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Bernas pra
matydamas, 
viską smul-
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ekonominė 
paskelbtos 

m., Italijai 
Ethiopijos, 

tą Afrikos

12 metų. Kaip ne 
pilnamečiui vienu trečdaliu bau 
smę sumažino.

Wichita, 
nuotraukos 
sau vaizdą 
rias dabar

ROXANA, III., liepos 14.— 
Sustreikavus 750 inžinierių vei
kiausia turės užsidaryti Shell 
Petroleum Corp. dirbtuvė, ku
rioj dirbo virš 2,200 darbinin-

Taipjhu apkaltintos penkjos 
Chicagoš korporacijos už 
suktą Šerų pardavinėjimą.

KAUNAS 
inspekcija pranešė kai kurių 
pramonės įmonių laikytojams, 
kad, remiantis pramonės dar
bininkų samdos įstatymu, už 
streikuotą laiką už IV2 dienos 
darbdaviai turėtų darbininkams 
sumokėti, nes streikas įvykęs 
dėl nenumatytų priežasčių.

buvo
1935

JERUZOLIMAS, liepos 14 
Dar 7 arabai lito užmušti 
vienas sužeistas susirėmime 
Anglijos kariuomene.

Sako, šiandie vakare ateisiąs į Chicago lie
tus, kuris baigsiąs karščių bangą. Nuo 
karščių Chicagoje mirė virš 200 žmonių.

Italija švęs užbaigi
mą tautų sąjungos 

sankcijų

Lenkai puola žydus 
parkuose

Rinkoje jau

Vėl Pranašauja 
Karščių Pabaigą

GUADALAJARA, Meksikoj 
liepos 14 
ko užmušti ir 6 sužeisti 
juose susirėmimuose su 
raliniais kareiviais.

Nuo ketvirtadienio už kvortą 
pieno teks įmokėti 12c. . <

MEXICO CITY, liepos 14.— 
Aguas Calientes lijo žuvimis. 
Spėjama, kad jas įtraukė van
dens viesulas ir žuvys iškrito 
su lietumi virš miestelio.

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

Apsiniaukę ir karšta ryte, 
bet galbūt vietomis lietus su 
perkūnija ir vėsiau į vakarą.

Vakar 2 vaj. po pietų karš
tis Chicagoje siekė 92°.

Saulė teka 5:27, leidžiasi 
8:24.

KAUNAS 
pasirodė naujų metalinių pini
gų po 1 et. Elgetaujantiems 
kai kurie piliečiai aukoja tik 
vieną naują centą. Elgetos la
bai nepatenkinti, kad išleista 
po 1 et. ’ monetos.

Birželio 
23 d. pro Marijampolę praėjo 
didelė audra su lietumi ir per
kūnija. Lietus ir audra pada
rė daug nuostolių ūkininkams. 
Vietomis iškrito ir ledų. Uosu- 
pio kaime" ledai ir lietus javus 
visiškai priplakė prie žemės, o 
runkelius ledai apkapojo. Mo- 
kolų kaime- žaibas užmušė vie
no ūkininko besigan^tį ■ ląukę 
arklį

SALTA, Argentinoj, liep. 14. 
,-r- Kuomet Jungt. Valstijos ne
žino kur dėtis nuo karščių, tai 
Andes balnuose, Argentinos ir 
čili pasieny prisnigo šešias pė
das sniego ir uždarė visus ke
lius per kalnus.

HARRISBURG, Pa., liep. 14. 
— Po ilgų ginčų valstijos se
natas atskiruose partijų koku- 
sUose priėjo prie kompromisi
nio susitarimą apie paskirimą 
$45,000,000 valstijos bedarbių 
šelpimui.

Tai kiek nuramino šimtus 
bedarbių, kurie laikė apgulę le- 
gislaturos rumus.

BERLYNAS, liepos 14. — 
Walter Kolarz, čechoslovakijos 
laikraščio ir radio korespon
dentui, įsakyta bėgyje'lO die
nų apleisti Vokietiją, nes jis 
teikęs “neteisingas” žinias.

KAUNAS 
atsidarė didelė žemės ūkio ir 
pramonės paroda, kuri yra 
gražiai įrengta ir skaitlingai 
lankoma miestiečių ir ūkinin
kų, nes joj aiškiausia galima 
matyti Lietuvos ūkio pažangą 
ir pramonės besiplėtimą.

gelis dirbtuvių pradėjo užsida- 
rinėti anksti ir dirbti trum- 
piausiai galimą laiką. Anksti 
užsidaro ir gyvulių skerdyk-

Kaune atsidarė di 
dėlė žemės ūkio 

paroda

$45,000,000 šelpimui 
Pennsylvanijos 

bedarbių

AUDRA PADARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ

NAUJIENOS
Thk LVthuanian Daily Nkws

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

Phone CANal 8500

FALMOUTH, Mass., liep. 13 
— Botanistas Wm. George Mar- 
ųuette Jr. 22 m’., iš Pleasant- 
ville, N. Y., kuris prapuolė 6 
dienos atgal, rastas negyvas 
vietos miške. Spėjama jį nusi
nuodijus.

KROKUVA
Krokuvos apygardos teismas 
nuteisė nuo penkių mėnesių iki 
dviejų metų kalėj iman 33 žmo
nes' už jų dalyvavimą riaušė
se, kurios_ 8 žmonės liko už
mušti.

parduotas, kad 
kaip nors išlyginti tą painia
vą, kuri pasidarė dėl KreUger 
aferų ir jo nusižudymo.

Kansas. — Iš šios 
galite susidaryti 

apie tas vietas, ku- 
apniko skėriai (žio-

RYMAS, liepos 14. — Mus- 
solini įsakė rytoj visai Itali
jai pasipuošti vėliavomis pažy
mėjimui užsibaigimo tautų są 
jungos paskelbtų Italijai sank 
cijų; \

Sankcijos gi 
blokada — 
lapkr. 18 d 
pradėjus ptfolimą 
tikslu pasigrobti

NEW YORK, liepos 14. — 
šešių minučių pasikalbėjimu 
telefonu tarp New Yorko ir 
Stockholmo, kuris kainavo $51, 
liko padarytas susitarimas apie 
International Match Corp, $12;- 
776,079 turto užsieny pervedi
mą Švedijos degtukų kompa
nijai. Abi kompanijos priklau-

Ivar Kreuger, 
1932 m. Pary- 
milžinišku afe

Kadangi dėlei sausros pa
brango kviečiai, todėl nieku
siuose miestuose jau pradėjo 
kilti duonos kaina. Tav., Los 
Angeles 5c duonos kepaliukai 
liko pakelti iki 6č7 Taipjau 
daugely miestų liko pakelta ir 
pieno kaina.

Oro biuras sako, kad lietus 
šiandie paliesiąs Illinois, Mi- 
chigan ir Wisconsin valstijas.

Chicagoj vakar karštis sie
kė virš 95 laipsnių, bet oras 
buvo labai troškus dėlei dide
lės drėgmės. Tečiaus visoje 
Chicagos* apielinkėje^ karštis 
siekę toli virš 100 laipsnių. 
Peoria, kuri nuo šių karščių 
baisiai kentėjo, karštis sieke 
105 laipsnius. Ten karštis virš 
100 laipsnių tęsiasi be palio
vos jau 11 dienų ir nuo karš
čio ten mirė 45 žmonės. South 
Bend, Ind., vakar karštis sie
kė 111 laipsnių. - .

•n Nuo r karščių Visoje šalyje 
mirė jau daugiau kaip 1,800 
žmonių.

Semeliškių val- 
sč. Ubiškių k. ūkininkas Pra
nas Dunojus taikiai gyveno su 
savo žmona Rože Dunojiene— 
Budrikaite, kurią vedė prieš 
kelerius metus, kai ji grįžo 
iš Amerikos. Pas Dunojus sto
jo bernauti Jonas Karašaus- 
kas, 20 m. amžiaus. Dunojus 
buvo gerokai vyresnis už žmo
ną. Dunojiene įsimylėjo jauną
jį berną ir kalbino jį nužudy
ti Dunojų, o paskui ją vesti. 
Ilgai bernas nesutiko žudyti 
Dunojaus, bet nuolat prašomas 
apsiėmė tai padaryti. Kai kar
tą Dunojus išvyko į Žiežma
rius, Dunojiene berną stipriai 
pavaišino degtine, davė kirvį 
ir pasiuntė pagal mišką palauk
ti grįžtančio iš Žiežmarių vy
ro. Bernas puolė iš užpakalio 
Dunojų ir atliko baisų uždavi
nį. Kai bernas grįžo ir savo 
“darbdavei” pranešė apie išpil
dytą pareigą, ji pasidžiaugė ir 
padrąsino: “dabar gerai, nie
kas nematė ir tu neatsakysi”. 
Bet nenujautė, kad netrukus 
teks abiems atsakyti. Valdžios 
organai išaiškino piktą sąmok
slą, abudu žudikai suimti ir 
uždaryti kalėjime, 
džioje gynėsi, bet 
kad nėra’ išeities, 
kiąi išpasakojo.

Kauno apygardos teismas 
Dupojienę nubaudė 15 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo, o Ka- 
rašauska

Pasirodo, tai ir kiau 
les gerai supranta 

’’ muziką Žmona pasamdė vy 
ro užmušėją

CHICAGO. — Ramusis van
denynas, kuris atvėsino ikišiol 
kentėjusias didelius karščius 
cen tralines valstijas, šiandie 
atnešiąs lietų ir į Chicago, o 
su lietumi atvėsius ir oras. Bet 
kad lietus busiąs tik vakare, 
tai veik visa diena busianti 
karšta.

Chicagai karščiai buvo pra
gaištingi, nes dėlei karščių mi
rė toli virs 200 žmonių. Pirmą 
kartą, nuo mfluenzos epidemi
jos, kauntės lavoninė yra taip 
perpildyta lavonais, kad nebė
ra kur juos dėti ir šimtas 
lavonų liko suguldyta tiesiai 
ant grindų.

Daug žmonių miršta nuo 
karščių kauntės ligoninėj. Mir
šta daugiausia seni žmonės, ku
rie nebegali pakęsti didesnio 
karščio. Kad atvešianti pačią 
ligoninę, užsakyta daug elek- 
trikinių fenų, naujų paklodžių 
ir daugiau ledo. Nors pati li
goninė pasigamina po 12,000 
svarų ledo' į dieną, bet laike 
šių karščių ledo kiekis pasiro7 
dė toli neužtektinls.’Toclėl le
dą dabar tenka prisipirkti/"'*

Kad palengvinti darbinin
kams perkąsti karščius, dau-

Jungt. Valstijos tei 
šia Puerto Rico na 

cionalistus

8 maištininkai Ii 
dvie 
fede

Virš $12,000,000 su
sitarimas padarytas 

telefonu

VVASHINGTON, liepos 14.— 
Teisingumo departamentas pa 
skelbė, kad federalinis grand 
jury Gainseville, Ga., apkalti
no *21 asmenį ir penkias Chi
cagos korporacijas už milžiniš
kas suktybes serų pardavinė
jime, kurios siekia $10,000,000.

A

Jie yra kaltinami už 14 nu
sidėjimų, taipjau ir už naudo
jimą pašto prigavingiems tik
slams.

CHICAGO.—Per visus karš
čius Ruth Wegner, 17 metų, 
sunkiai dirbo prižiūrėdama na
mus 2719 Potomac Avė. ir ne
mažą šeimyną. Pabaigusi dar
bą ji buvo taip pavargusi, kad 
jos nesuramino ir atėjimas jos 
vaikino Dopek. Tėvas irgi pa
vargęs nuo karščių, ją švel
niai pabarė, kad ji neišsivede 
vaikų į parką, kur jiems bu
tų buvę vėsiau.

Bet čia įvyko visai nenuma
tytas dalykas. Tas pabarimas 
taip ją paveikė, kad ji staigiai 
pašoko 'kaip įgilta ir sušuku
si: “Aš nusižudysiu!”, puolė 
lauk. Ir pirm negu tėvas ir vai
kinas spėjo ją sulaikyti ji šo
ko 30 pėdų nuo antro augšto 
porčių ant cementinio tako.

Ji išliks gyva, bet jau nie
kad nebegalės vaigščioti, ka 
dangi tapo pažeista jos nuga-

Lenkai nuteisė 33 
žmones už Kroku

vos riaušes

ST. PAUL, Minn., liepos 14, 
— Garsusis gangsteris, Alvin 
Karpis, kuris dar tik nesenai 
liko sugautas po ilgo slapsty
mosi, šiandie Tederaliniame tei
sme prisipažino prie pagrobi
mo St. Paul bravarninko Wil- 
liam Hamm Jr. ir išreikalavi- 
mą $100,000 išpirkimo už jo 
paliuosavimą.

Karpiui prisipažinus prie 
kaltės tolimesnis jo bylos na
grinėjimas darosi nercikalin 
gas. 'Bet kadangi kartu buvo 
teisiami ir keli kiti žmonės— 
BensJepville, Iii., pašto virši
ninkas Bartholmey, kurio na
muose Hamm buvo paslėptas 
ir St. Paul naktinio kliubo sa
vininkas Peifer, tai bausme 
Karpiui už žmogvagystę bus 
nustatyta tik pabaigus nagri
nėti bylą šių dviejų įtartų tu
rėjus ryšių , su pagrobimu 
Hamm.

KAUNAS
beris atleido per 20 darbinin
kų, neišmokėjęs jiems kompen
sacijos. Vakjar darbo inspekto
riui tarpininkaujant darbda
viai su darbininkais tarėsi. 
Kamberis pareiškė, kad jis gal 
visai uždarysiąs lentpiuvę. G 
priimti atgal sutiko tik 7 dar
bininkus. Kitiems išmokėsiąs 
kompensaciją, arba į darbą 
priimsiąs vėliau.

