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Mūšiai siaučia dauge
ly Ispanijos miestų

Fašistai betgi yra nugalėti ir provincijos 
viena po kitos pasiduoda valdžiai. Morok- 

ko betgi tebėra fašistų rankose.
' ■ ' ■ ' z

25,000 ŽMONIŲ ŽUVĘ MŪŠIUOSE ISPANIJOJE.

PARYŽIUS, liepos 20. — Francijos pasienio policija’ ap
skaito, kad 25,000 žmonių liko užmušta trijų dienų mūšiuose 
Ispanijoje ir Morokkoj. Ji sako, kad traukinių vaigščiojimas 
yra apsistojęs visame pusiausalyje.

Ispanijos valdžia paskelbė, kad sukilimas liko galutinai su
triuškintas.

ŠIAURINĖS ISPANIJOS KARIUOMENĖ PRISIDĖJUSI 
PRIE FAŠISTŲ.

ROJALISTŲ RIAUŠĖS PARYŽIUJE

B

- 16 žmonių areštuota ir 31 sužeisjta kai 15,000 rojalistų (fašistai) gauja surengė

Lietuvos Naujienos
Nubaudė dvarponį 

už smurtą
ROKIŠKIS. — Birželio 15 d. 

Panevėžio apyg. teismas, Ro
kiškyje nagrinėjo retą bylą. 
1935 m. Paliepio dvarponis 
Koscialkovskis, susitaręs su sa
vo tarnaite, įsivyliojo į kam
barį to pačio dvaro darbinio 
kę ir ją nuskriaudė. Teismas 
Koscialkovskį nubaudė 6 me
tais, o jo tarnaitę l1/^ metų s. 
d. kalėjimo.

Koscialkovskiai seniau buvo 
labai turtingi ir garsus Lietis 
voje ir Lenkijoj, kur dabar jų 
giminė ministeriauja.

Vilniaus krašte lie
tuvius baudžia už 
radio naudojimąsi

PERKŪNAS NUTRENKĖ

HENDAYE, Francijoj, liepos 20. — Puse šiaurinės Ispa
nijos garnizonų prisidėjo prie sukilėlių armjios, kuri maršuoja 
ant Madrido. ,,

Kita sukilėlių armija maršuoja ant Madrido iš pietų.
Pamplona, Burgos, Logrono ir Victoria esą fašistų ranko

se. Logrono garnizono sukilimas yra ypač skaudus valdžiai, nes 
Čia yra geriausia artilerijos pulkai.

Kitos čia gautos žinios sako, kad ir lakūnai prisidėję prie 
maištininkų.

"njj  .............."-r- ■~
SKELBIA NUKILUSIŲ FAŠISTŲ PERGALES. ,

MADRIDAS, liepos 20. — Maršuojantys iš pietų sukilėliai 
grūmoja nuversti Ispanijos respublikos valdžią šiąnakt, už 10 
valandų po to kai valdžia kruviname mūšyje nugalėjo sukilė
lius keturiose kareivinėse pačiame Madride.

LISBON, Portugalijoj. — Sukilėliai žygiuoja iš pietų, pa 
likdami šimttfs užmuštų ir daugelį miestu liepsnose.

GIBRALTARAS. — Seville sukilėlių komanduoto jas įsake 
streikuojantiems darbininkams tuojaus ’ sugryšti į darbą, pri 
grūmodamas juos išžudyti.

MOROCCO. — Gen. Molą nuginčija kabineto skelbiamą nu
galėjimą sukilėlių ir pranašauja sukilėlių pergalę.

(Ispanijoje veikia aštri cenzūra, tad iš ten ateina tik val
džios žinios. Bet ir sukilusių fašistų skelbiamoms “pergalėms’ 
negalima tikėti).

PARIS
demonstraciją, protestuodami prieš socialistų valdžią. Jie puolė policiją su bukliais ir. kėdė-

■ • Ii

mis, kai toji bandė minią išskirstyti. . !

Smarkiausias mušis Madride 
ištiko prie LaMontana kareivi 
nių. Per keturias valandas bu
vo girdimas mieste sprogdinę- 
j imas kanuolių granatų. Bom
barduoti geibėjoj r ir ištikimieji 
aklinai. Kiti *relctdxfai skleidė 
apelius, kviečiančius 
;i ištikimais valdžiai, 
reivius.

Fašistų kandidatas 
Lemke ieško town- 
sendistų pageltos

ALYTUS. — Alovės mieste
lyje liepos 2 dieną žaibąs mir
tinai nutrenkė žmogų 25 me
tų amžiaus, o kitus du su juo 
stovėjusius tik pritrenkė; jie 
buvo tuoj atgaivinti.

visus bu 
ypač, ka

girdėjosi

kovo- 
fašis-

socia

Kad gauti jų pagelbą, Lemke 
sutinka remti absurdišką 
townsendistų $200 į mėnesį 
pensijų planą.

MADRIDAS, liepos 20. — 
Valdžia šiandie paskelbė, kad 
ji paėmė viršų ir dabar kon
troliuoja padėtį Ispanijoje, po 
to kai ištikimoji kariuomenė 
pagelba artilerijos ir lėktuvų 
nugalėjo sukilusių miestų gar
nizonus ir privertė juos pasi
duoti.

Tečiaus maištininkai, vado
vaujami veikiausia gen. Fran- 
cisco Franco, tebevaldo Ispani
jos Morokko, Afrikoj, kur fa
šistinis sukilimas prasidėjo pe
reitą penktadienį.

Daugiau kaip 1,000 armijos 
karininkų (oficierių) liko val
džios įsakymu areštuota Ma
dride.

Oficialis pranešimas sako, 
kad provincija po provincijos 
paskelbė savo pasidavimą cen- 
tralinei valdžiai.

(Ne per Ispaniją gautomis 
žiniomis, fašistai užvaldė nie 
kurias provincijas pietinėje Is
panijoje. Dalis tų fašistų yra

Chicagai ir apielinkei tedera* 
lio oro biuras Šiai dienai pra 
našauja:

Giedra, tiek pat vešu.
Vakar 2 vai. po piet tem

peratūra Chicago j e buvo 75°.
Saidė teka 5:32, leidžiasi 

8:20.

atvykę iš Morokko).
Valdžia skelbia, kad maišti

ninkų pulkai Segovia provin
cijoj liko išblaškyti atakų iš 
oro ir su dideliais nuostoliais 
liko nuvaryti linkui Miranda.

Paskelbdama pergalę, valdžia 
išleido atsišaukimą:

“Ispanijos piliečiai: Maišti
ninkai liko visai nugalėti ir da 
bar nėra reikalo pralaimėti ko 
vą. Kiekvienas turi sugryšti į 
normalį gyvenimą. Duonkepiai 
turi sugryšti į darbą ir parų 
pinti duoną visiems piliečiams 
ir visiems drąsiems laisvės ka
reiviams. Mes turime tęsti ko
vą prieš reakciją ir fašizmą. 
Valdžia susilaukė didelės para
mos iš visų valstybės elemen
tų. Valdžia yra padėties kon 
trolėje”.

(Ispanijos karo lėktuvai iš 
Afrikos nuolatos skrendu pei 
Gibraltarą į Ispaniją. Iš La 
Linea tremtiniai bėga į Gibral
tarą, nes bijosi fašistų bom
bardavimo miesto. Malaga esan
ti liepsnose. Iki vidurdienio 
Gibraltarą atvyko 7,000 trem
tinių).

Valdžios pranešimas apie su
kilimą sako, kad “išėmus Vai 
ladolid ir Zaragoza, sukilimas 
yra veik galutinai sulaužytas 
visame pusiausalyje”.

Sukilėlių vadas gen. Franco, 
pabėgo iš pietinės Ispanijos 
lėktuvu, kaip matyt, palikda
mas savo kareivius.

Kartais gatvėse 
šautuvų ir revolverių šūviai, 
smogiamąja! gvardijai 
jant keliančius maištą 
tus.

Tūkstančiai ginkluotų
lįstų prisidėjo prie smogiamo
sios gvardijos. Jie per kelias 
valandas kovojo sukilusius gar
nizonus ir visuose atsitikimuo 
se maištininkus nugalėjo.

Socialistų ir komunistų mi
licija per visą naktį rekvizuo
tais automobiliais patruliavo 
gatves mieste ir priemieščiuo- 
se.. . .

Carąbanchel kareivinės „ pasi 
davė po smarkaus artilerijos 
apšaudymo. Kiek žmonių žuvo, 
žinių dar nėra.

Po pergalės darbininkai su
ruošė entuziastingą demonstra
ciją gatvėse ir išleido sekamą 
atsišaukimą: “Drąsa ir nusi- 
sprendimu darbininkai trium
fuoja ant savo priešininkų.. Vi
sos kareivinės yra rankose val
džios draugų. Maištininkai bu
vo išduoti jų karininkų, kurie 
atidavė juos fašizmo kontro
lėm Nugalėję Madride mes pa
siųsime daugiau jėgų į bile vie
tą, kur bus reikalinga Liaudies 
Fronto triumfu4!”.

Vidaus reikalų ministerija 
suspendavo bankų veikimą vi
soje šalyje 48 valandoms, taip
gi paskelbė komercinių skolų 
moratoriumą ir uždraudė išsi
imti iš bankų daugiau kaip 
2,000 pesetų.

Sankrovos Mhdride uždary
tos. Visose strategiškose vieto 
se stovi dideli pulkai smogia
mosios gvardijos ir eivilės mi
licijos.

Pirmesnis valdžios praneši
mas sako, kad sukilėliams pa
sisekė vienu karo laivu atga
benti kareivių iš Morokkds, 
nors ir nedideliame skaičiuje, 
šiaip karo laivynas pasiliko iŠ 
tikimas valdžiai. Visur su su-

CLEVELAND, O., liepos 20. 
— Iškalbingam kun. Coughlin 
nepasisekė prikalbinti town- 
sendistus remti fašistų kandi? 
datą į prezidentus kongresma- 
ną Lemke, kuris kandidatuo
ja nuo fašistuojančios kun. 
Coughlin vadovaujamos Union 
partijos. Tiesa, pats Townsend 
buvo tiek sužavėtas kun. Cou
ghlin kalbos, kad jis jau buvo 
sutikęs remti Lemke1, bet ki
ti nariai ėmė protestuoti prieš 
organizacijos kišimąsi į politi
ką ir Townsend, išvengimui ski
limo savo organizacijos, buvo 
priverstas pakeisti gaires. Jis 
vėl ėmė tvirtinti, kad townsen-- 
distai tegali remti tik tuos kan
didatus, kurie pilnai pritaria 
Townsend $200 į mėnesį senat
vės pensijų planui.

Dabar į townsendistų kon
venciją atvyko pats Lemke, as
meniškai bandyti išgauti town- 
sendistų paramą. Ir kad gauti 
jų paramą, jis pasižadėjo rem
ti senatvės pensijas. “Aš 100

Buvęs Ispanijos kara- 
pasiėmęs didelį

kilusiais fašistais stojo kovon 
ginkluoti darbininkai ir ūki
ninkai.
Ex-karalius Alfonso išvažiavo.

PRAHA, čechoslovakijoj, 1.
20
liūs Alfonso 
bagažą nežinia į kur išvažia
vo.

Barcelona uždaryta.
MARSEILLES, liepos 20.- 

Atplaukęs Francijos laivas sa
ko, kad Barcelonds gatvėse ei 
na mūšiai, kas privertė uždą 
ryti uostą.

Sukilimas Kįan&rkų salose.
LONDONAS, liepos 20. — 

Gautomis žiniomis, La Palmaš 
ir Tenerife miestai Kanarkų 
salose liko paimti sukilėlių.

nuošimčių stoviu u4ž senatvės 
pensijas. Smulkmenos . tokios 
įstatymdavystės, žinoma, turi 
būti išdirbtos jūsų organizaci
jos ir koųgreso’’, sakė Lem
ke. ■

Tai iššaukė kiek pasitenki
nimo pas townsendistus. Bet 
pats Townsend neparodė didelio, 
entuziazmo, nes Lemke savo 
kalboj niekur neprisiminė apie 
Townsend planą, tik kalbėjo 
abelnai apie “teisingas” senat
vės pensijas, kurios ir dabar, 
padedant federalinei valdžiai, 
yra įvedamos daugely valstijų 
Bet visgi Lęmkė davė supra
sti, kad jis nėra priešingas 
ir Townsendo planui.

Tik vieną aiškią koncesiją 
Townsendui jis padarė, tai pri
žadėdamas, jei taptų išrinktas 
prezidentu, neleisti kongresui 
daryti tokių investigacijų, ko
kios buvo daromos dėl Town- 
sendo raketo, kurios ir patį I atvėso. Vėtroje griūvantys me- 
Townsendą privertė bėgti iš džiai ir nutraukytos elektros 
Washingtono. vielos užmušė kelis žmones h

■ , v. . x T , -v daugelį sužeidė.Bet nežiūrint Lemke prizą -1 
do remti dideles senatvės pen
sijas ir prižadėtų didelių re^ 
formų, taipjau “teisingo išda
linimo taip vadinamos overpro- 
dukcijos”, jo kalba nesukėlė di
delio. entuziazmo pas townsen-i NEW 
distus. Už Lemke pasisakė tik prįteista 
kun. 'Smith, vadas buvusių šen. u * 
Long šalininkų. Bet ir jis savoL„„QC„„
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kalboj kažkur nukrypo ir jo jorff pasiskundė teismui, kad 
kalba pasidarė bereikšmė. L-į tos sumos negali mokgti> nes

Nėra abejonės, kad didelė nors jos metinės pajamos šie- 
dalis townsendistų rems f ašis- kia virš $80,000 į metus, ji vos 
tų kandidatą, nes fašistai vi- tik galą su galu galinti sudur- 
suomet moka duoti daug pa- ti ir skolų jokiu budu negalin 
žadu, o townsendistai negali- ti mokėti. Jos -skundas teismo 
mais pažadais ir gyvena. [betgi neįtikino ir ji vistiek tu

rės skolą mokėti. Bet badauti 
jai vistiek turbut dar neteks.

Karščiai praėjo su 
audromis

CHICAGO. — Karščiai Chi- 
cagoj jau* baigėsi ir vėsus oras 
pasiliks dar kurį laiką, nes iš 
Kanados atslenka nauja vėsaus 
oro sriovė.

Oras atvėso ir visoj nuo sau
sros kenčiančioj sryty. Pieti 
niame III., Ind., Ky. ir Mg. val
stijose sausra baigėsi laukus 
atgaivinusiu lietumi, taip kad 
derlius ten gal ir busiąs išgel 
betas.

