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Ispanijos sukilėliai stumiami atgal visu frontu
Valdžia atsiėmė 

du miestus
Valdžios jėgos bombarduoja visus svar

biausius sukilėlių centrus. Toledo ir 
Alcazar paimti valdžios kariuomenės

MADRIDAS, liepos 27. — 
Valdžia smarkioj kovoj su su
kilėliais centralinėj Ispanijoj 
aplaikė svarbių laimėjimų.

Oficialiai paskelbta, kad se
nas miestas Toledo, kurį susi- 
leliai laikė nuo pat pradžios su
kilimo, pasidavė valdžiai. Tą 
patį padarė ir Alcazar miestas 
į pietryčius nuo Toledo.

Valdžia stumia atgal sukilė
lius visu frontu ir konsoliduoja 
savo laimėjimus.

Valdžios lėktuvai mėtė bom
bas ant Zaragoza, sukilėlių tvir
tovės šiaury tinę j Ispanijoj; 
ant Logrono, sukilėlių centro 
šiaurėje; ant Cordoba ir Sevil- 
le, svarbių sukilėlių miestų pie
tinėj Ispanijoj ir ant Ceuta ir 
Melilla, svarbiausių *• sukilėlių 
portų Morokkoj. ■ *

Valdžios jėgos paėjo į priekį 
Guadarrama kalnuose, per ku- 
rius sukilėliai tikėjosi pasiekti 
Madridą. Valdžios kariuome
nė taipjau artinasi prie Zarago
za ir ruošiasi jį pulti. Liaudies 
fronto ginkluotos jėgos taip
jau artinasi prie Seville ir Cor
doba.

Sukilėliai prisipažino prie ne
pasisekimų Guadarramas kal
nuose, prie pralaimėjimo prie 
Caspe, tarp rytinio pakraščio 
ir Zaragoza ir prie pavojingo 
lojalistų koncentravimosi prie 
prie Oviedo, stipriausios suki
lėlių pozicijos šiauriniame pak
raštyje.

Sukilėliai visų savo viltį de
da ant pagelbos iš pietinės Is
panijos. Bet tos pagelbos ne
matyt, nes pačioj pietinėj Is
panijoj sukilėliai skaudžiai su
mušti ir jie ne tik niekam ne
gali teikti pagelbos, bet patys 
yra labai jos reikalingi.

Trys Amerikos koresponden
tai lankėsi fronte Guadarrama 
kalnuose ir asmeniškai įsitiki
no apie valdžios jėgų didelius 
laimėjimus. Jie matė, kad kuo
met dalis kariuomenės veržiasi 
į sukilėlių laikomas provincijas, 
tai pasilikę arčiau Madriwo ka
reiviai kasa tranšėjas, tiesia 
spigliuotų vielų užtvaras ir ruo
šiasi prie galimo sukilėlių ofen- 
šyvo.

Bombardavimai sukilėlių mie
stų iš oro buvę labai sėkmingi 
ir manoma, kad jie sukilėliams 
pridarę didelių nuostolių.

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

Valdžia tikisi nukirsti elekt
ros tiekimą Seville ir Cadiz ir 
tuo dar labiau pabloginti pie
tinės Ispanijos sukilėlių padėtį.

Premieras Jose Girai Perei- 
ra pasikalbėjime su laikraštinin
kais pareiškė, kad visi Ispani 
jos pakraščiai, išėmus Corun- 
na, šiaurvakariniame pakrašty
je ir Cadiz, pietvakariniame 
pakraštyje, yra valdžios ran
kose. Daug valdžiai padėjo ka
ro ' laivynas ir lakūnai. Pa
vojus Madrido apgulimo yra 
praėjęs.

Sukilėliai dabar laiko tik da
lį šalies gilumos, kur jie yra 
apsupti ir negali gauti nė mai
sto, nė amunicijos, nė kuro. 
Gasolino išteklius yra valdžios 
rankose. Valdžia gauna po 
l,000,p6o kiilkų į dieną iš To
ledo ir parako iš Murcia.

Moterys kovoja darbininkų 
milicijos eilėse

SU SUKILĖLIAIS, liepos 27. 
— 15 valdžios lėktuvų ir 10 
artilerijos baterijų gelbėjo val
džios kariuomenei ir darbinin
kų milicijai išvaryti sukilėlius 
iš paskutinių jų pozicijų Gua
darrama kalnuose. Kanuolės 
nutildė sukilėlių kulkosvai
džiui, o lėktuvai stačiai skinte 
skynė sukilėlių eiles.

Moterys, kurių didelis skai
čius kovoja darbininkų milici
joj, pasirodė drąsiausiomis ko
votojomis. Jos veržėsi prie- 
kyn šaukdamos: “Mirtis išda
vikams! Mirtis fašizmui!”

Buvo smarkių mūšių, ku
riuose pergalėtojais išėjo val
džios jėgos, kurios vieną die
ną pasistūmė septynias my 
lias. Keliai yra pilni vežimų. 
Vieni gabena iš fronto sužeis
tuosius, o kiti atveža į frontą 
naujus kareivius.

Moterys organizuoja savo pul
ką kovoti sukilėlius

MADRIDAS, liepos 27. — 
Darbininkų milicijos verbavi- 
mos stotis yra apgulta moterų, 
kurios nori stoti į “5-tą pul
ką”, kuris susideda išimtinai iš 
moterų ir su ginklu rankoje 
kovoti sukilėlius. Jau pirmiau 
įstojusios į tą pulką moterys 
pasižymėjo kovose nepaprasta 
drąsa.

Stoja į tą pulką visokio luo
mo moterys ir merginos: tar
naitės, dirbtuvių ir raštinių 
darbininkės, modistės ir augš- 
tai išsilavinusios merginos, ku
rios ikišiol jokio darbo nedir 
bo, bet kurios pritaria respub
likai ir nori prisidėti prie res 
publikos apgynimo.

Viena stojusių armijon mo
terų pareiškė:

“Mano vyras kovoja pietuo
se, tai aš eisiu kovoti šiaurė
je”. -

Dvi jaunos laikraštininko To- 

Apsiniaukę; vėsiau.
Vakar 1 vi. po piet tempera

tūra Chicagoje buvo 75°.
Saulė teka 5:38; leidžiasi 

8:14.

lit dukterys stodamos kariuo 
menen pareiškė:

“Musų tėvas serga ir pats 
negali kovoti, tad mes eisime 
užimti jo vietą karo lauke”.
Morokkos sukilėliai taksuoja 

gyventojus
CASABLANCA, franci jos 

Morokko, liepos 27. — Ispa
nijos sukilėlių vadas Morokkoj 
gen. Franco susilaukė finansi
nių keblumų, todėl jis pradėjo 
rekvizuoti įvairias Iprekes ir 
versti gyventojus pirkti suki
lėlių bonus, kad tuo sukelti pi
nigų tęsimui sukilimo.

Sukilėliai žudo suim
tus lojalistus

GJBRALTAR, 1. 27. — Gau
tomis žiniomis, sukilėlių valdo
mame La Linea eina masinės 
žudynės Ispanijos respublikos 
gynėjų.

Dabar La Linea kalėjime sė 
di apie 100 suimtų valdžios ša
lininkų. Sargai atvirai sako, 
kad jie visi bus nužudyti iki 
trečiadienio, jei žudymas tęsis 
tuto pąčiu tempu, kokiu jis eina 
dabar.

Tečiaus visai kitaip elgiasi 
valdžios kareiviai su suimtais 
sukilėliai: jie nėra žudomi ir 
jiems nerodomas tas nuožmu
mas, kuriito ~'pfi»ižymi;e sukilė
liai, kurie sakosi kovoja už 
“krikščionybę”. Ypač nuož
mus yra sukilėlių atgabenti iš 
Afrikos maurai.

Amerikiečiai bėga iš 
Madrido

MADRIDAS, liepos 27. -- 
Valdžia atidarius geležinkelį iŠ 
Madrido į Valenciją tuoj iš Ma 
rido išvažiavo keturi ameri
kiečiai. Manoma, kad už ke
lių dienų išvažiuos ir tie 150 
amerikiečių, kurie dabar yra 
prisiglaudę Amerikos ambasa
doje.

Didelis gaisras Itali
jos Eritrėjoj; šim

tai žuvo
LONDONAS, 1. 27. — Reu- 

terio žinia iš Aden, Arabijos, 
sako, kad atvykstantys kelei 
’viai parneša, jog šimtai žmonių 
žuvo gaisre Massaua, vyriausia
me mieste Italijos Eritrėjoj, ry 
tų Afrikoj.

Keleiviai matė ne tik lieps
nojantį miestą, bet ir užside 
gusius naujus gasolino tankus. 
Liepsnos artinosi prie amunici
jos sandeliu ir lėktuvų. Jau 
50 lėktuvų buvę sudegę.

(Massaua buvo vyriausias 
portas, per kurį buvo gabena
mi kareiviai ir karo reikmenys 
Italijos - Ethiopijos kare).

ELDORADO, III., 1. 27.—Jake 
Baird, 45 m., sankrovininkas ir 
baptistų kunigas ir jo žmona 
liko užmušti traukiniui užga
vus jų automobilių. Bet ta
me automobiliu  j e važiavę ke 
turi jų vaikai liko išmesti iš 
automobilio ir dagi nebuvo nū 
sužeisti.

MONTGOMERY, Ala., L 26. 
— Alabamos valstijoje į vaikų 
paraližium susirgo dar 5 žmo
nės.

OAZĖ SUKILIMO DRASKOMQJ ISPANIJOJ

Claude Bovvers^

American embassy 
MADRID, Ispanija. — Ameri
kos Ambasada Ispanijoje, kur 
nuo sukilimo bėgdami prisi
glaudžia Amerikos piliečiai. 
Ambasadoriuš Claude Bowers, 
kuris atostogauja San Sebas- 
tian apielinkėje (ten vyksta di
deli mūšiai) praneša, kad suki
limas smarkiai išsiplėtojęs.

Lenkija susitaikiusi 
su Vokietija dėl 

Danzigo
, . J

VARŠAVA, 'liepos 27. — ži
nių agentūra, kuri paparstai at
stovauja Lenkijos užsienio rei
kalų ministeriją, paskelbė va
kar, kad Lenkija ir Vokietija 
susitaikė dėl ‘Danzigo. Susita
rimas nebus' paskelbtas viešai 
iki, nebus apie jį pranešta tau
tų sąjungai.

BALTIMORE, Altą., 1. 27.— 
Nuo peerito ketvirtadienio 56 
žmonės užklupti girių gaisro 
Kootenay tarpkalny, su dideliu 
vargu išėjo iš tarpkalnio visi 
gyvi.

Amerikai Landoną į preziden
tus, republikonai į darbą įkin* 
kė ir moteris. Paveikslas pats 
už save kalba.

Alvin Karpis nuteis
tas visam amžiui 

kalėjimai!
ST.r PAU^, Mįnn., liepos 2H. 

— Garsusis gangsteris Alvin 
Karpis, kuris ilgiau už kitus 
įstengė slaptytis nuo federali- 
nių agentų, šiandie liko nuteis
tas kalėj imn iki gyvos galvos 
už dalyvavimą bravarninko Wm. 
Hamm pagrobime ir išreikala- 
vime $100,000 išpirkimo už jo 
paliUosavimą.

Tokios pat bausmės susilau
kė ir' Karpio draugas Chrles 
Fitzgerald.

Abu jie prisipažino prie kai
tės ir todėl teisman nestojo.

Juos nuteisė federalinis tei
sėjas Joyce. Kalėti jis turės 
Leavenworth kalėjime, ar ku
riame kitame, kurį npskirs ge
neralinis prokuroras.

14 žmonių žuvo dvie
jose nelaimėse su 

automobiliais
CHICAGO. — Dviejose ne

laimėse su automobiliais, kurių 
viena ištiko ties Occonomowoc, 
Wis., o kita ties Hamilton, O., 
žuvo 14 žmonių.

Nelaimėj prie Hamilton žu
vo šeimyna iš devynių žmonių, 
jų tarpe 5 vaikų. Dešimtas va
žiavęs /automobily buvo tik 
lengvai sužeistas.

Abi nelaimės ištiko trauki 
niams sudaužius automobilius. 
Wisconsino nelaimėj automobi
lių užgavo net du traukiniai, 
vienas išeinantis iš stoties, o 
kitas ■— ateinantis.. Ten ne
laimėj žuvo 5 žmonės.

NEW YORK, 1. 26. — Lakū
nui staigiai pasukus lėktuvą, 
kad neužkliudyti paukštį, iš ka- 

orlafvyno lėktuvo iškrito me
chanikas Glastone ir žuvo At- 
lantiko vandenyne.

MANILA, P. I., 1. 26. — Pan- 
gasinan provincijoj pradėjo 
siausti dysenterijos ir plaučių 
uždegimo epidemija, kurioj mi
rė Jau 60 žmonių.

Lietuvos Naujienos
Šiaurinėje Lietuvoje Viesulo padariniai

ŠIAULIAI, liepos 8. — Šiau
lių apskrities viršininkas p. K. 
Kalendra, kartu su apskr. agro
nomu Mikolaičiu, vakar aplan
kė nuo audros nukentėjusias 
vietas ir mielai painformavo 
jūsų korespondentą apie būklę 
nelaimės vietose.

