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Dar tebesilaiko dau 
gely provincijų

Sukilusius fašistus eina kovoti ginkluoti 
darbininkai ir valstiečiai. Sukilėliai lai

kosi šiaurinėj Ispanijoj ir Barcelonoj

MADRIDAS, liepos 21.—Gin- 
kluoti valstiečių ir darbininkų 
pulkai susibūrę į penkias ko- 
lumnas žygiuoja linkui sukilė
lių tvirtovių, kuomet tuo pa
čiu laiku tūkstančiai civilių 
milicininkų sudarė geležinę 
grandinę apie Madridą. Mote
rys padeda milicijai patruliuo
ti sostinės gatves.

Valstiečių ir darbininkų pul
kai eina linkui Valladolid ir 
Zaragoza provincijų, kurias pa
ti valdžia skaito’ svarbiausio
mis sukilėlių tvirtovėmis.

Visa gi Madrido apielinkė 
yra tvirtai saugoma civilės mi
licijos, taip kad maištininkai

ANGLIJA RENGIASI UŽKARIAUTI ATLANTO ORO KELIUS Juodasis Legionas 
žudė žmones “dėl 

smagumo” Bylinėjas dvarinin
kai su pirkliais

Visoje šalyj e, pasak valde 
žios, ištikimi valstiečiai Tr dar
bininkai stoja valdžios pagei- 
bon ir dedasi prie jos ginkluo
tų jėgų. Linkui Zaragoza mar- 
šuoja apie 5,000 valstiečių ir 
darbininkų, tūli kurių yra iš 
Barcelonos. Juos apginklavo ir 
jais vadovauja ei vile gvardi
ja.

Aviacijos kapt. Rexach, ku
ris bombardavo insurgentus 
Ceuta, sugryžo į Madridą ir 
pranešė, kad jis Morokko j su
naikino maištininkų gasolino 
išteklius, kas labai apsunkino 
jų trokų ir automobilių veiki 
mą. Daugelis maištininkų Me- 
lilloj bėga į Francijos Morok
ko.

Didelis smūgis sukilėliams 
buvo ir mirtis gen. Sanjurjo, 
kuris iš Portugalijos skrido į 
Ispaniją vadovauti sukilimui, 
bet užsimušė susidaužius jo 
lėktuvui.

Oficialis pranešimas sako, 
kad daug pagelbėjo ištikimas 
laivynas, kuris neleido sukilė
liams iš Morokko persikelti j 
pačią Ispaniją.

Sapiorų maištas ties Madri 
du liko numalšintas ir sukilė
liai išsklaidyti. Pats Madridas 
yra ramus, sankrovos atdaros, 
taip kad nėra pavojus maisto 
trukumo.

Sindikalistai irgi pasisakė už 
kairiųjų valdžią ir per radio 
paskelbė savo pasiryžimą 
voti fašizmą”.

Sukilėliai skelbia užvaldę 
provincijas.

VERA, Ispanijoje, liepos 21.

“ko-

dvi

— Navarre ir Guipuzcoa pro
vincijos, šiaurinėj Ispanijoj, pa
teko į sukilėlių iš Pamplona 
rankas.

Sukilėliai įsibriovė į San Se 
bastian po smarkauk mūšio 
prie miesto, kuriame daug žmo
nių žuvo.

Sukilėliai abiejose provincijo
se paskelbė karo stovį. Sukilė
liai turi 3,000 kareivių, kurių 
1,000 yra raiteliai.

Abiejų provincijų civiliai gu
bernatoriai pabėgo į Franci 
ją.

Barcelona esanti sukilėlių 
rankose.

LONDONAS, liepos 21. — 
Gautomis 'nepatvirtintomis ži
niomis, sukilėliai nuvertė Ka- 
talonijos valdžią ir užvaldė Bar
celoną.

Valdžia atsiėmė Malagą.
GIBRALTARAS, liepos 21.— 

Anglų karo laivai, kurie buvo 
pasiųsti į Malagą apsaugoti 
Anglijos piliečių gyvastis, pra
neša, kad miestas yra pilnoje 
federalinės valdžios kontrolėje. 
Beveik visas miestas yra su
naikintas gaisrų.

Paskandino maištininkų laivą.
TANGIER, liepos 21.-—Vald

žios submarinos šiandie torpe- 
davo ir paskandino Ispanijos 
kanu'olinį laivą Dato, kuris bu
vo prisidėjęs prie sukilėlių ir 
buvo pradėjęs bombarduoti Cen
tą/

*

Amerikos karo laivai plauks į 
* Ispaniją.

WASHINGTON, liepos 21.— 
Valdžia įsakė dviems Jungt. 
Valstijų karo laivams plaukti 
į Ispaniją ir išvežti iš ten ame
rikiečius, jei butų reikalo.

Sukilėlių pergalės šiaurinėj 
Ispanijoj.

HENDAYE, Frakcijoj, liep. 
21. — Pergalėję maištininkai 
laiko San Sebastian ir eina lin
kui Bilbao, svarbiaus šiaurinės 
Ispanijos porto.

Maištininkai nugalėjo sku
biai sumobilizuotą socialistų ir 
komunistų 
prie Vera.

Fašistai 
lėn baskų

miliciją mūšiuose

LONDON. — Anglija, vandenyno valdovė, dabar bando užkariauti ir orą. Stato keturis didžiu
lius oro transporttus, kuriuos paleis reguliariam susisiekimui per vandenyną. Tarp Londono ir 
New Yorko. Juodoji linija parodo kelią, kuriuo lėktuvai skris. Viršutinė linija vaizduoja kelią, 
kuriuo skrido transatlantiniai lakūnai. / 
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Parodė nacių in
strukcijas,.gavo 

kalėjimą
21. —
35 m.,

BERLYNAS,> liepos 
Walter Schwerotseger, 
buvęs redaktorius Boersen Zei- 
tung, liko nuteistas visam am
žiui kalėjiman už šalies išda
vystę.

Valdininkai sakosi likę pri - 
saikinti nesakyti priežasties jo 
nuteisimo. Tečiaus laikrašti
ninkų rateliuose prisimenama, 
kad kada jis buvo areštuotas 
1935 m. birž. mėn., jis buvo 
kaltinamas suteikęs keliems už
sienio laikraščių koresponden
tams , kasdienines propagandos 
ministerijos instrukcijas Vo
kietijos laikraščiams.

Leido Turkijai forti- 
f ikuoti Dardanelus
S < y > - .-j*) / . • x
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M0NTREUX, Šveicarijoj, 1. 
21. — Turkijos taikos sutar
ties ‘ signatorų konferencijoje 
liko nuimtas nuo Turkijos pa
žeminimas kaipo nugalėtosios 
valstybės ir Turkijai - leista iš- 
naujo atginkluoti ir fortifikuo
ti Dardanelus.

Visos valstybės priėmė Dar
danelų atginklavimą be jokių 
rezervacijų, išėmus Japoniją, 
kuri pasilaikė teisę savotiškai 
interpretuoti susitarimą dėl lei
dimų karo laivams perplaukti 
Dardanelus.

Tikimąsi, naciai lai 
męs Danzigo kivir-

tu* * ^’CIUOSC *
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Argentina kontro 
Įjuos aliejų

Industrinės unijos 
laiko savo kon

ferenciją

ORH
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Giedra, biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 77°.
Saulė teka 5:33, leidžiasi 

8:20.

BUENOS AIRES, liepos 21. 
— Argentina pavedė valdžios 
valdomai korporacijai kontro
liuoti visą aliejaus pramonę. 
Aliejatfs eksportas liko uždraus 
stas, o importas bus daromas 
tik per valdžios kompaniją.

WASHINGTON, liepos 21.— 
Industrines unijos, vado vau j a- 
mos John L. Lewis, susirinko 
konferencijon pasitarti ką da
ryti su Amerikos Darbo Fede
racijos atidavimu tų unijų “tei
sman” už “maištą”* ir sudary
mą Federacijoje atskiros or
ganizacijos.

PARYŽIUS, liepos 21. — 
Danzigo komisionierius Lester 
išvažiavo “žuvauti” ir > gryšiąs 
tik svarbiam reikalui ištikus. 
Jis veikiausia paruoš raportą 
tautų sąjungai, kurį pirmiau
sia apsvarstys Anglija, Fran
ci j a ir Portugalija.

Kadangi ateinantį ketvirta
dienį Londone susirinks Locar- 
no valstybės. (Anglija, Belgija 
ir Franci j a), tai po susirinki
mo veikiausia bu‘s paliestas ir 
Danzigo klausimas. Kadangi 
Anglija balsuos ir už Portu
galiją, tai jokio rimto susita
rimo nesitikima. Anglija da
bar aiškiai pataikauja Hitle
riui, todėl nėra vilties, kad tau
tų sąjunga bandytų sutrukdy
ti nacių pastangas visiškai 
sigrobti Danzigą, jei bent 
tys lenkai pastotų kelią 
ciams.

Francija viena gi nieko
veiks. Nors ji ir norėtų griež
čiau nusistatyti, bet Anglijai 
šalinanties,. nebūtų prasmės 
šaukti tautų sąjungos tarybos 
susirinkimą ir dar sykį paro
dyti pasauliui visą tautų są
jungos bejėgumą.

DETROIT, Mich., liepos 21. 
— Prokuroras McCrea paskel
bė, kad Juodojo Legiono bude
lis Dayton Dean, kuris prisi
pažino geg. 12 d. nužudęs dar
bininką Charles A. Poole, taip
gi atlikęs kitus Legiono tero
ristinius darbus, dabar prisipa
žino, kad Juodojo Legiono va
dai geg. 25 d., 1935 m 
Pinckney, Mich., 
nekaltą negrą vien “dėl 
gūmo° 
jaučiasi nušauti negrą.

Dean buvo pavesta parupin 
ti negrą ir jis per savo drau
gą atviliojęs pasaulinį karo ve
teraną Šilas Coleman, 43 m. 
Negras dirbęs pas Dean drau
gą subkontraktorių ir buvęs 
nuvyliotas prie ežero, nes ten 
neva esąs jo samdytojo kon- 
traktorius, kuris ir išmokėsiąs 
jam algą. Bet ten susirinkęs 
būrys legionierių negrą sušau
dė ir jo lavoną paliko pelkė
se. Už kelių dienų lavoną rądp 
žvejas. -Lavonas buvo suvar
stytas 18 kulkų, bet žmogžu4- 
dystė ir iki šio laiko buvo ne
išaiškinta.

Tie Juodojo Legiono žmog
žudžiai jau keletą žmogžudys
čių yra papildę. Bet jų žmog
žudystės pradeda viena po ki
tos išeiti aikštėn.

PALANGA. — Palangiškiai 
Tiškevičiai, gavę iš žem. uk. 
min-jos miško išsikirsti kaip 
atlyginimą už paimtą jų dva
rų žemę žemės reformos reika
lams, tą mišką Jurbarko ir Sei
nų miškų urėdijoj pardavė G. 
Ilgoyskiui ir sudarė atitinkamą 
sutartį. Bet Tiškevičiai, apsi
galvoję, tą patį mišką vėliau 
pardavė 
pirkliams 
65,000 lt. 
kevičiaus 
teisme iškėlė bylą, reikalauda
mas iš Tiškevičių sumokėti 
jam 30,000 lt., nes p. Ilgovskis 
tiek turėjęs nuostolių Tiškevi
čiams nuo bylos atsimetirs. 
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ši byla Lietuvos dvarininkų 

ir miško pirklių tarpe kelia di
delį susidomėjimą.

į bylą kviečiami ekspertai.

Dvi karščių aukos
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Japonija susirupinu
si Amerikos kredi

tais Chinijai
TOKIO, liepos 21. — Japo

nija yra labai susirupinusi gau
tomis žiniomis apie Chinijos ir 
Amerikos susitarimą duoti kre
ditų Chinijai pirkti lėktuvus, 
automobilius ir geležinkelių 
įrengimą.

KLAIPĖDA. — Pagėgių ap- 
skr^ šidmis dienomis nuskendo 
<dli darbinįnkai. Būtent,' Jonas 
Virbaųskas, besimaudydamas 
Krakbniškių tvenkinyje, ir ūki
ninko Lukio iš Lumpėnų ber 

besimaudydamas senojo
Nemuno šakoje. Jie buvo smar
kiai peršilę ir staigiai šoko į 
vandenį. Pažymėtina, kad abu 
matė ir kiti atėję kartu mau
dytis, tačiau, kai skęstantieji 
po porą kartų buvo iškilę iš 
po vandens, jie manė, kad tik 
juokauja ir jokios pagalbos 
jiems neteikė. Tik po to kaip 
visai neiškilo, pradėjo ieškoti. 
Abu mokėjo gerai plaukti. Ma
noma, kad abi Al u buvo ištikęs 
širdies paraližas.

Geras derlius
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Nelaimės ir ligos už 
klupo Čili

JURBARKAS, birž. 30. ■— 
Ūkininkai laukia gero derliaus. 
Dabar visur valomi dobilai ir 
šienas. Oras palankus. Vieto 
mis jau ir rugiai ima balti, po 
poros savaičių reikės kirsti.
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Fašistai skelbia mobilizaciją.
1 GIBRALTARAS, liepos 21. 
Maištininkai per 'Seville radio 
stotį atsišaukė į visus fašistus, 
monarchistus ir visus dešiniuo
sius susimobilizuoti. 4 vai. po 
piet paskutinei griežtai kovai 
prieš valdžią.

