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Sukilėliai atmušti nuo Madrido; sumušti pietinėj Ispanijoj
Sukilėliai dar nėra
galutinai nugalėti

Europos nuomonė 
pasidalinusi dėl Is

panijos sukilimo

KAIP ŽUVO BENįNACIAI PRIPAŽI-
ALI - A. PIL- NO ITALŲ PAGRO-

KAUSKAS BIMA ETHIOPIJOS

Po trijų dienų nuožmaus mūšio sukilėliai 
pasitraukė už 60 m. nuo sostinės. Bet vis- 

tiek sukilėliai dar valdo 28 provincijas

Vokietija ir Italija remia suki 
lėlius, o Francija padeda 
valdžiai. Anglijos konservą 
toriai pritaria sukilėliams.

Lietuvos laikraščiu pranešimai Vokietua yra pirmoji Šate, ta- 
apie nelaimę su cirko troku " Itah”>s

ties Alytumi. užkariavimą Ethiopijos,

MADRID, liepos 26. — Po 
astuonių dienų sukilimo, suki
lėliai susilaukė didelio pralai
mėjimo pietrytinėj Ispanijoj, 
kur strategiškas sukilėlių cent
ras, Albacete, liko atimtas iŠ 
sukilėlių po labai smarkus 
bombardavimo iš oro.

Atsiėmus Albacete, manoma, 
bus galima atnaujinti geležin
kelių susisiekimų su Valencia, 
Cartagena, Murcia, Alicante ir 
su kitais rytiniais porthis, kas 
labai palengvins pristatymų į 
sostinę maisto ir kareivių.

Sukilėlių vadas Albacete, 
pralaimėjus mūšį, pats nusišo
vė.

Susirėmimai ' tebesitęsia ir 
Madrido apielinkėj, kur smar
kus mūšiai ėjo per tris dienas. 
Miršiai buvo labai nuožmus ir 
kovotojai vieni kitiems netei
kė jokio pasigailėjimo? Ko Va 
miškais apaugusiuose kalnuo • 
se yra sunki ir valdžios kariuo
menei sunku iš tų kalnų išva
ryti patyrusius sukilėlius.

Somosierroj valdžios lėktu
vai uždegė miškus ir sunaiki
no sukilėlių slėpimosi vietų, taip
jau numušė du sukilėlių lėktu
vus. Sikileliai dabar yra jau 
daugiau kaip už 60 mylių nuo 
Madrido. Todėl didelio pavo
jaus nebegręsia sostinei ir iš 
šiaurės.

Į pietus ir pietryčius Madri
do padėtis yra palanki valdžiai 
Traukiniai pradėjo vaikščioti į 
Talavera, Estremadura provin
cijoj.

Valdžios milicija užėmė Cas- 
pe, 50 m. į pietryčius nuo Sa- 
ragassa.

Valdžios jėgos taipjau apsu
po Cordoba, pietvakarinėj Is
panijoj, kur lėktuvai baigia 
sklaidyti sukilėlių pulkus.

Dinamitu ginkluoti angliaka- 
siaf padėjo valdžiai atsiimti EI 
Carpio, Toledo provincijoj, kur 
likv išsprogdintos sukilėlių 
stotys.

Trys atskiros jyaldžios kolum- 
nos eina linkui Saragossa.

Oviedo, vyriausias Asturias 
miestas, klastingai pateko į su
kilėlių rankas, jį užėmus pulk. 
Aranda, kuris nudavė ištikimų 
valdžiai karininkų. Miestų da
bar yra apsupę~Asturias anglia
kasiai.

Valdžia^ pripažino, kad suki
lėlių rankose yra 28 iš visos Is
panijos 50 provincijų.

Sukilėliai keičia savo planus.
SU SUKILĖLIAIS, 1. 26. — 

Fašistinių sukilėlių stovykloj 
viešpatauja pilnas sumišimas. 
Jie dabar yra atsitraukę už 60 
mylių nuo Madrido.

Sukieleliai keičia Savo planus 
ir laukia najjjų instrukcijų iš 
savo vaovybės, nepavykus puo
limui ant sostinės.
Laivynai bombarduoja Morok- 

ko sukilėlius
GIBRALTARAS, 1. 26. — 

Pasilikęs ištikimas valdžiai ka
ro laivynas nuolatos bombar
duoja sikilelių laikomus mies
tus Morokko pusėje, taipjau ne
leidžia Morokkos, sukilėliams 
perkelti savo armijų į tikrųjų 
Ispaniją ir eiti jpagelbon pieti
nėj Ispanijoj nugalėtiems su
kilėliams.

Bombardavime- dalyvauja ir 
tie laivai, kuriuos sukilėliai jau 
seniai paskelbė “paskandinę”.

Teroras ~ pietinėj Ispanijoj

GJBRALTARAS/l. 26. — Vi
soj pietinėj Ispanijoj, kur su
kilėliai liko nugalėti, viešpatau 
ja teroras. Sukilėliai' šaudomi 
be pasigailėjimo, jų namai de
ginami.

Tų galima buvo numatyti, 
nes sukilimas pasėjo labai di
delę neapykantų ir nuožmios at- 
giežos buvo tikimųsi nežiūrint 
kas kovų laimėtų.

Sukilėliai irgi, kur tik pasi
seka jiems laimėti, jokio pasi
gailėjimo nerodo ir žudo kiek
vienų respublikai pritariantį 
žmogų. Kovotojai už respub
lika žino, todėl jie kovoja visu 
atskaklumu ir gyvi sukilėliams 
nepasiduoda, todėl ir sukilė
liams, kurie pradėjo šių baisių 
kruvinų kovų irgi neteikiama 
jokio' pasigailėjimo. *

Malaga miesto, iš- kurio su
kilėliai liko išvyti, esu nž pa
žinti negalima. Gatvėse sugu
li apie 2,500 kovoj užmuštų 
žmonių lavonai.

LONDONAS, liepos 26.; — 
Europa yra plačiai pasidalinusi 
dėl Ispanijos sukilimo, kuris 
tęsiasi jau antrą savaitę ir ku
riame, kaip niekurių apskaičiuo
jama, žuvo galbūt 25,000 žmo
nių. Yra net pavojuos interna
cionalinių komplikacijų.

Francijos socialistinė valdžia, 
žinoma, pritaria kairų jų val
džiai Ispanijai ir, pasak čia 
gautų žinių, Francijos ginklų 
dirbtuvės gamina ginklus val
džios jėgoms.

Iš kitos pusės, naciška Vo 
kieti j a ir fašistiška Italija re
mia sukilėlius ir teikia jiems 
moralę ir materialę pagelbų.

Anglija oficialiai laikosi “ne
utraliai”, bet yra aišku, kad 
konservatorių valdžios užuojau
ta yra sukilėlių pusėje. Angli
ja jau tiek toli nuėjo, jog įspė
jo franci ją, kad ji, Anglija, 
nepritarianti Francijos aprūpi- 
nomui amunicija Ispanijos val
džios. Klausimas ar Anglija 
padės sukilėliams, tebėra dar 
neišpręstas.

Anglijos politikos klausimas 
linkui Ispanijos bus šių savaitę 
iškeltas ir atstovų bute.

Francija atsisakiusi galbėti 
Ispaniją.

PARYŽIUIS, 1. 26. — Iš au
toritetingų šaltinių patiria, kad 
Francijos valdžia atmetė Ispa* 
nijos prašymų prisiųsti į Mad
ridu Ižktuvų, ginklų ir amuni 
ei jos ir tuo pagelbėti valdžiai 
sutriuškinti fašistinį sukilimų.

Kabinetas specialiame susi
rinkime atsisakęs užgirti tie
sioginį ar netiesioginį siuntimų 
ginklų į Ispaniją.

Nors Francijos valdžia Įir 
pritaria Ispanijos valdžiai, te- 
čiaus nutarė pasilikti neutralė 
ir laikytis tradicinės Francijos 
politikos nesimaišyti į viduri
nius svetimos šalies reikalus.

Anglija panaikins
Viduržemio sutarti

ORHS?i
Chicagai ir apielinkei Tedera* 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gjedra; nedidelė 
temperatūroje.

Saulė teka 5:87, 
8:15.

permaina

leidžiasi

Rastas kaltas
ST. PAUL, Minn., 1. 26. — 

Jury po 25 valandų tarimosi 
rado John P. Peifer, naktinio 
kliubo savininką, kaltų už da
lyvavimų bravarninko Ilamm 
išvogime ir išreikalavime $100,- 
000 išpirkimo. Bausmė jam ir 
kitiems, kurie patys prisipaž’- 
no pre kaltėj bus paskirta vė
liau.

Tarp prisipažinusių prie kal
tės — prie to bravarninko pa
grobimo yra ir Alvin Karpis, 
taipjau Benseville, III., pašts 
viršininkas, kurio namuose 
Hamm buvo paslėptas ir po
ras kitų žjnonių. Keli kiti da
lyvavę pagrobime piktadariai 
jau sėdi kalėjimuose už kitus 
pagrobimus, ar yra nušauti fe- Matyt, tai 
deralinių agentų. darbas.

LONDONAS, 1. 26. — Kad 
patraukti Italiją į Locarno kon
ferencijų, Anglija yra pasiry
žusi padaryti Italijai dar vienų 
koncesijų: panaikinti taip va
dinamų Viduržemio sutartį, ku
rių j a Anglija pasižadėjo suteik
ti laivyno pagelbų Jugoslavijai. 
Turkijai ir Graikijai, jei dėl 
sankcijų butų kilęs karas. Tos 
sutarties panaikinimo reikalavo 
Italija, kuri reikalavo ir Vokie
tijos dalyvavimo konferoncijo
joje. Pastarasis Italijos reika
lavimas irgi yra išpildytas, nes 
J konferencijų yra pakviesta ir 
Vokietija.

--------------- General Molą
Paskutines žinios iŠ Ispanijos praneša, kad Katalonija 

ėjo prieš sukilėlius ir remia kairiųjų krašto valdžių. Mūšiai tarp 
valdžios šalininkų ir sukilėlių įvyko prie Barcelonos, San Sebas- 
tian ir Madrido. Sukilėliams šiaurėj vadovauja gen. Emilio 
Molą, kuris numatomas j premjerus, jei sukilimas pasiseks. Su
kilėliai yra fašistai, monarchistai ir kiti atžagareiviai.

iš-

Ispanijos sukilėliai 
sakosi kovoją už

“krikščionybę”
■ ■ .—i.-..-1.- ,t.

PAMPLONA, Ispanijoj, 1. 267 
— Didelę dalį Ispanijos sukilo 
lių sudaro karlistai iš Navarre 
provincijos.' Jų vadas Jose 
Falcone pareiškė laikraštinin
kams, kad Šis sukilimas yra re 
liginė kova už išgelbėjimų 
krikščionybės. Esą Ispanija 
du sykiu išgelbėjusi krikščiony
bę, vienų sykį nuo maurų,’ ki
tų sykį nuo turkų, o dabar yra 
pasiryžusi išgelbėti nuo mark 
sizmo, kuris paplysiųs visoj E U 
ropių, jei sukilimas bus nuga
lėtas Ispanijoje.

Sukilėliai yra labai mišrus 
elementas, čia yra ir monar- 
chistų, ir fašistų, ir karlistų, ir 
visokių kitokių atgaleivių. Juos 
dabar vienija vienas tikslas — 
nugalėti kairiųjų valdžių. "Bet 
jeigu jiems pasisektų nugalėti, 
tai jie pradės tarp savęs niąu- 
tis už valdžių.

SYRACUSE, N. Y., liep.^24. 
— Policistas Hanley, kuris sau
gojo streiko uždarytų Reming- 
ton-Rand dirbtuvę, liko sužei
stas bombos, kuri buvo mesta 
iš pravažiuojančio autdmobilįo.

i buvo provokatoriaus

Lijo paukščiais
TUSCOLA, III., 1. 26. ~ L. 

L. Smith farmoj lijo paukščiais. 
412 žvirblių iškrito iš medžių 
laike smarkaus^ lietaus. Juos 
užmušė dideli vandens lašai.

LOS ANGELES, Cal., 1. 26— 
Barzdaskutys Robertas James 
liko pasmerktas pakorimui už 
nužudymų savo septintos žmo
nos leidžia^ barškuolei gyva
tei sukandžioti jos kojų, o pas
kui jų prigirdant maudynėje. 
Po to jis nunešė jų prie tven
kinio ir ten jų padėjo, kad iš- 
rodytų, jog ji paskendo tven
kiny. Įtariama, kad tuo pat 
budu jis nužudė ir savo penktų 
žmonų.

Nanking valdžia pa
ėmė savo kontrolėm 

pietų Chiniją
SHANGAI, 1. 26. — Centrą 

linės Chinijos Nanking valdžia 
paėmė savo • kontrolėn pietinės 
Chinijos Kwangsi ir Kwantung 
provincijų valdžias, kurios grū
mojo sukilmu, jei Nanking val
džia nepradės tuoj aus karo su 
Japonija.

Paėmimas savo kontrolėn tų 
provincijų valdžių buvo pada 
rytas pakeičiant tų dviejų pro
vincijų karvedžius ir jų vieton 
pastatant Nanking valdžiai iš
tikimus karvedžius. Pašalin 
tiems karvedžiams buvo duo
tos kitos vietos.

8

8 arabai žuvo mū
šiuose Palestinoj

JERUZOLIMAS, 1. 26. — Dar 
arabai liko užmušti ir 4 su

žeisti susirėmimuose su Angli
jos kareiviais įvairiose Palesti
nos vietose.

Per 15 savaičių, kada arabai 
pradėjo kruviną kovų su žy
dais, žu4vo jau 170 žmonių — 
arabų, žydų ir krikščionių, ne
skaitant daugybės sužeistų.

CHICAGO. — Chicagos mie
stas pareikalavo iš Illinois pre
kybos komisijos nupiginti ge
so kainas Chicagos gyvento
jams. ‘

WELLINGTON, N. Z., liep 
24. — Parlamentas priėmė dar- 
biečių pasiūlymų, kuriuo visoj 
Naujojoj Zelandijoj liko panai
kintas algų nukapojimas ir al
gos liko atsteigtos iki to laip
snio, kokios jos buvo prieš de
presiją.

PARYŽIUS, liepos 24.->At- 
stovų butas vienbalsiai pasky
rė 4,000,000,000 frankų vie
šiems darbams šiems metams. 
Per ateinančius tris 
tiems darbams bus 
20,000,000,000 frankų.

RICHMOND, Va., liepos 24. 
— Thomas Cole Hart, kuris 
bandydamas 1932 m. pabėgti 
iš “chain gang”, nužudė sar
gų, šiandie liko nužudytas elek
tros kėdėje.

metus 
išleista

CHICAGO. — Delei nepalan
kaus derliaus šiemet visame pa- 

500,000šaulyje truksiu apie 
bušelių kviečių.

Prieš porų savaičių “Naujie- Lr lieiįos
nose” tilpo telegrama iš Kauno, Vokietija patapo pirma šalis, 
kad ties Alytumi nelaimėj sn kun formahai pripažino Italijos 
cirko troku žuvo tarp kitų ir Skanavimą Ethiopijos. 
chicagiečiams gerai pažysta- t Tas PnPaŽinimas liko padary- 
mas fakiras Ben Ali - Anta- tes. Pa”a*.,na"‘ Vokietijos fe
nas Pilkauskas, kuris 1934 m. A?a?0J ,r J0S Y“?
yra dalyvavęs Chicagos pasais įsteigiant ten generalini 
linėj parodoj ir paskui gostre- konsulatą-
liavęs Lietuvių kolonijose. Italija tuo Vokietijos žygiu 

Dabar atėję Lietuvos laikraš- fra ’abai Patenkinta ir skaito, 
čiai plačiau praneša-apie įvyku- kadAte* yra pasekme Vok.ehjop 
šių nelaimę. “ Austrijos susitarimo, kuri,

Italija patvirtino.
Nelaimė įvyko liepos 9 d. va- ..... . .. . >

kare, kai cirkas “Baltija” pa- . Austr«a ,lrgl. netiesiog.- 
baigęs savo gastroles Kaune ”Jal. Prlpa^n.usl.. Ital«os užka' 
laike žemės ūkio ir pramonės rjavlm* popuos.
parodos, vyko gastolėms į Aly- DDriZV
tų . lulllii. U VOl} x jKciIyY■
ivyTomSe BASU UŽSIENIU
Alytaus. Cirkas važiavo į 
Alytų penkių dienų gastro
lėms. žvėrys ir didesnė cirke 
butaforijos ir kitokio turto da I 
lis jau trečiadienį buvo į. Aly- į 
tų*atvežta. Taip pat buvo at*į 
važiavę didesnė cirko bendra
darbių dalis. Cirko didžiojo 
autovežimio katastrofa, kaip 
spėjama, greičiausia bus įvyku
si vairui sugedus, nes jei vai
ras butų buvęs tvarkoje, dėl 
pasibaidymo arklių šoferis bu
tų galėjęs vairavimų išlyginti. 
Sunkvežimis išvertęs 4 kelio 
sargšulius nusirito 85 laipsnių 
statumu" 6 metrų aukštumo at
krantės. Sužeidė sunkvežimy
je buvusių 19 asmenų ir tris 
vietoje užmušė, o ketvirtas mi
rė nugabentas į Alytaus apskr 
ligoninę. Užmušti cirko artis 
tai: Benys Petruškevičius, 34 
m. amžiaus, kilęs iš Kazlų Ru
dos; Voldemaras Volgensas, 50 
m. amžiaus, Estijos pilietis; 
Antanas Pilkauskas, 30 m. am
žiaus, iš Šančių. Pilkauskas 
buvo fakiras. Jį gerai prisi
mena Amerikos lietuviai, nes 
jis dalyvavo Chicagos pasauli
nėje parodoje. Pilkauskas tu
rėjo artistiškų pseudonimą 
“Ben Ali”. Ketvirtas iš už 
muštųjų yra cirko darbininkas 
Karpas Surininas, 44 m. am
žiaus, iš Kruonio valsč., Dudiš- 
kių k. Labai sunkiai sužeistas 
darbininkas Kuklys, 16 m. am
žiaus, sunkiai " sužeisti muzi 
kantai Stepas Songaila iš Kar
tenos valsč., Baublių k., Kazys 
Songaila iš to pat valsč., Ra-i 
guviškių k., artistas Juozas 
Minginas iš Kauno, muzikantas j 
Antanas čerauka iš Kretingos, 
artistas Balys Sidoravičius iš 
Šiaulių, virėja Julė Surininienč 
iš Kruonio .valsč., darbininkė 
Aldona 
amžiaus, iš Šiaulių. Kiti sužeis
ti lengviau.

