
Nušovusį savo vyrą Mrs. Mil- 
dred Bolton pasmerkta mir
ti. Pirma moteris Illinois val
stijoj pasmerkta mirti elek
tros kėdėje.

Nuo karščių iki vakar vidur
dienio vien Chicagoje pasimirė 
308 žmonės.

308 žmonės mirė nuo karščių 
Chicagoje.

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje
<

. Kaina 3cVOL. XXIII
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VISUOTINIS ESPERANTI
NINKŲ SUVAŽIAVIMAS

šiandie pa
klek vėsiau

PRAHA, liepos 16. — čecho- 
slovakija turi arti 11,000 re
gistruotų gydytojų.

jį pasisekė sugauti Minnesotoj, 
kur. vienas žmogus pažino jį 
iš laikraščiuose tilpusių jo pa
veikslų.

Naujienų Biznio ofisas at
daras nuo 8 v. ryte iki 8 
vai. vakare, šeštadieniais 
taipgi nuo 8 v. ryte iki 8 
vakare.
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Neveraski nušovė policistą ir 
peršovė Wistortą kartu su Harry 
Yetter. Pastarasis liko tuoj su
gautas ir nuteistas kalėj iman 

Neveraski

NEW YORK, liepos 16. — 
šiandie prezidento Rocsevelto 
pardonu liko paliuosuotaš Juo
zas V. Stilson-StasiuleviČius (E. 
Butkus).

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

Giedra; dar karščiau.
Vakar

Viso ją aplankė apie 110,000 
žmonių

peratura Chicagoj buvo 80°. |
Saulė teka 5:28, leidžiasi, 

8:23.

aiškiai parodė, kaip

. pi * ’

Sausra jau eina prie pabaigos, nualinus vakarinių valstijų ukius ir padarius šimtus milionų 
lerių nuostolių ūkininkams. Pirmiau buvęs derlingas ūkis, dabar sausas tyrlaukis — kaip 
rodo viršutinis paveikslas. Apačioje karvė ieško žolės iškepintoj dykumoj.
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Vytauto kanuolė

ASHEVILLE, N. C., liepos
16. — Vietos hotely rasta per
šauta, nudurta ir gal išgėdin- iki gyvos^ galvos.
ta Helen Clevenger, 19 m. iš betgi pasislėpė ir tik nesenai 
Staten Island, N« ,Y»
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Lauktų lietų išblaškė ežeras. Pasikeitus 
vėjui ateis nauji karščiai. Jau ir dabar 
Chicagos apielinkėj yra nepaprastai karšta

Kėsinosi Nušauti 
Anglijos Karalių

Bet moteris spėjo išmušti iš rankų revol 
verį, pirm šovikas spėjo paleisti šūvi

LONDONAS, liepos 16. — 
šiandie, buvo padarytas pasikė
sinimas nužudyti Anglijos ka
ralių Edwardą VIII, kuris bai
gia dar tik šeštą mėnesį kara
liavimo.

Pasikėsinimas buvo" suruoš
tas prie Wellington arkos, 
netoli karaliaus rūmų; Kara
lius tuo laiku gryžoiš iškilmių 
Hyde parke, guriose jis įteikė 
naują 'vėliavą karališkąjai sar
gybai.*

Puolikas prasigrūdo per mi
nią ir jau taikė šauti į prajo
jantį su sargyba karalių. Bet 
tą urnai pastebėjo nežinoma 
pilkai apsirėdžiusi moteris, ku 
ri skubiai išmtišė puolikui re
volverį iš rankų ir revolveris 
nukrito netoli karaliaus arklio

Townsendistai glau 
džiasi prie kun. Cou 

ghlin fašistų
CLEVELAND, O., 'Iiepos 16. 

— šiandie townsendistų-kur? 
vencijoje kalbėjo f asistuojan
tis kun. Coughlin, vadas fašis
tinės Union for Sočiai Justice 
ir taipjau vadas fašistinės 
Union partijos, kuri save kan
didatu į prezidentus išstatė 
kongresmaną Lemke.

Kun. Coughlin ilgai ir iškal-

smerkdamas ir koliodamas pre
zidentą Rooseveltą ir republi- 
konus ir visaip girdamas sa
vo fašTstirię partiją.

Nors townšėridist
si nesą surišti su jokia poli
tine partija, bet aiškiai buvo 
matyt, kad jie linksta prie fa
šistų ir jų prižadų.

Kim. Coughlin atvyko kalbė 
ti kviečiamas Townsend orga
nizacijos vadų, čia jis pasima
tė su pačiu Townsend ir taip
jau su nušautojo senatoriaus 
Long šalininkų vadu kun. 
Smith ir visi trys susitarę veik
ti bendrai.

Vadų- susitarimas čia yra 
svarbiausias dalykas, nes na
riai čia nieko nesprendžia ir 
turi tik aklai klausyti savo va
dų. Taip yra pas townsendis- 
tus, taip yra pas šen. Long 
šalininkus ir taip yra fašisti
nėj kun. Coughlin organizaci
joj.

Trims diktatoriškoms orga
nizacijoms vienijanties, ir vie
na kitą remiant, gali susida
ryti rimta fašistinė organiza
cija, kurios vadu neabejotinai 
bus iškalbus kun. Coughlin.

O kad townsendistai aklai 
seks paskui fašistus, tą paty- 

2 vai, gir piet tem-

ko'jų. Kiti žmonės supuolė ir 
puoliką greitai suėmė. Nė vie
no šūvio nebuvo paleista.

Karalius matė pasikėsinimą 
ir matė kaip prie jo arklio ko
jų nukrito revolveris, bet jis 
nė nepasijudinęs ir nė nestap
telėjęs nujojo į savo rumus.

Pasirodė, kad pasikėsinto jas 
buvo George Andrew Mahon, 
kuris sakosi esąs žurnalistas. 
Jis pats yra dalinai šlubas. Jo 
revolveris gi buvo užtaisytas 
keturiomis kulkomis. Dėlko jis 
kėsinosi karalių nužudyti ir ko
kiai partijai puolikas priklau
so, dar nepasisekė iškvosti.

Anglijoje puoliko vardo po
licija neskelbia, kad minios 
žmonių nebandytų keršyti jo 
giminėms.

re pačioj konvencijoj pats kun. 
Coughlin. Pasmerkęs republi- 
konus ir ypač prezidentą Roo
seveltą, kaipo ‘‘išdaviką” ir 
“melagį”, kųn. Coughlin staiga 
paklausė konvencijos:

“Ajr jus įSaŠalinsite Roosevel
tą ir Farleyizmą ir seno auk- 

4»o.Ą*epublikonus?” s
' \ \ v ■ . "'a.. V
Tik dalis klausytojų pakilo, 

išreikšdami jam’ pritarimą, bet 
kiti dar svyravo nežinodami ką 
pasakys “vadas”.

“Ar jus paseksite savo my
limą vadą kai jis parems Bill 

|Lemke?” vėl klausė kun. Cou
ghlin. Ir visa konvencija pa-

aklai sekti paskui savo vadą.
šios trys fašistinės organi

zacijos
lengva sužavėti žmones nega
limais prižadais ir kaip leng
va juos tada vesti. O fašistai 
niekad nesidrovėjo švaistytis di
deliais, tankiausia neišpildo
mais prižadais.

Lenkai suėmė 
38 nacius

KATOWIČE, Lenkijoj, 
16. — Lenkai tęsdami vajų 
prieš slaptas nacių organizaci- 
jasx į tris dienas areštavo 38 
žmones. 90 žmonių jau laukia 
teismo neteisėtą politinį veiki
mą.

Sekmadieniais . 
Naujienų Ofisas 
Bus Uždarytas!

SEKMADIENIAIS per vi
są vasarą Naujienų ofisas 
bus uždarytas.

APSKELBIMUS sekma
dieniais galite paduoti te
lefonu CANAL 8500 
NUO 4 VAL. PO PIET 
IKI 8 VAL. VAKARE.

NAUJIENŲ ADMĮ.
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VAKARAI PO SAUSROS

Drouth sccne at Liberal, Kas.

Užsimušė Lenkijos 
aviacijos virsi- 

nmkas
VARŠAVA, liepos 16.—Len

kijos oro jėgų viršininkas gen. 
Gustaf Orlicz-Dreszer, jo adju
tantas ir lakūnas liko užmuš
ti susidaužius ties Gdynia jų 
hydroplanui.

KAUNAS.-—“Izviestija” 
neša, kad sename mieste 
chove atidarytas istorinis 
ziejus, kuriame surinkti doku
mentai, liečią 600 metų mies
to’ istoriją. Mokslininkai tiria 
Porchovos tvirtovės liekanas. 
Tvirtovės istorija labai įdomi. 
1428 metais Lietuvos kuni
gaikštis Vytautas apgulė Por- 
chovą. Lietuviai turėjo labai 
didelę kanuolę “kuosą”, kurią 
pagamino vokiečių meisteris. 
Pasak metraštininko kanuolę 
vežė 40 arklių. Kanuolės svie
dinys pramušė tvirtovės bokštą 
ir bažnyčią, bet ir paleidęs šū
vį kanUolininkas buvo užmuš
tas. Porchoviečiai sumokėjo 
Vytautui duoklę ir jis pasi
traukė.

BEVERLY, Mass., liep. 16. 
— Orville Knapp, 25 m., iš 
Kansas City, plačiai žinomas 
orkestros" vedėjas, liko užmuš
tas susidaužius lėktuvui vietos 
airporte.

PRAHA, liepos 16. — Lud- 
vik Lakatos sakosi esąs se
niausias čigonas pasaulyje. Jis 
sakosi 110 metų amžiaus, yra 
išvažinėjęs visą Europą ir Azi
ją, mokąs 6 kalbas ir turys ne
mažiau kaip 115 ainių.

EL PASO, Tex., liepos 16.— 
Consuelo Sanchez, 12 m., šal
iai prisipažino, kad ji iki mir
ties užmindžiojo 2 metų gimi
naitį, kuris savo verkimu ne
davęs jai ramumo. Kalėjime 
jauna žmogžude laikosi labai 
šaltai. ' >

- i i . •
- - - t ■ ■ ‘

MIAMI, Fla. — Filmų artis
tė, Katheryn Crawford, kurios 
meilė esanti verta $30,000. To* 
kią sumą nustatė Vietos teis
mas priteisdamas aliejaus mag
natą Mallony atsiteisti artistės 
buvusiam vyrui • už jos meilės 
paviliojimą.

Gavo 199 metus ka
lėjimo už policisto 

nušovimų
CHICAGO

raski, 31 m., liko nuteistas 199 
metams kalėj iman už nušovi
mą šeši metai atgal policisto 
John Gauiltanane.

Kartu su nušautuoju polici- 
stu buvęs lietuvis policistas An- 
thony Wistort taipjau liko per
šautas ir nuo to laiko yra su- 
paraližuotas. Wistort betgi li
ko, atvežtas į teismą ir liudijo 
prieš žmogžudį.

KAUNAS. —Pirmadienį, Ru
sų' Gimnazijoje įvyko visuoti
nis Lietuvos esperantininkų s- 
gos narių suvažiavimas. Buvo 
svarstomi naujieji s-gos įsta
tai ir kiti s-gos ‘reikalai. Per
rinkta centro v-ba, kurios są
statas dabar bus toks: p. p. 
Lapienėj P., Enskaitis P., But
kus V., Prapuolenis A. ir Gie
dra B.

ROUBAIX, Franci jo j, liepos 
16. — Kadangi jo draugai 
streikieriai, kurie laiko užėmę 
dirbtuvę, sugavo jį vagiant dra
bužį, JUrgis Rucz, vengras, 
pats nusišovė.

CLEVELAND, O., liepos 16. 
— Du darbininkai, žuvo eks- 
plozijoj Austin Powder Co. 
Glen Willow ' dirbtuvės press 
mill. Pasigendama ir trečiojo 
darbininko, kuris galbūt taip
jau yra žuvęs.
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Ateina nauji karščiai

CHICAGO. — Ežeras buvo 
atnešęs Chicagai vėsesnį orą ir 
išvargę nuo karščių žmonės už- 
pereitą naktį galėjo nors kiek 
pasilsėti.

Bet tas pats ežeras dabar iš
blaškė ilgai laukiamą lietų, taip 
kad dėlei ežero Chicago nega
lėjo sulaukti lietaus, kuris bu
tų ilgesniam laikui atvėsinęs 
orą ir atgaivinęs išdžiuvusią 
žemę.

Šiandie gi vėjas ketina pa
sikeisti. Pradėsiąs išnaujo pus
ti pietryčių vėjas, kuris pute 
laike didžiųjų karščių, ir ku- 
ris ir dabar”atneš naują karš
čių bangą.

Vakar Chicagoj dar buvo pa
kenčiama. Tečiaus visoje Chi
cagos apielinkėje, kurios nega
lėjo atvėsinti ežeras, tyuvo ne
paprastai karšta. Kuomet prieš 
pietus Chicagoje buvo tik 77 
laipsniai karščio, tai netolimam 
Kankakęe, III., buvo net 119 
laipsnių karščių. Peorijo] kar
štis siekė 114 laipsnių, Spring- 
field — 108, Quincy — 113 ir 
Galesburg — 112. 
sikeitus vėjui ne 
bus ir Chicagoje.

Žemės ūkio ir prą 
monės paroda 

uždaryta

KAUNAS, liepos 2. 
kar vakare šiemetinė 
ūkio ir pramonės1 paroda, 
so labo trukusi penkias die
nas, uždaryta. Vakar, lyginant 
su ankstesnėmis dienomis, lan
kytojų ji susilaukė jau daug 
mažiau. Viso vakar ją aplan
kė apie 4—5000 žmonių. Lan
kė kiek ekskursijų, miest. ir 
kitų. Viso per visas dienas pa
rodą aplankė apie 110,000 žmo
nių.

Vakar parodoje jau4 nebuvo 
gyvulių. Didelė jų dauguma 
buvo išvežtą užvakar naktį, oi 
likusioji dalis vakar rytą. šian- mgs TssYsuksiaiiti,
dien nuo 
pramonės dirbiniai.

Paroda laikoma pavykusia. 
Tai rodo ir ją aplankiusiųjų 
skaičiai. Paroda turėjo tikslo 
pavaizduoti paskutiniųjų metų 
ūkiškojo Lietuvos gyvenimo 
pažangą ir tai joje buvo gerai 
matyti. Buvusiųjų šioje paro
doje gyvulių beveik nė nega
lima lyginti su* išstatytaisiais 
ankstesnėse parodose. Labai di
delė pažanga/ Ją labai stebėjo
si ir parodoje dalyvavusieji kai
mynai. Buvusias parodoje mu
sų rekordistes karves galima 
rodyti daugeliui kraštų. Pra
monininkai prieš parodą buvo 
abejingai dėl parodos nusitei
kę, tačiau paroda jiems paro
dė ką kitą. Ne vienas, rodos, 
ir žinančių parodoje dalyvavu
sių įmonių—firmų padėtį, jų 
gaminius, parodoje pamatė 
daug ką nematyto.