(Prieš kiek laiko darbinin
kas Karnauskas nušovė Kam- 
bėrį ir pats nusišovefPer Kar- 
nausko laidotuves iškilo inci
dentas, dėl kurio policija šo
vė į laidotuvininkų minią, vie
ną darbininką užmušdama ir 
da&ėlį sužeisdami. Bet kaip 
matyt, ir šie įvykiai nepavei
kė Kamberių ir jie nepaliau
ja kovoję darbininkus).

VARSA VA, liepos 14.—Laik
raščiai praneša, kad naciona 
listai užpuolė žydus Trugus 
parke, Varšuvoje, geležinėmis 
lazdomis sumuodami daugelį se
nų žydų, moterų ir vaikų. AL 
vykusi policija i areštavo ' 150 
žmonių, daugiausia žydų.

Nacionalistai studentai gele
žinėmis lazdomis ir peiliais 
puolė žydus! Lvove, 5 žydus 
sunkiai sužeisdami.

Daug žydų liko sužeista su 
mišimuose kurortuose ties 
Lodz.VVASHINGTON, liepos 14.— 

Iš gerai painformuotų šaltinių 
patirta, kad Amerikos Darbo 
Federacijos pildomoji taryba 
yra pasiryžusi pašalinti iš Fe
deracijos angliakasių uniją ir 
kitas 11 unijų, kurios stoja už 
industrines unijas ir yra pri
sidėjusios prie industrinių uni
jų komiteto.

Taryba buvo pašaukusi ang
liakasių unijos prezidentą John 
L. Lewis Ir kitus industrinių 
unijų vadus pasiaiškinti, bet 
tieji atsisakė tarybai aiškin-

Rico
- 8 Puerto Rico na- 
liko atiduoti teis-

Lewis ir jo bendraminčiai 
stoja už organizavimą vienos 
didelės unijos masinėse pramo
nėse, visai neatsižvelgiant į 
amatus, kuomet amatinčs uni
jos organizuoja tik į amatines 
unijas, kartais į kelias unijas 
vienoj dirbtuvėj, kurios tan
kiai nepasidalina darbais ir tik 
tarp savęs kivirčijasi.

Industrinės unijos jam pra
dėjo didelę kampaniją už su
organizavimą geležies liejiklų, 
automobilių ir gumos darbi
ninkų.

SAN JUAN, Puerto 
liepos 14. 
cionalistai 
mui už suokalbį nuversti Jungt. 
Valstijų valdžia Puerto Rico 
saloj pagelba ginkluoto suki
limo. Teismas yra apstatytas 
policijos ir maršalų; kariuome
nė irgi stovi paruošta.

Teisiami yra nacionalistų va
das Pedro Albizu Campos ii 
7 jo padėjėjai, kurie buk or 
ganizavę nacionalistų “armiją”. 
Saloj jau? kurį ’ laiką eina ju
dėjimas už atgavimą nepri
klausomybės.

naujienos 
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ITHACA, N. Y., liepos 14. 
— Pasirodė, kad kiaulės su
pranta muziką ir gerą muziką 
moka įvertinti.

Cornell Universitetas dary
damas psichologinius eksperi
mentus, dviejų kiaulių tvarte 
pastatė gramafoną, kuris gro
jo gerą simfoniją. Kiaulės nu
leido uodegas ir vaigščiojo ap
link gramafoną gana gerai iš
laikydamos muzikos rimtą ir 
noriai klausydamos muzikos 
griežimo.

Bet kada paskui liko uždė
ta džiazo plokštelė ir muzika 
pradėjo “going " round and 
round”, tai kiaulės užrietė sa
vo Uodegas ir demonstratyviai 
išėjo iš tvarto, nepakęsdamos 
tokios “civilizuotos” muzikos.

Dėl mažo nesusipra 
timo susižeidė vi

sam amžiui

CHICAGO.—Dvi pieno kom
panijos paskelbė, kad nuo ket
virtadienio jos pieno kainą pa
kels iki 12c už kvortą. Jos ma
no, kad ir kitos pieninės tą pa
tį padarys. Apie tai netenka 
abejoti, nes nė viena pieninė 
nekelia pieno kainos išanksto 
nesusitarusi su kitomis pieni
nėmis.

Pieno kaina keliama todėl, 
kad teko pakelti mokesnį už 
pieną ūkininkams. Ūkininkai 
dėlei sausros neteko ganyklų 
ir jau dabar turi gyvulius šer
ti žiemai paruoštu pašaru, kas 
todėl pakelia pieno pagamini 
mo kainą.

Trukumo pieno betgi nenu
matoma.
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GOLFSTROMAS—EUROPOS PEČIUS
T^^?^?TrTST355KT?fnsS5ESr TfS55^

Upe vadip^m tiidęspę. ar Du
žesnę nuolatinę vapdeps ^royęt 
tekančia Ę§m iprą 
tę manyti, kad wiu ’ Hw>^i 
turi būti ukielP, būtent, iš že
mės. Tik pasakose pasakojama, 
kad esama tokių kraštų, kur 
teka pieno upės su sviesto kran
tais, t. y., su minkštais krau
tais. Bet ar yra upių, kurių 
krantai butų skysti, taip pat 
iš vandens? Taip, tokių upių 
yra daug ir jos yra nepalygi
namai didesnės už sausumos 
upes. Nedaug yra didelių upių, 
kurios bųt^ platesnės už vię 
ną kilometrą ir gilesnės už de
šimt metrų. Bet ką reiškią šis 
sausumos upių plotis ir gylis, 
palyginus su vąndepynų upė
mis!

žemėj yra trys didžiuliai 
vandenynai: Didysis, Atlanto
ir Indijos, šių trijų vąndepy- 
nų dalys sudarą ledų yandeny- 
nus, arba juras, žemės ašiga
liuose. Vanduo vandenynuose 
nestovi nejudamai, kaip ęįp? 
ruošė. Mat, vandenynai, dėl sa
vo didumo, yra įvairiose kli
mato juostose. Ties pusiaujų, 
vandenys yra nuolat saulės kai
tinami: Pusiaujo vandens įeip-‘ 
peratura pasiekia lig 80° žili ' 
mos. Tuo tarpu kp arčiau į aši
galius vandens temperatūra 
mažėja, kol pereina į amžino 
ledo sritis. Dėl šio temperatū
ros nevienodumo vandenynuose 
ir atsiranda “upės”, arba* tik
riau sakant, srovės. Kai ku
riose vietose teka šilti vande 
nys, kitose — šalti. Tad van 
denynų srovės yra šiltos ir 
šaltos. Ir šiltų ir šaltų srovių 
yra daug. Laimė tiems kraš 
tams, pro kuriuos teka šiltos 
srovės, o vargas tiems, pro ku 
riuos eina šaltosios, šiltosios 
srovės minkština, švelnina kli
matą, o šaltos srovės daro jį 
nemalonų, žiaurų, bęveįk ne
tinkamų gyventi. Apiez 
tokią vandenyno upę, arba sro- 
vę, čia ir bus papasakota.

Ties vidurinės Amerikos 
krantais, Meksikos įlankoj, kur 
amžinai kaitina saulė, praside
da šiltoji Golfstromo srovė, 
kuri teka skersai Atlanto van
denyną ir atsimuša į Europos 
krantus. GojfŠtromas yra tik
ra Dievo palaima Europai. Jis 
visai teisingai vadinamas Eu-. 
ropos pečium. Be Golfstromę 
visa šiaurės ir vidurinė Euro 
pa butų šalti, negyvenami plo 
tai, panašiai kaip Amerikoj 
šiaurės Kanada. Jš Meksikas 
įlankos Golfstromas pro sąsiau
rį tarp "Kybos salos ir Flori
dos pusiasalio pasuka į Atląn-< 
to vandenyną. Ąmerikįečįaį 
juokauja, kad jie, jei norėtų, 
tai galėtų Europą sušaldyti. 
Tam reikėtų tik užpilti sąsią.u-; 
rį tarp Kubos ir Floridos. 'Jfy' 
da Golfstromuj butų užkirste 
tas kelias į Atlantą ir jis -tu?‘ 
retų pasukti visai kita linkine 
greičiausiai į pietus, pusiaujo

jmkv&iwa> tai yra įtik juo 
kaį, bet toki juokai, kad su 
šių dienų technika amerikiečiai 

giPąsinimą 
įvykdyti. Nuo savo pradžios 
lig įėjimo pro minėtą sąsiaurį 
į Atlanto vandenyną Golfstro
mas parodo tikrą gamtoš ste
buklą. Būtent, savo pradžioj 
jo tekančioji srovė turi 2,500 
metrų gilumo, o Floridos są
siaury — tik 800 metrų. Tai
gi, jis teką $ ąRąčięgĮ’į V^šų! 
įėjęs į Atlanto vandenyną, 
Golfstromas greitai platėja ir 
pasiekia daugiau kaip l,00p 
kilometrų pločio. Vidutinis j p 
gylis vandenyne yra apie 50P 
metrų. Ir ši milžiniška vandeiip 
srovė teka gana greitai. Savo 
prądžioj Golfstromas tęka po p 
kilometrus per valandą, t. y„ 
dvigubai greičiau negu Nemu
nas. Nuo aplinkinių, stovinčių 
vandenų, kitaip sakant, nuo 
savo “krantų”, Golfstromas 
skiriasi savo spalva ir tempe
ratūra. Jis yrą melsvos spal
vos, o “krantai” — žalsvos. Iš 
tęlo žiūrint, srovė ir ^krantai’’ 
aiškiai matyti. Kaip griežtą 
yra linija, skirianti Golfstro- 
mą nuo stovinčių vandenų, gą- 
lima spręsti iš to, kad laivę 
pirmagaly, atsirėmusiam į sto
vinčius vandenis, ir pasturga
ly, esančiam Golfstromę, van
dens temperatūra skiriasi de
šimčia laipsnių. Artėdama^ 
prie Europos, Golfstromas ski
riasi į dvi šakas: viena pasuką 
prie Islandijos, o antra— prę 
Norvegiją pasiekia net Naujo 
sios žemės krantus Ledinuo
tam vandenyne. Kiek svarbus 
yra Golfstromas Europai, ma
tyti iš to, kad Norvegijos uo-

>>:W

vievv pf deposįtory

&W> Ky. — jPąstątąs, kuris haigiąmąs stątyti. T<y pastato skiepuose bus laikomas Amerikos
•  ■ . auKsas. -

štai ųįįekad neužšala ir ten ga
li au^ti 4ąr miežiai jy ąyižes 
tokioj ^iąųriėj, kaip, pv?d., 
Amerikųj ir Sibire yrą beveik 
amžiui įedąi. Tai šilimai, ku
rią ątnešą Gplfstromąs Euro
pai, gauti, reikėtų kas painu 
te sudeginti po du niilijon.us 
tonų ąkipentoių ąnglių! Golf
stromo ilgumas yra ąpie 11,000 
kilometrų. Tokia tad yra Golf-

" -■'T.-': ■ ■ ■ ■ . •. .. .

Specialė Eksliyrsiją

■ffixtęrior

■!—-
Štromo upė, Europos pečius! [ iš tolo lygintis jokia sausumos 
Kąip mątom, su juo negali net upė! “Tr.”

VivHKS
v OFFICE

? ! VISU0MET^MA8KAINAS I 

Vai.: 8:80iki 8:80 v. va£. I 
I TEL. HARRISON 0751

pr to

į VOR* ' J
'■k FAST COACM TRAIN

Išvyk8 šeš^ądjeni, liepos 25. 
Grįstą še^tądįegi, ^ugptąČĮo 1 d.

Informacijoms kreipkitės i 
Eriė Tikietų ofisus:
;«Pearboni Statloų HArrison 9830 

zQ\ -City Ticket Office IHĄrrįsųn ^160

ERIEX/?A/LftOAD

-s-—-

Gera Žinia Chicagos Lietuviams
Pusmetiniame įircHtoriy susirinkime, birželio 24 d., 

1936, Šimano Daukanto Federal Savings and Loan Asso- 
ciation of Ghięago, vėl perbąlsavo Ąp/o dividendą ant visų 
taupymo skyrių.

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmos (July 
lst).

Štai ir vėl Šimano Daukanto Federalė Spulka pertikri
ną CĮiįęągos lįetuvius, kąd patogiausia vieta taupyti savo 
pinigus yra Sirnano Daukanto Federal Savings and Loan 
Association of Chicago, kur pinigai kiekvieno asmens 
yra apdrausti akį $5,000,00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington, D. C.

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

2202 WEST CERMAK ROAD, 
.skersai Metropolitan State Bank

Šimano Daukanto Federal Savings and Loan Associa
tion of Cliicago investuoja pinigus tik ant pirmų morgi- 
čių mažais mėnesiniais atmokėsimais.

Paskolos daromos nuo 5 iki f 15 metų. .
Nami| savininkai reikalaujanti morgičių, vi

—-r

t n K i

sados kreipkitės į
32 r r. S T XXV r. S f 

Opposite Dit’.is Store, ^<t Floor

Bosses Woift 
Ui re Feople with 
Halitosis (breath)
People who get ?qd hold lobs 

keep their breath agreeable
. lWth the W t? c|ąyj, em-
ployers favor the persop who ia moat attrac- 
M.

orlt of fąyltsį.
Unfortųnately evftrybody cuffera fram thįa 

oftenęįvę ęonditipn at a.qme thne qt otheA- 
many more reguiarlv than they thL.k. Fęrnjien- 
tąffon o/ food pąrticlea akipped by the toųth 
bruah ia the cauae of moateasea. Decaying 
teeth and poor dlgeation also cauae pdofd. *

The quick, pleaaant way to improve your 
breath ia to ųąe Idaterine, the qųlck dęodoraųt,

pigfct. ‘ '
Lbterine halta (enąeptatipn, a major cauae 

of Kfop, and pveręppjes the pdors themSflveą. 
Your breath becemea swqct and agreeablę. It 

net offęnd qthers.
If you valyp your job and your. frląuda, ūse 

fdateripe, the aafe antiaeptie, regularly.Lath- 
bert Pharnjacal Company, St. Louia, Mo.

