
»3V

The First and Greatest Lithuanian Daily ih America

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis AmerikojePirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 165Kaina 3cVOL. xxin

JOMS MES NEPAVYDIM, NE!

Mario Wilson

klydo kely į Chica

išeina kartu su~prakaitu)

Vokietijos, Au

įlenda į pusantro colio siutus, atsigula ant ledo,

Kilusi

Vakar Chica

nomini
KAUNAS

BLOOMINGTON, III nasORĄ

Nušovė Ispanijos 
monarchistų vadą

tariama prie vandens dėti bis 
kį druskos, kad atpildyti ku

Kuriasi Fašistinių 
V aisty bių Sąjunga

persų ir pasimirė 
gegužės mėn.

Chinijos nacionalis
tai nutarė pasiimti 

pietinę Chiniją

Lietus ir vėsus oras , 
go. Nuo karščių mirė virš 1,500 žmonių

Ūkininkai, kuriu

6 nuteisti kalėjiman 
už priešrinkimines 

užmušėjistes

Terre Haute, Ind. 
uždraudė pikietuo 

ti dirbtuves

S automobilistai nu 
teisti kalėjiman

7 chicagiečiai 
prigėrė

Angliją lanko tur 
tingiausias pašau 

lyje šachas

Japonija sušaudė 15 
sukilimu vadovavu

siųkarininkų

EAST ST. LOUIS, Mo., liep. 
12. — Lakūnas Paris ir jo mo
kinys Parsons užsimušė susi* 
daužius jy lėktuvui.

CHICAGO 
madienį besimaudydami įvai
riuose ežeruose 'prigėrė septy 
ni chicagiečiai.

the Post Office at Chicago, III.
3, 1879

45 gaisrai nuo per 
kūnijos

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

Giedra, tiek pat karšta.
Vakar 12 vai. dienų tempe

ratūra Chicagoje buvo 87°.
Saule teka 5:26, leidžiasi 

8:25.

1739. South Halsted Street, Chicago, Illinois 
Phone CANal 8500

CHICAGO 
gos teismai pasiuntė kalėjiman 
8 automobilistus už neatsargų 
važinėjimų automobiliais. Vie
nas automobilistas gavo 60 die
nų kalėjimo, kiti mažiau.

Chicago, III., Antradienis, Liepos-Jtily 14 d., 1936

RYMAS, liepos 18. — Ang
lijai atšaukus iš Viduržemio ju
rų dalį savo karo laivyno, Ita
lija ištrauks. 40,000 kareivių iš 
Libya tyrų,»'palei Egyptą. Tie 
kareiviai bus pastatyti palei 
Francijos sienų.

MISHAWAKA, Indi., liepos 
13. — Našlaičių prieglaudų už
klupo nežinoma, į plaujčių už
degimų panaši epidemija, "nuo 
kurios dvi mergaitės jau mi
rė, o kelios sunkiai susirgo.

mas, nes 
kintos ir 
bar tenka 
se. Todėl 
da kilti.

Daktarai paskelbė įspėjimą 
ypač senesniems žmonėms bū
ti labai atsargiems per ateinan
čias kelias dienas iki praeis da
bartinė karščių banga. Jie ir da
bar yra labai susilpę dėlei ne
pasiliaujančių karščių, todėl 
greičiau pasiduoda ligoms ir 
greičiau jutos užklumpa mirtis. 
Didžiuma mirusių nuo karščių 
žmonių yra virš 60 metų am
žiaus.

•WINCHESTER, Va., liep. 18. 
— Kaip nužiūrima, Mrs. May 
Smallwood, 50 m., nužudė sa 
vo 90 m. motinų ir du savo 
suaugusius sūnūs, tada padegė 
namus ir pati nusižudė.

INDIANAFOLIS, Ind., liep. 
Pamišusi nuto karščio 

sukandžiojo kelis žmo- 
privertė bėgti du poli-

vovere 
nes ir 
cistus.

Mes brankiam prakaitų nuo kaktų, viedrais geriam vandenį, lendam į pavėsį kur tik pasitaiko, 
o nuo karščio kaip neatsiginam, taip neatsigina m. Su šitom trim panelėm dalykai visai kitoki. 
Mat, Hollywoodo žvaigždėms viskas galima 
o rankose turi po kaušų ledų — jos nebijo, Jai saulė spirgina

SHANGHAI, liepos 13. — 
Chinijos nacionalistų partijos 
pildomasis komitetas nutarė 
pasiimti visiškon savo kontro •• 
len pietinės Chinijos provinci- 
jas, kurios veikė savy stoviai ir 
dabar susikirto su Nanking 
valdžia.

TERRE' HAUTE, Ind., liepos 
13. — Miesto taryba priėmė 
du patvarkymus, kurie visiškai 
uždraudžia streikieriams pikie- 
tuoti dirbtuves ir nustato di
deles bausmes už pikietavimų.

Tai paseka jau senai prade 
tos griežtos fabrikantų kovoa 
prieš darbininkus, kurioj fabri
kantų pusėn perėjo ir politikie 
riaii

MADRIDAS, liepos 13. - 
Jose Calvo Šotelo, monarchis 
tų vadas ir buvęs kabineto na 

liko nušautas, o jo lavo 
liko nuvežtas į kapines 'ii 
pamestas.

Nubaudė mergaičių 
tvirkintoją

liepos 
13. — Vienas žmogus liko už
muštas ir keturi*žmonės sužei
sti, jų tarpe Sprihg Valley me
ro Dpyne sūnūs,' automobiliui 
atsitrenkus į tilto tvarklius.

Gegužės mėn. 
visoje Lietuvoje nuo perkūni
jos buvo 45 gaisrai, kurie pa
darė 110,000 lt. nuostolių. Per 
tuos gaisrus sužeisti du žmo
nės.

rizmo ir nutraukimas prekybos 
ryšių.

(Tų pačių politikų vokiečiai va
rė ir. prieš Lietuvų. Jie nutrau
kė prekybos ryšius ir dagi su
stabdė Lietuvos prekių tranzi
tų per Vokietijų. Bet Lietuva 
turi Klaipėdų, be to jos eks 
portas nėra didelis, čechoslo- 
vakija turi plačiai išvystytų 
pramonę, didelį eksportų, bet 
neturi priėjimo prie juros, tad 
jos’prekyba turi' eiti per sve
timas valstybes. Ja apsupa ne
draugingos Vokietija, Austrija, 
Vengrija, Denki ja ir prieina 
kampelis draugingos Rumuni
jos, kuri turi išėjimų tik į Juo
dąsias juras).

KAUNAS 
da Iva Soloveičikienė 
mavo Kaune, Laisvės 
no gydytojo namuose 
jame laikė nedoras 
kurios pas save vesdavosi vy
rus. Ji per pažįstamas ieško
davo jaunų, tik ką iš kaimo 
atvykusių tarnaičių. Merginos 
kaip tarnaitės jai nebuvo rei
kalingos. Jaunas merginas vers
davo ištvirkauti, o toms, ku
rios priešindavosi, grasindavo, 
kad visoms ponioms, kurios tik 
norės jas samdyti, ar kurios 
pasamdys, sakysianti, kad mer
ginos blogos darbininkės, ne
sąžiningos ir kitaip, žodžiu nie
kur vietos negausiančios. Kuri 
iš kaimo merginų, tik ką pa
tekusi į miestą, gali susiorien
tuoti, kiek teisingi jos Šeimi
ninkės grasinimai? Daugis pa
siduodavo šeimininkės įkalbėji
mams. Vėliau iš tarnaičių bū
davo atleidžiamos ir laikomos 
kaip “kambarių nuomotojos”... 
Soloveičikienė už butų per mė
nesį mokėjo 130 lt. nuomos, o 
iš merginų ir jų idijentų per 
parų surinkdavo ligi 40 litų.

Viena drųsesnė mergina pa
siskundė policijai. Pravedu 3 
tardymą, paaiškėjo biaurųs So- 
loveičikienės veiksmai. Ji bu
vo perduota Kauno apygardos 
teismui. Svarstant bylų liudy
tojomis iškviestos ir jos eks- 
plotuotos merginos. Apygardos 
teismas Soloveičikienę nubaudė 
4 mėnesiais paprasto kalėjimo.

iš Skuo- 
išsinuo- 
al., vie- 
butų ir 
moteris.

CHICAGO.—šiai dienai pra-|kurie geria daug vandens, pa
našautas lietus ir vėsus oras ne
atvyko.- Jis prapuolė kely — 
šiaurvakarinių valstybių lygu
mose ir Chicagos nepasieks 
mažiausia dar per 48 valan-

TOKIO, liepos 13. — Karo 
ministerija paskelbė, kad 15 
karininkų, kurie vadovavo kru
vinam vasario 26 d. sukilimui, 
liko sušaudyti. Jokio paaiški
nimo neduota apie du, kurie 
taipjau buvo pasmerkti mir
čiai, bet nebuvo sušaudyti.

S3 žmonės mirė nuo 
karščių Michigano 

ligoninėj

NAUJIENOS
Th* Lithuanian Daily News

Kada šachas sumanė aplan
kyti Angliją, tai jis neplaukė 
vienu iš savo tūkstančio laivų, 
bet plaukė Anglijos laivais, c 
tai dėlto, kad jo kaimynas, Mo* 
Hammerah šachas, kuris taip
jau "save skaitė esant Anglijos 
protekcijoj, buvo kely pagrob- 

nelais-

LONDONAS, liepos 13. — 
Angliją pirmų kartų aplankė 
turtingiausias pasaulyje šachas 
Sir Hamad Ibn įsa ai Khalifa. 
valdonas perlų salos Baherin. 
Ta proga Anglijos karalius pa
kėlė jį į Indijos imperijos ku
nigaikščiu.

Jis yra taip turtingas, kad 
gali įsipainioti į “internaciona
linį” incidentų. Jis skaito save 
esant Anglijos protekcijoj. Tų 
pripažysta ir Anglija. Bet jo 
salų taipjau savinasi ir Persi

DETFiOIT, Mich., liepos 13. 
— Skaičius mirusių Micbigano 
valstijoje nuo didelių karščių 
pašoko iki 315 žmonių, paskel
bus, kad 63 pacientai Eloise 
silpnapročių ligoninėj pasimirė 
nuo pereito trečiadienio tiesio
giniai ar netiesioginiai dėl 
karščių.

32 pacientai, visi jie sene 
liai ir ligonys, pasimirė neat
laikę didelių karščių. Kiti gi 
pasimirė karščiams paaštrinus 
jų ligas.

Detroito apielinkėj nuo karš
čių mirė 215 žmonės ir padė
tis darosi katastrofinga.

Kompanija sutiko pilnai pri
pažinti unijų ir priimti atgal 
į'darbų visus streikavusius dar
bininkus. Be to už 14 dienų 
prasidės su unija derybos dėl 
pakėlimo algų, darbo valandų 
ir darbo sųlygų.

Ikišiol geležies ir plieno kom
panijos buvo aršiausios orga
nizuotų darbininkų priešinin
kės. šioj kompanijoj darbinin
kai irgi kelis sykius jau yra 
streikavę, bet vis nepasisekda
vo laimėti. Ir kiekvieną kartų 
streikai būdavo kruvini, nes 
kompanija atsigabendavo mu
šeikas, kurie nesidrovėdavo 
šaudyti darbininkus.

Dabar darbininkams streiką 
laimėjus ir privertus pripažin
ti uniją, tapo pralaužtas pir
mas ledas. Ir kitose dirbtuvė
se darbininkams bus lengviau 
kovoti ir laimėti pergalę.

čiai.
Bet vakar pačioj Clricagoj 

karštis buvo kiek mažesnis: ją 
kiek vėsino ežeras. Bet vaka
riniuose priemieščiuose ir vi
soj Chicagos apielinkėj buvę 
tiek pat karšta, kaip ir pirmes
nėmis dienomis. Kai kur karš
tis pasiekė net rekordinio laip
snio.

Vakarinėse valstijose jau bu
vo kiek lietaus, bet jis mažai 
padare naudos saulės iŠdėgin 
tiems laukams. Tik niekurioso 
vietose, kur laukai nėra tiek 
labai išdeginti, lietus atnešė 
kiek naudos.

Apskaitoma, kad visoje ša
lyje nuo karščių mirė virš 1.- 
500 žmonių. Abelnai kas va
landų nuo karščių miršta vidu
tiniškai po 50 žmonių. Chicagoj 
nuo karščių mirė 167 žmo
nės.

Nuostoliai ūkiams siekia jau 
$300,000,000 
pasėliai liko visai sunaikinti ir 
nebėra vilties,'kad jie atsigau
tų, aplęidžia savo ukius i? krau
stosi į miestelius ieškodami sau 
darbo. Dėlto miestelių gyven
tojų skaičius nuolatos didėja, 
nes suskurdę ūkininkai tikisi 
ten greičiau susirasti darbų 
privatinėse įmonėse, ar prie vie
šųjų darbų.

šaliai gręsįa ir pieno truku- 
ganyklos yra sunai- 
ukininkams jau da- 
šerti karves tvartuo- 
pieno kainos prade-

KAS VALANDĄ NUO KARŠČIU MIRŠTA 
PO 50 ŽMONIŲ

PORTSMOUTH, O., liepos 
13. — Stambi plieno korpora- 
cijaT Wheeling Steel Corp.j ku
rios vietos dirbtuvė buvo už
daryta streiko nuo gegužės 22 
d., pasidavė organizuotiems 
darbininkams ir streikas toje 
dirbtuvėje užsibaigę Darbas 
atsinaujins laipsniškai, šiandie 
sugryžo į darbų 800 darbinin
kų. Manoma, iki pabaigos sa
vaitės pradės dirbti visi 5,500 
darbininkų.

Susirėmimuose laike streiko 
buvo užmuštas kompanijos mu
šeika ir keli žmonės sužeisti.

POTTSVILLE, Pa., liepos 13. 
— šeši nariai buvusios politi
niai labai stiprios Šeimynos li
ko nuteisti kalėjiman už ap
šaudytą 1934 m. demokratų 
demonstracijos mažame kasy
klų miestelyje Kelayres, laike 
kurio jie nušovė kelis žmo
nes.

Joseph J; Bruno, 52 m., bu 
vęs kauntės detektyyas ir jo 
brolis Philip, 49 m., buvę re- 
publikonų vadai ne tik savo 
miestelyje, bet ir visoje kaus
tėje, liko nuteisti kalėjiman iki 
gyvos galvos.

Joseph Bruno du sunai ir 
vienas giminaitis gavo nuo 10 
iki 20 metų kalėjimo. Philip 
Bruno sūnūs gavo nuo 5 iki 
10 metų kalėjimo. Septintam 
teistum giminaičiui liko suteik
tas naujas bylos nagrinėji
mas.

Bruno per ilgus laikus vai 
dė visų miestelį. Bet gyvento
jai sukilo ir perėjo demokratų 
pusėn. Kai vienų vakarą demo 
kratai, atlaikę laukuose masi 
nį susirinkimą ėjo visu buriu 
namo, tai iš Bruno namų stai
giai pasipylė šūviai ir p enk? 
paradu ėję žmonės krito ne
gyvi, o apie 12 žmonių, jų tar 
pe ir vaikų, liko sužeista.

Įg||

Stambi plieno kor
poracija pasidavė 

darbininkams

Iš jo salos paeina puikiausi 
pasaulyje perlai. Vien žuvinin
kystės koncesija duoda jam į 
metus $7,500,000. Dabar gi sa
loj surasta turtingiausi alie
jaus šaltiniai. O aliejus Ang 
Ii jai yra labai reikalingas. Alie
jų Angliją gauna iš Persijos, 
bet Persijps šuliniai gali būti 
sunaikinti priešo lėktuvų. Te- 
čiaus Baherin sala yra nepa
siekiama.

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Entered as second-class matter March 7,1914 at 
under tįie Act of March

Dėlei karščių daugely vietų 
užsidarinėja dirbtuvės,' kad dar
bininkai gautų nors kiek poil
sio. Ketina užsidaryti ir visos 
General Motors automobilių 
dirbtuvės.