Daug parodoje buvusių išsta
tytųjų gaminių, kaip žinoma, 
premijuota. Viso medalių išduo
ta net 422: 120 aukso, 176 si
dabro ir 126 bronzos. Pinigi
nių premijų viso eksponentams nušovusi tik tada, kada jis ją 
ūkininkams išmokėta apie 20,- pavadinęs labai negražiu var- 
000 litų

Oro biuras sako, kad iš šiaur
vakarių ateina nauja šalta srio- 
vė. Bet jau? pora tokių sriovių 
slinko iš vakarų ir abi jos su
tirpo karštose vakarų lygymo- 
se. Ar ištirps ten ir trečioji 
sriovė, oro biuras nesiima spė
ti.

Lietus, kuris turėjo vakar 
pasiekti Chicagos, liko išblaš
kytas ežero. Bet lietus lijo. Mi- 
chigane, Wisconsine, pietiniame 
Illinois, Iowa ir Indiana 
jose.

Vakarinės valstijos, 
prieš kelias dienas buvo
kusios gaivinančio lietaus, da
bar vėl siaučia didelių karščių 
banga. Rytinėse valstijose bet
gi yra vėsu. Ten karščius su
naikino atėjusi šalta sriovė iš 
Hudsono įlankos. Tie patys vė
jai vakar ir užvakar vėsino ir 
Chicago.

valsti-

kurios 
sulau-

CHICAGOS TEIS
MAS PASMERKĖ 
MOTERĮ MIRTI

CHICAGO. — Chicagos tei
smuose įvyko nepaprastas da
lykas: vakar jury pasmerkė 
mirčiai moterį už nušovimą sa
vo vyro.

Pasmerktoji mirčiai yra Mrs. 
Mildred Bolton, dar ne taip se
na ir dar gana graži moteris, 
kuri prieš kiek laiko jo rašti
nėje nušovė savo vyrą.

Nušovusi savo vyrą ji laikė
si labai drąsiai ir nuolatos vi- 

’sus tikrino, kad ji nUo baus- 
, nes Cook 

kauntės feismai moterų už nu
šovimą savo vyrų neteisia: vi
sos savo vyrų žudytojos Cook 
kauntėj išeina liuosos, tai nuo 
bausmės išsisuksianti ir ji.

Bet šiame atsitikime įvyko 
visai netikėtas dalykas. Ji ne 
tik nebeliko išteisinta, bet dar 
susilaukė mirties bausmės. Ir 
ji yra pirmoji Illinois valstijo
je, moteris, kuri liko pasmerk
ta mirti elektros' kėdėje.

Jury, kuris susidėjo iš 11 
vedusių vyrų ir vieno našlio, 
išnešė mirties nuosprendį į 50 
minučių.

Teisme buvo iškelta aikštėn, 
kad ji buvo labai nuožmi sa
vo vyrui ir nuolatos jį perse
kiojo. Jie buvo pasimetę ir jis 
mokėjo jai alimentus. Bet ka
da jis visų alimentų negalėjo 
sumokėti ir pasakė daugiau ali
mentų jai nemokėsiąs, tai ji 
jį nušovė prieš dvi dienas nu
sipirktu Hammonde revolveriu. 
Teisme ji gynėsi nebuvusi nuo
žmi savo vyrui, tik jam labai 
užvydėjusi. Ji buk pati ma
niusi nusišauti ir savo vyrą
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Kraft 
Cheese 
Spreads

2202 MEST CERMAK ROAD, 
skersai Metropolitan State Bank

Daukanto Federal $ayings and Loan Assoc

Ofiso Tel Dorchester 6194 
Rez. T«L Dxexel 9191

padirbėti 
ir mies- 
iŠ plieno

LINOLEUM 9x12
STIPRUS IR GRAŽUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE
Telefonas Virginia 0036

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

ypatoms
korporacijoms —

• Sparkling glasses strewn with 
brfght atars.... the new Swanky- 
swigs. You’ll want to collect a 
whole sėt. And whilę you’re doing 
•it, get acąuainted
wijjh a U seven z į "“"'S 
.of the delicious •
JCraft CKeese > *
Spreads. They’re i || > t 
marvelousfor I 
sandwiehes,salads ■*
nnd.appetizers. -._____ ■

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas tirunswtek 6597

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

Office 4070 Archer Avė. 
z-Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—3; 7—8:80 p. p. 
Office & refidence 2519 W. 43rd St.

Tel. Lat’ayette 3051 
Valandos: 9—10 ryta, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadienį susitarus.

PLIENO KOMPANIJOS META DARBININ 
KUS IŠ DARBO UŽ PRIKLAUSYMĄ 

IMA!

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 1 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
lei. Boulevard 1401

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: ^Kasdien nuo 9 iki 6 

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1176.
Namai: 6459 S. Rockvreil Street 

Telefonas Republic 9600.

Dr. Walter M. Eisin 
PHYSICIAN and SURGEON 

Ofisas Marųuette Medical Building
Suite 208

6155 SO. KEDZIE AVENUE 
Hemlock 8700

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

CEDAR BEACH
> HOTEL

JOHN STAŠAITIS.

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
’ ' Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVBNE
Res. 6515 So. Rockwell St 
TFėlephonA! Republic 9723

Darbininkai Trąuks Kompani 
ją Atsakomybėn

Pusmetiniame direktorių susirinkime, birželio 24 d., 
1936, Simano Daukanto Federal Savings and I.oan Asso- 
ciation of Chicago, vėl perbalsavo dividendą ant visų 
taupymo.; skyrių.

Dividėndai yra išmokami nuo Liepos pirmos (July

S. C.’LAGHAVICZ
42-44 EasĮ 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Ganai 2315

A. MASALSKIS 
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

Ofiso Tel. Aoulevard 6918 
Rez. 1'eL Victory 2848
Dr. Bertash

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

Ofiao valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8 :M 
NodAltomlo Dairai ««tartt

VlfiUOMETŽEMASiRAINAS

Vai.: 8:30iki8:30 v. vak. 
TEL. HARRISON -07M

J. LIŲLEVICrUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayėtte 8572

Štai ii? vėl Simano Daukanto Federalė Spulka pertikri 
na Ghicągps lietuvius, kad patogiausia vietą taupyti 
pinigds yfca Simano Daukanto Federal Savings and Loan 
Associatį^n of Chicago, kur pinigai kiekvieno asmens 
yra apdrausti iki $5,000;06 per Federal Savings and Loan 
Insurance5 Corporation, Washington, D. C.

Simanę^Daukanto Federal Savings and Loan Associa
tion of Čiiicago randasi labai patogioj vietoj,

J. T. RAPSUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

Plieno karalių tarnai į 

r desperacijoj
Jau ne kartą esu rašęs, kad 

Pititsburgho apylinkėj nėkurie

SVETAINE DEL RENDOS
įBunco ir įvairiems vakarėliams. Priva

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
palengvins akiu Įtempimą, kuris 

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

mos be akiniu.. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
'Phone Boulevard 7589

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

miestai ir maži miesteliai 
absoliutej plieno karalių kon
trolėj. Miestų ir miestelių neva 
žmonių rinkti viršininkai, pi-; 
liečiu užlaikoma policija daug 
ištikimiau tarnauja plieno lie
jikams, negu saviems pilie
čiams.

Šią musų nuomonę geriausia 
patvirtina pora įvykių praeito j 
savaitėj. Tie patys įvykiai pa
rodo, kad ne tik miestus ir 
miestelius valdo plieno karaliai, 
bet kad jie’ yra ir desperacijoj, 
lyg karo lauke, nors kol kas 
jokių streikų nėra.

‘praeitą savaitę buvo atvykę 
iš New York, N. Y., į Pitts- 
burgho apylinkę vieno laikraš
čio — “Time and Fortune” — 
pagarsėjusio visoj Šaly žurna
lo rašytojas ir fotografas pasi
rinkti šiek tiek sensacijų apie 
plieno liejiklas. Mat, plieno 
trustas savo skelbimais per 
laikraščius apie gręsiantį • strei- 
ką plieno industrijoj buvo su
interesavęs visus sensacijų ieš
kotojus.

Pirmiausią “Time and For
tune” atstovai apsistojo Mc- 
Keesport, Pa., viename iš di
džiausių miestų Pittsburgho 
apylinkėj, ir apie trečią valan
dą po pietų, kada National^ 
Tube Co. dirbtuves darbininkai 
vieni eina iš darbo, o kiti eina

_____ nuo 6 ,iki 9 v«l« 
‘Rezidencija

3407 Latre Avė. Tel. Yards 2510

valomi visiems 
gnųpėDOs ir 
koliąi jie nėra pamainyti arba 
^panaikinti, šitas įstatymas nė
ra nė pamainytas, nė panai
kintas ir yra privalomas jūsų 
korporacijai. Akivaizdoje šio 
įstatymo, jus 'laužote įstatymą.
Plieno darbininkų uždarbiai ir 

kiek lėšuoja pnągyveąimas 
“Musų dieniniai tuždarbiai 

pirm paliuosavimo įvairavo 
nuo $3.76 dienai iki $6.12, ar
ba abelnai išėjo po $4.92 die
nai. Su šeimynomis, abelnai su
sidedančiomis iš penkių narių, 
atimant nuo 'viršminėto uždar
bio $3.50 drabužiams, $5 ren- 
dos už ‘butą, 85 centus už švie
są, $2 stubos rakandų reikme- 
nėms, $1 už apdraudę, $1 dak
tarui, $1 už transportaciją į 
darbą, tik $10.75 atlieka mais
tui visai šeimynai per visą sa
vaitę.
Nieko gero nesulaukė iš kom- 

paničnų unijų
“Mes kantriai ladkėm per 3 

metus iš jūsų kompanijos uni
jos, kad ji darytų ką nors pa
kėlimui uždarbių. Mes nesulau-* 
•kėm nieko iš kompaničnų uni
jų, išimant įrengimų vandens 
fontanų ir maudynių. Tada 
mums nebliko jokios kitos iš
eities, kaip tik stoti į Amalgą- 
mated Asspciation of 3ron, 
Steel & Tin Workers Uniją, 
Plieno Darbininkų Organizavi
mo Komiteto direkcijoj, kad 
pagerinti savo gyvenimo ir dar
bo sąlygas.

“Rašydami šį laišką, jums 
pranešaųi, kad mes, kurie esa
me paliuosuoti iš darbo’ dėl da
lyvavimo unijos veikime, esa- 
ipe organizuoti ne tik Amalga- 
•mated Association of Iron, 
Steel & Tin Workėrs Unijoj,, 
bet taip pat esam organizuoti 

‘Hopor Rali Komitete.
“Vien tik išmesti iš darbo 

darbininkai dėl veikimo unijoj 
tegali prigulėti Jlonor Roll Ko
mitetui.”

VAKACIMS
Prie Cedar Lake Ind., 40 
mylių nuo Ghicagos labai 
graži vieta. Atskiri cottagiai 
arba Kotelis, žuvauti, mau- 
dytis latviukais vąžinėti. >

Stalai dėl piknikautojų ir 
Šokių svetainė VELTUI.
Route 41 to Cook iš ten po 

kairei 1 mylia- .

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Calitornia Avcnat 

Telefoną* Republic 7858

Savo šeimininkui kaipo IIETUVIAI 
seikinadienio dovaną Gydytojai ii Denttafad 
dvok Dirbtuvės-Šviežu-j 
mo, Labiau-Šušvelninto. 
Old Golds pakelį.

Telefonas Yarda 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
NuO 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po pilote

7 iki 8 vak Nedll. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 24M

Štate 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

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

6:00 vakare.
188 ;W. Rąndolph St. 

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų. Vyrišku, Vaiku ir vist 

chroniška ligų. 
Ofisas 6850 Stoney Island Avė.

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda 
Įlomis Ir Ivantadianiais JA—13 

dlaaa.

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose

3421 S.
Ofiso vai. vąka

Avė., 
r

Franklin

novv m
(

Swankyswig glasses!

A. A. SLAKIS 
advokatas 

111 W. Washington S
X Room 737 

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

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

DR. SERNER
m LIETUVIS 

1829
.Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
litaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St 

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

Nariai Uhicągos, Ciceras Ileįtuviy 
Laidotuvių Direktgriiį Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR -NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto .Dalyse.

DiGennaro, 3-U
Aliųuippa, Pa.,

Shef

ROOSEVELT 
FURNITUREčo

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

Dr. Charles Segai 
OFISAS

4729 So. ĄšMąnd Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vat ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 v«L 
vakaro. Nedėliomis .nuo 10 Ud 12 
valandai diena. *

Phone MIDWAY 2880.

Mažos bačkutės ir rmsgorČiai šalto alaus dėl parių, Piknikų ir išvažia
vimų. Turime kas kokį norės. Pristatoip į namus. Kitur pigiaus ne
gausite. Taįggi vynas iš .bačkos ir visokios degtines buteliuose.

i Pirkite pas Lietuvi:

Monarch Wine liąuor Store
• J. GAUBAS, Savininkas. ‘‘ ;

3529 So. Halsted Street Tel. Boulevard 7258

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 84 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akužeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau-< 
jausiąs metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18įh SU netoli Morgan Si 

Valandos nuo 10—12 pietį ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakaro.

TeL Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

yra į darbą, -pradėjo ’ traukti pa
veikslus.. ’
Vos spėjo nutraukti keletą 

paveikslų, tuoj' pribuvo miesto 
policijos Radio karas, laikraš-. 
tininkus suareštavo ir nuvežė 
į policijos stotį. Policijos sto
ty jiems jokio prasižengimo 
prieš įstatymus negalėta pri-> 
mesti dėl paveikslų traukimo. 
Tai jiems pasakė, kad mieste 
negalima jokių pa'veikslų trauk-’ 
ti, o ypatingai nepažįstamiems 
žmonėms atvykus iš kitą mies
to. Jei kas nori traukti paveik
slus, tai pirmiau turi gauti lei
dimą iš miešto majoro.

Sulaikytiems laikraštininkams 
nereikėjo mokėti jokios pabau
dos, jie buvo paliuosuoti tuo 
supratimu, kad netrauks čia 
daugiau jokių paveikslų. j

McKeesport, Pa., randasi di-

BJue Front Meat Market Naujoj Vietoj 
Vėliausius mados moderniški įrengimai. Automatiška šaldymo sy- 
stema. Sanitariškas maistų užlaikymąs. Užlaikome didžiausį pasi
rinkimą visokių mėsų, šviežios ir rūkytos, rūkytų ir šviežių kilba- 
sų, kumpių, bdlionių, salsispnų piknikams ir .purėms. Mes prista
tėm į namus. Musų kainos jumis nustebins.