Sukilėliai skelbia daugelį per
galių, bet kiek tos žinios yra 
tikros, niekas negali patvirtin- 
ti.

(Kaip netikros žinios iš Is
panijos parodo, kad ir žinios 
apie Barceloną. Vienos žinios 
sako, kad Barcelona yra suki
lėlių rankose, jų paimta po 
smarkaus mūšio. Kitos gi ži
nios (irgi ne iš valdžios šalti
nių) sako, kad Barcelona yra 
kairiųjų valdžios kontrolėje. 
Taip yra ir si? visomis kitomis 
žiniomis iš užsienio — veik vi-

Dvi naujos ministerijos
Rusijoj

paėmė savo kontro- 
provincijas Navaree 

ir Guipuzcoa. Provincijų gu
bernatoriai pabėgo į Franciją.

Atvykstantys pabėgėliai sa
ko, kad maištininkai esą jau 
tik už 35 mylių nuo Madridu. 
Iš kitos pusės, valdžios radio 
skelbia, kad penkios kolumnos 
valstiečių ir darbininkų armi
jų išvyko kovoti sukilėlius 
šiaurinėj Ispanijoj ir kiti pul
kai eina linkui Toledo, į pietus 
ni/o Madrido.

Valdžia valdo Madridą ir 
Barceloną, bet sukilėliai, kaip
išrodo, valdo Seville. Sukilėliai sos jos yra perdėtos, išpus 
taipjau tebevaldo Morokko.

5:33, leidžiasi
tos ir netikros).H

MASKVA, liepos 21. — So
vietų valdžia paskelbė, kad 
prie visos Rusijos kabineto li
ko sudarytos dar dvi ministe 
rijos — sveikatos ir teisingu
mo.

Sveikatos komisaru bus Gre- 
gorii Kaminski, o teisingumo 
— Nokolai Krylenko.

PASIKORĖ

BirželioUTENA 
Viskėnų km. pasikorė 
kas šerepėka Pranas.

d.29 
ukinin

21BERLYNAS, liepos 
šiandie laukiama atskrendant 
į Vokietiją lakūno Lindbergh 
ir jo žmonos.

LOGANSPORT, Ind
21. —*—■
ris prisipažino pavogęs iš vie
tos grosernės keletą pigios mė
sos kenų, kad pavalgydinti ke
turių mažų vaikų šeimyną, li
ko nuteistas 
kalėjiman.

[liepos
Frank Tam, 60 m., ku-

dviems metams

SANTIAGO, čili, liepos 21. 
— Pirmiau žemės drebėjimo 
nuteriotoje šiaurinėje čib, da
bar užėjo smarkios audros. 
Kartu ėmė siausti influenzos 
ir vidurių ligų epidemijos.

žemės drebėjimas išmetė iš 
kapinių lavonus, kurie gulėjo 
nelaidojami dėlei stokos lėšų 
ir darbininkų. Jaučiamas dide
lis trukumas geriamojo van
dens, o ir sanitariniai įrengi
mai skardyti.

Smarki vėtra perėjo per Val- 
paraiso uostą, sustabdydama 
laivų plaukiojimą ir sugriau
dama daugelį namų, 
dviejuose miestuose 
daug namų sugriauta 
žiu išrauta. Nutraukta 
trps linijos.

VIRBALIO MIŠKELYJE PA
SIKORĖ ŽMOGUS ■

Kituose 
taipjau 

ir med- 
ir elek

VIRBALIS. — šiomis dienom 
mis Virbalio miesto savivaldy
bės miškelyje rastas pasikoręs 
Kazys Katkevičius, kilęs iš Ky
bartų valsčiaus, Nevadolės kai
mo. Apžiūrėjimo metu paka
ruoklio kišenių j e rastas rašte
lis, kuriame jis atsisveikina su 
savo giminėmis ir draugais ir 
praneša, kad pasikaria dėl ne
pagydomos plaučių ligos.

Katkevičius, 28 metų am
žiaus. Pasikorė ant ilgos vir
vės, bet kojos beveik siekė že
mę.

SULAIKĖ GABENAMUS 
UŽSIENI 9,000 LT.

•J

LONDONAS, liepos 21. — 
Anglijos užsienio reikalų mi 
nisteris Eden atmetė Francijos 
reikalavimą sušaukti tautų są
jungos tarybos susirinkimą ap
svarstyti nacių žygius Danzi.

1 I

MANILA, P. I., liepos 21. 
— Laivas su 43 pasažieriais 
ėmė šauktis skubios pagelbos, 
nes skęstąs audringoj juroj. 
Tečiaus nebaigus pranešimo ra
dio staigiai nutilo 
su laivu4 susižinoti

X-* , J- , « L ’■ ' *, l• 

kė.

ba- 
ne

aUKMERGĖ.—Ukmergės 
ro pasienio policija suiaikė 
legaliai gabenamus į užsienį 4.- 
930 lt. Lietuvos valstybės pi
nigų ir 4,168 lt. vertės kitų vai 
stybių “■ auksinių ir sidabrinių 
pinigų, kuriuos kontrabandinin 
kai mėgino išnešti į užsienį.

g

Teamsterių. unijos.,, biz

ge.

*

ir daugiau 
nebepasise-tų kalėjiman už 

streiklaužio Penny.

INDIANAPOLIS, Ind., liepos 
21. — 
nio agentas Harry F. Peąts 
liko nuteistas nuo 2 iki 21 me 

užmušimą
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Angliakasiai Tebe
kalba Apie Roo- 
seveltienes Vizitą

Laukia, kad gal kas išsivystys 
iš prezidento žmonos apsi
lankymo.

VVEST FRANKFORT, III.— 
žmonės čia dar tebekalba apie 
prezidento žmonos, p. Roosė- 
veltienės atsilankymą apie mė
nesį laiko atgal. Jie nekantria’ 

■ laukia, kad kas nors išsivysty 
tų iš to ką ji patyrė apie an
gliakasių gyvenimą.

Ji buvo atvykusi susipažinti 
su vietos kasėjų gyvenimu* ii 
darbo sąlygomis. Atsikėlusi 
apie ketvirtą valandą ryto ji 
atvyko į Chicago, Wilmington 
and Franklin Co. kasyklas, “Old 
Orient”, kad pamatyti kaip pra
sideda darbo diena. Ji šneku
čiavo su angliakasiais ir smal
siai sekė kaip jie buvo nuleid
žiami į žemės gilumą.

Pati nenusileido į kasyklą, 
nenorėdama nusidėti prietarui, 
kad kai tik moteriškė pasiro
do žemės gilumoj, tai netru
kus įvyksta nelaimė. Ji apžiu 
rėjo tos pačios bendrovės nau 
jasias kasyklas, “New Orient”.

Rooseveltienė kamantinėjo 
daugelį žmonių apie kasėjų 
santykius su kompanija: ar vi 
si verčiami pirkti iš “kompani
jos krautuvės”, kam priklauso 
namai, etc.

Ji lankėsi Bentone, kur bu
vo susirinkusi 1,000 minia. 
Gyveno vizito laikotarpiui Gray- 
ville, III.

fnės sesuo, kuri atvyko net iš 
Fairmont., West Virginia.

Kai pradėjo- temti, tai sve
čiai dar užkando skanios vaka
rienės ir skirstėsi namo; Už
truko tik jaunikaičiai ir pane 
lės, kuriems kaip tik ir paši 
taikė gera proga paromansuo- 
ti mėnesienoj;.

Negalėdami praleisti progos 
aplankyti mano kaimiyną, para- 
pijoną, J. Leškį', sustojome* ii 
pas jį. Apart jaunikaičių, tu
rėjome su savim ir “šaperoną”, 
K. Brazevičių, kuris nedavė 
mums perdaug be miego būti.

H. L.

Petro Rimšos Kuri 
nių Paroda Turi Pa 
sisekima Detroite,

Spauda palankiai atsiliepia; 
lankėsi eks-gubernatorius p. 
Brucker.

Skaitytojas.
....... — .......... > 

Kenoshiečiai Pager 
be Dailės Ratelio 
Darbuotojus Pa- 

barškus

DETROIT, Mich. — Pirma
dienį, liepos 13 d., čia atsidarė 
garsiausio lietuvių skulptoriaus, 
Petro Rimšos, kurinių paroda, 
Gbrdon Beer Art Gallęry, 39 E., 
Adams Avė.

Oras parodos lankytojams 
pasidarė nepalankus, nes šiomis 
dienomis termometras svyravo 
tarp 100 ir 104 laipsnių šilu
mos ir dėl tos priežasties Det
roite mirė beveik keturi šim
tai žmonių. Bet aplankę galeri
ją apsidžiaugia, nes randa ne
paprastai vėsią vietą, o besido
mėdami P. Rimšos kuriniais vi
sai užmiršta apie karštį.

Ligi šiol parodą lanke dau
giausiai rinktinė publika’ — ar
tistai, dailininkai ir dailės mė-

J»gSjįli ir 'kiti žjhnųs žihUnęs.

Įsigijo naują rezidenciją 
susilaukė įkurtuvių

ir

Tarp jų įtrečiadieni buvo ir Mi- 
chigano eks-gubemAtotfius‘- Wilr 
ber Brucker. Nuodugniai apžiū
rėjęs P. Rimšos ipedalijonus, 
jis pasakė, jog esąs gyvai su
sidomėjęs. Kadangi tūla aso
ciacija, kuriai priklauso ir p. 
Brucker, esanti nutarusi išleis
ti medali joną, tai jis bandysiąs 
sušaukti tuo reikalu komitetą 
ir užvesti derybas su P. Rim
ša. Jeigu butų sisitarta^ tai’ ar
tistas Rimša Detroite turėtų 
pasilikti kokiems keturiems me
nesiams.

oras buvo labai kar- 
įkurtuvės buvo nu- 
p. Valus prie Pow-

KENOSIIA, Wis. — Liepos 
12 d., būrys draugų sumanė 
parengti įkurtuves “Dailės Ra
telio” Choro veikėjams, drg. J. 
ir T. Pabarškams, kurie įsigi
jo puikią rezidenciją, adresu 
3701 llth Avė. Jiems patar
navo gerai žinomas nuosavy- 
bių-real estate biznierius, J. 
Martin.

Kadangi 
štas, tai 
keltos pas
ers Lake. Ten visi svečiai sma
giai praleido laiką gėrėdamies 
tyru oru, dainuodami ir šok
dami. Turėjo progos ir pasi 
maudyti ežere.

Pokilio surengimui daugiau
siai pasidarbavo A. Valienė, R. 
Schlagerienė ir J. Martinas. 
Rengėjai svečius puikiai vaiši
no, o J. Radavičia nuoširdžiai 
pildė prisakymą ištroškusius 
pagirdyti, taip kad nei vienas 
troškuliu nesikankino.

Kai visi pasisotino, J. Mar
tinas paaiškino sueigos tikslą 
ir pakvietė visą eilę svečių pa
sakyti savo mintis apie gar
bės svečius. Visi išsireiškė apie 
Joną ir Tillie Pabaršku‘3 su di
džiausia pagarbą, ypač apie jų 
darbuotę “Dailės Rately j”. Jų 
vyriausias tikslas yra palaiky
ti chorą ir toliau. Po visų kai 
bų drg. Pabarškams buvo į- 
teikta dovana — gražus kau-
ras naujiems namams.

Viešnia Dambrauskiene 
iš W. Va.

J. Macnorius nutraukė vistį 
svečių paveikslus, o F. Stan
kus ir A. Pūras smagiai pa
grojo norintiems šokti.

Tarpe svečių teko pažinti p. 
Dambrauskienę, p. F. RaŠčie-

NAUJIENOS, Chicago, ID.
■ ..... ------------------------------------ -į-į-^p .___ , , ■ ■ ■

kia’ International Federatioų 
qf Bussiness and Profesional 
Wonaen ir p-a Shallna atsto
vaus tos organizacijos Massa- 
chus’etts valstijos skyrių.

Kongręšas nusitęs iki rugp.
1 d. D’elegates iš 24 šalių ieš
kos atsakymo į klausimą, “Ko
kia Yra Moteriškės Vieta Mo
derniškame Pasaulyje.

Dalyvės referuos temomis, 
Kuo Moteriškės prisidėjo prie 
moderniškojo pasaulio biznio, 
.moksle, dailėj ir profesijų 
srityje”, “Kaiį toli moterys 
inuprogresavo”, 
laukia” ir tt.

P-a Shallna 
“Deutschland” 
>New Yorko.

skirti.’ Tol su ‘Naujienomis’ ne-

“Kas moterų

išplaukė laivu 
liepos 16 , d. iš 

(5p.).

Bentone Angliaka

Tegauna $5 Savaitei
To turi’ pakakti pragyvenimui 

visai Šeimynai; nėra darbų; 
vargina, kaitra.

BENTON, TU. — Atnaujinda
mas prenumeratą “Naujie
noms”, Bentone’ žymus lietu
vis, A. Paulavičius, sako:

“Siiintinėkit ‘Naujienas’ be 
pertraukos, nes laikraštį skai
tau jau daugiau kaip per 18 
:metų ir negaliu su juo atsi-

Dvigubas CeHophane 
Old €k>lds Cigaretų įvy- 
niojimas įjuos apsaugo
ja nuo drėgmės, saus
ros ir visų kitų cigaretų 

‘pasitenkinimo priešų.

a F F i C e -
/VISUOMET ŽEMAS KAINAS 

X-RAY
Vai.: 8:30 iki 8:80 v* vak.'