Rytinėse valstijose oras kiek 
atvėso. Karščiausia vieta vakar 
buvo Kalamazoo, Mich., kur 
karštis siekė 107 laipsnius. 
Virš 100 laipsnių karštis buvo 
paprastas dalykas net ir Chi
cagos priemieščiuose. I

Valdžia, kad suteikti pagel- 
bų nukentėjusiems ' nuo saus
ros ūkininkams, skubiai ruošia 
platų gelbėjimo programą. Nu
kentėjusiose apielinkėse bus 
vykinami netik platus viešieji 
darbai, bet taipjau bus duoda
ma pagelba ūkininkams paša
ru, paskolomis ir visais kitais 
galimais budais.

(Daktarai pataria laike karš
čių valgyti lengvus valgius, la
bai lengvai rėdytis, nesikepin- 
ti ilgai saldėje, būti pavėsy ir 
visai nedirbti tiems žmonėms, 
kurie negali prakaituoti. Tiems,

Ann Nagel

LONDONAS, liepos 13. — 
Vokietijai ir Italijai išlyginus 
svarbiausius tarp jų buvusius 
ginčus, būtent dėl Austrijos ir 
Vokietijai padarius taikos su
tartį su Austrija, dabar gali 
įsikurti stipri fašistinių valsty
bių sąjunga 
strijos ir Italijos, prie kurios 
jau dabar glaudžias? Vengrija 
ir Lenkija.

Yra aišku, kad derybas su 
Austrija pradėjo Vokietija ir 
kad Austrijai sutartį pasirašy
ti įsakė pati Italija.

Vokietija visuomet siekėsi 
pasigrobti Austriją ir dabar tai 
padaryta. Padarytas moralis 
pasigrobimas, o vėliau seks ir 
ekonominis pasigrobimas, nors 
politinis pasigrdbimas veikiau
sia bus atidėtas ilgam laikui, 
nes naciai ir šiaip valdys Au
striją. Naciams įsakyta dėtis 
prie fašistinio “tėvynės fron
to”, kuris valdo Austriją. Tad 
naciai ir užvaldys tų frontų, 
ypač kad didelis skaičius Vo
kietijoje esančio Austrijos le
giono sugryš atgal į Austrijų, 
sugryš ir visokie naciai trem
tiniai, kas dar labiau padidins 
nacių skaičių Austrijoje. Taip 
kad jie pasidarys valdančioji 
jėga. v

Bet Italija^ęįįąma, prie są-s 
jungos su Vokietija, 'to'nacių 
antplūdžio Austrijoje nebesi
baldo, nes ji turi kitus siekius. 
Ir ši fašistinių valstybių są
junga galės sulošti labai svar
bią rolę Europos politikoje.

Fašistai ir naciai yra labai 
agresingi, nesidrovintys panau
doti ginklų. Tuo tarpu kitos 
valstybės siekiasi išlaikyti tai
ką ir yra pasiryžusios daryti 
didelius kompromisus išvengi
mui karo. Todėl agresingai ir 
karingai valstybių sąjungai 
nebus sunku pasidaryti domi
nuojančia jėga visoj Europoj, 
neš prie tokios sąjungos bus 
priverstos dėtis ir kitos ma 
žosios valstybės, kurios nori iš
laikyti savo nors paviršutiniš
kų “nepriklausomybę”.
Kebli Čechoslovakijos padėtis.

Kurianties fašistijų valsty
bių sąjungai labai keblioj pa
dėty atsirusia laisva ir demo 
kratinė čechoslovakija. Ji yra 
iš visų pusių apsupta fašisti
nių valstybių ir yra atkirsta 
nuo savo sąjungininkės Fran
cijos.

Nors Vokietija, privengdama 
Francijos, gal ir nedrys dary
ti atvirą puolimą čechoslova- 
kijos, bet nėra mažiausios abe
jonės, kad bus daromas did
žiausias ekonominis spaudimas, 
kuris kartais gali įveikti eko- 

silpnesnę, iš visų pu 
šių priešų apsuptą valstybę 
Manoma, kad pirmas Vokieti
jos žygis prieš Čechoslovakijų 
bus uždraudimas Vokietijos tu-
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Lietuviška seimą senoVeje
« * ■*,r l* t, a

Vyrai galėję turėti p6 tris žmonas. — Žiaurios 
bausmės už “ištikimybės” laužymą. — Tė
vai galėdavę deginti savo vaikus, vyrai — 
žmonas; — PriešVestuvibis jaunųjų gyveni- 
mas, ir kiti vedybinio bei šeimyninio gyve
nimo papročiai senovės Lietuvoje.

Lietuvių tauta laikoma viena 
seniausių tautų iriddėuroįiečiri 
tarpe, bet jos tikroji istorija/ 
palyginti, yra labai jauna ir 
nesiekia toliau viemfobkto— 
dvylikto amžiaus. Rašytinių do
kumentų, kurie liudytų, kaip 
lietuvių tauta gyveno, tvarkė
si, kokius turėjo papročius 
bent prieš tūkstantį ar pus
antro tūkstančio nietų, t. y. 
kada žymioj Europos daly jau 
klestėjo, palyginti, aukšta (ro
mėnų ir graikų) civilizacija bei 
kultūra, visiškai nėra ir todėl, 
norint ką nors daugiau suži
noti apie gilesnę musų tautos 
praeitį, tenka semtis žinių tik 
iš nerašytinių sėnoveš pasakų 
bei padavimų arba iŠ labai ne
gausių raštų, randamų archy
vuose kitų taiitų, kurios ank
stybaisiais amžiais yra turėju
sios su lietuviais vienokius ar 
kitokius (prekybos, karo ir k.) 
santykių.

Senesniuose, dabar jau dy
lančiuose lietuvių tautos pada
vimuose nemažai pasakojama 
apie legendarinius Brutenį ir 
Vaidevutį, kurie buvę kaip ir 
kunigaikščiai ar kitaip vadina
mi senovės lietuvių viršininkai. 
Kada jie gyvenę — jokių ži
nių nėra, gal prieš pusantro, o 
gal ir prieš du tūkstančiu ar 
net daugiau metų. Bet dalis 
istorijos mokslininkų yra lin
kę manyti, kad šiuodu vyrai 
tikrai gyveno ir savotiškai 
tvarkė lietuvių tautos gyveni
mą. Ką juodu nudirbo, ką nu- 
veikė — taip pat nieko, neži 
noma, bet esama daug duome 
nų manyti, kad tai juodu~j«u 
likę herašytinius įstatymus, 
kurie, iš lupų į lupas perduo
dami kartų kartoms, ilgus am
žius tvarkė lietuvių Jautos tar- 
pusavius .santykius. Tie nera
šytieji įstatymai apimdavo vi
sas gyvenimo sritis, neišski
riant nė šeimos. Amžių bėgy
je jie virsdavo tvirtai prigi
jusiais ir įsišaknijusiais pa
pročiais, kurie šventai būdavo 
pildomi.

šeimos pastovumas ir vedy 
bin*io gyveninė tyrėmis Bėrio- 
vės lietuyių papročių būdavo 
labai griežtai ir net žiauria’ 
saugomas. Vyras arba žmona 
užklupti nusikalsiant vienas 
antro -ištikimybei būdavo be 
pasigailėjimo sudeginami ant 
laužo', o jų pelenai išbarstomi 
kryžkelėse.

Apskritai, tada žmonių pa
pročiuose žiaurumo butą labai 
daug, šeimos galvai į daugeliu 
atvejų galėjo nebaudžiamas žu 
dyti savo šeimos narius—vai- 
kus ir žmonas. Jo teisės buvo 
labai plačios ir neliečiamos. Jei 
žmona neklausydayo savo vy* 
ro, tai tasai turėdavo teisę ją 
užmušti arba sudeginti ant 
laužo. Panašiai tėvas galėdavo 
elgtis su savo vaikais ir ne 
vien tik pykčio pagautas, bet 
ir kai užeidavo jam noras įtik
ti dievams. Veikė papročiuose 
vienas nerašyto įstatymo “pa
ragrafas”, kuris sakė, kad “jei 
kas, būdamas sveiko proto, 
panorėtų atnešti dievams au
ką, sudegindamas savo vaiką 
ar žmoną, tai nereikia kliudy 
ti jam tai daryti, nes ugnis 
pašventina žmogų ir daro jį 
vertą gyventi su dievais.” Nė
ra ką nė šakyti, kad ši “šven
toji privilegija” duodavo pato
gių progų žiauresnio budo tė
vams nusikratyti neklaužadom 
vaikais, o vyrams — atsibo- 
dusiomis žmonomis. Moteris 
vyro valdžioje būdavo tik daik
tas, su kuriuo jis galėdavo da
ryti,, J$ą, tik nori.. Vyraujantie
ji papročiai saugodavo moterį 
tik „ liuo . svetimo i r pašalinio 
vyro smurto bei prievartoj. 
Einant tais papročiais, tas, kas 
smurtu priversdavo svetimą 
žmoną su juo sanguliauti, bū
davo sudeginamas ant laužo. 
Kas pasielgdavo panašiai su 
netekėjusia mergina, būdavo 
verčiamas ją vesti, o jei atsi
sakydavo, tai tokį vyrą nžpiu- 
dydavo šunimis ir tol juos 
siundydavo,' kol jie mirtinai nu
sikaltėlį sudraskydavo.

dyti, ji turėdaivė Atšisąkyfi lai
mės įyVenti su vyru ii* eidavo 
tarnauti dievams. Už n’ūsikal- 
bimtia ŠėimėŠ do^ovėi dažniau 
šiai, bŪvo baudžiama mirtim, 
sudeginant ant laužo.

Hg&in'iui šiė žiaurus papto' 
čiai ėmė p'ūtnažu. šVelnėti. Vė
liau jau vis mažiau ir mažiau 
belaikoma mirties baūsrnė už 
nusižengimus šeimos do^ėvėi 
Net trž sulaužymą lytinės iš 
tikimybės moteris jau nėdėgi 
narna ant laužo, o tik pariša- 
ma jai po kaklu keturi akme
nys, kuriuos ji 'turf h'ešiėti, 
kol juos nuims Jai hud kaklo 
krivių krivaitis. Kiek dąr Žiau
riau elgiamasi su tomis, ku
rios laiko savo vyrus “po pa
du” ir juos muša. Tokiomis be 
jokių ceremonijų nuplaunama 
nosis ir atimama teisė šeiriu 
ninkauti namuoše. Savotiška 
bausmė skiriama toms (jau vė 
lesniais, sūšvelriėjilsiais . papro
čiais), .kurios s^vo vyrų nė 
klauso ir juos kolioja. Tokios 
moterys jei jos jaunos ir gra
žios, išplakamos rykštėmis, bet 
jei senos ir biaiirios, tai tada 
jau liūdniau — sudeginamos.

Moteris sėnovėš lietuviu gy- 
veniriiė, no'rs daugeliu atvejų 
jis ir žiauriai su ja elgdavos’ 
vaidindavo didėlį ir svarbų 
vaidmenį, sėrioves lietuvis gy-

M

INDIANA HARBOR, IND. — Celestino SU 
žmona. Gonzales pamišė ir nužudė žmoną, šešis savo vaikus ir 
įnanlihinką Jose Aro. Po to jis pats nusižudė.

Veninio be riioteriės iŠ višo nė 
įsivaizduodavo ir tikėdavo, jog 
net pomirtiriianiė' gyvenimč 
dievai bė visokių kitokių gėry
bių — dėriirigų’ žėrimų, 
džių valgių, skariii) gėririių,
>■> iii.w n ■ II.IIBBI

Gonzales

gražių rūbų ir minkštų guolių 
— duos jam dač ir gražių žmo
nų ir kruVas vaikų; Gražias 
moteris vyrai ir tada mylėjo. 
Bet kažin ar šių dienų lietuvė 
moteris, nors jos būklė dažnai

taip pat nėra visiškai ^era ir 
laiminga, kažin ar benorėtų ji 
šiuo atžvilgiu4 “keistis vieto
mis” su senovės lietuve ? Tur 
būt, ne. (“L. U.”)

Savo šeimininkui kaipo 
sekmadienio dovaną 
duok DirhtUvės-šviežU- 
mo, Labiau-Sušvelninto 
Old Golds pakelj.

Buy gloves wlth whot 
it savęs

Mira > reikalo akoK«tt >Oe *r

irp^Sl^ oi1 :
ur Be *O taute vntecvlati 
>8. «1 koriuoe vallte ai»tDirk 
d plrlttaaitet ar Hta

LISTERINE 
tooth PAŠTE 

25e

Gydytojai ir Dantistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
....... Draugijos Nariai

šeimyninį bei vedybinį žmo
nių gyvenimą tvarkančiais se
novės lietuvių papročiais kiek
vienas vyras galėdavęs vesti h 
turėti ne vieną, o tris žmonas 
Tačiau vyriausiąja žmona ir na 
mų šeimininke būdavo laiko
ma ta, kurią vyras vesdavo 
pirmą. Bet ar senovės lietuvių 
vyrai n audė josi šia teise, t. y 
ar veikė kada nors Lietuvoje 
daugpatystė praktikoj — žinių 
nėra, apie tai nekalbama nė pa 
davimuose.

Tačiau kai kuriais atvejais 
būdavo leidžiama skaistybės 
dorai nusidėti. Jei susižadėję, 
bet dar nesusituokę jaunuoliai 
paaukodavo dievams gaidį ar
ba vištą, galėdavo jau1 gyveni) 
kaip vedę ir už tai neimdavo 
smerkiami.

Susituokusiųjų pareiga būda
vo būtinai t Urėti vaikų. Be
vaikes šeiriios nebūdavo tole 
ruoja'mos (pakenčiamos). Jei 
žmona pasirodydavo esanti ne
vaisinga, negalinti vaikų gim-

DIDELĖ EKSKURSIJA I

Į LIETUVĄ 
Dideliu ir populiariu garlaiviu 

ITATtHfrAM.
Išplauks iš Mėw Yorko

LIEJOS 21, 1734" |
Į KLAIPĖDĄ (per Rofferdamą)

' RUOŠIA LIETUVIŲ LMyĄKOR£lŲ AGENTŲ - <
SĄJUNGA AMERIKOJE

NoroJaml informacijų ItreipkHos j:
COSMOPOLITAN TRAVEL

Prop.SJ.RA®lAZTETuŠ
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.

“AMERIKOS LIETUVIS’' j
14 Varnon St., Worcca:er, Man.

P. BARTKėviČtUS
678 N. Main St., Montello, Masa.

“DIRVA? ; , z
6820 Supcrior Ava., Clevclana, O.

P. MOLIS -
1730—24th St., Detroit, Mich.

“NAUJIENOS*’
. 173^ S«į, Halsted St.,Chicago, Kl.

433 Park St., Hartford,Čonn.
A. S. TRĘCIOKAS , 

197 Adams St., Newark, N. J.
A. VARAJĮUS /

1200 Carson St., ...
S.S. Pittaburgh. Pa. , 

VIENYBE TRAVEL( BUREAU 
193 Grand St, Brooklyn, N. Y.

c1fe<wsĘ.R .
S.S. Pittsburgh, Pa. r

HOLLANE^AMĖRięA LINE

Kylos išgydymas 
$15.00

Be peilio, be skausmo, be gulėjimo, Šim
tai lalSkų rankose 18 patenkintų ligonių. Gal 
jus' vienas iš tų, kurie dovi paraiščius, o 
nepagalvojat apie išsigydyniĄ. Dargi ir su 
paraiŠčių tikrasis pavojus gali išsivystyti bi- 
1c dieniu. Kyla yra pavojingas dalykas, o da
bar kada išsigydymas yra taip lengvas ir pi
gus, laikas išsigydyti. Aš maloniai sutikčiau 
jus išekzaminuoti dykai ir pasakyti aš 
jums galėčiau pagelbsti.
VARICOSE VEINS PAGYDY

MAS $7 už
pirma apžiūrėjimų, o paskui $2 už kiek
vienų syki. Tos piktosios gyslos visiškai pra
puls be žymių taip, kaip kūdikio. Ypatingai 
kviečiu tuos, kurių kojos jau su atdaromis 
žaizdomis. Mano budu tai greitai užgyja.

