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Dar niekad Bastilijos sugriovimo diena ne. 
buvo taip iškilmingai švenčiama kaip šie
met. Gal 1,000,000 žmonių demonstracijoj

235 pasažieriai iš
gelbėti susidūrus 
dviems laivams

Bastilijos 
yra iškil- 
Francijos

Federacija atidėjo 
nuosprendį dėl in

dustrinių unijų

CHICAGO.
ga, kuri kankino Chicago ir vi
są šalį per desetką dienų, jau 
užsibaigė ir vakar Chicago su
silaukė pakenčiamo oro. Bet vė
sus oras atėjo ne iš vakarų, 
iš kur jo buvo laukiama, bet 
iš šiaurryčių, iš Hudsono įlan-

KAUNAS. 
kad “Vilties

Anglija pakorė 5 
vaikų motinų

Pieno kaina pakilo 
daugely miestų

KAUNAS 
trosioms varžytinėms ir mėne

visuomet 
švenčiama

2 vai. po piet tem- 
Chicagoje buvo 80°. 
teka '^:28, leidžiasi

Lietaus Chicago dar nesu 
laukė

apie
Kadangi žemės

šviet. min-ja

UKMERGĖS KLEBONIJA 
PRALAIMĖJO BYLĄ SU 

ŠVIET. MINISTERIJA

Vėsus šiaurryčių vėjas bent laikinai už
baigė nepakenčiamus karščius Chicagoje

Mrs. Pauline
3565 Cort-

BALTIMORE, Md., liepos 15'. 
— Geležies . prikrautas sunkus 
prekių laivas Golden Harvest 
Chesapeake įlankoj, netoli uo
sto, vakar vakare, apie 10:45 
vai., įvažiavo į gryštantį uostau 
ekskursinį laivą State1 of Vir- 
ginia ir pastarąjame pramušė 
didelę skylę. TeČiaus kad pre
kių laivas neatsitraukė ir pa
siliko įstrigęs lutame laive, tai 
dabar pluduriuoja įlankoj abu 
laivai, vienas kitą palaikyda-

skolą perėmė Ipatijos Yčienės 
vardu namus, esančius Laisvėj 
alėjoj prie Vytauto kalno, kur 
dabar yra Sovietų Rusijos at
stovybė.

žemės bankui Yčai skolingi 
per 100,000 litų, mokesčių ne
sumokėję apie 60,000 litų ir žy
dų centraliniam bankui 
80,000 litų 
bankas turi pirmenybę, tai žy 
dų centr. bankas negauna nie

MASKVA, liepos 15. — Va 
kar nuo širdies ligos pasimi 
re Dr. A. P. Karpinski, 90 m. 
nuo 1916 m. prezidentas Ru 

Mokslo Akademijvs. Jis

UŽPIRKO ROTACINĘ 
MAŠINĄ

ROCUESTER, Minn., liepos 
15. — Rytoj St. Mary's . ligo
ninėj buts padaryta antra vi
durių operacija Minnesota gu
bernatoriui darbiečiui Floyd B. 
Olšon.

Nariai Tęvmsendo organiza
cijoj jokių teisių neturi. Jie 
turės tik pasiklausyti savo va
dų kalbų ir išsiskirstyti, čia 
viską sprendžia vadai ir nariai 
sprendžiamojo balso organiza
cijos reikaluose neturi.

Masiniai fašistų are 
štai Ispanijoj; 300 

areštuota

- Teko sužinoti, 
spaustuvė (tau- 

tiniąkų) užpirko naują rotacinę 
mašiną, kuri kaštuoja apie 
250,000 lt. Kadangi veikia va
liutos suvaržymas, tai norima, 
kad už tokią sumą vokiečių 
firmos Lietuvoje pirktų miško 
arba kt. kurių žemės ūkio pro
duktų. Mašina busianti atga
benta rudenop. Tai bus sep
tinta rotacinė mašina Lietuvo-

sijos
buvo vienas iš žymiausių Ru
sijos mokslininkų, ypač pasi
žymėjęs geologijos ir paleon
tologijos srytyse. Jis paraše 
per 300 mokslinių knygų ir 
buvo

jis taip ir pranyko 
vakaruose, bet pakitėjęs vėjas 
atnešė lietų Michiganai, o 
šiandie gal atneš ir Chicagai.

Michigane lietus atėjo karš
čiausią valstijoj cįieną. Atėjo 
vietdmis su labai smarkia vėt
ra, kuri pridarė didelių nuo
stolių. Cliriton, Ind., miestas 
buvo visai izoliuotas išrautiems 
ir nulaužtiems medžiams nu
traukus telegrafo ir telefonų 
vielas.

Karščiai Chicagoje užsibaigė 
tik laikinai, nes jėf nebus su
laukta lietaus, tai temperatū
ra vėl pakils. Bet šiandie vis- 
tiek busią dar vėsiau.

Karščiai atslūgo tik artimiau
siuose ežerui apielinkėse. To
liau nuo ežero vis dar tebėra 
gana karšta.

BEVERLY HILLS, Cal., liep 
15. — Garsioji mūviu komike 
Polly Moran pažiurėjo mirčiai 
į akis, kai susibarus su savo 
vyru Martin Malone, pastara 
sįs išsitraukė revolverį ir kė
sinosi ją nušauti. Ji pradėjo 
klykti ir kaimynai pašaukė po
liciją. Bet ją nup mirties iš
gelbėjo tai, kad vyro revolve
ry įstrigo kulka ir revolveris 
neišsišovė. Dagi atvykusi poli
cija teberado Malone besidar
buojantį ir vis dar bandantį 
iššauti revolverį. Jis tapo su
imtas.

Kol-kas townsendistai dar 
nekalba apie prisidėjimą, ar rė
mimą kurios partijos, nes jie 
visomis partijomis yra nepa
tenkinti, nes nė viena partija 
nenori prisiimti jų absurdiškų 
planų ‘apie mokėjimą $200 į 
mėnesį pensijų.

PARYŽIUS, liepos 15. — Vi
sai Italijai švenčiant sankcijų 
atšaukimą ir sveikinant Mus- 
solini už jo nugalėjimą tautų 
sąjungos, tapo paskelbta, kad 
Italija padarėm sąjungą su ma
žyte Albanija, kuri visą laiką 
palaikė draugiškus ryšius su 
Italija ir nebuvo prie sankci
jų prisidėjusi.

Kadangi Albanijoj yra alie
jaus, tai Mussolini sutiko duo
ti Albanijos diktatoriui kara
liui Zogai penkias paskolas, 
siekiančias viso $1,500,000, už 
ką' Italija gaus dideles "aliejaus 
koncesijas, galės naudotis Du- 
razzo uostu ir Albanija pagel
bės pergabenti aliejų per Ad- 
riatiko jurą. ./

Ši sąjunga visai uždarė Ju
goslavijos išėjimą per Adria- 
tiką, negalės į Adriatiko jurą 
įplaukti ir kitų šalių karo lai
vynai.

Bet pirm karščiai Michiga
ne užsibaigė, jie spėjo numa
rinti 548 žmones. Visoje šaly
je karščiai numarino gal to 
li virš 2,000 žmonių. O ir abel- 
nai šie karščiai ir sausra pri
darė visai šaliai milžiniškų 
nuostolių, sunaikino ukius ir 
vakarines valstijas pavertė į 
tikrus tyrus. Net ir dabarti
nis lietus mąžai beatgaivins 
saulės nudegintus ir žiogų nu- 
teriotus laukus.

EXETER, Anglijoj, liep. 15. 
— Mrs. Catherine Bryant, 33 
m., motina penkių vaikų, liko 
pakarta šįryt už nunuodijimą 
savo vyro.

Ji yra antra moteris, kurią 
Anglija pakorė šiemet. Dar ke
turios laukia mirties bausmės 
įvykdymo.

MADRIDAS, liepos 15.—Per 
pastarąsias tris dienas politi
niuose "susirėmimuose žuvo 12 
žmonių. Kadangi susirėmimus 
daugiausia iššaukia fašistai, tai 
valdžia nusitarė veikti ir pra
dėjo masinius fašistų areštus, 
kad nebūtų priežasties tolimes
niems susirėmimams. Per vie
ną naktį liko areštuota per 300 
fašistų ir užtikti keli fašistų 
ginklų sandeliai.

EDMONTON, Altą,, liepos 
15. — Vietos ligoninėj .gimė 
vaikas su atdjara širdžia. Išgy
venęs tris, dienas kudįkis pasi
mirė, daktarams nespėjus pa
daryti operacijos ir nuspren
dus, kad jis vistiek negalės gy
venti.

Moterys pramonėje. Apskaičiuojama, kad Amerikoje dirba apie 10,500,000 moterų prie Įvairiau 
šių darbų.

FORT W0RTH, Tex., liepos 
15. — Elliot Roosevelt susilau
kė sunaus. Tuo budu* preziden
tas Rooseveltas susilaukė jau 
septinto anūko.

Dar sykį pašauks “bylai” in 
dustrinių unijų vadus. Nau 
ja byla bus rugp. 3 d.

Nušovė vyrą
CHICAGO. — 

Drummond, 35 m 
land St., motina šešių vaikų, 
užbaigė aštrų barnį su savo 
vyru Herbert, 38 m., bedarbiu, 
jį nušaudama iš šautuvo. Esą 
gavęs ex-kareivių bonus jis 
pradėjęs labai girtauti ir tan
kiai mušdavęs savo pačią.

Konvencijoje su visais sve
čiai dalyvauja apie 15,000 žmo
nių. Jie šventai klausosi savo 
kalbėtojų žodžių, jų utopiškų 
prižadų/ o paties Dr. Town- 
send žodžiai jiems yra tarsi 
paties Dievo žodžiai. Jie staliai 
dievina savo vadą ir žiuri į jį 
kaip į kokį nepaprastą prana
šą, kuris juos turi išvesti į 
laimės ir pertekliaus šalį.

CLEVELAND,. O., liepos 15 
— Į čia iš visos šalies šuva 
žiavo tūkstančiai Townsend se 
natvės pensijų šalininkų į sa
vo pirmą nacionalę konvenci

BERLYNAS, liepos 
Iš ištikimų šaltinių 
kad gal už savaitės laiko Hit
leris pasimatys su garsiuoju 
lakunu, Lindberghtf.

Francijaiškilmingaišventė 
Bastilijos dieną

Anglija gamins savo 
piliečiams 40,000,000 

dujų kaukių

VIENAS ŠVENTORIUJE M 
RĖ, KITAS VALGYKLOJ 

NUSIŠOVĖ

KAUNAS
jau kelioliką metų valdo buvif- 
sį Ukmergės parapijos bažny
čios žemės sklypą; sklypas yra 
prie gimnazijos. Nesenai kle
bonija sumanė tą sklypą iš 
gimnazijos atsiimti, bet ka
dangi valdymas jau įsisenėjų, 
tai šv. min-ja nesutiko atiduo
ti. Tada kurija pradėjo su 
šviet. min-ja bylinėtis. Apylin
kės ir apygardos teisme kuri
ja bylą pralošė. Po to padavė 
kasacijos skundą Vyr. tribu
nolui, kuriame nurodo, kad pa
gal bažnyčios kanonus įsisenė
jimo teisė įgyjama tik per 100 
metų, o šviet. min-ja tą skly
pą valdanti 12—13 metų.

Tačiau Vyr. tribunolas, tą 
skundą spręsdamas, rėmės ne 
kanonais, bet įstatymais ir 
sktfndą atmetė.

LONDONAS, liepos 15. — 
Vidaus reikalų ministerija pra
dėjo prisiruošimus " pagamini
mui daugiau kaip 40,000,000 
dujų kaukių, kuriomis bus ap
rūpinti visi Anglijos vyrai, mo
terys ir vaikai, jei ištiktų ka
ras. Tos kalkės bus sukrau
tos patogiose vietose įvairiuo
se šalies centruose, kad jas bū
tį galima greitai išdalinti gy
ventojams kaip tik bus reika-

angliakasių unijos prezidentas.
Patys Darbo Federacijos va

dai prisipažysta, kad iki nau
jos bylos rugp. 3 d. bus deda
mos visos pastangos" susitai
kinti su “maištininkais” ir ne
prileisti prįe Federacijos skili
mo. Manonia, kad derybos ėjo 
ir per visą šį kivirčių laiką.

mi.
Ekskursiniu laivu plaukė 235 

pasažieriai iš dviejų dienų kon
vencijos juroje Marylando au
tomobilių pardavėjų. Tarp pa- 
sažierių buvo ir Marylando gu
bernatorius Harry W. Nice.

Gryštančiame į uostą eks
kursiniame t laive buvo pats 
smagumas. Pasažieriai šoko, 
linksminosi, ar žiurėjo links- 
maus programo, kaip urnai į 
juos trenkė kitas laivas ir mo
mentaliai netraukė visą links
mumą. \Tafp pasažierių buvo 
kilusi panika. Vieni nusigandę 
pradėjo bėgioti, kiti gi, kurie 
minutę laiko atgal berupestin- 
gai linksminosi, puolė ant ke
lių ir ėmė melstis. Panika bet
gi neilgai tęsėsi 
aprimo kaip tik pasažieriai pa
stebėjo, kad laivas dar neskę
sta. Paskiau atplaukė kiti lai
vai ir nusigandusius pasažie- 
rius priglaudė pas save. Visi 
pasažferiai buvo gerokai (su
purtyti, bet sunkiau sužeistų 
nėra.

Abiejų laivų įgulos pasiliko 
savo ląivupse.

Chicagai Jr apielinkei tedera* 
lio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Gal tarpais lietus su perku 
nija; vėsiau.

Vakar
peratura

Saulė 
8:24.

PARYŽIUS, liepos 15. — Va
kar visa Franci j a šventė savo 
laisvės dieną 
sios Bastilijos sugriovimo, ku 
riais griuvus žlugo ir Franci 
jos monarchija.

Liepos 14 d 
diena 
mingai 
liaudies. Bet turbut dar niekad 
ji nebuvo taip iškilmingai šven
čiama, kaip ji buvo švenčiama 
vakar, nes dabar Franci ją val
dant kairiųjų, valdžiai, ta šven
tė jgyjo visai naują prasmę.

Iškilminga ta šventė buvo 
švenčiama visoj Franci joj. Ki
tur buvo srharkios liūtys, bet 
ir jos neįstengė nuslopinti šven
tadieniško žmonių ūpo ir p.) 
demonstracijų ten šokiai gat
vėse tęsėsi iki vėlumos.

Bet iškilmingiausia ta šven
tė buvo švenčiama Paryžiuje, 
kur demonstracijoj • dalyvavo 
gal 1,000,000 žmonių. Dalyva 
vo joj ir visi valdžios nariai, 
su premieru Blum priekyje.

Atgaleiviai, kurie pirmiau 
bandydavo sUardfli" šios šven
tės rimtį," sį sykį nesijautė tiek 
stipriais, kad pasirodyti aikš-

Beautičian K©

Townsendistai laiko 
savo pirmą kon

venciją

tarp kairiųjų ir fašistų, ^kuric 
dabar vadinasi nacionalistais. 
Bet visuose atsitikimuose po
licija greitai suvaldė fašistus.

švenčiant Bastilijos dieną 
buvo surengta ir militannis pa
radas. Bet dabar jis neiššau
kė darbininkų pasipriešinimo, 
kokį jis iššaukdavo pirmiau. 
Nes karui daranties *neišveng- 
tinam nebejaučiama nepalan
kumo kariuomenei ir militariz- 
mui. Darbininkai pradeda pri
imti jį kaip neiš vengtiną blo
gumą, nes nedraugingiems kai
mynams ginkluoj anties turi 
ginkluotis ir pati Franci ja. Ir 
šiame parade buvo parodyti vi
si vėliausi ginklai.

Jaučiama, kad socialistinė 
valdžia ruošiasi prie naujų re
formų ir greitu laiku ji pa
siūlys nacionalizuoti amunici- 

ir ginklų dirbtuves, taip- 
reformuoti Franci jos bau- 
Valdžios pasiūlymas leisti 

dekretu* pertvarkyti banką, 
nepraėjd, tada dabar bus pa
duotas naujas pasiūlymas.

Valdžia^taipjau ruošiasi ir 
prie--tokios veiklos, kuri išju
dins Francijos užsienio politi
ką ir padarys Franciją vėl 
svarbiu faktorių visos Europos

Jie savo konvenciją laike 
toj pačioj salėj, kurioj laikė 
konvenciją ir republikonai Te
Čiaus townsendistų konvencija 
nėra panaši į politinės parti
jos konvenciją. Tai greičiau 
yra religinė konvencija. >

Delegatai težino vieną daly
ką: $206 mėnesinės pensijos 
seniams virš 60 m. amžiaus. 
Įsižiūrėję į tą miražą, jie ak
lai į jį yra įtikėję ir visai ne
galvoja apie negalimybę tokio 
plano.

