
^Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Nkws

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1 1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

No. 169Kaina 3cVOL. XXIII

Smarki audra LietuvojeLIETAUS! LIETAUS!

Chicago, III., šeštadienis, Liepos-July 18 d., 1936

The Lithuanian Daily News
Entered as second-class niatter March 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III 

under the Act of March 8, 1879

The First and Greatest Lithuanian Daily in: America The 'First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Th« Lithuanian Daily News

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739. South Halsted Street, Chicago, Dlinois 

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienrašty Amerikoje*

Franci; a Nacionali
zuos Ginklų Pramonę
Atstovų butas priėmė pasiūlymų naciona 
lizuoti ginklų pramonę. Valdžia paims 

savo kontrolėn ir Francijos banką.
PARYŽIUS, liepos 17. — bematoriauš ir dviejų vice-gu- 

Francijos atstovų butas milži- bernatorių. Vieton senosios re- 
niška balsų didžiuma nutarė gentų tarybos, kurią išrinkda- 
nacionalizupti ginklų ir amu-|vo 200 banko akcionierių, da- 
nicijos pramonę. Socialistinės 
Blum valdžios pasiūlymas už
dėti aštrią valdžios kontrolę 
ant visos ginklų ir amunicijos 
gamybos tapo priimtas 484 
balsais prieš 85. (Tokios dide
lės didžiumos valdžia atstovų 
bute neturi. Iš to matyt, kad 
už socialistų pasiūlymą balsa
vo ne tik kairiosios partijos, 
bet taipjau centras ir gal da 
lis dešiniųjų atstovų/.

Apsaugos ministejris Dala- 
dier ragino priimti bilių ir aš
triai pasmerkė karo pelnagau- 
das.

Valdžios prižiūrimos ginklu 
dirbtuvės turės griežtai pildy
ti visus valdžios įsakymus be 
jokių išsisukinėjimų ir apelia
cijų. M

Įrodymui svarbos visoms ša
lims nacionalizuoti ginklų pra
monę, Daladier nurodė į Jungt. 
Valstijų senato padarytą gin
klų pramonės tyrinėjimą ir ja
me iškeltus* -skandalingus fak
tus.

Bilius nusavina visas didžią
sias ginklų dirbtuves, už ku
rias jų savininkams bus duo 
tas prideramas atlyginimas. 
Ginklų eksportą kontroliuos 
pati valdžia.

Tose dirbtuvėse, kurios tik 
dalinai užsiima karo reikme
nų gamyba, kaip lėktuvų dirb
tuvės, bus įvesta aprybota val
džios kontrolė.

Daladier pareiškė kitoms 
valstybėms: “Francija paskel
bia kitoms šalims savo norą 
pašalinti niekurius praeities 
blogumus ir norėtų, kad ir jos 
tą patį padarytų”.

Francija, sakė Daladier, su
tinka sumažinti ginklavimąsi, 
jei tą patį padarys ir kitos 
valstybės tarptautinėmis nusi
ginklavimo sutartimis.
Valdžia paims savo kontrolėn 

ir Francijos banką.
Kitas svarbus atstovų buto 

nutarimas yra" pavesti valdžios 
kontrolėn Francijos banką, ku
ris kontroliuoja šalies kredi
tus ir pinigų leidimą.

Franci jo j ikišiol buvo keista 
padėtis, kad šalies kreditus ir 
pinigų leidimą kontroliavo pri
vatinė įstaiga, kuri tuto kon
troliavo ir visą valdžios finan
sinę politiką.

Priimtu biliumi, nuo dabar 
šalies kreditus kontroliuos 
binetas. Francijos bankas bus 
valdomas valdžios skirto ~ gu-

bar bus 16 patarėjų taryba, 
kuri rekomenduos valstybės fi
nansinę pblftiką. 15 tų pata
rėjų skirs pati valstybės.

Tuo budu žlugs “atgyvenu
sios plutokratijos finansinė ba- 
stilija”, kaip ikišiol Francijos 
banką vadindavo pažangieji 
žmonės.

Dabartinis banko statutas 
nerado užtarėjų dagi taip pa
čių* dešiniųjų žmonių, taip kad 
valdžios pasiūlymas reformuo
ti Francijos banką ir paimti 
jį valdžios kontrolėn, buvo pri
imtas didesne balsų didžiuma, 
negu kuris kita ikišiol pasiū
lyta valdžios reforma.

Abu šiuo bilius — naciona
lizavimo ginklų pramonės ir 
paėmimo valdžios kontrolėn 
Francijos banko — dar 
patvirtinti senatas.

turi

NEMATYT GALO 
KARŠČIAMS IR 

SAUSRAI
Oras eisiąs vis karštyn, o ir 

lietaus nenumatoma dar bent 
per kelias ateinančias dienas.

ka-

ORRtai
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras Šiai dienai 
našauja:

Giedra; dar karščiau.
Vakar

peratura
Saulė

pra

tem- 
84°.

2 vai. po piet 
Chicago j e buvo 
teka 5:29, leidžiasi

T

South Dakotos ūkininkas Stuart Rudd atsiklaupia su sunais sausros sunaikintuose laukuose 
maldauja lietaus — gaivinančio, gyvybę palaikančio lietaus. Jo derlius sunaikintas, laukai nu
alinti — ūkininko laukia vargas ir badas.

ir

Didžiulė audra Šiaurės Lietuvoje pridarė 
daug nuostolių

Sugriauta apie 300 trobesių. 
Nuplėšti namų stogai. Sunai
kinta daug pasėlių. Apskri
ties viršininkas prašo pagel
tos.

trauktas, arba apvažiuojama 
aplinkui. Audra ėjo su ledais 
ir todėl nukentejo smarkiai ir 
daržai, kuriuose kopūstai ir bu
rokai

ledai

Federacija bando 
taikintis su indus
trinėmis unijomis

Rumunija ties gele 
žinkelį į Rusiją

CHICAGO. — Vėsesnis oras 
atėjęs iš šiaurrytinės Kanados 
išsisklaidė ir Chicago j e darosi 
vėl karšta, šiandie bus gi dar 
karščiau, o sekmadieny bus ir 
labai karšta.

Kiek vėsiau yra prie ežero, 
bet toliau nuo ežero ir dabar 
visur yra karšta." Karščius 
kenčia ir visos centralinės ir 
vakarinės valstijos. Ten prieš 
kelias dienas buvo mažas lie
tus, bet jis buvo toli neužtek- 
tinas pilnam atgaivinimui iš
džiūvusios žemės. O naujo lie
taus nenumatoma mažiausia 
bent per kelias ateinančias die
nas. Augšto oro spaudinio sry- 
tis formuojasi virš Alaskos, bet 
dar neaišku kur ji pasuks ir 
kaip didelė bus. Bet jei ten ir 
susiburtų lietus, tai ims dar 
kelios dienos iki jis pasieks 
vakarines valstijas.

Sausra Jr karščiąi tęsia sa
vo \kių naikinimo darbą, nors 
jau ir* taip mažai kas yra. likę 
irkluose. Nuo karščių kenčian
čiose srytyse žmonės neranda 
pageltos nė savo upėse, ar eže
ruose, nes ir ten vanduo yra 
nepaprastai šiltas, kokio dar 
nėra. buvę.

Agrikultūros departamentas 
sako, kad dėlei sausros pakils 
kainos visų ūkio produktų, ypač 
grudų ir daržovių, išėmus mė
są ir bulves. Bet maisto tru
kumo nebusią.

Valdžia turės išleisti dideles 
pinigų sumas šelpimui ntfken 
tėjusių nuo sausros ūkininkų, 
kuriems be valdžios pašelpos 
tektų badauti.

Užvakar vakare pietinį Illi
nois perėjo smarki audra su 
lietumi, kuri pridarė didelių 
nuostolių. Oras po audros 
staigiai laikinai atvėso.

WASHINGTON, liepos 17.— 
Amerikos Darbo Federacija 
pradėjo pastangas susitaikinti 
su industrinėmis unijomis.

Pirmas žingsnis prie taikos 
buvo Federacijos atidėjimas 
suspendavimo indus trinių uni-

"prisidėjusių, prie industri
nės organizacijas komiteto.' 

Dabar gi įvyko slapta kon 
Jerencija, kurioj dalyvavo abi 
frakcijos.

Konferencijoj buvę pasiūly
ta panaikinti industrinės orga 
nizacijos komitetą ir tik gele
žies, gumos ir automobilių dar
bininkus organizuoti į indus
trines unijas. Už šią koncesiją 
amatinės unijos prisižadėjo 
remti dabar varomą šių trijų 
pramonių darbininkų organiza
vimo vajų.

Jei nebus pasiekta susitai- 
kymo, tai Federacija rugp. 3 
d. atiduos “teismuf'^thdustri- 
nių unijų vadus už “maištą" 
ir galbūt niekurias unijas 
spepduos.

BUCHARĘSTAS, liepos 17. 
— 'Iš artimų Valdžiai šaltinių 
patirta, kad neužilgo bus pra* 
dėtas statymas geležinkelio per 
Besarabiją, kad čechoslovakiją 
geležinkeliu per Rumuniją su
jungti su Rusija. Geležinkelis 
turės ne tik didelės militari- 
hės reikšmės, bet ir prekybi
nės. Statyb^<41žtrilksianti me- 
tus laiko. Pinigus statybai pa
skolins Čechoslovakija, kuri 
skolina pinigus ir Rumunijos 
apsiginklavimu4!.

Elektros streikas su 
paraližavo Mexico 

City industrijas
MEXICO, CITY; liepos 17.— 

Reikalaudami '"pakėlimo algoš 
sustreikavo Meksikos elektros 
komp., kuri priklauso kanadie
čiams, darbininkai. Dėlei strei
ko miestas neteko šviesos ii 
gatvekarių, bet taipjau liko su- 
paraližųota industrija. Indus
trija HKb šuparaližuota ne tik 
pačiojė( sostinėje, bet ir pen
kiose gretimose . valstijose — 
Mbrelos, Hidalgo, Mexico, Pue- 
bla ir Michoacan.

mažiau, negu

sU-

ten

Uniformuota 
Vokietija

BERLYNAS, liepos 17. 
Kaip matyt einama prie 
kad visi žmonės Vokietijoje 
laiku' nešios vienokią ar kito
kią uniformą.

Dabar propagandos minis t e; 
ris Goebbels išleido patvarky
mą, einant kuriuo uniformas 
turi nešioti ir laikraščių foto
grafai.

Uniformomis turėjo pasipuo
šti ir visi Berlyno taksi šofe
riai. Čia gerai pelnė žydai, ku
rie uniformas siuvo už 45 mar
kes, kuomet vokiečiai lupo po 
85 markes. Bet reikalaujamų 
ženklų šoferiai negavo, kadan
gi dirbtuvės nespėja gaminti 
ženkluos kariuomenei, tad pri
vatinių užsakymų visai ir ne
ima.

Trokas įvažiavo 
gatvekarį

to, 
su

Avė1, 
tro-

sukapoti. Vietomis
krito beveik kiaušinio 

didumo.
šiol gautomis žiniomis.Iki

žmonių aukų nėra. Visur skai
čiuojami nuostoliai. Šiaulių ap
skrities viršininkas kreipėsi į 
vid. reik, ministeriją, prašyda
mas organizuoti pageltos ko
mitetus ir skirti nuken te j il
siems pašalpas pinigais ir sėk
lomis. Gavę sėklų, nukentėję 
ūkininkai bent pašarą gyvu
liams dar galėtų pasėti ir žie
mą turėtų" kuo išlaikyti gyvu
lius.

Šiaulių apskrities viršininkas 
K. Kalendra išvyko į nelaimės 
vietas smulkiai susipažinti su 
nukentėjusių būkle. (“ž.”)

Smarkus lietus

Lenkija paruošusi 
planą Danzigo 

“taikai”

Townsendistai vėl 
šalinasi Coughlino 

fašistų
BERLYNAS, liepos 17. — 

Lenkijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Beck ir Lenkijos am
basadoriui Berlyne Lipski, sa
vo konferencijoj Gdynioj, pa
ruošę planą taikiam išsprendi
mui Danzigo klausimo.

Einant tuo planu, kurį dar 
turi patvirtinti Hitleris ir tau
tu sąjunga, dabartinis tautų 
sąjungos komisionierius Danzi 
,gei airis Sėan Lester turi būti 
iškeltas kitur, o už tą naciai 
turi atšaukti dabartinį Danzi 
go senato pirmininką Greiser, 
kuris ir iššaukė dabartinius ki- 
virčius. ~

CHICAGO.—Iš Emerald 
į 31 gatvę besisukantis 
kas įvažiavo į gatvekarį ir su
žeidė tris žmones.

Pati įsiprašė 
kalėjimai!

CHICAGO. — Miss Jean 
len, tik 19 metų amžiaus, 
ti įsiprašė į kalėjirtią, kad ji 
galėtų išsigydyti nuo didelio 
palinkimo gerti, kurio ji jokiu 
budu negali nugalėti.

Teismas jos norą išpildo ir 
pasiuntė ją 30 dienų kalėjimo 
ligoninėn. 

t *

Al- 
pa-

OSSINING, N. Y., liepos 17. 
— Sing Sing kalėjime elektros 
kėdėje liko nužudyta 
Frances Creighton ir jos mei
lužis Everett Appelgate, kurie 
buvo pasmerkti mirčiai už nu' 
nuodijimą jo žmonos. Mrs. 
Creighton per keliąs pastarą
sias dienas buvo veik be sąmo
nės dėlei baimės mirties ir elek
tros kėdėn buvo nunešta 
apmirusi. Jos meilužis 
drąsiau.

Mrs.

visai 
mirė

CLEVELAND, O.; liepos 17. 
— Po fašistuojančio kun. Cou- 
ghlin kalbos townsendistų kon 
vencijai, Townsend, kun. Smith 
ir kun. Coughlin buvo susita' 
rę veikti išvien ir bendrai rem
ti Lemke į prezidentus.

Townsend dagi buvo įsakęs 
pašalinti iš jo organizacijos vir' 
šininkų visus prezidento Roo> 
sevelto šalininkus.

Bet staigus Townsend pasu
kimas į politiką buvo nepalan- 
kiai sutiktas jo šalininkų ir da
bar jis staigiai ėmė trauktis 
nu'o fašistų.: Konvencijos vadai 
dabar vėl tvirtina townsendis- 
tai nieko bendrą neturį su po
litika, o jei jie norį kandidato 
į prezidentus, tai galį pasi
skirti iš savo tarpo.

ST. PAUL, Minn., liepos 17, 
— Bravarninko Wm. Hamm 
kidnaperių byloje išėjo aikš
tėn, kad iš $100,000 sumokėtų 
išpirkimo pinigų $25,000 nu
ėjo buvusiam policijos viršinin
kui Thomas Brpwn. Pastarasis 
tuoj iš policijos liko suspen
duotas. <

NEW YORK, liepos 17. — 
Cataldo Grimaldi, kuris kartą 
jau buvo pasmerktas mirčiai, 
bet liko išgelbėtas apeliacijų 
teismo, vakar liko nužudytas 
jo draugų gangsterių.

H0LLYW00D, Cal., liep. 17. 
— Alan Crosland, žymus fil
mų direktorius, pasimirė nuo 
susižeidimo automobilio nelai
mėj liepos 1Q d.

ŠIAULIAI. — Liepos 4 d. 
tarp 13 ir 14 valandos Šiaulių 
apskrityje siautė didžiulė au
dra, padariusi kaikuriose vieto
se milžiniškų nuostolių.
Audra perėjo per Padubysio, 
Šiaulių, Meškučių ir Joniškio 

valsčius, 
daugely vietų visiškai sunai
kindama pasėlius, sugriaudama 
trobesius ir naikindama gyvu
lius.

Padubysio vai. sugriauta apie 
20 trobesių. Kanapinės vienkie
myje sugriuvus kūtei, po ja 
paliko gyvuliai, kuriuos vėliau 
iš po griuvėsių pavyko virvė
mis ištraukti. Pikelio vienkie
my audra nuplėšė su gegnėm 
stogą, po kuriuo buvo pakabin
ti kumpiai, ir su visais kum
piais nunešė kelioliką metrų į 
šalį. Pasėliai šiame valsčiuje 
nukentėjo kiek 
kitose vietose.
Šiaulių valsčiuje audra palietė 

15 kaimų,
kuriuose sunaikino 50 trobesių. 
Sunaikintų pasėlių % dar ne- 
sustątytas, 
kad busiąs apie 50- 
toli Šiaulių esančiame Ginku I 
nų dvare audra nugriovė van•• 
dentiekio bokštą, kurs krisda-^ 
mas suardė negyvenamą trobe-I 
sį. Kumetyno stogą audra nu 
plėšė su gegnėm ir nunešė apie 
100 metrų į šalį. Netoliese esan
čiame Šapnagių kaime audra

sugriovė vėjo malūną ir 23 
trobesius.

Iš lizdų išmesti gandrai, nega
lėdami audroje skristi, krito } 
žemę ir užsimušė. Malavėnų 
kaime žaibas sudegino klėtį ir 
užmušė karvę, Verdulių km. 
užmušta viena karvė, Mikailai- 
čių km. griūdama daržinė už
mušė arklį, Malavėniukų km 
iš Pranculio trobos audra išne' 
šė su rėmais du langus ir ap
draskė stogus. Bačiūnuose ai?- 
dra visiškai sugriovė naujai 
pastatytą elektros stoties ku 
ro daržinę, kurią tą pat dieną 
12 vai. komisija iš rangovo bu
vo priėmusi.

Pačiame Šiaulių mieste Vil
niaus ir Ežero gatvių sankry
žoje
audra išvertė iš pamatų po

licijos posto budelę, 
išgriovė daug telefono stiebų, 
ant geležinkelio stovėjusiems 
vagonams nuplėšė stogus ir 
daug kur Išdaužė langus.

Meškučių vai. sugriauta 70 
trobesių ir sunaikinta 50% pa
sėlių.

Ypač nukentėjo Joniškio 
valsčius,

kur pasėlių sunaikinta visa 
100% ir ūkininkams gręsia pa
vojus likti visiškai be duonos. 
Laukuose viskas sumaišyta su 
žemėmis, javų varpos visur au
dros nuskintos ir išnešiotos. 
Trobesių Joniškio valsčiuje su
griauta net 102.

Visose vietose, kur tik pra
ėjo audra, matyti daugybė iš
verstų medžių. Kai kur vieške
liai užversti medžiais ir pirmą 
dieną susisiekimas

tačiau1 - manoma- 
Ne-

VIEKŠNIAI. — Daugiau kaip 
po dviejų savaičių sausros lie
pos 2 d. pavakare palijo. Lie
tus tetruko tik kokį pusvalan
dį, tačiau jis buvo toks smar
kus ir vėjuotas, kad ne tiktai 
javus, bet ir bulvienus išvar
tė suguldė. Nemaža nukentėjo 
Ir'"Bodai; medžiai, kurių buvo 
didesni vaisiai paliko kone pli
ki — viską nukrėtė.