Patarimas „dykau į 
DR. E. NJFLINT-*

32 N. State St. kamp. VVashington, 
Atdara Icasdi^ mmar9y^4^M4 *po piet. 

Pirm, ir ketv? nuo 9 v. r. iki 4 v. po piet.

Sergantiems patari
mas Dykai 

yžliaūsias ir geriausias lytinio 
silpnumo, reumatizmė, inkstų, 
pūslės ir venerinių ligų gydymas, 

į . Virš 25 mėtų toj pačioj vietoj. 
•Ne atidėliokite, ateikite pasitarti 
dykai, nėra priedermių,

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St. 

CHICAGO, ILL.
Central 4641 .. >'

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

Sekmadieni 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadieni, Trečiadieni ir Šešta
dienį nuo K10rv. rytąjį ■?. y- p. p.

AkUšĖRĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and MidSvife 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ėlėctric t r e a' t- 
ment ir magne- 
tlc blankets ir t£. 
Moterimi irmėr- 
ginoma ; patari
mai dovan&i.

" "•* 1 ........................................................................................................... ......

ŠIOS SAVAITES

Eitra B a rge n ai
i LINOLEUM 9x12 
STIPRŪS IR GRAŽUS

F ■ '..Ja iili:
k ..

ROOSEVELT 
FUMURES 

2310West
Roosevelt Road <

Tel. Seeley 8760

Gera Žinia Lietuviams
Pttšnietihiariiė direktorių: šu^irihfeiine, birželio 24 d., 

1936, Siniano Daukanto ITedėrail Savings arid Loari Asso- 
ciation of Čhiėagb, vėl pėrbalsavo 4% dividendą ant visų 
taupymo skyrių.

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmos (July 
’ ^st)» . . • ,

štai ir vėl Simario Daukanto Federale Spulka pertikri
na Chicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupyti savo 
pinigus yra Šimėno Daukanto Fedėral Savings and Loan 
Association of Chicago, kur pinigai kiekvieno asmens 
yra apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan 
ihsuraricė Corpbtatioh, Wasliington, D. C.

Šimėno Daukanto Fedėral Šrivings and Loan Associa
tion of Chicago randasi labai patogioj vietoj,

2202 WEST CERMAK ROAD, 
. skersai Metropolitan State Bank

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

Paskolos ddromos nuo 5 iki 15 metų.
Namų savihinkai reikalaujanti morgičių, vi- 

_ . sados kreipldtėš j ;i,.: .

ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miesto ofisas-—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartie*.

A. Montvid, M. D^>
Vai. 1 nd 8 DO pieta. 6 iki 8 rik, 

Tel. Seeley 7889
Name telefonu Brnnswtek 9697

Ofiso TeL Boulevard 6918 
Kez. Tel. *Victory 2848 
Dr. Bertash

756 Wėšt 35th St.
. Cor. of 85th and Halsted SMT

H J • ■ < č'.'l ■A* / ''W įi-' '»•' '■ ■■>.1*"' . .tkaa.4**’ '

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 Iki 4, ir nuo 7 iki I 
▼ai.. Nedeliomis nuo 10 iki 12

TėL Boulevard 1461

Phone Canal 6122 
, Dr. S; Biežis ., 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos:, nuo 1—8 ,|r 7—6 . 

Seredomis ir, nedsl. paarei sutarti * Rez. 6631 So. CalItoiSfa AvėnUe 
Telefonu Republk 7868

Phone Bulevard 7042,

Dr. C. Z, VezePu
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street ., 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj nasrai sutarti

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENI 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone t Renublic 9723

Dr. Strikol’iš
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND A V*. 
Ofiso Vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ild> 

vak. Nedalioj pagal sutarimu/ 
Ofiso Tel.: B«a|ev«rd 7820 
Namu TėL: Prospect 1930

ANODĄUKANTO
; ■ tederalSavings
; And’ loan asso<iation• . • . • * f k 8 ’ / . . . ,

. - OF CHICAGO
- 2202 Wešt Cermak Rdad

BĖN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas.
j • v ' • * jAvA** -»».•••• • • • f

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Cičeros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBtILANCE PATAftNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Tūfirne Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A; PETKUS
1410 South 49th Coūrt Cicero Phone Cicero 2109

....... „...Į II      Ui I M      ..................................................■■■UI ■!. I ■  — — .............M-

... J. P RADŽIUS ....
668 West 18th Street; Phone Ganai 6174

Ph'oiiė Moni-oe 8877
... .. L J. ZOLP . ' ■ ■........... '

1846 Vest Strėėt Phones Boulėvard 5208-8418

718 West 18th Street

■ II*, I*m IM I I ■■   III .............................. I I ■■■!,. ........................................................................................................... ———

..... .. EŽĖRSKIŠ IR SUNŪS
10734 S. Michigan Avė. . Tel. Pullman 5703

J. F. EŪDEIKIS
4605-07 S. Herriiitage Aveiiue Phones Yards 1741-1742
Briglifei! Park Skyrius; 4447 S. Fairfield, Laf. 0?27

_ LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Canal 25X5—Cicero 5927

> ’ ‘ t ’. f * 'p. H 1

42-44 Elašt 108th
t č. LAchAvičž

St. Tel. Pullman 1270 Urba Canal 2515

s. p. Mažeika

Phone Boulevard 4189
V.

8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

409?, Archer Avepi
.LIULE
ue - 5. 6^?

:vicius ... /
. ......fjįoiįe LaifayeĮtę 8572

. ■ A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue

............. i I II I. ■ .d. .4.. 9„, , I I. ........ . ii ........   , H. Į, . —--------- _ .
•*’ •—* t J h. ą .k a V .a 'J. X ....

AMBULANCį PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Rezidencija
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: PanėdElio. Seredos ir 
Ratnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rpckwell Street 

Telefonas Republic 9600.

A. A. SLAKIS
advokatas

111 W. Washington S t
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė.
namu Tel.: — Hyde Park 3395

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY 

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

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

6:00 vakare.
188 W. Randolph St.

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kurį* 

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

i .į ' ♦ * :

Daugely atsitikimu akys atitaiso
mos bė akiniu. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Ph.ne Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

TeL Yardį 1829
' Pritaiko Akintos 

Kreivu Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinto Dirbtuvė
756 West 35th St

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai diena.

Dr. T. Dundulis J
GYDYTOJAS 7R, CHIRURGAS 

4167 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 it nuo 
6—8 v, vak. Nedžliol pagal sUtariš

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nokti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 1 
iki 8:80 v. NedSl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelift :
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

, t Ofisas ir«Rezidencija 
3335 So; Halsted- St.

CHICAGO. ILL,

Dr. A. J. Manikas 
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

r , ■ 'i • įi ’ ■ * ■

Dr. Walter M. Ėisiri 
PHYSICIAN ,and ŠURGEON 

Ofisas Marųuette Medical Building
Saite 208 

6155 SO. KEDZIE AVENUE 
Hemlock 8700

Vai.: 2—4 po pietų; 6—8 po pietų. 
Rezidencijos tel. Prospect 8088.

•uUBnBUUssnunssmnnmssuBUKBUUnuunuuuuuuBnunmBuuraUtUOl

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai. lietuviams žinomas per M 

metus kaino patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. . - ,

Gydo staigias ir chroniškas ligM. 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau* 
jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

. Ofisas it Laboratorija: .
1034 W. 18th SU netoli Morgan St, 

Valandos nuo 10—12 pietų it 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakaro, 

, TeL Canal 3110 .., 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Ate.
2-rOM luboa

oS»S: .
Nuo 10. iki 12 vai ryto, nuo' 2 iki « 
vai, po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena. -

Phone MIDWAY 2880.
' o • - • ' - k *< u •

Telefonas ¥ards 08M

Dr. Maurice Kahn
4531 SOUTB ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 M12 dloM. 2 įU t po pflel 

7

Dr. A. A.Roth
Rusas Gydytojai ir Oteli 

Moterišku. Vyrišku. ftįŪ*
Ofisas 6850°S?toney laland, Are. 

Valandos: 2—4. 7-9 VaL valt Nedfc 
liomia Ir šventadianiaia Uh-lt



kuone kiekvienas ar

gydytojas pripažinoNamai
Ją išmokanuo Garsinkite Naujienose
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Vesesmos virtuves receptas

MODERNINIS GASO PEČIUS
PALAIKO VIRTUVĘ VEŠESNE

Rašo JOHN J; SINKUS

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
APEX SKALBYKLŲ

išmokėjimais

UZS1

SOUTH SIDE BREW1NG COMPANY

Budrik, Ine
Budrik Furniture MariUSB

NATHAN
KANTEB

Viskas dėl Namų už žemas Kainas 
3347-49 SO. HALSTED STREET

Siųskit money orderiu ar
ba čekiu adresuodami:

3417 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705

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

Dabar galima gauti ‘ kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUUR CU.

Rašo V. B. AMBROSE

Kiek sugriauta senų 
namų Chicagoj

Persiskėlė galvo j geležis; kom
panijos daktaras sako “Šir
dies liga”.

MODERN CpOKERY.. CONSTANT HOT WATER .. SILENT REFRIGERATION .. GAS HĘATING

tada, jei darbininkas lieka už
muštas laike darbo. Jeigu jis 
miršta

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMO.. •

Nuolaida nuo $10.00 iki $35.00 ant naujos 
APEX SKALBYKLOS

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

PAMATYKITE 
MODERNINI GASO PEČIU

Pasirinkimas gyve 
nimui vietos

DUODAME GERĄ NUOLAIDĄ 
Už JŪSŲ SENĄ PEČIŲ 

Imkite dvejų metą laiko išsimokejimą 
mėnesiniais įnašais.

Parduodama įmokant $1.00 down 
Kitus lengvais

užtektinai vietos 
Jei galima, pasirin- 

kttr

zas, elektra, cemento, šalygat 
viai ir gatves, butų įtaisyti.

Geriausios

Moderniškas namas, pastatytas Oklahoma City, kurį per vieną savaitę laiko atlankė 10,207

Žmonių. « •

INDIANA HARBOR, IND.— 
Inland Steel Corporation liejyk
lose, kur dirba daug lietuvių, 
buvo užmuštas vienas darbinin
kas. Puldamas aukštielninkas, 
jisai persiskėlė galvą į geležis.

Liudininkai sako, kad nelai
mė įvyko štai kaip. Didžiulis 
liejyklos keltuvas kilnojo gele
žis iš vienos vietos į kitą. Pra
dėdamas dirbti,, keltuvas ėmė 
skambinti, kad. Visi trauktųsi iš 
kelio. Darbinjpkai pasileido į 
šalis. Velionio koja užkliuvo už 
geležgalio ir j,įsai krito, užsi- 
mušdamas vietoje..

kurios daugeliui 
teikė kreditą, kai 
neturėjo kuom 
mokėti.

Metinė prenumerata 
cagoje ..... .. ........

Kitur Amerikoje ....

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Moderniniai gaso pečiai palaiko vir- 
Moderniniai gaso pečiai

PRALEISK 
VAKACIJAS

Labai graži vieta, prie 2 eže
rų, laivukai pasivažinėti dy
kai. Moderniški kambariai 
su elektra,1 gali valgį” pasi
gaminti, arba su valgiu, už 
prieinamą kainą; 50 mylių 
nuo Chicagos. Kreipkitės:

MATT RAUGAS
1943 N. Kostner Avė. 

po 5 vai. vakare.

damas kompanijos interesus 
galvoje, gydytojas ir nustatė 
tokią mirties pfriežastį, kuri ne
reikalauja apdraudos išmokėji
mo. —šapos Darbininkas.

tuvę vėsesne 
turi storą sieną- šu rock-wool inzoliacija, 
kuri sulaiko pačiuje karštį. Naujas kom
paktinis burneris sukaupia ugnį po va-/ 
rinito Galima; gasą visai prisukti — 
virimas bus geras dar ir tada. -

Tad įsitaisykite sau virtuvėje šį pato
gumą dar šią vasarą. Pasirinkite sau 
moderninį Gaso pečių šiandien. Devyni 
pagarsėjusių išdirbysčių pečiai stovi 
šonas prie špno musų parodos kamba
ry, kad butų jums lengviau styliai sude
rinti, o; taip pat spalvos ir jų savybės.

natūralia mirtimi, tai 
šeimyna nieko negauna. Prie 
natūralių mirčių pfriskaitoma ir 
mirtis nuo širdies ligos. Ture-

Inland Steel Liejyk 
loję Užmuštas Dar

bininkas

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

Jus pamatysite tokį pečių, kokio esate 
reikalingi ir kainą, kokią norėsite mo
kėti. Ir, beto, atsiminkite, kad kiekvie
nas pečius, kuris randasi musų kamba
ry, yra Peoples Gas inžinierių musų la
boratorijose ištirtas ir pateisintas. At
lankykite mus. Palyginkite vertybes. 
Palyginkite savybes.

4707 South Halsted Street 
. Vhl Telefonai YARDS 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTOBI8

tų palikta 
kiemui.
kitę vietą ant kalnelio, 
yra suaugusių medžių. Svar
bu taipgi, kad pasirinkta vieta 
butų ne pertoli 
transportacijos 
“imprOvements”,

mažesnis kaip dviejų pagyve-^ (srutams nuotaka), vanduo, ga 
nimų, arba ne pigesnis kaip 
$9,000.

Tas labai kliudo statymai, 
vieno pagyvenimo namas kol- 
kas yra labai lengva sufinan- 
suoti, kuomet ant brangesnių 
namų dar nėra lengva pasko
lą surasti* 

Roselando incidentas iš pe
reitos savaitės aiškiai įrodo 
restrikcijų nuožmumą. Lietu
vis pats baudė sau namuką 
pasibudavoti iš paprastų lent
galių nenustatytos vertės ir 
tapo sulaikytas, nes toj vietoj 
neleidžiama pigesnio namo 
budavpti kaip $9,000 vertės.

geros 
kad visi 
p sewer

AUKŠČIAUSIA KOKYBĖ 
ŽEMIAUSIA KAINA

Pasirinkite iš šių plačiai 
pagarsėjusių išdirbysčių:

A. B. GAS RANGĖS
ALCAZAR GAS RANGĖS
CROWN GAS RANGĖS

DETROIT-JEWEL MAGIC-CHEF
ESTATE GAS RANGĖS

MOORE GAS RANGĖS
ROPER GAS RANGĖS UNIVERSAL

Dėl Ąk^ų suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins

Budriko svarbus radio programai: Nedėlioję WCFL 7 vai. vakare. 
Kitomis dienomis WAAF, 920 k. 7 valandų vakaro. 

Ketvergais WHFC, 1420 k. 8 vaL vakare.

STOROS SIENOS R0CK-W00L INZOLIACUOS 
SULAIKO ŠILUMĄ

Skalbyklos yra taip iš
tobulintos, su nauju 
“Agitatorių”. Drabužius 
gerai ir greitai išplauna

GARANTUOTOS

Pašaukite telefonu 
BOULEVARD 4705
dėl dykai išbandymo 

jūsų namuose. Kainos:

$39.50 iki $89.50

■■I

VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
Užsirašyti

NAUJIENAS

’ “širdies liga”
I nelaimės vietą pašauktas 

dirbtuvės 
“širdies ligą”.

Kompanija duoda apdraudą 
darbininkams

Kiekvienam yra žinoma po- 
puliarė patarlė, ypač kalbant 
apie jaunimą, “building cast- 
les in the air”. Iš šių jau- 
nistėj “statomų ore palocių” 
žmogus, begyvendamas, priei
na išvadą, kad realei tsatybai 
reikia visų pirma turėti sklypas 
žemės, ant kurio jau bus gali
ma statyti namas.