Sunkvežimis buvo sunkiai 
prikrautas. Be daugelio žmo- 
ni<j~juo dar buvo vežami cirko 
stiebai, brezentai, patiesalai ir 
kai kuri butaforija. Nuosto
liai, neskaitant žmonių aukų, 
cirkui didėli, nes autovežimas 
apdaužytas, sunaikintas ir susi
gadintas cirko turtas.

Birželio mėn.KAUNAS.
iš Lietuvos įvairių prekių eks
portuota už 19,2 mil. lt., impor- 

Įtuottf už 12,9 mil. litų. Per 
yjsą. pirmų j į pusmetį iš Lietu
vės eksportubū už 92,4 mil. li
tų, pernai už 74,7 mil. lt. Į 
Lietuvų importuota už 68,7 mil. 
lt., pernai u‘ž 60,95 mil. lt. To
kiu budu šiemet musų prekyba 
su užsieniais per pirmąjį pus
metį yra aktyvi 23,7 mil. lt., 
pernai pirmas pusmetis baigtas 
su 13,8 mil. lt. aktyvo.

11-kai dantų gydyto 
jų duoti leidimai

KAUNAS.
lų ministerija išdavė leidimus 
verstis praktika šiems nau 
jiems d^uitų gydytojams: Vin
cei Petrauskaitei, Tatjanai Ka
zlauskienei, Fėjai - Cha j ai Gur- 
vičaitei, Michlei Tubešaitei ir 
Olšauskaitei - Botiejaitiene' 
Kaune, Feigai šapiraitei — Kė
dainiuose, Anelei Miglinatei —- 
Alytuje', Stasei Lipavičiutei — 
Panevėžyje, Marei Petrauskai 
tei
tei —- Linkuvoje ir Margaritai 
Marčiulionytei - Andriukaitienei 
— Marijampolėje.

Vidaus reika-

Joniškyje Jachnei Barai

Nepaprastai padidė 
jo mirtingumas 

dėl karščių

Sepažinskaitė, 17 m.

WASHINGTON, 1. 26. — Su- 
vedus skaitlines mirusių žmo
nių užsibaigusio j liepos 18 d 
savaitėj, pasirodė, kad toj sa
vaitėj mirtingumas buvo padi
dėjęs 65.J1UOŠ., palyginus su? ta 
pačia savaite pereitais metais. 
Spėjama, kad mirtingumo padi
dėjimas įvyko tik delei tą sa- 
savaitę siautusių didelių karš
čių.

Cirko savininkas Adolfas 
Azip gyvena Rygoje. Dalinin
kas ir direktorius yra Pranas 
Končius iš Joniškio.

ši katastrofa buvo didžiausia 
iš ikišiol buvusių nelaimių su* 
automobiliais Lietuvoj.
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KORESPONDENCIJOS
Hines Veteranų Li t

geminėje Indiana į
Hąrborietis, M. :

SVEIKATA
Apsaugojimui imiunizavi- 

mui vaikų nuo difterijoš yra

tinga motiną ąpsaugos savo

2,500 Grįžo Dirbti į 
RCA radio dirbtuves 

Camdene, N. J.

tVestinghouse Dirb
tuvė Pittsburghe Sa
ko Priėmusi 1,528

Kesilis
Susirgo pavojinga .vidurių li
ga; ragina draugus aplankyti

Jau laikas Vaikus apsaugoti 
nuo difterijoš

Toks skaičius grįžęs į darbą 
pereitų metų begyj

1,500 lieka be darba; "priims 
kai bus reikalas^; darbinin
kai rinks atstovus.

■f... , ** ’ 1 į ' "i _ 4 , 'lį ■ ■*> i

CAMDEN, N. J. — Susitai
kę su KCA radio dirbtuvių vir
šininkais, 4,000 darbininkų tre
čiadienį grįžo J darbą. Bet ben
drovė priėmė atgal tik 2,500 ir 
pareiškė, kad likusius paims, 
kaip tik atsiras darbo.

Derybose su darbdaviais dar
bininkus atstovavo, be kitų, 
John L. Lewis, pirmininkas 
angliakasių unijos ir Com- 
mit>tee for Industrial Organiza- 
tion, kuri dabar daro žygius 
suorganizuoti plieno pramonės 
darbininkus..

Nuo darbdavių kalbėjo* gene
rolas Hugh Johnson, buvęs 
NRA viršininkas, kuris dabar 
tarnauja RCA bendrovei už pa
tarėją darbininkų reikaluose.

Nors streikas jau pasibaigė, 
bet vietos teismas nepaleidžia 
45 darbininkus, kuriuos suėmė 
neva už riaušių kėlimą. Astuo
ni iš tų darbininkų yra po 
$15,000 kaucija kiekvienas, o 
37 likusieji po kaucijomis, ku
rios siekia, išrodo, $200,000.

Streikas kilo dėl unijų klau
simo ir jį iššaukė United Elec- 
trical and Radio, Workers of 
America. Darbdaviai sutiko 
duoti darbininkams teisę išsi
rinkti savo atstovus ir rinki
mams paskyrė dieną antradie
nį, liepos 28 d.

Prašydama paramos į darbi
ninkus kreipėsi ir Employes 
Commi'ttee Union, kuri Į^yra 
^kompanijos unija”.

Diirbininkaš;"

EITTSBURGH, Pa. — Wes- 
tinghouse Air Brake Company 
skelbia, kad bėgyje paskutiniu 
metų priėmė atgal į darbą 1,- 
52T darbininkus.

Dirbtuvėj ir skyriaus, Union 
Swiui ądU 
viršininkas
Blackmore.
Charles A. Royvąn dąbar yra 
direktorių tarybos pirmininkas, 
o A. L. Humphrey, buvęs pir
mininkas, pasitraukė.

Signal Company, 
yra George A. 
Buvęs viršininkas

Pabėgęs Iš Kalėjimo 
Padegė Mišką pėd

sakas Paslėpti
SUDBURY, Ont. — Iš Bur- 

wash kalėjimo čia pabėgo pa
mišęs kalinys, John Gray. No
rėdamas paslėpti pėdsakus, jis 
padegė mišką.

Kai policija ir agentai pasi
leido paskui kalinį, jie susidū
rė su liepsnų siena, pro kurią 
negalėjo prasiveržti. Gaisro ge
sinti subėgo šimtai savanorių, 
bet belesindami, davė progos 
kaliniui pabėgti, taip kad jo 
dar ir dabar, po" kelių dienų, 
nesurandama..: r

Pabėgdamas, Gray nužudė 
kitą kalinį, Marshall Johnson.

Atsidarė Hillsboro, 
III. Kasyklos

Kanada Rengiasi Iš 
kilmingai Priimti 
Prez. Roosevelta

HILLSBORO, .111. — Čia at
sidarė anglių kasyklos, kurios 

jSJSi^hedirbo nuo balandžio 1 d; 
Hillsboro Goal Company, ku
riai kasyklos priklauso priėmė 
atgal 200 darbininkų. Jie ne
dirba pilną laiką.

ti. S. galva padarys pirmą vi
zitą “gerąjam kaimynui” lie
pos 31.

Šiandien laidojamas 
Springfieldo lietuvis 
Stasys Tamašauskas
Staigiai mirė ketvirtadienį va

kare; ilsėsis Calvary 
kapuf&e.

ir ruošiasi 
didelį sve

Amerikos

QUEBEC, Kanada. — Visa 
Kanada sujudusi, o ypatingai 
Quebecas dailinasi 
iškilmingai sutikti v • cią.

Tuo svečiu yra
prezidentas Franklin D. Roo- 
sevelt, kuris rengiasi sudėti vi
zitą Kanados generaliam guber
natoriui, Lordui Tvveedsmirir. 
Tai bus pirmas toks įvykis Ka
nados istorijoje. Dar nei vie
nas prezidentas nėra padaręs 
oficialio vizito Kanadai, ir tik 
vienas neoficialiai įkėlęs koją 
į tą kraštą.

Prezidentas Rooseveltas žada 
atvykti liepos 31 d. Buk susto
siąs ir Montrealyje. Kai Ame
rikos galva pasieks Kanados 
sostinę, tai iš 155 metų senu
mo pilies, kur generalis guber
natorius gyvena, šaus 21 ka- 
nuolė. Raitosios policijos ir dū
dų orkestro lydima, per mies
tą pereis procesija ir ..sustos 
Dufferiu aikštėje. Ten prezi
dentą sutiks Lordas Twee<Js- 
muir, premjeras Mackenzie 
King ir kiti Kanados viršipin- 
kai. Po to Rooseveltas aplan
kys istorines Qtfebeco vietas.

Kanadietis.

SPRINGFIELD, ILL.—šian
dien įvyks iškihningos laido
tuvės seno Springfieldo lietu
vio, i Stanislavo Tamašausko, 
kuris staigiai mirė, ketvirta-

Laidotuvės prasidės iš p. 
Juozo Berneskio namų, 1300 
Black avenue> kur kūnas yra 
pašarvotas. Procesija sustos 
Vincent De Paulo bažnyčioj 
gedulingoms pamaldoms, po 

,kurių kūnas bus pakastas Cal- 
vary kapinėse. Pamaldas at
laikys kun. Yunker.

Velionis paliko žmoną, Mar
tą Tamašauskienę, sūnų Kazi
mierą ir dvi podukras, Mrs. 
Annie Bassi ir Mrs. Christina 
Yurkus.

Velionis mirė 7:30 vai. va
kare, ketvirtadienį, savo na
muose, 1315 Black avenue. Iki 
šeštadienio kūnas gulėjo BĮisch 
and Sons, laidotuvių direkto
rių koplyčioje, o po to tmvo 
perkelti į Berneskio namus.

Be šeimynos nąrių, velionis 
paliko sekamus gimines: tris 
brolius,. Liudviką, Vincą ir 
Juozą; seserį, Martą ir daug 
brolėnų ir seserėnų. —Kor.

SIUSKIT PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS UETUVON 

, , f. • • •

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos banU

VlSUOMETžEM as ‘kainas 
X-RAY

Vai.: 8:30 įki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISČN 0751
32 6 K STA.TK ST

Opposite Davis Store. 2d Floor

INDIANA HARBOR, IND.— 
Vidurių liga susirgo M. -Kesi- 
lis, ir kadangi ta liga pasirodė 
rimta, tai jį išgabeno L vete
ranų, Edward J. Hines Jr., 
Memorial ligopinę.

M. Kesilis išgyveno lųdiana 
Harbore porą desėtkų metų ir 
turėjo daug gerų draugų. Bu
tų gerai, kad tie draugai da
bar, nelaimei ištikus, M. Kesi- 
lį aplankytų ir suteiktų jam 
užuojautą. Visi .žinome, kad 
yra sunku ir liūdna būti ligo
nines jpamiu.

Ligoninės lapkymio valan
dos yrą, antradieniais, 1:30 
iki 4:30; penktadieniais ir ne- 
dėldieniąis, nuo 1:30 iki 4:30 
vai. po piet. Antrašą s yra, 
Hinįes Menioriąl įlospital, Ro- 
osevelt Road ir Ist A ve nu c, 
Forest Park, III. —A. S.

Kiek sykių į dieną mes sa
vo namuose užeiname šeimi
ninkę berokuojančią kasdieni
nes maisto įr kį|ų reikmenų 
išlaidas? Bet kiek iš tų šei- 
mininkių pagalvoja apie savo 
sveikatą, savo šeimynos svei
katą, ir ypatingai apie savo 
vaikų sveikatą? Ji naminėms 
išlaidoms turi biudžetą, prie 
kurio sąžiningai prisilaiko, 
bet kode! neįvesti sveikatos 
biudžetą? Papraščiausia liga 
namuose yra brąngus daiktas. 
Daktaro, slaugės, ir net vaisti- 
nįpko bįlos paprastai išsemia 
šeimynos įplaukas. šiandien 
su įvairiais medįkaliŠko mok
slo išradimais gulima atsigau
ti nuo labai daug ligų, o leng
viausia atsiginti nuo difteri- 
jos.

Apsaugojimui

tam tikros “toįcsĮpbs”. Išmin
tinga motiną ąpsaugos savo 
kūdikį, kuomet jis pasiekia 
devintą mėnesį. Kiekvienas 
vaikas nesulaukęs šeštų metų 
turi būti imiunizutotas, ir jeigu 
tas dar nėra padaryta, tai ne
reikia toliau atidėlioti. Ta li
ga pasirędp šaltesniam orui 
atėjus. >.

Ačiū tėvams, jau net 1,250,- 
000 vaikų imiunizuota vien tik 
New Yorke mieste. Dešimts 
metų atgal tame mieste kas- 
met mirdavo suvirš 650 vai
kučių. Pereitais metais mi
rė tik 66. Gal ateinančiais 
metais tas skaitlius bus dar 
niažesnis, jeigu (ik visi vaikai 
bus imiunizubi.

Imiunizavimas prieš difteri- 
ją yra saugus,«lengvas ir be 
jokio skausmo, sako dr. John 
L. Rice, New Yorko sveikatos 
komįsionierius. Paprastai rei
kia imti du dožus “toKino”, ir 
imiunįzaviįnąs prasideda į 
šešias ąr aštuonias savaites.

Geriausia pasitarti su savo 
šeimynišku gydytoju.

Iš , anksto planuok apie 
vaiko sveikatą. Išgcibėsi vai
ką nuo kentėjimo, d kartais 
net ir nuo mirties.

FLIS.

Vakącijos pagunda — 
turi savyje Labiau-Su- 
švelninty Old Golds pa
kelį—visuomet Dirbtu- 
včs-šviežumo. —

LIETUVIAI
Gydytojai Ii Dentistai

Amerikos Lietuvių Daktarų 
.Draugijos Nariai

A. Montvid, M. D.
West Town State Bank Bldg- 

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 9597

Susiuvo 11 ?n. Ber-

- F* • ■ « J 1 ' * ' ' ‘ *

Kanadoj automobilio ųelaintė® 
aukai padaryta nepaprasta 
operacija.

CORNWĄLL, Ontario, Caną- 
da. — Čia buvo padaryta ne
paprasta širdies operacija 11 
metų berniukui, Wilfred Masse.

Automobilio nelaimėj jam i 
krutinę sulindo automobilio 
durų rankena. Sulaužė kelis 
šonkaulius, sužalojo muskulus, 
kurie laiko širdį vietoje, ir su
žeidė pačią širdį, žaizda širdy
je buvo apie colio ilgio ir ket
virtadalio colio gilumo.

Gelbėdami berniuko gyvybę, 
bet neturėdami perdaug vilties 
daktarai padarė 'Operaciją. Į 
širdį sudėjo septynis “stičiųs”, 
susiuvo ir širdies raumenis. Su
laužytus šonkauliais išėmė, o 
jų1 vieton įdėjo gipsą.

Laike operacijos berniuko 
girdis kelis kartus buvo susto
jusi, plakti, bet deguonis ją at
gaivino.

Daktarai, kurie darė šią ne
paprastą operaciją buvo Dr. J. 
A. Hurteau ir M. C. Kelly.

Sąko, kad berniukas gyvens.

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, nėfa priėdertnių.

DR. ROSS HEALTH
SERVICE AND

LABORATORIES į
35 S. Dearborn St.

CHICAGO, ILL.
Central 4641

»?’*'■* •' ■ f • . J

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

Sekmadieni 10 v. r. iki 12 dieną.: 
Pirmadieni, Trečiadieni ir Šešta
dieni nuo 10 v. ryto iki 8 v. p. p.

Preferredby > 
millions 

to jnąyonn£i$e.

Vv. • Bureau < <■’ H

• A different, delicious 
flavor! Time-hofiored iri- 
gredients. o f mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combinęd in ą

r new way. Try it! e

GARSINKI i e.k 
NAU .i IENOS*

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

~ Physical Therapy 
H and Midwife

6630 S. Westent 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Utiau Tel. Boulevard 6913 
Rez. Tel. Victory 2848 
Dr. Bertash

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

Ofiio valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8 :M 
mirai autard.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki | 
▼ai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

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

Dividendai yra išmokami nuo Liepęs pirmos (July 1S‘)- . ... ^ . 
v Štai ir vėl Simano Daukanto Federalė Spulka pertikri
na Chicągos lietuvius, kad patogiausia vieta taupyti savo 
pinigus yra Simano Daukanto Federal Savings and Lpan 
Association of Chicago, kur pinigai kiekvieno asmens; 
yra apdrausti iki $5,000.00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington, D. C.

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

2202 WEST CERMAK ROAD, 
skersai Metropolitan State Bank

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Associa
tion of Chicago investuoja pdnigus tik ant pirmų morgi- 
čių mažąis mėnęsiniais atmokėjimais.

Paskolos daromos nuo 5 iki 15 metų.
Namų savininkai reikalaujanti morsričiu, 

sados kreipkitės-į f
'rJ! ik 1U !

lSlM^DAU«tANTq/7 
IiederalSavings 
^TaNd’loan association 

OF CHICAGO 
2202 West Cermak Road 

BEN. J. KAZĄNAUSKĄS, Raštininkas.

OF CHICAGO

Laidotuvių Direktoriai
v* J C i A, *«•*•>** M* į f'.’Y'vT f"*.) r ‘‘■♦.i * cį *"*4

Nariai Chicągos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR N AKTU 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. M. SKUDAS
718 West IgtJ,»Street Phone Monroe ,8877
■Jt.........-... ............................... ..................  '■ . ........................ . .................................................. .

j-,- • !• J. ZOLP
1646 West 46th Street Rtiones Boulevard 5208-8419> ' .... .. i ..

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

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

LACHAWICZ ir SŪNŪS ~
2814 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

S. C. LACHAVICJZ
42-44 East 108th St. Tel. Pūllihan 1270 arba Canal 2515
--------- :------------------------------------------------- .. .................................. .. ■

S. P. MAŽEIKA
831p Lituanica Ąyeąue Phone Yards 1188 ;

' J. MULEVIČIUS
4092 Archer Aveiiue Pbone Lafayette 3572

- Z: A. MASALSKIS/ "
8307 Lituanicfi Avenue ' Ptoiie Boulevard 4139

' ' . : ' A. PETKUS
1410 South 49th Coiirt ’ Cicero Phone Cicero 2109

J. F. RADŽIUS
o68 West l^h .Street Phone Gana) 6174

AMBULANCE PATA 
YAR.
j. F.

