CHICAGO. ILE

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEbN 

Office 4070 Archer Avė. 
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8^0 p. to. 
Office & rerddence 2519 W. 43rd St, 

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

Kasdien* išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

Dr. Walter M. Ėisin
Ofisas Marąuette Medical Building 

' ' • Suitė 208
6155 SO. KEDZIE AVENUE

Heihloęk 8700
Vai.: 2—4 po bietų; 6—8 no bietų.
Rezidencijos tel. Prosbect. 808$.

i —a—... ........... m i ■ .............

KlTATAUdAl
Dr. Herzntoh
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomam per 36 
metus kaipo patyręs gydytojas chi- 
teutgaš ir akušeris. < ; ‘

Gydo staigias ir chroniškas litras, 
Vyru, moteni ir vaiku pūrai naiH 
Sausius taėtodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisus. r . t 

Ofisas it Laboratorija:
1634 W. 18th SU Netoli M0w® St 

Valandos nuo 10—12 pietū ir 
nuo 6 iki 7:80 vlal. vakaro. 

.. Tėk Canal 3110 , 
Rezidencijos telefonai: . « 

Hyde Park 6755 ar Central 7464
• • 'į;.į,       - t 

Dr. Charles Segal
4729 So. Ashland Avė.

2-ros lubos 
CHICAGO. ILL.

............. OFISO VALANDOS? c r 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo Ž Ud 4 
vM. po pietą ir tauo 7 iki 8:80 v*L 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

• r t Telefoną* , Yard* $994 į * 
I)r. Maurice Kaiiii 
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos';
Nuo 10 IH 12 dieną/21ki 3 po Mietą 
7 iki 8 vai Nedil. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 24M

>

Ofiso TeL Dorchester 6194

Rusas Gydytoją* ir Chirutvto 
Moterišku. Vyrišku, Vaiką ir vist 

chronišku litu. , 
/, Ofišės 6850 Stoney Island Aire. 
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Nodl?

Įlomis Ir šventadieniais 19—13
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Pittsburgh’o Naujienos
(Tasa iš pusi. 2-ro)

rikos valdžių nežinau. Mano su
pratimu, tas nėra nė svarbu. 
Tik tiek turiu pasakyti, kad 
jus ponai nelabai gudrų blofą 
pasirinkote. Priminiau jiems 
prezidento Roosevelto pasaky
tas kalbas. Pats juk preziden
tas savo kalbose atvejų atve
jais yra smerkęs diktatūras. 
Priminiau Amerikos Darbo .Fe
deracijos ir daugelio fraterna- 
lių organizacijų veikimą šioje 
šalyje prieš Vokietijos Hitlerio 
diktatūrą. O Hitlerio valdžia, 
tur būt, yra galingesnė nekaip 
Smetonos. Be abejonės, ji turi 
geresnes sutartis su šios šalies 
valdžia negu Smetona. Bet nie
kas nėra girdėjęs, kad kas toms 
organizacijoms butų atsitikę dėl 
Hitlerio diktatūros smerkimo.

Tada ponas advokatas paju
tęs, kad aš jo blofams netikiu, 
nutilo. O ponas redaktorius pra
dėjo man pasakoti, kad jis la
bai gerai pažįstąs Romos isto

riją ir esą nėra buvę istorijoj 
tokio atsitikimo, kad kolionijų 
veikimas butų padaręs kokios 
įtakos i tėvynės politiką. To
dėl, girdi, ir SLA. Seimo priim
ta rezoliucija neturinti jokios 
reikšmės Lietuvoj.

Vadinasi, musų kalba nusisu
ko nuo pavojaus SLA. dėl pri
ėmimo rezoliucijos į Romos is
toriją.

Buvo manoma, kad tai tik 
ypatiškas pasikalbėjimas. Ta
čiau pasirodo, kad ne. Pasiro
do, kad musų tautiški inteligen
tai nesisarmatija net per spau
dą skelbti tokius kvailus prasi
manymus, kad galėtų pateisinti 
savo balsavimą prieš rezoliuci
ją

SLA. nariai kuopų susirinki
muose tiems tautiškiems dele
gatams turėtų pasakyti, kad jie 
su tokiais blofais dėl rezoliuci
jos eitų “pokerį” lošti, o ne su
sirinkime aiškinti.

— S. Bakanas.
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Inez Fowler ir još motina. Jos

Tai tokia yra šv. Kazimieroir įvykus muštynėms bažny
čioj geriausio pasisekimo tu- parapijos istorija, ypatingai 
rėjo biblistai, kurie pradėjo tos dalies, apie kurią p. Sin- 

jįre’ngti prakalbas Pittsburghe tautiškis neprisimena.

WILMINGTON, N. C
buvo nežinomų fanatikų skaudžiai nuplaktos. Fanatikų gaujai 
vadovavęs dvasinihkas.

DĖLEI ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS
ISTORIJOS

(Tęsinys)
Parapijonkos atėjusios į 

mokyklą (jas galima butų ir 
vardais suminėti reikalui 
esant) paklausti mokytojos, 
kodėl ji neleidžia Lietuvos 
vėliavos pakabinti mokykloj. 
Tada kilo ne tik barnis tarpe 
parapijonkų ir vienuolių, bet 
parapijonkos buk ir sumušu- 
sios vieną vienuolę.

Tas incidentas ne tik pasie
kė kleboną, bet ir aukštesnę 
Pittsburgho dvasišką vyriau
sybę. Ir pasidarė klebonui ne
smagumas, apie 'kurį kalba p. 
Sintautiškis.

Dvasiška vyriausybė many
dama, kad kum Sutkaitis ne
gali suvaldyti savo parapijo- 
nų atkėlė iš Bridgeville, Pa., 
kun. Kazėną, kad šis padarytų 
parapijoj tvarką. Kun. Kazė
nas griebėsi griežtų priemo
nių, kad suvaldytų parapijo
mis. Kun. Sutkaitis pagal dva
siškos ' vyriausybės patvar
kymą ar savo norą apsigyve
no ukyj užmiestyj.

Tarp parapijonų kilo dide
lis nepasitenkinimas kunigo 
šeimininkavimu. Prasidėjo at
vira kova. Parapijonai rinko 
komitetus, reikalavo apyskai
tų ir siuntė delegacijas pas 
vyskupą su prašymu, kad iš
keltų kun. Kazėną, o duotų 
kitą kunigą arba grąžintų 
kun. Sutkaitį. Vyskupas para
pijonų visai neklausė. Parapi
jonai matydami, kad pas vys
kupą neranda užtarimo pra
dėjo ieškoti kitokių priemo
nių nemėgiamą kunigą praša
linti. Vieni ėjo į kitas bažny
čias, kiti streikavo ir visai nė
jo į bažnyčią.

Tokia kovos priemonė ma
žai ką gelbėjo parapijonams. 
Kun. Kazėnas iš savo šalinin
kų sudarė parapijos komite
tą, kurį vyskupas tuojau pa
tvirtino. Tuos, kurie su tiky
biniais reikalais ėjo į kitas

ti net jėgą pavartoti dėl “Die
vo garbės.”

Antroji dalis parapijonų, 
kurie kėlė revoliuciją prieš 
kleboną irgi buvo ne tik ge
rai organizuoti, bet savo tar
pe turėjo pakankamai fizinės 
jėgos, kuri buvo prirengta rei
kalui esant pavartoti.

Tokiu budu abidvi pusės 
buvo prisirengusios karui. 
Reikėjo tik menkos priežas
ties, kad karas kiltų.

Klebono Iprįešinihkų tarpe 
nežinia iš kur atsirado tokia 
kvaila nuomonė, kad jei lai
ke pamaldų butų galima ku
nigą išmesti iš bažnyčios, tai 
kunigas ne tik busrprašalintas 
iš parapijos, bet praras ii* ku
nigystę.

Pradėjo slaptai ruoštis prie 
išmetimo nekenčiamo kun. 
Kazėno iš bažnyčios laike pa
maldų. Klebono komiteto na
riai nujausdami, kad kas to
kio yra rengiama prieš klebo
ną, kiekvieną sekmadienį bu
vo prisirengę prie “padarymo 
tvarkos.”

Nereikėjo ilgai laukti. Vieną 
sekmadienį kunigui einant su 
krapyla per bažnyčią ir šlak
stant vandenį, kelios moterys 
ir keli vyrai puolė prie kuni
go ir bandė stumti laukan. 
Kun. Kazėnas pajutęs, kad ji
sai yra stumiamas, pradėjo 
daužyti puolikų “griešnas” 
galvas su “šventa” krapyla. 
Komiteto nariai pamatę, kad 
jų klebonas yra puolamas, 
griebėsi “ginklų” ir puolė gel
bėti kunigą. Priešingos pusės 
vyrai ir moterys puolė komi
tetą. žodžiu sakant, prasidėjo 
tikra batalija bažnyčioj^ Vai
kai ir moterys, kurie nebuvo 
prirengti karui, pradėjo rėkti, 
šaukti ir bėgti laukan iš baž
nyčios. Muštynės persimetė ir 
į lauko pusę; čionai pradėjo 
plytos bei pagaliai lakstyti. 
Bet kunigas vistiek nebuvo iš-

mestas iš bažnyčios. Pribuvo 
daugybė policijos, kuri palei
do savo lazdas į darbą. Vadi
nasi, pradėjo maištą malšinti, 
maištininkus kišti į vežimus 
ir vežti į belangę. Vežė, kas 
tik jiems papuolė po ranka.

Kriminaliame teisme
Ant rytojaus policijos teis

me dauguma buvo* paleista. 
Tik apie per dešimtį menamų 
maištininkų buvo sulaikyta ir 
atiduota kriminaliam teismui. 
Sulaikyti tuojau užsistatė už
statą ir buvo paleisti iki teis
mo.

Kriminaliam teisme byla tę
sėsi apie 4 dienas, kaltinamie 
ji buvo išteisinti, teismo lėšos 
buvo uždėtos abiem pusėm, t.

y. kaltininkams t ir kaltinto
jams. Apie teismo eigą buvo 
labai plačiai rašyta “Naujie
nose.”
Maištininkų ekskomu- 

nikacija
Po muštynių bažnyčioj ir no 

teismo pasibaigimo kriminali
niame teisme prasidėjo maiš
tininkų ;■ ekskomunikavimas. 
Tam tikra dalis parapijonų 
gavo laiškus nuo kun. Kazėno 
su pranešimu, kad jie yra iš
metami iš Rymo katalikų baž
nyčios kaip atskalūnai.

Suirutė parapijoj, muš
tynėmis bažnyčiomis 
naudojosi biblistai

Siaučiant suirutei parapijoj

ir skelbti savo mokslą. Publi
kos sutraukdavo pilnas svetai
nes. Žinoma, biblistai kad 
pliekdavo tai pliekdavo kailį 
kunigams, kritikuodavo kata
likų tikėjimą. Buvo atsiradę 
ir tarpe Pittsburgho lietuvių 
tikrų, biblistų, bet dabartiniu 
laiku apie juos nieko negirdė
ti.
Atsiradimas tautiškos 

parapijos
Atsiradimas Pittsburglie tau 

tiškos Šv. Jurgio parapijos, 
kurios taip baisiai nekenčia 
rymiški kunigai, yra vaisių, 
Suiručių Šv. Kazimiero para
pijoj.

Dalis Šv. Kazimiero para
pijonų, kurie buvo nepaten
kinti kun. Kazėno šeimininka
vimų, .pradėjo organizuoti Šv. 
Jurgio tautišką parapiją, kuri 
ir po šiai dienai tebegyvuoja.

Tačiau ir tenai ne viskas 
taip eina, kaip tos parapijos 
tvėrėjai tikėjosi. Tenai irgi 
daug nesusipratimų ir nesma
gumų įvyksta su tautiškais 
kunigais.

Skirtumas yra tas, kad jei 
kuris kunigas parapijonams 
nepatinka, tai jie neturi jokio 
sunkumo jų atsikratyti.

Kiek sunkiau yra, kada rei
kia gauti kunigą. Mat, nusis
kundžiama, kad nėra pakan
kamai gerų tautiškų kunigų.

tautiškis neprisimena.
— Saųtsaidiškis.

Diplomatiškai
Miulerio namuose tokia 

dicija, kad vaikai prie svečių 
nei kalba nei valgo, o manda
giai sėdi prie stalo,
stalo mažai beliko valgių, 
žiausias Miulerio sūnūs 
šnibždėjo motinai 
ma, 
du,

Kai

Sakyk, 
ar maži vaikai, mirę 

irgi eina į dangų?”

tra

am
ma-
pą-

ma
ba-

Anglų jumoras
“Buk tamsta toks malonus, 

pasakyk man savo siuvėjo ad 
resą”, kreipęs vienoj draugėj 
vienas anglas į kitą.

—r “Mielai Jai padarysiu”, 
atsakė šis, “tik su sąlyga, jei 
tamsta siuvėjui nepasakysi ma
nojo adreso”.

Šeimyninis pasikalbėjimas
“Mamyte, ar aš pereitą 

vaitę buvau* geras?”
— “Taip, vaikeli”.
— “Ar mamyt, tu manim 

pasitiki?”
— “Taip, vaikeli”.
— “Tai kodėl slepi uogie-

LIETUVOS-AMERIKOS

Saturday Special
MEN’S SUITS
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Atdara 
šešt, 
Vak

JIE

Plau
nasi!
Populiarus 

s e ersucker 
družės, len
gvus, vėsus 
;ia t o g ų s. 
L a u ž y tos 
mieros nuo 
34 iki 42. 
Kiek n u b 
išdirbinių ir 
b o velninio 
flanelio.

SIUTAS

’2.99
Vertės iki 

$5.99

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

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas ' '

2435 South Leavitt Street TeL CANAL 9585

"■.  ■■■i......................... .. .......m........................................... .... inyy ,................. ..

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

Pirkite pas Lietuvį: 1
BLUE FRONT MEAT MARKET

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

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

Pirkite pas LieĮiivi:

Monarch Wine Liąuor Store
J. GAUBAS, Savininkas.

3529 So. Halsted Street Tel. Boulevard 7258

TAUPYKI! PINIGUS UŽ
TIKRINTOJ ĮSTAIGOJ

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

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje 
išmokėjom 4%

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

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

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

Termometras
ŠIS įdomus termo
metras vįęnu 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

DYKAI

$.800

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie 
nas” ant metų ir 
prisiųsit 
Chicagoje
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Siųskit money orde
rį arba čekį —

bažnyčias, siųsdavo atgal pas 
kun. Kazėną. Vadinasi, dvasi
škos vyriausybės buvo toks 
patvarkymas, kuris draudė 
kitiems kunigams “streiklau- 
žiauti.’’

Muštynės bažnyčioj
Tokiai nenormaliai padė

čiai parapijoj esant ir para
pijonams pasidalinus į dvi 
dalis buvo galima laukti vis
ko,—abidvi pusės buvo prisi
rengusios. Kun. Kazėno vado
vaujamas komitetas daugiau
sia susidėjo iš jaunų ir stip
rių vyrų, kurie buvo priruoš-

Old Golds yra Dirbtu- 
vės-Šviežumo dgaretai 
—švieži kaip tik išėję iš 
mašinos dirbtuvėje.

sa-

O’ALLS
PAPRASTAI 89c

Pilnas 245 svo 
rio mėlyno de 
nim, ilgas už
pakalis, m i e- 
ros nuo 38 iki 
42 tiktai.
Kainos žemia
usios Chicagoj

M a u d y mosi 
siutai. Bovel- 
niniai, su si
jonėliais, kele
tas 34 mieros 
tiktai, kad iš
parduoti ste
bėtinomis ka
inomis, siutas 

25c

SU South PAULINA ST.. Corner HARRISON ST.