SEATTLE, Wash., liepos 20. 
— Nors į Seattle, iš priežas
ties Shriners konvencijos, su
važiavo 100,000 žmonių, nelai 
mes su automobiliais žymiai 
sumažėjo. Išrodo, kuo didesnės 
minios, tuo mažiau būna ne
laimių.

Mo., Kansas,Bet kitur
Nebr., Minn. ir abiejose Dako- 
tbse valst. lietus atėjo su la
bai smarkiomis vėtromis, ku
rios pridarė didelių nuostolių. 
Po vėtros oras staigiai žymiai

DALLAS, Tex., liepos 20.— 
Lakūnas Panghom paskelbė, 
kad dėlei iškilusių nesusiprati
mų, jis persiskyrė su Texas 
paroda, kuri ruošė jo skridi
mą per Atlantiką, todėl ir pa
ties skridimo nebebus.

NEGALINTI PRAGYVENTI 
IŠ $80,000 METINIŲ 

PAJAMŲ

VILNIUS. — “Vilniaus Ry
tojuje” buvo minėta, kad šie
met vasario mėn. Rimšės apy
linkėje skaityklų vedėjams V. 
Mačioniui, Br. Laurinavičiui ir 
Br. Sabui paštas atėmė leidi 
mus naudotis radio imtuvais. 

.Jie visi buvo nusiuntę minis
terijai sku’ndą, kad grąžintų 
leidimus. Tačiau gegužės 26 d. 
visi jie gavo iš ministerijos nei
giamus atsakymus. •

Be to, gegužės 24 d. skai
tyklos vedėjas Br. Laurinavi
čius Breslaujos apskrities Sto
rastos nubaustas 20 zlotų uz 
tariamą nelegalų naudojimąsi 
radio imtuvu. Tą pačią dieną 
Breslaujos Storasta nubaudė 
100 zlotų E. Jurkevičiūtę, Ma 
gunų šv. Kazimiero draugijos 
skaityklos vedėją, už tai, kad 
ji, giedodama laidotuvėse lie
tuviškai, neva įžeidusi lenkų 
kalbą.

Tas pats Storasta birželio 8 
d. sulaikė lietuvių ūkio drau- 
gijos skyrių Bieniunuose. Su
laikymą motyvuoja tuo, kad 
skyriaus veikimas neva peržen
gia statuto ribas 
niunų gyventojų 
neramumą.

Lietuvį ištremia 
krašto

Birželio 16 d. Dūkšto gyven
tojas Bernardas Raštikis gavo 
Švenčionių apskrities lenkų Sto
rastos raštą, kuriuo įsakoma 
jam per tam tikrą laiką išvyk
ti iš Lenkijos. Tremiamasis 
Bernardas Raštikis turi gau
sią šeimą ir Dūkšte gyvena 
per 30 metų, čia būdamas zo- 
kristijonu, uždirbdava šeimai 
duonos kąsnį.

ir tarn Bie 
keliąs viešą

iš Vilniaus

Vokiečiai gabenasi 
litus

YORK, liepos 20. — 
mokėti po $100 į sa- 
nUpirktas prekes, ba- 
Johann von Leiders-

Tenn., liepos
- Teismas išdavė injunc

NASHVILLE.
20.
tioną prieš streikuojančius pie
no išvežioto jus, draudžiantį 
trukdyti pieno pristatymą į na
mus. Kadangi pieninės turi už
tektinai streiklaužių, tai, išro
do, streikas liko sulaužytas.

JOHNSTOVVN, N. Y., liepos 
20. — Elsie Freeman iš Clover- 
dale liko užmušta, o lakūnas 
sunkiai sužeistas susidaužius 
jų lėktuvui nusileidžiant.

KLAIPĖDA. — Tilžės vokie
čių laikraštis “Tilsiter Allge- 
meine Zeitung” 134 nr. gyven
tojams praneša, kad kiekvie
nas Vokietijos gyventojas, ku
ris mažajame pasienio susi
siekime su sienai pereiti kor
tele eina į Klaipėdos kraštą, 
gali kiekvieną kartą daugiau
sia pasiimti 5 markes. Tačiau 
atgal grįždamas į Vokietiją, 
jis likusius pinigus turi par
sinešti ne markėmis, bet li
tais. Taigi, Vokietijos gyven
tojai raginami litus gabenti į 
Vokietiją.

Nubaudė preky 
bininkus

KAUNAS.
mis kainų tvarkytojas nubau
dė keliolika prekybininkų Kiš
kiuose, Garliavos vals., Pane 
vėžy, Ukmergėj ir Kaune už 
nepagristą kainų kėlimą ir kai
nų nepažymėjimą.

Trijų Kauno sąsiuvinių dirb
tuvių vedėjai nubausti baudo 
mis iki 100 lt. už dirbimą są
siuvinių, neatitinkančių nusta
tytus standartus.

liomis dieno-
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Michigan Lietuviai Ūkininkai Laukią Sve
čių, 0 Labiausiai — Lietaus

Baron Von Pliokšt sako, ūkiai kaip po gaisrui — vien 
geltonumai; daug chicagiečių ątostogauja

LUDINGTON, Miclp — Kąįp 
visoj plačioj Amerikoj, taip ir 
šioj apielinkėj farmeriai yra 
skaudžiai paliesti sausros. Čia 
karščiai siaučia jau kelioliką sa
vaičių. Kai kurios ūkės atrodo 
tarsi po gaisrui — vien geįt.o- 
numai matosi. Dar pusė bėdos 
tiems farmeriams, kurie vorčią- 
si fruktų auginimu, bot var
gas tiems, kurie daro gyvenimą 
išimtinai vien iš vasarojaus.

Tiesa, šių apielinkių farme
riai didžiumoje draugiški žmo
nės, myli svečius, nori sų jąis 
maloniai pasišnekučiuoti, juos 
draugiškai priima. Bet i| jų 
veidų išraiškos, jų susirupipi- 
mų matosi, kad jiems lietus 
yra daugiau laukiamų syę^iu, 
negu bent kokie atostoginįnkai 
— draugai, giminės, pažįstami.
Michigan bake — atostoginin- 

kų draugas
Niekas, o niekas taip nemo

ka suprasti atostogininkų var
gingos padėties, hadą termo
metras rodo iki šimto dešim
ties šilumos, kaip kad tas se
nas, draugingas Michiga.n eže
ras. Michigan ežeras priglau
džia prie savęs visų partijų, vi
sų religinių įsilikiniipų žųip- 
nes. Čia gyvuoja neišardomas 
bendras frontas. Čia socialistai, 
komunistas, anarchistas suderi
na savo teorijas ir taktiką.

Skirtingų imperijų žmonės: 
Ludingtono, Pentvvater, Bart, 
Scottville, Custer, Fountain ir 
kai kurių kitų — Michigan eže
re sudaro visų savo imperijų 
galingą sąjungą. Jie. visi čia su
važiuoja, sueina vienam kilniam 
tikslui — vėsesniu oru atsi
kvėpti, nuo saulės karštų spin
dulių pasislėpti, savo griešną 
kūną Michigan ežere pamirky
ti.

Oi, koks tu esi kilnus, gra
žus ir reikšmingas mųsų gyve
nime — Michigan ežere! Ne
mainyčiau visų tavo apięlinkės 
imperijų už tave vieną. Tu esi 
tikrasis musų gyvybės eleksy
ras. Michigan ežere, tu esi mu
sų geriausias draugas. Aš kaipo 
tikras atostogininkas, kuriam 
neberupi nei partijos, nei reli
gijos, sakau, tegul gyvuoja il
giausius metus — Michigan 
ežeras!

Ponų Luru farmoj
Aš turėjau laimės sustoti, ap

sigyventi, tęsti atostogas p-nų 
Lukų turtingoj farmoj. P-as 
Lukas yrą vienas pavyzdingiau
sių fąrmerių. Kiek jis pats mę- 
ka tinkamai vesti farmą, tiek 
jo žmona yra apsukri nąmų ga-^ 
spadinė. Nestebėtina, kad čia ir 
karštame ore atostogos yrą ma
lonu praleisti.

P-nų Lukų farrpoję yra dide
lis gausingumas įvairiausių vai
sių. Savininkai sėkmingai ver
čiasi. Jieiųs ir karštas oras įr 
kaitri saulės spinduliai neįvaro 
baimės. Mes nei nusiskudimų 
laikų blogumu negirdžiam.

Bet kitiems farmeriams lai
mės švięsa tielc skaisčiai riebliz- 
ga, kaip kad PP- Lųkų ukiui.

Lukų, fąrmoje, m^sų links
moje draugijoje randasi chica- 
gietis biznierius p. Mikas Jova- 
rauskas, Roosevelt Fūrniture 
Co. vyriausias jos vedėjas ir 
savininkas. Deja, musų linksmų 
žmogų, gerą biznierių tuoj pa
sitiko nemalonumas — jo koja 
nikstelėjo.

Nikstelėjimas nėra pavojin
gas. Daktaras sako, kad laike 
poros savaičių bus vėl sveikas.

šiaip musu atostogininkų bu- .ri.r r .
rys yra visai tvarkoj. Turim JUO, LabiaurSusyeJiiiĮito 
biznierių p. Jovarauską; turim Old Golds pakelj.

—j—t?—!—r
dąilyą^dekorajftrūį Ą\įg$tj> 
turim studentą Kuam& 
“kukorių” iš Cicero, tai p-ią 
Naujo.kie.ną ir dvi kitaą poniu
tes — vieną iš Cicero — p-ią 
Kasparienę ir p-ią Jovarauskie- 
nę, p. M. Jovarausko žmoną. 
Na, o aš pats, Baron Von 
Pliokšt, .esu iš senos lįętųvių 
gęptkavtęs, žvrnąU^ąs, Tąjp su
kant, ipą^o visa “pakaleniją” 
buvo ir yra dideli rašytojai. 
Mano “grąpd pa” sų peilių ant 
sienos visokius “rokundus” da
rė, o mano “pa” ant savo lp- 
vos briaunos su kreida įmokėjo 
visokias paikas rašyti, sužymė
damas kiek kuriai^ bernui iš- 
kąlpo, metapis nepasibaigus, 
algos išmoka. Dabar jus, ger
biamieji, galite suprasti, kodėl 
gerbiamas. Baron Von Pliokšt 
paeina iš didelių rašytojų gi- 

Neąbejoju, kad mano 
yra maloniai talpinami, 
ne j “Naujienas”, "tai 
“Naujienų” redakcijos

minės, 
raštai 
jeigu 
bent į 
gurbą.
Kasys Baronas ir Baron Von 

Pliukšt
Kai lęurię šių apieliukių drau

gai f armėnai, “Naujienų” skai
tytojai ir p. Kį, Baroiių drau
gai, ypačiai p, Pilypas, pąma? 
nė, kad į šią apįelinkę. atvažiuot 
ja svečiuotis p. K. Baronas, 
“Naujienų” redakcijos narys. ' I • p. / »v »

Mat, buvo pranešta “Naujie
nose”, kad Baroų Von Pliokšt 
čia važiuoja atostogauti. Turiu 
pasakyti aiškiai rir; ne dvipras
miai, kad p. Kazys. BAronąS lie
tuvi nieko bendro, su padauža 
Baron Von Ęliokšt.

Man tenka sueiti daug far- 
merių, kurie paeina iš Chicą- 
gos. Geriau pasakius, beveik 
visi lietuviai farmeriai paeina 
iš Chicagos. Daugelis jų buvę 
geri, aktyvus “naujieniečiai”. 
Kai kurie jų buvę prie '‘Nau
jienų” organizavimo. Pavyz
džiui, p. Pilypas, čespa, Marti; 
naitis ir daugelis kitų. P-ąs la
penas dar ir dabar sakosi esąs, 
stambus “Naujienų” šęrininkas, 
nors yra daugiau “Vilnies” 
žmogus.

Visi manęs prašė perduoti 
liųjįėjimųą — vięjtii drg. Gri
gaičiui, kiti drg. Baron ųk treti 
K. Augustui, u dar kiti p-iąi 
Jurgelionienei, Ripkevičiui ir 
kai kuriems kitiems. Bet nelai
mė, ąš dienos užrašų nevedu, 
negabu. u|paąąk9,B pąyardžįų 
visų asmenų, kurie linkėjimus 
“Naujienų” draugams siunčia^
• Vėl prasidėjo kaitra. Prakai
tas bėga per veidą, galva visai 
šlapia, protas pradeda ne visąi 
gerai veikti.

Beje, musų kompanijai rei
kalingas geras daktaras ir ad- 
vokatas. Augaičiui musė įkan
do pirštą. Pirštas skauda, neži
nome kokių vaistų dėti. Pra
neškite Dr. A. Montyidui arbja 
Dr. Šimkui, kad jie čia atvyk
tų, jų profesionale pagelba sku
biai reikalinga. P-as Augaitjs 
palaužė koją p. Jovarauskųi. 
Susidarė didelė' “prova”. Reika
linga legalė pagelbą — praneš
kite skubiai ądv. K. Gugiui. Tię- 
sa, p. Augaitis pinigų daug nę- 
turi, bet turi gerą autoipobili, 
dešimties metų seną, jei nedau
giau. Tad beret Augaičio auto
mobilį “iŠprovosime0. Jūsų

Baron Von Pliokšt.

.* • ***** - v t*

Margas Pasaulis
$15,000—$6,000 —— $0

Povilas Heuserman iš Pe- 
kin, III. yra geraširdis žmo
gus. Jis niekuomet 
būti geru, samariečiu 
ateina pas jį prašyti pagal
bos.

josi policistą pirui negu tas 
spėjo ją ąušbuti,

*

neatsjsako ,IŠ£fatė VyRUQgeS, ĄtSl- 
u. ki kas gmg—Razinkas

WarsaAy, Indiana Rrautuvi- 
“”w. Heųsęrmaną an^ dienę >1 įn'kas išstatė lange, vynuogių 
-!-5itgtė <Ju vyrų. Jie s,ako, Ipardavimui. Uz kiek laiko pa- 

„_p mirš iB tėvas ir paįiko s^io«. M »»¥>
$15,000. Jie nori tuos pinigus' ges susirietė ir sudžiūvo j “ra- 
padalinti labdaringoms jstai- cinkas . _
gomis. Ar Heusermanas ncap-’ r
siimtų tai padaryti?

kaltas
kč 'ft Išėmęs nužudymą, David H. Johnson,
$6,(K$ jį. hąnbo atjovė savo 
Pin^. vyriškiams hųipo už" 
statą i°
ranįęęąig.