, .4 .'
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ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų, ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. 
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockirell St. 
Telephonn! Renublic 9728

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridsreporto ofisas 

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

Rezidencija
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califorhia Avenm

Telefonas Ropublic 7868
_   - Tnr'■ m. -- r~ ~ ■ ~ti~~ ...—in------------------------------—■■

Phone B-Jalevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
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 AV®. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

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

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Kiti Lietuviai Daktarai

JOHNKBOBDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 6.

Vakarais: PanedSlio, Seredos ir 
Pčtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1176.
Namai: 6459 S. Rockweil Street 

Telefonas Republic 9600.
• A. • . * ... * ■

Tel Boulevard 5914 Dieną ir Nainį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 1 
iki 8:30 v. NedėL nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
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: 6738 Crandon Avė.
namu Tel.: — Hyde Park 3395

st.

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

Office 4070 Archer Avė. 
Tel. Virginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni 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.

Dr. Walfer M. Eisiu 
PHYSICIAN and SURGEON 

Ofisas Marquette Medical Building
Saite 208 

6155 SO. KEDZ1E AVENUE 
Hemlock 8700

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

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPI. 
LIETUVIS 

Optometricaliy Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 81 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan 81

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464
, , - . - » ^'■4

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Aye. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki A 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedšliomis nuo 10 Rd 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinivs 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
10-—4. nuo 6 Iki
10 iki 12 vai diena.

Telefonas Yards 8994

Dr. Maurice Kalni
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai Nedšl. nuo 10 iki 12
Kez. Telephoae PLAZA 24H ’

-Valandos, mio 
Nedaliomis iuio

8

Ofiso Tel. Dorchester 6194 
Rez. Tek Dragai 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir vist 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stoney laland Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda.

Įlomis Ir iventadiaplaia 19—U 
-_____ J
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Termometras
MOTERYSApie spulkas

Valgių Gaminimo Knygą

DYKAI
—

$.800

60

O

PETERJPEIN

£

■n

■e

s
1 
s

apie 
Title

Title 
Tor-

RECOMMFNDIO
fOR 40YEARS

date—ir 
sais atžv 
rį title 
i Kadam

Visi perleidimai, pardavi- 
savasties, skolos, nuėmi- 

skolų ir rekorduoti leases,

Indies 
mėn.)

ne tik šiai 
visom lietu-’ 
plačiajai vi-

Reta kuri bendrove turėjo nuo
stolių pereitais fiskaliais me
tais.

(3 mėn.) $7,936,660
(Sp.)

atgavęs atgal.
daleisti, kad 

kur buvęs ne
suradęs naują

j

Didžiosios Amerikos korpo
racijos dabar skelbia savo ra
portus apie apyvartą pereitais 
fiskaliais metais, kurie pasi
baigė birželio 30 d.

Skaitlius parodo, kad beveik 
be išimties, visos bendrovės

•I

Pirmadienis, liep. 27, 1936*

Varnai ir Žeme
Rašo V. B. Ambrose

Forklozavimai suma
žėjo

Didesni ir geresni namai, 
kuriems paskolos buvoAgautos 
iš bankų arba apdraudos fir
mų, veik visi yra atimti už 
neatmokėtas paskolas bėgyje 
pusmečio arba vienų metij 
laiko po išsibaigimo paskolos. 
Daugelis mažesnių namų, 
vieno, dviejų ir iki šešių pa
gyvenimų, pasiliko neforklo- 
zuoti dėl stokos lėšų, kurios 
yra nemažos padengti forklo- 
zavimą. Didelės firmos forklo- 
zavimo lėšas turėjo rankose, 
todėl ilgai nelaukė užstatytą 
namą pasiimti atgal už pirmą 
morgičių.

Atsitikimuose kur * pirmas 
morgičius buvo suskaldytas į 
vadinamus pirmo morgičiaus 
bonus ir bonai buvo išparduo
ti skirtingiems žmonėms, pasi
darė daug sunkesnė padėtis 
forklozavimo reikale, nes bo- 
nų savininkai viens antro ne
pažino ir nežinojo kur susi
rasti ,kad pasitarti apie bomj 
reikalus. Tokiuose atsitiki
muose dažniausia būna pas
kiriamas resyveris, kuris pa
ima namą savo globon ir jį 
valdo bonų savininkų naudai. 
Naudos iš tokio valdymo labai 
retai būna. Buvusiam namo 
savininkui neretai kyla klau
simas, ar yra kokios galimy
bės dar nebaigtą forklozuoti 
namą atgauti.

Pavogė arklį, pridėk ir 
balną

Ar daug iš nebaigtų forklo
zuoti namų (ir kokiomis są
lygomis) tapo atgauta, rašėjui 
šių žodžių neteko patirti. Iš 
pažinčių su žmonėmis, kurie 
yra savo namus praradę, ne
girdėjau nė vieno, kuris butų 
prarastą namą 
Tačiau galima 
yra atsitikimų, 
mo savininkas
paskolą, išsipirko savo namą 
atgal.

Tokie atsitikimai, be abejo
nės, yra labai aiškioj mažu
moje. Šitokioj aplinkumoj 
prarastiem namam atatinka 
patarlė, kuri sako: “Pavogė 
arklį, pridėk ir balną.” Aš ži
nau du atsitikimus, kur žmo
nės mėgino su advokato pa- 
gelba atgauti prarastą namą. 
Rezultatas buvo toks, kad tik 
balną pridėjo prie prarasto 
arklio. Advokatas paėmė $50. 
už savo darbą sužinoti, kiek 
reikalinga pinigų namui at
pirkti, ir pranešė klientui, 
kad pastarasis parūpintų tą 
sumą pinigų, tada viskas bu
sią tvarkoje ir namas bus at
pirktas. Kadangi žmogus nie
kur tos sumos pinigų negalėjo 
surasti naujai paskolai, tai 
tuomi viskas ir pasibaigė. Už
mokėti advokatui pinigai taip
gi atgal negrįžo.

Bargenų ieškant
Namai, kurie randasi gero

je apielinkėje ir gerame sto
vyje, tinkamai sufinansuoti ir 
pilnai užgyventi, baigia išeiti 
iš bargenų klesės. Savininkas 
labai gerai žino kiek toks pat 
namas kainuotų pabudavoti ir 
laikosi gana augštos kainos, 
jeigu kitos priežastys jį ne
verčia parduoti.

Tačiau yra daug gerų pro
gų, kur namas reikalingas žy
mesnių pagerinimų—atremon- 
tavimo. Jeigu namas randasi 
geroje apielinkėje, tai pirkėjas 
gali dvigubai arba daugiau 
pakelti tokio namo vertę. Ži
nau vieną atsitikimą, kai žmo
gus suderėjo pirkti keturių pa
gyvenimų mūrinį namą, kurio 
visas vidus yra išgriautas, bet 
muro sienos labai geros. Jis 
turi savo apskaitliavimą, kad
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tas namas, pilnai atremontuo
tas, jam kainuos tik apie $6,- 
000. Ar tai nėra tikras barge- 
nas? Panašių progų jum gaji 
parodyti bile agentas 
spulka, kurie užsiima 
pardavimu.

arba 
namų

Praeitą kartą buvo rašyta 
apie nejudinamo turto’ Itališ
kus dokumentus, kurie yra rei 
kalingi prie pirkimo ir parda
vimo nejudinamos nuosavy
bės. Kaip buvo sakyta, yra 
reikalinga turėti vienas iš tri
jų dokumentų: Abstract, 
Guarantee Policy arba 
rens System Certificate.

Pirmiausia kalbėsime 
abstraktus. Abstracts of
yra sutrumpinta kopija visų 
rekordų, liečiančių tą nuosa
vybę, kuriai abstraktas pada
ryta; reiškia, surašyta visa tos 
nuosavybes istorija. Dalykai, 
kuriuos abstraktas parodo, yra 
šie:

mai 
m ai 
o taipgi visų priklausančių y- 
patų atsirašymai ir patvirtini
mai (acknowledgement).

2. Dalykai priklausantys 
taksams: neužmokėti taksai, 
forfeitures, pardavimai už ne
sumokėtus taksus ir taksų dy- 
dai.

3. Specialiai asesmentai vi
sokiems pagerinimams-impro- 
vements yra lynai (liens) ant 
nuosavybės.

4. Judgement sprendimai 
visuose teismuose, nuorašas 
rekordų prieš visus, kurie turi 
title arba prieš tuos, kurių 
vardai skamba panašus.

5. Rekordai Probate teisme, 
jeigu mirusio savininko pali
ko testamentas. Testamentas 
turi būt parodytas sykiu su 
paskyrimu administratoriaus. 
Tai yra įrodymas, kas pasilie
ka įpėdiniai, ar jie yra metuo
se, kas kam pagal tiesas pri
klauso, pripažinimas kredito
rių interesų, parodymas sa
vasties inventoriaus, galuti
nas raportas ir atskaita admi
nistratoriaus, etc.

6. Chancery proceedings, 
kaip tai foreclosure, parti- 
tions — atidalinimas, divorsų 
bylos ir visos wills, išaiškini
mai apie užrašymus.

7. Jeigu savininkas yra ne
protingas—insane, tardymai ir 
nuosprendis.

8. Mechanics liens, reikala
vimai ir visi tardymai, priim
ti ar atmesti, ir daugel kitų 
mažesnės svarbos dalykų.

Abstraktas turi būt patrauk
tas iki vėlesnės dienos — later 

iyri būt tinkamas vi
lais, kad turėti ge- 
t savasties, 
abstraktas yra tik

kopija viį į užrašų ir be už
tikrinimo Ir guarantijos, jogei 
title yra , bras, tai reikia pa-

samdyti advokatą peržiūrėji
mui, kad nebūtų jokių kliūčių 
arba kad kliūtys butų praša
lintos.

Title Guarantee 
Policies

Chicagoje yra kompanija, 
kuri vadinasi Chicago Title 
and Trust Co. Ji padaro “la-* 
ter date’’ laiško formoje rei
kiamas ipopieras, pažymėda
ma kokios yra kliūtys ant 
nuosavybės. Pažymi visas sko
las, taksus, džiodžmentus, ly
nus, apribojimus ir kitokias 
kliūtis visai trumpoje formo
je. Jeigu tas kliūtis pirkėjas 
neprisiima, tai pardavėjas tu
ri jas pašalinti, tik palikti tqs 
kurias pirkėjas prisiima pagal 
sutarties kontraktą. Tada mi
nėta kompanija padaro Gua- 
ranty Policy. Garantuoja su
tartą ir vertės sumą. Atsitiki
me kokio nors claiin, minėta 
kompanija už viską atsako, iš
ėmus tai, kas yra pažymėta 
ant policy.

Torrens System
Tai yra sistema registruoti 

title nuosavybes. Torrens Sys
tem gerumas ir teisingumas 
garantuojama visos Cook kau- 
ntės trijų bilionų su viršum 
taksuojamais assets (turtu).

Yra viena parankiausių up- 
to-date priemonių turėti title 
registruotą sulig Torrens Sys
tem; galima greitai ir pigiai 
padaryti real estate tranzakci- 
fe-

Torrens System duoda ap
saugą busimam savininkui, 
prašalindama kliūtis ant visa
dos, išėmus tas, kurios yra pa
žymėtos ant certifikato. Nuo
savybei esant šitokioj siste
moj, ne taip lengva uždėti bile 
kokias kliūtis.

kų taisyklėmis, tvarka ir jų 
pagrindiniais tikslais.

Lietuvių Būdavo j-imo, Skoli
nimo ir Taupymo Bendrovės 
(Naujienų spulkos) direkto
rių susirinkimas, įvykęs prad
žioje šio mėnesio, plačiai ap
kalbėjęs šį nedateklių musų 
visuomenėje, nutarė imtis ini
ciatyvos—visų spulkų naudai 
—ir stengtis supažindinti nors 
“Naujienas” skaitančią publi
ką su spulkų funkcijomis. Ta
po išrinkta spaudos komisija 
iš 3 asmenų, kad ji nuolatos, 
nors po kartą į savaitę “Nau
jienose” gvildentų ir aiškintų 
pamatinius spulkų principus. 
Nauda iš to bus 
bendrovei, bet ir 
vių spulkom ir 
suomenei.

Dabartinėse 
bankams paliovus duoti pas 
kolas ant gyvenamų namų, 
spulkos pasilieka svarbiausios 
finansinės įstaigos, su kurio
mis visuomenei teks turėti rei
kalai. Tat Susipažinkime su 
jomis.

Kitą savaitę pakalbėsime 
apie spulkas plačiau.

Korporacijos Skelbia 
Padariusios Didelius 

Pelnus 1935 m.

PROTESTUOJA

r aH
K.®

Thomas Brovvn

ST. PAUL. — Thomas Brown, 
buvęs St. Paul policijos virši
ninkas, kuris protestuoja prieš 
paskalus apie jo ryšius su. bra- 
vorininko Hamm pagrobimu. 
Sakoma, kad Brown gavęs $25,- 
000 nuo pagrobėjų, bet jis gi
nasi.

padarė^ didelius pelnus. Reta 
ku‘ri turėjo nuostolių. »

Raportus paskelbė sekančios 
korporacijos. Pelno sumos at
stovauja gryną pelną, atmokė
jus visus mokesčius ir atidė
jus tam tikrą nuošimtį įren
gimų nusidėvėjimo padengi
mui.

Continental Can Company, 
Ine. — (metai) $10,633,042 
pelno.

American 
Foundry Co. 
070,988 pelno.

Air Reduction Company, Ine.
— (3 mėn.) $1,902,245 pel
no.

Atlantic, Gulf & W.
Steamship Lines 
$442,890 pelnė.

Barnsdall Oil Company — 
(3 mėn.) $738,851 pelno.

j Belding, Hemingway Co. — 
(6 mėn.) $298,000 pelno.

Butler Brothers — (6 mėn.) 
$3,044 pelno. (Pereitais me
tais — $501,709 nuostolio.)

Campbell, Wyant, Cannon 
Foundry — (6 mėn.) $534,914 
pelno. 7

Commercial Discount Com
pany — (6 mėn.) $225,841 
pelno.

Commercial Solvents Corp.
— (3 mėn.) $466,170 pelno.

Congoleum — Nairn, Ine. — 
(6 mėn.) $1,036,814 pelno.
' Detroit Gasket & Mfg. Co.
— (3 mėn.) $167,762 pelno.

Brake Shoe & 
—- (5 mėn.)

Ex-Cell-O Aircraft — 
mėn.) $131,655 pelno.

Hammond Lumber Co. 
(metams) $79,318 pelno.

Liberty Baking Co. — 
mėn.) $11,596 nuostolio.

Merrimack Mfg. Co. — (me
tams) $512,658 nuostolio.

Scott Paper Company — (6 
mėn.) $425,037 pelno.

Seaboard Oil pompany 
(3 mėn.) $614,002 pelno.

F. G. Šhattuck Co. — 
mėn.) $240,555 pelno.

Irving Shoe Corp. — 
mėn.) $40,068 pelno.

Public Service Corp. of N. J. 
— (metams) $23,020,115 pel
no.

Union Carbide & Carbon 
Corp.
pelno.

Prie bet kokį cigaretę 
stalo, bile. kokiam kli
mate, jų& galite gauti 
Old Golds Dirbtuvės- 
Šviežumo —persitikrin
kite pat] s.
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Rašo W. V. M-us.

Kiek mes jas pažįstam?
Slaviškas žodis “spulka,” 

reiškiąs skolinimo ir taupymo 
bendrovę, pas mus yra tiek 
įsigyvenęs, kad radosi kitaip 
sunku išreikšti tokios įstaigos 
vardą. Iki šiol lietuvių kalboj 
turime vartoti eilę žodžių šios 
minties pareiškimui, o nemėg- 
dami tą daryti — spulką va
dinsime spulka.

Tiek to su vardo lietuvišku
mu. Čia norima kalbėti, kiek 
mes spulką pažįstame. Pasa
kysiu, kad palyginamai pas 
mus lietuvius spulka dar nėra 
užtektinai populiariška; su jo
sios funkcijomis labai mažas 
skaičius musų žmonių kiek 
plačiau susipažinę; nors ir 
priklausydami spulkoms. Pasi
taiko neretai, kad spulkos da
lininkų susirinkime, suside
dančiame iš kelių dešimčių 
narių, reikia išsirinkti valdy
bą ar kokią komisiją. Ot ir 
nesiranda galinčių tas vietas 
užimti; be abejonės, nesiran
da todėl, kad dalyviai nesijau
čia tam kompetentiški. Tiesa, 
pas mus beveik apie tai nėra 
nei rankvedžių, laikraščiuose 
negvildenama ir nedaroma 
kitokių pastangų, kad plačiau 
supažindinti publiką su spul-

’ f i- ■ 1 1 t ■ ' '■

Jau galite gauti naują, padidintą ir. 
pagerintą

Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

TAUPYKIT PINIGUS UŽ
TIKRINTOJ IŠTAIGOJ

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

Mokam dividendą kas 6 menesiai. Praeityje 
išmokčjom

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

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

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

CHICAGO ILL.

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

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

Siųskit money orde
rį arba čekį —

1

REDDENED 
k. EYFS

^OUICKLY :

-y
O '
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Namai ir Žemė
Rašo V. B. Ambrose

Forklozavimai suma
žėjo

Didesni ir geresni namai, 
kuriems paskolos buvo gautos 
iš bankų arba apdraudos fir
mų, veik visi yra atimti už 
neatmokėtas paskolas bėgyje 
pusmečio arba vienų metų 
laiko po išsibaigimo paskolos. 
Daugelis mažesnių namų, 
vieno, dviejų ir iki šešių pa
gyvenimų, pasiliko neforklo- 
zuoti dėl stokos lėšų, kurios 
yra nemažos- padengti forklo- 
zavimą. Didelės firmos forklo- 
zavimo lėšas turėjo rankose, 
todėl ilgai nelaukė užstatytų 
namą pasiimti atgal už pirmą 
morgičių.