Audra perėjo iki 6 kilometrų 
juostos platumu per Padubysio, 
Šiaulių, Meškučių, Kriukų ir Jo
niškio valsčius ir labiausiai 
siautėjo Joniškio apylinkėse. 
Charakteringa, kad audra ėjo to
kia griežta juosta, kad vieno 
greta esančio kaimyno javai 
visiškai nuterioti, o kito — vi
siškai sveikutėliai.f
’ Šiaulių, Padubysio ir Mešku
čių valsčiuose daugiausia nu
kentėjo žiemkenčiai, kuriuos 
smarkus lietus labai priplakė 
prie žemės, padarydamas 
nuostolių apie 50%. Vasa
rojus nukentėjo šiuose valsčiuo
se mažiau, ir jo nuostoliai šie-

60 dienų kalėjimas 
automobilistui,

GHIGAGOr^ CarTLu^i," 55 
m., 535 Wrightwood Avė., liko 
nuteistas 60 dienų kalėj iman ir 
užsimokėti $100 pabaudos už 
tai, kad girtas būdamas įva
žiavo į kitą automobilių ir ne
sustojo. Kada kitas automo
bilistas nusekė jį iki namų, ta’ 
Luch išėjo apsiginklavęs revol
veriu ir blakdžekiu.

Numatomas rendu 
pakėlimas

CHICAGO.—Ateinantį penk
tadienį namų savininkai tarsis 
apie rendų pakėlimą, kad pa
dengti tą skirtumą, kuris pasi
darė pakėlus taksus.

Perkūnija užmušė 14 
žmonių Turkijoj

ISTABUL, 1. 27. — Laike 20 
valandų audros Istanbul ir An
kara apygardose, perkūnija už
mušė 14 žmonių ir 20 žmonių 
sužeidė.

Dovanos Rusijoj di
delėms šeimynoms
MASKVA, 1. 27. — Ir Ru

sija pradėjo teikti dovanas di
delėms šeimynoms. Baltgudi- 
jos respublika paskirė 5,000 
rublių dovaną čigonui Nikita 
Kazhnirov, kurio žmona pa
gimdė trejukus — tris vaikus.

. TAMPA, Fla., 1. 27. — Sa
vo namuose nuo plaučių užde- 
girpo pasimirė Angel L. Gues- 
ta, 87 m., vienas iš įkūrėjų ci
garų industrijos Juftgt. Valsti
jose.

WHITESBURG, Ky., 1. 27.— 
Frank Henry, 76 m., senis apsi
vedė su Mrs. Sylvia Miller, 21 
m., su kuria tik prieš tris die
nas susipažino. Tai buvo jo 
penktos vedybos.

kia nuo 10 iki 30%. Užtat tro
besiai nukentėjo labai smar
kiai. Daugiausia trobesių su 
griauta šapnagių kaime (Šiau
lių vi.), kuris atrodo lyg karo 
nuteriotas.
Pats nelaimės centras — Jo

niškio ir Kriukų valsčiai
Čia kartu su lietum krito 

stambus ledai, ir pasėlių čia su
naikinta visas 100%. Ypatin
gai šiurpus vaizdas Medikuišių, 
Vaišnorių ir Drąsutaičių kai
muose, ku*r audra siautė tik 
5—8 minutes, suardė daug tvir
tų naujų trobesių ir taip su
naikino pasėlius, kad net nega
lima nustatyti, kur kas augo. 
Dar nešienautos pievos šituose 
kaimuose atrodo kaip nugany
tos ganyklos. Medžiai beveik 
visur išversti, vaisiniai sodnai 
sunaikinti. Miškuose keliai už
versti medžiais, ir išvažiuoti 
sunku. Iki vakar dienos dau 
geliu kelių dar susisiekimas 
buvo nutrauktas. Miškuose ke^ 
liūs valo miškų žinyba. Joniš 
kio ir Kriukų valsčių kai ku- 
riose vietose krito taip gausiai 
ledais -kad uždengė žemę net 
iki 10 cm. sluoksnių ir grioviuo
se išgulėjo iki kitos dienos ry
to.

Į nelaimės vietas išvyko visi 
Šiaulių apskrities agronomai 
apskaičiuoti nukentėjusiųjų nuo
stolius. Iki šiol apskaičiuoti 
nuostoliai tik Joniškio valsčių 
j e, kur jie siekia net pusės mi
lijono litų. Kituose valsčiuo
se, išskyrus Kriukus, nuosto
liai bus mažesni. Ryt — poryt 
agronomai jau ir iš kitų vietų 
duos tikslius nuostolių apskai
čiavimus.

Šią audrą galima palyginti 
su 1934 metų audra, siautusią 
apie liepos mėnesį Papilės vals
čiuje. Tada vasarojus taip pat 
audros buvo visiškai sunaikin
tas ,bet į rudenį iš šaknų davė 
naujas atžalas ir dalinai buvo 
sunaudotas. šakniavaisiai at 
sigavo net pusėtinai. Palygi
nus aną nelaimę su dabartine, 
galima tikėtis, kad mažiau nu
kentėjusiose vietose dalis der
liaus dar kiek atsigaus, tik tam 
žinoma, reikia palankių cro są
lygų. Jei tokios oro sąlygos 
pasitaikytų, galima manyti, 
kad šių metų skaudžią nelaimę 
bus lengviau pakelti.

Nukentejusiems remti jau or
ganizuojami komitetai

Labiausiai nukentejusiems 
valsčiams numatoma parūpinti 
pašalpos vikių ir linų sėklų, 
kurias dabar dar nepervėlu pa
sėti ir iš kurių rudenį, nors ii 
vėliau, galima tikėtis pašaro ir 
pluošto. Nukentėjusių vietų 
ūkininkams numatoma leisti 
ganyti gyvulius valdiškuose 
miškuose.

Yra gautas laiškas iš Germi
nių dvaro, Kriukų valsčiaus, 
Šiaulių apskr., kuris randasi 
prie pat Latvijos Lietuvos ru- 
bežiaus. Laiške rašoma, kad 
audra nudraskė dangčius ir vi
siškai sunaikino javus ir žo
les, neliko nieko nei piauti, nei 
rauti. (‘žinios”).
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1 korespondencijos]
Mihvaukee Valdiniu: 
kas Lietuvon Susi- 
pažinti Su Folkloru

Rinks žinias apie kostiumus, 
šokius, dainas ir papročius

MILWAUKEE, Wisc. — Pe
reitos savaitės pabaigoje Euro
pon išvažiavo Milwaukee Sie- 
fert Sočiai Centre direktorius, 
Will Kiel, rinkti folkloro žinias 
įvairiose šalyse. Jis aplankys 
ir Lietuvą, kur susipažins su 
papročiais, tautiniais drabu
žiais, dainomis, šokiais ir kita 
tautos daile.

W. Kiel tvarkė “Midsummer 
Festival” programą, kuris bu
vo surengtas užpereitą pirma
dienį prie . Michigan ežero 
kranto.

Beviešėdamas Europoje, Kiel 
aplankys ir Čekoslovakiją, Au
striją, Vokietiją ir kitas šalis. 
Vokietijoje pamatys Pasaulinę 
Olimpiadą. Grįž Amerikon rug
sėjo mėnesį.

Kor.

‘“Hooverio Laikais’ 
Užtekdayo Penkines, 

o Dabar šimtai”
Indiana Harboriečiai džiau

giasi pikniko pasisekimu; 
žada rengti ir antrą.

. INDIANA Į1ARBOR, IND.— 
Hooverio laikais užtekdavo 
penkinės, bet dabar pelną 
skaitome šimtais.

Taip kalba L. P. D. Kliubo 
nariai,'kurie liepos 21 d., turė
jo susirinkimą ir išgirdo pik
niko komisijos raportą. .

Piknikas įvyko liepos Ttl mj1 
Black Oaks darže. Kadangi 
diena buvo labai graži, kaip ir 
visos vasaros dienos — tai su- 

j važiavo labai daug svečių. At
važiavus vėlokai sunku buvo 
berasti vietą “fliverį” padėti.

(Jalų gale susiradęs vietą ir 
iškrausčius vaikus laukan, ei
nam prie šokių paviliono. Mu
zika groja lietuviškus šokius. 
Apsukę kelis suktinius, einam 
prie baro, kad suvilginus iš
džiuvusius liežuvius. Prie baro 
dirba net šeši bartenderiai ir 
nespėja alų pilti, o kasierius, 
Jonas Karvelis, spaudo regis- 
terį, kaip stenografą rašomą
ją mašiną, ir pinigus tik k eili
ša ir kemša vidun.

Bartenderiai visi 
vyrukai, matyt pratę prie savo 
darbo. Labai mandagiai pa
tarnavo. Prie užkandžių dirbo 
keturi kiti žmonės. Vienu žod-

jauni

(iaspadoriai mandagus, visus 
prižiūri, su svečiais kalbasi.

Raportavo iš Demokratijos 
kongreso

Kliubo susirinkimui pirmi
ninkavo Jonas Kolas. Jis pir
miausiai pakvietė raportą iš
duoti drg. A. Viniką, delega
tą Clevėlando demokratijos 
kongreso. Nors jam nesisekė 
lietuviškai Įkalbėti, nes p. Vi- 
nikas yra augęs šioje salyje, 
vienok iš jo raporto buvo ga
lima suprasti, kad kongresas 
jam patiko ir jis ten daug ko 
prdmoko.

GAKS1NKITĖS 
NAUJIENOSE
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Pelno $140.10.
Pikniko raportą įšęįąvė M. 

Šleinis. Jis skaitė skaitlines, 
o S. Barzdys patikrino, laiky
damas dėžę pinigų. Tai buvo 
pelnas. Viso, jo liko, $140.10. 
Tai gražus uždarbis kliubųi.

S. Barzdys padėkojo vi
siems darbjnįpkanįs u^ ląįąį 
gęrą dai’bą- kliubo dėk°- 
da inas gąspadoriams ir (įąrbi- 
ninkams pirmininkas L. Kolas 
pridūrė, kad seniai kjiųbąs 
bepadarė tokį pelną. Pasiseki
mo paskatinti, nariai nutarė 
rengti antrą pikniką ir visą 
dalyką paliko komiteto nuo
žiūrai.

Lauksime.
—Senas Kįiubietis,

Kąi tie CJieyepniečiai išgir
do apie grąšinimą kviesti fil
iu,uį ‘\Cro^’ įndėi|ij,s, ip nu- 

‘Pogsąs” užėinė vietą “tai- silėido, tai pagal seną indėnų 
paprotį, reikėjo" surūkyti tai
kos pyp^ę. Bet Jokios pypkės

“Popsas” Vietoj 
“Taikos Pypkės”
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kos pypkės”, kai viena filmų! 
bendrovė užmigę ilgas dery
bas su Cheyenne indėnais dėl 
pasirodymo filiuose.

Bendrovė gamina naują Ce
che de Mille veikalą, “The 
Plaiusman”, kuriame vaizduo
jama indėnų karai su balt- 
veidžiais. Filmui reikia tikrų 
indėnų armijos.

per birželį parduota 2,154,300 
statinės.

šįmet išgeriama, sako bra
vorai, apie 3tQ% daugiau negu 
pernai.

4,000 Prieš 1 Kad Chi
cagos Nebombarduos

Londono Apdraudos firma 
“Llods” paskelbė įdomių fak
tų apie oro puolimus prieš 
New Yorką, Chięągo, San 
Francisco ir Londoną. Firma 
sako, kad šansai, jog priešas 
padarys puolimą orti ant tų 
miestų yra 4,00Q prieš vįe- 
W

Paryžiaus padėtis nėra taip 
gera. Firfna tako, kad ten šan
sai 2,000 prieš 1, ir tai tik tri
jų mėnesių laikotarpiui.

Firma apsiima padengti vi
sus nuostolius nuo bombarda
vimo.

&
Šis Vagilis Norėjo 
Grožiq

Pribėgęs prie Mrs. Joseph 
Delpero, Marysvillėj, Califor- 
nijoj, vagilis ištraukė jai iš 
rankų rįdikiulį. Išsiėmė jisai 
pudrą, “rouge” ir “lipstiką” ir 
ridikiulį sugrąžino moteriškei. 
Pinigų, nei kitų brangenybių, 
buvusių maišelyje, neėmė.

Pamestas Cigaretas — 
Sukėlė ne Gaisrą, 
bet Potvynį

Važiuodama automobiliu 
Mrs. Lydia Mills iš Bristol, 
Comi., rūkė cigaretą. Cigare
tas iškrito jai iš rankų.

Nesustabdydama automobi
lio, pasilenkė cigaretą pakel
ti. Įvažiavo į vandentiekio 
stulpą.

Vanduo ėmė veržtis iš stul
po. Sugadino automobilį ir už
gesino cigaretą.

Vandens departamentaš tu
rėjo atskubėti vandenį užsuk
ti. ’ ' ...

& &
Laimingos Dienos 
Malioriams

Laimingos dienos užėjo 
New Ūlm miestelio malio
riams, Minnesptos valstijoje.

Ten, kaip ir visur kitur, 
įvyks rinkimai. Didžiausioj 
miestelio gatvėj republikonąi 
išmaliavojo didelį garsinimą 
savo partijos kandidatams. Iš
maliavojo ir kitur.

Garsinimus pamatę, ūkinin
kų partijos vadai juos užte
pė. Republikonąi vėl išmalia- 
vojo. Ūkininkai ir antru kar
tu užtepė.

Republikonąi žada nenusi
leisti.

įlalpriai dirba viršlaikį.