■t

su-

millions of pounds have been 
USED BY OUR GOVERNMENT į

a* 4-5 YearsAgo
25 ounces25<

inj
NAUJIENOS 

1739 S j. 
Hdited St. 
rHICAGO

FAHL 
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■50
•45
■40
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NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.

VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit

l Užsirašyti

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

M r BAKING 
IVV POVVDER

PETER1PEN
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The Lithuauian News Pub. Cb.» Ine
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J Suhscription Batea:
88.00 per year in Canada
85;W), pet>e^;outsfd^l CMOsfe, 

z 88.00 "peF year in Chičligo
Sc per cop^r.
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Mftręlf 71M1814 tt the Post Offitc 
c( Chic&jo, Dl. tmder the act df 
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88.00 
4.00 
2.00 
1.50
.75

8c 
18c

• a* u . t

Chlcagojė — paltu:
Metami — - .
Pusei metų __ ___ ______
Trims m&iesitfms_____
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui __

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 
Savaitei _ ________ _____
M6nesiM<

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
i '' p*žtm

Metams i----------- -
Pusei metų ■ 

i Trims mėnesiams
Dviem * minestams
Vienam mSųesiui _ ________ _

tietavon ir. kitur užsieniuose
(Atpiginta)

■ Metams ......................... .........  88.0b
Pusei , metų ____  4.ob

. 85.09

... 2.75
r. f k. TJiO

1
♦ .75

Trims mėnesiams _ ____ ___ 2.50
Pinigu* reikia: siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
-- į ~y .....................•.... • ' •

LANKAI KONFIŠKUOJA DOLERIUS.
'W ■* ', » . . - . . • j

< ( jJttnį$niij Valstijų pašiūhiinybė Varšuvoje ir korisuį- 
Įas Berlyne gąvg daug nušiskundimų, iš keliauninkų, kad 

_ Lenkijos valdžią atima afnerikoniškus dolerius,; kuomet 
kelikuiĮinkas apleidžia Lenkiją. Trijuose atsitikimuose 
tie Ąmėrikos atstovai bahdė keliauninkams padėti, bet 

/ nę^įtfėjD riiek0; pa<Jąr^ri.į Taigi ^abąr kėliaūninkai yra 
viešai įspėjami, kad vežtis į Lenkiją, amerikoniškų dole- 
Ąį jįrą ^a^ojingą įeliadninkd kišeniui;

jnkij£ .tiirį.tdKi didelį apetitą prie ainėriko- 
š lėn^vą šftpralsti. Jai ftu^ta aukso,, kuriup' 

ji’ galėtu mokėti už pirkimus užsieniuose arba nuošim!- 
čiu$ už paskolas,: gautaš svetimose šalyse. Lenkiškų zlo
tų kitos, šalys nežiną. T6čfel Varšuva stengiasi apsirūpin
ti doleriais.

, ' > • ’ ‘h ; y . .... ..... . ■ ...___ L2

Iš TAUTIŠKO ‘^UNTb”.

■ njškų

• l.’-Mjl A i

Žemes Ūkis Rusijoje
i • • • .‘.r

Clevelaride tautininkai su sandariečiais lipdė “tau
tišką pruntą”, bei išėjo, nekas. Visuomenėje tas jų dar
bas jokio atgarsio nerado; A ; ,r i

Štai po Glėvėlando konferencijos: Brooklyno tauti
ninkai sumanė surengti didėles prakalbas ir supažindin
ti publiką su “svarbiais” to's konferencijos tarimais. Par
sitraukęjie net kalbėtoją iš Chicagos, p. Simokaitį, ku
ris anąmet susiriesdamas keikė soėialistus ūž tai, kad jie^ 
girdi, norį “parduoti Susivienijimą Smetonai”. Bet, anot 
“Laisvės”, išėjo ve kas: :i ■ J

y “Tos ‘garsios’ prakalbos turėjo įvykti 3 d. liepos 
vakarę, Piliečiu Klhibe. Let į minėtas prakalbas at
ėjo tik kalbėtojai ir renginio komitetas ir keli lais- 
vfėčiati. Todėl prakalbos neįvyko. Priežastis — žmo
nės faiūtinirikūš (smetoninipkū#) ignoruoja.” 
Tik vieną “didelį darbą” tautininkai sugebėjo atlik

ti su .“tautiško prunto” pągejbaį jiė privėrtė p. StGe
gužį, ir kitus saridariečių šulūs ŠLA, seime balsuoti prieš 
revoliuciją, kurioje reikalaujama, demokratinės tvarkos 
Lietuvoje!. > i ■ •

Reiškia; sandariečiams iškirto “svin’stvą”, o patys 
sau nieko nepelnė; .

• '• ji •_____ ■ į , į

APGAILeTINA
* > 1 J ' f "z

Mums teka kelis kartūs nurodyti, kad Socialistų! par
tijos nacionalinio komiteto dauguma, vadovaujama Nor
mano Thomaso', netinkamai pasielgę šū savo “dešiniai
siais” o;p0iėntais partijoje., Toį ’i'Hojmašo politikos' 
šiai jau pradeda reikštis. Šiomis dienomis iš partijos pa
sitraukė vienas stambiausiųjų jos darbuotojų — James 
Maurer. . . k . ;

Jisai per 40 metų buvo sįocialistąš ir įgijo dąųg įta
kos tarpę Qrgąnizuoti|ių Amėrikos datfenipkų, bet jisai 
dabat šakosi Ąebegalfš ilgiau būįi partijoje, kurios va
dai savihąši “atitokfatines teises”. čia jisai turi galvoję 
sauvališįą suspendavimą Nėw Yorko socialistų organi
zacijos, kurią kontroliavo ^senoji gvardija”. A

i Tarp socialistų būvp ir bus nuomonių skirtumų; ka
dangi jie nepripažįsta “neklaidingų autoritetų” (popie
žių arba diktatorių)', kurie galėtų jiems padiktuoti, kaip 
jie turi protauti. Bet dėl to iiėra reikalo vienai srovei, 
į kurios rankas pateko organizacijos vairas, slopinti ki
tas sroves. Kai šitoks slopinimas prasideda, tai organi- 

. zacija skyla. ; . . .
CTIO^AI DAR NĖPASIDUObA.

M f. j į

Reuter’io žiriių agentūra praneša, kad Etiopijos pro- 
vinčijojė Wallega buvo užmušta pastaruoju laiku 30 ita
lu. ' H. i 1 .. Y " ’ ’ ; v > .. į- j-y.
” jį ? 1 y > ii - • • *; >, f ■ "f - * ».,y

Tuo tarpu iš RoiūOš ateina žinia, kad Italijos vald- 
žia'nutarė į>asiįsti Į Etiopiją baudžiamųjų aeroplanų es
kadrą atkeršyti už 10 nužudytų italų lakūnų. Tarpe žu- 
vusitjtjų ešąįs gen. Maglipcco, kuris Etiopijos karo metu 
buvo aviacijos viršininko padėjėjas Rytų Afrikoje.

Iš td matyt; kad etiopai dar anaiptol neketina pasi
duoti užkariautojams. Bus nelengvas darbas to krašto 
gyventojus numalšinti. Malšinimas gali kaštuoti daUgiaū 
pinigų ir aukų, negtu pats, karas. Q, kokią naudą turės, 
galų gale, iš tos visos avantiūros Italija?

^enfctaaiėms, Liepos 16, ’36 
f '■ »

džiaugsmu sušuko tie, kurie vi
są tai matė.

“Ir jie nuėjo, palikę jį viepą. 
Jis gulėjo veidu į viršų ir ma
tė — augštai danguje juodais 
taškais skriejo galingi arai. Jis 
gulėjb, ir jo akyse buvo tiek 
ilgesio, kad galima buvo nu
nuodyti juO yisus žmones pa- 

;saldyje. Ir taip, nuo to laikė 
pasiliko jis vienas laisvas ir 
ieškanti# mirties. Ir Štai jis 
vaigšto, vaigštp visur... Maitai, 
jis pasidarė jau kaip šešėlis. Jis 
nesupranta nė žmonių kalbos, 
Jnė jų elgesio — nieko. Ir vis 
Ieško, vaigšto^ vaigšto... Jam 
;p£ra gyvenimo ir mirtis nesi
šypso j#m. Ir nėra jam vietos 
;taip žmonių... štai kaip buvo 
pasmerktas žmogus už išdidu- 
mą! ■ i ry t , * ■ . .

; k Senutė atsidusę, nutylo ir 
jos galva, nusileidusi ant kru
tinę#, keletą kartų keistai link- 

; tėtėj o.
Aš pažiurėjau į ją, Senutę, 

man išrodė, traukė miegas. Man 
! urnai pasidarė kodėl tai labai 
gaila jos. Pasakojimo pabaigą 
ji vedė tokiu pakeltu balsu, 
kam tai grūmojančiu tonu, o 
visgi tame balse skambėjo bau
gšti, vergiška gaida.

i . ■ . ■ . 1 *; .. f '•

Ant kranto uždainavo 
keistai uždainavo. Išpradžių 
pasigirdo kontralto — jis pa
dainavo dvi-tris gaidas ir pasi
girdo kitas 1 balsas, pradėjęs 
.dainą išpradžios, o pirmas vis 
liejosi prieky jo..;—trečias, ket- 
[Virtas, penktas įsimaišė į tą 
:dąiną ;vis. toje pačioje eilėje; 
'Ir urnai tą pačią dainą, ir vėl 
iš pradžios, uždainavo choras 
Įvyru balsą; u 
: t Pasidarė kas tai nepaprastai 
originaliom, Kiekvienas mbterų 
balsas skambėjo visiškai atski
rai,į visi ;jie rodėsi, daugspal- 
Viais upeliais, ir tarsi risdamies 
■iš kur tąi nuo viršaus nuolai
domis, šokdami ir skambėda
mi, įsiliedami į tirštą vilnį vy
rų balsą, lygiai plaukusių į vir
šų, paskęšdavb5;jubše, išsisuk-’ 
davo iš jų, nugalėdavo juos ir 
vėl vienas, paskui <kitą iškilda- 
[Vo/ grąžus ir, stiprus, augštai 
■augštai. Ir Melodija buvo ori- 
[ginalė:- vyrai dainavo be vi 
ibracįjos ir galingi garsai jų 
•balsų gaudė kurčiai, tarsi pa- 
jsakėdami ką1 tai liūdną, o bal- 
įsai moterų,: vydamies vienas ki
tą, tarsi skubinosi tą patį pa
pasakoti pirm Vyrų ir skani-

itas, kad jiedvi viena, antrą par 
pildys ir rems ko, žinoma1, 
nori sovietų valdžia, kuri tikir 
si, kad ilgainiui kolektyviškas 
elementas stiprės vis labiau ir 
labiau, taip kad privatiniai 
ūkiai arba visai išnyks, arba 
pasidarys tik nežymus jo prie
das. į
[T'B^t^ali-- būtį irT&iįaipAeigiJi 
ūkininkai kolchozuose daugiaus 

i r ūpinsis savo šoįybbmiM, negį 
■laukais, kurie priklauso visarh 
i kblėktyvui; tai šiė laikui bėgant 
(ims skursti, kuomet privatiniai 
j ūkiai tarps ir .plėsis. Galų gale, 
gali ateiti laikas, kada ūkinin
kai pareikalaus; kad kolektyvo 
Jaūka'i būtų p’ądalinti tarpe koį- 
chozo narių ir pavesti jų pri
vatinei /nuęsavyįei. , ,

šiandie sunku pasakoti, kas 
butų Rusijos ūkfriihkams ge
riau: pa^ilikG kolektyviuose 
ūkiuose, ar grįžti prie; privati
nio ųkio. Tai pačių ūkininkų 
reikalas, kurio negali, išspręsti, 
nei valdžia, net kokį i nors teore
tikui. Bet kad ūkininkai galė
tų pasirinkti tai, kas jiems yra 
geriausia, turi būt panaikinta 
visokia prievarta iš valdžios 
pusės. _ , .

‘ Naujosiom kohštituėij oš pro
jektas leidžia mųnyti, kad so- 
tVįetų valdžia: jau sutinka tą 
laisvę ūkininkams, n duoti. Ta
čiau kulkas jį to dar tiesiog nei 
nežada. Rusijos ūkininkams bu’s 

; už tikrinta laisvė spręsti savo 
ekonominį likimą, tiktai tuomet, 
kai jie turės sprendžiamą balsą 
valdžioje, n ; : J

i Ar j ie . j į įgis; priklausys nuo 
teisių, kurias ūkininkams sutei
kia politinė konstitucijos da
lis.

bėjo varpeliais linksmai, gy« 
vai, su daugybe besijuokiančių 
trelių.
...Už jų balsų nebuvo girdėtis 
juros ošimo.

(Bus daugiau)
.r - r'1-"

leidžiama valstiečiams turėti 
savo gyvenamąjį namą, “pagel- 
biriį namų ūkį” (tai, tur būt, 
daržas,sodas ir sklypelis pie
vos) , namų ūkio padargus ir 
gyvulius., Sėptintoįstr. antras 
paragrafas Aamba taip:

■ ' i ji ' ' ir- ■

, “Kiekvienas kolchozo kie
mas turi asmeniniam naudo
jimui nedidelį sodybos žemės 
sklypelį ir asmeninėje nuosa
vybėje pagelbinį ūkį sodybos 
Sklypo, gyvenamąjį namą, 
produktyviais • gyvulius; paukš
čius ir smulkų ūkio invento
rių, sulig .žemės ūkio artelės 
statutu?1
Taigi ir kolektyvuose ne vis

kas valdoma bendrai. Kiekvie
na šeimyna turi savo atskirą, 
privatinį ūkį su . namu, skly
peliu žemės,’' gyvuliais ir dar
bo .įrankiais, J šitą privatinį ūkį 
negali kištis nei kolektyvas, nei 
valdžia. :

Tai yra aiški koncesija ūki
ninkų palinkimų! prie privatinės 
nuosavybės. Nors Stalino dik
tatūra dėjo visas pastangas pri- 
'vątinį ukj išnaikinti, bęt jį bu- 
vo priversta nusileisti. Daug 
privatinių ūkių paliko visai nė- 
į t raukti į kolektyvus; o be to, 
pačiuose kolchozuose ūkininkai 
iškovo j o sau teisę turėti nuo
savus individualinius ukius.

i r' .. ...j
’ Tokiu budu Sovietų Sąjungos 
žepiės ukyję gyvu6s šalia vie
na1 kitos ^vi skirtirigbšt ūkio si
stemos: kolektyve ir individua
linė (privatinė). Galimas daik-

1 4i -.■> <.'■

I

• SSRS konstitucijos projektą 
mumš dar teks ne vieną kartą 
panagrinėti, šiandie pakalbėsi
mi apie kai kuriuos još punk
tus^ pi’rniąįiė,z sočialinjai-ekono- 
^iniame^skjTittje. < i . ' -f

pirmas’ tę skyriaus 
straipšnis sako, kad ““Socialis
tinių Sovietų Respublikų Sąjun
ga yra socialistini darbininką 
ir valstiečių valstybę.” Kodėl ji 
vadinama “socialistine”? Todėl, 
ikad, anot straipspio 5, —

“ŠSRS-jė žemė, jos gelmės, 
i vandens, miškai, dirbtuvęš, 

fabrikai, kasyklos,’ ruda, ge- 
lęžinkeliųK vąndęns įr , oro 
transportas, bankai, susižino
jimo priemones,, valstybes or
ganizuotos stambiosios žemes

I ūkio įmonės (sovehozai, ma-
• šinų traktorių stotys ir t .t.), 
, o taipgi pagrindinis gyvena

mųjų butų fondas miestuose
; ir -pramonės - centruose, yra 
i valstybės nuosavybė, it. y. vi- 
i sos liaudies nuosavybė.”