CHICAGO. — Nuo šios die
nos chicagiečiai mokės po 12c 
už kvortą pieno. Bus pakelta 
kaina Smetonos ir kitų pieno 
produktų.

Bet ne vien Chicagoje paki-
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St. Louis, Kansas City/, Pitts- 
burgh, Dayton, Cincinnati, Mil- 
waukee ir daugely kitų mažės 
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Pienininkai pakėlimą pieno 
kainos teisina tuo, kad dėlei 
sausros jie turf brangiau už 
pieną, mokėti ūkininkams.

Tik viename kitame atsiti 
kime įvyko maži susikirtimai politikoje
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KAUNAS 
raitis nuo Vilkaviškio, atvykęs 
į parodą, nuėjo į Karmelitų baž
nyčią.

Vebraičiui šventoriuje pasi
darė bloga ir jis tuojau1 ten pat 
mirė.

O Laisvės ai. 52 nr. valgyk
loj nusišovė vienas jaunas vy
rukas. Paliko latvišką laišką. 
Manoma, kad jis atvyko į pa
rodą su latvių ekskursija.

Martyno Yčo nanfus 
bankas už skolas
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WASHINGTON, liepos 15.— 
Amerikos Darbo Federacijos 
taryba nutarė susilaikyti nuo 
skubaus suspendavimo, ar ir 
visiško pašalinimo iš Darbo Fe
deracijos maištingų industrinių 
unijų, kurios sudarė savo in
dustrinės organizacijos komi
tetą, prie kurio prisidėjo 12 
unijų.

Vieton to liko nutarta iš
kelti naują bylą tų unijų 
dams ir išnaujo juos pašauk
ti pasiaiškinti dėl jų organiza
vimo kitos organizacijos pačio
je Federacijoje, kas esąs kur
stymas prie maišto."

Ir dabar industrinių unijų 
vadai buvo šaukiami pasiaiškin
ti, bet nė vienas jų nepasiro
dė ir Federacijos tarybai aiš
kintis nesiteikė/

Nauja “maištininkų” vadų 
byla bus pradėta nagrinėti rug- 
piučio 3 d. Industrinėms, uni
joms vadovauja John L. Lewįs,
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išsiskyrė
Teismo rekorduose pažymė

ta, kad Cicllija Yuslika išsi= 
skyrė su Peter Yushka. Abu 
gyveno adresu 1386 E. 66 Št.

vedybų rekbrcfas
Frank Zizelman, kuris išduo

da leidimus apsivesti, sako, jog 
šių metų birželio mėnuo sumu
šęs vistis rekordUŠ. Vadinasi* 
hiekuomet nebuvę išimta tiek 
daug leidimų apsivesti, kaip pėf 
tų mėnesį. iki šitol rekordiniu 
mėnesiu buvo skaitomas 1926 
m. birželis, kada sktoičiUŠ lei
dimų apsivesti siekęš 1,265. 
1’aČiaii sitį metų birželio. mė
nesį tokių leidimų buVę išim
ta 1,470. Ir tai tik CuytohOgto 
paviete.

Jei vedybos yra bet kokis 
rodiklis, tai reikėtų padaryti 
išvada, kad laikai gėrėja.

SLA 14 kUOpOs ŠtiBh 
rinkimas

Liepos 1 d. SLA 14 kuopa 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą. Tarp kitko, seimo delega
tai išdavė savo raportus. Pir
miausia raportą išdavė adv. N; 
Rastenis. Jo raportas buvo gd- 
na rimtas ir faktais paremtas. 
Iš viso gana bešališkas. Paš- 
kui raportavo J. -G. Polteris. 
Gana tiksliai atpasakojo tai, 
kas seimė įvyko. Tačiau musų 
kuopos pirmininkas padarė ki
tokią išvadų. Jis vyriausia rJ- 
pdttaVO apie tai, kas saiitohtoo- 
se įvyko. Kitaip sakant, rapor
tavo tai, ką jis girdėjo kalbant 
salii/nuoše ir valgyklose. Gir
di, vienoje valgykloje prezideri- 
tas BagOčiUs labai nepalankiai 
kalbėjęs apie sėimą. Suminėjo 
jis daug ir kitų dalykų, įkiirie 
nieko bertdro neturėjo. šdn sei- 
mo eiga. '

Pirmininkas Baranauskas la
bai yra linkęs kitų felgėšį kri
tikuoti, tačiau jam pačiam, 
kaip šis raportas liudija, labai 
ir labai rimtumo trūksta.

Sfeimo rėhgiitto kbthiši- 
još posėdis

stolių panešti; Baro biznis ne- 
btovęš SUtvabkytaš taip, kaip 
tikėtasi. Dėlei to iŠ dalies kal 
tė krinta ant svetaines valdy
bos.

Kai komisija viską sutvar
kys? tai ptanėšiu daugikU.

Mirė Julius ICibiidis
šiomis dienomis mirė Julius 

kibildis) febril bUvo 16 Mėtų 
amžintos; Gavėno adresu 2(130 
Št. Člair Avė. Palaidotas liko 
Kalvarijos kapinėse. Paliko 
žmoiią* dvi dukteris ir vieną 
sūnų.

JOtiihes
Joninių proga buvo sureng

tas baliukas p. Jonui Tulauš- 
kui, 6619 Lawnvįew Avė. Da
lyvavo gerokas būrelis gimi
nių* draugų ir pažįstamų.

Clfevd&itdięčial 
Chlėagojė

Ktodtorigi GHieaįoje {Vyko 
katalikiškojo SUsiviehijimd sel- 
mas, tai { jį važiavo gerokas 
būrys ir člevoiutodiočių: iš įžy
mesniųjų Veikėjų Važiavo P; P. 
MUliOlis, L. ŠUkietoė, J; Vėhš- 
ibVas* p4a Kundrotienė ir dau
gelis kitų.

, » % • • #

Svečiai iš Los Angeles
Prieš keletą dienų Clevelari- 

dfe buvo sustojęs p. A< J; Ma
linauskas* Iš Pennsylvanijos 
valstijos jis dratogė SU žmona 
grįžo į savo “tėviškę’*, — Lės 
Angelės, (j&l.

svečiai aplankė Lietuviu Kul
tūros Darželį ir kitas mifeto 
mi’ėstO įdomešhėš Viėtaš;

t ' * * •

Cleveląndiečiai lanko 
kittiS ifiiestus :

CleVelųndiečitoi važinėjasi po 
Amerikai štai iš Važiavo1 pOrtoi 
savaičių į Shebdygan, WiS-., 
JUožas Vitkauskaš; A. B. Bar- 
tesevičius išvyko nėt į tolimų 
Kaliforniją. John ir Ona Mi- 
hėlich’ai dalyvavo demokratų 
konvencijoje, o vėliau išvyko į 
Atlantic City*

Lietus sugadino biznį

Jos jftto irgi turinčios pėr 90 
matų hmžidtis.

Duonkepiai laimėjo
* F f

šeši šimtai duonkepių ląimė-
. kdVį. Jifetiriš. liko Pakelta 

atlyginimas nuo vieno iki sep
tynių centų per valandą. Ma-, 
-žiaurias atlyginimas dabar bus 
77 centai per valandą; Duon
kepių pagėlbininkai per valan
dą gaus 40 centų. Tai bus mi- 
nimum atiygiiiihtaš.

ttftuji piliečiai
Liepos 4 d. Geauga Lake 

parke biiVo išdalinti dįplofttai 
su pilietybės paliudijimais 2*- 
17S ateiviams. Tai toks skai- 
čidM dlevėlandė ir apylinkėse 
liko Amerikos piliečiais. Per 
diplbftių išdaliiiiirio ėeriamohi- 
jaš btoVO pasakytos kelios pa
triotiškos kalbos, kaip tai pa- 
prastai daroma tokiais atve
jais:

Peikia pašdkyti* jog žiemos 
mėtto Veikia atiiiiiitaftiOš moky
klos, kitribš pririmšia ateivius 
pilietybei; ,

Reikalinga liauja

Palaikyti ir platinti.“ Mes ttori" 
rhe visas pažangiąsias jėgas 
bbrti į daiktą;

JUO mes btosihae labiau Ot 
ganizuoti, juo veiksime vienin 
giriu, juO datogiriu naudos galė
sime atnešti ir Lietuvos žmo- 
riėhis. štai kodėl mums būti
nai reikia kaip galima grei
čiau susiorganizuoti.

Žalingas paprotys
Liepos 4 d. yrri švente. Tai 

Amerikos nepriklausomybes pa
skelbimo minėj iriiris. l'as minė
jimas jokiu budu negali apsi
eiti be fejerverkų ir visokių 
sprogtičių.

tai nuo seniai įsigyyehęs 
paprotys, kuris betgi yra ža
lingas. O žalingas todėl, kad 
kiekvienais metais nemažas 
žmonių skaičius nukenčia, štai 
ir. šiais iriėtaiš dėl fejerverkų 
hukeiitėjo 54 žmonės, — jie 
liko sunkiau4 ar flengviau sužei
sti. Vadinasi* apdėgė/ .

Sumažėjęs šelpiamų 
bedarbių skaičius

COLUMBUS, 0.1

torius Davoy praneša, kad prieš 
metus įniko pašaipu būva tei- 
kiUmU Vienarii rililijbnUi žmo
nių, o dabhr tik 500,00b; Va
dinasi, išeina, kad šelpiamų 
Skkičiris šumažljo pėr pusę. Iš 
to butų galima spręsti, kad lai
kai žymiai pagerėjo. Tačiau 
toks samprotavimas butų klai
dingas. Kad laikai šiek tiek pa- 
gefčjd, td, žiiioma, negalima 
nuneigti. Tačiau reikia atsi
minti, kad hėrriažMš skaičius 
tų* kurie pernai ėihč pašalpą, 
dabar yra i’edetalės ,valdžios 
samdomi įvairiems darbams at
likti.

Nelaimės šu auto
mobiliais

Guberna-

Per dvi dienas švenčių 
muš įvyko daug nelaimių 
toftiobiliais. Vieha šešiolikos 
metų mergina liko Užmušta. Be 
to,, vienuolika žmonių buvo ga
ila sunkiai sužeisti.

Išvežė jaunuolius 
į Alaskų

George E. ĖUchanan

pas
au-

savo 
>—-tH*

pinigais išvežė 50 jaunuolių į 
Alaską. Kelionės išlaidos it Vi
sas išlaikymas dykai. 1’iksliaii 
sakaht, tas išlaidas padengs 
Buchanan.

Tai jau ne pirmą partiją ĖU- 
chanaii veža į Alaską. Jis sa
ko, kad norįs neturtingiems 
jaunuoliams suteikti progos pa
matyti įdomų Altoskos kraštą 
bei šU’sipažihdinti su kai ku
riomis AmetikOs vietomis.

Konvencijų miestas
šiais metais ClevelUndas tik

rai buvo konvencijų miestas 
Pasak Glenn 0. Gluuser, ligi 
šiol jau įvyko aštuoniasdešimt 
šešios konvencijos, kurios su
traukė 74,685 delegatus ir dau
gybę svečių. Apskaičiuojama, 
kad tiė delegatai ir skėčiai 
Clėvelaride išleido per du tai- 
li j dribs dolerių. Aišku, kad vi- 
durmiėsčio biznieriai pusėtinai 
iš tų konvencijų pasinaudojo.

Palyginti su pereitais metais 
konVėilcijų jau įvyko dviem 
šimtam nuošimčių datogiau.

—- Jonas Jarus.
■r....... ............. .......................... .. ..........................................■............................. .......................................

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

i Amerikos Lietuvių Daktarų 
_______ ptaumids Nririal. , 

A. Montvid, M. D.
Vai; 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 varic 

Tel. SfefclfeV 7380
Namų telefonas Briiis#iick 0M7

Liepos 2 d. seimo rengimo 
komisija laikė savo posėdį, kU- 
ris turėjo būti paskutinis. Va
dinasi, turėjo būti Visos apy
skaitos priduotos ir patvirtin
tos. Tačiau iždininkas hfeatvy- 
ko, tad ir negalima buvo visų 
reikalų brii#ti. Po Uotos stovai 
čių teks kitas susirihkiriiais 
šaukti/

šiaftiė šuširihkitnė kai kurio 
jau rehgėsi pulti ihž. žUrįv Dr. 
Vitkų ir J. Jahį Už kaŽkokiuš 
pakeitimus komisijoje. PHfeŠ 
susirinkimą p. F. Ėarantoitekas 
viėhoje Užėigoje labai karščia
vosi ir sakė, kad, gilrdi* jis pfefr 
tris hiėhesius dantis sukandę^ 
kentėjęs, bet dabar jato višką 
pasakysiąs. Bet kai šifeiririki 
hne jo btovo paklausta, ką jis 
turįs pasakyti, tai j iš ptadėjo 
mikčioti ib t’eisiritis, jog jis 
niekur hiekto blogo UėSakęš.

Pohas GėdgaUdriS tadto pa
dare pastabą, kad gal p. Bia- 
hanriUSkas buvo išgėręš trupu
tį per daug tolaus, kada j iš Už
eigoje visokius niektos tauš
kė.

Baranauskui ir kitiems aš 
noriu Štai ką pasakyti? be Pil
domosios tarybbš pritarimo ib 
įgaliojimo aš nė žingsnio ne- 
daritoif; Todėl visokiu priekaiš
tai nėttori j tokio ptogririclo. P-ą 
Baranauskų aš gerbiu kaip 
kuoptoš pirmininką. Tačitoto Vis 
dėlto hėgalitnto toleruoti jo B&- 
taktiškumo. JUO labiau* ktod jis 
itobai tfiėgštto kitUs pulti* o pats 
Visokių UėšąrtiOhių pridUbb;

Siiširinkirtiė buvo- kalbtottia 
apiė višokiUš nUtikšlumUŠ, kto- 
riė paširėiškė šeimą b'ėfUh- 
giaht. Pavyzdžiui, prOgratfttos 
spausdinant buvo padaryta 
klaidų, dėl kurių1 teksią ir nuo-

Kadangi pasitaikė dvi die
nos švenčių, tai į Glevelandų 
suvažiavo nepaprastai daug 
žmonių. Automobilių, matėsi iŠ 
įvairiausių valstijų. Viešbučiai 
darė didžiausį bižhį, — pritru
ko net kambarių.

Gatvės buvo užsikimštosios 
automobilių* Mat, iš visur va
žiavo žmonės pažiūrėti didžių
jų ežerų parodos.

Parodoje buvo rengiajnos 
specialios programos* kad at
važiavusius svečius patenkintų. 
Bet kaip tik tyčia prade j b 
smarkiai lyti* ir lijb per visų 
dieną. Suvažiavusiems svečiams 
nieko daugiau neliko daryti, 
kaip tik Sėdėti vifešbilčių kam 
bariubse. Kadangi kitą dibhų 
jau reikėjo rengtis Utomo, tai 
daugeliui taip ir neteko paro
doto pamatyti. Vadinasi, atva- 
žiavO, pakėlė nemažai išlaidų 
ir be ziii'eko tutėjo grįžti ha- 
m-o;

Pusėtinai nukentėjo ir biz 
hienai, o ypač tie* kurių biz-. 
niai yra parodojb. Nukėntėjė 
ir keli lietuviai bižnieriai.

Bet kadto biznieriai de-jaVO, 
tai farfieriai džiaugėsi* nes lie
tus jietas buvo tikrai prėikalih- 
gas.

Laikraščiai praneša, kad pei 
pirmai pehkias dienas parodą 
aplankė apie trys šimtai ttok- 
stančių žmonių-.

Priš hitoš kilto sumriiiymas su
tverti iiatoją tofgahizričijų, įtfr. 
riį galėsime joavadiliti rateliu 
ar kaip kitaip. Ratelio pareiga 
bris Višriiš bUdriiš stiprinti lie
tuvių pažangų judėjimą tiek 
čia Amerikoje, tiek Lietuvoje. 
Stosišpiėtęš būrelis žirioilių 
stahgšiš mtosų pažangiesiems 
laikraščiams tikslias ir teisin
gas žinias pranešti. Kitas svar • 
btoš Uždavinys bus —- sutrauk
ti pažangi Uosius VėikėjU^ į vie^ 
ną būrį. Vadinasi, duoti, jiems 
progos sueiti į artimesnes pa
žines bei subendrinti savo vei
kimą.

Tiesa, kai kurie veikėjai sa
ko* jog vargu jie galėsią daug 
spaudai pasidarbuoti. Dėlei to 
neriu Štai ką pasakyti: vienin
gai veikdami j,? ir .^varstydami 
įvairius klausimus surasime, 
būdų ir musų spanriar įoadėtk 
Todėl ir prašau naujos orga
nizacijos kūrimo reikalu kreip
tis į mane šiuo adresu: 8813 
Empire Avė. Galėsime viską 
apsvarstyti ir pradėti darbą.

Pas kai kuriuos veikėjus jau 
seniai buvo gimusi mintis ką 
nors panašaus pradėti. Tačiau 
keli paskutini mėnesiai buvo 
labai nepatogus. Reikėjo neš
tis kongresui* seimui ir t. t. 
Pašaliniam darbui tad nebebu
vo atliekamo laiko.