Didelė audra Ku 
lautuvo je

KAUNAS, liepos 14. — Va
kar apie 14 vai. (2 vai. po piet) 
Kulautuvos kurorte siautė di
delė audra su* lietumi ir ledais. 
14 vai. visas Kulautuvos ku
rortas paskendo tamsoje, kad 
net kai kur pasirodė uždegtos 
lempos ir tuoj pradėjo maišy
tis “dangus su žeme”; med
žius rovė audra iš šaknų, ki
tus laužė pusiau ir sviedė apie 
20—30 mtr. tolyn, nuplėšė dau
gelio namų stogus, pliažo suo
lus išnešiojo ir "sulaužė kaip ši
pulius, sutraukė
elektros laidus. Vasarotojai ste
bėjosi, matydami pirmą kartą 
tokią gamtos galybę 
rą. Aukų nebuvo, 
neapskaičiuoti. Daug senų žmo
nių pasakoja, kad tokią audrą 
savo gyvenime 
kartą.

telefono ir

—— aud*
Nuostoliai

mato pirmą

Japonija didins karo 
laivyną

TOKIO, liepos 17.—Du laik- 
rašČTat 'paskelbė penkių metų 
karo laivyno didinimo progra
mą, kultam manoma 
2,000,000,000 jenų. Bus pasta
tyti mažiausia du dideli laivai 
ir daug naujų karo lėktuvų.

išleisti

MURFREESBORO, Tenn., 1 
Du laivyno lakūnai už17.

simušė laike perkūnijos nukri 
tus liepsnose jų lėktuvui.

Vakar polici-CHICAGO
jai padarius puolimą gemble- 
riavimo urvo Lincoln tavernoj, 
Morton Grove, užtikta gemble- 

120 moterų ir tik 5
buvo nu-

riuojant 
vyrai.
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Pagerbimas SLA. 
Delegatų ir P. T.

Narių
PITTSBURGH, Pa. — Lie

pos 9 d. SLA. 40 kp. buvo su
rengus Lietuvių Mokslo Drau
gystes svetainėj pasilinksmini
mo vakarų, kaipo sutiktuves 
SLA. seimo delegatų ir pager
bimų SLA. prezidento F. J. Ba- 
gočiaus ir vice-prezidento «L K. 
Mažuknos. Trumpai sakant, 
buvo poseiminis bendras min
čių pasidalinimas ir pasilinks
minimas. Ir tai jau ne pirmas 
toks minčių pasidalinimas ir 
pasilinksminimas.

Pora metų atgal, po Detroi
to SLA. seimo, toje pačioje
svetainėj irgi buvo panašus pa
rengimas. Tame “klumpių su- 
nešime” buvo pagerbti netik 
seimo delegatai, bet 4 naujai 
išrinkti Pildomosios Tarybos 
nariai, būtent prezidentas F.
J. Bagočitfs, vice-prezidentas J.
K. Mažukna, iždininkas K. P. 
G ūgis ir sekretorius M. J. Vi- 
nikas.

šiais metais Pittsburgho 
SLA. darbuotojai turėjo pasi
tenkinti dviem Pildomosios Ta
rybos nariais dalyvavusiais mu
sų parengime. Kaip išrodo, pa
našus poseiminiai parengimai 
jau yra įgiję pilietines teises 
pas mus Pittsburghe. Dalyva
vimas P. T. narių tuose paren
gimuose irgi yra užtikrintas, 
bent kol SLA. rinks adv. Ba- 
gočių prezidentu.

Mat po šeiminių sunkių^tlar- 
bų SLA. prezidentas1 Bagočiųfih 
ieškodamas pasilsio, vyksta ato
stogauti ant “Marso” (Mars» 
Pa.), o Pittsbi.Tghas su šių lai 
kų komunikacija susisiekia ne
tik su visu pasauliu, bet ir su 
Marsu. Be jokio sunkumo SLA. 
prezidentas iš “Marso” atvyk
sta į musų parengimų pasitar
ti SLA. reikalais ir kartu su 
mumis pasilinksminti.

šių metų parengimas buvo 
tikrai šaunus ir visais atžvil
giais pavykęs, nors ir pasku
bomis surengtas. Svečių ir vieš
nių dalyvavo apie pusantro 
šimto. Vakarėlio programas su
sidėjo iš užkandžio, įsigėrimo 
ir Šokių.

Svečiams ir viešnioms suse 
dus prie stalų, užkandžiais ir 
gėrimais pasidrūtinus, prasi-

Stop
Itching 
Skin

Niežėjimo. Išbėrimų ir Dedervinės— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritaciją nuo Eczemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo švarus Ir saugus vais* 
tas praSalinimui odos iritacijų. Užtin
tas Good Housekeeping- Btireau. No.' 
4874. 35c. 6Oc. ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

iniiiinrT- k

BAKING 
Iw POVVDER

Šame Price lodau, 
m 45 y^arsAgo 

25 ounces25<r

M H M on $- O f; pou h d S H AV f ą E EMį'

deda ir programas. Dr. J. T. kuopų delegatų nuomones apie 
Baltrušaitiene anglų ir lietu- buvusį SLA. jubiliejinį seimų, 
vių kalbomis atidaro vakarų, Nors mes jau daug visokių
paaiškindama šio vakaro tiks- nuomonių esame girdėję ir 
lų. Po to, paveda tvarkų vesti skaitę laikraščiuose apie SLA.
A. Vainorui, SLA. 46 kp. pir
mininkui.

Vakaro tvarkos vedėjas pir
miausia pradeda nuo 40 kp. 
delegatų. Kviečia iš eilės tarti 
po keletu žodžių netik kaipo 
delegatus SLA. seimo, bet ir 
kaipo delegatus Amerikos lie
tuvių kongreso. Mat SLA. 40 
kp. turėjo porų delegačių pa
siuntus ir į Amerikos lietuvių 
kongresų.

Pakviečiama kalbėti seimo ir 
kongreso delegatė Elena Savei- 
kienė. Ji pareiškė, kad SLA. 
seime ir Amerikos lietuvių kon
grese viskas buvo gerai, bet ji 
nesanti prisirengus kalbėti, tai 
ji daugiau nieko ir nesakysian-

jubiliejiniį seimų, bet daug kas 
yra dar nepasakyta ir neap
rašyta.

Ypatingai yra įdomios lų de
legatų ir delegačių numones, 
katrie dalyvavo pirmų kartų 
seime ir katrie nėra jokie po
litikieriai ir nėra rašytojai, sa
vo įspūdžių neparašo į laikraš
čius. Įdomios nuomonės yra 
jaunuolių delegatų ir delegačių, 
kaip jie žiuri į mvteų seimus 
ir į patį SLA.

Jūsų Reporteris turėjo pasi
kalbėjimų su SLA. jubiliejinio 
seimo delegatais ir jų nuomo> 
nes yra Užrašę.

Sekamame Pittsburgho Nau
jienų numery tos įdomios nuo-

Giria Demokratijos 
Kongreso Entuziaz
mą ir Gera Tvarka v v 4/

Ragina pažangiuosius lietuvius 
toliau tęsti pavyzdingai pra
dėtų darbų.

CARNEGIE, .Pat — čia ran
dasi Aukščiausios Prieglaudos 
Lietuvių Amerikoje 3 kuopa, 
komunistų kontroliuojama, 
Kuopa turi savo namų, vadi
namų kliubų, kur daro biznį 
iš gėrimų, kaip ir kiti klių- 
bai.

Kaip pasirodo, ir ši kuopa 
buvo kviesta, kaip ir visos ki
tos lietuvių organizacijos da

lyvauti Demokratijos kongre
se, kuris įvyko Cleveland, Ohio. 
Bet šios kuopos vadovai, kaip 
fašistuojantis komūdistas, Cen
tro Komiteto prezidėhtas, taip 
ir jo pasekėjas,“" numojo ran
kų ir delegato į kongresų ne
siuntė. Gal demokratija jiems 
nerupi? Gal bijojo užpykyti fa
šistus, gal manė, kad įžeis? 
Kai kurie komunistai, juokin
gas dalykas, tūpčioja apie fa
šistus, lyg laukdami iš jų ko
kios tai malonės.

Patenkinta Kongresu.
Man Demokratijos Kongre. 

sas patiko visais atžvilgiais. 
Matėsi, kaip dalyviai rimtai su 
entuziazmu svarstė programų 
demokratinei tvarkai aisteigti 
Lietuvoje. Neteko pastebėti jo 
kios neapykantos, ginčų.

Man teko dalyvauti įvairiau 
šių draugijų ir unijų suvažia
vimuose per paskutinius 30 die
nų, bet nei vienas iš jų buvo 
taip pavyzdingas ir švarus kaip 
Clevelando kongresas.

Mano supratimu, jei mes, pa- 
jį.

žangieji broliai ir sesutės taip 
dirbsime ir toliau, nenuilstan
čiai, tvarkiai, tai atsieksime tų, 
kų busime užsibrėžę — išgel
bėti savo gimtų j į kraštų iš kru
vinojo fašizmo rankų.

SLA. 128 kp. Delegatė.

Sveikatos Apdrauda 
Nusilpnėjusiems 

Žmonėms Apie 
3c Dienoje 

NUGA-TONE Įrodė esąs sveikatos apdrauda 
daugeliui nusilpusių vyrų ir moterų. Tai 
tikras tonikas, kuris gelbsti gamtai, kad 
sustiprinti nusllpnėjuslus organus. Atrodo, 
kad visas kūnas reaguoja 61 stebėtina tryt- 
mentf}. Jaunystės dvasia sugrįžta nustipu
siems ir seniems. NUGA-TONE stimuliuoja 
nervus, raumenis ir nusilpusius organus, 
kurie tapo nerangus arba tik dalinai akty
vus. Nervingumas pa&alinama. nes NUGA- 
TONE turi gyduoles, kurios veikla kaip to
nikas t nervų sistemą. SI tikrą toniką par
duoda visi aptiekorial su garantija sugrą
žinti pinigus nepatenkintiems rezultatais. 
Pilno mėnesio tr^tmentas už Vieną Doleri. 
Gaukit bonką šiandien. Nusistebėsite ką ji 

Nuo užkietėjimo imkit—-UGA-SOD—Idea
lų Liuosuotoją vidurių 25c Ir 50c.
ums padarys.

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

LIETUVIAI
Gydytojai ii Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

A. Montvid, M. D.
We»t Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street 
Vai. 1 i ki 8 po pieta. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7830
Narna telefonas Branavrick 8897

Ofiso TeL Bouievard 8914 
Bes. TeLVictory 2848 
Dr. Bertash

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

OfUo valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:81 
tUartaiinmiB Diural antartL

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 1
Vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
lel. Bouievard 1401

Phone Canal 6122
Df. S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VVest 22nd Street 
valandos; nuo 1—8 ir 7—8 .

Seredomis ir nedėk pagal atitarti 
Rez. 6631 So. Lalifoniia Avenoa 

Telefonai Republic 7868

ti, gal kiti delegatai daugiau 
kų pasakys.

Antrasis kalbėtojas buvo J. 
Virbickas, SLA. seimo, Sanda
ros ir tautininkų konferenci
jos delegatas. Bet jis kalbėjo 
tik apie SLA. seimų, visai ne
prisimindamas nė apie Sanda
rų, nė apie tautininkus, kvies
damas visus prie vienybės ir 
darbuotis SLA. gerovei.

Trečioji kalbėtoja V. J. Ko
nčienė, kuri ir dalyvavo SLA. 
seime ir Amerikos lietuvių kon
grese, savo kalboj palietė ne-, 
tik SLA. seimų, bet ir kongre
sų, pabrėždama faktų, kad kon
gresas pavyko, nežiūrint to, 
kad nekurie žmonės kongresų 
niekino;

Pakviečiama A. J. Lelionis, 
LMD: ptezidentas ir kongreso 
delegatas, tarti keletą žodžiu. 
Diskui pc rs tatorria pat^ Ši8 va ■ 
karo kaltininkas. F., J. Bal
čius, SLA. prezidentas.

Gerbiamas SLA. prezidentas 
kalbėjo anglų ir lietuvių kal
bomis. Gražiai kalbėjo apie 
SLA., ragindamas jaunin u sto
ti į organizacijų ir paveldėti 
sukrautų senių kraitį.

Paskui dar buvo pakviesti 
tarti po keletu žodžių SLA. 
vicė-prez. J. K. Mažukna, P. 
Pivaronas ir Dr. J. T. Baltru
šaitienė. šokiais vakaras buvo 
užbaigtas.

— S. Bakarias.

SLA. Jubiliejinio Sei-
• c .•» *' f *

mo Delegatų Nuo
monės

Kų Pittsburgho ir apylinkės 
SLA. delegatai ir delegatės 
patyrė SLA. jubiliejiniam 
seime.

monės pasirodys ir eis per ke
letu numerių.
— Pittsburgho Naujienų Red.

Lietuvių Balsuotoju 
Lygos Rengia Meti

nį Piknikų
Pittsburgho ir apylinkės Lie

tuvių Balsuotojų Lygos ben
drai visos kas metai rengia 
vienų šaunų išvažiavimų ir tu4- 
ri labai gero pasisekimo.

Šiais metais toks parengi
mas įvyks rugpiučio 2 d. Ado
mo Sodne, Castle Shannon, Pa.

Balsuotojų Lygos kviečia vi
sus iš anksto ruoštis prie šie 
parengimo, kuriamu bęn-
draf 
sim gerus laikus^ * ’ £?

--Rbresp. '

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
' — - - m j i, -1 " --r n - ■ - - - - - - -į T - .i - - --'j.   —_  - --

ŠIOS SAVAITĖS ||

Eitra Bargenai

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

1936, Simano Daukanto Federal Savings and Loan Asso- 
ciation of Chicago, vėl perbalsavo dividendų ant visų 
taupymo skyrių.

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmos (July 
Ist).

Štai ir vėl Simano Daukanto Federalė Spulka pertikri
na Chicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupyti savo 
pinigus yra Simano Daukanto Federal Savings and Loan 
Association of Chicago, kur pinigai kiekvieno asmens 
yra apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington, D. C.

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

2202 WEST CERMAK ROAD, 
skersai Metropolitan State Bank

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Associa
tion of Chicago investuoja pinigus tik ant pirmų morgi- 
čių mažais mėnesiniais atmok ėjimais.

Paskolos daromos nuo 5 iki 15 mėtų.. j
Namų savifiinkai reikalaujanti morgičių, vi-

j- 1 . .j * ‘i • 1 •

ADVOKATAI 
k. p. g Ūgis

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 

Tel. Bouievard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

nagai sutarties.

Telephdne: Bouievard 2800

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND A VENĮ
Res. 6515 So. Rockwell St 
TelephonA! Renublic 9728

KI. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

Rezidencija 
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2516

sados kreipkitės į

Iii iederal Savings
1 AND LOAN ASSOCIATION

’ or CHICAGO .
., 2202 Wcst Cermak Road

EEN.į J. KAŽANAŪSKAS, Raštininkas

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Seredoi ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telėfonas Canal 1176.
Namai: 6459 S. Rockirell Street 

Telefonas Republic 9600.

Laidotuvių Direktoriai
St.

Kitame Pittsburgho Naujie
nų numery pradėsime talpinti 
Pittsburgho ir apylinkės SLA.

LINOLEUM 9x12 
STIPRUS IR GRAŽUS 

$3.95
R00SEVELT 

FURNITUREco 
2310 West 

Roosevelt Road
Tel. Seeley 8760

K Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARN^VIMAŠ DtENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109
.... —.......... .... " ............ . . .... . ............. ....... ........ ........ ... " -.—

J-F-R ADŽIUS
668 Mest 18th Street___________ Pilone Canal 6174

S. M. SKUDAS 1
718 West IS-li Street Phone Monroe 8877

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Bouievard 5208-8418

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington
Room 737

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

( Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tel.: — Hyde Park 8395

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY 

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet 
iki 8:80 v. vak. Subatoj nuo, 12 iki 

6:00 vakare. ’ 
188 W. Randolph St.

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

AKIŲ SPECIALISTAI

Phone Raulevard 7942

Dr. C, Z, Vezel’is 
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Sereaoj pagal sutarti.

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
OfiMs 4«45 SO. ASHLAND AV* 
Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimu. 
Ofiso Tel.: Boalevard 782® 
Namu Tet: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS ift CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

- - ■ ■' - .  ■ ...  1.1 ■■!■■■■

Kiti Lietuviai Daktarai.

Tel. Bouievard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. NedSL nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ” 

Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

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

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrų* seredas. 
Sekmadieni susitarus.

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 piety. 
Rezidencijos tel. Prospect 8088.

Blue Front Meat Marke t Naujoj Vietoj
Vėliausius mados moderniški įrengimai. Automatiška šaldymo sy- 
Stema. Sanitariškas maistų užlaikymas. Užlaikome didžiausi pasi
rinkimą visokių mėsų, šviežios ir rūkytos, rūkytų ir šviežių kilba- 

>sų, kumpių, balidnių, salsisonų piknikams ir parems. Mes prista
tėm į namus. Musų kainps jumis nustebins.

Pirkite pas Lietuvį: . . . ,
BLUE FRONT MEAT MARKET

PAUL W1RBA, Savininkas
3659 SO. HALSTED STREET TEL. BOULEVARD 0689

•* * t /■'U

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

WEST SIDE HOTEL
VZALTER NEFFAS, Savininkas 

2435 South Leavitt Street
——— —— -■■■   »—■■■■   r< i <.m ... C.  —

Tel. CANAL 9589

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

Pirkite pas Lietuvi:

Monarch Wifte Liquor Store
J. GAUBAS, Savininkas. ; ; ,

3529 So. Halsted Street ) Tel. Bouievard 7258

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

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomai per 88 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru,' moterų ir vaiku pagal nau* 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 16—12 piety ii 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avėnue Phones Yards 1741-1742
Brightori Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Cana] 2515—Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tėl. Pullman 1270 arba Canal 2515

Š. P. MAŽEIKA
8319 Lituąpica Avenuę - Phone Yards 1188

i J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

■ k

8807 Lituariica Avenue
A. MASALSKIS

Phoile Bouievard 4189

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Bouievard 7589

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Are.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
YAftdS 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

DR. G. SERNER 
_■ 1IĖTUVIS 

Vari. 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas lt Akintu Dirbtuvė
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. 
Valandos nuo 10—4.

Nedaliomis nuo

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOimS ASHLAND AVB. 

Ofiso valandos:.
Muo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piietn 
7 iki 8 vaL NedU. nuo 10 ilrf 12 

Rez. Telephone PLAZA 24H

Tel.

10 iki
8nuo 6 Iki 

12 vai. diena.