Tai .nenuosakus paalšlrin'i&aš; 
Valstybės nuosavybė anaiptol 
nėra; ta# pat, kas liaudies nuo
savybė., ’ ' _ įr, <J. '/ r1
,,. Kaizeri W j ė Vokieti ję j ė, tafp" 
pat kaip, ir cariškoje Rusijoje, 
geležinkeliai ir dauguma miškų 
bei vapdenų \ priklausė , v.ąįęty- 
bėi. ypatybei' taipgi priklausė 
Ir emisijos bankai. , Cariškos 
Rusijos' vyriausias bankas taip 
ir ► vadinosi “gosudarstvennyj 
bahk” (j'isai turėjo’ įr šūvo sky
rius įvairiuose imperijos čen!- 
truose). Bet ar kam nors, atei
davo į galvą mintis, kad tiė 
turtai .ir <tos įmonės buvo liau-j 
dieš nuosavybė? žinoma, kad 
ne. ; . j

Antra vertus; tas faktas, kad 
gamtos turtų šaltiniai kartu1 sū 
gamybos ir susisiekimo priembr 
nėmis priklauso valstybei,, Visai 
nėra Įrodymas, .kad.,,toje šalyje 
jau gyvąbj'a j ^ciajį#mę tya^; 
Jeigu būtų, taip, taidVeikėtų pri
pažinti, kad jau cariškoje Ru
sijoje buvo gana daug. “socia
li ztno”,nes, kaip minėjome, > gę- 
žinkeliai, daug miškų ir vande
nų ir svarbiausi krašto bankai: 
prikląusė valstybei. Jai prikįau- 
sė taip pat paštas', tėlėgrafaš, 
telefonas ir amunicijos • dirbtu-- 
vės. Tačiau butų tiesiog juokaį 
sakyti, kad cariškoje Rusijoje 
buvo1 pradėta steigti socializmo 
tvarką. /, ; .

Daugiau, panašumo į socializ
mų tūri visuoinėninėš ir koope
ratyviškos' ūkio1 .otganižaci’jpš, 
kaip; antąi “kolchozai” (ko
lektyviški ūkiai)’ ir kooperacijų 
įmonės. Bet “kolchozų” padėtis 
ŠOvietų Sąjungoje hėaiški. XoL; 
operacij ų ■ t dan , neaiškesnė.: 
Kooperacij ų daugiausia yra pre
kyboje. Tašau sOviėtų/Sąjųri- 
gdje jos yra daugiau vaTd’iškęš, 
negu visuomeninės organižačf- 
jdš. f
Bendra ir privatinė nuosavybė 

( žemės ūkyje.
: Žemės ūkis Rusijoje maitiną 
daug didesnį skaičių gyventojų1, 
.n’ėgtf pramonė arba prekyba!. 
Ką apie jo santvarką sako nau
dosios konstituc^os projektas?

Sovietų Sąjungoje yra trijų 
rųšių žemės ūkiai: dideli val
stybės dvarai (“sov-chozai”), 
kolektyviai ūkiai (“kol-choząį”) 
ir privatiniai ūkiai. Sovchozus 
ir kolchozus konstitucijos pro
jektas Vadina “socialistine ūkio 
.sistema”, ir sako:

. / ; . ;d; ;.'-■ ■ '■> ■ ■ •.

“Šalia socialistinės ūkio si
stemoj, kuri yra •ŠSRS-je 
viešpataujanti ūkio forma; į- 
staitymu leidžiamas smulkus 
privatinis ūkis pavienių val
stiečių ir amatininkų, pagrį
stas asmeniniu darbu ir nė- 
eksploatuojąs svetimo dar
bo.”
Vadinasi, konstitucijos pro

jektas pripažįsta ir privatinį 
žemės ūkį. ,

• Daugiaus. Net ir kolekty
viuose ūkiuose (“kolchozuose”)

MAKSIM GORKI..į

Seiiiitė Ižfrgil
. Vertė K. BARONAS.
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t Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stoti ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

Jau atėjo žurnalas 
KULTŪRA No. 5 
iš Lietuvos

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

Autoritetas ir laisvoji min
tis—prof. V. Čepinskas

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

įspūdžiai iš Leningrado ir 
Maskvos—Ant. Venclova.

1936 metai — 
, Plienas verda 

lionis.
Gabrielės Petkevičaitės— 

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

Zoęlogijos levas — R. V.
Sidabriniai debesys—pro- 

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

lionis,
Karas istorijos faktų švie

soje -
Apžvalga 

straipsniai. 68 puslapiai — 
Kaina 45 centai.

galima gauti

. NAUJIENOS
: 1739 So. Halsted St.

Ad. Lastas.
— A. Pavi-

M. Pakalniškis.
ir redakcijos

(Tęsinys)
.. .. ' ... . .į\f Į'.< _y * < <: ' !-! ‘j. ; ’ !v :

“Ir t čia . :afšitikb didelis įvy
kio •: yririktĄžJp griduštįriiš i^ 
dangaus, kuriame nebuvb de
besų. Tai jųgos pąivirtįhė kal
bą išminčiai/ Viši nūšįi'eįikė 
ir išSiskii^r v jis, tas jaunuo- 
liš, kuris dŽbar jištu tūrej d‘. Wf- 
dą Latrą;/kas; reiškia: atstum
tas, išmestas lauk, — tas jau
nuolis garsiai ’ jųdkėsi tiems 
žmonės, kurie jį išmetė, juokė
si ir pasiliko laisvas’ vienas, 
kaip jo tČvdš. Bęt jo tėvas ne
buvo žmogus... O šis —^-..buvo 
žiogus'. Ir štai jis1 pradėjo gy-į 

, Venti,. laisvas kaijx paukštis. Jis 
ątęįdayd į gentę ir vogdavo gy- 
jVūliūš, mergaites, Viską, ką no- 
Įrėj.O.: J jį sande, :bet VilyčiOS 
'negalėjo perverti jb kunO, aį- 
Įsupo nėhi'atoinū žmogui aū^- j 
štesnės baudos uždangalu. Jis i 
buvo vikrus, godus, v ptjprus, : 
n’ūožiŪuš ir ’’ nešusitikd'aVo ;Sū : 
žAbhėmis ’ ATeidaš veidan. Tik 
[ištolo matydavo jį.,. Ir kiękvię-, 
inas,^ kuris matydavo, visados 
paleisdavo į1 jį tiek vilyčių, kiek 
■norėdavo. Ir ilgai ji$,>. Viėnas, 
'tąip sukinėjosi apie žmones, ii- į 
gai, nė’ vieną dešihiti ilgų- me
tų. Bet. žmogus negali daryti 
visą gyvenimą vieną ir tą pa- ' 
tį, Negalima visados, lįnksmin-.; 
tis — pamesi vertę linksmumo 
ir panorėsi kentėti... Ir štai kar
tą jis atėjo arti žmonių ir ka- 
dąjię puolė ant jo, jis nepasi
judino iš vietos ir niekuo ne
parodė, kad jis ginsis. Tada 
vienas žmonių susiprato ir su- , 
suko greitai'ir garsiai: ,

—“Nelieskite jo! Jis nori nu
mirti! ., ■ A :

; , “Ir visi sustojo, nenorėdami 
palengvinti likimą to, kuris da
rė visiems piktą, nenorėdami 
užmušti jį. Sustojo ir juokėsi ; 
iš jo. . . ' 1

O jis drebėjo, klausėsi to 
juoko ir vis j ieškojo ko tai sa
vo krutinėję, stverdamas už 
jos rankomis. Ir urnai, pakėlęs 
akmenį, puolė jis ant žmonių. 
Bet jie, šalindamies jo smūgių, 
nesuteikė-jam nė vieno it kai 
jis pavargęs, su širdgėlos šauk”

šmu stikriio ant > žemės, tai jie 
nuėjė’ i šąli : M .dabojo j į.; , Ir štai 
jis; pakėlęs kieno, tai pamestą 
kovoje su juo peilį, dūrė ju6 
sau i krutinę. Bet nulužo pei
lis, tarsi į akmenį, ji užgavo. 

: vėl, jis puolė, ant žemės ir 
ilgai mušė galvą į ją.Bet žėr 

•m«ė atsitraukdavo nuo jo; gi'linr 
^daniosl nuo ūž^aVimų jo gai
vos. >.'» ■ .J* »;•

—“Jis riegali nūrhirti,

šiais laikais jokio biznio įmo“ 
'na '4)k reklamos neakli' gyifiid- 

,• ti. Konkurentų yra tiek dauff, 
kad tik nuolatinis, kasdieninis 
skelbimas gali patraukti dides
nį klijentą skaičių.
Amerikos įm'onis getai ttt-

, , pranta, kad be geros reklamos 
nikpseiri: Kuo daugiau rek-

i ; lamuojiesi, tuo geriau sekasi.

Reklama, kuti atitekama duo-
■ dant skelbimus į laikraiiiuS, 

visuomet apsimoka.
■ ♦ ■ ■ - - • • ‘ '■

Kas garsinasi; Naujienose", 
tas visuomet turi naudos.

• šd
t i ’
... . • >
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Svečiai iš Lietuvos.—Atsi
nu Šliupu. —
bibio gyvenimo sukaktis.- — SLA, 212;.pavyz-
dingdi tvarkosi, — Senus laikus prisimifiiiis.
— Veteranų piknike. \ .' !

' «. • » i į į |

3,—Atsisveikinimus su- Dr. Jo- 
Poftų ĘągdQnu45xW<fliV^dy-

' t •* <

dar tiave pragyVėnšiu.
Linkiu.senam aušrininkui dar 

ilgai gyventi ir sėkmingai veik
ti. . r

,Birželio 27 d.. Italian-Amed- . 
ięąh Home svėt,ainyje buvo par 
gerbti p. T. ;įr J,, Bagdonai. 
Mat, sukako 25 metai kaip jie 
.vedė. Ta proga buvo sureng
tas šaunus' pokyli^, į .fcurį* .su 
sirinko .apie 30b\ svėčių1. .Poky
lį rengę duktė JJrdilija, Bagdo- 
inįutė, p ia F.v/ Karčauškienė žr 
,1^,, Bovėlas. „Syečių atvyko, iš , 
Čhįcagos, Wąukegąno ir Rėcme. 
Pokylis, praė j p labai i. šaūpiai.,
Bonams Bagdonams buvo; įtėi- 
;kta i labai , graži dovana, — 
frontinis setas.

■•t; -----rO----- ?n..v,U '•

Neiškenčiu kelis žodžius ne

i

NAUJIENOS, Chicago, tik

•s) >• ’ ‘•Ir

>. . >

jaučiasi seimu nuš!vį¥ę? . pa
žangieji ypač nepatenkinti tub? 
kad p. Vitaitįs vėl liko “TėV^- 
•nės” redaktoriurh , išrinktas. 
Mat; daugeliui jis įkyrėjo $a- 
įvb Smetonos diktatūrai patai
kavimu. b )ftl> ,

J į Ė'Aį to, Jjįįį kiek’yiėVrbjei krau
tuvėje gaiite rasti pilną pasi
rinkimą rūkytos mėsės irdeŠ-i 
tų; sūnų ir keriuOtoš žuviėis.

5
. jtas, teiių ^idtėliį'namų 
sayĄifnkui, per brangiai kai-

; -j- (Tajipj Vįsii nuomininkai ža- 
a išsikelti; jei duktė dar bent

^::ž"į/'a4

S

mai-
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Piėtijs ir vakarienės. kalitaĮįį išsikelti; jei duktė dar bent 
tebuvai papuoštu o Šie? įvairus totą iiždainuos. , i į J, 
valgiąi bus: šėįtai laibai gak: , ' ? _L ‘r?. ,r
dųsv Nėiįeikia if itaakoti, kad . i •’
šfa nrekės’ ?vravisuomėt švie- Neteisingasteismas

Birželio 22 d.; apie 9 vūl. va
karo, suskambėjo dtfrų varpe
lis. Prie durų stovėjo p. Juo
zas Kasputis su dViėm jaunais 
vyrais. Jis tuoj mane supažin
dino su jaunais vyrais. Pasi
rodė, kad tai svečiai iŠ Lietu
vos, — ponai Stepas Juodval
kis ir Vladas Verbavičius. Vie
nas jų esąs studentas, o kitak 
bu'vęs valdininkas. Jie Lėbau
ją aplink pasaulį.

Basisveikinome su svečiais, 
trumpai pasikalbėjome ir išsi
skyrėme. Birželio 24 d. jie jau 
užsuko į mano dirbtuvėlę drau
ge su p. F. Jankausku. Užsu
ko atsisveikinti, nes rengėsi iš
važiuoti į Chicago. Kadangi jau 
biivo apie dvylikta valanda die
nos, tai aš, uždariau savo biz
nį ir pakviečiau svečiu’s į na
mus. žmona tuoj pradėjo ruo- parašęs apie musų ŠLĄ 212 
šti pietus, tačiau svečiai a t- kuopą. Nors tai kuopai . pn- 
sisakė. Esą, jie visi neseniai klauso įyai^i'Ut p’ažiurų žmonės, 
-------x;..........ta'čidų, ji takosi, tikrai;«tpa- 

vyzdin^ai. • Viši načiai sugyve
nai P taip, įtarsi vienos motinos 
jvaikaį.1 Kak. bb kO’; kartkartė- 
1 mis įvykstą' te* nėsušiptaįmų*’ 
Vfėiidk .tenka pasakyti;, jog’tie 

’nesu^lpiiatitai pas. mus yįša^ 
da bąndota (;rainiai <.irt s.teisiai 
išlyginti. Vadinasi, nėrA .ūž’šL' 
išperimo, iąįp; yra sakoma, ant 
savo pastatyti;

«. 4 1 ‘ . ;'j h’! ‘L

.Su ApsĮtričių ; fnusų
labai gerai kooperuoja. Kai ku- 
Ifier prikiša, kad musų v kuopa 
faktiškai apskritį: IteAteol^djd 
Į tai galima* tik tiek pasakyti : 

’ jei konf ėrenci j ošė į vadbvaū- 
■ j amas vietas: yra, išrėnkami, nru- 
sų kuopOs n'arių'į; tai;, juk čia 
bėra jokis, nušidejitas- Gal ta

ftai* reiškia, • kad musų kuopoje 
yra daugiau / y.piktesnių'žmo
nių1. H

šiaip ar tąi’p^io’;yį>ač kaimy- 
mibei kufap’aį »tifaai’ reikėtų , iš: 
tašų basimbkyti, — pasimo
kyti tolerancijos ir sugebėjimo 
vieningai veikti. Tik vieningai 
veikdami , mes" galiiiiė’ SAVO* Or
ganizacijai daug gero padary
ti.