Syąjądąmas, apję šimtus, naš
laičių iv bętuęčių, Hupų būvį 
jis sų velionip pali
kintų, H^uaeymanas pasileido 
į dą^ba-

Bęt jp svajonės ūmai pąsi- 
baigjė, kai geradaris atplėšė 
du ryšuliuku* kuriupą vyriš
kiau jam paiilco. Juose turė
jo bųti pinigų, Šerų ir bran
genybių, bęt Hęusermanas ra
do tik kelia popiergalius ir 
plupštą gelžkelio tvarkaraš
čių.,

Hęųsermanas apsižiūrėjo po 
laiko.. Abu nepažįstamieji jau 
buvu dingę- 

""
Chicagoj prakaituoja, 
Californijoj — dreba

Chicago brauko prakaitą 
nuo kaktos ir lenda į Michi
gan ežero vandenis, bėgdamas 
nuo kaitros, o “saulėtoj”, 
apelsinais kvepiančioj Calįfor- 
nijoj sninga.

Sau Jęaąuin slėnyj nukrito 
net trys coliai sniego. Ko ne- 
sukloję sniegas, tą pribaigė

Sningant, Los Fyesnos apie- 
lįnkėj tris kartus lengvai su
drebėjo žemę, o. Sierra miš
kuose kdo trys gaisrai.

pri 
ka<

’zinkas”.

Dabar Galės Miegoti
f žmogaus.

Kalbaučios Knygom
Works Progresą Adųiiuistra- 

tion (W.R.Ą.) , ^ąmina “Kal
bančias knygas” akliems. Tos 
“knygos” yra, tam tikri apa
ratai, panašus į gramofonus, 
kurie naudoja speciales plok
šteles. Į tas plokšteles yra į- 
skaityti įvairus raštai, kaip 
apysakos, straipsniai, mokslo 
veikalai, etc.

Šįmet W.P.A. planuoja pra- 
Įęi^tį $171,5Q0. tų aparatų ga
mybai ir su laiku pagaminti 
125,000, kad kiekvienas aklas 
žmogus Amerikoje, turėtų po 
vieną. “Kalbančios knygos’’! 
yra dalinamos veltui. J%
Keturis Kartus Ištruko, 

Pakliuvo

kartu. Viso, per gubernato
riaus intervencijų nuteistasis 
ištruko iš mirties nagų ketu
ris kartus.. . ■ ■' ' _ '

Penktu kartų bausmė Silve- 
riui buvo netik dovanotą, bet 
jis buvo paleistas ir iš kalė
jimo.

Vos spėjo jis išeiti už kalė
jimo vartų Silver tuoj apsi
vedė su mergina, su kuria su
sipažino per septynis metus 
įsėdėdamas už grotų.

Viso, per gubernato LIETUVIAI
Gydytojai ii Dentistai

Ąiąerįkoą Lietuvių Daktarų
Draugijos Nariai.________

A. Montvid, M. D.
VVest Tovrn State Bank Bldg.

2400 VVest Madison Street*
VaL 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vak, 

Tel. Seeley 7330
Narna telefonai Brnnairtek 9517 '

M

Ofisu TeL Boulevard 59ią 
Kez. lel. Victory 2848
Dr. Bertash

Ofiio valandos nuo 1,-8. nuo 6:80-8 :M 
MMiAhnmi, ouoal «vt*rtl

Penktu
1927 metais jaunuolis J. R. 

Silver, Texas valstijos, mieste, 
Huntsvillę apiplėšė ir nužudė 
teatro kąsjerių. Jis buvo nu-

Kai atėjo mirties valanda,

62, Ogden, Utah valstijoje, 
prašė teismo tuojau suteikti 
bausmę, kad naktį jis nesirū
pintų ir galėtų miegoti. Teis- teistas mirti elektros kėdėje.
mas išpildė žmogžudžio pra- j 
šymą, ir nuteisė jį kalėti iki gubernatorius ekzęįęuciją su- 
gyyos galvos. T 'laikė ir ątidęjp vėlęsnįam lai

kui. Tą patį padarė ir antru

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

1936, Simano Daukanto Federal Savings and Loan Asso- 
ciation of Chicago, vėl perbalsavo 4Į% dividendą ant visų 
taupymo skyrių.

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmos. (July, 
Ist).

štai ir vėl Simano Daukanto Federalė Spųlką pertikri
na Chicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupyti savo 
pinigus yra Simano Daukanto Federal Savings and Loan 
Association of Chicago, kur pinigai kiekvieno asmens 
yra apdrausti iki $5,000.00r pęr Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Wasbington, 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.

Fąskolos (Įurštuos ųųo 5 ipi 15 metų. '
Namų savininkai reikalaujanti morgįčių, vi

sados kreipkitės į

BAKING
POWDER

• F .•i*' 1

Šame Price lodau, 
asĄS \harsAqo 

25 ouneės25$

MIL11ONS O F PO U N DS H AVĖ ‘BE E N‘; 
. USED BYOUR GOVE

ADVOKATAI
KP. G U GIS

“Vii ' !"/ ’ •

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

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai*— 

pagal sutartie*.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4S31 SOUTH ASHLAND AVENI 
Res. 6515 So. Rockvell St. 
Telephone Renublic 9728Telephopp:

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

Rezidencija
3407 Lowe Avė. Tel. Yards S51fl

Dr. Y. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 1 
vaL, Nedaliomis nuo 10 iki 12 1 

3343 South Halsted Si,
i ei. Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Miežis

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Calitorola Avenns 

Telefonai RepubUe 7868

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistaa

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street.

Valandos nuo 9 iki 8 vakąrą. 
Seredoi pagal sutarti. "

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
OHms 4«4S SO. ASHLAND AV«. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedalioj pagal sutarimu.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

17 svarų kūdikis
’ Mrs. Isaac Finnemore 27 
metų motina, gyvenanti An- 
dover, New Brunswicke, pa
gimdė 17 svarų kūdikį. Nor- 
malis naujagimių svoris yra 
ftr7 įsvarąi.

&

Voverė Vijo Policistą
Ių$Iianapolis, Imliana, par- 

ke nuo. kąitros pamišo v vove
rė* Šrpė dpkti, apkandžiojo 
kęįli^ žmodies pęr blioką vi-

Mrs. Anelia K. Janis?

■ T!-!

Physical Therąpy 
and Mid^ife 

S.
AVe.. 2ąd flęor

. Hemlook ' 9252 
Pątarnauių prie, 
gimdymo iiamuo 
3p. ar ligoninėse, 

uodu massage 
ėlėctric trČaV 
męM’ mainę, 
tie bjankets ir 1|tA 
Moterim* ir mer-

■ 'jTM

^TsiMANOMKIANTO/?
■Tėderal Savings

AND LOAN ASSOCIATION 
Of CHICAGO

2202 West Cermak Road
BEJ» J. KAZANĄUSKAS, Raštininkas.

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio, Seredo* ir 
Pžtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175. 
Namai; 6459 8. Rockvrell Street 

Telefonas Republic 9600.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Kiti Lietuviai Daktarai
; -TX_ ~ j ~i_ - j—_T~—I'——r—t-T*Tur*T-ll**W~—Tll~~Tur*~W—-1*—

i'el. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. NedėL nuo 10 iki 12 a. m.

JUr* M* <1111. vilo 3 A
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

...rr

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBŲLANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ, 
Turime Ęoplyljiąs Visose Miesto Dalyse.

J. F^RĄDZIUS668 \Vest 18th Street ** Rliome Canąl 6174

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

' . * , I . - . - T'..*' .M.,, u
—■ ■ ■■     ............................................... . ■—■ ■ ■"'      r " .."i i  * t .................... ■1 * ■nfF*

1 L J. ZOLP
Į 1646 VVest 46th Strget' phones Boulevard 5208-8416 
p;’ I1"'1 Į1 '!'I|"l«'į|ill'l..'l'"l|l,ltlil   ri(l|>ll|įfrlfĮll|!.!|'llill1' į1'!11 i'i1'!1"1 '' ’ *1""!,        -p—T——T—T*     ••
L EŽERSKIS IR SŪNŪS ......" " '

1U734 S. Michigan Avė. Tel. Pullmąn 5,7Q3

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. itermitage Avenue. Phones Vardą 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

Savo šeimininkui kąjįpo 
s^Fądi^mo d o y aį g ą

ŠIOS SAVAITES 

Eitra Bargenai 
. LINOLEVM 9x12

STIPRUS IR GRAŽUS

$3.35 
ROOSEVELT 

FURNITUREgo.
2?1Q West. 

Roosevelt Road v
I Tel. Seeley §7(50

LACHAWięZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Gana] 2515—Cicero 5927

• s. C. LACHAVICZ
42-44 East 1081h St. Tel. BullmaD 1270 arba Canąl 2515

Phone Cicero 2109,

S. P. B
8819 Uituanica Avenue

iAžIka
Phone Yards 1188

J. LIUJ
4092 Archer Avenue

8307 Lituanica Avenua Phone Boulevard 4189

f •FSr'ii* 1 *’/•*' *’ •"» I r“"* C p,*7 1 M 1 M ’

'.I.', ' ■ I' ■ ■ ■ ■ ■■ į j Vi! i ■m ■iŽiįi : i' " įiii ii^ž’i n 11 "'OmĮyi'1'1 1 . 1F J'"SR i |S JĮ ,'l  wįllH

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742
J. F. EUDEIKIS

lllllll r ...... ...—---------——TU-------1-------------- ........................................................................................................... .  lll«

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St
Room 737

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

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

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

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

6:00 vakare.
188 W. Randolph St.

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

SKIU SPECIALISTAI

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—8; 1-—8:30 p. p.
Office & reridence 2519 W. 43rd SU

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

Kasdien, išskyrų* seredas. 
Sekmadienį susitarus.

Dr. Walter M. Eisin
PHYSICIAN and SURGEON 

Ofisas Marųuette Medical Building 
Suite 208

6155 SO. KEDZIĖ AVENUE 
Hemlock 8700

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

KITATAUČIAI f8
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigiau ir chroniika* ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau« 
jausius metodus X-Rųy ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietq ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7484
DR. VAITUSH, OPT. 

LIETUVIS 
’ Optometrically Akių Specialistas.

Palengvins akiu įtempimą, kuris 
ęs;ti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu apteniiimo, pęrvuotii- 
mo, skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsili
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė ą 
mokyklos vaikus, _ _____ ____ „
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėliok nuo 10 iki 12.
Dapgely atsitikimų akys atitaiso* 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone

i a atkreipiama i 
kreivos akys ati-

Boulevard 7589

dlBHtk Pritaiko Akintu* 
Kreivas. Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
751? West 35th St 

kampas Halstęd St. 
Valandos' nuo 1(fM, nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai diena.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-roa lubos 

CHICACO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis pųo, lO IM 12 
valandai diena,

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piieta 

7 iki 8 vaL NedU. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 24M

Ofiso TeL Dorchester 5194 
Bet. TeL Diezai 9191 

Dr. A. A Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų. Vaikų if visi 
chroniikų ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė. 
Valandos! 2—4, 7-~9 vaL vak, Nedfe 

Įlomis Ir tventadlaniala 11—12 
d'MUL

n



Antradienis, liepos 21, 1936

Dienos Klausiniais
Rašo DR. A. L. GRAIČUNAS

Demokratijos Kongreso Nutarimų Vykinimas
Nors mes amerikiečiai tu- ną skirti kongreso rezoliucijų 

rim begaliniai daug savo rei-! įkūnijimo reikalams. Nerei- 
kahj, kurių negalima apleisti,'kia laukti, kad kongreso iš- 
kad nenusiskriaudus ekonomi-’rinktas komitetas maldautų 
niai ir dvasihiai. Vienok be- musų aukų. Mes patys, kon- 
širdžiai taptumėm, jei mesĮgreso dalyviai, ypač atstovai, 

turim veikti ir rūpintis pinigų 
sukelti. Viena žinau, kad Vyk
domam Komitetui pinigai rei
kalingi — tad nelaukim para
ginimo, o dirbkim, atlikim są-

nuduotumėm, kad nematom 
skriaudos, kurias musų bro
liams Lietuvoje daro dabarti
nė, maskoliško raugo prisigė
rusi valdžia.

Amerikos lietuvių visuome
nė, ačių jos vadams, tapo iš
budinta ir supažindinta su 
nūdienos Lietuvos piliečių pa- 
dėčia. Milžiniška masių jė
ga susikaupė krūvon ir pa
siuntė savo atstovus Clevelan- 
dan, j Amerikos Lietuvių Kon
gresų, pasitarti ir išdirbti pla
nus veikmės, kad galutinai 
priversti dabartinę neteisėtų 
valdžių atstatyti teisėtųjų, su 
seimu ir slaptai ir laisvai rink
tais. atstovais.

Am. Liet. Kongresas Cleve- 
lande, — išnešė nutarimus su- 
trauktoj rezoliucijų formoj, 
nurodydamas mums amerikie
čiams kų turim daryti, kad 
priversti Lietuvos valdžios po
nus liautis sauvaliavus ir sių
sti brolius lieti vienas kito 
kraujų, Bet tų nutarimų ir 
gražių rezoliucijų nepakanka, 
kad atsiekus tikslų. Čia bū
tinai reikalinga dvejopa veik
mė, būtent:

1) Reikia sukelti pinigų iš
rinktam pastoviam komitetui, 
kuris per kongresų tapo įga
liotas veikti taip ilgai, kol ne
bus įkūnyti pilnai kongrese iš
nešti reikalavimai; 2) reikią 
būtinai su rezoliucijomis supa
žindinti Lietuvos mases — 
ypatingai ūkininkus.

Kaip vienas, taip kitas už
davinys nėra lengvai įkūnija
mas, bet tikslų galima pasiekti 
jei tik tikrų norų turėsim. 
Pirmas yra pinigų klausimas

Draugystės, kuopos, kliubai 
gali iš iždo paaukauti; reikia 
surengti pramogos ir visų pel-

žiningai savo pareigų. Tai 
musų visų “Bendro Fronto” 
pritarėjų reikalas.

Antrą, tai kokiais budais ir 
kokiomis priemonėmis suge
bėsime išplatinti ir supažin
dinti Lietuvos piliečius, ypač 
ūkininkas su musų išneštomis 
rezoliucijomis? Man rodosi 
kad lengviausias būdas ir pa
rankiausia priemonė, tai to
liau kada mes rašom savo gi
minėms laiškus Lietuvon, rei
kia sykiu su laišku įdėti ir 
vienų-kitų plakatą, ant kurio 
butų atspausdintos visos rezo
liucijos, kurias išnešė SLA. ir 
Am. Liet. Kongresas.

\
Amerikos lietuviai šimtais 

tūkstančių laiškų Lietuvon per 
metus išsiunčia ir jei kiekvie
name laiške bus įdėta plaka
tas, tai visi Lietuvos piliečiai 
sužinos kų veikia Amerikos 
lietuviai, kad pagelbėjus jiems 
iškovoti laisvę.