I TEL. HARRISON 0751
32 6 S. S TAT E a ST 

Opposite Pavis Store, 2d Fluor

AKUŠERĖS

Trečiadienis,, liepos 22, 1936
Anglies kasyklos dirba tik 

dtsiskirsiu, kol neatsiskirsiu su 'vieną dieną į savaitę. Darbinin
kai gauna už tą vieną dieną $5 
it iš to turi* gyventi su šeimy
nomis per visą savaitę. Mote
rims it merginoms čia’ Visąi 
nėra darbo. Pabaigė mokyklą 
ir turi apleisti tėvus ir keliau
ti svetur ieškoti progos užsi
dirbti sau maišto.

Pirmiau, sunui užbaigus mo
kyklą, tėvas galėdavo jį nusi
vesti į kasyklą, bet dabar ir 
to negalima. Visur sudėtos ma
šinos. Vietoj 1500 kasėjų, da» 
bar tedirba 700. Jei kur dar 
nėra mašinų, tai jas skubina
dėti. Kur tie visi atleisti dar
bininkai dėsis, — nežinia. Jau 
net ir valdžia nevalioja jų ap
rūpinti. t

Iš vienos pusės
vargsta, o iš kitos"— anglies 
baronai su mašinų pagalba pri
kasa 10,000 tonų į dieną ir 
kraunasi pelnus.

120 laipsnių karščio
Negana to,

šiuo pasauliu ir ■ stį visais saviš
kiais. ’į; .

“Raginu visus apielinjcės lie-? 
tuvius užsirašyti5 ‘Naujienas’, 
nes tai yra puikiausias laikraš
tis. Gaunam jį kasdien ir taK 
pina daugiausiai žinių iš visų 
laikraščių Suvienytose Valstijo
se. Iš ‘Naujienų’ gauni daugiau 
žinių, negu iš kito laikraščio, 
apie darbininkų gyvenimą. Tai 
yra darbininkų laikraštis, kurį 
kiekvienas darbininkas turėtų 
turėti savo \ namuose. Dabar 
prenumerata yra atpiginta, tik 
$5 metams ir dar gauni dova
nų”. ;

Nemažai lietuvių Bentone
čia pas mus* Bentone, ran

dasi pusėtinas būrelis lietuvių, 
bet jie mažai teužsiima laikraš
čių ar knygų skaidymu.

Visus tebevargina depresija 
ir nežinia kada ji pasibaigs. 
Jau kelinti metai kaip žmonės 
kankinasi, o galo toms kan
čioms vis dar nematyti.

Sausra viską išdžiovino. Gyvu
liams nebėra žolės, 
farmeriai neturi nei vandens.

Nuo šio mėnesio pradžios už
ėjo karščių banga ir dar vis 
tebesitęsia. Temperatūra siekė 
nuo 110 iki 120 laipsnių karš
čio.

Komai 
dar per
lietaus, tai dings ir komai.

A. Paulavičius.

Kai kurie

irgi baigia džiūti. Jei 
paras nebusdvi-tris

Specialė Ekskursija

darbininkai
Ht'N, IĮ
* ROUh0

FAST COACH TRAIN

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki t 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
lel. Boulevard 1401

Negana to, mus ir karščiai 
kankina. Nuo gegužės mėnesio 
lietaus taip kaip ir nebuvo.

Išvyks šeštadieni, liepos 25.
Grižta šeštadieni, rugpiučio 1 d.

Informacijoms kreipkitės i 
Erie Fikietų ofisus:

• Dearborn Station HArrison 9830
• City Ticket Office HArrison 4160

EnlCZnOAD SYSTEM

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos N ariat

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

2400 VVest Madison Street 
Vai. 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vaJc.

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brsnawick 0507

Ofiso Tei. Boulevard 6913 
Rez. lel. Victory 2343
Dr. Bertash

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

•Jfiio valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8 
nasrai catartl

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

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

Seredorms ir nedėl. nasrai sutarti 
Rez. 6631 So. Caiitornia Aven»«

. Telefonas Ropublic 7868

Mrs. Anelia K. Jarus?
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S. Western 
Avė.. 2nd floor.
Hemlock' 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 

- Electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.Paroda užsidarys liepos 25

Rimša savo parodos eiga De
troite labai patenkintas, ypa
tingai atsiliepimu nrtierikonų 
spaudos apie jo kūrybą. Mat, 
sekmadienio laidoje “The Dėt- 
roit News” įdėjo P. Rimšos pa
veikslą, jo kurinio “The Vision 
of the Knight” nuotrauką ir ki- 
tų kurinių aprašymą. Pripažino, 
kad Rimša , yra talentingas ir 
originalus skulptorius. Taipgi 
buvo atsilankę kritikai ir iš ki
tų amerikoniškų laikraščių; Rei
kia tikėti, jog šiomis dienomis 

žinių 
O tas 
sKai- 
fnusų

tautietį skulptorių* amerikonų 
spauda atsiliepia labai gražiai.

Paroda tęsis per dvi sakai
tes. Oficialis parodos uždary
mas bus šeštadienį, liepos 25 
d. Tą dieną kuo daugiausiai lie
tuvių turėtų1 susirinkti. —F. M.

pasirodys spaudoje dhug 
apie P. Rimšos kūrybą, 
žinias smagu lietuviams 
tyti ir smagu, kad’ apie

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.

Sekmadienį 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadienį, Trečiadieni ir šešta- 
dibnį' nuo 10 v. ryto iki 8 v. p. p.

Adv. Shallna Atsto
vaus Mass. Valstiją 
Paryžiaus Kongrese
Dalyvaus tarptautiniam mote- 

terij. profesionalų —■■ biznie
rių suvažiavime.

BOSTON, MASS. — Advoka
tė Susanne P. Shallna išva
žiavo į Paryžių, Franci ją, da
lyvauti tarptautinėje moterų 
kongrese, kuris ten prasideda 
liepos 26 d. Konferencija šau< t'

ŠIOS SAVAITES

Eitra Darganai
LINOLEUM 9x12 

i STIPRUS IR GRAŽUS

$3.85
ROOSEVELT 

FURNITUREi
d.<23|0West

Roosevelt Road
Tel. Seeley 8760

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

1936, Sįmano Daukanto Federal Savings and Loan Asso- 
ciation of Chicago, vėl perbalsavo Ą°/o dividendą ant visų 
taupymo skyrių.

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmos (July 
Ist). ; f

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

>•1 f' • f I ■

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

2Ž02 VVEST CERMAK ROAD,
i 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 daroipos nuo Jį' iki 15; me
Namų savinihkai reikalaujanti 

sados kreipkitės į 
^11^ ’ •

H ^MANOMUKANTO/Z 
lifEDERALSAVINGS

KB AND LOAN ASSOC1AT1ONG2]AND loan association 
Of CHICAGO

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

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

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

4 J. F. RADŽIUS
668 VVest 18th Street Phone Canal ,6174

!■ ž S. M. SKUDAS .■
718 VVest 18th Street’ Phone Monroe 3877

L * ‘ J V " I . i; ' 1 ' 1 ,    

' I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michijįįan Avė. . Tel. Puilman 5703

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

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

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

8319 Lituanica Avenue
S. P. MAŽEIKA

_____ j Phone Yards 1138

J. LIULEVICIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

1410 South 49th Court
A. PETKUS

Cicero Phone Cicero 2109
-■{••....A > ■ L. .. .Ą.. .

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
Y A Rds 1741—1T42 
J. F. EUDEIKIS

*U * V . / - ...» - 4 . i,
| , .4 - i 4 i '

ADVOKATAI

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

Miesto 
Kamb. 
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—

Tel. Boulevard 1310.

pagal outartiez.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENS 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephono: Renublic 9723

Phone Boalevard 7042

Dr. C. Z, VezeFis
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
______ Seredoj pagal autarti-______

Dr. StrikoFis
Gydytojas ir Chirurgas 
Otius 4645 SO. ASHLAND AV®. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Bcalevard 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

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

Rezidencija
3407 Lowe A^4. Tel. Yards 2516

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio. Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockweil Street 

Telefonas Republic 9600.

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virtinis 0036

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

Kiti Lietuviai Daktarai.

FeL Boulevard 5914 Dieną ir NakM 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

GYDYTOJAS' IR. CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO. ILL.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington
Room 737

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

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

st

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

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadienį susitarus.

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 3:00 po piet.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phene Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

; Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtu vi 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos tfuo 10—4. nuo 6 IM_________ ______ 8

Nedaliomis įmo 10 Iki 12 vai diena.

Dr. Walter M. Eisiu 
PHYSICIAN and SURGEON 

Ofisas Marųuette Medical Building
Suite 208 

6155 SO. KEDZIE AVENUE 
Hemlock 8700

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

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytoja* chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga*, 
vyru, moterų ir vaiku parai nau* 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vah vakaro.

Tek Canal 3116 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai NediL nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 24M

Ofiso Tet Dorchester 5194 
Rez. Tat Druni 9191 

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytoja* Ir Chirurgai 

Moterišku. Vyriškų, Vaiku ir vist 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Nedb: 

liomis Ir šventadieniais !•—1*



mirė ir vėl Paliko didžiulius turtus užkastus žemeje
KORESPONDENCIJOS

klai Dar Nepasibaigė

kalbasiParapijonys

SAVO SEIMOS NAUDAI
LAIKYKIS ABIEJU

SAFETY-STEEL BODY

TIKTAI PLYM

THEMSHER IMT HASOUTH TURI

JUOS ABU!

CHRYSLER, DODGE IR DE SOTO DEALERIAI

Tel. Boulevard 4705

NATHAN
KANTER

Detroito LSS Kuopa 
Turės Nuolatinę Sve
tainę Susirinkimams

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

“Tamsta vis dar 
šitas namas ‘yra

Rytietis Pranašauja, 
kad Grand St. Stebu-

J? ABC 
•MOTOR 
svvrrcH

Sako, kad tą nabagą Susivieni 
jimą vėl žadama apipešioti.

Jis toliau sako, 
esi čia svečias”.

4iNEw 
MODERN 
DESIGN

< ABC< 

PRECISION 
GEAR 

MECKĄNISM

, kurį mums 
Susivienijimui

r ABC ■ 
LARGEST 

CAPACITY 
PORCELAIN 
J TUB .

ABC " 
INSTANT 
i TOUCH 1 
RELEASE

ABC > 
' ALUMINUM 
8 POSITION 

STREAMUNED 
<WRINGER J

r
OONVENIENT

TUB 
, COVER 

SUSPENSION

• S f—ž
•••

DETROIT, Mich
Socialistų Sąjungos 116 kuopa

AJUST 
|ABLE 
. LEGS

(Į4 SPRING 
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William Iwers, kairėj, ir John Iwers, 
kurių ūkyje

“Atrodo, kad 
Saldau, “taip,

šė Kristaus ’ rolę 
atgijo, čia yra stebuklų vieta 
Ir čia man prisimena tas sveri t- 
raŠtis, kur Sakoma, kad Judo- 
šius pardavė Kristų už 30 gra
šių, ir Kristus dėlto turėjo mir
ti ir vėl atgyti.

$32,000 ‘‘plytų laužas1’

ABC • ' 
FINGER TIP 
ICONTRDLf

BUDAVOJA
PUIKIUS KARUS

Nori kuopą išauginti iki 1918 
‘ metų dydžio

resuotas šiuo namu, gar nori jį 
Sakau, “Pirkti tokį 

Dykai neimčiau!” Jis

DOUBLE-ACTION 
HYDRAULIC STABDŽIAI

NĖRA KITO ŽEMOS-KAINOS KA 
RO TURINTĮ VISAS ŠIAS 

SAVYBES

Mes galim tą atsiekti, tik vi
si dirbkim petis į petį. —M. K,

ĘROOKLYN, N. Y. — čia 
turiu prisipažinti, kad aš nesu 
šios apielinkės korespondentu, 
žinau, kad brolis Frank Levin- 
skas, kuris turi aštrią plunks
ną, tankiai parąšo j “Naujie
nas” iš šio didmiesčio apie tū
lus nuotakius. Tikiu, nepyks, 
kad aš rašau iš jo teritorijos.

Visai netikėtai aš pasijutau 
esąs New Yorke ir čia policijos 
švilpukai mane taip įbaugino, 
kad aš skubiai nėriau laiptais 
žemyn i “subway”, nikelį į ply
šį ir lendu pro reketį... Ir vis 
darau kaip kiti daro, čia trau
kinis. Durys atsidarė. Būrys 
žmonių iš traukinio, kitas bū
rys į traukinį, ir aš paskui ki
tus. Traukinis nėrė lyg kokis 
kirminas apačia East upės ir, 
štai, aš Brooklyne, ant Grand 
sitreet. Čia aš nustebau pama
tęs, t kad stoviu prieš “Vieny
bės” namą.

Tai yra vieta, kur apie treje
tas metų atgal “Vienybė” sulo-

KENTUCKY YEARLING 
VIENU METU SENUMO.