Rezidenciniai lotai
Taigi norinčiam turėti nuo

savą namą pirmiausia tenka 
pasirinkti vieta ar apielinkė 
ir ten įsigyti lotą. Namą ga
lima pastatyti- tokį, kokį kas 
nori, ir dar galima padaryti 
pagerinimus, bet vietos nepa
keisi. Ji yra čia, o ne kitur, 
ir gana.

Pagal vietą turi būti ir na
mas. Daug namų šiandie stovi 
nesavo vietoj. Daug brangių 
namų budavojama . prastose 
vietose, kurie savininkams ne
ša nuostolius, negalėdami 
duoti paskankamai įplaukų. 
Todėl tie, kurie turi lotus pra
stose vietose, turėtų statyti pi
gius namus, kad namai pa
jėgtų atnešti užtektinai įplau
kų ant invęstmento.

O tie, kurie nori statyti ge
resnius namus, turėtų pasi
rinkti vietas ten, kur yra “re- 
strieted residential distriet”, 
kur’ neleidžiama statyti pigių 
namų. Žiūrėkite, kad namo 
linijos butų tiesios ir kad bu-

virtina 
čiau gamtos gyvenąs žmogus, 
tuomet su’ jo išsikalbi.

; Ypatinga permaina
Pirm depresijos, kokių 30 

mylių skrituly aplink Chicagą, 
tektavo matyti gan daug kuo
ne visiškai apleistų ir tuščių 
namelių prie mięstų ir pake
liais). Depresijai pastovėjus 
porą metų, tie nameliai/ jau 
buvo užgyventi. Dalis jų ta
po išpirkti, kita išnomuota 
(parėridųota).

Ir kas stebetiniausia: eko
nominiam gyvenimui spaud
žiau į tuos namelius persikėlė 
gyventi ne kokie biedniotai, 
bet pasiturintys žmonės, savo 
brangius apartmentus mieste 
išrendavį kitiems. Ne vienas 
tokių žmonių, priemiesty gy
vendamas, liuesai galėjo su
taupyti mieste gautas rendas, 
kuriomis apmokėjo namo pa-, 
laikymo išlaidas ir tuo būdų 
išgelbėjo savo namą.

Yra išleistas raportas, kiek 
nuo birželio 1 d. 1934 m. senų 
namų Chicagoj buvo nugriaus
ią miesto valdžios skirtingų 
departamentų paliepimu. Nu
griauti namai buvo pripažinti 
pavojingi ir netinkami gyven
ti. Tokių namų viso buvo nu
griauta 2,408. Darbininkai 
buvo samdomi iš Illinois 
Emergency Relief. Jų algos 
siekė $900,000.

Federal Housing admi
nistracijos skaitlinės už 

gegužės mėnesį
AVashirigtone, prie darbo 

biuro, yra skyrius, kuris rū
pinasi surinkti įvairias skait
lines apie naujų namų staty
bą didesniuose miestuose Ame
rikoje. Tas biuras vadinasi 
Federall Housing Administra- 
tion. Jo pareigos yra prida
boti, kad namai, ant kurių 
valdžia duoda paskolas, butij 
tinkamai pabudavoti visais ge
rumo ir saugumo atžvilgiais, 
idant valdžios duotos paskolos 
butų apsaugotos tų namų už
statu. Pranešimai iš 89 did
miesčių už pereitą gegužės 
mėnesį rodo, kad statyba nau
jų namų žymiai pralenkė ba
landžio skaitlines.

Kiekviename iš tų 89 mies
tų daugiausia buvo statoma 
nuo vieno iki keturių pagyve
nimų namų. Gegužės mėne
sio bendra vertybės suma sie
kė $26,519,409. Lygiai metai 
atgal bendra suma tuose pa
čiuose miestuose Jjuvo tiktai 
12 mil. dolerių.

* ‘f. ». • • • •

šeši milionai žmonių at
lankė pamatyti pavyz

dingus namus
San Diego, Cal-, dabar atsi- 

buna pasaulinė paroda. Pa
rodos aikštėje yra pastatytą 
56 pavyzdingi namai su vįsaįš 
vėliausios mados įrengHiiėišį 
vaizduoją maž-daug: kokius 
namus žmonės turėtų statyti 
pagal šių dienų laikus. Viso 
svečių, atsilankiusių pažiūrėti 
tų namų, iki šiol buvo suskai
tyta apie šešis milionus. ’ Tie 
pavyzdingi namai, turi , tris 
ypatybes, kuriomis žmonės, la
biausia įdomauja; būtent, mo
derninę tendenciją architek
tūroj, vidutinę budavojimo 
kainą ir dvi maudykles viena
me pagyvenime. Visi žino
me, kad seniau būdavo rete
nybė, jei bent viena maudyk
lė rasdavosi namuose.

Didmiesčiuose restrikci- 
jos trukdo statybą

Dideliuose miestuose, kaip 
Chicagoj ir kitur, tankiai yra 
uždėtos restrikcijos, nurodan
čios kokie namai galima ir 
kokie yra draudžiami statyti 
tam tikroj vietoj. Pavyzdžiui, 
į dytą būna įrašyta, kad na
mas turi būti mūrinis ir ne

rezidencijoms 
vietos yra toliau nuo dirbtu
vių. Patartina savo namui 
vietą pasirinkti prie augančio 
rezidencinio distrikto.

Taipjau patartina eiti į nau
ją miesto dalį, kur kainbs pi
gesnės. Tokioj apielinkėj tu
rėsite linksmenį gyvenimą iki 
apielinkė apsibudavos, o ir 
pelningesnį investmentą apie- 
linkės kainoms kylant.

Priemiesčių namai
Priemiesių namai turi gele- 

riopą vertę. Gyvensite arčiau 
prie gamtos, kvėpuosite tyres
nį orą, galėsite užsiauginti 
daržovių. Prie geros trans
portacijos dar turėsite miesto 
parankiomis: galėsite dirbti 
mieste ir neims daug laiko va
žinėjimas.

Tokiose apiclinkėse užaugin
ti vaikai yra svekesni, tvir
tesni ir linksmesni, o kas svar
biausi — jie būna geriau ap
saugoti nuo didmiesčio blogų 
patraukimų. Socialis jūsų gy
venimas priklausys nuo jūsų 
pačių noro ir laiko- Ekono
mijos arba taupumo atžvil
giu priemiesty galima gyventi 
daug pigiau, negu mieste. Čia 
gali maužsiauginti dalis mais
to, taksai pigesni, reikalui 
esant ir darbininkas yra pige
snis. Mieste gyvenant kiek
viena diena, kiekvienas pasi
judinimas traukia iš žmogaus 
dešimtukus ir dolerius viso
kiais budąis.

Kiekvieno gamtą mylinčio 
ir mieste gyvenančia žmogaus 
ambicija yra pasidaryti pini
go ir prie pirmoj progos išsi
kelti gyventi toliau nuo mies
to. Neretai pasitaiko, kad 
slinkiuose miesto darbuose 
praradę sveikatą žmogus susi- 
krapšto paskutinius dolerius, 
nusiperka farmukę ar šiaip 
sklypą žemės, ir čia, keletą me
tų pagyvenęs, dideliam savo 
nusistebėjimui jis pasijunta 
netik įsigyvenęs, bet ir sveika
tą beatgaunąs. Tą faktą pat-

m'

Urmo (Wholesale) kainomis pri- ||||g 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi- 
suomet kreipkitės pas NORKŲ, S 
kur gausite greitą ir teisingą patar- š&jfy 
navimą.

I ■■■—■.. ............... .

3225 So. Lituanica Avenue : L’ m. norkus

Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 — Res. YARDS 2084
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tvarkingesnis, kaip praeiti 
kiti keturi vėliausi Seimai: 
Balitimorėj, Chicagoj, Pitts- 
burghe ir net Detroite.”

. Už Detroito seimą clevelan- 
dįškis Seimas kažin ar buvo 
tvarkingesnis. Detroite triukš
mas buvo iškilęs, pradėjus 
svarstyti konstitucijos pataisas, 
bet jisai tęsėsi ne per ilgai.*

CJevelaude tautininkai ėmė 
skandalinti, kada buvo priim
tą rezoliucija apie Lietuvą. Bet 
jie aprimo, kai padaryta antras 
balsavimas, su vardošaukiu.

* ? ...............    >'■" ■■■■■—-R— ..................

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
I1L Telefonas Canai 8500.

LAISVIŲ ŲĄRANTI JOS SO
VIETŲ KONSTITUCIJOJE

kos stiprinimą ir plėtojimą 
ir kuri yra vadovaująs bran
duolys visą' Jaybo žmonių or
ganizaciją, kaip socialinių, 
taip ir valstybinių.”
Ką šitas straipsnis sako? Ji

sai sako, kad Sovietų Sąjungo
je tegali būti tiktai viena lėga- 
lė politinė organizacija — ko
munistų partija, ir kad ši vie
nintelė valdžios pripažinta par-' 
tija turi vadovauti visoms ne
politinėms organizacijoms —. 
unijoms, kooperatyvams, jauni
mo organizacijoms, sporto są
jungoms ir kultūros bei moks
lo draugijoms.

Jdomu, ar Bimba šitą straip

snį skaitė? Jeigu jisai jį skaitė, 
tai ar jisai nemato, kad šis 
straipsnis faktinei panaikina 
visas tas laisves ir teises, ku
rias sovietų gyventojams žada 
konstitucijos projektas kituose 
sąvo paragrafuose?

Tas 126 straipsnis reiškia, 
kad laisvę Sovietų Rusijoje tu
rės tiktai valdžios partijos žmo
nės, Visi kitaip manantieji Ru
sijos gyventojai neturės teisės 
nei organizuotis, nei savo idė
jas skleisti, nei savo vienmin
čius statyti kandidatais per 
rinkimus į krašto parlamentą. 
Tai ar šitokią tvarką galima 
vadipti demokratiška?

Lietuvos pramonės ir 
žemės ūkio paroda

Nepalankios sąlygos 
parodai

BASTILĖS PAĖMIMO ŠVENTĖ
<

šiandie Francija švenčia savo Didžiosios Revpliuci- 
jos sukaktuves. \ ; j

1789 metais sukilo Paryžiaus žmonės prieš despo
tišką karaliaus Liudviko XVI valdžią ir, nugalėjusi ka
raliaus armiją, paėmė tvirtovę Bastille, kurioje buvo 
laikomi politiniai kaliniai. ~ į

Tai įvyko liepos 14 dieną. Todėl' liepos 14 diena yrą 
laikoma Didžiosios Revoliucijos pradžia. Frąnęuzams 
ji taip pat brangi, kaip amerikiečiams liepos ketvirtoji' 
— nepriklausomybės deklaracijos paskelbimo diena.

Nors jau praėjo 147’ metai nuo Bastilės paėmimo 
dienos, bet ta paryžiečių pergalė ant despotiškos sąvo 
valdžios da ir šiandie stipriai veikia Franci jos žmonių 
protą ir vaidentuvę. Jie jaučia, kad su tąja diena pra
sidėjo nauja gadynė jų tautos gyvenime.

Taip, iš tiesų, ir buvo. Paimdami karaliaus tvirto-, 
vę-kalėjimą, Francijos sostinės gyventojai kirto mirti
ną smūgį ne tiktai valdžiai, kuri juos slėgė ir išnaudojo,: 
bet ir visai politinei, ekonominei ir socialinei sistemai, 
kurioje iki to laiko gyveno franeuzų tauta.

Sukilimo metu nedaugelis žmonių tatai suprato. 
Nei valdžia, nei dauguma tų revoliucionierių, kurie pa
kėlė prieš ją ginklą, pradžioje negalėjo pramatyti, kas 
iš tų įvykių išsivystys. Karalius labai pyko, kada jisai 
buvo priverstas duoti baisą krašto reikaluose žmonių 
atstovams, bet toliaus jisai butų buvęs laimingas, jeigu 
žmonės butų bent gyvastį jam dovanoję:!

Antra vertus, monarchijai sugriuvus, žmonės neži
nojo, kur beeiną. Aiškaus tikslo jie neturėjo. Kas jiems 
siūlė drąsesnius sumanymus ir gražiau mokėjo pakai-: 
bėti, paskui tą jie sekė. Skelbdami “laisves, lygybės ir į 
brolybės” obalsius, revoliucijos vadai ėmė vieni kitus' 
naikinti ir įvedė tokį baisų terorą, kokio nė senoji dės?.' 
potiškoji karaliaus valdžia nebuvo vartojusi. Galų gale, 
ta teroristinė diktatūra susmuko ir revoliucinė liaudis 
puolė į glėbį naujam “tautos gelbėtojui” — Napoleonui 
Bonapartui.

Monarchija buvo vėl atsteigta, ir paskui reikėjo dar 
trijų revoliucijų — 1830 m., 1848 m. ir 1870-71 m. — iki 
Francijoje galutinai įsitvirtino respublikinė valdžios 
forma. Bet socialistiniame Francijos gyvenime 1.789 me
tų revoliucija padarė tokių atmainų, kokių jau nebega
lėjo panaikinti vėlesniosios kontr-revoliucijos pergalės.: 
Baudžiavos išnyko amžinai, ir Francijos valstiečiai pa
sidarė laisvi ūkininkai. Bajorų privilegijos tapo panai
kintos, bažnyčių žemės perėjo į valdžios arba ūkininkų 
rankas. Francija pavirto smulki^ nepriklausomų savi
ninkų kraštu.

Laikui bėgant, Francijoje (kaip ir kituose kraštuo
se) atsirado stambių kapitalų, susitelkusiu privatinėse 
rankose. Pradžią jiems davė jau Napoleono karai,. Pran-} 
cijoje išaugo nauja išnaudotojų klasė — kapitalistai.

Tokiu budu ekonominės lygybės Frapcįjoję da ir' 
šiandie nėra. Bet jos beturčiai nėra nei yergai, nei bau-* 
džiauninkai. Jie yra laisvi piliečiai, ir kiekvieną kartą,, 
kai iš kur nors kyla pavojus jų ląisvei, jie stoja ją gin-j 
ti, prisimindami garbinguosius Didžiosios Revoliucijos; 
metus. j

Per paskutinius dvejus-trejus metus Francijoje! 
pradėjo kelti galvą fašizmas. Francijos darbininkai ir, 
valstiečiai mato, ką padarė fašizmas kaimyniškose ša-‘ 
lyse, Italijoje ir Vokietijoje. Todėl jie sujungė savo jė
gas ir paskelbė fašizmui mirtiną kovą. Jie išsirinko vą!-; 
džią, kuri tarnauja darbo žmonių reikalams,, ir šiandie,’ 
minėdami Bastilės paėmimo 147 metų sukaktuves, jtėj 
dar kartą iškilmingai pasižadės nenuleisti rankų tol, kol! 
nebus nugalėti visi laisvės priešai.

Ir A. B. “Laisvėje” labai ne
patenkintas tuo, kad “Naujie
nos0 kritikuoja naujosios so
vietu konstitucijos projektą. 
Jam atrodo net, kad “Naujie
ną0 kritika esanti “nerimta”, 
nes musą dienraštyje buvo iš
reikšta abejonė, ar Rusijos pi
liečiams bus leista laisvai agi
tuoti rinkimą metu už tuos 
kandidatus, kuriems jie prita
ria, ir agituoti prieš kandida
tus, kuriems, jie nepritaria.