WASHINGTON, D. C. — Per septynerius metus. America 
išlėi's $350,0'00',000'; Įiaėjiemš' laivams. Planuojama statyti 200 
naujų prekybinių laivų. ,

* • -v* i f < . 1 4 ... a t- y . . . — . *. . - y.. •• .......». * • '. v • - >»fe-* V

pusryčius valgę. Tad šiaip jau 
pasėdėjome, pasikalbėjome;, ir 
alaus pagurkšnojome. Švęčiai iį 
Lietuvos žadėjo aplankyti Roblė- 
fordą ir ten užsukti pas musų 
sūnų, Dr. A. Braze.

. ’ "b:
Aplankę Ghicagos apylinkes 

ir artimesnius miėstuš, jie fęP" 
giasi pasukti į pietus ir, Žino
ma, neaplenkti Floridos. Pa
prašiau, kad sustotų ir pūs mu
sų dukterį, kuri gyvena Al- 
toona, Fla. Sakė jie, kad labai 
norėtų aplankyti Hawajų .salas 
ir kurį laiką paviešėti HOn’6- 
lulu mieste. Jei tik aplinkybės 
businčios palankios, tai jie ke
liausią į Honolulu ir ten su
stosią pas musų sūnų, Vytau
tą Brazevičių.

Palinkėjęs svečiams laimin
gos kelionės ir paspaudęs jiems 
rankas, aš atsisveikinau ir grį
žau’ į darbą.

■ —o— • 1 ■ ’ ■ ■
Birželio 7 d. mūšų koloniją 

aplankė Dr. Jonas šliupas. 
Drauge su juo atvyko. Dr. Grai- 
čunas ir p. A. žymontas.

Turėjau progos su senu auš
rininku platokai pasikalbėti. 
Turiu pasakyti, ,, jog daktaras 
dar turi pusėtinai energijos 
Kai atsisveikindamas pareiš
kiau, kad gal jau dauįfiau ne
teks pasimatyti, tai daktaras 
juokais pastebėjo, jOg mirti jis 
visai dar nemanąs. Girdi, a‘š

-***>

‘tį'.u Vėvėfkis sakos; : ar atsiiAini 
kaipfį i'1916 m.
riiuzta; laidojome1 mano įrolį 
ĮĘdyatdų? Jiik laidotuvėse tada 
dalyVa^p įla'baf daug1 ..žmonių. 
Nepaisė jie j nė to, į kad kun. 
Antan'as Baii'nskas (dabar jau 
iširęs) i - tas s laidotuves išnieki 
nb'<i£ j
p Pa'sfsnkė;. kįd’..dąr turįs lis 
teųnė'£ų “Naujienas”, kame pįa- 
čiai\ tos' laidotuvės esančios ap* 
rašytos^ .

j . Pą$akiau> kad tas įvykis bų- 
.vO’ tikrai..nepaprastas, todėl jo 
ĮftebUš galima pamiršti. Tais 
•laikais laisvų pažiūrų. žmoiiiu 
veikimas dar buvo pusėtinai 
suvaržytas. Tiksliau sakant, 
laisvų minčių žmonėms dar tek • 
■davę .pusėtinai sunkiai su fa
natikais kovotii1

Birželio 28 d. užsuko pas in’ą- 
iškilmingai *su ne dradga’i F. Jankauskas! ir 

J. Kasputis. Girdi, važiuokime 
farmą1 siv 
paūžti ir

neblogas,

į p. V. Linkevičiau^ 
buvusiais kareiviais 
jų bonus aplaistyti.

Pasiūlymas visai
todėl aš su mielu noru jį pri
ėmiau. .;■ . i '

• i

* t: > Kai nuvažiavome į farmą, 
tai radome jau geroką būrį 
žmonių. • Daugiausia tai vis ka 
ro veteranai. Buvo svečių net 
iš Ghiėagos. Būtent, ponai Ka
minskai'ir Ačai. h.,.

Kadangi veteranai tikrai vi
sus šauniai ^$š’ino (buvo viso
kių valgių ii* ■ gėrimų), 'tai' be-; 
sikalbant ir bežaidžiant laikas 
bego gana smagiai.

Tame išvažfąvime teko susi
tikti ir su kai kuriais Susivie- 

i.- . ■■' > '■ .< r* . ■ ; .- .nijimo nariais^ Beveik visi jie

Jįt
šta ptek^jyrd vfsulunėt švie
žios; iiės “MidWėšt Štprės“ sa- 
■vininkai turi taifi tikrą savo 
iUrmo-1 sandėlių patogumą, iš 
ikut: .pristatymas einą ‘kasdien, 
b Kada 'darysi savo prėkių są- 
TaŠą šią savaitę, nepamirškite 
ėtiąn'kyti: Savo artimiausią 
'“Midwest Štėre.” Jejgil da!r 
nenusitarėtė! ką pirkti; noritė, 
gal jų skėl&imas, kuris šian
dien “Naujienose“ telpa, juin’s 
gąles : padėti J Patikrinkite, 
kiekvieną dalyką tamė skelbi- 
iine. Tai yėė gėriauSibs: rųšies c, u,. , 
|ir žėmiausibs į kainos dalykai . _• •

:gėriaiišioS įvėrtybėš, | tuš šavb «Ugtne, iiė4^1 
i ums sutaupyti pini-į pavogti Ola .GbldS kva 
.... .... (APskelbV ;pd. ir šviežumo. ■ ■

. . ;i i -»ui i“,,; '’.n. Ufr

i.»: Kalčjimm:gydytojas; apžitfrū- 
damks iįsUnkiųJį darbų kalėji
mo kalinį, sako: “Aš bijau, 
kad tik tamstos dienos.Jftglbu 
tų jai’i šuškai^ytSfe-^^4

.. Kalinys: “A-a, ar aš ne
sakiau, kad teismas neteisin
gas, aš begyvensiu kelias die
nas, o įėišmaš priteisė 15 me
tų kalėti“.

i. Kada visi b pradeda • skųstis 
kačščiu, teda it..všeimininke 
iyča priversta' daįgiaus šusi^d-
• pinti, nęš> tai {į-ei^Kte, kad ™ 
šeima: jau reika’i^uja: valgių 
pėrinaibds- i Karštas «dras. pa
veikia) riė; viep' žmogų fiziškai, 

;jis patektą', tft! jo yiįškirfp 
niuošius ot^aniiš tiek, kad jis 
yra priveltas; rėibftlauti leng
vai virškibam^ Valgių, > i i • ;

Kiekvįėna gerai •. šeibiininkė 
žino koįsą'ii maistai • gėriau 
tinka valgyti, pęr karštas die
nas. Virimo knygos taipgi nu
rodo jar specialiu^ valgius to
kioms dienoms;'; Jai ■ bereikia 
tik. .susirašyti listą ^reikalingų 
valgių, vi'č Aueiti į krautuvę 
parsineštų J t. „ . . i;

Vi'ėnot, gali klausimas kilb 
i
kraiituVe i turil tbbš 
kurie jai, reikalingi, 
,neteks ^pereiti per keletas 
krautuvių,., kad ♦ visas, ręilęalin- 
įgas prekes susipirkti? Tiesa, 
tai yra paprasta, kad daugelis 
krautuvių nėra visuomet pasi
rengusios tam reikalavimui ir’ 
dėlto šeimininkei tenka apeiti 

i keletas vietų, kbl sušipėrka 
sau prekes. • C:

i Bet, j ėf j i perkasi “Midwėst
• Stores“, jai nėtėnka ir riipfn?' 
! tiš. “Midwešt Stores” šavini'n- 
kai patyrę krautuvininkai' ir 
pasiruošę išanksto, taip kad

i ir karštoms dienoms ūžė j Vis, 
jie turi savo lentynosė dide- 

!liausiu prekių įVairėnybę. Pa
vyzdžiui; tenai ji gali rūsti 
pilną pasirinkimų šviežių dar
žovių ir Vaišių. Yra ir įvairiau
sių kenuotų mėšų, kas reika
lauja ‘ tik' pūkaitiiiimo ir jau 
tinka valgymai

.'jį—JK-—|.>H —-

jr' .-yrą iŠ ’i_
i kuri leis j ums 
.gy- (Apskelbi

JUOKAI

NČ’S; savo sausiau

j

tik toksai, b tai būtent, ar ta: 
daiktus; 
ar jai

DAINlNfNki bUKTfc BRAN
GIAI KAINUOJA

: *„•: i ■ vĮ-'b;. . • •'.
i---- Kodėl ju’sų duktė jau ne-
besimųko dainuoti? r

i j -tt. Kad, matot, per brangiai 
.kainuoja.
. ------ r--,-------------------------------------;_i— x__

•i

5»

m—Wi i,......... ..... n..... .

YRA LENGVA rABPYTI!
- J > •* j'- i i , J J j * - ’ »> ’4 • J ‘b * l * '■ '*
PIRKITE “MIDWEST STORES” ;1

Išpardavimas! Pėtnyčioj ir Subatoj, Ltepos'-Juiy 10 ir 11 

GERIAUSIOS ŠIANDIEN BULVfiS!
^XTpA , PUlKIOS-^lAlJJOS BALTOS—CAL1FORNIJOS

BULVES 6 šv. 23fc

•s

r.

BANANAI 'PRINOKĖ ,. .. Svaras 5 C
į.' Į.  — - į.    . ---------------- --- I, ..„i,.  , . . II...—I—fe^.l.Į.A.^1.

ŠyiE?IQ's SALDŽIOS MĖLYNOS .SLVVOS 3 itix, 20^ 
CANTALOUPfeS .Ju'ftibd 45 dydžio' , 2 ūž .Įt|
PUIKUS ŽALI; CIBULIAI ....3 ptYrid'cliSii

“SOFTASILK” Keksų Miltai 44 pT 26c
■‘i.

“DTQMTTTrir PRIRENGTI M/lTAI 40 unc.
20 uncijų, pak. 19c pak.

«WHEATIES” WHp1

i

4 -į

3w

2 pak. 210Oi

■i

NES P

C

g®
igįš-įęj

•fa....._____, ■

COTTO SALAMI Virta Salame

—;----------rrr
keta: 170

—————

pakeliai 3 C
- -i.-.j.’i. .,,■■( 

$100.00 cAšh kas saVait;
PELNO PASIdAlIN

• NVb

“ŠNČ-bOE“ SHORTENING . —     J..—„i      

^upshine“ MĄR3HMALL0W ČQQRIĘS 10 už 
ŠTALEY’S CUBE STARfJl ...........1......2
OAKITf* ..

‘‘WOOE>BŲBY’S." VĘIPO MUILAS 3 už 25<i
Na'uja; Balta “SĮHINOLA” Batų Valyklas . Bonka .9^

“Wdv?esi” ŽElAtINO DEZORTAŠ. .3. pajc. 14* 
u <ifa.feiiii.in................................. yJ-Y:
M. -pak.12^

Rasi

1

Į ... ■■ ■ f. *•> U v . ••*'« r • • ■ n r» .
UMOMtCMfe*. * .•*»--***»**• > | Įįį tą .IVu-r > 'W L--

■ . y*:.:ria
t"1"11.." i" r ~ "lt «*k jį 

?“T 2 23c
“SlĮUyfiiie" SĄLAD .DRESS.l'yG .kyortinjįai
“Armour’s” KIAULIŲ, KOJOS 14 unė. dvarai 19^

------------------------------------------

į$;
O

; Prieš kiek laiko (būtent, po- 
!nų Bagdoftų 25 metų vcdybi 
nid gyyenimdj. minėjimo šakalį.

• tuvėse) sutikau.. savo,.. senį' 
•'draugą P. ^ėveikį. Pradėjome 
kalbėtis ir prisiminėme praėi-

Spaudos
Padarome Pisiems

... . ■Vi

ėreliai ir rigiai

■ii
■į

■ w w- IH

• Į

Bardn’voidi CmG&A < \ Fred Petry
Baron von Gramm, vokiečių tenisistas;., kdrj anglas Fred 

Peny nugalėjo paskutiniame raunde ir ttrečiu kartu paeiliui lai 
mėjo pasaulio Čempionatą.

• * I'/.'.'.1'.!' C-’v ' f i. uft.-’l ! '

BIZNIERIAMS

Bilas
Biznio Korteles 

j Laiškus ir
Plakatus

Konvertus

“Bioadėast” CORNED BEĘF.HĄŠH
Buying Ėtaud’’ FRANKĖŲRTS Geriausios sV.

.................................... v—--- 
“Intatsed” SMOKED LIVEĮR SAŲSAGE sv; 230 
LOAF CHĘESE .....American or Bėick sv.^^i

»■ ...'^i'įį ~ , .1. ... r.rr>. . Vj1*’' *   *~ Į

vSoki^ sopės 3&hik>a' <-5o 

“Midwcst” PUIKIOS QUEEN ALYVOS. Kyųrt- .dž.. $54 
“Midwėstt’ PUIKIOS TOMAITĖS No, 2 ketiai 
toWaT0( SOUP A^'STkenal, Ž^ l^Č 

• “D'ėHįfrf’ KURNA! Saldus No. 2 kėfirf 2 už i&i
SUGAR WAFERS COOKIgę sv... 174
«RdXEY” ŠUNŲ MAIŠTAS 4 Įtinai £

p avie n i a m s
Viąiunęs Korteles... 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms’

■' KoftelėkYtiv.i ..L;
Pasveikinimai, etc.

į’As;. i i !'• 1 k; j;-?’’ iStftVo 30Draugijoms konstitucijos ir jįj Vedamos Knygos yra
Musų Specialybe. Padatoin jas ant spęcialio 
taip kaip jo^yędamoš, su specialėin linijom if lietuviš
kais antgaliais.

;?n' Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programuš 
Tikietus

“Midwest” TOILET TISSUĘ ......................3 rolės-

“CLEAN QUICK” ;s ’̂s
---------------- a » . ?J2x; '•

0

it KS « M

1739 South Halsted Street. chičOl
£ tV A •*.’■<! .> F. J ( . Irjiay t.-Av.‘ .V*1

........ i , f
• - .. .........* - ■- * r- *• -

NiSSt^nSorSiSr
^fJĮJĮįĮįfE Proritottd Clčan, HeatthyCiMition
9iD$lk AkKj suerzintu nuo SauUs, Vėjo, 

arba Dulkių, vartokite kelete lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins,'Surnmias^šsmagins.

* Salė for Inlsūit oif AduIĖ At ėll Druggists.

usjk/./j > &
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Helenos Bartush ir 
Roberto Venables 

vestuvės
šeštadienį, liepos 4 d., apsi

vedė Robert Frederick Venab 
les su? lietuvaite operos daini
ninke helen Bartush. šliubą 
jiedu paėmė Pirmoj metodistų 
bažnyčioj Evanstone.