Už Kristaus mirtį Judošius 
paėmė 30 grašių. Už “Vieny
bės” mirtį musų ne ,judesiai, 
bet ultra-patriotai tautininkai 
paėmė iš Susivienijimo apie 30 
tūkstančių dolerių. Ir štai, aš 
čia stoviu be kepurės ir žiuriu 
į tą seną plytų laužą ir iš ver
tės išėjusį namą 
SLA nariams— 
tie patai jotai tautininkai prime
tė kaip apgraužtą kaulą. Aš esu 
SLA narys ir kartu to laužo 
dalinis savininkas. Čia aš jau
čiu, kad mano broliai tautinin
kai mane ir kartu visus kitus 
SLA narius drūčiai apgavo. Tie 
daug kalbantys musų tautinin
kai, dėl tautybės labo visai le
galiai ir kišenius iškraustė be
tverdami visokias bendroves, iš
viliojo iš žmonių šimtus tūks
tančių dolerių. Nekitaip jie pa
darė ir su šiuo namu.

Koks tai praeivis sako: “La
bą dieną”, ir pamini mano var
dą. Atsakau, “Labą”. Jis sako: 
“Atrodo, kad tamsta manęs ne
pažįsti”. Po trumpos kalbos pa
aiškėjo, kad esame parapijonys.

paskutinį sekmadienį kiekvieno 
mėnesio 1 vai. p. p. Salė yra 
I. A. S. Hdll, prie Michigan 
Avenue ir 24th St. kampo.

ir rankovgalių, išplauna per keletą minu
čių laiką, be atskiro rankų trynimo.

Dabar jus galite džiaugtis tuo švarumu, 
BALTA drobe išsiplauna ABC budu . . . 
namuose sveikiausiomis sąlygomis, didžiau
sia laiko, pinigų, sveikatos taupa . . . dra
bužių ... ir drabužių investmentų . . . 
Pirm negu pirksi bile kokią skalbyklą pa
matykite naująją ABC One-Fifty-Six . . . 
Tai didžiausi Skalbyklos Vertybė bet kada 
pasiūlyta.

Dabar parsiduoda nauja žema kaina — 
mažas įmokesnis, patogiausi rakai bet kada 
pasiūlyta.

Telefonuokite, kad dykai pademonstruoti.

TIPTON, I0WA 
du broliu atsiskyrėliu, kurių ūkyje nesenai užtikta suvirš 
$200,000 turtų, užkastų įvairiose vietose. Kiek laiko atgal jie 
mirė, nenurodydami kam pinigus palieka. Dabar tarp giminių 
prasidėjo smarki kova, kuri žada ilgą laiką užsitęsti.

JUS visai natūraliai stengiatės saugu
mą išvystyti savo nauju karu. Tik 

pastebėkite šitą: Plymouth duoda jums 
abu Safety-Steel Body . . . ir double- 
action Hyraulic Stabdžius. Ir jis yra 
vienintelis iš “Visų Trijų” žemos- 
kainos karų, kurs tai duoda.

Kada juos derinsite iš ekonomijos 
pusės, atsiminkite, kad Plymouth sa^ 
vininkai reportuoja 18 iki 24 mylias 
su galionu gaso! Pastebėkite paprastą, 
tykų, 6 cilinderių “L-head” inžiną . . . 
kurą taupantis kalibriuotas ignition ... 
pilnas ilgis vandens indų ir tiesioginė
UŽSISTATYK RADIO ANT ED WYNN IR

Patentuoti plaukiančios jėgos inžino Mountings.. 
Kalibruotas Ignltion . . . Pilnas ilgis vandens in
dų . . . Tiesioginč vandens Cirkuliacija ... Balansuo. 
tas svoris ir. Balansuotas Spring Actlon ... Ilgiau
si s bendras Springsų Ilgis . . . Lengvi ausi s Vairavi
mas (18.2-1 ratio) ... Aukščiausi kompresija—Ir 
betgi vartoja paprasta gasų!... Keturi Pistonu 
žiedai (vietoj trijų) ...Keturi Main Bearing 
Crankshaft . . . Nerudžiamo kūno, Fenderiai, Ali 
Sheet Metalo, Visi regimi Nuts, Bolts ir YYashcra.

Sensacingoji nauja ABC One-Fifty-Six 
Heavy Duty Skalbykla . . . turi daugiau ver
tingos apsaugos ir patogumo savybės' negu 
bile skalbykla bet kada padaryta ... tai 
tikrai, “Pasaulio Didžiausi Skalbyklos Ver
tybė!” Padaryta, kad duoti mėtų metams ne
trukdomą patarnavimą . . . Tai skalbykla, 
kuri turi “VISKĄ”.

ABC skalbykla One-Fifty-Six plauna dra
bužius sniego BALTUMU, nes turi ypatin
gą francuzų typo Agitator Washing Prin- 
ciple . . . plauna drabužius prie viršaus taip 
gerai kaip ir dugne švariai ir BALTAI . . . 
Net ir labiausiai suteptos dalys kalnierių

man'atsako: 
šposus kreti 
brangus, jis Susivienijimui,kai
nuoja apie $32,000.

į “Dabar vėl čia vietos tauti
ninkai daro visokius gešeftus, 
kad Susivienijimas dar pridėtų 
kokius dėl remonto.

■ “Čia Brooklyrie yra, kaip mes 
žinome, tautiška klika, kuri 
jau visai baigia 'valgyti Lietu
vos Atstatymo Bendrovę. Jie 
išviliojo iš Susivienijimo Sesei/ svetainę susirinkimams, 
kus tūkstančių ir dabar vėl kur J«<» laikVs reguliariai kas 
bando dar apmauti seną susi
vienijimą ant $25^000.

■ • • . •

“Pagyventai — pamatytai” •
“Tamsta esi čia svetys ir vL. 

si musų Brooklyno tautininkų 
gešeftai nėra tamstai žinomi. 
Pagyventai čia, tai greitai pep- 
sitikrytai... Nuo tų čia vadina
mų tautininkų kaipo nuo maro 
pavietrės, ugnies ir vainos iš
gelbėk mus,, Viešpatie!

Visą tai išklausius atbudau 
lyg iš miego, širdis skubiau 
plaka ir alsuoju lyg lenktynėse 
dalyvavęs. Mano parapi jonas 
pakvietė mane pas save ant 
pietų ir čia jis man dar daug 
papasakojo apie Brooklyno tau
tininkus. —Rytietis.

Padarytas kaip moderninis gelžkelio kočas, didelis, gražusis Plymouth yra 
plieninis . . . Saftey-Steel . . , sutvirtintas su plienu. Yra subolcuotas prie 
karo rčmų horizontaliai ir statmeniškai, ištikro sudarant vienų kūnų 
saugiausi ir tykiausi motorkar} šiandien .. . bile kainoje!

Plymouth’s doublė-aetion 
HydrAulic Stabdžiai nebo
ja ratij stuksėjimo ir. jų 
“siaučiančios” Veiklos 
(kaip tai atrodo kairiam 
paveikkjd) > . . bet parodo 
lygų stabdžių Spaudimų, 
abiem stabdžių šiušiais 
(kaip dešiniam pftvcil?-' 
sle). ' ' ’ ■

fĮRl IR AUKŠČIAU LISTA
■ ■ K DIRBTUVĖJE, DETROIT 

i I I t J SPECIALUS ĮRENGIMAI 
EXTRA

visai netikėtai aš čionai ran 
duosi”. Jis tęsia toliau: “Atro- pirkti? 
do, kad tamsta be galo užinte- laužą?

LENGVA PIRKTI—$25 į mėnesi nuperka Plymouth. 
Chrysler, De Soto ir Dodge dealeriai turi žemiausius 
rakus. ■ • - - ; ........ u

Pamatykit kodėl gaunat daugiau už 
savo pinigus!

vandens cirkuliacija, kas sutaupo alie
jų ir prailgina inžino amžių. Peržiū
rėk gretimą listą.

Erdvėje . . . patogiam važiavime . . . 
vidaus ir lauko gražume . . ir vaira
vimo lengvume . . rąsite, kad Ply
mouth turi didelę pirmenybę prieš kitus 
žemos-kainos karus.

Palyginkit “Visus Tris” pirm negu 
pirksi.. Gaukite daugiausiai už savo 
pinigus iš saugumo .,. ekonomijos ... 
patikimybės. Ir Važiuok šiuo gražiu, 
dideliu Plymouth. Atlankykite savo 
Chrysler, De soto arba Dodge dealerj. 
Plymouth DIVISION OF CHRYSLER CORP.

GRABAM MCNAMEE, 
ANTRADIENIO VAKARAIS, WMAQ 8:30 VAL.

Visi nariai malonėkite atsi
lankyti sekančiame susirinkime 
ir atsiveskite naujų narių. Pri
rašykime. kuo daugiausiai žmo
nių prie Sąjungos ir padaryki
me kuopą didesne, negu ji bu
vo 1918 metais.

Dabar galima gauti kaimininiam taverną.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARD8 0801 
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UliikyHe fcHarn
Chicagoje — Mtm

lietam* Mi art 88.00
Ptisei metų .......................  4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams ____ __ :__ 1.80
Vienam mėnesiui --------------  .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija iitaftaift' 8C
Savaitei 18c
Mėnesiui   ___ _ 75c

Suvienytose Valstijose; ne Chicago], 
paštui

Metams ......... .......................- 85.00
Pusei metų .  2.78
Trims mėnesiams 1^0
Dviem mėnesiams M 1.00
Vienam mėnesiui ........  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metanus  88.00
Pusei metu ............. .. ■..■.■.■.■■u.. 4.00
Trims mėnesiams  _______ 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartų su uėealOhntL 
--------------------- it.11ĮĮ.įįnfl..iiįj 1 Į. ir; IĮ n .. į

PAPRASTA FAŠISTŲ APGAVYSTĖ

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sūnday by 
The Litbtlanian News Pub. Co.t Ine

1739 Sonth Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Rate*:
88.00 per year in Canada
85.00 per year outside of Chicago
88.00 per year iri Chicago 
8c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 2739 S. Halsted SU Chicago, 
III. Telefonai Canai 8500.

Madride buvo sukilę prieš valdžią keturi įgulos sky
riai ir vienas tų skyrių per kelias valandas laikėsi prieš 
ištikimos kariuomenės artileriją, kuri pavertė griuvė
siais sukilėlių kareivines, pirma negu maištininkai iš
kėlė baltą vėliavą ir pasidavė.

Kareiviai, kurie buvo prisidėję prie sukilusios įgulos 
pasakoja, kad karininkai jiems buvo pasakę, jogei “Is
panija pateko į bolševikų rankas” ir jie turį sukilti iš
gelbėti tautą. Vienas pulkininkas kareivinėje aiškino, 
kad su “bolševikais’* busią lengva apsidirbti, nes jie ne
turį mašininių kanuolių.

šitokiu budu, matyt, buvo apgauta žymi dalis Ispa
nijos kariuomenės, kitaip ji nebūtų prisidėjusi prie 
fašistų maišto.

Tą pačią apgavystę, kaip žinoma, vartojo ir sukili
mo vadai Lietuvoje, gruodžio mėnesį 1926 m. Išdavikiš
ki armijos vadai, padarę sąmokslą nuversti teisėtą Lie
tuvos respublikos valdžią, išvedė kareivius nakties me
tu į gatves ir liepė jiems apsiausti valdžios trobas, sa
kydami, kad reikia “gelbėti valstybę”, nes bolševikai nu
tarę pasigrobti valdžią į savo rankas ir “išskersti visus 
žymesnius visuomenės darbuotojus”.

Lietuvos kareiviai savo viršininkų paklausė, many
dami, kad jie atlieka didelį patriotišką darbą. Jie apsto
jo su ginklais rankose svarbesniąsias valstybės įstaigas, 
o tuo tarpu karininkų gaujos nakties tamsoje ėjo į pre
zidento ir ministerių butus ir juos vieną pp kito suimi
nėjo. ... ......

Lietuvoje šita valstybės išdavikų klasta pasisekė. 
Bet Ispanijoje respublikos gynėjų jego& pasirodė dides
nės, negu kontr-revoliucionierių. Ispanijos generolų 
maištas prieš valdžią sutiko tokį stiprų pasipriešinimą 
iš darbininkų ir valstiečių pusės, kad jisai, matyt,, bus 
sutriuškintas.

DAR ŽINKSNIS I “BURŽUAZIŠKUM^”
« i i■■ rrat r.wrn.ii..M,

Sovietų valdžia įsteigė dar du visa-sąjunginiu ko-* 
misariatu: sveikatos ir teisingumo. Sveikatos komisaru 
tapo paskirtas Grigori Kaminski, o teisingumo — Mi
kolai Krylenko,

Tie valdininkai, kurie Rusijoje vadinasi “liaudies 
komisarais”, kitose šalyse yra žinomi, kaipo “mfttfšte-* 
riai” arba “valstybės sekretoriai" Rusiška “liaudies ko
misarų taryba” yra ne kas kita, kaip ministerių kabine
tas.

Įsteigdami tas dvi naujas ministerijas (komisaria
tus), bolševikai padarė savo valdžios formą labiau pa
našią į “buržuazišką".

Ne tiek svarbu yra sveikatos komisariatas, kiek 
teisingumo. Teisingumas bolševikiškoje Rusijoje iki šiol 
nebuvo išskirtas į atskirą departamentą, Sovietai turė
jo vyriausią prokurorą (valstybės gynėją), bet neturėjo 
teisingumo ministerio (komisaro). Prokuroras tokiu 
budu buvo teisingumo įstaigų galva.

Bet prokuroro uždavinys yra kaltinti. Jeigu teismai 
yra po prokuroro kontrole, tai jie negali būti bešališki. 
Jie turi klausyti kaltintojo, ir ką^ pastarasis nori pa
smerkti, tam teisme nėra progos išsiteisinti.