Girdi, -tokias ydas prikaišio
ti sovietą tvąrkąi galįs tiktai 
tas, kuris neskaitė konstituci
jos projekto, nes konstituciją 
“laiduoja Sovietų žmonėms pil
ną žodžio, spaudos jr susirinkit 
mą laisvę”. Straipsnis 125 
skambąs šitaip:

“Atatinkamai darbo žmo
nių interesams ir socialisti
nės tvarkos sustiprinimo 
tikslu SSRS piliečiams ga
rantuojama:

“(a) žodžio laisvė, 
“(b) spaudos laisvė, 
“(c) susirinkimų ir mitin-* 

gų laisvė,
“ (d) gatvinių eisenų ir, de

monstracijų laisvė.
piUe£ią teisės užtik

rinamos, suteikiant darbo 
žmonėms ir jų organizaci
joms spaustuves, popleros at
sargą, visuomeninius ^namus, 
gatves,, ryšių priemones Hr 
kitas materialines sąlygas, 

, reikalingas jų įvykdymui.” 
čia, girdi, labai aiškiai pasa

kyta, kad tos pamatinės darbo 
Žmonių teisės garantuotos — 
“o tuo tarpu Grigaitis užsimer
kia ir tvirtina, kad žmonės ne
turės teisės kritikuoti jiems ne
patinkamus kandidatus”.

Labai gaila, kad “Laisvės” 
Bimba įtik tiek teparodo mokė
jimo skaityti politišką doku
mentą.

Tokiame dokumente reikia 
žiūrėti ne į vieną kurį nors 
straipsnį arba paragrafą atski
rai, -bet reikia stengtis surasti 
atskirų paragrafų prasmę ry
šyje su kitais paragrafais, kal
bančiais apie tą patį dalyką.

Taigi tegu jisai perskaito 
konstitucijos projekto straipsnį 
126 ir palygina jį su tomis 
“laisvėmis”, kurias neva ga
rantuoją straipsnis 125.

Kodėl tame 126-ame straips
nyje kalbama tik apie komunis
tą partiją, kaipo legalę politinę 
organizaciją Sovietų Sąjungoje 
r— jeigu piliečiams yra garan
tuotos “visos pamatinės darbo 
žmonių teisės”?

■■■. v U' ■T—...........

STRAIPSNIS 126

Apžvalga
> ...........................'nnw>i

PREZIDENTAS GIRIA SEIMO 
TVARKINGUMĄ

SLA prezidentas F. J. Bago- 
čius rašo “Tėvynėje”, kad buvo 
laukiama, jogei Glevelando gei
mas bus triukšmingas, * kadan-

gi rinkimų agitacija buvov§u-' 
skaldžiusi SLA ' narius į dvi 
•priešingas grupes ir sukiršinus 
bei supykinus daugelį veikėją.

“Vienok”, tęsia jisai, “ačiū 
protingam ir taktiškam elge
siui vienos įr kitos srovės 
vadų .įr veikėjų, kurie SŲĄ. 
ateitį statė aug’ščįąu už savo 
ar sąvo bendraminčių ,amb> 
ęijąs, pastarasis Seimas bu* 
vo jaukesnis, ramesnis - -ir

m .u, - ■

Sovietu konstitucijos projek
to straipsnis 126 skamba taip: 

“Atatinkamai darbo žmo
gių interesams ir tikslu iš
vystyti organizacinį savaran
kiškumą ir liaudies masių 
politinį aktingumą, SSRS 
piliečiams užtikrinama teisė- 
jungtis į socialines organiza
cijas: profesines sąjungas, 
kęoperątyyes sąjungas, jau-, 
nįmo prganįz'acįjas,'..sporto ir 
apsigynimo organizacijas, 
kultūros, technikos ir moks? 
Jo y. draugijas; aktmgęsni ir 
labiau .susipratę piliečiai iš 
darbininkų klasės ir kitų 
darbo žmonių sluoksnių jun
giasi j SSRS Komunistų pąr- 
tiją, kuri . yra priešakinis 
darbo žmopią būrys j ų kovo-' 
j e už socialistines santvar

MAKSIM GORKĮ Vertė K. BARONAS.

Senutė Izergil
(Tęsinys)

—Vaikas? Jis mirė, vaikas. 
N ujo ilgėjimos nąmų ąr nuo 
meiles... bet pradėjo džiūti jis 
taip, kaip nesutvirtėjęs mede
lis, kuriam perdaug saulės iš
puolė... taip vis ir džiūvo..* At
simenu, guli, visas jau perma
tomas ir pamėlinavęs kaip le
das, o vis dar jame dega mei
lė... Ir prašo pasilenkti ir bu
čiuoti jį... Aš mylėjau jį ir, at
simenu, daug bučiavau... Pas
kui jau* visai pasidarė silpnas 
— beveik nesijudino/ Guli įr 
taip gailestingai, kaip elgeta 
iš maldos, prašo manęs gulti 
šalę jo šildyti jį. Aš guldavau. 
Atsigulsi su įjuę... jis visas 
ūmai užsidega. Kartą aš nu
budau, o jis jau šaltas... negy
vas... Aš verkiau jo. Kas pa
sakys? Gal bųt juk aš jį ir 
užmušiau. Du syk vyresnė ta
da už jį jau buvau. Ir buvau 
tokia stipri, pilna... o jis kas 
gi?... vaikas!...

Ji atsiduso ir — pirmą sykį 
pas ją tai magiau — tris sy
kius persižegnojo, ką tai šnabž
dėdama savo sausomis lupo
mis.

—Na, — paraginau aš ją, 
matydamas, kad ji tyli, — tu 
išvažiavai į Lenkiją...

—Taip... su .tuo jaunu len~, 
keliu. Jįs bu*vo juokingas įr ne
doras. Kada jam buvo reika
linga moteris, jįs glaudėsi prįe. 
manęs, kaip katinas ir nuo jo 
liežuvio karštas medus tekė
jo, o kada jis manęs nei^ore- 
tdavo,, tai plakė mane žodžiais,} 
kaip rimbu* Karią me$ ėjome} 
upes krantu ir štai jis pasakė! 
man savo išdidų, įžeidžiantį žo-: 
dį. O! O!,., aš ųžpykau! Ašį 
.užviriau kaip smala! Aš pa-' 
ėmiau jį ant rankų, kaip vai-} 
ką, — juk jis buvo mažaa, —j 
pakėliau į ^viršų, suspaudus! 
jam šonus taip, kad jis visas! 
pamėlinavo. Ir štai aš užsimod 
jau ir mečiau jį nuo kranto 
į upę. Jis vis šaukė... Taip! 
juokingai šaukė. Aš pažiurę ! 
jau į jį nuo viršaus, o jis kap
stėsi ten, vandenyje. Aš tąda 
nuėjau. Ir daugiau* nesusitikau 
su juo. Aš buvau laiminga ta-: 
me: niekad paskui nesusitikda-Į 
vau su tais, kuriuos kada^nors1' 
mylėjau. Tąi negeri susįtiki-į 
mai, vistiek ką su numirė-' 
liais. '

f Senutė nu'tylo, dūsaudama. 
Aš įsivaizdinau jsau jos prikel
tus žmones, štai jis, ugniniai 
rudas, ūsuotas guculas, kuris ei 
na mirtį, ramiai rūkydamas 
•pypkę, stiprus, nusisprendęs... 
Pas jį veikiausia buvo šaltos 
mėlynos akys, kurios ant vis
ko žiurėjo sukoncentruotai ii 
tvirtai, štai greta jo juodausis 
žvejas nuo Pruto; jis verkia 
nenorėdamas mirti, ant jo veir 
do, išblyškusio nuo priešmirtir 
pio ilgesio. aptemo Jįnkamioš 
aky$ ir ūsai, sušlapinti ašari& 
liūdnais nusikorė kampais per-, 
sikreipųsios burnos.

štai jis, senas išdidus turi 
kas, veikiausia fatalistas ir de- 
spotas ir greta jo — jo su
ptis, išblyškęs trupus rytų* 
kvietkelis, nunuodytas bučkių,

O štai pagyrūnas lenkas, man* 
dagus ir žiaurus, iškalbus ir 
išdidus.,. Ir vis jie tik blyš
kus šešėliai, o ta, kurią jie bu
čiavo, sėdi greta manęs gyva, 
bet išdžiovinta laiko, be kūno 
ir be kraujo, su širdim be troš
kimų ir ču akimis be ugnies... 
taipjau beveik šešėlis.

O ji tęsė savo pasakojimą: 
“Lenkijoj pasidarė man sun

ku* gyventi. Ten gyvena šalti 
ir melagiai žmonės. Aš nemo
kėjau jų gyvatiškos kalbos. Vi
si šnypščia... Ką šnypščia? Tai 
Dievas davė jiems tokią gyva
tišką kalbą- už tai, kad jie me
lagiai. Ėjau aš tada nežinoda
ma kur ir mačiau, kaip jie ren
gėsi kelti mąįštą prieš jus, ru
sus. Ir pagalios aš pasiekiau 
Boe.hnijos miestą. Vienas žy
das mąne nupirko; ne sau pir
ko, o kad prekiauti manim. Aš 
sutikau ant to. Kad gyventu 
reikia mokėti ką^nors dirbti. 
Aš nieko nemokėjau ir štai už 
tą mokėjau savimi. Bet aš ta
da nusitariau*, kad jei aš gau
siu kiek pinigų, į kad sugryš- 
ti namo į Ryrlatą, aš nutrauk 
siu retežius, kaip nė tvirti jie 
butų. Ir gyvenau aš ten. Vaigš- 
čiodavo pas mane turtingi po
nai ir puotaudavo su manim 
įr pas mane. Tai jiems bran
giai kainuodavo. Pešdavos jie 
dėl manęs, nusigyvendavo. Vie
nas plakėsi prie manęs ilgai ir 
kartą štai ką padarė: atėjo, o 
tarnas paskui jį eina su mai
šu*. Štai ponas paėmė tą mai
šą į savo rankas ir užvertė jį 
man ant galvos. Auksiniai pi
nigai atsimušė man į galvą iv 
buvo linksma man klausytis 
kaip jie skamba krisdami ant 
grindų. Bet aš vistiek išvariau 
poną. Pas jį buvo toks storas 
riebus veidas ir pilvas — kaip 
gera pagalvė. Jis žiurėjo kaip 
soti kiaulė. Taip, aš jį išva
riau, nors jis ir sakė, jog par- 
,davė visus savo dvarus ir na
mus, ir arklius, kad apipilti 
mane auksu. Aš tada mylėjau 
vieną vertą poną su* sukapo
tu yejdy. Visas jo veidas buvo 
sukapotas kryžių kryžiais kar
dais turkų, su kuriais jis ka
riavo už graikus, štai žmogus! 
Kas jam graikai, jei jis len 
kas? O jis nuėjo, kariavo gre 
ta jų prieš jų priešus. Suka
pojo jį, viena akis išvarvėjo 
nuo kirčio ir du kairiosios ran
kos pirštai buvo nukirsti... Kas 
jam graikai, jei jis lenkas? O 
štai \kas: jis mylėjo žygius. 0 
kada žmogui myli žygius, jis 
visuomet sugebės juos atlikti 
ir ras kur tai galima. Gyveni-, 
me, ar tu žinai, visados yra 
vietos žygiams. Ir tie, kurie ne 
randa jų sau, tai tik tinginiai 
ar paprasti bailiai ir nesupran
ta gyvenimo, nes jei žmonės 
suprastų gyvenimą, kiekvienas 
panorėtų'Palikti po savim jame 
savo šešėlį. Ir tdda jis nesu
naikintų žmonių be pėdsako... 
O, tas sukapotasis buvo geras 
žmogus! Jis buvo pasirengęs 
eiti į kraštą svieto kad ką nors 
.daryti. Turbūt-jūsiškiai už,muv 
še jį laike maišto. O kam jus

Birželio 27 <Jieną Kaune at- 
šidarė eilinė Lietuvos pramo
nes įr žemės ūkio paroda. Ši-? 
tos parodos rengimas įr jos 
ątidarymas pataikyta labai ne 
genu metu..*

Įvykusios kelios dienos atgal 
Kaune darbininkų demonstra
cijos ir poros dienų visuotinis 
darbininkų streikas labai pa
veikė parodos rengėjų ūpą ir 
darbą. Džiaugsminga vasariška 
nuotaika pasikeitė į didelius 
naujus rūpesčius. Ir dar tą 
nuotaiką nuolatos drumščia vis 
tebeskleidžiami gandai, kad 
štai jei me šiandien tai ryt 
prasidėsiąs generalinis darbi
ninkų streikas, šitie gandai la
bai stipriai skleidžiami 7 ir vi
sus nervingai nuteikia, štai 
daug kas susilaikė į parodą 
važiavęs, nes plito žinios, kad 
laike parodos busią didžiules 
darbininkų ir ūkininkų demon
stracijos. Suprantama, tokiems 
gandams plintant saugumo or
ganai ėmėsi visų atsarginių 
priemonių. Sargyba parodos 
metu visur buvo kietai sustip
rinta. Daug ginkluotų, unifor
muotų žmonių pasirodė Kauno 
gatvėse. Jau iš seniau yra ne 
mažas žmonių skaičius suim
tų. Dabar jų dar padidėjo, žo
džiu ramybės nėra ir, žinoma, 
taksai laikas toli gražu ne pa
rodas lankyti ir visais pasise
kimais džiaugtis, bet vis dėl
to parodą atsilankusių skaito
ma dešimtimis tūkstančių žmo
nių. Daug jų butą iš miestų, 
bet ne maža taip pat iš kai
mų. Kaip kas gal tik dėlto va
žiavo į parodą, kad pamatyti, 
kaip dabar tasai Kaunas atro
do, apie kurio demonstracijas 
dabar tiek daug visoje Lietu
voje kalbama. Ne tik Lietuvo
je, bet vi$ai neapsirikęs pasa
kysiu visame pasaulyje. Visa
me pasaulyje nuaidėjo, nu
skambėjo Kauno darbininkų 
vieningai suruošta demonstra
cija. ..

Daug eksponatų
Bet kalbėkim apie parodą, 

šių metų paroda gal skiriasi 
iš kitų tos rųšies eilinių paro 
.dų, kad ji labai gausi ekspo
natais, kad visi išdirbiniai, o 
taip pat visa gamyba beveik 
išimtinai Lietuvos krašto, šita 
paroda sakyte sako, kad nepai
sant į visas nepalankias Lie
tuvos pramonei augti ir žemės 
ukiui klestėti sąlygas esama 
padaryta didelės pažangos,, štai 
žemės ūkis jam reikalingas že
mei dirbti įrankius jau gali 
gauti pirkti Lietuvoje paga
mintose dirbtuvėse. Net kelių 
taisymui visokios reikalingos 
mašinos taip pat Lietuvoje ga
minamos, o juk dar visai ne 
tąip seniai yisa tai buvo įve
žama iš užsienio,. Tai geležies 
apdirbimo pramonės šalia yra 
padariusi didelį šuolį pirmyn 
O medžio apdirbimas tiek yra 
įsisiūbavęs, kad jo išdirbiniai 
jau pasiekė Australijos, Afri
kos ir P. Amerikos rinkas, štai 
fanera ir jos dirbiniai plačiai 
gabenami į Čia sakytus žemy
nus. Medžio gamybos darbas 
tyčia pasižymi savo švariai pa
darytais darbais, ypač visa kas 
iš faneros pagaminta tikrai akį 
verte veria. Gyvuliais, o ypač 
arkliais, Lietuva gali dįdžiuo 
tis. Jos arkliukais jati jodo vo
kiečių atstatyta kavalerija, jų 
patenka ir į "kitas kaimynines 
valstybes. Lietuva prisiaugina 
arklių ne tik tinkamų jojimui,

bet sunkių, dideles veislės, ku
rie tinka miesto darbui—pro
duktus yežioti. o kąs svarbiau
sia, kad štai žemaitukų veis
lės arkliai beveik išimtinai au
ginami eksportui įr jie ekspor
tuojami į Belgijos, Olandijos ir 
Anglijos auglių kasyklas. Mat, 
šitie arkliukai mažo ūgio, smul
kaus rsudėjimo, bet labai pa-, 
tvarus jr mažai ko reikalingi, 
tai jie anglių kasykloms leistis 
po žeme kaip tik yra

Arkliai
šiaip jau įntensingai veda

mam žemės ukiui jau nebetin
ka, nes vis dėlto jie tiek ne
pajėgia atlikti, kiek gali nu
dirbti stambios veislės arklys. 
Bet žemaičiai šituos savo ark
liukus labai myli jr noriai au
gina.. Juk žemaitukas arkliu
kas, tai nedaloma Lietuvos is
torijos dalis, šitais mažiukais 
arkliukais raiti žemaičiai lerio- 
jo, arba tikriau tarus atsispy
rė prieš vokiečių ordeną Mat, 
miškuose su tokiu mažučiu ar
kliuku, ^kad ir tankumynuose, 
gali jodinėti, o be to* <o ark
liuko patvarumas ilgesniems 
karo žygiams taip pat naudin
gas. Jrgi lietuvių veislės jark- 
Jiai trakėnai dabar beveik vi
sose vakarų Europos valstybė
se pamažu pradeda įsigalėti, 
ypač kariuomenėje.

