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Ispanijoje siaučia smarkus mūšiai su fašistais
V aidžia Atsiėmė 

Kelis Miestus
Valdžios jėgoms pasisekė atimti iš 
lių tris miestus pietinėj ir šiaurinėj Ispa 

nijoj. Kebli sukilėlių padėtis.
Užmuštas šiaurinės Ispanijos 

sukilėlių vadas?
PORT BOU, Ispanijos-Fran- 

cijos pasieny, liepos 22.—Gau
tosios nepatvirtintos žinios sa
ko, kad gen. Emilio Molą, šiau
rinės Ispanijos sukilėlių vadas, 
liko Užmuštas mūšyje prie San 
Sebastian. f

Sukilėliai išvaryti iš San 
Sebastian.

LONDONAS, liepos 22. — 
Reuterio žinia iš Hendaye, 
Francijos, sako, kad ištikimos 
valdžiai jėgos atsiėmė šiauri
nės Ispanijos miestą San Se
bastian.

Valdžia atsiėmė Toledo ir
Guadalajara. *' 

MADRIDAS, lleptS’ ‘22.
Kairysis sparnas, kuris -remia 
valdžią, kontroliuoja Madridą 
ir raudona vėliava plevėsuoja 
nuo garsiųjų grumų Medinace- 
li kunigaikščio, vieno iš tur
tingiausių Ispanijos dvarinin
kų.

Valdžia skelbia atsiėmusi iš 
sukilėlių du svarbius miestus 
— Toledo ir Guadalajara, į pie
tus nuo Madrido.

Liaudies fronto komitetai, po 
vadovybe socialistų, komunistų 
ir sindikalistų, liko sudaryti 
visame Madride. Tie komite
tai parūpina milicijai maistą ir 
ginklus.

Komunistai užėmė dešiniųjų 
laikraščių spaustuves ir bandė 
leisti savus laikraščius, bet jie 
liko konfiskuoti, nes jie nebu
vo peržiūrėti cenzūros.

Valdžia pradėjo smarkų ofen- 
syvą prieš sukilėlius šiaurinėje 
Ispanijoje. Ištikima kariuome
nė, " ei vile gvardija, smogiamo 
ji gvardija, municipalė polici
ja ir darbininkų milicija išvy
ko pasitikti žygiuojančius iš 
šiaurės sukilėlius.

Iš gražaus Toledo miesto, į 
pietus nuo Madrido, sukilėliai 
liko išvyti po smarkaus mū
šio. Į valdžios rankas pateko 
ir Guadalajara.

Karo laivai bombarduoja Co- 
runa, šiaurvakariniame pakraš
tyje.

Perimtas maištininkų radio 
pranešimas iš Cordoba, toli 
muose pietuose, šaukiasi pagel 
bos, nes juos užgulę stiprios 
valdžios jėgos.

Valdžios pranešimas sako, 
kad kareiviai apleidžia sukilę 
liūs Seville, kur yra generali
nis pietinės Ispanijos sukilėlių 
štabas. Iš to spėjama, kad ir 
šis miestas bus greitai paim
tas valdžios.

Kiek žmonių žuvo ir liko su 
žeista mūšiuose su sukilėliais 
dar negalima apskaityti, bet 
vien Barcelonoj, kur sukilėliai 
liko sumušti, žtfvo 500 žmonių 
ir 3,000 žmonių liko sužeista.

Barcelonos mūšy sindikalis- 
tai ir anarchistai kovojo gre 

ta eivilės gvardijos — savo ar
šiausių priešininkų. Sukilėlių 
planai buvo gerai paruošti ir 
pasiųsti į kareivines, tečiaus 
jie buvo perimti policijos ir kai 
atėjo sukilėliai — valdžia jau 
buvo pasiruošusi juos pasitik
ti ginklu. Darbininkų - milicija, 
kuri Barcelonoj susideda dau
giausia iš anarchistų ir sindi- 
kalistų, stojo kovon greta pa
silikusios ištikimos valdžiai ci- 
vilės gvardijos, kuri pirmiau 
buvo naudojama malšinimui tų 
pačių sindikalistų ir anarchis
tų' riaušių. Valdžios jėgoms 
gelbėjo ir penki hydroplanai.

Perimtos žinios rodo, kad ir 
pietinėj Ispanijoj sukilėlių pa
dėtis yra labai kebli ir jų nuo
stoliai yra labai dideli. Tie su
kilėliai tai daugiausia iš Mo- 
rokko atgabenti kareiviai, ku
rie yra nusiminę dėl nepasise
kimų ir nuo sukilėlių jau! trau
kiasi.

Sukilėliai paškandinę tris 
laivus.

LISBON, Portugalijoj, 
22. — Radio pranešimas 
kilelių valdomo Seville 
sukilėlių lėktuvai bombardavo 
ir paskandino tris Ispanijos ka
ro laivus, bombardavusių Ca- 
diz.

(Mažiausio patvirtinimo šiai 
žiniai nėra).
Nuo dviejų mūšių priklausys 

Ispanijos respublikos li
kimas.

liepos 
iš su
sako,

PARYŽIUS, liepos 22.—Gau
tomis iš pilnai ištikimų šalti
nių Madride žiniomis, nuo 100, 
000 iki 200,000 valdžiai išti
kimų kareivių maršuoja prieš 
sukilėlius į pietus ir į šiaurę 
nuo Madrido. Laukiama dide
lių mūšių prie Toledo ir Sego- 
via (valdžia jau atsiėmė To
ledo).

Nuo šių dviejų mūšių pri
klausys Ispanijos respublikos 
likimas. Bet sukilėlių padėtis 
yra keblesnė. Ypač kebli padė
tis pietinės Ispanijos sukilėlių. 
Juos gali išgelbėti tik šiauri
nės Ispanijos sukilėliai, jei jie 
laiku ateitų ir užimtų Madri
dą. Bet tokios vilties nėra.

Sukilėliai skelbia militaristų 
diktatūrą. , ♦ ,, ,

LISBON, Portugalijoj, liepos 
22. — Vyriausias Ispanijos su 
kilelių vadas gen. Francisco 
Franco paskelbė per radio iš 
Seville stoties militaristų dik
tatūrą visoje šalyje. Jis taipjau 
įsakė uždaryti visas darbinin
kų organizacijas, nes darbinin
kų milicija kovoja sukilėlius.

Gen. Franco įsakymą jo var
du perskaitė pulk, de Llano, 
pietinės Ispanijos sukilėlių va
das.

Sukilėliai, kaip paprastai gi
riasi pergalėmis, bet jų pasi- 
girimaiš negalima tikėti.

S VOQ. o c co

Pilietinis karas Ispanijoje. Pereitos savaitės gale sukilo prieš respublikos valdžią monarchistiški 
armijos karininkai, vadovaujami gen. Franco. Sukilimas prasidėjo ispanų Afrikos kolonijoje 
Morocco. Manuel Azana yra respublikos prezidentas.

'* v

Bridgeporto lietuvis 
užmuštas auto

mobilio
CHICAGO. — Joseph Wis- 

tart, 55 m., 3524 S. Halsted 
St., pasimirė St. Paul ligoni
nėj nuo žaizdų, kurias jis ap- 
laikė užvakar vakare automo
biliui jį suyažinėjus prie 31 ir 
Union gatvių.

Francijos valdžia vy
kins plačius viešuo

sius darbus
Tiems darbams bus išleista. 

20,000,000,000 frankų, kurie 
bus sukelti vidaus paskolo
mis.

PARYŽIUS, liepos 22.—So
cialistinė Leon Blum valdžia 
yra pasiryžusi vykinti labai pla
čius viešuosius darbus, kuriems 
manoma išleisti 20,000,000,000 
frankų. Tie pinigai bus šukei 
ti laipsniškai, vidaus paskolo
mis. Dabar bus bandoma su
kelti 4,000,000,000 frankų, c 
pasktfi, darbams progresuojant, 
bus stengiamą si sukelti ir ki
tus pinigus.

Apie tai Leon 
užsiminė ir savo 
boj atstovų bute.

Viešieji darbai 
mi tikslu sumažinti nedarbą 
šalyje ir pristatyti bedarbius 
prie darbo.

Blum vakar 
trumpoj kal-

bus vykina-

DALLAS, Tex., liepos 22.— 
Texas valstijos šimtmetinę pa
rodų aplankė jau 2,000,000 žmo
nių.

Sukilėliai nepatenkinti.

TANGIER, liepos-22. — Su
kilę kareiviai Ispanijos Morok 
koj yra labai nepatenkinti, nes 
jie nebegauna algos.

Pulk. Alfaro, sukilėlių ko- 
manduotoj Larache apygardoj 
stvėrėsi priemonių neleisti gy
ventojams išvežti pinigui iš te
ritorijos.

..... ....y    ■■*■■■■■■

Už komunistinę 
literatūrą

ROKIŠKIS. — Rokiškyje gy
venanti siuvėja Anelė Zilopai- 
tė, 21 m. amžiaus, priklausė 
komunistų partijai ir"savo bu
te slėpė komunistų priešvals
tybinę literatu'rų. Apeliaciniai 
rūmai Zilopaitę ketvirtadienį 
nubaudė pusantrų metų sunk, 
darbų kalėjimo.

Maskvoj trūksta 
maisto; tuoj iš

kilo kainos
MASKVA, liepos 22. — Mas

kvoj pradeda pasireikšti dide
lis trukumas maisto. Kiaušinių 
tiek trūksta, kad šeimininkės 
turi vykti į kaimus ten kiau 
šinių sau ieškoti. Vaisių der 
liūs buvo menkas, tad vaisių 
kainos nepaprastai pakilo. Trū
ksta ir bulvių, bet ne dėl bul
vių ištekliaus trukumo, o dėl 
klaidų supirkinėtojų. O už vi
sų maisto trukumų kalti yra 
daugiausia valdžios supirkinė
tojai, kurie užsiima supirkinė
jimu visokių menkniekių, o už
miršta svarbiausi dalykų — 
maistų. Dėlei pasireišku!sio tru 
kūmo maisto, maišto kainos 
Maskvoj nepaprastai pašoko 
augštyn, nuo ko kenčia visi 
miesto gyventojai.

Net ir čeverykų veik visai 
negalima gauti.

Iš maisto ir prekių trukumo 
betgi naudojasi ir gerai pelno 
spekuliatoriai.

MrTV D E3 C- V K n
' 'i ..........   ■==»

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

Apsiniaukę, šilčiau.
t Vakar 1 vai. po piėt tempe

ratūra Chicagoje buvo 87°.
Saulė teka 5:45, leidžiasi 

8:19.
teka 5:45, leidžiasi

Šiandie gub. Landon 
• sužinos -apie no

minaciją
TOPEKĄ, Kas., liepos 22.— 

Nors jau praėjo apie pusantro 
mėnesio nuo republikonų kon
vencijos, tečiau’s šiame radio, 
telegrafo ir telefonų amžiuje, 
dar tik rytoj gub. Alf M. Lan 
don sužinos, kad jis tapo re
publikonų nominuotas kandida
tu į prezidentus.

šiandie iš visos šalies tūk
stančiai republikonų vadų va
žiuoja į čia oficialiai pranešti 
gub. Landon tą “nelauktą” ži
nią apie jo nominaciją. Prane
šimas bus padarytas su dide
lėmis iškilmėmis. Su tokiomis 
pat iškilmėmis gub. Landon 
padėkuos u*ž jį “nustebinusią” 
“netikėtą” žinią ir nominaciją 
priims. Kartu pasakys kalbą, 
kurioj bandys išdėstyti savo 
nusistatymą svarbiausiais klau
simais.

Savo nusistatymo jis 
niekur nėra parodęs, o kur 
rodė, tai labai atgaleivišką, 
palankų darbininkams ir 
darbiams. Pav. jis kartą išsi
reiškė, kad bedarbio šeimyna 
iš trijų žmonių gali gana ge
rai pragyventi iš $1.24 į savai
tę ir kad todėl didesnės pašel- 
pos bedarbio šeimyna neužsi
tarnauja. Bet neabejotina, 
jis pats su tiek pinigų ir 
ną pusdienį nėra bandęs 
venti.

Republikonai tikisi, kad 
nešimo ceremonijose dalyvauja 
bent keli desėtkai tūkstančių 
žmonių. Dideli būriai Illinois 
republikonų vakar išvažiavo 
automobiliais iš Springfieldo.

Iškilmėms numatoma karšta 
diena.

dar 
pa- 
ne- 
be-

kad 
✓ 

vie-
gy-

pra

TAMPA, Fla., liepos 22. — 
Viltis surasti gyvus 22 žmo
nes iš įgulos anglų laivo Nu- 
npca pranyko, suradus laivo 
laužus už 100 mylių nuo jo ke
lio, 
vų

Iš laužų spėjama, kad lai- 
ištiko eksplozija.

IŠ LIETUVOS
Iš Okupuotojo Vii 

niaus krašto
Negauna lietuviškų laik

raščių

iš Nepr. Lietuvos 
ten leidžiamas laik- 
ir klaipėdiškis B a 1- 
Beobachter.

Vilniaus lietuviškų laikraščių 
redakcijos buvo užsisakiusios 
keletą laikraščių iš Nepr. Lie
tuvos. Tačiau* paskutiniuoju 
metu lenkų vyriausybė atėmė 
leidimą kai kuriems laikraš
čiams įsileisti (jų tarpe Lie
tuvos Aidui). Bet, kaip 
praneša Vilniaus R y t o- 
j u s,‘ nuo birželio 6 d. jau ne
gaunamas 
joks kitas 
raštis, net 
t i s c h er

šia proga verta atkreipti dė
mesį į tai, kad Kaune einąs 
lenkų dienraštis D z i e n P o 1- 
ski kasdien beveik po keletą 
puslapių duoda įvairių per
spausdinimų iš Lenkijoje ei
nančių lenkų dienraščių G a z e 
ta Polska, Ilustr. Kur. 
Codzien n y ir kitų. Kodėl, 
pav., Vilniaus Rytojui 
neleidžiama daryti tokių per- 
sispausdinimų, kokiais Kauno, 
plačiausiai naudojasi lenkai?