šis Berniukas 
Aprūpins Visus

Prie Kapsas gubernatoriaus 
ir republikonų kandidato į 
prezidentus, Landono, rašti-

RSCOMMENDED
FOR 40 Yf ARS

BAKING
POWDER

S^tne Pr/ce Todatp

25 Puncęs25£ 
w

IriILLIONS OF P0UJ4DS
IICF A RV rtf ro?z2/S\>ČiD»LLiaTirii*r.'’,f

nės, Topekoje, 8 metų berniu
kas turi kioską.

Kadangi ketvirtadienį vyko 
republikonų iškilmės ir agita
cines kampanijos atidarymas, 
tai sumanusis mažas biznie
rius sumanė pasipelnyti. Iš
statė jis pardavimui kaklaryš- 
čius su parašais “Landonas į 
Prezidentus’’. Bet jis ir čia 
nesustojo. Kitoje kiosko pu
sėje iškabino kitą ryšulį ka- 
klayyŠčių su parašu, “Balsuo
kite už Rooscveltą”.

Jis visiems įtiks.
&

Cheyęnue iudęųai atsisakė, pet 
sutiko priimti iižkvietimą tik 
tada, kai bendrovės atstovai 
pareiškė, kad’jie pakvies kitą 
indėnų giminę, “Crow” indė
nus. O tie indėnai, mat, yra 
tradiciniai Cheyenne indėnų 
priešai, ir nenorėdami tiems 
priešams atiduoti garbės, pa
starieji nusileido.

Atsisakydami, Cheyenųe gi
minės vadai aiškino: “indėnai 
perdaug privargs jodinėdąmi 
visą dieną”; ‘-indėnai turės 
būti beveik pusnuogiai’?; ‘"‘in
dėnai gali saule nudegti”.

Bendrovės agentas sugalvo
jo panaudoti “popsą”. Atida
rė yįeną butelį, išgėrė gurkš
nį ir atidavė kaimynui. Ir, 
taip puteliai ėjo iš rankų į 
rankas, tol kol visi gavo iš- 
gerti po gurkšnį, tuo budu 
“užtvii^tindapii” sutartį. Išviso, 
indėpąi sųpaųclojp 48 butelius 
“popso”.

* &

5,600,000 Statinės
AĮau$ Į Mėnesį’

Aųierįkos bravorų draugija] 
prąnęšą, kąd birželio mėnesį i 
išgerta 5 inįĮipnai šeši šimtai 
tūkstančių statinių alaus.

I ’ A.

Jeigu amerikiečiai ir toliau 
bus taip ištroškę, tai bravorai 
šiais metais iŠ viso parduos 
53 miiionus statinių alaus. 
Butelinio ir “kenuoto” alaus

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

LIETUVIAI
CĮydytąjai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktarų^DraugijosNariai. ___

A. Mpntvid, 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

Savo šeimininkui kaipo 
seknjądienio dovaną 
duok Dirbtuvės Šviežu- 
nio, Labiau-Sušvelninto 
Old Golds pakelį.

Ofisu Tel. JBuulevard 6918

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

Ofiao valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:81 
NoriAhnmU oiural atitarti

/

AKUŠERĖS Dr. V. A. Šimkus
Mrs. Anelia K. Jarus? Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo T ttd

- Physical Therapy ya, -..¥SdS““įs £“? “ t?
and Midwife 

6630 S. We*tern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
še ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r ė a t- 
ment ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterim* ir mer
ginoms ’ patari
mai ’dovanai

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401 .. r

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir ned«l. pagal .sutarti 
Rez. 6631 So. California Averno* 

r r Telefoną* Ropublic 7868

Žą§is Sutingo, Tąi 
Saulė Pribaigė

Sako, nėra to blogo, kuris 
neišeiną į gerą.

Paskutinėmis dienomis visi 
keikė saulę už negailestingą 
kepinimą, bet du žąsiukai 
Grand Islande, Nebraskos val
stijoj, saulei niekad neatsidė
kos. Tik dėka saulei, jie atsi
rado šiame pasaulyje.

Žąsis perėjo septynis kiau
šinius. Kai jai atsibodo nuo
lat tupėti, žąsis atsikėlė ir nu
ėjo dairytis po svietą. Tuo 
tarpu kaitrioji saujė, kaitino, 
kaitino ir iš kiaušinių išsirito 
du žąsiukai.

* *

Jautis Mirtinai'" 
Sumindžjojo 69 metų 
ūkininką

69 metų ūkininką, George 
Ryno, Scotch Plains, N. J. su
mindžiojo jautis, kurį velio
nis bandė išginti iš ganyklos. 
Jautis .svėrė apie 1,800 svarų 
ir buvo be ragų.

Prispyręs ūkininką prie tvo
ros, gyvulys jį permetė ant že
mės ir mirtinai už trempė ko
jomis.

&

Sergantiems ' pafari- 
' ’ " irias Dykai

Vėliausias it geriausias lytinio 
silpnumo, reumatizmo, inkstų, 
pūslės ir venerinių ligų gydymas. 

Virš 25 metų toj pačioj vietoj.
Ne atidėliokite, ateikite pasitarti 
dykai, nėra priedermių.

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St.

CHICAGO, ILL. 
Central 4641

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

Sekmadienį 10 y. r. iki 12 dieną. 
Pirmadienį, 'Į'rečiądįenj ir šešta
dienį nuo 10 v. ryto iki 8 v. p. p.

ŠIOS SAVAITES
. K ■»...< * t *-»<

Extra Bargenai
LINOLEUM 9xĮ2 

STIPRUS IR GRAŽUS

ROOSEVELT 
FURNITUREcC

• ♦ « ■*’ • .** '' r «m J» i

2310 Xyes|
Rposevelt Road

Tel. Seeley 8760

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

1936, Simano Daukanto Federal Sayjngs and Loan Asso- 
ciation of Chicago, vėl pęrbąlsavo 4^° dividendą ant visų 
taupymo skyrių.

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmos (July 
lst).

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

Simano Daukanto Federaj Savings and Loan Associą- 
tion of Chicago randasi labai patogioj vietoj,

2202 WĘST CĘRMAK ROAD, 
skersai Metropolitan State feank

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Associą- 
tion of Chicago investuoja pinigus tik ant pirmų morgi- 
čių mažais mėnesiniais atmokėjimais.

Paskolos daromos nuo 5 iki 15 mėtų.
Namų savininkai reikalaujanti inorgičiii, vi- 

■. gudos Įiiręipkitės i -

■f M r.SIMANO DAUMANTO/7
jederal Savings

J * 4,-- ANO LOAN A S S O CI ATI ON
* v r ortmcAGo ’

2202 Wcst Cėrriiak Roąd
BEN. J;' KAZANAUSKAS, RaštininKas.

OftHICAGO

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Cicęrps Lietuvių 
LąįdrifBtįų PJrpktrirįų A^oMdjris.

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

■ ~:....v * 8. M. SĮCUDAŠ ' '; " ■
718 West ISth Street ' Pilone Monroę 8877

11 ZOLP
1646 West 46th Street ‘ Phones Boulevard 5208-841$

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pųllman 5703

4605-07 §. Hęrmitage Ayenpe Ėliąnes Yards 1741-1742 
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

LACHAWĮCZ ir SŪNUS
2314 West 23iįd PĮaėe Ęhohes Canal 2515—Cicero 5927

— ■■ ■ ’ ii i ................A.................................................................................— . ■      

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th Št. Tel. Piillmah 1270 arba Canal 2515
.............................................................. ........... ..................................■—---------------------------- -----------------------------------------------------------------“ ---------------- ... \ > •

S. P. MAŽEIKA
8319 Lįtųanięą Ąvenuę Phone Yąrds 1188;

J. MULEVIČIUS
4Q92 Archer Aventie Pfeopę Lafayette 8572

.... . A MASALSKIS
3307 Lituanicą Avenųe TMaę Boulevard 4189

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. F.RApžIŲS .....
■168 West 18th Street ' 1 Phone panai 6174

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

> T '> t

ADVOKATAI« . »,«■•» v' * ' i rIk »|. l-S I.',, ».«■ |||| .r* «- # 1 ■

R.P. GUGIS
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 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai*— 

pagal sutartie*.
f,{ i ; ; t ______

Telephone: Boulevard 2800

JOSEHI J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENB 
Re*. 6515 So. Rockwell St. 
Telephonn! Renublic 9723

Phone Boalevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’ia
** ir" - . • * *'<<*'• y' <

Dentistas
4645 Sd. Ashland Aye. 

arti 47th Street 
Valandos nito 9 iki 8 vakaro.

Seredoi nagai sutarti.______

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

vak. NedSlioj pagal sutarimų.
Ofiso Tel.:’ Bcalevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

Rezidencija
3407 Lowe Av*. Tel. Yards 2510

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

‘ Vakarais: Panedėlio, Seredo* ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Chhal 1175.
Namai: 6459 S. Rockweil Street 

Telefonas Republic 9600.
: 5 .......... ff-'M f ' •

A. A« SLAKIS
advokatas

111 W. Washington St
f l» / • t . ‘ «

Room 737
Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare 

Ofisą Tel. Central 4490

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

State 4690 Prospect 1012
KAL & ZARETSKY

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Western Avė., 

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

6:00 vakarė.
188 W. Randolph St. 

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

, . • -f ' ■' ■ •' ' '

AKIU SPECIALISTAI

VAITUSH, OPI.
LIETUVIS

Optometrically Akiu Specialistą*.
Palengvins akių • įtempimą, kuri* 

esti priežastimi 'galvos skaudėjimo', 
svaigimo, akių aptemimo, nėrvuotu- 
mo, skaudamą akių’ karšti, atitaiso 
trumparegystę ir ‘ toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzan?įnavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelio; nuo 10 iki, 12.

I ... A . ... r r' i ■’■ •. -

Daugely atsitikimu akys atitaiso- 
1 ‘ mok' be ūkinių.'Rainės pigiau

• kaip pirmiau.

4712 South Ashland Ay.
Phehe Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Yard* 1829
Pritaiko Akiniu* 

Kreivas Aki* 
’ Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuv*
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos'nuo' nuo 6 iki

Nedaliomis mio 10 iki 12 vai diena.
8

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

feitį Lietuviai Daktarai.

Tel. Boulevard 6914 Dienų ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. NedGL nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ# 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

Dr. A. J. Manikas 
PH YSICI AN-rf UĖGEON 

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrų* seredas.
Sekmadieni susitarus.

Dr. Walter M. Eisiu 
PHYSICIaN and ŠUKGEON 

Ofisas Marųuette Medical Building 
Suite 208

6155 SO. KEDZIE AVENUE 
Hemlock 8700

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

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma* per 81 
metus kaipo patyręs gydytoja* chi
rurgas Ir akušęris/' '

Gydo staigias it chroniika* liga*, 
vyrų, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu* 
elektros prietaisu*. * 1

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

Valandos nuo liL-iŽ pietų ir '* 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

TeL Canal ’ 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 74f4

Dr. Charles Sega!
OFISAS

47?9 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. rytą, nuo 2 i# < 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone jMIDWAY 2880.

Telefoną* Yard* 0994

Dr. Mauricė Kahn
4631 SOUTH ASRLĄND AVĖ.

Ofiso valančio*: '
Nuo 10 iki 12 dicną. 2 iki 8 po piietų

7 iki 8 vai Nedtt. nao 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 24H

Ofiso Tel. Dorcheater 6194
Rez. T*L Dreųel 9191

.Dr« A.« Btoth
Rusas Gydytoja* ir Chlrarga* 

Moterišku. Vyrišku, Vaikų ir vi*< 
chroniikų ligų.