Ofiso Tel Dcrchester 5194 
Rez. TeL Drezel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas, 

Moterišku. Vyrišku, Vaiky ir visu 
chronilky ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė..
Valandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Nedlfa 

liomis ir (ventadienials 11—11 
UiaM. 1



NAUJIENOS, Chicago, UI

Tautininkų “Babilionija
komitetas

tautininku

pranese

no
Viso

kongresą

kas

aiškino brolis

Dabar Tik

109.50
Išsimokant!

BUDRIKO PROGRAMAI

vakare

Visiems
visų žemių išdirbysčių

SOUTH HALSTED STREET Tel. BOUlevard 47053417

NATHAN
KANTER

Dirbtuvės 
persitikrin

Kongresą ir reika • 
nevilkinamai Lietu- 
atsteigta demokratu 
ir Lietuvą valdytų

685,524 
12,028,758 

1,504,391 
289,834 
755,813

matome 
visgi jo

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Josephine Pilkis 
įstojo į biznį

Prie bet kokį cigaretę 
stalo, bile kokiam kli
mate, jus galite gauti
01d Golds
Šviežumo - 
kitę patys.

štai kiek yra telefonų pa
sauly :

šiaurinėj Amerikoj 18,275,570
Pietinėj Amerikoj
Europoj
Azijoj
Afrikoj
Okeanijoj

“Jis ragino kumeles grei
čiau bėgti, vienai su botagu 
per šoną drožė ir pareiškė: 
Vladai, pats matai kaip mes, 
ūkininkai gyvename; Padėtis 
ūkininkų skandalinga.. Gali
mas daiktaę, kad anksčiau ar 
vėliau ūkininkų kantrybė iš
sisems.”

nė , vaišina kostumerius žuvim
— Korespondentas.

Tai yra 
nes joj pasa- 

renkan-

kuopos prisirašė 12
Taigi kuopa au-

WCFL. Nedėlioję, 7 vai. vakare, 
WAAF. Kiekvieną dieną, 7 vai

WHFC. Ketvirtadienj, 8 vai. vakare

Seimui 
Lietuvos 

vadai 
seimo dele 

kaipo 
už demokratines į 
demokratinę tvarką 
Pamaniau sau, kad 
tautininkų delegatų, 
sandariečiai supras

Jei skaityti kiek kuri pavie
nė šalis turi telefonų, tai pir
mą vietą užima Jungtinės val
stijos su 16,868,955 telefonais: 
Vokietija su 3,134,103 telefo
nais; Didžioji Britanija ir šiau
rinė Airija su 2;366,311; Fran- 
cija su 1,399; Kanada su 1,- 
193,729 ir Japonija su 1,068- 
244 telefonais.

Sovietų Rusija kartu šu Si 
biru turėjo 739,381 telefonų 
Švedija — 616,947; Italija — 
516,075, ir Australija — 501,

Kaip matome, čia Viktoras 
Čekanauskas savo broliui aiš
kiai davė suprasti, kad ūki
ninkų neramumai yra ne keno 
politinė agitacija, kaip Sme
tonos valdžia aiškina, bet tie 
neramumai yra dėl nepaken
čiamos gyvenimo padėties.

Toliasniame pasikalbėjime 
Viktoras Čekanauskas jau aiš
kiai savo broliui pareiškė sa
vo mintį:

Plačiai žinoma chicagiečiams, 
o ypač joniškiečiams ir žaga- 
riečiams, p-nia J. Pilkienė nu
sipirko puikią taverną iš p. 
Kezell (Kazlausko) adresu 6334 
So. Western avenue ir praėju
sį šeštadienį, pasiieškojusi pa
tyrusį bartenderį lietuvi, ati
darė šią naują užeigą.

žagariečių ir joniškiečių ko
respondentas ketvirtadienį tu
rėjo progos atsilankyti į p-nios 
Pilkienės taverną ir vieta jam 
patiko. Tai ne kokia šūkaujan
ti užeiga, bet džentelmeniška, 
su skoniu4 išpuošta. Vėsu joje, 
švaru.

Penktadieniais p-nia Pilkie-

geriausia vieta pirkti Refrigeratorius Bu driko Krautuvėse, kur yra didelis pasirinkimas 
lengvais išmokėjimais.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

F. S. and L. Ins. 
ypatos iki $5,000.00 
mėnesiai. Praeityje

Čia yra proga jsigyti pasaulio didžiausj 
refrigeratorių bargeną! Tikrą, šeimai 
tinkamos mieros, Kelvinator gali įsigyti 
tokia žema kaina, kad ir akys netikės. 
Didelis, naujutėlis su tomis pasaulinės 
reikšmės savybėmis, kurios padarė Kel
vinator garsiu!

Niekad tokio bargeno 
siūlę ir 
užeikite 
liokite!

Pas mus DYKAI 
Įsigykite knygutę, kaip pasirinkti 
elektrikos refrigeratorių 
neatbūtina visiems, 
kyta kas reikia žiūrėti 
tis refrigeratorių.

ŽIŪRĖK į šias 
SAVYBES!

Mažų išlaidų paliu- 
dymas...Penkių me 
tų globos planas.. 
Sušaldo 81 kubą le 
do...įdirbtas termo 
metras...temperatu- 

ros kontrolis....automatiška šviesa...nauja priedų skrynia 
ir daug kitų laiko ir pinigų taupumo savybių.

•Saulio 1 dieną 1935 metų, 
vėliausia datą, iki kurios pa
daryta palyginamosios skaitlį 
nės, Jungtinėse Valstijose tu
rėta 50.29^% viso kiekio tele
fonų esančių pasauly; visas 
šiaurinės Amerikos kontinen
tas turėjo 54.49%; Europa tu
rėjo 35.86%; Azija 4.49%; 
Pietinė Amerika 2.04%; Afri
ka .87%; Okeanija, kurion įei
na Naujoji Zelandija, Filipinų 
salos, etč., turėjo telefonų 2.-

komisijos gavimui 
pridavė kuopos valdybai

Kuopai gavimas čarte- 
kaštavo $15.

Labai gerą įspūdį padarė U. 
Ručinskienės raportas iš Kon
greso Demokratinei Tvarkai 
Lietuvoj Atsteigti, įvykusio 
Glevelande birželio 20 ir 21 
dd. Ji išdavė platų raštišką ra
portą.

Buvo ir antras delegatas, 
būtent Dr. A. L. Graičunas, 
kuris dėl silpnos sveikatos ne
galėjo važiuoti 
vienok laisvamanių seime bu
vo išrinktas į centralinį ko
mitetą.

J. K. šarkiunas, kitas šios 
kuopos narys, išrinktas į cent
ralinį komitetą kongreso at- 
steigimui demokratinės tvar
kos Lietuvoj. Taigi ši kuopa 
yra atstovaujama abiejuose

Kaip matome iš šių kelių bro
lių Čekanauskų pasikalbėjimo 
žodžių galima suprasti, kad 
Viktoras Čekanauskas jau pra
deda savo broliui skųsti var
gingu gyvenimu. Bet brolis V. 
M. Čekanauskas, turėdamas ki
šenėje Smetonos įteiktą meda
lį, vieton klausyti brolio skun
dą ir patirti jų gyvenimo pa
dėtį Lietuvoje, kaip pats pasi
sako, vieton klausyti, žvalgėsi 
aplinkui žiūrėdamas, kaip Lie
tuvos varnos lekioja. Reiškia 
medalis užglušino ausis negir
dėti brolio nusiskundimus!

Nors V. M. Čekanauskui bro
lio pasakojimas, kaip 
buvo neįdomus, bet 
paklausė:

“— Ir kas gi to

Physical Therapj 
and Midwife 

6630 S. Westen» 
Ave„ 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo naihuc 
se ar ligoninėse. 
duodu massage 
electric t r e a t- 
•nent ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterimi ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ROSELAND — Lietuvių 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijos 1 kuopa 
mątyti iš raportų, 
išduoti susirinkimui 
me liepos 14 dieną.

Pikniko komisija 
kad įvykęs birželio 14 dieną 
piknikas davė šiek tiek pelno.

T. J. Kučinskas, kaip narys 
čarterio, 

čar-

BUDRIK FURNITURE M ART
VISKAS DEL NAMŲ UŽ ŽEMAS KAINAS! 

3347 South Halsted Street

mes nesame 
gal niekad jo nebesiulysime. Tad 

tuojaus šiandien — neatidė-

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.

Kas užsimerkia prieš rimtus 
gyvenimo faktus, tas skaud 
žiai nukenčia. Atsižvelgiant j 
šiandieninę Lietuvos padėtį, bu
tų tik kūdikiškas elgėsis save 
medaliais nusibovinti. Ypatin
gai medaliais apdovanoti ir 
šiaip tautininkų vadai, turėtų 
suprasti, ką reikš Lietuvai, 
jeigu jos ūkininkų kantrybė 
išsisems. Jeigu Lietuvoje atsi
tiks kas nemalonaus, tam kai 
tininkais bus patys tautinin
kai, kurie babilioniškai sumai 
šytu protu yra užsimerkę Lie
tuvos gyvenimo klausimuose.

Buvęs sandariečių seimas 
Sandaros prezidentu išrinko S. 
Gegužį, kuris SLA. seime pa
reiškė savo mintį už rezoliuci
ją. Buvau pamanęs, kad san
dariečiai po seimo užims savo 
pirmiaus turėtą Lietuvos klaup
sime poziciją. Bet kada fašis
tai Gegužį užčiaupė ir priver
tė net prieš rezoliuciją balsuo
ti, pamačiau, kad sandariečiai 
jokio progreso nepadarė ir pa
siliko fašistų bučyje. Tokio nu
sistatymo besilaikydama San
dara netik nesustiprės, bet su- 
silpnės. Labai gaila.

Sandarietis-Tautininkas.

veikia. Tai 
kurie buvo 

laikyta-

sukilimo 
iniciatoriai ? Kodėl ūkininkai 

rengiasi sukilti ? •
“— O kas gali žinoti kas 

sukilimą rengia, kokį tikslą 
turi? — pareiškė Viktoras 
abejingai. Yra gandų, viso
kių kalbų, bet ar galima toms 
kalboms tikėti? Tačiau aiš
ku, kad -ūkininkai nerimslu 
def sunkios ekonominės bui 
ties.”

33,539,890
Taip bendru skaičium,, taip 

proporcionaliai gyventojų kie
kiui, Jungtinės Valstijos vado
vauja pasauliui telefonų tarny-

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMO.

Kaip matome, Viktoras Če
kanauskas savo broliui aiškiai 
ir atvirai pasakė, kad gyveni
mas nepakenčiamas ir ūkinin
kų kantrybė išsisems. Bot tai 
kantrybei išsisėmus gali būti 
labai liūdni daviniai. Negalima 
prie to leistis ir reikia laiku 
padėti keisti ir gyvenimą tvar
kyti. Amerikos pažangieji lie
tuviai, tai permatydami, suma
nė šaukti 
lauti, kad 
voje butų 
nė tvarka 
pačių šalies gyventojų rinktas 
seimas. Bet tautininkai, vieton 
tokiam kongresui pritarti, jį 
smerkė ir tuomi smerkimu jie 
nenori gydyti Lietuvos žaiz-

TAUPYKIT PINIGUS UŽ 
TINKINTOJ IŠTAIGOJ

U. S. Government įstaiga.
Corp. apdrausta kiekvienos

Mokam dividendą kas 6
išmokėjom 4%

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

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

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

mielas broli 
Gtal jau girdėjai apie 
mus gandus, kad buk Suval
kijoj ūkininkai pradeda su
kilimą? — paklausė jis.

“— Taip girdėjau, bet ar 
tie gandai teisingi, ar gal tik 
tušti gandai?

“— Aš manau, kad tie gan
dai rimti. Vakar man pasa
kojo p. Drobnė, Seniūnas, 
kad buk Alovės policijos vi r 
šaitis jam sakęs, kad Suval
kijoj yra ūkininkų sujudi 
mas. Yra žinių, kad tas su
kilimas įvyks, bet kol 
musų apielinkėje viskas 
mu

“Kuomet jis kalbėjo apie 
gandus ūkininkų sukilimo, 
aš su pasigerėjimu apžvel
giau gražius vaizdus, mačiau 
gražias Alytaus miesto apie- 
linkes ir Nemuno krantus.”

dė, kad diktatūros prislėgti lie
tuviai Lietuvoje jiems visai ne 
apeina.

Paimkime
veikėją V. M. Čekanauską, ku
ris lankėsi Lietuvoje ir gavo 
Smetonos medalį. Jis aprašy
damas savo įspūdžius Lietuve 
je, “Amerikos Lietuvio” No. 
28, aprašydamas pasikalbėjimą 
su savo broliu štai ką paša-

centraliniuose komitetuose-
Nutarta surengti šią vasarą 

dar bent porą gerų piknikų, 
kad sukelti kiek pinigų pla
tesniam nuveikimd. Tam tiks
lui tapo išrinktas 
|kurin įeina veiklus nariai, bu- 
jtent St. Dambrauskas, J. Jo 
jcius, S. Vitkus ir A. Maziliaus 
kas.

Prie 
naujų narių 

iga nariais ir veikimu.
— Senas Antanas

fc HMM
■■iii t

“šventrašty” yra porašy- gams Liaudininkams ir pasiro 
ta, jog kadaise babilioniečiai 
norėję pasirodyti gudriais ir 
galingais, sumanė pastatyti 
tokį augštą bokštą, ku’riuo- 
mi pasiektų “dangų”. Bet to- 
kis babilioniečių žygis Die
vui nepatikęs ir Dievas jiems 
sumaišęs protą, kad jie to 
bokšto baigti negalėtų. Bok
što statė j ai pradėjo nesusi
kalbėti : vieton reikalaujamo 
molio davė plytas, vieton ply
tų vandenį ir visos jų pa
stangos nuėjo velniop.
Prisiminus Babilionijos bok

štą, norisi kelis žodžius tarti 
ir apie lietuvius tautininkus, 
arba apie jų “tautišką babilio- 

• • J 9 mją .
Amerikos lietuviai tautinin

kai, irgi kaip tie babilionieČiai, 
buvo užsimoję labai daug pa
sidarbuoti “tautos labui”. Jie 
ėmėsi organizuoti Lietuvos “at
statymui”, “apavimui” ir “ap
rengimui” visokias bendroves. 
Pagalios organizavo net laivy
nų bendroves ir bankus. To- 
kis didelis užsimojimas pasi
darbuoti “tautos labui”, jiems, 
kaip ir tiem babilioniečiams, 
sumaišė protą ir tą savo pro
to mišinį jie vaizdžiai parodė 
vėlesniu laiku susibūrę j savo 
“Sargybos Bokštą”, kuris ran
dasi Brooklyne ir kuriam va
dovauja visų organizuotų ir su- 
bankrutijusiu bendrovių gene
rolai, kurių vadovybės dėka 
Amerikos lietuviai pražudė dau
giau negu milijoną dolerių, 
pirkdami jų organizuotų ben
drovių šorus. Na ir visas tau
tininkų “tautos labui” darbas 
baigėsi tokiomis pasekmėmis, 
kaip baigėsi Babilionijos bok
što statymas.

Kad tautininkų protas sumi
šęs Lietuvos klausime, tai ma 
tome daugeliu atžvilgių. Ypa
tingai tautininkų protą, kaip 
gaspadinė kukulius puode, su
maišė Smetona, kai kuriuos 
tautininkus padarydamas Ge- 
demino kavalieriais, apdova- 
nuodamas juos medaliais. Tad 
tautininkų vadukai, galutinai 
nusišpicavę įvairiais Lietuvos 
politiniais klausimais, šiandien 
desperatiškai, net kaiktfrie prieš 
savo mintis šturmuoja.

Pavyzdin paimkime kad ii 
buvusį SLA. seimą 
sveikinimą atsiuntė 
Valstiečių Liaudininkų 
Jie sveikina SLA 
gatus ir bendrai SLA 
kovotojus 
dejas ir 
Lietuvoje, 
bent dalis 
ypatingai 
to sveikinimo prasmę ir mokės 
seime orientuotis Lietuvi s po
litiniais klausimais, Ret kur 
tau! Sandariečiai parodė save 
nedraugingumą Liaudininkams, 
prieštaravimą net savoms pa
reikštoms mintims, kada jie 
kartu su fašistais sudarė kačių 
koncertą, pasipriešindami pa
teiktai rezoliucijai, kurioj rei
kalaujama Lietuvoje atsteigti 
demokratinę tvarką.

Vitaitis, kaipo SLA. delega
tas, dalyvavo pasaulio lietuvių 
kongrese, Kaune.. Jis sugrįžęs 
ir “Tėvynėje” aprašydamas sa
vo įspūdžius pastebėjo, kad 
Lietuvos vadai, pareikšdami, 
kad Lietuvoje negalima kitokį 
tvarka negu dabar yra, nes 
gyventojai esą dar nepriaugę 
prie demokratinės tvarkos, 
skaudžiai klysta. Pats Vitaitis 
užginčydamas tai pastebėjo, 
kad Lietuvos kaimiečiai yra 
gana sąmoningi .žmonės ir net 
sąmoningesni, negu bendrai 
imant Amerikos piliečius. O 
SLA. seime, kada buvo svar
stoma rezoliucija Lietuvos de
mokratinės tvarkos klausime, 
Vitaitis su visais fašistais pie
stu stojo prieš rezoliucijos pri
ėmimą. Nors rezoliucija buvo 
priimta, bet jie tokiu savo el- 
gėsiu spiovė veidan savo dratf-

“— Na, kas gero provin 
cijoj girdėti, broli, Vikto
rai?

“— Et, kas čia gero bus, 
atsakė jis.

esą-

M jlP' KLAIPĖDĄ
J /*> Lietuviam! gepai 

ŽINOMA
ŠVEDŲ AMERIKOS 

UNIJA
(Per Gothenburga, Švedija)
Patogi ir greita kelionė 

Pigios Laivakorčių kainos
Laivu išplaukimai iš N. Y.

Gripsholm..................... Liepos 25
Kungsholm, ....... Rugpiučio 18
Drottningholm...... Rugpiučio 27
Gripsholm. .............. Rūgščio 5

Platesnes žinias apie kelione teikia 
veltui ir. parduoda laivakortes, visi 
musu autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi švedu Amerikos Linijos Sky
riai.

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 North Michigan Avenue, 

Chicago. III.

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR CU.
4707 South Balutei! Street 
Visi Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTBIBUTQBIS

Jungtinėse Valstijo
se daugiau; telefonų
šioj vienoj šaly daugiau tele

fonų, negu visose kitose ben
drai.
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Published Daily Excėpt Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. under the act of 
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Chicagoje paltu:
Metams ■—..... -- - $8.00
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2.00
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Metams  $5.00
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MELAS IR NESĄMONĖ

“Tėvynės” redaktorius rašo’-: 
“Kad didžiuma Seimo de

legatų nepritarė (? — “N.!’ 
Red.) rezoliucijai Lietuvos 
vidujinės santvarkos klausi
mu, tai ne dėlto, kad jie bu
tų demokratijos priešininkaį, 
bet vien dėlto, kad palikti 
Susivienijimą nuošaliai tokių 

j kuriais 
bariai yra skirtingai 

H

MAKSIM GORKI

Senutė Izergil
Vertė K. BARONAS. %

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St, Chicago. 
Ilk Telefonas Canai 8500. 
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SUVALSTYBINS GINKLŲ PRAMONĘ

Francijos parlamentas nutarė didele dauguma bal
sų — 484- prieš 85 — paimti į valdžios rankas ginklų ir 
amunicijos biznį. Einant tuo įstatymu, bus nusavinta 
10 didelių dirbtuvių, kurios atlieka daigiausia valdžios 
užsakymus; o kitos kompanijos, kurios gamina ginklus 
ir amuniciją rinkai, bus pastatytos po griežta valdžios 
kontrole.