Konfiskavo Vilniaus žodį
Vilniaus žodžio bir

želio 21 dienos numeris buvo 
konfiskuotas už straipsnį “Trys 
bylos — trys dideli klausimai”. 
Po konfiskavimo išėjo beveik 
su baltu visu pirmu puslapiu 
Be to, konfiskuotas ir gudų 
savaitraštis Bielaruskaja 
Krynica 29 numeris už ži 
nias iš Lenkijos.

Kas gali stoti į lietuvių 
gimnaziją

Kuratorijos įsakymu, į abi 
Vilniaus krašto lietuvių gim- 
nazįjąs vaikai gali būti priima
mi tik tų tėvų, kurių lietuviš 
ką tautybę paliudys miestų ma
gistratai ar valsčių viršaičiai. 
Jei tokio liudijimo kam tie vir
šininkai neduos — jo vaikai 
negalės patekti lietuviškosna 
gimnazijosna.

Naujos lietuviškos jėgos
Kaip praneša Vilniaus spau

da, šiomis dienomis Krokuvos 
universitete užbaigė mokslus ir 
gavo gern^anistikos magisterio 
titulą Barbora Gaidelytė. Taip 
pat medicinos mokslą baigė ir 
gavo gydytojo titulą Stanislo
vas Bielinis. Trakų mokytojų 
seminariją baigė Albina Laury- 
nėnaitė, o Gardino mokytojų 
seminariją baigė Marija Paku
lai tė. Jodvi gavo teisę dėstyti 
pradžios mokyklose.

Didelis gaisras šatkau- 
čiznoje

Birželio 24 d. šarkaučiznoje 
dėl neatsargaus elgesio su ug
nimi kilo gaisras. Jam padėje 
didelė kaitra su vėju. Tuo bu 
du bematant sudegė 55 gyve
nami namai ir apie 60 įvairių 
kluonų ir tvartų. Du žmnoės 
smarkiai apdegė.

Tremiamas Dūkšto zakris
tijonas

Švenčionių Storastos įsakymu 
30 su viršum metų gyvenęs 
Dūkšte vietos bažnyčios zakri-

GAL 10 ŽMONIŲ 
ŽUVO EKSPLO

ZIJOJ
Eksplozija ir gaisras ištiko Na

tional Fur Dressing and Dye- 
ing Co. dirbtuvėj Chicagoje.

CHICAGO. — Smarki eks
plozija ištiko trijų augšfų na
me 1406 North Halsted St., ku
riame randasi National Fur 
Dressing and Dyeing Co. dirb
tuvė. Eksplozijų sekė gaisras.

Eksplozija sugriovė visų na
mų ir manoma, kad joje žuvų 
mažiausia 10 žmonių. Kiti 10 
žmonių liko sužeisti.

Eksplozija girdėjosi už ke
lių mylių, o per kelis blokus 
išbirę j o visi langai. Priežasties 
eksplozijos nežinoma. Kompa
nijos viršininkai tvirtina, kad 
name nebuvo jokių eksploduo- 
jančių ar smarkiai degančių 
medžiagų.

1933 m. toje dirbtuvėje du 
sykius buvo padėtos bombos.

Vakarykštė eksplozija ištiko 
titoj po to kai daugelis darbi 
ninku jau buvo išėję iš dirb
tuvės, todėl greitai nustatyt* 
ŽU^ųsių skaičiaus negalima bu
vo, nes nebuvo žinoma kiek 
cfar buvo pasilikę dirbtuvėj, ku
rioj paprastai dirba apie 75 
darbininkai.

Horner prašo pagel- 
bos nukentėjusiems 

nuo sausros

nukentėjusiems
Illinois ukinin-

SPRINGFIELD, III., liepos 22. 
— Gubernatorius Horner pa
siuntė telegramų prezidentui 
Rooseveltui prašančių federali 
nes pagelbos 
nuo sausros 
kams.

Jis taipjau 
mų Springfielde rytoj aptarti 
šelpimo planus.

šaukia susirinki-

Turkai pradėjo for- 
tifikuoti Dardanelus

ISTANBUL, liepos 22.—Tur
kijos inžinieriai ir sapiorai jau 
pradėjo tvarkyti Dardanelų 
fortifikacijas. Gabenamos į for
tus ir didžiosios kanuolės. Kiek 
numanoma, Vokietijos ir če- 
choslovakijos kanuolių firmos 
yra gavusios iš Turkijos dide
lių Užsakymų.

stijonas lietuvis Bernardas Ra
štikis tremiamas iš Lenkijon 
sienų. Raštikis turi šeimų ir 
tik iš zakristijonavimo ją ik: 
šiol išlaikė.

Amžina kontrolė
Vilniaus lietuvių laikraščiai 

nuolat perpildyti žinių apie tai 
kad lenkų administracijos or
ganai kontroliuoja lietuvių 
skaityklas okupuotame krašte 
Birželio 16 d. Druskininkų po
licijos komendantas su Gardi
no storastijos valdininkais pa 
darė kontrolę Noravų, Mašny- 
čios ir Vieciunų “Ryto” skai
tyklose. Kitą dieną tie patys 
valdininkai kontroliavo ir La- 
tažerio skaityklą, 
rytas Švenčionių 
rius Vosiunuose 
vaisė.).

Be to, užda
ryto” sky- 

(Tverečiaus /
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Clevelanilo ir Ohio Žinios
’ - - 1 ; ? -

OHIO PLANUOJA PANAIKINTI “SALES
TAKSUS” ANT MAISTO PRODUKTU

Jau se

» Sako, biznieriai sųręnka mohesčius iš pirkėjų,
bet mtttuodft jų valclžiąi
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senatas priims panaikį- 
svarstymui.
tais tisais bųvu varo- 
ląbąi didelis šmugelis.
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CLĘVĘLiANP, — OMO 
valstijos bandys panaikinti tak
sus ant valgomųjų produktų, 
už kuriuos dabar imama tre
čias nuošimtis.

Gųberpatorius išleidę petici
jas, kurioms reikia surinkai 
milioną parašų, pifm negu val
stijos 
nimą

Sų 
mas
Daugelis biznierių ėmė taksus 
nuo žmonių, bet yąl<Jžtai jų ne
mokėję.

Mirę Juozas Bukys
Lietuvoje mirė buvęs clęve- 

ląndiętis, Juozas Ęukys. Jis il
goką laiką gyveno Clevęląnde 
ir turėjo gerą darbų. Paskuti
niu du metu susirgo džjęvą. 
Sumanė važiuoti Lietuvon, ti
kėdamas, kad ten oras geres
nis ir sveikesnis. Bet pasveik
ti buvo per vėlu, šį pavasarį 
ten parvažiavęs mirė. Sulaukė 
50 metų amžiaus. Paėjo iš Bui- 
vėnų kaimo, Kupiškio valsčiaus, 
Panevėžio apskričio.

Tęs Demokratijos Kongreso 
Darbus

Nors Demokratijos Kongresas 
praėjo, bet dabar bus varomas 
pirmyn visu smarkumu, tol, kol 
musų broliai Lietuvoje neat
gaus pilnų teisių.

Kongreso rengimo komiteto 
valdyba turėjo posėdį Liepas 

• 12 d. Jono Jaro namuose. 'W 
kalbėtasi kaip veikti ateityje. 
Nutarta šaukti vietos delegatų 
susirinkimą, kuriam galės 
lyvauti ir visi kiti lietuviai 
interesuoti šiuo klausimu, 
sirinkime delegatai išduos
portus ir apkalbės daugelį nau
ju klausimų.

Diena ir vieta to susirinki
mo bus paskelbt?, vėliau per 
spaudą. Vieta bus L D. Sve
tainė.

dą- 
sų-

rą-

i®

i a

rtyję, Drftvdžiąpa “parupti" 
devyniolikoje gatvių.

Dabar su automobiliais mie
ste nėra kur dėtis. Biznieriai 
pakęlf triukšmų prieš 
tarybą ir nuėjo į teismą, kur, 
tikima, patvarkymas bus af - 
Šauktas.

* * *
Pagauti du jauni vyrukai, 19 

ir 20 metų amžiaus, kurie yra 
kaltinami pagrobimu taverno 
savininko, Gus Zarides. Jie buk 
atėmė iš jo $2,500.

Pagal valstijos ' įstatymus, 
suimtiemsiems gręsia dvide
šimts metų kalėjimas.

Midland bankas patraukę tei
sman du GJevetando priemięs- 
čius, Northfięld ir Sagąm°re 
Ęills. Saku, kad jie kalti ban
kui ^pię $40JM10, su .kuriais 
bankas užjnokėję prieiniėsčių 
bilas.

Nusižudę bedarbis 
f 1 f * * . <■

Michael Asadorian, 45 metų, 
2149 E. 19 st., iššoko iš šešto 
aukšto lango ir užsimušė vie-< 
toje. Jis pareiškė, kad jau še
ši metai kaip negauna pilno 
darbo. Kur padirbo dieną, ar 
dvi... Jam jau atsibodo vargti 
ir todėl užbaigė gyvenimą.

Tai dar viena bedarbės au
ka.

BAY VILLAGE, O. — Dr. 
Charles F. Briggs ir žmona1 
paskelbė bankrotą. Yra .. kalti 
bankams ir privatiškiems žmo
nėms apie milioną dolerių,' o 
turto teturi apie $60,000. Vis
ką praradę Wall Street biržo
je.

* *

firmoms. Federale valdžia buvo 
ąręštavusi ir jos vytą tokį 
pat prasižengimą,

WĮ»Ą elektrifikuoja 
farmas

SIDNEY, Ohio. ,
niau rašiau, kad WPA pradė 
jo elektrifikuoti farmas Ohio 
valstijoje. Liepos 8 d. su ceret 
monijomis “pašventintas” pir- 
mąst ęlęjctra apšviestas ūkis, 
prjiįlaų^ąntis Hąrry Lmdsey. 
Vięi fąrmerjąį ląbąi džiaugia 
M

NAUJIENOS, Chicago, DJ.
i.inii 'H’ii n tli.Ąii,i..iĮ<il .ji.i.i . 1 iį.»ij.Įiį.....................................

^jenomis ten, gYgti^taučig ftky-, bet vąjgjj pus pradėta gtaty- 
vąįzdęję, jyykft Mjtš Mta8 nę§ yę^ja 6 piilifflM dole' 
taf^ liet^yjp L M MOterai) Nežinia kaip pinfeus 
gfjemųs. Pirnt^js ajiįaiaė akta pus gftlinia ^UlięJh, nęę nauji 

v . ...d,. taksai perdaug apsujikintų na- 
& §ąym(nkus,

' " ' ' *
Teko nugirsti, kad šv. Jur 

gio parapijės vikaras kun. K. 
Pętreikis tapo paskirtas klebo
nu Į šv. Pranciškaus ^parapiją, 
Youngstown, Ohio. Jis užims 
kun. Steigmanę vietą.

Ketvirtadienis, liep. 23, ’36

& & $
SANDUSKY, O. — Manoma 

paleisti apie 300 darbininkų 
nuo WPĄ darbų. Trūksta pL 
nigų. Gubernatorius kreipėsi į 
VVashingtonų prašydamas pa 
skirti dąųgiąų pinigų tam dis- 
triktui, bet atsakymo pakol kas 
dar negavo.

- George Y.LISBGN, Q
Trayi^, 72 metų, Unįop 
Savmgs ąud Truat Gp, prę?i 
denįąs, patrąylctąą tęįsmąn už 
svetimų plpigų išeikvojimą, Ęy> 
la laikinai atarta dėl iigoą.

Pasirodo, kad labai .daug 
įvairių bankų prezidentų pra
sikalta, naudodami svetimų 
žmonįų, paprastai, biednuomę1- 
nes pinigus.

Ątgąrgiąį sų sijępąĮ^
Pas mns, prie ežero, randa

si kalnelis. įiętuviąi jį pava
dino “Birutės” kalnu- šiomis

savo rumeriui ■ už nu’pirkimą I 
dręsiukėg jo lwnįį&
netik nupirkęs, bet' padCjęš ir 
ąpąiVilHtį ma
tant; ■ "

Draugai, jei^ii žądatę turėti 
ką bendro su naujais andaro- 
kais, bet bent nesirodykitę ki
toms kumytamš. Pavydi, Pą- 
§knj, Akte
nešioti;

Kalba apie naujo tiltu 
statymu

Senajame mieste, taip vadi
namuose “flątubse”, prie Cuyą- 
hoga ypes įr įįąjn Street, yyą 
senas, sugriuvęs |iltąs, kuri mB’ 
žai kas tenori į .vartoti ąy^igie- 
kimui tąrp yakąriiiės dalies jr 
vidurmiesčio.

Dabar kijo sumą^yma^ pą- 
statyti tiltų* W SO 
šintį sysigriiditaų kita9^9 Ig* 
įiuose. Nors numątomą, kąd 
toks tiltas Ubai ^ęijęghpgąjs.

,rtodejaj£ įa$ Jlag-
tępjs su'įmaną ir jdtąją M“ 
mynos nariais išvažiavo atosto
gauti į Baltimore, kur seniau 
gyveno. Ar p. Rastenienė grįš 
atgal, ar ten pasiliks, neteko 
patirti.

*
Lįępęs |2 d. *‘tfįrva” turė

ję surengusi pikniką Machutos 
darže. Nors vieta ir gera pik- 
nikapw laikyti? bet yžęįys karš
čiais publikPS ąwąinnko ne- 

^iftipi matėsi, 
kad visi tyrai geru§ laikus.

