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Ispanijos Militaristu Sukilimas Morokkoje
♦ A.

Darbininkai Ginkluojasi 
Gelbėti Respubliką

Fašistuojantys militaristai užvaldė Morok- 
ko, kuriuos kovoja lėktuvai. Į dvi dienas 

susMarė trečias kabinetas, 
-f

MADRIDAS, liepos 19.—Is
panijos fašistuojantys militari- 
stai, kurie komanduoja apie 
20,000 kareivių, pradėjo gink
luotų sukilimų Morokkoje prieš 
Ispanijos J respublikų, kartu 
bandydami sukilimų praplėsti ir 
į pačių Ispanijų.

Beveik visa Morokko pateko 
į sukilėlių rankas. Prieš suki
lėlius valdžia tuojaus pasiuntė 
karo laivus ir lėktuvus, kurie 
jau bombardavo kelis sukilėlių 
laikomus miestus, bet sukilė
lių ten dar nepasisekė t nugalė
ti. *

Tuo pačiu laiku fašistai pra
dėjo daryti £Anfiymus iššauk
ti sukilimus ir pačioje Ispani
joje, kad privertė valdžių stver
tis griežtų priemonių sukilė
lius nugalėti.

Pagelbon valdžiai eina dar
bininkai. Socialistai ir komu
nistai išreiškė pilnų’ pųsitikėji
mų premiero Quiroga * valdžiai. 
Bet Quiroga kabinetas neįsten
gė išsilaikyti ir turėjo rezig
nuoti, buk dėl nesutikimo su 
prezidentu Azana, kuris buk 
pasipriešinęs griežtoms kabine
to priemonėms.

Naujų kabinetų sudarė at
stovų buto pirmininkas Bar- 
rios. Bet tas kabinėtas išsilai
kė tik kelias valandas ir re
zignavo. Trečių kabinetų su
darė buvęs laivyno ministeris 
Girai. Tai yra Barrios sudary
tas kabinetas, kuriame pada
ryta mažų pakeitimų.

Darbininkai ginklu 
respublikų.

Kaip tik respublika 
re fašistinio sukilimo
j e, darbininkai stojo ginti res
publikų. Socialistai atsišaukė į 
darbininkus niekur nevažiuoti 
iš Madrido, Jbet visuomet būti 
pasiruošiems stoti kovon su 
priešu.

Sindikalistai ir komunistai 
taipjau pakvietė darbininkus 
ginti respublikų. Taip kad res- 
publikos gynimo klausime nė
ra jokio nuomonių pasidalini 
mo tarp darbininkų.

Ginkluoti darbininkų būriai 
jau traukia linkui Madrido gel
bėti respublikų. Jau atvyko di
deli puikai Asturias angliaka 
šių. Jei kur fašistai paimtų 
viršų, darbininkams įsakyta 
tuojaus pradėti visuotinus 
streikus. Dėl tos priežasties vi
suotinas streikas liko paskelb
tas Kanarkų salose, kuriąs irgi 
užvaldė fašistai.

Darbininkams sujudus ginti 
respublikų, fašistai, kurie bu
vo pradėję sukilimus įvairiuo
se Ispanijos miestuose, štai 
giai aprimo.

Daug palankių fašistams ka
riuomenės vadų liko areštuo 
ta.

Atgaleivių vadai gi pradėjo 
bėgti užsienin. Lerroux, radi
kalų vadas ir buvęs premieras, 
kuris buvo nuėjęs su atgalei 
viais, pabėgo į Portugaliją. 
Klerikalų vadas Robles pabė 
go į Franci jų.

Naujoji premiero Girai val
džia paskelbė per radio, kad ji 
yra pasiryžusi sunaikinti fašis
tinį judėjimų.

Esamomis žiniomis, Morok- 
kos fašistai ruošėsi prie suki 
limo nuo pat kairiųjų partijų 
laimėjimo rinkimų. Bęt valdžia 
su fasistuojan&ais- Fkanmnkais 
elgėsi švelniai, nors tieji -ne
slėpė savo neapykantos demo
kratinei valdžiai.

CHICAGOJ VĖSU, 
BET KITUR TE
BĖRA KARŠTA

gins

atsidu- 
pavoju-

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

Nepastovus, galbūt tarpais 
lietus. i

Saulė teka 5:31, leidžiasi
8:21. ' • •: ;

“Kapitonas” Roosevelt ir jo; laivas

B Jau ir lenkai sujudo dėl nacių 
dūkimo Danzige ir laužymo 
Danzigo konstitucijos.

President Roosevelt

Prezidentas Rooseveltas netrukus apleis Baltąjį Namų, 
Washįngtone, atostogoms. Jas praleis juroje; Pasirinko burinį 
laivų “Suvanna”, kuriuo aplankys įvairias Naujos Anglijos 'vie
tas ir Kanadą. Prezidentas, ,bu§ Lę Ją,
“įgula

......•...................................

9 žmonės užmušti 
traukiniui sudau

žius automobili

Unijos viršininkas 
kaltas dėl streiklau

žio užmušimo

Netikėtas lietus sulaikė naujų 
karščių bangų ir atvėsino 
orų, bet centralinėse yųlsti- 
jose tebesiaučia karščiai. '

Ghicagos ne
pranašautos naujos

CHICAGO. 
sulaukė 
karščių bangos, nes atsiskubi
no netikėtas lietus ir atvėsino 
orų. Tiesa, lietus buvo nedide
lis, bet jis pakreipė 'vėjų ir 
oras gerokai atvėso. Niekurio- 
se apielinkėse lietus buvo tik
rai geras ir laukams pagelbin- 
gas.

Lietaus buvo taipjau pieti
niame Wisconsine, kur oras 
taipjau atvėso.

Tęčiaus nors Gilicagoje ir 
jįra vėsu1, bet toliau nuo Chi- 
cagos tebėra karšta. Karšta da
gi yra ir niekuriuose vakari
niuose Chicagos priemiesčiuo
se. Bet ypač karšta yra Mi- 
ssouri, Kansas, Iowa, Nebras- 
ka, Oklahoma, Dakota, Monta
na ir Wyoming valstijose, kur 
nuo karščių kenčia ne tik žmo
nės, bet taipjau gyvuliai ir pa
sėliai.

Wichita, Kas., karštis siekia 
112 laipsnių. Daugely vietų 
karštis siekia 110 laipsxiių, o 
karštis virš 100 laipsnių tose 
valstijose yra paprastas daly
kas.

DUNDEE, Mich., liepos 19. 
—' Harry SchUster, 45 m. iš 
Farrel, Pa., jo žmona ir trys 
jų vaikai, taipjau Sam Pisano, 
50 m., iš Wheatland, Pa., jo 
žmona ir dvi jų dukterys vie
šėjo Schuster brolio ūkyje.

Paviešėję kiek laiko visi de
vyni svečiai automobiliu išsi
ruošė gryšti atgal į Ponnsyl- 
vanių. Bet už kelių minučių 
po išvažiavimo, važiuojant sker
sai geležinkelį, 
bego traukinys 
tomobilių 
tilto 
pėdų
upę. Visi 
devyni žmonės liko vietoje už
mušti. Automobilio laužas už
siliepsnojo, o nuo jo užsilieps
nojo ir mediniai tilto pabė
giai. | 4-

Harry. Schuster atvyko į ne
laimės vietų visai nežinodamas 
kų ištiko nelaimė. Jis nualpo 
kai pamatė prieš kelias minu
tes pas jį viešėjusio bPolio šei
mynos lavonus.

ir

ant jų 
kuris

nuvilko
nubloškė

uz- 
au, 
ant 
30

toli
tada

negilių Raisin
važiavę automobiliu

Užmušė žmoną, 
vaikus

NACIAI PASMAU
GĖ VISAS LAISVES

DANZIGE

DANZIGAS, liepos 19.—Na
ciai pasimojo sutriuškinti visų 
opozicijų Danzige ir pasiimti 
miestų visiškoj savo kontro- 
Sn.

Administratyviu dekretu na
cių kontroliuojamo senato pre
zidentas Gjreiser siekiasi pa
smaugti visas nepriklausomas 
organizacijas, kurios nėra pa
lankios naciams. Jis savo de
kretu įsakė:

1. Uždaryti kiekvienų orga
nizacijų, kurios nariai, su ži
nia savo viršininkų, skleidžia 
“pavojingas valstybės Intere
sams” žinias.

2. Uždrausti teismams atmai
nyti politinio pobūdžio polici-

suvar- 
ir su-

Lietuvos Naujienos
• t

Žurnalistas A. Bru
žas beprotnamyje

(Musų

Tirkšliuose sudegė 
bažnyčia ir 7 

trobesiai

Talkos Spaudos Biuro

WELCH, W. Va., liepos 19. 
— Būrys jaunuolių iš netolimo 
kasyklų miestelio t Gary išvyko 
pasivažinėti trokū. Bevažiuo 
jant kalnuosp trokas apvirto ir 
nusirito 100 pėdų stačiu kran
tu. Nelaimėj Louis Barta, 17 
m. liko užmuštas, o nežinomas 
skaičius jaunuolių sužeista.

INDIANAPOUSUild., liepos 
19. — Marion karintos krimi
nalinis teismas rado teamste- 
rių unijos biznio agentų Harry 
Peat§ kaltų dėl užmušimo ak
menimis Kroger (Consumers) 
grosernių ir duonkepių troko 
draiverib Penny laike trokų 
draiverių streiko. Peats gręsia 
nuo 2 iki 21 metų kalėjimas.

Unijos sekretorius Williams 
liko išteisinta#,

jos. patvarkymus, pav. 
žymus žodžio, spaudos 
sirinkimų.

3. Uždrausti žydams ritualį 
skerdimų gyvulių maistui.

4. Įkalinti trims mėnesiams 
“apsaugai” tu'os žmones, kurie 
“stato-pa vojini v. ■ viešų j į * ramu
mų”.

šis . Greiserio dekretas yra 
aiškus laužymas Danzigo kon- 
stitucijss, priimtos 16 metų at
gal, kada Danzigas patapo lai
svu miestu po tautų sąjungos 
protektoratu, šis dekretas nu- 
stabino ne tik tautų sųjungos 
komisionierių Lester, bet ir

51 žuvo traukinio 
• katastrofoj 

Rusijoj
MASKVA, liepos 19.—Beveik 

tik už mėnesio laiko Rusijos 
valdžia pripažino, kad birž. 22 
d. arti Čitos, Siberijoj, susida
rė du traukiniai. Nelaimėje žu
vo 51 žmogus.

ERIE, Pa., liepos 19.—Sek 
madienio religinės mokyklos 
viršininkas Weed prisipažino 
policijai po ilgų pamaldų savo 
namuose nužudęs žmonų ir du 
savo vaikus. Nužudęs juos to
dėl, kad jie buvo “švarus” ir 
todėl eisiu į dangų. Jis pats g] 
papildęs prieš kiek laiko nuo
dėmę. Po žmogžudystės jis 
bandė nusižudyti puldamas po 
automobiliu, bet liko tik leng
vai sužalotas. Kokių mtodemę 
yra papildęs jis atsisako pasa
kyti.

14 žuvo žemės dre 
bėjime

BOGOTA, Colombia, liepos 
19. — Tuųuerres apygardoj, 
arti Ecuador sienos, ištiko ug- 
niakalnio išsiveržimas, kur pir
miau ištiko žemės drebėjimas, 
apgriovęs 8 'miestus.

žemės drebėjime žuvo ma
žiausia 14 žmonių ir 22 žma 
nes liko sunkiai sužeisti. Di
džiuma sužeistųjų yra mote
rys ir vaikai.

komisionierių
Lenkijos pasiuntinį Danzige 
Papee, kurį 10 dienų atgal 
Greiser užtikrinę, kad miesto 
xonstitUcija nebus laužoma. 
Lenkija skaito konstitucijų da
limi Danzigo statuto, kurio ne
galima savališkai pakeisti.

Danzigo lenkai yra tiek pa
sipiktinę Greiserio dekretu, 
kad ėmė reikalauti iš Varšu
vos prisiųsti kariuomenę, ar 
bent policijų apsaugoti jų kon
stitucines garantijas. Lenkai 
mano, kad šiuo dekretu naciai 
pradėjo konfliktų ne tik su 
tautų sąjunga, bet ir su Len- 
kija.

Demonstracijos^ Tehlrfjoje.

VARŠAVĄ, liepos 19.-—Pan- 
zigo senato dekret^^stebino 
ir sujudino Lenkijos valdžių. 
Jis buvo paskelbtas po demon
stracijų Varšavoje, kuriose Vo
kietija buvo įspėta nekeisti 
Danzigo statuto.
monstracijos įvyks 
je.

Francija seka
PARYŽIUS, 

Francija, kuriai 
sekti Danzigų,"galbut kreipsis 
prie tautų sąjungos dėlei su
spendavimo konstitucinių ga
rantijų Danzige. Ji tuo reika
lu pasitars su Anglija ir Por
tugalija, 
nariais.

MASKVA, liepos 19. — Ru
sijos lakūnas Vladimir Kikina- 
ki su 500 kilogramų kroviniu 
buvo pasikėlęs virš Maskvos 
11,000 metrų (7 mylias). Ki
limas truko 63 minutes. ■s

šiandie de- 
visoįc šaly

specialio korespondento 
Lietuvoje.)

KAUNAS. — Sunkiai susir
go A. Bružas ir patalpintas 
psishiatrinėje ligoninėje.

A. Bružas buvo taip vadina
mos
(Tsb.) vedėjas, kuris nemaža 
straipsnių ir įvairių žinių-žine- 
lių yra parašęs užsienio lietu- 
vių spaudai.

A. Bružas . savo laiku buvo 
Trimito redaktorium, paskui 
tautininkų vyriausybei pade
dant organizavo sųvųitraštį 
Musų Rytojas, kuris pasiekė ar
ti šimto tūkstančių skaitytojų, 
tai buvo rekordinis skaitytojų 
skaičius. Vėliau Šitas laikraštis 
bent kiek išėjo iš mados. Tuo
met A. Bružas iš jo pasitrau
kė. Paskutiniu laiku A. Bružas 
redagavo Darbo Rūmų leidžia
mų darbininkams laikraštį, ku
rio labai mažai spausdinama, 
nes maža kas jį skaito, nors 
jis visur brukte brukąiną^

A. Bružas Jau turėjo įsigi 
jęs gerų turtų, bet jo sutvar Stų. 
kytf iiesugebėjo ir tų turtų ga
lutinai prarado.

Ir štai dabar staiga visai ne
tikėta skaudi liga jį suėmė.