Dabar sovietų valdžia jau suprato, kad teisingumo 
administracija turi būti atskirta nuo prokuroro urėdo, 
ir paskyrė teisingumo komisarą, kurio uždavinys bus 
prižiūrėti ir teisėjus ir valstybės gynėjus, kad jie tinka
mai atliktų savo pareigas.

Reikią laukti, kad Rusijoje toliaūs bus atgaivinta 
ir advokatų profesija, kurią bolševikai, kaipo' “buržua* 
zišką”, panaikino. Jeigu teisme stoja kaltinti žmogų 
valstybės atstovas (prokuroras), kuris yra susipažinęs 
su visomis įstatymų gudrybėmis, tai reikia, kad kitas 
toks pat įstatymų žinovas padėtų žmogui apsiginti — 
kitaip, kaip teisiamasis gali atremti daromus prieš jį 
kaltinimus?

Naujosios sovietų konstitucijos projekte betgi SSRS 
prokurorui duodama daugiau svarbos, negu vyriausiam 
teismui, nes pastarasis bus renkamas penkėriems me
tams, o prokuroras — septyneriettis metams,‘Juos rinks 
“Vyriausias Sovietas’’ (t. y. krašto parlamentas,-.suside
du iŠ dviejų butij). ';'-T

ž valga
Aha

KLERIKALIšKAS MANDRA 
PYPKISBrOOklyniškiS klerikalų laik- raštiš “Amerika” sumanė “išaiškinti”, kodėl Lietuvoje nuo pereito rudens eina neramumai, ypatingai itarpe ūkininkų, ir kaš yra tie ašmens, kuriuos tautininkų valdžia šaudo. Tas laikraštis mano, kad neramumų kaltininkai tai — komunistai arba hitlerininkai, ir jisai duoda šitokių “įrodymų”:“Ypač charakteringa, kad tie Lietuvos ūkininkų sukilimai prasidėjo pernai, kai Lietuvoje ‘viešėjo’ nemaža amerikiečių lietuvių, kurie čia varo Maskvos bernų darbą. Jų (komunistų) spaudoj karts nuo karto prasprūsta ! žinutės, kurios kalba apie revoliucijas Lietuvoj. O čia vėl komunistai taip smarkiai i pradėjo dirbti už ‘demokratiją’..-. Mus stebina ir tas, kad dabar Lietuvoj su pamėgimu lankosi komunistukai į ' iš Amerikos, o seniau tai buvo politinė nuodėmė. Matyt, dabar jie ten atlieka sąvo darbų. Ir kažingi, ar tie Lietuvos ūkininkai# kuriuos šaudo vyriausybė, yra tų visų neramumų kaltininkai? Visai neabejojame, kad jie yra gyvenimo aplinkybių aukos, jie yra komiiiiištų ar nacių akliTai kad pataikė!Tuo gi tarpu, kaip neseniai rašė vienas Lietuvos krik-demų šulas, du iš keturių sušaudytų ūkininkų buvo pavasarininkai, Vienas jaunalietuvis ir vienas 

šaulys, Reiškia, pavasarininkai (katalikų' organizacijos nariai) ir jaunalietuviai (tautininkų organizacijos nariai) yra “akli komunistų ar nacių įrankiai”! Tai ve iki * ko dasiplepėjo tas klerikalų organas.

Tzviestijų” numerius^ Kiekvienos dienos tų laikraščių laidos yra pilnos pavienių ir grupių žmonių atsiliepimų Naujos Konstitucijos reikalu. Vieni užgiria, kiti tam tikras Vietas kritikuoja. Po visą šalį, dirbtuvėse, unijose, sueigose — visur yra disku- suojama Konstitucija, daromi pasiūlymai, pataisymai, užgyrimai. Visa darbo liaū- dis svarsto savo šalies naujus įstatymus.”i Tai ve kas yra demokratija, “Laisvės” redaktoriaus supratimu: kad valdžios laikraščiuose įvairus Žmonės diskūšuoja “naują konstituciją” (naujos konstitucijos, beje, dar nėra, O yra tik projektas!) ir vieni ją užgiria, o kiti “tam tikras Vietas kritikuoja’.’.Bet kažin, ar “Pravda” arba “Izvestijos” įdėtų konstitucijos projekto kritiką, kurią parašytų koks nors žymus Rusijos socialdemokratas (sakysime, F. Dan arba R. AbramoVič) arba social-revoliUcionierius (pav. V. ČernOV), arba koks-nors žino-

mas opozicinis komunistas (pavyzdžiui, Trockis) ?Arba — ką pasakytų sovietų “demokratiška” valdžia, jeigu kokia nors grupe' Vienminčių, nepritariančių valdžios politikai, sumanytų išleisti Rusijoje savo laikraštį arba bent vienkartinį leidinį ir jame Išreikšti, ką jie mano apie dabartinę sovietų tvarką ir Stalino pasiūlytąjį naujos konstitucijos projektą? Ar Stalinas leistų tokiai grupei savo nuomonę išreikšti?A. B., Žinoma, pripažins, kad toki dalykai Rusijoje yra negalimi. O jeigu ne — jeigu tenai opozicinių srovių atstovams nevalia nei leisti savo IttiktaŠČiUs, nei oficialinėje spaudoje laisvai reikšti savo nuomones, tai kokiu budu tokią tvarką galima vadinti “demokratiška” ?Aišku, kad tai yra, anot amerikonų pasakymo,' “bunk”.Tokia tvarka, kurioje nėra toleruojama opozicija, yra ne demokratiška, bet despotiška, šituo atžvilgiu bolševikų tvarka nieku nesiskiria nuo fašizmo arba hitlerizmo.
Ar gresia baltiesiems spalvotosios tautos

KAS TO JUDĖJIMO 
‘KALTININKAI”?LietūvoS tautininkų valdžia if jos . pakalikai stengiasi įtikinti visuomenę, kad riaušes Lietuvoje kelia svetimų valstybių agentai arba jų suagituoti žmonis. Bet štai ką rašo apie tą judėjimą vienas asmuo, ku- riį, anot “Draugo”, “stovi arti prie tautininkų partijos”: Smarkiausi ūkininkų neramumai einą Suvalkijoje, kur svetimtaučių nuošimtis mažesnis, negu kitose Lietuvos dalyse, if lietuvių susipratimas didesnis. “Tad judėjimas”, sako jisai, “eina iš lietuviškiausių dalių, kur daugiausia stiprių ūkininkų.”Toliau laiško aūtoritis pašto* bif . > ■,“Tautininkai skleidžia melagystes, kad' sukilėlius finansuoja vokiečiai, štai ir dabar (gegužės mėn. gale) sušaudė keturis patriotinių , organizacijų narius ir paskiau privertė dar visus laikraščius įdėti Dąilydės-Raste- nio biuro (Bita) nužudytų dorų žmonių apšmeižimą: buk jie buvę svetimos valstybės šnipai, gavę iš ten pa? gelbą ir t. t. Tuo tarpu pati ' žvalgyba per savo žioplumą paskelbė,, kad tie sukilėliai apmokėję Vokiečiams sąskaitas. Yra visai tikra, kad revoliucinis sąjūdis remiamas tiktai savo tautos kukliomis aukomis, panašiai kaip spaudos draūdimP laikais — 1864--1904 im" V

AR ČIA NAIVUMAS, AR 
KAS?A. Bimba rašo “Laisvėje”:“Kas sakė, kad Sovietų ša? lyje ir dabar darbo žmonijai nebuvo demokratijos, tai ta$ laržvelgia j ig

Baltieji šiandien viešpatauja beveik visame pasauly. Dar taip nesenai baltoji rasė buvo laikoma kilmingiausia, geriausia, kultūringiausia rase pasaulyje. Dar taip' nesenai baltieji žmonės gėdijosi eiti į tuos namus, kuriuose gyvena spalvotieji žmonės, važittūti tuose vagonuose, kuriuose važiuoja spalvotųjų žmoniųy Sėdėti už vieno stalo su spalvotųjų rasių žmonėmis ir bendrai turėti kokių nors artimesnių santykių su spalvotaisiais žmonėmis, ar tai butų juodieji, raudonieji, ar, pagaliau, geltonieji žmonės. Visos žemės, kuriose gyyena spalvotosios tautos, buyū išgtobčty- tos baltųjų, nes baltieji laike, kad spalvotieji nemoka valdyti, todėl reikia baltiesiems juos valdyti. O valdydami spalvotuosius, versdami' juos atidirbti visus sunkiausius darbus, baltieji sugebėjo iš jų žemių čiulpti sau ko daugiausia naudos, mokėjo pasihau- doti jų žemių turtais, mokėjo patys beveik nieko nedirbdami susikrauti didžiulius turtus, ' spalvotuosius tuo tarpu palikdami dažnai dar didesniame skurde ir varge, kokiame jie pirmiau buvo.Taip buvo pirmiau, taip dalinai tebėra ir šiandien. Bet tik dalinai/ nes daug kas šiandien jau yra pasikeitę, o dar daugiau greitu laiku pasikeis, šiandien jau daugelis stebėtojų nurodo, kad baltųjų viešpatavimas pasauly nejuokais braška, kad gal būt jau nebetolimas laikas, kad spalvotosios tautės ims ne tik išsi* laisvinti iš baltųjų priespaudos ir išnaudojimo, bet visai galimas dalykas, kad ims ne patiems baltiesiems grėsti spalvotųjų pavojus. Tįe spėjimai nėra koks nors tuščiažodžiavimas1, bet yra rimtais duomenimis* paremti išvedžiojimai. ■ i' ii |Pirmiausia čia nurodomas 
skaičiaus santykis tarp baltiį^ 
jų ir spalvotųjų tautų, kiiris 
nuolat kinta baltosios rasės 
nenaudai. \Gimimai spalvotosiose tautose visais laikais yra buvę didesni, negu baltosiose taū* tose, spalvotosios tautos atrodo veislingesnės tautos, negu baltosios. Pastebėta, kad gimimų paprastai yra daugiau ten, kur žmoiičs yra žemesnės kultūros. Todėl ir spalvotosios tautos, kurių kultūringumas žymiai mažesnis už baltųjų, veisiasi daug sparčiau už baltąsias tautas. Nepaprastai smarkų spalvotąjį^ daugėjimą sulaiko kiek Žymiai didesni .mirimai/ ypač mažų vaiką. O vaiką mirt'1?* gumas taip pat> daug priklauso nuo žmonių kulturin- žiai nusivilti:

gurno, nuo higieniškųjų gyvenimo sąlygų. Tokiu budu praeityje, nors špalv. tautų gimimai ir būdavo didesni, prieauglis nepralenkdavo baltųjų tautų prieauglį. O yra būvę net laikų# kai gyventojų skaičiaus santykis yra kitęs net baltųjų naudai. Tai buvo' didžiųjų užkariavimų laikais, kai baltieji atrado Ameriką, Didžiojo vandenyno salas 'ir saleles, Australiją ir kt. Baltieji būriais kėlėsi į tas Žemes ir čia naikinte naikino spalvotąsias tautas. Taigi, kai kurių spalvotųjų tautų skaičius nyko, smarkiai sumažindamas bendrą spalvotųjų tautų prieauglį.
I . I 1 ■ *Tuo tarpu Šiandien yra visiškai kitas vaizdas. Baltųjų tautų gimimai šiandien yra tiesiog katastrofiškai puolę. Apie balt, tautų nykimą “Lietuvos Ūkininke” jau esu rašęs. Amerikoj, Anglijoj ir kt. greitu laiku gyventojų skaičius ne tik nebedidės, bet ims mažėti, ir tai smarkiai mažėti. Vadinasi, baltoji rasė tikrai ims nykti. Tuo tarpu visai kitaip yra sū spaįv. tautomis: daugely jų gimimai yra tokie pat gausingi, kaip ir praeity. O dėl kultūros pakitimo, dėl geresnių higieniškųjų sąlygų mirtingumas spalvotosiose tautose yra žymiai sumažėjęs, vadinasi, prieauglis yra čia didesnis, negu praeityje buvo. Japonijoj kasmėt priauga apie 2 mil. žmonių. Dabar Japonijoj yra apie 6# mil gyv., 1950 mt. bus jau apie 100 mil. gyv. Kiek kasmet priauga gyventojų Kinijoj, tikslios statistikos nėra, bet esant 480 mil. gyv., manoma,. kad kasmet gali priaugti daugiau 10 mil. Gana smarkiai veisiasi ir kitos Azijos tautos. Neatsilieka ir Afrikos negrai. Negrų pasauly dabar yra apie 12 mil., taigi apie 10-toji dalis visų gyventojų (Jungt. Am. Valstybėse yra apie il20 mil. gyventojų). ' .Taigi matome, kad baltajai rasei rimtai gresiant išsigimimo pavojui, spalvotosios tautos smarkiai dauginasi Šiaii* ■dieri baltieji žmonės ssudaro apie trečdalį viso pasaulio- gyventojų (vadinasi, spalvotų jų yra 2 kartu daugiau). Einant taip toliau, baltieji besudarą %, 1/5 ir t. L pasaulio gyventojų, vadinasi, spalvotųjų pasidarys 3, 4 ir t. t. kartus daugiau, negu baltųjų.Todėl šituo atžvilgiu spalvotųjų pavojus baltiesiems darosi nepaprastai rimtas.Bet gal būt baltieji galės atsispirti prieš spalvotuosius savo ktilturos prariašuimf? Bet, deja, ir čia tenka skauda

Spalvotosios tautės ir kultūfo) 
baigia pavyti baltąsias tautas. čia vėl turime gražų pavyzdį-—-Japoniją. Dar praeitojo šimtmečio viduryje apie Japoniją tiek pat tebuvo žinoma, kaip šiandien apie kokią nors negrų tautą Afrikoj. Bet po 1686 mt. Japonija ėmė Smarkiai kulturėti, vytis baltuosius. Ir tereikėjo vos ke- liasdešimts metų, kai japonai Savo kultūra ėmė prilygti baltiesiems. O šiandien japonų galybė jau žinoma visame pasauly. O kas dedasi kitose spalvotosiose Azijos tautose? Korėjiečiai jau 25 metai pri- klaūso japonams, todėl ir jų kultūros laipsnis jau yra aukštas. Matidžūrija prieš keletą metų taip pat pateko japonams, kurie ir čia kultūros laipsnį, reikia manyti, žymiai pakels.