Areštuoti Lietuvos piliečių 
už tai kad amerikietis lietu
vis prisiuntė jam plakatų — 
negali! Atplėšti ar sudraskyti 
laiško valdžia irgi negali, nes 
jei pradėtų tų daryti, tai su 
Internacionaliu pašto kongre
su pasidarytų komplikacijos 
ir Lietuvos valdžia atsirastų 
labai keblioj padėtyje.

Jei jau pradėjom darbą, ir 
jei tas darbas garbingas ir 
tikslus — tai dirbkim tol, kol 
neprivesime jo prie galo ir ne- 
įkunysime kongreso nutari
mų.

NAUJIENOS, Chicago^ m.

KĄ Ž!dONES WIANCy
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Neteisingas radio 
leidėjo Lietuvos 

valdžios teisi
nimas

vo pagamintų vaisių apmokėti 
mokesčius ir skolas.

O kas buvo daroma Lietuvo
je tuo atžvilgiu? Gal tik tas, 
kad tie ūkininkai, kurie buvo 
drąsesni ir pradėjo streikuoti, 
tapo sušaudyti kaip didžiausi

Vienas lietuvis radio leidėjas valstybės išdavikai. Tik, mie- 
jau kelintų vakarą susiriesda- las skaitytojau, pagalvok koks 
mas teisina Lietuvos valdžių, tai baisus žiaurumas dabartinės 
buk ji teisingai pasielgusi su- valdžios pasidarė, kada.« man- 
šaudydama keturis lietuvius drapypkiai generolai, kaip čap- 
ukininkus. Girdi, tie ūkininkai likas, pradėjo piinisterių vietas 
buvę baisiai nusidėję Lietuvos užimti. Tas galvažudis, mato- 
valdžiai ir todėl pilnai užsitar- te, esąs toks išminčius, kad 
navę mirties bausmės. O prasi-1 Smetoną pertikrino: girdi, rei- 
žengimas, kaip jau visi žinome, kia tiktai apie 50 ūkininkų su

šaudyti, ir vėl viskas busiu ra
mu! (“Draugo” No. 165; lie
pos 14, 1936).

O ar atsimenat, kada keturi 
vokietininkai tikrai rengėsi nuo 
Lietuvos atplėšti Klaipėdą bu? 
vo rasti kalti Lietuvos valsty
bės išdavime? Jie buvo nuteis
ti mirti. Bet tokius prasižengė
lius dabartinė Lietuvos, valdžia 
nedrįso sušaudyti, nes mat bi
jojo Vokietijos valdžių užrus< 
tinti. Tačiau kai keturi vargšai 
Lietuvos ūkininkai streikavo 
arba ragino kitus streikuoti, 
ir kai) nebuvo kam už juąs už
tarti, tai juos, kaip didžiausius 
prasižengėlius, ryžosi sušaudy- j 
ti. / , ■ >. ,

Ar dabartinė Lietuvos, val
džia darė ką nors, arba. beht 
bandė daryti, ; kad palengvinti 
Lietuvos ūkininkų padėtį?, Nie
ko. Ažuot nupiginti šalies pi
nigus, kad tuomi pakelti ūki
ninkų produktų kainas, Lietu
vos mandrieji geneorlai išrado 
receptų, kad neramumams lik
viduoti reikia 'tik apie 50 ūki
ninkų sušaudyti! Tada, girdi, 
visas kraštas husiraminsiųs.

Ar dabartinė Lietuvos valdžia 
sustabdė bent-kiek pardavinėji
mų ūkių iš licitacijos? Ar su-

mažino bent kiek nuošimčiui (u 
ant ūkininkų paskolų ? Ar bent 
kiek palengvino ūkininkų skolų 
išmokėjimo fcudus,kaip tai yra 
daroma čionai milžiniškoje A- 
merikoje? Nieko panašaus ne
buvo daroma. Lietuvoj norima 
vien kulkų pagelba visus eko
nominius sunkumus išspręsti.

O juk mažoje šalyje tokie 
ūkiški sunkumai galėtų būti 
greičiau ir geriau pataikomi, 
negu šimtą sykių didesnėje ša-
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ūkininkų ir darbininkų būvis 
jiems nerupi.

Tad,' ažuct tą buržūazų val
džią teisinti ir girti, reikėtų ją 
pasmerkti ir griežčiausius pro
testus siųsti, kad jie liautųsi 
žmonių krauju mitę.

Radio klausytojas.

E LIETUVOS
negu sumą synių ųniesneję su- . •
lyje. Suprantama, kad Lietuvoj1 KaUIlC tnUlklIiyS SU
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Kylos išgydymas
$15.00

Kyla gali būti išgydoma taip pi
giai kaip niekad. Ir labai lengvu bu- 
du. Be peilio, be skausmo ir be gu
lėjimo. Tad pasiliuosuokite nuo kylos 
visam amžiui. Meskite nesąmoningą 
paraiščių rupestj.

Atsilankykite kaip galima grei
čiau. Aš išekzaminuosiu dykai ir 
pasakysiu ką galėčiau jūsų reikale 
padaryti.—šimtus raudongyslės ligų 
pagydžiau.

VARICOSE VEINS
$7 už

Pirmą gydymą ir paskui už kiekvie
ną tik po $2. Be skausmo, saugiai 
ir užtikrinimas paliks jūsų kojas 
taip švarias kaip kūdikio.

Jus, kurių žaizdos atdaros esate 
specialiai kviečiami pas mane atsi
lankyti.

Specialus parankumai moterims. 
Patarimas dykai.

DR. E. N. FLINT
32 N. State St. Kambarys 1105. 
Atdara 9 v. ryt. iki 4 v. po piet. 
Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais 9 v. 
ryt. iki 8 v. po piet. Bet per rug
pjūti ir rugsėjį ofisas bus uždarytas 
visą dieną kas ketvirtadieni.

VETERANAI!
Gavę Bonus, 
Neužmirškit 
Užsirašyti

NAUJIENAS
t

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

Metinė prenumerata Chi
cago j e .................. $8.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

GERKIT TIK GERĄ yĄLŲ 
burbto#/'#

SOUTH SIDE BREWING CŪMPANY
Visi geria ir mėgsta 
ALŲ nes jie žino, kad 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi 
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų patar
navimų.
3225 So. Lituanica Avenue

Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

AMBROSIA 
tas alus yra

L. M. NORKUS
Res. YARDS 2084

buvo toks, kad tie ūkininkai 
išdrįso streikuoti ir kitus ūki
ninkus taipjau kalbino strei
kuoti, t. y. nevežti nieko į mies
tus parduoti, kolei . valdžia ne
pakels mokestį už ūkio produk
tus. Ir kad jie net plakatus pla
tinę kituose kaimuose, 
kiti ūkininkai taipjau 
prie streiko.

Na/ įsivaizduokite, 
tokius streikus imtų 
ūkininkus čia Amerikoje Jung
tinėse Valstijose, 
tų? : 
drįstų 
tokius 
čiuoti 
tokios 
kai kurios apdraudos kompani
jos 1933-34 metais buvo pradė
jusios parduoti ūkininkų farmas 
iš licitacijos. Tuomet ūkininkai, 
susirinkę, mietais ir pagaliais 
sustabdė net federalės valdžios 
teisėjus nuo pardavimų vykini- 
mo ir išvaikė norėjusius par
duoti ir pirkti tokius ukius. Ir 
nei vienas ūkininkas už tai ne
buvo sušaudytas. Atsitiko prie
šingai: tuojau kongresmanai 
įnešė bilius Kongresan, kad bu
tų Amerikos ūkininkams su
teiktas moratorium porai me
tų. Tuomi visas dalykas likvi
duota. Taipgi 
ateityje tokias 
ti, ir tapo dar 
kam s įvairus 
paskolos, ūkio produktų kainos 
pakeltos, kad jie galėtų iš sa-

viskas eina vėžio greitumu, ba 
Bėra tautos atstovybės, \ nėra 
seimo. Jeigu Lietuvoje butą 
buvęs žmonių rinktas seimas, 
tai tokie žiaurus ūkininkų su
šaudymai nebūtų įvykę. Seimas 
butų žiūrėjęs kaip nors surasti 
budus ūkininkų ar darbininkų 
būklei pagerinti. 0 dabar išdidi 
generolai ir valdininkai tik ži
no algas pasiimti ir lėbauti, o

važinėjo policijos 
vachmistrą

KAUNAS, liepos 2. — Kau
no geležinkelio stoty visą paro
dos laiką buvo daug žmonių ir 
judėjimui tvarkyti j Kauną bu
vo atkomandiruota iš kitų ge
ležinkelio stočių geležinkelių! 
policijos. Vakar prieš piet Kau-

».' ■■

kad ir 
prisidėtų

kad už 
šaudyti

Kas atsitik- 
Neabejoju, kad tie, kurie 

sušaudyti ūkininkus už 
mažmožius, butų nulin- 

kaip pilnai užsitarnavę 
bausmės, čia Amerikoje

buvo uždrausta 
farmas parduo- 
suteikti ukinin- 

palengvinimai,
Old Golds yra Dirbtu- 
vės-Šviežumo cigaretai 
—švieži kaip tik išėję iš 
mašinos dirbtuvėje. ' ' ' ’ ••• /

LIETUVOS-AMERIKOS

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

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

Siųskit money orde
rį arba čekį —

NAUJIENOS 
1739 S» 

HJ.tod St. 
'■’HICACO

FML 
120- 
110-1 
100-Į 
SOi 
00-f 
701 
60-5 
50-1 
40-1 
3H 
20-f 
101 
0-1 

1H 4A 5

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.

no stoty buvo irgi didelė žmo
nių kamšatis. Pavojingiausi es
ti momentai, kai traukiniai ma
nevruoja arba ateina. Taigi, at
ėjus traukiniui nuo Virbaliaus 
apie 11 vai., betvarkant publi
kų ir šalinant jų nuo bėgių, pa
teko po garvežio ratais Radvi
liškio geležinkelio stoties poli
cijos vachmistras St. Danilavi- 
•čius ir vietoje traukinio sumal
tas. Danilavičiaus kūno likučiai 
buvo nugabenti karo ligoninėn 
ir ten padėti į koplyčių.

Velionis buvo 39 metų am
žiaus ir paliko šeimą.

Tai pirmas Lietuvoje atsiti
kimas, kad geležinkelio polici
ninkas 
nio.

suvažinėjamas trauki-

.. ......... ..................... . ... ... .......... . n » i ....... . ...t*"!"""-11"™

- Jo 1 jiW. L--.

Ul&IkOJLn IYLA r-c
NAUJIENOSE

Virkite Patogiai

ELEKTROS PUODE
. i> . . .r J i 1 '

I *

•Virimas' šiuo nauju, lengviu budu, 
reiškia daugiau liuoslaikio ypatingai 
vasarų. Virkite visų valgį vienu sykiu 
.. . greitai ir lengvai. ""l ■

Pamatykite juos pas ELECTRIC 
SHOPS. Išdirbystės ir modelių pasirin
kimas jūsų, žemais ir patogiais rakais.

TIKTAI ? 1 ĮMOKĖTI

Likusi mėnesiniais mažais įmo- 
kesniais su savo - Elektros bila
C O M M O N W £ A LT H EDISON

' . t < • - ■ • . * J . ' •* , k. '

Nesco Electric

*2tS0

DOWNt6wN—72 W. ADAMS ST —132 S.^DgAUBOŠN ST. I
r«lej>hon# RANdolph 1200, local 164

4562 Broadvroy 2733 Mllwauk«e Ava.. 11116 S. Mtchlgan Ava. MMbI
34d0S.Sfat«St. 4833 Irvtng ParkĄlvd. 2950 E.92nd Si.
852 W. 63rd St. 4231 W. Madlion St. 4834 S. Ashland Ava. Skaitoma truput! aukštesne kalnę, kad padeng-

' . , ■ • .> ti palūkanas ir Klaiku už praleistus
f I D I K A I? ‘C O U PON S .0.1 V I N ImokUlmua.

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 4541 .

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

Sekmadieni 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadieni, Trečiadieni; ir šejSta- 
diepi nuo 10 v. ryto iki 8 v. p. p.

.......

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą, dėlto, • 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
a-,’- • *■ y . *

Buy glovės with whot
it savęs

V«r« ralkato mošMU W® į* issr- ss^^jss.ssa
b tnbM pasiduoda » 
JI valo ir ajumuco <taa-

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

132 S. DEARBORN ST.

TAUPYKIT PINIGUS UŽ
TIKRINTOJ ĮSTAIGOJ

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

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje 
išmokėjom 4%

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

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

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

Geriausi

NATHAN
KANTER

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIOUOR CO.
4707 South Halsted Street 
VUI Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DI8TRIBUT0RI8

Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENU METŲ SENUMO.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Puhlished Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

- - -........... .......... -..... - - -----------■ —

Entered as Second Clasg Matter 
Mareh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
Mareh Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
I1L Telefonas Canai 8500.

Satan
Chicagoje —• paltas

Metams M
Pusei metų —____
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicagoj per ilheliotojus:
Viena kopija ______
Savaitei_______________
Mėnesiui _______ ---------

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj 
paltui

Metams_____ __
Pusei metų____ _
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose
* (Atpiginta)

Metams_________________
Pusei metų ...........
Trims mėnesiams

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

$5.00 
2.75 
1.50 
1.00,

( .75

$8.00 
4.00 
2.50 

Pinigui reikia siųsti pilto Money

MILITARISTŲ SUKILIMAS ISPANIJOJE

Pereitą šeštadienį sukilo prieš valdžią armijos vy
riausybė Ispanijos kolonijoje Morocco, vadovaujama 
gen. Francisco Franco. Sukilėliams pavyko nugalėti iš
tikimąją valdžiai kariuomenės dalį ir jie suėmė civilinės 
valdžios atstovus. Po to, sukilimo vadai pasiuntė laivais 
ir aeroplanais kareivius iš Afrikos į Europos kontinen
tą ir užėmė keletą miestą pietinėje Ispanijoje.

Valdžia ėmėsi griežtų priemonių sukilimui malšin
ti. Ispanijos sostinė Madridas paliko ištikima valdžiai, 
nors buvo smarkių susirėmimų ir kai kuriose Vietose 
pačiame Madride. Valdžiai atėjo į pagelbą darbininkų 
organizacijos — socialistai, sindikalistai ir komunistai. 
Jie gavo ginklus iš valdžios ir stojo į kovą prieš maišti
ninkus, išleidę atsišaukimą į darbininkų minias, kad de
mokratinė respublika turi būt apginta.

Kova dar nepasibaigė. Morocco ir keletas miestų 
pietiniame Ispanijos pakraštyje dar tebėra sukilėlių 
kontrolėje. Bet atrodo, kad valdžia laimės, nes daugu
ma armijos šiaurinėje ir centralinėje Ispanijoje, beveik 
visas karo laivynas ir karo aviacijos skyriai paliko iš
tikimi respublikai. Bet dar gal ims laiko, iki šio pilieti-, 
nio karo ugnis bus visiškai užgesinta. Šis kontr-revoliu- 
cijos “pučas”, pasirodo, buvo pastatęs Ispanijos respub
liką į tikrą pavojų.