Pirkite pas Lietuvį:
BLUE FRONT MĘAT MARKET 

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

Siūlau
tion of .ęhicago investuoja pinigus tik* ąnt>pirmų inbrgi
čių mažais mėnesiniais atmokėjimais. *’

Paskolas daromos nuo 5 iki 15 metų.
Namų savininkai reikalaujanti morgieiu, vi

- sados kreipkitės į

PITTSBURGH, Pa. — Lie- 
pos 12 d. Plieno Darbininkų- 
Organizavimui Komitetas pra
neša, kad pastarųjų 1D dienų 
laikotarpių Jonės & Laughlin 
Steel korporacija savo dirbtu" 

x*čse Aliųuippa, Pa., yra pavariu 
si iš darbo 14 darbininkų, ku
rių išdirbimo laikas toje kom
panijoj siekia, abelnai paėmus, 
kožno po 13 metų.

Pavaryti darbininkai .vakar 
pasiuntė kompanijai laišką, vi
si pasirašę. Jie tvirtina, kaci 
jie yra paįiupsuoti 7del priklau
symo unijai ir primena kom
panijai, kad ji laužo įstatymus 
mėtydama darbininkus iš dar
bo už priklausymą unijii.

šie darbininkai yra išmesti 
iš darbo:

Gus Lang, 1616 McMinn St.,1 
Aliąuippa, Pa.,

Sam Utvich, 157 Superioi 
St., Aliųidppa, Pa.,

Steve Rock, 1339 
Aliąuippa, Pa.,

Netale DiFilippi, 
Avė., Aliąuippa, Pa

Fiorindo
Fouth Avė

Patsy D’Ottavio, 112 
filed St., Aliąuippa, Pa.,

Carl Fabe, 117 First 
Aliąuippa, Pa.,

Art Trehar, 
Avė., Aliąuippa,

Mike Muslin, 
Avė., Aliąuippa,

Niek Krajecic, 231 
Aliąuippa, Pa.,

Andy Hojdilla, 507 
West Aliąuippa, Pa.,

Pete Cekoric, 30 Long St., 
West Aliąuippa, Pa.,

George Leheny, 422 Erie 
Avė., West Aliąuippa, Pa.,

Marko Zernich, 13 Shaffer 
St., Aliąuippa, Pa.

Cekorikas yra išdirbęs be 
pertraukos viršminėtai plieno’ 
kompanijai 26 metus, Muslir 
23 metus ir Krajecic vienuo 
liką metų. Muslinas darbe to
je pačioje dirbtuvėje yra pra
radęs ir akį.

Kalbamame laiške paliuosuo
ti darbininkai sako:

“Mes, pasirašę šį laiška, esa
me paliuosuoti iš darbo laiką 
praėjusių 10 dienų iš jūsų 
dirbtuvių dėl prigulėjimo prie 
unijos. Be to, 10 darbininkų 
buvo paliųosuota iš darbo kiek 
laiko atgal dėliai dalyvavimo 
unijos veikime; jie yra apelia
vę į National Labor Rėfations 
Board, kuris yra patvarkęs, 
kad paliuosuoti darbininkai tu*-' 
ri būti priimti atgal.

“Mes, kaipo darbininkai Jonės 
& Laughlin Plieno Korporaci
jos, turime darbo rekordą nuo 
3 metų iki 23 metų. Mes 14 
paliuosuotų darbininkų turimo 
sudėtinį tarnybos rekordą 181 
metų, arba abelnai kožnam vie
nam priklauso po 13 .metų.

Primena, kad metant ‘darbinin 
kus iš darbo laužoma i 

įstatymai
“Paliųosuodama mus iš dar

bo todėl, kad mes naudojamies 
savo konstitucinėmis ir lega’ė- 
mis teisėmis stodami j darbi
ninkų organizaciją, kurią mes 
esame pasirinkę, Jonės & 
Laughlin Plieno Kųrporąęijįa 
laužo Labor Disputes Ąct, ku
ris yra priimtas kongreso, pre
zidento pasirašytas ir yra vyk
domas per National Labar Re- 
lations Borad. šitie įstatymai, 
kaip ir visi įstatymai, yra pri-

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ
< YARds 1741—1742

X M EUDEIKIS

^Jidžiųlės iU. S. Steel korporacijos! 
Į di i'b tu vės. Reiškia, miesto poli

cija ir majoras ištikimai tar
nauja .plieno karaliams.

Kąlįoms dienoms praslinkus, 
viršminėti laikraštininkai buvo 
nuvykę į Aliąuippa,’ Pa., kur 
randasi Jonės & Laughlin di
džiulės plieno liejiklos. Jiems 
pradėjus traukti paveikslus, ir 
tenai juos areštavo miestelio 
policija, pąnašiai kaip McKęes- 
porte. Tenai jįems irgi buvo 
pasakytą, kad nevalia traukti 
paveikslų neturint majoro lei-l 
dimo.

Iš paviršio žiūrint, rodos, tai i 
nedidelis incidenitas. Bet kiek 
giliau pažvelgus, roęlos, kad 
plieno magnatai yra desperaeį-i 
joj dėl organizavimo darbinin
kų. Plieno darbininkai, iki jie 
galėss susiorganizuoti į uniją, 
pirmiau turės 
politiškai, kad miestų 
telių valdžias atėmus 
karalių tarnų.

Tiek McKeesportas, tiek Ąli- 
ąuippa yra valdomi republiko 
aiškų atžagareivių.

į. Bąkanas.

S. M. SKUB ĄS
718 Wešt 18th Street ______ Phone Monroe 8377
~ L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

Phone Bonlevnrd 7042

Dr. C. Z. VezeFis 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

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

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

vak. Nerišlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Bailevard 7820
Namu Tel.: Prospect 1930

AND LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO,

2202 West Cermak Road
BEN. J. KAŽANAUSKAS, Raštininkas

J. ®. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue 'Phones Yards -1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 Si Fairfield, Laf. 0727

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 VVest 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

Kiti Lietuviai Daktarai.

TeL Boulevard 6914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7* 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. Š. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

’ amCE

WEST SIDE HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas

2435 South .Leavitt Street Tel. CANAL 9585

Vestuvėms, šokiams, parems 
žiuoti galima Western Avė. 1 
land T>rie Leavitt St.

.......... ----------------------------------------------------------------------------------------------- ...........
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NAUJIENOS, Chicagdj, ID.

KORESPONDENCIJOS
McKinley

Law

Garsinkitės Naujienose

Mrs. Anelia K. Jarus?

511 SOUTH PAULINA ST TEL. SEELEY 4000

American Family muilas

Camay priausiamas muilas

Dideli

GRYBO WASH
RITE

Kvort. dydis
Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

SUNBRITE VALYTOJAS

HMM.'

NATHAN
KANTER

01d Golds yra Dirbtu- 
vės-Šviežumo cigaretai 
—švieži kaip tik išėję iš 
mašinos dirbtuvėje.

KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51-ST STREET, TEL. I'ROSPECT 2261

grupė 7 iki 
paprastai

4707 South Halnted Street 
Visi Telefonai YARD8 0801 

VIENINTELIS DISTBIBDT0BI8

(9) ‘ Douglas
(10) Portage Park; (11)

Smerkia už seimo “rinkimus”; planuoja šaukti kongresą

IVORY MUILAS
Vidutiniai O už 4 4

mus peni fašistine
Chicagos oro biuras praneša, 

kad truputį atvėsęs oras pasi
laikys ' neilgą laiką. Šiandie į 
pavakarę vėjas pasikeisiąs iš 
šiaurryčių j pietryčių vėją ir 
karutis pakilsiąs. O šeštadienį 
temperatūra paežerių busianti 
apie 90 laipsnių, gi tolimesnėse 
nuo ežero vietose virš šimto.

MUSU MĖSOS 
DEPARTMENTĄ DEL 

SPECIALS

Kanados Lietuviai Iš Peties Drožia Smeto 
nos Valdžiai Už Nuodėmės

PRALEISK 
VAKACIJAS

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

MATT RAUGAS
1943 N. Kostner Avė. 

po 5 vai. vakare.

SIUTAI—^Vilnų, 
$1.49 

Skais-

Dėmių valytojas — gyvių naikintojas —- Sveikatos 
Department© užtikrintas Dėsinfektuotojas.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

šios stotys atdaros nuo 7 ry
to iki 7 vai. vakaro. Inspekto
riai patikrina tarp aštuonių ir 
dešimt, tūkstančių automobilių 
per dieną. Automobilio peržiū
rėjimas ima nuo pusės iki va 
landos laiko arba mažiau. Sto
tyse automobilių susigrūdimas 
yra didelis. Vairuotojams pri
sieina laukti po valandą ir 
daugiau iki prieina prie in
spektorių.

Jei inspektorius randa bent 
vieną iš aukščiau suminėtų au 
to dalių netvarkoj, tai “režek- 
tina”; vairuotojas turi rasi 
mekaniką automobiliui pataisy
ti ir vėl turi sugrįžti prie in
spektoriaus. Daugeliui pasitai
ko sugrįžti bent po kelis kar
tus ir sugaišinti daug laiko.

Policijos departamentas pa-

Tokios kainos 
yra galimos 
TIK dėlto, kad 
mes išeiname 
iš vyrų čeve- 
rykų biznio!

Kalifornijos Bartlett 
Kriaušės
9 svarai OEa

• Puiki skūra
• DvSdešimts stylių
• Originalei sampelei
• Daug baltų .
• Virš 500 

porų.

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:

of Honor, Burnham
(2) Jackson Park; (3)

Park; (4) Lincoln

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė.. 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterim* ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

žmonių būvio pagerinimui, o ne 
gramzdinimui jų j vis didesnį 
skurdą ir vargą.,

Kaltina už kitų nuodėmes
Čia noriu tarti keletą žodžių 

dėl nepamatuotų gandų ir už
metimų, skleidžiamų ryšy su 
buvusiu masiniu mitingu, ba
landžio 5 d.

Dalykas prasidėjo štai kaip. 
ALDLD 217 kuopos anti-fašis- 
tinis komitetas susitarė su vie
tos socialistais ir bendromis jė
gomis bal. 5 d. sušaukė masinį

mitingą. To mitingo dienotvar
kė buvo sekama: ,

1. Pranešimas apie Lietuvos 
ūkininkų ir darbininkų sunkią 
būklę;

2. Protesto rezoliucijos Sme
tonos valdžiai;

3. Pirmos Gegužės prakalbų 
klausimas.

tvyko mitinge diskusijos ir 
buvę padaryti kiti pasiūlymai. 
Mitingas išrinko drg. P. Gu
tauską, Petronį,ir mąne nuta
rimus išsiuntinėti laikraščiams 
ir kitoms suinteresuotoms įs
taigoms. Tas buvo padaryta. 
Mano pasiųstas raštas tilpo 
“Naujienose”, bal. 25 d.

Drg. Gutauskas pasiuntė raš
tą “Darbininkų žodžiui”, bet 
po atsikartotinų atsiklausimų 
tas laikraštis nedėjo nei dalies 
nutarimų.

Mes savo dalį išpildėme — 
pasiuntėme * raštus, kur buvo 
nutarta. Bet mes negalime būti

Kazlauskas taria širdingą

PLANAS
Sugrupuoti j dvi dideles krū
vas, tie čeverykai yra Chicagos 
didžiausi vertybė. Mokėk mums 
$1.99 ar $2.99 už bile vyrų če- 
verykų porą namuose (compo 
padų čeverykai $1.99—skuros 
padų $2.49), o mes jums par
duosim antrą pora tos pačios 
grupės už tiktai $1 Pasirink 
iš namų!

BALTOS SKRYBĖLĖS—Mo
terų NAUJI styliai, vertės 
iki $2.98,

Liepos 1 d. 1936 m. įėjo ga- 
lion Illinois valstijoj patvarky
mas, kad visi automobiliai ir 
sunkvežimiai butų geram sto 
vy ir butų valdžios inspekto
rių patikrinti.

Chicagoj W. P. A. adminis
tracija parūpino 400 inspekto 
rių ir įsteigė keturioliką sto
čių, kur automobiliai turi būt 
patikrinti.

Inspektavimas automobilio 
apima headlights, tail lights, 
stop lights, parking lights, 
flashing lights, horn, muffler. 
windshield vviper, rear-vision 
mirror, steering, brakes ir Vi
sion.

Saugumo stotys, kur auto
mobilių stovys tikrinama, ran
dasi šiose apielinkėse; (1)

kaltinami, jeigu redakcijos raš
tų netalpina.

“Darbininkų žodis” neįdėjo 
nei tos dalies, kur kalbama apie 
Pirmą Gegužės. Vietoje to, tas 
laikraštis
Smetonos reklama apie tautiš
kas knygas ir kitus galus.

Savo laiku winnipegiečiai 
darbininkai rėmė “Darbininkų 
žodį”, rinko aukas, bet dabar 
tiems darbininkams nėra vietos 
laikraščio skiltyse.

Negalima kaltinti kai kurių 
žmonių, jei pas juos kyla min
tis, kad “Darbininkų žodis” 
parsidavė Smetonai.

Į “negarbingąjį baksą”
Šimutis ..pradėjo siuntinėti į 

VVinnipegą dykai “Draugą” ir 
“Darbininką”.

Gaila, kad šimučio pastangos 
eina niekais. Jis vietinių žmo
nių savo laikraščiais nesuinte
resuos. Jie paprastai pakliūna 
į “negarbingąjį baksą” neper
skaityti.

Dėkoja už auką

Invalidas P. Kazlauskas kiek 
laiko atgal gavo $9. auką iš To
ronto lietuvių per drg. V. Da-

kymui visuomenė pritaria ir 
kad šios inspekcijos auto ne
laimės sumažės ir pasirodys 
riškus saugumas miesto gatvė
se ir valstijos vieškeliuose.

— F. Bulaw.

Sunkist Oranžiai
Tuzinas OOa

ŠUNŲ MAISTAS
Tinką ir kačiukams J| už

MAUDYMOSI 
mieros 40 iki 42, 
kad tik išparduoti 
MOTERŲ SANDALIAI 
čios spalvos, $1.49 
vertės, pora ..................
BALTI BATELIAI—Paprastai 
$2.98 vertės, daug $4
stylių, pora ............. ■
VYRŲ KELNAITĖS — Gražiai 
dryžuotos seersucker, $1.49 ver
tės, visos mieros, 7Qf* 
pora ................................ f v U
VYRŲ WHITE DUCKS—$1.98 
vertės, special - $1 9 K 
pora ............................. ■
VAIKŲ POLO MARŠKINIAI— 
Pastelės spalvos, geros kokybės, 
Mickey Mouse krutinės OEa 
emblema, už .................www
VYRŲ MĖLYNOS DENIM
OVERRALLS—98c vertės, mie
ros 40—42 tiktai, AQ A 
pora ...........................................V

American Family Flakes
Didelis pakelis 19c

0XYD0L
Didelis 4 O

Sergantiems patari
mas Dykai

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

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St. 