Vedybos buvo grynai priva- 
čio pobūdžio, šliubo pažiūrėti 
susirinko gal kokia penkiolika 
asmenų tiktai.

P-lė Bartush buvo pasirėdžiu
sį baltais rūbais ir balta skry
bėlė . Ji turėjo tik viena paly
dovę arba pamergę.

Jaunasis, p. Robert Venab
les, devėją taipgi baltą siutą. 
Jis irgi teturėjo tik vieną pa
lydovą arba svotą.

šliubo ceremonijos buvo 
trumpos, šliubą davė Dr. Er
ne^ Freemont. Ceremonijų lai
ku grojo vargonai.

Po šliubo jaunavedžiai išvy» 
ko vedybų kelionei. Kai su
grįš, jie planuoja apsigyventi 
miestely Golf, Illinois, kurs 
randasi kokių trijų mylių ato
kume į vakarus nuo Evansto- 
no.

Tarp lietuvių atsilankiusių 
pažiūrėti šliubo, buvo p-lė Jo- 
sephine Milleriūtė, evanstonie- 
tė, kuri po šliubo pasveikino 
šauniąją lietuvaitę dainininkę.

Ateinantį sezoną p-lū Bar 
tush, dabar ponia Venables. 
dainuos Chicagos operoj, o p. 
Venables bus padėjėjas operos 
vedėjui.

West Sidės Žinios

Valstijos amatų ir žemdirbystes mokykla netoli Nashville, Tenn. Tos hiokyklos mokiniai 
buvo brutališkai sargų mušami. Dabar ten eina tyrinėjimas. \ z

riai ir ne kokie rėksniai, bet 
atsakomingi asmenys, vyrai ir 
moterys.

Šunis reikia naikinti

Sunki bedarbių 
ateitis

WEST SIDE. — Lietuvių 
Darbininkų Pašalpos Kliubas 
regnia pikniką liepos 12 d. Pik
nike bus išdalinta 10 stambių, 
dovanų, šimtas dolerių pini
gais, vienas vyriškas siutas 
vertės $22.50, vienas” vyriškas 
ploščiuš (overkotas) vertės 
$19.50.

šias dovanas paaukavo kliu 
bui H. Seigan, 4622 S Ash
land avenue krautuvės savinin 
kas. Gerą plunksną paaukavo 
Joe. Rizgin, 3249 S; Halsted 
st. šie biznieriai neužmiršo 
musų kliubo, tai ateity ir mes 
neužmiršime jų.

Kalbamos trys dovanos eis 
laimėjimui atskirai, tikietus 
joms galėsite nusipirkti daržo 
už pigią kainą.

Piknike bus ir kitokių pa- 
marginimų, skanių gėrimų, už
kandžių ir gera orkestrą.

Rengimo komisija kliubo 
vardu užkviečia visus lietu
vius ir lietuvaites atsilankyti į 
pikniką ir linksmai laiką pra
leisti tyrame ore po medžiais 
ir su draugais.

Piknikas įvyks nedėlioj, lie
pos 12 d., Dambrausko farmoj. 
Važiuoti reikia iki Willow 
Springs road, Čia pasukti de
šinėn. Pervažiavę per tiltą 
rasite kryžkelį ir kairėj pusė.] 
mažą kelią. Tuo keleliu nu
važiuosite į pikniko vietą.

Įžanga veltui.
— S. Bamauskas.

dė a*pšvietą šioj kolonijoj per 
daugelį metų. Jų keturi vai
kai, augdami, vienas paskui 
kitą nešiojo Naujienas į namus, 
patarnavo visuomenei, q ir da
bar pp. Rimkai yra nuolatiniai 
Naujienų rėmėjai. Man atsi
lankius, p-nia Rimkus sirgda
ma užsimokėjo už Naujienų 
prenumeratą metams laiko.

Nuo savęs veliju jai ko grei
čiausia pasveikti ir vėl būti su 
mumis.

— K. G. Urnezis.

Aplankius Michigan 
valstiją

Man atrodo, kad Illinois val
stija yra turėjusi daugiau lie
taus negu Michigan valstija. 
Anoj pusėj ežero, t. y. į žie
mius, atrodo ūkių padėtis pra
sta, viskas baigia išdžiūti, lie
taus nėra, komai visai dar 
maži,

Viena bėda tai ta, kad lie
taus nebuvo, o kita tai kad 
naktys buvo labai šaltos, ogi 
komai, sakoma, naktimis ii 
augą.

šieno yra užtektinai iš pir
mos žolės, bet antro piovimo 
tai nebus, jei nepalys.
•Bulvės baigia kepti žemėj. 

Teko būti ūkininkų piknike. 
Jie dar neatrodo nusiminę, mat 
vis laukia lietaus. Juokauja 
tarp savęs: vieni sako perdaug 
bedievių atsiradę, tad Dievas 
baudžia mus, o kiti pataria — 
reikia, girdi, sueiti visiems į 
bendrą frontą ir melstis, ažuot 
linksmintis.

Svarbus susirinki 
mas pašalpos tei

kimo reikalu
Nuo liepos 1 dienos 87,000 

Chicagos bedarbių šeimų pa
liauta duoti maistas, pastogė, 
drabužiai ir daktariška pagel- 
ba.

Kas bus toliau?
Numatoma, kad jeigu ir bus 

surasta fondų tam ar kitam 
laikotarpiui bedarbius šelpti, 
visvien neišnyks toki kryžiai 
pašalpos teikime, koks dabar 
yra.

Reikia daryti spaudimas į 
valdininkus ir daryti jis urnai 
tuojau.

šiuo reikalu yra šaukiamas 
masinis susirinkimas šiandien,

liepos 10 dieną, 8 valandą va
karo Capitol trobesy, 159 La 
Šalie street.

Šaukia mitingą eilė organi
zacijų, kurių tarpe atstovau
jama darbininkų unijos, Uni
ted Charities, Mokytojų Fede
racija, WPA grupės, setlemen- 
tai, keletas bažnyčių ir sinago
gą-

Ir lietuvių yra nemažai to
kių, kuriems pašalpa reikalin
ga. Kiekvienas bedarbis lietu
vis, kuriam pašalpa reikalin
ga, privalo būti šiame mitinge. 
Lietuviškos draugijos, kliubai 
ir kuopos turi nemažai narsių, 
kurie irgi yra reikalingi pašal
pos. Taigi ir šitokių organi
zacijų atstovai privalėtų būti 
susirinkime ir patirti ką vei
kia Chicagos * visuomenė opiu 
biednuomenei reikalu.

Mitingą šaukia ne politikie-

Dr. H. N. Bundesen, Chica
gos sveikatos tarybos pirmi
ninkas, išleido įspėjimą, kad 
reikia tuojau išnaikinti 50,000 
ar daugiau benamių šunų, ku
rie bėgioja Chicagos.gatvėmis 
ir alėjomis. Pasak daktaro 
Bundeseno, pabastos šunys tu
ri būti išnaikinti, kad pastoti 
kelią apriejimų pavojui.

Pirks ugnagesių 
laivą

Chicagos mieštoz taryba įga
liojo ugnėgesių departamentą 
įsigyti ugnėgesių laivą už 
$134,000. Tas laivas turės pa
jėgos pumpuoti 7,500 galionų 
vandens per minutę, o spau
dimą jis padarys 150 svarų.

Leo M, Lyons, pašalpos tei
kimo komisionierius Chicagoj, 
sako, kad pašalpos teikimo 
padėtis atrodo .busianti kur 
kas rimtesnė antroj liepos mė
nesio daly, t. y. po liepos 15 
dienos, negu dabar yra.
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Universal Food 
Stores

Išpardavimas valgio produk
tų penktadienį ir šeštadienį 

liepos 10 ir 11 d.

Taupioms šeimyninkėms ir 
vėl proga nusipirkti valgio 
produktų nupigintomis kaino
mis. Kaip matote, šios dienos 
Naujienose ir vėl telpa didelis 
ir gražus skelbimas Universal 
Food Stores. Peržiūrėkite tą 
jų skelbimą ir nuėjusios į 
Universal Food Krautuvę, rei
kalaukit kas jums yra reika
linga.

Daugelis šeimyninkių jau

žino; kad pirkdamos Universal 
Food Krautuvėse, visada gali 
sutaupyti pinigų. Kodėl? Nagi 
todėl, kad Universal Food 
Krautuvės turi nuosavą san
dėlį. Vadinasi yra kooperaty- 
vės krautuvės. Jos perka val
gio produktus pigiau, užtai ir 
savo kostumeriams parduoda 
pigiau.

Visuomet verta pirkti val
gio produktus šiose moderniš
kose krautuvėse.

Universal Food Krautuvės 
turi savo sandėlį vadinamą 
Universal Grocery Company, 
3150 W. 51 St. Prie šios orga
nizacijos priguli jau daug lie
tuvių. Šiomis dienomis prisi
dėjo dar du nariai: Frank 
Vaičkus, 634 35th St. ir J. 
Strikaitis, 6002 So. State St.

Prie šios organizacijos verta 
lietuviams prigulėti.

— Antanas,

Vakacijos pagunda — 
turi savyje Labiau-Su- 
švelnintŲ Old Golds pa
kelį—visuomet Dirbtu- 
vės-Šviežumo. —

Serga Anna Rimkus
BRIGHTON PARK — P-nia 

Anna Rimkus, 4322 S. Maple- 
wood avenue, serga jau dau
giau kaip keturias savaites. 
Draugai ir pažįstami prašomi 
aplankyti ligonę.

Tai yra šeimyna, kuri sklei-

Man patinka važinėti po Mi
chigan valstiją, nes geriau ir 
aiškiau padėti numeriai ir nu
rodymai prie pasukimų, negu 
Illinois Valstijoj.

— K. G. Urnezis.

SPORTAS
PRANEŠIMAS

Lietuvių Golfininkų Sąjunga 
rengia turnamentą liepos 12 d. 
Pradžia 8:30 vai. ryto. Bus 
lošiama 18 skylių. Vieta — 
GJeneagles Country Club. Tai 
bus moterų ir merginų, taip 
sakant, leidžiu diena. Tuo pa
čiu metu vyrai pradės lošimą 
dėl čempionato.

Veik. rašt. Dr. Bložis.

PRINCESS
SO. CLARK PRIE JACKSON

VĖSI EINA NUO PIETŲ IKI 25 CENTAI IKI
VIETA VIDUNAKČIO 2 VAL. PO PIET

VIENĄ SAVAITĘ TIKTAI

"MOSCOW LAUGHS’
Linksmus Sovietų Gyvenimo Komentarai

10 Metų PAŽANGA
............................ ..................................................................................... ... '1...............................  ■'

■ <> ,

Halsted National Suėjo Dešimts Metų 
Šiandien

( FAKTAS pats savaimingai ir mažos reikšmes.
Tačiau dešimties metų Halsted National rekordas yra 

pastabos vertas. Paskutinių keturių metų, iš tų dešim
ties metų laikotarpio, šitas bankas išaugo iš apieliųkės 
tik su vietines reikšmes interesais įmones į metropoli- 
tinį banką, kuris jau aptarnauja tūkstančius komercinių 
kostumerių. 1932 metais indėlių buvo $280,000. šiandien 
bendras išteklius yra jau arti $7,000,000.

Indėlininkams, kurie prisidėjo prie šio banko išsivys
tymo—musų ačių. Kitiems mes patiekiame savo rekor
dus kaipo pažymėjimą, kad ČIA galima rasti draugišką, 
pilną ir specialų bankinį patarnavimą, PERSONALI- 
ZUOTĄ.

Oualitii Products
KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51-ST STREET, TEL. PROSPECT 2261

UNIVERSAL VAČUUM PAKUOTA BLĖKINĖSE
' i»■ <tz" a ir A

29c

gĮBral * Am
'r-tt

> B v B

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadienį, Liepos-July 10 ir 11

1 svaro 
blakinis kenas .......................... .....

UNIVERSAL
TOMAITES
No. 2 f fle

kenai IMU
UNIVERSAL COUNTRY GENTLEMAN

KORNAI
n°. 2

kenai IUV
UNIVERSAL GARDEN

ŠPINAKAI
No. 2 

kenai I Vv
UNIVERSAL RAUDONIEJI

KIDNEY BEANS
N°. 2 4

kenai - I Uv
UNIVERSAL

SRIUBOS
TOMATO OR VEGETABLE 

3Jumbo OE* 
kenai • <’

PALMOLIVE MUILAS ...3 už 160 
SUPER SUDS (Reg.) ......  3 už 230
SUPER SUDS (Milž.) ....... pak. 17£
OCTAGON GIANT MUILAS 5 už 220 
OCTAGON CLEANSER .... 2 už 90 
OCTAGON POWDER ....... 2 už 90

OCTAGON Granuliuotas MUILAS
1 pakelis 200

1 mažas pakelis 10
2 pakeliai 210

Ateikit į Musų Mėsos 
DEPARTAMENTĄ 

DĖL SPECIALS
BISGUIT CO.

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK 
of CHICAGO

HALSTED STREET PRIE 19 PLACE
NARYS FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

NATHAN
KANTER

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMO.

Dabar galima gauti kaimininiam taverna.

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

VIENINTELIS DISTBIBUTORIS

UNIVERSAL
GĖRIMAI
3 už 25c
Visokių Skonių

DOUBLE QQ Pink Selected
SALMONAS

No. 1 2
kenai     ■■ už
LADOGA PUIKUS VISAS

ASPARAGUS
No. 303 17/*
kenai ................................ ■ ■ w
RIDGE

APPLE SAUCE
No. 2 O
kenai .....................w ug
QUAKER

PUFFED RICE
PAKELIS 10c

WORLD OVER
Marachino Cherries

40. uncijų Qa
bonka ........... .....................

DOOSE WILES
BLACK and WHITE

įvairiausios 1Q <
TAUKAI ........ 2 sv. 25^
SALAMI COTTO sv. 230
Jumbo BOLOGNA s v. 170
Be kaulų Rūkyti BUTTS

Svaras 350
UNIVERSAL
SALAD DRESSING

HOME MADE STYLE
32 uncijų OOa
džiarukai ......................... favv

UNIVERSAL
BLEACH

Kvortos . 1 A O
didumo ........L.......... ..... ■
UNIVERSAL

LOZURKAS
Padaro Drabužius Baltesniais

5c bonkutė

GOLD LABEL TYRIAUSI
PREZERVAI

16 uncijų 4 g —
Įvairiausi ......................... I ww

8 UNCIJŲ SPECIALS
HUME FRUIT COCKTAIL 

—o—‘—
DIXIE LEE PYCES

Pusės ar Riekutės 
-r-- O——

BERRYDALE BARTLETT
GRUšios ąntlBWt 3 už 25c

SANCO įvairiausias
FRUIT SYRUP

16 uncijų lAr
didumo ......................  . ■ “V

QUAKER 
PUFFED WHEAT 

Pakelis 9c
STALEY’S CUBE

KRAKMOLAS 
(Žaidymui knygelės dykai) 

2p^-17c
EAGLE STEEL WOOL 

OLE A N SER 
2už17c

PAUL SCHULZE BISCUIT CO.

Raspberry Cream 
COOKIES

SVARAS 17c
Sea Food Crackers 

6 uncijų 1
Pakeliai .......... .................. I ww
1 svaro 
pakeliai .............................