A. Bružas visų 'laikų glau
džiai bendradarbiavo su tauti
ninkais, kurių tarpe turėjo pa
sitikėjimą ir dėlto jų visame 
buvo remiamas. Visi jo suma
nymai ir darbai visuomet tau
tininkų buvo palaikomi ir karr 
tais finansuojami.

(Keli metai atgal A. Bružas 
kartu su kitu žurnalistu lan
kėsi ir Amerikoj, kaipo žur
nalistų sąjungos atstovai).

TIRKŠLIAI. — Liepos 1 d. 
po pietų netoli policijos būs
tinės užsidegė medinis tvarte
lis. Nors vietos gaisrininkai ir 
greit atvyko ir sparčiai dirbo, 
bet gaisro lokalizuoti nepavy
ko: išdžiuvęs tvartelis kaip ma
tai sutirpo liepsnose. Jo kibirk
štys pasipylė į visas pušes. Me
diniai namai ir stogai tokioj 
sausroj atrodė kaip benzino 
tankai. Ir pakako, kad žarija 
nubristų ant kokio stogo, kad 
namas tuojau paskęstų lieps
nose. Viena kibirkštis pataikė 
į bažnyčios bokštų. Bokštas 
pradėjo rūkti. Gaisrininkų įtai
sai nepajėgę išmesti tiek auk
štai vandens, ir bokštas ėmė 
degti. Netrukus ugnis pasiekė 
stogų ir sienas, ir bažnyčios 
vieloje paliko tik pelenų krū
va. Bažnyčia buvo medinė, bet 
labai daili ir, be to, naujai at
remontuota. Jos turto nemaža 
pavyko išgelbėti. Be bažnyčios 
dar^sudege ^ąpie 7 trobesiai. 

..[Daugumas ,jų buvo neapdrau-

Svarsto žydų tremti
nių apgyvendinimą 

Kuboje
HAVANA, liepos 19. —- žy

dai svarsto sumanymų apgy
vendinti 200,000 Vokietijos žy
dų tremtinių Kuboje. Kubos 
prezidentas Gomėz tam suma
nymui pritariąs. Kubos vald
žia gi projektų svarstys 
jis btfs pilnai paruoštas ir 
duotas valdžiai patvirtinti.

Gesinimo darbų nemaža truk
dė seni ir primityvus gesinimo 
įrankiai, stoka vandens ir ne
paprastas karštis šiaip ore ir 
nuo ugnies. Karštis buvo toks 
didelis, kad, pavyzdžiui, vie
nam trobesiui liepsnojant, ne 
arčiau kaip per 30 žingsnių sto
vįs namas taip įkaisdavo, kad 
iš jo senų sienojų imdavo sa
kai varvėti. Ir vis dėlto gais
rininkams pavyko daugumas jų 
nuo ugnies išgelbėti. Kad ne 
gaisrininkų stačiai karžygiška 
drąsa ir ištvermė, — visas 
miestelis butų durnais iškilęs 
į padanges. Be vietos ugniage
sių gaisrų gesino Mažeikių ir 
Viekšnių gaisrininkai.

Buvo ir žmonių aukų: vie
nas žmogus, gelbėdamas savo 
namų, nukrito nuo stogo ir 
smarkiai^ susitrenkė. Jį reikėjo 
skubiai vežti į Mažeikių ap
skrities ligoninę.

Girių gaisrai

kai
pa-

Žydai daro žygių, kad 
jų atstovai butų 

seime
Teko sužinoti,

padėtį.
liepos 19. — 

yra pavesta

kitais ko komiteto

SYRACUSE, N. Y., liep. 19. 
— Remington Rand, Ine., išga
vo injunetionų prieš streikie- 
riųs, draudžiantį jiems pikie 
tuoti dirbtuvę. Kompanija sa
ko, kad didesnė dalis darbi
ninkų jau 
bų.

yra sugryžę

DULUTH, Minn., liepos
— Girių sargai ir CCC darbi
ninkai visomis jėgomis kovoja 
21 gaisrų Gunflint ir La Croix 
distrikttfose Superior naciona- 
lėje girioje. Keli gaisrai jau 
yra lokalizuoti, bet apie dides
nius gaisrus dar neturima tik
slių žinių.

19.

CRAWFORDSVILLE, Ind., 
liepos 19. — Vairuotojui už 
migus, didelis alaus trokas įva
žiavo į mažesnį trokų, du WPA 
darbininkus vietoje užmušda
mas, o penkis sužeisdamas.

LUVERNE, Minn., liep. 19. 
— 26 Kilis gyventojai apsinuo
dija maistu parapijos bankieį dar aiJa maistu parapijos 

[te. Bet visi pasveiks.

JAUNAS.
kad “Žydų Balso” grupės žmo
nės, veikliai dalyvavę seimo 
rinkimuose, dabar daro žygių, 
kad būt padaryta, jog žydų 
atstovai vis tiek seime galėtų 
dalyvauti. Tuo reikalu taria
masi. Buvo manyta, kad žy
dų atstovus bus galima pa
kviesti paprasta tvarka: p. p. 
Indrišiunas, Sodeika ir Dar- 
gis atsisakytų ir įeitų p. Ru- 
binšteinas.

(Cenzūros išbraukta).

OSLO, liepos 19. — Ištrem
tasis bolševikų vadas Leonas 
Trockį nuginčijo Londono Mail 
paskelbta žinių, kad jis, Troc
kis, buk išlyginęs nesutikimus 
ir pilnai susitaikęs su Stalinu. 
Trockis Norvegijoje gydosi jau 
veik metus laiko. Nesenai jam 
leista gyventi Norvegijoje iki 
gruodžio mėn.
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Brooklyno SLA 38 
Kuopa Atmetė 
Seimo Delegatų

Pasmerkė už balsavimą prieš 
Demokratijos rezoliuciją

BROOKLYN, N.,Y. — SLA 
38 kuopa nepriėmė tautiškų 
delegatų raporto ir paneigė 
juos už tai, kad jie balsavo 
prieš rezoliucijų, reikalaujan
čių demokratijos atsteigimo 
Lietuvoje. Raporto atmetimas 
tiems delegatams buvo kaip 
mazgotė per veidų.

Sprendžiant iš 152 kuopos 
delegato raporto mes, pažan
gieji, laimėjom, ir galėjom dar 
daugiau laimėti, jeigu ne “ke
turi delegatai Jbe sųmonės”. 
Viena iš jų gerai žinoma, sa
kė raportuojantis, buvo dele
gatė iš Detroito, kuri statosi 
neva progresyve, bet parsida
vė f asistuojantiems sandarje- 
čiams. .

į N. Y. bankierių. Juos nesenai 
sugavo. Vienas jaunuolis yra 
18 metų, kitas 20. Nušautasis 
bankierius buvo 78 metų se
nelis.

Dr. Šliupo Prakalbos
1 -■ ' *

Pereitų savaitę Piliečių Kliu
dė įvyko Di;. .Jono šliupo pra
kalbos- Žmonių atsilankė ne-Į 
perdaugiausiai, apie porų šim< 
tų.

Dr. šliupas tas pats žmo
gus, kokiu buvo prieš 40 me
tų. Kalba irgi ta pati. Jis pri
siminė, kad pas lietuvius viš 
dar yra daug tokių davatkų, 
kurie tebetiki, jog Marija pa
gimdė sūnų be lytinio dasi- 
lytėjimo. Daug yra tokių, ku
rie tebemoka pinigus. klerika
lams už tuščių orų, kurį tie 
pardavinėja. |

Girdėdami tokius žodžius 
salėje susirinkę davatkos ėmė 
urgzti, bet progresyvis elemen
tas smarkiai plojo.

Užėjęs ant scenos pasisvei
kinti su Dr. šliupu, paklau
siau ar kas .daroma apie laist 
vamauių kuopos įsteigimų. 
Rodydamas į Vitaitį ir Tys- 
liavų. Jis atsakė, kad jie ką

«-^MU^Į|p||iiii| II.rPT1, Jį I*Į m

čiui nepatekdavo, tai juos su-'vadovybe “ekš-pantaplienės”, 
paikindavo. Gražindavo siun- kuri laike redaktoriaus bal- 
tėjams <ik registruotuš. Visi sayimų štai riet iki ko daėjo. 
kiti laiškai dingdavo nežinia Išpildžiusi «avo baliotų, ji pa-! 
kur. Siuntėjas paprastai neži- Šoko nuo kėdės ir su pagel- 
nodavo \ ar jo. laiškas .ištruko Liniuku puolė prie savo “skya-; 
iš cenzoriaus raukų ąr ne. |dronQ” narių. Ikįšp• vienam-m-, 

1928 metų pabaigoje ko- vo bolitų, jo atemė^ savaip iš- 
mandantas pradėjo^kai kurių‘pildė ir bruko lutam. Atėmusį 
laiškų autorius bausti. Jeigu baliotų nuo svečio vėl grie- 
kalinys parašydavo užsienin, bėsi paišiuko. Taip ji taisė 
kad buvo įkalintas nekaltai, baliotus, o mums, stovint liuo
bė teismo, tai ant rytojaus ko- galyje toks elgęsis darė visai* 
.maldautas ateidavo su buriu nekokį įspūdį.. >.
(kareivių, apsiginklavusių dur-< panašųs dalykai pasikarto-, 
ituvąis ir tokį nusidėjėlį uz- jo įr vietų sekančiam!

SLA seimui.
Kad ir .negarbingiausiais ke

liais žingsniavę seime, fašis- 
tuojantieji tautininkai savo 
“laimėjimais” dabar džiaugia-

t

Nebus Prašalinti
W.P.A. Pašalpos

Darbų
Praneša, kad gandai apie nau

ją patvarkymą prieš ne pi-} 
liečiąs nepamatuoti

Pirmadienis^' liepos 20, 1936

natas, svarstydamas pašalpos 
” darbų biudžetų šiems paska- 
•v liams metams, kurie prasidė
jo jo liepos 1 d.

Senatas pridėjo prie biud
žeto projekto patvarkymų, kad 
tik piliečiai gali gauti pašal
pos darbus, bet atstovų butas 
tų patvarkymų atmetė.*

Taigi, ateiviams-nepiliečianis 
nėra pamato rūpintis apie pa
šalpos darbų nustojimų,, sako 
FX.f.S.

Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

A. Montvid, M. D.
VVfiilt Tovur State Bank Blds. 

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

TeL Seeiey 7830
Namu telefonas Brumurick 9M7

Vitaitis su Zose dabar šo
kinėja iš džiaugsmo, kad pa
liko redaktorium. “Socialistų 
ir komunistų frontų į ožio ra
gų suvarė, ji giriasi. Tysliava 
irgi sugrįžo linksmas, rėkau
damas, lyg vaikas peiliukų ra
dęs, kad socialistų jau nebė
ra, jie sunaikinti.

Piliečių Kliube Užėjo 
Prohibicija

Užėjus į Piliečių kliubų prie 
Union Avenue atrodo, kad vi-1 
si bartenderiai išėjo streikam 
Nėra nei alaus, nei ruginės, 
tik “saidės“ ir selterio.

Grįžo tikra “prohibicija’’, 
bet žmonės sako, kad 0ėde

1 •* a IdflRkc Masiulis , “lųisnius” praganė* 
Tai]) kaip anais laikais Ge
gužis praganė SLA laisnius. 
Kitas kliubas netekęs leidinio 
pardavinėti gėrimų yra Jau
nų Vyrų — Atletų Kliubas. : 

Kai ateina rinkimai tai abu 
kliubai bando lošti smarkių 
rolę, bet, matomai, kai jie pa-; 
tenka į triubelį, tai nei ponas 
Draugelis nepajėgia nieko pa- 
daryti.

Karštis degina visus, bet' 
musų kliubai neturi kuo troš-! 
kulį malšinti. O tautiškieji sa- 
liunininkai juokiasi, sako, kad 
jiems biznis smarkiai pagerė
jo nuo to laiko kai kliubai 
neteko “laisnių”.

Karščiai Neiv Yorke

tenai žada pradėti.
Tikri veidmainiai, kaip tas 

Judošius, kuris Kristų bučiuo
damas jį išdavė. Tai ir su ta
vim taip pasielgs, pridūriau 
Dr. šliupui. “Kaip tik kojų 
iškelsi, tai jie ir vėl susidės 
su milukijada ir savo kitais 
nachališkais priešais.”

Dr. Šliupas jenkterėjo gal
vų, teisybė, bet ką daryti, kad 
aš esu .tokioje padėtyje? > ■

Frank Lavjnskas- i 

n.T—■■■■■■ „w . I

Scrantonieeiai pa- ž 

gerbė tautišką vy- • 
skupą J. Gritėną J

Atostogaują Scrąntone p:aąim- 
ninteė A. Sadduskditė

_______ :—'

SCRANTON, Pa. — Susirin
kę parapijos kapinėse, .Ščijan- 
tono lietuviai pereitų sekma
dienį pagerbė vyskupų J. Gri- 
tėnų, kuris yra ten palaidotas. 
Prie jo kapo* sugiedojo nu
mylėtų velionio himnų, ‘“Ar
čiau prie Tavęs, Dieve”.

Kapinėse taipgi buvo mi
šios. Jas atlaikė parapijos kle
bonas X. M. Žukauskas.

Po visų 'apeigų Gedimino 
parke įvyko piknikas, kuria
me dalyvavo daug biznierių 
ir kitų žmonių. Klebonas ir 
komitetas yra labai dėkingi 
visiems svečiams.

itųvąis ir totkį “inųsidėjėlį 
rakindavo “karceryje”.

Mirė Sumuštas Už Laiško
Parašymą

Kai Kada, už griežtesnio to
no Raiškus kalinį lietik kad sį durnelis, radęs gele-
įmesdavo į “karcery , bet dar 
gerai apmušdavo. Dėl laiško j ' tautininkai krekodi-
parašymo skaudžiai sumuštas |jaus ašaras pirmiau, lies jas 
su ^autuvu galais ir durtuvais, į 
mirė ,drg. Ąn^riuška, social
demokratų jiartijios narys' iš 
Žemaitijos.

Dabar, visa Lietuva paver
sta Varnių koncentracijos sto
timi. Kai Winnipigiečiai he< 
teko 'kantrybės nesulaukdami 
atsakymų iš Lietuvos, tai jie 
pradėjo laiškus registruoti ir 
patarė giminaičiams taip pat 
padaryti.

Pataria Lietuvoj Laiškus ■ 
Registruoti

Registruoti atsakymai Win- 
nipegų pasiekė. Tarp gavusių 
laiškų yra P. Yauniškis ir P. 
Gutauskas. i

Bet ir tie laiškai neiširuko 
cenzorių. Jie buvo atplėšti, o 
ant voko uždėti Virbaliaus 
muitinės ženklai, ii* pastabos,^ 
kad “Atidaryta valiutos tikri-1 
nimui”.- Po ženklais parašai,1! 
kurių negalima įskaityti.