RESPUBLIKA IR DARBININKAI
,k , * J t

Malšinant sukilimą, teko urnai net du kartu peror
ganizuoti Ispanijos vyriausybę. Sekmadienio ryte rezig
navo premjeras Santiago Casares Quiroga ir naują ka-t 
binetą sudarė Diego Martinez Barrios, bet už keleto va
landų atsistatydino ir ši vyriausybė. Dabar valdžios 
priešakyje stovi Jbse Girai Pereira, o tarpe naujųjų 
ministerių matome socialistus de Los Ribs ir Marcelino 
Domingo.

Šitas vyriausybės perorganizavimas, matyt, buvo* 
reikalingas tąm, kad darbininkai, kurie stojo su gink
lais rankose prieš sukilėlius, turėtų daugiau pasitikėji
mo valdžiai.

Nuo vasario mėnesio rinkimų, kuriuos laimėjo kai
riosios partijos, Ispaniją valdė buržuaziniai radikalai. 
Darbininkų partijos atsisakė į valdžią eiti. Šiaurinėje 
Ispanijoje, ypač Katalonijos provincijoje, dar tebėra la
bai stiprus sindikalistai (“aidoblistai”), t. y. pUsiati- 
anarchistai, kurie “į politiką netiki”. Ispanijos komu
nistai yra silpnesnė srovė. Parlamento rinkimuose jie 
ėjo kartu su “liaudies fronto” partijomis, bet valdžioje 
dalyvauti nesutiko.

Stipriausia Ispanijos darbininkų partija — socialis
tai — buvo irgi nutarusi Stovėti nuošaliai. Jos kairysis 
sparnas, kuriam vadovauja bolšeVikuojantis Largo Ca- 
ballero, priėmė tokį nusistatymą, kad darbininkų atsto
vai negali “sėdėti už vieno stalo su buržujais”, nors šie 
butų ir dar taip pažangus. Tiems “kairiaspariiiams0 
priešinosi Indalecio Prieto su savo šalininkais, ir pasku
tiniame partijos suvažiavime šita frakcija paėmė viršų. 
Bet aštrus frakcijų ginčai Ispanijos socialistų partijoje 
šitą stiprią darbininkų organizaciją buvo žymiai Susilp
ninę.

Taigi reakcija ir pasinaudojo šita proga. Sukilimo 
planas, matyt, buvo rūpestingai prirengtas. Įtakingi ar
mijos generolai buvo įtraukti į sąmokslą, pasitikint, kad 
su jų pagelba bus galima pakreipti sukilėlių pusėn ka
riuomenę. Monarchistai buvo, be abejonės, susižinoję iš 
anksto su eks-karalium Alfonsu, o klerikalai ir fašistai 
pasirūpino gauti pinigų.

Šis pavojingas kontr-revoliucijos žygis butų pražu
dęs Ispanijos respubliką, jeigu valdžiai nebūtų tųojaus 
atėję pagelbon organizuotieji darbininkai. Buvo klaida, 
kad darbininkų atstovai pirmiau nėjo į valdžią ir paliko 
visą galią buržuazinių radikalų rankose.

Tokioje šalyje, kaip Ispanija, kur Žmonių masės yra 
neapšviestos ir politiškai nesusipratušioS, visuomet yra 
pavojus, kad reakcininkai sukils prieš demokratinę 
tvarką. Tai nereiškia, kad demokratinė tvarka tokiai 
šaliai netinka, bet tai reiškią, kad jos sargyboje turi 
nuolatos būti organizuotieji darbininkai.

Apžvalga
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DARBINlNKŲ PROTESTAI 
VOKIETIJOS SPAUDOJE

Hitlerio laikraštis “Voelki- 
scher Beobachter” piktai ko
lto j a tuos darbininkus, kurie 
nuolatos siunčia jam anonymiš- 
kus (be parašo) laiškus, pro
testuodami prieš darbininkų iš
naudojimą naci# valdomoje Vo
kietijoje. Jisai paduoda ištrau
kas iš kai kurių laiškų. Vienas, 
pav. skamba taip:

“Niekuomet kapitalizmas 
nebuvo taip galingas ir netu
rėjo tiek visokių pirmenybių, 
kaip dabai... Didieji žmones 
pelnosi, mažieji raminama 
geresnės ateities pažadais... 
Tam tikri specialinių intere
sų sluoksniai ima milžiniškus 
pelnus visų ! kitų gyventojų 
sąskaiton... Niekuomet kapi
talistams nebuvo taip gera, 
kaip kapitalizmo žydėjimui 
laikais.”
Kifo laiško autorius Skun

džiasi, kad tariamas nacių “so
cializmas” tai aršiausios tųšies 
kapitalistiškas išnaudojimas. 
Sako:

“Mės darbininkai ir mes 
nesuprantame, ką jus sakote 
didelių pramonės pelnų pa
teisinimui. Lygiai tokius pat 
dalykus mes girdėdavome 
pirmiau. Bet tai nėra nacio
nalinis socializmas; o tik ka
pitalizmas. Arba kame, jūsų 
nuomone, yra skirtumas?..*

“Nesvarbu* koki musų var
dai. Visi darbininkai, su ku-j 
fiais mums teko kalbėtis, 
mano taip pat, kaip ir mes. 
Todėl lauksime jūsų atsaky
mo.”
Negalėdami atsakyti į tuos 

priekaištus, Hitlerio organo re
duktoriai kėlioj a laiškų rašyto
jus “durniais ir trumpare
giais”.

doš. Tik auštant, pabijoję 
šviesos, susirinko vėl drau
gėn ir išžygiavo iš mieste
lio, rėkaudami prieš žydus. 
Už miestelio, sutikę žydą ve
žant prekes, padegė jo veži
mą, o žydą suspardė kojo
mis.

“Dęgutiniai endekai pa

šislėpė miškuos, tačiau jų 
dalį, apie 30 asmenų, suėmė. 
Pasirodo, kad tiems endekų 
banditams vadovavo lenkų 
endekų vienas vadų, kaž ko
kis inžinierius.

“šai ką daro endekų fa
šistai, kurių vėliavoj įrašyta/ 
Dievui ir tėvynei tarnauti.”

KARPIS PRISIPAŽINO

LENKIJOS FAŠISTAI 
ENDEKAI

PO KRUVINU ĮVYKIU KAUNO LIAUDIS 
DŪSAUJA, KARININKAI DREBA

Nesitikėję, kad tiek daug žmonių nusista
tę prieš dabartinę valdžią

*   r uifT i ...tat /

Tūkstančiai dalyvavo darbininko Kranausko laidotuvėse

KAUNAS. — Po paskutinių 
įvykių Kaune liaudis dusau j a, 
karininkai dreba. Darbininką 
A. Kranauską palaidojus, ge
neralinį streiką praleidus ir val
diškų pranešimų prisiskaičius, 
štai kas dar galima pranešti.

Yra skelbiama, kad laike lai
dotuvių tik keletas sužeista, o 
300 suareštuota. Bet tikreny
bėje sužeistųjų buvo tiek, kad 
visos Kauno ligoninės pilnos, o 
suareštuota tiek, kad nei Kau
no kalėjimuose netilpo. Tarp 
nukautųjų gatvėje buvo visokių 
žmonių, be skirtumo profesijos 
ar tautybės. Galvas padėjo stu
dentai, darbininkai, ir policistai.

štai kas privedė prie darbi
ninko A. Kranausko tragedijos. 
Lietuvoje yra įstatymas, kuris 
reikalauja, kad dirbtuvės savi
ninkas, atleisdamas darbininką 
iš tarnybos, turi jam primokė
ti. To atlyginimo dydis priklau-

vežimis, kuriame buvo apie 150 
vainikų su raudonais kaspinais. 
Jie buvo nuo įvairių fabrikų 
darbininkų.

Iššaukta policijos rezervas. 
Eisenai pasukus į Laisvės Alė
ją, policija puolė ją-stabdyti.. 
Ėmė “tvarką0 daryti guminė
mis nagaikomis ir buožėmis. 
Policija šaukė, “Atgal, atgal”, 
bet minia, “Pirmyn, pirmyn!”

Policijai pavyko troką sti- 
stabdyti, bet minia buvo nesu
laikoma. Ji grabą tuojau nu-; 
traukė nuo automdbilio, užsidė- 
jo jį ant pečių ir žengė pirmyn. 
Eisenos dalyviai rankomis nešė 
didžiulius vainikus.

Kulkos zvimbė apie žmonių 
ausis, bet jie nebojo. Keliasde- 
šimts tūkstančių žmonių minios 
policija nei jėga, nei, kulkomis 
nepajėgė sustabdyti.

Prasimušusi pro policiją, mi
nia paliko revoliucinė. Pralieta

artholome;

so nuo to kaip ilgai darbinin- nekaltų žmonių, laidotuvių da-

ia±i4
Alvin Ka
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ST. PAUL, Minn. ~ Chicagos lietuvis banditas Alvin Kar
pis1 prisipažino prie turtuolio bravorininko William Hamm pa
grobimo. Dabar Karpis yra teisiamas. Dešinėj Karpis, kairėj 
Edmund Barthplomey, Bensonville* 111. pašto viršininkas, kuris 
yra tarp teisiamųjų.

Padėtis Lenkijoje yra ypatin
ga tuo atžvilgiu, kad, nors te-; 
ntti gyvuoja pUsiau-fašistiška 
diktatūra, bet aršiausias fašis
tiškas gaivalas yra susispietę^ 
tam) tikroje opozicijos partijoje 
— “tautiniuose demokratuose” 
(endekuose). Pastaruoju laiku 
endekai elgiasi labai akiplėšiš
kai su žydais — žinoma, su ne
turtingaisiais ; bet su žydų bur
žuazija jie sutinka.

Apie anti-semitiškus lenkų 
endekų žygius rašo “Vilniaus 
žodis”:

“Įvairiai endekai kovoja 
prieš žydus. Vienur, žiūrėk j 
senai žydei lazda per nugarą 
rėžia, kitur žydo barzdon 
degantį degtuką įkiša, tre
čiur žydo buto langus Išmu
ša, ir panašiai.

“Kai kur padaro ir daug 
drąsesnių ir ‘garbingesnių’ 
darbų, kurie kitaip negalima 
pavadinti, kaip įtik papras
čiausiu banditizmu ir gal 
dar daugiau.

“Pav., birželio 24 dienos 
naktį pačiame suniigime 150 
vyrų, kirviais, peiliais ir ki
tokiais geležiniais pabūklais 

, ginkluotų, atėjo Myslenico 
miestelin (prie Krokuvo). 
(ėję miestelin, tuoj pasidali
no į tris grupės. Viena gru
pė įsiveržė postęrunkan, po
licininką nUgmkląvo, paėmė 
17 šautuvų su 500 šovinių ir 
išplėšė khsą. Kita grupė jfei- 
veržė magistratati, jo nakti
nį sargą užrakino kambary, 
o trečioji privertė nuginkluo
tą policininką rodyti žydų 
krautuvės, iš kurių prekes 
nešė rinkon ir, žibalu apipy- 
lę, degino.

“Vėliau įsiveržė Storastos 
butan, paėmė 1500 zlotų, iš
daužė veidrodžius, laikro
džius ir p. ir iiUtfaukė tele
fonų Vielas.

“Taip degutininkai šeimi-

kas yra dirbęs.
Vietos lentpjūvės savininkas 

Kamberis, žydų tautos žmogus, 
sumanė nuo tokio atlyginimo 
mokėjimo išsisukti. Jis atleido 
iš darbo A. Kranauską ir kelis 
kitus darbininkus. Kranauskas 
jaigė šeštus metus lentpjūvėje.

Kamberis atsisakė jiems pri
mokėti. Negaudami atlyginimo, 
atlėišitiėji darbininkai pradėjo 
pinigų reikalauti. Bet veltui.
“Žunu dėl jūsų, darbiniiikiai!”

A. Kranauskas, matydamas, 
kad geruoju su lehtpiuvininku 
nieko nepadarys (bandydamas 
apeiti įstatymą, Kamberis pa
skelbė bankrotą), nutarė griež
tesniu budu, ne vien žodžiais, 
su Kamberiu sąskaitą išlyginti.

Parėjęs namo, Kranauskas 
parašė raščiuką: “Aš žunu dėl 
jūsų, darbininkai”, įsikišo jį 
kišeniun ir nuėjo į lentpiuvę. 
Su juo buvo keli kiti darbinin
kai.

Savininką Kambcrį rado be
stovintį kieme su dviejais bro
liais* Kranauskui pareikalavus 
pinigų, Kamberis nusišypsojo 
ir patraukė pečiais, “Aš bank- 
rot!”

Nieko nelaukdamas Kranaus
kas išsitraukė revolverį 4ir pa
leido šūvį, nušaudamas Kambė- 
rį beveik ant vietos. Paskui at
suko revolverį į save ir patrau
kė gaiduką.

Kai atvyko policija, ir jis bu
vo negyvas.

Policija pasiėmė jo kūną, pri
žadėdama grąžinti jį laidotu
vėms birželio 17 d.

Bandė Uždrausti laidotuves
Kai atėjo laidotuvėms skir-. 

taš laikas, apie 5 vai. vakare, 
prie universiteto anatomikumo 
susirinko tūkstančiai darbinin
kų. Matydama didelę minią, po
licija pranešė, kad “laidotuvės 
atidedamos iki 10 valandos se
kančią dieną.” Susirinkusieji 
užprotestavo, aiškindami, kad 
jie tuo laiku turės dirbti ir ne
galės dalyvauti laidotuvėse.

Nekreipdama domės į protes
tus, policija užrakino universi
teto rūmų duris ir atsisakė kū
ną atiduoti. Nenusileisdami, su
sirinkusieji išdaužė rūmų lan
gus, pasiėmė grabą, uždėjo jį 
ant troko ir eisena prasidėjo.

pradėjo nešti naujuš vainikus 
ir kloti juos ant Velionio kapo. 
5 Vai ryto prie kapinių priva
žiavo gražus limožinas, iš jo iš
lipo Sovietų Rusijos ambasado
rius, irgi SU vainiku palaidotą- 
jarn. žinia pasklido po Kauną 
žaibo greitumu ir viki ėmė bėg
ti žiūrėti, bet kapines jau buvo 
apsupusi policija.lyvių kraujas...