SUNKIST ORANŽUI 
Be kauliukų PYČĖS

. Tuz. 290
3 sv. 200

Vine Ripe CANTALOUPES
Labai dideli ............................. 2 už 190

CALIFORNIA SALDŽIOS SLYVOS 
4x5 dydžio pintinukė 430 — 2 sv. 150
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Apdegė Onos Šliazie- 
hes namas ir ga

ražas
; tt ' - •• t* >• » ' '* f • ♦ t *' * ■

Du gaisrai per porą dienų

Liepos 6 dieną apie 3 valan
dą ryte kilo gaisras p. Onos 
šliažieriės tavei’hbj adresų 1289 
West 69th sireėt. Gaisras kilo 
iš elektros dratų.

Kadangi visi namiškiai mie
goj o užpakalihitiose kambariuo
se, tai ugnis įsilietojo ir bjz- 
hjayjetę įkaito tiek, kad namo 
langai truko ir liepsnos išsiver
žė laukan. Durnai taipgi ėmė 
veržtis i miegamuosius kamba
rius. Tada namiškiai pabudo ir 
išbėgo laukeli. . , ,

Nuo gaisro kilusio tavernoj 
nukentėjo nemažai visas namas 
ir padarė didokų nuostolių. Na
mas yra p-nios žliažienės nuo
savybe. čia ji peir eilę metų už
laikė taverną.. Savininkė ketina 
namą atreihontuoti taip greitai, 
kaip, greitai susitars su apdrau- 
dos kompanija ir gaus apdrau- 
d«- ... : t . ,

Liepos 8 dieną, ir jau dienos 
laiku; užsidegė p-ios Šlįažienės 
kaimynų namas. Ugnis pasiekė 
šliažienės. garažą ir jis apdegė. 
Lietuvių patarlė sako, kad vie
na bėda, ne bėda, bet dvi trys 
tai jau tikras vargas.

— Senas Petras.

Nbrmah Thohtąs kal
bės per radio

Amerikos Socialistų Partijos 
kandidatas į prezidentus, Nor- 
man Thomas, kalbės per radio 
šiandie, liepos 10 d., nuo 11 iki 
11:15 valandos vakare. Jis kal
bės iš New Ydrko per National 
Broadcasting Co. tinklą. Čhica- 
goj jo kalbą perduos stotis W. 
C. F. L.

Patartina yisieni pasiklausyti. 
Thomas yra gabus kalbėtojas ir 
kalbės jis opiais Amerikos gy
ventojams klausimais.

Mergttiiį dėmesiui
Per kurį, laiką-reiškėsi vis la

biau didėjąs feikRlavitųąs išla
vintų namų( .ruošai darbininkių, 
šiam reikalui patenkinti Illinois 
Statė Erhplbymėht ofisai paruo-, 
šė programą merginas lavinti 
namų rhošai. Kursai arba pa
mokos’ Aliodama per šešias sa
vaites. Mokinama Virti, kepti, 
prižiūrėti nhmus, gelbėti vaikhs 
prižiūrėti, prosyti ir tp.
, Jei, .kurios merginos , pasirodo, 
kad jos greičiau sugeba aiški
namus dalykus suprasti, tai 
joms bereikia nė šešių savaičių 
laiko mokintis. Pamokos duoda
mos University bf Ghicago se|- 
lemente, Lincoln centre, rezi- 
dėncijoj .ąrti LongvVood driye 
Beverly Hills apielinkėj ir ad- 
iešii 35.0 Boldeh ayehiie..

Iki šiol kiekviena mergina, 
kuri išėjų iįįėkiamUs jai namų 
ruošos kursus, tuojau gavo dar
bą. kaktas yra, kad ir dąbąr 
reikalavimų darbininkių tokiam 
darbui;yra daug. 0 mokestis hž 
darbą būna nuo 10 iki 15 dole
rių savaitei, butas ir valgis. •

Merginos barnų ruošos darbui 
siunčiamos yra per Illinois Em- 
ployment Sęrvįęe ofisus. įdo
maujančios šiomis;, pamokomis 
moters arba merginos turėtų 
atsilankyti i vieną aukščiau, mi
nėtų, vietų ir gauti platesnių in
formacijų.

t v ■ • Ij. S. - . " ■ ■■

Kiek kaštuoja Chica- 
gos valdžios uz-

laikymas
Kiekvienam Chicagos gyven

tojui, suaugusiam ar vaikui, ųž- 
laikyipąs visų Chicagos vald
žios departamentų.-1934 metais 
kaštavo $36.02. žinovai sako, 
kad tai esą mažiausi kaštai, jei 
palyginti juos su kitų didžiųjų 
miestų kaštais valdžios užlaiky
mui. žemiau paduodamą vardai 
k.ęleto kitų didelių miestų ir 
nurodoma kielę jų valdžių už; 
laikymas kaštuoją, jei kaštus 
padalinti lygiai tarp gyventojų 
skaičiaus. Ve ta lentele:

ĘVANSVILLE, IND. — Penki ponU Stepro vaikai apsinuo
dijo. Vienas vaikas jau mirė, o kiti keturi sunkiai serga.

- j .. L.;.—. . —-L:
. • ,» r - *• • t ■ • ' ?
suvažiavusių parodos ,žiūrėti, 
pelne mažiausia $100,000,000.

Chicagos fabrikantai

tręčįadienio vakare, kad jo 
šeimyna gavo pirmą pašalpą 
laike aštuonių dienų. ’ . • \\ Ii •

Gengsteriai nušovė 
politikierių

Gengsteriai nušovė Illinois 
valstijos legislaturos narį 
John M. .Boltoną 3ę . n\e.tų-

Gaivąžudystė papildyta šito
kiose apystovose. Bolton va
žiavo automobiliu Harrisbn . v * . • • • < » » ' * * W
gatve naktį iš trečiadienio į 
ketvirtadienį, tuoj po dvylik
tos valandos. . ; . ,

Ties Washtenaw ,avėnųe 
Boltono autdmobilį pasivijo 
kita mašiiia, kuria važiavo 
gengsteriai. Gengsteriai palei
do keletą šuVių į Boltoho au
tomobilį ir patys nudūmė sa
vais keliais.

Gi Boltono autoihobilis, pa
sukęs į šalį, kirto į lempos 
stulpą. Kada važiavusieji iš 
paskos automobiliai pribėgo 
prie Boltono jnašinos, tai jie 
pamatė politikierių negyvų, 
prakištai nudrėkstą galva.

Nušautasis buvo Illinois le- 
gislaturOs narys ir taipgi bro
lis Juozo BoJtono, turinčio po
licijos rekordą ir gan plačiai 
paskubusio prohibicijps lai
kais ^engsterio. Nužiūrima, 
kad Caponės laikais pats 
John Bolton irgi užsįįmdayęs 
alaus pristatyjnu. Taigi poli
cijai atrodo, kad koki nors se
ni Boltono priešai atsimokėjo 
jam už senąsias sąskaitas.

Kaip legislaturos narys, 
John Bdltoh pelnai inėtais jjrp 
ponavo bilių, kad butų leista 
Ghicągoj viešai prįiitiihėti be
tils arklių lenktinėms. Jis tai
pgi buvo vienas organizato
rių unijos tų darbininkų,,.ku
rie dirba landynėse priiman
čiose betus arklių lenktynėms.

Čhicago ........;..... $36.02
St. Louis ..............  37.49
Philadelphia .......... 39.51
Baltimore .............. 41.86 
Detroit .................. 4Š-.28
Cleveiand .... ........ 46.63
Pittsburgh ..........  49.39
San Francisco ..... 51.12
Los Angeles —.... 54.01
^įilwaukee ..........  61.46
New York 71.34
BUffalo ...............  71.82
Bostoh .................. 74.05

5,000 jachtą Chiča- 
gos apielinke

- ■ ' ' M ■■■»»

'Šiemet, t.. y, ;19Šj6.. ną. vąsa- 
?ą, r. kokie 5 j)00 laivų: arba 

aclilĮp (plaukioją „Chicagos 
apielinkes. vandenyse. Apie 
2,500 jų yra Užregislfuotų miė 
sto jachtų kliųbųpsę, kili ne
užregistruoti. - didžiuma tų ja
chtų yra palyginti maži lai
veliai. Bet esąmū ir, didėlių 
laiv. , priklausančių ihiliohiė- 
riams, kurie žieihai išplaukia 
į Floridą.

T

RA 
NAUJIENOSE

Davė peilio $250,000
Chicagos,. pasaulinė paroda, 

laikyta depresijos .laiku -933 
ir 1934 metais, davė gryno 
pelno $276,084. , , .

Šis pelnas bus padalintas 
sekamai: 25 nuošimčius jo 
gaus Chicagos pajckų . distnk- 
tąs; mokslų įr pramonės mu- 
zėjus 25 nuošimčius; Cliiea- 
gos dailės ihslftutaš 15 nuo
šimčių, jr Adlerio pĮanętariu- 
mbs 10 nuošimčių; Yerkes^ob
servatorija gaus dalį londų 
irgk ' - ... ■ • :> -i .. i

Parodai kaštavo $18,63^,625 
administracijos ię operaVimo 
jėkspehsąi, o $13,719,164 pasta
tymas ir..$9,724;200 išmokėji
mas vadinamų auksinių potų.

Apskaičiuojama,įhięa- 
gos biznieriai, dėka žbionių

Chitago Chamber of Com- 
merce apskaičiuoja, kad Clii- 
cagoS; kaip mėtropolio» srity 
randasi, 930 dirbtuvių; kurios 
samdo po 25 darbininkus ar
ba daugiau.

Chicagos metropolio srity 
yra 8,000 dirbtuvių, kurios 
samdo mažiau kaip po 25 dar- 
bininklis kiekviena.

Kai kurios didžiųjų kompa
nijų saiprio vir^ 10,666 dubi
ninkų.

Tokių dirbtuvių, kurios 
samdo po 1,000 darbininkų ar 
daugiau, yra ,68. Tokių dirb
tuvių; kurių darbininkų skai
čius siekia tarp 500 ir 969, esą 
ma 105. Samdančių nuo 250 
iki 499 darbininkų yra dirbtu
vių 213. Klasėj dirbtuvių, ku
rios samdo nuo 100 iki 249 
žmonių, yra 522. Samdanči 
nuo 50 iki 99 darbininkų — 
573 dirbtuvės. Samdančių nuo 
25 darbininkų iki 49 dirbtu
vių yra 45L

Į šias skaitlines neįeina 
krautuvės, viešbučiai, geležin
keliai, visuomenes tarnybos į- 
Stąigos' (public Utilities) ir 
bankai.

ebr#- s..' i ; f : j.t ; . v ■ ;
Metai kalėti už nar-

kotikųplatinimą
Mitcįiell Noyick 41 m., 4345 

Indiąna avenue> nubaustas 
metus kalėti’ ir $500 sumokėti 
U& turėjimą nUrkotikų ,'nelę- 
gališkai.■. Pas Novicką policija 
užtįko du, bušelius išdžiovintų 
marihuana lapų.

Krautuvininkas nu- 
šišbvė ' ■ •’

■."V "a • \
Loius Albreęht, savininkas 

delikatesų krautuvės adresu 
1824 So. Rąęinę avenue, nu
sišovė. Jo moteirs našlė parei-! 
škė policijai, kad jos vyrąs 
pastaruoju laiku buvo susirū
pinęs savo biznio sunkia pa
dėtimi.

Bedarbis pasikorė
Oscar M. Engei 55 m., 1814 

Jlancock street, bedarbis; šųfe- 
fris pasikorė ketvirtadiėiiįi liė- 
•pos 9 d., beismarite namų, ku
riuose gyveno. Nuo liepos 1 
dienos šeiniu negavusi patš^H 
pos ir namuose nebuvę kas 
valgyt. Engei jautėsi susirgęs

Lietuviai ir liėtiiVli-
tėš teidiihus

vedyboms

kas. glob., 4609 S. Paulina St.; 
F. Stankus — ižd., 1812 W 46 St.; 
F; ■ Diktus —- teisėjas, 4544 So. 
Marshfield Avė.; S. Vaitėkaitis — 
maršalka, 3508 W. 61 St.; Bruno 
Judeiko — koresp.
Valdyba praneša, kad istatai yra 

. au pataisyti.
Susirinkimai atSibuna kas mėnesio 

pirma sekmadieni, 2 vai .po piet, 
A. Czesnbs svetainėj, 4501 South 
Paulina St.

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGYS
TĖS valdyba 1936 metams: i P. 
Kiltis, pirmininkas, 3347 South 
LitUanica Avė.; J. Racevičia, vicė 
pirm., 3326 So. Union Avė.; S, 
Narkis, sekretorius, 4353 So. Tal
man Avė.; F. Kasparas, fin. rašt., 
3534 So. Lowe Avė.; J. Rachunas 
kasierius, 3137 So. Halsted St.; Z. 
Grigonis, kontr. rašt., 4427 So 
Francisco Avė.; P. JozapaVičia, 
kasos glob.; 837 W. 83rd Plhce: 
A. Wilkis, maršalka, 831 W. 33rd 
PI.; £>. Narkis, korespondentas, 
4353 Sd. Talman Avė.; Dr. J. P. 
Poška, Dr-stės Daktaras, 8133 So. 
Halsted St., rez. Tel. Hemlock 
2374 —. Ofiso Victory 3687. 
Draugystės susirinkimai įvyksta 

kas antias nedeldienis kiekvieno mė
nesio Chicagos Lietuvių Auditorium 
3133 So. Halsted St.; 12 vai. diena.

• i -77 ■
šie lietuviai ir lietuvaitės iš 

šiėmė laisnius (leidimus) ve 
dyboinš: ■ -

Casimir Dominak 26 - m. ir
Cecelia Kaziowski 26" m.

Joseph Ai^iU 33. m. ir Mary
Dvilis ;27 m$J A

Sylvester Kamihski 32- m. ir
Alvina Semrb 39 m. .

Bernard ; Pestel 28 ‘ m. ir 
Pearl Kubas 24 m.

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Englewood 5883—5840

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams
DRAUGYSTĖS TAUTIŠKA; GAR

SŪS VAIDAS. LIETUVitU IR 
LIETUVAIČIŲ, valdyba 1936 me^- 
tams: Antanas Ivanaitis — pietai.. 
5542 S. Talman Avė.; P. Ukocki— 
pirm, pag., 4649 S. WashteriaW 
Avė.; I. Yuškėnas — nut. rašt., 
2547 W. 45 St.; B. Judeiko — fin. 
rašt., 1803 W. 45 St; K. Cibulskis

A.tA.
KAZlMlĘĖ BALŠEVVlęZ
Persiskyrg su šiuo pasauliu 

liepos 8 dieną, 1936 m., sulau
kės 63 m. amžiaus, ginies Tel
šių apskr.į, Eigirdžių mieste
lyj . Amerikoj išgyveno Š0 m.

Paliko dideliame nuiiudįnie 
mylimą moterį,-Petronėle Bal- 
sevvicz, po tėvais Gaijurgaite. 
sūnūs ‘ Lūdvfka ir Joną, mar
čią Elizab'eVė ii^^nUką Ludvi- 
ka, sėheri ir š^ogeri, . Bri’dgėt 
ir Tedušę Paraguš Amerikoj, 
sešere ir broli Lietuvoj, ir jų 
šeimynas, gimines ir daug pa
žįstamu. ,.„v , .