VALGIS DARO 
DIDELĘ ITiKMĘ 
IJUSU JAUTIMAS I
Pataisymas Užkietėjimo*) 
Tankiai galimas tinkamu 

maistu

Clevelandą užpuolė didelė 
kaitrą. Dėl tos priežasfięs dau
gelis silpnesnių, žmonių gavo ir 
sumirgti. Ęelį mirę. Miesto d$k- 
tarų biuras sako, kad dauge
lis tąip susirgo, kad turėjo at
sigulti ligoninėse.

-r- Jonas Jarus.

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dantistai

2 eilės, dvigubo Cello- 
Phane — palaiko 01 d 
Golds dirbtuvės šviežu
mą,
-r——T—TT------------------------------- ------- -------, . I.,;. I.————•

fiarsmkitčs “N-nose”
AKUŠERĖS

Mrs, Apelia K. Jarus?
Physical Therapy 

and Midwife 
6680 S. Weetern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo nariiuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleętrię t r e ą t- 
•nent ir magne- 
tic Jjlankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Amerikos Lietuviu Daktaru , 
ĮĮrąugijos Nąriai.

A, Montvid, M. D,
West T«wn State Bank Bldg- 

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

Tel. ,SeeIey 7330
Namų telefonas Brunswick 9597

Ofiso TeL Boulevard 6913
Rez. Tel. Victory 2348

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Co|. oĮ 85th an<^ Halsted SU, 
Hilo valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:M 

W«d4lioTni« daimI sutarti.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ?

Valąndos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki I 
vai., Nedėlioinis nuo 10 iki |2 

3343 South Halsted St.
lel, Boulevard 1401

Fhone Canal 6122
Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
22U1 West 22nd Street
Vaįąndos; nuo 1—y įr 7“® 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6031 So. Calitornia Aveaaa

Telefonas Rspublic 7808

1

Pilone Boulevard 7042
Dr, C, Ž, Vęzeris

Dentistas 
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
______ Seredoi pagal sutarti.______

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą. 
Ofiso TeL: Bcalevard 7826 
Namu TėL; Prospect 1930

advokataiGtralinla Chloagos Ilaluiiams
Pusmetinianie direktorių blF&jta d.,

|936, Simano Daukanto pOęFftį Savmgs and J-pąp Ąsso- 
ciation of Ghicągo, vėį perhąlsąvo dividendą anį visų' 
taupyipo skyrių.

Diyidendaį yra išpiokųmi RUP Liepos pirnio$ (Joty 
M).

štai ir vėl Simaųo paųhąųtę Federąle Spylką pertikri
na Ghicagos lietuvius, kačĮ pątęgiąysiįą vietą tampyti sav0 
pinigus yra Sipiyno Paukantp Fedęrąl Sąyipgs ąpd L°an 
Ą§soęiąlio,ii of Chicago, įur pinigai kie|ęvįepp ąsmens 
yra apdrausti iki $5,000.00 pęr Fedrai SąvĮpgs and L°an 
Insurance Corporation, ^Vasbington, E), C,

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Associa- 
tion of Cbieago rąųdati Įąbm Patęgioj vietoj,

2202 WEST CERMAK ROAD, 
skersai Metropolitan Statę Ęapk

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Associa- 
tion of Chicągę investuoja pinigus tik ant pirmų morgi- 
čių atniokęptagta? ’ *

Paskoloj d^fpmps nuo 5 iki 15 metų.,Y ?
Namu savininkai reikalaujanti morgičiŲ, vi- 

sados kreipkitės į

K.R G ŪGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St 
Kamb. 1401-1484—Tęl. Central 4411-2 
^[ąnių ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pairai eutarties.

Telephone: Bouląvard 2800

JOSEPH J. GRISK
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND A VENĮ 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephone: Renublic 9723

KJ. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridsreporto ofisas 

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

Rezidenciją
3407 L,owe Avė. Tet Yards 2510

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Vįrginia 0036 

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

Kiti Lietuviai Daktarai.

TeL Boulevard 5914 Diena ir Nakų 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis ■'
GYDYTI) JAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So, Halsted St. 

CHICAGO. ILL.
JOHN B. BOBDEN

LIETUVIS ADVOKATAS 
2261 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 6 

Vakarais: Panedilio, Saredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Ganai 1176.
Tfamai: 6459 3. Rockfręil Street 

Telefonas Republic 9600.

Per 
fesija 
yra svarbesnė palaikymui sveikatos 
negu nieku nęsiskyriąs vartojimas 
pątęųtųotų gyduolių. jšiąndieji jie 
mato, kad jų mokslas neša gerus 
rezultatus.

Pavyzdžiui, milijonai šeimynų 
jau persitikrino, kad paprastas už
kietėjimas vidurių daugiausia paei
na nuo stokos minkštaus maišto 
(bųlk) valgiuose. Daugelis jų patąi- 
so užkietėjimą vįdurių ręgųliąriškai 
vartodami Kellogg’s ALL-BRAN.

šis skanus cereaj duoda pakanka
mai minkštaus maisto (bulk) jjr 
yra, veiklus. Kūne jis sugeną drėg
numą ir sųsiformųoįą j mipkštįl 
rpąsę kuri švejpiąi išvalo vidurįųosp 
nusirinkusias atmatas.

Kellogg’s ALL-BRĄN taipgi su
teikia vitaminą B ir geležies. Jį gą- 
lima valgyti su pienu arba grietinę 
ąrba vartoti prie virimo, kepimą, 
dupnęs, niuffįns ir tt.

Du šaukštai paprastai pakanką. 
Bjimtesnįųose iatąitįĮ;jpmpsę ^dįkią 
valgyti ĄLL-BRAN tankiau. Jeigu 
nepalengvins, kreipkitės prie savą 
gydytojaus. r.

Kellogg’s ALL-BRAN suprantamą 
“viską”- nepagydys,—bet jis tikrai 
bus pagelbingas prie paprasto už- 
kietęjimo viduriu*. Tą garąntuoją 
Kellogg Korųpąnija. parsidųodĮą vi
soje gro.sernese. Padalomas per 
Kellogg, Bątlle Creek, Michigąne.

* Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo negąnėtino “bulk” valgiuose

daugelj metų medikalė pro- 
tvlrtįno, kad tinkama dietą

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avę. 
Tel. Virginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrų* seredas. 
Sekmadienį susitarus.

edęralSavings
AND J.OAN AVPCĮĄTIPN

*
Clevelando ariportas pasira 

še kontraktą su Standard Oil 
Company, pirkti gazoliną aerę- 
planams per ateinančius trejus 
metus.

Per tą laiką airportas žada 
suvartoti b,QQO,QOO galionų.

Ęiekviepą cĮjęną iš Clevelan 
do airporto pakyla 44 keleivi
niai ’ lėktuvai.

Kpmąrus sWiąi L 
linkėjimus

« ♦ 4 T r . ♦ < j A

Juozas Komaras, ristikas, 
siunčia gerų dienų visiems sa 
vo draugams ir pažįstamiems 
Clevelaiide ir kituose miestuo 
se, iš Pietų Amerįkos. Sako, 
jam ten viskas gerąi sekasi, 
žadą važiųętį į Frąncijų, An
gliją ir kitas šalis.

r<■' ' Of CHICAGO
2202 West Cermak Road

ĘEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

Laidotuvių Direktoriai Dr. Walter M. Eisin
PHYSICIAN and SURGEON.

Ofisas Marųuette MedicaĮ Building 
Suite 208

6155 SO. KEDZIE AVENUE 
Hemlock 8700

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

KITATAUČIAI

f

AKIU SPECIALISTAI

dienų atgal jauną 
nesuvaldydama autę-

DAYTON, Ohio. —- Mrs. Al 
nja Reuter, 40 metų amž., ta
po areštuota už siuntinėjimą

ŠIOS SAVAITES

ghona Yards 1188

J.LIUjęEVlČIUS
4QS2 Aycjięr Avęmię Lafayette 8572

• ■ ■ - t , • « J . • » , • " !

L J, ZOLP
į.64ę West 46tJr Ętręęt PĮioįes Boulevard 5208-84ĮS

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

■• y

J, F, RADŽĮŲS 
668 West 18th Streįt Phone Canal 6174

S. M. SKŲDAS
718 Weat l8th Street MfJDm

Keletą 
mergina, 
mobilį užvažiavo ant šaligatvių 
ir sunkiai sužeidė Mrs. Ipenę 
Andreas ir jos dvi nąažas mer
gaites. Ligoninėje motinai rei
kėjo nupjauti vieną koją.

Tragedija taip paveikė vyr 
rą ir tėvą, William, kad tas su
sirgo ir mirė pirm negu dak
taras galėjo suteikti pagalbą. 
Sako, kad nuo karščio ir didėt 
lio susikrimtimo gavo smege
nų uždegimą.

Radę rubps, nerąpdą 
skenduo’ip

Policija rado prie ežero vy? 
riški/s rubus. Siųti Detroitą iv 
priklausė vienam F. E. Hook. 
Toks vąrdąs byvp įsiutąs i pąl 
tą.

Policija spėja, kącj JiopJ; ijy? 
siskandipo, bet jo Kyno pykoj 
kas nesurado.

Išsiėmė leidimą vestuvėms, 
Dr. Anthony J. Kazlauskas, 
12804 Wanda st., su Annetta 
DeRighter, 6721 Edna avenue. 
Dr. Kazlauskas yra žinomas 
kaipo geras daktaras ne vien 
tarp lietuvių, bet ir svetimtau 
čių.

Nariai Chicagoą, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

ĄliUUI-ANCĘ FATABMĄVIJ.IAS PWA IR NAKTĮ 
Turinę Visose Miesto Dalyse.

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. 
nąiąų Tpl.; — Hyję Tark 3895

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY

ATTOBNĘYS AT LAW 
6322 So. Węstern Avę., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po pie 
ikį 8:30 v. vak. Sųbatęj nuo/12 iki 

6:00 vakare.
188 W. Randolph St. 

Valandos: kasdien* nuo 9:00 ryto 
iki 3:0,0 po piet.

4605-07 ĮJermitagę Ąyępue Phones Yards 17431474?
Ęrigbtan Park <447 S. ĘąĮrfięĮ^ Ląf. 07^7

Dr. Herzmąn
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomai per 84 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18(h St.. netoli Morgan Si.

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

TeL Canąl 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Pasiutęs šuo sujudino visus 
gyventojus, kąi pradėjo ląkstyr 
ti Sachęt gatvėje tarp 
žįančių vaikų. Pąšąuktač PPU“ 
cistas bandė nyšautį, bę| ne i 
galėjo pataikyti. Tąda 
vyrukas Zęlepjca su a#tQipo|)i? j 
liu prądęjo šypj raityti ir jąm- 
pasisekė gyyyną pritrunki- jSr į 
tąs vyrukas pribėgęs, ąy lą^ 
šunį pribaigė.. Iš vaikų yei yier 
nąs nępukęntęjo.

Neleidžia {*pąrkinti” miestą
Didžiųjų e^erų parodu ląi- 

kotarpiy* mięątP taryba jvęd^ 
naujus patvarkymus dėl.ąųtor 
mobilių “parkinimo” vidurmiej-

/■—1 . .i'.j'?.1, ■ 

Sergantiems patari
mas . Dykai

Vėliausias ir geriausias lytinio 
^ilpnuiųe, įręu^ąlįzjną, inkštų, 
pūsles ir venerinių ligų gydymas. 
’ Virš 25 metų foj pačioj vietoj. 
Ne apdelia^itc, ątę&itę pasitąjti 
dykai, nėra priedermių.
PR, RQSŠ HEALTH 

SERVICE AND 
LABORATORIES 
35 S, Bi&rhon? st,

P.ąrhft vąUndos; Kasdien 10 yal. 
rytįc *’ * ” t. .

Sekmadiėnf 12 dieną.

Eitra Bargenai
LWQLEUM 9x12. 

STIPRUS IR GRAŽUS 

$3.95
ROOSEVELT 

FUBNITURES 
2310 Węst

Rpųsevelt
Tel. Seeley 8760

LĄCHOO ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phpnefc Canal 2515--^Cįcero 5927

S. C. LAPHAVICZ
4g-44 Rast lQ8th St. Tel. Pyllunan. ąrha Gena) 2515

* « w "J " A- n Tt T' ” f

3807 Lituanicą Avenuę " Phone Boulevard 4189

1410 South 49tb .Conrt * Cicero ' Phone Cicero 2109

DR. VAITUSH, 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengviną akių itęmpirpą. kuria 

eąti priežastimi galvos skaudčiimo, 
svaigimo, akių aptemimo.' nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegyste ir tolirėgystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančią mažiausias klai
das. SpecialS atyda atkreipiama į 
mokyklos vąikųs. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelįoj puo 1Q iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso- 

moą bę akinių. Kainos piciąų ~ kaip pirmiau. ’

4712 South Ashląnd Av.
Phonę BouįęyąrJ 7589

METUVIS 
^JTel. Yards 18?9

Pritąiko Ąkiniv* 
Kreivas Akis 

Ištaiso. '
ir Ąkipių- Dirbtuvf

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So, Ashland Avė.
2-rO8 lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Ne dilio mis puo 10 ik| 12 
valandai diena.