■ < , ■Smarkiai žengia pirmyn filipiniečiai, siamiečiaij. kinų kultūra pamažu taip pat išeina iŠ sustingimo taško ir reikia manyti, kuąmet nors ir kinai SU judės. Visa Azija, turėdama Japonijos pavyzdį, atbunda, susipranta ir sparčiai vejasi kulturinguosius baltuosius. Gabumų, pasirodo, ir spalvotosioms tautoms Užtenka, todėl pasisekimas čia neabejotinas.Kalbant apie spalv* tautų kultūros kilimą, negalima praeiti pro šalį dar kartą nepaminėjus Amerikos negrų^ Visą laiką gyvendami tarp baltųjų, Amerikos negrai turėjo progos ir patys pasidalyti tokie kultūringi, kaip baltieji. Ir tikrai šiandien jati taip yra: Amerikos negrai yra ne mažiau kultUtingi už baltuosius. Jie turi savo mokyklas# savo gimnazijas, savo Universitetus, savo advokatus, gydytojus, net profesorius, mokslininkus, menininkus, rūŠyto jus. Negrų profesoriai ir mokslininkai, kaip Alain Locke (Alėn Liek), Efnst Just (Džiost) ir kt. žinomi visame pasauly.Patys pasiekę aukšto kultūros laipsnio, Jungtinių Amerikos Valstybių negrai susirūpino ir savo broliais Afrikoje. Iš Amerikos Afrikon nuolat siunčiami mokytojai neg-
. --------- ■■------------------------■■ ------------------------------------------ ■

rot, kurie moko ir šviečia savo brolius afrikiečius. Turtingieji Amerikos negrai suaukoja stambias sumas pini* gų, iš kurių atidaromos Afri- M mokyklos, pastatomos Ii- gonihės, vaikams prieglaudos ir t. t.Amerikos rfegfai gerokai prisideda prie Afrikos negrų kultūrinimo. Pagaliau, čia juk padeda ir patys europiečiai, kurie valdydami negrus juos pru- Sina ir kulturina. Tokiu bu- du ir Afrikos negrų kultūringumas nuolat didėja ir, reikia tikėtis, kuomet negrai ir Čia pavys baltuosius.Taigi', spalvotosios tautos pralenkia baltąsias tautas savo skaičiumi, o kultūros lygis nuolat artinasi prie baltųjų kultūros lygmens. Ką visa tai gali žadėti baltiesiems, rodos, aišku: ateis laikas, kai spalvotieji visai išsilaisvins iš baltųjų valdžios, o pagaliau gali pasiryžti ir didesniems žygiams ... Vienas užsienio tyrinėto j aš tiesiog pateiške, 'kad ateitis tikriausiai priklausys spalvotosioms tautoms. Istorija mus moko, kad 
gajos, stiprios, energingos tau
tos, nors dvasiniu atžvilgiu 
Stovėtų dar ir žemiau, visada 
pavergia jau gajumo nustoju
sias, nykstančias tautas, nors 
dvasiniai dar ir aukščiau sto
vinčias.Taigi, ateity pavojus ims grėsti labai rimtas. Atsispirti šitam pavojui baltieji galėtų tik bendromis, sujungtomis jėgomis. O to vieningumo tarp baltųjų kaip tik ir nėra: baltosios tautos pačios tarp savęs nesugyvena, riejasi, gali viena kita pačios imti naikinti, kas Šitų pavojų tuo labiau padidina. Tarpusavės grumtynės rimtai gali sunaikinti baltųjų viešpatavimų pasauly. Šiandien kaip tik atsistojome ant slenksčio: baltoji rasė pradeda silpni, nustoti gajumo, nykti, o Šalia iškyla gajos, pilnos energijos, ryžtingos spalvotosios tautos... Kam gali priklausyti ateitis, ar išsigimstančiai baltajai rasei, ar ryžtingoms, energingoms spalvotosioms rasėms, mums patiems jau gali būti aišku.

L*vaikams darželiai,
Žodžiu,

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
% ■

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro rtovj pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj vartojamus. ] 
Tokį teimometra 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada-: 
rytas Specialiai pa- į 
gal NAUJIENV už-1 
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti
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Trečiadienis, liepos 22, 1936
JAPONUOS ŠPIEGAS

prisidėt

kol

jam
laisva nuo ku

mėnesius
1934 1935

rausdami

susideBaron Von Pliokšt

jų ma

Lietuviai ukininkai

Automobiliai
Auto MekanikaiILaidotuvių Direktoriai!

0955

turi arti tuk

arba 
kurios

1935 metų taksai 
busią aukštesni

5,266
9,194
8,368
4,749

Atsišaukimas j 
piknikuotojus

1936 
ilOO 

2,931 
6,883 
6,943 
3,721

Sako, Profesionalė 
Inteligentija Dirba 
Visuomenės Labui

auto me- 
užtikrina 
geriausia

Mykolas 
gėlės, ar ne

PLIENO DARBININKŲ 
ORGANIZATORIUS

Šiose apielinkėse gra 
įrengtų maudynių nešto

WASHINGTON, D. C. — Bu
vęs laivyno karininkas, John S 
Famsworth, suimtas už parda
vinėjimų U. S. laivyno paslap
čių Japonų valdžiai.

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Tėvas: Ką! štai stiklas van 
dens, nuplauk.

Sūnūs (pakratęs galvą): Te 
gul ji pati nulipa.

Šiandie svarbus su 
sirinkimas Ežerų
Karnivalo reikalu

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Skylės surištos šniu

Sausas oras negali įeiti 
—Drėgmė negali išeiti. 
Labiau 
01d Golds yra visuomet 
Dirbtuvės-šviežurtio.

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
REPublic 8340

(piktai): Kas tam 
kad esi čia kvies

Ragina dirbti, kad įku 
nyti Dr. Šliupo 

obalsius

švelniai): Gražios

Nemažas 
pasiturinti 
organizaci- 

ukius, tų 
Bet

Be to, p. Smith pra^o pub 
liką būt atsargią 
degtukus, cigarų 
galus, 
mes 
sargiai numestas degtukas ar 
ba degančio cigarete galas ga 
Ii iškelti didžiulį miško gaiš

numetant 
ir cigaretų 

Šitokioj sausoj, kokią 
dabar turime, net neat-

Bungalow Inn
Musu užeigoj visados randasi ge

riausios rūšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, cigare tai; užkandžiai veltui. 
Muzika kasdien. Graži vieta visiems 
užeiti ir gražiai laika praleisti. At
dara visa naktį. Savininkai:
PETER GREEN & JOS. TREPOSKAI 

82nd and Kean Avenue

WEST SIDE.—Lietuvių Pi 
liečiu Darbininkų Pašalpos 
Kliubas turėjo pikniką liepos 
12 dieną Dambrausko Darže 
Piknikas buvo labai įspūdingas 
ir linksmas. Publikos susirinko 
nemažai ir visi smagiai balta
vo jo.

Skirtas kliubo dovanas laimė
jo šie asmenys: „

1 dovaną $40.00, S'. Dobra. 
4445 So. Washtenaw Ave<

apdirbami mašinomis

27 Valstijos Jau Tu
ri Senatvės Pensijos 

Įstatymus

Pasiuntė teisėją į 
kalėjimą

1. Gi vile metrikacija
2. Pastatyta 

nigų globos pradinė mokykla 
ir gimnazija.

3. Surinkta keletas tūkstan
čių prenumeratų “Laisvajai 
Minčiai”.

4. Sutvertas Chicagoje Eti
nės Kultūros Draugijos rėmė
jų Centras, iš kurio plauktų

Šiandie vakare, Kareivių Aik
štėj įvyksta- didelės kumštinės. 
KumščiUosis 16 žymių New 
Yorko pugilistų. Padarytas pel
nas eis į. fondą, kurs parūpi
na pieną Chicagos biednuome- 
nės vaikams.

Rašiau, kad pas mus velnio- 
niški karščiai, lietaus nei lašo. 
Liepos 15 d., oras atvėso, pen
ki lašai lietaus nupuolė. Tai 
svarbi dovana iš dangaus šių 
apielinkių griešninkams - ūki
ninkams.

Fedenalė valdžia mokia pusę, 
valstijos — kitą

merginoms, taipgi ir 
. !• 

pažistamus i 
mama ir

šiandie 8 vai. vakare, liepos 
22, Lietuvių Auditorijoj įvyks 
susirinkimas, kad apsvarstyti 
Chicagos parkų distrikto pa
kvietimą lietuviams 
prie Great Lakęs Čarnival su
rengimo ir pasitarti, ar yra 
galimybės lietuviams turėti sa
vo laivą.

Taigi Chicagos lietuviai vei
kėjai, kaip pavieniai asmenys 
ir kaip kliubų, draugijų, kuo
pų ir kitų organizacijų atsto
vai, yra kviečiami dalyvauti 
susirinkime.

Šiandie didelės kum 
štinės Kareivių 

Aikštėj

Susispietę apie Ludingtoną — 
Pentivater, Hari, Scottville* 
Irons.

Komisija kliubo vardu dėko
ja visiems atsilankiusiems i 
pikniką ir visiems biznieriams 
už dovanas ir parėmimą kliu
bo kitokiais budais.

• — S. Baranauskas.

Mykolas 
štai sakė, 
tas?

Klausiamas: Tamstos mote

Michigan Valstijoje 
Daug Lietuvių Turi 

Ūkius

Cook ka^ntės, klerkas Mi* 
chael J. Flynn pranešė, kad 
1935 m. kai kurių rųšių tak
sai busią augštesni, negu 1931 
m. O augštesni jie busią to
dėl, kad sumažėjusios sumos 
asmeninės savasties ir kad ad- 
ministratyvės kauntės valdžios 
išlaidos padidėjusios.

Pagelbėk ir Prisidėk
Toliaus kolega iŠ Brooklyno 

rašo: “Tu dirbk vakaruose, 
aš rytuose. Gal reiks kai kada 
pasimainyti

Budriko radio programai duo* 
darni sekmadieniais iš stoties 
WCFL 7 vai. vak. būna kas 
kart įdomesni ir įvairesni; jie 
pasiekia tolimiausius plotus ir 
linksmina šimtus tūkstančių 
musų išeivijos. Daugybė padė
kos ir sveikinimo laiškų ateina 
iš' visur Juozo Budriko adre
su; ir tas įrodo nepaprastą mu
sų visuomenės susidomėjimą 
programais. Ir kur gi nesige- 
rėti, pavyzdžiui, praeito sek
madienio programų. Nauja Bu
driko radio orkestrą 
danti iš 8 žymių muzikantų, 
išpildė nepaprastai gražiai rink
tinius muzikos kurinius. Be to, 
dainavo Naujos Gadynės kvar
tetas ir maišytas trio.

Pirmadienio ’’ ir penktadienio 
vakarais nuo 7 vai. iki 7:30 
yra progos išgirsti labai gra
žaus tarptautinio popurį iš sto

TeL Republic 8402
Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Chicago, I1L

3 dovaną fontaninę plunks
ną, Laureta Zęįis, 6122 South 
Rockwell St.

Kurie dar nesate atsiėmę lai
mėtas dovanas, malonėkite at
eiti į kliubo susirinkimą sek
madienį, liepos 26 dieną, Wal- 
terio Neffo svetainėj, 2435 So. 

I Leavitt Street, nuo 2 iki 4 va
landos popiet. Tuo laiku ir at
siimsite savo dovanas.

Klauskite pramogų komisi-

ties WAAF, o ketvirtadienio 
vakare nuo 8 iki 9 vai. įdo
mus programas iš stoties 
WHFC. Visi šie programai yra 
leidžiami Juozo Budriko pa 
stangomis.

Kriminalistų veikla 
sumažėjusi 

Chieagoj

Berwyn miestelio teisėjas, 
justice of the peace, John Bauer 
rastas kaltas netvarkiu savo 
ofiso vedimu. Jis tapo paša
lintas iš vietos ir nubaustas 
sumokėti $100. Kadangi Bauer 
negalėjo užsimokėti $100, 
jis pasiųstas į Bridewell 
Įėjimą atidirbti paskirtą 
piniginę bausmę.