Kongreso ir seimo metu mes 
turėjome progos susipažinti su 
kitų kolonijų veikėjais. Tokiu 
budu ir ateityje su jais meš 
galėsime palaikyti glaudesnius 
ryšius.

Pranešimai iš Lietuvon labai 
nemalonus. Laisvos spaudoš 
teh jau nebeliko. Po dešimtoš 
valandos vakaro žmonėm^ 
draudžiama nėt į gatvę išei
ti. D jei kas išeina* tai negali 
su savo pažįstamu kalbėtis, neš 
čia nužiūrima “buntavojimas’1. 
Opozicijos laikraščiai uždaromi 
ir jų redaktoriai iš vietos pa
šalinami.

tačiau laisva ir pažangi 
spauda yra reikalinga ir mums 
Čia Amerikoje. Mes turime1 jri 
-- —....      i------:......

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

1936, Simano Daukanto Federal Savihgs and Loan Asso- 
ciation 6f Cllicįįgo, vėl pėrbalsavo dividendą ant visų 
taupymo skyrit^ į

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmos (July 
Įsi)* "X I"'

štai ir vėl Si|ilano Daukanto Federalė Spulkri pertikri
na Čhicag'os lietuvius, kad patogiausia vieta taupyti savo 
pinigus yra Sihiano Daukaiito Federal Savihgs and Loan 
Ąssociation of Chicago, kUt pinigai kiekvieno asmens 
yra apdrausti iki $5,000.00 pet Fedetal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington, D. C.

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

2202 WEST CERMAK ROAD, 
skersai Metropolitan Statė Brihk

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Associa- 
tioU Of Chicago investuoja pinigus tik ant pirmų morgi- 
čių mažais riiėnesiriiais atmokėjimais. * 
/ Paskolos ddtonoš nuo 5 iki 15 metų. 1
Namų saviftinkai reikalaujanti mtfrglČių, vi- 

■ ! ’sadoš kreipkitės į

- • mLsiMANO DAUKANTO^ 
liirEDERAL Savings 

ijAND Loan association 
Of chicago

2202 West Cermak Road
BENį. J. KAZANAtlSkAS, ttašliniilkas.

Of CHICAGO

•   — ’ t•  -- y ——■ ■ ■ ■     ■  —

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Čiceros Lietuvių
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

, ........ ■ ■
AmBULANČE PaIARNAViMAS DIENA IR NAKTL

Tuįitae KbplyčIAš Visose Miestu Dalyse.

■7-1 A. PĖTKUS...........
1.410 South 49th CbUrt CičėrO Phone ČicfeVO 2109

1 }■'. * J. E. RADŽIUS .
668 Wešt 18th Street Phonė Ganai 6174

S. M. SKŪDAS
718 West ,18th Street Phone Monroe 837^7
C*. - f - 4. ; . • 1 . . . , . 7 £ ■ > 4 .,../-«»«■ «. ♦ » i . . i . i. > - « t,

. L J. ZOLP
1646 Wėst 46tb Štrėėt Phbiiės BdUlevard 520Ė-8418

718! West 18th Street

EŽERSKIS IR SŪNUS
10734 S> Michįgan Ąve, Tel. Pullman 5703

Seniausi dvynukai
LODI, OHIO; čia gyvena 

seniausi šibš valstijos dvynu
kai* butfent* Jacob ir Hari-y 
Ėsheimeh’ai; Jie jau sušiitoukė 
įo mėtų amžiaus.- iš motorų 
dvynukių šėtoitoUSiOmis Skaito
si Margaret Black ir Yuonken.

ŠIOS SAVAITĖS

Eilra Bargenai
LINOLEUM 0x12 

STIPRUS IR GRAŽUS 

$3.9S
ROOSEVELT 

FURNITUREčą 
2316 West 

Robsevėlt Road

J. F; EUDEIKIS
4B05-07 S; ilfehiiitėge AVėhUė Ehonės Yittdš 1741-1*742
Ih-igliton gark SkyHua, 4447 S. FalrĮiėld, I.af. 0727

LACHAWICZ ir SUNOS
2314 West 23rd Place Phoneš Ganai 2515—Cicero 5927

s. C. LACHAVlCŽ
42-14 Eašt 1081h Št. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

, S. P. MAŽEIKA
8319 LitUanica Avenue Phone Yards 1188

■ ■ ---------------------------------------------------------— ..■■i. —' - ■ . - ■ .

J.' LIŪLEVIČIUS
4092 Archer Avenue PbtiiiO Lrifayfettė 3572

. .............. ....____________________ .. . _______________ ;_____ .

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ
i YARdS 1741—1742

J. F. EUDEIKIS

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb; 1431-1484—TU Cėnti-al 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St

Valahaoš vakarais duo 6 iki 8:30.
TU Bbiilėvard 1810, 

Ketvirtadieniais, jr Sekmadieniais— 
pakai ėutaridea.

7.'.'.v ' —'7. ..•■■■; a,. ... i

Telfephonė: BoUlė^rd 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENĖ
Res. 6515 So, Ro«kWeIl St. 
Telephonht ReUublic 9728

Oflfcd Tel. Bbalevard 9913 
TfcUViėtory 2848

Dn Bertata
, 756 Wesi 5Sth St.
Cbr. of 85th and Halsted Sto.

Oflid valandos, ado 1-8 nuo 6:80-8:M 
feArtiHbfoU tMibml aatertt

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vrilahdbri nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki I 
vai.. Neaėliorijis nuo 10 9d 12 

3348 South Halstšd St.
lėk Boulevard 1461

Phbnė Čahal 6122
Dr. S. Biežis

GYpYŪOjAS IR CiHRtlROAS 
2201 West 22ttd Stteėt
ValanddS: nuo 1—8 ir 7—6 

Seredomis ir nedšL nagai sutartį 
Rėk. 6631 So. Cambrma AvėhM 

Telefofiai RabtiMU 7868

Phone Boalevard 7042 , ADr* L Ž* Vezel is
Dentistaa 

4645 Šo. Ashlahd AV& 
hfti 47th Štrėfet

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
______ Seredoj pagal sutarti.______

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4615 SO, ASHLAND A V®. 
Ofiso tai.: Nuo 2 iki 4 ir hUo 6 iki 8 

vak. Nerišlioj .pagal sutarimą.

amu TeL: Prospeet 1936
........... .

Kl. Jurgelionis
■- ADVOKATAS

Veda bylas visuose teishmose 
Bridgeporto .ofisas 

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

Rezidencija
3407 Lbwė Avė; Tel. Vards 2510

JOHN B. BORDEN
LitetuVis adVoKatąs 

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

Vakarais: Panedelio, Sėfedos ir 
Pčtnyčios 6 iki 9.

Telefonas. Canal 1175. l
Nata ai: 6459 S. RockWėIl Street 

Telefonas Republic 9600.

~ A. A. SLAKJS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Rbbm 7Š7

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare. 
Ofisb Tel. Cehttal 4490

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

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Tėlefėhaš Virgiųla 0036

4 Ofisb valandos hUb 2—4 ir nūo 
6—8 v. vak. Nedalioj paghl sutarti

kiti Lietuviai Daktarai.

tek Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2s iki 4. ndo 1 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Saikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS*’ 

. Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHIUAGO. ILL.

State. 4690

ATTOkNteYŠ AT LAW , 
6322 So. Węstern Avė., 

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

6;00* vakare.
188 W. Rahdolph St.

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

Į ■ .a . .. . : , j

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUŠH, OPT.
LIETUVIS 

Optoinetrically Akiu Specialistan.
Palenjrvins akiu .itembima, kuria 

esti priežastimi gaivos skaudSiimd, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir tolirejryste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas dalomas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Sbecialš atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikuš. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos; nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlio; nūo 10 iki 12.
Daugely atsitikimo akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos jtfgiAu 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phene Boulevard 7589

Dr. A. J. Manikas
PH YSICIAN-S URGEON 

Office 4070 Archėt Avė.
Tel. Vitainia 1116

Valandos: i—3: 7—8:30 p. p.
Office & reniaeiiCfe 2519 W; 43rd St*
7 Tel. Lafayette 3051

Valandos: 9—10 ryta. 5—6 p. p. 
Kasdien, išskyrų* seredas.

( Sekmadieni susitarus.

Dr. Waltėr M. Eisin
PHYŠICIAN and StJRGEON 

Ofisas Marųuette Medical Building 
, . Sųįtę 208

6155 SO. KEDZIE AVENufc 
Hemlbck 8700 s

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

n iro..  ririii

KITATAUČIAI
Dr. fierzmah

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas pėi 81 

metus kaipo patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušerio. .

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, motetu it Vaiku pagal hau* 
jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisai it Lribotatorija:
1034 W. 18tk SU netoli Morgan Si.

Valandos nūo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 tdl* vakdro.

Tek Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
S-ros lubos 

CAGp. ILL.. Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 . vak ryto, nuo 2 iki 4

valandai diena.
Phone MIDWAY 2880.

-..............— - ---------- ■* ■ -

Telefonas Vardi

Dr. Maurice Kahn

DR* G. SERNER 
i. LIETUVIS 

, , Tek Yarda 1829
Pritaiko Akinius 

\ Kreivas Akie 
iitaišd. , .

Ofisai ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis mio 10 iki 12 vai. diena.

Ofllio valandoj
Nuo 10 Iki 12 diena. 2 iki 8 po plieta 

7 iki 8 vak Nfedil. ntlo 10 iki 12 
Rez. Telephoae PLAZA 24H

Ofiso Tek Dorchester 5194 
Rez. TU DHttl 9191

Dr. A. A. Roth
Rusai Gydytoja* ir Chimtkes

Moterišku. Vyrioku. Vaiki ir Hit 
chroniška lūru.

Ofisas 0850 Stohty lalanti Ate.
Valandos: 2—4. 7—9 vak vak. Nrtik 

Įlomis Ir šventadieniais 18—11



KORESPONDENCIJOS

vės-Šviežumo

bai mylėjo ir jais didžiuodavo

Trečiadienio
Waterburio Lietuviai BIRUTE

nu

Geriausi Degtinė... Gerkit

RADI O
Julia Berneckis

Ekonomiška transportacija

LIETUVOS-AMERIKOS

TermometrasMrs. Anelia K. Jarus?

DYKAI

CHEVROLET

NATHAN
KANTER

V akacijos pagunda — 
turi savyje Labiau-Su 
švelninto Old Golds pa

NAUJIENOS 
1739 So. 

H4tted St- 
f'HTCAGO

aukščiau. 
ilsta šio 
Standardo

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

mo. 
ral

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

ROSELAND
Naujienose buvo pranešta, kad 
Goįden Star Kliubo nauja bu
veinė randasi adresu 111 East 
107 Street, o turėjo būti ‘.paša- 
kyta 111 Ęast 108 Street

Kita klaida ;

inkstų, 
dymas. 
vietoj, 

te pasitarti

ve ten Karo, ir tuoj aus pats 
nusišovė. Abu mirė kelyje j St. 
Gatherine ligoninę.

Atsisveikinimo laiškas

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje .....  $.800
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00Vienintelis pilnas žemos-kainos karas!1*

šliupas pribuvo. Daugelis jį' iš 
senesnių laikų pažinojo, o dau
gelis iš jaunesniųjų norėjo pa
matyti žmogų, kurio vardas įė
jo net j kasdieninę kalbą.

Įžengus Dr. Šliupui į salę, 
pasipylė rankų plojimas ir apie 
pusė publikos sustojo jam gar
bę atiduoti. Ir kodėl ne? Tas.

per du bloku, 
daryti tvarką, 

atsitikimo nėra

šventė idealui, ir su nenuilstan
čia drąsą kovojo už laisvę ii 
teisybę, užsitarnavo tos gar-

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. WMtera 
AveM 2nd floor 
Hemlock 9262 

Patarnauju prie 
gimdymo n am u o 
se ar ligoninėse, 
duodu massago 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterim* ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

savybės. Kiekvienam keleiviui at- 
•‘Šemte semia” ’ rajų vėjelį "karš* 

ir išvengia draftą

Devyni Užmokėjo Gyvybėmis Už Motinos 
Burdingieriaus Meilę

TeL Canal 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

PRALEISK 
VAKACIJAS

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

MATT RAUGAS 
1943 N. Kostner Avė.

po 5 vaL vakare. M

“Aš manau, kad Chevrolet dabar 
turi didžiausi pareikalavimą istorijoj”.

Toj pačioj trečiadienio lai
doj buvo pasakyta, kad jžaga- 
riečių kliubas gyvuoja tik me
tus laiko, o turėjo būti ‘pasa
kyta, kad jis gyvuoją dii me 
tus. šis kliubas susitvėrė bir
želio 29 d. 1934 m.

Sunkiai serga K 
Warnis

Malonu1 yra kas sekmadienis 
klausytis reguliarių Budrike 
radio programų iš s’toties 
WGFL, 7 vai. vakare. Savo ru-

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

visiems gerai žinomas

Baisi šeimyninė tragedija sujudino visą Indiana 
Harbor miestą

Sako, jo idėjos gyvuos, 
žmonija gyvuos; pilna 
prisirinko išgirsti kalbą.

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:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Streęt 
v Chicago, III.

Paliktame raštelyje Gonzales 
sako:

“Aš nusprendžiau padaryti 
galą Gonzales šeimynai.

“Su skausmu širdyje aš su
teikiu mirtį savo hunams.

“Aš buvau manęs palikti juos 
gyvus. Norėjau nužudyti tik 
kaltininkus. Bet pagalvojęs 
apie negarbę ir giedą, kuHą 
motina ir -šis įvykis jiems su
teiks, negalėjau susilaikyti.

“Mane labai skaudžiai apga
vo. Aš negaliu pakęsti. Aš ne
žinau ką rašau. MAn galva su
kasi.

“AŠ prašau visų artimų drau
gų man dovanoti už negarbę, 
kurią ant jų užtrauksiu. Aš 
negaliu susivaldyti. Jie visi eis 
į kapus.

“Aš didžiavausi šioje šalyje 
gyvendamas, nes niekuomet ne
padariau nieko blogo. Visą sa
vo gyvenimą stangiausi būti 
padoriu žmogum.

“Bet dabar viskas dingo, dėl 
žmonos, kuri buvo neištikima.

“Jose Haro yra šitos (tragedi
jos kaltininkas ir jis neiš
trūks.”

WATERBURY, Conn. — Wa- 
terburio ir apielinkės laisvų pa
žiūrų žmonėms liepos 5-ta'bu-? 
vo svarbi diena, neš tą dieną 
Dr. J. šliupas atlaikė prakal
bas 103 Green St. salėje. Ne
žiūrint to, kad buvo karšta ir 
kad daugelis per dviejų dienų 
šventes iš miesto išvažinėjo, 
žmonių prisirinko pilna salė, ir 
su nekantrumu laukė kql Dr.

NEKREČIAMAS 
VAIRAVIMAS*

Taipgi ypatinga nauda—taip, kaip 
ir visos kitos savybės, žios že- 
mos-kainos karo—yra nekre&amaa 
vairavimas. Atlankyti r savo,. arti
miausi Chevrolet dealerj Ir pa
prašykite pilno iSparodymo Šio 
vienintelio žemos*kainos karo.

Publika užsilaikė kuo ra
miausiai, tik laiks nuo laiko 
pasipylė aplodismentai. Retai 
tenka matyti tokią atydžią 
publiką.

Musų viešų veikėjų tarpe 
yra tokių, kurie pragyvena sa
vo idėjos ir veiklos svarbą; 
tenka matyti tokius, kurie su
laukę apie 70 metų amžiaus 
apsilpsta kurni ir mintimis; 
tenka matyti tokių, kurie neiš- 
tesą drąsiai kovoti ligi galuį, 
bet leidžia matrialiams išskait- 
liavimams perviršyti idealą. Bet 
Dr. šliupas neįpuola nei į vie
ną iŠ tų kategorijų. Jo idėja 
gyvuos kol žmonija gyvuos, o 
jo spėkos ir narsa jį j Lietuvos 
didvyrius įamžins. —K. S.

Sergantiems patari
mas Dykai

Vėliausias ir geriausias lytinio 
silpnumo, reumatizmo, inkstų, 
pūslės ir venerinių Ii 

Virš 25 metų toj ] 
Ne atidėliokite, ateiS 
dykai, nėra priedermių.

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearbom St.

CHICAGO, ILL. 
Central 4641

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

Sekmadieni 10 v.- r. iki 12 dienų. 
Pirmadieni, Trečiadieni ir šešta
dieni nuo 10 v. ryto^iki 8 v. p. ii.

“Tiesa', nes yra ir tam tikros prie- 
žastys. Visi žino, kad šitas naujas 
Chevrolet yra pirmuoju motoriniu karu, 
kuris turi visus Šių dienų patogumus 
pardavimui ir dar tokia žema kaina — 
tai yra... .