Don’t offend pthers * Check 
%alitosi$ with USTERINE

Sergantiems patarir 
mas Dykai 

Velijusias ir gerinusią^ lytinio 
silpnumo, reumatizmo, inkstų,; 
Pūslės įr venerinių ligų gydymas.

Virš 25 metų toj pačioj vietoj*. 
Ne atidėliokite, ateikite pasitarti 
dykąi, ąčra priedermių,

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St.

CHICAGO, ILL. , 
Central 4641

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

Sekmadięnį 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadienį. Trečiadienį ir Šešta
dienį nuo 10 v. ryto iki 8 v. m p. 

b ........k j 11

^.SIMASO OAUKANTO/7 
fEDERALSAVINGS 

JANP LOĄN ASSOCIATIpN 
Qf CHICAGO

West Cermak Road2202
BEN. J. KAZANAUSKĄS, Raštininkas.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

, •? '!.» r \ •; ............... 11 -1-'

ambulaNce patarnavimas diena ir naktį.
Turine Koplyčias Visose Miesto Dąlysę.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelią K, Janiai

.r____  - Physical T^erapy1 an(l Midwife
M <3630 S. WeRtcra 

iP te 1 Avė.. 2nd floor 
Hpmlock 9252 

patąrjjąąją prie 
gimdymo namuo 
sė ar ligoninėse, 
dųttdu mąssagd 
eflectnc t r e a tr 
rnent ir mą^n®- 
tie bįąpįęęts ir tt. 
Moterims ir mer
ginama PAtatf- 
mąi dovaną!.

? A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

p .I V • t r - / ■ • ■ • <

J. F. RADŽIUS
66$ West 18th Sit^ęęt . Phone Canal 6174

S. M. SKUDAS
718 Weat 18th Street. Phone Monroe 8877

8 . r , 1 A1 ■ -ir- • «». . t / -į . t. T"!

f, J. ZOLP
1646 West 46th Street Phoneą Boulevard 5203-8418

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 5703

•' 1
*" 1 . i.. g

EVANSVĮEįrE, IND. —' Emmptt St.epro ir jo žmoną, 
penki vaikai apsinuodijo. Policija veda tyrinėjimą.

. >

ŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai 1
LINOLEL’M 9x12 . 

STIPRUS IR GRAŽUS 

$3.95
ROOSEVEIT 

EORNITUREf
2310 West 

Roosevelt Road
Tel. Seelęy 8760

1

Sausas oras negali įeiti 
—Drėgmė negali išeiti. 
Labiau -w- Sušvelnintas 
Old Golds yra visuomet 
Dirbtuvės-šviežumo.

rreferred by / 
millions 

to mayonnaise

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 

r new way.Try it! e

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Deąrborn St.
Kamb. 1481-1484—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone t Renublic 9728

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

v .. Rezidencija . . > ..
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2516

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: PanedSlio, Seredoi ir 
Pitnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 787

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.

Gydytojai ii Dentistai

Amerikos Lietuvi* Daktar* 
Draugijos Nariai.

A. Montvid, M. D,
Vai. 1 iki 8 po pieta. 6 iki 8 vak, 

Tel. Spplej <83.9
Nam» telefonas Br«nswtck IM7

Ofiso UcL fSoulęvard 8918 
Kez. TeL Victory 2848 
Dr. Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1?8 nuo 6:80-8:81 
o^iml atarti

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
leL Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest 22nd Street 
Valandos: nuo 1—8 Ir f—>8 

Seredomis ir nedtl. pąaąl nutarti 
Rez. 6631 So. California Aveaaa 

Teiefonįųi RapubUc 7968

Phone Boalęvard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoi nagai sutarti.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 80. ASHLAND AV«. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir pųo 6IMS 

vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofiso «Tel.: Be alevard 7820 
Namų Tek: Proapoęt 1WO

■ y1—; -?11 1111 u111' J  "■     T""‘T"'..1"!  F11—TTlf

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedalioj pagal putartl

Kiti Lietuviai Daktarai.
Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 g. W

'Dr. S. Naikelis , f
GYDYTOJAS 1JĮ CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Dr. A. J. Manikas
PH YSICI AN-rf URGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

Dr. Walter M. Eisią 
PHYSICIAN »nd SURGEON 

Ofisas Marąuette Medical Building
Suite 208

6155 SO. KĘDŽJE AVENUE 
Hemlock 8700

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

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
t

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* ligas, 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau« 
jausiu* metodus X-Rav Ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietą fr 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro, 

TeL Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central, 7<6|

J, R ĘŲPEIĘIS
4605^07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Byighton Parjk Skyrius, 4447 S. Fairfįeld, Laf. 0727

LACHAWĮCZ jr SUNVS
2314 West 23rd Plące Phones Ganai 2515—Cicero 5927

S, C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St.. Tel. Pųllmaų 1270 arba Ganai 2515

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanįcą Avenue Phone Yards 1188

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Pbone Lafayette 3572

<;U . ,t ,, ................. t. t-----rrrr.:-------—.—....... -

8307 Lituanica Avenue
■ A. MASALSKIS

Boųlęw4 4139

DR. VAITUSH, OPE 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiąu.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

J.'U'lrtįjĮ Ų»*į.Į 'J . jj.N.jn

Ambulance patarnavimas dieną ir naktj
YARds 1741—1742

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

1829
Pritaiko Akinius 

Kreivąs Akis 
Ištaiso.

. Ofisas ir Akinių DirbtuvI 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL diena.

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2080.
.....-......... ... ................ *“■. "" "'jim

Telefonas Yardp 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTTI ASHLAND ĄVE.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 i|d 8 po pRetu 

7 iki 8 vai NedlL nuo 10 iki 12 
Res. Telephone PLAZA 24M

oti,č„T&, J*19* 

JKS2e 'JLuL JLJ]?UUML V1V1

Dr,A.A»Roth
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Aje.. 
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Nedik 

liomis ir šventadieniais 10—U



NAUJIENOS, Chicago, m

uošve

DIDELIS IŠPARDAVIMAS
APEX SKALBYKLŲ

INDIANA HARBOR, IND vai

cen

Niekutis cen

pra

paran

Jos. F. Budrik, Ine
Sudrik Furniture Marikad

mo
•Korespondentas, nu

LIETUVOS-AMERIKOSJ. J. Pranckas,

Termometras

gerai
West Pullman

STANDARD FEDERAL SAVINGS

DYKAIGeriausi

NATEtAN 
KANTER

3417 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705

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

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

laimingos ke- 
Stepanijai ir

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

MARQUETTE PARK 
leidžia Chicagą 
atostogoms dvi

naujienos 
1739 S* 

Hdttod St> 
rHTCAGO

NORTH 
OERMAN 
LLOYO

balius 
reikia 

tada 
tokius

2324 S. Leavitt St. Tel. Canal 1679
JUSTIN MĄCKIEWICH, Prezidentas

Praeitą savaitę pas Mockie 
nę neįleido jokių lankytojų, net 
jos dukterį Kastanciją Nipri- 
kienę per porą dienų neleido 
pamatyti motinos.

Dabar O. Mockienė pradėjus 
atgauti sąmonę ir lankytojai 
yra įleidžiami.

PRALEISK 
VAKACIJAS

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

MATT RAUGAS 
1943 N. Kostner Avė. 

po 5 vai. vakare.

Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

Vienų mėtų senumo.:

Dvigubas Cellophane 
Old Golds cigaretų įvy
niojimas juos apsaugo
ja nuo drėgmės, saus
ros ir visų kitų cigaretų 
pasitenkinimo priešų.

ir išvažiuoja 
jaunos pane-

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

Beveik jau vieni metai 
slinko, kai Golden Star Kliubas 
yra be kliubvietės. Susirinki
mams šiaip taip dar gavo vie
tos laikyti, nors ir neparankio
je patalpoje. Bet ką padarysi, 
nariai kentėjo. Reikia laukti 
geresnių laikų, bene praeis de
presija, nuolat nariai kartoja. 
Tačiau sporto mėgėjai ir šiaip 
kliubvietes mylintys nariai pa
reikalavo, kad kliubas išrinktų 
komisiją ieškoti kitos pigesnės 
kliubvietės, negu buvo senoji 
kliubvietė. Dėka jos darbui pa
sisekė surasti kliubvietę, ir pe
reitame susirinkime komisija 
raportavo, kad jau turime 
kliubvietę. Raportą ’ kliubas už
tvirtino ir paliepė komisijai 
kuogreičiausiai rakandus per
kelti.

MARQUETTE PARK. —Pp. 
Helen ir A. Ališauskai, užlai
ką gazolino stotį prie 70 gat
vės ir Rockwell street, šešta
dienio ryte Šv. Kryžiaus ligo
ninėj susilaukė 8 svarų sūnų. 
Motina ir sūnūs jaučiasi labai 

J. Z.

lės. Jos yra Stepanija Lenkau- 
skaitė, 6422 So. Map1ewood 
avenue, ir Jane Juozaitis, 6418 
So. Maplewood avenue.

Trečiadienį, liepos 15 dieną, 
jos išvyksta į Takoma, Wa-

Praeitą sekmadienį Bimbos 
svetainėje įvyko SLA 55 kuo
pos susirinkimas. Narių atsilan
kė vidutinis skaitlius.

Delegato raportas iš Kong
reso Demokratinei Tvarkai At- 
steigti Lietuvoje buvo platus ir 
aiškus. Iš jo pasirodė, kad de
legatų buvo iš visų srovių 
draugijų ir kongresas svarstė 
rimtus dalykus Lietuvos liau
dies gerovei. Kongresas buvo 
tvarkingas, išrinko tam (tikrą 
komitetą, kuris ir ateityje dar
buosis Lietuvos liaudies nau
dai. Buvo keletas klausimų, į 
kuriuos delegatas atsakė.

Buvo platus raštiškas rapor
tas su paaiškinimais delegatų 
iŠ SLA seimo, kuris įvyko Cle- 
velande, Ohio. Iš raporto pa
aiškėjo, kad Susivienijimas au
ga finansiškai. Nors narių 
skaičius ir sumažėjo depresijos 
laike, bet vajus yra pratęstas 
iki naujų metų. Gal pasiseks 
prarastus narius atgauti.

Progresyviams delegatams 
prisiėjo pusėtinai pasidarbuoti 
seime. Fašistuojantys delega-

Mylintys kliubvietę nariai 
perkraustė rakandus. Darbavo
si kai kurie kelis vakarus, kad 
geriau vietą išpuošti, ir kaip 
teko girdėti, jie rengia kliub
vietės įkurtuves. Įkurtuvės 
įvyks ateinančio šeštadienio va
kare adresu 111 East 107 St., 
naujoje kliubo svetainėje. Na
riai ir kliubo draugai nepamirš
kite atsilankyti ir praleisti 
smagiai laiką, čia Golden Star 
Kliubo bus laikomi ir susirin
kimai.

Susirinkimai Golden Star 
Kliubo yra laikomi kiekvieną 
mėnesį paskutinę pėtnyčią. Ną- 
riai, nepamirškite atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie kliubo. —Narys.

tų mums chicagieČia^ns daug 
naujienų. Veliju 
lionės panelėms 
Janei.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Pamišęs Celestino P. Gonzales kirviu nužudė visus šešis savo 
kus. čia matome visų šešių vaikų nuotrauką. -

Patogus geležinkeliais susisiekimas 
iš Bremeno ar Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietinį 
agentą arba

Arba keliaukite populiariais ‘ekspresi
niais laivais.

COLUMBUS 
HANSA - DEUTSCHLAND 
HAMBURG - NEW YORK

GARFIELD PARK. — Lie 
pos 12 dieną Garfield Parko 
Vyrų ir Moterų Pašalpinis kliu
bas laikė susirinkimą. Karš
čiams užėjus daug žmonių bė
ga kur vandeny atvėsti. Pana 
šiai daro ir mt/sų kliubiečiai. 
Todėl šiame susirinkime buvo 
nedaug narių atsilankiusių.

Pusmetiniame kliubo susi
rinkime buvo išrinkta komisi
ja konstitucijai peržiūrėti. Iš
rinktoji komisija peržiurėjo į- 
vairių Chicagos draugijų bei 
kliubų net dešimtį konstituci
jų ir surado, kad Garfield Par
ko Vyrų ir Moterų pašalpinio 
kliubo konstitucija yra atsili
kusi bent dvidešimtį metų.

Kaip prieš dvidešimtį metų 
kliubo buvo įvesta, nariui mi
rus mokėti po $1, taip ir da
bar tebėra. Komisija, kurion 
įėjo Jasinskas, Pranckas ir Jo- 
seph Woski, paėmė už pamatą 
vienos didžiausių Chicagos 
draugijų konstituciją ir pasek
dama ją padarė trumpus fi
nansinius projektus ir pridavė 
juos susirinkimui. Vienas ko
misijos narys perskaitė šitokį 
planą:

1 skyriaus mokestis 50 cen-

Pasirodė, kad toks ar kitoks 
planas netinka kliubo pirminin
kui Medelinskui. Jo noras yra 
numušti mokestį nuo dolerio 
iki pusės ir numušti pašalpą. 
Reiškia, sulig pirmininko ma
nymu, reikia nukapoti iš visų 
pusių. Bet, dėka to, nariai mo
kėję duokles per dvidešimtį 
metų taps labai nuskriausti.

Antras komisijos narys tu
rėjo raštišką pieną prie aukš
čiau4 paduotos lentelės, kaip jį 
butų galima pritaikyti. Jau pra 
dėta skaityti, bet atsistojo Juk 
nis ir pradėjo rėkti, nors ne
žinojo, kas ten buvo parašyta, 
ba raštas nebuvo dar perskai
tytas. Tas asmuo taip darė to
dėl, kad jam asmeniškai neti
ko komisijos narys. Atrodo, 
kad jam nerupi kliubo gero
vė; jis daugiau prisilaiko bim- 
binės pagiežos. Kur vėjas 
čia, ten linksta, o rimtumo, 
sistatymo trūksta.