Atsitikimuose kur * pirmas 
morgičius buvo suskaldytas į 
vadinamus pirmo morgičiaus 
bonus ir bonai buvo išparduo
ti skirtingiems žmonėms, pasi
darė daug sunkesnė padėtis 
forklozavimo reikale, nes bo- 
nų savininkai viens antro ne
pažino ir nežinojo kur susi
rasti ,kad pasitarti apie bonų 
reikalus. Tokiuose atsitiki
muose dažniausia būna pas
kiriamas resyveris, kuris pa
ima namą savo globon ir jį 
valdo bonų savininkų naudai. 
Naudos iš tokio valdymo labai 
retai būna. Buvusiam namo 
savininkui neretai kyla klau
simas, ar yra kokios galimy
bės dar nebaigtą forklozuoti 
namą atgauti.

Pavogė arklį, pridėk ir 
balną

Ar daug iš nebaigtų forklo
zuoti namų (ir kokiomis są
lygomis) tapo atgauta, rašėjui 
šių žodžių neteko patirti. Iš 
pažinčių su žmonėmis, kurie 
yra savo namus praradę, ne
girdėjau nė vieno, kuris butų 
prarastą namą atgavęs atgal. 
Tačiau galima daleisti, kad 
yra atsitikimų, kur buvęs na
mo savininkas suradęs naują 
paskolą, išsipirko savo namą 
atgal.

Tokie atsitikimai, be abejo
nės, yra labai aiškioj mažu
moje. šitokioj aplinkumoj 
prarastiem namam atatinka 
patarlė, kuri sako: “Pavogė 
arklį, pridek ir balną.” Aš ži
nau du atsitikimus, kur žmo
nės mėgino su advokato pa
galba atgauti prarastą namą. 
Rezultatas buvo toks, kad tik 
balną pridėjo prie prarasto 
arklio. Advokatas paėmė $50. 
už savo darbą sužinoti, kiek 
reikalinga pinigų namui at
pirkti, ir pranešė klientui, 
kad pastarasis parūpintų tą 
sumą pinigų, tada viskas bu
sią tvarkoje ir namas bus at
pirktas. Kadangi žmogus nie
kur tos sumos pinigų negalėjo 
surasti naujai paskolai, tai 
tuomi viskas ir pasibaigė. Už
mokėti advokatui pinigai taip
gi atgal negrįžo.
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Bargeny ieškant
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Namai, kurie randasi gero
je apielinkėje ir gerame sto
vyje, tinkamai sufinansuoti ir 
pilnai užgyventi, baigia išeiti 
iš bargemj klesės. Savininkas 
labai gerai žino kiek toks pat 
namas kainuotų pabudavoti ir 
laikosi gana augštos kainos, 
jeigu kitos priežastys jį ne
verčia parduoti.

Tačiau yra daug gerų pro
gų, kur namas reikalingas žy
mesnių pagerinimų—atremon- 
tavimo. Jeigu namas randasi 
geroje apielinkėje, tai pirkėjas 
gali dvigubai arba daugiau 
pakelti tokio namo vertę. Ži
nau vieną atsitikimą, kai žmo
gus suderėjo pirkti keturių pa
gyvenimų mūrinį namą, kurio 
visas vidus yra išgriautas, bet 
muro sienos labai geros. Jis 
turi savo apskaitliavimą, kad

PETERI PEN 
c

tas namas, pilnai atremontuo
tas, jam kainuos tik apie $6,- 
000. Ar tai nėra tikras barge- 
nas? Panašių progų jum gaji 
parodyti bile agentas arba 
spulka, kurie užsiima namų 
pardavimu.

Abstrarcts of Title
Rašo John Sinkus

Praeitą kartą buvo rašyta 
apie nejudinamo turto’ Itališ
kus dokumentus, kurie yra rei 
kalingi prie pirkimo ir parda
vimo nejudinamos nuosavy
bės. Kaip buvo sakyta, yra 
reikalinga turėti vienas iš tri
jų dokumentų: Abstract, Title 
Guarantee Policy arba Tor- 
rens System Certificate.

Pirmiausia kalbėsime apie 
abstraktus. Abstracts of Title 
yra sutrumpinta kopija visų 
rekordų, liečiančių tą nuosa
vybę, kuriai abstraktas pada
ryta; reiškia, surašyta visa tos 
nuosavybes istorija. Dalykai, 
kuriuos abstraktas parodo, yra 
šie:

1. Visi perleidimai, pardavi
mai savasties, skolos, nuėmi
mai skolų ir rekorduoti leases, 
o taipgi visų priklausančių y- 
patų atsirašymai ir patvirtini
mai (acknowledgement).

2. Dalykai priklausantys 
taksams: neužmokėti taksai, 
forfeitures, pardavimai už ne
sumokėtus taksus ir taksų dy- 
dai.

3. Specialiai asesmentai vi
sokiems pagerinimams-impro- 
yements yra lynai (liens) ant 
nuosavybės.

4. Judgement sprendimai 
visuose teismuose, nuorašas 
rekordų prieš visus, kurie turi 
title arba prieš tuos, kurių 
vardai skamba panašus.

5. Rekordai Probate teisme, 
jeigu mirusio savininko pali
ko testamentas. Testamentas 
turi būt parodytas sykiu su 
paskyrimu administratoriaus. 
Tai yra įrodymas, kas pasilie
ka įpėdiniai, ar jie yra metuo
se, kas kam pagal tiesas pri
klauso, pripažinimas kredito
rių interesų, parodymas sa
vasties inventoriaus, galuti
nas raportas ir atskaita admi
nistratoriaus, etc.

6. Chancery proceedings, 
kaip tai foreclosure, parti- 
tions — atidalinimas, divorsų 
bylos ir visos wills, išaiškini
mai apie užrašymus.

7. Jeigu savininkas yra ne
protingas—insane, tardymai ir 
nuosprendis.

8. Mechanics liens, reikala
vimai ir visi tardymai, priim
ti ar atmesti, ir daugel kitų 
mažesnės svarbos dalykų.

Abstraktas turi būt patrauk
tas iki vėlesnės dienos — later 
date—ir turi būt tinkamas vi
sais atžvilgiais, kad turėti gė
rį title ant savasties.
/ Kadangi abstraktas yra tik 
kopija visų užrašų ir be už
tikrinimo ar guarantijos, jogei 
title yra geras, tai reikia pa

samdyti advokatą peržiūrėji
mui, kad nebūtų jokių kliūčių 
arba kad kliūtys butų praša
lintos.

Title Guarantee 
Policies

Ghicagoje yra kompanija, 
kuri vadinasi Ghicago Title 
and Trust Co. Ji padaro “la-* 
ter date’’ laiško formoje rei
kiamas ipopieras, pažymėda
ma kokios yra kliūtys ant 
nuosavybės. Pažymi visas sko
las, taksus, džiodžmentus, ly
nus, apribojimus ir kitokias 
kliūtis visai trumpoje formo
je. Jeigu tas kliūtis pirkėjas 
neprisiima, tai pardavėjas tu
ri jas pašalinti, tik palikti tas 
kurias pirkėjas prisiima pagal 
sutarties kontraktą. Tada mi
nėta kompanija padaro Gua- 
ranty Policy. Garantuoja su
tartą ir vertės sumą. Atsitiki
me kokio nors claim, minėta 
kompanija už viską atsako, iš
ėmus tai, kas yra pažymėta 
ant policy.

Torrens System
Tai yra sistema registruoti 

title nuosavybes. Torrens Sys
tem gerumas ir teisingumas 
garantuojama visos Cook kau- 
ntės trijų bilionų su viršum 
taksuojamais assets (turtu).

Yra viena parankiausių up- 
to-date priemonių turėti title 
registruotą sulig Torrens Sys
tem; galima greitai ir pigiai 
padaryti real estate tranzakci- 
ją.

Torrens System duoda ap
saugą busimam savininkui, 
prašalindama kliūtis ant visa
dos, išėmus tas, kurios yra pa
žymėtos ant certifikato. Nuo
savybei esant šitokioj siste
moj, ne taip lengva uždėti bile 
kokias kliūtis.

Apie spulkas
Rašo W. V, M-us.

Kiek mes jas pažįstam?
Slaviškas žodis “spulka,” 

reiškiąs .skolinimo ir taupymo 
bendrovę, pas mus yra tiek 
įsigyvenęs, kad radosi kitaip 
sunku išreikšti tokios įstaigos 
vardą. Iki šiol lietuvių kalboj 
turime vartoti eilę žodžių šios 
minties pareiškimui, o nemėg- 
dami tą daryti — spulką va
dinsime spulka.

Tiek to su vardo lietuvišku
mu. Čia norima kalbėti, kiek 
mes spulką pažįstame. Pasa
kysiu, kad palyginamai pas 
mus lietuvius spulka dar nėra 
užtektinai populiariška; su jo
sios funkcijomis labai mažas 
skaičius musų žmonių kiek 
plačiau susipažinę; nors ir 
priklausydami spulkoms. Pasi
taiko neretai, kad spulkos da
lininkų susirinkime, suside
dančiame iš kelių dešimčių 
narių, reikia išsirinkti valdy
bą ar kokią komisiją. O t ir 
nesiranda galinčių tas vietas 
užimti; be abejonės, nesiran
da todėl, kad dalyviai nesijau
čia tam kompetentiški. Tiesa, 
pas mus beveik apie tai nėra 
nei rankvedžių, laikraščiuose 
negvildenama ir nedaroma 
kitokių pastangų, kad plačiau 
supažindinti publiką su spul- 

kų taisyklėmis, tvarka ir jų 
pagrindiniais tikslais.

Lietuvių Būdavo jimo, Skoli
nimo ir Taupymo Bendrovės 
(Naujienų spulkos) direkto
rių susirinkimas, įvykęs prad
žioje šio mėnesio, plačiai ap
kalbėjęs šį riedateklių musų 
visuomenėje, nutarė imtis ini
ciatyvos—vist) spulkų naudai 
—ir stengtis supažindinti nors 
“Naujienas” skaitančią publi
ką su spulkų funkcijomis. Ta
po išrinkta spaudos komisija 
iš 3 Asmenų, kad ji nuolatos, 
nors po kartą į savaitę “Nau
jienose” gvildentų ir aiškintų 
pamatinius spulkų principu^. 
Nauda iš to bus “* 
bendrovei, bet ir 
vių spulkom ir 
suomenei.

Dabartinėse 
bankams paliovus duoti pas
kolas ant gyvenamų namų, 
spulkos pasilieka svarbiausios 
finansinės įstaigos, su kurio
mis visuomenei teks turėti rei
kalai. Tat susipažinkime su 
jomis.

Kitą savaitę pakalbėsime 
apie spulkas plačiau.

ne tik šiai 
visom lietu- 
plačiajai vi-

apystovose,

Korporacijos Skelbia
Padariusios Didelius

Pelnus 1935 m.
Reta kuri bendrovė turėjo nuo

stolių pereitais fiskaliais me
tais.

Didžiosios Amerikos korpo
racijos dabar skelbia savo ra
portus apie apyvartą pereitais 
fiskaliais metais, kurie pasi
baigė birželio 30 d.

MOTERYS...
6Jau galite gauti naują, padidintą ir. 
pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
, . t

Kaina su persiuntimu tiktai $1.10
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TAUPYKIT PINIGUS UŽ
TIKRINTOJ ĮSTAIGOJ

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

Mokam dividendą kas 6 mėnesiai. Praeityje 
išmokėjom 4%

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

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

JUSTIN MACKIEWIGH, Prezidentas

PROTESTUOJA

Thomas Brown
ST. PAUL. — Thomas Brown, 
buvęs St. Paul policijos virši
ninkas, kuris protestuoja prieš 
paskalus apie jo ryšius su bra- 
vorininko Hamm pagrobimu. 
Sakoma, kad Brown gavęs $25,- 
000 nuo pagrobėjų, bet jis gi
nasi.

Skaitlius parodo, kad beveik 
be išimties, visos bendrovės 

padarė didelius pelnus. Reta 
ku‘ri turėjo nuostolių.

Raportus paskelbė sekančios 
korporacijos. Pelno sumos at
stovauja gryną pelną, atmokė
jus visus mokesčius ir atidė
jus tam 'tikrą nuošimtį įren
gimų nusidėvėjimo padengi
mui. 7

Continental Can Company, 
Ine. — (metai) $10,633,042 
pelno.

American Brake Shoe & 
Foundry Co. — (5 mėn.) $1,- 
070,988 pelno.

Air Reduction Company, Ine.
— (3 mėn.) $1,902,245 pel
no.

Atlantic, Gulf & W. Indies 
Steamship Lines —* (5 mėn.) 
$442,890 pelnė.

Barnsdall Oil Company — 
(3 mėn.) $738,851 pelno.

Belding, Hemingway Co. — 
(6 mėn.) $298,000 pelno.

Butler Brothers — (6 mėn.) 
$3,044 pelno. (Pereitais me
tais ;— $501,709 nuostolio.)

Campbell, Wyant, Cannon 
Foundry — (6 mėn.) $534,914 
pelno.

Commercial Discount Com
pany — (6 mėn.) $225,841 
pelno.

Commercial Solvents Corp.
— (3 mėn.) $466,170 pelno.

Congoleum — Nairn, Ine. —
(6 mėn.) $1,036,814 pelno.

Detroit Gasket & Mfg. Co.
— (3 mėn.) $167,762 pelno.

LIETUVOS-AMERIKOS

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

DYKAI
užsirašysit “Naujie
nas” ant mėty ir 
prisiysit
Chicagoje ..... $.800
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Siųskit money orde
rį arba čekį —

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

9&6isr, 
HERMm

• Ex-Cell-0 Aircraft — (3 
mėn.) $131,655 pelno.

Hammond Lumber Co. — 
(metams) $79,318 pelno.

Liberty Baking Co. — (3 
mėn.) $11,596 nuostolio.

Merrimaėk Mfg. Co. — (me
tams) $512,658 nuostolio.

Scott Paper Company — (6 
mėn.) $425,037 pelno.

Seaboard Oil jCompany — 
(3 mėn.) $614,002 pelno.

F. G. Shattuck Co. — (3 
mėn.) $240,555 pelno.
‘ Irving Shoe Corp. — (1 
mėn.) $40,068 pelno.

Public Service Corp. of N. J. 
— (metams) $23,020,115 pel
no.

Union Carbide & Carbon 
Corp. — (3 mėn.) $7,936,660 
pelno. (Sp.)

Prie bet kokį cigarety 
stalo, bile kokiam kli
mate, jus, galite gauti 
Old Golds Dirbtuvės- 
Šviežumo —persitikrin
kite patjs.
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' Amerikos lietuviai, kurie ži- 
no, kad į tą fašistiškai-sandą* 
jfiertįišką susirinkimėlį plačioji 
visuomenė neatkreipė jokio dė
mesio, gali iš tokios “Eltos” 
informacijos tik pasijuokti.

iAP&ĄIL^TENĄS išsišokimas

Metams
Pusei meta 
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams

ir neturėjimą “nieko bendro su 
lietuviais”.

j Tai neteisingi prasimanymai, 
Dr. Stanislovaitis yra vienas iš 
veikliausiųjų’ lietuvių profesio
nalų Amerikoje, jisai nuolatos 
dalyvauja įvairiuose visuome
niniuose darbuose savo koloni
joje, dirba Susivięnijime, seka 
lietuvių spaudą (ir joje ben
dradarbiaują) — ko-gi daugiau 
galima reikalauti iš žmogaus, 
kuris yra užimtas savo profesi
jos reikalais ?

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 173# S. Halsted St., Chlcalo, 
III. Telefonu Caatf 8500.

Metame
Pusei meta —
Trims mėnesiams —
Pinigus reikia siusti paštu Money

Orderiu kartu su užsakymu,

i Visai be reikalo Dr. A. L.
(Grąičunąs puolė spaudoje SLA 
daktarą-kvotėją, prikaišiodamas 
;jąių “nelietuvišką orientaciją”
' I įį0H. ■ ■■■ .mi-. ■ .... i Hm n-    ii ii -

Džiaugiasi Amerikiečių
; Kongreso Pasisekimu

-T“
EUROPOS REAKCIJA

Tautų Sąjungai atsisakius suvaldyti Mussolinį, fa
šizmas pakėlė gaivą ne tik Italijoje, bet ir kitose šalyse. 
Hitleris pasidarė drąsesnis ir įsakė savo pakalikams 
Danzige pradėti skandalinti ir terorizuoti opozicines 
partijas. Sukruto ir fašistai, monarchįstai bei klerikalai 
Ispanijoje.

Jeigu demokratija butų parodžiusi daugiau, griež
tumo kovoje su Mussoliniu ir Hitleriu, tai vargiai butų 
įvykęs dabartinis kontr-revoliucijos sukilimas Ispanijo
je. Galima beveik neabejoti, kad sukilėliai gauna ir tie
sioginę pagelbą iš svetimų šalių fašistų. Europos spau
doje kalbama apie milžiniškas sumas pinigų, kurias su
kilėliu vadai esą gavę iš Romos ir Berlyrįo.

Reakcijos pergalė vienoje šalyje yra reakcijos lai
mėjimas visur. Fašistai ir kiti atžagareiviai tai žino la
bai gerai, todėl jie vieni kitus remia, kaip įmanydami.

. Tarpe demokratijos šalininkų turėtų būti nę maį- 
žiau solidarumo.

KITA FARMERIŲ-DARBININKŲ PARTIJA

{vairiose valstijose Šiemet kuriasi Darbo partijoj 
arba Farmerių-Darbininkų partijos. Nauja Farmerių- 
Darbininkų partija prieš dvejetą savaičių įsikūrė ir 
Connecticųt valstijoje.

Ji tapo įsteigta konvencijoje, susidedančioje iš 148- 
atstovų nuo darbininkų unijų, farmerių sąjungų, koope
ratyvų ir bedarbių organizacijų. Partijos įsteigime žy
mią rolę suvaidino socialistai, kurie ypač stiprus yra 
pramoningame Bridgeporto mieste.

šios naujos partijos platforma pasisakė ^ekonęmį- 
nę gerovę per gamybą vartojimui”. Gamyba vartoji
mui (“produetion for ūse”) tai — tokia ekonominė si
stema, kurioje pramonė ir žemės ūkis tarnauja ne .pri
vatinių savininkų pasipelnymui, bet žmoųių reikalavi
mų patenkinimui. Taigi ši naujoji partija pasisakė už; 
socializmą, nors ir nevartodama to <<baisąusn žodžio.