Blue Front Meat Market Naujoj Vietoj
Vėliausios mados modemiški įrengimai. Automatiška šaldymo sy- 
stema. Sanitariškas maistų užlaikymas. Užlaikome didžiausi pasi
rinkimų visokių mėsų, šviežios ir rūkytos, rūkytų ir Šviežių kilba- 
sų, kumpių, balionių, salsisonų piknikams ir parėms. Mes prista
tėm į namus. Musų kainos jumis nustebins.

Pirkite pas Lietuvi:
BLUE FRONT MEAT MARKET

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

An all day outing to the 
Dunes, which wiir take placę 
Ju‘ly 19th, is an opęn įnvit- 
ation to ą good time, and a 
prophecy that you’ll be dead- 
tired and a bit sun-kissed the 
folldwing day, būt it’s all in 
fun. So hie* yourself and all 
yoūr kindred spirits over to 
Sandara Hali, Thursday eve? 
ning, July 16th, where finai 
ąrrangements will be made 
concerning lunch-boxes- trans- 
portation, bathing siutą,; sun- 
burn preventives, and other 
beach props and parapherna-

TVIRTO PLIENO vieno 
šmoto TURRET VIRŠUS

Jus norite saugaus stogo, taipgi 
tvirto plieno vieno Šmoto Turret 
Viršaus. Tai duoda pilną viršaus 
apsaugą .... . gražiai atrodąs . . . 
ir gelbsti užlaikyti keleivius vė
sinus vasarą ir Šilčiau žiemą.

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMO.

Apie trys mėnesiai atgal iš
nuomavo kambarį vienam Jose 
Haro, 36, kuris nesenai buvo 
persiskyręs su savo žmona.

Gonzales’ui dirbant, Haro 
pradėjo meilintis prie Gonzalie- 
nės. Ji per daug nesibaidė. Nors 
vyras jautė, kad tarp žmonos 
ir burdingieriaus vystosi kokie 
tai santykiai, jis tylėjo sukan
dęs dantis ir lauke, neturėjo 
jokių įrodymų.

Sūnūs — tarpininkas
Pirmadienį prieš tragediją, 

Haro išsikraustė į naują vietą, 
3506 Elm Street, bet meilė tarp 
jo ir Gonzalienės dar nebuvo 
užgesusi. Jie apsimainydavo 
laiškais per jauną Gonzales sū
nų, kaipo tarpininką. Tas sū
nūs, Genaro, palaukdavo prie 
Inland Steel Co. fabriko vartų, 
įteikdavo Karui laiškus nuo 
motinos, o nuo Haro paimdavo 
laiškus motinai.

Vieną iš itų laiškų, nuo žmo
nos burdingieriui, Gonzales su
čiupo.

Tai įvyko trečiadienį. Tą pa
tį vakarą Gonzales nuėjo 
Haro. Kas ten įvyko 
bet pargrįžęs namo 
nesakydamas išsivežė šeimyną 
i paežerį. Pargrįžo namo vėlai 
ir visi tuoj sumigo.

Dukterys Juana, 16 metų, 
Helen, 14, ir sūnūs, Jose 7, 
miegojo ant matraso ištiesto 
gyvenamajam kambaryje. Tė
vas atsigulė tame pat kamba
ryje esančioj lovoj.

Ant grindų virtuvėje miego
jo Genaro, 13, kuris tarpinin
kavo tarp motinos ir burdingie
riaus; Tino, 11, ir Filypas, 8. 
Motina taipgi buvo virtuvėje.

Gonzales lygina skriaudą
Kai visi užmigo, Gonzales at

sikėlė, parašė raščiuką, ir pasi
ėmė į rankas sunkų ir aštrų 
kurvj. Užkišęs dukterų burnas 
nosinėmis, kad negalėtų šauk
ti, Gonzales ėmė joms galvas 
kapoti. Biauriai sužalotos buvo 
ir jų rankos, nes, matyt, ban
dė gintis. .

Sumišimo pažadintas 7 metų 
Jose, nusigandęs nubėgo į vir
tuvę ir pažadino motiną. Toji 
šoko kūdikius gelbėti, bet ją 
sutiko kirvio/ smūgis, ir per
skelta kakta ji buvo negyva. 
Neištruko nei 7 metų Jose.

Kiti trys sūnus miegojo, kai 
tėvo stipria ranka valdomas 
kirvis atskyrė juos iš šio pa
saulio.

Apie septintą valandą ryto, 
Gonzales išėjo oran, apsiginkla
vęs revolveriu. tNuėjęs į Inland 
Steel dirbtuvės persirengimo 
kambarį, nieko nesakęs, nušo-

pas 
nežinia, 
ič-nieko

Šiomis dienomis sunkiai 
sirgo
Brįghton Parko biznierius Ka- 
zįmierąs Warnis, 3838 South 
Kędzie Avė.

Jis randasi German Evange* 
lical Deaconess ligonbuty, 5421 
$o. Morgan st., Room 133.z

— Steponas.

Pagerintas SLYDAŲS 
KNEE - ACTION 

VAŽIAVIMAS
Jus beto, dar norite ir didesnio 
patogumo ir didesnios Chevrolet 
kelio stabilizacijos. Knee-Action 
slidusis * važiavimas*/ Mllional 
Knee-Action vartotojai jums pa
sakys, kad tai yra saugiausia ir 
dailiausis iš visų važiavimas.

guliariu laiku, būtent; kas ket
virtadienį nuo 8 iki 9 vai. vak. 
iš stoties WHFC, o pirmadie 
niais ir penktadieniais 7 vai 
vak. iš stoties WAAF.

— H. P.

INDIANA HARBOR, IND.— 
Praėjo jau savaitė laiko, bet 
Indiana harboriečius dar tebe- 
purto šiurpai.

Jų akyse tebestovi kirviu 
suskaldytos, sudaužytos mažų 
kūdikių galvos; devyni grabai, 
kuriuose ilsisi devynios nekal
tos kruvinos šeimyninės trage
dijos aukos, užmokėjusios gy
vybėmis už neištikimos moti
nos ir buvusio burdingieriaus 
slaptą meilę.

Tarp tų aukų yra ir Celesti- 
no Gonzales, pusamžio meksi
kietis, kuris nakties laiku pa
griebė kirvį ir kruviną darbą 
atliko. Patyręs, kad jo numylė
ta žmona susirado kitą, malo
nesnį gyvenimo draugą, Gonza
les negalėjo smūgio pakelti. 
Paėmęs/ į rankas kirvį, jis ėmė 
savo skriaudą lyginti. Mirtinai 
užkapojo šešis sūnūs ir dukte
ris, perskėlė galvą žmonai, 
žudė šeimynos griovėją ir 
siuntė kulką sau į širdį.

Rašo P. S. Rindokias

Pašovė netyčia žmo
gų unijos ofise

FotograViuruotojų unijos ofi
se, 600 -North Dearborn st., 
keletas narių tarėsi organiza
cijos reikalais. Vienas dalyvių 
apžiūrinėjo revolverį. Kitas pa
tarė jam būti atsargesniam su 
ginklu. Pirmasis nusijuokė ir 
pareiškė, kad nėra pavojaus.

Tuo momentu revolveris iš
sišovė ir sužeidė Henry Kort 
43 metų, unijos narį, kuls dir
ba Publishers Engraving kom
panijai adresu 1935 Sb. Mielu 
gan avė.

“Šiandien aš aplankiau visus 
lavonus”, rašo “Naujienoms” 
P. S. Rindokas. “Jie buvo pa
šarvoti prie trijų graborių ir 
prie kiekvienos vietos stovėjo 
linijos žmonių 
Policija turėjo 
Tai dar tokio 
buvę pas mus.

“Aplankius lavonus baisu da
rėsi žiūrėti kaip 'visų galvos 
sukapotos su kirviu, o labiau
siai mažiuko, kuris bandė pa
bėgti...”

Tragedija įvyko praeitą ket
virtadienio rytą, adresu 2305 
Broadway, kur Gonzales šeimy
na gyveno. Jie atvyko į šį1 mies
tą 1927 metais. Gonzales tuojau 
gavo darbą Inland Steel Bend* 
rovėj.

Kad ir neperdaugiausiai už
dirbdamas, pavyzdingai šeimy
ną auklėjo ir aprūpino kuo rei
kėjo. Savo žmoną ir vaikus la-

Z2I TAUPYKIT PINIGUS Už- 
TIKRINTOJ ĮSTAIGOJ

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

Mokam dividendą kas 6 menesiai. Praeityje 
išmokejom Ą°/o

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

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

TIKRAS FISHER 
NO DRAFT 

VENTILIACIJA
Jus Brausite daug patogumo iŠ šios 
savybčB. j"" ' ,,,__
skirai kontroliojama ventiliacija... •ij- ■ ■ • ■ ■ - - - • •• ■ -• •• - -
tose dienose.
Saitam ore.

AUKŠTO SPAUDIMO 
VALVE-IN-HEAD 

INŽINAS
Ir visam ekonomijos perstatyme, 
nėra nieko panagaus kaip Chev- 
rolet’s High-Compression Valves- 
ta-Head inžino—tas pats inžino 
typas, kuris yra vartojamas di
delių atsižymSjimų lėktuvų, laivų 
ir lenktynių karų.

NAUJI PATOBULINTI 
HYDRAULIC STABDŽIAI

Jus ir jūsų geimą, norite saugių 
stabdžių naujam savo karui —• 
stabdžių, kurie duoda maksimu
mą sustabdymo jčgą — stabdžių, 
kurie butų visuomet sulyginti 
visuomet patikimi ■— Chevrolet’s 
Naujų Patobulintų Hydraulic 
Stabdžių.

$495 »
Michigan. S a 

bamperiais, atskirais • talrals Ir 
talrų raktu, lietos kaina tor 
atskirai. Knee-Action turi tik 
Master Modelis, *20 ^»Wral. Šių 
kainų Ilsta yra pas FĮint, Mleh. 
ir gali būti pakrista be pranežl- 

General MOtorė vertč. Gene- 
Motors instaliacijos planas—- 
elniais iSslmokgjlmals sulig

PROLET MOTOR COMPANY 
Detroit, Michigan

pestingai paruoštu turiniu ir 
išpildymu šios programos yra, 
je abejo, vienos tobuliausių ir 
populeriausių lietuvių radio au- 
dijencijoj.. Praeitą sekmadienio 
vakarą programą išpildė rink
tinės radio jėgos, ir kas ypa
tingai visus imponavo, tai nau- 
;os radio orkestros pasirody
mas. >

Be šių programų, Juozas Bu- | keli—visuomet Dirbtu 
drikas leidžia dar ir kitas re

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL UQUŪR Cū.
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTBIBUTOBIS

CHEVROLET
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NAUJIENOS
Tho LithuanUn Daily Novrn 

PubUshed Daily Escept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co4 Ine 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscriptlon Kates:
$8.00 per year in Canada
85.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chlcago 
8c per copy.

Entered as Second Class Ifattor 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chlcago, III. under the act of 
Mareli 3rd 1879.

. Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SL, Chlcago, 
I1L Telefonas Canai 8500.

TENDENCINGOS ŽINIOS

Nuo to laiko, kai Francijoję siisidarė kairiųjų par
tijų valdžia su socialistu Blumu priešakyje, atžagarei- 
viškųjų laikraščių korespondentai diena iš dienos pra
neša iš Paryžiaus apie riaušes, kraujo praliejimą ir ki
tokius bauginančius dalykus.

Nėra abejonės, kad tie pranešimai dažnai yra labai 
perdėti ir vienpusiški. Jeigu Francijoję butų tiek nėra* 
mumų, kiek apie juos bubnija reakcininkų spauda, tai 
tas kraštas šiandie jau stovėtų anarchijos angoje. O 
betgi, kaip matyt, nieko panašaus tenąi nėra.

Naują tų žinių vienpusiškumo įrodymą davė kai 
kurios vakarykščios telegramos apie Balstilės paėmimo 
šventę. Chicagos “Tribūne” korespondentas, pavyzdžiui, 
pranešė, kad riaušės visai sugadinusios revoliucijos su
kaktuvių minėjimą Francijoję — kad įvykę daug susi
rėmimų tarp demonstrantų ir policijos, kad buvę daug 
sužeistų, kad minių nuotaika buvusi labai bloga, ir t. t.

O tuo tarpu kitos žinios apie tą pačią šventę sako, 
kad pereitą antradienį revoliucinė tautos šventė Fran- 
cijoje buvo pažymėta įspūdingiausiomis iškilmėmis. 
Chicagos “Daily News” korespondentas praneša, kad 
eisenose Paryžiuje dalyvavo tarp 500,000 ir 1,000,000 
žmonių; kituose miestuose maršavo taip pat milžiniš
kos minios. Žmonių masės Francijoję jautė, kad Basti- 
lės diena tai jų diena, ir, anot korespondento, vargiai 
kada nors pfer paskutinius trisdešimt metų jos giedojo 
savo tautos hymną “Marselietę” su tokiu entuziazmu, 
kaip šį kartą!

DĖL SUŠAUDYMO 4 LIETUVOS ŪKININKŲ

Amerikos lietuvių visuomenė labai pasipiktino, iš
girdusi apie sušaudymą keturių valstiečių Lietuvoje, 
kuriuos Smetonos valdžia kaltino vykinus teroro aktus 
prieš valdžios atstovus ir ištikimus vyriausybei ūkinin
kus, kursčius žmones prie sukilimo ir ėmus paramą iš 
“svetimos valstybės”. , ' į

Vargiai buvo bent vienas protaująs žmogus tarp 
Amerikos-lietuvių, kuris tais tautininkų valdžios prasi
manymais galėjo patikėti. O šiandie jau yra tikrai žino
ma, kad tie. sušaudytieji ūkininkai tai — gryna valdžios 
smurto auka. Mat, Smetonos vidaus reikalų ministeris 
gen. Čaplikas pasisiūlė “tautos vadui” įvykinti ramybę 
Lietuvos sodžiuje — sušaudant 50 ūkininkų. Tie keturi 
jauni valstiečiai — Petrauskas, Narkevičius, Pratasevi- 
čius ir šarkauskas — ir buvo nugalabinti, vykinant tą 
Čapliko “planą”.

O betgi musų sandariečiai SLA seime Clevelande 
balsavo prieš rezoliuciją, kurioje buvo išreikštas pro
testas prieš tų valstiečių sušaudymą ir kitus tautininkų 
valdžios smurto darbus. Stambiausieji sandariečių šu
lai — Gegužis, Vinikas ir Vitaitis — davė pradžią ši
tam begėdiškam demokratybės išdavimui, o juos pase
kė kiti, menkesni tautiški “demokratai”.

Ypatingai keistai elgėsi seimp p. Vinikas, kurį aną
met pažangieji SLA. nariai įstatė į sekretoriaus vietą* 
kaipo uolų fašizmo priešą ir demokratybės gynėją. Ji
sai Clevelande ne tik pats balsavo prieš rezoliuciją (tai 
buvo pirmas paduotas seime prieš rezoliuciją balsas), 
bet ir agitavo, kad kiti prieš ją balsuotų. O kai jam te
ko, kaipo sekretoriui, suskaityti balsus “už” įr “prieš”* 
tai jisai taip juos suskaitė, kad, išėjo dauguma balsų 
“prieš”. Tik vice-prezidentui Mažuknai pareikalavus, 
kad skaitlinės butų patikrintos, tapo surasta, kad sek
retorius vieno delegato balsą buvo priskaitęs rezoliuci
jos priešams, nors tas delegatas buvo balsavęs “už”, ir 
kad suma balsų, paduotų už rezoliuciją, buvo sumažin
ta dviem. - .

Tokiu budu rezultatai pasikeitė keturiais balsais. 
Vietoje vieno balso daugumos prieš rezoliuciją, pasiro
dė, kad yrą, trijų balsų dauguma už rezoliuciją.

Paskelbdamas tuos rezultatus, sekretorius ‘pirma 
pranešė, kiek delegatų susilaikė, paskui — kiek balsavo 
“prieš”, ir tik po to pasakė, kiek “už’V nors jo rekor
duose skaitlinė balsų, paduotų ųž rezoliuciją, stovėjo 
pirmoje vietoje! Taigi, kiek galėdamas, p. Vinikas> sten
gėsi sumažinti balsavimo efektą. O jeigu ne viceprezi

tnfotfmaSHan
Chicagoje — paltu:

Metama -.... ...—m.... lw 88.00
Pusei metu .... 4.00
Trims mėnesiams — 2.00 
Dviem mėnesiams______ U- 150
Vienam mėnesini —____ ___  ,75

Chicagoj per išneftiotojus:
Viena kopija ...... ......... 8c
Savaitei -------- .....—18c
Mėnesiui----------------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chkagoj, 
paltu:

Metams .... ......................  85.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams__________ 1.50
Dviem mėnesiams . .......  1.00
Vienam mėnesiui ......  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ............. . ............. . 88.00
Pusei metų —------- . 4.Q0
Trims mėnesiams ... ............... 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartų su užsakymu.

dento Mažųknos įsikišimas, tai butų buvę paskelbta, 
kad rezoliucija tapo atmesta!'