Ofisas 6850 Stoney hriand Avė.
Valandos: 2—4. 7—9 vaL vak. Ned* 

liomi* Ir iventadianlųl* 10—11
*
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Lietuvos Naujienos
JIS KALĖ PIRMUOSIUS 
GINKLUS IR KŪRĖ LIE
TUVYBĖS ŽIDINĮ VIDU
RINĖJE AZIJOJE. ✓

štai kuklus laikrodininkas 
Norbertas Gaulia, dažnai ma
tomas ir kaipo fotografas įvai
riose iškilmėse ir įvykiuose. 
Birželio 19 (senuoju kalendo
rium 6) jis susilaukia savo 
50 metų amžiaus, ir, ta pro
ga žurnalisto kviečiamas, jis 
atskleidžia ne visai paprastų 
savo gyvenimo vaizdų, kurį 
papildo keleto jį pažįstančių 
asmenų atsiminimai. N. Gau- 
lia, gimęs 1886 m. Dusetų “grį- 
telninko” amatininko, 20 me
tų kariuomenėje ištarnavusio 
Mikalojaus I laikų kareivio 
Juozo Gaulios šeimoje. Moti
nos prie ratelio kartu su kai
mynų vaikais kiek pamoky
tas, Norbertas pradeda darbo 
gyvenimų, linkdamas daugiau 
į amatus. 1905 m., revoliuci
niam laisves judėjimui už
ėjus, 19 metų jaunuolis Nor
bertas užsikrečia studentų Ju
stino Tumėno ir J. Smalsčio 
skelbiamom Lietuvos laisvės 
kovos mintim ir aktingai pri
sideda prie revoliucijos. Bū
damas šaltkalviu, jis gamina 
ginklus — kardus, pikas, net 
primityvius šautuvus (vėliau 
Rygoj 1905 m. muziejuj sura
dęs savo darbo “dzidų’* — 
pikų) ir platina atsišaukimus. 
Užėjus baudžiamiesiems rusų 
būriams, gresia pavojai. Su
imamas jo draugas V. Bikas, 
platinęs jo įduotas proklama
cijas ir Norbertas jau laukia 
suėmimo. Bet Bikas neišduo
da jo, nors ir kankinamas, tei
siamas ir kalinamas. 1907 m. 
kariuomenėn paimtas, Nor
bertas dalyvauja Zarasų baž
nyčioj surengtoje demonstra
cijoje, kur per naujokų prie
saikų jie ima dainuoti revo
liucines dainas. Karinės prie
volės jis išsiunčiamas į Azi
jos vidurį — Taškento miestų, 
Turkestane, kur paskiriamas 
į pionierių batalionų, čia tuoj 
sueina su lietuviais, kurių bu
vo ten gana daug, jų tarpe 
kun. J. Pranaitis, dr. Jurge
lis, notaras Kasperavičius. Ir 
kariuomenėje būdamas Nor
bertas neišsižada maištingos 
dvasios ir lietuvybės. Jis da
lyvauja bataliono revoliucinė
je kuopelėje, kurios tikslas 
sukelti kariškų maištų. Tas 
kariškas sukilimas ir įvyko 
1911 m. karo stovykloje ties 
Taškentu, šio sukilimo 11 da
lyvių buvo pakarta, dvyliktuo
ju butų buvęs N. Gaulia, bet 
kaip tik prieš pat sukilimų 
baigėsi jo karinės prievolės 
laikas ir jis kų tik buvo pa
leistas, o nuvykti į prasidėju
sį sukilimų, kaip jis manė, 
sutrukdė pašalinės aplinkybės. 
Revoliuciniame judėjime N. 
Gaulia dalyvauja su tuo ap
skaičiavimu, kad nuvertus ca
ro valdžių tiek Rusijai, tiek 
joje gyvenančioms tautoms, 
taigi ir lietuviams, bus iško
vota laisvė. Kad buvę ten ka
reiviai lietuviai nenutaustų, 
N. Gaulia išrašydavo jiems iš 
Lietuvos lietuviškų laikraščių

uos, šokiai, pareidavo lietuviš
ki laikraščiai, knygos. Net iš
kaba buvusi lietuviška: “N. 
Gaulia — laikrodininkas” ir 
tik paskui rusiškai.

Užėjus karui ir pradėjus 
plūsti tremtiniams,' N. Gaulia 
laukia traukinių ir klausinė
ja, ar nėra tremtinių iš Lietu
vos, kurių ir ten užklydo. Dar 
gyvesniu lietuvišku štabu vir
sta N. Gaulios krautuvė, nes 
čia susirenka lietuviai tartis 
savo tautiniais ir medžiagi
niais reikalais. 1917 m. revo
liucijai užėjus N. Gaulia jau 
buvo mobilizuotas ir kaip se
nas revoliucionierius vienas 
pirmųjų kareivių stoja revo
liucijos pusėn, sako pirmųjų 
prakalbų į kareivius, dalyvau
ja atkastų kariškame sukilime 
pakartų 11 draugų laidotuvė
se. Susidarius lietuvių “Vil
ties” draugijai, N. Gaulia iš
renkamas jos pirmininku. Jo 
patarimu priimta rezoliucija, 
kad lietuviai į Rusijos vidaus 
riaušes nesikiša, kas žymiai 
palengvino lietuvių būtį už
ėjus bolševikų valdžiai. N. 
Gaulia išgelbėjo karininkų 
Deksnį nuo įsiutusios prieš 
karininkus minios. įsikūrus 
Lietuvai, N. Gaulia rūpinasi 
lietuvių grįžimu į tėvynę, tar
pininkauja tuo reikalu “Plen- 
bežo” įstaigoje. Jam net pa
siseka išspausdinti vietos laik
rašty Sovietų — Lietuvos tai
kos sutarties skyrių apie lietu
vių tremtinių grųžinimų, kas 
subūrė Turkestano lietuvius 
grįžti. Pagaliau buvo gauta 20 
vagonų, kuriais lietuviai va
žiavo į Maskvų, o paskui į 
Lietuvų. Dar Taškente būda
mas, N. Gaulia, sužinojęs apie 
Lietuvos gynimo komitetų, per 
vienų raudonarmietį karinin
kų nusiunčia į Maskvų 40 si
dabro rublių, kuriuos Lietuvos 
atstovybė persiuntė komitetui. 
Ir Lietuvon grįžęs N. Gaulia 
aukpja Kauno muziejui retų 
monetų kolekcijų, pagarbos

ženklan dovanoja V. Putvin- 
skiui didokų sidabro gabalų, 
atgabena iš Turkestano vėž
lių besikuriančio universiteto 
reikalams, paauksuoja raides 
Basanavičiaus paminklui, už
ėjus pačiam J. Basanavičiui 
taisyti menkutį laikrodį (auk
sinį jam lenkai atėmę). N. 
Gaulia padovanoja gerų laik
rodį. Aklam karo invalidui 
Dauniui N. Gaulia dovanoja 
ypatingų laikrodį, kur laikų 
galima sužinoti pirštais apčiu- 
pinėjant skaitmenis. Be atly
ginimo prižiūri Karo muzie
jaus didįjį laikrodį. Visa tai 
rodo, kad N. Gaulia nei žy
gio, nei darbo, nei savo ska
liko nesigaili viešajam labui, 
tautos reikalui. Net ir foto
grafuoti nuo 1925 m. N. Gau
lia pradeda ne tiek dėl biz
nio, kiek norėdamas tuo pa
tarnauti Lietuvos istorijai, už
fiksuoti įvairius dabartinio gy
venimo momentus. Pas jį ir 
galime rasti fotografijų, ku
rių niekas neturi, o kurios 
bus labai retas ir brangus bu
simoms kartoms istorinis mu
sų dienų dokumentas. Nenuo
stabu, kad toks nuoširdus pa
triotas savo kukliose sukak
tuvėse susilaukė ne tik buvu
sių Taškento bendradarbių, 
bet įvairių luomų ir pažiūrų 
žmonių pagarbos.

“Tr.”

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

Garsmkites “N-nose”
SIUSKIT fek 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmones r 
tepataria Lietuvos banbr

JIE ABU KAIP VIENAS

ST. PAUL, Minn. — Jack Peifer, St. Paul abejotinas tipas, 
kuris esųs įveltas į bravorininko Hamm pagrobimų. Dabar 
svarstoma byla ir joje svarbiausiu kaltinamuoju yra lietuvis, 
Alvin Karpis. Peifer bažijasi neturįs nieko bendro su pagrobi
mu, o žmona jam gelbsti bažytis. '

■        -     i, —

MUSŲ SKAITYTOJAI
VĖŽIAI

Vėžiai nė čiuinumu, nė vik
rumu neprilygsta žuvims, žu
vis nardo po vandenį lengvai 
kaip paukštis ore; lėtai, ar 
smarkiai, vis tokiu pat leng
vumu mikliai; vėžiai vos ro
poja, ir tai tik upės kriaušy, 
juos lengva bile drąsuoliui 
ranka pagauti.

Po šimtmečius gyvendami 
tame pat vandeny kaip ir žu
vis, jie nepadarė pažangos.

Lygiai tas pats su žmonė
mis, vieni * pramatų, miklus,; 
kuopiasi draugėn; daro suva
žiavimus, pasitarimus, užgiriu

gerų, pasmerkia blogų; užsto
ja už skriaudžiamuosius, siun
čia rezoliucijas skriaudėjams, 
bei jų atstovams, žodžiu jie 
rodo supratimų, užuojautų 
skriaudžiamiems, o tas savai
me reiškia žmogaus apšvietų, 
pažangų. i

Taip daro pirmeiviai.

Yra žmonių kurie irgi paJ 
žangiais vadinasi, tečiau jie 
daugiau ant vietos riogso, ne
gu priekin žengia. Jie lietu
viškieji “kvašistai”, — sanda- 
Tiečiais ir tautininkais pasiva
dinę. Lygiai 'kaip Lietuvos val
donai tautininkai, kūne smau
gia mažiausių pažangos kryp-

GERKIT TIK GERA ALŲ

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų patar
navimų.

3225 So. Lituanica Avenue u M. nokkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 — Res. YARDS 2084

MOTERYS
Jau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai 51.10

NAUJIENOS
1739 S. ttalsted St.

CHICAGO ILL.

ypatos iki $5,000.00 
menesiai. Praeityje

TAUPYKIT PINIGUS UŽ-
TIKRINTOJ ĮSTAIGOJ

U. S. Government ištaiga. F. S. and Lr Ins.
Corp. apdrausta kiekvienos

Mokam dividendą kas 6 
išmokejom

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

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

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

tį. Atėmė nuo piliečių laisvę; (kinimų
uždraudė varguomenei 
ti; alk, stipk, bet girk 
despotų valdžių, o jei 
tai kalėjimas, mirtis.

kenčiančių Lietuvos
dejuo- pijiečių, tai dalis pažangių at- 
esamų galeivių, stojo prieš tai, kad 
ne —‘tik trukdyti suvažiavimui!

Tai Amerikos lietuviai “kva-

Taip daro Lietuvos pažan
gieji atžagareiviai, pasigavę
smurtu valdžių. Žiuri save, ir 
pasiturinčių luomo, o piliečiai 
engiami aršiau vergų.

Lietuvos valdovai žengia at
gal į feudalų gadynę, tarp 9-to 
15-to amžių!

Kada Amerikos pažangieji 
pirmeiviai ryžosi šaukti visa
tinį kongresų, protestui prieš 
varžymų laisvės, žudymų, kan-

šistai”, “vėžiai!”
A. R.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

NATHAN
KANTER

KENTUCKY YEARLING
VIENŲ METU SENUMO.

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR CO.
4707 South Halated Street 
Visi Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS DISTRIBUTORI8

LIETUVOS-AMERIKOS

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

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
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.

“Lietuvos Ūkininką”, "Šdjti- 
nj”, “Nedčldienio Skaitymus”, 
kuriuos redakcijos siųsdavo 
nemokamai, o taip pat knygu
čių. Pasitaikė taip, kad N. Gau
lia pats virto tų lietuviškų 
skaitymų cenzorius, nes cen
zūruoti į batalionų ateinančius 
lietuviškus leidinius buvo pa
vesta iš Lietuvos kilusiam ka
rininkui Zaleckiui, o šis tų pa
reigų pavesdavo N. Gauliai.

Išėjęs iš kariuomenės N. 
Gaulia apsigyveno Taškente. 
Išmoko laikrodininko amato, 
sukurė lietuviškų šeimynų (ve
dęs Ysakaitę), iškėlęs grynai 
lietuviškas vestuves su viso
mis apeigomis. Gaulių namai 
ir jų krautuvė virto lietuvy
bės centru. Čia įvykdavo lie
tuviško jaunimo vakarai, dai-

PETERI PE N



KUNIGAI REMIA FAŠISTUS

kad

PRODUKCIJOS PADIDĖJIMAS

Lenkijos Gyvenimo Sutemos
tenka

bet nėra kas

DIEVO RYKŠTĖ

čia

POLITINĖS KAMPANIJOS PIRMA AUKA
© 1>J4. King Ftatuiet Syndicate, Int, W«r|d rightt rtKrvti

gerų

MOKOSI Iš MIUVAUKEE

kurie

$8.00 
, 4.00

$15.00
2.75
1.50

Entered ąs Second Clast Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
11L Telefonas Canai 8500.

mis, vis

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neini 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pubj. Co., Inc

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

pinigų, bei 
gyventojai ne

Per tuos dvidešimt metų Hoan tiek sutvarkė Mil- 
wąukee, kad dabar net sostinės administracijos atstovai 
atvyksta pasimokyti, kaip reikia miesto reikalus tvar

iu vis tai Pilsudskio

!k jį!,

Prieš kiek laiko Milwaukee aplankė delegacija iš 
Washington, D. C., municipaleto. Delegacijos tikslas bu
vo susipažinti su Milwaukee miesto tvarka.

Per paskutinius kelioliką metų Milwaukee yra lai
komas geriausiai tvarkomas Amerikos miestas. Tą fak
tą yra priversti pripažinti ir pikčiausi socialistų priešai. 
Kartkartėmis didlapiuose pasirodo labai palankus raš
tai apie Mihvaukee miesto administraciją, kurios ^prie
šakyje stovi socialistas Hoap.

Visai dar neseniai Mihvaukee nė kiek nesiskyrė nuo 
kitų Amerikos didžiųjų miestų. Ten taip pat šeiminin
kavo visokie sukti politikieriai, kurie rūpinosi kaip ga
limą greičiau praturtėti. To dėka buvo pusėtinai įsike
rojusi korupcija. Bet kai socialistai laimėjo rinkimus ir 
miesto meru išrinko savo kandidatą, tąi būklė tuoj pa
sikeitė. Ypač miestas pradėjo pavyzdingai tvarkytis po 
to, kai' prieš dvidešimt su viršum metų socialistas Hoan 
liko išrinktas meru.

stono” ypatumą: būtent, pradėjo spekuliuoti tamsių 
žmonių religiškais jausmais. Kad kokios, netrukus jįs 
paskelbs, jog Dievas Amerikos farmerius kitais metais 
dar skaudžiau nubaus, jei jie nebalsuos už Lemkę, “tre
čiosios partijos” kandidatą!

menas apmirė, teatras

CĄMPAIGM 
O/lATOR

i visiškų autoritetą, 
laikosi tik išimtinai

tempti, kad valstiečiai

Metams
Pusei metų -------
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu sii užsakymu.