Phonę MIPWAY 2880.
- > . , ‘-į-..-  "   T". STL!.. ■

\ Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
463| SOU’BĘ ASHLAND AV& 

Ofiso vąlandos: ‘
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piieta 
7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 24H

kampas Halsted St.
Valandos nuo' 10-^-4. nuo 6 iki 

Nedaliomis mio 10 iki 12 vai diena.
8

Ofiso Tel. Dorchester 6194 
Rez. TęĮ. Dręial 9191

Dhr» jAl* ICotii
Rusai Gydytojus Ir Chirurgas 

Moterišku, ^vriškų. Vaikų ir visi 

Ofisas 6850 $tęney įsląnd Avė.
Valandos: 2—4. 7-r-9 yal. vak. Nedfc 
' Įlomis (r Iventadiepiila 16—11 

iVMMk



P-nai Lukai m uSUOMIŲ BAKŪŽĖS DEKALBO PARKE

KORESPONDENCIJOS jau

svei
Jovarauskiene

Baron Von PliukštBaron

viena Michigan vai

Liepos

karčia

Mes ieškojome

nd L. Ins,

THE WASHER THAT HAS

SOUTH SIDE BOING OOMFIHT

Tel. Boulevard 4705

VVestvillė je Perkūnas 
Nutrenkė 11 Metų

miestu 
karčia-

NATHAN
KANTER

AJUST- 
ABLE 
LEGS

ABC
MOTOR 

svvitch

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

ABC 
FRENCH 

TYPE 
AGITATOR

ABC 
INSTANT 
TOUCH 

RELEAŠE

The 7 
Kraft 

Cheese 
Spreads

r
LARGEST 

CAPACITY 
PORCELAIN 
J TUB

ABC 
FINGER TIP 
CONTROL

< AfiČ 5 
ONE-PIECE 

SOLIO 
STEEL 

lCHASSIS .

f ABC > 
OONVENIENT 

TUB 
COVER , 

SUSPENSION

Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas i$ geriausios rųšies pro
duktų.

LARGE 
BALLOON 
ROLLS.

4 SPRING 
SUSPENSION 

VVRINGER

Vakacijos pagunda — 
turi savyje Labiau-Su 
švelnintų Old Golds pa' 
keli—visuomet Dirbtu 
vės-šviežumo. —

/< ABC > 
' ALUMINUM
8 POSITION 

STREAMUNED 
< VVRINGER j

ABC 
FINGER 
TOUCH 

CLOTHES 
FEEOER

Kada 
mes

001 
kratt 
PlMeNTOfi

Rinko baltinius nuo virves; mi 
rė F. čerbauskii sūnūs.

Pradėjo- 
, kurs 
daugiau 

leško- 
surasti, 

3 metus

surasti sa-
P-nas

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it! <

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

Preferred,by> 
millions 

to mayonnaise
— CO4&

Kaip žiivis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų’* neturėtų būti.

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

Dabar jus galite džiaugtis tuo švarumu, 
BALTA drobė 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 Vertybe bet kada 
pasiūlyta.

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

Telefonuokite, kad dykai pademonstruoti.

laikų
Jovarausko balsas nu-

MAT T 5EPPMA SUSU M¥llWAKl

AMTU SBPPALA
MIKE PANTULA RIHTALAs i
HENRY

wE$nm.:NORij
APVfD 
SAM 
TOIVO M

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

Musų atostogos
Žmonės paprastai važiuoja 

atostogų, kad turėti poilsį, bet 
musų atostogos buvo daug 
skirtingesnės. P-nų Lukų far- 
ma turbut pirmų kartų matė 
tiek daug svečių, tiek daug

Co., kurios savininkai yra pp. 
Jovarauskas ir Pertulis. P-hia 
Lukas jaučiasi labai jpfltenkių- 
ta savo naujais rakandais, pa
taria ir visiems kitiems šios 
apielinkės fermeriams įsigyti 
sau rakandus iš Roosevelt 
Furniture Co.; jeiku kurie ne
žino adreso, p-nia Lukienė sa
ko, kad ji kiekvienam mielai 
adresų suteiksianti.

Grįštam į Chicago
Musų atostogos buvo neil

gos, bet linksmos ir vaišingos. 
Tiesų, jeigu ne p. Jovarauskas, 
mes dar būtumėm ilgiau atos
togavę. P-nia 
p-nia Kasparienė, p-nia Nau 
jokiene, p. Augaitis 
Von Pliukšt ir kiti visi baisa 
vome pasilikti ilgesnį 
bet p 
svėrė visų musų balsus. Mat 
jis biznio žmogus, bagotas, 
turi daug Šerų. Ir kadangi 
mes balsome ne galvomis, bet

Blue Front Meat Market Naujoj Vietoj
Vėliausios mados moderniški įrengimai. Automatiška šaldymo sy- 
stema. Sanitariškas maistų užlaikymas. Užlaikomų ' didžiausi pasi
rinkimą visokių mėsų, šviežios ir rūkytos, rūkytų ir šviežių kilba- 
sų, kumpių, balionių, salsisonų piknikams ir parems. Mes prista
tėm j namus. Musų kainos jumis nustebins.

Pirkite pas Lietuvi:
BLUE FRONT MEAT MARKET

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

KENTUCKY YEARLING 
VIENU METU SENUMO.

now in new-design 
Swankyswig glasses!

• Sparkling glasses strewn with 
bright stare... the new Swanky- 
swigs. You*ll want to collect a 
whole sėt. And while you’re doing 
it, get acąuainted __
with all seven Z * 
of the delicious __ &
Kraft Cheese Į * «
Spreads. They’re L Ii * n 
marvelous for 
sandwiches,salads I * 
and appetizers. I____ _

visokių pašnekėsiu, juokų ir 
klegesių. Bet čia pačių pp. 
Lukų kaltė, kad mus perdaug 
vaišino. Per pusantros sa
vaitės mes vargiai galėjome 
atskirti dienų nuo nakties, 
karštį nuo šalčio, meilę nuo 
paprasto žaislo. Mums dar 
truko dviejų žmonių iš Chi- 
cagos, tai pp. V. B. Ambrose 
ir P. Galskio. Mes . vieni ki
tiems greit išpasakojome vi
sus “džiokus”, pritrukome, 6t 'r ‘ • •
jeigu čia butų buvęs Ambro
se ir Galskis", tai atostogas 
dar ilgiau būtumėm užtęsę.

WESTVILLE, III
18 d. Westvillės lietuvių kapi
nėse buvo palaidota vienuoli
kos metų mergaitė, kurią nu
trenkė perkūnas.

Liepos 15 d., apie 2 po pietų 
ji rinko baltinius nuo virvės 
kieme. Mat, užėjo lietus. Stai
giai sužaibavo ir mergaitė kri
to negyva. Lijo tik labai ma
žai, o perkūnija sutrenkė tik 
vieną kartą.

Nutrenktoji buvo ruso, Jur
gio Yerem duktė, Catherine.

Po tragingos mirties mergai
tė buvo nugabenta į Urbo lai
dotuvių įstaigą, kur koroneris 
H. G. Lanham padarė pomirti
nį tyrinėjimą.

Zigmundas čerbauskas mirė 
Detroite

Mirtis aplankė ir kitą West- 
villės šeimyną, šiuo kartu lie
tuvių.

Pereitais metais čerbauskų 
šeimyna išleido į Detroitą savo 
sūnų, Zigmondą. Jaunasis lie
tuvis ten gavo darbą.

Šio mėnesio pradžioje tėvus 
pasiekė žinia, kad Zigmundas 
mirė.

Laidotuvės įvyko Westvillėje. 
Po pamaldų šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje, kūnas buvo palai
dotas tos parapijos kapinėse.

Velionis paliko tėvą Praną, 
motiną, tris brolius: Praną, 
Petrą ir Joną, ir dvi seseris, 
Oną ir Teresą.

Zigmundas Čerbauskas buvo 
gimęs Lietuvoje. Amerikon at
vežtas dviejų metų amžiaus.

Senas Mainierius.

TAUPYKIT PINIGUS UŽ
TIKRINTO! ĮSTAIGOJ

U. S. Government ištaiga. F. ....
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

ir p-nios Banetienės senasis 
darbininkas. Trumpai pasi- 
kalbėję, palinkėję jiems ilgų 
ir laimingų metų, grįžome į 
p. Lukų farmų. Tikslas bu
vo pasiektas, p. Banietų farma 
surasta, bet, deja, p-nia Jova- 
rauskienė nesijautė gerai, sa
vo dėdės nerado.

farmų
p. Linkui 
leidomės 
vietos- 

įteiktas buvo 
teisingai

P-nia Rožė Jovarauskiene, 
žmona M. Jovarausko, iš 
Roosevelt Furniture Co., šiose 
atostogose turėjo atlikti vienų 
svarbių užduotį 
vo dėdę p. Banietų 
Banieta prieš 20 metų aplei
dęs Chicagų; žinanti, kad jis 
čia kur tai gyvenus.

Darbas buvo neleiigvas. Gy
ventojai nuo Scottville, Hart, 
Pentwater, Fountain, Custer 
ir Ludington nebuvo girdėję 
panašios pavardės 
me ieškoti prie Irons 
nuo Ludingtono yra 
kaip 50 mylių tolio, 
ma farmų pasisekė 
bet dėdė Banieta jau 
ilsis šaltame kapinyne.

Irons, Mich-, kur gavome 
žinias Banietos farmos reika
lu, randasi prie miškų, retai 
apgyventose vietose. Pats 
Irons miestelis turi porų de-

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

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

sėtkų namų, bet jį galima pa 
vadinti lietuvišku 
Svarbiausia įstaiga: 
ma ir šokių svetainė, kurių už
laiko lietuvis, gana draugin
gas žmogus, p. Linkus. Tie
sa pasakius, geriausia infor
macijų vifeta visuomet /buvo 
ir yra karČiama. O labiau
sia Irons lietuviams ši karčia
me tai vienintelis centras, į 
kurį suplaukia lietuviai ir iš 
tolimesnių kolonijų. Čia jie 
įsigeria, jaunesni pašoka, se
nesni ramiai pagirkšnoja, sa
vo bėdas ir vargus apkalba.

Atkbliavęs į tokį' “šlaunų” 
miestų, kaip kad Irons, kur 
kitur žmogus eisi informacijų 
klausti, jeigu ne į karčiamų? 
Ir neapsirikom. Mes nei vie
nas nežinojom, kad ši karčia- 
ma yra lituviška, bet mums 
čia įėjus puolė į akį žymės lie
tuviškos kultūros 
mos išpuošimas, o pats kar- 
čiamninkas tikrai typingas že
maitis. Jis mum netik davė 
šalto alaus, bet svarbiausia, 
suteikė visas reikalingas in
formacijas ir jas kaip ant del
no išskaitė. Pasirodė, kad p. 
Banietos farma yra 9 mylios 
nuo Irons, kad jis yra arti 
miškų ir prie vandenų. Kad 
p. Banietas miręs trys metai, 
kad p-nios Banetienės seniau
sias darbininkas, kuris buvo 
ištikimas dar prieš važiuo
jant į farmų, tuoj po Banie
tos mirties, 
priežasčių, 
Padėkovoję 
formacijas, 
nurodytos 
mums 
viskas teisingai atpasakota, 
tiktai viena maža klaida pa
daryta apie darbininko pasi
traukimą. Gal jis ir buvo pa
sitraukęs trumpam laikui, bet 
niekur neradęs geresnio dar
bo ir gyvenimo sąlygų — vėl 
sugrįžo. Nemanau, kad jis 
savo gyvenime daugiau pana
šių klaidų darys — jis čia 
dirbs ir gyvens iki karsto len
tos jį pasveikins.

Mus visus svečius mielai pa
sitiko ne tiktai p-nia Banetie- 
nė, bet labai draugingas buvo

nežinomų 
apleidęs, 

už in- 
ieškoti 
Planas 
geras,

• aunu1 «1
1

Bosses Won,t 
Kire People with 
Halitosis ( biTeath )
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

I7ith the best to choose from these days, em- 
ployers favor the person who is most attrae- 
tive. In business life aa in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst oi faults.

Unfortunately everybody suffers from thia 
offensive condition at some time or other—- 
many more regularly than they thi..k. Fermen- 
tation of fooa partlcles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine balta fermentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
■■v*!! not offend others.

If you value your job and your frlends,.use 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. -----
bert Pharmacal Company, St. Louis, M

Don’t offend others • Check 
*halitosi$ with LISTERINE

DEKALB, III. — Suomių bedarbiai šioje apielinkėje, pla- 
samdyti WPA projekto, vietos Hopkins Parke pastatė dvi ty- 
piškas suomiškas bakūžes.

Visą darbą atliko rankomis, nusikaldami net metalines da
lis —pagal senovės suomių papročius. ■ ■

Daugelis suomių prisidėjo bakužių pastatymui, visai ne
gaudami jokio atlyginimo. <.

Ar nebūtų gražu, jei lietuviai įsigytų savo kampelį kuriam 
nors Chicagos ar valstijos parke?

L. M. NORKUS
Kės. YARDŠ 2084

'.Z tZ ..U’. "T 4-

Šerais, tai Jovarauskas 
mis “sUbytino”. 
skaitysite šį raštą 
visi busime Chicagoje

Sudiev Ludingtonas 
ka Chicaga!

PIKNIKAMS IR PAREMS ALUS
Mažos bačkutės ir pusgorčiai šalto alaus dėl pariy, Piknikų > ir išvažia
vimų. Turime kas koki norės. Pristatėm i nkmus. Kitur pigiaus ne
gausite. Taipgi vynas iš bačkos ir visokios degtinės buteliuose.. ’

Pirki tepąs Lietuvi: / •

Monarch Wine Liąuor Store
J. GAUBAS, Savininkas.' i

3529 So. Halsted Street Tel. Boulevard 7258

Noriu priminti, kad pp. Lu
kai yra seni naujieniečiai, 
skaito “Naujienas’’ nuo pat jų 
įsikūrimo. P-nų Lukų farma 
savo puikia tvarka lyginasi ppi 
Lašų ir Dilių farmai, kuri yra 
prie Michigan City, Iri d. Tur
būt bus dvi pavyzdingiausios 
farmos 
stijoje, o kita Indiana.