Nežinia ką dabar darys 
misija, ar suras būdą pritai
kyti konstituciją pirmininke 
geismams ir ką nariai paša

Karšta, sunku net susirinki
mus laikyti, o nekurie nariai 
dar kalba apie baliaus surengi
mą. Kadangi pereitasis balius 
pasisekė, nors mažai narių bu
vo, tai mano, kad kitas 
geriau nusisektų. Well, 
palaukti kol atvės oras, 
bus galima bent kelis 
parengimus surengti.

Svetainę Bimba turi 
kią, kurioje laikome susirinki
mus be jokio atlyginimo. O 
parengimams dar geresnė ji 
yra. Tik nariai nenori pradėti 
dirbti. Daugelis nenori apsiim
ti komisijoje dirbti surengimui 
kokio baliuko kuopos naudai. 
Vis, išsisukinėja, sako depresija 
yra, nieko nepelnysime. Bet 
moterys drąsesnės buvo. Jos 
trys komisijoje apsiėmė dirbti 
ir sako pamėginsiančios su
rengti, gal laimėsiančios. Jos 
pamėgino, surengė balių ir kuo
pai liko pelno. Butų gerai, 
kitą kartą surengtų vyrai 
lių. Matysime, gal ir jiems 
siseks neprasčiau, kaip ir 
iterims

shington. žada paviešėti gan 
ilgą laiką pas savo gimines.

Prašyčiau, kad iš tokios to
limos kelionės panelės parvež

tų mėnesiui, $6 metams.
2 skyriaus mokestis 75 

tai mėnesiui, $9 metams.
3 skyriaus mokestis 25 

tai mėnesiu'!, $3 metams.

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

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $.800
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

TAUPYKI? PINIGUS UŽ
TIKRINTOJ ĮSTAIGOJ

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

Mokam dividendą kas 6 menesiai. Praeityje 
išmokejom

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

Greiti traukiniai prie pat laivo Bremer 
havene užtikrina patogią kelione į 

Kauną

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

Ketvergais WHFC, 1420 k. 8 vai. vakare.

APLANKYKIT

Lietuva
Per 7 dienas busite senojoj tėvy
nėj e, j ei keliausite ekspresiniais 

garlaiviais

tai buvo užsimoję progresyvius 
narius iššluoti iš valdybos, bet 
tas jiems nepasisekė. Seimai vis 
traukiama j rytines valstijas. 
Tautininkai tikisi kada nors už
variau ti Susivienijimą. Juk tą 
manė ir bolševikai, bet ar jiems 
pasisekė?

Buvo nemažai ir klausimų 
delegatams, bet jie rimtai j 
juos atsakė. Kadangi delegatai 
atliko darbą, tai jiems nutarta 
atmokėti skirtą dalį pinigų. 
Jeigu kuopa butų turtingesnė 
finansiškai, tai už tokį darbą 
reikėtų daugiau atlyginti. Bu
simam seimui gal praturtėsime 
finansais, tada galėsime mokėti 
daugiau.

IŠ iždo globėjų raporto pa
aiškėjo, kad Centras turi pelno 
iš musų1 kuopos taip pomirtinė
mis, taip pašalpos mokesčiais 
sumokėtais per musų kuopos 
narius. Jeigu šitaip visos kuo
pos darbuotųsi, tai Centro iž
das augtų dar sparčiau. Butų 
tada galima skaityti Centro iž
dą bent keliais milionais dole-

Dabar galima gauti kaimininiam taveme.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 South Halsted Street
Vis! Telefonai YARDS 0801 

VIENINTELIS DISTBIBUTOBIS

Praeitą savaitę antradieny 
Mrs. Ona Mockienė, 3111 So. 
Halsted St., tapo sunkiai su
žeista automobilio, kuomet ji 
grįžo išsimainiusi pinigus pas 
skersai gatvę gyvenantį biz
nierių.

Automobilis, valdomas Matt 
Kamin (Kaminsko), 4525 So. 
California Avė., trenkė senutę 
O. Mockienę, nublokŠdamas ją 
apie 30 pėdų į priekį gatvės. 
Nelaimėj buvo palaužta moters 
ranka ir koja ir bendrai suža
lotas kūnas įvairiose vietose.

O. Mockienė dabar randasi 
Cook kauntės ligoninėj, warde 
42, lova 48, ketvirtame auk-

VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
Užsirašyti 

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

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

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

Nuolaida nuo $10.00 iki $35.00 ant naujos 
APEX SKALBYKLOS 

Parduodama įmokant $1.00 down. 
Kitus lengvais išmokėjimais.

Y E AP
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KODĖL JIE NESUSITAIKO?

Vakar Amerikos Darbo Federacijos taryba rengėsi 
padaryti galutiną sprendimą Industrinės Organizacijos 
Komiteto klausimu. Ar Taryba tą Komitetą it priklau
sančias prie jo 12 Unijų sūspendavo, ari ne, rasabt šiuos 
žodžius dar nebuvo žinios. Jeigu suspendavo, tiai atiei1-. 
nanti A. D. Federacijos konvencija tas unijas pašalins,: 
ir tuomet organizuotame Amerikos darbininkų judėji
me bus įvykintas didelis skilimas, kuris glali ilgiems me
tams suparaližįuoti darbininkų klasės jėgaš.

Bet'ar yra rimtas tokiam skilimui pamatas? Dėl 
ko eina kova tarpe dviejų frakcijų Ak Darbo. JfederalcL1 
jos viršūnėse?

Sakoma, kad ji eina dėl unijų organizavimo princi
po. Federacijos tarybos dauguma stojanti už amatų 
sąjungas, o John L. Lewis ir jo šalininkai —- Už indust
rines unijas. Tačiau paklausykite, ką sako kiekvienos 
pusės vadas.

Amerikos Darbo Federacijos prezidentas Wm. 
Greėn davė pareiškimą spaudai, kuriame tarp ko kito 
sakoma;

“Ji (Amerikos Darbo Federacija) nesilaiko ko* 
kios nors dogmos, ji nemėgina taikyti gyvenimui 
sustingusią ir nelanksčią organizacinės filosofijos 
formą.

“...Vartodami abudu organizacijos planu, taip 
industrinį, taip ir amatinį, organizuotieji darbinin* 
kai pakėlė savo gyvenimo standardą ir pastūmėjo 
priekyn savo ekonominius ir pramoninius intere
sus/’
O štai ką sako Industrinės Organizacijos Komiteto 

pirmininkas Lewis:
“Industrinės Organizacijos Komitetas nėra 

priešingas gyvuojančioms amatų sąjungoms. Jisai 
tiktai ėmėsi organizuoti 30 milionų apleistų darbi
ninkų pramonėje, kuriuos, kaip praeities rekordai 
rodo, amatinės unijos nestengė suorganizuoti.” 
Taigi Green sako, kad jisai nėra priešingas jndUst- 

riniam unijizmui, o Lewis užtikrina publiką, kad jisai 
neturi nieko prieš gyvuojančias amatinės unijas. Jeigu 
taip, tai kuriam galui jie rengiasi skaldyti Amerikos 
Darbo Federaciją?

Kova eina, matyt, ne vien dėl organizacijos princk 
pų. žmonės, kurie pažįsta angliakasių unijos vadą, ma-j 
no, kad jisai nori patapti Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentu. Jeigu jisai negialės patekti į prezidento vie
tą, tai jisai Federaciją skaldys.

Wm. Green numano, ko siekia jo oponentas. Todėl, 
kad kontrolė Federacijoje pasiliktų jo rankose, jisai yrą 
pasiryžęs, pirma negu ateis konvencija, pašalinti iš Fe
deracijos Lewisą ir tas unijas, kurios jį ręmiA.

Tai' yra kova daugiausia dėl galios, o ne dėl princi*;H po. ■ •

buvu*

jos projekte Šis punktas yra 
neaiškus. Konstitucijos komisi
ja, kurios priešakyje stovi pats 
Stalinas, pradžioje pati abejo
jo, ką daryti su tais “kontr
revoliuciniais*’ elementais. Val
džios spaudoje (o kitokios spau
dos. Rusijoje nėra) buvo pa
skelbtos neva diskusijos tuo 
klausimu. Bet, galų gale, Rusi
jos valdovai įsidrąsino ir So
vietų Sąjungos pirmininkas My
kolas Kalininas daVė viešą pa
aiškinimą, kad ir popai bei ca
ro valdininkai turės teisę bal
suoti. Jisai pareiškė:

.1

“Mes žinome, kad yra prie-j 
šų ir mes nuolatos turime 
prieš juos budėti, bet Šiandie, 
jau tas elementas yra nuse-1 
nęs ir mažos reikšmės.

“Tuo labiau, duodami savo; 
atviriems priešams rinkimų 
teisę — kunigams,
sieittš kulokams ir Senojo 
režimo valdininkams 
dauguma jų, kaip sakiau, pa
darė pažangos per eilę metų 
— ir tuo suteikdami jiems 
progos dalyvauti sbciališti- 
niame valstybės gyvenime, 
mes dar labiaus juos paveik
sime ir bent •dalinai pakeisi
me jų p'ažvalgaš.”
žodžiu, Kalininas tikisi, kad 

popai, buv. caro valdininkai ir 
kutokai, gavę teisę balsuoti, 
pasidarys palankesni soVietų 
valdžiai.

Gal būt, taip ir bus. Bet tai 
nesvarbu. Jeigu tie senojo rė
žimo likučiai yra nereikšmingi, 
tai iš viso nėra prasmės siau
rinti jų teises. i,

Balsavimo teisė
Tačiau ir tai nėra pamatinis 

dalykas. Jeigu valdžia pripažįs
ta žmonėms visuotiną badavi
mo teisę, tai kuo pasiremdama 
ji gali daliai piliečių tos teisės 
neduoti? 

. . , ■ ' t

Neduoti dėlto, kad tie pilie
čiais yra vAMžios*ipriešai?5 Bet 
tai reikštų įvedimą labai pavo
jingo ir visai nedemokratiško 
principo:

o

Bet kur dingo “sovietai”?
A .1

“Buržuazinio liberalizmo” io-i 
gika, galų gale, Maskvoje paė
mė viršų. Kartą įstoję j kelią 
parlamentarizmo, paremto vi
suotinu balsavimū, bolševikai 
buvo priversti pasisakyti ir už; 
balsavimo teisę “kontr-fėvoliu-į 
ciniems” elementams.

čia bus ne pro šalį priminti,; 
kad musų komunistiški gudruo
liai daug kartų atakavo “Nau-i 
jienas”, kam j.os “užtaria” buv. 
caro tarnus, baltagvardiečius ir 
kitokius darbo žmonių priešus,' 
reikalaudamos visuotino balsai 
vimo sovietų Rusijoje. “Nau-; 
jienoms”, žinoma, niekuomet 
nerūpėjo tų elementų interesai J 
bet jos stojo už modemiškos 
valstybinės tvarkos principą —į 
visuotiną balsavimo teisę.

Tą principą, kaip dabar ma-' 
tome, pripažino pati Maskva.

Tačiau dabar kyla kitas klau- ’ 
Simas. Jeigu Rusijos žmonės' 
rinks Visuotinu balsaVimto. kraš
to parlamentą, tai kur dings; 
tas garsusis Lenino “išradi
mas”: “proletariato diktatūra, 
sovietų valdžios formoje”?

Sovietams, aišku, naujoji 
konstitucija nepalieka jokios 
vietos;

Kas yra sovietai? Tai atski*; 
rų ekonominių grupių atstovų, 
komitetai. Kiekvieno fabriko i 
darbininkai, nežiūrint kuriai 
partijai jie priklauso, renka sa-. 
vo atstovus. Tie visų fabrikų, 
atstovai, viename mieste, susi
renka daiktą - yra 

Ji 
pir-

Apžvalga
ĮSTEIGĖ “LIAUDIES 

PARTIJĄ“

New Yorko socialistai, kurie 
neseniai pasitraukė iš partijos 
ir pradėjo organizuoti “Sočiai 
Demokratinę Federaciją”, laikė 
konvenciją liepos 4—5 d. d. ir 
nutarė įsteigti naują politinę 
partiją New Yorko valstijoje— 
Liaudies Išarti ją (People’s Par* 
»ty).

Bet ši New Yorko socialistų 
organizacija nori palaikyti kaip 
galint artimesnius ryšius su 
pažangiomis darbininkų unijo
mis. Todėl minėtoje konvenci
joje buvo iškeltas sumanymas, 
kad Liaudies Partija susižino
tų su unijų Nepartine Lyga ir 
apsvarstytų kartu su ja Darbo 
Partijos steigimo klausimą. Po 
ilgų diskusijų konvencija išrin
ko komisiją iš 9 asmenų ir pa-

vedė jai tartis su Nepartihe 
Lyga. r l

Už mėnesio laiko turės įvykti , 
nauja Liaudies Partijos kon-* 
vencija, kuriai ta komisija ra-; 
pertuos, ar yra galima šiemet 
sudaryti Darbo Partiją, ar ne., 
Į komisiją įėjo Šie asmėns: 
Louis Waldman, August Cląes- 
sens, Ėdward P. Čassidy, Ju
lius Gerber, Louis Hendin,' 
MattheW Lėvy, AlgerUon Lee, 
Louis P. Goldberg, William 
Kariin. i

GAUS BALSAVIMO TElSfej 
BUV. KULOKAI, GARO V AL*

MNINKAI IR KUNIGAI

Iš Maskvos ateina žinia, kad 
sovietų valdžia nutarė suteikti 
balsavimo teisę ne tik darbi
ninkams, valstiečiams ir smul
kiems amatininkams, bet taip 
pat ir kunigams, buvusiems ca
ro valdininkams ir “buožėms” 
(kutokams — turtingiems ūki
ninkams).

Naujosios sbviotų konstitūči-

kad balsaviiho teisė 
yra duodama tiktai Valdžias ša- 
lihihkams. Tokia rinkimų tvar
ka netūretų jokios vertės.