CHICAGO, ILL.
Central 4641

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

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

Park
Garfield
Park; (5) Columbus Drive prie 
33-čios
Park; (7) Humboldt Park; (8) 
Šherman Park 
Park
Calūmet Park; f
Avė., prie Lake Shore DriVe 
(13) Marąuette PaTk; 
Washington Park prie S t. 
rence Avė. 1

Prižiurėkit, kad au 
tomobilis butu

' ■! '''"‘V / - •' /L’a **•'

tvarkoj r
WINNIPEG, Man., Canada.— 

Winnipegiečiai labai pasipikti
nę Smetonos paskelbtais Hitle
riškais seimo rinkimais Lietu
voje.

Vietiniai lietuviai sako, kad 
tokių rinkimų rinkimais visai 
negalima pripažinti. Neduoda 
nei susirinkimų, nei žodžio, nei 
spaudos laisvės. Žmonės nega
lėjo laisvai sueiti ir pasitarti 
apie kandidatų tinkamumą. 
Negana to, tais kandidatais bu
vo ne balsuotojų numatyti as
menys, bet Smetonos Šeimynos 
patepti apskričių viršininkai ir 
policijos vadai.

Winnipegiečiai smerkia tokį 
elgesį. į

Nori šaukti Kanados lietuvių 
kongresą

“Darbininkų žodyj” dabar 
daug kalbama apie Kanados lie
tuvių kongreso sušaukimą, kad 
pagelbėti Lietuvos žmonėms jų 
kovoje už demokratinės tvarkos 
atsteigimą. Toms diskusijoms 
pradžią davė Jungtinių Valsti
jų lietuvių sušauktas kongresas 
Clevelande.

To kongreso reikalu yra vi
sokių nuomonių. Jį siūloma 
šaukti liepos mėnesio pabaigoje. 
Vieni siūlo Winnipegą suvažia
vimui, kaipo centralinį Kanados 
miestą, kiti Sudbury.

Dėl Dr. Pilkos ligoninės
Dr. Pilka kiek laiko atgal 

atsišaukė į Amerikos ir Kana
dos lietuvius ragindamas remti 
sumanymą įsteigti Lietuvoje 
modernišką ligoninę.

Tokią ligoninę pastatyti Lie
tuvoje butų nepaprastai nau
dingas dalykas. Tokia ligoninė 
Lietuvai reikalinga, bet mano 
manymu, jos neapsimoka sta
tyti tol kol Smetona bus Lietu
vos valdžioje. Tol kol Smetona 
ir jo pakalikų gauja šeiminin
kaus šalyje tol paprasti Lietu
vos žmoneliai, kuriems ta ligo
ninė butų reikalingiausia, nega
lėtų ja pasinaudoti. Ji butų 
prieinama tik Kauno smetoni- 
ninkų fašistinei aristokratijai. 
Smetona nueitų net iki to, kad 
jis girtųsi, jog amerikiečiai pa
statė tą ligoninę pritardami jo 
režimui.

Vargu teigiami jausmai da
bartinei Lietuvos valdžiai ska
tina sumanytoją vykinti tą pro
jektą...

Lietuva pati galėtų pasista
tydinti kuo puikiausią ligoninę, 
jei šalis butų tikrų šeimininkų 
rankose. Dabartinė valdžia turi 
apkrovusi kiekvieną žmogelį di
džiausiais mokesčiais ir surink
tus pinigus švaisto į visas pu* 
sės. Leidžia juos ne konstruk- 
tyviams tikslams, bet šnipų, 
slaptų agentų armijos užlaiky
mui, koncentracijos stovyklų 
operavimui, savo diktatoriškos 
“svitos” užlaikymui ir girdy
mui šampanu. t

Valdžia įvertintų tokią stam
bią dovaną, kaip modernišką li
goninę, nuo savo sūnų užjūry
je tik tada, kada ji įvertintų 
tą kruviną centą, kurį uždirba 
ūkininkas liedamas prakaitą ir

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadienį, Liepos-July 17 ir 18

ačiū torontiečiams ir p. Dagi-|Court 
liui už pagalbą. Jis jaučiasi lai 
mingas, kad draugai jo nėuž 
miršo nelaimei atsitikus., 

1 ' J. Mantinoųiš.

B
taupykit pinigus UŽ

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

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje 
išmokė jom 4%

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

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

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

LIEPOS KAINŲ 
SMOGIMAS

NAUJOS DRESES — Naujas, 
šviežus stakas, už 50 ant $1, 
kad patenkinti. Pasvertas Šilkas, 
rayons, acetates ir gražus no- 
velties—mieros 14 iki 20. Dide- 
liose 2-se grupėse, C "I QC| 
kožna $2.99 ir 1 ■****
MERGAIČIŲ DRESĖS—Baltas 
pike, skirtingi papuošimai, 
visos mieros, tik 
14 metų amžiaus 
$1.49 vertės, 
už .........................
MOTERŲ DRESĖS—Baltos ir 
pastelės, margos swiss, *7Qf* 
$1.49 vertės ...... ..........
TOT’S baltos ir pastelės šešė
liais rayons ir swiss DRESĖS, 
$1.00 vertės 29c
MOTERŲ $3,96 BALTI SWAG- 
GER KAUTAI, $4 "7Q
vaplių bangos   ■ ■ I w

Seminole Toileto popięris 1000 ATEIKITE 
lepelių roleliai

Qualitų Products

Puikus Tematai
O svarai

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING 

yiENU METŲ SENUMO.

geidauja, kad automobilistai 
nelauktų iki juos policija siųs 
autą patikrinti, bet patys tai 
atliktų. Kurie tai nepadarys ir 
neturės inspektorių leidimo, 
tiems „bus uždrausta važinėtis, 

Taipgi policijos departamen
tas praneša, kad jų nuožiūra 

(12) Winona|šiam išleistam valstijos patvar-

PILNAS IŠPARDAVIMAS visų 
Vyrų čeverykų

Sutaupyk daugiau ne 
gu ’A šioj laidoj!

RETA IL

CHICAGO MAIL ORDER CO

A C T U A L 
$498

VA LU ES

CHICAGO MAIL ORDER BARGAIN OUTLET

® ■ a KSS H BKta-h.‘i I 31

UNIVERSAL

PYČIAI
Pjaustyti ar pusės < Oą
No. 2% kenai 1

UNIVERSAL GOLDEN BANTAM
KORNAI

No. 2 kenai O už
Extra puikus " fcvv

UNIVERSAL

DRUSKA
Plyna ar iodizuota g už <|

UNIVERSAL TOMATŲ
CATSUP

14 une. g «ž 250 'UNIVERSAL

SALAD DRESSING
16 unc. džiarai *Į

UNIVERSAL

GĖRIMAI
Parinkti g nž gjj qUNIVERSAL

UKSUSAS
Baltas, kvorta *| Qq

UNIVERSAL

SUGAR PEAS
No. 2 kenai g už 29C

UNIVERSAL

OBUOLIŲ SVIESTAS
g sv. džiaras*

UNIVERSAL
PORK&BEANS
Jumbo kenai g už ggq

SNIDERS
Tomatu Sunka
22 unc. 2 už 1 7C

PAUL SCHULZE BIS. CO. GLADIATOR
Sardinkos

Alyvoje g už «| gę

LUCKY SAIL
Vėžiai

*1 9 P kenas Padaro gardžią10 v karšto oro saladą

MALTED MILK
Gardumėliai — kukiai *1

svaras 1 vv
FLORIDOS >

Grapefruit
14 unc. kenai g už *|

CHEE ZEES
5 unc. pakelis 1 Of*
Kai kas naujo \ 1 W

ŪGIŲ
SLYVŲ SUNKA

Kvort. džiaras 2QQ
Paskanintos Mėsos O Q m
gabalas 1 sv.
Rūkytos kepeninės O E m,
dešros 1 sv. fcvv

THURINGER J>Qf*
svaras fcvv
Vokiečių styliaus 
vasaros dešra sv. fcvU

ĮjĮSii

B
Kg
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NAUJIENOS
The Lftlnrtiifrm Daily Newa 

Pubtished Daily Except Sūnday by 
The Lithuaaian News Pub. Co., Ine

1739 Sonth Hahted Street 
Telephone CANal 8500

Penktadienis, liep. 17, 1936

Subscription Kates:
38.00 per year in Canada
35.00 per year outslde of Chičago
38.00* per year in Chicafo 
3c per Copy.

CMW>Je —■ pttaft
Metama
Pusei metų >***;.... .

. Trims mėnesiams H
Dviem mčnėslatni .
Vienam mėnesini -.__ ______

Chlcago) per i&ešiotojun 
r Viena kčpijn

Savaitei
Menesiui

. 38.00 
~ 4.00 
_ 2100 

~ l.W 
___ i- .75

9c
18o 
76c

Entered as Second CIasr Matter 
March 7th 1914 at the Post Offica 
of Chicago, III* under the act of 
March 3rd 1879.

***** 25.00 
........ 2.75 
......... 1.55
____1.09
***. .75

mėnkešniaiš ūz ša^ye■ eefėmonfjų rieda-
Rydavo. /Tarp tų-baronų dažnai iškildavo barniai ir peš
tynės; Jie tapo numalšinti ir nuginkluoti tiktai tuomet, 
kai susidarė stipri valstybinė valdžia.

1 Koks bus tas aUtoritėitas^ kuris įsteigs pastovią tai
ką tarpe tautoj, šiandie ėrinku pasakyti. Bet be Jo karo 

‘p'avoju^ neišnyks — nėrė ir visi žnioneš šiandie prisiek
tų, kad jie daugiau nebekariaus. Kai karas prasideda,, 

;£ai pasižadėjimai nękariaiuti būna užmiršti.
. > . ■ ■ • 

i ■ - - —.

Apžvalga
|I iTlM a*

Naujienos eina kasdien, iiskifiant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St, ChicafO, 
III* Telefonai Canar 8500.

Metanu? ______ *^**
Pašei metų j.___ _
Trims mėnesiams 
Dviem minesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur vžaienlnoee

. tto o
PiWei  4.0(1
Trims mėnesiams *>..., .... ........ 2.50
Pinigus reflda aijrtipašto Mėhey 

Orderiu kartu m užsakymu.

}EI NĖŠ-f BttTLERIlUNKAS,
1 GALI MIRTI BADU

A. D. FEDERACIJOS 4MAIšTlNlNĖAl” 
BUS TEISIAMI

Amerikos Darbo Federacijos taryba, nutarė kollkas 
dar nesperiduoti unijų, prisidėjusių prie industrinės Or
ganizacijos Komiteto.1 Tuo tarpu ji nutate jas tiktai iip* 
kaltinti ir patraukti tieson. Minėtųjų Unijų Vadai 'būsią 
pašaukti į Washingtoną prieš rugpiučio & d* ir turėsią 
pasiaiškinti, kodėl jie neklauso Fedėracįjbs tarybos ir 
kelia maištu

Tai atrodo gana juokinga. Prezidentas Green if jo 
bendradarbiai norėjo išbraukti iš Federacijos daigiau 
kaip milioną organizuotų unijistų, dagi nepadarą jiėiriš 
teismo! * ■

Bet iki rugpiučio 3 d; jų nervai, gal būt, atvės ir 
jie supras, kad spenduoti tas unijas iš viso nėra pamato.

PILSUDSKIO ĮPĖDINIS

Po maršalo Juozo Pilsudskio mirties atrodė, kad 
Lenkijoje laipsniškai bus atsteigta konstitucinė tvanka. 
“Pulkininkų” įtaka valstybėje ėmė mažėti. Valdžios at
stovai pradėjo liberališkiau elgtis su spauda.... Bet pa
staruoju laiku Lenkijos politika vėl pasukt? į diktatūros 
vėžes.

Minfeteris pirmininkas Slawoj-Skladė#skf tik-ką 
išleido dekretą, kuriame jisai’ sako, kad visas kraštas 
privaląs žiūrėti į armijos generalinį inspektorių Kydz- 
Smigly, kaip į pirmą pilietį po respublikos prezidento, 
ir būti jam ištikimas.

Tuo budu gen. Rydz-Smigly yra statomas į diita-' 
toriaus vietą, kurią iki savo mirties laikė Pilsudskis.’

Šis diktatūros atgijimas Lenkijoje yra rezultatas 
tų laimėjimų tarptautinėje politikoje, kuriuos yra pa
siekę Roma ir Berlynas. ‘Diktatoriškoms valdžioms su
stiprėjus centralineje ir pietinėje Europoje, keKa galvą 
ir diktatūros šalininkai Varšuvoje.

KAIP KAĖ47

Vienoje tarptautines taikos gyriėjų koriferericij'dje, 
Chicagoje, žymus to judėj-irii^ d’arbūotoj'as parėfšk^, kad 
tikriausias būdas neduoti karui įvykti tai — atsisakyti; 
eiti į karą. Jo nuomone; šitame punkte gali srisitafti vfc 
si žmonės, be partijų ir srovių skirtumo, kurie stoja už 
taiką pasaulyjė. . -

Bet mes abejojame, ari tas receptas^ iš tiesų, yra 
toks geras ir praktiškas, kaip tas kalbėtojas manor Ji
sai reiškia beveik tą pat, ką pasakymas ^Karo nebu’s, 
jeigu niekas nekariaus”. į

Aiškus dalykas, kad jeigu visi žmones' atsiš'aiytiį] 
kariauti, tai karo nebūtų. Bet kodėl žriiohes neatsisakė 
eiti į karą, nors jie beveik visi žino, kad’ karas tai— 
pragaras?

Karai kyla nė dėlto, kad žmonės, kaipo atskiri aš*- 
mens, nori kariauti. Karas iš viso yrazne' individuaKnių- 
norų arba Užgaidų vaisius. Jisai yra visuomeninio gyve
nimo reiškinys. S ‘

Ne tik asmens, bet ir ištisos tautos, įsivelia į kat^ą 
dažnai visai prieš savo norą. Tam tikros aplinkybės 
verčia tautas kariauti. Taigi, norint karų išverigti, rei
kia kovoti prieš tas aplinkybes.

Kas yra tos aplinkybės? Jas visas suminėti negali
ma, nes jų daug ir jos keičiasi. ®et
jų, jei ne pati svarbiausioji, yra ta? kad šiAridfe Ačta 
autoriteto, koris stovėtų virš tautį i* rcgrrliuotų jų san- 
tykius. Tikrinus sakant, autoritetas yri, Wt jisai silp
nas ir mažai kas jo paiso. <

Po pasaulio karo buvo įsteigta Tautų Sąjunga, bet 
ne visos valstybes prie jos prisidėjo. Todėl jbš ytafca nė
ra stipri, ir net Tautų Sąjungos nariai jos tariirių daž
nai nepaiso.

Yra Tarptautinio Teisingumo Triburiofe&, Bėt jo1 
sprendimai nėra privalomi valstybėms. Tautės dard 
įvairias sutartis, bet jeigu kuri tauta ■ sutartį; sulaužo, 
nėra kas ją už tai patrauktų tieson ir nubaustų.