Tai šitaip sudemoralizayo kai kuriuos žmones šun- 
vuodegavimas fašistams.
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pžvalga
LENKIŠKA CENZŪRA

.................... .  ■ į

'“Vilniaus žodžio” 24-ame nu
meryje visas vedamasis straips
nis cenzoriaus išbrauktas. Po 
straipsnio antrašte “Trys bylos 
— trys dideli klausimiai” nėra 
nę viend žodžio teksto, įtik tuš 
čia balta vietą.

NAUJAS ŽURNALAS 
“EKONOMIKA”

Lietuvos Ekonomistų Drau
gija pradėjo leisti žurnalą 
“Ekonomika”. Jis eina! kas trys 
mėnesiai. Atskiro numerio kai
na 4 lt.; prenumerata metams
15 litų. Redaguoja A. Rimka.

JAU IR “DRAUGAS” IŠGIR
DO KAS DEDASI LIETUVOJE

Mūsiškiai klerikalai spjaudė
si ugnim, kada “Naujienos’* ir 
kiti pažangieji laikraščiai pra
dėjo raginti visuomenę, kad ji 
keltų balsą prieš tautininkų 
valdžios smurto darbus Lietu
voje. Bet dabar jau ir “Drau
gas” išgirdo, kad Smetonos ka
ralystėje dedasi negeri dalykai. 
Mat, vienas amerikietis gavo 
laišką nuo “vieno žymaus mu
sų tautai daug nusipelniusio 
veikėjo iš Lietuvos”, ir parodė 
p. Šimučiui.

Tame laiške tarp kitko ra
šoma:

“1935 m. rugsėjo pradžioj 
Suvalkijoj prasidėjo ūkinin
kų sukilimai ekonominiais 
motyvais, nekeliant politinių 
klausimų. Sušaudymai Vei
veriuose ir negirdėti žiauru
mai * (policijoš) šakiuose 
(1936—11—16) įtikino švie* 
sesnius ūkininkus, kad šis 
politinis režimas nesiskaitys 
su jų reikalavimais. Tad nuo 
pavasario daugelis , gaisrų, 
sumišimų, proklamacijų, su
sišaudymų su policija ir 
sprogdinimų įgijo ir visai 
aiškius politinius tikslus. Pa
vasarį Ūkininkai aiškiai pra
dėjo reikalauti sušaukti tei
singo, senu įstatymu išrinkto 
seimo. Nuo kovo mėn. pro
klamacijos aiškiai nukreiptos 
prieš Smetoną ir Tabelį. Tuo
met valdžia nusprendė su
šaukti savo pritarėjų seimą, 
neleisdama tautos daugumai 
statyti kandidatus ir bend
rai rinkimuose pasireikšti su 
savo mėgiamais kandidatais. 
Valdžia manė, kad ūkininkų 
dauguma šitos, apgavystės 
nesupras ir ‘rinkimų’ nuo 
rinkimą neatskirs. Tačiau 
Ūkininkai, ypač suvalkiečiai, 
stebėtinai greit suprato pi
gios apgavystės tikslus ir 
pradėjo dar labiau pykti ir 
bruzdėti. Čaplikas įtikino 
Smetoną, kad reikia apie 50 
ūkininkų sušaudyti ir tuomet 
vėl viskas bus ramu.”

Kas tie 4 sušaudytieji?
I ' ’ ''' ' •

Ląjško autorius, tolinus, ra
šo apie sušaudymą keturių vai* 
stiečių, kuriuos tautininką 
spauda skelbė esant “bandi
tais” ar pasamdytais “svetimos 
valstybės agentais”. Tįe 4 as
menį, pasirodo, buvo jauni ūki* 
ninkai ; suvalkiečiai, priklausę 
katakkų ir-tautininkų organi
zacijoms. Apie juos “Draugo** 
cituojamame laiške sakoma:

“Gegužės mėn. 22 d. Kau
no IK forte labai Šlykščių 
budu apįę 3 vai. ryto.
jos ląukyklui pavestą sušau
dyti ; ketuH visai padorus 
jauni ūkininkai: 2 pavasari
ninkai, 1 jaunalietuvis ir i 
šiatįlyš. Kątįik^^ė&,:; toms 
skerdynėms nenorėta panau- 
dotL W Ui SuMtiJ.jog pą- 
sipiktinimą ir gal nenumato-

Red.). Visi manų, kad jie 
yra auka Kybartų gimnazi
jos žvalgybininko ir provo
katoriaus Bukio, kurs nese
niai pasikorė palikęs užrašą, 
kad dėl jo mirties nieko ne
kaltintų, nes kaltas esąs 
Kaunas. Suprask, kaip nori: 
vietiniai aiškina: ‘Kaunas*— 
žvalgyba.“ (
Laiške, toliauš rašoma< kad 

iš Smetonos “seimo” žmonės 
Lietuvoje tik juokus krečia.

Taigi dabar jau ir Marijonų 
organas žino, kad tos rezoliu
cijos, kurias priėmė demokra
tijos kongresas Clevelande, yra 
faktais paremtos. O betgi 
“Draugas” tą kongresą plūdo, 
kaip įmanydamas, ir stengėsi 
jam Visaip pakenkti. Kur jo 
protas?

mas pasekmes. Du iŠ keturių 
šušaūdy tų /pasakė prieš mir- ; 
tį kalbas (Petrauskas ir dar 

\ vienas). Petrauskas sakęs:
jei Voldemaras, komunistus 
šaudęs, 12 metų atsisėdęs 
kalėj iman, tai Smetonai gys- ■ 
las ištraukysią, už patriotiš-7 
kų ūkininkų šaudymą.

“Po tų keturių ūkininkų 
sušaudymo sekančią naktį 
buvo Suvalkijoj keletą gaiš-

■ / ' ' ■

rų.
“Sušaudyti ūkininkai nesu

gauti in flagranti (t. y. nu
sikaltimą bedarant. — “N.”

Ginklavimosi Lenktynes
Anuomet kalbėjom apie tas 

valstybes, kuriose sparčiai ru* 
sena karo ugnelė, kur viešpa
tauja puolimo dvasia, iš kur 
mes visi laukiame pirmų ka
ro šūvių. Dabar dirstelkim, 
kokias karo pajėgas tos vals
tybės turi. Kalbant apie karo 
pajėgas, reikia niekuomet ne* 
pamiršti, kad kiekviena vals
tybė stengiasi tikras, savo ka
ro pajėgas paslėpti, tikros tie^ 
sos niekam nesakyti. Bet gi 
visų kariuomenių generaliniai 
štabai turi savo tam tikrus 
skyrius, kurių tikslas atsidė
jus sekti savo nedraugingų 
valstybių ginklavimąsi, o be 
to, ir visokiais kitokiais kė
liais vis dėlto bent arti tikru* 
mos nuspėjama, kiek kuri val
stybė turi apginkluotų vyrų ir 
kaip ir kokiais ginklais jie yra 
ginkluoti*

Taigi, ręmdamiėsi įvairiais 
šaltiniais pažiūrėkime kaip tos 
valstybės yra w apsiginklavu
sios, arba tikriau tarus, kiek 

‘jos turi ginkluotą vyrų. Pra
dėkim nuo Liė|uvai kaimyni
nių valstybių ir pirmoje eilė
je tai nuo Vokietijos.

Vokiečių karo jėga.
Vokiečiai kačą prakišę galė

jo turėti pastovią kariuomenę 
tik iš 100,000 vyrų, štai jie vos 
spėjo Versalio sutarties, kai 
kuriuos punktus sulaužyti, o 
jau jų kariuomenė šiandien 
praneša 60Q,000, — tai yra pa
stovus besimokinąs kariuome
nės kadras. Tuo metu kai 
kitos didžiosios Europos val
stybės toli gražu šitokio gink* 
luotų vyrų skaičiaus neturi. 
Štai Prancūzija turi 370,000, 
Anglija — 200,000, Italija — 
350,000 ir tt. Taigi Vokietija 
jau dabar Europoje turi did
žiausią kariuomenę. Beje, jie 
ii* gyventojų daugiausia turi, 
būtent, 66,000,000. Bet jei im
tume kitų valstybių gyvento
jų skaičių, tai tos valstybes 
galėtų turėti taip pat daug 
daugiau kariūdmenės. štai an
glai galėtų savo kriiomenės 
Skaičių drąsiai sudvigubinti, 
prancūzai dar kita tiek turėti, 
tik italams netektų jau savo 
ginkluotų vyrų skaičių padi
dinti.

Bet dar reikia turėti galvo
je, kad Vokietija turi 3000 ge- 
i?ų lėktuvų, tai ir didžiausias 
^kaičius. Anglai jų turi ųe- 
toli dviejų tūkstančių, prancu* 
Žai du tūkstančiu, italai apie 
pusantro tūkstančio. Bet vi
sų šitų valstybių' tie aeropla* 
nai jau seniau yra įgyti, tai 
dalis jų reikalinga žymaus re* 
ntonto, o tuo metu' vokiečių 
oro laivynas yra visai nauju
tėlis. ,

Visos Balstijos valstybės ka
riuomenės turi arti penkiasde
šimt tūkstančių. Oro laivynas 
jų susideda veik iš keturių 
šimtų aeroplanų, kurių žmi 
dalis tenka Lietuvai. Tai jeį 
atsižvelgsime į šių trijų vals
tybių gyventojų • skaičių ir už- 
iinamą teritorijos plotą, tai 
jos taip pat yra daug silpniau 
ginkluotos negu* ^vokiečiai.

Oro laivynas
Visoje Europoje skaitoma, 

kad dabar yra nuolatinės ka- 
riuOmenės 2,800,000 ir oro lai* 
vynąs turi 12,600 aeroplanų. 
Tai beveik visos Europos 
penkdalis kariuomenės tenka 
vokiečiams, o oro laivyno be
veik ketvirta dalis.

štai dėlko Europoje tiek su
sirūpinta savo 'visuomenės kari- 
nimu, štai dėlko kitos valsty
bės taip pat sparčiai ginkluo
jasi, nes: jos visos turi labai 
neramų gyventoją pavidale 
Vokietijos, kuris visiems su
kelia daug visokių rūpėsiu! 
Štai ar taip sėniai vokiečiai 
yra atstatę savo karo laivyną, 
■o jau šiandien jis visame pa
saulyje užima penktą vietą. 
Vokiečiai dabar turi 7 dred- 
nuotus, o jūsų Amerika 15, 
Anglija tiek pat, Franci j a — 
9 ir tt. Kreiserių vokiečiai jau 
turi 7, o jūsų Amerika — 26, 
Anglija net — 4, Francuzija— 
18 ir tt. Miniiilnkų Vokieti
ja turi 31, Amerika ,— 229, 
Anglija — 167, Francuzija — 
71. Submariiių vokiečiai jau 
sau pasistatė —• 31, Amerika 
turi 86, Anglija — 58, Prancū
zija — 62.

Štai kur vokiečiai sukiša sa
vo krašto lėšas, štai dėlko vo
kiečių. gyventojai neturi rieba
lą, štai dėlko jie dėvi viso
kiais erzacais, štai dėlko le
nais darbininkų algos mažina
mos, nes pinigai reikalingi pa
šėlusiam besiginklavimui. Vos 
spėjo jie savo ginkluotas pa
jėgas atstatyti, o jau jos kai 
kuriais atvėjais praneša dau
gelį valstybių kartu suėmus.

Ir čia nepaleiskįm minties 
iš galvos, kad kitų valstybių 
laivai statyti jau kiek seniau, 
tuo metu kaip vokiečiai tik da
bar juos išleidžia iš dirbtu
vių, tai gali ir sunaudoja visas 
paskutiniausias technikos mok
slo naujienas.

z Anglija ir Italija
i Dabar dirstelkim kaip, atro
do kita valstybė, kuri jau be
ginklius ethiopus puolė ir tai 
džiūgauja karą laimėjus, — 
tai Italija.

Jau minėta, kad nuolatinės 
kariuomenės Italija turi 350,- 
000, gyventojų Italijoje yra 
42,500,000, bet šia proga nerei
kia pamiršti, kad Italija iš vi* 
sų Europos valstybių turi di* 
džiausią, taip vadinama kolo* 
nialę armiją, būtent, iš trijų 
išimtų tūkstančių ginkluotų 
vyrų, o Anglija, kolonijų im
perija kolortialės kariuomenės 
turi 130,000, taigi šiuo metu 
Italija sausumoje yra žymiai 
stipresnė už Angliją. Ar čia 
tik nebus paslaptis Anglijoj 
sankcijų Italijai pritaikymo 
delsimas? žinoma, kad tai ne 
vien tik ta priežastis veikė an
glus staiga netaikinti Vvisas 
sankcijas , o ypač uždrausti 
įgabenti benziną ir naftą. Mat, 
itįlija daugiausia naftos įsiga- 
bendavo iš Persijos, kur anglų 
kapitalistai eksplotuoja naftos 
šaltinius...Čia veikia garsi naf

tos bendrovė “Anglo Perslan 
Oil Co.”.

Italijos karo laivynas tona
žo žvilgsniu tris kartus mažės* 
nis už Anglijos karo laivyną, 
jet nepamirškim, kad Italijos 
karo laivynas yra koncent
ruotas vienoje vietoje, tuo me
tu kaip Anglijos laivynas sto
vi įvairiose savo vandenų ba
zėse. Italai dabar turi dred- 
nuotų — 4, kreiserių — 27,

MAKSIM GORKI

Senutė Izergil
Verti K. BARONAS.

(Tęsinyš)
“Pažinau aš ir; vieną ven

grą. Jis kartą išėjo nuo ma
nęs, — tai buvo žiemą, — ir 
tik pavasary, kada nutirpo 
sniegas, jį rado lauke su per
šauta galva, štai kaip! Matai 
— ne mažiau maro žudo žmo
nes meilė; jei suskaityt — ne 
rųažiau.., Ką aš pasakojau? Apie 
Lenkiją...' Taip, ten aš sulošiau 
savo paskutinį lošį. Susitikai 
vieną šlektelį... štai buvo gra
žus! Kaip velnias. Aš gi jau 
sena buvau, ak, sena! Ar buvo 
man keturios ' dešimt metų? 
Galbūt kad ir buvo... O jis bu: 
vo dar ir išdidus, ir išlepintas 
mus moterų. Brangiai jis man 
kainavo... taip. Jis norėjo iš
karto mane ir paimti, bet aš 
nesidayiau. Aš niekad nebuvau 
kieno nors verge. O su žydu 
aš jau užbaigiau, daug pinigų 
jam daviau... Ir jau Krokuvoj 
gyvenau. Tada aš turėjau vis
ko, ir arklius, ir auksą, ir tar
nus... Jis vaigščiojo pas ma
ne, išdidus demonas, ir vis no
rėjo, kad aš pati pulčiau jam 
į rankas. Mes susibarėm su 
juo... štai kaip!... Aš dagi,— 
atsimenu, — kvailavau delei to. 
Ilgai tai tęsėsi... Aš paėmiau 
viršų; jis ant kelių maldavo 
manęs... Bet tik paėmė ir tuoj 
ir pametė. Tada aš supratau, 
kad tapau sena... Ak, tai buvo 
man nesaldu!... Aš juk mylė
jau jį, tą velnią.v o jis, susi
tikdamas mane tyčiojos iš ma
nęs... nėdoras jis buvo! Ir ki
tiems jis tyčiojos iš manęs, o 
aš tą viską žinojau. Na, kar
tu gi man buvo, sakysiu. Bet 
jis buvų čia, arti, ir aš vistiek 
juo gėrėjaus. O štai kaip jis 
išėjo muštis su. jumis, rusai, 
negera man pasidarė. Lenkiau 
aš save, bet negalėjau palenk
ti... Ir nusprendžiąu važiuoti 
pas jį. Jis buvo apie Varšavą, 
miškuose.

“Bet kada aš atvažiavau, tai 
sužinojau, kad jūsiškiai juos 
jau sumušė... ir kad jis belais
vėj, netolimam kaime.