Prie kapinių eiseną vėl suti
ko sustiprintas būrys policijos. 
Sustojo prie vartų, drausdama 
procesijai įeiti į vidų. Bet kur 
tu kaunietį sulaikysi! Neleido 
per varius^ tai šoko per tvorą 
ir kapinėse^

Viduje jau niekas nebetruk
dė. Griausmingos kalbos tęsėsi 
per penkias valandas. Griaus
mingus “valio” girdėjo visas 
Kaunas.

Statys paminklą

Kai tik minia ėmė skirstytis 
iš kapinių, tai policija tuoj, puo
lė meškerioti prakalbininkus ir 
laidotuvių vadus.

Rytojaus rytą, Kalino ponai 
dar miegojo, o darbininkai jaU. savaitės; mėnesio algas.

Nuo kapo dingo sovietų am
basadoriaus vainikas* Dingo 
šimtai, kitų vainikų. Bet atsi
randa vis nauji. Siunčia juos 
darbininkai iš. Šiaulių, iš Klai
pėdos, Panevėžio ir kitų mieš
tų. šimtai žmonių lanko kapą 
kasdien. Eina. kalbos, .kad vai
niką išsiuntė įų Vokietijos dar
bininkai, bet. muitine nepralei
do., r /■ . ; - 1 ‘ ■■ tį

Darbininkai .žada Kranauskui 
pastatyti paminklą. Sako eise
noj dalyvavę daugiau žmonių, 
negu Dariaus-Girėno laidotuvė
se. Pinigai paminklui jau ren
kami. Kai kūne Aukauja visos

Generalis streikas

Kraujas nebuvo pralietas vel
tui. Birželio 18 d. darbininkai 
paskelbė generalinį streiką* Vi
sos Kauno įmonės sustojo dir
busios. Ponai ėjo pėkšti į mi
nisterijas, nes nekutsavo nei 
autobusai. Policija bandė auto
busą paleisti gatvėn, bet jis 
tuoj sudaužyta.

Streikas tęsėsi per tris die
nas. Reikalauta naujai rinkti 
seimą, panaikinti Darbd tumus, 
ir t. t.

Karininkai po šių įvykių pra- 
dėjo drebėti. Jie nemane, kad 
yra tiek daug žmonių, nusista
čiusių prieš dabartinę tvarką. 
Dar laimė karininkams, kad 
studentai buvo išvažinėję ato
stogoms ir nebuvo kam vado
vauti minioms. ,

Beje, jei giminės, nuėję į li
gonines aplankyti savuosius, 
randa juos mifUšiuš, tai nelei
džia kunus atsiimti. Sako, ne
ieškokite, nerasite.*.

. • . Kaunietis.

NAUJA ŠMĖKLA RENGIASI MUS APNIKTI — SLOGOS

l

ninkavo miestely arti valau- paskui grabą sekė kitas sųnk-
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Nušovė morenąii

Holdapas Šoferiui pa

Ham

Automobiliai
Auto Mekanikai

lietuvis

SUSIRINKIMAI

taip pataria Lietuvos bankai

Springfieldo 
apielinkėj

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

Alfred H. Kuckhofer, Buffa- 
lo, N. Y. redaktorius, kuris bus 
vyriausias republikonų partijos 
propagandistas.

20 m. 
ir Ann;

Nuvažiavo su treku, 
seifu ir pinigais

Kostumeris (du kartu įpjau
tas) : Bar bėry, atnešk man stik
lą vandens.

Barbens: Ar norite atsiger

Arthur Maroze’ 21 m. ir Mary 
Ruzicka 17 m.

8.446 So. Vincennes Avė.

aisrą.
miestęįių

Balzekas Motor Sales
Nauji Chrysler ir Plymouth. Didelis 
pasirinkimas vartotų kąru. Tel' 
ringas patarnavimas.

4020 ARCHER AVENUE 
Tel. I^afąyette £082 .
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Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Kostumeris: Ne* aš tik no
riu patirti, ar ipapo kaklas nė 
ra skylėtas.

Surankiojo Veroniką Fąjzą.

Paskelbta, kad Gųlf OiĮ Cor
poration parend.ąvųsį 700 a^rų 
žemės ir ketinanti toj žemėj 
pradėti gręžti aliejaus šalti
nius. Sakoma, kad ši kompa
nija neseniai čia parendayusi 
viso 20,000 akrų žemės. Dėlto 
ir sąjūdis kilo.

> t-— trakto-* 
rampos iy. it. Kpl pavykę

Banditai atėmė iš šoferio 
Chęcker Čleaners kompanijos, 
1337 West 63 st., troką su sei
fu, kurs buvo troke įbudavo- 
tas ir kuriame radosi $700 pi
nigų 
daryta ties namais 4043 Mil 
waukee avė.

Mooney gal kalbės 
per telefoną

Ūkininkas: Kad aš bučiau 
toks tinginys kaip tu, tai nu 
eičiau į kluoną ir pasikarčiau.

Pabalta: Jei tamsta būtumei 
toks tinginys kaip aš, tai ne
turėtumei kluono.

nušovę Williaipą
5402 Maryland

šiandie, užsistatę savo radįo 
ant stoties W.G.E.S 
daug, malonumo 
tikrai gražiu ir 
programų 
vaus žymus dainininkai, 
kai, kalbėtojai ir t.t 
operos p. 
pas ir kiti

Ir -šventadieniais 
darbuojasi

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
rpostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytojų, mirsiu ir 
vaistininkų.

kampininkas; nors 
“fariheriu”, bet lą-

DAINUOS J. KUDIRKA, A 
ČIAPAS, IR KITI

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

yyfiliam Scott Stewart, ži
nomas, Chicagos kriminalią 
advokatas, pareiškė, kad jis 
sutiks gelbėti Mildred Bqįtp- 
nįęųę nuo elektros kėdės. I^aįp 
žinoma, moteriai teismas pas
kyrė mirtię.6 bąusmę. už vyrą 
nušovimą.

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

REPUBLIKONŲ PROPĄ 
GANDISTAS

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

Apsiima vyro užmii 
sėją gelbėti

$5,000,000 pavojin 
gųjųs kryžkelėms 

pasalinti

valstijos ^rkųosę, taip čia, 
turistai g^i austoj įv Wti 
nors ir visą Mokėti
nieko nereikią. Ti-out Ląke ęžę- 
ras yrą dideli?
gip ir. 5 mylių p^ią, Ęuikųs, 
Smiltingi krąptak Gera maudy
tis. Ifrfe ežero, kranto. įsteigta 
girininkyątęs ir cįviįėa inžinie- 
rys.tėą stotys. Šita stotis, paną- 
Ši į dideli puikų dvarą. Pirmą 
kartą Wisconsine teko matyti 
tokias dideles ir storas pušis, 
kaip čia, Tas pušis vadiną 
“Virgin Pinę”. čia dirbą 1C|QU 
ęcc darbininkų. Vieni jų so
dina pušaites miškuose, ąntn 
augina jas daržuose, treti tai
są senus ir tiesia naujus ke-

Palociaus prižiurėfojas: čia 
stovi karaliaus rūmai. Tas na 
mas šimto metų senumo, ir 
niekas dar jame netaisyta.

Amerikonas: šio napio savi
ninkas yra tur btft toks, kaip 
savininkas naipo, kuriame aš 
renduoju butą. Siunčiam Gėles Telegramų | Visas 

Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gelbės Vestuvėms. Bankiętams 
i? Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOŲlevard 7314

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

“NAUJIENŲ” ADty.

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir auto me
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimų ir geriausia 
pataiso automobilius.

Boulder Jųnc-^ 
ies—ru

Dar 350 plieno dar
bininkų pąsitrąųkė 

iš kompanijos 
unijos

Tik šešios savaitės beliko iki.. . ...^ * .» -.y '‘'fj*. 1 f* *'■ • •

didžiules Tautų šokių šventės, 
Tie, kurie per keletą praėju
sių savaičių neatsilankę į pa 
mokas, prašomi vėl lankytis j 
paskirtus jiems parkus.

Per ateinančias šešias savai
tes męs turiųie surinkti 150 
lietuviu berniukų ir rpergaičių, 
kuriu amžius , siekia iki 25 me-

Van A. Bittner, pirmininkąs 
plieno darbininkams organizuo
ti Chicagos apielinkėj, pranę- 
šė, kad 350 Ipland Steel Com- 
pany darbininkų išėjo iš kom
panijos unijos ir įstojo į ne
priklausomą darbininkų 
The ArnąĮgamated Assoęiątion 
of Irop, Steel ąnd Tin Work- 
ęrs.
. Plieno, darbininkų o^ąnizą- 
vintui komitetą? tikisi, kad 
jam pavyks. pątraukti į ąępri- 
klausomų nuo. samdytojų uni
ją visus Chicągoą. apięliųįės 
kąlbanios. pramojęs darbinin
kių, t.y. apie 60,QOQ žmonių.

Tek Repubįic 8402
Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Chicago, DLšokių panikos yra duoda
mus. vęltuį’. j.Lic'tiVviški šokiai 
mokinami aątradieniais—Mark 
Wkitę Sųuarę., prie 3Q jį Hal- 
stęd gatvių;,, trečia^dienia — 
Humbęldt P.ąyko,' prie North, 
Division, California ir Kędzie 
gatvių.

Visuose šiuose* parkuose pa
mokos laįkpmą nuo 6 iki Q va
landos vakaro.

MILDA AUTO SALES
Vienintelis lietuvis pardavėjas 

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

806 Węst 31st Street 
Victory 1696

mis
augščiau.

Kaip ir paprastai, mes sto
vyklaujame (“kempinamef”). 
Naktimis buvo taip šilta, kad, 
rodosi, jeigu ledo “tentoje” bu
tų, tai butų Q ^Pie 
apsiklojimą “Manketais”, — 
nereikią nė rūpintis.

šitos apylinkės žmonės sako, 
kad tokių šiltią naktą čia nesą 
buvę nuo 1^16 mętų.

Kaip atrodą apykokė^
Nuo Chicagos iki Boulder 

Jimction yra virš 400 mylių. 
Su viena diena nuvažiuoti, o 
dar tokiamę’karšty j, tenką la
bai pavargti, ypač autui reikią 
daug aliejaus. Mes atvykome 
čia dar są saulę. Antroj pusėj 
Eagle Rivęr keliai labai krei
vi ir pavojingi, o dar ir užra
šai liepia važiuoti pamaži, esą 
briedžiai keliu vaikščiotą.

Važiuojant U.S. 51 keĮiu ir 
pervažiavus Tomahawk mies
telį, paskęsti nęišbrendąmuos-e’ 
tankiuose, kalvotuose miškuo
se. Kol pasiekėme Mihęųųa 
miestelį, teko rangytis senuo
ju keliui nes naujasis (tiesus), 
kelias dar smaluojamas.

šituose miškuose klaiku ir 
nejauku darosi. Rodosi, čia nė
ra jokios civilizuotos gyvybės. 
Farmerių čia, galima sakyti, 
nėra? Jeigu ir užtinki koki gy
ventoją, tai jis gyvena mažoj 
aplužusioj sttfbelej kaip koks 
vargšas — 
ir vadinasi
biau panašus. į “lumber jack'į”* 

šitos apylinkės žmonės taip 
pat mažai težino apie vieni ki
tus. Keliose vietose klausinė
jome informacijų apie" įdomes
nes vietas. Pasirodo, kad jie 
mažai ką žino apie savo apy
linkę. Dažnai pataikai paklau
sti tokį, kuris prie ežeriuko tu
ri pasistatęs “katadžiuką” tu
ristams, tai toks “nieko nę- 
žino”. Jis siūlo, tau savo bu-

turėsite 
pasidžiaugti 

įdomiu radio 
Jo išpildyme daly- 

muzi- 
Dainuos 

Kudirka, A. čia- 
be to, bus gražios 

muzikos, įdomių kalbų bei svar
bių pranešimų, šiuos progra- 
mus leidžia Peoples Ftfrniture 
Company krautuvės, 2536 W. 
63rd St. ir 4183 Archer Avė. 
Patartina pasiklausyti.

— Rep. XXX

John Gricius Tailąr
Pranešu visiems draugams ir kęs(u- 
meriams, kad persikėliau j naują 
vietą. Per daug metų esu geraf pa
tyręs savo darbe. Siuvu naujus aht 
užsakymu ir taisome ir klininame 
senus už prieinamas kainas. t)ąr- 
bas garantuotas.
w 821 W. 34th St.

w ež?w 
pataikysi”, čia randasi didęh 
valdžios miškai. Didžiausias 
miškaą yra Northern State 
Forest, užima 200,000 akrų-plp-

Anna’s Tavern
Musų užeigoje visados yra geros rū
šies degtinės, vyno, alaus, cigaru, 
cigarctų ir užkandos. Vieta naujai 
atidaryta ir gražiai išpuošta. Stalai 
moterims ir merginoms, taipgi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame vi
sus draugus ir pažįstamus i 
Anha’s Tavem.Savininkės mama ir 
duktė,

Yra paskirta $100,000,Q00 pa
vojingoms kryžkelėms paša
linti, padaryti tunelius po ge
ležinkelių patalu, iškelti’ vieš
keliu^ per geležinkelius ir tp. 
Šimtas milionų dolerių pas
kirta visai šaliai. Iš, tos. su-? 
tpos Illinois valstijos šoras 
yra $5,160,000. Kalbami fon
dai skiriapii darbaips 1938 ir 
1939 m,

^įtią foądą.i yra prię^aą 
nrie jau pasiirtų pirmiau tor 
kiems pats darbams $200,000,- 
00,0, kuriuos dabar WPA dar
bininkai dirba.

LOUIS INN
Cary Specal Alus pas mus visados 
ir veltui geri lietuviški kilb;—1 __ 
kopūstais ir užkandžių, o šeštadie
niais Bar-B-Q veltui Muzika kas 
šeštadienis ir sekmadienis, 1, * .r " 
yra ir gražus kambariai dėl vasaro
tojų. Savininkai <
Louis ir Bernice Nizin- 

skiai
83rd AND KEAN AVENUĘ

Prie kiekvienO^ežero ir eže
riuko ' pilna ręzortų. žmonių 
prisikimšę kaip utylų. Čia ma
tysi kone kiekvienos valstijos 
automobili.

UąM of įąkę ą,
Ruožtę nuo

tion iki Ironwood gelež 
dqs kąsnių, yra ^ni|ąį

Vagis pasisavino 500 piršti
nių iš automobilio, kuris pri
klausė Markui Gotliebui, §t. 
Louis s^ėlsinanui. Bet vągis 

«al& Pasiwn 
nytl. Dalykas toks, kad visos 
tos pirštinės yra vienos kąi- 
rūsčs rankos.

-r- Overhauling — Bąttęry 
Sjraightening fenders and

Jonas: Juozai, kada tu 
bi sunkiausia ?