P-nų Lukų namas išpuoštas 
naujais rakandais, rakandai

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUUR CO. 
4707 South Halsted Street
Visi Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTOBĮ8

.............t

HJALMAftl MAMST B

NEW \ _
MODĖRN j 
DESIGN J _ _
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GERKIT TIK GERA yALŲ

Į PRECISION 1
Į GEAR j
\ MECHANISM į
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NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily New« 

PubUshed Daily E^cept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halated Street
Telephone CANal 8500

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

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

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

SUŽVĖRĖJĘ ŽMONĖS

Prieš kiek laiko buvo atidengta teroristinė “Juodo
jo Legiono” organizacija. Detroite, kurios nariai užsi
iminėja nekaltų žmonių mušimu ir žudymu. Dabar vie-' 
nas tos žmogžudų gaujos atstovas, Dayton Dean, prisi
pažino dalyvavęs negro nugalabinįme ir papasakojo, 
kaip jisai ir jo draugai tą piktadarybę atliko* •

Pas jį atėjęs vienas Harvey Davis, “Juodojo Legio-^ 
no” narys, ir pasakęs, kad jisai su savo sėbrais turėsią 
pramogą šeštadienio vakare — busią degtinės ir alaus, 
bet kompanija norinti turėti daugiau smagumo, Todėl 
ar Dayton Dean negalėtų surasti jiems kokį negrą, ku
rį jie išsivežtų iš miesto, kai bus gerai įsikaušę, ir nu
šautų? Jie norį žinoti, kaip žmogus “jaučia”, kuomet 
jisai užmuša negrą.

Dean pasiteiravo pas savo pažįstamus ir jie surado 
negrą, kuris pas vieną jų (dirbo. Taigi vėlai vakare visa 
šitų “Juodojo Legiono” narių gauja išviliojo niekam 
nenusidėjus} juododį darbininką į tamsią vietą užmies
tyje — ir jį tenai sušaudė.

Vėliau policija užtiko to nelaimingo negro lavoną 
pelkėje, pradėjo tyrinėjimą ir piktadarius suseku

Sunku suprasti, kas tuos piktadarius pavertė to
kiais žvėrimis. Iš Dean’o pasakojimo atrodo, kad jie yra 
taip sau žmogystos, kurie nieku nesiskiria nuo kitų pa
prastų žmonių. Vieni jų turi šiokius tokius biznelius, 
kiti dirba ir padaro vidutinišką pragyvenimą. Daugelis 
jų yra vedę ir turi šeimas. Uždarę savo biznius arba pa
baigę darbą, jie susirenka kame nors “paūžti”—— na, ir 
pirmas jų pasilinksminimas tai gėrimas.

Nieko čia nėra keisto. O) betgi tie žmogiškos išvaiz
dos sutvėrimai randa pasitenkinimą, žudydami negrą ! 
Šaudymas į nekaltą beginklį juodos spalvos žmogų 
jiems pramoga!

Dar daug žiauraus barbarizmo, matyt, esama šių 
dienų civilizacijoje.

DUJŲ MASKOS KŪDIKIAMS

Aną dieną buvo pranešta, kad Anglijos valdžios 
mokslininkai pagamino labai gerą maską apsaugojimui 
nuo nuodingų dujų. Valdžia ketina užsakyti tokią Rias- 
kų milionus, kiekvienam Anglijos gyventojui — vyrui, 
moterei ir kūdikiui, ir rengiasi prašyti parlamentą, kąd 
jisai tam reikalui paskirtų netoli 5 bilionų dolerių.

Dujų maskos bus padarytos ir sudėtos valdžios san
dėliuose. O kai jas reikės vartoti, tai .visiems gyvento
jams jos bus duodamos dykai. '■

Tam tikros maskos bus vartojamos apsaugoti nuo 
nuodingų dujų kūdikius lopšiuose.

Tai šitokios karo žinios yra skelbiamos taikoj IftL 
ku. Besiruošdama karui, Anglijos valdžia jau iš anksto 
planuoja, kaip apsaugoti nuo mirties moteris ir net kū
dikius, nes ji pramato, kad ateinančiame kare baisiau
sias ginklas bus nuodingi gazai, kuriais bus naikinamos 
ne tik armijos, bet ir ramus miestų ir kaimų gyventojai.

Ateities karas bus ne tik kova tarpę armijų. Jis 
bus kova tarpe valstybių, pasiryžusių išžudyti viena ki
tos gyventojus, be skirtumo ąmžiąus ir lyties. Visi galį 
numanyti, kokią nelaimę tas karas atneš žmonijai o 
betgi nėra tos šalies pasaulyje, kuri prie jo nesirengtų*

Visoje eilėje šalių valdžią^ šiandie turi savo rankose 
kaip tik tie elementai, kurie savo tikslus pasiekti nori 
per karą. Jeigu žmonės riesusipras ir valdžią iš jų ran
kų neišplėš, tai pasaulis susilauks tokios katastrofos, 
kokios dar nėra mačiusi istorija.

..................... .  - 4,i!Įj i i'ui n.

ARMIJA; IR FAŠIZMAS

Visose šalyse, kur valdžia pateko į fašistų rankas, 
pervęrsmai buvo įvykinti armijos iniciatyya arba ąu joa 
pagelba. Mussolini niekuomet nebūtų pasidaręs Itąlįjoe 
diktatorium, jeigu prieš jo banditiškas gaujas butų iš
ėjusi kariuomenę. Bet kariuomenės vyriausybė stojo į 
talką juodmarškinių vadui. Ji pareikalavo, kad karalius 
paskirtų Mussolinį ministeriu pirmininku.

Hitleris pasidarė Vokietijos valdovu irgi tiktai tuo
met, kai armijos generolai sumanė jį pavartoti darbi
ninkų judėjimui sutriuškinti* KoJ armija buvo “na*

Chicagoje paltų:
Metams ...........    $8.00
Pusei metų ...........................  4.00
Trims menesiams 2.Q0
Dviem mėnesiams -----__ 1.50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .............  8c
Savaitei .... ................... .—18c
Mėnesiui ....__ _______ —75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoj,
paštai

Metams $5.00
Pusei metų 345
Trims mėnesiams 1.50
Dviem mėnesiams 1.00
Vienam menesiui  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams . . $8.00
Pusei metų -- -------— 4.QQ
Trims mėnesiams----------— 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
‘ 1 . ..ii Jg=y.-.'.r.T.', .—„■

ciams” priešinga, Hitleris galėjo; kelti riaušes, galėjo 
gatvėse skandalinti ir užpuldinėti žmones, bet negalėjo 
prieiti prie valdžios. ..

Lenkijoje Pilsudskis padarė perversmą, pasiųsda
mas savo legionierius prieš konstitucinę valdžią Varšu
voje. Lietuvoje ^teisėtą respublikos vyriausybę nuvertė 
išdavikiškį armijos generalinio štabo ir aviacijos kari
ninkai* . '

Panašų dalyką dabar matome ir Ispanijoje. Armi
jos generolai čia sukilo prieš demokratinę respublikos 
valdžią, ir jau beveik savaitė laiko, kai Ispanijoje eina 
kruvinas vidujinis karas. Jeigu sukilėliai laimėtų, tai ir 
šiame pietinės Europos kampe butų įvesta falistiška 
diktatūra.,

Taigi- šių dienų fašistiškos valdžios, yra niekas kitą, 
kaip tam tikros rųšies militarizmo padaras. Jeigu de
mokratija nori save apsaugoti, ji turi pasirūpinti, kad 
pirmiausia butų pažeboti militarizmo vadai.
- • --------- ■' ....... ...................................... ............. . i »■■■■., 'IH —, ' . . . I -!•.

Tai kada bus karas
H. H.i i liu . . |||. VII m ........

Nėra taikos

Tiesą pasakįus, šitaip klau
simas visai netektų statyti.. 
Didžiam j am karui pasibaigus 
jau mes bent daugiau kaip de
šimt karų turėjom, o -štai įr 
dabar nėra taikos. Po didžiojo 
karo jau vien tik Lietuvą tu
rėjo tris karus: su rusais, len
kais ir vokiečiais. O kur dar 
Turkijos karas, Bolivijos, Kini
jos ir visa eilė kitų. Bet daly
kas tas, kad! visi šitie buvusieji 
karai yra įtik vietos pobūdžio 
ir visai -gyvai Europos ir dali
nai viso pasaulio valstybių in
teresų nepaliečia. Prie šitokių 
karų jau mes taip esame pri
pratę, kad net nelinkę juos tik" 
raišiais karais vadinti, nors jie 
taip pat yra didžiulė tautų ne
laimė.

Taigi, kuomet mes statome 
klausimą, kada gi bus karas, 
galvoje turime tokį karą, kuris 
įvels daugelį pasaulio valstybių 
į tas dideles nelaimes. Dabar 
pasaulyje yra trys žemės taš
kai, kur besotis karo dievas 
nekantraudamas laukia aukų, 
kur ginklas yra didžiausioje pa
garboje: tai Japonija, Italija, 
Vokietija ir dalinai Lenkija. 
Visuose šituose kraštuose, vie
name ar kitame pavidale, yra 
įsigalėjęs diktatorinis režimas. 
Visų šitų kraštų tariamieji tau
tos vadai tvirtina, kad jų tau
tos yra pašauktos pasaulį val
dyti, pasauliui duoti tinkamą 
tvarką.

Mėginkim į kiekvieną iš tų 
valstybių atskirai dirstelti įr 
pątirti, kiek jos karui yra pa
siruošę.

Japonijos karingumas
Japonija visai nedviprasmiai 

duoda Europai suprasti, kad 
jai jos salynuose esą sunku gy
venti ir kad ji anksčiau ar vė
liau ieškos daugiau erdvės. Tuo 
tikslu ji jau sudarė tariamąją 
Mandžuoko valstybę, kurįoje 
laiko savo kariuomenę ir kurią 
kaip įmanydama savais koloni
zuoja. Jau keletas šimtų tūks
tančių buvusių karių šeimų čia 
perkelta ir žemės ūkiuose jįe 
apgyvendinti. Suprantama, kad 
kitus apgyvendinti, tai reikia 
esamus gyventojus kaip nors 
prarętinti.

japonai čia savo misiją at
sidėję vykdo. Pavidale visokių 
honhuzų daro neva sukilimus 
ir po tų sukilimų priedanga 
naikiną vietos gyventojus. Eu
ropą tiek dabar užimta savo 
bėdomis* kad ęia negali savo 
ąkių tinkamai atverti.

pęt, kaip sakoma, apetitas 
atsiranda bevalgant. Taip ir pas 
Japonus. Jie įsigalėję Man- 
aiuoko tariamai nepriklauso
mojo vajstybęje, dabar jau 
visokiais budais provokuoją 
MapgųJijų ir Čia npva ramiu 
keliu nori įsigalėti. Bet tai vis 
Japonų laikini darbai, tik da
linis j U numatytos programos 
vykdymas. Tai tik noras čia 
sau daugiau erdvės turi, di
desnę atsargą gyventojų įsigy
ti, kad netolimoje ateity butų 
visai tinkaw ppbmfc męs-

niam žygiui. O tasai didesnis 
žygis tai pulti Sibirą.

Aziją aziatams
—Azija aziatams — štai šių 

dįenų Japonijos obalsis. Šitas 
sukis Japonijoje dabar visur ir 
visame skiepijamas. Yra susi
dariusi įtakinga priešakyje si 
Araki politinė grupė, kurį vi
sai rimtai šitokiam karui ruo
šiasi. Šioji politinė grupe gene
rolo Araki yra įsteigta 1933 
metais įr vadinasi — Jaunoji 
Azija. Jaunosios Azijos ideo
logai tvirtina, kad Azija turi 
priklausyti tik aziatams ir visi 
europiečiai turi būti išstumti, 
Kadangi rusai valdo Sibirą ir 
daugiausia Azijoje yra įsigalė
ję, tai jie pirmieji iš čia turi 
būti išvyti. Jau taip lemta, kad 
gerieji tautos, dievai japonams 
pavedė šitą misiją atlikti, nes 
japonų tauta yrą dievų numy
kta tauta ir jai ateityje bus 
skirta visas pasaulis valdyti. 
O kol kas reikią. būtinai Azijo
je įsigalėti, Ir fitam visokiais 
budais ir visokiomis priemonė
mis ruošiamasi. Kol kas ieško
ma daugiau edryės, kad bhtų 
kur atsispirti, kur įsibėgėti įr 
tuo pačiu sudaromi didesni gy
ventojų rezervai^kad butų kas 
į frontą siųsti:šitai misijai 
Jaunosios Azijos; ideologai ruo
šiasi visai rimtai, jie pirmiau
sią veikią visą Japonijos poli
tinį gyvenimą. Stengiamasi taip 
jisai pakreipti, kad numatyti 
tikslai butų lengva atsiekti, ši
ta grupė labai yra įtakingą Ja
ponų armijoje, ypač jaunųjų 
karininkų tarpe, Generolas 
Araki yra remiamas turtuolio 
Madziski ir iš viso stambioji 
Japonijos pramonė jį visame 
palaiko, šios ideologijos pagrin
dams nustatyti leidžiamas žur- 
palas °Kaido”, kuris labai yra 
kariuomenės tarpe paplitęs.

Militaristų klikos
Generolo Araki opozicionie

riai yra vedami generolo Ilgą
ja. šita grupė taip pat daugu
moje susideda iš kariškių, bei 
jie labai yra įtakingi Japonų 
įmperatoriaus sferose. Tai^dau- 
giausia stambus žemvaldžiai, 
kurie nėra labai linkę karams. 
Šitai grupei iki Tokio skau
džių įvykių priklausė beveik 
visas generalitetas. Štai dėlko 
Tokioje jauni kariai nutarė vi
są vyriausybę išžudyti ir tik 
išimtinai iš Araki šalininkų ki
tą vyriausybę sudaryti.