“Reiškia, — mąsčiau aš, ~ 
nepamatysiu jo daugiau. O ma
tyti norėjosi. Na, aš pradėjau 
rūpintis pamatyti... Pasirod
žiau. elgeta, šluba, if* nuėjau 
užsirišusi veidą, į tą kaimą 
kur, jis buvo. Visur kazokai 
ir kareiviai... brangiai man 
kainavo būti ten! Sužinojau aš 
kur jie, lenkai, sėdi ir matau, 
kad pakliūti ten sunku. O man 
reikalinga tai buvo. Ir štai 
naktį aš prišliaužiau prie tos 
vietos kur jie buvo, šliaužiu 
daržu tarp lysių ir matau: sar 
gybinis* stovi ant mano kelio... 
O aš jau girdžiu dainuoja len
kai ir garsiai kalbasi. Gieda 
vieną giesrfię... prie Motinbs 
Dievo... Ir jis ten taipjau gie
da... Arkadėlis mano. Man 
skurdu pasidavė, kada pamąs
čiau, kad pirmiau paskui ma
ne šliaužiodavo... o Štai atėje 
laikas i- ir aš dėl žmogaus 
šliaužiu gyvate palei žemę ir 
galbūt ant mirties šliaužiu. O 
tas sargybinis jau klausosi, pa
silenkė į priekį. Na, kasgi man? 
atsikėliau1 nuo žemės ir nuėjau 
prie jo» Nė peilio aš. neturė
jau, nieko, apart rankų ir lie
žuvio. Gaila, kad nepasiėmiau 
peilio. Pašnabždomis shkau: 
“palauk!...” O jis, tas karei

vis, jau pristatė prie mano
( ............- .

minininkų — 97, submarinų

Štai dėlko atrodo protar
piais, kad italai lyg ir tyčio
jasi iš anglų.Jyg ir turi pa
grindo, karo pajėgos jiems 
veik leidžia kartais iš flegma
tiko anglo pasityčioti...

Tai kartu bus visai nenuo
stabu, -dėlko Prancūzija taip 
rimtai su Italais skaitosi.

(Bus daugiau), < •

gerklės durtuvą: Aš sakau jam 
pašnabždomis: “nedurk, palauk, 
paklausyk, jei turi sielą! Nie
ko negaliu tau duoti, o tik pra
šau tavęs.;.” Jis nuleido šautu
vą ir taipjau pašnabždomis sa
ko man, <‘eik šalin boba! Ko 
tau? Aš {pasakiau jam, kad 
mano sūnūs ten uždarytas... 
“Tu supranti, kareivi, — sū
nūs! Tu juk pats kieno nors 
sūnūs, taip? Tai štai pažiūrėk 
į mane — aš turiu tokį pat, 
kaip ir tu*, ir Štai kur jis! Leisk 
pamatyt man jį, galbūt jis nu 
mirs greit... ir galbūt, tave ry
toj užmuš... verks tavęs tavo 
motina? Ir juk sunku bus tau 
numirti nepamačius jos, savo 
motinos? Ir mano sunui taip
gi sunku. Pasigailėk gi savęs 
ir jo, ir manęs — motinos!”

“Ak kaip ilgai aš kalbėjau 
jam! Lietus lijo ir mirkdė mirs. 
Vėjas kaukė ir staugė ir stum
dė mane tai į nugarą, tai į kru
tinę.

(Bus daugiau) >

Rinktinis tabako der
lius padaro Old Golds 
cigaretus . Labiau - Su
švelnintais.

Jau atėjo žurnalas 
KULTŪRA No. 5 
iš Lietuvos

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

Autoritetas ir laisvoji min
tis—prof. V. Čepinskas

Tautų megalomanija —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. Dekto- 
raitė ir literatūrinė bei vi
suomenės veikla, 
' Zoologijos teyas — R. V.

Sidabriniai debesys—pro- 
fes. E. Tichomirov.

Ryto debesys — A. Pavi
lionis.

Karas istorijos faktų švie
soje — M. Pakalniškis.

Apžvalga ir redakcijos 
straipsniai. 68 puslapiai — 
Kaina 45 centai*

galima gauti

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St.

Aivfvpivncs
PTT TPTTC r JLJU11jX1O

Sotina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ko
ris nori tapti Ifos ialies 
piliečiais. Pamokinimai ( 
apie Ifos Ialies Įrarkg. 
aį>ie jos. virSininkę rin- 

„ kimus ir visk* kas reika< 
linga prie įminto egta* 
meno rasite lioj knygelėj 
lietevig ir anglų kalbo
mis avalytg.

KAINĄ TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St,

l CHICAGO. RA. .
Siųskite money otderj arba krasoa 

1 ženkhlins.

v.. ■ ■ <
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Automobiliai
Auto Mekanikai

Pasidavė sunkiai
operacijai

Šiomis
ir Einma

ir Mil-

Balzekas Motor Sales

Kelionė

Tel. BOŪlevard 7314

ILaidotuvių Direktoriail

SUSIRINKIMAI

draugUs-ges ir

auto me- 
užtikrina 
geriausia

$1200 
$4500 
«1500 

$1*00

Lietuvių Draugijų
Kliubų dėmesiui

palaikyti su šių apielinkų lie 
tuviais f armėnais.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

dideliame nuliudime 
Sta- 

marčias,

Dvigubi'" 
i- gražinami 
pasiulijimas 

tebėra geras. Tinka 30 
dienu nuo Šiandien.

yta už
Anglėkasiai mano,

JUOZAPAS

UDEIKI
IR tfiVAŠ

REPublic 8340

gana daug
— Marli-

Tvarkai Atsteigti
beri-

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

4020 ARCHER AVENUE 
Tel. Lafayette 2082

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street 

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

Savininkės Mama ir Duktė.
EMMA IR EMILY.

♦ KAZIMIERAS ŽONGAlLA
. Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 14 dieną, 9:30 valandą 
ryto 1936 m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimęs Kėdainių ap., 
AirOgalos parap., Pigainių kai-

Antradienį pradėta kasti 
skiepas naujai Wieboldt depar- 
tamentinei krautuvei prie Har- 
lem avenue ir West Lake st. 
Naujoji Wieboldto kompanijos 
krautuvė susidės iš trijų aukš
čių ir besmanto. Jos pastaty
mas kaštuos $2,000,000.

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

“NAUJIENŲ” ADM.

sulaukęs pusės 
, gimęs Lietuvoj, ža- 
pardp., Mikhaičių kai-

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus 

vedyboms

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietamš 

ir Pagrabams

nų žmones
svečias.
pataisytos
presiiė ryšiai būtinai

mes važiavome 
“dželtenmonai” - 
rauskai iš Roosevelt 
ture Co 
p-nia Naujokienė 
iš Cicero

pijos bažnyčią, 
ir Kedzie Avė, 
bus gedulingos 
vėliOnib Sielą, o 
lydėtas i šv. 
pineš. .;

Visi a. a. Jono Nipriko gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyVAUti laidotuvėse "ii* suteikti 
jam phiskutinį patarriaVimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę liekame,

K Seserys, broliai, svo gėriai, 
brolienės ir giminės.

Patafnąūja laidotuvių direk
torius ,A. Baskus, tel. Canal 3161 

Laidotuvėmis rūpinasi bro
liai ir seserys. _____

CONRAD’AS 
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Englewoo4 5883—5840

Bungalow Ina
Musu 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:
PETER GREEN & JOS. TREPOSKAI 

82nd and Kean Avenue

Šie lietuviai ir lietuvaitės ii 
siėme laisnius (leidimus) , ve 
dyboins:

John Allen 44 hi.
Lucas 44 m.

Ruddlpb Koegel 27 
dred Rimkus 22 m.

Stanley WilCzak
Anastašia Dybas 19

Pradėjo darbą sta 
tybai naujos krau

tuvės

HUmboldt Park Lietuvių Kliubo pusmetinis susirinkimas įvyks 
liepos 16 d. Almiro. Simons svet., 1640 N. Ilancok st., 8 
vai. vaki Kviečia atsilankyti Valdyba.

Lietuvių Natiohal Demokratų Kliubas laikys susirinkimą penk- 
tadiėhį, liepos 17 dieną, 7:30 vai. vakare Vingeliausko sve
tainėj, 4500 S. Talman avenue. Yra svarbių nutarimų. 
Kliubiečiai inalonėkite dalyvauti susirinkime.

K. .G. Utnežiš.

Anna’s Tavern
Musų užeigoje visados yra geros rū
šies degtinės, vyno, alaus, cigarų, 
cigaretų ir užkandos. Vieta naujai 
atidaryta ir gražiai išpuošta. Stalai 
moterims ir merginoms, taipgi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame vi
sus draugus ir pažįstamus i 
Anna’s Tavern.Savininkės mama ir 
duktė.
B. & A. Pečiuliuniene

8446 So. Vincennes Avė.

8 valandų 
mažiau* 

kas koki 
dirbo; už pakirstos pi- 
anglies toną mokėjo 
po mašina — 68 centus 
ir dar buvo primokama

DOMININKAS DlRJOTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 11 dieną, 5:20 valandą 
PO pietų 1936 m., sulaukęs 44 
Ui. amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskiy, Subačiaus par*, Ilčiu- 
nU kaime.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko .dideliame nuliudime 

bi-olichę Rozalija Dirjotiene, 
po pirmu vyrų Montvydienė, 
seserį Viktoriją* švogerį Juo
zapą DragUrius ir jų šeimynas, 
pusbroli Vincentą ir Juozapą 
Monikus ir jų šeimVnas ir ki
tas gimines, d Lietuvoj seserį 
Oną Juriaučiene, pusbrolį Lon
giną Zarimbą ir jų šeimyną ir 
kitas Mmihes it draugus.

KUnaš pašarvotas randasi 
4135 So. Campbęll Avė.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
ni, liepos .16 dieną, 1:30 vai? 
po pietų iš namų į Tautiškas 
kapiries.

Visi a. a. Domininko, Dirjoto 
giminės, draugai ir pažystami 
esdt nUoŠirdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Brolienė, sesuo, švėgeris, 
pusbroliai ir giminės.

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

MILDA AUTO SALES
Vienintelis lietuvis pardavėjas 

Buick ir Pontiac automobilių. Už
laiko Šešis patyrusius mekanikus. 
Pataisymo darbai yra garantudti ir 
bus praleisti valdžios inspektorių.
Domininkas Kuraitis

806 West 31st Street 
Victory 1696

šiame skyriuje skelbiama tik t;e 
automobiliu pardavėjai ir 
kanikai, kurie kiekvienam 
teisingą patarnavimą ir 
pataiso automobilius.

Farmeriai ir Chicagoš Lietu
vių Draugija

Beveik kiekvienas fatmėris 
žilio apie Chicagoš Lietuvių 
Draugiją. Vieni iš jų yta sė- 
ni Draugijos nariai, kiti nori 
dhr įsirašyti. Daug Chiiagos 
Lietuvių Draugijos narių čia 
yra aprigyVeiię, kaip tai, BU- 
drėvlčiai, Kičai ir kiti. Chiča- 
gos Draugija gana populeri 
šos apielinkės farmeriuose.

Pasisvečiavę lietuvių farme* 
rių piknike* nusitarėte aplan-

FILIPAS GRIGALAUSKIS
,Mirė liepos 13 di, 1986 m., 

6:30 vai. vakaro, sulaukęs 50 
metų . amžiaus.

Kilo iš Telšių ąpškr., Plun
gės parap., Prusalių kaimo.

Amerikoj išgyveno 28 metus. 
Paliko

moterį Domicėlę, 2 sūnūs 
ilislpvą ir Juozapą 
anūkes, švOgerio šūhų ir jo 
2 dukteris, švogerką ir gimi
nes; o Lietuvoj brolį Ignacą, 
brolienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas. 1446 So. 
Ashland Avė., telefonas Ganai 
8563.
' Laidotuvės įvyks šeštadienį 
liepos *18 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Dievo Ap- 
yeizdos jiąrap. bažhyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bUs 
nulydėtas į šv. Kazimiero .ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame - visus 
gimines, draugus-ges ir apžy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai- 
dotlivese., Nuliūdę:

Moteris* * i štirtus* marčios, 
anūkės, Švogerib vaikai* 

' Švogerką ir giminės.
Laidotuvių direktorius S. M. 

Skudas. Tel.: Monroe 3377.
Siunčiam OMes i’eleirrama j Vlaaa 

Pasaulio Dalia

T0WN OF LAKE 
dienomis žymi lietuvių daini
ninkė ir Peoples valgyklos sa
vininkė, p-nia Alice Piėržyn- 
skienč, išvyko į šv. Kryžiaus 
ligoninę, kur jai buvo padary
ta sunki operacija.

Sako, kad operacija pavyku
si ir ligone laipsniškai eina ge
ryn. Linkime jai greitai pa
sveikti ir ateity vėl linksmin
ti mus gražiomis dainomis.

Ligonė dabar randasi kam
bary 205. '

Lukui Vietos farmeriai, links
mi, malonus žmonės, pp. Jo- 
varauskai iš Rooseyelt Furni- 
ture Co., p. Kaspariehe ir p. 
Naujokienė iš Cicero, p. Juo
zas Augaitis iš amato geras 
dailydė ir dekoratorius iš Ci
cero. Koliai kas daugiau sve
čių nesusilaukčm,-nors ir bu
vo tikėtasi. Viskas čia butų 
gerai ir malonų, bet, deja, ne
lemta šiluma daro visiems ne- 
malonumų. Gerai dar, kad 
netoli randasi Michigan ežeras 
— galima atsigaivinti.

— 13 ar o n Von PliokšL

Juozapas Gudjonis
mirė liepos 14 d. 1936 m. 7 vai. vakaro, sulaukęs 40 metų, 
amžiaus. Kilo iš Tauragės apskr. Pagramančiu par., Sun- 
gailiškių kaimo. Amerikoj išgyveno 25 metus. Paliko di
deliame nubudime motiną Uršulę* tėvą Augustiną, brolį 
Aleksandrą, brolienę. Normą, 3 seseris: Juozafiną Lau- 
dahskiehę ir jos vyrą Kazimierą ir jų šeimą, Oną.Domb- 
rauskienę ir još VyŽ’ą Vinceht'ą ir jų šeimą, Uršulę Kup- 
šlauskis ir jos vyrą Stanislovą ir jų Šeimą ir giminės, o 
Lietuvoj ciocę Katriną Samoškfehę ir gimihėš.

Kūnas pašarvotas 822 W. 33rd Place. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį, liepos 18 d. iš namų 7:45 vai. ryto bus atlydė
tas į Šv. Jurgio parap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines. ;

NUoŠirdžiai kviečiame visus gimines, 
pažystamus-as dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę Motina^ Tėvas, Brolis, Brolienė, Seserys, Švo- 
geriš ir Giminės.

Laidotuvių direktorius S. P. Mažeika, tel. Yards 1138.

TfeL lUpublit 8402

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė, 

Chicago, I1L

kyti sergantį narį Chicagoš 
Lietuvių Draugijos, Juozą Bu- 
drevičių, kuris guli Hart* 
Miėh., ligonbutyje. Juozas ei
na šVėikyn, į m&iėšį Kitą ga
lės kėltiš U lovos. Jis buvo 
skaudžiai Užgautas automobi- 
liaus. Ligonbutis labai gra
žioj vietoj, ligonio ruimas 
švarus. Pasikalbėję su p. Bu- 
drėvičiumi, palinkėję jam 
greit pasveikti, leidomės at
gal į pp. Lukų farihą, kurioje 
mes esam apsistoję pasisve
čiuoti. ’

RaŠiaU, kad mūšų malonioj 
Svečių draugijoje yra — pp.

Iš daugelio farmerių, savo 
senovės pažįstamų, gaVau pa
kvietimų juos atlankyti. Bfe 
abejd, prie pirmos progos buš 
tai padaryta. Kiekvienam ma
lonu su savo senais pažįsta?- 
mais pasikalbėti, ypač praei
ties įvykiais ir bendrais dar
bais, kas buvo atlikta prieš po
rą desėtkų metų. Skundžiasi 
farmeriai* kad juos “Naujiem 
nos’^ primiršo, neatvažiuoja iš 
“Naujienų” redakcijos žmo^- 
nių pasitarti, pasikalbėti svar
besniais klausimais. Sako — 
iš “Vilnies” žmonės čia atsi
lanko nuolat, o iš “Naujienų4’ 
susilaukiam kartą į dešimtį 
metų, arba dar rečiau.

Reikia pripažinti draugams 
farmeriams tiesų — “Naujie- 

čia labai tetas 
Klaidos turėtų būt 
— “Naujienų” tahi- 

reikia

JONAS NiPRiKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 14 dielią, 10:15 valartdą 
rytą -1936 hi 
amžiaus 
garės 
inė, Šiaulių apskr.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

2 seseris Heleną Simonavičie- 
nę ir šVogerį Tadeušą Simona- 
vičių, Marijoną Vitkienę, švo- 
getį Kazimierą Vitkus, 3 bro
lius Juozapą, brolienę Konstan
ciją, Pranciškų ir brolienę Bar
borą, Antaną ir brolienę Oną 
ir šcherų ir brolių Valktis, ir 
daug artimų giminių ir pažys
tamų, o Lietuvoje seserį Bar
borą ir švbgCrį Juozą Stonius 
ir jų šeimynas, taipgi daug' 
kitų giminių ir pažystamų.

KUnrts pašarvotas randasi 
BUtkAus kbplyčioj* ^10 W.18 st.