Supraskit, kalti 
kad lenkų valstietis 
Supraskit, lietuviai

visiems tvirtinti

užtai jie savotiškai buvo globo
jami, užtai Pilsudskis tokį sa
votišką patraukimą prie Lietu
vos turėjo, dėlto jis vis “rūpi
nosi” jos likimu, čia nesigailė
ta visokių legendų kurus, čia 
nepavydėta net mistikos skrai
ste visą Lietuvą padengti ir 
savotiškai romantiškai ją neva 
globoti 
asmeiiiniems nuopelnams prira

Kun. Charles E. Coughlin, paskilbęs Detroito poli
tikierius, leidžia savaitinį laikraštį vardu “Sočiai Jus- 
tice”. Tame savo laikraštyje tas dvasiškas tėvelis rašo, 
jog 1934 m. sausra, kuri palietė bent kelias Amerikos 
valstijas, atsitiko iš Dievo valios. Tai buvęs savo rųšies 
įspėjimas žmonėms.

Na, o kadangi žmonės nepaklausė to įspėjimo, tai 
šiais metais Dievo rykštė jau daug skaudžiau pradeda 
pliekti nekaip 1934 m.

Ir kuo nusikalto Amerikos farmeriai, kad jie užsi
traukė “Dievo rūstybę” sausros pavidale?

Jų nusikaltimas esąs tas, kad jie toleruoja visokius 
“socialistiškus eksperimentus”, kurių autoriai yra nau- 
jadalybininkai.

Kun. Coughlin yra pikčiausias prezidento Roose- 
velto ir “naujosios dalybos” priešas. Savo laiku jįs labai 
smarkiai puolė bankininkus. Kai kurie buvo net linkę 
tą kunigą politikierių laikyti dideliu radikalu. Tačiau 
vėliau paaiškėjo, jog bankininkams jis kryžiaus karą 
paskelbė gana savotiškais sumetimais: būtent, banki
ninkus jis ypač piktai ėmė smerkti po to, kai jo parapi
jos fondai “užšalo” užsidariusiuose bankuose...

Netrukus politinė kaukė ir visiškai nukrito nuo 
Coughlino veido. O kada ta kaukė nukrito, tai visiems 
pasidarė aišku, kas per paukštis yra smarkusis Detroito 
kunigas.

Kun. Coughlin be jokių rezervų pasilakė už tai, kąd 
Mussolinio vadovaujami fašistai turi pilną teisę pasi
grobti Etiopiją ir ją “civilizuoti”. Tokiu budu jis visiš
kai demaskavosi ir parodė savo fašistišką veidą.

visur ir visuomet 
tiek užteršia 'visą gyvenimą, 

. . ------ , pūdančių
grybelių, kad ne taip

Taigi dabar lenkų 
skaitytojus 

jau grynai lietuviško
mis sensacijomis. Kartu provo
kuoja Lietuvą.

Taip, lenkų valdžiai 
drūčiai susirūpinti, kad ikišio- 
linėse rąnkose ją išlaikius, kad 
vadeles butų galima vis dar la
biau 
darbininkai pagaliaus ponų ba
jorų jungo nuo savo sprando 
nenumestų. O čia lyg tyčia ei
na varžytinės kam dabar būti 
Lenkijos diktatorium. Buvusi 
Pilsudskio diktatūra tiek dva
siniai nualino kraštą, kad da
bar nebėra bent kiek skaistes
nio asmens, kuris visame kraš
te butų populiariškesnis. Pa
stumdėlių daug, 
juos gerai pastumtų, nėra stū
moklio, kuris diktatūrinį reži
mą išlaikytų, atseit, kuris gale- 
tų ir toliau ponų-bajorų veda
mą politiką stipriai ilgesniam 
laikui įgyvendinti.

Taip, atėjo lenkų gyvenimo 
tikros sutemos. Ar pavyks Len
kijos darbo žmonėms nusikra
tyti iki šiol vilkto jungo, tai 
bent artimoje ateityje netenka 
laukti.

Diktarura

dėties
vo priešų 
tojus maitino

įrodinėdami, kad Čekai

rei- 
sri- 
rei

neva 
mus 
apie
Kaip

vos oi. 
vidutiniai 
suvartoja 

klv. 500, o Lenkijoje vos 79.
Bef Lenkija turi sričių, kur 

gyventojai dabar pilna to žo
džio prasme badauja, šitai Be- 
rezinos upės sritis taip vadina
me Poliesie ištisai yra bado ap- 
imta. Pasak lenkų laikraščiį 
Kurier Warszawski, čia 150,000 
gyventojų visai neturi ką val
gyti, vien tik 25,000 vaikų nok
sta badu!

Lenkų Raudonasis Kryžius 
šiam reikalui net kelis kartus 
rinko Varšuvoje 
lenkų sostinės 
buvo įtiek duosnųs ir viso ba
daujantiems vaikams surinkta 
vos tik 17,000 zlotų. Tai tikrai 
lašas vandens juroje!

Kad ir čia kaip ir kitur vei
kia privalomas visiems mokyk
linio amžiaus vaikams mokslas, 
bet net trečdalis visų esamų 
šios srities vaikų nelanko mo
kyklas, nes jie neturi avalynės, 
neturi šiltesnių, bent kiek pa
doresnių drabužių, kad galėtų 
ateiti į mokyklą, žiemos metu 
daug vaikų įsikasę šiauduose 
leidžia dienas, kad nesušaltų. 
O be to limpamos ligos čia 
siaučia be jokio pasigailėjimo. 
Utėlė, blusa tie visokių ligų pa
lydovai yra tikrais vietos gy
ventojų nuolatiniais gyvento- 

tai tikras Poliesi jos gy-

• Visi diktatoriai serga viena 
ir ta pačia liga, tai megaloma- 
nija, arba kitaip tarus jie savo 
galvon įsideda tokią mintį, kad 
ištikrųjų jie yra išmintingiausi, 
didžiausi ir jų visi privalo klau
syti. Visi diktatoriai turi taip 
pąt vieną visiems, jiems vieno
dą budo bruožą, būtent, šalia 
savęs jie negali pakęsti jokio 
kito ąutorįteto. Ir tai supran
tamą dflko. Juk jei diktatorius 
dedasi visa išmanąs, visa žinąs, 
tai kaip jis gali klausyti kieno 
nors patarimą, arba nurody
mų? Istorijos faktų negalima 
užginčyti, yra buvę ir 'gabių 
diktatorių, kurie savo kraštams 
arba valdomoms tautoms yra 
nemaža nusipelnę, bet daugu
moje istorija diktatorius žino 
kaipo menkos valios, silpno pro
to, bet didelius užsispyrėlius, 
kurie savo valdomiems žmo
nėms daug nelaimių yra atne-

Nors prieš Riek laiko Vatikanas ir pareiškė, 
Ispanijos atžvilgiu jis laikysis neitraliteto, tačiau 
čioje Ispanijoje kunigai remia sukilėlius, kurite siekiasi 
fašistišką diktatūrą įsteigti. Kaip laikraščiai praneša, 
tuo atžvilgiu ypač pasižymi jėzuitai, kurie kurstą tam
sius valstiečius sukilti prieš teisėtą valdžią.

Tai reiškia, kad Ispanijos kunigai nori vėl grąžinti 
diktatūrą ir milijonus žmonių laikyti didžiausiame 
skurde. Tačiau atrodo, jog jų tas troškimas neišsipil
dys. Juo tolyn, juo labiau sukilėliams pradeda nesisek
ti. Ir jei sukilimas susmuks, tai ateis atsiskaitymo die
na. O tuo atveju tiems, kurie dabar vėją sėja*, teks aud
rą piauti.

Diktatūrų režimų metu mer
di literatūra, nesireįškia savo 
grožyje menas, neiškyla proto 
vyrai, moksle veik ncpastębįa- 
ma jokios pažangos. Doroviniai 
prasideda tikras sukiužimas. 
Auga karta, ( kurios pr y šaky j e 
atsistoja žmonės savyje neturį 
jokios savigarbos, 
karjeros viską parduoda, per
leidžia, tik viena sau palikda
mi tai karjerą. O kad diktato
riaus malonę įsigyti, reikia jam 
pataikauti, reikia jis girti, rei
kia jo gabumai aukštai kelti ir 
visur 
štai j isai, tai yra diktatorių s, 
yra viso išganymas, yra nie
kuomet neklystąnti išmintis, 
kad tik jis ir jis vienintelis ga
li laimingai valdyti visus. Ir 
šit, šitokie klapčiukai savo dik
tatorių kelia j padanges, šlovi
na jį politikai, garbina taria
mieji poetai, piešia jį tariamie
ji menininkai, nesubrendusios 
minties universitetų profesoriai

skriaudžia Čekijoje esa- 
lenkus, kurių, rodos, yra 
porą šimtų tūkstančių, 
įmanydama lenkų vyriau- 
visokiais budais provoka

vo čekus, kad tik iššaukus ko
kį nors konfliktą. Lenkų spau
da veik ištisą metą savo skai
tytojus maitino tariamais len
kų skriaudimais Čekijoje. Pa
galiaus turėjo liautis šitą pro
vokaciją varę. Ii- šit surado 
naują baubą, tai Vilnijos kraš
to lietuvius 
lietuviai, 
badauja.
Vilnijoje varo Lenkų valstybei 
pragaištingą darbą! Todėl 
kia visas lietuvių Vilniaus 
ties organizacijas uždaryti, 
kia visas lietuvių mokyklas 
naikinti. Tartum, kai šitai 
padaryta, lenkų valstiečio buk 
lė pagerės 
spauda vėl savo 
maitinaStiklo, molio ir smėlio pramonė 1914 m. samdė 335r 

824 darbininkus. Tiek reikėjo darbininkų, kad jįe savo 
darbu žaliavos vertę pakeltų iki $378,000,000.

Bet štai 1933 m. ta pati pramonė samdė tik 173,090 
darbininkų. Vadinasi, darbininkų skaičius sumažėjo be- 
beik dvigubai. Iš to, žinoma, reikėtų spręsti, kad ir ga- 
mybos vertė sumažėjo dvigubai. Tačiau nieko pakasaus 
neįvyko. Gamybos vertė ne tik nesumažėjo, bet faktįšr 
kai padidėjo, nes ji pasiekė $395,645,000.

Aišku, kad tai atsitiko tik todėl, jog per tw devy- 
nioliką metų ta pramonė įsisteigė daug naujų darbui 
taupyti mašinų. Tų mašinų dėka ir buvo galima' sumą- 
žinant darbininkų skaičių padidinti gamybos našumą.

Tas pat padaryta ir kitose pramonės šakose. Vadi
nasi, ir ten mašinos išstūmė tūkstančius darbininkų iš 
darbo. Pats savaime suprantama, .jog toks darbo racio- 
nalizavimas turėjo privesti prie nedarbo, kuris palietė 
milijonus žmonių.

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

Net jam mirus sukurta le
genda buk Pilsudskis miręs ne
ramia sąžine, kad Lietuvos rei
kalų nesutvarkęs, už lai jisai 
Vilniui atidavęs 
Krokuvai smegenis, o 
anekdotas sako saviesiems, 
riemsiems lenkams atidavė 
savo pasturgalį... žinoma, 
piktas anekdotas, bet apie 
sudskio asmenį yra dar 
kas piktesnių anekdotų, kurių 
nemažą yra ir pats Pilsudskis 
sukūręs.

Juk pats Pilsudskis buvo di
delis nepraustaburnis ir stor
žievis, tai visų bajorų budo sa
vybė. Juk daug kas iš jų ark
ly dėj auklėti ir virtuvėje mo
kyti. O šitos dvi įstaigos, kaip 
žinome, visokiais švelnumais 
nelabai pasižymi.

Štai Pilsudskis mirė ir nėra 
kas jo pakeičia. Jis sau lygaus 
neauklėjo, jis sau įpėdinio ne
paliko. Kitaip ir būti negalėjo, 
nes jei tik Pilsudskis gyvas bū
damas butų pastebėjęs kas jį 
gali pakeisti, kitaip tarus kas 
drįsta su juo konkuruoti, tuoj 
butų jam tinkamą vietą nuro-

savo širdį,
kaip

Lenkiją, čia ūkiški negalavi
mai vis dar didėja. Imsim kad 
ir cukraus suvartojimą. Lenki
joje vienas pilietis jo per me
tus suvartoja vos 9 kilogramus, 
tuo metu kaip Anglijoje jo vie
nam gyventojui į metus tenka 
47 klg., Belgijoje 
Kviečių į metus Europoje vie 
nam gyventojui suvartoti ten 
ka 150, o Lenkijoje 
Elektros Europoje 
vienas gyventojas

tiek priveisia visame 
viską
lengva buvo kas geresnio grei
tai sukurti. Neramus Lenkijos 
gyvenimas, suprantama neigia
mai veikia taip pat Ir Lietuvos 
visą gyvenimą.

Vilniaus radio stotis kaltais 
ką nors iš š. Amerikos lietuvių 
dienraščių paskaito savo klau
sytojams, tai jei šitas raštas 
bus kame nors atspauzdmtas, 
tai gal taio pat pasiskaitys.

Pam Ęellum.