Atskiros tautos šiandie elgiasi pabls^iaS,. kaip kitu
syk kad elgdavosi dvarų ir ginkluotų pilių savirimkai: 
baronai. Kiekvienas jų turėdavo savo ;privat&£ 
ir jisai bijodavo tiktai stipresnio už save pono; o Ęu

Vokietij^os vadinamieji “darbo teisiėDd” yra atkartotinaį pa- darę sprendimus, kad jeigu darbiniUkas nėra nacių organizacijos narys arba neaukąja nada^s, arba atsisako naciškai sVėlfcntf (ištiesiant dešinią- 
jĄj savo viršininkės, tai jisai gali būti pašalintas iš darbo. Taip Dresčfenb darbo teismas savo sprėndime pareiškė:

I, “Kiekvienas Vokietijos dar- t bininkas arba tarnautojas gali būti tuėj aus pašalintas,! , jeigu jisai atsisako hitleriš- į mLėipzigo darbo teisinas padarė tokį sprendimą:“Kiekvienas darbininkas, samdinys arba tarnautojas gali būt atstatytas be atidė- liojįm<y, jeigu jisai atsisako aukoti į Žiemos pagelbos fon-CasSeFib darbo teismas nusprendė:“Kiekvienas darbininkas, tarnautojas arbh valdininkas,. vSŠtybČŠ;' miesto, geležinkelių arba pašto tarnyboje, kuris atsisako siųsti savo vaikus į Wciiį ‘j^Unitnė' dr^ ganizacijas, gali būt pašalintas.” L 4. _.tReicho-’ vyriausias darbo teismas padarė tokį sprendimą:“Asmens, apkaltinti darę pažeminančias pastabas apie Hitlerį arba Nacių judėjimą prieš tai, kiai Naciai paėmė valdžią į savo rankas, t. y. prieš 1938 m., gali būt atstatyti iš darbo arba tarnybos.” Tai’ve kokios rūšies “teisė- tėmąS” šiandie viešpatauja hitleriškoje Vokietijoje.
KAI’ITALlgTlNĄT PARTIJŲ 

LAKS VE-’ — RUSIJOJE
ii

reikaluose, 6 Vetiau atėmė ir gyvavimo teisę. ; 'Tačiau Rrušeika prasimanė, kad “Naujienos” gynusios kapitalistinių partijų laisvę Ru-> sijdjė, iV tik dabar, fiVdi, jos “darė pasisukimą” ir tų' partijų laisvės “jau nereikalauja”!Argi jau negalima' rašyti faktų iškraipymų?
SMETONOS “SEIMAS”

be
Buv. Lietuves respublikos prezidentai, d!t. Kazys Grinius ir Aleksandras Stulginskas, įteikė p. A. Smetonai antrą pa- reiškifną, reikalaudami demokratinės tvarkos atsteigimo Lietuvoje. Nurodę, kaip tautininkų valdžia panaikino visas Lietuvos piliečių tėišeš, jie kalba apie tą “seimą”, kuris buvo išrinktai birželio 9—10 d. d. 

ir sakė:“Galoįi per dešimtmetį val- I šfybės palaikomoje spaudoje niekinus tautos atstovybę —

Seimų, einama į Seimo rinkinius. Pavedus išimtinai apskričiu taryboms nustatyti kandidatus į Seimų prasilenkiama su musų7 Valstybės Konstitucijoj garantuotomis ir per ketverius rinkimus į seimus praktikuotomis visuotinų ir proporcingų rinkimų •tradicinėmiš teisėmis. Ir krašto viduje cenzinės savivaldybės teatstovauja vos kelia'sdešimts procentų sluoksnių, kurie turi rinkimų į seimų teisę. Tuo budu, nesant kandidatų statymo laisvės ir galimybės laisvai kraštui apsispręsti, patys rinkimai nustoja prasmės. Rinkimų agitacijos teisę palikus vien tautininkams, o kitiems visiems paneigus, pažeidžiama piliečių lygybės teisė.“Tenka labai abejoti, kad tokiu budu išrinkta tautos atstovybė atvaizduotų Lietuvos piliečių nuomonę, turėtų moralės teisės spręsti ir( kalbėti visos Lietuvos vardu. Tos visos priemones neveda Lietuvą į nuraminimą, bet priešingai, žadina jos visuomenę j savitarpes praŽutin- <gas kovas.”Taigi aišku, kad ramybė ir normalės gyvenimo sąlygos Lietuvoje nebus atsteigtos, kol ne- bus sušauktas demokratiniu budu išrinktas seimas.

kUri buvo besinuginklavusi, dabar iš trijų su puse milijonų gyventojų tuęi 10,000 ginkluotų vyrų. Jos oro laivynas turi 70 aeroplanų. Švedija iš aštuofiių milijonų gyventojų turi 24,000 kariuomenės ir šimtą karo lėktuvų.
Mažosios valstybes irgi 

verčiamos ginkluotisČia suminėjau ramiausius kraštus, kurie tikriausiai nieko nesiruošiasį pulti, bet atsargumas ir juos verčia ginkluotis ir daryti, sakysim, ukiškiu požiūriu visai bereikalingas išlaidas, kurios pusėtinai pasunkina gyventojų mokesnių naštų.Ir tai juos verčia daryti ne kas kita, kaip tik tos valstybėse kame įsigalėjo nerami dvasia pavidale visokių vadų vadukų.šita nerami dvasia verčia visą Europą ginkluotis ir kartu su ginklų augimu Europoje skursta demokratinis judėjimas, neįsigali sėcialisfinės idėjos. O ten, kur veikia demokratinė santvarka, ir čia de-

Jos oro laivynas
mokratija visumoje negali gyvenime vykdinti savo programos, negali gyventojams padėti savo gerbūvį gerinti.Štai, kdd ir SSSR turi laikymai-daugiau kaip Vienų milijonų gerai ginkluotų vyrų, turi išlaikyti didesnį . kaip trijų tūkstančių oro laivynų.O jei visa to nebūtų neabejotinai Čia nuosaki darbininkiška demokratija jau ankščiau butų įsigalėjusi.Lietuva, kaip matėm, iš vakarų ir pietų turi du kaimynu- kurie stipriai yra ginkluoti, kurie Lietuvai ateityje nieko gero nežada.Tai Lietuvos gyventojai ypač yra pasilgę Europoje demokratijos pergalės, ne stik taikesni gaivalai paėmę Europos didesnių valstybių gyvenimo vairų gali Lietuvai užtikrinti ramesnį rytojų ir gali jų atpalaidOti nuo daugelio dabartinių daromų išlaidų. Dabar jos yra būtinos: kas mano kitaip, skaudžiai klysta. Butų neprotinga savo krašto išsižadėti ginti.

Para Balium.

'i

Kai kada mes gauname keistų komplimentų, iš komunistų, ^akyšiinė, t. Pču’šėika rašo:“žmones pastebi, kad ir NAtfjiENOS jau nereikalauja laisvės. , kapitalistinėms partijoms. Jos lyg ir daro pasisukimą.”‘“Naujienos” niekuomet juk ir nereikalavo laisvės kapitalistinėms partijoms. “Naujienos” visU'Oniet t kalbėjo apiesijoje,, t* y* socialdemokratų, so- ci&lbrėVoliucionierių ir k. < kapitalistinės partijos Rusi- jojejku 1917 m. revoliucijos' pradžioje buvo visai silpnos, o kai pilietinis karas privedė .■Rusijos ekonominį gyvenimą prie visiško suirim6, tai' tos parti- jis paliko be reikšmės. Renkant atstovus į Rusios steigiamąjį seimą, pabaigoje 1917 m., į jį pateko visd £ik mažidkė buržuazinių atstovų saujelė — ir tie . patys nedrįso pasirodyti st. seimd pošedyje.Beveik visas Rusijos -steigiamasis seimas (susirinkęs sausio m. pradžioje 1'918 m.) susidėjo iš sočMstų ir kumimis- tų. Socialistai- (s.-d. ir s.-r.) sudarė apie dP trečdaliu atstovų; o, komunts<tai — apie vieną trečdalį. Tačiau komunistiška mažuma pavartojo jėgą, prieš socialįstiŠką ’ ddugųmį ir ktei-- giąmąjį seimą išvaikė.Kada “Naujienos” rašė apie politinių partijų laisvę Rusijoje, tai Jos turėjo galvoje tas 
Wi«Sstų partijas, kurioms bolševikai .balsą ..yalst^aėfl

Ginklavimosi Lenktynės svyravauO“ne!” Ir kiek-
jis prieš manė... Stovi ir tie trys, Visi nusiminę. Ir visi tyli. Aš pažiurėjau į juos... Man pasidarė

galėtų grįšti. O be to, japonai iŠ viso nelabai tinką avi- Italija kaiji S- ““jai v^ai- jie oukš-J 1 tai negalj skraidyti.Bet vis dėlto, Japonių oro laivynas turi arti tukstarities aero planų, kuriuos aptarnauja arti” lleŠinitieš tukstdhčių .vyrų.Japonų vandens laivynas aptarnauja daugiau kaip šimtas tūkstančių vyrų. Japonų laivynas visame pasaulyje užima trečią vietą, jį praneša tik Amerikos ir Anglijos laivynai.Japonai turi drednuotų 16, ^kreiserių — 40, minininkų — 120, povandeninių laivų — 60 ir lėktuvų nešėjų laivų turi 6, tai yra tiek kiek šitos rųšies laivų turi Amerika ir Anglija lėkfuVnėšių laivų turi 5. Bėt .Japonijos laivų statybos programoje numatyta beveik kitą tiek laivų pasistatyti, kiėk ji jų dabar tūri. Tai visai nė- riūosfabū, kad jūsiškė Amerika taip pat labai yra susirūpinusi karo laivyno reikalais, nes Japonija nėra patikimas kaimynas Anierikai ir net Anglijai.
Jei karas įvyktųBendrai jei ištiktų karas tai vi'sėj'e Europoje galėtų būti mobilizuota trisdešimt penki milijonai vyrų. Tai dabar pa- lygintiš prieškarinius laikus Europoje tris kartus karo pū- jėgūš' yra padidėjusios ir šitam reikalui skiriamos išlaidos bus bene penkis kartus padidėjusius. Štai kuriais kebais eina Europos gyvenimas! O kas jam tokią kryptį yra da- ‘vęs? : / ' Atsakymas gali būti tik vienas. Tie kraštai, kur* pirmiausia įsigalėjo diktatūrinis jfėžimas : Vokietija. Visos Europos mobilizacijai ištikus tik šitie trys karštai beveik penkiolika milijonų ginkluotų vyrų pastato įaiht kojų!Ar tai nenuostabu, kad ir mažtitės Europos valstybės ginkluojasi, štai Belgija turi .vM aštūonių milijonų gyventojų ir jos nuolatinė armija susideda iš 75,000 vyrų. Gį^ liai demokratiška Norvegija įgyveiltojų skaičius beveik toks kaip Lietuvos, o jos kariuomenėje yra dvylika tuks- tančių vyrų ir turi vieną šim- tą.lkaro„„ aeroplanu, . Danija,

' (Tęsinys)
sijungusi iš Europos bendrų reikalų sparčiai ginklavosi ir Štai dabar visai Europai sukelia Ji tiek daug rūpesčio, o ypač visai tiė sunkumai gula ant darbo žmoiiių sprando ir dėka visų tų apystovų reakcijai kol kas sekasi Europoje įsigalėti.Dabar susipazinkim su pasipūtusios Lenkijos karo pajėgomis. Lenkų valstybė turi 33,000,000 gyventojų, o jų kariuomenes nuolatinės yra 280,- 006. Oro laivynas susideda fš 50 aeroplanų*Taigi, iš visų tų duomenų .matyli, kad šitos trys militaristinės valstybės šaVo tautos vadų valdomos dabar turi beyėi^ įUŠė tiėk kariuomenės kiek jos turi visa Europa. Tuo metu kaip gyventojų at- žvifgrdi jbš sudaro Voš vieną, trečdalį visos Ėiiropos gyventojų; Europoje gyventojų skaitovė 394,500,000, b visos tos trys valstybes turi per •30,000,000.j Dar yra viena valstybė apie kurią anuomet kalbėjome, kuri sukelia daug nerimo ir kuri atvirai sakosi, kad reikia pul- ,’ti savo kaimyųą,, tai Japonija. Nors- Japonija ne Europos vab jštyb'ė, bet ji EArdpbs politikoje, o ypač karo politikoje dabar turi begaliniai didelės .reikšmės. Jos reikšmė ypač didėja paskutiniu laiku, nes ji4 Europoje ieško sau talkininkų kaip tik inilitaristirtfat nusiteikusių valstybių tarpe.
! Japonijos karo pajėgosštai kaip dabar atrodo Japonijos nuolatinės karo pajėgos. Pirmiausiai įsidėmėsim kiek japonų gyventojų yra, jų bus 84,000,090.Sausumoje Japonija turi kariuomenę iš 300,000 gerai ginkluotų vyrų. Penkiolikai eilinių kareivių tenka vienas kvalifikuotas karys* Oro laivy- vynas Japonijos yra gana silpnokas, tai dalinai pareina nuo geografinių sąlygų, nes, Mat,- Japohįjaf saty valstybę,< geros •ąę^oplianams’ Kazės neturi.! Be .to, jei ji karą vestų su kitomis valstybėmis, tai jai dau- giausia tektų kautis jurose toli savo krantų, tai oro laivynui 
i butų sunku t aip tbW