Nejaugi laikui bėgant pri
eis riet iki to, kad nekaltus < 
Lietuvos ūkininkus baus už' 
laiškų rašymą užsienin? At
rodo, kad S$eWoa Mldžia’ 
prife;į,“Ii -t
- < ; v ■—^JjMartindTiis. į

■ vV’ t o,, . Vb J . ,

ir Scrąntone, bet lai jie žino, 
kad SLA nebėra pasipelnyji- 
mo lovis, ir kad spekuliaci-i 
nių šmugelių laikai pasibaigė. 
Juos palaidojo adv. Bagočius.;

Ne-Delegatė.

WASHINGTON, D. C. —j 
Ariglų kalbos spaudoje pastą-; 
ruoju laiku tilpo pranešimai, 
kad nepiliečiams busią už-^ 
drausta dirbti prie pašalpos 
(W.P.A.) darbų. Tie kurie dir» 
ba, tvirtino tie pranešimai, bu
siu atleisti. f■ ,

F.L.’I.S. praneša, kad tiems 
tvirtinimams nėra pamato ir 
jie yra klaidingi. Ateiviai-ne- 
piliečiai kaip gavo pašalpų, 
taip ir toliau jų gaus. Pašai.- 
pos neteks tik tie ateiviai, ku
rie yra nelegaliai įvažiavę į 
šių šalį.

Pamatų gandams darė se- 
l . ....  —.........-V------- - ------  .
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Rinktinis tabako der
lius padaro Old Golds 
cigaretus Labiau - Su
švelnintais.

Ri.COM M F. N D£ Di 
t /Uh 40 YEARj’-

TIREDC 
REDDENED 
fe.. EYES .4

Ofiso Tel. Boulevard 6913 
Kez. LeL Victory 2348 
Dr. Bertash

756 Wcst 35th St
<!br. of 85th and Halsted SU.

Ofiio valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8 :M 
feiMlAhnmi* Darai ««tarti

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki f 
vai.. NedėUomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St 
lel. Boulevard 1401

Phone ^Canal* 6122
• JtSiczBs

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

Se rėdo m is Ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 Su. taiitornia Avenaa 

telefoną* Rapuohc 7868

Sabo,SLA “Skvadro-
‘ V c

nas” iš “Šenadoriaus 
Otaigo" Nusidėvėjęs
Pasakoja apie i(Eks Pantap- 

lienės žygius Clevelando 
Seime

Gera Žinia Cfticagos lietuviams
Pusmetiniame direktorių susirinkime, birželio 24 d., 

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

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmos tJuly 
tst).

Štai ir vėl Simano Daukanto Federalė Spulka pertikri
na Chicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupyti savo 
pinigus yra Simano Daukanto Federal Savings and Uoan 
Association of Chicago, kur pinigai kiekvieno asmens 
yi:a 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 atmokėjimais. >

Paskolos daromos nuo 5 iki 15 metų. ( ,, \ ; .
Namųrsayihittlitai'reikąlaujanti morgičiy, vi- 

’ ' 1; Sados kreipkitės į

ADVOKATAI
K.P. GIS

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

Fbone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoi naual sutarti.

4645

■ .JIT'd
Oi <| 
; i.5 K OmSo BAUMANTOg 

IITederal Savings 
cs AND LOAN ASSOCIATION*. ' E2JAND LOAN ASSOCIATION 

Of CHICAGO

2202 West Cermak Road
BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas.

Laidotuvių Direktoriai

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais-

Tel. Boulevard 1810.

pagal sutartie*-

Telephone: Boulev&rd 2800

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4831 SOUTH ASHLAND AVENT 
Re®. 6515 So. Rockvrell St 
Telephoo«: Renublic 9728

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

3421 S. HUlsted St. Tel. Yards 2531 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

Rezidencija 
3407 Lone Avo. Tel. Yards 2516

Karšta Amerikoje, bet nie
kur kaitra nėra toks biaurus 
kaip New Yorke. Pas mus sau
lė ėmė dirbti “overtime” lie
pos 8 d, Iki pat 11 vai. vaka
ro tų dienų temperatūra sie
kė 103 laipsnius. į porų dienų 
mirė 53 žmonės, o į ligonines 
prigabenta tiek apsvaigušių, 
kad per kurį laikų jose ne
buvo nei colio vietos.

Visi “byčiai*' buvo užsikim
šę. Miliūnai žmonių suvažia
vo į maudynes. Ir Parkai bu
vo užsikimšę. Daugelis bandė 
miegoti ant žolės, bet bėda, 
kad valdžios patvarkymai tų 
draudžia. Prasižengusius poli- 
cistai nutempė pas teisėjų. Tas 
pasirodė mielaširdingas ir vi
sus paleido, persergėdamas 
prasižengimo nepakartoti. .

šeštadienį, dangus apsiniuu* 
ke, pradėjo trankytis perkū
nas ir šiek tiek palijo. Sek
madienį jau buvo daug .leng
viau. Naktimis vėsu ir galima 
pasilsėti, bet dienų dabar xlar 
vis pusėtinai kaitina.

■ Vienas džčnitorius * mirė 
versdamas karštus pelenus iš 
pečiaus vandens sušildymui. 
Karščio ir iš vienos pusės, ir 
iš kitos buvo per daug.

Du Elektros Kėdei
Rugpiučio 17 d. elektros kė

dėj mirė du jaunuoliai, kurie 
gegužės 7 d. nužudė Osvvego,

Scrąntone pas mamytę ato
stogauja dainininkė p-lė Ale
na Sadauskaitė. Ji pasižadėjo 
giedoti tautinėj bažnyčioj per 
sumų, šį sekmadienį, liepos 
19.

Naujienietis.
Į..,1 n, .■rr ■ ■ .11. ui............I— | I.R I JI Iiįiin ra

Skundžiasi, kad Lie
tuvos Valdžia Atida
rinėja Visus Laiškus
Sako, visas kraštas pa

verstas Varnių kon
centracijos stotimi ne
ištrūksta iš .cenzorių 
nei registruoti laiškai

. —.... .v..TT—1

WJNNJPĘG, MAN,, Cnnada. 
— Paskutiniu laiku AViunipe- 
go lietuviai turi daug vargo 
su laiškais iš Lietuvos. Pasi
rodo, kad Lietuvos valdžia nu
ėjo net iki to, kad visus laiš
kus, siunčiamus užsienin ąti- 
(Įartųėja, — ir, jeigu randa ką 
neprielankaus, ,tai laiškus su
naikina, o neišleidžia į užsie
nį.

Pamenu, kad Va.rnių kon
centracijos stovykloje štai kaip 
būdavo su laiškais. Kalinys, 
parašęs laiškų turėdavo jį ati
duoti komendantui Rudaičiui, 
cenzūrai. Jeigu laiškai Rudai-

CARNEGIE, Pa. — Eks-pre-j 
zidento Gegužio skvadronas išį 
“Šenadoriaus okrugo*?, kaip sa
ko kai kurie carnegiškiai, vi
sai nusidėvėjęs.

SLA Seimo 10-to j e sesijoje 
baubė prieš rezoliucijų Lietu
vos klausimu, norėjo ant kė
džių stoti, bet negalėjo, nes, 
turbut spėkų neištesėjo. i

Tasai “skvadronas^ buvo po

f*"", i ;............  ■ ■■■... . .......... . pu

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtu boti.

T7

ŠIOS SAVAITES 

Extra Barbenai 
LTNOLEUM 9x12 

STIPRUS IR GRAŽUS I 

$3.95
ROOSEVHT i 

MTUREf
2310 Wcst 

Roosevelt Road
Tel. Seeiey 8760

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

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

i J. F. BADŽIUS
■668 West 18th Street Phone Canal 6174
. .......... ......................... .^ir*-r . t. i >«< u iuiu.wr'. .......... .......... — -.......- ■ i—s. m; skubąs
718 West 18th Street Phone Monroe '8877

I. J. ZOLP
1646 Wnst 46th Street Phones Boulevard 5208-8418 J

.■ —■ ueiu w »■i* ■■■ i«> i i |i. i į 11 ib J

ĖŽERSKIS IR SŪNŪS .-i

10734 S. Micliigan Avė. > Tel. Pullman 5703
~. J. F. EUDEIKIS

4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4047 S. Fairfield, Laf. 0727

.   ■■■ *   -.....................   DII III w yn I >n I v    w n ■■ i ■ ■ ■.

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

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

S. p. MAŽEIKA 
. 8319 Lituanica Avenue 

;> ............... iwi.ii.K»-į>wU„i ^įjĮin'i ii , 11 lt

4092 Archer Avenue Pb one Lafay e t te 8572 i4092 Archer AVenue

Phone Yards 1188
■ i"

w MASALSKIS
8307 Lituanica- Avenue Phone Boulevard 4139

■—--rT,"i . .................. i........ ,i’i l i i >ii

A. PETKUS
1410 South 49tĮį Court ■ Cicero

’-tt

Phone Cicero 2109

! M I f *■■■* |.I1;** ■ ■ ■■■'■ 1" ■

AMBULANCE ^PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 

W E EUDEIKIS

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Rmd <W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5 

Vakarais: Panedėlio. Saredoa ir 
. Pėtnyčios 8 iki 9. 
Telefonas Canal 1175.

Namai: 6459 S. Rockweil Street 
Telefonae Republic 9600.

1,11 " ........................ ii..... ........     • —

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington SL
Room 787

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 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare. 
188 W. Randolph St. 

-Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto 
iki 8:00 po piet.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių itempim. kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Viduose 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. 
Nedėliok nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phene Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

__ _ Tek Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi 
756 West 35th St 

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

Nedaliomis uuo 10 iki 12 vai diena.

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

vak. Nedalioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Be neva rd 7820 
Namu Tel: Prospect 1980

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS *R CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

Kiti Lietuviai Daktarai
~i_ryj~i_rvi~~ 4~ui~X4rĮ-ri_' iU~un-—i— ~u~w~ -TXn iy* i

lel Boulevard 5914 Dieną ir Nakri 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. NędSLuuo 10 iki 12

Dr. & Naikęlis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

Ofisas ir Rezidencija
3333 So« Jil<ilsteci St*

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virtiniu 1116

Office & reridence 2519 W. 43rd
Tel. Lafayette 3051

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

Sekmadieni susitarus.

Valandos: 1——3; 7—8:80 p. p. 
•“ ’ ... ...... ‘ SL

P.

Dr. Waltėr M. Eisiu, 
PHYSICIAN and SURGEON 

Ofisas Maruuette Medical Jttuilding 
. Suite 208 .

6155 SO. KEDZIE AVENUE 
Heiulock 8700

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

KITATAUČIAI
— w w " • p. )■ f » m w i' • — ■ I■■ w " ■■ «» >    

Dr. Herzman
18 JcvUolJUo

Gerai lietuviams žinomas per 89 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal uain 
jausius metodus X-Ray ir kitokias 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai vakaro.

Tel Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vąL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Ned«liomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4681 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po pilstą
7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2491
' . ■ ■ ■ ' i : ' ■ > 0" 1 "

Ofiso Tel Dorchester 5194
Kez. Tai Drenai 9191

.Dr» A* A» Rotii
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir vis< 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos; 2—4, 7—9 vai vak. Medhc

Domis Ir šventadieniais 19—U

Ri.COM


ROCKEFELLERIENĖ IR DUKTĖ

Namai Žemė

arba ręsyverio

Būtent, pereitą

Nejudinamas turtas
Rašo John J. Sinkus

reikšmės skir

real

3347 South Halsted Street

Laikai eina geryn

Dabar Tik

109.50mat kai

Išsimokant!

NAUJIENAS

Visiems geriausia vieta pirkti Refrigeratorius Bu driko Krautuvėse,

Dabar galima gauti kaimininiam tavęrne.

3417 SOUTH HALSTED STREET Tel BOUlevard 4705

pinigus, ir 
savininko

NATHAN
KANTER

Vakacijos pagunda — 
turi savyje Labiau-Su 
švelnintų 01d Golds pa 
kelį—visuomet Dirbtu 
vės-šviežumo. —

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

šviesa...nauja priedų skrynia 
taupumo savybių.

tenancy
Tatai reiškia ben-

yra dalinamas 
turtą

savininkais. Kodėl jus negali

Kiekviena naujai vedusi po
ra turi pirmiausia išspręsti 
klausimą, kur galės apsigyven
ti pastoviai po vestuvių. To
dėl, kuomet vedybų skaičius 
pakyla, tai kartu pakyla ir 
ieškojimas fliatų jaunaved
žiams apsigyventi.

Liepos 15 d- 
vo editoriale

date” ir pa

tų daiktų reikia atsirašymas 
padaryti (Assignements). O 
kiti pereina kaip pinigai iš to 
rankų, kas juos legališkai val
do ir yra turto savininkas.

kur yra didelis pasirinkimas 
visų žemių išdirbysčių, lengvais išmokėjimais.

Vedybų skaičius žymiai 
pakilo

Atsiimkime savo 
nuosavybę

“Tribūne” sa- 
padavė keletą 

įdomių skaitlinių apie vedybų 
padidėjimą 
birželio mėnesi vien Chicago- 
je vedybų buvo 20,699 porų. 
Aišku, kad ne visos tos poros 
galės pas savo uošvius apsigy
venti. Dauguma turės ieško
ti fliatų ir jsikurti sau lizdą. 
Tai yra džiuginanti žinia na
mų savininkams, kurie dar tu
ri tuščių kambarių išnuo- 
muoti.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chjcago, I1L

STANDARD FEDERAL SAVINOS 
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
2324 S. Leavitt St. ' Tel. Ganai 1679 

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

tų dokumentų 
gauti iš namo savininko.

Jeigu yra abstraktas ar Title 
Guaranty Policy, tai turi būti 
padaryti “later 
duotas atdvokatui peržiūrėti 
Jei bus viskas gerai, tai tuo
met galėsite užbaigti dylą, už
mokėdami sutartus 
gaudami iŠ namo 
dydą.

Vedusiems yra

Man skauda matyti, kad 
niekas apie tai nekalba ir ne
aiškina šį svarbų .klausimą. 
Kilų žmonių negali prikalbinti 
arba negali jiems išaiškii\ 
dalyką. Jie yra labai skau
džiai nubausti šios depresijos. 
Aš galėčiau suminėti keletą 
žmonių, kuriems buvo sunku 
išaiškinti, bet kai pasisekė iš
aiškint, tai šiandie jie gyvena 
savo namuose.