Iš politinių organizacijų tokių, kaip Connecticuįt 
valstijos Farmerių-Darbininkų partija arba kaip New 
Yorko Darbo partija, laikui bėgant susidarys didęlč na
cionalinė darbo žmonių partija.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
Džiugu' patirti, kad taip su

tartinai pąvyko jums Cleve- 
ląnde tikrai svarbius reikalus 
!ąp$ąyiįk Prądžia gera. Pasise- 
kiijdm^ visuomet tie darbai ly
dimi, kuomet ąiškiąi žinoma, 
:lįo siekiama, kur einama. Ąiš- 
Jkųjs Šukiai, tikrai suprasti tiks
lai, nuoširdus norai, ryžtingi 
ketėjųnai visuomet gimdo, 
skatiną energingai siekti užsi- 
niętų darbų:, drąsiai eiti užsi
brėžtais keliais. Turėsim vil
ties, kad sutartiną pradžia ir 
toliau nepairs.

Dabar mes džiaugiamės kiek
vienas paskirai, kas sau jūsų 
darbais, bę.t gi ateis ir kiti lai
kai. Nei; tikrai nuoširdžiai jus 
pa§veįkinti neteko. Bet kaip 
tik tas dienas mes didžiausią 
karštį gyvenom...

Na, jau nekąntraujat žinoti, 
kas pas mtis gero girdėti? Gy
venam, kaip ana pelė po šluo
tą. Vienur, kitur vis dari darbi
ninkai vieną kitą dieną strei
kuoja. Tie streikai oficialiomis 
žiniomis turi grynai ekonominį 
pobūdį. Bet gi kas dabar gali 
ątskirti, km? čia prasideda eko
nomika ir kur baigiasi politi
ka?’

Garsioje Kamberių lentpjūvėj 
pagaliaus darbo sąlygos sunor- 
iiųuotos. Dabar vieton 2,50 litų 
į dieną gaus keturis litus. Ir 
šitai dėlto reikėjo kilti tokiam 
tyiukšmuį!

i Ir manot, kad čia darbinin
kams šiek tiek padidintas atly
ginimas dėlto turės nuostolių 
tą įmonė? Juokai. Dąrbipin- 
kams dar kita tiek’ galėtų pri
dėti ir tuomet tos įmonęs sa
vininkai dar šauniai gyventų.

Apžvalgą
KUNIGAI PASIDARĖ NEPO 

PULIARIšKl R.-K. 
SUSIVIENYME

komisija, susidedanti iš 12 žmu- 
njų, turėjo pasikalbėjimą su 
Darbo partijos inįciątoriąi^ iš 
trijų adatos darbininkų unijų: 
International Ladįes’ Garm.enįt 
Workers, Amalgaųąated Cįųth- 
ing Workers ir Milįinery Wor- 
kers’. Po to socialistų komisi
ja nutarė vienbalsiai rekomen
duoti, kad Liaudies partija sa
vo konvencijoje rųgp, 1 d. nu
tartų stoti į Darbo partiją. Į 
komisiją įeina Waldman, Clae- 
ssęns, Gerber, Oneal ir k.

Unijas tame pasikalbėjimą 
atstovavo Lųigi Ąntonini, Ją- 
c.ob Potofsky ir Alexande> 
Rose.

Brooklyniškė “Amerika” (kle- 
rikališka) rašo, kad Romos Ka
talikų Susivienymo seime lai
mėjo kunigų ir vargamistrų 
priešai. Laimėtojai turėjo “per
galės balių” (Victory Bali), šo
ko ir gėrė, bet nė vieno kunigo 
arba vargamistros nekvietė.

“Taip vadinamiems neku- 
niginiams delegatams”, sako 
toliau tas klerikalų organas, 
“sukėlė net 600 dolerių... ir 
agituota, kad kunigų ir var- 
goninkų nerinktų sęimąn. 
Kodėl tiek rūpesčio dėta f
Dėlko nepelninga vietą taip jį kuris įvyko Glęvejaiidę SLĄ 
maloni? Kodėl kyla ta bai
mė, juk aruodas saugiai ap
tvertas ?”
Matyt, pirmiausi su tuo aruo

du kas nors atsitikdavo. 
. v s*

t.

FAŠISTIŠKAS BLOFAS

LIAUDIES PARTIJA DĖSIS 
PRIE DARĖIECIŲ '

• * F Ii. . . ,

Nęw Yorko socialistai, kulią 
pasitraukė iš Thomaso kontro
liuojamos Socialistų partijos ir 
įsteigė Liaudies partiją, ketiną 
susidėti su pažangiomsioms 
darbininkų unijoms, sumaniu
sioms kurti Darbo partiją.

Socįąlisty (Liaudies partijos)

Lietuvos laikraščiams “Elta” 
^ŠsAuntinęjp, ąpfe tąutinin- 
kų ir sąnjariečių šųsirink^mė- 

seimo išvakarėse, ir įsakė ją 
jdĮėti. Toje žinioje P^ąkpj^uąr 
kaip “tautiškos minties” hero
jai, susispietę aplink Clęyefąą- 
do Karpiuką, tarėsi, apie svar
bius tautos reikąlus ir netarę 
steigti “Amerikos įętuvįą tau
tinę tarybą” ir išrinko specia- 
lę komisiją iš Miko Vąi^ylos, 
Kąrpiaus, kūn. ĮįąbrliąUę, Še- 
gaūsko ir Trečioku.

Tąi, girdi, buvęs ųepąpras- 
toš, kuone istorinės reil^šmęs 
klumpių sunėrimas, iš kurio. 
Amerikos lietuvių tautinis ju
dėjimas susilauksiąs . be gąįo 
didelės naudos.

Neleido kooperacijų šventės
Dabar mes niekur nesirenka- 

įme. Sakysit dėlko? Tokie pas 
mus dabar parėdymai. štai, 
kaiP paprastai, liepos mėnesio; 
'pirmą sekmadienį turėjo būti 
taip vadinama kooperatine š'ven- 

tai ta proga visi koopera- 
KįyVai norėjo savo tarnautojams 
i padaryti už miesto iškilą: pą- 
iŠę^i, pąsilinksmjnti, bet leięli- 
iipąs negauta. Tik sporto šven
tėms ir jų pramogoms yra ga- 
limumas ruošti, šiaip jau ki
tiems tenka namie sėdėti, ži- 
i>pma, išimtį turi tie, kurie da
bar yra visuomenės nuomonę 
'monopolizavę. Pažiūrėsime, kaip 
toliau bus, o dabar gyvename 
taip, kaip reikia gyventi, tai 
yra taikomės visoms aplinky
bėms ir sąlygoms.

i Kiek žmonių dąbąr yra įzo- 
liuotų (suimtų), taip švelniai 
įtariant, tai butų sunku pasa
kyti, bęt yįs dėlto jie šimtkią 
įkaitomi. Daugelis jų nubausti 
.ądmiųigtrątyviais kęliąią mėne- 
ąįąią ar savaitėmis sėdėti. Kiti 
laukia teismų.

' Tai, kaip matote, vasarą ijnųs 
n<e labai džių<ma, nors pa^i va
sara tikrai gražiai eina, šįlta, 

:net tikri karščiai būva, kųrię 
smagiomis perkunijomis palydi- 
mi. Buvo tikrai gražus pavasa
ris, o dabar nuo jo neatsilieka 
ir Vasara. Ot, tik tie žmonės 
visą gerą vąsąrišką nuotaiką 
sudarko.

Smetonos “seimas” 
ijepppubarus

• ' ’ 'i' , ' ' . ' / : > . , y'-

Gal jums rupi žinoti, ką gi 
susirinkęs veiks seimas. Mums 
dėl to galvos labai neskauda, 
bet vis dėlto galima pranešti. 
Kaip kalbama šitas rinktas sei
mas ilgai nesidarbuos. Jis už- 
girs dabar'vedamos politikos 
kursą, paskui pasiūlys pakeisti 
konstituciją ir nurodys kuria 
tvarką privalės bųti sušauktas 
kitas seimas. Visa žada pavirs
ti į taip vadinamą korporatinę 
(fašistišką) sistemą. Jau nebe 
šeimas, bet tautos atstovybė 
^usianfi sudaryta iš įvairių 
ekonominių organizacijų atsto
vų ir žemės ūkio, prekybos 
pramonės ir darbo rūmų atsto
vų, o nekuriu dalį tų atstovų 
į tautos atstovybę pati vyriau
sybė skirs, žinoma, tai tik pau 
geidavimai, projektai — ką pat
osai gyvenimas padiktuos, tai 
dar sunku pasakyti. . Iki šitas 
seimas susirinks^ ^tąį dar šmo
tas laiko, o per tą laiką galįi 
daugelio ne tik nuomonė pasi
keisti, bet ir visos gyvęnimp 
sąlygos tiek pakitėti, kad visi 
tie norai ir pageidavimai galji 
visai neturėti progos pasireikš
ti. O dabar tik viena aišku, kad 
ir tokia tvarka sušauktas sei
mas net kai kurių tautininkų 
tarpę jis yra visai nepopulia
rus. Yra taip manančių žmonių, 
kad šitokia institucija visai yrą 

>nereikalinga, nes kartais ir to
kioje institucijoje gali pasi
reikšti savos rųšįes opozicija^ 
įitaip tarus gali dingti tasai 
tariamasai didelis susiklausy- 
|n)as. Negi seime uždrausi kaip 
nors savistoviai vienu ar kitu 
'klausimu savo nuomonę pa
reikšti. O kartais pareikšta to*- 
kią savistovi ųpomonė gali 
daug visokio rūpesčio sudaryti. 
Dėlto, kaip kas norėtų, kad vie
toje šitokio seimo matyti ką 
nors kito.

t Kaip čia bus ištikrųjų: pa
gyvensim, pamatysim. Tai to
kios tokelės pas mus.

I .

i Atostogų metas
Vasaros metų, kaip papras

tai, visąs gyvenimas miestuose' 
kaip ir apmiršta; mat atsako- 
mingi politikai, o ir šiaip viso
kie veikėjai, biznieriai išvąžiųė- 
ja į atostogas, tai mieste vy
rauja ramesne nuotaiką, ne 
toksai aistringas gyvenimas. O, 
dabar kaip tik patsai atostogų’ 
sezonas, šiemet daug kas sku
bėjo išvažiuoti atostogauti, 
mat, tie visi įvykiai daug kam 
pusėtinai nervus pagadino.

Bęt vis dėlto darbininkų tar
pe gyvai jaučiama^ didelis savo 
liĮiimu susirūpinimas ir noras 
:sąvo būklę pagerinai.

Atostogų terminąs dabar pąs 
mus įgijo dar ir kįtą prąsrnę. 
Kaip jau žinote, Kauno įvy
kiai ištiko birželio mėnesyje, 
taigi atostoginio laiko pradžio
je. Dąųg kas jau ruošėsi yą- 
žį^o.ti pasilsėti, o čia staiga pų^ 
įljųvo į kalėjimą. Kądangi jų 
Žymi dalis administratyviai nu
bausti po kelis menesius, tai ir 
(sakpjpą, ‘ kąd tię yyrąi atosto
gauja ir gauna pilną valdišką 
išlaikymą...

Kaune vien tik socialdemo- 
I kratų tokių aiostogaujančiųI kratų tokių

Pirmadienis, Kep. 1936
kęsčius. žinoma, yra ir tokių, 
’kUrie savo noru geruęju mo
kesčius ^moka, v bet, toksai skai
čius yraMabai mažas. Aišku per 
tokį ilgą laiką negalėjo būti la
bai įtempti santykiai: jie bent 
kiek atslūgo, bet nederėtų da
ryti išvadų, kad jie visame at
sileido. Daug yrą visokiais bų- 
dais( nukentėjusių^ tai visai na
tūralu, kąd čia yra atsivėrusi 
ilgesniam laikui bedugnė.

! Kad tų santykių sušvelnėji
mo nesama, tai ir tai patvirti
na, kad kapsai ir zanavykai na
bagai jau dešimtą valandą tyri 
ęiti gulti, nes nuo tos valandos 
•vakare vaikščioti vis dar drau
džiama. Kitose vietose šitokios y L . '
tvarkos jau nebėra, o kaip kur 
visai tąip net nebuvo. Matot, 
nprs1 ir sąkoma, kad mažutė 
‘Lietuva,- bet jos gyvenimas 
, įvairus ir kiekvienas jos kam- 
jpelįs net turi savo papročius, o 
j dabar net kitus parėdymus. 
Gamta taip pat įvairi, oras ir- 
jgi nę, visur vięnędąs, žmonių 
temperamęntas, kai^ matos ir 
įvairiuose jos kampeliuose įvai
kiai reiškiasi^ politinis nusista- 
jlįymas gal kiek vienodesnis, bet 
(gi iie vienodai ta nuotaika pa
sireiškia.

būdų ir renka valstybės mo- Kaunas. Liepos 9 d.

'bus apie šimtą asmenų. , Na, 
gerai kas gavo tokias palygina
mai trumpas atostogas, bent 
jau jie žino savo likimą, bet 
dar daug tokių yra, kurių liki
mas jiems patiems ir jų arti
miems žmonėms nėra žinomas. 
Yra pusėtinas skaičius tokių, 
kurie perduoti įvairiems teis
mams.

Taigi, kas atostogauti į įvai
rius kurortus išvyko, o kas ga^ 
vo čia pat Kaune valstybės iž
do apmokamas atostogas^
Ūkininkų nuotaika nepasitaise 

/ , ■ * 

žemės ūkio reikalai taisosi.
Eksportas 'šiemet pusėtinai pa
kilo, bet iš čia neseka, kad ūki
ninkų nuotaika ir lygiai su jų 
būklės pegerėjįmų taisytųsi. 
Kapsai, zanavykai vis viena pa
tys geruoju mokesčių nemoka. 
Dabar iš jų mokesčiai surenka
mi už parduotus maisto pro
duktus. O šitaip labai- lengvai 
yra atsiekiama. Pieno produk
tai, kiaušiniai, bekonas, suvęža- 
mas j surinkimo jų punktus, 
tai yra į pįęno perdirbimo ben
drovių pienines, arba bekonas 
i artimiausias gęlžkęlių stotis. 
Čia policiją ant jų pajamų už 
mokesčius uždeda areštą, tokių

t • ■ • • i - r ' ' i i i € ' . • • ■ -v . • » w .

r. - 1 rU t K-• • M t f.> 1 f . . . 7 ~

KĄ ŽMONES MANO
* r“ •. i»' > . •»<»♦.» . > 4 j << .• t* i a • į . a • * • ■* •- • *■»*».. f

- . < v 1 1 .

Tautininką dorove 
Ir politika

1 v1.,, i. ti....

Plepalų ir pjiotkų laikraštis 
;“Vienybę” (iš Brooklyn'o) lie
pos 17 paskelbė, kad/ Antro
jo skridimo (Vaitkaus) naudai 
iš Amerikos lietusių “visuome
nės rengėjai prisirinko apie ke
turiasdešimt tų^ętąnčįų dole
rių” ir kad tasai skridimas, tai 
“vieno laikraščio biznis”. Jau 
didžiausias Lietuvos ir lietu
vių priešas neišdrįstų, taip me
luoti, kaip meluoja “tautinin
kas” Tysliava. Jam yrą gerai 
žinoma Antrojo skridimo dar
bai įr svarbiausia sekretoriaus 
A. Vaivados išsiuntinęta galu
tiną sąskaita kovę 4, 1936 me
tais, kurioje aiškiai parašyta: 

/“viso pajamų $31,698.52”, t.y., 
‘kad Amerikos ir kitų šalių lie
tuviai antram skridiniui suau
kojo $31,698.52, logiškai ir tei
singai pasakius, virš 31 tuk- 
stantį. Taipgi iš pasakymo, buk 
tai vieno laikraščio “biznis”,- 
matyti, jogėi tam melagiui la
bai skauda širdį ir jis pavydo 
pilnas, kad Chicagos “Naujie
nos” daigiausia pasidarbavo 
antram skridimui ir kad dar 
iki šiol Amerikos lietuviai tam 
laikraščilii yra dėkingi, “Nau
jienas ” skaito ir iš jų dvasi
nį užsiganėdinimą gauna*

Tuose pat “Vienybes” ple
paluose tyčiojamasi i$ bolševi
kų, kaj ir jie pastarais laikai? 
“virtę dideles demokratais” 
bet visai neminima, jog san- 
;dąriečiai-tautininkai, buvę di
deli demokrątąį, virto fašistais, 
liuosybės ir kultutos engėjais. 
Jię tik J nęįšdrįsta prisipąžinti, 
kąd “yirto dideliais fašistais”^ 

i Bet jau įalbaplj ąpįe bolše
vikus, reikėtų pacituoti žino
mo franeuzo korespondento ir 
autoriaus Pierre de Lanux 
žodžius (jis kalba apie Fran- 
:cijps bolševikus): “Frąncijja 
nebus bolševikiška, bet bolše- 
yikąi-koinųnistąi paliks fraųcį- 
iząis”. $įuę įąikU Pierre dę Lą- 
:nux yrą atvužiavęs į Jtfti^t. 
Yalst. dalyvąuti San Frąncis- 
įco, CąL, . sūvd&ąvimę “Insti- 
’tute oi Pacific Reląfioną”' Jis 
drąsiai pareiškė, jog Liaudies 
Frontas (Francijoje) Europo
je galės tik suteikti taiką, ge
rovę ir kad inį^rnąęiopąlgję 
jpojįtikoje socįąĖętąs Leonas 
Blurnas, naujasis Francijos pre- 
mieras, daugiausia seka Jungt. 
VąTst. prezid'ep^ Roosęyeltą, ’o 
ne Sovietų Rusijos vadus, ir

' nušištatoma dėmokratybės priTi-

cipai$, negu “proletariato dik
tatūros” pavyzdžiais. Ir nors 
frakcijoje, yra 28 skirtingos 

bet šiuo laiku 
Frakcijoje yra tik dvi partijų 
sisięmij>s: dešiniųjų ir kairių
jų, ir pastarieji (kairieji) kas 
diena, kas sąvaitė einą POPU- 
liąryų, POT^į; Ją.V. P?r trum
pą įail^ą Frąncjjos kairieji, va
dovaujami socialisto L. Blųmo, 
padarė “Nęw Pąąl” Jpakeitjį- 
mus: paliuosąyo (amnestij a) 
politinius kalinius, įvedė 40 
įvąlandų dąrbp savąitę, viešus 
darbus, nacięnali^ąvo (suval
stybino) karišką ir apsaugos 
industriją, įsteigę ūkininkų ta
rybas, jąunamęčiams atidarė 
mokyklas ir nepįliwnečiuą iš
ėmė iš dirbtuvių, reformavo 
Francijos VMstybiųį banką ir 
programoje numatytą dar daug 
kitų naudingų Francijos pilie,- 
čiams reformų. Tai franeuzo 
Pierre de Lanux pareiškimai, 
kurio paduodamus faktus jau 
ir iš paties Prancūzų gyveni
mo matome. Pierre de Lanux, 
franeuzas, per paskutinius 10 
metų vedė Paryžiaus Tautų 
Lygos biurą. Pirm to, jis bu- 

!vo direktorius ir narys Pran
cūzų komisijos, pasiųstos 1916 
m. į Jurigt. Valstybes. Tai iš 
visako matosi, jog jis nėra nei 
socialistas, nei kitas koks kai
rusis, bet matąs, jog Franci- 
joję, ir kairietti$iedis valdant, 
yra geri darbai ^aromi.