Viena iš dviejų: arba balsa
vimo teise yra visuotina, arba 
ji nėba visūotina. Jeigu ji yra 
visuotina, tai ji privalo būt su\ 
teikta visiems pilnateisiams pi
liečiams (t. y. pasį’ėkusiėms^ 
tam tikVo amžiaus ir neprara- 
dusiėms savo teisių iteismo 
sprendimo rezultate, už tam 
tikrus baudžiamus nusikalti
mus). O jęigu ji nėra visuotina,: 
tai įstatymas turi nutiesti aiš
kią liniją terpe tų, kurie gailį 
balsuoti, ir tų, kurie negali.

Ta linija nėgali būti piliečių 
įsitikininUii, nes tai sunaikin
tų patį teišėtumo pagrindą. Jei-, 
gu balsavimo teisė butų duodam 
ma tiktai “geriems” piliečiams, 
tai ji butų grynas valdžios sau
valės įrankis. '

Balsavimo teise negali taip: 
pat būti teikiama sulig piliečių 
kilmės, nes tai reikštų atgyve
ntosios lūomų sistemos įvedimą.

Buržuazinėse šalyse, kūrioše' 
ilgą laiką nebuvo visuotino bal
savimo, rinkimų teise priklausė' 
huo to, kiek žmogus turi turto 
arba mokšlo arba kiek jisai mo
kėdavo tiesioginių mokesčių. 
Tai Vadinama “cenzine” (gy
ventojų surašymo daviniais pa-, 
remta) rinkimų sistema. Aiš
kus dalykas, kad dabartinei Ru
sijai tokia sistema negalėjo būt 
priimtina, hes jos valdžia sako
si proteguojanti kaip tik tuos 
visuomenės sluoksnius, kurie 
jokio privatinio turto neturi.

Todėl, jeigu Stalinas norėjo 
pasirodyti pasauliui “demokra
tu”, tai jisai buvo priverstas 
pripažinti balsavimo teisę vi
siems gyventojams. Nuostabu 
yra ne tai, kad popai, ‘‘‘buožes”, 
ir btov. caro Valdininkai gaVo 
teisę balsuotu bet kad valdžia 
net po konstitucijos projekto, 
paskelbimo ilgą laiką svyravo, 
ar jiems tą teisę duoti, ar nė.’

renka į daiktą — ir tai 
darbininkų atstovų taryba, 
išsirenka savo valdybą — 
įtoininką, sekretorių ir t. t.

Visos šalies darbininkų 
stovų tarybų įgaliotiniai, šuva-' 
žiavę į daiktą, sudaro ‘sovietų 
suvažiavimą. .■ ,- 7

Panašiu budu ūkininkai kiek- 
viename sodžiuje renka savo 
atstovus j valsčiaus ūkininkų 
atstovų tarybą; Valsčių ūkinin
ką tarybos renką. įgaliotinius į 
gubernijos ūkininkų atstovų ta
rybą; b gubernijų tarybos ren-J 
ka įgaliotinius, į Viso krašto so
vietų suvažiavinii*.

Taip pat sudaro savo tarybas 
(sovietus) kareiviai, rinkdami 
sa'yo atstovus kiėk vienam e pul
ke; rašytojai, menininkai ir tt.

Kas skiria šitą, “tarybų siste
mą” nuo paprastos “būržuaži-: 
nes” parlamentinės sistemos? 
Tas faktas, kad balsavimai 
įvyksta kiekvienoje ekonominė
je arba profesinėje grupėje 
atskirai: ūkininkai retoka savo 
atstovus skyrium nud darbinin
kų, darbininkai skyrium nuo 
ukininkų, kareiviai skyrium nuo 
darbininkų ir ukininkų, ir t. t. 
O tūo tarpu, renkant “buržua
zinį” parlamentą, visi žmones/ 
kurie gyvena tame pačiame dis* 
trikte, balsuoja įartu.

“Būržuazinio” parlamento 
rinkimams, kraštas būna pada
lintas | geografiškus distriktus; 
o renkant sovietus, gyventojai 
būną paskirstomi pagal jų Už* 
siėmimus arba profesijas.

Dabar naujosios konstitucijos 
projektas rinkimus pagal pro-, 
f esi jas atmeta. Jų vietoje, jisai, 
įveda rinkimus pagal distrik-, 
itos. Tū'o budto naujoji soviėtų- 
konstitucija atmeta patį sovie
tų sistemos pamatą. Nors So
vietų Sąjungos parlamentas va* 
ditosis “Vyriausias Sovietas”, 
bet savo esme jisai bus ne kas 
kita, kaip paprastas “buržuazi
nis” parlamentas (juk iū par
lamentai buržtoažinese šalyse 
neretai vadinasi “tarybomis”— 

šVeicarijbs parlamentas: 
tautos tary-

at

patys bolševikai
“sovietinės Val

pav.
“Nationalrat” 
ba).

Vadinasi, 
jau atsižada
džios sistemos”. O ar dar čia 
seniai visi komunistų agitato
riai ir Viši ją laikraščiai nuo
latos barabanydaVOs kad “aukš- 

darbinihkiškoS valdžios 
tai

čiausia
forma”
kydavo, kad Leninas įtoėšęs
svarbų '
mokslą apie valstybę, išrasda
mas sovietus, kuomet tikru
moje Leninas visai sovietų ne-

- sovietai, jie sa-

“papildymą” į Markso

išrado, o tik vartojo juos, kai/ 
po skraistę savo diktatūrai pri
dengti.

Ta skraistė nuo ilgo Vartoji
mo nusidėvėjo, todėl ninb 
įpėdinis Stalinas sovietinę sis
temą atmeta, tikėdamasis, kad 
“buržuazinį parlamentarizmą” 
jisai galės taip pat gerai, arba 
dar geriau, panaudoti diktatū
ros tikslams, kaip sovietus, čia 
jisai paėmė pavyzdį iš fašistiš
kų valdžių, įsteigdamas Rusijo
je partinį monopolį, kadangi 
Rusijoje, pagal naująją konsti
tuciją, bus legališka tik viena, 
valdžios partija, tai kad ir visi 
-.........~............ ............. .............

žmonės galės balsuoti, renkant; 
atstovus į “Vyriausiąjį Sovie
tų”, j jį vis tiek galės praeiti 
tik valdžios užkirtieji kandida
tai.

Bet gyvenimas privers bolše-' 
vikūs anksčiau ar vėliau pa
keisti ir 126 straipsnį savo nau
joje konstitucijoje. Drausti so-’ 
cialistines partijas, kurios yra; 
Socialistinio Darbininkų Inter
nacionalo nariai, yra toks di
dėlis absurdas, ypač šalyje, ku
ri savo tvarką vadina “socialis
tine”, kad tas staliniškos “de
mokratijos” triksas negalės būt1 
ilgai praktikuojamas.

Lietuvos pramonės ir 
žemės ūkio paroda

negu

kvaliteto, bet kainas stato kaip 
už geras prekės.

Beje, ir čia kainų tvarkyto
jas mėgina kaip ką daryti, bet 
tik šališkai, vienpusiškai. Jis 
nustato prekės štandartą, bet 
mažai bodamas ar toji prekė 
turi tas- visas geras -savybes, 
kurias ji pagal savo kainą pri
valėtų turėti.

Kad Lietuvoje pusėtinai skur
sta žemės ūkis, yra daug iš-" 
orinių priežaščių, kurių vidaus 
jokiomis pajėgomis nugalėti 
negalima. Čia tik tarptautiniai 
situacijai pasikeitus pakitėtų 
ir vidaus rinka. Bet gi yra 
daug kas taisytina, darytina 
vidaus gyvenime ir tifo" galima 
daug kas atsiekti, ha kad ir 
tasai žemės ūkis vis dėlto tu
rėtų geresnes gyvenimo sąly
gas, jau nekalbant apie darbi
ninkus, kurių būklė tikrai yra 
skaudi.

Lietuvos pramoni
ninkai

Jei tik butų pramoninkų už
darbiai sumažinti, jėi tik butų 
nurodytos ribos jų galimų pel
nų, tai tuoj skaisti prošvaistė 
Lietuvos gyvenimo horizonte 
pasirodytų. Bet šitai gali pa
daryti kiti krašto Šeimininkai, 
kurie butų labiau pasiryžę bo
ti viso krašto gyventojų rei
kalų ir nebūtų • užsispyrę vien 
tik politiniai .kraštą tvarky
ti.

Be 
žymi 
dirba
Lietuvos banko skolintais, c 
kai kuriais atsitikimais ir dar
bą gauna iš Lietuvos iždo, štai 
medžio apdirbimas, daugeliu 
atvejų, gaunamas iš žemės 
Ūkio ministerijos, nes nereikia 
pamiršti, kad Lietuvoje visi 
stambus miškai skaitomi Lie
tuvos valstybės nuosavybe. Tai 
gi yra priemonių, net visake 
riopių tuos pramoninkus su
drausti, nes tai nėra, visišką} 
savarankus biznieriai, n tik į 
svetimą kūną įsisiurbę.

Radau reikalinga rašant apie 
Lietuvos pramonės ir žemės 
ūkio parodą paskleisti keletą 
pastabų ir bendrai dėl Lietu
vos ūkio gyvenimo. Tos čia pa
stabos tik progai pasitaikius 
pavidale kelių minčių pareikš
tos. Gal kada nors teks smul
kiau Šitais Lietuvai opiais klau
simais prasitarti.

Ir vistik šita eilinė paroda 
rodyte rodo, kad Lietuvos ūky
je esama pažahgbs.

P. S. tepėju, kad ir š. Ame
rikos lietuviai šią žiemą turės 
progos tą parodą pamatyti, nes 
mačiau ją dviejų amerikiečių 
filmininfcų filmuojant.

H. L.

ūkių bus žymiai daugiau 
atsilikusių.

Bėt nors Lietuvos ūkininkas, 
jau pusėtinai prasitrynę, jau 
pusėtinai pasimokė intensingai( 
Vesti savo ūkį, bet jis praran i 

i da tas geresnes, padoresnes są
lygas šitam intensingam ukiui 
Vesti. Skolos ir kiti negalavi
mai tiek jį kamuoja, kad jis 
he juokais pradėjo nerimau- 
'tii

Lietuvos pramonė
Lietuvos pramonė turi žy

miai geresnes sąlygas augti, bu- 
juoti. Pirmiausiai tai darbinin
kų uždarbiai visai maži, auk-, 
šti muitai suteikia visas pro i 
gas darbiniams plisti, yra kur 
juos parduoti. Pramones kai 
kurios šakos tiesiog krašte įgi-: 
jo monopolines ir kainų atžvil
giu nekontroliuojamas sąlygas, i 
Be to, pusėtinai veikia visokių 
rųšių ir visokiais pavidalais 
organizuoti sindikatai. Pramo
nė nėra tikra žemės ūkio šia
me atsitikime pagelbininkč, bet 
daugelių atvejų žemės ūkio 
tikra siurbėle, išnaudotoja.

Darbininkų skriau
dimas

Lietuvoje 
tvarkymo 

kas iš tol 
tik vienu*

(Tęsinys)
štai jau Lietuva pradėjo net 

cikoriją pas save auginti ir ją 
gaminti. Pirmiau abejota ar 
Lietuvos klimato sąlygose ši
tas taip Račiui Vartojamas pro-, 
dūktas galės tarpti, bet pasi
rodo, kad jis čia išauga nė kiek, 
nemenkiau kaip kituose kraš ' 
tuose. Saldainiai Lietuvoje pla-, 
čiai gaminami ir jie pasižymi, 
gera rų'šimi, bet, deja, iki šiol, 
be mūžų išimčių beveik [tik 
Lietuvoje vartojami.

Medvilnė jau plačiai Lietu 
voje įleido Šaknis ir pamažu 
atogią medžiagą pradeda 
stumti.

Štai LietūVčje dirbtinas 
mintas šilkas tikrai Verte 
ria akis, šitos medžiagos 
dabar iš kitur visai neįsiveža- 
ma ir jos butų galima daug ki
tur išvežti. Tikrai dirbtino šil
ko gamyba Lietuvoje pasiekė 
aukšto laipsnio.

Be to, jau kelinti metai kaip, 
Dotnūbvoje ž'emės tlkio Aka
demijoje /veisiami Šilkvabaliai 
ir jie fenais sėkmingai kasmet- 
jau po keletas dešimčių kilo 
gramū šilkų Siūlų pagaminu. 
Bet tai eina tik dar moksliški, 
bandymai, kurie jau sukelia 
vilties, kad ir Lietuvoje bus 
galima tikrojo šilko gamyba 
šitų šilkvabalių kiaušiniai išsi 
rašomi iš Italijos ir čia jie pa
vasaryje laikdmi tam tikrose 
sąlygose išsiperi ir išėję iš jų 
šilk Vabaliai atsidėję gamina 
šilko siuitos, kurie savo rųši- 
mi nei kiek neišsiskiria iš Ita
lijoje pagamintų tos rųšies siu- 
lų-

Bičių ūkis ],i«tuvoje jau iš 
senų senovės žinomas, tai vi
sai netenka kalbėti, kad jis pa-’ 
rodo j e užima svarbią ir gar
bingą vietą.

Lietuvos ūkio pažanga
Visko čia neišvardysi, čia 

borėjau tik pažymėti, kad Lie
tuvos ūkiškame gyvenime me
tai į metus daroma pažanga; 
žinoma, ji galėtų būti žymiai 
didesnė, jei Lietuvos vidaus 
gyvenimas butų žymiai darnes
nis, geresnis ir jei užsienių gy
venamos sąlygos butų kitokes- 
nes, jei ūkio produktų ekspor
tas butų geresnis, laisvesnis.