Tinkamai nejudinamai nuo
savybei susirasti lengviausia 
priemonė yra tai nueiti pas 
vietinį real estate brokerį ap- 
sipažinusį su apielinke, kurioj 
norite nuosavybę pirkti. Jis 
parodys tamstoms geriausius 
bargenus kokius turi. Jeigu 
nepatiks jo bargenai, tai pa
tartina pasiteirauti pas ki
tus brokerius arba pažiūrėti į 
laikraščius, kur tankiai taipgi 
garsinama geri bargenai.

Kai pasirinksite tinkamą 
namą, susitaikysite dėl kainos 
ir kitų sąlygų, tai tos sąlygos 
reikia surašyti į sutarties kon
traktą. Kontrakte teks pažy
mėti namo kaina, kiek rankpi
nigių uždėsite, skolos mokėji
mo būdas ir kokie nuošim
čiai; jei bus morgičius, tai 
teks pažymėti kada jis baigia
si, koks jo nuošimtis ir už ko
kius metus taksai bus apmo
kėti. Galima taipgi pažymėti 
kiek rendų namas neša ir kas 
su namu gaunama 
kurie namai parsiduoda si 
pečiais ir elektrikiniais šaldy 
tuvais.

kilimu, bet 
pardavimais. 
Cook paviete 
viso parduota naujų automo
bilių 13,140. Tas pakėlė ben
drą skaičių parduotų automo
bilių jier pirmus šešis mėne
sius šių metų iki 66,205, kuo
met pereitais metais per tą 
patį laiką buvo parduota •’tik 
65,558 automobiliai.

Chicagos bankuose depozi
tai pakilo irgi. Pabaigoj birž. 
mėnesio depozitai pakilo iki 
3 bil. ir 144 mil., kuomet pir
miau buvo tiktai 2 bil. ir 796 
mil.

Bendrai imant, galima da
ryti išvadą, kad laikai eina 
geryn. Vedybos padidėjo, 
žmonės perka automobilius 
bankuose depozitai auga. Biz
nio pagerėjimas yra jaučia
mas ir nekilnojamo turto sri-

Kiek valdžia davė pas 
kolų namams re

montuoti

BUDRIK FURNITURE MART
VISKAS DEL NAMŲ Už ŽEMAS KAINAS!

KENTUCKY YEARLING
VIENŲ METŲ SENUMO.

geriausia 
imti “Warranty Deed in Joint 
Tennacy, and not 
in comon 
drą valdymą, šitokia nuosa
vybės perėmimo ir valdymo 
forma yra gera todėl, kad mir
čiai ištikus, vyras arba žmo; 
na pasilikusią nuosavybę ir 
gali tuojau parduoti ją, jei 

nereikia eiti per Pro-

jau kiekvienas ad
vokatas yra daug panašių na
mų perorganizavęs. Vieni tų na
mų yra sunkus peorganizuoti, 
kiti lengvesni, o trečių gal ir 
visai negalima peorganizuoti, 
dėl vienos ar kitos priežasties. 
Bet abelnai kalbant, 85% jų 
galima sutvarkyti, kad ir vėl 
galėtumėt turėti savo namu-

Dažnai perkant girdėti žo 
džiai: real and personai pro 
perty. Paaiškinsiu, nors trum 
pai, tų žodžių 
tumą.

Visas turtas 
į nejudinamą 
property ir judinamą 
— personai praperty.

čia yra proga įsigyti pasaulio didžiaušį 
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 mes . nesame 
siūlę ir- gal niekad jo nebesiulysime. Tad 
užeikite tuojaus šiandien — neatidė- 
lipkite! J \ 1 ijf’ ir daug kitų laiko ir pinigų

bes. Lietuviai myli sunkius 
darbus ir yra pasišventę šū
viai ir savo vaikų ateičiai, ka
dangi šimtai tūkstančių lietu
vių turėjo ir turi privatišką 
nuosavybę, t . y. savo namu
ką. Sulaukus 40 arba 50 me
tų skirtis su savo nuosavybe 
yra skaudus smūgis, ypač žiū
rint į besiartinančią senatvę.

šiandie

Pereitas birželio mūnud 
atsižymėjo ne vien vedybų pa- 

automobilių 
Pasirodo, kad 
per tą mėnesį

džios 
niems

Popietes - dokumentai
Chicagoj turime trijų rūšių 

dokumentus: Abstract of Title, 
Title Guarantee Policies ir 
Torrens System (apie kuriuos 
atskirai ir plačiau kitą kartą 
pakalbėsime). Vieną iš minė-

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Weatern 
Avon 2nd floor 
Hemlock 9252 

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

VERSA1LLES, Francija. — Abby Rockefeleriutė-Milton 
ir jos motina John D. RockeJellerienė Jr. aliejaus magnato 
žmona. Besilankydamos Francijoje, jos praleido $2,333,333 Ver- 
saillės rūmų atnaujinimui.

nori 
bate Court ir pakelti tam tik
ras išlaidas.

Bet yra ir priežasčių, dėl 
kurių kai kurie asmenys ne
nori turėti nuosavybę bendrai, 
ir toliau apie tai žodis, kitas.

TAUPYKIT PINIGUS UŽ
TIKRINTOJ IŠTAIGOJ

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

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje 
išmokėjom

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

liepos 4, 1936 m. val- 
užgirtų paskolų se- 

namams modernizuoti 
remontuoti viso yra išduo-

Pas mus DYKAI
Įsigykite knygutę, kaip pasirinkti 
elektrikos refrigeratorių Tai yra 
neatbūtina visiems, nes joj pasa
kyta kas reikia žiūrėti, renkan
tis refrigeratorių.

Vedybos ir nauji namai
Per pastaruosius penkerius 

metus Cook kountėje viso nau
jų vedybų buvo 165,000. Tuo 
tarpu naujų namų buvo pas
tatyta vos apie 1000. Dar 
galima priminti, kad keletą 
kartų tiek namų tapo nu
griauta dėl ugnies, seno am
žiaus arba netinkamumo. Čia 
ir vėl matosi naujų vedybų 
įtaka nekilnojamo turto atsi
gavime. Abelnas vedybų pa- 
didėjimas dabar yra pasiekęs 
prieš depresijos spėrumą. Jei
gu taip eis ir toliau, tai aiš
kus dalykas, kad namai ir že
mė pradės bujoti labai teigia
mai.

ta 1,089.941. Bendra suma pi
nigais siekė iki $397,647,0006. 
Tos skaitlinės parodo, kad 
virš miliono namų pataisyta 
ir apie 400 milionų dolerių iš
leista tiems pataisymams.

Čia yra tik valdžios duotos 
paskolos. Kiek panašių patai
symų yra padaryta pri va t iš
kaiš pinigais ir pastangomis, 
neturi žinių po ranka. Ta
čiau galima drąsiai spręsti, 
kad antra tiek bus, jeigu ne 
daugiau. > ’

Pąbar yra pats laikas susi
domėti namų taisymais ir nau
jų namų, statyba, kam leidžia 
galimybės tai padaryti.

4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARD8 0801 

VIENINTELIS DISTĘiąDTORIS

Rašo Adv. Charles P. Kai

Daug namų, kurie buvo for- 
klozuoti, dar nėra parduoti. 
Kaip galima juos atsiimti iš 
forklozavimo 
rankų?

Panašus klausimas paliečia I 
daugybę namų savininkų. Jū
sų nusiskundimai yra labai 
rimti, kadangi praradimas lie
tuviško turto reiškia finansinį 
silpnėjimą musiį tautos. Taigi 
šis klausimas yra ne vien le- 
galis arba bizniškas, bet da
linai ir patriotinis.

Pažymėsiu porą teisingų ke
lių, kaip jus galite atgauti tą 
nuosavybę, kuri yra jau be
veik atimta iš jūsų.

1. Jeigu jūsų namas nėra 
forklozuotas ir parduotas, 
nuo pardavimo dienos namo 
savininkas turi dvyliką mėne
sių laiko kada jis gali atsi
imti namą, kaip mes sakom, 
“equity of redemption”. Di
džiuma panašių namų turi di
delius morgičius, o forklozuo- 
tojas visuomet nori, kad jis 
galėtų gauti grynais pinigais 
atmokėjimą, arba, kaip abel
nai vadinama, “compromise”.

2. Jeigu jūsų namas yro for
klozuotas, bet dar nėra par
duotas, tai jus turite geriausia 
progą atsiimti namą šitokiu 
budu: Ieškokite paskolos,
kiek daugiausia galite gauti 
jos; ant savo namo, žinoma, 
kad šiandie paskolą gauti nė
ra didelė sunkenybė. Kai 
gausite paskolą, tai kreipkitės 
pas savo advokatą, kad jis 
pradėtų, dirbti jūsų keisui ar
ba bylai. '

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.

ŽIŪRĖK Į ŠIAS 
SAVYBES!

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

ros kontrolis....automatiška

Aš neklysčiau, jei pasaky-[ finansinę sutartį su morgičių 
čiau, kad 85 nuošimčius for 
klozuotų namų galima atsiim- te šią progą išnaudoti? 
ti arba padaryti tuo reikalu

VETERANAI!
4

Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
Užsirašyti

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

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

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

Nejudinamas turtas reiškia 
žemę ir kas ant jos auga, pa
statytus namus (triobėsius), 
anglį kasyklos ir tp.

Judinamas turtas reiškia 
įvairią kilnojamą savastį, 
kaip tai morgičius, bonus, šla
kus, rakandus, mašinas, pi
nigus; judinamu turtu taipgi 
skaitosi anglis, kai jau ji iš
kasta, arba medžiai, kai jie 
yra nukirsti.

Kai perkama nejudina
mas turtas

Atsirašymas
Nuosavybė gali būti vienos 

žmonos ar vieno vyro varde. 
Bet parduodami abu turi ant 
dydo pasirašyti. Jų parašus 
turi patvirtinti Notary Public 
toj kauntėj, kur jie gyveno. O 
dydas privalo būti užrekor- 
duotas tame mieste ir toj 
kauntėj, kur nuosavybė rau
dasi. Taipgi ant dydo reika
linga uždėti Revenue Stamp.

Jeigu vadinamas “considera- 
110^’ yra šimto dolerių ar 
daugiau, tai revenue štampų 
reikia po 50 centų ant kiek
vienų $500. Warranty Deed’e 
turi būti pažymėti morgičiai, 
taksai ir kitos obligacijos, ku
rias pirkėjas prisiima.

Taipgi galima pervest arba 
parduoti nuosavybę su “Quil 
Claim Deed”. Tai yra perve
dimas tokios nuosovybės, ko
kią pardavėjas turi (conveys 
all the interest which the 
grantos possesses), neduoda
mas jokio užtikrinimo apie 
Title gerumą? t Tokiuose atsi
tikimuose pirkėjas pats pri
siima išlyginti visas savasties 
obligacijas.

Dar yra “a special Warran- 
ty Deed”, kuris naudojama la
bai retuose atsitikimuose.

Judinamo turto perve- 
dimas-pardavimas

Judinamo turto pervedimas 
arba pardavimas yra visai ki
toks, negu nejudinamo. Daž
niausia padaroma “Bill of 
Sale”, kurioj yra surašomi par
duodami daiktai. Kai kuriems

BUDRIKO PROGRAMAI:

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

WHFC. Ketvirtadienį, 8 vai. vakare
: ti* i&A
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

i1 nTJrrnrTTTn'1CTTfCf ' T1I■; '■, N A uJ IENOS,Cnicii£0 * . JJŪL Pirmadienis, liepos 20, 1936
UisaKyVe kalnai

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.09 per year in Chicago 
3c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
droji, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
HL Telefonas Canai 8500.

Chicagoje — paltu:
Metams ........................   $8.00
Pusei metu ........... ......—4.00
Trims mėnesiams _ 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui —;—— .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija »......  8c
Savaitei....... ..... ........................... 18c
Mėnesiui___ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: ,

Metams —.... ........................... $5.00
Pusei metų----------------------------2.75
Trims mėnesiams ——------— 1.50
Dviem mėnesiams___ —1.00
Vienam mėnesiui .........75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta). r

Metams _ ■■■,..■ ..........- $8.00
Pusei metu ....... ——~-----.... 4.00

* Trims mėnesiams ......  2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

GAL SUSITAIKYS

Yra vilties, kad tarp Am. Darbo Federacijos tary
bos ir 12 unijų, prisidėjusių prie Industrinės Organiza
cijos Komiteto, bus padaryta taika. Abiejų pusių atsto
vai dabar svarsto komprohiisinį pasiūlymą, pagal kurį 
“maištingosios” unijos likviduotų industrinį komitetą, 
bet Federacijos taryba leistų joms industriniais pama
tais organizuoti plieno, automobilių ir gumos (rubbe- 
rio) pramonių darbininkus.

Bet jeigu prie kompromiso nebus prieita iki rug
pjūčio 3* d., tai įvyks tų unijų “teismas”. Jų vadai, kaip 
galima numanyti, laikysis to nusistatymo, kad Federa
cijos taryba neturi teisės jas bausti už “nepaklusnu
mą”, nes jos turi savo čarterius ir yra nepriklausomos 
organizacijoj, tik savo noru prisidėjusios prie Federa
cijos. Tautinėms ir tarptautinėms unijoms Amerikos 
Darbo Federacija čarterio neduoda. Ji duoda joms tik 
“prisidėjimo paliudymą” (certificate of affiliation).

DARBO PARTIJA NEW YORKE

gyvenime, jo šalininkai greičiausia pakriks, susivaidiję 
tarp savęs. Žmonės, kurie turi “receptą” nuo visų vi
suomenės ligų, paprastai būną dideli užsispyrėliai ir 
veikti sutartinai nemoka.

zuros, žinios apie streikus Franci jo j e pasklido tarpe Italijos darbininkų ir jie pradėjo taip pat vartoti “franeuzišką - paskelbdami strei-
Į Apžvalga
STILSONAS GAVO BESĄLY- 
GI BAUSMĖS DOVANOJIMĄJau penktadienį “Naujienose” buvo pranešta, kad J. V. prezidento įsakymu paleistas iš kalėjimo “sklokos” vadas Juozas Associated Press telegrama iš Washingtono paduoda kai kurių smulkmenų. Ji sako, kad prezidentas Rooseveltas suteikė kaliniui “full and unconditional pardon” (pilną ir besąlygį bausmės atleidimą). Reiškia, .Stil- sonui grąžinta ne tik laisvė, bet ir jo pilietinės teisės.Teisingumo, departamento agentai, kurie Stilsoną suėmė, raportavo valdžiai, kad jisai per septynis metus po teismo gyveno, nenusidėdamas įstaty-

Butkus-Stilsonas. Dabar

mams.Taigi kova dėl Stilsono išlaisvinimo laimėta. Ją rėmė ir socialistai, nežiūrint to, kad Stil- sonas seniaus buvo pasidaręs piktas socialistų priešas.
KIAULEZAS

jos delegatą ir, vietoje jo, teikė balsą “militantui”.
STREIKAI ITALIJOJE

su-
Didelė darbininkų streikų banga, kuri perėjo per visą Franci ją po parlamento rinkimų, dabar jau pasiekė ir Italiją. Nežiūrint aštriausios cen-

metodą” — paskelbdami streiką ir neidami iš dirbtuves, iki nebus išpildyti reikalavimai.Iš Turino pranešama, kad keletas tokių streikų pasibaigė darbininkų laimėjimais. Jų reikalavimai buvo išpildyti per dvejetą valandų, nes valdžia ir darbdaviai norėjo kaip galint greičiau darbininkus nuraminti. > i
MAKSIM GORKI Vertė K. BARONAS.