Liaudies fronto ręikėtų ir 
Li,ętųYoję, tik jsųą suątd’ąriųs 
bus atsteigta dęmokraUja ir 
darbininkas, ūkininkas ir val
dininkas tik lįięndrąine fronte 
bus aprūpintas geresnių gyve
nimų. Ir Lietuva nepaliks bol
ševikišką, bęt boįšęvjkąi, kurių 

;gąi Lietuvoje ir perą perdau- 
giausia, paliks-lietuviai, Lietu
vos nepriklausomybės sargai, 
'ląisyės it demokratijos gerbė
jai. *

' Pąčioję Rusijoje, nors kon- 
stitųęi-ją gaminama vien tik 
bolševikams, bolševikai su lai- 

lku' he Veideiainiška demokra
tija yą^uosis; ir jie turės de- 
iinękrątiją atsteigti, įkurti. Gy- 
veniąiąs ant vietoj nestovi, bet 
einą-žygiuoją pirmyn. Ir nors 
“Vienybės” Tysliava nori atgal 
pasisukti ir turėti diktatorišką 
ijpjępąlų iy pliotkų galią, bet tas 
iją norėjimas priespaudos bus 
’n^lliiętąs.‘'Lietuviai nuo amžių 
,bu?Vo ė* pasiliks demokratai.

“Tėvynės”, red. Vitaitis, ne
tikėdamas tiesioginių praneši
mų iš Lietuyos, naudojasi “Dai- 
fidės-Rasteriio (Eltos) žinio*

mis. Jis apie įvykius Kaune 
ir visoje Lietuvoje “Tėvynes” 
pirmame puslapyje ima ir at
sispausdina“' iš ■ Eltos praneši
mų, kaip gryną tiesą. Tik^tiek 
gerai šiuo sykiu (žr. “Tėv.” 
iepos 17- dj, kad nepaminėjo, 
og imta iš “Lietuvos žinių”, 

ar “žinių” jau susisprasdamas, 
;jog, tai kas tokio yra nėgė 
iro. i
! Redakcijos straipsnyje 
‘“Džiaugiasi laimėjimais” Vitai- 
itis irgi mano, kad SLA narius 
savo “opinija” užganėdins. Ne! 
SLA nariai jau supranta, kad 
Lietuvoje uždarinėjimas kultu 
riškų ir politiškų (valstybinių) 
įstaigų-partijų, laikraščių, grū
dinąs į kalėjimus nekaltų žmo
nių, šaudymas ūkininkų ir tt. 
nėra “grynai Lietuvos vidaus 
.reikalas”, ir kad užsienio lie
tuviai gali reikalauti savo bu- 
[Vusiai tėvynei ir jos piliečiams 
.laisvės, geresnio ir tobulesnio 
j gyvenimo, rūpintis savo ir sy-( 
ikiu savo ' valstybės reikalais. 
SLA Seime patiekta rezoliuci
ja atsteigti Lietuvoje demo
kratišką tvarkymąsi ir apibu
dina Lietuvos geresnį gyveni
mą. SLA nariai yra milžiniš
kas sumas pinigų suteikę Lie
tuvos nepriklausomybės reika
lams, jos įstaigoms, tai SLA 
nariai turi ir teisę pareikšti 
reikalavimą, kad Lietuvoje bu
tų atsteigta teisingumas, spau
dos ir žodžio laisvė, platus vei
kimas valstybinėse organizaci
jose ir partijose, išrinktas pa
čių Lietuvos piliečių Seimas, 
gautos atstovybė, o ne valdan
čios fašistiškos partijos paskir
ti atstovai, kaip tai paskuti
niu laiku įvyko. Juk tai tik
ros komedijos ir sykiu šalies, 
valstybės žeminimas, suiručių 
darymas, savo piliečių, iš ku
ri^ tautininkų vyriausybė mįn- 
.ta ir dar fobąfe paniekinimas, 
pažeminimas. Red. Vitaitis, 
kaip iš spaudos^matyti, daly
vavo sandariečių seimuose, va
dinas, red. Vitaitis yra party- 
viškas asmuo ir jei paityviš- 
kas, tai yra partijos žmogus, 
ir jei jo partija rastųs Lietu
voje ir Lietuvos vyriausybė už
darytų jo partiją, tai ar red. 
Vitaitis tylėtų, kaip netylėjo, 
kada gavo (pasargų iš prez. 
BagočiauS apie Vitaičio parti
jos pragaištingą veiklą Susi
vienijimui? Ne’ Jis netylėtų 
ir jei jo tautininkišką partiją 
uždarytų, kiek butų griausmų, 
.perkūnų!' Bet kada uždarytos 
kitos partijos, valstiečių, socia
listų, krikščionių katalikų, tai 
jau gerą!, tik jau tylėkite ir 
nieks neprotestuokite. Kurgi 
jau čia demokratiškumas, ly
gybė ir svarbiausia — TIE
SA?

Vienybininkas ir SLA narys.

Jau atėjo žurnalas 
KULTŪRA No. 5 
iš Lietuvos* * <*• ' ' A ’ K?

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

Autoritetas ir laisvoji min
tis—-prof. V. Cepiųskas

Tautų megalpmapija —P. 
Audronis.
Iš Britų Indijos gyvenimo— 
prof. P. Leonas.
r', T.'/ T/. ...

Maskvos—Ant. Venclova.
1936 metai —
Plienas verda 

lionis.
Gabrielės Petkevičaitės— 

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

Zoologijos tėvas — R. V.
Sidabriniai debesys—pro- 

fes. Ė. Tichomirov.
Ryto debesys — A. Pavi

lionis.
< . f, ' ' I! ' J f ? , ' . ■ 1 " į

Karas istorijos faktų švie
soje — M. Pakalniškis.

Apžvalga ir redakcijos 
straipsniai. 68 puslapiai — 
Kaina 45 centai.

galima gauti
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St

Įspūdžiai iš Leningrado ir

Ad- Lastas. 
— A. Pavi-
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šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Ji svęįksta ir artimoj 
yel ątpti į biznį

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
REPublįc 8340

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 x tonas 

Smulkesni $6.80 tonais.

Pasikalbėjimai
— juokai

Richard Mehtell, 19 metų 
negalėdamas susirasti darbo 
įšoko į Chicagp upę prie Mi- 
ęhigan avenue tilto. Ji paste
bėjo Chud Hąehnel, komerci
nio greitojo laivelio pilotas, ii 
ištraukė iš vandens.

P-nia Jablonskienė pergyyer 
no sunkią operacijų. Dabar jąu 
namie 
ateity tįk 
adresu 1412 So. 49 avė.

—Naujienų Rašėjas

Nė nemėgink 
neboju valgyti 
kiaulienos, bet 

mane, jeigu aš

Mirė stambus po 
litikieris

NebW automobilių 
nelaimių

• M v***

Mirė William L. O’Connell,' 
stanibus demokratų vadus ir 
buvęs viršila resyveris užsida
riusių Illinois valstijoj ban
kų. O’Connell mirė penkta
dienį, liepos 24 d., St. Lūkės 
ligoninėj.

system for not
$200,000,000 yearly. That sum 
would save $800,000,000 out of 
1936’s billion 
budget.

With the cry of 
the budget” in the air, a sav
ing of $800,000,000 annu’ally 
isn’t to be sneezed at.

invasion of us 
overseas

Sugrįžo atgal į biznį Simo
nas Kiela, 4843 So. 14 Street, 
savame name, jis perėmė ali
nės biznį iš p. Jakufoonies.

P-nas Jakubonis turi daug 
draugų Chicagoj,o ir čia Cice
ro j įsigijo nemažai. Jam biznis 
vyko, bet jis turi gerų darbų, 
tai biznį apleido. O Simonas 
Kiela, nenorėdamas užleisti vie
tų kitataučiui, vėl sugrįžo į 
biznį. Tečiau jei atsirastų kas 
iš gerų tautiečių, kurie norėtų 
paimti iš jo tų biznį, tai jis 
mielu norų sutiktų užleisti jį.

Kostumeris restorane: 
veiterį, aš radau šmotų 
džio dešroj.

Veiteris: Taip, pone . . 
aš manau, kad

Kostumeris: 
teisintis! Aš 
arkliena vietoj 
galėsi pakarti 
vietoj arklio valgysiu arklio ku

“A family of three on re 
lief can livę on $1.08 a week,*

— Overhauling — Battery 
Straightening fenders and

Peninsuloj yra dar trys val
stijos parkai, kuriuose, dėl lai 
ko stokos, neteko apsistoti. Mi- 
chigane iš viso yra 22 tokie 
parkai. Du? jų įsteigė Dpdge 
Brothers autų fabrikantai. At 
gal iš peninsulos eina gerus 
U.S. 41 kelias, kuris išveda pro 
Baraga į Marųuette, Escanaba. 
Tai be galo įdomus trįpas. Daug 
įdomiau praleisti atostogas va
žiuojant, ųegu stovint ant vie-

Pp. Zajauskai šauniai atšven
tė savo ženybinio gyvėjimo 25 
metų sukaktuves. Susilaukė 
daug gražių linkėjimų iš įran
gų ir rėmėjų. Ąbu jie yra svei
ki ir tvirti, ir pasiryžę sulaukti 
50 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvių.. To aš jiems ir 
veliju iš gilumos širdies.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

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

CICERO
ventojas Jonas žilvitis turi sa
vo namų ir Užlaiko jame ta
vernų, kuri yra prie 14 gatves 
ir 49 avenue. ‘ Vadinasi rtW<įrk-; 
man’s Frięnds Tavern”. Tųi 
yra puiki vieta karštame vasa
ros ore atsivėsinti stiklu alaus?

P-jiia žilvitienė su sunum 
Bruno vieši rytinėse valstijose. 
Jų atostogos tęsis apie mėnesį 
laiko. Jaunasis žilvitis greitu 
laiku tikisi gauti medicinos dak
taro diplomų. Tai puiku, turė
sime "uaųgiau? lietuvių profesio-

CONRAD’AS 
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Englewood 5883—5840

Astuoni metai atgal • Wau- 
kegano miestas nupirko tro
besį rotušei.- Airupė piliečių 
iškėlė bylų šiam pirkimui. 
Dabar po aštuonių metų tųsi- 
nių rotušė pripažinta kaip 
teisėtai nupirkta. Ir šiandie 
ji atsidaryk t/bizniui naujoj 
vietoj, būtent prie Utica ir Ma- 
dison gatvių.

J. K. AUTO REPAIR SHOP 
Repairing 
Service — 
paintihg.

._ . _ . . J . „J Darbai garantuoti. Geras ir sku-
ILaidotuvip Direktoriau M ’>ata,’?2vl?Ja.si,J A b. KAbLAUbKAS 

{911 W. 33rd Place Yards 0955

Jonukas: Tėti, kaip galima 
žinoti, kad žmogus yra girtas ?

Tėvas: Well, sunau, ar tu 
matai tuos du vyrus ten? Jei 
tu buttfm girtas, tai tau atro
dytų, kad jie yra keturi.

Jonukas: Bet, tėti, ten 
tik vienas vyras!

John Gricius Tailor
Pranešu visiems draugams ir kostu- 
meriams, kad persikėliau i 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.

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

8446 So. Vincennes Avė.

Jurgis: Sei, Maiki, ar tu tu
ri seserį?

Maikis: Ne, aš .neturiu, bet 
mano brolis turi.

Poverty in this country to- 
day is inexcusable. Brookings 
Instittftion has shown that our 
mdustrial machine can producc 
enough to give every family 
$2,000 income a year. Ali this 
is needed is to put that ma
chine really to work. .

Būt Landon, himself with 
an income of $20,000 annual- 
ly, would not run our indust
rini machine at capacity. IIc 
is too peanut-brained to do 
that. He would “balance the 
budget” by making a jobless 
family of’three live on $1.08 
a week, or on $56.18 a year.

If Satan himself sėt out' to 
torture folks by slow starva- 
tion, he could not devise a 
bettęr plan than Simon Legree 
Landon,s‘'l>1.08 a week.

To stand the jobless against 
a stone wall and shoot then. 
would be mercifiri compared 
with the proposal ascribed U 
the republican. nominee.

Bungalow Inn
Musu užeigoj visados randasi ge? 

riausios rųšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, cigaretai; užkandžiai veltui. 
Muzika kasdien. Graži vieta visiems 
užeiti ir gražiai laika praleisti. At
dara visa nakti. Savininkai:
PETER GREEN & JOS. TREPOSKAT 

82nd and Kean Avenue

Crane Coal Co.
5332 S. Lojnjt Avė, 

Chicago, I1L

When the jury convicted 
jMrs. Mildred Bolton of murdei- 
ing her husband, the jurors 
proved themselves twelve men 
good and true. They issued a 
plain warning that henęeforth 
Cook county women will 
be permitted to kili with 
punity.

While I do not defend 
death pęnalty, so long as 
law of the statė 
pųnishment fpr first dęgree 
murdęr, then death shopld be 
the pricė paid by any person, 
man or woman, for committing 
that crime. 
steps toward 
ticę in Ąmerica is to get rid 
pf the fąlse notion of chivalry 
that “lets women get away 
with murder,” and to impose 
upon women the sajne penalty 
as upon men for the šame 
crime.

As long as a statė punishes 
first degree murder with death, 
that pęnalty shptfld fall upon 
all such murderers, regardless 
of sex.

Every day during the hot 
weather thousands of people 
seek fun and relief from the 
heat in the waters oTlhis and 
neighboring statės, 
people, ' many 
largely bėcaūse no trained and 
capable lifeguards are on hand. 
Scarcely one out of eyeiy ten 
of Chicago’s miles of lake 
front is protected by lifeguards. 
For Illinois and the adjoining 
statės the“ratio of unprotect- 
ed swimming places is even 
greater?

/
With hundreds of able swim- 

Imers in the country, and with 
thousands of persons štili out 
of work, why not greatly in- 
crease the number of lifeguards 
on waters used for swimming 
and bathing?

Doing this woųld provide 
jobs for u/nemployed. Much 
more important, it would save 
many human lives.

lUiųpiš legįslatpra susirinks 
posėdžiauti rugpiučio 4 dienų. 
Šioj ųesijoj tarp kitų klausi
mų nužiūrėta iškelti klausi
mas, kurs liečia suradimų pi
nigų valstijos bedarbiams šel
pti. JTam tikslui jęu dabgv 
ruošiama keletas bilių, i. y. 
įstatymų sumanymu.

Planuoja statyti 
naujų mokyklų pie- 
tįpėj miesto daly

šiuo laiku daroma planai 
naująi technikinei aukštajai 
mokyklai statyti pietinėj mie
sto daly. Trobesio pastatymas 
kąštųosiųs $2,500,000. Jame 
sutilps apie 3,000 mokinių.

MILDA AUTO SALES
Vienintelis lietuvis pardavėjas 

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

Domininkas Kuraitis
806 Weat 31st Street

Balzekas Motor Sales 
įNauji Chrysler it Plymouth. Didelis 
{pasirinkimas vartotų karų. Tei
singas patarnavimas.
į 4020 ARCHER AVENUE 

TeL Lafayette

Ekspliodavo maža juodo pa
rako bomba platformoj, nuo 
kprips išvežama alus Bismųrk 
Ęreving Co., ,2719 Throop ąt. 
Dol ekspliozijos išbirėjo lan
gai kai kuriu apielinkės gy
ventojų namų, jų tarpe ir val
stijos legislaturos nario David 
E. Shanahan’o.

Štai žinia: nuo penktadie
nio 2 valandos po piet iki 
šeštadienio 2 valandos po piet 
Cook kaimtėj e nebuvo nė vie
no raporto ųutomobilių nelai
mės.

Jonukas: Aš girdėjau, kad 
tavo tėtis buvo sužeistas auto
mobilio nelaimėj. Ar' ,sun-i 
kiai ?

Jurgutis: Nelabai, jis tik iš
krito iš patroliaus vežimo.

žuvautojams proga.
Kaip Wisconsine reikia mo

kėti $3.09 už žuvavimo teis
mus, taip Michigane galima 
gauti vadinamus atostogų žu
vavimo laisnius. 10 dienų lais- 
niai vyrams kainuoja $1.00, o 
moterims 
žtfvys gerai gaudosi, čia yra 
Wolaid Pike, White fish, Bass, 
Trout ir tt.

švedai. 
. a .T Z**', j

Augštutinis Michiganas ap
gyventas daugiausia švedų, nor
vegų ir finų. Mažai vokiečių. 
Ontonogan ir Houghton kaun- 
tėse visai_ mažai gyventojų 
Daugiausia dideli, kaip čia va
dina, timber miškai. Stovyk
laujant Gogebic parke, teko ap
važiuoti daugelį vietų. Rytinė
je Montreal upės pusėje, apie 
Ironwood, Mįch., išskyrus Wis- 
consirio pąrubežį, yra nemen
kas pramoninis judėjimas. Mat, 
šitoj apylinkėje yra keletas ru
dos kasyklų. Apie Wakefield 
yra ir vario kasyklos. Važiuo
jant į Bessemer ir Ottawų ma
tosi geresnių farmų. Toliau? į 
Žiemių rytus iki Hancock nie
kas daugiau, kaip smiltynų kal
nai ir miškas prie Lake Su- 
perior ežero, 
No. 26 kelias į aukštutinę pe 
ninsulų. Peninsulų atskiria ne 
tik didelė upė nuo Michigan 
sausžemio, bet ir laikas/ Nuo 
Painesdale kasyklų miestuko, 
skaitosi jau Eastern Standard 
Time. Houghtoųe yra dvi se
nos mokyklos 
College of Mining Technology 
p antra

švelniais spigliais. Gogebic eže
ras yra 18 mylių ilgio, kurio 
šiaurinis galas kuone siekia 
Porcupine Mountains prie Lake 
Superior. Klimatas čia labai 
skiriasi nuo Wisconsino tan
kumynų; čia sausas oras, nors 
ir nepaprastai vėjuotas. Į die
nų kelis kartus vėjas mainosi, 
bet naktys šiltesnės, negu Wis- 
consine. žemė daugiausia rau
donas molis su žvyru.