Šitą reformą sumanė socialistai ir kitos kairiosios 
partijos, sudarančios vadinamąjį “liaudies frontą”.

Nėra abejonės, kad ginklų pramones suvalstybini- 
mas prisidės prie karo pavojaus sumažinimo. Nes pri
vatiniai ginklų fabrikantai dažnai paperka ląįkraščius, 
kad jie agituotų už ginklavimąsi ir karą. Valdžia šitą 
agitaciją sustabdys.

politinių- veiksmų,
SLA.
nusistatę.

Viena, čia pasakyta netiesį, 
nes rezoliucijai Lietuvos klau
simu dauguma pridarė (93 bal
sais prieš 90). Rezoliucija bu
vo priimta, ir ji yra seimo nu- 
tarimas, nežiūrint ar tatai p. 
Vitaičiui patinka, ar ne.

Antra, yra nesąmonė sakyti, 
kad tię, kurie balsavo prieš re
zoliuciją, taip elgėsi dėlto, kad 
jie norėjo palikti Susivienijimą 
“nuošaliai nuo tokių politinių 
veiksmų, kuriais SLA. nariai 
yra skirtingai nusistatę”. Kas 
nori būti nuošaliai, tas nebal
suoja nei vienaip, nei kitaip, 
vadinasi, susilaiko nuo balsavi
mo.

^LENKIJOS VALSTIEČIŲ REIKALAVIMAI

Lenkijoje eina toks pat didelis, jėį ne didesnis, kaip 
Lietuvoje valstiečių bruzdėjimas. Bet jisai yra geriau 
organizuotas, štai, birželio mėn. pabaigoje įvyko dide
lės iškilmės Novoselcuose valstiečių didvyriui Mykolui 
Pyžui paminėti. Į tas iškilmes suvažiavo daugiau kaip 
120,000 valstiečių.

Šita prpga Lenkijos valstiečių partija (Stronitstwo 
Ludowe) įteikė faktinąm Lenkijos valdžios “bosui”, ge
nerolui Rydz-Smigly, memorandumą, kuriame reikalau
jama, kad valdžia leistų sugrįžti Lenkijon ištremtiems 
valstiečių vadams — Vitosui, Kierųikui ir Baginskiui. 
Toliaus memorandume reikalaujama, kad butų pakeista 
konstitucija, vadovaujantis demokratiniais principais.

Valstiečių memorandume reikalaujama, kad butų 
paleisti dabartinis Lenkijos seimas ir senatas ir. kad 
butų paskelbti nauji rinkimai demokratiniais pagriib 
dais. •'

Kaip matome, Lenkijos valstiečių reikalavimai yra 
labai panašus į Lietuvos ūkininkų reikalavimus. Tai. ne
reiškia, kad jie vieni antrus pamėgdžioja, bet tai rodoj 
kad valstiečių judėjimą tose dviejose šąlyse iššaukė pa
našios priežastys.

Valstiečių masės negali pagerinti sūvo būklės, jei
gu nėra laisvės ir demol^atįnės tvarkos. Todėl valstie
čiai to ir reikalauja.

Ęęt sąndąriečiai balsavo 
prieš, ir jie balsavo prieš tada, 
kada pakėlė lermą fašistai. 
Rrądžioje sąndąpięčių lyderis 
Gegužis ne tik pats buvo pasi
sakęs už rezoliuciją, bet ir lai
kė kalbą, agituodamas seimo 
delegatus, kad jie balsuotų už.

Todėl p. Vitaitis niekus tau
zija, pasakodamas, kad balsa
vusieji prieš rezoliuciją norėję 
“santaikos” Susivienijime. San- 
dariečiams rūpėjo ne santaikk 
Susivienijime, bet santaika sų 
fašistais.

JiiPį ' F:’*,).

Kita nesąmonė yra sakyti, 
kad reikalavimas deinokratinčs 
tvarkos Lietuvoje tai “partijų 
reikalai”. Tos tvarkos Lietuvo
je reikalauja visos stovės, iš
imant saujelę atžagareivių-fą; 
Šisfų, kuriems ir pati Lietuvh

(Tęsinys)
Tai šen, tai ten jos valandė
lei atsirasdavo ir gęsdavo, tar
si keli žmonės, išsiblaškę po 
stepą toli viens nuo kitof įieš
ko j o joj ko tai, užsidegdami 
degtuką, kurį vėjas tuoj aus 
gesindavo. Tai buvo labai keisti 
melsvi liežuvėliai, primenanty; 
ką tai pasakingo.

—Ar matai tu kibirkštis?— 
paklausė manęs Izergil.

—štai tas, melsvas? — 
dydamas jąi į stepą atsakiau 
aš.

—Melsvas? taip, tai jos.... 
Reiškia, visgi skraido! Na-na... 
Aš jau štai nematau jų dau
giau. Negaliu dabar įmatyti 
daugelio. , ,

—Iš kur tos kibirkštys? — 
paklausiau aš

Aš buvau 
pirmiau apie 
kibirščių, bet 
kaip papasakos apie tai senu 
te Izergil. -

—Tos kibirkštys paeina nuo 
degančios Banko širdies. Buvo 
sviete širdis, kuri kartą užsi
liepsnojo1 Ugnimi... Ir štai iš 
jos tos kibirkštys. Aš papasa
kosiu tau apie visą tai... Taip
gi sena pasaka... Sepa, viskas 
sena! Matai tu, kiek senovėje 
visko?... Q dąbar štai nėra nie
ko tokio 4- fic žygių, ne žmo- 

ne tdkiy pasakų, kaip se- 
Delko? Na gi, pasa

tu ži-

s

ro-

senu‘tės.
ką tai girdėjęs 
jų paėjimą tų 
norėjosi išgirsti

imant

nerupi. *
Juk Lietuvos nepriklausomy

bės deklaracija irgi Pasisako 
už demokratiją. O ar tą istori
nį aktą SLA yrą kada nors pri
pažinęs “nesantaiką keliančiu” 
dalyku?

. ''i- t-iį
Ažuot mokinęs “partijas’’, p. 

Vitaitis tūrėtų vadovautis ŠLA 
seimo nutarimu, kuris pasmer
kė Lietuvos tautininkų diktatū
rą ir smurtą.

Lietuvos nepi’iklausomy-

PASAKORIUS

BUVO KOMUNISTAS, DABAR “RENEGATAS”
• ' '

“Renegatu” pavirto jau ir garsusis Francijos ko
munistų vadas — Doriot, proletariško Paryžiaus prie
miesčio Sįt. Ejenis meras.

Jisai šiandie smarkiau atakuoja sovietų Rusiją, įr 
oficialinę komunistų partiją, negu dešiniųjų partijų 
žmonės, jisai smerkia Franci jos sutartį su sovietais, sa
kydamas, kad ta sutartis tarnauja ne taikos palaiky
mui Europoje, bet bolševikų karo užmačiomis, Savo bu
vusius bendradarbius komunistų partijoje jisai vadina 
Maskvos pastumdėliais ir jos apmokamais agehtais.

Kovai prieš komunistus Doriot įsteigė “Francuzų 
Liaudies Partiją” kurios programas yra šięk-ti'ėk pahą- 
šus j fašistų, ir kai kurie Francijos politikai manę, kad 
toliaus fašistiškas judėjimas Ffaripijoje spiesis labiau 
po naujosios Doriot partįjps veliąyą, negu aplipk “Ilg
ines Kryžių”.

Apžvalga
ŽODŽIO IR SPAUDOS LAISVĖ 

RUSI JO j ji TIK KOMU
NISTAMS

SSRS vyriausias komunistę 
organas “Pravda” rašo birže
lio 23 d. apie naujos sovietų 
konstitucijos projektą, kuriame 
piliečiams neva garantuojama 
žodžio, spaudos ir kitokios lais
vės. “Pravda” sako:

“žodžio ir spaudos laisvė 
\ leidžia savikritiką, bet ji įve

dama socialistinei santvąpkąį 
sustiprinti. Kiiržu)ąz|ųę ir 
rtienševjkų-eserų spauda mu
sų kelyje panaikinta visam 
amžiui.”
Kas ne komunistas, tas, pa

sak “Pravdos”, “negaus nė ga
baliuko popiercs, nepetžgngš 
spaustuvės slenksčio. Jis ne
gauk nei salės, |iėi kąhi bario, 
nei kortelės, kiidžodžiū arba 
raštu skleistų nuodus.”

Reiškia, socialdemokratų 
(menševikų) ir social-revoliu- 
cionierių idėjos Rusijoje tai — 
“nuodai”!

Tai tokia yra bolševikiška 
“demokratija”.

*4 S“ :• • J.' • '« ■

“Naujienose” buvo nurojyta, 
kad tas frakcines peštynes Su
sivienijime, kurios ėjo per me
tus su viršum laiko, iki Cleve- 
lando seimo, išprovokavo tau
tininkai, o ne socialistai. Socia
listai ne tik nenorėjo kelti vai
dus Susivienijime, bet buvo pa
siūlę sandariečiams vengti viso
kių partinių kivirčų organizaci
joje, ruošiantis prie jubilieji
nio seimo.

“Laisvės” Bimba iš to daro 
“išvadą”, kad “Naujienų” re
daktorius “slaptai konferavo su 
smetonininkais” ir kad jisai “ti
kėjo Viziikd ir Tysliavos gar- 
Bęš žodžių”. Tai yra absurdas.

Jdkių “slaptų konferencijų’ 
^Naujienų” redaktorius su pp. 
Viniku ir Tysliava nelaikė, jei
gu vienas ašmuo pąkyięčia ki- 
;ą pažįstamą ąsmenj į svečius, 
;ai juk tai nėra “slapta konfe
rencija”.

Kada “Naujienų” redaktorius 
kalbėjosi su Viniku ir Tyšlia- 
yą, juodu dar niekuo nebuvo 
pasirodę, kaipo “smetonijiin- 
kai”. Pagalios, iš kur_ Biipba 
žino,. kad “Naujienų” redakto
rius reikalavo iš Viniko ir Tys
liavos “garbės žodžio” arba kad 
jisai tokiu jų žodžiu “tikėjo”?

Juk visa tai yra paties Bim
bos sugalvota. Jisai nesugebd 
suprasti paprastų faktų itaip, 
kaip jie yra paduoti, bet bando 
juos tempti ant savo “teorijos”

prasidriekė visur šaknys ir 
kiekvienas žingsnis kainavo 
ifems žmonėms daug prakaito 
ir kraujo. Ilgai jie ėjo... Vis 
tankesnis darėsi miškas, vis 
mažiau buvo jėgų! Ir štai jie 
padėjo rugoti ant Danko, sa-t 
kydaihi, kad veltui jis, jaunas> 
ir nepatyręs, nuvedė juos 
hia kur. O jis ėjo prieky 
bdvo drąsus ir skaistus.

(Bus daugiau))

TURI $200,000, BET KUR?

TIPTON, tą

lę į liūdesį. Reikėjo išeiti iš to 
miško ir tam buvo tik du ke- 

vienas — atgal, — ten 
buvo stiprųš ir pikti žmonės, 
kitas 
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vėjo milžinai medžiai, ankštu 
apkabinę viens kitą, galingo
mis šakomis irnuleidę savo 
suraizgiotas šaknis giliai į tir
štą pelkių dumblą. Tie med
žiai stovėjo tylus ir nejudą, 
kaip akmeniniai, dieną pilkoj 
prieblandoj ir dar anksčiau su- 
siglausdavo apie tuos žmones 
vakarais, kada susikurdavo 
ugniakurus. Ir visada, dieną ii 
naktį, apie tuos žmones buvo 
žiedas stiprios tamsos, kur 
tarsi rengėsi sutrinti juos, pri
pratusius prie stepų erdvumo 
ir šviesos. O dar baisiaus bū
davo tada, kada vejas plakė 
medžių viršūnėmis ir visas 
miškas kurčiai gau'dė, tarsi 
grūmojo ir giedojo laidotu vii j 
giesmę tiems žmonėms, ką pa
sislėpė jame nuo priešų. Tąi 
buvo visgi stiprus žmonės ir 
butų galėję eiti muštis ant 
mirties su tais, ką kartą per
galėjo juos, bet jie negalėjo 
mirti kovose dėlto, kad pas juos 
buvo užžadai ir jeigu butų jie 
numirę, tai butų prapuolę iš 
gyvenimo ir tie užžadai. Ir dėl
to jie sėdėjo ir mąstė ligomis 
naktimis, kurčiai miškui užianį, 
nuodingoj smarvėj pelkių. Jie 
sėdėjo, o šešėliai nuo ugniaku
rų šokinėjo apie juos nebylia
me šokyje ir visiems rodėsi, 
kad tai ne šešėliai šoka, o be
sidžiaugiančios piktos dvasios 
miško ir pelkės... žmones sė
dėjo ir mąstė.

Bet niekas — nė darbas, nė 
moterys Uenų^argina kūno ir 
sielos ■ ;|moiiiij>^taip, kaip > nų- 
vargina JiuSno'Fmintys, ka ciul- 
pia širdį kaip gyvatės. Baimė 
gimė tarp jų, sukaustė jų tvir
tas rankas, klaikumą pagimdė 
moterys savo verksmu* ant la
vonų mirusiųjų nuo smarvės 
ir ant likimo baimės sukausty
tų, — ir bajlųs žodžiai pradėjo 
girdėtis miške, išpradžių ne
drąsus ir tylus, o paskui vis 
garsiau ir garsiau... Jau norė-

liai
heži-; 
jy ir’

priekyn, ten std

Ūkininkas 
Louis Voss, kuriam du tolimi 
giminaičiai paliko $200,000. 
Voss turtingas, bbt nežino kur 
tie turtai yra, nes velioniai už
kasė pinigus, išmetydaiųi juos 
mažomis sumomis po visą ukj.

gyvenimo

vienas tų

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

Autoritetas ir laisvoji min* 
tis—prof. V. Cępinskas

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

(snūdžiai iš Leningrado ir 
Maskvos—Ant. Venclova.

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

lionis.
Gabrielės Petkevičaitės— 

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

Zoologijos tėvas -
Sidabriniai debesys—pro- 

fes. E. Tichoriiirov.
Ryto debesys — A. Pavi

lionis. j
Karas istorijos faktų švie

soje — M. Pakalniškis.
Apžvalga ir redakcijos 

straipsniai. 68 puslapiai — 
Kaina 45 centai* 

galima gauti

R. V.

mų 
novęje.. 
kyk! Neįstengsi... Ką 
nai?

Ką jus žinote1, visi 
ji? Eh!.. ^lĮirčtiVmčt į 
atidžiai — 
ta bus,.. C 
ir todeį nq 
aš gi 
viską mą|fd 
no akysMlf matau aš, kad ne- 
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gyvena j'zmdnes, o vis taikosi. 
taikosi;| ir praleidžia tam visa 
savo gyvenimų. Ir kada apva
gia įa(ys t save, išaikvoję lai
ką, tai pradeda skųstis likimo. 
Ką gi čia likimas? Kiekvienas 
pats sau likimas! Visokių žmo
nių dabar aš matau, o( štai 
stiprių nferti! Kur gi jie?... Ir 
gražuolių darosi vis mažiau...

Senutė užsimąstė apie tai 
kur pradingo iš gyvenimo stip
rus ir gražus žmonės ir mą
stydama žiurėjo į Stepą, tar
si j ieškodama jame atsakymo.

Aš laukiau jos pasakojimo 
ir tylėjau, bijodamas, kad jei
gu4 paklausiu ją ko nors, ji vėl 
nukryps į šalį. Aš žinojau, kad 
kada ji išeina į audringą jurą 
savo atsiminimų, ji dvelkia ant 
jos filisol’ija, ir tankiai atsi
tikdavo, kad galas tos ar ki
tos legendos žūdavo po našta 
tos filosofijos, laisvos ir pa
prastos, bet senutės Izorgil iš
dėstyme pavirtusios į kokį tai 
keistą kamuolėlį daugspalvių 
siuhi

ten viskas 
štai jus nežiūrite

'gyventi... Ar 
|u gyvenimo? Ak, 
mbrs ir, silpnos ma-

jam save ir savo laisvę, ir nię 
kas jau, išgąsdintas mirties, 
nesibijojo vergo 
Bet čia atsirado Danko ir vi 
sus išgelbėjo vienas.

“Danko — fai
žmonių, jaunas gražuolis. Gra
žus—visuomet drąsus. Ir štai 
jis sako jiems, savo drau
gams:

—“Nenuversti akmens nuto 
kelio mintimi. Kas ųieko ne
veikią, su tu° niekas neatsi 
tiks. Kam mes eikvojam spė
kas mintims ir liūdesiui? Kel 
kitės, eisime į mišką ir parei 
sime per jį, juk jis turi gi ga
lą — viskas pasaulyje turi ga
lą! Einame! Na! Ei!”

“Pažiurėjo į jį ir pamate, 
kad jis geriausias iš visų, dėl
to, kad akyse jo švietė daug 
jėgos ir gyvos ugnies.

—-“Vesit ’ tu mus!” pasakė
' ijjl

“Tada jis pradėjo vesti...
“Vedė juos Danko. Visi iš

vien nuėjo paskui jį — tikėjo 
jam.
Tamsu buvo ir ant 
žingsnio pelkė pražiodavo savo 
godžias puvėsių žiotis, rydama 
žmones, ir medžiai užstodavo 
kelią galinga siena. Susipynė jų

gudriai supainiotų lai!
T-. ■ 

III
Ir štai ji, pradėjo pasakoti
“Gyveno ant žemės senovėje 

tūli žmonės, kur—nežinau. ŽL 
nau, kad dideli nepereinami 
miškai supę iš trijų pusių tą- 
bori/s tų žmonių, o iš ketvir
tos — buvo stepas. Buvo tai 
linksmus, stiprus ir drąsus 
žmonės, negeidžiusieji daug,.. 
Ir štai atėjo kartą sunkus me
tas: atsirado iš kažkur kita gi
mine ir pravarė pirmesniuo- 
sįus į miškp gilumą. Ten bu
vo pelkės įx tamsa, kadangi 
miškąs buvo' senas, in taip tan
kiai pinėsi jo šakos, kad per 
jas nebuvo matyt dangaus ii 
saulės spinduliai vos galėjo pra 
mušti sau kelią iki pelkių per 
tankiu‘3 lapus. Bet kada jos 
spinduliai puldavo ant pelkių 
vandens, tai pakildavo smarve 
ir nuo jos žmonės žuvo viens 
paskui kitą. Tada pradėjo ver
kti žmonos įfy vaikai tos gimi
nes, o tęyąl jižsinĮ^^tė ir Jpuo-

J739 Sb. Halsted

jo eiti pas priešą ir paaukoti sakos tarp sąvęs kaip gyvatės
T

JAPONIJA ŽAIDŽIA SU KINIJA

jaunie- 
senovę 
atspė-

Suhkus tai buvo kelias! 
kiekvieno

Siait laikau jokįo biiuio įmo
nė be reklamot negali ggvuo-

eMbiniu įfdti patraakd ‘ 
nį /dijentų tkaiiių.
Amerikai įmonėj gerai, fu-

heapiem.
ItmuojM, tųp gtiui t»M».