Taigi lietuviai iš senovės bm- 
vo žinomi kaipo geri arkUą au
gintojai ir šią dieną šitos savo 
budo ypatybes nėra praradę.
. Raguočiai taip pat jau gerai 
išauginti ir gali drąsiai, saky
sim, tokioje Danijos parodoje 
pasirodyti ir tikriausiai liktų 
aukštomis dovanomis apdova
noti. ... .

> . . ■

Smulkieji žemės ukfo 
gyvuliai ir pzoduktai
Smulkesnieji žemės akio gy

vuliai irgi savo tinkamos auk
štumos jau yrą pasiekę. Lie
tuvos žemės ūkio produktai jau 
plačiai pasaulio rinkoje yra ži
nomi. štai svieataš, sūriai jau, 
rodos, yra pasiekę tolimiausius 
pasaulio kraštus., šituos pro
duktus valgo juodveidŽiai, rau
donveidžiai ir geltonveidžiai 
žmonės. Mėsos produktai taip 
pat į daugelį kraštų yra eks
portuojami. Tai visai stebėtis 
netenka, kad čia parodoje ši 
žemės r?kio gamybos sritis ty
čia gražiai save reprezentuo 
ja.

(Bus daugiau)

ėjote mušti vengrus? Na-na, ty
lėk!...”

Ir įsakydama man tylėti, se
nutė Izergil urnai pati nutylo 
ir užsimąstė.

(Bus daugiau)

! ........... . . upy

Jau atėjo žurnalas 
KULTŪRA No. 5 
iš Lietuvos

Tai įdomus gegužės njčn. 
nųmerįš, kurio turinys yra 
kaip seka:

Autoritetas ir laisvoji min
tis—prof. V. Cepinskas

Tautų megalomanįją —P. 
Audronį.
Iš Britų Indijps gyvenimo— 
prof. P. Leonas.

Įspūdžiai iš Leningrado ir 
Maskvos—Ant. Venclova.

1936 metai t— ĄcL Lastas.
Plienas verdą A. Pavi

lionis.
Gabrielės Petkevičaitės— 

Bitės gyvęnįmas—L Dekto- 
raite ir literatūrinė bei vi
suomenės veikla.

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

fes. Ę. Ticbomirov.
Ryto debesys Ą. Pavi

lionis.
Karas istorijos faktų švie

soje — M. Pakalniškis.
Apžvalga ir redakcijos 

straipsniai. 68 puslapiai — 
Kaina 45 centai* 

galima gauti

. NARNOS- 
1739 So. Halstetj fit.



naudingesnio

Brighton Park
tėtušiais yra labai

ILaidotuvių Direktoriail

kokie

ŽINOTINA

30 m. ir Elsie

41 m. ir Theo

po pie

gyven- 
viešų 

Naujie- 
busimą

Dvigubas Cellophane i- 
vyniojimas apsaug o j a 
Old Golds cigaretus nuo 
drėgmės, sausros ir dul- i i J'

Atsilankyti 
kliubiečiai, 

Ir kurie

Reikalauja atimti iš 
Bagdono graboriaus

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

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

COOK APSKRIČIO LIGONIN®, W 
Harrfson ir So. Wood kampas

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

8:00 vai, 
Pan

nuo savo
rezidencijos

yra ne

CErtCAGOS POLICIJA, llth ir State 
gatVSs. Telefonas WABash 4747 
Norint prisišaukti pagalbos B 
policijos, reikia šaukti POLlce 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia laukt) 
FIRe 1313.

ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1819 South Michigan 

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

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

ĖtfMlGRANtS PROTECTIVE LEA- 
GUĖ, 924 South Halsted Street (Hull 

House). .Telefonas, HAYmarkei 
6374, klauskit Misa Helen Jerry

— daug 
artimiausia karčiama ar

Pranešu keistutiečiams ir 
draugams, kad Keistučio Kliu- 
bas rengia naktinį išvažiavi
mų. Vieta jau paimta. Kadi 

pra-

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smalkesni $6.80 tonas.

Kiek laiko at

LIETUVOS KONSULATAS, Konsu
las Antanas Kalvaitis, 100 East 
Bėllevue Placė, (Dešimts šimtų 
ŠiaurŽn). Telefonas, SUPerior 
5619., Valandos—10 ryto iki 1 
po piet. Pq to pagal susitarimų.

Illinois valstijos Registraci
jos ir Apšvietos departamento 
komisijai įteikta du reikalavi
mai, kad butų atimtas laisnis 
graboriaus ir balsamuotojo iŠ 
J. J. Bagdono, kurs buvo ras
tas kaltas ryšy su pabustos 
Kelly mirtimi ir suklastuotū 
testahiehtu.

Vieną tų reikalavimų įteikė 
kalbamai komisijai Jack Ru* 
bens, valstijos administrato
riaus ofiso investiguotojaš, 6 
kitų reikalavimų įteike Phi
lip Rihger, valstijos departa
mento advokatas.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

. ir Pagrabams
3316 So. Halsted St.

Tel. BOUlevard 7314

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidinius 

vėdyboftis

BRIGHTON PARK. — Atvi
ra Kazlauskas, 11 metų mer
gaitė, 2542 West 45 place, va
žiavo dvyračiu. Ją užgavo au
tomobilis, kurį operavo Frarik 
Kautharek 19 metų.

Mergaite randasi South 
Town ligoninėje. Ji pasiliks Ii

Šis tas apie Chicagos 
parkus

goninėj kokių savaitę laiko 
Mergaitės tėvų ir jos pačio- 
draugai ir draugės prašomi at 
lankyti jų.

Alvira yra pp. Juliaus ir Ka 
trynos Kazlauskų duktė.

Siunčiam G€let Telerramu | VIim 
Pasaulio Dalia

P-no Strauko nelaimės, kaip 
ir daugybės kitų Amerikos gy
ventojų, prasidėjo su depresi
ja. Tūlos firmos, su kuriomis 
jis turėjo reikalų būdamas kon- 
traktorius, išėjo iš biznio ir j? 
kreditas tapo pakirstas. Pavie
niai asmenys arba draugai už
miršo jį, kaip dažnai atsitin
ka su žmonėmis, -kuomet tų ar 
kitų jų draugų ištinka gyve
nimo smūgiai, vargas. Šiandie 
gi, kaip jis stoyi, p. S traukas 
mano, kad jam belieka tik sa
vim pasitikėti ir vienam ko
voti už savo ir šeimynos bu-

lonioj, nuogoj miesto aplinku
moj kaip kokie oazai tyruose.

Teisybė', kad parkai kaštUp 
ja miešto gyventojams užlai
kyti. Bet jie ir duoda žmo 
riėmš kų nors švaraus ir nau
dingo 
negu 
biliardinė.

Nemažai lietuvių, ypatingai 
jaunuolių, yra ankštai susijun- 
gusiį šų parkų veikla. Tačiau1 
jų galėtų būti dar daugiau, ir 
tai eitų jų pačių naudai.

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

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin ,800b.

NAUJIENOS, 173b nouth Halsted 
Street Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais 
per vasarazNaujienų Raštine bus 
uždaryta. Skelbimus galite pa
duoti telefonu CANAL 8500 
nuo 4 vai. po piet iki 8 vai. 
vakaro. >

5,000 dalyvavo šo- 
kiliose Marąuette 

Parke

Bungalow Inn
Musu užeigoj visados randasi ge

riausios rūšies degtine, vynas, alus, 
cigarai, cigarctai; užkandžiai veltui. 
Muzika kasdien. Graži vieta visiems 

Įužėiti ir gražiai laika praleisti. At
dara visa naktį. Savininkai:
PETER GREEN & JOS. TREPOSKAI 

82nd and Kean Avenue

šiomis dienomis pp. Kenu- 
Čių šeimyna išvyko atosto
goms. Dabar jie prisiuntė į 
Naujienas laiškelį, kuriajne sa
ko, kad atostogas turi smagias. 
Laiškelis yra su Las Vegas pa
što antspaudu. Reiškia, atosto- 
gininkai randasi gan toli nuo 
Chicagos. Atostogauja p-nas 
Kenutis, p-nia Kėnutiėtiė ir jų 
sūnus.

bėdos yra Stasiu: 
statymu trobesio 

aujie- 
KU

Narnas, dėl kurio lietuvis Sta
sys Straukas turi daug nesma

gumo.

21st Place Tavem & 
Restaurant

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

degtinė ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai
701 W. 21st Place Tel. Canal 7522

Cicero gyventojai 
nepatenkinti val

dininkais

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street 

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

Savininkės Mama ir Duktė. 
EMMA IR EMILY.

TeL Republic 8402

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Chicago. 11L

valandų vakaro.
kviečiami taip 
taip ne-kliubiečiai
manote būti susirinkime, 
nesivėluokite.

Kliubo Valdyba.

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

“NAUJIENŲ” ADM.

PRINCESS
Vėsi Vieta.

S. CLARK PRIE JACKSON 
Eina nuo pietų iki vidurnakčio 

25c iki 2 vai. po piet.
Tiktai viena savaite

“Moscow Laughs” 
Linksmus Sovietų gyvenimo ko 

mentarai.

LOUIS INN '
Cary Specal Alus pas mus visados 
ir veltui geri lietuviški kilbasai su 
kopūstais ir užkandžiu, o Šeštadie
niais Bar-B-Q veltui. . Muzika kas 
šeštadienis ir sekmadienis, taipgi 
yra ir gražus kambariai dėl vasaro
tojų. Savininkai
Louis ir Bernice Nizin- 

skiai
83rd AND KEAN AVENUE

die, kaip W?A. darbininkas, ji: 
tegauna tik $55 mėnesiui. E 
jų turi gyventi jis pats, žmo 
na ir jųdviejų dvi mažos mer 
gaitės. Tai iš kur čia bus iš 
teklius.

MARQUETTE PARK. — 
Chicagos parkų distriktas pra
ėjusį ketvitradienį buvo suren
gęs šokius California avenue, 
irie 67 gatvės arba Marąuette 
road.

Susirinko didžiulė minia 
šokėjų it šiaip publikos. Viso 
parengime 
5,000 žmonių

Šokėjai ir šokėjos išreiškė 
pasitenkinimų šia nauja pra
moga ir, galima sakyti, vien
balsiai prašė suruošti pana
šias pramogas kas savaitė.

Muzikų parūpino Trenton 
Zilner Džiazo benas sulig Fe- 
deralių Muzikos Projektų pro
gramų.

Ir ateity southsidės 
jams bus patiekiama 
pramogų. Tėmykite 
riOše pranešimų apie 
pramogų.

Tačiau, kaip kuone kiekvie 
nas Amerikoj gyvenus žmogus 
turi viltį, kad laikai pagerės, 
taip ir Straukas turi ją. Ir 
kaip praeity jis sugebėdavo 
kontraktoriavimū padaryti po 
keturius at penkius šimtus do- X %lerių mėnesiui, taip tikisi ir 
ateity atsistoti ant kojų vėl. 
Kaip praeity įstengė pastatyti 
gražias rezidencijas kitiems, 
taip ateity įstengs netik padai
linti garažų, apie kurį čia ei
na kalba, bet ir pasistatyti re 
zidencijų, kuri pilnai atatiktų 
apielinkės rezidencijų nor
moms.

Straukas sako, kad jis ne- 
ndri laužyti apielinkės restrik- 
ei jų. Statyba garažo buvo tik 
laikina — su nuožiūra page 
rinti ją prie pirmos galimybės. 
Tatai- supranta ir jo kaimynai, 
su kuriais jis gyveno per ke- 
turiolikų fnetų. štai kodėl kai 
mynai mielai pasirašė po pe
ticija Chicagos merui.

Zarąsiškių Kliubo pusmetinis susirinkimas i vyks ketvirtadieni, 
liepos 16 d., paprastoj kliubo buveinėj, pp. Žukauskų name, 
2116 So. Halsted St. Nariai kviečiami skaitlingai atsilan
kyti, nes turėsime daug nepaprastų tarimų ir išgirsime 
daug raportų iš praeities kliubo veikimo.

Pirm. Pagelbininkas.
Lietuviškų Tautiškų Kapinių lotų savininkų ir draugijų atstovų 

visuotinąs jnismetinis susirinkimas įvyks liepos 15 d., Lie
tuvių Ąuditorijės svetainėje, 3133 S. Halsted St. 7:30 vai. 
vakare, ant pirmų lubų. Jūsų atsilankymas į susirinkimų 
būtinai reikalingas. Kviečia Kapinių Trustisai.

(Tęsinys)
Rankdarbiai Chicagos 

parkuose
Kaukės ir liktarnes. Vienas 

įdomiausių ir gal būt smagiau
sių užsiėmimų liuosu* laiku tai 
dirbimas maskių arba kaukių, 
o taipgi liktarnėlių Chicagos 
parkų patalpose. Matome daž
nai dienraščiuose ar žurnaluo
se karikatūras valdininkų, ak
torių, visuomenės darbuotojų, 
politinių įvykių, etc. Panašios 
karikatūros faktinai yra ir ma
stės. Ir kaip karikatūrai nu
piešti reikalingas yra patyri
mas, vaidentuvė, mintis, taip 
ir maskei. Taigi maskių dir
bimas yra savo rųšies menas.

Įvairiuose parengimuose, ypa
tingai tokiuose, kurie ruošiama 
vakarais, reikalingos lemputes 
arba liktarnėles. Tai ir tokių 
[liktarnėlių ir kaukių dirbimas 
randa nemažai entuziastų gru- 
|pėse, kurios susirenka rankdar- 
[biams Chicagos parkuose.

Aeroplanų modeliai. Jaunuo
lių tarpe natūralu; kad aero
planų modeliai-randa daug en
tuziastų; kai kurių iš tų mo
delių padirbimui pašvenčiama 
daug laiko.

Automobilių taisymas. Tū
luose parkuose įsteigta moky
klos automobiliams taisyti. Vy
rai amžiuj nuo 16 iki 60 me
tų susirenka čia krapštinėti 
mechanizmų, apie kurio sudė
tį turėti nuovoka pavartų šian
die kiekvienam.

Odos ir metalo darbai. Par
kuose yra ir kliubai, kurių na
riai dirbinėja įvairius daiktus 
iš odos arba metalo.

Medžio drožinėjimas. Nese
niai laikytoj lietuvių jaunimo 
dailės parodoj drožiniai iš me
džio atkreipė į save ne vieno 
lankytojo dėmesį. Skaitlingu- 
mas grupių Chicagos parkuo
se, kurios užsiima medžio dro
žinėjimu, liudija šio darbo po
puliarumų.

Piešimas ir braižymas. Pie
šimas ir braižymas parkuose 
irgi stovi ne paskutinėj .vietoj. 
Parkai samdo patyrusius mo
kytoj us šiam užsiėmimui vado
vauti.

Piano, smuiko ir kitokių in
strumentų pamokas Chicagos 
parkuose galima gauti, ir ta 
veltui. Nepamirštama nė pa
skaitų apie dailę. Drama ir sce
nos įrenginiai yra dalis parkų 
veiklos.