Gogebic parkas nepaprastai 
gražus. Visų ežerų supa dide
li augšti miškai. Tai "didžiau
sias ežeras augštutiniame Mi- 
chigane. Bet "rytinės ežero pu
sės miškai nėra ekspluatuoti. 
Ten nėra nė kelių. Niekas ta
me plote nė negyvena. Miškas 
pilnas visokių žvėrių 
džių, vilkų, meškų, ežių ir net 
laukinių kačių. Jau iš to galima 
spręsti, kiek daug čia gali bū
ti medžiotojui “fonių”, kad pir
mų dienų sustojus parke, prie 
stalų stirnos, ežiai, skunkės ir 
lapės ateina. Du Chicagiečiai 
žuvautoj ai savo tento je rado 
skunkę. Stirnos labai mėgsta 
druskų. Ateina stalų laižyti. O 
jau tie beavers, tai kaip klec- 
kai ežero pakrantėse voliojas. 

■%

Vasarotojų parke radome ne
daug. Dvi šeimynos iš Chiea- 
gos, ę mes trečia. Išskyrus val
diškų parkų, vakarinė ežero 
pakrantė apstatyta puikiais 
privatiškais vasarnamiais, ku
rie važiuojant plačiu geru vieš
keliu*, vos tik matosi liepų ir 
klevų tankumyne. Daugiausia 
turčiai čia gyvena. Yra čia 
garsus Gogebic rezortas ir “ka- 
tedžių” pasirenduoti. Turistų 
parke yra visi patogumai. Bū
tent stalai, krėslai, geri pečiai, 
gerų, kapotų malkų, maudynės 
ir viskas už dykų. Puikus “by^ 
čius” maudytis. Ypatingas eže
re vanduo, atrodo rudas kaip 
alaus bonkos stiklas, bet labai 
švarus. Maudantis gerai kelia, 
rodosi, ir nemokėdamas plauk
ti nenuskęsi. šventadieniais čia 
suvažiuoja iš apielinkių mies
telių, Ironwood, Wakefield ir 
net Ashland, ,Wis. žmonės pik 
nikauti ir maudytis. Sako, Su
perior ežere vanduo esųs per
šaltas. ■ . . • .

Troy Tavern
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtine, vynas, Topaz ir 
Koller alus ir cigarai. Penktadie
niais duodama žuvis veltui, Šešta
dieniais muzika ir užkandžiai. Taipgi 
yra ir erdvinga svetainė gražiai iš
puošta su daug stalų moterims ir 
merginoms — tinka vestuvėms, pu
rėms ir kitokiems parengimams. 
Kviečiame visus draugus ir ,pažjsta- 
mus. Savininkai
FRANK ir MARCELLA SHIMKAI 

4314 Archer Avė, teL Lafayette 2617

šie liėttfviai ir lietuvaitės U 
siemė laisnius (leidimus) 
dybonis:

Frahk Urkovich 23 m. ir Jo- 
sephine Blatnick 21 m.

Edwar Biernat 24 m.
phie Nusch 29 m.

Stanley Jablonsky 34 
Regina Gutojvski 27 m.

Barberis (įkėlęs jauna kos- 
tumerį į kėdę: Ir kaip tu nori, 
sunau, kad aš tau nukerpčiau 
plaukus ?

Vaikas: Taip, kaip mano tė
vui — su skyle viršugalvy.

Surinko Veronika Faiza.

Maistų sau pasi
medžiodami. Kai 

miškuo- 
iki šio’

Daugiau kaip 180 šunų pra- 
ėjusi ' išžudyta V-
gautiems gatvėse šunims pa
talpose (dog pound). šunis 
žudoma tikslų sulaikyti didė
jantį žmonių apriejimų skait-

ąiunčlam Gėles Telegramų I VIimm 
' ■ ~ ‘ Pasaulio Dalis’

, LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietatųs 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314Chięagos spaudų pasieku

siomis žiniomis, visame pa
sauly šiemet užderėjo 1 bilio- 
nas bušelių kviečių mažiau, 
negu užderėdavo paprastai 
normaliais metais.

Praktiškai kiekvienoj šaly, 
kuri skaitosi kaip svarbesnis 
kviečių “aruodas”, jų tarpe ir 
Jungtinėse Valstijose, kviečių 
derlius šiemet prastas.

Neseniai čia mirė p-nia Deve- 
lienė, Jono Deyęlio žmoną. De- 
veliai — seni vietos gyventojai. 
Motelis palaidota Lietuvių TąuL 
tinėse kapinėse. Laidotuvėse 
patarnavo direktorius C. Sire- 
vich. . . .

Of those 
are drowned,

(Tęsinys)
Vaikučiai basi, nuo 
lės ir lietaus nuplušijusiais 
marškiniais prie kelio/stovi ir 
žiuri į pravažiuojančius. Že
mės jie turi nedaug: daržas 
prieš saulę ąrti grintelės pra
knistas aplink kelmus. Pasiso
dinę burokų, kopūstų arba ki
tokių daržovių. Retas kuris tu*- 
ri nors vienų karvę. Daugelis 
tokių girių “pustelninkų” ne
turi nei vienos karvutės. Javų 
sėti jie čia negalį dėl dviejų, 
priežasčių: Kelmynė, kurią sun
ku išnaikinti, o ir pinigo rei
kia. Reikia parako arba dina
mito kelmams suplėšyti. An
tra priežastis, tai ta, kad ja
vus sunaikiną įvairus žvėriu
kai, kurių čia pilni miškai.

Nė Lietuvoj mums neteko 
matyti taip biedno gyvenimo, 
kaip šitų Michigano miškų pus
telninkų gyvenimas. Vienas se
nas vokietis pasakojo, kad jis 
su savo draugais per 20 me
tų dirbęs prie tiesimo naujų 
kelių. Jie nežinoję kas yra bu- 
černės mėsa 
gamindavę 
kurie tokių darbininkų 
se pasilikę gyventi ir 
tebegyveną.

Lake Gogebic State
Musų tolesnės kelionės tik

slas buvo sustoti Lake Goge
bic State Park. Persirito per 
išdegusio miško liekanas, kur 
jau auga naujos eglaitės ir ber 
Žiūkai, pasiekėme Marenisco 
miestelį. Miestelis atrodo ne
draugiškas, pasenęs. Yra dide
lis tartokas. Tartoko kompani
jos krautuvė, gazolino pumpa 
ir darbininkams gyventi kele
tas kompanionų namelių. Yra 
paštas ir gelžkelio stotis. Nie
ko čia nėrū ne'Tik įdomesnio, 
bet tiesiog norėjosi kuo grei
čiausia jį apleisti.

Išvykome į Lake Gogebic.
Iki pat Gogebic vis žemyn 

į pakalnes laidomės, vis į di
desnius ir tankesnius miškus 
skendome. Miškai čia tokie 
tankus ir dideli, kad dienos 
metu tamsu darosi. Daugiau
sia liepos, klevai, beržai ir taip 
vadinamos šiaurės eglės su

General Rivers con- 
I do not visu*alize any 

by any 
or ęlse-

is a statement ascribed to 
Govemor Alfred M. Landon, 
republican nominee for the 
presidency.

’ If Mr. Landon actually said 
those words, he is Simon Le
gree of “Uncle Tom’s Cabin” 
inoved two statės northward 
to Kansas. To Aeep from that 
great commonwealth the curse 
of chattel slavery, John Browi. 
and other free-soilers and re- 
publicans journeyed hundreds 
of miles and sh'ed much

. t ♦ • ' *’ ■ ' I

Jblood.
Now their descendant, if re- 

įports are true> has become 
the ’ 1936 edition of Simon Le 
gree. Upon American Citizen* 
unfortunate enough to be job- 
less this new Simon Legree 
would impose a slavery com- 
pąred with which thąt of the 
negroes of £he Old South was 
paradise. For eyen old Simon 
Legree fed his slaves.

Mikas Šileikis

ATOSTOGOS ANT RATU

Reikia pasakyti, kad ne y L 
sur galima gąųti maisto nųsi* 
pirkti, ypač męąps. Jeigu kur 
ir gauni, tai iš turistų atlupa 
dvigubai, pąrbiriįnkus lęntpiu- 
vių kompanijos išnaudoja. To
kia Marenisco kompanija “kom- 
paničnam store” lupa du kai
liu ant syk tik dėl to, kąd nė
ra kitų krautuvių.

(Bus daugiau)

One billion dollars 
900,000,000 
sum that Uncle Sam is spend- 
ing fe 1936 for his military 
machine. In 1913, a normai 
peace year, however, h c paid 
ąbout $242,000,000 for a fully 
ądeąuate army and navy — 
$758,000,000 less than for this 
year’s billion dollar machine. 
Uncle Sam, in other words, is 
in 1036 pąyįng Jnore than four 
tiipes as much for his army 
and navy as he paid for them 
in 1913, a peace year likę the 
present one.

“We do not need a great 
force with our self-contained 
country, and without powęrfui 
ąggressive nęighbors, and with 
ęxcellent Systems of Communi
cations' and the navy as our 
first line of defense,” tęstified 
Major General William C. 
Rivers, retired,* bęfore the Mi- 
jitary Affąirs Gommittęe. A 
yeteran of three overseas xyars, 
ąnd a sųccessful commander ii; 
France, General Rivers con- 
tinued 
mass 
country 
where.”

Likę many, many 
this experienced general urges 
a single department of natioų- 
ąl dęfenše, headed by a sęcret- 
ąry. He likewise advįses the 
creation of a.national defense 
counęil in , 
ordinate aų 
entirei defense system, and also 
the formation of a Federal 
commission of ęiyilians tr, 
study the whole probĮcm as 
to whether this country needs 
an army, and if so for what 
purposęs, andtevhat the nation- 
ąl military policy should be.

If we follow General Rivers’ 
excellent advice, this country 
can ha ve an' adeąuate defense

180 šunų išžudė per 
vieta dieną

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažjy* 
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtine, vynas, alus Am- 
brozia, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visys draugus ir pažjšta
mus atsilankyti į musų naują užei
gą. Sąvininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tel. Englewood 2792 

6556 So. State St.
kampas North West 66 St.

T avernos
.......KV- Siutink* LĮetnvUi--------  

MĖMEL CAFE
1325 North Halsted Street 

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

Savininkės Mama ir Duktė. 
EMMA IR EMILY.

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

skiai
83rd ANP KEAN AVENUE

THE WORLD AT 
AGLANCE

by Dr. E. G. Peters

Hospital 
Ligoninė

SVEIKATOS KLINIKA 
vaikams .............—— <1200

Palagas ligoni- <4500
Akušerija na- $1 K.Aft

muose .......... —........... 1 w
Medikais egzami- 

nacija .. -..................... ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avė.

ir kostu-
i naują 

gerai pa- 1
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A NAUJIENOS, Chicago, IU,

JIE KOVOJO UŽ LIETUVOS LAISVĘ • Sako, laiškai iš Lie

ant

1905 metų revoliucijos laiku 
Lietuvoj, atsimenu, vieną 
šventadienį per pamaldas kas 
ten nuo viškų pabėrė pluokš- 
tą proklamacijų. Daug žmonių 
atsigrįžusių žiurėjo ar nepa
matys, kas jas- paskleidė. Bet 
skleidėjo gudraus butą, nie
kas jo nepamatė.

Išėjome iš bažnyčios
šventoriaus. O prie švento
riaus, pasilipęs ant akmenų, 
jaunas vyras prakalbą sako. 
Didžiulis būrys žmonių klau
sosi. Jų tarpe klausosi ir jau
nas kunigas, atsirėmęs iš šven
toriaus sieną.

Pasigirsta įspėjimas, kad 
policija ateina. Greitai visi iš
siskirsto. Policija nori pagau
ti kalbėtoją, bet kalbėtojas 
kur ten dingo.

Parsinešiau namo gautą baž
nyčioj plakatą. Skaitau savo 
tėvui, kurs atsigulęs ant lovos 
ruko žagarišku cibuku pypkę 
ir klausos.

Proklamacija baigiasi šauk
smu: Visų šalių darbininkai 
vienykitės, jus nieko nepralai
mėsite, ne bent retežius.

Kitą dieną kapoju žabas 
skiedryne. Matau, atjoja pul
kas dragūnų nuo Meškuičių. 
Pro Dimšius traukia tiesiai į 
Gruzdžių miestelį. Vėliau iš
girstame, kad tapo suimti 
krautuvininkai Aukščioniai, 
(darbininkas Juozas Rįmša, 
ūkininkas Sauginių kaimo 
Vincas Bandža, Beržynų dva
ro kųmietis Juozas Aukselis ir 
daugiau. ' .

Vėl matome iš kitos pusės 
nuo Žagarės pro Kruopius — 
Šakyną veža sudaužytus, kru
vinus, geležimis 
revoliucionierius, 
už Lietuvos laisvę

liuosavimą iš despotiško Rusi
jos caro režimo.

Gruzdžių valsčiaus rūmuose 
ant grindžių suguldytos vaito
ja žandarų kankinamos au
kos. Gruzdžių miestelio žydai 
ir žydės, gailėdamos tų žmo
nių, atneša kas ką turėdami 
jiems pavalgyti.

Naujai suimtus valsčiaus 
kiemo malkų daržinėj po vie
ną suvarę plaką ir kruvinus, 
apalpusius išneša'iš ten ir rū
muose ant grindžių guldo gre
ta jau gulinčių ten. Ant ryto
jaus visus išyeža iš Gruzdžių 
valsčiaus į Šiaulius.

Vėl gyvenimas slenka povai, 
be didelių sujudimų. Bet štai 
vieną dieną traukia pulkai vy
rų ir moterų vieškeliais iš 
apielinkės dvarų į kantoros 
dvarą, kur gyvena paryškino 
užveizda. Tai kumięčiai. Sako, 
paskelbtas streikas.

Tą pačią dieną darbininkai 
grįžta namo, streiką laimėję. 
Streikų banga siautė visoj 
Lietuvoj. Mažaį truko caro 
Mykalojaus tarnams iššluoti 
iš Lietuvos.

Lietuva šiandien nepriklau
soma valstybė. Taip,- nepri
klausoma. šiandie Lietuvos 
žmones šaudo ir plaka jau ne
be carp Mykalojaus žandarai, 
bet pačios Lietuvos sūnus... Ir 
prisimena daina

Pasakyk mano įpylimas 
krašte, ar vietelė kur yr, Lie
tuvoj,

Kurioj linksmai, be vargo 
žmonės gyvuoj?...

surakintus I 
kovotojus 

ir už pasi-

Sugrįžęs į Lietuvą radau dar 
gyvus Gruzdžiuose gyvenan
čius Aukščionius ir Rimšą. 
Kiti praeities kovotojai jau 
buvo išmirę, o kai kurie Ame
rikoj gyvena. —R. Šniukas.

tuvos nebeateina
/
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Jau daugelis chicagiečių skuiv 
žiasi, kad negali sidaukti laiš
kų iš Lietuvos. Chicagos lie
tuvių tarpe eina gandai, kad 
Virbaly laiškus, einančius taip 
iš Amerikos į Lietuvą, taip iš 
Lietuvos į Ameriką, cenzoriai 
atplėšia ir sulaiko, jei randa pa
rašyta ką nors apie dabartinę 
Lietuvos valdžios/politiką.

Ką tik aplaikė' trumpą laiš
kelį . Joniškiečių Kliubo narC 
p-lė Zemoklaitė iš Žagarės. Jos 
giminaičiai pp. Balodžiai gyve
nantys Vilniaus gatvėj rašo: 
girdi, kodėl tamsta išnietinėjj 
mums kad mes nepranešam 
apie Žagarės laisvas kapines ir 
kaip laisvos minties žagariečiai 
darbuojasi. Mes plačiai. buvo
me aprašę viša tai, bet tas laiš
kas tur būt žuvo.

Toliau pp, Balodžiai dėkoja 
p-lei Žemoklaitei u‘ž dovanas iv 
pinigus, kuriuos jie iš jos ga
vo.

Kitas Joniškiėčių Kliubd dar
buotojas, būtent p. V. ? Kazi
mieraitis, papasakojo, kad jis 
su savo broliu, gyvenančiu 
Šiauliuose ir turinčiu valdžios 
darbą, irgi nutraukė susirašinė
jimą. Sakosi rašęs bent keletą 
laiškų broliui, o jokio atsakymo 
iš jo nesulaukęs.

Ir iš daugelio kitų chičagie- 
čių teko girdėti panašių nusi
skundimų. šių eilučių rašė jas 
pats gaudavo daug laiškų iš 
visų Lietuvos kampų. Jis taip
gi nebesulaukia nė iš kur juos 
ateinant, Atrodo, kad kas nors 
ir kur nors yra negerai. z
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Juozas Varkala ap
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Išvažiavo užimti vietą Ameri
can Rolling Mills kompani
joj.

P-nas Juozas Varkala, sūnūs 
gerai žinomo lietuvi ųautdito-- 
riaus J. P. Varkalos, išvyko į 
Midleton, Ohio, užimti vietą 
American Rolling Mills kompa
nijoj.

Jis yra dar jaunas 22 metų 
vyras, bei nepaprastai gabus ir 
ambitiškas. Turi ir gero taip 
akademiško, taip praktiško pri
mosimo darbui.

Birželio mėnesį 1930 m., bai
gęs, aukštąją mokyklą, jis kar
tu su tėvais ir seseria išvyko 
Europon. Apvažiavo vakarų 
Europos kai kurias šalis ir lie
pos mėnesį atvyko į Kauną.