Jie tvirtina, kad dabar esą 
geriausias momentas pult SSSR, 
kuomet Europoje viešpataują 
suirutė ir kuomet SSSR dar 
pėra galutinai karui pasiruo
šusi. Esą j eį šitas momentas 
bus pražiopsotas, tai jau dau
giau kįto tokio nebusią. Kaip 
žinome* tasai sukilimus nepa
vyko, bet vis dėlto Araki įta
ką nesumažėjo, o ji gal dar 
daugiau įsigalėjo, nes Japonų 
imperatorius nerado galimu 
mos visai pasmerkti.

Trečioji Japonų imperialistų 
grupė yra ne taip žymi nužu
dyto gep. gagato s vądovaųją-* 
ma. šie beveik vįsame pritaria

JIE TIKISI GAUTI PO $200 I MĖNESĮ

CLEVELAND, O. — Pereitą savaitę Gevelande įvyko Townsendo plano šalininkų konvencija. 
Dalyvavo 10,000 delegatų. Townsepdininkai mano, jog atęis laikas, kada 60 metų žmonės gaus

po 200 dolerių j mėnesį pensijos.

Araki vedamam politikos kur
sui, tik yra žymiai atsargesni. 
Japonai yra beveik visai karui 
pasiruošę, bet štai ši generolų 
tarpe nesantaika trukdo pradėti 
karą. Tokio įvykiai tiek sukrė
tė Japonijos armiją, kad vargų 
jį per metus kitus tiks tikram 
karui, štai jų laikraštis Džidži 
Šiųpo sako, kad reikia įvesti 
armijoje kietą drausmę, Kitas 
dienraštis “Sugai Spgio” tam 
pritaria. Armijoje turi viešpa
tauti visiška drausmė, viena 
valia, viena nuotaika. Japonams 
gerai yra žinoma, kad su pa
krikusią armija karas beveik 
Įięrą galimas^ Ten, kur yrą ne
pasitenkinimas, ten, kur kąrių 
drausmė yra palaužta, — te
nai laimėjimų netenka laukti. 
Tais ątsįtikimais karui prasi
dėjus pirmos savosios kulkos 
visuomet savuosius nepatiki
mus asmenis praretina. Tai ge
ra proga suvesti be jokių skau
smų savo sąskaitas.'' Tokios są
skaitos rųsų japonų anuoipet|- 
piu karu rusų armijoje labąi 
gausiai buvo suvestos, šitai ja
ponai Ubai gerai žino. Dėlto jų 
noras,, dabar armijoje grąžinti 
prarastą drausmę, O ją grąžin
ti visuomet yra sunkiau tenais, 
kur armijos tarpe yra įsivėlu
sį politika, ypač jei šia politi
ka vadovauja žymesnieji kari
ninkai. šiaip japonų karys yra 
labaį drausmingas ir karui ti

IIM-'1* .’.'i.iiį* Ii"ii—— ui M""!1 ' V."-—I* jį ji h i f' *■■■*—**! ,"'! ^   ■*■'■*'1 lį ynmi ii»Įi iny?
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kęs, Gal visięnič žinomas fak
tas, bet dabar labai pravartu 
jią prisiminti. Japonai yra iš
radę savpS rųšies povandeninę 
torpedą laivams skandinti. Bet 
šioji plaukiančioji torpeda yra 
reikalinga, kad ją žmogus va
dovautų, kuris torpedai sprog
dinant laivą neišvengiamai tu
ri žūti... Kai reikėjo padaryti 
pįrmas toksai bandymas, dau
giau kaip trys tūkstančiai jau-* 
nuolįų karių atsirado savano
riais, Tokio kariai sukilėliai be
veik visi savarankiai patys nu
sižudė visai nelaukdami teis
mo.

Jauno karininko 
drąųsmingumas

Štai vienas ryškus pavyzdys. 
Tokioje sukilimą pralaimėjus, 
Vienas jaunas karys, sukilimo 
dalyvis, jau veda kuopą atgal į 
kazermes. Visi žino, kad čia jo 
laukia paskutinis gyvenimo ak
tas. Bet. jis drausmingai kartų 
su visais kariais žygiuoja į ka- 
zermieš. Štai priėjus prie ka- 
zermių durų, jis duoda koman
dą eiti pirmyn, o pats sustoja. 
Kuopos kareiviai supranta ką 
tai reiškia. Sustoja, maldaują 
jo tai nedaryti,, nes nežinią 
kaip dar bus, koks jo likimas 
laukia, Jaunąs karys drausmin
gai kuopai šuktelėjo “pirmyn” 
ir . kuopa ta pačią akimirką 
žengia j kązęrmes, oi tasai jąų-

... i""!"’"*............. ..... i........ 1 it1 ii"—"1*.. ■ ui į 

nuolis karys Čia pat prie durų 
paleidžia sau šūvį į kaktą.

Geram japonų kariui nepri
valų kitaip mirti.

Kaltas esi, pats save bausk, 
nelauk iki kiti tave nubaus. 
Tokie kariui tikę yra karui, bet 
reikia Jaukti, kad Japonai savo 
armijoje praradę drausmę ke
liems metams norės taikiai gy
venti, Štai jau dabar jie skel
bia, kad su SSSR net norį su
daryti tokią sutartį, kuri ilges
niam laikui laidotų taiką.

Italija pasinaudojus gera 
proga jau puolė Abisiniją ir 
etiopus modernišku ginklu nu
galėjo. Bet juk karas dar ne
baigtas. čia dar gajimą, kad 
tai buvo tik įžanga į didesnį 
pasaulinio maštąbo karą.

(Bus daugiau)

■ h .. „ /
•*" ......................................................... ĮĮ ■ ■ ■■        »l    ■■■I II

‘ t.( ■ •■_* . *>■ '.i

Sidit laikais jokio biznio įmo
nė be reklamos negali gyvuo
ti. Konkurentų yja tiek daug, 
kad tik nuolatfaiį, kasdieninis 

‘ skelbimas gali patraukti. dides
nį klijentų skaičių.

Ąmerikos įmonės gerai su
pranta, kad be geros reklamos' 
neapseisi. Kuo daugiau rek- 
lamuojiesi, tuo geriau sekau.

Reklama, kuri atliekama duo
dant skelbimus į laikraičius, 

.visuomet apsimoka.
a>

Kas garfiųati "'Naujienofe", 
tas visuomet turi naudos.
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Po.cahontas Mine Run Screened
Smulkesni' $6.80 tonas.

Sfc.yS.v
Bis

Ketvirtądienis, liep. 29, ’36

Juozapas Gudjonis
Petronėlė Liutkus 

sužeista
KAIP MUSIŲ Hospital

Ligoninė

Liepos 18 dienų, šeštadieny, 
tapo palaidotas Sy. Kazimiero 

veteranas 
40 metų 

dėl karš-

kapinėsę buvęs karo
Juozapas Gudjonis 
amžiaus, kurs mirė 
čio.

Gražus būrys giminių Įr 
drangų dalyvavo laidotuvėse įr 
ąpĮę -60 ąutomobilių palydėjo 
velionį į amžino pasilsio vię- 
tą-

Velionis Juozapas Gudjonis 
buvo rimto, budo vyrąs ir jo 
mirtis uždavė skaudų širdies 
skausmą tėyąmą ij giminėms.

-- Senas Petras.

"John T. Zuris Dav” 
piknikas

Rugpiučio diepą Ryan 
Woods miškuose, prie 87 gat- 
yės ir Węstęęn avenue, rengia
ma piknikas tikslu pagerbti 
lietuvių kandidatą į teisėjus 
John T. Zuris.

Piknike bus laimėjimui nau
jas gražus Pontiac automobi
lis vertės $|,000.

Tikietų išdalinimą tyarko 
Jonas Tenzis, kurio raštinė ran
dasi adresų 33Q3 So. Ljtųąni- 
ca avė. Jis būna ofise nuo 4:30 
iki 9 yal. vakare. Kurie nori
te liuosu laiku uždirbti pini
gų, tai atsilankykite į tą ofi
są, galėsite paimti tikietų par- 
davinėjimm,

- Demokratas.

Praėjusios savaitės pabaido
je išvąžiavo atostogoms p-pią 
Josephine Kriščiujiienė, 4500 
Šo. Ashland ąyęnue; p?nią Šąt- 
fcaiįskienė, 4600 So. Marshfield 
avenue, ir p-nia Rakauskienė. 
Visos trys ponios išvąžiavo į 
šiaurinę Wisconsin valstijos da
lį. Atoątogauti jos mąno apie 
porą savaičių.

Jos taipgi išsivežė atosto
goms savo šeįipynas — vaiku
čius. Ir iš atostogų rąšo, kad 
oras yra sveikas, dienomis šil
ta, o naktimis taip vėgu, kad 
beveik reikią užsiklojus miegq- 
ti.

t Senas Petras.

Juokai-pasikaį 
liejimai

tą-Antanas; Girdėjau, kąd 
ve superintendentas pagadino 
medžiągąlyių,

Mąikis: Q ne, jis to nesakė.
Antanas: Tai ką jis sakė?
Mąikis: Ogi — užsidėk ke

purę, atlėkė genys!
—o—

štai Maikio Drutso patyri
mas. Jis nusipirko bačką alaus 
Birmą dieną negalėjo pę pa
kelti jos. Bet kai pradėjo alų 
iš jos gerti, tai bęgęrdąmąs j 
keletą dienų pąsidąrę taip tyir 
fas, kad jau pakėlė bačką vie
na ranka.

Formalias (dirbtuvėj): Tam
sta visuomet payėĮų^i darbui 
Ar tamsta nežinai kada męs 
pradedam dirbti?

Jurgis: Tikrai nežinau, ba 
visi jau dirba, kai aš įeinu.

7-0—
Motina: Jonuk, kada tu su

purvinai taip savo rankas?
Jonukas: Prąusdamas bųr 

na.
—9—

Bubnas: Mano ipotęris pabė
go su mano geriąusiu drąn 
gi?-

Trimitas: Ar jis btfvo grą
žus?

Bubnąs: Ąš nebijau, niekyo-
tnet jo nėsu sutikęs*

— Surinko Veronika Fąiza.
• 4 . > .*>> .* . vjrv’-’- -■ir-’*'' *’* "rf

Liepos 14 dieną tapo 
sta Petronėlė Liutkus. 
Blue Islarid avenue/

P-nia Liutkus važiavo r— • _ j ■

sužeir
2230

P-nią Liutkus važiavo Ash? 
lapd ąvęnuę gątvėkąrių sė- 
dėjo trečiame suole nuo fron
to. Ties 36 gatve į gatvėkarį 
įvažiavo didelis trokas, išmušę 
gatvėkario durų stiklus ir su? 
žęĮcĮę p-njos Liutkus akis iy 
strėnas. Ji dabar yra gydyto
jo priežiūroj namie.

— Senas Petras.
•. k * / ■ * (

Lietuvis automobilio 
nelaimėj

Automobilis ąntrac|iemo va
kare apie 10 valandą sųpkiai su
žeidė Juozą Wistartą 53 m., 
3524 So. Ralęted street. Ne
laimė ištiko Wistartą prie 36 
gątyės ir Union avenue. Jis ta
po nugabentas į St. Paul’s li
goninę. Mašiną, kuri suleidę 
Wistartą, operavo Paul Colson, 
5403 Shięldą ayępųe.

P-lė Helen Petrovich 19 me-
tų, 4423 Rice street, areštuo
tą ir kaltinama neatsargių va
žiavimu, Ji nesustojo prieš 
raudoną šviesą ir užkabino ma
šiną, kuria važiavo Mrs. Anną 
Spears iš Hillside. Mergina aiš
kinasi, Kad ji susirgusi beva
žiuodama, todėl ir nelaimė įvy
kusi.

Areštuotas už užka- 
binėjimą mergaičių

Policiją areštavo Ąrcherą 
Richardą Brewineto, 35|7 N. 
Ęutherford avenųe. Ęręvvinęto 
suimtas buVo Cplųmbus parko 
už tai, kad užkabinėjęs jau
nas mergaites.

Nutektas mirčiai
Peter KrisoųĮąs, 39 grai

kui, teismąs pąąkyrė mirti elek
tros kėdėj spąlių mėnesio 23 d. 
Prąėjųęį kpyo mėnesį Krisou- 
las nušovė Irvingą Fehlbergį, 
menedžerį Midwęst teątrų, 3538 
Archer avė.

Krisoųlas buvo padavęs pra
šymą iš naujo jo bylą nagrį- 
petį. Teisėjas ĘĮi Frankhąųser 
prašymą atmetė.

Moteris išbuvo tris 
metus kalėjime

Mrs. Daisy Tegtmeyer išsė
dėjo tris metus kalėjime ųž 
paniekinimą teismo- Ji atsisu
ko duoti teismui informacijąs 
apie fam tikr^ savąstį, kąri9^ 
globėją (trifetisas) buvo.

Ir teismas nekętįna išleisti 
jos, iki ji neduos reikiamų in
formacijų.

Dvidešimt darbinin
kų pritroško gazų
Dvidešimt darbininkų prĮ- 

trpš:kQ gązų. Jie tąise pųm- 
pas, kuriomis ugnėgesiąi Iš
pumpuoja yandęnį apsėmusį 
Union stoties, pašto ir kelto 
kitų lytimu trpbesĮų skiepus, 
kai aptrądięnį prątruko vie
nas didžiųjų vandens perva- 
dų prię Cąnąl Įr Hąrrįsop gąt- 
vių.