Senute Izergil

Visa eilė pažangių darbininkų unijų, kurios šį pa
vasarį sudarė “Nepartinę Sąjungą prezidentui Roose- 
veltui remti”, dabar nutarė steigti New Yorko valstijo
je Darbo Partiją. Šito judėjimo vadas yrą rubsiuvių. 
unijos Amalgamated Clothing Workers of America pre
zidentas Sidney Hillman.

New Yorko Darbo Partija šių metų prezidento rin
kimuose neketina statyti savo atskiro kandidato. Ji ža
da remti Roosevelto kandidatūrą į Jungtinių Valstijų 
prezidentus ir Lehman’ą —• New Yorko valstijos guber
natorius. Bet į kitas vietas valstijoje ji statys savo kan
didatus; taip pat ji turės visą eilę savo kandidatų į 
Jungtinių Valstijų kongresą.

Į tą Darbo Partiją galės stoti ne tik unijos, bet ir 
kitokios organizacijos, o taip pat ir atskiri asmens. Jos 
lyderiai kalbina ir socialistus stoti į Darbo Partiją.

Gal, būt, dar per anksti yra spręsti, ar ši nauja or
ganizacija turės pasisekimo, ar ne. Bet reikia pripažin
ti, kad ji turi daug gabių jėgų, daugiausia išauklėtų so
cialistiniame judėjime. Ir ji pasirinko, kitokį kelią, negu 
tas, kuriuo iki šiol buvo bandoma Amerikoje sudaryti 
masinę darbininkų partiją.

Iki šiol Amerikos socialistai laikydavosi tos nuo
monės, kad jie gali eiti į Darbo Partiją tiktai tame at
sitikime, jeigu ši partija priims socialistų programų ir 
pasižadės remti jų kandidatus. Kitaip sakant, socialis
tai laukė, kad darbininkų masės ateitų pas juos. Dabar 
siūloma, kad socialistai eitų į pačių darbininkų suorga
nizuotą partiją. Aišku, kad tokios partijos programas 
pradžioje toli-gražu nebus socialistiškas.

Bet šitokiu budu atsirado Darbo Partija Anglijoje, 
kuri per trejetą dešimčių metų pasidarė galinga, jėga 
politikoje. . > ,; | i/Ui. A'

Tysliava vis stengiasi įrodyti, kad fašistiškai-tautiškame “žvėryne” jisai yra nešvariausias gyvūnas. Rašydamas apie demokratijos kęngresą Cleve- iande, jisai šlykščiau plūdosi het už Clevelando Karpiuką. Savo “korespondencijose” iš SLA seimo jisai pamelavo daugiau, negu visi “tautiško prunto” reporteriai sudėti į krūvą.Dabar Tysliava panaudoja Dariaus-Girėno žuvimo sukak- tuvių, progą antram^ęąnsatlan- tiniam skridimui apipurvinti ir pasakoja, kad Įeit. F. Vaitkus skridęs ne savo valia, bet to* kad buvus padaryta su “sutartis”, ir kad Vaitkaus įgis buvęs “vieno laikraščio mis”.Visi žino, kad Darius ir 
rėnas irgi turėjo sutartį komitetu. Ir visi taip pat žino, kad tas laikraštis, į kurį Tysliava taiko, jokio biznio iš Vait
kaus žygio nemanė paryti ir 
nedarė. *Iš antro transatlantinio sklidimo bandė pasipelnyti tik p. Tysliava ir kiti panašios rųšies gaivalai. Bet jiems buvo pasakyta “Ajukš!” — todėl jie iki šiol negali tos “skriaudos” užmiršti,

dėl* juo žy- biz-Girsu

R. KIRKPATRICK PRISL 
DĖJO PRIE SOCIAL

DEMOKRATŲ

TOWNSENDIEČIAI SUSIBARĖ

Dr. Townsendo šalininkų konvencijoje^ Glevelande, 
pasireiškė aštrių nuomonių skirtumų. tabpe tų, kurie 
nori remti prez. Roosevelto kandidatūrą, ir tų,, kurie 
jai priešingi. Be to, prieš, patį to judėjimo vadą išėjo 
vienas buvęs jo organizatorius, Alfred J. Wright, kuris 
patraukė jį tieson, reikalaudamas atskaitos iš jpinigų, 
surinktų senatvės pensijos idėjos populiarizavimui.,,

Dr. Francis Townsend, kaip žinoma, stoja už tai, 
kad kiekvienam žmogui, sulaukusiam 60 metų amžiaus,- 
butų mokama kas mėnesis $200.00 pensijos. Jisai mano, 
kad tuos pinigus Jungtinės Valstijos gali lengvai su
kelti, įvedus dviejų nuošimčių “sales tax”., Tai, be abe
jonės, yra tuščia fantazija. Amerikoje šiandie yra apie 
10 milionų gyventojų, turinčių 60 ar daugiau metų am
žiaus. Jei jiems visiems reikėtų mokėti po $200 kiekvie
ną mėnesį, tai kas mėnesis valdžia turėtų išmokėti pa 
du bilionu dolerių. Uždėjus šitiek taksų prekybai, pre
kės taip pabrangtų, kad jos pasidarytų neįperkamos.

Townsendiečiai šito paprasto dalyko nepaiso. Jie 
vartoja kažin kokią ypatingą statistiką, kuri rodo, kad 
pinigai pensijoms “bus” — tik reikia norėti juos- paim
ti. Bet pirma, negu “Townsendo' planas” bus įvykintas

Senas socialistų veikėjas pagarsėjusios knygos “War what for” autorius, George Kirkpatrick, rezignavo iš So* cialistų partijos ir sutiko būti nariu naujos Sočiai Demokrati- mėa Federacijos, kurią neperseniai įsteigė New Yorko socialistą “senoji gvardija”.Savo laiške tos organizacijos sekretoriui Kirpatrick sako, kad jisai nenori turėti nieko bendro Su Thomas “diktatūra”, kuri partijai nelemia nieko gero.

ir

R.. L SOCIALISTAI ATSIMETĖ 
NUO PARTIJOSRhode Island valstijos socialistų organizacijos sušauktas narių mitingas liepos 15. d. Ptovidence mieste nutarė atsimesti nuo partijos Nacionalinio ‘Komiteto. Tik 7 nąriai balsavo prieš įnešimą. ’R. I, organizacija nepritaria “kairiasparniškai” partijos centro politikai. Be įto, ji jaučiasi nuskriausta tuo, kad konvencija Glevelande be jokio -rimto pamato atsisakė priimti vieną

(Tęsinys)“Bet kartą audra ištiko 'virš miško ir sugaudė 'mędžiai kurčiai ir ruščiai* Ir pasidarė tada miške taip itamsu, tarsi jame susirinko kartu visos naktys, kiek tik jų buvo pasauly nuo to laiko, kada jis gimė. Ėjo maži žmonės tarp didelių me- ( džių ir rūstaus dundėjimo žaibų, ėjo jie ir linguodami milžinai medžiai verkė ir gaudė piktas dainas, o žaibai skraidydami miško viršūnėse apšviesdavo jį valandėlei mėlyna, šalta įugnim ir pranykdavo taip pat greitai, kaip atsirasdavo baidydami žmones. Ir medžiai, apšviesti šaltos ugnies žaibų, rodėsi 'gyvi, tiesiantys apie žmo- 1 įneš,, einančius iš 'vergijos tamsos, kreivas, ilgas rankas, supigdami jas į tankų tinklą ir bandančias sulaikyti žmones? O .iš tamsos šakų žiurėjo į einančiuosius kažinkas baisaus, tamsaus, šalto. TąįjJjuvo sunkus kelias ir žmonės, pavargę nuo jo, puolė dvasioj.į Ųet jiems gėda buvo prisipažinti savo bejė- gume ir štai jie piktyje ir rūstume puolė ant panko, žmogaus, kuris ėjo priekyje jų. Ir pradėjo jie išmetinėti jam nemokėjimą valdytį Juos — štai kaip!< “Sustojo jie ir tarp iškilmingo miško gaudesio, tarp virpančios tamsos, pavargę ir pikti, pradėjo teisti Danko.—“TU”, sakė jie, “niekingas ir kenksmingas žmogus dėl mus! Tu nuvedei mus ir nuvarginai, ir už tai tu žūsi!”“Ir žaibai ir1 perkūnai patvirtino jų nuosprepdį.—“Jus sakėt: ‘Vesk!’ — ir aš vedžiau!” susuko Danko, stodamas prieš juos krutinę. “Pas mane yra narsos vesti, Štai dėlko aš vedžiau jus! O jus? Ką padarėt; jus pagelbai sau? Jus tik ėjote ir nemokėjote užlaikyti narsos kiek ilgesniame kelyje! Juk juo tik ėjote, ėjote sau, kaip pulkas avių!”“Bet tie žodžiai dar labiau juos įnirtino.j “—Tw numirsi! Tu numirsi!” staugė jie.“O miškas vis gaudė k’ gaudė, pritardamas jų šauksmams jr žaibai draskė tamsą į skutus. Danko žiurėjo į tuos, dėl kurių jis kentė vargą ir matė, kad jie — kaip žvėrys. Daug žmonių stovėjo aplink j j, bet nebuvo jų 'veiduose gerumo ir negalima buvo jam tikėtis pasigailėjimo iš jų. Tada ir • jo širdy užsidegė, apmauda, bet nuo v gailesčio prie žmonių ji užgeso. Jis mylėjo tuos žmones ir mąstė, kad gal būt be jo jie žus. Ir štai jo širdis užsidegė skaisčia ugnim troškimo išgelbėti juos ir išvesti į lengvą kelią, ir tada akyse jo sužybėjo spinduliai tos galingos ugnies... O jie pamatę tai, pamanė, kad jis inirto, dėlto taip aiškiai ir. užsidegė jo akys ir jie įsiręžė kaip vilkai, laukdami kad jis kovos su jais ir pradėjo anksčiau apsupti jį, kad butų lengviau jiems sugriebti ir užmušti Danko. O jis jau suprato jų mintį, del-

to dar skaisčiau užsidegė jame širdis, nes ta jų mintis gimdė jame nerimastį.“O miškas vis dainavo savo nejaukią dainą ir griaustinis vis griaudė ir lietus lijo.—“Ką padarysiu aš dėl žmonių?!” stipriau už griaustinį sušuko Danko.“Ir ūmai jis; perplešė rankomis savo krutinę ir išplėšė iš jos savo širdį ir pakėlė ją augštai virš galvos.“Ji gi liepsnojo taip skaisčiai, kaip saulė, ir skaisčiau už saulę, ir visas miškas nutilo, apšviestas tuo didelės meilės prie žmonių švituriu, o tamsa išbėgiojo nuo jos šviesos ir ten, giliai miške virpanti, puolė ant pelkės puvėsių dumblo. Žmonės gi, nustebinti stovėjo kaip akme- nįs.“Einame! sušuko Danko ir puolė pirmyn į savo vietą, augštai laikydamas degančią širdį ir apšviesdamas jąją kelią žmonėms.“Jie puolė paskui jį, susidomėję ir sužavėti. Tada miškas vėl suūžė, nustebintai linguodamas viršūnėmis, bet jo gaudimas liko nustelbtas tri- pimo bėgančių žmonių* Visi bėgo greitai, drąsiai, traukiami nuostabaus reginio degančios širdies. Ir dabar žuvo, bet žuvo be skundų ir ašarų. O Danko vis buvo priekyje ir jo širdis vis liepsnojo, liepsnojo!“Ir štai ūmai miškas prasiskyrė prieš jį, prasiskyrė ir pasiliko užpakaly,' tankus ir

nebylis, o Danko ir visi tie žmonės staiga atsidūrė ištisoj juroj saulės šviesos ir tyro oro, perplauto lietaus. Audra buvo ten užpakaly jų, virš miško, o čia švietė saulė, kvėpavo Stepas, spindėjo lietaus deimantuose žolė ir auksu blizgėjo upė... Buvo vakaras ir nuo saulėleidžio spindulių upė rodėsi raudona, kaip tas kraujas, ką' bėgQ karšta sriove iš perplėštos Danko krutinės.“Metė žvilgsnį prieš save į stepo erdvumą išdidus mirštantis drąsuolis Danko, — metė jis džiaugsmingą žvilgsnį ant laisvos žemės ir išdidžiai prasijuokė. O paskui parpuolė ir — numirė.“Tyliai šlamėjo pasilikę užpakalyj nustebinti medžiai ir suvilginta Danko krauju žolė pritarė jiems.“Žmonės gi, besidžiaugiantys ir pilni vilčių, nepatėmijo jo mirties ir nematė, kad dar liepsnoj asi šalę Danko lavono jo drąsi širdis. Tik vienas atsargus žmogus patėmijo tai ir kažko bijodamasis užminė savo koja išdidžią širdį... Ir štai ji subirusi į kibirkštis, užge- so..-’’—Štai iš kur jos, melsvos Stepų kibirkštys, ką atsiranda prieš audrą!

giau jos seną kūną ir pats atsiguliau ant žemės netoli jos. Stepe buvo tyku ir tamsu. Padangėj vis slinko debesys, pamaži, nuobodžiai... Jura ošė taip kurčiai ir liūdnai. Senutė Izergil tvirtai miegojo... Ji galėjo niekad daugiau nebeatsibusti. (Galas)

Dabar kada senutė pabaigė savo gražią pasaką, stepe pasidarė baisiai tylu, tarsi ir ji liko nustebinta spėka drąsuė- lio Danko, kuris dėl žmonių sudegino savo širdį ir numirė, neprašydamas iš jų sau jokios dovanos. Prisišliejusi nugara prie krepšių su vynuogėmis, senutė snaudė, retkarčiais truksėdama. Aš žiurėjau į ją ir mąsčiau: kiek dar pasakų ir atsiminimų pasiliko jos atminty? Aš mąsčiau apie didelę degančią Danko širdį ir apie žmogaus fantaziją, sutvėrusią tiek gražių ir stiprių legendų, apie senovę, kurioj buvo didvyriai ir žygiai, ir apie liūdną laiką, neturtingą stipriais žmonėmis ir dideliais įvykiais, turtingą įšaltu 'nepasitikėjimu, besityčiojančiu iš visko, — apgailėtiną laiką menkučių žmonių gimusių su negyvomis širdimis...Papūtė vėjas ir apnuogino nuo skudurų išdžiuvusią krutinę senutės Izergil, vis tvirčiau užmingančios. Aš užden-

Jau atėjo žurnalas
KULTŪRA No. 5
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NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St

AMERIKOS
PILIETIS

Būtina ir labai pagel- 
binga knygelė tiems, ku
rie nori tapti šios Šalies 
piliečiais. Pamokinimai 
apie šios šalies tvarku 
apie jos viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
meno rasite šioj knygelėj 
lietuvių ir anglų kalbo
mis surašyta.