Italija, Lenkija ir

(Tęsinys)AŠ stovėjau ir prieš šį akmeninį kareivį, jis vis kartojo:vieną kartą kada aš girdėdavau* jo šaltą žodį, dar karščiau many užsidegdavo troškimas pamatyti tą Arkadėlį... Aš kalbėjau ir akimis mieravau kareivį — jis buvo mažas, liesas ir vis kosėjo. Ir štai aš parpuoliau ant žemės prieš jį ir apkabinusi jo kelius, vis maldaudama jį karštais Įžodžiais, parmėčiau kareivį ant žemes. Jis sukrito į purvą. Tada aš greit perverčiau jį veidu prie žemės ir prispaudžiau jo galvą į klaną, kad jis nešauktų. Jis nešaukė, o tik vis kapstėsi, stengdamasis mane numesti nuo savo nugaros. Aš gi abiejomis rankomis spaudžiau jo galvą giliau į purvyną. Jis ir užtroško... Tada aš puoliau! prie kloties, kur dainavo lenkai. “Arkadėli!”... šnabždėjau aš per sienos plyšius. Jie susipranta, tie lenkai, — ir užgirdą mane sustojo dainavę, štai jo akya prieš mano. “Ar gali tu iš čia išeiti?” per grindis!” pasakė jis. — “Na, eikš gi”.x Ir štai keturi jų išlindo iš po klėties: trys ir mano Arkadėlis. “Kur sargyba?” paklausė Arkadėlis. — “Štai guli!”... Ir jie nuėjo patylomis, prisilenkę prie žemės prie tos vietos, kur gulėjo tas kareivis, o kada ėjo pro šalį, tai koliojo jį, o Arkadėlis, pakėlęs šautuvą, perdūrė kareivio nugarą durtuvu. Lietus vis smarkiau lijo, o vėjas kaukė taip garsiai. Mes išėjom iš kaimo ir ilgai tylomis ėjome mišku. Taip greitai ėjome. Arkadėlis laikė mane už rankos h jo ranka buvo karšta it dre- bėjo.’ O!... man buvo taip gerai su juo, kol jis tylėjo. Paskutinės tai buvo minutės, — geros minutės mano godaus gyvenimo. Bet štai mes išėjome į pievą ir sustojome. Jie dėkojo man visi keturi. Ak kaip ilgai ir daug jie man ką tai kalbėjo! Aš vis klausiaus ir žiurėjau į Savo portą. Ką gi jis iriari padarys? If štai jis apkabino rriarie ir pasakė taip išdidžiai... Neatsimenu ką jis pasakė, bet taip išėjo, kad jis dėkingumui už tą, kad aš jį išvedžiau, mylėa mane... Ir atsiklaupė .jis .ant. kelių prieš mane, šypsodamos ’fir sako man: “mano karalienė!” štai kokis melagingas Šuo jis, buvo!... Na, tadh aš jį paspyriau koja ir bučiau dhVus jam per veidą, bet jis pasilenkė ir at- šoko. Rustus pabalęs stovį

pasišiau- Tada aš o iš ten apie tre-

■ Taip,

tada — atsimenu tik nuobodu ir tokis tinginys mane apėmė... šaltas tinginys. Aš tariau jiems: “eikite!” Jie. šunys, paklausė mane: “Tu su- gryši ten parodyti mums kelią?” štai kokie nedorėliai! Na, visgi jie nuėjo. Tada ir aš nuėjau... Ant rytojaus suėmė mane jūsiškiai, bet greitai paleido. Tadą aš o pamačiau, kad jau laikas pasidaryti sa'i guš- tą, užteks gyventi gegute! Jau sunki pasidariau ir sparnai nusileido, ir plunksnos še... Laikas, laikas! išvažiavau į Galiciją, į Dobrudžią. štai jaujetą desėtkų metų gyvenu aš čia. Turėjau ir vyrą, malda- vietį; pasimirė metai laiko at- į gal. Ir gyvenu' aš štai. Viena gyvenu... Ne, ne viena, o štai su tais.”Senutė mostelėjo ranka linkui jurų. Ten vis dar buvo tylu. Kartais gimdavo kokis tai trumpas, prigavingas garsas ir tuojaus numirdavo.—Myli jie mane. DaUg aš pasakoju jiems visko. Jiems to reikia. Dar jauni visi... h man gera su jais, žiuriu ir mąstau: štai buvo laikas, kada ir aš buvau tokia... Tiktai tada, mano laikais, žmoguje buvo dair- giau spėkos ir ugnies ir todėl gyvenos linksmiau ir geriau... Taip UIr ji nutylo. Aš žiurėjau į ją atidžiai ir ilgai. Man liūdna pasidarė prie jos. Ji gi snaudė, linguodama galvą ir tykiai, tykiai šnabždėjo ką tai... galbūt meldės.Nuo juros pakilo debesis — juodas, sunkus, rūsčios formos, panašius į kalnų retežių. Jis slinko į Stepą. Nuo viršūnių atitrukdavo šmotai debesio, skriejo pirmyn nuo jo ir gesino vieną po kitos žvaigždes. Jura smarkiai ošė. Netoli mus, vynuogių krūmuose bučiavos, šnabždėjo, dūsavo. Toli stepe kaukė šuo;.. Oras darėsi troškus ir erzino nervus keistu kvapsniu, kutenusiu nosį. Nuo debesų puolė ant žemės tiršti būriai šešėlių ir slinko jąja, nyko ir vėl atsirasdavo... Mėnuo užgeso, jo vietoje pasiliko tik neaiški opalinė dSPiė, bet ir ją greitai visai uždengė pilkas debesėlis. Ir stepo tolumoj, dabar jau juodoj ir bai šioj, kaip ir tykančioj ir pa- slėpusioj savy ką-tai, užsidegdavo mažytės •melsvos ugnelės.(Bus daugiau) b



Seno Petro įspūdžiai iš atostogų

Bedarbiai

Automobiliai

Auto Mekanikai

Sekmadienį,

telefonas Canal

ILaidotuviii Direktoriail

Sv. kenas

83rd AND KEAN AVENUE

kenai

CizauskasAntanas

8446 :So. ,Vtawines Avė.

SUSIRINKIMAI

vertes

NES'RKSliKu

įmoJ

ginklų. Bevažiuojant, Neveras- 
ki nušovęs Guiltananę ir pašo
vęs jį, Wistortų, pats gi pabė
gęs. Vėliau Neveraski buvo su- 
imtftš ir Wistort įtarė jį kaip 
įpiktadarį.

ražią 
’avei-

Hospital
Ligonine

806 West 31st Street 
Victory 1696

švogerio 
ivogerką ir gimi-

Lietuvoj brolį Ignacą.

‘JRED RREAST” SALMONAI

j iji y^.Įu.111 Jiniyą,*

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI bus talpinami ^ųjienoųė 
tiktai per DVI DIENAS. Už dau
giau pakartojimu reikės mukšti.

drg. Bakenas mane nuvežė į* 
Southsidę pas mano draugus1 
ir kai kuriuos biznierius.

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

4020 ARCHER AVENUE
1 Tel. Lafayette 2082

visam am-

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
REPublic 8340

Pittsburgh, Pa.
Atsilankęs į Pittsburgh, Pa.

Baigiasi byla iškelta 
pašovusiam lietuvį 

policininką

4500 S. Talman avenue. Yra svarbių nutarimų

Nė saulė savo sausiau
siais spinduliais, nė lie
tus savo drėgme negali 
.pavogti Old Golds kva
po ir Šviežumo.

Ketvirtadienį artinosi prie 
galo byla iškelta Williamui Ne
veraski. Jis yra kaltinamas nu

šovęs policininką, kai buvo už
tiktas holdapą darant. Kitą po
licininką, Joseph Wistortą, lie
tuvį, Neveraski pašovęs .ir pa
daręs jį paliegelį 
žįui.

Policininkas Wistort liudijo, 
kad šeši metai atgal, jis ir po
licininkas John Guiltananę už- 
tikę Neveraskį darant -holdapą 
garaže. Jie Neveraskį suėmę, 
iškratę jį ių įsisodinę savo ma
šinon vežę į policijos stotį.

Pasirodę tačiau, kad Neve
raski turėjęs kur ten paslėpęs

Lietuviai ir lietuvai- 
tęs paėmė leidimus 

vedyboms

“Midwest” geriausios rųšies
DE LUXE KAVA

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street 

Musų užeigoj visuomet randasi ge
riausios rūšies gėrimai kaip ameri
koniški, taip importuoti ir visokias 
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.

MIDWEST” geriausi kiaušiniai kartonuose tuz. 290 
'Mictiyesf * geriausi Kalifornijos

Pjaustyti arba pusės. Didelis 17/.

Pp., StrigHiiai iš Bos 
tono lankosi 

Chicagoje

•šįes degtinės, yynę. alaus, cigarų 

atidai 
$K>teri,
malonus patarnavimas. Kviečiame vi
sus draugus ir pažįstamus i 
Anna’š ’Tąvem-Sąviirinkės mama ir 
duktė.

CONRAD’AS 
PHOTOGRAFAS 

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

Tel. Englewoęd 5883—5840

MILDA AUTO SALES
Vienintelis lietuvis pardavėjas 

Buick ir Pontiac automobiliu. Už
laiko Šešis patyrusius mekanikus. 
.Pataisymo darbai yra garantuoti ir 
bus praleisti valdžios inspektorių.

W'x  • • ■i_________ * A *

Anna’s Tavern
Musu užeigoje visados yra geros ru 
‘7.. ._ ?. alaus, cigaru, 

cigaretų ir užkandos. Vieta naujai 
atidalyta ir grąžtai išpuošta. Stalai 

ir merginoms, taipgi ir

TeL Bepublic 8402 

Urane Uoal to. 
5332 S. JLong Avė.

Šie lietuviai ir lietuvaites ii- 
siėmė laisnius (leidimus) ve 
dyboms:

Arthur Dombrowski 30 m. ir 
Florence Hilkins 30 m.

John Slechta 24 m. ir Lilliari 
Zelenka 22 m.

Peter Netz 45 m. ir Auna* 
Kuras 37 m.

Tęįsmas paskyrė bausmėm 
rkalėti 30 dienų 17 metų vyru
kui EmUiui Grudįcki, 1123 N. 
Spaųlding avė., už neatsargų 
važiavimą automobiliu.

ROSELAND 
šio mėnesio 5 dieną, apsivedė 
Juozas Braknią. su p-nia Pau 
liną Plungis. šliubų jiedu pa
ėmė ketvirtą valandą popiet. 
Ceremonijos buvo vaizdingos.

Tenka pasakyti, kad musų 
jaunikis turi gyvenime giliukį. 
Lietuvoj gyvena jo du broliai; 
Vienas jų yra kunigas, o kitas 
turi Zoviškio dvarą, kurį nu
sipirko dar prieš didįjį karą. 
Pats mu’Sų Juozas dabar gavo 
dailią ir protingą draugę, taip
gi groserio krautuvę adresu 
10728 Michigan avenue.

Pp. Brakniai turėjo šaunią

J. K. AUTO REPAIR SHOP 
Repairing — Overhąuling -r- Battery 
Service — Straightening fenders and 
painting.

i Darbai garantuoti. Geras ir sku
bus patarnavimas.

JAS. KASLAUSKAS
911 W. 38rd Place Yatfs 0955

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

Siame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir auto me
kanikai, kurie kiekviepam užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Pirmiausia sustojome Soho Lie
tuvių Mokslo Draugijos svetai
nėje arba kliube. čia radome 
gražų būrelį tautiečių, kurie 
visi pasirodė esą progresyviai 
žmones, nors gal jų politiniai 
įsitikinimai buvo skirtingi.

Svetainė ir kliubas gražiai 
jrengti. Draugija užlaiko kny
gyną, į kurį ateina daug .įvai
rių laikraščių. Mačiau Naujie
nas, Vilnį, Laisvę, Keleivį, Vie
nybę, Draugą, Sandarą ir ki
etus.

Pittsburgho lietuvių kolonija 
yra daug mažesnė, nei Chica-, 
gos, bet knygomis ir laikraš
čiais pittsburghiečiai yra kur 
kas geriau apsirūpinę, negu 
cfricagiečiai. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj nėra knygyno, nė
ra nė vieno laikraščio.

Iš Mokslo Draugijos patalpų

Darbai geležies išdirby stė j 
kiek teko nugirsti, eina ne 
prasčiausia, bet yra operuoja
mos automatinės mašinos, ku 
rios su mažai žmonių pagami
ną daug produktų. Tatai ir pa
laiko nedarbą taip RiUsburghe 
taip jo ąpielinkėj 
čia dirbą WPA darbus.
Anglies kasyklos aplink Pitts- 

burghą dirba ne prasčiausia. 
Dirba visaip — po 3, 4, 5 ir 
visas šešias dienas savaitėj. 
Kai kuriose kasyklose dirba 
ųet dvi permainos. ;

Padienių darbininkų algos 
Pittsburgho ąpielinkėj yra to
kios pat, kaip Portage, o dir
bančiųjų nuo tonų ‘kiek ma
žesnės. Čia mat anglies sluoks
niai storesnį. Jie eina nuo 5 iki 
•10 pėdų.

Mokestis nuo tonų Pittsbur
gho ąpielinkėj yrą toks: pi
kiais kasamai ąnglies tonąi že- 
.mesniuose Puolesniuose ^moka
ma 89 centai, mašinomis pa
kertamai anglies ; tonai moka
mą 68 centai. Aukštesniuose 
sluoksniuose pikiais .pakertamai 
tonai mokama 84 centai, o .ma
šinomis 64 centai.

Kasyklos daugiausia gazinės, 
taigi darbipįnkai dirba uždary- 

:.tcąnis lempomis-
Visose ‘kasyklose dąbąr yra 

unija, kuri atsigriebė prez. 
Roose’velto administracijos lai
ku. Anglies trustas dūliai to 
griežia dantį ant Koosevelto 
administracijos ir, .žinoma, re
mia republikonus. Mat itįkisi, 
kad grįžus į valdžią republiko- 
nams, vėl pavyks sulaužyti 
anglė kasių uniją.

Sęnaą Petras.
(Bus daugiąu)

MONIKA ŠAUKLIENĖ
PersisRyrę su šiuo pasauliu 

liepds 15 dieną, 5:15 valandą 
vak. 1936 m., sulaukęs senat
vės arnžįąus, gimus Rozaįčių 
kaime, Girkalnio par., .Rasei
nių ap.

Amerikoj išgyveno 23 -metus.
Paliko dideliame nulįudirųe 

2 sūnūs Kazimierą ir Joną, 2 
dukteris Zuzaną Gabrienę 
Kranęišką Chiąpįenę, 6 anūkes 
ir vieną anūką ir vieną anū
kes sūnų, pusbroli Vaitiekūną, 
Waukegane, o .Lietuvoj seserį 
Oną ir giminės.

Kūnas pašarvotas randasi S. 
P. Mažeikos koplyčioj, 3319 S. 
Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadienį 
.liepos 18 dieną, 2 vai. po pietų 
iš koplyčios į Tautiškas ka
pines..

Visi a. a. Monikos šaųklie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnus, dukterys, anūke?, 
ąnukai ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Ą. Tel. Yards
1138.

PRINCESS
Vėsi Vieta.

S. CLARK PRIE JACKSON
Eina nuo pietų iki vidurnakčio 

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

*‘Moscow Laughs”
Linksmus Sovietų gyvenimo ko 

mentarai.

Siunčiam Gčles Telegramų 1 VIsm 
Pasaulio DaUs 

LOVEIKIS
KVnSTKININKAS . . .

Gėles Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

Bungalow Inn
Musu užeigoj visados randasi ge

riausios rųšięs degtine, vynas, alus, 
cigarai, Cigaretai; užkandžiai veltui. 
Muzika kasdien. Graži vieta visiems 
užeiti ir grąžtai laika praleisti. At
dara visą naktį. Savininkai:

GREEN4U0S.TREP0SKAI 
82nd and ^ean AveiHie

H.............................. limfa .. ......................—......................... ......... .

eina dvi upės 
vena 
Pats
tarp kalnų klony. Vapduo, išsi
verkęs iš upių krantų, užliejo 
Jonstown miesto centrą. Vieto
mis vanduo siekė 15 pėdų gilį- 
Pepnsylvanija keležinkelio stoty 
buvo 43 -pėdų gilumo vandens.

Vanduo neaplenkė nė krau
tuvių, bažnyčių, nė karčiamų. 
Ir šias įstaigas apsėmė.