Koncertai, grupių šokiai, ypa
tingai tautiniai, paskaitos apie 
darželių užlaikymų, knygynai, 
ruošimas piknikų — visa tai 
sudaro nepaprastai įvairių ir 

[naudingą parkų veiklų miesto 
[gyventojams.

Kada žmogus pamąstai apie 
pilką, dažnai nubodų kasdieni
nį darbą, apie paniurušiuš na
melius ir nuskurusius tuščiui 
lotus; kada artimiausias bied- 
nuomenės kliubas yra saliunas 
ant kampo arba vidury bloko, 
— tai Chicagos parkai su jų 
žolynais, žaismavietėmis vai
kams, su salėmis susirinki
mams ir koncertams, su šapo- 
mis rankdarbiams įgija tikrs‘ 
savo vertę. Jie pasidaro neimi-

A.TA.
PETRAS CIPLIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 11 dienu, 7:45 valandą 
vakare 1936 m., sulaukės pu
sės amžiaus, primes Kauno rėd., 
Ežėrėnu apskr., Dūkštos par., 
Retkuniškių kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną po tėvais Jurjo- 
naite, dukterį Antaniną, pusse
sere Malania ir švogerį Vin
centą Chepelius ir ju šeimyną, 
švogerką Konstancija ir švo- 

. geri Prančišku Jonikavičius ir 
ja šeimyną ir kitas gimines, o 
Lietuvoje motina Grasilda, bro
lį Jurgį, 3 seseris, Rozalija Va- 
leišienę, Juzefą Beinorienę, 
Anelė Meškuniene ir kitas gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4601 So. ^Hermitage AVe.

Laidotuvės įvyks seredoj lie
pos 15 dieną, 8:00 vai. ryte iš 
namu i šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Petro Ciplio gimi
nės, draugai ir pažystami esat 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, duktė, pusseserė, 
švogeris, motina ir seserys.

Patarnauja laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo
nas 1741.

O kai dėl draugų, tai ve vie
nas, kitas faktas. Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
79 kuopa laikė susirinkimą bir
želio 30 dieną. Nariai priėmė 
jo, Strauko, peticiją Chicagos 
merui, bet kuopos valdyba at
sisakė narių nutarimą pasira
šyti" ir pasiųsti merui. Lietu- 
vių Darbininkų Susivienijimo 
139 kuopa laikė susirinkimą 
liepos 1 dieną. Ir šis susirinki
mas priėmė p. Strauko petici
ją ir ją užgirė. Bet ir vėl kuo
pos valdyba atsisakė pasirašy
ti. Pagalios lietuvių x darbinin
kų choro nariai Roselaiide pa
rėmė peticiją, tačiau ir choro 
valdyba pasielgė taip, kaip mi 
nėtos dvi pirmos draugijos.

Tuo gi tarpu Amerikos le 
giono Roselando postas 47 in- 
dorsavo Strauko peticiją ir po
sto valdybos nariai pranešė 
jam, kad jie patys nuveš pe 
ticiją merui. Ar jie taip pada
rė, kaip žadėjo, p*. Straukas 
nepatikrinęs.

Tai tokios 
Straukui su4 
kurio paveikslas tilpo 
nose keletas dienų atgal ir 
ris talpinama dar šiandie.

Vakar, liepos 13 dieną, 
lą, iškelta Stasiui Straukui 
kalbamo trobesio statymo, 
vo nagrinėjama teisme. Apie 
jos eigą kalbama šios Naujie
nų laidos kitoj žinioj.

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai___

CONRAD’AS 
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Stffeėt 
Jaunavedžiams duoda $5,00 gražią 
dovaną. Modernišku Vestuvių Paivei- 
kslq tuzinas ,$į2J)0. ,

išvažiavimas įvyks, 
nešta vėliau.

— Kliubo narys,

KAZIMIERAS DULINSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 12 diena. 1936 m., su
laukęs 45 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Mažeikių ap., 
Sėdos parp., Kulšėnų kaime.

Amerikoj išgyveno 27 metus.
, Paliko nuliudime moterį Pul- 

kariją, po tėvais Ruzgaitė, du 
sūnūs: Ernest 19 m. ir Kazi
mierą 14 m. ir kitas' gimines 
Amerikoje, o Lietuvoje motin- 
Emiliją. 4 seseris ir du bro
lius ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioj, 3319 Litu- 
anica Avė.

Laidotuvės įvyks trečiadieni 
liepos 15 dieną, 1 vai 
tu iš koplyčios į Tautiškas ka
pines.

Visi a. a. Kazimiero Du- 
lihsko giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris. Sunai 
ir giminės.

Patarhauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo- 
nos Yards 1138.
* k-V'1. sl 6 r, ■ j •>> ■ *‘4

Lfė^te 10 d!ėW6M “Naujieno
se” tilpo paveikslas trobesio, 
kurį Washington Heights apiė- 
linkėj, adresu 9917 So. Union 
avenue, statė p. Stasys Strau
kas. Po paveiksiu buvo ir ap
rašymas to trobesio istorijoj.

P-nas Straukas sako, kad ap
rašymas' nebuvęs tikslus. Taigi 
jis pA^akakOjo versiją apie tų 
trobesį.

Višiį pirma jis pareiškė, kad 
apiėlinkės gyventojai nėra prie- 
širigi statymui to trobėsio. jis 
parodė net keletą parašų po 
peticiją mėrUi Edwardui J. 
Kelly, kad jis uždraustų poli
cijai trukdyti Straukui staty
bos darbą. Tą peticiją pasira
šę kalbamos apiėlinkės gyven
tojai.

Trobėsid statymui esąs prie
šingas tik vienas kaimynas, 
kurs turi savo sumetimus; tas 
pilietis ir dėjęs pastangas sta
tybą sulaikyti.

Toliau p. Straukas pareiškė, 
kad jis nestatęs rezidencijos, c 
statęs tik garažą, ir statęs jį 
prie pat alėjos 
gi paprastai statomos 
prie alėjos, bet prie gatvės. 
Garažas atrodo nuskuręs todėl, 
kad policijA neleido užbaigti jį 
statyti. Antrą vertus, garažo 
braižiny arba plane yra nužiū
rėta meknės sienas Veniruoti, 
reiškia, Apmūryti plytomis. Ii 
pastatytas kaipi plane nužiūrė
tas, toks garažas pilnai atatik
tų apielinkės statybos nor
moms.

P-nas Stratfkas negalėjęs 
įvykinti savo plano gyveniman 
viena todėl, kad policija su
trukdė darbą, o antrą todėl, 
kad ir ištekliaus pakankama* 
neturi. Nes juk ir savo namą 
adresu 10210 Eggelston avenue 
jis prarado ne liuosa valia, 
kuomet ant to , naAtio tebuvo 
morgičius tik $2,000. Ir šian-

. i —i.. ■ ■■ ..i*.. i. r, , ' i

VERONIKA ČUŽELIS 
po tėvais Jasus 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 13 dieną, 5:00 valandą 
ryta 1396 m., sulaukus 45 m. 
amžiaus, gimus Tauragės ap., 
Kvėdarnos parap., Klabu kai
me.,..... r .., ' ,,. , :

Amerikoj išgyveno 25 metuš. 
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Julijoną, 2 stilius Bronis
lovą ir Alfonsą, 3 brolius An
taną, Kazimierą ir Domininką 
ir gimines Amerikoj ir Lietu
voj.

Kūnas pašarvotas randasi 
2645 W. 71 St.

Laidotuvės ivyks ketvirtadie
ni liepos 16 dieną 
ryto iš namų j Gimimo 
šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta i Šv. Kazimiero ka
pines.
; Visi a. a. Veronikoj čuželis 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą

Nubudę liekame.
Vyras, sūnūs, broliai 
ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius. I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5203.

CICERO 
gal laikraščiuose buvo rašyta, 
kad musų 
susidomėję vandens sistemos! 
pAgerinimu. Nežiūrėdami gy
ventojų nepasitenkinimo tėtu
šiai savo užmanymą taisyti 
vandens sišteiną visvien pra
dėjo vykinti ir dabar vykina. 
Tačiau kai kurie žmonės nu- * , 
žiuri, kad vienas daiktas yra 
taisomas, o kitas gadinamas. 
Kad pavyzdžiui vandens siste
ma gerinama, o srutų pėrva- 
dai gadinama.

Cicero Lietuvių Namų Sa
vininkų Politikos Kliubas tu
rės pusmetinį susirinkimą 
šiandie, antradienį, liepos 14 
dieną, Liuosybės svetainėje. 
Štai šiame susirinkime ir bus 
plačiai svarstoma klausimas, 
kaip galima tėtušių užmany
mams pasipriešinti ir nusikra
tyti sunkią naštą 
pečių.

Todėl visi, kurie savo apie- 
I linkės reikalais interesuojasi, 
privalo atsilankyti į susirin
kimą Liuosybės svetainėje 8

■ JUOZAPAS
■ UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

SUSIRINKIMAI

šie lietuviai ir lietuvaitės ii 
sičmė laisnius .(leidimus) ve
dyboms:

Harry Nowaczyk 22 m. it 
Bernice Litwin 23 m.

Albert Milewski 30 m. ir An- 
na Zaltowski 28 m.

Clark Henry 38 m. iv
Roddis (Indiahapolis) 46

Peter Zauner 20 m.
lian Martinseri 18 m.

Theodore Chudy 25
Estelle Lamanaskas 24

Elmer Rampas 23 m. ir Lil- 
lian Macha 20 m.

Leon Pokrass 31 m. ir Anna 
Beribi 23 m.

Gustave Plate
Machule 33 m.

Sam Buividas 
doęa Magis 45

Frank Saunoras 21 ni. ir Jo 
sėphine Pilch 16 m.

Joseph Hartz 46 m. ir Ja 
nette Mickus 28 m.

Chėster Paschelke 22 m 
ir Phylliš Kuiesza 18 m.

Hospital 
Ligoninė

SVEIKATOS KLINIKA 
Tonsilai išimami

vaikams .....................T ■ C UU
Palagas ligoni- $4500 
Akušerija na-

Medikalė egzami- $1 "flO 
nacija ......................... ■
DOUGLAS PARK HOSTIPAL 

1900 So. Kedzie Avė.

ONA SERVIDIENe

Persiskyrė 'su šiuo pasauliu 
penkt., liepos 10 d.. 3:20 v. ry
to. 1936 m., sulaukus 48 metų 
amžiaus, gimus Aukštupiu km. 
Sartininku vals., Tauragės ap. 
Amerikoj išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Kazimierą, suhu Kazimie
rą ir marčią Kristiną, 2 duk
teris Emiliją ir Bronislavą, 
žentą Antaną Stanevičių,, brolį 
Joną Jančą brolienę Marijoną, 
Jančienę, seserį Marijona Sa- 
mienę ir daug giminių ir pa
žystamų. O Lietuvoj seserį A- 
gota Baųžiene ir gimines.

Knnas pašarvotas randasi 
3319 So. Lowe Avė. Laidotuvės 
ivyks trečiadieni, liepos 15 d., 
8 vai. ryto iš namų i šv. Jur
gio parapijos bažnyčia, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už Velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Onos Servidienės 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Vyras, { $unųs. . Marti, Dukte
rys, Brolis, Seserys ir giminės

Patarnauja Laid. Direktorius 
S. P. Mažeika, tel. Yards 1138 
r/vrft n'•r t 4 .v r Vj ,1.



Stanley Strauko Byla Kriminaliame 
. Teisme

Juozas Žukas išva-
lt ;•* ■ - -

žiuoja į Lietuvą

tapo 
teis- 
priė 

Kaip

Liepos 13 d. prie teisėjo 
Dauglierty, kriminaliame teis
me, įvyko nagrinėjimas rose- 
landiečio Stanley Strauko by
los. Kaltinimas jam tapo iš
keltas už tai, kad jis pastatė 
sau gyventi namą be tinkamo 
leidimo iš miesto statybos de
partamento (Building Depart
ment).

Kadangi Straukas pareikala
vo Jury Trial, tai byla 
perkelta iš Stock Yards 
mo į pavietavą teismą 
26 g. ir California avė.
visose bilose, taip ir šitoje 
skundėjas turi pirmą įrodyti 
kad apskustasis yra '] 
Strauko byloje skundėjas bu
vo pats Chicagos miestas, ku
rį atstovavo prokuroro pagel
bininkas adv- Lewis, p. Strau
kus savo advokato neturėjo, 
todėl teisėjas Daugherty pas
kyrė adv. Clayton, (juoduką), 
kad jis tinkamai atstovautų 
apsiginimo pusę.

Bylą pradedant
Prokuroro pagelbininkas pa

sakė trumpą kalbą džiurei 
apie tai, kokio pobūdžio yra 
šioji byla, ir kad skundėjams 
užteks vieno įrodymo, būtent 
kad namas yra pastatytas be 
miesto leidimo, 
kybės esančios 
bios.

Prisaikdino 
kus iš abiejų 
pirmąjį liudyti 
šaukė miesto namų inspekto
rių Thomas J. Burke, kuris 
liudyjo, kad Straukas kreipėsi 
gauti leidimą mūriniam na
mui. Bet kadangi namofrė- 
mai nebuvę tinkami muro na
mui, tai leidimas ir neišduota. 
Toliau jis liudijo, kad namas 
jau esąs pastatytas visas me
dinis, o ne mūrinis. P-no 
Strauko advokatas paklausė, 
ar inspektorius matė tą na
mą kai jis buvo statomas. Ga
vo atsakymą, kad matė. Ta
čiau paties Strauko nematė 
prie namo dirbančio.
Kaip Straukas tapo areštuotas

Policininkas Mathew Moran, 
kuris suareštavo Strauką, liu
dijo sekamai: birželio 22 d. 
apie 8:15 vai. ryto aš išgir
dau bildesį namo viduje; at
rodė, kad kas-nors vinis kala.

Nuvykau pažiūrėti. Sura
dau, kad tai Straukas stato 
namą be miesto leidimo ir 
tuojau jį areštavau.

Tūlas D. P. Gross liudijo,
Strau-

Tuo-
: pasi-

vo žemės. Gavau leidimą iš 
gelžkelio kompanijos suardyti 
penkis bakskarius it lentas 
sau pasilaikyti už darbą. Iš 
tų lentų pradėjau būdavot! 
mažą namuką 20 pėdų per 30, 
kurį ateity manau naudoti 
ražui.

Prokuroras klausia, ar turi 
dabar savo automobilį, kurį 
galėtumei laikyti tame gara
že?

Straukas atsakė, kad neturi.
Teisėjas pastebėjo: juk sa

kei, kad esi namų budavoto- 
jas, tai turi žinoti, kad be lei- 

nevalia, bdimo mieste namo 
kalaS-įstatyti.

Kitos aplin- 
visai nesvar-

visus liudinin- 
pusių ir patį 
p. Lewis pa-

— Taip, aš tai gerai žinau 
— atsakė Straukas — bet kad 
man leidimą atsisakė išduoti.

Tai kodėl nepatraukiai 
komisionierių teisman už ne
davimą leidimo?

Atsakymas: neturėjau pini
gų-

Teisėjas nurodė, kad ir be
turtis gali kreiptis į teismą, 
jeigu jis yra kame nors skriau
džiamas*
Straukas duoda prokuroro 

pagelbininkui didelį pluoštą 
surinktų peticijų su parašais 
vietos gyventojų, kurie pasi
sako, kad jie nėra priešingi 
Strauko statomam namui ga
le loto. Prokuroras atsisako 
priimti tas peticijas, nes esą 
tai nesvarbu šioje byloje.