KAINA TIK 25 CENTAI

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO. ILU
Siųskite money orderį arba krasoa 

ženklelius.

SMAKAS PABUNDA
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Pirmadienis, liepos 20, 1936

Su lietuviais 
Clevelande

Glevaland yra vienas gra
žiausių Ohio valstijos nuėstų. 
Randasi Erie ežero pakran
tėj. Šią vasarą čia įvairus 
kongresai laikoma. Netik re- 
ptiblįkonai ir townsenditai, 
bet ir lietuviai susirinkę buvo 
savo seimams ir konferenci
joms Clevelande. Gal tie su
važiavimai šią vasarą Cleve
lande laikomi todėl, kad čia 
yra Didžiųjų Ežerų Paroda— 
Great Lakęs Exposition.

Ši paroda, nors negali ly
gintis didumu Chicagos pasau
linei parodai 1933-34 m., yra 
visgi didelė įdomi, įspūdin
ga ir įvairi . Parodoj matyti 
kai kurios reprodukcijos iš 
Chicagos parodos, tik kiek 
mažesnėj formoj, bet yra ir 
dalykėlių, kurių nebuvo Chi
cagos parodoj. Ir tie, kurie 
atlanko Clevelandą, turėtų pa-, 
matyti parodą. ;

Tarp vertų pamatyti paro
dos įdomybių yra dalis pava
dinta “the Streets of the 
World” — Pasaulio Gatvės- 
Tai didelis žemės plotas su 
budinkėliais iš viso pasaulio. 
Chicagos paroda turėjo dide
lių kiemų kiekvienos tautos 
atskirai, ir tik keletas tautų 
teturėjo tokius kiemus. Cleve
lande atskiros tautos turi tik 
po vieną budinkėlį, bet dau

gybė jų yra. Net tamsiausios 
Afrikos tautos turi savo kam
pelius. Sirijonai užima kuo
ne ilgiausią vietą su daugeliu 
budinkų — kuone-dvi gatves.

Lietuviai irgi turi kampelį. 
Mažytė vietelė, bet grynai lie
tuviška klėtis su užrašu “Lie
tuviška Užeiga” — Lithuanian 
Bar. Kai kurie asmenys at
rodo nepatenkinti, kad Lietu
va atvaizduoja saliunu arba 
aline. Tačiau reikia suprasti, 
kad užlaikymui šios vietos pa
rodoj tik alinė tegali pakan
kamai įplaukų duoti.

Kitos tautos turi savo rank
darbius pardavimui, valgyk
las. Bet žmonių mažai ten 
matyti. O lietuvių vietelė vi
suomet apgulta gan didelio 
žmonių būrio. Žinoma, čia 
susirenka daugiausia atėję pa- 
tronizuoti savuosius lietuvius 
ir pasigerėti lietuviška alude. 
Kai kurie geria tiek, kiek tik 
pinigų turi, ir šaukia “Valio 
lietuvių kampelis!” Tuo gi 
tarpu jų lietuviška užeiga ge
rą biznį daro.

Liepos 12 d- “Pasaulio Gat
vėse” buvo Lietuvių Diena. 
Žinoma, ji negalėjo prilygti 
Lietuvių Dienos Chicagoj. Vi-| 
sas parengimas galima grei
čiau prilyginti Pirmyn choro 
būrelių pasirodymui Chica
gos pasaulinėj parodoj, kurie, 
pasirėdę, tautiniais drabužiais, 
vaikštinėjo parodos gatvėmis 
ir šoko lietuviškus šokius arba 
dainavo lietuviškas dainas.

SILVER DOLLAR BRADY KAMBARYS PASTOGĖJE
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

Antra vieta, kurią lietuviai 
lankytojai Clevelaųde turėtų' 
atlankyti, tai Lietuvių Kultū
ros Dalželis.

Viename Clevelando parke, 
būtent Rockefeller Park, daug 
akrų žemės pavesta įvairioms: 
tautoms — po keletą akrų 
kiekvienai tautai — kad jos 
galėtų pasirodyti savo tauti-į 
nes kultūros žemčiūgais.

Dvidešimt trys tautos turi 
paskirtus plotus žemės .ir pa-; 
puošia juos sulig savo papro
čiais ir išmanymu. Kai kurių 
tautų darželiai užbaigti rėdyti 
jau porą metų. Kitų dar pri-] 
rengiami, o dar kitų nepra
dėti-

Liętuvių darželis yra ren
giamas ir bus prirengtas ati-j 
darymui rugpiučio 23 d. šie-; 
met.

Įrengimui šio daržo išlai
dos sieks virš $50,000, bet kai 
jis taps užbaigtas, tai bus vie
nas gražiausių tautinių daržų 
visoj eilėj. Tai bus vietą, 
■kuria lietuviai galės tikrai di
džiuotis. Paminklas viso pa-j 
saulid lietuvių išeivijai.

Daržas pastatytas lyros for
moj; kur lyra susiraišo, bus 
pabudavotas fontanas^ Vie
nas fontanas, skirtas Birutės 
vardui, kainuos $16,000. Galite 
suprasti, kad tai ne menkas 
fontanas. Gedimino stulpai 
jau pastatyti. Basanavičiaus 
statulė irgi stovi, o pirm atsi
darysiant dar dvi statulės — 
Mairioniui ir Kudirkai — bus 
pastatytos.

Atidarymui ruošiama tur
tingas programas, ir rekomen
duoju lietuviams atlankyti 
daržęlio atidarymą, kurs įvyks 
rugpiučio 23 d. Taipgi lietu
viams reikėtų paaukauti pi
nigų užlaikymui Kultūros Dar
želio. Gal šis daržas ne vien 
Clevelando, bet ir viso pasau
lio lietuviams yra kaipo pa
vyzdys, kuriuo galima didžiuo
tis.

— Vytautas Beita jus.

valstijoj
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se valstijose labai varginga.' 
Ūkio darbininkas gauna ne 
daugiau, kaip dolerį dienai, ir 
iš to turi pragyventi su visa 
šeimyna. Daugiausia darbi
ninkai gyvena sukrypusiose 
grytelėse, lyg bimbilai kitąsyk 
Lietuvos dvaruose. Nors ir 
yra sakorha, kad Jungtinėse 
Valstijose vergija panaikinta, 
oet pietinėse valstijose ji dar 
tebežydi.

Linksmus laikus , turėjome, 
ant tos salos, 
neilgai tegalėjau 
nes sūnūs Charles, gal dėl di-į 
dėlių karščių, pradėjo nesijauk 
sti gerai, ir pabuvus porą sa
vaičių su viršum teko grįžti 
atgal į Chicagą.

Dėkoju

Joniškiečių šeimy 
niškas išvažia-

vimas

Tik gaila, -kadi 
svečiuotis,1

Praėjusį sekmadienį, liepos 
12 dieną, joniškiečių grupė, su-' 
sidedanti iš Simonavičių šei
mynos, GasparaiČių, Vaitekū
nų, Mickevičių, Rakštelių, Ed. 
Čepulių, Rumšų, L. Burniskio, 
K. Strakso, K. Baltų, Paugų 
ir dar kelių pavienių, kuinų

Sesuo atlankė J. J 
Bagdoną kalėjime

no apsigyventi kokiame maža
me miestely.

“Kalėjimo sargas atnešęs pa
davė Bagdonui raštelį. Tai bu
vo ženklas skirtis. Jis dar tru
putį užtruko. Tuo tarpu kalė
jimo sargas smarkiai suriko 
ant jo. Bagdonas, kaip ugnis, 
įšoko ir nubėgo. Aš viena pa-

Ketvirtadienį, liepos 16 d., 
graboriaus J. J. Bagdono se
suo Emilija iš Lansing. Mich., 
lankėsi pas savo brolį Joliet. 
kalėjime, kurs tapo nuteistas | jį,au ,u^ kalėjimo grotų, 
nuo vienų iki penkių metų už 
bandymą papirkti džiurę.

šeštadienį teko kalbėtis su ‘

>*

Dėkoju Dr-ui Petraičiui, 
kurs šventes ’ praleidęs, grįž
damas į Chicagą ir mane par
vežė. Dalis Dr-o Petraičio 
šeimynos, mano motina ir ki
tas sūnūs pasiliko .ant salos, 
ir nežinia kada jie sugrįš-

Girdėjau, kad dar keletas 
chicagiečių mano šią salą at
lankyti. Gerų laikų jiems!

. Povilas Puodens ir žmona 
Marijona, sutvarkę reikalus 
didmiesty, išvažiuoja liepos 
mėnesį apsigyventi ant salos. 
Veliju jiems geriausio pasise
kimo. Gyvenimas ant tos sa
los smagus, turi gražius na
mus ir kitus .trobesius. Nie
kur nemačiau tokios gražios 
vietos, kaip jų.

— A. Baltiene.

Juokai pasibaigė 
liūdnai

keletą valandų btfrys 
vyrų juokaudamos šau-

Silver Dollar Brady, turtingas Dalias kaubojus, su savo 
pasižymėjusiu žirgu aukštai ant Sherman Hotelio stogo “tvar
te”. Abu džiaugiasi Chicagos reginiais nuo dangoraižo 17 aukš
to.

“Daugiau sidabro dolerių į apyvartą, greičiau grįš biznio 
geresnės sąlygos į gyvenimą”.

Tokiomis mintimis galvoje Silver Dollar Brady atvyko į. 
Chicago, kurio kelionės tikslas yra daugiau išplėsti sidabro do
lerių apyvartą.

Tas turtuolis kaubojus atvyko, iš Vakarų ir kartu su savo 
keturkoju draugu apsistojo Sherman Kotely. Kai jis registra
vosi, tai jo draugas visai patenkintas uodegą vizgavo. Po to, 
jiedu nudrožė į coffee shop, kur užsisakė geroką sendvyčio 
kąsnį.

Nieko čia tokio nepaprasto. Niekas tuo įvykiu ir nesistebė
jo, nes jiedu sau “butą” buvo iš anksto rezervavę ant 17 aukš
to, tenai jau viskas paruošta ir jų dviejų laukė, šienas, avižos 
ir visa kas reikalinga arkliui, buvo padėta vietoje.

“Didžiausis nemalonumas su tais popieriniais pinigais yra 
tas, kad jų negalima jausti turįs kišenėje”, sako Brady. “Vi
sai kas kita su sidabro doleriais. Juos galima jausti. O man tai 
ypatingai daug reiškia. Jie, mat, sunkus ir juos stengiesi grei
čiau išleisti.”

Be to, pareiškė jis, kad jis bandysiąs prikalbinti Chica
gos pirklius savo darbininkams algas išmokėti sidabro doleriais. 
Esą tuomet tai tikrai gerovę visi pajus.

Pažymėtina taipgi, kad Brady yra geros valios pasiuntiniu 
iš Texas šimtmetinės Parodos Dalias mieste ir nešioja diržą, 
kuris yra padarytas iš senų, retai pasitaikančių, sidabro dole
rių...................... . -

Vis ma nįdomu buvo pama
tyti, kaip žmonės gyvena pie
tinėse valstijose, ir štai ta pro
ga pasitaikė.

Jau trys metai atgal Jonas 
Sakalas, buvęs Chicagos biz
nierius, ir jo švogeris Povilas 
Puodėnas, mano dėdė, nusi
pirko gražią salą Mississippi 
upėj. Sala apie 3,500 akrų di
dumo.

Birželio 20 d. šeštą valandą 
vakare apleidom Chicagą iš 
Woodlawn stoties ir važiavo
me visą naktį. šeštą valan
dą sekančio ryto pasiekėme 
Dyersburg, Tenn. Čia jau ra
dome p. Sakalą belaukiantį 
musų. '

Mane su mažuoju sunum pa
sodino troko prieky, o antrą 
sūnų ir motiną M. Slavinskie
nę užpakaly. Nors buvo ką 
tik šešta valanda išmušusi, ta-, 
čiau termometras rodė jau 96, 
laipsnius šilumos. Pavažiavę; 
apie 20 mylių pasiekėme Mis
sissippi upę. čia mus laukė 
motorinis laivelis*

Upės plotis šioj vietoj yra 
apie mylią. Į kelias minutes 
mes jau buvom ant salos. IŠ 
pakrantės turėjom lipti ant 
salos lyg į kokį kalną. Mat 
sala stovi daug aukščiau už 
vandenį. į

Pakrantės apaugusios gražiu 
mišku, o salos viduris — dir-' 
barni laukai, čia auga beveik * 
viskas, bet svarbiausi produk-j 
tai tai vata ir komai. Ant 
salos dar yra du ežerai, pilni 
žuvies, o pakrantės pasižymi 
gražiu smėliu, kas sudaro daug 
smagumo maudytis. |

Anksti pavasarį, kai sniegas 
pradeda tirpti ir į Mississippi 
upę subėga daug vandens, ji 
pakyla ir apsemia dalį salos.; 
Vanduo palieka laukuose 
daug trąšos, todėl javai čia 
auga iš pašėlimo, be jokių ki
tų trąšų. j

Darbininkų padėtis pietinė-

“Sunku pakęsti”, pratarė. 
Bagdono sesuo, “matant brolį 
palaidotą gyvųjų kapuose. Jis 

Bagdono seseriai ir' žtai M 7::|nupuolęs dvasioj. Per ašaras 
papasakojo: L

“Aš pirmą kartą atlankiau j ti 
savo brolį kalėjime. Kai jis 
buvo laisvas, tai retai su4 jucl 
susitikdavau. Anuomet jis bu-| 
vo Išdidus. Bet ir kalėjime jis 
toks atrodo. Brolis labai nuste- 

,, _v. . . bo pamatęs mane. Taip sujau įstot!, taverną su užkandžiais,^.^ buvo> kad mažai ką ga- Į cabms turistams ir ;------- 1 ’
goms įvairių dalykėlių. j «

Man ypač patiko aikštė su|kė, -kad kalėjime nieko 
bąs, bet artimoj ateity 
siąs lankyti mokyklą.