Kutins pašarvotas randasi 
Blakė-Lamb koplyčioj, 712 W. 
31st St. ■ z • • :

Laidotuvės ivykS šeštadieni, 
liepos 11 d.,\ 7:30 vai. ryto iš 
koplyčios, Ratine, Wis., kurio
je atsibus gedulingos pantai- ■ 
dos ąž vėliojo sielą, o iš ten 
bus nulydėtas i Šv. Kryžiaus 
kapines, Wisėonsin.

Visi Ąi \A, Kazimiero Bal- 
sewicz giminės,< draugai ir pa- 
žystami ėšat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam X paskutini patar- ' 
navima ir atsisveikinimą.

Nulindo liekame.
....Moteris, sunai, marti, anū
kas; seserys, brolis, švogeriai 
ir giminės. ! I

Patarnauja Laidot. Direkto
rius Blake-Lamb, tel. VictorV 
1158. Namu adresas 718 West 

31fit,..JS.t.. tel./į.Yictory 2090»*:i~<^«.-*''

nesi kas pirma Sekmadieni 12 vai. 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St.

SLA. 129 KUOPOS valdyba 1936 
metams: Pirm. F. Valaitis. 1828 
Canalport Avė.; Vice-pirm. G. Cher- 
nauskas, 1900 South Union Ave
nue, Telefonas Canal 2188. 
Nut. rašt. K, Batutis, 2627 Gladys 
Avė.; Fin. rašt. W. Pankauskas. 
5235 So. Ellis Avė.: Kasierius B. 
žolinas, 2931 So. Emerald Avė.; 
Kasos globėjai: K. Kažanauskas, 
5730 Broadway, A. Stonis,, 8510 
So. Union Avė., J. A. Jasynskaš; 
4300 W. End Avė.; Canal 2188, 
Maršalka Ig. Tamašauskas, 822 W. 
18th St.; Dr. kvotėjas Dr. P. Zala- 
toris, 6600 So. Artesian Avė.; Org. 
J. Bertulis. 1343 So. Avers Avė.

LIETUVA BENO valdyba 1936 m.: 
F. Endrijauskas, pirmininkas, 834 
W. 35 St.;.Fc Bistrą, pirm. pag„ 
4548 S. Francisco Avė.; J. Bala- 
kaS, nut. rašt., 1432 S. 50 Ct, 
Cicero, III.; K. Philips, turto rašt., 
2254 W. 19 St.; K. Jenušauskas, 
kasierius; 3461 S. Morgan St.; 
Eris Reksnis. 4455 S. Fairfield. 
kasos globėjas, L. Jes«^ičia, kasos 
globėjas, 4624 S. Paulina St.; Ig
nas Jurevičia, maršalka, 8323’ So. 
Morgan St.; K. Philips, lyderis, 
2254 W. 19 St., Chicago; J, .Ki- 
taųskis, lyderio pagelbininkas, 
1525 So. 51 Avė., Cicero, III.

GARFIElD PARK LIETUVIU IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 
Valdyba 1936: pirm. George Me- 
dalinskas. 233 S. Central Avė.: 
pirm. pag. Jonas Jasinskas, 4300 
W. End Avė.; nut. rašt. M. Me- 
dalinskas, 233 S. Central Avė.; 
fin. rašt. Chas. Katala, 4676 W. 
End Aye.; kasierius M. Kąziunas, 
3508 GundėrsOn Avė., Begwyn, 
III.; kasos globjai: V. Manikas, M. 
DaVidonis it D. Brazas; ligonių 
lank. J. Garadauskas, 3812 W. 
Monroe St.; maršalka B. Stankus; 
korespondentas N. Williams; Dr.

\ kvotėjas Dr. Al. Margeris.
• f Susirinkimai laikomi kas antrą ne- 
dėldieni Lavvler Hali, 3929 West 
MadisOn St. ,

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO Valdyba 1936 metams: 
Frank Jakavičia, pirm., 2638 W. 
40th S,t.; James Sholteman, pirm, 
pag., 6456 S. Maplewood Avė.; 
Bernice : Rudgalviutė, nut. rašt., 
5332 S. Long Avė.; Walter Sharka, 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw 
Av,e.; Helen ChapUtėį kontr. rašt., 
4403 S. Albany Avė.; Stanley Ba
ranauskas, kasos globėjas, 2950 
W. 38tb St.; Mary Warnis, kasie
rius, 8888 S. Kedžia Av#,; Jonas 
Kondrbška/ korespondentas. 2841 
W. 40 St. j Dr. T. Dundulis, gydy
tojas, 4157 Archer Avė., Phone 
Virginia 0036; John Žuris, teisių 
patarėjas, 4624 S. Francisco Avė.; 
Leonas Klimavičia, maršalka, 2534

I
'l
Į

i

MES: PATAISOME
RADIOS

Tegul ekspertai pataiso jūsų Radio. 
Mes esame gerai susipažinę su kiek
vienos rūšies radio. Darba garantuo
jame ant metų. Dykai apskaitliavi- 
mas. Pašaukit ,muš

HfcMLOCK 3434
. KALBAME. LIETUVIŠKAI-

Southwest Radio Cd.
1708 West 63rd Street

W. 46th St.; Mykolas Kasparaitis, 
knygius, 4154 S. Artisian Avė.
Kliubo susrii nkimai atsibuna kiek

viena mėnesi kas pirma sekmadieni 
12 vai. dieną, Hollywood svetainėj, 
2417 W. 43rd Street.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba 1936 metams: Wm. Kriš-
čiunas, pirm., 9227 So. Cottage 
Grove Avė.; Jul. Racevičia, vice- 
pirm., 3326 So. Union AVe.; P. 
Killis, nut. rast., 3347 S. Lituanica 
Avė.; A. J. Zalatoris, kasierius, 
827 W. 33rd St.; A. Kaulakis, 
turto rašt., 3842 So. Union Avė.; 
Iz. Masaitis, kontr. rašt., J. Ma
linauskas, apiek. kasos; A. Vilkis, 
maršalka; K. Valaitis, prižiūrėtojas 
ligonių; K. Demereckis, knygius, 
8331 Šo, Wallace St.; Draugijos 
Daktaras, Dr. J. P. Poška, ofice 
3133 So. Halsted St. Tel. Victory 
3687, rez. Hemlock 2374.
Susirinkimus laiko kiekviena mė-

*— r-------—----------
VAKACUOS

Prie Cedar Lake Ind., 40 
mylių nuo Chicagos labai 
graži vieta. Atskiri cottagiai 
arba Hotelis. žuvautu mau
dytis laivukais važinėti.

.. ( ■■ ■ ■ E * • ’ ■ ■ i■ ' - ’'' ■

Stalai dej piknikautojų ir 
šokių svetainė VELTUI.
Routc 41 to Cobk iš ten po 

kairei 1 mylia.

CEDAfc BEAČH 
HOTEL

JOHN STAŠAITIS.
L---- ■ - *
;_______ >

Siunčiam Gėlofc Telegrama | VIsm 
Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
fcVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankiėtams 
.  ir Pagrabams ’ ‘ 

3316 So* Halsted St.
Tel. BOUlevard $314

4__________________________ .____

įLaidotuvią Direktoriail

E
 .„ JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
REPublic 8340

Hospitąl

SVEIKATOS KLINIKA r
Ton šilai išimami $4

vaikams .... .........  —.....& VU
Palagas ligoni- MS^nf]

nėję ...... ............... . Tg M V
Akušerija na- $4 E.fflflmuose ...........—.......... VJr
Medikalė egzami-

riacija ...•  :............. * 1 W V
DOtJGLAS PARK HOStlPAt

1900 So. Kedzie Avė,

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas,

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Susirinkimai ir pramogų pranešima: 
DYKAI bUs talpinami Naujienose 
tiktai per DVI DIENAS. Už. dau
giau pakartojimų reikės mokėti. 

“NAUJIENŲ” ADM.

PRALEISK
vAkacijas

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

MATT RAUGAS t 
1943 N. Kostner Avė.

po 5 vaL vakare.

1 avernos
Knr ggą^nl^ ?

Žįst Piace Tavern &
■■ ir .JtP ' ■ 1 » r ... i . . dk..

Stekai, porčepai ir kiti Šilti valgiai 
Bismark alus, geros rūšies

ANTANW
Savininkai

701 W. 21st Plhce Tel, Canal 7522

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Streėt 

Musu užeigoj visuomet randasi ge
riausios rūšies, gėrimai kaip ameri
koniški. taip importudti ir visokios 
rūšies maišyti alus Miller HighLife, 
taipgi gaminame kasdieną Šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi Ir 
malonus patarnavimas. - Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus atsilan
kyti. a . '

Savininkės Mama ir Duktė. 
EMMA IR EMILY.

LOUIS 1NN
Cary Specal Alus pas mus visados 
ir veltui geri lietuviški kilbasai su 
kopūstais ir užkandžiu, d šeštadie
niais Bar-B-Q veltui. Muzika kas 
šeštadienis ir sekmadienis, taipgi 
yra ir gražus kambariai dėl. vasaro
tojų.. J i Savininkai K.
Louis ir Bernice Nizirt- 

skiai
83rd AND KEAN AVENUE

hungalow tnn
Musu ‘ užeigoj • visados randasi ge

riausios rūšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, eiga re tai; Užkandžiai veltui. 
Muzika kasdien. GVaži vieta visiems 
užeiti ir gražiai laika praleisti. At
dara. visa naktį. Savininkai:
PETER GREEN & JOS. TREPOSKAl 

82nd and Kean Avenue

Garsinkitės Naujienose
' 1 r —. ."."■■■r:"1 . r >
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SUSIRINKIMAI
Joniškiečių L. K. Kliubas laikys susirinkimą penktadienį, liepos 

10 d., 7:30 vai. vakare p. Yuškos (Hollyvvood) svetainėj.
Kriaučių Lokalo Ž69 A.C.W. of A. susirinkimas įvyks Amalga- 

mated Centro name, 333 So. Ashland Blvd., penktadienį, 
liepos 10 d., 7:30 vai. vak. Malonėkite visi dalyvauti.

F. Prusis, Sekr.
Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpinio Kliubo mė

nesinis susirinkimas įvyks sekmadienį, Liepos (July) 12 d. 
1936, Lawler Hali, 3929 W. Madison St., 1 P. M. Visi na
riai būtinai atsilankykit, nes yra daug naujo apsvarstymui.

Roselando ir Apielinkes Laisvamanių Etinės Kąltųros Draugi-
Į • . 'J . , • ■’ ‘ r •, Į

jos 1-mos JCuoJjos mėnesinis susirinkinjas įvyks aritradie- 
nį, Liepos 14 d., Darbininkų Svet., 10413 Michigan Avė., 

f 7:30 vai. vak. Visi kuopos nariai malonėkite susirinkti, yra 
svarbių raportų apsvarstyti k. a. pikniko, kongreso, seimo, 
čarterio’ ir kiti reikalai. — A. Jocius, kuopos rašt. .

Draugija Susiv. Brolių ir Seserų Lietuvių laikys reguliarį susi
rinkimą liepos 12 d. 1 vai. popiet, Dievo Apveizdos para
pijos svetainėj. Visi nariai prašomi atsilankyti ir atsives
ti naujų narių įstojimui, kol dar įstojimas yra veltui. Be 
to, užsimokėkite užvilktas mėhesines duoklės. — S. S.

I Wn.iAiiArfAi'.UI iii f.... . i 1

Klovainiečių Kliubo išvažiavimas įvyks sekmadienį, liepos 12 d. 
Važiuoti reikia Oak Pabk avenue busais iki besparnes upės. 
Ten bus iškaba. Automobiliais reikia važiuoti iki Harlem 
avė., nuo čia Road No. 66 iki Desplaines upes. Tėmykit iš
kabą ir lietuvių muziką. Išvažiavime Visiems smagus laikas 
Užtikrintas. -J Komitetas.

Simano Daukanto Draugija rengia išvažiavimu liepos 12 dieną 
Bijg Tree Inn daržė, 6 blokai UŽ Kėan avėnue į vakarus, prie 
Archer avenue. Karais galima nuVažiUbti 63 gatve iki Ar-
go Archer aye., o toliau busais iki daržo. Darbininkai, ap
siėmę dirbti piknike, malonės būti Lietuvių Auditorijoj lie-
pos 12 d. 10 vai. ryto. Nuo čia trokas nuveš juos į pikniką. 
Ir svečiai galės nuvažiuoti troku.

Cicero Lietuvių Liuosybės Namo Bendrovės išvažiavimas įvyks 
sekmadienį, Liepos 12 d. Spaičio darže, prieš Oh Henry 
parko, 10 vai. ryto. Bus 10 dovanų laimėjimui, šahni mu
zika ir kitkas. Įžanga dykai.
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Penktadienis, Liepos 10, ’36

Depresiją vaizduo
jąs namas

ROSELAND. — Gresham po
licijos stotis, kurios ribose guli 
dalis “Rožių žemės”, turi ne
susipratimą su lietuviu pilie
čiu Stasiu Strauku todėl, kad 
Straukas statosi depresiją vaiz
duojantį namą. Nors namas 
dar nebaigtas, bet jau Ameri
kos vėliava ant jo iškelta.

Stasys Straukas seniau1 gy
veno savame name adresu 
10210 Egleston avenue, bet tą 
namą morgičius iš jo atėmė. 
Taigi Straukas, nelaukdamas 
kol jį išmes is namo, nusitarė 
pasistatyti kitą namą, bet jau 
nebeimdamas jokios paskolos, 
kad galėtų jaustis tikrai turįs 
nuosavą namą. Lotą šiam ant 
ram namui statyti jis jau se
niai turėjo nusipirkęs, truko tik 
ihateriolo • statybai.

Čhičago and Rock Island ge
ležinkelio “ kompanija leidžia 
žmonoms sudraskyti nebetin
kamus vartoti tavorinitfs vago
nus. Tarpe kitų ir S. Strau
kas gavo keletą tokių vagonų 
sudraskyti. Iš šio medžio jis 
nusitarė dviejų pagyvenimų 
namą pasistatyti.

Neseniai, vieną šeštadienio 
rytmetį, susikvietęs talką 
Straukas pradėjo statybos dar
bą prie 9917 Union avė. Pat
varkymą, kad toje apielinkėje 
namas negali būti statomas 
pigesnis, kaip $9,000, matyti, 
talkininkai pamiršo.

Nors namą stato tik talki-

ninkai, tačiau darbas eina spar
čiai. Medžius veža trokas, o 
talkininkai, lyg skruzdės, vie
ni medžius neša, kiti juos ka

lia, treti kitus darbus dirba, ir 
namas auga kaip baravikas.

Kaimynams didžiausias siur
prizas. Jie žiuri ir negali su
prasti kas daroma. Tik ant 
rytojaus^ t. y. sekmadienį, jie 
susivokė ir pašaukė policiją, 
kuri darbą sulaikė. Bet sulai
kė, kai jau stogas buvo bai
giamas dengti.