Rėkiami, kuri atlhkkma dun
dant iMbimur į laikraUtm, 
vuuomet aptimokd. u >

• ’ * r ...
Ra» gartintui r “Niūjirnoif't 
tit uuuoniit turi nkud’ut.

gakšinkims
NAUJIENOSE
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workėrš for bhe month. Her 
nėcĮlacė would kėėp 2,000 sųfcfi 
wohkei,s ehiployed ifor ah eh- 
tire year. • ■

U..tfce Rpoj- devij 
for $50 a month is ą Įjoop- 
dogįer whpn he rests no\y aną 
tįpn, th<e iep-cpųt ępgnįeąą is 
Qųeen ąf Boondogląpį.
' ?pr s]hę geįs jnįlliąns 
doing nąthing ąt alj.

glė wbman iii JSTė^ Ydbk Žily 
can maintairi “a lair k AmėHhaį 
štattdhrd of livibg.’l te ši&ple- 
mėht thėir štarVhtfori iVriges. 
Įthėfcė Wdniėri arė fbrced nito

c
iriing of huinan beings iri 
wan”

“To give otit any sucli (hok- 
ror) piėtureš”, cdntinued the 
spokėsmAn for the AVal De
partment,” would be againšt 
prtblic policy. It would not be 
ethical; it would nbt be dečent. 
Think df the Gold Star Mo- 
thėrs tho coūntry šert t tn 
Lrance. Thdse mothers čąrried 
norite ih their riiirids beaųtifbi 
pietures of weli-kept reštlrig 
places. That iš what theV 
should havį — we canndt’šįioĮl 
those m'emories.”

Yet both the ąrmy and pąvy 
depąrtments not only releasp 
photographs that fąlsely glpri- 
fy war; būt those depąrtments 
furnish mpn and eąuipment to 
enable motion pieture com- 
panies to film movies likę 
“Shipiriates Forever”, “Flirt 
ation Walk”, “Here Comes the 
Nąvy”, and “Annapolis Farė- 
well.” By furpishing free laboi 
to film comįarii'es, those de- 
partinents robbed movie extrajj 
of abotft 100,000 nlan-hourš of 
employmeąj worth more thap 
$1,000,QQ,0 in Avages.

kot oąt of love for motion 
pieture companies did thė De- 
įartihents of War and of thė 
Navy furnish a million dollars 
wbrbh df free lAbor. Those de- 
partments, clever propagan- 
dists, furhished that free labor 
together with much eąuipment 
to help make movies that 
glorify war hy surrounding it 
with a falše glamour.

Thus, to prepare for a new

crop of Gold Star Mothers, for 
another harvest of dėąth And 
destruction, Uncle Sarti baily- . .r-,;. ........ ■ ■
hoos for war.

One imillion, 
thousand dollars 
— that is thė jįįdy suirt Count- 
ess Barbara Ėtutton Haiigvvitž- 
Revėntlow irecėrttly paid for 
Gąnna Waiska’s emeralds, 
knowh as “The Qūeėri’s Nėck- 
lace.” Barbara, thė ten-cent 
countess, inherited the millions 
of Dimę-store Woqlworth. Aftei 
Payi< a .Po'P1 U 
“cheap” Georgian prince, __
divorced her, tl>e epuntess paid 
dearly for art ėmpiy Danish 
title, and štili had enough left 
to spend $1,200,000 for a hand- 
fui bf Ušėlėšš štones.

' • A *. , J _ ■, »» .Z

Tpe ayerage į 
ily pf £°ųr ph rą ., 5 ,
$30 ą nipnth. 0h Įhąt bėsis 
thė $1,200,000 paid by Ine 
dime store countess for tlie 
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emerald necįdacp WQuld įiepp 
40,000 families pn relief fpr 
bne month. That. tidy šuh; 
would kęep 3,333 such fąmilįės 
on relief for an entire yėar.

The average WPA worker, 
So ridiculed for boondogling, 
gets about $50 a month. At 
that figure, Barbara’s handfųj 
of useless stones would pajr 
the wages of 24,000 WPĄ

two-huridred
— $1,200,000

• K* • > G
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a ,woman . raust not be stopped 
Irom "BiėlitnĮ hėr laW > 
whateyėr p’rice įiti iii MŠR 
ever įray she ni'ay be fofted 
po.

By ffstrąining at a gnąt apd 
šwallowii 
pat ffedė 
ąd anį 
and t

. ........ ................... .......       1 „i ,, 1 

iMMl tiMl^ose
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Už prieinamiausias kainas visiems 
parsiduoda

PIKKJRESS KILU TI VEIK

well-kept resting

• we cannot’spoil 
□ ’>

T--

eta

Basjkiausykitė mūšų gfažaus Lietuviško Progfąirib fyįįĮj; 
nedėlioj, 11 vai. rytėiŠ štdtiėš AVGE§, lWhknbėykiėš.

J, Kaledįnskas, Vedėjas

■■
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It’s the Voters’ Turn Now 
Uncle Sam Ballyhoos for War 
Queen of Boondoglers 
“Straining at a Gnat”

With the acceptance speech- 
es of Roosevelt and Garner, 
the 1936 politicąl copventions 
end. The Politicos have had 
their big inning; now it s the 
voters’ turn. Wide, too, is theii 
choięe.

ii people are rich and con- 
setvative, they’Jl decorate theii 
window with the pieture of 
Laridon and Knox. If thė vot
ers believe in the New Deal, 
they’ll mark their ballot for 
Roosevelt and Gafiier.

Būt if Mr. and Mrs. John 
Citizen are for inflątion, they’|į 
back Lemke and O’Brięn. 
Šhould voters desire public 
ownership of things publicly 
usfed, they’ll jBupport Norhiaii 
Tlįomas. IT, hd^eveD 1hcy dę- 
sire socialiam immediately 
through revolution by the 
wdrkers, they’ll give a hand 
to Earl Browder. *

So ihany are the courses of
, » , ’• » 1 1 r 1 > - • j » ». . -

thįs year’s politicąl meal, that 
no vbfęr nėed įhišs his favor
ite dish.

“On)y those photograplis 
whičh show the. pleasanj, feąt- 
ures of war can be released,” 
explained the War Department 
when it refused to let a pub- 
lisjier ūse some of itš official 
collection photographs that 
showed “the unbelievable mai-

Sausas oras negali įeiti 
— Drėgme negali išeiti. 
Labiau — Sušvelnintas 
Old Golds yra visuomet 
Dirbtuvčs-šviežumo.

riey Somers sp<
shorthand in sHdr

CHICAGO. — Nuspfeiidusi, kad suknias dėvint laike kąrš- 
čią yra nepatogu dirbti, stenografė Shuley Somen atėjo į dar
bą su trumpomis kelnaitėmis ir bliuze, kurią galimą sąkišti į 
noperską. Tarp biznierių kilo audra. Vieni pritarė panelei, o 
kiti griežtai nusistatė prieš jos uniformą. Sako, tąrp kito ko, 
nejbusią galima susikoncentruoti darbui.

GALITE GAUTI
Paskolas Del Pirmų Morgičių 
Pagal Direct Reduction Planą 

PARANKUS TAUPYMO SKYRIAI, SU AUGŠČIAUSIU 
PELNU, PAGAL OAYTON PLANĄ.

LITHUANIA BUILDING LOAN and 
HOMESTEAD ASSOCIATION

708 West 18th Street x"
* MEMBER

FEDERAL HOME LOAN BANK of CHICAGO

“Straining af a gnaj 
Swęllowing a ęamel" likę

iyjiąt fjvę ju^ticęs of tjię UnjĮt: 
ed Sfatęs spprerpe. cpuj t dįd 
whęn thęy dęsfrpyęd hot|i fho 
Guffy coal act and Nęw YPF^’? 
law fixing.minimum wages for 
womęn an<Į chjlpreh. Tipus, l^y 
a ijve^four dpcisio^, Ąrhėripa’^ 
highest tribūnai creatęd a no- 
ma.jį;K W
nor federal govėrnmėnt 
lirsteci workęrs from. lįėjng ės- 
pĮąitęd l?y ęW?cięnpeless em- 
Pldyęi^..

■ f9 prRtpet jięr myįhięal/'fre^ 
dojn b' Hfeb , t f^er61 
supreniė čdurt fdrces AnriSiį' 
lątiiįdry ^orker, and thousandu 
of oth'er Wprkers likę her to 
accėįįt Blb week| when the 
HĮų3|}|Įrjal Conference 
Bdapd b^mes $13.41 a weel; 
at thė įieast upon which a sin

jĮĮĮfe
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■1®

rNEW
ASLOWAS

S1O6
A ... . .. ......................

GALITE IMTI TRIS 
MIETUS fcAjkO 

MOKĖTI.

NUoląi^kųž Seiihs

General Motors Frigidaires tiifi vistiš veliatisius pągerini- 
inus reikalingus dėl niddėrriiškiaUšį'd reffigėratoriaus. Ir 
tie pagerinimai yra faktiškai paremti.

KĄĮ) JįĘ YRA GERUpSf
Galite riekti ąnl RkČlGR^ jiHAUTuVRS |ęit8vfi 

>SniokpjHa» 1>1W- ”

Telefonu su Uetwft!
Tik pagalvok I Sėdint sąy 

vbjp fca|p |Šja pft) Ar tį| he! 
{en i.V’į&člafti šįvp balsą Jppgį 
$JĄTE JUOS! O ths dži^iig^iįs ni^y.-rr^

H noFs LMHW eią pa
šaukti |ėtp kairiiyną.

KAIP PAŠAUKTI:
Pa imk telefoną ię u'aifražyk LtfNG b|St4NęE 0^4°^ 
išsakyk jąi VARRĄ, PĄVARDfe IR ADRESU 'fb įšmfens sp 
kįg Jiprj fialbėti.

T0lš atvejais; kai a^rn 
fbrią; j arti brtš pasakyta ątę

■ Jg^ŲJAS ^0fcpSCiQ NPpJjąĮNi&f4$
šip rakai yla skaitoiųi |įj f^jų migučių pąsiĮcaibėjiniį iŠ įjiįę ko

kios niihojs Bęll telefoncį stoties ||| įįęįUva-
Diėnoihis išskiriant sekmadienius .................   $2$.$1
Nhktiihis ir sekihhdfėhihiš ..........................   $22.50
/ . 1 ' > / ' • , ' ' ' <1 ® ‘ I ' , Ii ■ ' , . ,-J ’ 1 ' • 1'

Nąktjips mąkęstis įeina galįon nuo 5 v. p p. iki 5 v. ryto.
Uz jtiękyĮęn^ a škirį virš kalbėtą mihutę skaftbmį $9.50 d}eiip- 

hiis fr $7.56 hakjĮmis ir sekmadieniais.
Tąįn tikrąįs atsitikimais, kada pašauktas ašmuo hekrtlbd ar hė- 

g^Įį kalbėti, yrą įskaitoma atskiras mokestis. Apie tai riiuštį opetafo- 
rius malohiąi smulkmenas pasakys paprašius.

1Š

< i i ■ '

Spaudos
Padaromė Greitai ir Pigiai

)arbus

Biznio Kortelės
Laiškus ir Kohvertus
Plakatus
r / »a ■*

hipelius 
Korteles 
w*

kąįs fĮj)įt||lviais.

Vizitijjės Kortelės 
yęgtuvėrhg Laiškai 
Sužieduotuvėms

1739 South Ilalsted Street,



NariaiDariaus ir Girėno paminėjimas VISUS

Kalbos

sveiką protą, atrodo keistas

Atleidžia darbi
ninkus

paskutiniu laiku išleido

$1.50

ŽMOGUS, KURIS JUOKIASI
išvažiavi

Lietuva

SOUTH SIDE BREWiNG COMPANY

6334 So. Western Avenue

pastatytas 
California

namo 
serijo- 
laimėti

minėjimas 
popiet tri-

liepos
Lietu-

įsvaziavi- 
tik kitam 
parankes- Fon- 

vaiz- 
. 75c

vėliau 
eina, 
dirb-

Visi geria ir mėgsta AMRROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

, tat paskendimas keturių 
gilumoj
pradėta daryti lyrinėj i- 

ar jis nebuvo nužudytas.
Nellesen buvo National En- 

graving Co. vice-prezidentas ir 
gyveno adresu 3840 North See- 
ley avė.

susirinkimas 
esate užvilkę duokles,

2 eilės, dvigubo Cello 
phane, tai rinktinio “La 
biau-Sušvelnintų
Golds tabako .antspau 
das.

turnamentu 5 
^baigsis 6 va- 
ialinimu prizų 

o taipgi

Praėjusį sekmadienį 
lavonas Ferdinando F. 
no 49 m. Fox 
įlankoj
Nellesen paskendęs. Tačiau jis, 
daktarų liudymu, buvęs sveikas 
vyras 
pėdų 
Todėl 
mas,

darbo, kiek 
betgi jiems 
ir gana.

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Algų uždarbiau 
drau-

rasta 
Nellese- 

ežero Pistakee 
Iš karto atrodė, kad

daugiau kaip 13,750 naujų taupomųjų sąskaitų ati- 
,? Ar tai nereikšminga, kada šie nauji nariai 

Tai malonumas bankininkatiti su

Drovers 
atidaryti savo sąskai-

M. NORKUS
Res. YARDS 2084

veizda W. K. Brown, sekcijų 
prižiūrėtojas William Collins, 
golfo aikščių ir maudynių pri
žiūrėtojas Harry O’Hare, pie 
tinęs dalies prižiūrėtojas Wil- 
liam Daly ir Marųuette Parko 
direktorius Al Kųmskis.

Dienos pramogos\(ir iškilmės 
prasidės golfo 
valandą ryte ir 
landą vakare iš 
laimėtų turnamente 
koncertu, kurį išpildys orkes 
tras susidedąs iš 50 instrumen
tų, ir šokiais gatvėj.

16 dieną šio mėnesio sukako 
25 metai nuo to laiko, kai mu
sų kolonijoj apsivedė jauna po
ra lietuvių. Tuomet ši kolonija 
vadinosi ne Cicero, bet Grand 
Works. Jaunasis buvo Franciš- 
kas Zająuskas. Gaila tačiau,

Praėjusį šeštadienį 5 valan
dą popiet buvo duotas šliubas 
C. Virbickiui ir B. Balčiūnai
tei. Vestuvių puota įvyko Com- 
munity House patalpose, prie 
18 g. ir 51 avenue.

Svečių susirinko nemažai, ne
žiūrint nepakeliamų
Dalyvavo taip lietuviai, taip ki
tataučiai. Visi buvo pavaišinti 
šauniai ir gerokai po dvyliktos 
išsiskirstė; linkėdami jaunave
džiams laimingo šeimyninio gy
venimo. Jaunieji apsigyveno tė
vo name adresu 1402, S. 48 crt.

Trumpai apie viską 
JIL A
Ciceroj

pasauli ir savo nuotykius 

į ir Lietuvoje 
aižius kėliau-

VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
Užsirašyti 
NAUJIENAS

kurios daugeliui su
teikė kreditą, kai ji< 
neturėjo kuom užsi 
mokėti.

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

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

$49.50
$29.50
$44.50

519.75
58.95
56.95

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

ATLANTIC KOLONIJA. - 
Rock Island geležinkelio dirb
tuvės atleidžia darbininkus is 
darbo. Kalbamos dirbtuvės ran

Kitas išvažiavimas tai naujo 
klovainiečių kliubo. šis išvažia
vimas įvyko Berwyne prie Des- 
plaines upės, miške. Čia nė lie
taus, nė dulkių nebuvo, o ir 
saulĖJ nepasiekė. Tačiau kai ku
rie norėjusieji dalyvauti pikni
ke nesurado vietos. Rengimo 
komitetas turėjo tiksliau nuro
dyti publikai išvažiavimo vie
tą. Bet ir šis parengimas jau 
praėjo, o kitą kartą dalykai 
bus geriau sutvarkyti.

Susirinko čia apie 50 žmonių 
ir visi gražiai dieną praleido. 
Išvažiavimas buvo ne bizniškas, 
bet draugiškas. Visi pageidauja 
dar kitą tokį kliubo 
mą matyti. Reikėtų 
išvažiavimui surasti 
nę vietą.

metinis 
kurie 
nepamirškite užsimokėti jas, ba 
neužsimokėję už šį pusmetį lik
site išbraukti. Reiškia, prarasi
te jau sumokėtus pinigus.

Teisybė, tokių užsilikusių su 
duoklėmis narių yra nedaug. 
Visgi jų yra.

Kareivių draugija yra tvirta 
ir verta priklausyti jai.

Kitą sekmadienį ji rengia iš
važiavimą. —D.

Lietuvių Liuosybės 
bendrovės piknikas si 
mis dešimčiai dovanų 
įvyko Spaičio darže. Pirmą kar
tą teko matyti tą vietą. Svečių 
suvažiavo ne daugiausia. Jei 
nors pusė šėrininkų butų par
davę po vieną seriją, tai butų 
likę gražaus pelno, kurio labai 
reikia. Ale kam to pelno nerei
kia?

Nors neskaitlingas 
mas, bet savuosius atjautė, štai 
prisiminta apie sergančią Bro- 
nislavą Gronskaitę, kurios tė
vai ir broliai gyvena adresu 
1725 Ruble st. Ir kaip matai 
sudėta $15.55. Paimta iš kliu
bo iždo dar $10. Viso susidarė 
$25.55. Kliubo pirmininkas Ma- 
silionis auką įteikė pp.- Grons- 
kams. Ligonės tėvai ir pati li
gonė taria širdingą ačiū aukau
tojams. O aukavo šie asmenys: 
pp. Rašinskai, Deveikis Vikto-

Staišiunai, Kazlauskai, S. 
M. Masilionis, J.