Betgi reikia turėti ir tai gal
voje, kad ne visoje Lietuvoje 
ir ne visuose ūkiuose vienodai 
einama pažangos kėliais. Tie, 
kurie yra apsukresni; tie, ku
rie mokėjo visas galimas sąly
gas išnaudoti ir pasinaudoti; 
tie ūkiai, kurie iš giminių, ar
ba artimų žmonių laiku gavo 
paramos, tai tiktai tie ūkiai 
eina pirmyn, kyla aukštyn bet 
yra dar diaug daiig Lietuvoje, 
tokių žėm'ės ūkių, kurie var
gūs Vargsta, kurių jokia pa
žanga nėra pasiekusi, kurie 
smilksta ir gyvena paskutines 
savo dienas. Vieni jų dėl ap-: 
silėidimo skūršta, kiti, kad lai
ku negavo paramos, treti, kad 
juos niekas nepamokė kaip rei
kia tvarkytis.

Vadinasi, Lietuvoje žemės 
ūkyje pažanga ne visuotina, 
bet tik paskiruose ūkiuose pa-; 
stėbiama. žinoma, pažangių -sai blogus - gaminius, prasto

iŠ-

ga- 
Vė
jau

!

to, turėkim gaivoje, kad 
Lietuvos pramonės dalis 
ne savo pinigais, bet iš

yra įvesta 
institucija, 

Kainos tvar- 
požuriu, kad 
aukštos. Jų

Beje, 
prekių 
bet tai 
komos
jos nebūtų labai 
didį nustato išeinant iš įvairios 
kolkuliacijos, žinoma, pirmiau-, 
šiai turint darbininkų algas 
galvoje. Bet pilna prasme to 
žodžio darbininkų atlyginimas 
nėra tvarkomas. Darbo atlygi į 
nimo būtinas minimumas nėra 
aiškiai nustatytas, o jei kur 
nors jis neva įvedamas, tai 
darbdaviai žiauriai jį apeina ir 
nuskriausti darbininkai beveik 
neturi kur skųstis, nes socia- 
lės ir darbo apsaugos organai 
visuomet Lietuvoje nebuvo tin
kamo aukštumoje, o dabar ypač 
jie sušlubavo.

Ne seniai buvusieji Kauno 
įvykiai sakyte sako iki kiek 
darbininkai yra iš kantrybės 
išvesti.

Taigi Lietuvoje gamybos 
produktų kainų reguliavimas 
yra visai vienpusis, jis nelie 
čia darbininko gaunamo atly
ginimo. Darbininkas mažiau 
uždirba, mažiau vartoja, ypač 
jis susilaiko geriau1, sultingiau 
valgęs ir čia žala ne kam ki 
tam kaip tik tam pačiam ūki
ninkui, kurio neva interesų ap- 
ginimui įvesta tas kainų regu
liavimas.

Be to, toksai kainų tvarky
tojas turėtų žiūrėti koksai nuo
šimtis iš viso per metus yra 
leistinas darbdaviams uždirbti. 
Kitaip tarus reiktų pažiūrėti, 
reiktų susidomėti ar šitie pra
monės turėtojai čiulpte nečiul- 
bia viso krašto pajėgumą, ar 
neverčia jie Visą kraštą sirg
ti anemija, mažakraujyste...

Taigi, Lietuvos pramonė tu
ri geriausias sąlygas klestėti ir 
toji jos dalis, ’kūri neturi kra
šte beVeik jokios konkurenci
jos, žinomą, į rinką išmeta vi-

VI-30.

Jau atėjo žurnalas 
KULTŪRA No. 5 
iš Lietuvos

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

Autoritetas ir laisvoji min
tis—prčL V. čepinskas

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

įspūdžiai iš Leningrado ir 
Maskvos—Ant. Venclova.

1936 metai — Ad« Lastas.
Plienas verda — A. Pavi

lionis.
Gabrielės Petkevičaitės— 

Bitės gyvenimas—I. Dėkto- 
raitė ir literatūrinė bei Vi
suomenės veikla.

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

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

lionis.
Karas istorijos faktų švie

soje — M. Pakalniškis.
Apžvalga ir redakcijos 

straipsniai. *68 puslapiai — 
Kaina 45 centai.

* galima gauti

1739 Šo. Halsted Št
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70,000 patikrinimu pieno kvortą jpo 12 centų. Tos 
dvi kompanijos yra Internatįo- 

e , pal Dąiry Compąny ir B.orden-apsaugai nuo gaisrų Weilan Cp, Kitps kompanijos 
* ' paseksiančios šių tfviejy pavyz-
šiomis dįenęmįs Chicagos az * 

ugnagesių dępąrtamento per- 
dėtinis, maršalas Misfrael J. 
Corrigan, išdavė raportą me
rui Ędvardui J. Kelly apie jo 
vadovaujamo departamento 
darbuotę.

Iš raporto pasirodo, kad ug- 
nėgesių departamentas pejr 
pirmuosius šių ipetų šešis mė
nesius padarė 70,000 tyrinėji
mų, ar tose vietose negrumo- 
jąs gaisro pavojus. Mat ug
nėgesių departamentas netik

A

Pavargęs nuo nęmi 
gos pateko po auto 

mobiliu

—" •I"' ' J1 ‘-n ....... : ...II1"".... ' ;

Bedarbių maršavi- 
mas už žmoniška

............. JA •• .... ■ AV1’1

Žodis, kitas apie

Vos tik rnetųs yra išgyvenęs

■ 1 " "I. . f. .......-.-.-i p;... .■i.mi,,

A. Dfigotą, A. Jąnąvičią, pp, 
Peyiįaičius, Niprikus, Rudaus- 
kuš, Juozą ir Niną Stankus ip 
daugelį kitų, kurie nuoširdžiai 
rėmė žagariečių Kliubą ir su 
pasišventimu jo gerovei darbūo-

Automobilistų
Atidai

1"     m    III|I| i Illinnp III n|iiiiiiii|idiiH||.

Automobiliai
IR

Auto Mekanikai
K

Išvengimui daugelio nelaimių 
Valdžia išleido patvarkymų, 
kad visi automobiliai butų ge
rame stovy. Kiekvienų automo-

pasigirĮį, kąd turi virš ^00. Da
rią ir daugiau kaip $700 kapi
talo ižde.

Chicagos žągąriečiams nema
žas kreditas priklauso ųž įstei
gimą Žagarėje kapinių, 
k,ur kliubas pusėtiną sumą pi
nigų pasiuntė.

Žagarės ir apiejįjįkės laisvos 
minties darbuotojąi, matydami 
Amerikoj gyvenančius žagarie- 
$ps taip gausiąi jųos remian- 
čius, pakilusia energija dabina 
ir gražina kapines, Lieja ce
mento 
tvorą, 
gėlės, 
labiau

Gal

iašiąme skyriuje skelbiama tik t*e 
automobilių pardavėjai ir 
kanikai, kurie kiekvienam 

bUj yaldžios inspektoriai patik-Į pS? aJtomSuT 
rins. Kada netvarkoj, uždraus ------------

vairuotojams važinėtis. MILDA AUTO SALES 
Jps savo automobilį galite vienintelis lietuvis pardav8i .s 

sutaisyti gerai, kad JIS atatlk- Buick ir Pontiac automobilių. Už- 
t, valdžios fospekdjai, tik pas
ŠIUOS gerai patyrusius auto me-1 bus praleisti valdžios inspektorių.

Domininkas Kuraitis
806 West 81st Street 

Vįctory 1696
■ ■■■—. m ....... - į

J. K. AUTO REPAIR SHOP 
Repairing — Overhauling — Battery 
Service — Straightening fenders and 
painting.

Darbai garantuoti. Geras ir sku
bus patarnavimas.

JAS. KASLAUSKAS
911 W. 33rd Place Yards 0955

auto tnc- 
užtikrina 
geriausa

Vai s t i j oš ir Chicagos miesto 
valdžia bedarbius nubloškė i 
vargo likimą. Kai pradėjo nuo 
balandžio menesio, tai su kiek
viena savaite 83,000 bedarbių 
šeimų padėtį blogina, ir negali
ma žinoti kuomet bus tam ga
las.

Paskutiniu laiku piniginę pa
šalpą sulaikė, o siuntinėja gro- 
serio orderius. Tuo budu suma
žino pašalpą 30 nuošimčių. Da
bar duoda 23 centų vertės pen
kiems šeimos nariams vienam 
pavalgymui.

Prieš tokią nepakeliamą be
darbių padėtį Illinois Darbinin
kų Susivienijimas kviečia be
darbius ir dirbančius darbinin
kus pareikšti protestą marša-, 
vimu prie miesto rotušės i£ 
įteikti valdžiai savo reikalavi
mus.

Demonstracija įvyks liepos 
18 dieną. Vįąi dalyvąųkitę.

Illinęis parbiųinkų Susivieni
jimo skyrius Bridgeponte ręp- 
gia masines prakalbas, kad ap
tarti vargingą bedarbių padėtį 
ir ką daryti jos pagerinimui.

Kviečiame Bridgęporto apię- 
linkės liętuvįus ir kitų tautų 
darbininkus susirinkti į masinį 
mitingą, kuris įvyks Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St., penktadienį, liepos 17 die
ną, 8 vai. vakare, kur bus kaL 
bėtojai klausimų aiškinimui 
anglų ir lietuvių kalbomis,

Bedarbis Davydonis.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms
n

*

M

Negalėdamas užmigti, James 
White 68 np, 817 West Monroe 
st., išėjo pavaikštinėti. Bet pa
vargęs, jis užsimiršo kur eina 
ir įėjo į vidurį gatvės kaip tik 
tuo laiku kai pro šalį važiavo 

•,sun
kiai sužeistas ir mirė, šoferis 
paliuosuotas.

» i VUV n.CVX j/iv OUlį v<

gesina gaisrus, bet ir deda pa- automobilis. White tapo 
ctonrtcie rfniaitll novnilli nožo. I . . . „ . . . . _stangas gaisrų pavojui paša
linti.

Kita ugnėgesių veiklos ru-į 
šis buvo sekamą: įsteigimas 
mokyklos naktiniams įvairių 
pramonės ir biznio įstaigų sar
gams. 550 naktinių sargų lan
kė pamokas ir baigė nužiūrė
tą kursą.

180 naujų ugnėgesių parim
ta į ugnėgesių departamentą 
per pirmuosius 1936 metų še
šis mėnesius.

Vienuolika ugnėgesių stočių 
statoma š|uq laiku Chicagoj. 
Penkios ar šešios tų stočų bus 
baigtos statyti bėgių ateinan
čių poros mėnesių.

Šiemet pašaukimų gaisrams 
gesinti buvo daugiau, negu 
pernai per tą patį laikotarpį, 
t. y. per pirmuosius šešis mė
nesius.

Nuo sausio 1 dienos iki lie
pos 1 dienos 1935 m. pašau
kimų ugnėgesių buvo 9,966.

Nuo pradžios metų iki lie
pos 1 dienos 1936 ių. pašaųki- 
pių ugnėgesių buvo 14,503.

Rimtų, didelių gaisrų buvo
1935 m. per 6 mėnesius 62.

Rimtų, didelių gaisrų buvo
1936 m- per 6 mėnesius 

Gaisras padarė žalos
per 6 mėnesius 1935 
$2,019,932.

Gaisrai žalos padarė 
mėnesius 1936 m.—$2,850,000.

šis padidėjimas gaisrų skai
čiaus ir nuostolių dėl gaisrų, 
pasak maršalo Corringano, 
nesunku suprasti. 
1935 metai buvo kuone 
diniai mažumu gaisrų 
goj. Toliau, 1936 m. 
buvo šalta, o kai sušilo, tai 
pasireiškė kaitra ir nepapras
ta sausra. Prįe to, šiemet 
įvairiuose sandeliuose daugiau 
Žmonių dirba ir daugiau pre
kių laikoma. Visa tai sudaro 
priežastis gaisrų skaičiaus pa
kilimui.

Meras Edwardas J. Kelly, 
priėmęs raportą, išreiškė pa
sitenkinimą Chicagos ugnėge
sių departamento veiklumu.

Pašalpos reikmenės 
yra, bet nėra pinigų 

pašalpai teikti
Ir vėl Chicagoj bėda. Pini

gų yra pašalpai, būtent įvai
rioms maisto reikmenėms be
darbiams, bet nėra pinigų iš
laidoms surištoms su maisto 
reikmenių padalinimu klien
tams.

Vidaus reikalų mi 
nisteris Chicagoj

Chicagon atvyko vidaus rei
kalų sekretorius Harold L. 
Ickes antradienio rytą, liepos 
14 d. P-nas lokes yra chica- 
gietis, praeity čia praktikavęs 
advokatas, o dabar vienas žy
miausių prezidento Roosevelto 
kabineto narių.

82.
turtui
m. —

per 6

Viena, 
rekor- 
Chica- 
žiema

Geležinkelių savaite 
Chicagoj

Pirmadienį prasidėjo Chica
goj vadinama geležinkelių sa
vaitė. Per visą'“savaitę gele
žinkeliai garsin$is įvairiausiais 
budais. Trokų, busų ir auto- 
molųjių konkurencija verčia ge 
ležinkelius griebtis įvairiausių 
priemonių savo vietai Ameri
kos ekonominiame gyvenime 
atlaikyti.

Karštis išvarė jį 
iš kantrybės

Arne 'Reitan, 2439 North 
Kedzie avenu'e, pareiškė savo 
žmonai, kad jis nebegalįs pa
kelti karščio. Po to Reitan įėjo 
j maudynę ir persiskrodė ger
klę ir abiejų rankų riešas brit- 
va. Reitan išgabentas į ligo
ninę-

Ketvirtadienį pakels 
pieno kainas

Antradienį, liepos 14 dieną, 
dvi pieno kompanijos pareiš
kė, kad su ketvirtadieniu jos 
pradės imti iš suvartotoj ų už

A
Bernaitis užmuštas 

automobilio
Chlevenko

avenUe,
važiavo 
prie 76
avenue, nepaisy

10 metų, 
plrmadie- 

dviračiu 
gatvės ir

John 
7715 Avalon 
nio vakare 
per kryžkelę 
So. Chicago
damas to fakto, kad raudonos 
šviesos draudė 
Jį užgavo 
operavo 
28 m., 
mirė.

ki am važiuoti, 
automobilis, kurį 

Mrs. Čaroline Dillon 
Whiting, Ind. Vaikas

Barney apleido zoo
loginę ligoninę

Barney, milžiniškas orangu
tangas, iki šiol laikyta zoolo
ginėj ligoninėj, kadangi Lin
coln parkas neturėjo pakanka
mai tvirtos klėtkos, kuri ga
rantuotų, jogei 375 svarų bež
džionė neišlauš štangų. Dabar 
tvirta klėtka padirbta ir Bar- 
ney bi/s rodomas publikai.