Kaune jis tuojau gavo darbą 
kaipo VConfidential Secretary” 
pas Amerikos konsulą, ši pro
ga pasitaikė jam dėka to, kad 
būdamas aukštojoj mokykloj jis 
studijavo ir išmoko “shorthand 
and typewriting”, paklausęs tė
vų patarimo.

Išbuvęs šešius mėnesius Eu
ropoj ir Lietuvoj, tėvas, t. y, 
auditorius Varkala, sugrįžo j 
Ameriką, o sūnūs, duktė ir žmo
na pasiliko Kaune. Per visą tą 
laiką jaunasis Varkala dirbo 
Amerikos konsulate.

Liepos mėnesį 1931 metų jis 
su motina ir seseria, apleido 
Lietuvą. Važiavo per Suomi
ją, Švediją, Norvegiją, Anglija 
ir sugrįžo į Ameri^ą^

Spalių mėnesį p. Juozas Var
kala įstojo į Chicagos universi
teto pirmų metų kursą sulig 
naujuoju mokslo dėstymo pla
nu. Ten studijavo tris metus.

Vasaros laiku' 1934 metais 
lankė Harvard ūivversitetą ir 
studiavo rusų kalbą, istoriją, 
literatūrą ir kitus dalykus, šią 
proga jam suteikė Chicagos 
universitetas, duodamas stipen
diją už pasižymėjimą savo kla
sėse. Rudenį 1934 m. sugrįžo 
į Chicagą ir balandžio mėnesį

1935 m. gavo “Bachelor degree 
in Arts”.

Tą patį mėnesį gavo darbą 
Norjh, Paper Mills, Green Bay, 
Wisconsin, kaipo eksporto vedė
jo asistentas.

Vasarai baigiantis jis gavo 
žinią, ka Chicagos universite
tas duoda jam stipendiją me
tams laiko tęsti studijas politi
kos mokslų šakoj. šiemet p. 
Juozas Varkala gaus savo “Mas- 
ter’s degree”.

Linkėtina p. Juozui Varkalai 
kuogeriausio pasisekimo.

—- J. žymontienė.

“Pirmyn” Choras 
Rengia Išvažiavimą į 

Flint Lake, Ind.
Puiki vieta maudytis, žaisti, 

laivuku pasivažinėti ir links
mai praleisti laiką.

Ateinantį sekmadienį i “Pir
myn” choro nariai išvažiuoja 
pasilinksminti į Flint Lake eže
rą, Indiana valstijoje, apie 55 
mylias nuo Chicagos.

Choras pradžioje manė va
žiuoti į Dunes, bet vėliau išsi
rinko Flint ežerą, nes ten ne
bus toks susigrūdimas ir cho
ro nariai ir draugai galės būti 
beveik vieni’, be pašalinių.

Ežeras yra didelis, labai ge 
ra vieta maudytis. Be to, yra 
vieta sporto lošimams, jodinė
jimui, važinėjimui valtelėmis 
ir tt.

Kaina vyrams yra $J.00, c 
moteriškėj — krepšis valgių 
pakankamai 2 žmonėms.

Tiems, kurie neturi automo 
bilių, bus trokas. Trokas su 
stos tam tikrose nurodytos* 
vietose, kurios bus paskelbtos 
vėliau, o visi važiuojantieji au 
tomobiliais yra prašomi susi 
rinkti prie 66-tos ir Western 
iš kur kelionė prasidės.

Rezervacijoms ir platesnėm* 
žinioms šaukite: Virginia 1168 
p-lę Albiną Trilikaitę, 
Lafayette 
čių.

arbr
7552, p. Steponavi-
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Prnfoafn Tfilntfrani5|,Sreitai Užsiliepsnojančių che- 
1 1U LUBIU lUlUgLdina mikalų, kurie kai kada varto- 
■,... . • jama kailiams valyti.
Demokratijos .kongreso komi

tetas šeštadienį pasiuntė Lietu
von tokio turinio telegramą:

“Prezidentui Antanui Smetonai, 
“Kaunas, Lietuva.

“Darbininkų kraujo praliejL 
mas Kauno gatvėse, keturių 
Lietuvos ūkininkų įsušaudy
mas ir dešimties kitų pasmer
kimas mirčiai iššaukia pasipik
tinimą Amerikos' lietuvių vsuo- 
menėje; /Stpp. : įįįZ*“ 
Amerikos Lietuvių Demokratijos

Kvotimai valdžios 
darbams

Kongresmanks A. J. Sabhth
Z :• <La«.a. 4 ♦-> j ‘ • i

praneša, kačT'Jungiinių Valsti
jų Qivilės Tarnybos Komisija 
paskelbė šiuos kvotimus val
džios darbams:

STUDENT AID 
$1,440 a year

OPTIONAL SŲBJECTS:
L Agricultural Engineering,
2. Agronomy ■
3. Biology
4. Farm Management
5. Forestry
6. Hortiėtflture
7. Range. Management
8. Soils.
SOIL CONSERVATION
Soil Co’nservation Service, 

Department of Agriculture.

MARINE SURVEYOR 
$2,900 a year

Bureau of Marine Inspection 
and Navigation, DepartmentA oi 
Commerce. ;

OfTIONAL BRANCHES: 1. 
Bulis 2. Engines and Boilėrs 3 
Diesel 4. Electrical.

Aplikacijų blankas galima 
gauti iš (listrikto direktoriaus 
naujame Chicagos pašto trobe
sy. Jas reikia paduoti ne vė
liau, kaip rugpiučio 10 dieną, 
1936 m.

Milionieriaus paliki
mas išvežtas iš 

Amerikos
.Neseniai Chicagoj mirė mi- 

ionierius vertelga javų bir
ioj Arthur Cutten. Jo turto, 
kai jis mirė, užtikta visai ne- 
iaug — apie $350,000. Taigi

Jonas Karalius iš- 
vyksta atastogauti
BRIDGEPORT — Liepos 20 

d. p. Jonas Karalius ir jo drau
gas p. Lu.bis, kartu išvyksta 
atostogoms į . Sheboygan, Wis., 
kur p. -Karaliaus duktė Mrs.

Todėl šuomi Dambrauskas turi gražia ūkį.
J P-s Karalius sako, kad karš- 

Knogreso Vykdomasis Komite- &ams nesimato, tai rei- 
'tas, varde 71,000 organizuotų kia_ važiuoti toliau į šiaurę at- 
lietuvių, kelia .griežčiausią pro
testą.
^Pirmininkas,Julius Mickevičius 
“Sekretorė, E. Mikužiutė”.

Pramogos Marąuet- 
te Parke kas savaitė

Marąuettte Park — Pradedant 
ateinančiu -ketvirtadieniu, lie
pos 30 diena, ir toliau kiekvie
ną ketvirtadienį bus ruošiamos 
pramogos sulig WPA. muzika
liu programų.

Bus rodoma krutamieji pa
veikslai oro pu'sčj, vodeviliai, 
rengiamį šokiai gatvėse, bene 
koncertai,- etc.,

Pramogos bus rengiamos prie 
67 gatvės ir California avenue. 
Pradžia 8:30 vai. vakare.

štai keletas artimiausių pra* 
mogųr

liepos 30 
veikslai;

rugpiučio 6 — šokiai gatvėj;
rugpiučib 13 beno koncer+ 

tai ir šokiai;
/ rugpiučio 20 
dainos;

rugpiučio 27 - 
tas ir šakiai.

krutamieji pa

- jubiliejines

beno koncėr-

Lietuvaitė pasižymė
jo tenisob lošime

Sekmadienį, liepos 19 dieną, 
buvo Chicagos viešųjų parkų 
teniso turnamentas. Galų gale 
už čempionatą merginų tarpe 
kovojo dvi: p-lė Thiel ir p-lė 
Beeį Sūrvillo, lietuvaitė, South 
Chicago Y. W. C. A. pramo
gų skyriaus vedėja.

P-lė Sūrvillo išėjo pergalėto
ja ir laimėjo sidabrinę čempio
nės trofėjų.

Tenis lošta Garfield Parke.

Prikalbėjo 7 metų 
vaiką, kad jį 

nušautų
Kankakee miestely pasitai

kė štai koks Įvykis: .
Ronald Ashline 26 m. buvo 

suparaližiuotas dėl nelaimin
go priepuolio' šeši metai at
gal. Tur būt paliegėlio gyve
nimas jam skaudžiai įkirėjo. 
Taigi jis pasiėmė šautuvą, pri
dėjo vamzdį prie savo smak
ro ir paliepė sesers 7 metų 
bernaičiui paspąUsti šautuvo 
gaiduką. Bernaitis taip ir 
padarė;
po nuplėšta.

Bernaitis taip ir 
Ashline’o galva ta-

šiaurę at-
sivėdinti. f

P-s Karalius užlaiko taverną 
antrašu 535 W. 32nd St.

— VBA.

žmogų šunį laikoma būdoj 
penkioliką dienų ir tėmijama, 
ar nepasireikš pas jį pasiuti
mo ženklai, pirm negu jis nu
žudoma arba sugrąžinama sa
vininkams.

Šiuo laiku tokių šunų tam 
tikrose patalpose prižiūrima 
800. Jiems neištenka vietos. 
Be to, jų skaičius didėja, taigi 
reikia naujų būdų.

Viešųjų darbų komisionie- 
rius Hewitt pareiškė, kad jo 
vadovaujamas departamentas 
surasiąs 18,000 pėdų reikiamų 
būdoms statyti lentų, tačiau 
sveikatos departamentas tu
rėsiąs surasti $300 vinims ir 
zavieskams nupirkti.

Pirmačlįenis, Jiep; 27, 1936
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CLASSIFIEDADS]
Personai

Asmenų Ieško

PAIEŠKAU vyro tikslu apsivesti 
— tarp 40—45 metų. Kad butų 
kiek apsišvietęs ir negirtuoklis, aš 
esu 88 metų našlė be vaikų, 
rie norėtų susipažinti, meldžiu 
siųsti savo paveikslą.

Rašykite 
s Naujienos

Box 481 
1739 So. Halsted St.

Ku- 
prt-

PAIEŠKAU^’ Povilo Česnausko — 
gyveno ChicagojJ Turiu labai svar
bų reikalų arba kas žinote praneš
kite Antanina Adrijauskienė, Tel. 
Hemlock 8637.

Help Wanted—Malė 
■T Darbininkų Reikia

Chicagos pirklių aso
ciacija tyrinės Ap- 

švietos tarybos 
darbuotę

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

REIKALINGAS virėjas i restau 
rantą — nuolatinis darbas.

3907 S. Halsted St

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA su kiek patyrimo dirb-

CLASSIFIEDADS
tinoms gėlėms ar plunksnoms dirb
ti. “
Kreiptis i Room 805,

Namų^ir dirbtuvės

South Water St.

darbas.
65 East

Chicago Assoęiation of Coin- 
merce tyrinės Chicagos ap- 
švietos tarybos biznį.

Tuo reikalu biznierių Assa- 
ciacijos prezidentas Charles 
Leslie Rice turėjo konferen
ciją su James B. McCahey, ap- 
švietos tarybos prezidentu.

Tyrinėjimui ribos bus nus
tatytos ateinantį antradienį. 
Biznierių asociacija norėtų, 
kad tyrinėjimui vadovautų Dr. 
Charles Hubbard Judd, Chi
cagos universiteto žymus pro
fesorius, ir kad aktualiam 
knygų patikrinimui ir kvoti
mui apšvietos tarybos tarnau
tojų, įvairių politikierių etc. 
vadovautų Chicagos universi
teto profesorius Dr. Henry, 
kurs praeity yra buvęs apšvie
tos tarybos finansų komiteto 
narys ir kaipo toks nusimano 
apie tarybos biznį.

Automobiles
REIKALINGAS AUTOMOBILIUS

Kas turite parduoti 1932 ar 1933 
mažą automobilių bile kokios išdir- 
bystės, atsišaukite greitai.

2636 W. 63rd Street

Business Service 
Biznio Patarnavimas

VięTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Fumiture and Piano Moving 
3406 So. Hilsted Street 

Phono lards 3408

Help Wanted—Male-Female 
Daibininkų Reikia

GERA*VIETA dėl veiterkų, virėjų 
ir beikerių pagelbininkams, Saločių 
ir sandvyčių merginoms, kotelių 
merginoms, mėsos fektery. A. J.
McCoy & Associates, Suite 1128, 

140 North Dearbom Street.

For Rent
RENDON 6 kambarių flatas, van

deniu apšildomas modeminis' pigiai 
tinkamai Šeimai. Tel. Midway 1545 
antros lubos. 5422 Ingleside Avenue.

Ir taip negera^ ir 
kitaip pavojinga

Thomas Taylor 40 m., 3918 
West Chicago avenue, papa
sakojo policijai, kad jis sėdė
jo savo mašinoj Hamlin avė. 
ir laukė kada raudonos švie
sos pasikeis žaliomis. Prie jo 
prisiartinusi jauna pora —- 
moteris ir vyras. Jiedu pa
prašę degtukų cigaretui užsi- 
kurti. Kai jis, Taylor, ėmęs 
degtukus iš kišenės, tai vy
riškis kirtęs jam į galvą bon- 
ka, ir ištraukęs jį iš mašinos. 
Moteriškė gi grūmojusi peiliu. 
Jiedu numovę jo kelmas. Mo
teriškė nuvažiavusi jo auto
mobiliu, o vyriškis, bėgdamas 
ištuštinęs jo kelnių kišenes ir 
numetęs kelnias.

Suimtos vėliau p-nios Elai- 
ne Manu, 19 metų, aiškinimas 
skamba kitaip. Girdi, susi
pažinusi saliune, ji parsivedu
si Taylorą į viešbutį. Čia bet
gi užtikęs juodu jos vyras, na 
tai apskaldęs Taylorą ir gal 
būt nutraukęs jo kelnias.

Policija nežino kam tikėti. 
Tuo tarpu visus kaltina “dis- 
orderly conduct”.

Išpėrė kailį teisme

Dar du mirė eksplo
zijos pasėkoj

'■ I

Antradienį eksplozija su- . 
naikino trijų aukštų trobesį ų
adresu 1406 North Halsted st.,

'kuriame buvo patalpos Supe-

Teisėjo J. M. Brande įsa
kymu, jaunuomenės teisme iš
perta kailis trims jauniems 
banditams, būtent Frankiui 
Biccieri 17 metų, Gino Anto- 
nelli 19 metų ir Joseph Rossi 

Vaikėzus nuplakė
jų pačių artimieji giminės.

Dėliaii tokio įsakymo kai ku
rie asmenys pradėjo kritikuo- 

K ti teisėją

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašom risokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

4757 So. Loomis

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted St.

Victory 4965

—HO—.

PARDUOSIU tarvemų arba pri
imsiu partneri.

2113 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Tavern; biznis ge
rai išdirbtas. Gera vieta, 872 East 
71st Street.

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras sntelks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sr 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryt* 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu ArŠ 

50 m**
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TAVERN parsiduoda Ciceroj. Li- 
cense Išpirktas — pigiai parduosiu 
—atsišaukite greitai — 4837 West 
14th Street.

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

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA pigiai — 80 akrų 
gera farmų žemė — šiaurinėj Wis- 
consin 35 akrai dirbamos, geri bu- 
dinkai su ir be farmos mašinerijų ir 
gyvuliais — Del smulkmenų rašyki
te Thomas Rondeau, Cable, Wis.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

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

COAL

BARGENAS. 2 aukštų mūrinis 
namas, augštas, geras beismantas, 
fomisni apšildomas, platus lotas. 
Bevine. Kaina $4800. Atsišaukti 
Geo. Stedronsky, 5742 W. Cermak 
Road.. . .

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—

$5.25
... 5.50
.. 4.25

PALIKIMUI išparduoti — 7 kam
barių plytų bungalow ant 60 pėdų lo
to arti 63, ir Western Avė. Extra 
kambarys viškuose — beismantas. 
Bargenas už cėsh. Box 482, Naujie
nos.

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

PARDAVIMUI arba mainymui 
4506 S. California Avė., 2 flatų po 
5 kambarius, naujas mūrinis namas, 
karštu vandeniu apšildomus, parsi
duoda labai pigiai, arba išsimaino 
ant 
mos.

senesnio namo arba far:

Tel. po 7 vakarais 
Boulevard 0127.

Žmonės
Furniture & Fixtures 

Rakandal-Itaisal

lužiurima, kad Cutten pirm’rior Fur Dressing and Dyeing 
nirties perkėlęs savo turtus Company.

’ Kanadą. Tokių bent žinių! Eksplozijoj žuvo moteris 
gaunama iš Kanados, kur Cut- p-nia Slyvia Vizonsky, 1143 
eno palikti turtai siekią $90,- N. Halsted st., Kiti devyni as-

Jei tos žinios yra teisingos, šių sužeistųjų mirė 
ai Kanados valdžia gaus, būtent John Gorz, 1713 Ar- 
<aip savo dalį iš Cutteno pa- chard st., ir p-nia Gussie. Saks, 
ikimo, apie $20,000,000. Tur- 4551 N. Hamlin avė. 
tus gi Cutten padarė gyvendą-' Valdžios ekspertai 
nas ir spekuliuodamas Jung- eksplozijos priežastį, 
tinėse Valstijose. ’ 'rimą, kad eksplozija 

r * r

100,000.

tinėse Valstijose.

Teisėjas betgi pa
reiškė, kad jis pildo paskirtas 
jam užduotis, prisilaikydamas 
įstatymų dvasios arba esmės.

rnens tapo sužeisti. Dabar iš x • 7 Z r . .
dar du, Šunims būdas statys

Penktadienį ieškota karpen 
terių pastatymui 440 būdų to 

tyrinėja kiems šunims, kurie 
Nužiu- ja chicagiečius.

kilusi iš Dalykas toks, kad

kandžio-

įkandusį

*www*-***w

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIGS, visokio didžio su Coil Baksais 
Ir sinkom. Taipgi štorų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant 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 5259

CICERO BARGENAS. Parsiduoda 
bučernės ir grosemės fikčeriai ir 
visos reikalingos mašinos prie to 
biznio. Parduosiu nebrangiai, atsi
šaukite tuojaus, A. S, 1532 South 
51st Ct

Užinteresuoti
Real Estate ...

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

Garsinkit Dabar

biznio.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur
kiška tabaką* 1728 
Canal 9845.

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

CANAL 8500
S. Halsted St.
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