Juozas: Ryte.
Jopąs: Ką gi darai?
Juozas: Iš lovos mėginu 

kilti.

Mikas Šileikis

ATOSTOGOS ANT RATU

šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 
siėmė laisnius (leidimus) ve
dyboms: ,

Bęrnard Markūnas 20 m. ii 
Rose Renken 22 m.

Harold Michaels 25 m. ii 
Agnės Kozlowski 24 m.

Stanley Šokolowski 26 m. ii
Dorothy Fisher 22 
mopd, Ind,

Frank Zaranek
Mary Condratovich

Jęhn Brąnts 45 m
Mockus 44 m.

Aįolph Norius 24 m. ir Ebba 
$tau<sgaard 23 m,

Dominik Duzinskas 20 m. ir 
Mary Yurkus 20 m.

Albert Aukers 26 m. ir Ann 
Janąlįs 23 m.

Petęt Butkus 23 m. ir Van
gia Cucek J.9 m.

George* Kavlock 25
Freįda Dudones 22 m.

Stanley Shimkus 40 
Mary Kazėnus 35 ui.

Charles Nork 31 m

J. K. AUTO REPAią $ 
Repairįng; 
Sėrviče — 
painting.

Darbai garantuoti. Geras ir sku
bus patarnavimas.

JAS. KASLAUSKAS
911 W. 83rd Place Yards 0955

L. K. Vytauto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks ant
radienį, liepos 21 dieną, Chicagos Lietuvių Auditorįupi 
svet., 3133 So. Halsted St. Nariai būtinai pribukite, nęs 
turime svarbių klausimų apsvarstyti, taipjau išgirsite pus
metinį finansų raportą. —P. K.

Chicagos Darbo Federacijos 
susirinkimas įvykęs sekmadie
nį, liepos 19, priėmė rezoliu
ciją, kuri įgalioja Darbo Die^ 
nos iškilmių apvaikšiojimo 
komisiją rūpintis, kad Tom 
Mooney galėtų pasakyti chica- 
giečiams kalbą iš San Quentin 
kalėjimo per ilgos distancijos 
telefoną. Kaip žinoma, 
Mooney yra nuteistas visam 
amžiui kalėti ryšy su eksplo
zija kįlusia San Frąncisco 
mie$tę karo šalininką paro
doj 1917 metais.

Bungąlow Inn
Musų užeigoj visados randasi ge

riausios rųšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, cigare tai; užkandžiai veltui. 
Muzika kasdien. Graži vieta visiems 
užeiti ir gražiai laiką praleisti Ąt- 
dara visą naktį. Savininkai:
PETER GREEN & JOS. TREPOSKAT 

82nd and Kean Avenne

Pęlicija
Keąhe 28. m 
ąyęnųę, Užtiko jį kambarinėse 
nursių, kurios dirba Chicago 
Lying-Inn ligoninėj.

Keanę buvo vedęs, ir ketu
rių vaikų tėvas. Jį pažino kaip 
ąsrnęnį, kuris neseniai įsibrio- 
vė į butą pp. Henry, 6145 Kęp- 
wood avenuę, ir čia užpuolė 
mętęriš.kę,

Šokių painokos

Sekmadienis, liepos 19 die
na, 2 valanda popiąt. RŪįęčiąi 
18 g. apielinkėj pasirėdę, šven
tą dieną švenčia.

Bet ar visi? štai sųslpją gąt- 
vėkaris ant kampo Halsted ir 
is Kara“ i!1?.? ra

CONRAD’AS
VHOTOGRAFAS 

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

Tel. Englewood 5888—5840

NJeiSjlmd; Išbėrimu'’ ir DedervlnSe— 
Žemo greit pjeleęffvina skausmujį nuo 
suByelnina Iri tad ją nuo Ecsemoe, epuo* 
ZU ii* panaftių odos nesveikumu. Per 26 
metus Žemo vartojamas ir rirlamąs 
milijonu kaipo Svarus ir sąuęus vais
tas praSalinimuf odos iritadju. Užkir
tas Good Housekeepinr Bureau. No. 
<874. 86c. 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko, '

ILaidotuvių DirektoriąiĮ
p JUOZAPAS 
kUDEIKlV
L IR TĖVAS 11

REPublic 8340
>■ » « ~

Tavernos
— MEMEL CAFE

1325 North Halsted Street
Musų užeigoj visuomet randasi ge
riausios rųšies gėrimai kaip ameri- 
“‘‘ .......................... i
rųšies maišyti alus Miller HighEife. 
taipgi gaminame kasdieną šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi ir 

patarnavimas^ _ \ f 
draugus ir pažįstamus atšilau

Savininkės Mama ir Duktė. 
EMMA IR EMILY.

Atgąl į pietus yra kitas, di? 
delis valdiškai miškas, tąi 
American Legion State Forest. 
Į vakarus ir žiemių rytus — 
vėl du dideli valdiško miško 
plątai, tai Fląmbęaų State Fo
rest ir Brulę State Forest. 
Tarp “Šitų valdiškų miškų yra 
daug privątįškds žeųąęs, ku
rios didesnę dalį u(žima įvai
raus dydžio ežerai. Tik prie tę, 
kių ežerų nėra rezortų, kur di
delės peikęs, o šiąįp prie kjęk- 
vieno ežero žmonės vasaroją. 
Viepi jų ilsi?, o kiti p.ęj nak
tis baliavoja “kabaretuose”, 
kurių čia netrūksta, čia yra 
paskilbusio bandito Dilingerio 
vardu pavadintas kabaretas, 
žiopsotojai važiuoja pažiūrėti, 
kaip atrodo ta vieta, kur Di? 
lingepis. buyo pąsislėpęs nuo 
valdžios ageptų.

“žuvų Streikas”.
Wisconsinas yra pagarsėjęs 

žuvimis. Trout Lakę ežere, yra 
didelių trout žuvų. Mažų Žu
vų čia nė nesugausi. Bęt ir di
džiosios žuvys nesigaudo, nes 
vanduo labai šiltas. Giliausi vie
ta siekia 150 pę<į|ų gilumę. žu
vys sulindusios gilumom Prę. 
Ironwood, Mich., eįpa upejię. 
Upelis vietomis yra 10 pėdų 
gilumo ir apie 100 pėdų plo
čio. Apie 10 mylių upelis te
ka per “maršius”. Vanduo taip 
įkaitęs, kad troi;‘t žuvys negy
vos pakraščiuose plųduriųoją 
kaip kočiolai. žųyiąinkai bėda- 
voja, kad žuvys nesigaudo.

Dideli mįŠkŲ gaisrai.
Uępos. H d? Michigapo pib 

$ęjej užsidegę miškas ir užsi
liepsnojo didžieusį plotai. Sek
madienį miško gaisras kilo jau 
IVisconsino pusėj e( netoli Bęųl-j 
der Junction. Laimė dar, ka.cj 
nebuvo vėję. Ugnis plito visų 
smarkumu*.

Dėl sausros miškas dega, 
kaiį) parąkas. Buvo s.ųšąuįttą 
15,000 žmonių gesinti 
Iš visų apylinkės 
buvo sutraukta visos gaisrui 
gesiptj priemonę?
riai, pūram «•................
ugnį suvaldyti, tai jau buvo 
išdegę 15 akerių miško. Be^ 
gaisras dar pelįkviduotas. Die
ną ir naktį šimtai žmonių su 
traktoriais ten dirbą, pieną iš 
dienos kyla nauji miškų gais
rai. Vyriausybę gerumu prašę 
turistus būti atsargiais su ug
nim, kM važiuodami iš auto? 
mobiliu nejnęętų. degančio eiga- 
,retę. Miškuose rūkyti griežtai

Karščiai.
Manėme, "kad Wisconsine ra

sime “išganymą” nuo karščių, 
bet ne taip buvo, kaip manėr 
me. Boulder Junętion, šiauri
niame Wisconsine, liepos 11-tą 
iki Ifį-tos temperatūrą dįena? 

laikėsi 100° F. Ir kartais

Vyras; Ta mėsa netinka val
gyti.

žmona: AT* kaą
su ją yrą. Ji truputį apdegė, 
bet aš tuojau aptepiau ją va-

* < 1 "į ■ < ■ •zehnu.

Pereitą sekmadienį, liepos 
19 d., teko pirmą kartą pama
tyti chicagiečiams gerai žino? 
mas Indiana Punes, kur kele
tas ehicągiečių turi pasibudhi; 
Voję nuosavus vasarnamių?.

Architektūros. atžvelgiu 
imant, gražiausias, namukas 
yrą pastatytas paties sąyinip 
ko. pastangomis, tai chieagįe- 
čio artisto Kačerausko. Kubiz 
me staliaus panaudotas archi
tektūroj ir. gana vykusiai nu 
sisekęs. Einąs pro šalį tuoj a, v 
pastebėsi ką tokio naujo.

Greta matosi ir pp. Zabukų 
najnas, gražiai numąlevotas. 
tik paprasto styliaus. Pas vi
sus svečių sekmadieniais ne
truksią, Visur matosi iš veide 
pažystami žmonės, tiktai mau
dymosi kostiumais pasirėdę, 
tai tartum pirmiau vįsąi ne* 
matyti.

Syęčių tarpe mątčsį būrelis 
birutieįių, kurie buvo susitarę 
kartų ątląpkytį Dųpes ir su
ręsti sveikatos, veltui.

Teko pą?įmątyti SU pp. Mil 
lęriąją, p-lę Abrąškaitę, pp. Če- 
pųkais i? Valerija čępukąite, 
pp, Puišiai?, ir Adomu Masko
liūnų. Pas pp$ Žabtus, pąti- 
kąu p. Puidoką ir. p. Mimikai• 
tięnę.

Nuvykę pas Mrs. Jarush at 
radome p,p. Zymontus iš ^N”., 
Mrs. Kairienę ir jos dukterį 
EĮizabeth iš Bridgeporto.

Sand Dunes gamta labai gra
ži ir apielinkė neperdaug ap 
gyventa. Norint ramiai laiką 
praleisti, galima rasti tikras, 
pasitenkinimas. Pp. Kaeerau?- 
kų namai randasi prie Lake 
Shorę County Road.

— VBA.

Pirmiausia įlipęs, jaunas vy- 
ras, užsimoka f erą, nueina ir 
atsisėda.

Antras pilietis — senas, ko
kių 60 metų ąr daugiau vyras. 
Krapšto jis iš tabakierkos pi 
nigus. Jaunas kokių 20 metų 
vyrukas daboja senį.

Staiga jo ranka išsitiesia, nu
tveria senię tabakįerką su pini
gais. Vyrukas, iššoka iŠ gat- 
vėkąrio ir bėga. Senis mėgina 
jį vytis, bet kur jis pavys jau
nąjį!

Bet seniui pagelbon 
konduktorius. Pradeda vagilių 
vytis ir praeiviai gatve. Nu
tveria, sųimą. Reiškia, šventa
dienio darbas nepavyko.

Vėl viskas nurimsta. Kon
duktorius aiškina įdomąu’jąn- 
tiems, kad šioj apielinkėj kas 
savaitė pasitaiko panašių įvy
kių po du ar tris.

— Matęs.

Juokai-pasikąl 
bėjimai

Uždrausta. Stovyklautojai taip
gi prižiūrimi, kad butų atsar
gų? su ugnim.

Rytoj, liepos, 17, rųošįamęs 
važiuoti arčiau prie* Lake Su 
pęrior. Tęks sustoti Coppęr 
Falls State pąrk’e.

(Bus daugiau)

Hospital
Ligonine

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $4 O.fl

vaikams .......----- —------ ■ " M
Palagas ligoni- M50
Akušerija na- Si

muose .......... —-------- ■
Medikalė egzami- S *| ■f]

nacija ............................. ■ “
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avė.

koniški. taip importuoti ir visokios 
rūšies maišyti alus Miller HisrhLife. 
taipgi gaminame kasdieną šiltus pie- 
UT .4: 
malonus 
visus 
kyti.

Kviečiame

asai su 
ieštadi|e-

taipgi
Savininkai \
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DARIAUS-GIRĖNO PAMINĖJIMAS
^1ARQUETTE PARK.—Lię- rikos Legiono kitų skyrių bu- 

pos 19 dieną, prie 67 gatvės ir 
California avenue, kur stovi 
paminklas Dariui ir Girėnui, 
buvo surengtos iškilmės, kad 
atžymėti vienų metų sukaktu
ves nuo atidengimo šio pamin
klo.

Darius ir Girėnas pirmi iš 
lietuvių lakūnų prisirengė 
trans-atlantiniam skridimui. Su 
pagelba geraširdžių 
prisidėjusių aukomis, 
15 dieną pakįlę New 
lėkė per vandenyną.

Jie skrido ant žūt būt, 
nebegalėjo pakęsti paniekos

adresu tų 
niekino ir 
skridimą.
jau nebe 
Darius ir

riai, etc.
Toliau sekė kalbų progra 

mas. Kalbėtojų buvo daug lie
tuvių ir anglų. Kalbėjo Lietu- 

konsulas, A.

lietuvių, 
jie liepos 
Yorke iš-

ba 
ir

pašaipos leistos jų 
pačių žmonių, kurie 
leitenanto Vaitkaus

Soldino miškuose, 
toli nuo Lietuvos, 
Girėnas tragingai žuvo.

Praėjusį sekmadienį minėta 
jų žygis prie pastatyto Jiems 
paminklo. Programas prasidė
jo kaip 2:45 valandą popiet. 
Vedėjas buvo Adv. Charles P. 
Kai.

Pirmiausia pradėjo maršuoti 
Jaunosios*’ Birutės Drum and
Bugle Corps, Amerikos Legio- gramas ir dalinimas dovanų 
no Dariaus ir Girėno posto golfo turnamento laimėtojams. 
Band and Drill Teams, Ame- šiai programo daliai pirminin-

vos konsulas, A. Kalvaitis, 
“Draugo” redaktorius šimutis, 
iš Cicero kunigas Vaičunas, iš 
Marųuette Parko kunigas Bal
tutis, iš Lietuvos atvykęs koks 
ten kunigas Kučinskas ir kiti.

Kalbėjo visi apie Darių ir 
Girėną. Apie leitenantą Vaitkų 
prisiminė^tik anglai kalbėtojai, 
Robert Dunham, Chicagos par
kų distrikto prezidentas, ir dar 
kitas, kurio pavardės nespėjau 
nugirsti.

; Programas buvo ilgas. Susi
dėjo gal iš kokių 30 numerių. 
Programo lapeliuose buvo mi
nėta ir taipgi buvo garsinta, 
kad kalbės Illinois gubernato
rius Horner ir Chicagos meras 
Edward J. Kelly.

Gubernatoriaus 
Dr. Zymontas, o 
gramo, kuri bu*vo 
rui, užpildė jo pasiuntinys.