Tuomi byla ir baigėsi. Tei
sėjas davė džiurei instrukci
jas: Straukus turi būti pripa
žintas kaltas ir kad jam baus
mė galima skirti nuo vieno do
lerio iki $25. Pagal teisėjo 
instruktavimą nuosprendis ta
po išneštas — vienas doleris 
pabaudos be jokių teismo lė
šų padengimo. Ir dar teisėjas 
įsakė Straukui gauti iš miesto 
reikalingą namui statyti leidi
mą;

Septyni chicagiečiai 
paskendo

šeštadienį ir sekmadienį pa
skendo septyni chicagiečiai. 
Paskendusių tarpe yra pavardė, 
kuri atrodo lietuviška, tai Wal- 
ter Alechnovvicz 44 metų, 2515 
West 46 Street. Jis paskendo 
plaukdamas Bangs ežere, arti 
Waukegano.

Juozas Žukas
P-nas Juozas Žukas, kurs 

metai laiko atgal laimėjo teni
so čempionatą lietuvių sporti
ninkų ~ Olim'piadoj Kaune, vėl 
vyksta į Lietuvą. Chicagą jis 
apleidžia trečiadienį, liepos 15 
dieną,. 10:25 vai. vai., ryto iš 
Michigah Central stoties. Į lai
vą Aąūitania sės New Yorke 
ketvirtadienio vakare 9:30 va
landą. Iš čia plauks į Lietuvą, 
gal dar pakeliu sostos Pary
žiuj.

Kviečia p. Žuką Lietuvon p. 
Augustauskas, Kauno Kultūros 
Rūmų direktorius; p. žadeikis, 
Kauno teniso kliubo pirminin
kas, ir daktaras pulkininkas 
Jurgelionis, karo ligoninės šta
bo narys.

Ką veiks Lietuvoj, p. Žukas 
nėra tikras, bet mano, kad loš 
tenisą ir rasi teks būti teniso 
instruktorium.

Pasilikti Lietuvoj jis tikisi 
bent metus laiko, o4 jei yįpystp- 
vos pasirodys palankios, tai gal 
sulauks ir Dainų Šventes 1938 
metuose.

Juozas Žukas dar jaunas vy
ras. Jis yra baigęs Tilden auk
štąją technikinę mokyklą. Lan
kydamas šią mokyklą buvo lo
šėjas teniso, ir basketbolo. Bu
vo taipgi du metu mokyklos

NAUJIENOS, Chicago, UI
. .............. . " " ‘ •:
tuos du metus Tilden moky
kla laimėjo čempionatą kontes- 
tUose1 su kitų toš rųšies Chi
cagos mokyklų jauktais. Pasta
ruoju laiku gelbėjo kaip asis
tentas p-nui Parkhill, Tilden 
mokyklos fizikinės kultūros di
rektoriui. Parkhill y’ra vienas 
žymiausių Visoj Amerikoj teni
so instruktorių.

Išvykdamas į Lietuvą p. Žu
kas dėkoja ypatingai Naujie
noms, advokatui Klępfui Jurge
lioniu!, p-niai/ Jurgeiionienei h 
P. Grigaičiui prielanku
mą jam. Jei ne jię, sako musų 
tenisistas, tat vargiai bučiau 
matęs Lietuvį kąda nors.

t ‘ “A ‘ ’ ■

Jisai reiškia apgailestavimu, 
kad nepajėgė' $rm išvažiuo
siant asmeniškai^ atlankyti vi
sus draugus ir pažįstamus ir, 
atsisveikinti SU'jhis. Taigi šiuo 
budu, per Naujiėhas; jis taria 
sudiev naujiehie^Įąms, Pirinyn 
choro nariąiriš * ir visiems ki
tiems, ; su kųridis i turėjo malo
numo draugauti įir pasipažin
ti. : ■" 1

* . ■, ■ , • • i' •
# • . i . »

Tikis iš jų kartas nuo kar
to gauti žinutę laišku. Jo ad
resas .laiškams, bent kurį lai
ką, bus: Juozas Žukas, Kauno 
Kultūros Ritmai, Kaunas, Li- 
thuania, ; c b ;

Važiuodamas Lietuvon vie-
k.' . 'nas, Juozas Žukas, gaiįisi. kad 

neturės draugiškos kompanijos 
p. Yuškos, kurs pernai vado
vavo amerikiečių sportininkų, 
ekskursijai į- Lietuvą.'

Iš savo pusės p. Žukas žada 
pasidalinti ~ įspūdžiais iš Lietu
vos su chicagiečiais. Ir nors 
bu4s keletą tūkstančių mylių to
lusioj nuo Chicagos, jis nori, 
kad naujieniečiai skaitytų jį 
savo, draugu, kaip skaitė iki 
šiol. — X.

Byla iškelta Valsti
jos senatoriui

' '

Pašalpos kiekį 
padidino 

■ ' ' ’ ■</!'' -i; ■-

Leo M. Lyoriš? pašalpos tei
kimo bedarbiams administrato
rius Chicagoj, išleido įsakymą 
duoti bedarbiais - tokį kiekį 
maisto, ledo ir kitokių gyveni
mo reikmenų, koks buyo duo
damas praėjusį mėnesį, šis pa
šalpos kiekis bus teikiamas 
bent iki' pabaigos liepos mėne
sio. .Įsakyta taipgi teikti dak- 

teniso /kliubo kapitonas, ir per tarišką pagelbą.

Pastaruoju laiku dažnai mi
nima laikraščiuose vardas Illi
nois valstijos senatoriaus Da- 
niel Seritella. Jis minima ryšy 
su įvairiais įvykiais. Prie viso 
to dabar p-ui Seritellai iškėlė 
bylą teismuose A. B. Huntley, 
marškinių fabrikantas. Girdi, 
Seritella pirkęs iŠ jo marški
nių už $57.12 du metai atgal, 
bet niekuomet už marškinius 
neužmokėjęs. Tai ot Huntley 
prašo, kad teismas priverstų 
poną senatorių užmokėti skolą.

Vėl kalba apie kainų 
pakėlimą

Kaip vakar turėjo įvykti kon
ferencija tarp Pure Milk Asso- 
ciation ir Associated Milk 
Dealers atstovų. Konferencijos 
tikslas tai apsvarstymas pieno 
kainų. Pasėkoj šios konferenci
jos, nužiūrima, kad pieno kai
nos Chicagoj vienai kvortai ga
linčios pakilti iki 12 centų dar 
šią savaitę.

Tas draugutis neap- 
sisvarstė

Harry Rosenberg, 24 West 
Ontario Street, besimaudyda
mas! užmigo ant smiltyno ežero 
pakrantėj. Kai pabudo, tai pa
juto skaudulį. Pasirodė, kad 
saulė apdegino jį taip skau
džiai, jogęi šiandie jis randasi 
ligoninėj ir yra pavojaus, kad 
galii neišvilkti kojų iš tos ligos.

Mirė Kazimieras 
Mažeika

Liepos 12 d. Cook apskrities 
ligoninėje pasimirė po trumpos 
ligos Kazimieras Mažeika, gyv. 
4157 So. Artesian Avė.

Kūnas randasi pašarvotas 
Skudo koplyčioje. — Drailgas.

Mirė Phillips Grigo
Vakar savo namuose, po ad

resu 1446 S. Ashland Ave. pa
simirė Phillips Grigo. Kūnas 
randasi pašarvotas namuose, o 
laidotuvėse patarnaus laid. di
rektorius Skudas. Smulkmenas 
pranešime vėliau. —Dniugas.

‘ • ' - ’ e ' ''

3000 ašmen ų skutimas
:gįž:

DAINUOS ŽYMUS ARTISTAI, 
BUS GRAŽI MUZIKA, ĮDO

MIOS KALBOS, ETC.

Antradienis, liepos 14, 1936 .;i ... ........ i į.. .

CLASS1FIED ADS
Financial

Finansai-Paskolos

programo, kuriuo
Peoples Rakandų

Šiandie užsistatykit savo ra- 
dio ant stoties W.G.E.S., 1360 
kilocycles, 7tą valandą, vakare. 
Galėsite tikrai smagiai pralei
sti valandėlę beklausydami gra
žaus radio 
pavaišins
Krautuvės, 4183 Archer Avė. 
in 2536 W.’ 63rd Street. Pro
gramo išpildymui yra užkvie
sta eilė gerų talentų, kurie vi
si bendrai padainuos ir pagro- 
jys gražių liaudies dainelių 
taipgi rinktinų kompozicijų. 
Nepamirškite pasiklausyti.

— Rep. xxX

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ
PASKOLOS

Greitas 
patarnavimas 

Realty Co.
Prižiūrėjimas 

4329- 
St. Yards 4330

Maži 
mokėjimai

Gordon
Real Estate

809 W. 35th

f urniture & Fixtures 
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.

Nė saulė savo sausiau-
• • • — t* iniuū, via»uniu uiukiu su wii jduiumubŠiais spinduliais, ne lie-' ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 

btle kurio biznio iškaitant svarstyk- tUS SaVO drėgmė negali les, registerius ir ice baksus. Cash 
pavogti Old Golds kva-1 arba ant išmokgiimo. Pamatykite 
po ir šviežumo.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk-

I arba ant išmokėjimo, 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St CALumet 5269.

CLASSIFIED ADS
Business Service
Biznio Patarnavimai

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

PARSIDUODA Koncertina nedaug 
vartota, 102 balsais, vokiškos iŠdir- 
bystės (Lange) pigiai, taipgi daug 
geru gaidų. Atsišaukite 

4552 S. Rockwel St.
GREITAS PATARNAVIMAS

Skolinam pinigus ant mortgičiu. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. W este r n Avė.

Hemlock 0800

NAMU SAVININKE ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narini mokės** 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 nw»*

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted St.

Victory 4965

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

Help Wanted—Malė 
Darbininku Reikia

REIKALINGA patyrusiu darbi
ninku dėl darbo geležies skrapų 
yarduose. Nuolatinis darbas.

2133 So. Sawyer Avė.

REIKALINGAS gerai patyręs bu- 
čerys — Nuolatinis darbas.

3239 So. Halsted St.

REIKALINGAS patyręs bučerys.
2543 W. 69 Avė.
Tel. Hemlock 0496

...... ■""■"I1- 1 Į'" ........... . .... . .... .. ...........

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA mergina arba nese
na moteris dirbti i taverną ir pa
gelbėti prie baro. Atsišaukite laišku 
•1739 S. Halsted St Box 477.

kad jis pats yra matęs I 
ką dirbant prie namo, 
mi valdžios pusė byloje 
baigė.

Strauko liudymas
Straukas pasisakė esąs 

davotojas iš amato, betgi 
bar dirbąs prie P. W. A. Esąs 
vedęs ir turi dvi dukteris. Pri
sipažino, kad tai esąs jo nuo
savas lotas, kur dabar namas 
be leidimo yra pastatytas, ir 
kad tai buvęs priverstas pa
daryti, nes miesto statybos ko- 
misijonierius trim atvejais at
sisakęs leidimą išduoti. To- 
liaus, girdi, kada mano na
mą atėmė už morgičius, nes 
HOLC atsisakė duoti pasko
lą, tai aš likau be pastogės ir 
rūpinausi kaip nors gauti me
džiagos namui statyti ant sa-

Vyro užmušėjo 
teismas

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. H ilsted Street 

Phone lards 3408

Help Wanted—Male-Female 
paibininkų Reikia

LANDREI pagelbninkių $16.00— 
Daržovių virėjos $16.00. Cafeteria 
$15.00. Dirbtuvei mergina 6 mėne
siu patyrimu $9—$12. Veiterkos 
$8—$12. Fountain mergina $10—$15 
—Rezortu pagelbininkas $30—$100. 
Kambarys ir borda. Namu merginos, 
dišvašeriai patyrė $10, taipgi ir vy
rams darbai. _

WABASH EMPLOYMENT 
14th floor, 20 E. Jackson.

For Rent

bū
da-

Pirmadienį prasidėjo rinki
mas džiurės p-ios Mildred Ma
ry Bolton byloje. Moteriškė 
kaltinama užmušimu savo vyro. 
Tarp kitko valstybės gynėjai 
statė klausimus asmenims, ku
riuos rinko į džiurę, ar jie nė
ra priešingi mirties bausmei. 
Iš to daroma išvada, kad vals
tybės gynėjai reikalaus mirties 
bausmės teisiamai moteriškei.

Gaisras padare žalos 
$11,000

Felesenthal and Co. patal- 
adresu 4110-40 W. Grandpose 

Street kilo gaisras padaręs ža
los turtui $11,000.

TIKR1NT0J ĮSTAIGOJ
U. S. Government ištaiga. F. S. and L. Ina. 
Corp. apdrausta kiekvienos ypatos iki $5,000.00 

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje 
išmokėjom

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

STANDARD FEDERAL SAVINGS
& LOAN ASSOCIATTON o£ CHICAGO
2324 S. Leavitt St Tel. Canal 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

Kad, padaryti Chevrolet gyrų transmisijas tinkamai aštriomis vartojama trys tūkstančiai labai 
aštrių skustuvų. Skutimas tai moderniškiausis metalo dalių apdirbimo būdas, nes tie įrankiai 
su kurių pagelba apdirbama metalai yra tiek aštrus ir panašus į skustuvų arba britvą. Tie 
skustuvai eidami įstrižai apdirbamojo metalo paviršiu tiesiog nuskuta viską, kas nuo jo turi 
būti nuimta, taip kad jau po to daiktas yra 'visai lygus ir tikslus. Tokiu tad budu šiandien yra 
apdirbamos Chevrolet karų metalines dalys, tų karų, kurių, išparduotų skaičius kasdien su di
džiausiu įtempimu didėja. Vien gegužės mėnesį parduota naujų 129,816. Net 1928 metais buvo 
parduota 7,379 mažiau. Tai parodo, kad tie.karai ima užkariauti sau prideramą vietą.

COAL 
Anglys

PIRK PIRM NEGU KAINOS 
PAKILS. 

PERKANT PO DAUG.
MINE RUN ....
LUMP OR EGG
SCREENINGS .

Jus perkate tiesiai iš kasyklų. 
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 8882—

$5.25
5.50
4.25

Anglys! Anglys!
Jei jus pirktumėte anglis dabar 

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

perkant daugiau.
SHULMISTRAS BROS.

4016^ Archer Avenue
Tel. Lafayette 6300

Building Material
Statybos Medžiaga

RENDON 5 kambariu flatas, vi
dus puikiai išvalytas, 1133 So. Ash
land Blvd. Žema renda atsakomin- 
gai šeimynai. Tel. Haymarket 8820.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI bučernė su visais 
gerais įrengimais. Naujas elektri- 
kinis šaldytuvas ir Show Casai. 
4053 S. Maplewood, Tel. Lafayette 
0185.

PARSIDUODA saliunas — Gera 
vieta — Biznis gerai išdirbtas — 
Išvažiuoju i Europą — 1659 West 
North Avė. (Prie Paulina St.

PARSIDUODA Tavern, gera vie
ta — Geras biznis. Pigiai. Aplei
džiu miestą.

5617 W. 63rd PI.
VIENINTELIS LENTŲ YARDAS 
ZDHICAGOJE SU VISOMIS PASAU

LINĖS PARODOS LENTOMIS. 
Visų senų ir naujų lentų, žemiau

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

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

Pirm negu pirksi aplankyk musų 
yarda.

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

Avė. Lafayette 0074. Yards

GREITAM pardavimui tavernas 
už teisinga pasiūlymą, geras biznis, 
nigi re*da. trraži vieta nragvveni- 
mui. Savininkas eina i kitą biznį.

3659 S. Hoyne Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimai

PARDUOSIU namą su Tavern 
bizniu arba mainysiu ant privatiš- 
ko namo, 6826 So. Racine Avė.

PARSIDUODA palikimas, 3 fla
tis frame — cementinis pamatas, 
naujai numalevotas, visas išrenduo- 
tas, pečium apšildomas. Kaina $1800. 
5247 S. Lowe Avė. Yards 6737.

2 flatis4542 WALLACE St.
frame — 6-6, pečium šildomas, 2 ka
rų frame garažas — akmens pama- 

i tas, geros sąlvgos. visas išrenduo-
Kaina $2500. $1500 (mokėti, 
lengvais rakais. Pašaukit 
6787.