Ir vėl, veik vieno likimo su
laukia tie kraštai, kurie nęlai- 
ku yra buvę diktatūrų nusikra
tę. Diktatoriams žuvus, o dau
guma iš jų tikrai žūva, nes 
juos tankiausiai nužudo ir daž
niausiai savi artimi žmonės, jų 
valdytuose kraštuose prasideda 
suirutės. Ilgai, nėra kas tokiuo
se kraštuose sutvarko žmonių 
gyvenimą, ilgai patys žmonės 
nesugeba savo sugyvenimo nu
statyti tvirtus, pastovesnius 
pagrindus. Diktatoriai nepakęs- 
dami bent kiek akylesnių, žva
lesnių, protingesnių savo kraš
to žmonių, juos visais budais 
kamuoja, neduoda jiems pasi
reikšti, o kartais tokius apsu
kresnius žmones tiesiog kalėj i- 
įpuose pūdo. Už tai tuomet ge
rai laįkosi visokie neūžaugos, 
pataikūnai, pastumdėliai, jo
kiais prbto gabumais neapdova
noti vyrai, jie tuomet nustelb- 
(įaĮni (kilnesnius žmones iškyla 
ir visai nustumia iš gyvenimo 
žmones turinčius 
dvasios vertybių.

Diktatūros metu viskas 
merdi

UliiEnto Etf Oi
Chicagoje — 

Metami ...
Pusei metu -------- ----- ---
Trinas menesiams _ ___
Dviem mėnesiams 
Vienam mtaesiuį

Chicagoj per iftneMotojus:
Viena kopija -....y..,—.....
Savaitei _____.................
Mėnesiui ______ ____ __ L

Suvienytose Valstijose^ ne Chicegoj, 
paltui

Metams ......
Pusei metų —
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
.Vienam mėnesiui

Lietuvon Ir jdtur tfelMhose 
(Atpiginta)

Ilgus metus diktatoriškai 
Lenkiją valdė Pilsudskis, tas 
žemaičių išgama. 'O žemaičiai 
lenkams yra davę ne vieną ši
tokį išgamą. Butų klaidinga 
tvirtinti, kad Pilsudskis buvo 
vienas negabių ’ diktatorių. Jei 
jis butų buvęs iš tokių ištižė
lių vien tik garbės troškus, tai 
nebūtų sugebėjęs niekuomet 
neturėdamas vis^ valdžios sai
tų savo rankose valdyti visą 
Lenkiją.’ Juk Pilsudskis niekuo
met nėra buvęs Lenkijos pre
zidentu, net jos ministeriu pir
mininku, bet vis dėlto faktinu 
Lenkijos valdytoju tik jis vie
nas buvo. Taip lygiai, kaip 
SSSR Stalinas yra tik partijos 
generaliniu sekretorių, net ne
užima jokios valstybines tarny
bos, bet juk jis faktinai valdo 
visą kraštą.
Pilsudskio diktatūra Lenkijoje

Pilsudskis pilna prasme net 
nebuvo įgyvendinęs pas save 
diktatūros, bet jam tai net ne
reikėjo daryti, nes jis mokėjo 
ir turėjo pakankamai priemo
nių visus sau palenkti, o tuos, 
kurie jo valiai nėsilenkė, jis ir 
turėjo kur padėti: kalėjimuose 
vietos jis visuomet jiems pa
kankamai turėjo^.

Taip įr pataikavo visa Len
kija jam. Jis galėjo politikos 
kursą, kasdien keisti ir nesu
rasdavo kas jam butų drįsęs 
atvirai pasipriešinti, štai, kad 
ir jo staigus visa 180 laipsnių 
užsienio politikos kurso pasu
kimas į Vokiečių hitlerišką lio- 
gerį. Visas lenkų kraštas tokiu 
staigiu kurso pakeitimu nuste
bo, bet niekas nedrįso viešai 
prfešintiš, nes tas “diatka” tu
rėjo visokių priemonių neklau
žadas sudrausti.

Paskutiniais Pilsudskio dik
tatūros metais mes negirdėjo
me šaunių lenkų poetų gražias 
eileš rašančių, neskanlbėjo dai
nos,, muzika nieko geresnio ne
davė;
sustingo, moksle taip pat nie
kas savo ypatingais gabumais 
nepasižymėjo. Bet už tai dąug 
kas gerų prisiminimų apie Pil
sudskį yra prirašęs, daug apie 
jį visokių anekdotų sukurta, 
daug. visokių /legendų sudaryta, 
kad tik šitam visagaliam vyrui 
įtikus, kad tik gerą karjerą pa
darius.

Lietuvos pabėgę į Lenkiją 
dvarininkąi nesigailėjo Pilsuds
kio garbei visokių pasakų pa
sakoję, užtai jieJąrnyboje kilo,

jais
Ventoj ų siaubas.

Juk tik Lenkijoje žinomi to
kie dideli specialistai, kurie iš 
vįenp degtuko padaro keturis, 
šitaip jie yra išsispecializavę 
pjaustyti, smulkinti degtukus. 
Neužmirškim, kad Poliesie su
daro septintą visos Lenkijos 
dalį! Čia visi veik gyvuliai iš
dvėsė, o jei kas išliko gyvas, 
tai už nesumokėtus valstybes 
mokesčius parduoda!

Užsienio sensacijomis dumia 
akis badaujantiems žmanės
Lenkų vyriausybė visa tai 

gerai žino, todėl norėdama gy
ventojų mintis nutraukti nuo 
sunkios savo krašto vidaus pa

vis užsienyje ieško sa- 
Ilgai krašto gyven- 

čekų sensacijo-

Dvasinis ir materialinis 
skurdas Lenkijoje

Lenkų valdžia pasidarė ne tik 
nepastovi, bet praranda gyven
tojų tarpe 
Ji dabar 
policijos remiama.

Kariuomenėj taip pat vienin
ga dvasia prarąusiama. Pilsud
skio asmenyje kariuomenėje 
buvo įsigalėjus vieninga dvasia, 
drausmingumas iiv paklusnumas 

rado vietą, bęt dabar ka
riuomenės tarpe — aukštesny
sis jos sluoksnis pradeda var
žytis dėl įtakos valdžioje. O 
tuo metu masėse nepasitenkini
mas vis didėja. ’Jau keliuose 
miestuose darbininkus numal
šinti buvo, pavartotas ginklas, 
nuo kurio nemaža žmonių žuvo, 
Kalėjimai kimštinai prikimšti 
geresniais Lenkijos piliečiais.

Jei daugelyje Europos vals
tybių ūkiškame gyvenime ma
tyti šioks toks pagerėjimas, 
tai nebūtų galima to sakyti apie

lenkia galvas prieš savo dikta
torių ir daug net jam moksle 
nuopelnų prirašo.

Jei toksai diktatorius ilgai 
kraštą valdo, tai tokiose sąly
gose net išauga, išsiaukli išti
sa karta, kuri buvo įpratusi 
tik kitiems tūpčioti, kitų mintį 
sekti, aukštesnius už save visa
me aklai pamėgdžioti.

Taigi, kaip šitokie žmonės 
diktatoriui mirus gali kitus ar
ba save valdyti ir valdytis? 
Tikrai nelaimė tokio krašto ši
tame atsitikime laukia.

; P

■



kliubui gyvuoti visai neįmanę

adresu

Onų varduvių para
biznie

vasara

Violet

Automobiliai

jvai

ILaidotuvių Direktoriai!

0955

JAKAITIS Tei

Korespondentas SUSIRINKIMAI

vie
Komisija

Mine Run Screened 
daugiau $7.00 tonas

auto me- 
užtikrina 
geriausia

taverna it
tačiau ji

$12*00 
$45*00 
$15*00 
$100

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

Zakis, A. Gaspa* 
Gasparaitis, Q

Balzekas Motor Sales
Nauji Chrysler ir Plymouth. Didelis 
pasirinkimas vartotu karu, 
ringas patarnavimas.

4020 ARCHER AVENUE 
Tel. Lafayette 2082

Wm. Schultzų sidab 
rinės vestuves

EPAIR SHOP
Battery

RYLOS GYDYMAS

BRIDGEPORT. 
pos 29 d., 
vakare. Ispanijos 
ką, “Vilnies” i’ed

Praėjusį sekmadienį įvyko 
žagąrięcių kliubo pu^mętįnįs su
sirinkimas p. Yuškos salėj. Pir
mininkui P. Arlauskui atida
rius susirinkimą ir neatsilan- 
kiu‘3 sekretorei p-lei Ambrozai- 
tei, jos vietą užėmė Alex Nip- 
rikąs, kurs perskaitė protpko*

patarnavimas. Kviečiameyra draugiški žmonės, 
puotos dalyviams pp, 
taria širdingą ačiū.

— Senas Petras.

Peoples Furniture

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

atsilanky 
taria šir

< MARQUETTE P ARK. — P 
nia J. Paulius susirgo praėju
sio ketvirtadienio ryte. Buvo 
nuvežta į šv. Kryžiaus ligoni
nę. Penktadieny jai padaryta 
apendicito operacija.

Dabar p-nia Paulius randa 
si daktaro priežiūroj. Eina ge
ryn. Ji randasi ligoninės kam
bary No. 305.

Jos vyras, Jonas Paulius, už
laiko Hardware and Paint krau
tuvę adresu 2416 West 69tb 
Street.

kiečiai pelai kada rengia ma
sinius piknikus. Jie išyažiųoją 
į laukias grupėmis arba šeimy
nomis.

iŠ visko matosi, kad Wis- 
consino vokiečiai pilnai ko
operuoja su valdžia, todėl ten 
ir tvarka, ir švara ir, gal būt,

lietuvis pardavėjas
7. . ‘ j. Už-

patyrusius mekanikus

Bungalow Inu
Musu Užeigoj visados randasi ge

riausios rūšies 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. TREPOSKAI 

82nd and Kean Avenue

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

“NAUJIENŲ” ADM.

Schultzas yra dalininkas ir ben 
dradarbis
Mfg. Kompanijos krautuvių ii 
Čia darbuojasi1 keletą metų. Po
nai Schultzai gyvena 
3919 West 62nd Street, Chica 
go, Illinois. — J.

Dvigubas Cellophane į- 
vyniojimas apsaugoja 
Old Golds cigaretus nuo 
drėgmės, sausros ir dul-

MILDA AUTO SALES
Vienintelis

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

806 West 31st Street 
Victory .1696

Jis irgi nebuvo 
narys, bet

ugnį sunku suvaldyti. Todėl 
ir stengiasi neleisti ugniai įsi-

’ i. Miškas tiek sausas ir

Siunčiam Gėles Telegrama j VIbm
■ ' Pašauna Dalis

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms.. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7814

— Svarbus susirinkimas įvyks trečiadienį, lie- 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted S t., 8 vai 

Lietuvos situaciją nušvies L. Prūsei- 
prof. F. Spenccr iš YMCA kolegijos 

Bus ir prisirengimas prie taikos parodos, kuri atsibus rug
pjūčio 1 dieųą

Lietuvių Liuosybes Namo Bendrovės susirinkimas įvyks tre 
čiadienį, liepos 29 d., 7:30 vai. vakare savoj svetainėj ad 
resu 1401 So. 49 ccurt, Cicero. Tai bus pusmetinis, šeriniu 
kų susirinkimas. Visi sėrininkai kviečiami dalyvauti.

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

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englewood 2792 

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

Hospital
Ligoninė

SVEIKATOS KLINIKĄ
Tonsilai išimami

vaikams .........
Palagas ligoni

nėje ... .........
Akušerija na

muose ...........-
Medikais egzami

n nei i r
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avė.

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

skiai
83rd ANP KEAN AVENUE

Išsimaudę šaltame Michiga 
no ežere, ąnt rytojaus grįžo 
me Clricagpn. Tuo musų atos 
togos ant ratų ir pasibaigė.

(Galas)

John Gricius Tailor 
Pranešu visierąs draugams ir kostu- 
meriams, kad persikėliau j 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.

stebėtinų įspūdžių. Pirmiausia, 
labai rūpestingai priruošti įvai
rus skaniausi valgiai ir gėri
mai, kas tik ko panorėjo ar 
pageidavo. Kitas įspūdis, gra
žus ir širdingi linkėjimai nuo 
Schujtzų giminių, jų artimu 
draugų, kurie buvo pareikšti 
trumposę kalbelėse. <

Toliau sekę nuoširdus dėka- 
vėjiniai ip pareiškimai nepa
prastu džiaugsmų pačių cele
brantų, pp. Schultzų. Jie parei
škę savus įspūdžius ir giliau * 
šią padėkų tiems, kurie malū
no jųps atminti šioje jų gy
venimo reikšmingoje dienoje. 
Jie dėkayojo už draugiškumą, 
už dovanas, už linkėjimus. .

O po vakarienės irgi nebuvo 
mažesnis įspūdis matyti taip 
gražiai linksminantis visus sve
čius įkį gąną vėloko laiko, šie 
yisį įspūdžiui liks ilgai atmin
ty taip pp. Schultzų, įaįp ir vi
sų tų, kurie dalyvavo šiose jų 
sidabrinėse vestuvėse.

Ęęikia pastebėti, kad Wm.

JUp^ĄĘAg
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Liepęą 27 ctfęną, 3 valandą po 
piet, 1936 m., sulaukęs 46 me
lų amžiaus, gimęs Panevėžio 
ąpskr., Rąipigalos parap., Ja- 
tkinių kąįfpe. .