Anna’s Tavern
Musu užeigoje visados yra geros rū
šie? degtinės, vyno, alaus, cigarų, 
cigaretų ii* užkandos. Vieta naujai 
atidaryta ir gražiai išpuošta. Stalai 
moterims ir merginoms, s-
malonus patarnavimas. Kviečiame vi
sus draugus 
Anna’s Tavem.Savininkės 
duktė.
r B. & A. Pečiuliunienė

8446 So. Vincennes Avė.

Forest Preserves komisionie- 
rių tarybos prezidentas Clay- 
ton F. Smith praneša, kad pa
staruoju laiku pasitaiko vis 
daugiau gaisrų Chicagos apie- 
linkės miškuose.

Jis atsišaukia į publiką, ku
rį lanko Forest Preserves, ii 
prašo ją užgesinti visas ugnis 
kurias piknikuotojai sukuria, 
užgesinti tada, kai rengiamas 
apleisti pikniko vietą.

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Englewood 5883—5840

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

“NAUJIENŲ” ADM.

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

skiai
83rd AND KEAN AVENUE

Balzekas - Motor. Sales
Nauji Chrysler ir Plymoųth. Didelis 
pasirinkimas vartotų • karų. Tei- 
ringas patarnavimas.

4020 ARCHER AVENUE 
Tel. Lafayette 2082

Naujienose, liepos 21 d. lai
doj, buvo pranešta, kad Kazi
mieras Dulinskas, miręs liepos 
12 d. ir palaidotas Lietuvių 
Tautinėse kapinėse liepos 15 
dieną, paliko nuliudusius tris 
brolius ir seserį; o turėjo bū
ti pasakyta, kad —

Velionis paliko moterį Pulka- 
riją, du sūnūs, keturias sese
ris, du brolius ir kitus gimi
nes.

Mokytojas (klausia vaiko) 
Kas yra tinklas?

Vaikas 
rais.

Federalė pagelba biedniems 
seniams jau duodama beveik 
per visą šalį. Federal Sočiai 
Security Board užgyrė net 27 
valstijų senatvės pensijų įsta
tymus, ir jos dabar turi teisę 
gauti pinigų iš federalės val
džios. Visose šitose valstijose 
65 metų seniai gali prašyti pen
sijų. Tos valstijos yra: Alaba- 
ma, Arkansas, Connecticut, De- 
laware, Idaho, Iowa, Maine, Ma- 
ryland, Massachusetts, Michi
gan, Minnesota, Mississippi; Mi- 
ssouri, Nebraska, New Hamp- 
shire, New Mexico, North Da- 
kota, Ohio, Oklahoma, Oregon, 
Rhode Island, Utah, Vermont, 
Washington, Wisconsin Wyom- 
ing ir District of Columbia.

Valstija moka pusę reikalin
gų pinigų, o federalinė komisi
ja kitą pusę. Negali viršyti 
(nuo valdžios) $15 į mėnesį 
kiekvienam. Jeigu valstija no
ri mokėti daugiau kaip $30 j 
mėnesį savo seneliams, ji taip 
gali, daryti,., bet nuo valdžios 
tegaus tik $15 į mėnesį kiek
vienam.

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir 
kanikai, kurie kiekvienam 
teisinga patarnavimą ir 
pataiso automobilius.

Colorado, Florida, Illinois, 
Kansas ir Montana ką tik pa
statė jų senatvės pensijos įsta
tymus užgyrimui. New Yorkas 
dar nepamainė senatvės pens
ijos įstatymą tokiu budu, kad 
sutiktų su federaliu programų. 
Svarbiausia permaina, kuri rei
kalinga, tai yra sumažinimas 
minimumo metų pensijonie- 
riams nuo 70 . iki 65.

Visuose atsitikimuose federa
lė pagelba teikiama valstijoms, 
d ne tiesiog seneliams. Federal 
Sočiai Security Board nepriima 
aplikacijų dėl pensijų nuo as- 
rhenų. Tokios aplikacijos turi 
būti pasiųstos valstijos 
apskrities įstaigoms,

šiandien aplaikiau laišką 
nuo gerb. kolegos iš Brookly
no. Retai kada pasitaiko gau
ti tokį širdingą laišką, kuris 
priduotų ir energijos ir vil
ties naudingus darbus nuveik
ti. Jis užtikrina, kad Amerikos 
lietuviai apvainikuose Dr. J. 
Šliupą, ir jo misiją įsikūnys. 
Kolega iš Brooklyno rašo, kad 
jis nesiliaus darbuotis tol 
Lietuvoje nebus įvestai

POVILAS ŠARKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 20 dieną, 5:00 valandą 
vakare 1986 m., sulaukęs 55 
jnetų amžiaus, gimęs Panevė
žio apskr, Šeduvos mieste.

Amerikoj išgyveno 30 metų;
Paliko dideliame 

moterj Prancišką 
Monkaitė, sūnų 
dukterį Prancišką 
švogęrką Oną

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 West 31st Street 
Victory 1696

Jonukas: Motinėle, tu atro
dai labai pavargus.

Motina: Aš taip pailsus, kad 
negaliu nė rankos pajudinti.

Jonukas: Jeigu taip, tai aš 
galiu pasakyti, kad aš suval
giau želę (jelly).

— Surinko Veronika Fąizą.

Hospital 
Ligoninė

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $12«00
Palagas ligoni- $45*00
Akušerija na- $15-00
Medikais egzami-

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė.

Sūnūs: Obutais,. kurį aš ką 
tik suvalgiau, buvo su kirme-

NležSjimo. Išbėrimu ir Dedervine*— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina irltacija nuo Eczemos. spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 26 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vais
tas prašallnimui odos iritacijų. Užkir
tas Good Housekceping Buroau. No. 
4874., 36c, 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.'

nuolatinė parama Lietuvos 
Etinės - Kultūros Draugijos 
Centrui.

5. Įrengtas prie Lietuvos 
Universiteto krematorijos, su 
atatinkamu kambariu.

6. Įrengtos ir pagražintos, 
papuoštos Laisvos kapinės 
kiekvienam Lietuvos bažnyt- 
kaimyj.

prasti vargo pelės 
žemę darosi gyvenimą.

Kaip nebūtų, man atrodo, 
kad ūkininko gyvenimas daug 
geriau aprūpintas negu mies
telėno. Pastogė yra, su mais
tu ne vargas. Tiesa, kepti kar
veliai į burną niekam ne
krinta. Ukininkai bedarbės 
nejaučia, čia darbininkų sto
ka, ypačiai vasaros metu. Tie
sa, pas ūkininkus, kai kuriuos 
ūkininkus, pinigų mažiau ne
gu pas miestų fabrikų darbi
ninkus arba smulkiuosius biz
nierius, bet čia jiems 
žiau ir reikia-

Kad ūkininkas turi 
vargų-vargelių apie 
nekalbu, bet kas jų neturi. 
Turbut dar mums neteko gir
dėti, kad Amerikos ukininkai 
arba jų darbininkai kęstų 
alkį arba neturėtų kur per
nakvoti. Su miestų darbinin
kais visko galima tikėtis.

Maudynės
Maudynių prie Michigan 

ežero yra gerų. Ypačiai Pent- 
water ir Ludington “byčiai” 
man daug geriaus patinka ne
gu Chicagos. Lankančios pu
blikos daug mažiau, pagrindi
mai vandeny atsargiai įrengti, 
skendimų čia mažai tepasitai
ko. Arti maudynių vasaroto
jų daug. Svečių apščiai ma
tosi iš kitų valstijų. Valgis 
daug brangesnis negu Chica
goje 
v • •ziai

2 dovaną $20.00, A. Kazlaus
kas, 2239 W. 21 PI.

I

3 dovaną $15.00, John Nau
sėda, 2227 W. 23 St.

4 dovaną $10.00, C. Aleksiu- 
nas, 3422' W. 63 St.

5 dovaną $5.00, Stella La- 
Iman, 2052 W. 23 St.

6 dovaną $5.00, M. Erbredė- 
ris, 2335 So. Leavitt S t.

7 dovaną $5.00, Wilkėnas, 
1827 Canalport’‘Ave.

Antras dovanas laimėjo šie: 
■ 1 dovaną sitfįtą, A. Waice- 
kauskas, 2130 VV’. Cbulter St.

2 dovaną ©verkautą, D. Ma
stais, 1438 So. 50 Ct., Cicero:

nubudime 
po tėvais 
Domininką, 

ir žentą, 
brolį Juozapą 

Šarną, brolienę Rozaliją ir ki
tas gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
718 E. Indiana Avė., St. Char
les, III.

■ Laidotuvės įvyks ketverge 
liepos 23 dieną, 2:00 vai. po 
piet iš namų į St. Charles ka
pines.

Visi a. a. Povilo šarno gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūnūs, duktė' 
ir giminės.

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

821 W. 34th St

J. K. AUTO REPAIR SHOP 
Repairing — Overhauling — Battery 
Service — Straightening fenders and 
painting.

Darbai garantuoti. Geras ir 
bus patarnavimas.

JAS. KASLAUSKAS
911 W. 33rd Place Yards

Harry Tetlow
YOUNGSTOWN, O— Harry 

Tetlow, buvęs imigracinis in
spektorius, kuris vadovaus pa
stangoms suorganizuot Youngs- 
town, O., plieno darbininkus.

P-nų Lukų Farma
Bene bus pavyzdingiausias 

ūkininkas šioje apielinkėje p. 
J. Lukas. Tiesa jo farmab nė
ra didelė, bet kiekvienas že
mės šmotelis tiksliai išnaudo
jamas. Jis dar nuomuoja kitą 
farmą 80 akerių i iš artimos 
savo kaiminkos. P-nas J. Lu
kas, regis didžiausią biznį da
ro iš vyšnių 
stantį vyšnių medžių. Apskri
tai kiekvienas medis duoda po 
5 kbeitus vyšnių. Parduoda- 
maja kaina tarpe 80c. ir $1.15 
už kreitą. Taipgi turi daug 
slyvų, obuolių ‘ ir griušinių 
medžių, visokių uogų;

Sėja nėmaž vasarojų — lau
kai 
Tiesa, Taikoma 'keliolika ark
lių, banda galvijų ir tt. Pa
tys ukininkai pripažįsta, kad 
p. Lukas yra vienas iš suma
niausių ūkininkų.

P-nas Lukas sako, kad jo 
kąįjuynystėj£-.yxa~ gera .farmaj.tvarkosi vietoje. [FLIS]

Tavernos
Kur Su<rfrentai Lietuviai _ _ _ _ „ 

MEMEL CAFE 
1325 North Halsted Street

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

Savininkės Mama ir Duktė. 
EMMA IR EMILY.

tu atvyksi į ry
tus; aš nuvyksiu į vakarus, 
bet dirbsime nesiliaudami, 
kol darbas nebus nenuveiktas- 
Jei senis 75 metų Dr. J. šliu
pas negaili savo senų kaulų 
trankyti per tiek tūkstančių 
mylių, tai tu — kolega, paly
ginamai dar jaunas...

Amerikieti lietuvi ir lietu
vė : kas sako, kad musų pro
fesionalinė inteligentija ne
dirba dėl lietuvių tautos na
rių labo? šis laiškas nuo 
kolegos iš Brooklyno turi ta
ve įtikinti, jog musų profesio
nalai dirba iš peties ir iš šir
dies.

Tad pagelbėk ir pats prisi
dėk.

Sekamos skaitlinės, kurias 
paduoda Chicagos mero Ed- 
ward J. Kelly ofisas, parodo, 
jogei skaičius kriminalių nu
sižengimų Chicagoje per pas
kutinius tris metus žymiai su
mažėjęs. žemiau paduodamos 
skaitlinės liečia tų trijų metų 
pirmuosius šešis

Crime
Murder
Robbery 6,726 
Burglaryx 10,384 

į Larceny 8,585 
Ali others 5,724

Kiek yra šioje apielinkėje 
apsigyvenusių ūkininkų neži
nau, bet vargiai žino ir patys 
ukininkai. Beabėjo jų yra 
gana daug. Paėmus Luding
ton, Pentwater, Hart, Scottvil- 
le, Custer, Irons ir kitas arti
mas apielinkes jų susidarys 
didelis skaičius, 
skaitlius jų yra 
žmonės, turi savo 
jas, gerai įrengtus 
ūkių skolos išmokėtos 
daug didesnis jų skaičius pa

Siunčiam OSles Telegramų | Visa* 
Pasaulio Daliu 

LOVEIKIS
■ KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

—proga ją lietuviui įsigyti. 
Farmos kaina tarpe 7—8 tūk
stančių dolerių, sako kad jis 
geram žmogui prigelbėtų ją 
nupirkti pusę tos sumos įne
šus — kita dalis lengvais iš
mokėjimais. Reikia pasakyti, 
kad p. Lukas farmų pardavi
nėjimu neužsiima, bet jis ge
ram žmogui vien galįs pri- 
gelbtėti įsigyti gerą ūkį.

Einam skinti vyšnių
Baigiu savo raštą, p. Lukas 

kviečia eiti skinti Vyšnių. Ma
no draugai visi jau išėjo į dar
bą. O ir aš ne Molio Motie-

Stop
Itching

GUiCKLY
AFCOMMENDf D 

F0R 40YEARS

Į TIRED 
BREDDENED 
Bk EYES.žemo

FOR SKINI R RITAT I O t

Dienos Klausimais
Rašo DR. A. L. GRAIČUNAS



CLASSIFIEDADS
Paklau

Louis Antanavičius

Strauko byla atidėta
P-as Stasys

CLASSIFIEDADS
mui

Padekavonė

AR

per

M

Dabar Tik

109.50
Išsimokant!

MOTERYS Žmonės
Užinteresuoti

šviesa...nauja priedų skrynia Real Estate
BUDRIKO PROGRAMAI

Valgiu Gaminimo Knygą
Visiems Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St

Tel. BOUlevard 47053417

$5.25
5.50
4.25

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

pasikal- 
moteria

COAL 
Anglys

Personai
Asmenų Ieško

mirė
1936

Jau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą

Business Service 
Biznio Patarnavimai

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Po to 
tą pačią 
piučio 6 
dieną.