Pasirinko kalėjimą
John Liston, 65 metų am

žiaus bekojis ubagas, tikreny 
bėj nėra ubagas. Jo turtas sie
kia $48,000. Tačiau John gyi 
veno išmaldomis. Ir kai poli
cija areštavo jį už ubagavimą, 
o teismas davė jam propozici- 
ją arba užmokėti piniginės 
bausmės $400, arba eiti į ka
lėjimą, tai jis pasirinko kalė
ti.

Bet Listono bėdos, atrodo, 
kalėjimu nepasibaigs. Dalykas 
toks, kad federalė valdžia su
sidomėjo klausimu, ar jis yra 
užmokėjęs taksus.

Roseland

stulpus, . tveria naują 
sodina medelius, augina 
Patį kąpipių bromą dar 
gražina.
dar metai kiti praeis, ir

Žagarės miestelį su jo ąpįelin- 
kę$ kaimaifc ir gyventojais nu
stebins laisvų kapinių graži iš
vaizda ir pavyzdinga tvarką, 

žagąriečių Kliubas turi suor
ganizavęs jaunų artistų. Tai ža-' 
gariečią supus ir dukterys, ku
rie mokinasi lošti; taip pat ža- 
gariečiaį turį gerą muzikantų 
pp, Keturakio ir Bąląko prie- 
žiųroj. O ką galimą pasakyti 
apie žagariečių veikėjus Petrą 
Arlauską, Emiliją Ęaniašausr 
kienę, Marijoną Miravičienę; 
France# Ambroząs, p-lę Sofiją 
Ambrozaitę, Adolfą Miroyit?,

----------  .. — zj;.  —-7— gr--".,.1 - ■ 

2 eilės, drigąto Cello- 
phane, tai rinktinio “L»r 
biau-Sušvelnintų” 014 
Golds tabako antspau
das. /

■■A

Šie lietttviąt’ Įr lietuvaitės ii 
siemė laisnius (leidimus) va 
dyboms:

Joseph Nauinkus 26 m. ir Jo- 
sephįne Skiraįlo 21 m.

Joseph Sžaikovics 26 m 
Eleanora Augustus 17 m.

John Las]kowski 22 m.
Irene Kempinski 18 m.

George Kuhns 27 ?n. ir Emi- 
ly Jablonskį 19 m.

Edward KonceĮ 26 m. ir Alice’ 
Pachiukas 22 m.

tų valdžios inspdcdjai, tik pas g 
dilina n<ai«ni maa i i ____uv*

kąiujkus, kurie yra skelbiami
Naujienose “Automobiliai
Auto MeRąnikąi” skyriuj

lt

ir

Buy gloves with whot 
it savęs

CONRAD’AS 
PHOTOGRAFAS 

42Q West 63rd Street 
Jaunavedžiajns 1 duodą $5.00 gražią 
dovaną. Moderniškų Vestuvių Pavei
ksiu tuzinas $12,00.

Tęį. ElnglewQQd 5883—584Q

«. b. -to•£: «• Inirtno. »aUU .u.iDtrk

Balžekas Motor 
Sales

Nauji Chrysler ir Plymouth. Didelis 
pasirinkimas vartotu karu. Tei- 
ringas patarnavimas.

4020 ARCHER AVENUE 
Tel. Lafayette 2082

JUOZAPAS ŽVINAKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 14 dieną, 11:30 valanda 
ryto 1936 "th?,” Sulaukės pusės’ 
amžiaus, gimęs Žvingių parap., 
Tauragės apskr.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Elzbieta po tėvais Ge
čaitė, 2 sūnūs Antaną ir Joną, 
5 dukteris Oną, Marijona, Pet
ronėle, Elzbietą ir Stanislava, 
2 žentus Valentiną Uganskį ir 
Vincentą Užpulevičių ir mar
čias Adele, anuka Valantiną 
Uganskis, švogerius Žutautus, 
Miklavius, Gečius, Endrikus ir 
švogerkas ir gimines, Lietu
voj švogeri Joną Gėčių ir švo
gerką Sophia Vaičiuliene ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
715 W. 21 PI.

Laidotuvės įvyks subatoj lįe- 
pos 18 dieną, 8:30 vai., ryįo . 
iš namų j Dievo Apveizdos ,pą- ' 
rąpijos bažnyčią, kurioje atsi- ' 
bus gedulingos paipaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i šv.' Kazimiero ka
pines.

Visi ą. a. Jųoząpo Žvįnakio 
, giminės, draugai ir .pąžvstami 
esat nuoširdžiai kviečiami iįą- 
lyvaut laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavima ip 
atsisveikinimą.

Nuliuke liekame.
Moteris, ąuiiaį, dukterys, 
žentai, marčios ir gimines.

Patarnauja laidotuvių, direk-, 
gorius S. M- Skudą, Telefo
nas Monroe 3377.

JUOZAPAS MARTINONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu \ 

liepos 13 dięna, 11:45 valandą 
ryto 1936 m„ sulaukės pusės1 
amžiaus giniės Lietuvoj Gar-’ 
bčnų kaime, .Taujėnų par„ Uk
mergės apskf.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną. po tėvais Mika- 
lajunaitė, du > sūnūs Juozapą 
ir Adolfą įr, 3...švojęerius Sta
nislovą ir švogerką Eleonorą, 
Antaną ir švogerką Magdale
ną ir Juozapa Mikalajūnus įr : 
ju šeimynas, o Lietuvoj broli ; 
Joną, 3 seseris Jėvą,. Kotryną j 
ir Uršule ir jų šeimynas. 8 
švogerius, gimines, draugus ir ; 
pažįstamus.

Prikalusė Amerikos Lietuyįų 
Piliečių Kliubui.

Kūnas pašarvotas randasi J. 
Lįulevičiaus koplyčioj, 4092 
Archer Avenue.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioj, 
liepos 17 diena, ,8:00 vai, ryto į 
iš koplyčios i šv. Jurgio para
pijos bažnyčia, kurioje atsį- 
bus gedulingos pamaldos ųž 
yėlįonio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Juozapo Martiną^ 
nio giminės, draugai ir pažys- I 
tami esat nuoširdžiai kviečia- , 
mi dalyvauti laidotuvėse įr su
teikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Moteris, aųnąį, švęgeriaį, 
švogerkos, broliai, 
sesers ir giminės.

Patarnaują laidotuvių dįrek- 
torius J. Liulevičius, Telefonas 
Lafayette 3572.

.. ...................... J L...

PRINCĘSS
Vėsi Vieta.

S. CLARK PRIE JACKSON 
Eina nuo pietų iki vidurnakčio

25e ikį 2 yąl. po ,Bįęt. 
z Tiktai vieną savaite 
“Moscow Laughs” 

Linksmus Sovietų gyvenimo ko
mentarai.

SIUSKIT P BR- 

mylioms 
PINIGUS LIETUVON 

To pi^šo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

1 ">■■■■■ ii ». ■ ■■■■JĮni'JJ. JIJĮI'L ,.w *i-

(.ISTERINE ________________TOOTHPASTS | Tayernos

I' U I
Siunčiam OSles Telegramų | VImm 

PasauUo Dailu

KVIETKINJNKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams
33X6 Sq. Halsted St.

Tel. BOUlevard 7314

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

a

■+

Hospital
Ligonine

ILaidotuvių Direktoriail
" ." ................ ■ ............................................ ■1 1

JUOZAPAS

REPublic 8340

i MEMEL CAFE
1825 North Halsted Street

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

Savininkės Mama ir Duktė.
EMMA IR EMILY.

JULIJONA
PREČINAUSKIENĖ

Mirė liepos 13 d. 193.6 m. 11 
vai. vakavę, Kilo iš Kauno ap„ 
|ilalės pąrąp., Šilalės miesto.

Amerikoj išgyveno 31 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

2 dukteris: Kazimierą ir Kon
stanciją ir jų vyrus, 4 sūnūs: 
Aleksandrą, Romaną, Steponą 

. ir Boleslovą ir jų moteris, 11 
ąnukų ir giminės,

Kūnas pašarvotas 2853 W. 
68rd St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, liepos 16 d. Iš namų 8:30 
Vai, ryto bus atlydėta . i 
Gimimo Panelės Šv, Marijos 
parąp. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtą i šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugusis ir pažys- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliude:
Dukterys, sūnus, Žentai, 
marčios, ąnakei ir giminės.

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp, Tel, Boulevard 5208,

SVEIKATOS KLINIKA EOFTTS TNNTonsilai išimami $19-fiH L c, ,7, 111
vaikams . —.... ■ ■■ UUICary Specal Alus pas mus visados

Palagas ligoni-..............C4£_ftftl?r veltui geri liętuvįški kilbasai su
nėję ....................... .

Akušerija na- $1£,AQ
Medikalė ęgzami- $*|.Qįj

DOUGLAS PARK HpSTIpAL 
1900 So. Kedzie Avė.

Č A £ iflfl rr veltui geri lietuviški kilbasai su ▼■T O "U U kopūstais ir užkandžiu, 6 šeštadie- <<«■ o n niais Bar-B»Q veltui. Muzika kas

Tek Republic 8402

Grane Coal to.
5332 S. Long Avė.

Chicago* III.

Pocahontas Mine Run Screened 
• 5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.
J|| I, ■■   1 1 1 .M , , ■■r?lIT''"' XI ių. »,|| . ■

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

šeštadiėnis ir sekmądienis, taipgi 
yra ir gražus kambariai dėl vąsaro- 
tojų. Savininkai
Louis ir Bęrnice Nizin- 

skiai
83rd ANP KEAN AVENUE

" 1 ...................q-ll,lW..................................... .............................................. i ■■i.ihi

Bimgalow Inu
Musų užeigoj visados randasi ge

riausios rųšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, cigaretai; užkandžiai veltui. 
Muzika kasdien. Graži vieta visiems 
užeiti ir gražiai laiką praleisti. At
dara visa naktį. Savininkai:
PĖTER GREEN & JOS. TREPOSKAI

82nd and Kean Avenue

j

Anna’s Tavern
Musų užeigoje visados yra geros rū
šies degtinės, vyno, alaus, cigarų, 
cigaretų įr užkandos. Vieta naujai 
atidaryta ir gražiai išpuošta. Stalai 
moterims»ir merginoms, taipgi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame vi
sus draugus ir pažįstamus į 

. - r Anna’s Tavem.Sąvininkės mama irbus talpinami Naujienose duktė.
Dvr menas, n B & A pečiuliunienė

*‘NAŪJIĘNŪM ADM. , 8446 So, Vincennes Avė.
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SUSIRINKIMAI
m-—T-

Ateinantį penktadienį, liepos 
17 d., 7:30 vai. vakare Darbi-' 
ninku svetainėje įvyks Kliubų 
ir Draugijų Susivienijimo pus
metinis susirinkimas. Visi na
riai ir narės būtinai atsilanky
kite į susirinkimą paskirtu lai
ku. —J. Tamašauskas, sekr.

‘i A ’ .

Susirinkimai ir pramogų pranešimai
dykai l__ ?’ ”
tiktai per DVI PIENAS. 
giąu pakartojimu reikės mokėti.

PO1VHNINKAS DIRJOTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 11 dieną, 5:20 valandą 
Rę pietų 193.6 m„ sulaukės 44 
ni. amžiaus, gimęs Panevėžio 

par„ lįčįųr
TERESĖ BENES 
po tėvais ĮParcal

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
pirmadienį liepos 13 dieną, 7 
valandą vakare 1936 m., sulau
kus 65 m. amžiaus, gimus Eų-» 
ropoję.

Amerikoj išgyveno 46 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Loujs Wiįliam, Vincentir 
Edvardą, marčia Elzbietą ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
5218 S. Kedzie Avė.

Laidotuvės įvyks liepos - 16 
dieną, 2 vai. po pietų iš Bec- 
vąr and Sons koplyčios į Bo- 
hemiah National kapines.

Visi a. a. Teresės Benes gi-s 
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutini patarnavimą įr 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Sunūs, mąrti ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Becvar ir Sūnūs, Tel. 
Prospect 3810.

ąpskr., Subačiaus 
nų kąime.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Pąįįko dideliame nuliudime 

byęliene Rozalija Dirjotiene, 
po pirmu vyrų Moptvydįenė, 
Seserį Viktoriją, švogerį Juo
zapą Dragūnus ir iu Šeimynas, 
pusbroli Vincenta ir Juozapą 
Monikus įr* jų šeimynas ir ki
tas gimines, p Lietuvoj seserį 
Gną Juriaučiene, pusbrolį Lon
giną Marimbą ir jų šeimyną ir 
kitas gimines ir draugus.

Kūnas pašarvotas randasi 
4185 8o. Campbell Avė.

Laidotuvės Įvyks ketvįrtądie- 
ni, liepos 16 diepą, 1:80 vai, 
no pietų iš namų i Tautiškas 
kanines,

Visi a. a. Domininko Dirioto 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ' laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą h 
atsisveikinimą.

Nuliude liekame,
Brolienė, sesuo, švoąeris, 
pusbroliai ir gimines.