Amerikoj išgyveno 25 metus. 
; Paliko nuliūdime
mofėrį 'Valeriją po tęvais Va- 
laritinaviČiutę; sūnų ‘Leoną, 
ctukterr JosęphiĮię, 2 pųsbror 
liūs, Bladisiovą. ir Antaną Ja
kaičius ir1 brolienę, švogerką 
Qną Paųlikienę ir šeimyną, o 
Lięįuyoję’ tęvą. Adomą brolį, 
šeseri ir gimines.

Priklausė Amerikos Lietuvių 
Piliečių Kliubui.

Kūnas....pąšaryofas rąpdasi
430b »• Artesian Avė.

Laidotuvės j vyks ketvirtadie
ni, liepos 30 d., 8 vai. ryto iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo 
P1 išv. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio; sielą, o iš 
ten bus, nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Vipi A. A. Juozapo Jakaičio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauji laidotuvėse ir suteikti 
jam pąskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, $unus, Duktė. Pusbro

liai, švogerką ir Giminės*
Patarnauja Laidotuvių Direk
torius Š. P. Mažeika, telefo
nas Yards 1138. ‘ *

Tavernos
__

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street 

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

Savininkės Mama ir Duktė. 
EMMA IR EMILY.

Nuolatinėje sargyboje.
Michigane per du mėnesiu 

ųebuvę lietaus. Miškai labai 
išdžiuvę. Kas 10 mylių plote 
yra įtaisyti taip vadinami 
“lookout” punktai. Sutraukta 
daug CCG kempių darbininkų 
saugoti ir gesinti kilusius gai
srus. Daugiausia gaisrų kilą 
pakelėse, kur neatsargus auto
mobilistai numeta degančius 
cigaretus. Del šitos priežasties 
buvo kilę du dideli miškų gai
srai. Pavojus grąsino tos apy
linkės atostogininkams ir gy
ventojams. įsigalėjus gaisrui,

P-nios Onos Eringis, 5846 
West 65 s£, varduvių parc įvy- 
ko šeštadienį, liepos 25 d. Į p- 
irios Eringis varduvių purę su
sirinko daug svečių. Pp. Ėrin
gai yra tavern bizny daugelį 
metų ir 
Visiems 
Ėringai

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir 
kanikai, kurie kiekvienam 
teisingą patarnavimą ir 
pataiso automobilius.

Iš Michigano grįžome kitais 
keliais, būtent U. S. No. 2, 
No. 141 ir No. 45. Teko prava
žiuoti pro Eagle Ęiver mieste
lį, kuriame tęko būti prieš 
septynis metus. Miestelis daug 
didesnis, daug švaresnis ir į- 
domesnis. No. 45 kelias irgi 
geras: smaluotas, vietomis ce
mentinis ir ištiesintas. O Mi- 
chiganc jis dar platesnis.

Antigo miestelis gerokai pa
augęs ir gražus. Antigo apylin
kėj ūkininkai daugiausia au
gina bulves. Bet šitoj apylin
kėj ir toliau į šiaurius, vasa
rojus dar gerokai žalias, kai 
tuo pačiu laiku Green Bay 
apylinkėj miežius ir avižas 
kulia. Ir bulves kasa.

Apie 30 mylių į pietus nuo 
Antigo, nepaprastai akmenuo
ta žemė, kurios aš niekad ne
galiu užmiršti. Prie to dar dL 
dėlė kelmyne. Nors miškai jau 
praretinti, bet iš visko matosi, 
kad ūkininkams čia didelis 
vargas. Daugiausia čia apsi
gyvenę lenkai ir lietuviai. Kur 
tik dirva labiau pravalyta, 
ten iš akmenų sukrauta augš- 
tos tvoros arba krūvos akme
nų suristos, kas užima didelį 
dirvos plotą. Dirva čia labai 
išdžiūvus. Vietomis žolė tie
siog išdegus. Karvės laipioja 
po akmenis perkarusios. Žolės 
mažai. Tarp miškų saulė labai 
kaitina. Javai menkučiai. Tik 
daržai truputį geresni.

Green Bay ir Sheboygan 
apylinkėj dideli, tiesiog dva
riški ūkiai. Triobos gražios, 
švarios, didelės, naujai numa- 
levotos. Augina daug vištų, 
daug gyvulių turi. Ūkininkai 
daugiausia vokiečiai. šitoj 
apylinkėj jaučiasi pilnai kul
tūringas ir pavyzdngas gyve
nimas.

21-st PLACE TAVERN 
& RESTAURANT

Stoikai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Rivcrside alus, visokios Keros 
rųšies degtinės ir savininko vardu 
A. Stukas Tony’s Private Stopk deg
tinė ir cigarai. Savininkai—
ANTANAS IR AGNĖJ? STUKAI

701 W. 21st Place
Tel. CANAL 7522.

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

8446 So. Vincennes Avė.

Praeitą šeš tądien į, 25tą die
ną liepos, Libęyty Grove sve- 
tąin^ję, 4615 South Mozart st., 
atsibudo iš^įlipinga$ bankietas, 
į įurį sųsirįnko skaitlingas bu- 
rys žmonių paminėjimui Wm. 
Schultzų 25į|dų metų apsivedi- 
nio ąuka^tųyių.

M$o$u* buvo nutikti daug 
linksmų, draugiškų žmonių, tar
pe kurių laikas greitai slinku 
ir svečiai buvo pakviesti prie 
stalo, prie pietų, čia prie stalo

Be peilio, be skausmo ir be gulėjimo. T. i 
paprasčiausis greičiausis 
pasiliuoslioti. Ką 
metu ir šiandien

Kam kankintis
lengvai ir pigiai
__ Ateikite ir pakalbėsime bendrai apie jūsų 
reikalą. Aš ištirsiu dykai ir pasakysiu k.) 
galėčiau Jums padaryti.

VARICOSE VEINS 
GYDYMAS $7 UŽ 

pirmą gydymą ir tiktai $2 už kiekvieną s 
kainą gydymą. Kojos paliks švarios ir šv< l- 
nios kaip kūdikio. Ypatingai kviečiu tuoi, 
kurių kojų Žaizdos atdaros. Gydymas 1xj 
skausmo, saugus ir užtikrintas.

SPKCIALŲS l’ARANKUMAI MOTERIMS.
PATARIMAI DYKAI.
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ir ątjaučią kliubo reikalus.
Todėl mes, komisija, kuri 

rūpinosi kalbamo baliuko ren
gimu, tariame padėkos žodį už 
paramą šiems Roselando biznie
riams: C. Garjonui, A. Balchu 
nui, M. Kaulakienei, J. Bliabu’i, 
poniai Nezelskienek N. Radžiui, 
A. Nakrašui, pp. Talackienei, 
Kareivienei, M. G. Valaskui, F. 
Latvenui, P. Niaurai, K. Kise- 
riauskui, F. Rackui, J. Mitkie
nei ir kliubiečįams P. Vaškiui 
ir K. Gruzdžiui.

Ęoųiisįja: R. Mikšys, J. Gri- 
gulis, V. Rumįia?

Tel. Itopublic 8402
Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

Chicago. III.

ten, kur 
civilizacija dirva nenu- 
” kur daugiau laisves,

(Tęsinys)

Atostogininkų ambicija. 
. . * * « i. '. . t «

Geriausia proga matyti ke
liaujančius turistus, tai valsti 
jos parkuose, kur kas dien at
važiuoja nauji turistai 
jų pabūva ilgesnį laiką, antri 
pernakvoję traukia toliau. Vi
si atrodo gerame upe; niekuo 
nesirūpina. Mes irgi džiaugė
mės ištrukę iš triukšmingo ir 
šiltu oru pritvinkusio Chica- 
gos miesto. Tiesa, pabuvus po
rą savaičių klaikiuose, nors 
ir gražiuose Wisęonsino ir Mi- 
chigano miškuose, be laikraš
čių lĮtrodo, lyg butum atskir
tas nuo civilizacijos. Chicagos 
laikraščių čia negali gauti. 
Gavome tik “Ironwood Re- 
cord’’, 10 puslapių laikraštu
ką. ‘“Nąujįenąs” negalėjome 
gauti dėl to >kad ne stovėjo
me vietoje.

Svarbiausias atostogininkų 
užsiėmimas yra žuvavimas. 
Visi bando žuvauti. Kiti riet 
savo laivukus vežasi. Golfą 
lošti čia nėra kur. Pliką dirvą 
^lįchigane matyti, butų didelė 
naujenybė. Net aeroplanams 
nusileisti nėra, patogios aikš
tės. Prakirstas miškas “for 
emergency landing,” ir tai ne
didelis plotas. Lygių vietų tai
pgi mažai.

Reikia pasakyti, kad stovy
klauja daugiausia vidurinės 
klesos žmonės ir profesionalai 
arba biznieriai. Taip vadinami 
“trailers” (stuba ant ratų) la
bai populiarus dalykas. Šią 
vasarą atostogininkai daugiau
sia vartoja “trailerius.” Turė
damas tokią “stubą ant ratų”, 
nesibijai nė lietaus, nė šalto 
oro. Jeigu šalta, tai gali pečių 
užkurti. Kai kuriuose 1936 me
tų “traileriuose” yra įtaisyti 
refrigeratoriai ir elektros švie
sa, jau nekalbant apie kitus 
parankumus. “Trailerius” var
toja daugiausia tie, kurie turi 
atostogas visą vasarą, šiais ne
darbo ir prasto biznio laikais, 
sako, apie pusė miliono žmo
nių gyveną keliaudami iš vie
tos į vietą apskritus metus. 
Amerika, mat, įvairaus klima
to kraštas. Žiemos metu “stu
ba ant ratų” gali nuvažiuoti į 
Floridą arba Californiją, o va
sarą visur gerai.

Sunku butų aprašyti, kokių 
prašmatnybių žmonės išgal
voja transportacijos ir gyveni
mo parankumui. Teko matyti 
šimtus stovyklavimo prietai
sų. Kiti turi automibiliuose į- 
taisytas lovas, vėl kiti- 
rios rųšies “tentas’* ir tt
Rezortininkų biznis mažėja.
Prismirdę rezortų pakran

tės jau darosi apytuštės. Kur 
seniau reikėjo už budelę mo
kėti $35 į, savaitę, dabar gali 
gauti už $15 ir su laivuku. 
Žmogus, turėdamas automobi
lį, jau nebepasitęnkina būti 
prisigrūdusioj ežero pakrantėj 
ir tupėti ankščioj budelėj (cot- 
tage). Jis važiuoją 
dar ‘ 
tręšta 
kur gamta gražesnė ir, supran
tama, kur daugiau žuvų yra. 
Gražiausios atostogoms vietos 
kaip tik ir yra valstijų parkai 
arba didelės girios, kur yra į- 
taisyta ne lik būtiniausi pa
lankumai, bet ir elektros švie-

galėti 
pilnas sausų samanų bei pu 
šinių spiglių, kad Gogebic sto 
vykioje iš musų pečiaus kami 
no kibirkštis uždegė mišką 
Laiku pastebėjus, lengvai pa 
sisekė užgesinti ugnį.

Javų derlius.
Nors ir sausa

javų derlius Wisconsine labai 
geras. Ypatingai geras apie 
Green Bay, Sheboygan, Ply
mouth ir kitur.

I’ocahontąs
5 tonai ar

Smulkesni $6.80 tonas

Troy Tavern
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, 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, pa
rems ir kitokiems parengimams. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus. Savininkai
FRANK ir MARCELLA SHIMKAI 

4314 Archer Avė. tel. Lafayette 2617

Po to buvo perstatyti nauji 
nariai. Įsirašė šie asmenys: J. 
Gušėius. 
raitięnė 
Kraptavičienė, S. Krąptavičius, 
Z. Girtautienė.

P-nas Arlauskas išdavė ra
portą iš atsibuvusio pikniko, 
kurs davė pelno $29.92. Kitas 
komiteto narys Povilaitis suti
ko. Sekanti gegužinė įvyks p. 
Mikniaus parke rugpiučio 23 d- 
Du komisijos nariai su’tiko ir 
šiai gegužinei pasidarbuoti. Prię 
jų išrinktas į korulsi ją dąr vie
nas narys, būtent p. Balčiūnas 
iš Brighton Parko.

Susirinkime išrinkti darbi-
, . f *. • • *f ' V / f!- i * \ G’

ninkai-kės busimai gegužinei: 
p-nia Dvelaitienč, O. Niprikie- 
ne, p-nia Paųgięnė, §. Sargiu- 
nas ir Emilija Ragašauskiene, 
o taipgi p-nios Kęfurakienė ir 
Drigotienę.

Revizijos komisija peržiurė
jo finansų knygas. Iš jos ra
porto pasirodo, iąd žągarįecįų 
kliubo iždas per praėjusį pus
metį paaugo apie tris šiintųa 
dolerių. Paaugo ir kliubo narių 
kiekis, ba nėra to sųsįrinkiirio, 
kad neįsirašytų naujų narių. 
Knygos yra vedamos gerai. 
Abiejų sekretorių protokolai, 
taip Mirąvičienės, taip S. Am- 
brozaitės, tiksliai surašomi. Iž
dininkė p-nja F. Ambrozae ir 
kasos globėjai, A* Ramašaus- 
kienė ir Adolph Miravich, taip 
pat atlieka savo pareigas ge
rai. Iš viso to galima matyti, 
kad žagariečių kliubas dideliais 
žingsniais eina pirpiyn.