Laidotuvės įvyks sUbatoj, 
liepos 18 dieną, 9:00 vai. ryto 
iš koplyčios į šv. Agotos para- 

Douglas Blvd.
, kurioje atsi- 

pamaldOs už 
iš ten bus hu- 
KazimiCro ka-

Aiherikoj išgyveno 25 metus. 
Paliko dideliame nuliudime 

brolį Vladą ir brolienę Euphro- 
žiną ir giminės Amerikoj, o 
Lietuvoj 3 seseris Mikaliną, 
Antaniną ir Kotriną ir gimi
nės.

Kūnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioj, 3307 Li- 
tuanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį 
liepos 18 dieną, 1.00 vai. po 
piet iš koplyčios į Tautiškas 
kapines.

Visi a. a. Kazimiero Zongai- 
lo giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jarii paskutinį patarna
vimą įr atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame*
Brolis, broliene ir giihihes.

Patarnauja laidotuvių direk
torius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

LOUIS INN
Crtry Specal Alus pas mus visados 
ir yteltUi geri lietuviški kilbasai su 
kopūstais ir užkandžių, o šeštadie
niais* Bar-B-Q veltui. Muzika kas 
šeštadienis ir sekmadienis, taipgi 
yra ir gražus kambariai dėl vasaro
tojų. Savininkai
Lottis ir Bernice Nizin-

skiai
83rd AND KEAN AVENUE

Daugelis žmonių klausia, ko
dėl ttepapasakojau “Naujieno
se” ką mačiau ir ką patyriau 
aioštugaudaiuas. Na, tai čia 
trumpas, taip sakyti, “rapor
tas” apie atostogas.

Portage, Pa.* kur Seno Pet
ro sestio’ gyvena, randasi 568 
mylių tolumoj nuo Chicagoš. 
Tai yta anglekasių miestelis. 
Lietuvių Portage, Pa., ir jo 
Rpiėlinkėj gyvena apie 50 šei- 
rtiyrių ii* keli paviehiai. Didžiu
ma turi nuosavus namelius ir 
gyvena šioj apielinkėj jau dau
gelį metų. Ir taipjau didžiuma 
lietuvių yra laisvų pažiūrų žmo
nės. Gi tikintieji lietuviai pri
klauso lenkų parapijai. .

Laisvieji lietuviai porą metų 
atgal yra įsisteigę laisvas savo 
kapines, turi tris laisvas drau
gijas, būtent Lietuvių Tautos 
Draugystę* Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj kuopą ir Ame
rikos Darbininkų Susivienijimo 
kuopą.

Katalikai turi dvi savas drau
gijas — Amerikos Lietuvių Ka
talikų Susivienijimo kuopą ii* 
švento Juozapo Pašalpos Drau
giją-

Lietuviai visi dirba anglies 
kasyklose, kurie tik galėjo per
eiti per daktaro ekzaminUs. O 
kurie negalėjo, tai tie dirba ant 
kelių WPA darbus.

Anglis visoj apielinkėj yra 
žema, ntio pustrečio iki keturių 
pėdų aukštumo.

Čia ir visoj Pennsylvanijoj 
minkštosios anglies kasėjų uni
jų bUvo šulaUžę anglies baro
nai per didžiuosius streikus 
1927 ir 1928 metais.

Kai unija tapo sulaužyta, tai 
prasidėjo tikra anglėkasių ver
gija. Pavyzdžiui, kuomet dar 
United Mine Workets unija gy
vavo, tai mokėta darbininkams 
šitokios algos 
darbo dieną $7.50 ir 
priklausant nuo to, 
darbą 
kiais 
$1.28; 
tonui, 
už ekstra darbą.

O kada unija tapo sulaužyta, 
tai jau mokėjo kiek kuri kom
panija norėjo. Padieniai samdo
mų darbininkų algos vietomis 
nukrito iki $2.50 dienai* kitose 
dar pasilaikė iki $8.50. Bet jau 
nebesiekė niekur $7.50 dienai.

Kai dėl darbo laiko, lai ir 
laikas priklausė nuo koinpanijų 
malonės. Vietomis darbininkai 
turėjo dirbti po 9 ir 10 valan
dų dienoj, o kai kur ir po 11 
valandų. '

Tiems gi* kurie dirbo nuo 
tonų, už pakirtimą pikiu tonos 
anglies mokėjo 45 ai bu 50 cen
tų, o už toną pakirstos mašina 
anglies mokėjo 30 arba 40 cen
tų. Ekstra jau jokių mokesčių 
nebebuvo.

Vieną, dvi ar tris dienas 
anglėkasis klynijo (valė) aKme- 
nis užgriuvusius kasyklą, už 
tai jis nieko negavo. Tai buvo 
darbas be atlyginimo. Jei ang- 
lekasis pasakė žodį arba kaip 
nors panašiai pasipriešino bo
sui, jis ėjo laukan iš darbo, ir 
gana. Galima sakyti, kad uni
jai žuvus anglėkasiai Vergavo 
kaip tikri baudžiauninkai.

Tačiau kai atėjo prezidento 
Roosevelto administracija, atgi
jo ir anglėkasių unija. Nusta
tyta septynių valandų darbo 
diena. Ir aiiglėkasiams vėl pra
švito saulė, šiandie padienių 
anglėkasių alga už 7 valandų 
darbą yra $5.66 ir mažiau; už 
pakirstos pikiais anglies toną 
jie aguna 99 centus, už pakirs
tos mašina anglies tdną 87 cen
tus. Ekstra mokestis nuo jardų 
Už bet kurį darbą.

Politinis anglėkasių nusista
tymas, bendrai imant, 
Rooseveltą.
kad prez. Roosevelto adminis
tracija padarė daūg gero dar 
bo žmonėms. O jeigu taptų iš' 
rinkli republikonai, tai anglė 
kasiai nužiūri, kad vėl bus lau-

A.TA.
KAZIMIERAS LAVRINHVIČ

Persiskyrė sll šiuo pasauliu 
liepos 14 dielią, 10;00 VUlantlą 
vakare 1036 m., siilaUkęS 25 
m. amžiaus, gimęs Chicpgo, III.

Paliko didėliame rtuliudimė 
mylimą moterį Magdą, šulių 
Robert 5 metą* motinėlę JU- 
zefiną ir tėvą Kaz^m^er^’ 5 
seseris . Kazimierą Raubienę, 
Josephine Carlson, Lucille Jan- 
kauski, Helen Sėban ir ViktO- 
ria ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 So. Hermitage.

Laidotuvės įvyks šeštadienį 
liepos .18 diehą, 3:30 vai. ryto 
iš J. F. Eudeikio koplyčios į 
St. Catejan parapijos bažnyčią 
112 _St. ir So, Artesiah Avė., 
kuriojė atsibus gedlilingdš ph- 
maldos už velionio sielą, o iš 
tėn bris nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Lauri-* 
nevio giminės, draugai ir. pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimų ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūnūs, motina, y 
teVas, sesers ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius V. F. Eudeikis, Telefo
nas Yards 1741.

Del. smulkesnių informacijų 
Šaukite Bėverly 8173.

PRANCIŠKA VIRAKIEN® 
po tėvais Ambroziejus

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
liepos 14 dieną, 8:00 valandą 
vakare 1936 m., sulaukus 64 
metų amžiaus, gimus Lietuvoj, 
Seredžių parap., Gadvaišų 
kaime.
' Amerikoj išgyveno 29 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Elehorą, žentą Andrie
jų Naikelius* .2 sūnūs Antaną 
ir Stanislovą ir anūkes Eštel- 
le ir Albiną Baksanskaš ir 
giminės.

Kūnas pašarvotas randasi 
3301 So. Halsted St.

Laidotuves įvyks liepos 18 
dieną* 9:00 vai. r^to iš namų 
į šv. Jurgio parapiojs bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėta į Šv. Ka- 
žimiėro kapinės.

Viši a> a. PraiibiškOš Vira- 
kienės giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

NUliųdę liėkamė, 
4Duktė, žferttas, surtai 

„ ir giminės,
• Patarhauja laidotuvių direk
torius . Masalskis, Telefonas

J. K. AUTO REPAIR $HOP 
Repairing — Overhauling — Battery 
Service — Straightening fenders ahd 
painting.

Darbai garantuoti. Geras ir sku- 
buš patarnavimas.

JAS. KASLAUSKAS 
911 W. 33rd Place Yards 0955

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai_____

žomos darbininkų unijos, kad 
anglieš ir geležies pramonių po
licija, valstijos kazokai, l___
padėjėjai ir kiti mušeikos Vėl 
daužys galvris darbininkams ir 
vėl mėgins sugrąžinti tokią 
vėtgiją, kokia buvo republiko- 
ftų prezidento Booverio admi
nistracijos laikais.

Todėl daugelis yanglėkasių, 
horš šiaip pritaria socialistams 
ar komunistams, ateinančiuose 
rinkimuose balsuos už demo
kratus, ba Roosevelitas yra de
mokratų kandidatas į preziden
tus. —Senas Petras.

i

(Bus daugiau)

Kai mes pradėjome važiuo
ti iš Chicagoš praeito šeštadie
nio ryte, oras buvo nepaken
čiamai karštas, bet kada pa
siekėm K Benton Harbor, buvo 
didelis lietus ir oras visai vė
sus. Bet, deja, atvažiavę į 
Ludington patyrem peklos 
karštį, net plaukai ant galvos 
raitėsi keldami protestą prieš 
šios apielinkės nepakenčiamų 
orą. Čia karštis buvo dešim
tį laipsnių didesnis negu Chi1 
cagoje.

Bet kaip ten nebūtų buvę* 
kaip tikri 
p-nai Jova- 

FurnL 
p-nia Kasparienė* 

Augaitis 
sudarėm linksmą 

būrį. Kelias nebuvo nuobon 
dus — dešimtis valandų kelio
nės praėjo tarsi dešimtis mi
nučių*

Farmerių piknikas
Sekmadienio popiety atlan

kom farmerių pikniką* šios 
apielinkės farmCriai surengė 
smagų pikniką Sugar Parke. 
Publikos prisirihko apščiai. 
Kalbėjo L. Pruseika. Kalba
—.................    • littHr-r,",

Restaurant
Stekai, ųorčepai ir kiti šilti valgiai. 

' Bismark alus, geros rūšies 
degtinė ir cigarai

ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 
Savininkai

701 W. 21st Place Tel. Canal 7522

I I nu III..... ... iii—i

PRINCESS
Vėsi Vieta.

S. CLARK PRIE JACKSON 
Eirta rttio pietų iki Vidurnakčio 

25c iki 2 vai. po piet.
Tiktai vieiią savaitę 

“Moscow Laughs” 
Linksmus Sovietų gyvenimo ko 

mentarai.

JUOZAPAS ŽVINAKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liėpos 14 dieną, 11:30 valandą 
ryto 1936 m-. sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Žvingių parap., 
Tauragės apškr.

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Elzbieta po tėvais Ge
čaitė, 2 sūnūs Antaną ir Joną* 
5 dukteris Ona, Marijoną, Pet
ronėle, Elzbietą ir Stanislava, 
2 žentus Valentiną Uganskį ii* 
Vincenta Užpulevičių ir mar
čias Ądelę, anūkų Valantiną 
Uganskis, švogėrius Žutautus, 
Miklavius. Gečius, Ėndrikus ir 
švogerkas it gimines, Lietu
voj švogėrį Joną Gėčių ir švo- 
ge^ką Sophią Vaičiulienę ir 
giminės, v

Kūnas pašarvotas randasi 
715 W. 21 PL

Laidotuvės įvyks subatoj liė*- 
pos 18 dięną, 8:30 vai. ryto 
iš namų į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažhyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio siela, o iš ten bus nu
lydėtas i šv. Kazimiero ka
pines. • , ' X*

Visi a. a. Juozapo žvinakio 
giminės, ataUgai ir pažystami 
psat nuoširdžiai kviečiami da- 
lyvaut laidotuvėse ir . suteikti 
jam pąskutinį patarnaviina ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, sunai, dukterys, 
žerttai, marčios ir giminės*.

Patatnauja laidotuvių direk
torius B. M. Skuda, Telefo
nas Monroe 3377. ' \

Hospital
Ligoninė

SVEIKATOS KLINIKĄ
Tohšilai išimami

vaikams .........
Palagas ligoni

nėje ....... ........
Akušerija na

muose ......... -
Medikalė egzami'

nacija ..........*....... _
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avė.

buvo pritaikyta farinerių gy
venimui, taipgi palietė Ameri
kos Lietuvių Kongresų Demo- 
krdtihėi 
kuris įvyko Clevelande, 

šerifo dfų darbą socialistų ir kohiu 
nistų ir tt. Kalba buvo gera 
pamokinanti.

Piknike suėjau 
pažįstamų farmerių 
naitį, Pilipą, Glemžą, Juodai
tį* Žuką, Čėsną, Lapeną, Ste
keną ir daugelį kitų. Visi 
3uvę “naujieniečiaP’, malonus 
žmonės. Kai kurie jų dabar 
nukrypę prie bolševizmo. Bet 
reikia pripažinti, kad santy
kiai tarp vietos pažangiųjų 
farmerių ,, paskutiniu laiku, 
daug pagerėję — vieni antrus 
vadina draugais; santykiai 
daug palyginus su netolima 
praeitim. Bet taip man vie
tos farmeriai aiškino.



NAUJIENOS, Chicago, III

CLASSIFIEDADS

važiavo
šio Clevelande birželio 20 ir 21

Tuo tarpu laivas
rinkti

CLASSIFIEDADS

Pasikalbėjimai

JUOS

For Rent

Nušovė vyrą
Surinko Veroniėa Faiza

423

CALumet 6269

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Garnys aplankė

Elevatorius nupuolė 
9 aukščius žemyn

COAL 
Anglys

Surado dar vieną 
munšainės fabriką

Areštuotų tarpe yra Howard 
Saddeis, 2411 West 35th st.

Žagariečių sekreto 
rė sugrįžo iš ato-

$5.25
5.50
4.25

Nužiūrėta paskirti $400,000 
remontavimui "aikštės aeropla
nams Jdliėt miestely.

REIKALINGA 2 patyrusių mote
rų dėl skirstymo skudurų. Tel, 
Armitage 6951, 1214 N. Leavitt St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Lithuanian News 
Loan & Buiįding 

Ass’n. (Naujienų 
spulka) išrinko 
naują valdyba

Financial
Finansai-Paskolos

Kad galėčiau Užaug- 
ir tvjrfas.
Šitaip...:
Taip! Tada jau tam-

Raportavo P. Grigaitis . apie 
visus kongreso darbus ir per
skaitė svarbiąsias rezoliucijas, 
kurias kongresas priėhie.

Paskui Dr, Montvidas ir ki
ti kongreso delegatai pridėjo 
savo pastabų. .

• Raportus prięmęs,

Stanley Adomaičių
8738 So. Halsted st.

— Senas Petras.

bet ant ryto 
y. sekmadienį, suma

• Raportus (prięmęs, susirinki
mas vienbalsiai nutarė- prisidė
ti prie Demokratijos Kongreso, 
kaipo pastovios organizacijos, 
su $5 metinės duoklės.

Prašo duoti leidimą 
x demonstracijai

2 eilės, dvigubo Cello- 
phane — palaiko Old 
Golds dirbtuvės šviežu
mą.

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

vakare1, 
Masonic Temple

Dabar vasaros
. Kelionė lai-

O už $1.75

4542 WALLA€E St. 
frame 
rų frame garažas

PARDUOSIU Tavern bizni su na
mu arba be namo, biznis išdirbtas 
per daug metų, 1238 W. 59th St.

P-nia Pauline Drummond 35 
m., 3565 Cortland st., motina 
šešių vaikų, susibarė su savo 
vyru Herbertu. Barnis pasibai 
gė tuo, kad moteris pašovė vy 
rą. Jis mirė pakeliu į ligoni-

įtaisyta žvėrinius, 
salė, restoranas, Beer

Pusę trečios popiet
Vieta

P-nia Martihibnė: O ne! Tai 
buvo mano vyrd kojos, jis mat 
išgirdo tą balš£ pirmiau.

Federaliai agentai, vadovau
jami E. C. Yellowley; padare 
kratą sandėly adresu 6437 So. 
State Street, čia jie areštavo 
tris asmenis ir konfiskavo 2,- 
400 alkogolio ir 119,000 galio 
nų putros alkogoliui distiliuo-

Jonukas: Mes tuojau krau
stysimos iš šios vietos.

Mykoliukas: Kaip žinai ?
Jonukas: Vakdr aš išmušiau 

langą, bet motiiia nieko nesa-

PATYRUSIŲ moterų maišytiems 
skudurams sortuoti arba vilnų sor- 
tuotojos. J. Chapman & Son, 2511 
W. 18th St.

Automobilistą 
Atidai

Mirė Abraham Bowers, 
Englewood avenue. Jis ilgą 
ką yra .buvęs' Yoimg Men:s 
Christian Association sekreto
rius Chicagoj. Jis buvo žymus 
visuomenės darbuotojas Chica
goj ir ne vienam ateiviui yra 
pagelbėjęs.