Pagal upę daugiausia gyvena 
darbininkai. Jie tai labiausia 
ir nukentėjo. Daugelį namų 
vanduo sugriovė arba apgriovė, 
prinešė dumblo ir sugadino ra
kandus. •

pirmiausia apsistojau paš ne
nuilstantį visuomenės darbuoto
ją, Naujienų, Keleivio ir Tėvy
nės bendrądarbj, draugą S. Ba-; 
kąną.

Bakanų šeimyna yra drau
giški žmonės ir daug darbuoja
si žmonijos šviesesnei ateičiai. 
Liuosu nuo darbo laiku drg. 
Bakanas rašo Pittsburgho Nau
jienų skyriui, kuris išeina kiek
vieną penktadienį. Draugas Ba
kanas darbuojasi daug ii; drau* 
gijose.

Vėliau teko pasimatyti su p. 
Dargiu, žinomų Pittsburghei 
darbuotoju ir laikraščių ben
dradarbiu. J

Draugas Rąkanas parode

Plačiąi žinomas Boston^ 
Mass., biznierius p. James Stri- 
gunas ir jo -žmona Mrs. Sofi 
ja Strigunas (po tėvais Dau- 
naitė) vieši Chicagoje pas sa
vo gerus draugus pp. O. Čeka
nauskus, 10201 So. Peoria št., 
tel. Cedarcrest 2223.

Pp. Strigunai mano pabūti 
apie porą savaičių laiko koliai 
apžiūrės visą Chicagos didmie
stį ir pasimatys su giminėmis 
ir draugais. Mrs. Strigunienč 
norėtų pasimatyti su savo bro
liu Juozapu ir pusbroliu Jonu. 
Abu paeina iš Užbraščio kaimo, 
Papilės parap. Dabar gyvena 
Cicero j arba kur nors Chicago
je. — VBA.

Juozapas Gudjonis 
mirė liepos 14 d. 1936 m. 
7 vai. vakaro, sulaukęs 40     _■=
metų amžiaus. Kilo iš Tau- |||| III
ragės apskr., Pagramančiu 
par., Sungališkių kaimo. -
Amerikoj išgyveno 25 me- 
tus. ' Paliko dideliame nu- 
liudi.md /motiną Uršulę, te- 
vą Augustiną, brolį Aeksan- 
drą, brolienę Normą, 3 se- 1 B ž gįj
seris: Juozafiną Laudanskie- B * **
nę ir jos vyrą Kazimierą ir 
jų šeimą, Oną Dombraus- ^mĮmBĮBĮ w 
kienę ir jos vjlrą Vincentą W
ir jų šeimą, Uršulę Rųpš- 
lauskis ir jos vyrą Stanis- 
lovą ir jų šeimą ir gimines, ObU-*-
o Lietuvoj ciocę Katriną 
Samoškienę ir gimines. .

Kūnas pašarvotas 822 W.
33rd Place. Laidotuvės B f 3
įvyks šeštadienį, liepos 18 i
d. iš namų 7:45 vai. ryto į
bus atlydėtas į Šv, Jurgio \
rap., bažnyčią, kurioj įvyks į
gedulingos pamaldos už ve
lionio .sielą. Po pamaldų [MBBBB|BiHBB®
bus nulydėtas į šv. Kazi
miero i kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažysta 
mus-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nukukę Motina ,Tėvas, Brplis, Brolienę, SJęąęrys 
švogeris ir Gimines.

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

EILIPAS GRIGALAUSKIS
Mirė liepos 13 d., .1936 m., 

6:30 vai. vakaro, sulaukęs 50 
metų amžiaus.
. Kilo iš Telšių apskr., Plun
gės parap., Prašaliu kaimo.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Domicėlę, 2 sūnus: Sta
nislovą ir Juozapą, marčias, 
anūkes, švogerio sūnų ir jo 
2 dukteris 
nes 
brolienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1446 So, 
Ashland Avė 
8563.

Laidotuvės įvyks šeštadienį 
liepos 18 d. Iš namų 8:30 vai. 
ryto bus atlydėtas į Dievo Ap- 
veizdds parap. bažnyčią, 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
dotuvėse.. Nuliūdę:

Moteris, sūnūs, marčios, 
anūkės, .švogerio vaikai, 
švogerka ię giminės.

Laidotuvių direktorius S. M. 
Skudas. Tel. Monroe 3377.

... 3 UZ 17;0 
» 4 už 230 
pakelis

Prausyklos pępįeriųs P'^50
roleliai ........ ........................

A "S“ A
KAZIMIERAS LAURINEVIč

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 14 dieną, 10.00 valandą 
vakare 1936 m«> sulaukęs 25 
m. amžiaus, gimęs Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudime 
mylimą moterį Magdą, sūnų 
Robert 5 metų, motinėlę Ju- 
zefiną ir tęvą Kazimierą, 5 
seseris Kazimierą Raubienę, 
Josephine Carison, Lucille Jan- 
kauski, Helen Seban ir Vikto- 
ria ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 So. Hermitage.

Laidotuvės įvyks' šeštadienį 
liepos 18 dieną, 8:30 vai. ryto 
iš J. F. Eudeikio koplyčios į 
St. Catejan parapijos bažnyčią 
112 St. ir So. Ąrtesian Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Lauri- 
nęvic giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą h’ atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūnūs, motina, 
tėvas, sesers ir giminės.

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

Del smulkesnių informacijų 
šaukite Beverly 8173.

MAISTO IŠPARDAVIMAS!
PIRKITE “MIDWEST STORES” 

Penktad. ir šeštad., Liepos-July 17 ir , 18, d.d
Šviežus

Kiaušiniai N-1 t"k,,2

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami <4 

vaikams...................< UU
Palagas ligoni-

Akušerija na- $15"00
Medikalė egzami- J1 H

nacija  ........................... ' ■
DOUGLAS PARK HOSPITĄL

1900 So. Kedzie Avė.

“KN<ž)X JĘLL>’ Dezoptas .........
“Midwest” spūikųs
SWEET -CORN No-2 kenai
“MXpWE^^IUREFfiUIT_Nor2 kenai .... 2~ž~25į
“Midwest” puikus spįnakai- Didelis No. 2įZ> tkenas 15į

... ■■■■■■■    i 11 ■*

i f *
Lietuvių National Demokratų Kliubas laikys susirinkimų penk 

tadienį, liepos 17 dienų, 7:30 vai. vakare Vingeliausko sve 
tainė j 
Kliubiečiai malonėkite dalyvauti susirinkime.

iK. .G. Urnežis.
Drujos “Lietuvos Ūkininko” pusmetinis susirinkimas įvyks 

sekmadienį, liepos 20 d. paprastoj vietoj, 1 vai. po pietų. 
Visi nariai ir narės malonėkite atsilankyti, nes bus svars
toma svarbus reikalai. Atsilikusieji su mokesčiais prašomi

-J. žurkauskas, pirm., IW Lukošiūtė, rašt

“LUX” .prausiamasis muilas 
lTLDX^iARE'S’V'MaŽi 9$ ,

vestuvių puotų. Vaišėms visko 
buvo užtektinai. Visi gražiai 
pąsilinksminom prie geros mu
zikos.

Ilgus ir laimingus metus ve
liju Juozui gyventi su* savo pui
kia žmona.

—Peter Lapenis.

“MID5YEST” gėrimų syrupas 
“BEBCH^NUT? Virti spagętai 
“BEECH-NtIT” Pcanut Butter

3 kenai 220
... kenas 140

Specialus pasiulijimas: ~
I butelis “Littlė Boy-Blue” lazurka
1 kvortos butelį? “Little Bo-Peep” ammonia
1 Clothes Pi n Apron

$10M0 CASH KAS SAVAITE—TAUPYKITE MUSU 
PELNO ^PASIDALINIMO KUPONUS.

•PIRK NUO

COLLEGE INN” Tomatų sunka 
SHURF.INE” Shriinp .......  ZZZ

Pocąhontas Mine Run Screenęd 
5 tonai ar daugiau $7.00 topas ’ 

Smulkesni ,$6;80 tonas.
■■  - ■'■"■'"I 'l'T*     ."■■I II III l| i I | p|l|, !■! I II J ■■ ?

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui i_ Persiskyrė ęu šiuo pasąu- * 

liu liepos 14 dieną, 6:00 ; 
vai. ,vak.» 1936 m. sulaukęs į 
59 m. amžiaus, paėjęs iš I 
Mariampolės par., Kiezų J 
kaimo. Amerikoj išgyveno į 
40 metų. Paliko dideliame į 
nuliudime moteęį Juza, po i 
tėvais Norkaite ir sūnų Ąn- 
taną ir tris dukteris: Adelę < 
Buvidas, Helen Eurane įr j 
Marijoną Čizauskytę, ir se- j 
seris Elzę Daltųvienę ir Oną ■ 
Vilkavichienę, o Lietuvoj * 
tris brolius ir dvi seseris. , 

Laidotuvės įvyks liepos > 
18 dieną. 8:00. vai. ryto iš 
namų į St. Andrews Chris- ; 
topher bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Benton kaj 
pines.

Visi a. ą. Antano Cizaus- 
ko giminė?, draugai ir pa- 
žystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotu

vėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą .
Nuliūdę liekame^

Moteris, Sūnūs, Dukterys, Anūkas ir .Giminės.

2 sv. 19e
- tuz. 2i^

((Tęsinys)
Potvinys Portage

Portage, Pa., patvinys irgi 
buvo. Žiema buvo Šalta ir daug 
sniego kairiuose prisnigo. Kai 
kur sniegas siekė 12 pėdų gilio. 
Užėjus lietui, per tris dienas 
sutirpinta dar užsilikęs kalnuo
se sniegas.

Dėliai to upelio vanduo išsi
liejo iš krantų, užblokavo til
tus, išplovė geležinkelio bėgius 
trijų mylių plote. Vanduo už
liejo namus, kurie buvo pasta
tyti klony. Mano švogerio A. 
Savickio namas atsidūrė trijų 
pėdų gilio vandeny.

Patvinys Johnstowne
Johnstowne gyventojai daug tPittsburgho lietuvių kolonijų 

skaudžiau nukentėjo dėl gatvi
nio, negu -Portage. Čia mat su- 

o ir mieste gy- 
apie -.67,000 gyventojų, 
miesto centras randasi

Didelis kenas 190 
“SPRY” .riebalai sv. kenas -230....... 3 sv. kenas S30
“Green Gįant” ' . . ' <i '
MINKŠTI ŽIRNIAI Didelis kenas .........  17*

Pintos džiarai 150 
3"1 sv. Kenai 25^ 
.............džiaras '190 

MICHIGAN SELERAI. Dideli stembriai .............2 už
CALIFORN1A MORKOS. ................ laideli pundeliai 4C 
PUIKUS TOMATAI........... . .................
“SUNKIST” ORANžiAI vid. dydžio ......
“MIt)W.EST”r geriausi slab -lažiniai .......... ___
-DAISY” Smetonos Suris S tincjjų pakelis ;... 2 uFtIS0 
‘^KITCHEN KLENZĖR” $ 
"LIFEBUOY” sveikatos muilas

iŲDWEST” importuotos sardinkos ....... 2 kenai 19^į
MIL)WEST’- Druska 2 sv. pakelis .... 2 pakeliai 

‘CAMPBELL’S”Pork and Beans

'' ■ _________________________
______________________________________________

■
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Automobilistų
Atidai

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

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

ir

Dėl karščio mirė 
Juozapas 
Gudjonis

Liepos 14 dieną 7 valandą 
vakare staigiai mirė nito karš
čio Juozapas Gudjonis 40 me
tų, 822 West 33rd place.

Velionis Juozapas per kelis 
metus dirbo pas L. M. Norkų 
ant troko prie ledų išvežiosi
mo. Paskutinę dieną dirbdamas 
jautėsi nesmagiai ir valgyda
mas pietus valgykloj prie 35 
gatvės ir Halsted street skun
dėsi, kad nesijaučiąs' gerai.

Sugrįžęs iš darbo 5 valan
dą vakare, jis vėl nusiskundė 
motinai,- kad nesijaučia gerai 
dėl šilto oro. Motina pataisė 
lemonadd. Juozapas Gudjonis, 
išgėręs vieną snapsą ir lemo-1 
nadą, atsigulė.

šeštai valandai išmušus1 jis 
pasiji/to dar prasčiau. Kiek 
vėliau buvo * pašauktas dakta
ras, tačiau daktaro pagelba su
teikta pervėlai.

Velionis Juozapas buvo rim
to budo vaikinas ir visų % ma
limas. Gyveno jis su motina, 
kurią ir užlaikė. Buvo eks-ka- 
reivis. Jam- teko ir Franciją 
matyti apie metus su viršum. 
Pastaruoju laiku gavo bonus, 
bet dar buvo jų neišmainęs.

Paliko nubudusius tėvą ukė- 
je Michigan valstijoj, motiną

Chicagoj, brolį, brolienę, tris vaikams koliai policija neatyy- mušęs ir palaikęs nederamus 
seseris ir švoireriusi daugiau ko. 7 - r ryšius su kitomis moterimis.

Už tokį nusikaltimą teismas 
nubaudė dženitorių sumokėti' buvo nusipirkusi sau pačiai nu

sižudyti, bet atkreipusi jį prieš 
vyrą, kai šis pradėjęs niekinti 
ją paskutinį kartą.

seseris ir švogėrius^ daugiau 
giminių ir draugų.

Paėjo iš Tauragės apskri
ties. Pagramačių parapijos, 
Sungailiškių dvaro; šiame dva
re velionis yra dirbęs kaip so
dininkas.

Sesuo Ona ir Švogeris Vin
cas Dambrauskai buvo išvažia
vę atostogoms į' rytines valsti
jas — Baltimorę, PittsbuTghą, 
West Virginia. Iš Columbus,. 
Ohio, p-nia Dambrauskienė pa
telefonavo į Chicagą, kad pa
klausti, kaip viskas klojasi na 
muose. Išgirdusi liūdną žinią 
apie Juozo Gudjonio mirtį, ji 
apalpo. Pp. Dambradbkai, ne
baigę atostogų, tą^patlą nak
tį automobiliu skubinosi į Chi
cagą.

Juozapo Gudjonib laidotuvės 
įvyks liepos 18 dieną 7:45 va
landą ryto. Laidotuvėse patar
nauja laidoti/vių direktorius S. 
P. Mažeika.

— Senas Petras.

35 ir teismo • kaštus padengti. 
Dženitoriaus gi pati nubausta 
sumokėti $2 ir teismo kaštus 
padengti už tai, kad aptašė po
rai policininkų veidus, mėgin
dama sulaikyti juos nuo yeži- 
mo jos vyro j policijos stotį.

Fairkrekeriai ir 
holdapas
policijos skvadaį atsi- 
į Continental Illinois 
banką. Mat duota 

kad septintame trobė-

Keturi 
skubino 
National 
alarmąs,
šio aukšte daroma holdapas.