Kai policija sulaikė statybą, 
tai S. Straukas visai nenusi 
minė. Mat jis žinojo, kad už 
savaitės laiko įvyks Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo ap
skrities suvažiavimas. . Ot jis 
ir tikėjosi, kad tame suvažiavi
me jis gausiąs paramos sulai
kyti policiją nu‘o darbo truk
dymo. Bet kas atsitiko? Nu
gi ve kas: kiek teko patirti, 
tai suvažiavimas Strauko rezo
liucijos nepriėmė.

Kas daryti? Kur pagelbos 
ieškoti? Well, Roselande yra 
Laisvamanių kuopa. Straukas 
atsilanko į šios kuopos susirin
kimą ir patiekia rezoliuciją pri
imti, o paskiau sulig rezoiluci-l 
jos nurodymais veikti.

J. Jukelis duoda įnešimą re
zoliuciją priimti. Girdi, bu
sianti diclėlė parama statomam 
namui, su fa" rezoliucija galima 
bus susiorganizuoti ir nueiti pas 
aldermaną, kad jis sudraustų 
policiją nuo trukdymo namą 
statyti. Bet ir čia pasireiškia 
nuomonių skirtumas ir rezo
liucija atmetama.

Kas tenka toliau daryti? S. 
Straukas negauna’pagelbos iš 
draugijų, kurioms jis 'priklau
so, o policija saugo pamą ir 
neleidžia baigti jį statyti.

Nusitaria Straukas nakties 
metu nuvežti moterį ir mergai
tes ir padėti nebaigtame name 
jas gyventi. ,

Pasikviečia Straukas du pa
dėjėjus ir nakčia nuvažiuoja 
su rakandais. Vos jie spėjo 
įeiti į vidų, ogi štai ir policija!

S. 'Straukas dvyračiu pabė-

ŠIANDIEN DAINUOS PER RADIO

šiandien 7 vai. vakaro p-ia Nora Gugis dainuos J. F. Bud
niko duodamoje radio programoje iš W.A.A.F. radio stoties — 
920 kilocycles.

ga, kad policija nesuimtu, nes
jam buvo įsakyta, kad jie dau
giau nebesilankytų į tą vietą, 
kur namas statomas. Padėjė
jai irgi pasislėpė. Pasiliko 
tik moteris su dviem mažomis 
dukterimis.

Ką gi policija padarys mo
teriai? Išklausinėjo kas ją čia 
atvežė. Moteris pasakė, kad 
pati atvažiavusi. Policija jas 
taip ir paliko. Gi moteris, 
kiek rakandų atsivežė, tai su
sinešė į vidų ir pradėjo nauja
me name gyventi.

Kad vejas nešeįtą name per-

smarkiai, tai lango skylę ant
rame aukšte apdengė . skudu
rais. Kai skylė buvo uždeng
ta iš oro pusės skudurais, tai 
patylomis iš vidaus įsidėta lan
gas ir nuimta skudurai.

Tas triksas smarkiai supyk
dė policiją. S. Straukas tapo 
areštuotas ir turėjo Užsidėti 
bondsą suma $5,000. Teis
mas turėjo įvykti dar šią sa
vaitę.

S. Straukas yra komunistas, 
bet kaip geras Amerikos pilie
tis, tai kartu su-visais šios ša
lies patriotais lįęgos 4 dieną iš-

kėlė Amerikos vėliavą ant savo 
namo. Na, ką gi daugiau 
žmogus gali daryti?

i Iš paduoto aukščiau paveiks
lo galite spręsti, kad Strauko 
namas nekaip atrodo. Jis toli 
nesiekia apielinkės patvarky
mų, idant namas čia nebūtų 
statomas pigesnis, kaip $9,000.

Faktinai Strauko namas yra 
gyvas pavyzdys depresi
jos. Ir galite įsivaiz
duoti, kaip jaučiasi apielinkės 
gyventojai matydami Strauko 
rezidenciją savo trobesių tar
pe. Tečiau jis to nenaiso ir 
kuria naują gyvenimą.

— Vietinis.

“Moscow Laughs” - 
Sovietą filmos 

kūryba 
V. ORLOVĄ

Šiomis dienomis eina Prin- 
cess teatre vidumiesty prie S. 
Clark ir Jackson įdomus So' 
vietų Rusijos filmos kūrinys. 
Veikalas paimtas iš šių dienų 
Rusijos gyvenimo, kuris iš pa
vadinimo galima suprasti, kad 
tai yra labai juokingos kome 
dijos esama.

Jo turinys toks. Kolektyvio 
ūkio bandaganis arba kerd
žius užsimano tapti muzikan
tu ir net orkestro vedėju. Bet 
tatai jam pradžioje nesiseka 
ir net keletas sykių patenka į 
bėdą. Tuo tarpu į jį įsimyli 
mergina ir seka paskui jo žy
gius. Galų gale dalykai išsivy
sto teigiamai, meilė paika juos 
į “nelaisvę”, jis pasidaro savo 
orkestros vedėju, o jo meilu
žė—dainininke.

Be to, komedijoje bus gali
ma girdėti pirmą kartą Rusi
jos naujausias dainas; Orlovą, 
ir Leonid Utiesov, muzikantas, 
šio veikalo svarbiausieji vei
kėjai.

CLASSIFIEDADS
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Business Service
Biznio Patarnavimas

GREITAS^PATA^AVIMAS** 
Skolinanti pinigus ant mortgičių. 
Užrašomi visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

NĄMU SAVININKU ATYDAI 
Musą biuras suteiks patarimus namą 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narini mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

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

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 m*»*

VISI Cigaretai' NĖRA ŠVIEŽAS!

KLAUSYKIT, ŽMONĖS! Ar gėrė
te kada ką tik iš farmos-šviežaus 
pieno pieninėje? Ir kokį skirtu
mą padaro ŠVIEŽUMAS!

Ar rūkėte kada dirbtuvės švie
žumo cigaretą, tik ką iš mašinos 
dirbtuvėje? Tr kokį skirtumą 
TAS šviežumas padaro!

Dvi eilės Cellophane ... ne 
viena, bet DVI... tvirtai saugo
ja Labiau-Sušvelnintą Old Golds

šviežumą. Kiekviena iš ,tų eilių 
yra iš nepermerkiamo Cellopha- 
ne, aukščiausios rūšies kokia be
galima gauti.

Šitas dvigubas suvyniojimas 
neįleidžia drėgmės, sausros ir 
kiekvieno kito cigaretų gerumo 
priešo. Jis duoda DIRBTUVĖS 
ŠVIEŽUMO cigaretą, šviežų kaip 
pieną, kokį tik farmoje galima 
gauti!

P. S.: Taip, ištikrųjų! Dvigubai jūsų pinigai grąžinami jei 
nepatenkinti. Pasiulijimas tebeveikia ... trisdešimt dienų

nuo šiandien.
u'?-<.

Lorillard Co., Ino.

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS 
padaro juos Labiau-Sušvelnintais!

1
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COAL
Anglys

Anglys! Anglys!
Jei jus pirktumėte anglis dabar 

jus gautumėte abu: kaina ir kokybė.
Virginia Mine Run $6.95 už tonų, 

perkant daugiau.
SHULMISTRAS BROS.

4016*6 Archer Avenue
Tel. Lafayette 6300

CLASSIFIEDADS
Help Wanted—Fernale

Darbininkių reikia

Building Material
Statybos Medžiaga

REIKALINGA patyrusių moterų 
vilnoniams ir bovelniniams skudu
rams sortuoti. Goldman Trading 
Corporation. 2100 So. Loomis St.

VIENINTELIS LENTŲ VARDAS 
CHICAGOJE SU VISOMIS PASAU

LINĖS PARODOS LENTOMIS. 
Visu senu ir naujų lentų. Žemiau

sios kainos U. S. A.
2x4, kaip naujos, švarios, pigu kaip 
už pėda ...........   lc
Naujos plasterio boardos 3/8” 1001 
ketvirtainiu pėdu ................. $2.20
1”—2”—3”—4” lentos kaip naujos, 
pigu kaip .... .................  M. $20
Nauja Fir-Tex insul. pilnas %” 100 
ketvirtainių pėdų .................. $3.50

Didžiausios bet kada pasiūlytos 
pinigų santaupos ant Pasaulines pa-, 
rodos plieno tvorų, decking, Ply- 
wood, masonite, transite, wallbord, 
kliaviniu, eglinių grindų, beaded 
clg. partition. Stogams x 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 
yarda.

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

Avė. Lafayette 0074.

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ
PASKOLOS

Maži Greitas
mokėjimai patarnavimas

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

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

■ • ----- «

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.

RENDON 3 šviesus dideli kamba
riai dėl mažos šeimynos Marųuette 
Parke. 7142 So. Maplewood Avė.

RENDON namams ar bizniui 824 
West 35th St.—8 kambariu namai, 
beismehtas —garažas—didelis lotas 
gretimai, ivažiavimas iš gatvės iki 
išgrįstos jėlos. Tinka biidavotojui, 
muveriui, šoferiui. Renda $35.00.

Dearbom 2429

RENDON 5 kambarių flatas, vi
dus puikiai išvalytas, 1133 So. Ash
land Blvd. Žema renda atsakomin- 
gai šeimynai. Tel. Haymarket 3820.

* *

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA grosernė ir mar-

Gordon Realty Co. city-

ketas, taipgi dviejų aukštų budinkas
125 pėdų frontu, prieinamai. Geo. 
O. Mannel, 9984 Vincennes Avė.,

Real Estate

809 W.x 35th St

Prižiūrėjimas
4329-

Yards 4330

Mirmture & Jbixiures
Rakandai-Įtaisai

FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.
Barai ir kiti krautuvėms fikčeriai: 

nauji arba vartoti. Cash arba leng
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE

5300—5314 So. Halsted' St.
—O—

..... O.....
IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 

RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi štorų 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—

—O—
PARDAVIMUI Fixturiai, groser- 

nės, kendžių ir cigarų. Visi gerame 
stovyje. Parduosiu pigiai. 6529 S. 
Racine Avenue.

NORIU PIRKTI vartota 8x10 
bučernių šaldytuva su anamel fron
tu. 3645 So. Wallace St. Praneškite 
Yards 4996 šaukite vakarais.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

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

DR. ASHMENCKAS, 
2517 Blaine Place.

Tel. Ravenswood 1664.

PASIRENDUOJA kriaučiaus ' Sa
na su Press mašinom ir yra kam
bariai dėl gyvenimo—Gera vieta — 
Verta numatyti—Atsišaukite Smiths 
Palm Gardens, 4177 Archer Avenue.

BIRUTĖS DARŽAS PARDAVIMUI 
Tai yra visų žinomas geriausias ir 
patogiausias piknikams daržas. Nau
jai pertaisytas ir pagerintas. Likau 
viena, duktė ir sūnūs turi kitur už
siėmimus, vienai sunku prižiūrėti to
ki dideli bizni. Todėl priversta esu 
parduoti. Atsišaukite, Mrs. Maku- 
tėnas, 79th St. ir Archer Avė. Jus- 
tice Park, III. Telefonas Willow 
Springs 58. •

PARSIDUODA išdirbtas pekarnės 
biznis— Mažam mieste. Lenkų ir 
Lietuviu apielinkėj. 3339 So. Mor
gan St., Yards 7258

- PARSIDUODA TAVERN geroje 
vietoje ant didelio transportacijos 
gatvekarių kryžkejio. Biznis išdirb
tas. Gera proga. 2409 West 47th St.

PARDAVIMUI pekarne. Iš prie
žasties mirties. Parduosiu i trumpų 
laikų. Labai pigiai. Naujienos, Box 

475. 1739 So. Halsted St.

RESTAURANTAS —įsteigtas in- 
dustrialioje apielinkėje puiki proga, 
įkainuotas labai prieinamai. 2124 
Calumet Kreiptis po 3 v, po piet.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street
Tel. Boulęyard 0250

Personai
Asmenų Ieško

PEIEŠKAU Kųzimiero Markūno, 
Juozapo Markūno ir Ignoto Straz
do iš Valtunų kaimo, Žemaitkie
mio parap., Ukmergės apskričio.

STANLEY TAMOŠIŪNAS
38 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

Park Falls, Wisconsin.

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

BRIDGEPORT ROOFINGCO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965
i

VIGTOR BAGDONAS
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving
v 3406 So. Hilsted Street 

Phone Y ards 3408

COAL 
Anglys

PIRK PIRM NEGU KAINOS 
PAKILS. 

PERKANT PO DAUG.
MINE RUN .............   $5.25
LUMP OR EGG ..........................  5.50
SCREENINGS .....................    4.25

t perkate tiesiai iš kasyklą. 
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 3882—
Help Wanted—Female 

Darbininkių reikia /

MERGINA bendram namų darbui, 
nakvoti, geri namai, vienas vaikas.

Crawford 0415 z

REIKALINGA moteris patyrusi 
skudurų sortavimui. 1214 North 
Leavitt St.* teh Armitajfe 6951.

Situation Wanted
Darbo Ieško

PAIEŠKAU darbo apie namus 
arba kaipo porteris prie saliuno— 
nevedes. Martin Razbadauskis

3264 So. Morgan St.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGA vyrų, kurie yra 
dirbę popierių įmonėse ir turi paty
rimo kaip beiluoti senus popierius.

Sangamon Paper Grading Co.
1731 West Cermak Road

REIKALINGA vyras virėjas i val
gykla. didelis patyrimas nereika
lingas. Valgis, guolis ir mokestis. 
5642 W. 65th St., Hemlock 5303

REIKALINGAS jaunas vaikinas 
pagelbėti i gesolino stationa. Šokas 

Service, 6456 S. Cicero Avė., Tel.
Hemlock 6488.

REIKALINGAS krjaučius prie 
senų drabužių taisymo. 2635 West 
39th Place.

30 AKRŲ FARMA. graži vieta, 
stųkas, įrankiai, derlius. Taipgi 18 
akru farma, visas stakas, trankiai, 
derlius, 10 ir 20 akrų gražus miškas 
viskas arti Half Day. S. M. Schall, 
160 North La Šalie, Franklin 4830.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

BARGENAS $2.500 4-flatis ir 
krautuvė. Plytų budinkas. Štymu ap
šildomas, prie 550 W. 43rd Street. 
Kreiptis 3217 W. Cermak Road.

AUKUOJA 5 kambarių plytų bun- 
galovv—fumace apšildymas $4,500— 
5613 So. Mozart St.

PARDAVIMUI arba išmaino ant 
bizniavo namo South Sidėj — 2% 
flatų mūrinis namas su 2 karų ga- 
^adžium, 30 pėdų kampinis lotas, 
hot water heat. 7259 So. Maplewood 
Avenue.

AUKAUJA 5 kambarių plytų bun- 
galow—furnace apšildymas $4,500— 
5613 So. Mozart St.

Chapman and Comnany, Ine, 
135 So. La Šalie St. Franklin 0576
 ....... ^ 

2 FLATŲ PLYTŲ, akmenų bu- 
dinkas, 8—9 kambarių. 2 furnasai, 
West Adams St., puikios sąlygos, 

'gerų pasiuliiima priimsime.
Nevada 2290.

2234 S. SPAULDING avė.. 2 flatų 
plytų 6 kambarių,, kiekvienam vana. 
uždari porčiai, kaina $4.100. Kreip
tis Frank Janata and Co, 4257 Cer- 

įmak Rd.i Lawndah 4949.