K. Dovidauskai, 
Dovidaus-

įdomus romanas vi- 
Literaturos Panteono” bibliotekos 1-4 nr..... $2.00

GERKIT TIK GERA

sveiki su 
auksi

ALEKSĖJ TOLSTOJ
Sovietų garsus rašytojas įdomiai rašo apie Rusijos carą Petrą 

L, kuris Peterburgą pastate, rusams barzdas kirpo ir kitas revoliu
cines reformas darė. Todėl dabar nepaprastai kiekvienam rupi, 
kaip gi bolševikai vaizduoja tą didįjį carą. Išleista du stori 
tomai.............................................. ............ ...................................
MATAS ŠALČIUS—SVEČIUOSE PAS 40 TAUTŲ

Autorius pats apkeliavo kuone visą i
Įdomiai aprašė 6-se knygose, gražiai pailiustruotose, šios knygos 
gavo Sp. Fondo 1935 m. didžiausią literatūros premij 
turi didžiausią pasisekimą iš visų knygų. Dabar M. :
ja po P. Ameriką, kur lietuviams, nieko iš jų neprašydamas, skai
to įdomias paskaitas. Visi šeši tomai kaštuoja ..................... $4.0(
PROF. K. PAKŠTAS—APLINK AFRIKĄ

Abisinijoj ir kituose kraštuose keliavęs mokslo reikalais profe 
sorius gražiai aprašo tų tautų gyvenimą, papročius, T 
gamtą. Įdėta per 60 atvaizdų, f< _ W 
ko nei laikraščiuose, nei kitose knygose negausit paskaityti. 
Du tomai .......... ................................................. .........................
ANT. TULYS—AŠ BUČIAVAU TAVO ŽMONĄ

Amerikos žinomo rašytojo lietuvio kūrybos knygą Spaudos 
das išleido ir išgarsino išeivius musų literatūroje. Apysakos 
duoja Amerikos lietuvių gyvenimą .............................................
VICTOR HUGO

Prancūzų garsus rašytojas aprašo Anglijos valdžią ir liaudies 
kovas už laisvę anais laikais. Labai gražus 
siems, išleistas 
ST. ŽEROMSKIO—IŠTIKIMOJI UPE

Lenkų rašytojo (jau mirusio) Paryžiuje parašytas romanas, vai
zduojąs 1863 m. Lietuvoj ir Lenkijoj įvykusio sukilimo didvyrį 
kunigaikštį ir jo. tragišką meilę su paprasta mergaite. Kovos už 
tautos laisvę ir teises ......................................................  50c

Kas nori gauti šias knygas, prašome atsiųsti pinigus nurodytom 
knygų kainom ir užsakytos knygos bus tuojau Amerikon iš Lietu
vos išsiųstos be jokių persiuntimo primokėjimų; knygas gausite 
pilnoj tvarkoj, kad net apsidžiaugsite. Pinigus siųskite ir rašykite 
šiuo adresu: 
.“SPAUDOS FONDAS”—Kaunas
1 Iš čia galima išsirašyti visas lietuviškas knygas, kokios tik yra 
I Lietuvoje išleistos.

18 PEŪPLES KRAUTUVIŲ
Per July Clearance IšperMuiį

Galite pirkti už mažiau pinigų visokius 
Namų Reikmenis

kad nepatyriau jo sužiedotines 
vardo, nė tėvų pavardes. Bet 
graži geltonkasė ir po šiai die
nai spalvos nepermaino. <

Tie 25 metai greitai ir neju
čiomis prabėgo, ir štai šiandie 
pp. Zajauskai jau yra vadina
isi “grand ma” ir “grand pa”. 
Sūnūs vedęs, o duktė graži, ir 
šaunių kavalierių riestoka. Ta
čiau ji turi gerą darbą, o kas 
svarbiau 
su vestuvėmis nesiskubina.

Bendrai imant, pp. Zajaus
kai yra laiminga šeimyna.

Pp. Zajauskų draugai ir rė
mėjai šeštadienio vakare jų už
eigoj išgers j jų sveikatą. Aš 
jau iš anksto sakau 
laukę dar 25 metų, t. y 
nio jubiliejaus.

DROVERS TAI 
DARBININKŲ BANKAS

CICERO. — Karštis kankina 
be pasigailėjimo. Veikti kas 
nors nemalonu, o ypatingai ra
šyti. Bet reikalas ir noras nu
gali viską, tad prakaitą brauk
damas rašau.

P-ia Šileikienė jau grįžo iš 
ligonines. P-ia Balčiūnienė bu
vo atsigriebus ir tikėjosi pilnai 
pasveikti dukters vestuvėms, 
tačiau susirgo išnaujo. Visgi, 
nors pasiremdama kriukiu, ves
tuvėse dalyvavo. Tikiuos, kad 
abi ligonės pasveiks iki karei
vių pikniko, kurs įvyks liepos 
26 d., ir piknike smagiai šoks.

NAUJOS KNYGOS
Didžiausia knygų leidykla Lietuvoje Kooperacijos Ben 
drovė “SPAUDOS FONDAS

šias įdomias ir geras knygas
PETRAS L

Didžiausias Lietuvių Degtinės 
ir Vyno Sandėlis 

International Wholesale 
Wine and Liųuor Co.

įvairiems parengimams ir dėl Tavernų 
pirkit pas mus degtinę ir vyną. Užlaikome 
visokios rųšies ir parduodame žema kaina. 

4611 S. Ashland Avė., Chicago 
Telefonas Boulevard 0470

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 Chicagbs. Kreipkitės:

MATT RAUGAS
1943 N. Kostner Avė. 

po 5 vai. vakare.

':as samdo didelį ir ganėtinai patyrusių 
miįerų štabą. Nereikia laukti eilėje, kada 

aiike reikalus atlikti, o priešingai čia jūsų

MANllFACTURING COMPANY©

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400 

CHICAGO. DLL.

rija 
Rimkunas, 
Dovidauskai 
A. Dovidauskas 
kas, A. Janulis, J. Mikalojunas, 
Derkis su žmona, A. Ivanaus
kas, P. Misiūnas, A. Zakorkai, 
P. Marzenete, J. Ančiukaitis, 
P. Palionis, P. Zelvis, Alziutė, 
J. Rimkunas, G. Ankadavičia 
iri keletas kitų.

Jei pavardės nepaminėtos, tai 
atleiskite. ' >

gyvenimą, papročius, kultūrą ir 
otografijų. šiose knygose rasite tai,
...........................      $1.50

Drovers National Bank 
Drovers Trust &. Savings Bank

MEMBERS, FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

VIZGARD, sav.

ALŲ

A Real Sale Speciali
High Grade Parlor Suite, 
upholstered in genuine Curly Mohair

Naujds mados (Modernistic) gražiausi 
Parlor Setai $90.00 vertės tik už .........
Šimtai kitų gražių Parlor Setų galima 
parinkti už numažintas kainas nuo.......
$90.00 vertės Miegamųjų Kambarių 
Setai po ....... .1.............................................
$40.00 vertės 9x12 Kaurai po ..................
$18.00 vertės Springsiniai Matracai ......
1936 Midget Radios .....................................

DUODAME DIDELĘ NUOLAIDĄ 
Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiem

Didžiausios, Saugiausios ir Patogiausios Krautuves 
kiekvienam lietuviui lankyti

Darius ir Girėnas, lietuviai trans-atlantiniai lakūnai. Išskrido 
liepos 15 d., žuvo Vokietijoj liepos 17 d. 1933 m.

Rytoj, liepos 19, per visą die
ną Marųuette Parke bus laiko
mos iškilmės ir pramogos.

Lietuviams įdomiausia pro- 
gramo dalis bus paminėjimas 
metinių sukaktuvių nuo atiden
gimo paminklo trans-atlanti- 
niams lakūnams Dariui ir Gi
rėnui, kurie, perlėkę vandeny
ną, žuvo Vokietijos miškuose. 
Paminklas jiems 
prie 67 gatvės ir 
avenue.

Šių sukaktuvių 
prasidės 2 valandą 
mitų ir bubnų skyrių, o taip
gi kardų jaukto mankšta.

Miesto meras Edward J. 
Kelly, parkų viršininkai, Lietu
vos atstovas p. Kalvaitis, ku
nigų reprezentuoto jai p. šimu
tis su kun. Albavičium ir kiti 
šios lietuvių kripties žmones 
yra nužiūrėti kaip kalbėtojai.

Iškilmėj dalyvaus, tarpe ki
tų, Chicagos parkų distriktn 
prezidentas Robert Dunham. 
superintendentas George T. Do- 
nohtfe, vyriausias pramogų už-

T. •'

Patikimas Bankininkavimas Nuo 1882 
■į

• Drovers Bankas tarnauja taupiems darbininkams be 
pertraukos daugiau kaip 54 metai 
jai įsitikino, kad Drovers patarnauja pilnai 
giškai.
Drovers Baąk 
vyrų ir r " 
tenka šiam 
laukia.
Ar patikėsite, kad per šiuos kelis pastaruosius mene 
sius <" 
daryta 
kostumėriai sako

/ Drovers' Banku”.
Jus, taipgi, džiaugsitės bankininkaudami 
Banku. Kviečiame jus ateiti 
tas dar šią’ savaitę.

ATDARA
Kasdien: 9 valandą ryto iki 3 po piet.

šeštadienį: 9 vai, ryto iki 2 vai. po piet,

pos nužiūrėta atleisti 
darbininkus, kurie praėjusį pa
vasarį buvo paimti darbui.

Gi su pirma diena šio mė
nesio buvo paleista iš darbo 
šimtas darbininkų. Kiek 
paleido dar 50 
kad planuojama uždaryti 
tuves visai ir neribotam lai
kui. Paliksią šapose tik visai 
mažą skaičių darbininkų.

Darbininkai patys negali su
prasti, kodėl juos atleidžia ,iš 
darbo, kuomet tiek daug dar
bo šapose yra. Faktinai darbi
ninkai niekuomet pirmiau ne
matydavo tiek daug 
jo mato šiandie, o 
sakoma, eikit lauk,

New York Central geležinke 
lis irgi atleidžia darbininkus i.: 
darbo

Josephine Pilkis
Atidarė Naują Taverną, labai gražiai įrengtą. Pirmiaus

> ■ t

buvęs Kezell. Kviečia visus draugus ir 
pažįstamus atsilankyti.

GALITE GAUTI

4 7 T H S f

ASSOGIATIO11
... 840^^;3^^WS^ 

MEMBER ' ■
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Šį sekmadienį popiet, 
19 d., įvyks Draugystes
vos Kareivių susirinkimas Liųo- 
sybės svetainėje. Tai bus pus-

dasi prie 51 gatves jr So. Went- 
worth avenue. Su 15 diena lie-

{ ' 1 ' ■
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Seno Petro įspūdžiai iš atostogų
( Pabaiga)

Patvyniai Pittsburgh’e

Gan skaudžiai dėl patvinio 
hukeritėjo ir Pittsburgh’as, Pa. 
Čia mat irgi sueina dvi dido
kos upės. Visas rities to centras, 
stambiosios krautuvės ir dirb
tuvės buvo užlietos. Nukentėjo 
ir daugelis lietuvių, kadangi 
darbininkai daugiausia gyvena 
biednuomenės apielinkėse, prie 
dirbtuvių arba upių pakran- 
čiais.

Cleveland, Ohio
Atvykau į Clevelandų, Ohio, 

kaipo delegatas Kongreso De
mokratinei Tvarkai Lietuvoj 
Atsteigti. Buvau Chicagos Lie
tuvių Draugijos atstovas.

Nors apie tų kongresų ir Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoj 
Seimų rašė kiti delegatai, aš 
čia pridėsiu keletu savo žodžių.

Į m'aiiė padarė gerų įspūdį 
visas kongresas. Rado many 
artimų atgarsį pamatinė kon
greso idėja darbuotis nenuils
tančiai atsteigimui Lietuvoje 
laisvės ir demokratinės val
džios, nuvertimui kruvinos 
Smetonos diktatūros, kuri šau
do valstiečius ir darbininkus 
už mažiausį nusikaltimų ir lai
ko tūkstančius žmonių kalėji
muose ilgiems metams.

Kongreso pirmininkas Dr.

Vitkus pareiškė, jogei Carter 
viešbučio menedžeris tokių gra
žių svetainę kongresui davė 
veltui tik todėl, kad kongreso 
rengėjai clevelandiečiai paaiš
kino, kokia padėtis yra šiandie 
Lietuvoj. Viešbučio menedže
ris, išklausęs paaiškinimų, pa
reiškė, kad ir jis įtiki į demo
kratijų, o ne į diktatūrų, ir ve
lija, kad lietuviai atgautų lais
vę ir demokratinę šalies tvar
kų. Kaipo demokratijos šalinin
kas, jis duoda Carter viešbučio 
svetainę kongreso posėdžiams 
veltui.

Tuo gi tarpu Clevelando Kar
pavičius, Chicagos Vaidyla su 
Vanagaičio leitenantais gina 
Smetonos kruvinų valdžių, o 
sušaudytus valstiečius arba sė
dinčius kalėjimuose laisvės ša
lininkus pašiepia.

Amerikos lietuvių kongrese 
ir Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj seime teko sutikti dau
gelį draugų vienminčių, šeši 
draugai kongrese buvo net iš 
Kanados.

Clevelandas, kaip miestas, at
rodo neprastai.

Tai tiek kelionės įspūdžių. 
Vėliau gal teks prisiminti apie 
tai, kaip yra tvarkomos Penn- 
sylvania ir Ohio valstijose ta
vernos ir kiti bizniai.

Senas Petras.

no Darbininkų Chicagos ir Di
džiųjų Ežerų apielinkėj, prane
ša, kad 3,000 Camegie Illinois 
plieno kompanijos darbininkų 
South Chicagoj pasitraukė in 
corpore iš kompanijos unijos 
ir įstojo į nepriklausomų nuo 
samdytojų darbininkų unijų — 
Amalgamated Association of 
Iron, Steel and Tin Workers.

Tačiau tie 3,000 darbininkų 
yra ne visi, kuriuos Kompanija 
samdo dirbtuvėse So. Chicagoj.

Roseland
Roselande dvi žymiausios 

draugijos, būtent Kliubų ir 
Draugijų Susivienijimas ir L. 
D. K. Vytauto No. 2 draugija, 
rengia bendrų išvažiaviriių. Iš
važiavimas įvyks sekmadieny, 

Washington 
prie 107 ir

liepos 19 d. 
Heights miškely, 
So. May st.

Tai bus pirmas pameginimas 
surengti bendrai dviem drau
gijom pasilinksminimų. Kalba
mos draugijos abi yra progre- 
syviškos, bile kokiame viešame 
darbe neatsisako nuo paramos, 
todėl roselandiečiai turėtų pa
remti šį išvažiavimų skaitlin
gai atsilankydami. Išvažiavime 
bus ir programas, dovanų lai
mėjimas, įvairios žaismės.

— A. Narbutas.

daryti; vieniems pinigo stoka, 
kitiems aplinkybės, o tretiems 
i rsveikata neleidžia. Ir taip, 
nors kažkaip norėtum turi už
sileisti likimui.

Bet Illinois Bell Telephohe 
Company eina mums į pagel- 
bų. Ta jos duodama pa- 
gelba galime visi be skirtumo 
lengvai pasinaudoti, nės ji sa
ko, kad reikia tik pašaukti 
LONG DISTANCE OPERA- 
TOR iš savo kambario ir tiek. 
Mat, dabar telefonu susisieki
mas tiek jau ištobulintas, kad 
jau galima susikalbėti su Lie
tuva, net iš Chicagos. Na, ar 
tai nestėbuklas?

Be to, kad paskatinti žmo
nės naudotis tomis priemonė
mis telefonų kompanija net 
ir mokesčius nupigino, Visas 
tas smulkmenas, galite rasti 
jos skelbime, kuris telpa 
“Naujienose’’ šiandien.

— Rep. X-y.

Lietuviai ir lietuvai
tes paėmė leidimus 

vedyboms

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

svarstė

gatų, atstovaudami apie 100,- 
000 narių visokių draugysčių ir 
organizacijų Suvienytose Vals
tijose ir Kanadoje. Nors kon
gresas susidėjo iš visokių sro
vių, bet buvo tvarkingas ir vi
sus reikalus, liečiančius Lietu
vos liaudies gerovę,
rimtai ir draugiškai. Raportas 
platus ir aiškus. '

Buvo paklausimų, į kuriuos 
delegatas atsakė tinkamai. Ra
portas priirntas su pagirimu.

Kadangi kongresas išrinko 
Veikiantįjį Komitetų, kuris ir 
ateityje darbuosis gelbėdamas 
Lietuvos liaudį, kliubas nutarė 
pasilikti nariu šitos organiza
cijos ir ant toliau. —S-s.

Šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 
siėmė laisnius (leidimus) va 
dyboms:

Jack Lucas 20 m. ir Mar- 
guerite Sampson 18 m.

Michael Moriarty 29 m. ir 
Eleanor Macikas 19 m.

Robert Tunis 24 m. ir Helen 
Pitelka 26 m.

PRINCESS
Vėsi Vieta.

S. CLARK PRIE JACKSON 
Eina nuo pietų iki vidurnakčio 

25c iki 2 vai. po piet.
Sekmadienį paskutinis sykis
“Moscow Laughs”

Linksmus Sovietu gyvenimo ko
mentarai.

Pabrangs ir 
smetona

nedavė jokių vaisių, tai, nužiū
rima, kad komisionierius ir pa
daręs šį policijos kapitonų pa- 
mainymų.

Pasikalbėjimas tele 
fonu su Lietuva

Ieškojo pagelbos, 
areštuotas

Kas veikiama West 
Puflmane

CHICAGO-West Tullman. — 
Liepos 5 d. š. m. J. Zalatoriaus 
svet,

Bruno Cieslik, 2153 Potomac 
avenue, kreipėsi j šv. Elžbie
tos ligoninę ieškodamas pagel
bos nuo žaizdos, kurių padarė 
kulka. Policija suėmė jį. Cieslik 
paaiškino, kad jis <tapo pašau
tas, kai vakare ėjo gatve

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Englewood 5883—5840

Ketvirtadienį tapo pakeltos 
kainos pienui Chicagoje. Dabar 
pranešama vėl, kad pabrang
sianti ir Smetona savaitės bė
giu. Dvidešimt dviejų nuošim
čių Smetona iki šiol pardavinė
ta krautuvėse po 31 centų kvor
tai ir po 19 centų paintei. At
eity kvortos kaina busianti pa- 

, kelta 3 centais, o paintes kaina 
• dviem centais.

3,000 darbininkų 
pasitraukė iš kom 

panijos unijos

Nėlra nieko geresnio kaip 
suseiti su savaisiais ir pasikal
bėti po daugel svetur pragy
ventų metų. Bet tai nevisuo- 
met ir ne visiems galima pa-

700 W. 119 St., įvykb 
West Pullman Lietuvių Pašųl- 
pinio Kliubo pusmetinis susi
rinkimas. Nors oras buvo karš
tas, bet narių susirinko skait- 
lihgųi.