Atvykusi policija patyrė, kad 
kas ten septintame aukšte pa
žėrė fairkrekerių. Išsigandusi 
telefonistė pašaukė policiją, 
dėlto ir kilo visas sąjūdis. Mer
gina
braškėjimas buvo 
ginklo šūviai.

pamanė, kad krekerių 
mašininio.

Ginklą, kuriuo nušovė vyrą,

Du vagonai nušoko 
nuo bėgių

skelbimą ir eiti pirkti ten sau 
maisto produktų. —Antanas.

Karštos dienos!
Ištikro gal ir nėra reikalo 

žmonėms priminti karštąsias 
dienas, nes tomis dienomis vi? 
si ir taip apie tai daug kalba. 
Bet, šis kaip tik , yra tinka
mas laikas pakalbėti apie tin
kamą karštoms dienoms mai
stą ir dietą, nes tai liečia vi
sų sveikatą ir patogumą.

Lengvas ir lengvai viršini- 
namas maistas yra labai rei
kalingas karštoms dienoms.

NAMU SAVININKE ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sr 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai, vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU OF 
CH1CAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50 m***

CLASSIFIED ADS
For Rent

Rado nekaltą dėl 
užmušimo vyro

Koronerio džiurė pripažino, 
kad Mrs. Pauline Drummond 
35 metų, 3565 Cortland street, 
motina šešių vaikų, netyčia nu
šovusi savo vyrą Herbertą. Ko
ronerio džiurė išteisino moterį.

Druskos bačka už 
mušė lietuvį

Peter, Remeikis 41. m
Wešt Madišon st.,r ilgą laiką 
buvo bedarbis. Liepos 14 dieną 
jis gavo darbą North Pier Ter
minai kompanijoj. Ir tą pačią 
dieną jį sutriuškino 300 svarų 
druskos bačka, kai ji užgriuvo 
ant jo darbe.

Dženitoriai užmokė- 
jo uz bolę brangiai

Būrys vaikų lošė bolę. Bolė 
nusirito prie kojų Dell Verheye, 
dženitoriaus gyvenančio adresu 
6411 Lakewood avė. Dženito
rius paėmė ją ir neatidavė jos

Apdegė bažnyčios 
zakrastija

Dvi parapijonkos, atėjusios 
vėlokai vakare į Šv. Teodoro 
katalikų bažnyčią, prie 62 ir S. 
Paulina gatvių, pastebėjo ugnį 
zakrastijoj. Jos pranešė apie ją 
kunigui. Pašaukta ugnegesiai. 
Gaisras tapo sulaikytas. Pada
rė žalos turtui apie $3,000.

Prisipažino nušovusi 
vyrą

teisiama p-ia 
Teismo kam
pų bliko s. Mo- 
nušoyusi savo

šiomis dienomis kriminalia
me teisme yra 
Mildred Bolton. 
bariai prisigrūdę 
teris kaltinama 
vyrą Juozą.

Ilgą , laiką *p-ia Bolton tytetį- 
no, kad vyras buvęs nušautas, 
kai pistoletas netyčia išsišovęs 
šešis kartus laike jos barnio 
su vyru.

Bet trečiadienį moteris pa
reiškė, kad ji nušovusi vyrą. O 
nušauti turėjusi rimtą pamatą.
Per eilę metų vyras koliojęs ją, žiūrėti Universal Food Stores

Trafikas California avenue 
prie 26 gatvės trečiadienio va
kare tapo sulaikytas kelioms 
valandoms, kai du ilgo tavori- 
nio traukinio vagonai nušoko 
nuo bėgių ir vienas jų apvirto. 
Geležinkelio sargas, būdamas'Valgykite ganėtinai daržovių 
budelėj prie kryžkelės, pamatė, ir vaisių, 
kad vienas ' 
dėlės linkui. Jis iššoko per bu
delės langą žemyn. Išliko nesu
žeistas. -

Gerkite ganėtinai 
vagonų ritasi bu- pieno ir kitokių lengvą gėri

mų, teduotos arbatos ar teduo
tos kavos. Jei reikalinga mė
sos, tai valgykite šaltas ir rū
kytas mėsas.

šeimos narių sveikatą sau
goti karštų dienų laike pri
klauso šeimininkėms. Ji turi 
paruošti tokius valgius, kad 
butų maistingi ir visiems svei
ki. Vienkart, jos pareigos 
taipgi turi būti priimtos do
mėn, nes negalima norėti kad 
ir ji stovėtų virtuvėje ir vir
tų karštose dienose. Valgant 
šaltas mėsas, salotus, ir gata
vus valgius jos sutaupytų 
daivg liuosaus nuo virtuvės lai
ko.

Tačiau, gali kilti jai klausi
mas kur gauti visą tą maistą, 
kuris jai reikalingas vasaros 
valgiams. Kur ji gali pirkti 
juos patogiai ir ekonomiškai? 
Atsakymas yra . . . pas “Mid- 
west Store”.

“Midwest Stores” turi pilną 
pasirinkimą visij vasaros val
gių. Vaisiai, daržovės, rūky
ta ir šalta mėsa,’ gatava ke- 
nuota mėsa, spagetai, gėrimai 
ir t. t. Ištikro, viskas visuo
met šviežus, nes šita koopera-

Universal Food 
Stores

Ir vėl maisto produktą išparda
vimas, penkt. ir šešt. liepos 
17 ir 18 d.

,1 ... '. ®

Šeimininkėms ir vėl gera pro
ga, net dvi dienas, penktadienį 
ir šeštadienį, liepos 17 ir 18 
dienomis, nusipirkti maisto 
produktus pigesnėmis kaino
mis.

Kaip matote, kiekvieną penk
tadienį telpa Naujienose didelis 
ir gražus skelbimas >— Uni
versal Food Stores, šiose krau
tuvėse maisto produktai visuo
met yra geri iri švieži, nes šios 
karutuvės turi „įrengusios nuo
savą sandėlį ir iš to sandėlio 
perka sau visus ‘tavorus.

Tuo budu ir pačįoms krautu
vėms yra parankiau ir kositu- 
meriams didelis patogumas, 
prie to dar, šeimininkes pirk- tyvinė organizacija turi savo 
dangos šiose krautuvėse sau 
maisto produktu$,fP gali šutau-.
pyŲ pinigų.

Tos šeimininkės, kurios nuo
lat perka čia sau, ;)maistą, su
taupo pinigų ir sayo draugėms 
ir kaiminkoms pasako apie tai.

Patartina šeimininkėms per-

Vaisiai, daržovės, ruky-

Mes tai sakėm 1789

nuosavus urmo sandėlius, iš 
kurių išsiuntinėjimas į krau
tuves eina kasdien.

- Rasite ne vien patogumą 
pirkti šiose krautuvėse, bet 
labai ekonomiška. “Midwest 
Stores” kainos'visuomet že
miausios kiek galima. Kaip 
pavyzdys štai jums skelbime, 
kuris telpa šios dienos Nau
jienų laidoje. šios savaitės 
išpardavimas suteikia jums 
progą nusipirkti karštų dienų 
valgius pačiomis ekononiiš- 
kiausiomis kainomis.

tas Dvigubai tiesa ir Šiandien!

PIRMAS AMERIKOS 
TABAKO APSKELBIMAS 

Apgarsintas Lorillard 
Gegužes 27, 1789

2 Eilės Cellophone
Užpečėtija Labiau-Sušvelnintą 

Šviežumą

(Apskelb.)

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

RENDON Tavernas, per 30 metų 
Išdirbtas biznis su visais {taisymais 
ir flątas, yra rusiška ir turkiška 
pirtis. Rendauninkas nusipirko nuo
sava bizni.

8822 So. Morgan St.

—o—
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 blokų; 1848 So. Halsted St.

COAL 
Anglys

PIRK PIRM NEGU KAINOS 
PAKILS. 

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

Jus perkate tiesiai iš kasyklų. 
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kėdžių 3882—

—-o—
NORIŲ renduoti tuščią namą dėl 

tavern biznio *— Geistina, kad bu
tų kambariai pragyvenimui. South- 
sidėj ar Westsidėj. Praneškite i 
Naujienas Box 479.

$5.25
5.50
4.25

DABAR LAIKAS PIRKTI ANGLIS. 
KAINOS PRIEINAMOS. PAKURK 

KAI LAIKAS.
Virginia Mine Run ....... $6.95 tonas
Black Band ................... 9.50 tonas
Pocahontas Lump or egg 10.00 tonas 

4 tonai ar daugiau 
SHULMISTRAS BROS.

4016% Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6300

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumet 5269.

Pamatykite

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGOS...
PIRMŲ

MORTGIČIŲ
PASKOLOS•

Greitas 
patarnavimas 

Realty Co.
Prižiūrėjimas 

4329- 
St. Yards 4330

Maži 
mokėjimai

Gordon
Real Estate

809 W. 35th

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

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

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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 j pietus nuo North Avė. ir 2 
blokai j vakarus nuo Kedzie Avė.

PASIRENDUOJA kambarys prie 
mažos šeimynos, 3356 S. Halsted St. 
Antros lubos.

RENDON fornišiuotas kambarys 
— Gera transportącija — Su ar be 
valgio — 
Winchester.

Visi parankumai. 4832 N. 
Antros lubos.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai 

f ’■ i* ■ ;

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

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

3659 S. Hoyne Avė.

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

PARDUOSIU Tavern biznj su na
mu arba be namo, biznis išdirbtas 
per daug metų, 1238 W., 59th St. ,
—;— .............. ; ■ ■ ..ivi'R*■■■«■!■-i

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

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

“GeriausiosRiišies ir Skonio
Jei nebus geri galite sugrąžinti”

TUOJ po Washingtono inauguracijos, Loril
lard padarė savo pareiškimą apskelbime 

perspausdintame kairėj pusėj. Jame aiškiai 
pasakyta: 0Jei rasite Lorillard produktą nege
ru, galite jį sugrąžinti”.

Tas pareiškimas yra pilnai išreikštas Labiau- 
sušvelnintose Old Golds. Ištikro yra geriausios 
rūšies ! Rinktinio Derliaus Tabakas. Jei rasite 
negeru, galite sugrąžinti ... ir pinigus gausite 
atgal DVIGUBAI.

Dvigubas Cellophane j- 
vyniojimas apsaug o j a 
Old Golds cigaretus nuo 
drėgmės, sausros ir dul
kių.

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

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

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Established 1760

Išbandykit Labiau Sušvelnintus
OLD GOLDS

ant šio Dvigubai-Pasiulijimo 
Pinigus Gražinam

Surukykit pusę pakelio Labiau-Sušvel
nintu Old Golds. Jei nebūsit paten
kinti sugrąžinkit mums apdangalą ir 
likusius dešimts cigaretę bile kada, 
laike 30 dienų, nuo šios dienos, ir mes 
jums prisiųsim dvigubai tiek pinigų 
kiek užmokėjot už pilną pakelj plūs už 
persiuntimą. Adresas: P. Lorillard 
Co., Ine., 119 
York City.

West 40th Street, New

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS

PARSIDUODA Tavern, geroj vie
toj, prie teatro, visokių tautų ap
gyventa. Taipgi ieškau merginos 
dirbti i taverną, vienai persunku.

3139 So. Halsted St.

PARDAVIMUI Tavernas, labai 
pigiai, gera vieta, viršui 60 kamba
riu hotelis. Kostumerių netrūksta. 
1007 E. 75 St.

TURI būt parduota tavern j la
bai trumną laiką.

2113 S. Halsted St.
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Business Service
Biznio Patarnavimas

REIKALINGA patyrusių moterų 
skudurams sortuoti 
tis.
patyrusios. Ideal 
1505 Austin Avė.

___ ________ Geras mokės;
Nuolatinis darbas. Turi būti

Junk Shop,

PARDAVIMUI čeverykų .pataisy
mo šapa — Pilnai įrengta — Gera 
vieta — Priežastis — Savininkas tu
ri kitą darbą. Atsišaukte 608 West 
47 St.

REIKALINGA mergina dirbti j 
taverną, nėra virimo, prižiūrėti kui 
kada barą; 4650' S. Western Avė. 
Tel. Lafayette 4117.

Miscellaneous for Sale 
Įvairus Pardavimai

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. H ilsted Street

Phone Yards 3408

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgiėių.
Užrašom visokios rūšies apdraudas.

Padarom dokumen-— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

STOGDENGYSTE
Mes dengiame ir pataisome visokios

J a •_____ 2 ______

darbus. Lengvos išlygos, jei pagei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

. rnR VOUR

PUlGKLY

TIRED 
REDDENED

E Y ES ..-.f

RECOMMENDf D 
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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.

PARSIDUODA stakas, 5 karves, 
1 arklys, 75 vištos ir daug kitų da
lykų. Žemė užsėta, 10 akerių.- Pa
šaras suvežtas. Renda pigi $17.00, 
gražus namas, barnė, vištininkas. 
sodnas. 18 mylių nuo Chicagos. 
Gyvenimą padarome ant vietos, 

šaukite Canal 7671

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

Tel
Real Estate For Sale

PARDAVIMUI
REIKALINGA patarnautoja pri- 

‘ ‘ j. Gyvenimas 
Atsišaukite Raila Rock-

žiūrėti namo ir kūdikį, 
ant vietos. __.71,
well 4319, 1245 S. Crawford St.

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

2511

GREITAM
$300 jmokant, pigiai nupirksite vi- 
gadną ir pelningą namų, garadžą ir 
gyvulių, šiandie texai maži ir asses- 
mentai išmokėti, kreipkitės greit.

Savininkas Chapulis, 
5263 So Central. Avė, 

prieš pat Archer

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE

Dufletis po 4 kambarius, pilnas 
beismantas naujas, kaina $6000.

Dufletis mūrinis, apšildomas, po 5 
kambarius, garadžins $5,000.

5 kambarių mūrinė cottage, ap
šildoma, 2 karų garadžius, $3250.

5 kambarių mūrinė cottage $2725 
Medinė cottage, apšildoma $2000 

BRIGHTON PARKE
Dufletis murinjs po 5 kambarius, 

$1850.
Dufletis medinis po .4 kambarius, 

$8^-412.** Foimtain mergina $10—$15; garadžius, $1850. ....
—Rezortų pagelbininkas $30—$100, 
Kambarys ir borda. Namu merginos 
dišvašeriai patyrė $10. taipgi ir vy
rams darbai.

WABASH EMPLOYMENT 
14th floor. 20 E.

REIKALINGA patyrusios veiter- 
s. Atsišaukite

2517 W. 69 St

Help Wanted—Male-Female 
Da ibi ninku Reikia

LANDREI pagelbninkių $16.00-7- 
Daržovių virėjos $16.00, 
$15.00. Dirbtuvei mergina 6 mene
siu patyrimu $9—$12. Veiterkos

Cafeteria

Jackson

6 kambarių medinė cottage ir 2 
kambariai viršui, apšildoma $3225.

Ir daugiau pasirinkimui bargenų 
iš foreklozerių.

KAZYS URNIKIS, 
4708 S. Westem Avė.