Elektra užmušė 
ugnėgesi

Ugnagėsis Thojnąs Fitzge- 
rald 35 m., 1921 East 47 st., 
darbąyosi kartu su kjtais ge
sindami gaisra gilusį adresu 
1537 West 46 street. Fitzge- 
rąld užmynė elektros vielą ir 
vietoj biįvcį ųlpiustas.

fitel

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami 

vaikams .......
Palagas ligoni

nėje   ........ .
Akušerija na

muose .......... —
Medikais egzami-

naciia .............
POUGLAS PARK ĘOSpiJAL

1900 So. Kedzię Ąve.
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NĘ\y YORK. — Kai Nęw Yorke užėjo karščiai, tai (langiau kaip milionas žmonių sugarmėjo į gąrsųjį Coney Island mau
dytis ĄtĮąnto vandenyse. Šis pąveikslas įtrauktas aeroplane, parodo kąip “byčius” atrodė.
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Pašovė laiškų dežu-
čįų vagilį

~T

Jauki vieta vasaros »„£**0058 įskiepyti W
metu

Du pašto klerkai • trečiadienį 
pašųvė Haroldą Grajiąm, kai 
jis mėgino nuo jų pabėgti 
Graham nę^ępiąi Jbuvo areštuo
tas už iškrausfymą dėžučių, ku
riose paliekamą laiškai.

540,000 HJąųsčąi 
kpncėrtų

Ąpskąįčiudjhmą,1 ka<r; duoda
mų Grant Parke koncertų per 
pastarąsias dvi savaites klausė
si pe mažįąų, kąip 540,000 
žmonių.
$1.94 žmonių gerovei

|93.4 piętąis Qhicagos miesto 
valdžius įvąįrųs skyriai išlei
do žmonių gerovei po 1 dolerį 
94 centus -nuo - kiekvieno gy
ventojų. Iš tų $1,94 ėjo 74 
ceptąi pašalpai (cbąrities).

New Yorkas gi 1934 metais 
žmonių gerovės reikalams iš
leido po $18.69 nuo kiekvieno 
gyvenančio |ęp ąsippns. Iš to(s 
sumos pašalpąi ėjo $15.30.

Milwaukee miestas tais pa
čiais metais, išleido pašaipus 
yeįkąjams $21.59 nuo galvos 
kiekvieno gyvenančio ten" as
mens.

Pąsirodo, kad Chicaga, kaip 
miestas, pašalpos teikimų bie- 
dnuomėnei rūpinasi ne per- 
daug.

Teisia politikierius
Teisėjo George N. BlaĮt 

karpbąriuosę negripęjapia 20 
wardos 23 precinkto balsavi
mų Viršininkų byla. £ie po
litikieriai yra kaltinami balsų 
sukimu. Vienuolija asipenų 
liudijo, kad tame precįnkte jų 
vardai buvo padubti kaip ŲaĮ- 
savusių piliečių, kuomet jię 
visai nebalsavo priinary rių? 
kimuose balandžio 14 d. š. m.

Teisėjas' BlaĮt yra asmuę., 
kurs pęseniai paskyrė Philip 
Zimmermanui metus laiko ką? 
Jėfi už taj, kad pas jį rastą 
keliolika sumarkiuotų balotų 
iš baĮsavimų stoties Bridepoy- 
tę, prie Halsted ir 35 ągtvių.

15,000 fąrinerįų sun

Tavernos
Kur -Susirenka Lietuviai_____

MEMEL CARE
. 1325 North Halsted Street 

___ užeigoj visuomet rancįasi ge
riausios rųsies gėrimai kaip amėri-
Mušu 
j-f _XiL • 

koniškf, taip importuoti ir visokios 
rūšies maišyti alus MilĮer HigĮiLife, 
taipgi gaminame kasdiena šiltus pie-
malonus
kytį.

rųšies maišyti alus MilĮer HigĮiLife.
tus. užkandžių visuomet randasi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus atšilan-

Savininkes Mama ir Duktė. 
' EMMA IR EMILY.

LOUIS INN
Cary Specal Alus pas mus visados 
ir veltui geri lietuviški įdlbasai su 
kopūstais ir užkandžių, o šeštadie
niais Bar-B-Q veltui. F' ’ 
šeštadienis ir sekmadienis, 
yra ir gražus kambariai dėl 
toju.

Muzika kas 
taipgi 

1 vasaro- 
Savininkai

Louis ir Bernice Nizin- 
• skiai
83rd AND KEAN AVENUE

stalo, pik kokiam kli
mate, jus galite gauti 
Old Golds' Dirbtuvės- 
Šviežumo —persitikrin
kite patys.

šunų gaudytojai per mėnesį 
atveža į “gąrbąrnę” — dog 
pourid — po 500 šunų. Illi
nois Hųiųąųe Sųciety praneša, 
kad jos ofisai kas mėnuo gau
na apie 1,400 pašaukimų tele- 
fonąis ątyažiuoti ir pasiimti 
i^ privąčĮų namų sergančius, 
purenusius aj-ba nebenori
mus laikyti šunis. Tlie Anti- 
Cruelty Socięty patalpos yra 
adresu 155 Węst Grap avė.

Kuomet Chicagoj yrą išim
ta šunitųs laikyti, 24,000 lais
vių, tai New Yorkę tokių lais- 
nių ištinta 300,000, reiškia 12. 6 ionai ar dau(riau $7.00 tona3 
kartų dąugiąu, negu Chicagoj. Smulkesni- $6.80 tonas.

.................... 'j..........i. f . 111
TeL Republic 8402

Grane Coal Co.
5332 S* Long Ave<

Chicago, III.

Bungalow Imi
Musu užeigoj visados randasi ge

riausios rųšiės degtine, vynas, alus, 
cigarai, cigare tai; užkandžiai veltui. 
Muzika kasdien. Graži vieta visiems 
užeiti ir gražiai laika praleistu At
dara visa naktį. Savininkai: 
PETĘR GREEN & JOS, TR^POSKAI

82 n d and Kęan Avenue

Anna’s Tavern
Musų užeigoje visados yrą geyos rū
šies degtines, vyno, alaus, cigaru, 
cigaretų ir užkandos. Vieta naujai 
atidaryta ir gražiai išpuoštą. Stalai 
moterims ir merginoms, taipki ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame vi
sus draugus ir pažįstamus i 
Anna’s Tąvern.Savininkes mama ir 
duktė.

B. & A. Pečiuliunienė
8446 So, Vincennes Avė.
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John Gricius Tailor
Pranešu visiems draugams ir koštu- 
meriams, kad persikėliau į naują 
M6tą.rr Pėr daug metų esu gefąi pa
tyręs savo darbe. Siuvu naujus apt 
užsakymų ir taisome ir klininame 
senus už prieinamas kainas. Dar
bas garantuotas.

$21 W. 34th St.

Typiškas vaizdelis Įš Chįcą- 
gos parkų. Kiek jąųpuoliąi pa
gauną žuvies parkų prūduose, 
yra nesvarbų. Bet kad toks 
užsiėmimas jiems einą į svei
katą, to -niekas nenuginčys.

Jaunuolis nufotografavęs šį 
parkų kampelį gąvo pri^ą fo
tografinių paveikslų konteste.

Pabąr p, Vi K. Brown, Chį- 
cagos parkų distrikto pramogų 
yiršipipkąs, prąųęšą, kad įr vėl 
yrą paskelbtas amatorių fęto- 
grafų kpptestąs.

Pąvęiksląį, tik Chięagos par
kuose arba bulvaruose nutrauk
ti šiemet nuo gegužes 1 ik) 
rugsėjo 9 .d-, gali būti paduo
ti kontestui.

Kontestui paveikslai priima 
mi šitokie;

parkų ĮąndŠaftaį, įdomios vie
tos;

parkų veikla
grupės ^žmonių;

parkuose bežaidžią vaikai, 
paukščiai, atvaizdai gyvulių, 
etc.

Aplikacijas kontestui galima 
gauti visose parkų patalpose— 
fįeld hoųsęs.

Uętpyjjąi ir lietuvai
tes paėmė leidimus 

vedyboms

ir

ir

šie lietuviai ir lietuvaitės iš
siėmė laisnius (leidimus) j ve
dyboms:

Rayipond Mulfany 27 m.
Johanną. Rųtjcowski 25 m.

Frank Nemeth 43 . m.
Louise Ęadostis 28 m.

Louis Castagnoli 29 m. ir Dp- 
rothy Radosevich 21 m.

Jaclę PųrvĮs 26 ip« ir Viyiąn 
Gampbed 20 m.

gfęyę MęiUUS Ę5, m, ir 
Johnson 33 m.

Louis Garison 29 m. ir 
tęlle Zųkowski 23 m.

Ina

Ek

sportai, žais-

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Stręet 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovąąą. Modernišku Vestuvių Pavei- 
^««I» 5883-5840

"2. i J....'.J.' J J.1 n i. i. .'■>

Automobiliai
IR

Auto Mekanikai
................... .. -...... >

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

MILDA AUTO SALES
Vienintelis lietuvis pardavėjas 

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

806 West 31st Street 
Victory 1696

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi gp- 
ros rūšies degtine, vynas, alus Ąm- 
brozia, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į musų nauja užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tel. Englewood 2792

6556 Sę. State St.
kampas Nortb West 66 St.

Siunčiam Gėles Telegramų į VIsm 
Pasaulin Dalis

LOVEĮRIS
kvietkininkas

Gėlęs Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOŲlevard 7314

WAJ.ŲJjji. MM T"W

Chicagos šunų 
kųlftjliją

bet 
kad Chicagoj 

k

Niękąs tikrai nežino, 
yra spėjama, 
randasi nuo 250,000 iki 75Q 
000 tūkstančių . šunų. Tau 
šunų kolonija čia gan skait
linga. į; Tačiau ;tik 24,0jft(i ^ų- 
nų laikyti išpirkti yra laisniai 
arba leidimai.

Sveikatos departamentas 
praneša, kad šįmet šunys įkan
do 5,600 žmonių. Tiek bent 
‘ ' Iš tp

įLaidotuviu Direktoriąil
• .......... •■■.»■■■ *«,.......

[p JUOZAPAS fk 
UDEIKIV

_ ĮĘ TĖVAS y 
REPublic 8340 w

Tiesioginę pagelbų ta ar kh 
tą forma federalė valdžia sų- 
tęiįLė pepkiolikąį tųkstąųčių 
Ųlinoiš f armėnų per paskutį? 
nįųs metus, kurie išsibaigė su 
įiępoą J d. šių mefy. 7' „ ikąftdįmy TOOrtuotą.

/WUI ........ ii 1..... i

GERB. Naujienų skaityto- 
jof skaitytojai prašomi 
Snių reikalais eiti i tąs 

tuvea, kurios skelbiąs!
Naujienose.

J. K. AUTO REPAIR SHOP 
Repairing — U—■’—,1“~ 
Service - 
painting.

bus patarnavimas,
911 W. 3?rd Place

Balzekas Motor Sales
Nauji Chrysler ir Plymouth. Didelis 
pasirinkimas vartotų karu. Tei- 
ringąs pątąrnavimas.

4020 ARCHER AVENUE 
Tel. Lafayette 2082

— Overhauling — Battery
- Straightening fenders and

Darbai garantuoti. Geras ir sku-
‘ JAS. KAŠLAUSKAS

> Yards 0955

Bvy plovęs wlth w|ięt 
it

issste- 
“bo. M ir’ a™-

” ■
LISTERINE 

TOOTH PAŠTE 
25'

Rietuvių Draugijų ir 
ĘJiųbų dėmesiui

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI bus talpinami Naujienose 
tiktai pey DVI DIENAS. Už * 
fiiau pakartojimų reikės mokėti, 

“NAUJIENŲ” ADM.

QUlCt\LY <

REDOENED

fGS 4OYH.C

PARENGIMAI
>?

Draugijos “Lietuvos Ūkininkas” metinis išvažiavimas įvyks 
rugpiučio 9 d. Big Tree Grove prie Archer avė., Willow 
Springs — Miknio darže. Gros Henry Peters orkestras, 
vadovaujamas draugijos naria Petro Rudakio. Visi kvie
čiami atsilankyti j pikniką. —-Jėva Lukošiūtė, fin. rast.



SAUSROS NUOSTOLIAI VAKARUOSE DU ŠIMTAI MILIONŲ
CLASSIFIEDADS CLASSIFIEDAOS

S t rieke n cattle beside dried-up lake

For Rent

‘The man at the plovv1

dabar tik smėlio ir sukretėjusio

G r įnorius

Mich

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras Untanas

Roseland

DYKAI MOTERYS

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS

Taksų bilas išsiunti
nės iki rugpiučio 1 d

BAKING 
PQWDER

Dar apie paminėji
mą Dariaus ir Girėno

Personai
Asmeny Ieško

COAL 
Anglys

NAUJIENOS 
1739 Su. 

HJited St» 
HICAGO

1739 S. Halsted St.
CHICAGO ILL.

$5.25
5.50
4.25

Fanas for Sale 
Ūkiai Pardavimai

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovi 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 ji 
galite gauti

Jau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą

Business Service 
Biznio Patarnavimai

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

žmonės
Užinteresuoti

Business Chances
Pardavimui Bizniai

mus ir sveikinimus iš tolimo 
Wyoming. — Rep.

ŠiįiĮfcŠŠŠįį

Draugijos “Lietuvos 
Ūkininkas” jubi-

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

CANAL 8500

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

- 250 vištų 
City Gleen,

STANLEY ZABINSKI 
4438 Archer Avė.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

315 
jo brolis 

važiavo Des-

Draugija “Lietuvos Ūkinin
kas” rugsėjo mėnesį minės sa
vo 30 metų jubiliejų.

Praėjusį sekmadienį pusme
tiniame susirinkime svarstyta 
jubiliejinio apvaikščiojimo 
klausimai.

Nupuolė nuo d vyra 
čio, paskendo

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Fumiturė and Piano Moving 
3406 So. H ilsted Street 

Phone \ ards 3408

Rinktinis tabako der
lius padaro Old Golds 
cigaretus Labiau - Su
švelnintais.

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

P-lė Felicija Nausė 
daitė išvyko ato

stogoms

RENDON Tavernas, per 80 metų 
išdirbtas biznis su visais įtaisymais 
ii* flatas, yra rusiška ir turkiška 
pirtis. Rėhdauninkas nusipirko nuo
savą biznį.