Patarnauia laidotuvių direk
torius J. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

VERONIKA ČUŽELIS 
no tęvąis Jasus 

Persiskyrė sii Šiuo pasauliu 
liepos 13 diena. 5:00 valanda 
rytą 1396' m„ sulaukus 45 m. 
amžiaus, gimus Tąurągės ap„ 
Kvėdarnos parąp., Klabu kai
me-Amerikoj išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
yyra Julijona, 2 sūnūs Bronis
lova ir Alfonsą, 3 brolius An
taną, Kazimiera ir Domininką 
ir gimines Amerikoj ir Lietu
voj.

Kūnas pašarvotas randasi 
2645 W. 71 St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį liepos 16 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš namų į Gimimo Pan. 
Šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionės siela, o iš ten bus 
hulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Veronikos čuželis 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavima ir 
atsisveikinimą

Nulipdė liekame.
Vyras, sūnūs, broliai 
ir giminės.

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

"1 ...... —

Ząrasiškių Kliųbo pusmetinis susirinkimas j 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 draugiją atstovų 

visuotinas pusmetinis susirinkimas įvyks liepos 15 d., Lie- 
/ tuvių Auditorijos svetainėje, 3138 S. Halsted St. 7:30 vai. 

vakare, ant pirmų lubų. Jūsų atsilankymas į susirinkimą * 
būtinai reikalingas. Kviečia Kapinių Trustisai.

Humboldt Park Lietuvių Kliubo pusmetinis susirinkimas įvyks 
liepos 16 d. Almiro Simons svet., 1640 N. Hancok st., 8 
'vai. vak. Kviečia atsilankyti Valdyba.

wardos Amerikos Lietuvių Demokratų organizacija laikys 
susirinkimą liepos 15 d. 8 vai. vakaro J. Yuškos salėje, 
2417 West 43 street. Nariai ir narės kviečiami atsilankyti 
ir atsivesti naujų narių į organizaciją įrašyti. Susirinkime 
bus renkami darbininkai piknikui, kurs įvyks liepos 25 jd. 
Valdyba.
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NAUJIENOS, Chicago, UI. .Trečiadienis,, liepos 15, 1936

CLASSIFIED ADS
V*

rezer-

na

ponas čiu

Prospektas.

Halsted St,

CLASSIFIED ADS

For Rent

i nėra
jokio argumento

takais.

eis apie o 
šeimai ga-

COAL 
Anglys

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Pavakare, kai pradėjo rink 
tis svečiai, radę p. Kuraitį na
mie, patys turėjo didesnį siur
prizą. Visi buvo svetingai pri
imti. Smagiai laiką praleido. Ir 
p. Kuraitis esąs geriau paten
kintas, kad siurprizo pate vir
to paprastu jo gimtadienio po- 
kiliu.

adresu ’817 West 21st Street 
Apskaičiuojama; kad ugnis pa
dariusi Čia nuostolių tarp $40,- 
000 ir $50,000.
' Dėliai gaisro sprogo 
vuarai amoni jos ir kuone pri- 
troškino pustuzinį ugnčgesių.

Smarvė artimoj gaisrui apie- 
linkėj buvo tokia, kad žmones 
stovėjusieji ftepertolimo ugnies 
pradėjo jausti svaigulį.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

Tabako Krautuves
Tobacco Storesd., mi- 

po du

Cafeteria
Dirbtuvei mergina 6 mene- 

Veiterkos

Lietuvis mirė 
kaitros

Lietuvė moteris mi 
rė dėl kaitros

2 Tintais 
6-6, pečium šildomas, 2 ka- 

; — akmens pama- 
______ i- 
{mokėti, 

Pašaukit

bendram namu dar- 
Maža alga iškaitant 

Vincennes

netikėtai užtiko

Didžiulis gaisras kild anksti 
antradienio rytą Goldenrod Ice 
Cream Company sandeliuose

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. Western Avė. 

Hemlock 0800

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

P-nas O’Hare, golfo ir mau
dynių prižiūrėtojas, pasakyk 
kalbą vakare, kai bus dalina
mi golfininkams prizai. P-nas 
Tom Walsh, Chicagos parkų, 
distrikto golfo direktorius, ofi
cialiai atidarys turnamentą.

Norinčių dalyvauti turnamen- 
te asmenų vardai ir pavardės 
priima jau dabar Marųuette 
Parko golfo aikštės prižiūrė
tojai. Dėliai platesnių informa
cijų telefonuokite — Prospect 
9879; šaukite p. Al Kumskį, 
Marųvtette Parko golfo aikštės 
direktorių.

Anksti antradienio rytą ki
lo gaisras New England Con- 
gregational bažnyčioj adresu 
19 West Delavvare’place.

ši bažnyčia yra viena se
niausių Chicagos bažnyčių. Ug- 
nėgešiai leisdami dideliu smar 
kurnu vandenį, pradųTė kelio
se vietose bažnyčios sienąs. Vi
so turtui gaisras padarė žalos 
apie $25000. . Kur kas . 'sunkės- 
ni nuostoliai skaitoma .tuo at
žvilgiu, kad gaisras sunaikino 
daug senų rekordų, jų tarpe 
seniausių Chicagos šeimų ve 
dybų ir krikštų.

Kalbama bažnyčia buvo pa
statyta 1853 metais ir perbu- 
davota 1871 metais, t. y. po 
didžiojo Chicagos • gaisro.

Šiandie konferencija 
Jane Addams atmin

čiai pagerbt

Gaisras 18 g. apie 
linkėj

Maži 
mokėjimai

Gordon
Real Estate

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

3322 So. Morgan St.

Pakelsią vienu cen 
tu pieno kainas 

Chicagoj

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

organizacijos
klerkas 
trofėją; antrą prizą

santiems būti atsargiems, ypa
tingai kai tenka lįsti po karu, 
kad neatsitiktų "unp, kaip at
sitiko su Wm. Meter.

— M. Karčiauskas.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne su visais gerais Įrengimais. Nau
jas elektrikinis šaldytuvas ir Show 
Casai. 4053 S. Maplewood, Tel. 
Lafayette 0185.

MARQUETTE PAZK.—Sek
madienį, liepos 19 dieną, Mar- 
ąuette Parkas rengia iškilmes 
Vienas tų iškilmių numerių , bus 
golfo turnamentas, suloštas pri
silaikant Western Amateur 
Golf Association taisyklių.

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. H ilsted Street 

Phone lards 3408

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

Apdegė viena se 
niausiu Chicagos 

bažnyčių

Anglys! Anglys!
Jei jus pirktumete 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

Prie bet kokį cigaretų 
stalo, bile kokiam kli
mate, jus galite gauti 
Old Golds t Dirbtu vės- 
Šviežumo —persitikrin
kite patys.

Šiandie, liepos 15 dieną, 7:30 
valandą vakare Lyon and’Healy 
Bidldipg, 64 Ęast Jackson bou- 
levard, septintame aukšte įvyk
sta konferencija pavienių as
menų ir atstovų tų organiza
cijų, kurios -ruošia mitingą 
Jane Addams atminčiai. Butų 
gerai, kad ir lietuviai dalyvau
tų šioj konferencijoj. Juk yra 
daug lietuvių,, 
valandoj „ rado 
House įstaigoj. 
Jane Addams 
metų eilę.

kita 
Yards 6737.

Help Wanted—Malė 
Darbininką Reikia

I*irmadienio rytą 
želis, kurs yra, rodos, Wabash 
geležinkelio dirbtuvėj forma- 
nas, atsikėlė, kaip paprastai, 
eiti į darbą. Bet stubbj jis ne
rado moters. Taigi išėjo į kie
mą pažiūrėti, ar jos nėra ten.

Jis rado p-nią čiuželis besė
dinčią ant gonko laiptų negy

Praeitą sekmadienį, Domi
ninko Kuraičio gimtadienio 
proga, norėta jam padaryti! 
siurpraiz parė. P-no Kuraičio 
darbininkai, gavę - sutikimą jo 
žmonos Delijos, sugabeno slap
ta gėrimus ir m'aisto produk
tus į p-nų Kuraičių namus lau
kė sekmadienio. Sekmadienį 
p. Kuraitis pagryžęs iš Milda 
Auto Sales 
t,uos produktus skiepe paslėp 
tus. Vietoj ir paaiškėjo paslap

PIRK PIRM NEGU KAINOS 
PAKILS. 

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

Jus perkate tiesiai iš kasyklų.
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 3882—

Wm. Meter pasikėlė automo: 
biįį džekiu savo garaže ir pa
lindo po automobiliu ką ten 
taisyti. Džekis pasprūdo ir ma
šina prispaudė Wm. Meter gal
vą prie garažo cementinio pa
talo. Nelaimingas žmogus vie
toj ir mirė.

Dar ugnėgesiai buvo pašau 
kti ir bandė jį atgaivinti, ta
čiau* jų pastangos buvo deda
mos veltui.

Atsilankęs į garažą, nema
čiau nė kraujo, nė žaizdų, gu
lėjo tik pajuodęs lavonas.

Patartina automobilius tai-

kurie sunkioj 
pagelbą Huli 
Tai įstaigai 

vadovavo ilgą

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

ATLANTIC KOLONIJA. — 
Liepos 11 dieną Wm. Meter, 
5139 So. Wells Street, gyve
nimas tapo pakirstas visai ne
tikėtai. Buvo taip:

MARQUETTE PARK. —šios 
apielinkės sena gyventoja, Ve
ronika čiuželis, mirė staigiai 
nuo širdies ligos pirmadienį, 
liepos 13 dienos ryte.

Per paskutinius 11 metų p- 
nia čiuželis gyveno savo 
muose adresu 2645 West 
Street su* vyru ir dviem 
nais. - '

Pirmadienį, liepos 13 
rimų dėl kaitros buvo 
kas valanda. Mirusių nuo kait
ros sąraše randasi pavardė, 
kuri atrodo lietuviška. Ta pa
vardė yra: Frank Stulgaitis.72 
metų, 2743 47th Street.

Kito žuvusio dėl kaitros as
mens pavardė „irgi atrodo lie
tuviška, tai Andrew Piotrow- 
ski 47 m., 2918 North Harding 
avenue.

• Už- dalyvavimą turnąmente 
nereikės mokėti ekstra, užteks 
paprastos mokesties 20 centų 
asmeniui. Kiekvienas asmuo 

. • . . 't ' .

dalyvaująs turnamentė turės 
lygią progą laimėti vieną iš 
keturių brangių prizų.

Pri^u*s dovanojo šiam kon 
testui sekami asmenys ir biz
nio organizacijos: pirmą prizą 
kauntės klerkas Michael J. 
Flynn 
Standard Building and Loan 
Association; trečią prizą Chi 
ęagp Packing and Provision 
Company; ketvirtą prizą Lith- 
uanian Business and Profession 
ai Men’s Association.

P-nia čiuželis, kaip ir daug 
kitų šios apielinkės lietuvių, 
labai mėgo turėti daržeįį su 
gėlėmis; ir dirvonėlį. Būdavo, 
atsikęjs kas rytas apie 4 va
landą palaistyti žolynus ir dir
voną, o palaisčiusi 
valandą pusryčius 
minti.

4542 WALLACE St. 
frame — C 
rų frame garažas — i 
tas, geros sąlygos, visas išrenduo 

Kaina $2500. $1500 
lengvais

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

5617 W. 63rd PI.

Dabartiniai karščiai ir sun
kus moters svoris, ba ji svėre 
apie porą šimtų svarų, mano
ma, buvusios belaikės į'oį mir
ties priežastys. Mirė ji "sulau
kus 45 metų amžiaus.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, liepos 16 dieną. Laidotu
vėse patarnauja/direktorius I 
J. Zolp. ' ■ — J. Z.

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu ar 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St

* Tel. Armitage 2951
Mes esame jau Šiuo adresu viri 

50 nu**

PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Pirmadienį įvyko konferen
cija farmerių ir Chicagos pie
ninių atstovų. Tartasi apie pa
kėlimą mokesčio už pieną far 
meriams. šiam pakėlimui kon 
ferencijos dalyviai sutiko. Bei 
nužiūrima 
limo mokesčio už pieną far 
meriams bus pakeltos ir pie 
no kainos Chicagos gyvento 
jams.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

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

Help Wanted—-Male-Female 
Daibininkų Reikia

LANDREI pagelbninkių $16.00— 
Daržovių virėjos^ $16.00, 
$15.00, 
šių patyrimu $9—$12,
$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. 26 E. Jackson.

REIKALINGAS gerai patyręs bu- 
čerys — Nuolatinis darbas. 
_______ 3239 So. Halsted St._______

REIKALINGAS bučerys Nuola
tinis darbas. Gali gauti ir kam
barį ant vietos, jeigu nori. 3824 So, 
Kedzie. Lafayette 0427.

Financial 
Finansai-Paskolos

REIKALINGOS...
PIRMŲ

MORTGIČIU
PASKOLOS

Greitas 
patarnavimas 

Realty Co.-
Prižiūrėjimas 

4329- 
St. Yards 4330

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.

MERGINA 
bui. Nakvoti 
kambarį ir užlaikymą, 
10375.___ _________

REIKALINGA patyrusių moterų 
skudurams sortuoti — Geras mokes
tis. Nuolatinis darbas. Turi bpti 
patyrusios. Ideal Junk Shop, 
1505 Austin Avė._________________

REIKALINGA virėja i Taverną, 
nuo 7:30 ryto iki 1 po pietų.

šaukite Capital 2338.
REIKALINGA mergina prie leng

vo namų darbo, reikės nakvoti, ge
ri namai. Atsišaukite 4631 Lake 

į Park Avė. Apt. 2 A. W. Tel. Ken- 
wood 1577, Mrs. Fisher.

jfc urniture <& Kixtures 
Rakandai-Itaisa!

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir slnkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio bizuio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arbą ant išmokėjimo. Pamatykite 
muš pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE F1XTURES

1900 S- State St.___ CALumet 5269.
FIKČERIAI KRAUTUVĖMS.

Barai ir kiti krautuvėms fikčeriai: 
nauji arba vartoti. Cash arba leng 
vais išmokėjimais.

GARFIELD STORE FIXTURE 
EXCHANGE 

5300—5814 So
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