REIKALINGA 100 merginų virš 
17 metų amžiaus pardavinėti. Ge
ras komisas. Atsišaukite J. Tenzi 
3303 S. Lituanica Avė., tarpe 4:30 
ir 9:00 vai. vakare. J. T. Zuri Bus
ters Club.

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Už rašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

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

Mirė Abraham 
Bowers

Palaidojo žmogų po 
dviejų metų

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

3322 So. Morgan St.

Suvažinėjo tris 
vaikus

REIKALINGAS darbininkas ant 
ukes — 50 mylių nuo Chicagos. 423 
E. 64 St. Stanley, Ist floor.

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

Illinois Darbininkų Susivie 
nijimas rengia ateinantį šešta 
dienį 
yra gauti bedarbiams žmoniš
kesnę pašalpą, negu ta, kur 
dabar duodama. ,

United Charities superinten
dentas Hunter, University of 
Chicago koplyčios dekanas 
Charles W. Gilkey ir kai ku
rie kiti chicągiečiai ragina mie
sto valdžią duoti leidimą nu
žiūrėtai demonstracijai.. Pasak 
jų, Chicagos visuomenės dome 
turi būti atkreipta į vargingą 
bedarbių padėtį.

STOGDENGYSTB
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

Šunys įkando 120 
žmonių

žagaritįčių kliubo sekretorė 
p-lė Sofija Ambrozaitė ir jos 
draugė Anna Užkuraitė tūlą 
laiką atostogavę! Michigan val
stijoj pas p-nus Radauskus 
vakar sugrįžo Chicagon.

— Prospektas.

Išvengimui daugelio nelaimių 
valdžia išleido patvarkymą, 
kad! visi automobiliai butų ge
rame stovy. Kiekvieną automo
bilį valdžios inspektoriai patik
rins. Radę netvarkoj, uždraus 
vairuotojams važinėtis.

Jus savo automobilį galite 
sutaisyti gerai, kad jis atatik- 
tų valdžios inspekcijai, tik pas 
šiuos gerai patyrusius auto me- 
kanikus, kurie yra skelbiami 
Naujienose “Automobiliai ir 
Auto Mekanikai” skyriuj.

Liepos 16 d. Naujienų name 
įvyko Lithuanian News Loan 
& Buiįding Bendrovės direkto
rių susirinkimas. Kadangi šia 
susirinkimas buvo pirmas po 
metinio šėrininkų susirinkimo, 
kuriame tapo perrinkti direk
toriai, tai prisiėjo 
naują valdybą.

Prezidenth išrinktas adv. K. 
Gugis, vice-prezidentu V. Man 
kus, kasierium K. Augustas, 
sekretorium T. Rypkevičia, se
kretoriaus^ pagelbininke Jennio 
Zymontienė.

Namų apkainavimo komisi- 
jon išrinkti J. P. Varkala, T. 
Rypkevičia ir V. Mankus. v

Direkcija pasiskirstė darbus 
ir prisižadėjo pasidarbuoti 
Bendrovės labui, kad juo arti
miausioj ateity pastatyti ben
drovę geriausiam stovy.

Nutarta išduoti paskolą A. 
Sakenui, ant jo namo, o trum
poje ateityje ir daugiaus pa
skolų daryti, nes Feįeral Home 
Loan Bank prlšizadėjo duoti 
pinigų kiek tik reikės, ir kiek 
įstatymai leidžia'.

— T. Rypkevičia.

demonstraciją. ; Tikslas

PARDUOSIU arba išrenduosiu 
garage su namu arba be namo, biz
nis išdirbtas perdaug metų priežas
tis pardavimo, turiu du biznius ga
ražo. nėra visoje apielinkėje per 
10 bloku. 1843 So. Halsted St.

• Thomas Kennedy
HOME3TEAD, Pa. — Penn: 

syvanijos vice-gubernatorius 
Thomas Kennedy. Kalbėdamas 
1892 streiko iškilmėse jis pa
reiškė, kad valstija šelps visus 
darbininkus, kurie dėl dabai 
pradėtų pastangų suorganizuoti 
plieno industrijų, neteks darbo.

GREITAM pardavimui tavernas 
už teisinga pasiūlymą, geras biznis, 
pigi renda. graži vieta pragyveni
mui. Savininkas eina i kitą biznį.

3659 S. Hoyne Avė.

P-nia 
kad aš 
dau? Išgirdau naktį balsą ii 
uždegiau šviesą; Pastebėjau l 
palovės kišančias vyro kojas.

P-nia Butkusr Ar vagies bu

Help Wanted—Male-Female
Daibininkų Reikia______

Antradienį Chicagoj šunys 
įkando 120 žmonių. Chicagos 
sveikatos departamentas įspėja 
visus šunų įkąstus asmenis 
tuojau raportuoti apie įkandi
mą policijai arba daktarams, 
kad butų galima įskiepyti juos 
nuo pasiutifno.

$400,000 aeroplanų 
aikštei

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

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas ,

2435 South Leavitt Street Tel. CANAL 9585

Kąnkakee miestely mirė 
Thurman Brąy porą metų at
gal. Nabašninko giminės liepė 
graboriui "palaukti su laidotu
vėmis iki taps išrištas miru
siojo palikimo klausimas. Ėmė 
du metai" kol išlyginta paliki
mo reikalai. Praėjusį antradie
nį jie pagalios tapo likviduoti 
ir Bray’o kūnas palaidota ka
pinėse/

Irene Gerace 6 m., 301 West 
Division st., taipjau sužeista, 
kai žaidė gatvėj. Mirė ligoni 
nė j.

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ
PASKOLOS

Robert Johnson 3 metų, 9132 
Throop st., išbėgęs tarpe pa
statytų prie šalygatvio mašinų 
į gatvę, pateko po troku. Už
muštas. • .

Arthur Gillie 5 metų, 3526 
S. Princeton avė., žaisdamas 
šalygatvy ties namais, kuriu'o- 
se gyveno, išbėgo į gatvę ii 
atsimušė į pravažiuojančio tro- 
ko šoną. Sunkiai sužeistas mi>

M, Karčiauskas su žmona, 
sūnūs George, duktė Floręnce 
ir žentas H. Ahrndt, 5749 So. 
Whipple Street 
praėjusias liepos 4

Martinienė: Ar žinai 
vakari baisiai įšsigan-

Federalė grand džiurė su
šaukta Gainesville, Ga., išnešė 
indaitmentus' arba kaltinimus 
dvidešimt vienam viršininkui iš 
penkių Chicagos brokerių fir
mų. Kaltinimai jiems daroma, 
kad jie išvilioję iš tūkstančių 
investorių daugiau, kaip $10,- 
000,000.

Ryšy su šTUo indaitmentu 
areštuota Chicagoj trys asme
nys. Numatoma ir daugiau 
areštų. Areštuotieji yra: Jo- 
seph Mendelsohn, 2300 Lincoln 
Park West; Henry Bernstein, 
501 So. Central avė., ir Frank 
Berger, 451 Melrose st.

REIKALINGA patarnautoja pri
žiūrėti pamo ir kūdiki. Gyvenimas 
ant vietos. Atsišaukite Rockwell 
4319, 1245 S. Rockwell St.

REIKALINGA mergina dirbti i 
taverną, nėra virimo, prižiūrėti kai 
kada barą. 4656 S. Westem Avė. 
Tel. Lafayette 4117. '

Antradienio 
12 d 
Chicagos Lietuvių 
susirinkimas. "'Buvo 
vienbalsiai patvirtinti ' raportai 
iš Kongreso Demokratinei Tvar-

liepos 
įvykc 

Draugijos 
duoti ir

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

PARDAVIMUL pigiai restauran- 
tas Bridgeporte — Priežastis parda
vimo — Vienai moterei persunku. 
Naujienos Box 478, 1739 South
Halsted St.

Leidžiant penkioliką pasažie 
rių žemyn, elevatorius Ųuincy 
viešbuty pradėjo slysti. Eleva
toriaus operuotojas mėgino su
laikyti jį atsargos stabdžiais, 
bet jie neveikė. Elevatorius nu
krito 9 aukščius ir sutrenkė 
penkioliką žmonių. Kai kurie 
jų tapo lengvai sužeisti. 
viešbutis randasi adresu 29 
Ųuincy st.

Atėjo ir laikas keliauti atgal. 
Vėl susėdome į miniaturinius 
tram’us, o iš jų išlipę persė
dom į busus, kurie atvežė mus 
atgal į prieplauką.

5 valandą popiet ir vėl bu
vome laive ir grįžom į Chica- 
gą. > Devyntą valandą buvome 
Chicagoj, -susėdę į studebekerį 
netrukus atsiradome namie.

Visi jautėmės gerai ir pa
tenkinti kelione.

Žmonių tą dieną 
palyginti, ne daugiausia 
kie 675 
yra įrengtas 1,800 pasežierių, 
jame sutilptų apie 2,400 žmo
nių, tačiau valdžios patvarky
mai neleidžia vežti daugiau, 
kaip 1,800.

Patartina broliams lietu
viams pasinaudoti šiuo laivų 
patarnavimu. - 
laikas ir karščii 
vu tikrai maloni 
laivas nuveža jus į St Josepl 
ir parveža atgal į Chicagą. Tai 
nebrangu. Į

Taipgi patartiną draugi
joms ir kuopoms surengti eks
kursijas laivu.

Tėvas: Kodėl tu valgai tuos 
barščius taip skubiai?

Sūnūs:
ti didelis

Tėvas:
Sūnūs:

sta nebegalėsi priversti mane 
valgyti

Tabako Krautuves 
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiška irTur- 
kiška tabaką. 1728 S. Halsted St. 
Canal 9346.

nušitarėm
__ T. _ __ _ __ ■ J dienos 

šventes išvažiuoti iš Chicagos^
Pačią liepos 4 dieną pralei- 

dmd Chicagoj 
jaus, t 
nėm laivu nuvažiuoti į St. Jo- 
seph, Mich.

Kaip 8 valandą ryto atva
žiavome automobiliu į prie
plauką, paliko mašiną priė 
prieplaukos, o patys nusipir-' 
kom round trip' bilietus lai
vui Theodore Roosevelt.

Vos Spėjom sueiti į vidų, 
kaip užbaubė laivas. Tai duo
ta ženklas, kad būtumėm pri
sirengę atsisveikinti su paly
dovais ant kranto.

Musų suhus George, 10 me
tų bernaitis, pirmą kartą savo 
gyvenime įsėdo į laivą. Jis 
ypač rūpėjo pamatyti, kaip 
Čia tas laivas pradės plaukti. 
Kai laivas subaubė, tai jis net 
krūptelėjo. ,

Pagalios sujudo laivas, to
linasi nuo kranto. Bernaitis 
atydžiai tėmija krantą per žiū
roną. Jau toli nuplaukėih nuo 
Chicagos, matyti tik didieji 
dangoraižiai, bet ir jie suma
žėjo ir atrodo kaip koki van-* 
dens kupstai. Vėliau ir jie 
pranyko, ir vanduo su, dan
gum susiliejo.

Jau nebebuvo nė vaikui kas 
tėmyti. Taigi jis pradėjo įdo
mauti, kaip tas laivas plaukia. 
Ėjome apžiūrėti laivo. Užsu
kome į šokių salę. Čia jau-* 
nimas linksminas, atrodo vis
kas gerai. Salė graži, grin
dys išvaksuotos. ?

Laivo gale įrengta taverna 
su gražiais barais ir gražio
mis kėdėmis. Paprašėm at
nešti gerti. Susėdę žiūrim 
per langą kaip laivas, lyg koks 
galijotas, skina vandenį į abi 
Pusi‘ '

Žmona pastebi: kaip, girdi, 
smagu butų taip gražiai į tė
vynę Lietuvą parvažiuoti ir 
atlankyti motiną Žagarėj, ir tą 
namelį kur gimėm, ir tėvo ka
pą. Nuo savęs pridūriau: 
jei sveiki gyvenisim, gal atsi
ras proga toms svajonėms iš
sipildyti.

Duktė betgi išreiškė kito
kią mintį: esą, gerai butų at
lankyti ne vien Žagarę ir Lie
tuvą, bet ir visą Europą. O 
žentas pasirodė turįs savo 
nuomonę: jam Amerika ge
riausia patinkanti, jis bevely
tų atlankyti Kaliforniją, Flori
dą ir kitas įdomias šios ša
lies vietas. Jauniausias iš mu
sų būrio, sūnūs George, pasi
rodė irgi turįs savo nuomo
nę: Chičaga jam patinkanti 
geriausia!

Pranešama, kad St. Joseph 
jau nebetoli. Nusipirkom čia 
pat laiye bilietus, 'kad aplan
kyti paskilbusį House of 
David. Išlipom $t. Joseph 
Silver Beaėh prieplaukoj, o 
laivas nuplaukė toliau.

Susėdę į busus, patraukėm 
House of David linkui. Pasie
kėm tą vietą. Čia iš buso per
sėdom į mažus miniaturinius 
tram’us, kurie nuvežė mus 
į patį House of David parko 
vidurį.

Parke 
šokiams 
Garden. 
pradėjo orkestras groti 
įrengta giliame slėny, iš lau
ko pusės jos visai nematyti.

Į Orkestro vedėjas “žydas” su 
didele bazda kaip vėtykla, 
taipgi visur kitur, prie svar
besnių vietų, patarnautojai 
l“žydai’,» barzdoti, ilgais plau
kais, tikri Kristaus ar Dovido 

i vaikai.
Į Išsigėrėm po šaltą limonadą, 
(apžiūrėjom įvairias parko įdo
mybes, papietavome. Tačiau 
šičia mėsos valgyti neduos. 
Valgiai: žuvis, kiaušiniai, dar
žovės. Kaip'vasaros laiku, 
toks valgis mums tiko. Bet 
mėsos nėra 
gija.

PIKNIKAMS IR PAREMS ALUS
Mažos bačkutes ir pusgorčiai šalto alaus dėl parių, Pikniku ir išvažia
vimų. Turime kas kokį norės. Pristatom iz namus. Kitur pigiaus ne
gausite. Taipgi vynas iš bačkos ir visokios degtines buteliuose.

Pirkite pas Lietuvi:

Monarch Wine Liąuor Store 
J. GAUBAS, Savininkas.

3529 So. Halsted Street Tel. Boulevard 7258

Kaltina $10,000,000 
suktybėmis

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

PIRK PIRM NEGU KAINOS 
PAKILS. 

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

Jus perkate tiesiai iš kasyklų, 
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 3882—

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

‘ r , 1

To prašo Lietuvos žmonėsir
taip pataria Lietuvos bankai

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra g 'C 
padarytas iš geriausios rųšies pr°- M-
duk‘M-
Urmo (Wholesale) kainomis pri- M 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi- 
suomet kreipkitės pas NORKŲ, || 
kur gausite greitą ir teisingą patar- S 
navimą. n b -

3225 So. Lituanica Avenue '' l. m, norkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 — Res. YARDS 2084

Chicagos Lietuvių 
Draugija prisidėjo 
prie Demokratijos 

Kongreso

LANDREI pagelbninkių $16.00— 
Daržovių virėjos $16.00. Cafeteria 
$15.00. Dirbtuvei mergina 6 mėne- 
s’*u 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.

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusinratimu st* 
rendauninkais 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vaL ryto 
iki 8 vai 
10 ryto iki piet.

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

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 'viri 
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PATAISYK STOGĄ IR 
R YNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Business Service 
Biznio Patarnavimas

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. H ilsted Street 

Phono lards 3408

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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

BRIDGEPORT. — Liepos 13 
dieną pp. Juozo ir Vandos Ges- 
tatftų namus aplankė garnys 
ir paliko jiems gražų sūnų, už 
ką pp. Gestautai yra labai dė
kingi.

P-nia Gestautienė yra duk- 
te» P. ir 

ba tokia čia reli- (Adams)

2 flatis 
6-6, pečium' šildomas, 2 ka- 

i — akmens pama
tas, geros sąlygos, visas išrenduo- 
tas. Kaina $2500. $1500 įmokėti,

kita lengvais rakais. Pašaukit
Yards 6737.

Furnished Rooms
ANT RENDOS kambarys su val

giu, $5.00 savaitei arba $18.00 mė
nesiui. šaukite Belmont 6239, 2 lu
bos, 3349 Pierce Avė., vienas blo
kas i pietus nuo North Avė. ir 2 
blokai i vakarus nuo Kedzie Avė.

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.

i?. ’ '<• !s*, ,

Maži Greitas
mokėjimai patarnavimas

Gordon Realty Co. 
Real Estate Prižiūrėjimas

4329-
809 W. 35th St. Yards 4330

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA patyrusiu moterų 
skudurams sortuoti — Geras mokes
tis. Nuolatinis darbas. Turi būti 
patyrusios. Ideal Junk Shop, 
1505 Austi n Avė.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksaie 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio bizuio iškaitant svarstyk 
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatvkitz 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. Stote St

Maža narinė mokės-
vak. šventadieniais auc