Po kalbų, apie 7 valandą va
kare, prasidėjo muzikalia pro

kavo p. Air Kumskis, Marąuette 
Parko direktorius. v-

Nors p. Kumskte yra dar 
jaunas žmogus, bet jau pasi 
varęs politikoj, turi neprastą 
darbą, ir’jam pirmininkaujant 
jo kalba pasirodė aiški taip 
lietuviška, kaip"' angliška.

Geras biznis padaryta prie 
baro, nes žmonės noriai raga
vo degtinį ir “alutį.

Kiek publikos buvo tikrai, 
sunku pasakyti. Galėjo būti 
trys-keturi tūkstančiai. Teko 
betgi nugirsti pastabų, kad 
šier&et publikos buvę mažiau, 
negu pernai.

— Senas Petras.

, Palaidoti Lietuvių 
Tautinėse kapi

nėse
būrys giminių ir

Mėgino nusižudyti, 
pateko kalėjiman CLASSIFIEDADS

■m4m

giminių ir

Nuo karščio mirė
Aleksandras Mun

stevičius
Liepos 18 die

vietų užėmė 
tą dalį pro- 
pavesta m ė-

CICERO.
ną pavieto ligoninėj mirė Alek
sandras Mųnstevičius 33 metų 
amžiaus, 1416 So? 57 avenue. 
Velionis buvo pavienis.

Užsiėmimą turėjo pardavinė
ti šaltakošę. Per karščius pra
dėjo jaustis negerai, tapo nu
vežtas į pavieto , ligoninę, kur 
už poros dienų ir mirė.

— Senas Petras.

O

BUDRIK FURNITURE M ART
VISKAS DEL NAMŲ UŽ ŽEMAS KAINAS! 

3347 South Halsted Street

Dabar Tik
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109.50
Išsimokant!

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

Niekad tokio bargeno 
siūlę ir 
užeikite 
liokite!

mes nesame
gal niekad jo nebesiulysime. Tad 

tuojaus šiandien

BUDRIKO PROGRAMAI:

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

WHFC. Ketvirtadieni, 8 vai. vakare

3Š

Visiems

3417

¥:¥:¥
V
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ŽIŪRĖK Į ŠIAS ' 
SAVYBES!

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

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

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

geriausia vieta pirkti Refrigeratorius Budriko Krautuvėse, kur yra didelis pasirinkimas 
visų žemių išdirbysčių, lengvais išmokėjimais.

Jos. F. Budrik, Ine.
SOUTH HALSTED STlCEET9 Tel. BOUlevard 4705

.s

Paliko nubudusius brolį, bro
lienę ir daugiau giminių ir 
draugų.

Gražus
draugų suteikė paskutinį patar-
navjjną palydėdami į amžino 
pasilsio vietą — Lietuvių Tau
tiškas kapines.

Patarnavo laidotuvių direk 
torius“ A. lilasalskis.

Petras Vengeliauskas
Liepos 13 dieną tapo palai

dotas Petras . Vengeliauskas, 
brightpnparkietis, sulaukęs pur 
sės amžiais. Paėjo iš Utenos 
apskrities.

Paliko nuliudusią moterį Do
micėlę, Su supus, marčią ir 
daugiau giminių ir draugų.

Gražus būrelis
draugų, suteikdami paskutinį 
patarnavimą, palydėjo velionį į 
amžino pasilsio vietą, Lietuvių 
Tautines kapines.

Patarnavo laidotuvių 
torius J. Lulevičius.

Pranas Bulinis 
r

Liepos 14 dieną tapo palai
dotas Pranas Bulinis. Gražus 
būrelis velionies Prano Butinio 
giminių ir draugų suteikė Jam 
paskutinį patarnavimą, palydė
dami jį į amžiną pasilsio vie
tą, Lietuvių Tautines kapines.

Kazimieras Dulinskas
Liepos 15 dieną palaidotas 

Kazimieras Dulinskas 45 metų 
amžiaus, gimęs Raseinių ap
skrity.

Paliko nuliuflusius tris bro
lius, seserį ir daugiau giminių 
ir draugų.

Gražus būrelis giminių ir 
draugų suteikė velioniui pas
kutinį patarnavimą palydėdami 
jį į Lietuvių Tautines kapi
nes.

Patarnavo ląidotuvių direk
torius S. P. Mažeika.

Dominikai Dirjotas
Liepos 16 dieną tapo palai

dotas Dominikas Dirjotas, bu
vęs didžiojo karo veteranas, 44 
m. amžiaus. q,

Paėjo iš Pąpeyėžio apskri
ties. Paliko dideliame nubudi
me seserį" ir šyogerį, brolienę, 
daugiau giminių ir draugų.

Velioniui Doipmikui Dlrjotui 
suteikia paskutinis patarnavi
mas, palaidojanb jį "Lietuvių 
Tautinėse kapinėse.

Patarnavo laidotuvių 
torius J. F. Eudeikis.

Emilija Moora
Liepos 18 dieną Lietuvių 

Tautinėse kapinėse palaidoti 
trys asmenys.

Viena palaidotų lietuvių bu
vo Emilija Moora. Ji paliko 
gimines ir draugus. Gražus bū
rys giminių ir draugų suteikė 
paskutinį patarnavimą, palydė
dami ją į Lietuvių Tautines 
kapines.

Kazimieras Zangaila
Liepos 18 dieną, tapo palai

dotas Kazimieras Zangaila su
laukęs pusės amžiaus metų. 
Paėjo iš Kėdainių apskrities

direk-

direk-

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

Monika Sauklienė
Liepos 18. dieną palaidota 

Monika Sauklienė sulaukusi 78 
metų amžiaus. Mirė traginga 
mirtimi, persipjovusi sau kak
lą dėl senatvės ir nesveika
tos.

Paliko nubudusius du sūnūs, 
dvi dukteris ir daugiau gimi
nių.

Gražuav būrelis giminių ir 
draugų suteikė velionei pasku
tinį patarnavimą palydėdami ją 
į amžino pasilsio vietą, Lietu
vių Tautiškas kapines.

Patarnavo Ihidotuvių direk
torius

Richar Hiltąuist, muzikan
tas pianistas, sekmadienį du 
kartus mėgino nusiskandinti. 
Abu kartus buvo išgelbėtas. 
Pirmadienį teisėjas Justin H. 
McCarthy paskyrė jam baus-* 
mes $100 sumokėti už betvar
kės kėlimą. Kadangi Hilt
ąuist neturėjo reikiamų šimto 
dolerių, tai jam teks atidirb
ti bausmė kalėjime.

Hiltąuist pareiškė, jogei jis 
uždirbąs taip mažai, kad gy
venimas pasidarė nemielas, be 
to, sekmadienį buvęs įsikau- 
šęs.

Vaistai prikėlė iš 
numirusių

2922

Ą. Petkus.
— Senas Petras.

Illinois State Em 
ployment ofisų 

pranešimas >

Illi-Dr. A. H. R. Atwood, 
nois State Employment ofisų 
direktorius, praneša samdyto
jams, kuriems stoka darbinin
kų ir darbininkių dėliai atos
togų, kad jo vadovaujami ofi
sai gali parūpinti jiems sam
dinių bet kuriai darbo šakai.

Pasak Dr-o Atwood’o, tūli 
samdytojai ipano, kad iš kal
bamų ofisų galima gauti tik 
paprastus juodam darbui tin
kančius žmonės- Tokia nuo
monė yra klaidinga. Fakti
nai šiuose ofisuose yra tiek 
augštai kvalifikuotų ofisų 
žmonių, tiek fabrikų samdi
nių. Aplikantų yra nuo ber
niukų pasiuntinių iki didelių 
biznių vedėjų.

Kvotimai, kuriuos daro Illi
nois Employment ofisai mer
ginoms ieškančioms stenogra- 
fių darbo, suteikia galimybės 
šiems samdos ofisams pasiųs
ti į darbą merginas, kurios 
pilnai tinka užimamos vietos 
reikalavimams ir norimai mo
kėti algai.

Be to, Illinois Employment 
ofisai turi daug tokių aplikan
tų, kurie sutinka paimti dar
bus ir visai trumpam laikui, 
jei nėra progos dirbti pasto
viai.

10,000 kūnų par 
davimui

Pernai Amerikos medika- 
lėms mokykloms ir ligoninėms 
buvo dešimt tūkstančių pasiū
lymų pirkti kunus. Didžiuma 
žmonių iš to skaičiaus siulijo 
pasinaudoti jų kūnais, kai jie 
numirs. Bet buvo ir tokių, 
kurie sutiko už mokestį pasi
duoti įvairiems tyrinėjimams, 
skiepijimams.

Kas verčia žmonės duoti ši
tokius pasiūlymus ? Atsaky
mas: reikalas pinigų. O pini
gai, žinote, tinka visokiems 
tikslams.

MOTERYS
Jau galite gauti nauja, padidinta ir 
pagerinta

Valgių Gaminimo Knygų
Kaina su persiuntimu $1.10 tiktai

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

CHICAGO ILL.

................................ ........ imu filiui

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

<
Personai 

Asmenų Ieško

DRAUGAS Antanas Miedzis mel
džiu atsišaukti, nes man yra svar
bus reikalas. Gal kas žinote kur 
randas meldžiu pranešti ar jain pa
sakyti. Geo. Cizinauskas, 1458 W. 
St. Tel; Canal 9719.

—O—

Walter Hager 34 m
North Lowell avenue, pasken
do Fox upėj arti Waukonda 
miestelio. Vandeny jis išbu
vo 20 minučių. Atrodė, kad 
po tiek laiko jau jokios gali
mybės atgaivinti jį nebėra. 
Bet daktaras J. A. Ross davė 
jam vaistų vadinamų adrena- 
liniu ir pavartojo artificialio 
kvėpavimo priemones. Hager 
atsipeikėjo.

—o—
PRAPUOLĖ John Jankauskas, 44 

m. 5% pėdų aukščio, šviesaus veido, 
su akiniais. Išėjo iš namų birželio 
28 d. ir nebegrįžo. Gyveno 2026 
S. Union Avė., Chicago. Esame la
bai susirųpinę. 
arba žino kur jis yra, 
Aleksandra Mockus, 2316 
St., Kenosha, Fis.

Jeigu kas ji mate 
praneškit. 

— 53rd

Situation Wanted 
Darbo Ieško

PUSAMŽIAUS žmogus ieško aheL 
ną namų darbą — Suprantu pilnai 
visokį darbą kaipo karpenteris, pen
tinų ir tt. šaukite Tony Normai 
6902.

4

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

CLASSIFIEDADS
>11 III..........................................       ■

Business Service 
Biznio Patarnavimai

VICTOR BAGDONAI 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. H ilsted Street 

Phone Yards 3408

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinant pinigus ant mortgičiu. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduoiam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800
.   —Z ' ' ' r 1  11 " Tl11  '■ ■ ■ 1 ’

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu st 
rendauninkafs. Maža narini mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet

LANDLORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50 m**

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas RoOfing Co.
8750 Wallaėe Street 
Tel. Boulevard 0250

COAL 
Anglys

PIRK PIRM NEGU KAINOS 
PAKILS. 

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

Jus perkate tiesiai iš kasyklų. 
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 3882—

$5.25
5.50
4.25

DABAR LAIKAS PIRKTI ANGLIS. 
KAINOS PRIEINAMOS. PAKURK 

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

4 tonai ar daugiau 
SHULMISTRAS BROS.

4016% Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6300

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 

! ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, reglsterius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo, Pamatvkite 
mus pirm negu pirkaite kitur. 
' S* s°NsSTORE FIXTURES
1900 S. State St CALumet 6209.

t ■

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrusio beef 
eutter ir ribber, darbas naktinis, 
nuolatinis darbas. Illinois Packing 
Co. 91 i W. 37th PI. Tel. Boulevard 
1781.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

DIRBTUVIŲ merginos $10.00 - 
Virtuvių' moterims $12.00 — Res
taurants virėjos $15.00 — Coil van
denai $16.00 — Kilbasų stufferiai, 
linkeriai $18.00 — Kotelio merginos 
$50.00 — Ligoninių pagelbininkės 
$30.00, kambarys, užlaikymas — Vei- 
terkos, Cafiteria baro merginos 
$10.00 — Dirbtuvių merginos South- 
sidėj $14.00 — Soda merginos $15.

O’SHEA 
64 East Jackson

For Rent
PARDUOSIU arba išranduosiu 

garage su namu arba be namo biz
nis išdirbtas per daug metų, prie
žastis pardavimo turiu du biznius, 
garadžių nėra visoj apielinkėj per 
10 blokų.

1843 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

—o—
PARSIDUODA bučernė — arba 

priimsiu pusininką — Pigi kaina. 
Atsišaukite apie 5 v. v.

2428 W. 47 St.

PARDAVIMUI Tavern; biznis ge
rai išdirbtas. Gera vieta, 372 East 
71 st Street.

PARDAVIMUI tavernas, geroj 
vietoj su visais įrengimais. Prie
žastį patirsite ant vietos.

3827 S. Emerald Avė.

REIKALINGA patyrusi mergina 
bendram namu darbui — lengvas 
skalbimas. Referencas. Nakvoti 
ar ne. Lebedow, Albany 1072.

KENDĖS, cigarai, smulkmenos, 
kampinė vieta arti mokyklos, 4 gy
venami kambariai. Renda $20.

4757 So. Loomis

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

GUDRUS žmonės gali įsigyti 80 
akrų vaisių farmą už mažiau negu 
pusės vertės — 40 akrų sodno virš 
$4000. Vaismedžiai mišrus, 
vės, kviečiai, avižos ir šienas. Bu- 
dinkai, mašinerija — 7 galvos ban
dos, 3 arkliai — 250 vištų — 25 
žąsys — arti City Gleen, Mich, taip
gi arti vasaros resortų.

STANLEY ZABINSKI
4438 Archer Avė.

bul-

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

■* - “ - - - - -- -

GREITAM
$390 įmokant, pigiai nupirksite vi- 
gadną ir pelningą namą, garadžą ir 
gyvulių, šiandie texai maži ir asses- 
mentai išmokėti, kreipkitės greit.

Savininkas Chapulis, 
5263 So . Central Avė.

prieš pat Archer

PARDAVIMUI, tik

PARSIDUODA 5 kambarių namas 
ir didelė barnė, 1 akras. Pašaukite 
Beverly 9634.

2 AUKŠTŲ plytų namas su 2 ka
rų garažu. Kaina $4,500.00 geros 
sąlygos. C. Meyers 2745 W. 22 PI.

PARSIDUODA 5 kambarių cot- 
tage. Aukštas beismentas — extra 
lotas. $1500.00. 8488 Gilbert Ct 
Informacijos pas Baks & Co. 4488 
Archer Avė.
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