8322 So. Morgan St.

Išrinkta rengimo komisija iš 
seniausių organizacijos narių, 
kurie ilgus metus darbuojasi 
ir veikime atsižymėjo. Komi
sijos nariai pasižadėjo stoti į 
darbą ir rengtis iškilmėms.

—Jėva Lukošiūte, fin. rašt.

PARDUOSIU gasolino stotį ir 7 
kambariu rezidenciją, nes esu našlė 
ir negaliu to biznio varyti. Par
duosiu nebrangiai. 4864 Archer Avė, 
Tel. Virginia 1088.

maudynė, išranduosime už

Kam kalėjimas, o 
kam turtas

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

Svarbus mitingas 
bedarbių šelpimo 

reikalu

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Už rašo m visokios rūšies apdraudas. 
—' Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

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

Garsinkit Dabar

Karščiams užėjus miestelėnai jaučiasi nepergeriausiai, bet jie nueina į artimiausią upę ir ežerą 
ir ten jie išsimaudo/Karščiai suteikia tik fizinį nesmagumą, kitos žalos tiesioginiai nepadaro. 
Bet kuomet sausra užklumpa ūkininkus — jie skaudžiai nukenčia. Dingsta jų javai, visų metų 
darbas nueina niekais. Apskaičiuojama, kad šįmet jų nuostoliai siekia 200 milionų dolerių. Pa
veikslas parodo typišką vakarinių valstijų ūkininką, kurio laukus kaitra šluote nušlavė. Viršuj, 
ištroškusi banda galvijų stovi — kur pirmiau buvo ežeras 
dumblo plotas; kairėj būrys ūkininkų parduoda licitacijoje namų įrengimus, prisirengdami per
sikraustymui į nenukentėjusias krašto dalis.

Lavvndalę apielinkėj penkta
dienį, liepos 24 d., Sokol Hav- 
licek Tyrs salėj, 2619 South 
Lawndale avenue, yra šau
kiamas masinis mitingas. Šau
kia jį Crawford-Lawndalc 
apielinkės taryba, kuri koope
ruoja kartu su American As- 
sociation of Sočiai Workers.

PARSIDUODA 5 kambarių cot- 
tage. Aukštas beismentas — extra 
lotas. $1500.00. 8483 Gilbert Ct. 
Informacijos pas Baks & Co. 4438 
Archer Avė.

Vytautinės ir Kliubų ir Drau- 
gijų Susievienijimo bendras 
išvažiavimas liepos 19 dieną 
pavyko neblogai.

PARSIDUODA * Tavernas geroje 
vietoje — prie 4311 S. Halsted St., 
arba parduos puse atsakantiems 
žmonėms. Kreipkitės po 6 vai. 
vakare.

Antroj liepos mėnesio daly 
rendos kai kuriais nepapras
tais atvejais tapo užmokėtos; 
taipjau atnaujinta medikalės 
pagelbos teikimas. Bet, bend
rai imant, bedarbių padėtis 
pasilieka labai opi ir nematy
ti, kad ji butų tinkamai iš
rišta artimoj ateity.

Be to, nors yra paskirta fon
dų pašalpai teikti, tačiau ne
pasirūpinta paskirti fondus 
reikalingus tvarkymui šelpi
mo darbo.

Taigi American Association 
of Sočiai Workers savo mitin
ge liepos mėnesio pradžioj nu
tarė laikyti įvairiose miesto 
dalyse mitingus ir aiškinti be
darbių

Štai 
komas 
dieny, 
2619 Lawndale 
proga leidžia, < 
darbiai 
kime.

Help Wanted—Male-Female
_____ Daibininkų Reikia

as 45 y^arsAqo
25 ounces25<f

REIKALINGAS virėjas į Tavem 
— Turi būti patyręs Lunchu dary
me. 4858 S. Western Avė.

GUDRUS žmonės gali įsigyti 80 
akrų vaisįų farmą už mažiau negu 
pusės vertės — 40 akrų sodno virš 
4,000 medžių. Vaismedžiai mišrus, 
bulvės, kviečiai, avižos ir šienas. 
Budinkai, mašinerija—7 galvos bai
dos, 3 arkliai 
žąsys — arti 
taipgi arti vasaros resortu

GREITAM PARDAVIMUI, tik 
$300 įmokant, pigiai nupirksite vi- 
gadna ir nelningą namą, garadžą ir 
gyvulių, šiandie texai maži ir asses- 
mentai išmokėti, kreipkitės greit.

Savininkas Chapulis, 
5263 So . Central Avė.

prieš pat Archer

šelpimo reikalą 
šiuo tikslu ir bus lai
mi tingas rytoj, penkta- 
Sokol Havlicek salėj, 

avė. Ir kam 
ypatingai |>e- 

bukite tame susirin-

Graborius J. J. Bagdonas ir 
keletas kitų lietuvių gavo ka
lėjimą ryšy su maizerio James 
Thomas Kelly paliktu $140,000 
turtu.

Dabar advokatas Irvin N. 
Walker, paskirtas praėjusį va
sario mėnesį kaip Itomįšionie- 
rius Kelly bylai ištirti, rekO' 
mendavo teismui išdalinti pa
likimą tarp 18 atsiradusių mai
zerio giminių.

Tačiau ne visa $140,000 sue
ina jiems bus išdalinta, jei p. 
Walkerio patarimą teismas pri
ims. Federalė valdžia yra už
dėjusi vadinamą lyną sumai 
$81,531. Tai valdžios ieškinys 
už nemokėtus taksus.

Toliau, dalis turto turės pa
dengti kitokias išlaidas. Taip 
kad aštuoniolikai giminių gali 
tekti tik apie $36,000, reiškia, 
kiekvienam po $2,000.

Cook kauntės klerkas Mi- 
chael Flynn pranešė, kad 1935 
metų taksų bilos bus išsiunti
nėtos chicagiečiams iki rug; 
piučio 1 dienos. 1935 metų 
taksai busią kiek augštesni 
už 1934 m. taksus.

Tai daug 
publika ėmė 

be abejo, dau- 
kad piknikas 

Publikos prisi- 
Buvo ir ke- 

kurie visados

Furnished Rooms
ANT RENDOS kambarys prie 

mažos šeimynos, karštu vandeniu 
apšildomas, su visais patogumais. 
4864 Archer Avė. Tel. Virginia 1088.

Mitingo tikslas bus apsvars
tyti bedarbių šelpimo reikalą 
Chicagoj.

Dalykas toks, kad Chicagoj 
yra apie 87,000 bedarbių šei
mynų, kuriems reikia pašal
pos. Pirmoj liepos mėnesio 
daly tos šeimos tegavo 
maistą, ir tai 20 nuošimčių 
mažiau, negu pirma gaudavo. 
Mokėjimas rendų, davimas 
drabužių, teikimas daktariš
kos pagelbos ir kitokių gyve
nimo reikmenų tapo sulaiky-

Ralph Scandiff 15
S. Cicero avė., ir 
Thomas 10 
plaines upės krantu abu ant 
vieno dvyračio. Dviratis pa- 
kripo į šalį, Thomas įkrito į 
upę ir paskendo.

REIKALINGAS virėjas į restau 
rantą — nuolatinis darbas.

8907 S. Halsted St.

būtent A. Nakrašis, 
Kareivienė, Mise- 

kiti roselandiečiai.
Taipgi buvo ištoliau atvažia
vusių biznierių: A. Mačiuke- 
vičienė iš Burnsidės, Bruno 
Bruzgulis, rodos, Brightonpar- 
kietis. Jie geyai pabaliavojo 
su rdselandiečiais.

Piknike leista laimėjimui 
keletas dovanų. Be to, J. Mi
sevičius roselandietis aiskry- 
ino išdirbėjas, vaikapis davė 
ąiskrymo už pasižymėjimą bė
gimuose ir kitokiose žaismėse.

Buvo kviestas kalbėtojas pa
pasakoti apie paskutinius įvy
kius Lietuvoj ir apie įvykusį 
Clevelande lietuvių kongresą. 
Kalbėtojui neatvykus, prakal
bų nebuvo.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

BRIDGEPORT — šeštadie
ny, liepos 18 d., p-lė Felicija 
Nausėdaitė išvyko atostogoms 
į Casper, Wyoming. Ji vie
šės pas savo “coliege chum”, 
p-nią M. Bigelow-Kennely, su 
kuria kartu mokinosi Rosary 
Coliege, Rivcr Forest, III.

Iš kelionės jau parašė, kad 
nežiūrint \ “air conditioned” 
traukinio, yra begalo karšta 
įvažiuojant į Nebraska valsti
ją. Bet jaunatvė neboja karš
čių, jei tik važiuojama ant 
“good time”.

Visiems savo draugams pa-

Vietinės dvi žymesnės Ro- 
selando progresyviškos drau
gijos pereitą sekmadienį turė
jo išvažiavimą, kitaip sakant, 
pikniką Washington Heigts 
miškely.

Piknikas prasidėjo gana vė
lai, nes apie pietus buvo pra-

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
navininkams reikale nesusinratimu sv 
cendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vaL ryt© 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
l0 ryto iki piet.

LANDT.ORDS BUREAU nF 
ęHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951
Mes esame iau 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 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

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

STOGDENGYŠTfi
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

dėjęs lietus lyti 
pakenkė, nes 
rinktis vėlai ir. 
gelis pamanė, 
visai neįvyks, 
rinko nemažai 
lėtas biznierių.
stengiasi paremti draugijų pa 
rengimus, 
Talackiene 
vičius ir

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—

GAL KAM reikalingas žmogus 
kaipo sargas prie biznio arba na
mų naktimis. Patarnausiu už ma
žą atlyginimą. Esu pavienis 50 me
tų, nevartoju svaigalų, nerūkau,. esu 
teisingas žmogus. Atsišaukite grei
tai į • u... j jJ

Naujienas laišku
Box 480

Praėjusių metų liepos 28 
dieną, kai įvyko atidarymas 
paminklo Dariui ir Girėnui 
Marųuette Parke, buvo susi
rinkusi skaitlinga publika.

šiemet apvaikščiojimas la
kūnų trijų metų žuvimo su
kakties įvyko liepos 19 die
ną. šiemet aplinkuma buvo 
gera iškilmėms: graži vėsi 
diena, iš ryto dar kiek pali
jo. Rengėjai skelbė, kad tik
rai atsilankys 60 tūkstančių 
Chicagos lietuvių į apvaikš- 
čiojimą. Tačiau publikos ne
buvo tiek, kiek tikėtasi.

Patentuoti patriotai sakė, 
kad apvaikščięjimas nesąs po- 
litihis ir nėra kokios nors par- 

tiklįijos reikalas; jie sakė, kad 
tai esąs visų lietuvių reikalas.

O ar iš tikrųjų taip buvo, 
kaip ponai klerikalai ir jų 
pakalikai skelbė? Anaiptol 
ne! Jie išgarbino Dariaus 
ir Girėno didvyriškus darbus 
lietuvių tautai. Gerai, jie pri
siminė ir apie lietuvį lakūną, 
kuris dar žadąs skristi į Lie
tuvą. Bet tie karštieji, patrio
tai nė pusė žodelio neprisimi
nė, kad po Dariaus ir Girėno 
buvo lakūnas, kurs perskrido 
Atlantiką, bet išgelbėjo savo 
gyvastį, aplankė Lietuvą, iš
kėlė lietuvių vardą tarpe sve
timtaučių, suteikė taip Lietu
vai, taip Amerikos lietuviams 
didelį moralę pagelbą.

Tai kam jus, ponuliai kleri
kalai ir fašistai, kalbate visos 
Amerikos lietuvių vardu? Jus 
atstovaujate tik atžagerėiviš- 
kają lietuviškos visuomenės, 
dalį. Pažangiajai visuomenei 
su jūsų* tokia siaura politika 
ne pakeliu.

Real Estate For Sale 
Namai-žfinė Pardaviinni

2 AUKŠTŲ plytų namas su 2 ka
rų garažu. Kaina $4.500.00 geros 
sąlygos. C. Meyers 2745 W. 22 PI.

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

38Ž7 S. Emerald Avė.
KENDĖS, cigarai, smulkmenos, 

kampinė vieta arti mokyklos, 4 gy
venami kambariai. Renda $20.
________4757 So. Loomis________

GREITAM pardavimui Tavem 
ant didelios transportacijos, geras 
biznis, 2409 W. 47 St.

Vietinis of the sun 
. 11 ■.. .'.m. '.'.n:'.".I' ,

PARDAVIMUI Tavem geroj vie
toj, biznis išdirbtas.

6822 S. Halsted St._______
PARDAVIMUI Tavem; biznis ge

rai išdirbtas. Gera vieta, 372 East 
71st Street.

Eychange—■Mainai
MAINYSIU lota ant Taverno ge

ra brandu ant biznio gatvės. Lo
tas 25x125 ant 71 gatvės, 5tas lo
tas nuo Možart St. į vakarus arba 
parduosiu už cash. Kaina $1500. 
Taipgi parduosiu Cadillac automo
bilį gerame stovyje, gražus ir tvir
tas $175.

J. B. AGLIS 
913 N. Sacramento Bld.

RENDON 6 kambarių flatas, van
deniu apšildomas modeminis pigiai 
tinkamai šeimai. Tel. Midway 1545 
antros lubos. 5422 Ingleside Avenue.

RENDON lunšriiimis — labai pi
giai — gera vieta.
_________1523 W. 47 St.________

IšSIRENDUOJA Rodouzė su vi- 
sais įrengimais naujai išpuošta, dar
žas su platforma dėl piknikų ir tur
kiška 
prieinamą kainą.

87th & Maple Grove 
Willow Springs, 

Tel. Boulevard 5809

Furniturė & Fixtures 
Rakandai-Itaisal

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St CALumet 5269.

Help Wanted~-Female 
Darbininkių reikia

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.

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEĖN 
USED BY OUR GOVERNMENT' '
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