Išklausius valdybos bei komi
sijos raportus ir apsvarsčius 
kliubo bėgančius rėikalus, se- 
kg delegato raportas iš. Ameti- 
kos Lietuvių Kongreso Demo
kratinei Tvarkai Atsteigti Lie
tuvoje. Raportavo,* kad koh- 
grese dalyvavo apie 500 dele-

Slunkiam GSlen Telegramų 1 Vleaa 
PaHaullo Dalia 

LOVEIKIS 
KVIETklNlNKAS 

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams 

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

TeL RepubUc 8402
Grane Uoal Co
5332 S. Long Avė

Chicago. I1L

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

ILaidotuviu Direktoriail
p JUOZAPAS
k UDEIH.IK
L IR TĖVAS

REPublic 8340

METINES MIRTIES 
SUKAKTUVES

Nori pakelti kainas 
gazui

Van A. Bittner, direktorius 
Komiteto Organizavimui Plie-

šiuo laiku Illinois Commerce 
Commission svarsto peticijų 
Peoples Gas, Light & Coke 
kompanijos. Gazo kompanija 
prašo, kad Illinois Pirklybos 
Komisija pakeltų kainas už ga- 
zų vartojamų hamuose arba 
privačiose rezidencijose. Ji ne
prašo pakėlimo kainų už gazų, 
kurį vartoja pramonės įstaigos.

Neseniai Illinois Pirklybos 
Komisija atmetė toų pačios ga
zo kompanijos prašymų pakelti 
kainas 3 nuošimčiais, 
kompanija dabar ir vėl 
Jauja pakėlimo.

Jei Illinois Pirklybos 
sijų išpildys kompanijos 
mų,

Tačiau 
reika-

Komi- 
prašy- 

tai jos pajamos padidės 
$2,543,173 per vienų mėnesį.

Meras parūpino $2,- 
500 bedarbiams

MONIKA šAUKLIENfi
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 15 dieną, 5:15 valandą 
vak. 1936 m., sulaukęs senat
vės amžiaus, gimus Rozaičių 
kaime, Girkalnio par., Rasei
nių ap.

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

2 sūnūs Kazimierą ir Joną, 2 
dukteris Zuzaną Gabrienę 
Francišką Chiapienę, 6 anūkes 
ir vieną anūką ir vieną anu- 
kės sūnų, pusbrolį Vaitiekūnu, 
Waukegane, o Lietuvoj seserį 
Oną ir giminės.

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

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

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

Nubudę liekame,
Sūnūs, dukterys, anūkės, 
anūkai ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius A. Petkus, Tel. Yards 
1138. , ,

ANTANAS TUGAUDIS
Persiskyrė su šiub pasauliu 

20 dieną liepos mėn.' 1935 m., 
sulaukęs 43 metų amžiaus, gi
męs Lietuvoj, Šiaulių apskr., 
Užvenčio miestely.

Paliko dideliame nubudimo 
moterį Johanną, dukterį He
len ir sūnų Ernest ir gimines. 
Liūdnai atminčiai musų bran
gaus vyro ir tėvelio bus laiko
mos šv. Mišios šv. Pranciš- 
ko bažnyčioje (Indiana Har- 
bor) 20 d. liepos m. 1936 m. 
8:00 vai. ryto. Kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pažįs
tamus atsilankyti į pamaldas 
Liūdnai praslinko vieni metai 
kaip ta žiauri ir negailestinga 
mirtis išplėšė mano mylimą ir 
brangų vyrą iš musų tarpo, 
kuris mane taip širdingai my
lėjo ir užlaikė, dėl manęs dir
bo visą laiką iki mirties.

Brangus mano vyre Antanai, 
nerandu jokios ramybės ir nie
kados nesurasiu be tavęs. Gai
lios ašaros vilgo mano veidą. 
Ta nelaiminga mirtis atskyrė 
tave nuo manęs, bet tavo pra
eities gyvenimo laikas nieka
dos nuo mano akių nenueis ir 
tavo meilė niekados nuo ma
nęs neatsiskirs.

O dabar, brangus vyre Juo
zapai, ilsėkis ramiai svetimos 
šalies žemelėj ir lauk manęs 
ateinant . Tu pas mus nebe- 
sugryši, bet aš ankščiau ar vė
liau pas tave ateisiu į amžiną 
pailsio vieta — šaltus kapus.

Nubudę lįekame, /
Moteris, duktė ir sūnūs,

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Chicagos meras Edvvard J. 
Kelly iš savo kišcrics davė 
$2,500, kad butų kuo padeng
ti išlaidos surištos su paskirsty
mu pašalpos bedarbiams Chica
goj. Meras 
gal jam 
ta, kai 
fondų.

išreiškė viltį, kad 
paskola bus sugrųžin- 
atsiras šiam reikalui

Perkėlimai policijoj
Policijos komisionierius 

James P. Allmari perkėlė kapi-. 
tonų William O’Brienų iš East 
Chicago policijos stoties į Deer- 
ing stotį, tai yra į tų stotį, ku
ri apima ir Bridgeportų. O vei
kiantį kapitonų Thomasų iš 
Deering stoties pasiuntė į East 
Chicagos stotį.

Kaip Žinoma, East Chicago 
policijos stoties distrikte pasta
ruoju laiku buvo papildytos 
dvi galvažudystės; čia užmuš
ta p-ia Castle ir p-lė Vallette’ 
Kadangi policijos tyrinėjimai 
ir darbuotė kaltininkus surasti

Hospital 
Ligoninė

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams
Palagas ligoni

nėje ...t......,.*...*....*.....
Akušerija na-

DltlOS©
Medikais egzami- 

naciįa .................
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avė.

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

“NAUJIENŲ” ADM.

Automobiliai
IR

Auto Mekanikai
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobilių pardavėjai ir auto me
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.
i> : • >«>. - »  i,; ' i > i > ; ,

MILDA AUTO SALES
Vienintelis lietuvis pardavėjas 

Buįck ir Pontiac automobilių. Už
laiko šešis patyrusius mekanikus. 
Pataisymo darbai yra garantuoti ir 
bus praleisti valdžios inspektorių.
Domininkas Kuraitis

806 West 31st Street
Victory 1696

J. K. AUTO REPAIK SHOP 
Repairing — Overhauling — Battery 

Straightening fenders and 

sku-
Service -
painting.

Darbai garantuoti. Geras ir 
bus patarnavimas^
911 W. 33rd Place

JAS. KASLAUSKAS
Yards 0955

Balzekas Motor Sales
Nauji .Chrysler ir Plymouth. Didelis 
pasirinkimas vartotų karų, 
ringas patarnavimas.

4020 ARCHER AVENUE 
Tėl. Lafayette 2082

Tei-

»■ • ;w» •••••• i $12-00 . J I S* V 
$4500 
$1500 

51 00

Tavernos
KurŠu«irenkaLietuvi>i _

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street 

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

Savininkės Mama ir Duktė.
EMMA IR EMILY.

Kviečiame

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

skiai
83rd AND KEAN AVENUE

Bungalow Inu
Musu užeigoj visados randasi ge

riausios rųšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, cigaretai; užkandžiai veltui. 
Muzika kasdien. Graži vieta visiems 
užęįti^ ir gražiai laika praleisti. At
dara' visa naktį. Savininkai:
PETER GREEN & JOS. TREPOSKAI 

82nd and Kean Avenue

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

8446 So. Vincennes Avė.

John Gricius Tailor
Pranešu visiems draugams ir kostu- 
meriams, kad persikėliau į naują 
vietą. Per daug metų esu gerai pa
tyręs savo darbe. Siuvu naujus ant 
užsakymu, ir taisome ir kbniname 
senus už prieinamas kainas. Dar
bas garantuotas.

821 W. 34th St.

■■a

PADĖKAVONĖ

nes yra

PARENGIMAI

liepos (July) 
W. 43 St. Na- 
daug svarbių

t

VENGILIAUSKAS
liepos 10 dieną ir
tapo liepos 13,

PETRAS 
kuris mirė 
palaidotas 
1936, o dabar ilsis Tautiškose 
kapinėse, ajnžinai nutilęs ir 
negalėdamas atsidėkavot tiems, 
kurie suteikė jam paskuti n j pa
tarnavimą ir palydėjo jį į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinimą iš mu
su tarpo, reiškiame giliausią 
padėką dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms ir suteikusiems 
vainikus draugams.

Dėkavojame laidotuvių direk
toriui J. LiuleviČiui, kurs sa
vu geru ir mandagiu patarna
vimu garbingai nulydėjo jj j 
amžinastj, o mums palengvino 
perkęsti nubudimą ir rūpesčius, 
dėkavojame grabnešiams. gi
minėms ir artimiausiems drau
gams ir pagalios dėkavojame 
visiems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau mušti 
mylimas vyre ir tėve sakome: 
ilsėkis šaltoj žemėje.

Moteris, vaikai ir marti.

ANTOINETTE F, RUKŠTELIS 
po tėvais širvinskaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 17 dieną, 12:12 valandą 
po pietų 1936 m., sulaukus 28 
m. amžiaus, gimus Chicago, III. 
(Roseland).

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Vincentą, motiną Alice 
Širyiliskienę, seserį, broli ir 
gimines.

Kūnas pašarovtas randasi 
koplyčioj ‘ 3125 W. 63 St.

Laidotuves įvyks pirmadienį 
liepos 20 dieną, 9:30 vai, ryto 
iš kęnlyčios į Gimimo Panelės 
Šv. Marųųettė Parke parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antoinette F. Rak
štelis giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ?r atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, motina, sesuo 
ir giminės.

Patarnauja laisįptuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

:į>
y

.i

Cižaūskas
Persiskyrė su šiuo pasau- 

------ liu liepos 14 dieną, 6:00 
vai. _vak., 1936 m. sulaukęs 
59 m. amžiaus, paėjęs iš 
Mariampolės par., Kiezų 
kaimo. Amerikoj išgyveno 
40 metų. Paliko dideliame 
nubudime moterį Juza, po 
tėvais Norkaitę ir sūnų An
taną ir tris dukteris: Adelę 
Buvidas, Helen EUrane ir 
Marijoną Cizauskytę, ir se
seris Elzę Daltuvienę 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 j Benton ka
pines.

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

y ir atsisveikinimą

Dr-jos “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 
užsimokėti. —J. žurkauskas, pirm., Rva Lukošiūtė, rašt.

12 Wardo Amerikos Lietuvių Piliečių Politikos ir Pašalpinis 
Kliubas laikys mėnesinį susirinkimų rytoj, 
19 d., 1 vai. popiet, Hollywood svet., 2417 
rių pareiga skaitlingai susirinkti, 
pranešimų. —Paul J. Petraitis, raštininkas.

r i

. .. .. . ..... -----------------------

vėse ir suteikti jam paskutinį patarnavimą
Nuliūdę liekame:

Moteris, Sūnūs, Dukterys, Anūkas ir Giminės.
'..,i-J'  i*•b•

i

Rugpiučio 9 d. įvyksta Draugijos “Lietuvos Ūkininkas“ meti
nis piknikas Big Tree Grove, prie Archer avenue, Willow 
Springs, III. Važiuodami pamatysite iškabintus posterius. 

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.
Lietuvių Nacionalis Demokratų Kliubas rengia piknikų rytoj, 

liepos 19 d. Maple darže, 87 ir Maple St. Kad pasiekti vie
tų, reikia važiuoti Archer Avenue iki Kean Avė., paskui 

Trokas Kazimiero Vcrshilas
stovės prie 4500 S. Talman avė. nuo 12 iki 1:15 vai. po 
piet. Norinčius važiuoti į piknikų nuveš veltui.

K. G. Urnežis.

iki 87 St. 'vienų mylę west



»---------- J-------------------—

Knasas, jaunas Chi 
cagietis, paskendo

Nemune

NAUJIENOS^ Chicago, m. Šeštadienis, liepos 18, 1936
pabudęs, tai neberadęs nė vai
kino, nė savo laikrodžio, nė 
$2830.

Jarecki numušė 
taksus 11 milio- 

nų dolerių

tas ar kitas vardas galėjo kur 
prapulti.

Nuo savęs veliju jaunai Sie
liai greit pasveikti, kad atei
nantį rudenį pajėgtų lankyti 
mokyklą. —Senas Antanas.

laikraš-

199 metai kalėti
’ » m ’• r • •• , • : *■:

suma $155,-

piliečių, atstovavusių 
taksuojamcs savasties 
arba šmotų, pareikala-

Rose

West Frank-

Keletas Cook kauntės val
džios skyrių buvo uždėję taksų 
už 1934 m. viso 
456,274.

1,300
91,000 
kavai kų
vo taksų sumažinimo.

Kauntės teisėjas Edmund Ja
recki palaikė jų reikalavimą ir 
dėka to šių piliečių taksai bus 
numušti suma $11,000,000. Nu
mušamas liečia tik tas savastis, 
dėl kurių bylą buvo iškelta.

Williamui Neveraski už nu
šovimą policininko John Guilta- 
nane ir sužalojimą visam am
žiui buvusio lietuvio policinin
ko Anthiony Wistcrto paskirta 
bausmės kalėti 199 metai. Ši 
piktadarybe buvo papildyta šė-1 
ši metai atgal. Anuomet Neve
raski pabėgo ir kuone šešis me
tus išgyveno miškuose šiauri
nėj šalies daly. Galų gale tapo 
suimtas ir dabar uždarytas 
gyvos galvos kalėjim*.

iki

Amerikos lietuviu
Olim-

Senatvės pensijų 
sumą pakels

15,000 maršuos

jis buvo

Penktadienį, liepos 17 dieną, 
p. Yuška, Hollywood Inn savi
ninkas, gavo iš Lietuvos tokio 
turinio telegramą:

“Knasas paskendo Nemune, 
Kaune, birželio 13 dieną. Sa
kė, važiuos pas gimines. Pra 
neškite mamytei ir
čiams. Sudegintas krematorijoj 
— Savickas, Mačinskas.”

Sesuo paskendusiojo, 
Knasas, gyvena Chicagoj ad 
resu 4930 W. Jackson blvd., i 
motina gyvena
fort, Illinois, adresu 601 West 
Jęfferson st.

Knasas išvyko į Lietuvą 1933 
metais su
Olimpiados ekskursija.
piadai praėjus, jis ir Savickas 
pasiliko Lietuvoj.

Savickas dabar pasirašė pa
duotą aukščiau telegramą.

Mačinskas tarnauja Finansų 
ministerijoj Kaune;
vienas Olimpiados rengėjų.

Keista atrodo telegrama, ir 
štai kodėl: Knasas paskendo 
birželio 13 dieną, o tik liepos 
17 dieną telegrama tepasiekė 
Chicagą.

Antra — kūnas sudegintas 
krematorijoj; neatsiklausža nū 
motinos, nė sesers, kas daryt’ 
su kunu. \

Kadangi telegrama skambą 
keistai; tai p. Yuška 
telegramą į Kauną 
mas suteikti tikslesnį
nimą. Jis tikisi gauti greitą 
atsakymą.

Senatvės pensijų suma Cook 
kauntėj busianti 30 dolerių mė
nesiui, kai aplikantas neturės 
jokių kitų pajamų gyventi. Da
lį tos sumos, būtent penkioliką 
dolerių, mokės val&tija, o kitą 
dalį sutinka 
valdžia.

Didžiumos 
čekiai sieks 
bet $20.84.

mokėti fcderalė

betgi pensionierių 
ne $30 mėnesiui,

Stambus biznierius 
sužeistas

pasiuntė 
prašyda
paaiški-

Eksplozijoj, kuri kilo Red 
Top farmoj, arti Libertyville, 
III., apdegė Irving S. Florsheim, 
plačiai išgarsintos čeverykų fir
mos galva.

Iš Joniškiečių Kliu 
bo darbuotės

Atskaita visuomenei

irJoniškiečių Labdarybės 
Kultūros Kliubas turėjo 
tadieni, liepos 10 d., pusmetinį 
susirinkimą, kuriame tapo pri
imti net 6 nauji nariai. Buvo 
išklausytas raportas delegato 
Stasio Gurskio iš atsibuvusio 
Cleveland, Ohio, kongreso De
mokratinei Tvarkai Lietuvoj 
Atsteigti, kurs viską nuodug
niai susirinkimui išdėstė. Kaipo 
iš jaunuolio net nebuvo tikėta
si, kad jis taip gerai savo už
duotį atliks. Bravo, musų Sta
siui !

Gi sekmadienį, liepos 12 d., 
tūli Joniškiečių Kliubo nariai 
turėjo šeimynišką išvažiavimą 
pas ponus Motuzus Downers 
Grove, kur praleido kelias va
landas labai smagiai. Pastebė
jau sekančius narius: Joną 
Gasparaitį su žmona, pp. Bal
tus, pp. Paugus iš Cicero, pp. 
Pakštelius ir daugiau svečių, 
kurių pavardžių nebeatsimenu.

M. G. Valaskas, žinomas šioj 
apielinkėje spaustuvininkas, 
10819 Michigan avenue, birže
lio 28 d. š. m: surengė balių 
jaunos; invalidės mergaitės Ste- 
Įlos Kučinskaitės naudai.

Be pasilinksminimo, buvo 
kalbėta ir tartasi kaip prisidėti 
prie Etinės Kultūros draugi
jos ir apie kvietimą prelegen
to platesniam paaiškinimui apie 
minėtą reikalą. Tai, mano ma
nymu, butų labai naudinga 
mums kaipo Labdarybės ir uKl- 
turos Kliubui. —B. V.

Ne visuomet geras 
darbas apsimoka
Louis Le Prieur, restorano 

savininkas Los Angeles mieste, 
penktadienį užsuko j Warren 
policijos stotį Chicagoj ir papa
sakojo ve ką:

Jis gavo veteranų bonus. Iš
simainė juos ir atvyko atosto
gaudamas į Chicagą.

Ketvirtadienį jaunas vaikinas 
susitikęs jį gatvėj paprašė ci
garete. Prieur davęs cigaretą. 
Vaikinas nusiskundęs, kad yra 
bedarbis ir suvargės.

Jam, Prieur’ui, pagailę vai
kino. Jis parsivedęs vaikiną. } 
viešbutį, nupirkęs jam siutą ir 
leidęs savo kambary pernakvo
ti.

Bet kada penktadienio rytą

Mergaitė yra 13 metų, gyve
na pas tėvus adresu 202 East 
103 place ir serga paralyžiaus 
liga jau aštuntus metus. Ka
dangi tėvai yra bedarbiai, tai 
gydymas mergaitės vien jų pa
stangomis neįmanomas. Tad p. 
Valaskas atlankė geros širdies 
biznierius, kurie šį tą aukavo 
parengimui, štai jų aukos:

A. Strumilas svetainę; R. 
Stakėnas — bačką alaus vertės 
$15; M. Kraujalis — mėsos 
vertės $2; J. Milas — mėsos 
vertės $2; Michigan Avenue 
Meat Market — mėsos vertės 
$2; T. Miller ir J. Jenkins Ser
vice Meat Co. — mėsos vertės 
$2; M. Mikolėnas ir E. Matiko- 
nis — 1 kvortą degtinės; A. 
Bielinis — 1 kvortą degtinės; 
A. Nakrošis — 1 kvortą degti
nės; A. Zalaitnickas — 1 kvor
tą degtinės; Baužis ir Giras — 
1 kvortą degtinės; A. Balčiūnas 
— 1 kvortą degtinės; J. Sadu- 
nas — 1 kvortą degtinės; Joe 
Santakatarina 
vyno; J. Žiliavičia — 11 kvortą 
degtinės; J. Blebas —■ 1 kvor
tą degtinės; Paty Ann’s Bake 
Shop — duonos vertės virš $1; 
Leon Cylc Bakery — duonos 
virš $2 vertės.