“Aprėdytas kalinio 
žiais, bet plaukai neskusti. At-Į 
rodo sublogęs. Sako, kad ma
žai valgąs. Bet paklaustas, avi 
jam duoda užtektinai valgyti, 
atsakė, kad duoda, tik neno
rįs valgyti.

“Nesiskundžia brolis, kad 
jam kalėjime blogai butų. Tu
rįs gerą lovą miegoti. Viena 
mintis jį vargina daugiausia 
— tai ta, kad jis viską pražu
dė. Netekęs turto. Bet jis ne
tiki, kad jo draugai labai blo-1

Busią vėsu Chicagoj
keletu dlCniĮ iš kalėjimo. Jis prašo/ kad j.c 

——----- draugai jam pagelbėtų.
Oro biuro vedėjas praneša, “Niekas iš draugų jo nelan

kai yra daviniai nužiūrėti, jo- ką s, o kalėjime irgi draugų nė
gei didžioji šios savaitės da- turįs. Prašo, kad draugai at- 
lis bus vesi, kitaip sakant, ne- lankytų. Sako, turėjęs daug geL 
bus tokių karščių, kokius teko rų nuoširdžių draugų, dabar 
pergyventi praėjusią savaitę. | betgi visi jį užmiršę.

“Teisinas, kad nesąs blogas 
žmogus. Išėjęs iš kalėjimo ma-

ir dar kelių pavienių, 
vardų nebeatsimenu, turėjo šei- 
mynišką išvažiavimą pas Ben. 
Motuzą, seną Joniškiečių Kliu- 
bo veikėją, turintį Downers 
Grove miestely, prie jOgden ir 
Venard avės., gražią vietą pa
keleiviams, kaip tai gazolino

šaukėsi, kad kas jam pagelbė
tų ir dar duotų progos gyven-

F. Bulaw.

gražia žole ir dideliais med
žiais. Gera vieta vasaros metu 
karštą dieną pavėsy praleisti. 
Matyti, kad p. Motuzas yra 
tikras 
vietoj 
ta.

jaunų
kėši pagelbos gyvasties sargo 
dabojančio Sauk Trail ežero 
pakrantę arti Chicago Heįghts 
Kai sargas atsiskubino vieną 
kitą kartą pagelbon, tai besi
maudančiu būrys pasitiko jį 
juokais. 4 5

Ir kada Erriit Porte 19 me
tų, 2851 Fulton street, pradėjo 
šauktis pagelbos, tai sargas 
pamanė, kad dar kitą kartą 
manoma juokas jo adresu iš
krėsti.

Tik kuomet pasirodė, 
Porte skęsta ne juokais, 
gas pasiskubino pagelbon. 
jis nesuspėjo.
vėliau4 ištraukta iš 
Porte lavonas.

kad 
sar- 
Bet 

Phsę valančios
vandens

Gailisi, kad kulka 
nepataikė

pramo-1 j-j Q pasaky 
Klausinėjamas, brolis pasa- 

nedir- 
pradė-

Ruošiasi pavartoti 
miliciją streikui 

sulaužyti

drabu-
meistras, nes viskas jo 
yra tiksliai sutvarky-

tai joniškiečiai praleidočia 
šventadienį, ir nenoromis skir
stėsi namo. Daugiau tokių iš
važiavimų. /Patartina Joniškie
čių Kliubui ten“ pikniką su
rengti. *

Miestely Sterling, Illinois, 
šiuo laiku streikuoja North- 
western Barb Wire kompani
jos darbininkai. Tos apielinkes 
šerifas A. E. Hamilton krei
pėsi į gubernatorių Hornerį 
prašydamas turėti priruoštą 
miliciją, kad butų, galima tuo
jau pasiųsti ją į streiko vie
tą, jei ten kiltų suirute. 30 še
rifo padėjėjų tapo pris&ikinta 
ir dabojo dirbtuvę.

White.

Įdomus koncertas
CONRAD’AS 

PHOTOGRAFAS 
duotas koncertas.! 420 West 63r<l Street

. -ij a • Jaunavedžiams duoda $5.00 gražiąKoncertą pildys American Con- dovaną. Moderniškų Vestuvių Pavei- 
cert Orchestra Izler Solomon kalų tuzinas $i2.00.

, o .. . , Tel. Englewood 5883—5840vadovybėj. Solistas bus Oscar 
Chausow, vienas žymiausių | 
Chicagos smuikininkų. Koncer
tas įvyks. 25 d. 8:15 vai. vaka
re. Visai žemos bilietų kainos.

Jewish Peoples Institute sod
ne, kurs yra ant to trobesio 
stogo, bus

TeL Republic 8402
Crane Coal (Jo.
5332 S. Long Avė, 

Chicago. I1L

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

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751
32 6 S. STATE ST

Opposite Davis Store, 2d F'loor

Hospital
Ligonine

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami ę*|

vaikams .....
Palagas ligoni- $45'00
Akušerija na- $15"f X
Medikais egzami- $1*00 

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė.

Mrs. Sofia Ferracane 37 m., 
817 Townsend st., motina ke
turių vaikų, mėgino nušauti 
‘‘konkurentę” p-ią Ruth Hough • 
land, 30 metų diversinę. P-nios 
Ferracane1 kulka nepataikė kon
kurentei, Kalėjime p-nia Fer
racane išreiškė apgailestavimą, 
kad ji buvo prasta šovikė.

Pas moteris, atrodo, įėjo ma-t 
da šaudyti savo vyrus ir kon
kurentes.

PRANCIŠKUS VIRŠILAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu i 

liepos 18 dieną, 7 valandą ry- i 
to 1936 m., sulaukęs 58 metų ' 
amžiaus, gimęs Tarvidų kai
me, Žarėnų parap., Telšių! ap.

Amerikoj išgyveno 35 metus. į 
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Agniešką* po tėvais i 
Kontautaitę, 3 sūnūs Pranciš- ( 
kų, Zenoną ir Edvardą, švoge- , 
rius, švogerką ir daug kitų 
giminių, o Lietuvoj švogerj 
Juozapą Mečių ir brolienę. , 

Kūnas pašarvotas randasi 
127 E. 107 St., Tel. Pullman 
0272.

Laidotuvės Įvyks antradienį 
liepos 21 dieną, 8:30 vai. rytą 
iš namų Į Visų šventų para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus uulydė- ; 
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Virši
los giminės, draugai ir pažys- ■ 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su-, 
teikti jam paskutinį patarna-' 
vimą i<r atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, sunai ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk- 
torius S. D. Lechąvičia ir Sū
nūs, Tel. Canal 2515.

Siunčiam Gėles Telegramų 1 Visas 
Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
KVIETKINJLNKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietaips 
ir Pągrabams

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.
Tel. BOUlevard 7314

ILaidotuviij Direktoriail
Lietuvių Draugijų ir 
• Kliubų dėmesiui

Tavernos
_ Kur Susirenka Lietuviai_____

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street 

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

Savininkės Mama ir Duktė.
EMMA IR EMILY.

JUOZAPAS

REPublic 8340

’ PRANCIŠKUS AČZAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 18 dieną, 9:15 valandą 
rytą 1936 m., sulaukęs senat
vės; gimęs Tauragės apskr., 
Nemakščių parap.

Paliko dideliame nuliudime 2 
broliu Kazimierą ir Steponą, 
pusseserę Prancišką Kasnaus- 
kienę ir giminės.

Priklausė Teisybės Mylėtojų 
Draugijai, kuri rūpinasi laido
tuvėmis. '

■Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioje, 3319 Li- 
tuanica Avė.

Laidotuvės Įvyks utarninke 
liepos 21 dieną, 7:45 vai. rytą 
iš koplyčios Į §v. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nio sielą, o iš ten -bus nulydė
tas Į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Pranciškaus Ašzas 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir ‘ 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Broliai, pusseserė ir giminės.

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

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

"NAUJIENŲ” ADM.

Automobiliai
IR

Auto Mekanikai

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 sekmadiehis, taipgi 
yra ir gražus kambariai dėl vasaro
toju. Savininkai
Louis Bernice Nizin- 

skiai
83rd AND KEAN AVENUE



Iš Lietuvių Tautinių 
Kapinių Susi

rinkimo
Birželio 15 d. Lietuvių, Audi

torijoj įvyko Liet. Tautiškų 
kapinių lotų savininkų pusme
tinis susirinkimas. Nors oras 
tą vakaią nebuvo karštas, bet 
į susirinkimą žmonių atsilankė 
nedaug.

Lietuvių Tautinių Kapinių 
pirmininkui Edvardui čepuliui 
negalėjus atvykti, susirinkimą 
atidarė A. Tamkevičius. Jis ir 
susirinkimo kvarką vedė. Kapi
nių raštininkas J. Zalatorius 
perskaitė protokolą, kuris vien
balsiai liko priimtas.

Paskui sekė komisijos rapor
tas iš 25 metų Lietuvių Tauti
nių Kapinių sukaktuvių ap- 
vaikščiojimo, įvykusio gegužės 
30 d. Raportą! perskaitė J. Bal- 
chiunas. Nors Liet. Tautiškų 
Kapinių iškilmės turėjo daug 
visokių išlaidų, bet dar ir pelno 
davė $189.35. Raportas su ma
žomis pastabomis priimtas.

Reikia pridurti prie šio ra
porto, kad tarp nekuriu direk
cijos, taip pat ir komisijos, na
rių įvyko nesusipratimo, pik- 
čio ir suirutės. Priežastį nesu
sipratimui davė direkcijos na
rys M. Liubinas, kuris turėjo 
atskirai padaręs raportą ir po 
susirinkimo pradėjo pasakoti, 
kad jo raportas nesutinkąs su 
kitų komisijos narių raportu, ir 
buk vienas komiteto narys ne- 
legališkai paėmęs $5 už savo 
darbą. P-as Liubinas tačiau ge
rai žinojo, kad sekantį sekma
dienį po apvaikščiojimo Lietu
vių Tautinių Kapinių ofise bu
vo laikytas visų direktorių ir 
komisijos susirinkimas. Tame 
susirinkime vienbalsiai visi su
tiko tą bilą išmokėti. Sutiko ir 
M. Liubinas. Tai kur gi jo lo
gika?

šiame susirinkime buvo pa
keltas klausimas statymo nau
jo Lietuvių Tautinių Kapinių 
ofiso, kuris lėšuos apie $24,000. 
Kadangi didžiosios sumos pini
gų yra padėtos į saugias vietas, 
o rankose nėra tiek daug pini
gų, kad butų galima tuoj pra
dėti statyti ofisą, tai liko ofi
so klausimas atidėtas metiniam 
susirinkimui.

Direktorius Tamkevičius pra
nešė, kad niekuomet taip gerai 
nėjo Lietuvių Tautinių Kapinių 
biznis, kaip šiemet. Nė vieną 
metą, kai gyvuoja šios kapinės, 
nebuvo tiek daug lotų išparduo
ta, kaip šiais jubiliejiniais me
tais.

Chicagos lietuvių laisvos ka
pinės auga ir bujuoja, kasdien 
eina gerin ir gražin, ir visos 
priešų pastangos, kad pakenk
ti šioms kapinėms nueina nie
kais. —R. Šniukas.

kelių, o taipgi kelių budavoji- 
mui.

Liepos menesį 3,429 jauni 
vyrai iš Illinois valstijos gali 
įstoti į Civilian Conservątion 
Corp. Tokia yra ' Illinois 
valstijos kvota sulig praneši
mu CCC.

Federal Emergency Relief 
Administration, arba sutrum
pintai žinoma agentija FERA, 
buvo paskyrusi $69,292,325 
tiesioginei pašalpai teikti be
darbiams Illinois valstijoj.

yra

Juokai-pasikal 
bėjimai

Maikis: Jonas ką tik 
sakė, kad aš esu į tave 
šus.

Juozas: Kur jis yra? Aš jį 
užmušiu4!

Maikis: Aš jau užmušiau jį.

man 
pana-

Tūlas Chicagos superinten
dentas, eidamas pro ubagą, me
tė į jo puoduką penkis centus. 
Bet jis nepataikė ir penki cen
tai nusirito tolyn. Ubagas pra
dėjo vytis juos, akinius nusi
ėmęs. Kai ubagas sugrįžo, tai 
superintendentas užklausė jo: 

esąs 
jeigu

“Kaip tu gali sakytis 
aklas ir rinkti išmaldas, 
nesi aklas ?”

Ubagas atsakė:
“Aš nesu tas tikrasis 

ubagas. Tikrasis ubagas 
die nuėjo krutamu paveikslų 
pažiūrėti”.

aklas 
šian-

(naujai

Policininkas (smarkiai): Kas 
čia tokio. iškilo ?

žmogus: Mano rankos; man 
holdapą padarė.

—o—
Pilietis Mandrolis

apdraudęs savo namą): Ką aš 
gaučiau, jei mano namas ry
toj sudegtų?

Apdraudos agentas: Ak, apie 
dešimtį metų...

—o—•
Laikraščiuose ųęseniai rašy

ta, kad juodžiai Afrikoj dau
žo žemę iš 
atrodo, kad 
džiasi.

piktumo. Na, tai 
golfas visur sklei-

Motina:
Juozo laiškas... Ką jis rašo?

Duktė: Jis rašo, kad mane 
myli.

— Surinko Veronika Faiza.

Dvidečimtis lapų

Strauko nesmagu
mai nepasibaigia

St. Strau

Federales valdžios 
darbai Illinojuj

ROSELAND.
kas, apie kurio pastatytą tro
besį adresu4 9917 So. Unior 
avenue jau kelis kartus Nau
jienose buvo minėta, gavo vėl 
iš policijos pavieską, kad lie
pos 20 d., t.y. šiandie, stotų' į 
teismą, šį kartą jo byla bus 
nagrinėjama Miesto Rotušėj 
kambary 1128. Kaltinimas jam 
daroma, kad jis prasižengęs į- 
statymų sekcijoms 1181-1182, 
1629.

‘ NAUJIENOS, Chicago, III ,
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Lietuviai susidomė- **«*«■ ^ 
jo ežerų karnivalu
Lietuvių Profesionalų ir Biz

nierių Associacija gavo pakvie
timą suruošti Lietuvių Skyrių 
Chicagos Ežerų karnivale. šis 
karni valas bus Chicagoje pir
mu kartu ir ateity toki kar- 
nivalai bus laikomi kas me
tas.