Neužmirškite laiko ir nepraleiski 
te progos klausytis Dieyo žodį.

o kas
tai ne-

ROSELAND
Straukas, kaip jau buvo Nau
jienose keliais atvejais praneš
ta, turi nesmagumų dėliai to, 
kad sumanė pasistatyti trobe
sį adresu 9917 So. Union Avė. 
be miesto leidimo.

Pirmadienį, liepos 20 dienų, 
jam teko stoti teisman. Teisė-

PRAPUOLfi John Jankauskas, 44 
m. 5% pėdų aukščio, šviesaus veido 
su akiniais.
28 d. ir nebegrįžo.
S. Union Avė., Chicago 
bai susirūpinę.
arba žino kur jis yra, 
Aleksandra Mockus. 
St., Kenosha, Fis.

VIGTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. H ilsted Street 

Phone 1 arda 3408

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

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

WHFC. Ketvirtadieni, 8 vai. vakare

velionies ir musų visos šeimy
nos artiny giminės ir draugai. 
Jie ir palydėjo velionį į amži
no pasilsio vietą — Lietuvių 
Tautines kapines.

Už išreikštą mums užuojau
tą ir pagelbą sunkiose valan
dose mes tariame visiems šir
dingą ačiū.

O Tau
ir tėve, sakome 
šaltoj žemėj.,
— Moteris Pulkarija Dulinskie 

nė ir vaikai.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

Drink 
apielinkėje. 

šeštadienį 
diena, tai 
turėti ma-

— Na, o kitų pakraipų dien 
raščiai ar tamstai irgi nepa 
tinka ?

musų mylimas vyre 
ilsėkis ramiai

kad Naujienos rašo tikrą
— neiškraipo žinių —

MARQUETTE PARK.—šio
mis dienomis netikėtai pasitai
kė įsikalbėti su viena gera ir 
protinga lietuve katalike Mar- 
ųuette Park apielinkėj. Mote
ris, kaip ir visos lietuvės mo
terys, kalba atvirai, nuoširdžiai 
ir nesigiria.

nei pati nežinau ko- 
tiek galiu* pasakyti, 
Naujienos geriausiai

Nors atostogų laikas dar ne
užsibaigė ir oras tebėra kar
štas, tačiau1 menininkai prade 
da vėl rengtis ateinančios žie
mos sezonui.

štai aną dieną Pirmyn cho
ro valdyba turėjo susirinkimą 
pp. Steponavičių studijoj, kad 
aptarti planus rengimuisi at
einančiam sezonui.

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

nelaukit kol jums kas už
bėgs už akių.
Musų kainos prieinamos. 
Už pakartojimus duodame 
gerą nuolaidą.
Pašaukit

CANAL 8500

... Plačiai
Lietuvių 

Louis An- 
savaitę laiko 

savo tavernos 
ramiai PUSAMŽIAUS žmogus ieško abel- 

ną namų^ darbą — Suprantu pilnai 
visokį darbą kaipo karpenteris, pen
tinu ir tt. šaukitė Tony Normai 
6902.

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

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

332? So. Morgan St.

Demokratai turėjo 
pikniką

žeminama, 
dienraštis 

išskyrus

STOGDENGYSTE
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

Geros Lietuvės Katalikės Balsas Apie 
Dienraštį Naujienas

darže
Springs, III.

Piknikas bu'vo gan skaitlin
gas ir tvarkus*, šio kliubo pa
rengimus publika visuomet 
skaitlingai lanko.

PIRK PIRM NEGU KAINOS 
PAKILS. 

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

Jus perkate tiesiai iš kasyklų. 
Pašaukit MINE AGENT 

—-at Kedzie 8882—

Išėjo iš namų birželio 
Gyveno 2026 

Esame la- 
Jeigu kas ji matė 

praneški t. 
2316 — 53rd

2324 S. Leavitt St. Tel. Canal 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičhj. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas.
— Insurance. Padarom dokuroėn- 
tus. IŠrenduoiam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

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

DABAR LAIKAS PIRKTI ANGLIS. 
KAINOS PRIEINAMOS. PAKURK 

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

4 tonai ar daugiau 
SHULMISTRAS BROS.

4016% Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6300

čia yra proga Įsigyti pasaulio didžiausj 
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 
Įlokite!

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

Menininkų pasi 
tarimas

MILLER, S. Dakota. — Ūki
ninkus kankina visokios bėdos. 
Nepraėjo sausra, o jau ukius 
užpuolė milionai žiogų. Paveiks
las parodo langą aplipusį vabz
džiais.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Lietuvių Chicagos demokra
tų kliubas turėjo metinį išva
žiavimų liepos 19 dienų Maple 
darže, prie 87, gatvės, Willow

Pirmyn choro valdyba susi
deda kuone. vien iš jaunuolių, 
priešaky su p. Vaivada, choro 
pirmininku.

Ateinantį sezonų choras ma
no surengti keletu parengimų. 
Pamokas ketiha pradėti rug 
piučio mėnesio pabaigoj, bet 
prieš pradedant dainų pamo
kas dar planuoja turėti išva
žiavimų.

Kaip atrodo, tai Pirmyn cho
ras po trumpo pasilsio stos 
greitai prie darbo.

Beje,' dar buvo atsilankęs p. 
Žukas, kuris, išvykdamas į 
Lietuvą, norėjo pasimatyti su 
pp. Steponavičių šeimyna ir 
taipgi su Pirmyn choro na
riais, su kuriais jam daugiau
sia teko draugauti.

įįas McKinlėy" atidėjo jo bylą 
$ki liepos 27 dienos.

Tačiau tos pačios dienos va
kare p. Straukas gavo vėl iš 
policijos paliepimą būti teisme 
antradienį, liepos 21 d., pas tų 
patį teisėją McKinlėy.

Per telefoną ‘Straukas pa
reiškė, kad antradienį jis nei
siąs į teismą. Girdi, kaip bus, 
taip bus. — X.

dėl. Tik 
kad man 
patinka. Aš Naujienose randu 
apie viską parašyta. Jose ran
du ir apie parapijų reikalus, 
apie įvairių draugijų reikalus. 
Paduodamos žinios iš Lietuvos 
ir iš visų pasaulio kampų. Skai
tau aš tas žinias ir straipsnius 
su dideliu pamėgimu. Aš ma
tau, 
tiesą 
paduoda taip, kaip jos atsitin 
ka. Užtai aš ir skaitau Nau
jienas nuo pat jų įsikūrimo 
ir skaitysiu jas kol gyven
siu.

Kiekvienas NAUJIENOSE 
tilpęs real estate apgar
sinimas gauna po dešimts 
ar daugiau pašaukimų, — 
todėl jei parduodat ar 
perkat

Garsinkit Dabar

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

Užklausiau: Kodėl tamsta 
skaitai tik Naujienas, o ne ki
tą kokį lietuvių dienraštį Chi- 
cagoje?

2J| TAUPYKIT PINIGUS UŽ- 
TIKRINTO IŠTAIGOJ

U. S. Government įstaiga. F. S. and L. Ins. 
IVVCorp. 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

BUDRIK FURNITURE MART
VISKAS DEL NAMŲ UŽ ŽEMAS KAINAS! 

3347 South Halsted Street

mes nesame 
gal niekad jo nebesiulysime. Tad 

tuojaus šiandien — neatidė-

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo ir prižiūrėti 2 mažus vaikus 
— Valgis ir guolis ant vietos — At
sišaukite po 5:00 John Romanas, 
4152 So. Campbell.

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

4757 So. Loomis

PIRMIAU SAUSRA, PASKUI 
ŽIOGAI

NAMO SAVININKU AT YDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusinratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė 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. Annitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 nrw»*

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

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

3827 S. Emerald Avė.

REIKALINGA mergina dirbti į 
Lunch Room. Jeigu norės galės 
gauti kambarį ir valgį.

908 W. 21 St.

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

veikimas, o kitas z viskas nie 
kinama, dergiama, 
Užtai jokis kitas 
man ir nepatinka, 
Naujienas.

Dar norėjau ilgiau 
bėti su šia protinga 
bet nebeturėjau laiko, reikėjo 
skubintis prie kitų dienos už
siėmimų. Prisipažinsiu, kad tas 
pasikalbėjimas man patiko. Pa
tiko labiausia todėl, kad jis btA 
vo išreikštas atvirai, teisingai 
ir nuoširdžiai.

Ir reikia pripažinti, kad Chi- 
cagoj randasi tūkstančiai to
kių katalikų, moterų ir vyrų, 
kurie kasdien skaito Naujienas 
ir beskaitydami jas išsidirba 
teisingą pasauliožiurą.

Nuoširdžiai sveikinu tokius 
protingus lietuvius-lietuves ir 
linkiu, kad jų Chicagoj atsi
rastų dar daugiau.

—- Ant-anas.

Kazimieras Dulinskas 
12 dienų liepos mėnesio 
m. ir tapo palaidotas Lietuvių 
Tautinėse kapinėse trečiadienį, 
liepos 15 dienų.

Sunkiose valandose, kai mes 
netekome vyro ir tėvo, mums 
daug gelbėjo ir mu*s ramino

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

ŽIŪRĖK Į ŠIAS 
SAVYBES!

Mažų išlaidų palių- 
dymas...Penkių me- NjO 
tų globos planas...
Sušaldo 81 kubą le- 
do...įdirbtas termo
metras., .temperatū

ros kontrolis....automatiška 
ir daug kitų laiko ir pinigų taupumo savybių,

PARSIDUODA delikatesų krautu 
ve — gera vieta — lietuvių apie 
linkė. Parduodu dėl ligos pigiai.

3534 So. Parnell

PARSIDUODA 5 kambarių namas 
ir didelė barnė, 1 akras. Pašaukite 
Beverly 9635.

PARDAVIMUI 2~flatų po 5 kairn 
barius basementas, pastogėj kam
bariai, kaina $3200. Savininkas 

1111 W. 59 St.

RADIO PROGRAMAS
Per W. M. B. I. 1080 kilocycles

Ketvirt., Liepos 23 
nuo 4 iki 4:30 po piet 

Kalbės G. TAMOŠIŪNAS 
temoje:

GALIMA IšGANIMAS 
NUSIPIRKT?

kas antrą ketvirtadienį 
stotį tuo pačiu laiku, Rug 

, 20 ir Rugsėjo 3 ir 1'

likišką dienraštį ? 
siau.

-j- Tiesa, aš esu katalikė, 
užsimoku dešimkę į metus. į 
bažnyčią nueinu. Vienok man 
katalikiškas dienraštis nepatin
ka ir aš jo niekuomet neskai
tau. Ten rašoma tik apie pa
rapijų ir ktfnigų reikalus. Tie 
jų reikalai man ragei dus?

— Bet ar tamstai neišme- 
tinėja kitos tamstos draugės 
už skaitymą Naujienų, o ne 
katalikiško dienraščio?

— Taip, kai kada išmetinė
ja. Aš joms pasakau, kad aš 
gyvenu savo .protu; ką noriu, 
tą skaitau ir darau taip, kaip 
man mano sąžinė diktuoja. Ne
noriu, kad kas nors man įsa
kymus duotų; ar tai butų ku
nigas ar kas kitas. Gyvenu su 
šeimyna ir visada vadovaujuo
si savo protu ir gyvenimo pa
tyrimu.

rpay®

18 APIELINKĖ. 
žinomas Chicagos 
Draugijos narys p. 
tanavičius apie 
atgal pardavė 
biznį ir dabar ilsisi 
Brighton Parke. 'Apsigyveno 
antrašu 2543 W. 39th PI., tel. 
Laf. 9125. Sako, už- savaitės 
laiko patrauksiąs į Sand Dunes.

Antanavičių taverną nupirko 
p. Anna Mankus, seniaus lai
kiusi vadinamą Soft 
Parlor taipgi 18 
Kadangi ateinantį 
išpuola šv. lOnos 
p-nia Mankus žada 
žiukę parę, savo draugus pa
vaišinti. Taverna randasi ant 
rašų 733 W. 18 St.

— VBA.

Leista prizai laimėti. Pirma 
prizą laimėjo Town of Lake 
biznierius Krikščiūnas, 
laimėjo kitus du prizus 
nugirdau.

Piknikas tęsėsi net 
valandos vakaro.

Kliubas turi apie porų šim
tų narių. Metinė mokestis 50 
centų, asmeniui. Jokių įstoji- 

mokesčių nėra.
— Juozas.

Real Estate For Sale 
Namai-žemC Pardavimai

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

— No, ne, nepatinka. Man 
rodosi, kad ten perdaug viskas 

Vienok tamsta esi kata-1 ištempta, kai ant kurpalio. Gi - 
Turėtumei skaityti kata- riama vien tik savos partijos

Help Wanted—Male-Female 
P?*;binipkų Reikia

REIKALINGAS virėjas į Tavern 
— Turi būti patyręs Lunchu dary
me. 4358 S. Western Avė.

Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatvkite 
mus pirm negu pirkaite kitur. “

. S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St CALumet 5269.