Be to, aukomis prisidėjo Jos. 
F. Budrik, žymusis Bridgeporto 
biznierius; Progress Furniture 
Co., didžiulė rakandų krautuvė 
Bridgeporte, ir Lewis Style 
Shop.

Dėka aukščiau suminėtų biz
nierių, balius davė pelno $46.10. 
Parduota tikietų iš anksto už 
$75. Viso pelno padaryta ir pri- 
dueta mergaitės tėvui Kaštui 
Kučinskui $121.10.

Sergančios mergaitės vardu, 
rengėjas M. G. Valaskas taria 
visiems aukavusiems ir atsilan
kiusiems į balių širdingai ačiū. 
Ačiū ir jauniems muzikantams, 
kurie grojo už nupigintą kainą. 
Valaskas taipgi atsiprašo tuos, 
kurių vardai klaidingai užrašy
ti

šiandie Illinois Workers Alli- 
ance of Cook County rengia de
monstraciją, kad atkreipti vi
suomenės dėmesį j sunkią be
darbių padėtį, ypač Chicagoj. 
Demonstracija prasidės 10 va
landą ryto Union parke ir tę
sis iki, po pietų.

Demonstruotojai maršuos 
Randolph gatve, paskui Michi
gan avė. į pietų pusę iki 15 gat
vės.

Dar vaikas užmuštas
Harry Ravvlings 4 m., 6058 

Dorchester avė., užmuštas, kai 
jis nuo šalygatvio išbėgo į gat
vę ir pateko po treku,
šoferis Peter Patras 25 m.; 
East 71 s t., suimtas, nors 
dininkai sako, kad nelaimė 
vo neišvengiama.

Troko 
623 
liu- 
bu-

Priims kas jai skirta
Teismas paskyrė mirties 

bausmę p-iai Mildred Bolton už 
nušovimą vyro Juozo. Ji yra 
pirmoji moteris Illinois valsti
joj, kuriai tapo paskirta mirti 
elektros kėdėj.

Dūliai savo likimo moteris 
pareiškė: “Aš nepykstu ant 
nieko. Priimsiu kas man pa
skirta.

■ IR . VĖL MES SAKOME
Nęprąlęiskii Sykį Gyvenime Pasitaikančios 

c Progos 
ATSILANKYKIT Į DIDŽIAUSI IŠPARDAVIMĄ 

NAUJAI ĮGYTŲ AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE
Nepirkit nei naujo nei seno automobiliaus piru negu atsilankysit į 
musą showruimius.
MES PILNAI GARANTUOJAM, KAD SUTAUPYSIT NUO $100 IKI 
$200.
Virš 150 beveik naujų automobilių turi būti išparduota dabar.
Niekur kitur negausit tokių vertybių, nes męs esame Tikra Automo
bilių Finansavimo Kompanija.
Musų 20 metų teisingas patarnavimas yra musų garantija, kad pilnai 
busite užganėdinti. Kiekvienas karas yra stropiai peržiūrėtas musų 
mekanikų ir' tarnaus jums ilgus metus.
CHEVROLET tikrai naujausias 1935

Sedan, važiuotas tiktai keletą 
šimtu myliu. Garantuotas 
kaip naujas. Kaip 
naujas. Musų kaina “Tvv

IŠPARDAVIMĄ

CADILLAC

v

tikras 1935 De Luxe 
Coupe, kaip naujas visais at
žvilgiais. Taipgi 1932 Sedan 
kuris beveik nebuvo $^"715 
važiuotas, tiktai v f U

Įclassified ads. Į
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Financial
Finansai-Paskoloa

Business Chances
• Pardavimui Bizniai

DODGE paskiausis 1936 De Luxe 
Sedan. Mažai važiuotas, iš
rengtas 6 ratais. Radio, tren
ku. hėateriu, Negalima at
skirti nuo naujo, taipgi^ 1933 
Sedan kaip naujas, 
tiktai ........................

Mažai važiuotas, iš-

$295
TERROPLANE tikras 1935 Sedan 

Gražus, mažas karas 
kaip naujas, tiktai

NASH paskiausis 1934 metų De 
Luxe Sedan. Garantuotas, 
kad yra tokiam stovyj kaip ir 
naujas. Turi 6 ratus. Radio, 
heateri, saugus. Mes taipgi 
turime 1932 Sedan kaip nau
ją. Musų kaina 
tiktai .............1.......

Garantuotas,

$265
CHRYSLER 6, naujausis 1936 De 

Luxe Sedan. labai mažai var
totas, turi ‘Knee Action”, Sau
gius stiklus’ taipgi 1933 Se
dan kaip naujas, 
Tiktai ...... ..... ..

OLDSMOBILE 1935 De Luxe sedan. 
Puikiam stovyj kaip dieną kai 
paliko dirbtuve, 
ženklo 
Musų kaina 
tiktai

REO paskiausis 1934 Sedan kaip 
naujas. Mes taipgi turime du 
1933 Sedanus taip
pigiai kaip ............ faSnU

Neturi nei 
Su tronku, heateriu.

$425

PONTIAC tikras 1936 DeLuxe Se
dan. Gražiausias ir ekonomiš
kiausias karas. Visai naujam 
stovyj. Su 6 military ratais, 
heateriu, saugiais stiklais. Rei
kia pamatyti kad Įvertinti, 

taipgi 1932 Sedan, 
tiktai ....... .......

1932 Se-GRAHAM, paskiausis 
dan. Kaip visai nau- 
jas. tiktai. .......

AUBURN "1938 Dė Luxe Se- 
dan. Garantuotas, kad 
geras ir tarnaus kain naujas. 
Musų kaina 
tiktai.. ................ $285

OLDSMOBILE 1932 DeLuxe Sedan. 
Pastebėtinai gražus karas, tar
naus dar daugeli metu. _ _Miį: 
su kaina 
tiktai ....

DE SOTO “Airflaw” naujausias 1936 
De Luxe Sedan. Tai yra pui
kiausiai ir gražiausiai pabu- 
davotas karas. Išrengtas su 6 
ratais, radio, heateriu, tronku. 
Važiuotas tiktai 6,200 mvlin 
Musų kaina tiktai .... $575

Mes taipgi turime apie 50 karų 
kuriuos paėmėm i mainus. Vi
sokio išdirbimo ir modelių. 
Gerai važiuoja ir taip $9 E 
pigiai kaip .......... Giv

$275

90 dienų raštiška garantija ir dešimties dienų pasivažinėjimo išban
dymas duodamas su kiekvienu karu. . n _ .
Tai tiktai keletą karų. Mes turime vietos išskaitliuoti visus 150 Pui
kių Bąrgenų.
tai Tikrai viena syk pasitaikanti proga.
NEATIDĖLIOKIT, BET ATEIKIT ŠIANDIEN ARBA RYTOJ PA
KOL STAKAS- DAR PILNAS. ATSIMINKIT, KIEKVIENAS KARAS 
MUSŲ TURI TĄ GARANTIJĄ KAIP IR NAUJAS KARAS ARBA 
GRĄŽINSIM PINIGUS.
MES PRIIMSIM JŪSŲ SENĄ KARĄ KAIP PIRMĄ ĮMOKĖJIMA 
DUOSIME JUMS DU METUS ĮMOKĖTI BALANSĄ.

ATDARĄ KASDIEN IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. VAKARO.

U. S. AUTO FINANCE CO.
2535JN. Cravvford Avė. (Pulaski Road)

Atsiminkit musų numeri.

IR

Budrike orkestrą 
kuriniais, taipgi

vaus šauni 
su gražiais
kvartetas su gražiomis lietu
viškomis dainomis. Bus ii nau
dingų pranešimų apie tam tik
rus bargenus, kuriais ateinan
čioje savaitėje galėsite pasi- 
natfduoti atsilankydami į Bud 

<o krautuves.

GREITAS / PATARNAVIMAS 
Skolinanti pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam; parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

— J. K.

1 kvortą degtinės;
2 galionus

ar nesuminėti. Nes kartais

LINKSMAS IR ĮDOMUS NE 
DĖLDIENIO RADIO 

PROGRAMAS

Ryt, nedėldienį, bus regulia- 
ris Lietuvių radio programas 
litą valandą priešpiet iš sto
ties VV.GkE.S,, 1360 kilocy;cles. 
Šių programų išpildyme nėra 
vartojama plokštelės, bet vi- 
suofnet dalyvauja žymus dai
nininkai, muzikai ir kalbėtojai, 
kurie kas kartas patiekia ką 
nors naujo, įdomaus ir gra
žaus pasiklausyti. Taip ir šį 
programą išpildys žymus talen
tai ir gabus meninihkai. Pa
tartina pasiklausyti.

— Rep. xxx

BUDRIKO PROGRAMAS
7 VAL. VAK. WCFL

Ryt dienų, t. y. sekmadienį, 
pasiklausykite gražių dainų ir 
muzikos iš stoties WCFL nuo 
7 vai. vakare. Programe daly-

r- DON’T
NEGLECT

L A COLD

CLASSIFIEDADS

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

Automobiles
PARSIDUODA automobilius ma

žai vartotas, geram stovyj, parduo
siu pigiai. Atsišaukte nuo 8 iki 12 
dieną, trečios lubos užpakaly.

3443 So> Lituanica Avė.

NAMO SAVININKL ATYDAI 
Musų biuras sukeiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkafs. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki “ ‘ ‘ ’
10

AUBURN 1935 mažas keturių du
rų Sedan. Važiuotas tik keletą mė
nesių. Ištikrųjų dar naujas karas. 
Taipgi Chrysler 1934 De Luxe Sedan, 
Atrodo tik kaip dieną apleidęs dirb
tuvę. Paaukuoja už $345. Rakai 
kaip susitarsite. 3138 Clybourn 
Avenue. Arti Belmont ir Western.

Business Service
Biznio Patarnavimai

VICTOR BAGDONAS
Apskaijliavimas dykai
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. H ilsted Street

Phone Vards 3408

Didžiausias Mieste Išpardavimas

A.A. AUTO 
FINANCE CO.

1134 N. Ashland Avė.

REIKALINGOS...
PIRMŲ

MORTGIČIŲ
PASKOLOS

Maži 
mokėjimai

Gordon Realty Co.
Real Estate

PARDAVIMUI bučemė ir groser- 
nė su visais gerais įrengimais. Nau
jas elektrikinis šaldytuvas ir Show 
Casai. 4058 S. Maplevvood, Tel. 
Lafayette 0185.

809 W. 35lh

Greitas 
patarnavimas

Prižiūrėjimas 
4329- 

St. Yards 4330

SKOLINAM PINIGUS
Ant jūsų parašo nuo $50 iki $800, 
be komiso ir nėra jokių kitų kaštu, 
tik , legalis nuošimtis. Taipgi per
kam morgičius ir namus; mokam 
cash.
Namon Finance Corp.

6755 S. Western Avė.
Julius Namon. Prezidentas

EXTRA!
Kas norite pinigų dėl nedidelių 

pirmų morgičių, be komišeno, kreip
kitės į Naujienas laišku, 1739 South 
Halsted St., Box 476.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaku, 1728 S. Halsted St. 
Canal 9845.

pardavimui tavernasGREITAM
už teisinga pasiūlymą, geras biznis, 
pigi renda, graži vieta pragyveni
mui.

Situation Wanted
Darbo Ieško

KARPENTERIS suprantantis visą 
namų budavojimo ir taisymo darbą. 
Sutinku dirbti ant valandė arba ant 
kontrakto. Pašaukite Yards 3692. 
817 W. 35 St. Joe.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

patyrusiu motery
— Geras mokes-

Turi būti
Junk Shop,

REIKALINGA 
skudurams sortuoti 
tis. Nuolatinis darbas, 
patyrusios. , Ideal 
1505 Austin Avė.

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

Ge-

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

REIKALINGA patyrusios veiter- 
kos. Atsišaukite

2517 W. 69 St.

REIKALINGA mergina dėl namų 
darbo. Galima gyventi ant vietos.

Wilow Springs 62

Savininkas eina i kitą biznį. 
3659 S. Hoyne Avė.

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

1789 South

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

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 biznį. Todėl priversta esu 
parduoti. Atsišaukite, Mrs. Maku- 
tėnas, 79th St. ir Archer Avė. Jus- 
tice Park, UI. 
Springs 58.

Telefonas Willow

o

,—o—
PARDUOSIU namą su Tavem 

bizniu arba mainysiu ant privatiš- 
ko namo, 6826 So. Racine Avė.

—HO----

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

3139 So. Halsted St.

Tavernas, labaiPARDAVIMUI
pigiai, gera vieta, viršui 60 kamba
rių hotelis. Kostumerių netrūksta. 
1007 E. 75 St.

TURI būt parduota tavern į la
bai trumpą laiką.

2113 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Čeverykų pataisy
mo Šapa —• Pilnai įrengta — Gera 
vieta — Priežastis — Savininkas tu
ri kitą darbą. Atsišaukte 608 West 
47 St. I

PARDAVIMUI tavem biznis ge
rai išdirbtas. Gera vieta, 2 kamba
riai pagyvenimui. Renda pigi. 2838 
West 63rd Street.

PARSIDUODA arba pasirenduo- 
ja kriaučiaus Sana — 4 kambariai 
pragyvenimui. 3104 W. Harrison St.

PARSIDUODA kampinė bučemė 
ir groserne — Brighton 
yra ice mašina — - 
Cases ir visi kiti įrankiai, 
stakas.
gyvenimo — renda nebrangi — Gau
site naują leasą — Čia yra tikras 
bargenas, 2502 W. 69 St. Michiulis 
Prospect 1844.

„ i Parke, 
2 šaldomi Show 

naujas 
šviesus kambariai dėl pa-

PARDAVIMUI Tavem; biznis ge
rai išdirbtas.
71 st Street.

Gera vieta, 732 East

8 vai. vak. šventadieniais nuo 
ryto iki piet.
LANDI ORDS BUREAU OF 

CHICAGO Inkorporuotas- 
1642 VVest Division St.

Tel. Armitage 2951 
Mes esąme jau šiuo adresu viri 

50 ww»*

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
3750 Wallace .Street 
Tel. Boulevard 0250

DIRBTUVIŲ merginos $10.00 — 
Virtuvių moterims $12.00 
taurauto virėjos $15.00 — Coil win- 
deriai $16.00. — Kilbasų stufferiai, 
linkeriai $18.00 — Kotelio merginos 
$50.00 — Ligoninių pagelbininkės 
$30.00, kambarys, užlaikymas — Vei- 
terkos, Cafiteria
$10.00 — Dirbtuvių merginos South- 
sidėj $14.00 — Soda merginos $15. 

O’SHEA 
64 East Jackson

Res-

baro merginos

Help Wanted—Male-Female
Reikią

REIKALINGAS virėjas ar virėja 
ir veiterka į restaurantą, gyvenimas 
ant vietos. 3740 S. Halsted St.

For Rent
COAL
Anglys

PIRK PIRM NEGU KAINOS 
PAKILS. 

PERKANT PO DAUG.
MINE RUN ....

ILUMP OR EGG 
SCREENINGS .

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

3322 So. Morgan St.

$5.25
5.50

______............ .............................. 4.25
Jus perkate tiesiai iš kasyklų. 

Pašaukit MINE AGENT 
—at Kedzie 3882—

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

Farms for Sale
Ųkiai Pardavimui

MAINYTI AR PARDUOTI
120 akrų Vis. Farma, gera žemė, 

18 galvų bandos, arklių, mašinėrija 
ir derlius, arti upės, informacijoms.

F. L. Majka, 4316 W. 26th St.

PARSIDUODA stakas, 5 karves, 
1 arklys. 75 vištos ir daug kitų da
lykų. 1“ 
šaras suvežtas, 
gražus namas, barnė, 
sodnas. ! 
Gyvenimą padarome ant vietos. 

658 W. 18 St. šaukite Canal 7671

Žemė užsėta, 10 akerių. Pa- 
Renda pigi $17.00, 

, vištininkas.
18 mylių nuo Chicagos.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

GREITAM PARDAVIMUI, tik 
$800 įmokant, pigiai nupirksite vi- 
gadną ir pelningą namą, 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, garadžius $5,000.

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

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

BRIGHTON PARKE
Dufletis mūrinis po 

$1850.
Dufletis medinis po 

garadžius, $1850.
6 kambarių medinė 

kambariai viršui, apšildoma $3225.
Ir daugiau pasirinkimui bargenų 

iš foreklozerių.
KAZYS URNIKIS, 

4708 S. Westem Avė.

DABAR LAIKAS PIRKTI ANGLIS. 
į KAINOS PRIEINAMOS. PAKURK 
! KAI LAIKAS.
Virginia Mine Run ....... $6.95 tonas
Black Band ......    9.50 tonas
Pocahontas Lump or egg 10.00 tonas 

į 4 tonai ar daugiau
SHULMISTRAS BROS.

I 4016% Archer Avenue
i Tel. Lafayette 6300

NORIU renduoti tuščią namą dėl 
tavem biznio — Geistina, kad bu
tų kambariai pragyvenimui. South- 
sidėj ar Westsidėj. Praneškite į 
Naujienas Box 479.

Pasirinkimui
100 AUTOMOBILIU 
NUO $20 IKI $500

Visi pasirinkimai ir modeliai 
Kreipiame atydą į 

MUSŲ PLANĄ

Jokio

Furnished Rooms

5 kambarius,

4 kambarius,

cottage ir 2
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 i vakarus nuo Kedzie Avė.

forni Ši uotas kambarys

PARDUOSIU arba mainysiu cot
tage 7 kambarių, furnice apšildomas 
Brighton Parke ant bungalow arba 
ant gerų lotų. Tel, Rockwell 6556.

Kredito
Jokio

GERAS pirkinys 5411 South Bi- 
shop St. keturių flatų frame, 4 kam- 

", kiekvienam vana. Kreiptis 
Mrs. Janish, pirmas flatas.

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

RENDON
— Gera transportacija — Su ar be s 
valgio — Visi parankumai. 4832 N. bariai, 
Winchester. Antros lubos.

ir

į&O 
M

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo- 
iamos gydytojų, nursių 
vaistininkų.

-BE 
į mokesnio 
ĘE 
apsunkinimo 
BE 
apriežimo 
BE 

Leidimo .išdavimo
Atdara vakarais ir sekmadienį

882 Milwaukee Avė.
Vyriaųsįs .ofisas 

Pasipildykite musu antrašą

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi štoru fikčerius dėl 

;bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 

! arba ant^šmokėjimo. Pamatykite 
mus pir^negu pirksite kitur.

S. E. SOŠTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.