Karnivalas prasidės rugpiu 
čio 17 dienos, tęsis iki rugpiu- 
čio 23 d., ten kur buvo pašau 
line paroda. Karnivalo progra
mai prasidės kiekvieną dieną 
apie 1 vai. popiet ir tęsis iki 
12 vai. nakties. Įžanga bus vi
siems veltui. Programai bus la
bai įvairus ir įspūdingus. Eže
rėly bu‘s išstatyta tam tikrų 
firmų, tautų ir industrijų išr 
puošti laivai, atvaizduojantys 
firmų, industrijų ir tautų em
blemas. Kadangi tokių plaukio
jančių barkų bus leista tik ap- 
rubežiuotas skaitlius, tai, kas 
įeis šiais metais, jau turės pir
menybę ir kitais metais daly
vauti.

Todėl lietuvių Profesionalų ir 
Biznierių Assoęiacijos valdyba 
nutarė sušaukti masinį lietu
vių susirinkimą trečiadienį, lie
pos 22 d., Lietuvių Auditori
joj, kad plačiaus apsvarstyti 
lietuvių dalyvavimą šiame kar
nivale. -— T. R.

Serga p-nia Sliau- 
teriene

Sunkiai serga p-nia Sliaute- 
rienė gyvenanti adresu 2541 
Mount Claire avenue, telefonas 
Merrimack 9092. Draugai ma
lonėkite aplankyti ją.

— V. Feizenė.

M. Tarutis sugrįžo
' .. .■ .r ? -

Mike Tarutis, New Century 
Tavern savininkas, praleidęs 
tūlą laiką Wisconsine pas savo 
giminaičius, vakar sugrįžo Chi
cagon.

Dėl karščio mirė Jo 
nas Taturaitis

sos

Pirmadienis, , liepos 20, 1936

CLASSIFIEDADS
COAL 
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the welfare
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litary statės and the welfare 
statės. Since the vvelfare na- 
tions coritrol most of the 
world*s essential raw mate- 
rials, those nations, if they 
will only work together, can 
shape the destiny of man- 
kind.

By employing their econo- 
mic weapon,
statės can stop the spread of 
military dietatorships, 
hasten the overthrovv of dic- 
tators in Italy, Germany, and 
Japan, and can thus aid the 
peoples of those oppressed 
nations to strive for the good 
life.

The true danger to denio- 
cracy and to the good lies not 
in the strength of the military 
dietatorships. That danger lies 
in the slowness of the welfarc 
statės to band together against 
the military statės.

can

PIRK PIRM NEGU KAINOS 
PAKILS. 

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

Jus perkate tiesiai iŠ kasyklų. 
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 3882—

$5.25
5.50
4.25

$6.95 tonas
9.50 tonas

DABAR LAIKAS PIRKTI ANGLIS. 
KAINOS PRIEINAMOS. PAKURK 

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

4 tonai ar daugiau 
SHULMISTRAS BROS.

4016% Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6300

FAIRHAVEN, N. J. — Garsus ristynių draugas ir kumš
tynių tvarkytojas Joe Hunpureys čia mirė nuo karščio. Kairėj 
velionis, dešinėj kumštininkas Tony Canzoneri.

Svečias iš Boston, 
Mass.

ridi land made barren by 
grced and carelessness.

Vakar atvyko Chicagon Pet
ras Rutkauskas iš Boston, 
Mass. Jis apsistojo pąs 
Rutkauską. Mano viešėti 
cagoj porą_ savaičių.

Vėl bizny

Mike
Chi-

Daugeliui pažįstami bridge- 
portiečiai, Mr. ir Mrs. Masilio- 
niai, kurie keliais atvejais lai
te biznį ir tūlą laiką gyveno 
arti Chicagos fąrmukėj, dabar 
atidarė alinę adresu 919 West 
35th st.

Draugai ir pažįstami arba 
nepažįstami kaimynai yra kvie 
čiami užeiti paš pp. Masilio- 
nius. Jie ruošimi prie “grand 
opening”, ""nori Visu's atsimin-

Niekutis.

THE W0RLD AT 
A GLANCE

, by Dr. E. G. Peters

Certain editors and cartoon- 
ists tell us that brains are the 
bane of good government, and 
that šentimfcnt, “hit-oit-miss” 
and “muddle-through” are the 
sure-fire methods of attaining 
prosperity. To <such men, not 
the communist, būt the Roo- 
seyelt “brain-truster” is the 
grėatest enemy of society.

Trained intellects wrote the 
federal constitution. Jefferson, 
author of the Declaration of 
Iiidependence, and one of our 
greatest statesmen, was also 
one of America’s most intel- 
ligent and best educated men. 
Able to read Latin and Greek, 
French and Italian and Spa- 
nish, he left a definite im- 
print upoii American agricul- 
ture and architecture- Yet he 
found time to he ambassador 
to France, to buy Louisiana 
during his two terms as pre- 
sident, and also to name his 
two successors—Madison and 
Monroe.

Theodore Roosevelt, too, one 
of Ainerica’s most magnetic 
political leaders, graduated 
from Harvard, and wrote ex- 
cellent histories on
the West” and the 
Wąr of 1812.”

Condemnation of “brains in 
government” is inspired by 
the privilegcd classes, typified 
by the Hearsts’ and McCor- 
mieks, the DuPonts and Wal- 
greens. In government aš on 
farm and in home, in factory 
and marketplace, trained in
tellects bear fine fruit.

Only when America employs 
brains in government will this 
natioh rnake a true ūse of its 
rich heritage.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Italsai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 6269.

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

“Winning
“Navai

his beeis, just as 
a lone tręe whose 
20 fcet from the

Though politicians and bond 
salesmėn rate high in certain 
feats of imagination, the 
following tale-tellers are no 
slouches-

Long-legged Jake, an Alas- 
kan hunter, suddenly noticed 
that ą bear trailed him as he 
returrięd rifleless to bis camp 
one evening. About to drop 
with exhaustion from hard 
running, Jake found the bear 
almost at 
he neared 
limb was 
ground.

Making a great jump, Jake 
missed the limb going up, būt 
caught it coming down.

“Did you elose the door to 
his room?” asked the widow 
of a friend, who had just come 
from viewing the rėmai ns of 
her husband, a popular mid- 
get. “I forgot to,” replied the 
friend. “Go back and shut it 
tlien/’ bid the widow. “The 
cat’s already dragged him 
downstairs four times today.”

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaka. 1728 S. Halsted St. 
Canal 9346.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEšKAU Jahn Jankauską, kurs 
gyveno po 2026 So. Union Avė., 
Chicago, III., turiu svarbų reikalą— 
Jis pats arba kas žino apie ji ma
lonėkite pranešti, Alexandra Moc- 

53rd St., Kenosha,kus 2316 
Wijs;

Situation Wanted 
Darbo Ieško

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

Pašaukite Yards 3692.

Ištikro, tas Dvigubi- 
jusų-piiiigai- grąžinami 
Old Golds pasiulijimas 
tebėra geras. Tinka 30 
dienų nuo šiandien.

GARSINKITE^ 
NAUJIENOSE

Help Wantėd—Malė
Darbininkų Reikia >

REIKALINGA patyrusio beef 
eutter ir ribber, darbas naktinis, 
nuolatinis darbas. Illinois Packing 
Co. 911 W. 37th PI. Tel. Boulevard 
1781.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Raportas liečiąs paskyrimą 
fondų višiems darbams Illi
nois valstijoj, išduotas birže
lio 20 d. 1936 m., rodo tokius 
faktus:

Works Progress Adminis- 
tration paskyrė $88,962,354-83. 
Daugiau kaip pusė šios su
mos eina klojimui viešeklių iš 
farnių alpielinkių į centrus 
farmų produktams parduoti. 
Sulig vėliausiais pranešimais, 
164,175 asmenų yra samdoma 
darbams Illinois valstijoj.

Resettlement Administration 
paskyrė $3466,536. Iš šių 
fondų teikiama paskolos fer
meriams, kad jie galėtų apsi
mokėti skolas ir kad nereikė
tų jiems ieškoti pašalpos.

$160,000,000 paskirta staty
bai viešųjų trobesių, knygų, 
etc. Tiems darbams šiuo lai
ku samdoma ’ kuone 
žmonių.

Daužys Antausius 
Dėl Pieno

Trečiadienį vakare Soldier’s 
Field stadione įvyks kumšty
nių turnyras tarp Chicagos ir 
New Yorko jaunuolių boksinin
kų.

Parengimo pelnas yra skiria
mas labdarybei-apru’pinimui al
kanų Chicagos vaikų pienu. Per 
visą vasarą rengėjai žada kiek
vieną dieną išdalinti po 35,000 
puskvorčių pieno vaikams, ku
rie gyvena neturtinguose mie
sto distriktuose.

Kumštynėse persiims 16 po
rų įvairių svorių, nuo plunks
nos iki sunkaus svorio.

Stadione įvykiui žada atsi 
21 000 landyti dabartinis čempionas 

’ IJimmy Braddock, Joe Louis ir

BRIDGEPORT. — Liepos 17 
dieną apie 10 valandą vakaro 
Jonas Taturaitis nuėjo į taver 
ną ant Lituanica avenue alaus 
parsinešti blekinėj.

Eidamas, namo j čia, nuo karš 
čio gavo kraujo paplųdimą (he- 
morrage). Kraujas prasimušė 
per burną ir TatuTąitis krito 
ant žemės negyvas.

Velionis Jonas Taturaitis gy
veno adresu 822 West 33 pi., 
t.y. tame pačiame name, iš ku
rio lieipos 18 dieną palaidoje 
Juozą Gudjonį, buvusį karei
vį, kurs irgi mirė dėl karščio.

Jonas Taturaitis buvo pavie
nis ir bedarbis apie 45 metų 
amžiaus.

Kūnas jo pašarvotas S. P. 
Mažeikos koplyčioj. P-nas Ma
žeika'sako, kad nerandąs mi 
rūsio jo giminių. Velionies gi
minės prašomi atsiliepti.

— Senas Petras.

“Tvventy Years of Grace’’
Brain in Government
“The Good Life”
Lofty Liars

in

The Bureau of Public Roads kit« ^štininkų
paskyrė $20,228,050.35. šie 
pinigai eina pašalinimui pa
vojingų keliauninkams kryž-

Įžanga bus nuo 50 centų iki 
$2.20.

(Sp.)

Protesto demon 
stracija

“Twenty years of Grace” 
which to organize and sėt in- 
to motion the forces to save 
our precious top soil — that 
is the period given us by 
Hugh H. Bennett, director of 
the federal soil conservątion 
Service. Wind and water ero- 
sion, he telis us, are rapidly 
rapidly destroying the irn- 
mense area of rich land that 
Nature has given us.

500,000,000 aeres of land de- 
stroyed by water erosion, and 
150,000,000 more aeres “se- 
riously damaged” by “our 
carelessness” is the estimate 
of Henry A. Wallace, secret- 
ary of agriculture. The pro- 
tracted dry spells of 1934 and 
1936 and the “freakish” wėa- 
ther of the past seven years, 
Wallace thinks, may
threatening indications of a 
shift in elimate. Deplotion of 
soil and change of elimate 
have been important factors 
in great migrations, likę the 
Hunnish inyasioh of Europe 
during the Middle Ages.

With our precious top soil, 
the “good earth” that pro- 
duce» our crops, being rapid
ly carriėd away hy wind and 
water, we mušt f it our agri
culture to our land and eli
mate by growing more grass^ 
and trees,. and by using strip- 
farming on our rolling land.

Unless we do this imme- 
diately, we shajl starve in a

CLASSIFIEDADS
Automobiles

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

3443 So. Lituanica Avė.

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

O’ŠHEA 
64 East Jackson

Res-

Kilbasų stufferiai, 
— Kotelio merginos

Help Wanted—-Male-Female 
Daibininkų Reikia

be

Business Service
Biznio Patarnavimas

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

Šeštadienį Illinois Workers 
Alliąnce of Cook County su
rengė demonstraciją. Demon
stracijos tikslas buvo atkreipti 
visuomenės dėmesį į sunkią be 
darbių padėtį Cook kauntėj ir 
Chicagoj. Tu*o laiku, kai mies
to tėtušiai tikrina, jogei pa
šalpos teikimo kryzis parėjęs, 
šios demonstracijos dalyviai ir 
kalbėtojai nurodė, kad bedar- 
bių padėtis yra kur kas sun 
kesne, negu ją perstato politi
kieriai ir negu Visuomenė ma
no. 
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“The good life” for all their 
citizens — that is the aim of 
welfare statės likę the British 
Empire, France and Belgium, 
Holland and Switzerland, 
Scandinavia and the United 
States, and to a lesser extent 
South America and Soviet 
Russia.

Military conąuest of weaker 
neighbors is the purpose of 
military dietatorships such as 
Italy, Japan, and Germany.

Military dietatorships fa- 
shion their whole national life 
to make the statė a gigantic 
engine of conąuest, of which 
the ravage of Ethiopia and 
the rape of China are būt the 
first fruits. For military statės, 
violence is the creed, arm- 
ament the daily bread.

Būt węlfare statės, demo- 
eratie and peace-loving, strive 
to help the individual to at- 
tain the “good life” by de- 
veloping himself to his fullest 
capacity. Sūch statės exist for 
the < good of the Citizen, not!liavimų. 
the Citizen for the good of the 
statė.

The true eonfliet today and 
tomorrow is betvveen thę mi-

VICTOR BAGDONAS
Apskaitliavimas dykai
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Hilsted Street

Phono lards 3408

Furnished Rooms
ŠVIESUS moderniškas kambarys 

randon Marųuette Park apielinkėj, 
prie mažos šeimynos. Visi patogu
mai. Tel. Hemlock 8736.

kambariai
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

RENDON 2 gražus 
darže, galima ir po viena, pas inte
ligentišką našlę, po $2.50 ar $3.00. 
Wicker Park apielinkėj, 1400 No. 
Hoyne Avė., kampas Fowler.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

BRIDGEPORT BOOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

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

1739 South

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

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sr 
rendauninkais. Maža narini mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai, vak. šventadieniais nuo 
10 ryto dki piet

LANDI ORDS BUREAU OF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951
Mes esame fau šiuo .adresu Ar*

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
25 metai patyrimo—

Blekoriųs ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
8760 WaUaee Street 
Tel. Boulevard 0260

narna su TavernPARDUOSIU 
bizniu arba mainysiu ant privatiš- 
ko namo, 6826 So. Racįne Avė.

PARDAVIMUI Tavern; biznis ge
rai išdirbtas/ Gera vieta, 732 East 
71st Street.

Fanus for Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

18 galvų bandos, arklių, mašinčrija 
ir derlius, arti, upes, informacijoms.

F. L. Majka, 4816 W, 26th St.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

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