Julius Adomaitis atsišaukė 
mirusio žągąrieįip Jojio Pam- 
paro reikalu. Nors velionis ne
buvo pilnas žagariečių kliubo 
narys ir ponąirtinęs neturėjo 
gauti, tačiau kliubas paaukavo 
$15 ir tu‘o budu prisidėjo prie 
pastatymo j arų paminklo.

Neseniai mirė žagarietis Jo 
nas 
žagariečių klįųbo 
žagariečiąi skaitlingai dalyvavo 
jo laidotuvėse ir dąvė savo 
grabnešius.

P-nia Mieravičienė pranešė, 
kad gautar laiškas iš Žagarės. 
Ten laisvoj kąpįpęs yra gra
žinamos, tvoros žalia spalva nu
dažytos. Jau palaidoti du Chi
cagos žagarieciai ir planuoja*
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ma pirkti varpas. Įyykstančiam 
žagariečių išvažiavime bus pa
skirtos kelios dovanos. Visas 

. •. i • ' u- s > - .f *

pelnąs eis laisvoms kapipęms 
ir laisvos minties skleidimui 
Lietuvoj.

kelias nuo kyl s 
gydžiau prieč dvidččimts 

dar viskas tebėra gerai, 
su paraiččiais, kad galini ) 
jo išvengti ?

Šie lietttviai ir lietuvaitės ii 
siėmė laismus (leidimus) ve 
dyboms:

George Harnick 26 m. ir Olga 
Linkevitch 22 m.

Harry Kaminski f 25 m. ir 
Frances Palas 21 m.

Stanley Dankowski 24 m. ir 
Evelyn Thięl 19 m*

Ben Grakow 22 m
Svilow 24 m. >■

Allen Hahsėn 23 m. ir Flo 
rence ĄĮilewske 22 m.

Andrew Sabo 33 m. ir So 
phie Janusanskas 25 m.

32 NORTH STATE ST. 
Atdara: Kasdien: 9 v. i 
madieniais 9 v. r. iki 
piuti ir rugsėjį ofisas 

dieną

ROOM UOS.
iki 4 v. p. p. Pir- 

8 v. vak. Per rum
bus uždarytas visą 

ketvirtadieniais.

ANTANAS DALBUKAS 
persiskyrė su šiuo pasauliu 

liepos 26 dieną, 193{> ip., su
laukęs 52 metų amžiaus, gimęs 
Kėdainių apskr., Krakių par., 
Męronįškių kaime. Amęrikoj 
išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nubudime 
sesers sūnūs Walfer Zinkųs, ir 
gimines, o Lietuvoje sesuo 
Ona Zinkienė ir giminės. Pri
klausė Jaunų Lietuvių Ame
rikoje Tautiškam Kliubui, ku
rie rūpinasi laidotuvėmis. Kū
nas pašarvotas randasi Mažei
kos koplyčioj, 3319 Lituanica 
Avė. 1 ‘ '

Ląidotuvės įvyks serędoj, 
liepos 29 dieną, 7:45 vai. ryto 
iš koplyčios į šv. Jurgio para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
riio sielą, o iŠ ten bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Antano Dalbukąs 
giminės, drhųgai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami laį- 
dotuvesę * dglyvąuti ’ii* suteikti 
jhm paskutinį patarnaviifaą ir 
ątsisveikįminą.

Nubudę liekame,
Sesers Šimus ir kiti giminės..

Patarnaują Laidbtuyių Di
rektorius S. P. Mažeika, tel.

J. K. AUTO
Repdiring — Overnauling
Service — Straightening fenders and 
painting.

Darbai garantuoti. Geras ir 
bus patarnavimas.

JA$. KASLAUSKAS
911 W. 33rd Place Yards

žinoma, kliubvietės išlaidas 
galimą padengti iš tam tikslui 
suruoštų parengimų, neimant 
pinigų iš kliubo* kasos.

Goįdeą gįar kliubo buveinė 
rąędąąį ądręsu 111 Ę* 108 st.

šeš.tądįęny, liępęs 18 d*, bu* 
vo ^eųgtą? bą}iųXąą.lflįą|jY^ 
lės atidarymui. Į baliuką prisi-

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS 

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams dubda $5.00 gražią 
dovaną. Modemiškų Vestuvių Pavei
kslų ' tuzinas $12.00.

Tel. Englewood 5883—5840

Liepos 25 dieną įvyko graži 
p-les Onęs Kiaudaitės varduvių 
parė adresų4 6101 So. State1 st. 
Taip p-lė Kiąudaitė, taip jos 
tėvas yra draugiški žmones, tai 
ir į parę susirinko daug sve
čių — lietuvių ir kitataučių. 
Nors p. Kiaudos 
svetainė yra erdvi, 
buvo pilna svečių.

Už taip skaitlingą 
ma tęvas ir duktė 
dingą ačiū visiems.

Mikas Šileikis

ATOSTOGOS ANT RATU

Vokiečiai smagus žmonės.
Prie Plymouth sust o j o m e 

nusipirkti kiaušinių. Vokietė 
užkalbino vokiškai juokauda
ma: “Sprecjien šie deųtsh?” 
Mažai suprasdamas vokiečių 
kalbą, atsakiau angliškai. Ji 
paklausė kokios tautos esame. 
Sakau jupų kaimynas. Ji sa
ko: “A, tai lietuvis”. Prikrovė 
4 tuzinus šviežių didelių kiau
šinių, už kuriuos užmokėjau 
80c. Tada ji vėl sako: “Mrs. 
Kraųss kiaušiniai visuomet 
švieži!”

Kadangi musų auto spido
metras šios dienos kelionės 
užregistravo 388 mylias, tai 
nutarėme pernakvoti Sheboy- 
gane Terry Andraę State par
ke. Pirma, negu vykome į par
ką, užsukome į Sheboygan 
Falls, Ęoeliler, kur Įeit. Felik
sas Vaitkus gyvena, bet neži
nodami jo adreso, nė neban
dėme ieškoti.

Parke radome nemažai tu
ristų, daugiausia atvykusių iš 
kitų valstijų. Buvo ir vokie
čių, kurie skyriasi nuo kitų 
savo senais papročiais ir vo
kišku jumoru. Vokiečiai pap
rastai linksmus 
sus, iš ko gauni įspūdį, jog jie 
viskuo patenkinti. Mus čia 
priėmė parjeo užveizda drau
giškai ir liepę pasirinkti ge
riausią vietą. Jis daug ko 
klausinėjo apie miškų gaisrus 
Wisconsine ir Michigane.

Šventadieniais vokis e č i a i 
mėgsta išvažiuoti į parkus (o 
parkų Wisconsinę netrūksta), 
pagerti alaus, pasikalbėti. Vo-

savo buveinei. Khu- 
bas buvo ųętekęs, jos metus 
laiko su viršum. Manyta, kad 
depresijos laiku reikalinga ekor* 
nomįja, tai klįubyiętė buvo už 
daryta. Bet praktikoje pasiro 
dė kas kita. Be savo buveinės



Jane Addams mi
nejimas $5,000 lengvų pinigųją ra

For Rent

J. V. Stiisonas lankv

Senas Petras,

Nedapilų gazolino
Ant-Anas.

Žmonės

£38

$30,000 šuniui

tai tavo

Naujos rųšies pianai
CLASSIFIED ADS

Automobiles

Grunwald neprigir- 
sakant, yra truputi

Pasivi 
mergi

teisėju 
paleido

darbas.
Rast

Pranešimas Ciceros 
Lietuvių L. N. Ben
drovės Šėrininkams

namo adresu 5042 
avenue sekmadienį

minėjimų, 
gauta leidi

Vakar Chicagoj, Stevens vieš
buty, prasidėjo muzikalių in
strumentų pardavėjų konvenci
ja. Tarpe naujų daiktų rodomu 
konvencijoj yra pianas, specia
liai padirbtas mažiems apart? 
mentams. Jis yra suplojamas.

Protestuoja dėl mo 
kytojų pakeitimų

Old Golds yra Dirbtu- 
vės-Šviežumo cigaretai 
—švieži kaip tik išėję iš 
mašinos dirbtuvėje.

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

Užsimušė nupuolęs 
žemyn 30 pėdų

PARSIDUODA grosernė ir marke- 
tas labai prieinamai—gera vieta. v, 
2953 West 59th St. tel. Republic8931

GREITAM pardavimui tavern ar
ba tavernos fikČeriai už pigią kai
ną. Gera proga pirkimui. 2409 West 
47th St., City. -

Sėkmingas Universal
Food Krautuvių 

Piknikas

REIKALINGAS AUTOMOBILIUS
Kas turite parduoti 1932 ar 1933 

mažą automobilių bile kokios išdir- 
I bystės, atsišaukite greitai.

NORIU PARENDUOTI farmą dėl 
palaikymo vištų uldo rudeni netoli 
nuo Chicagos, apie 50 mylių.
817 W. 34th St. tel. Boulevard 9330.

DAINUOS GENOVAITĖ GIED
RAITIENĖ IR KITI

PARDUOSIU naują namą su vi
sais rodauzes gerais įrengimais. Cash 
biznis atdaras arba mainysiu ant 
rezidencijos a? bizniavo namo. Yra 
daržas dėl piknikų ar išvažiavimų ir 
platforma šokiams. 82nd and Kean 
Avenue, Willow Springs.

Tačiau dalykas tuo neužsi

REIKALINGAS darbininkas apy
senis dirbti į rotauzę, kuris butų 
patyręs retkarčiais dirbti už baro ir 
pasilikti vienas namie. Pragyvenimas 
ant vietos ir mokestis. 82nd and 
Kean Avenue.

Chicagoj daroma pareiškimų, 
<ad kuone pusė visų gazolino 
stočių neduoda pilnos mieros 
gazolino automobilistams. Gir
di, stokuoja penkiems galio
nams vidutiniškai apie 11.5 un
cijų.

Chicagoj yra apie 2,400 ga
zolino stočių. Reiškia apie 1,- 
200 iš jų duoda permaža mie-

Geroję
Biznis gerai išdirbtas. At-

Nežinomas žmogus rasta ant 
Indiana Harbor Beit geležinke
lio patalo negyvas. Dešinėj jo 
rankoj buvo dalis nesuvalgyto 
senvičio. Policija mano, kad 
žmogus sėdėjo ant gęlžkelio via- 
dūkto, nukrito žemyn 30 pėdų 
ir užsimušė.

Wiįliam Reynolds
6814 Justine st., ir Sid-

6145 South

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

PARSIDUODA Tavern 
vietoje 
sišaukite 6822 So. Halsted St,

hometas eina prie 
kalno

Rugpiučio 9 dienų Chicagoj 
lankysis J. V. Stiisonas, Nau
josios Gadynės redaktorius, iš 
Brooklyn, N. Y. ' Jis kalbės 
“Field Day”, kurių rengia chi- 
cagiečiai “Naujosios Gadynės” 
rėmėjai laikraščio naudai. J. V. 
Stiisonas lankysis ir kitose lie
tuvių kolonijose.
.J J. V. Stiisonas tapo paleis
tas iŠ kalėjimo, kuriame išbu
vo apie 7 mėnesius. Jis palei
stas neribotomis pilietinėmis 
teisėmis.

Lietuvių Tautinių kapinių 
knyga greitai išeis iš spaudos 
Tų knygų redaguoja Adv. Kl. 
Jurgelionis. Knygai išleisti ko 
misijos susirinkimas įvyko lie
pos 24 dienų “Vilnies” ofise 
Čia nutarta stropiai Varyti dar
bų pirmyn.

Susirinkime dalyvavo ir pats 
knygos tvarkytojas p. Jurge
lionis. Jis artimoj ateity pra
dės traukti kapų paminklų at
vaizdus, kurie ir bus patalpin
ti kapinių istorijos knygoj, ži
noma, sulig nustatyta kaina ir 
sulig atvaizdų didžiu.

Knygos leidimo biznio daly
kais pavesta rūpintis Bubniu’ 
ir Balčiūnui. Jiems gelbės Adv. 
Kl. Jurgelionis.

• Taip paveikslų reikalu1, taip 
su parašytais atsiminimais apie 
Lietuvių Tautinių kapinių gy
vavimų kreipkitės į J. Balčiu- 
inų, 3200 So. Lowe avė., į Bub 
nį ir į Adv. KL Jurgelionį, 3241 
So, Halsted st.

— R. šniukas, sekr.

‘* i Martin J. Clark iš
kėlė. bylų teismuose, mėginda
mas sulaužyti moteriškės tes
tamentų. Įdomu bus sužinoti, 
kokį sprendimų teismai išneš 
šioj byloj.

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stiprumą. Rekomenduo
jamos gydytoju, mirsiu ir 
vaistininku.

BRIDGEPORT — Vakar die
nų, kaip 12:45 valandų, 35-toj 
gatvėj ant tilto nutiesto per 
kanalų pravestų į stok jardus 
didžiulė minia žmonių susirin
ko. Sakoma, kanale graibyta 
dugnas, kad stfrasti lavonų vai
ko, kurs ten paskendęs. Bet 
lavono nesurasta. — šv.

REIKALINGĄ vidutinio amžiaus 
moteris bendram namų darbui — 
kambarys, užlaikymas ir alga. Re- 
ferences. Kreiptis 1125 W. 59th St.

TAVERN parsiduoda Cicero j. Li- 
cense išpirktas — pigiai parduosiu 
—atsišaukite greitai — 4837 West 
14th Street.

Užinterėsuoti
Real Estate ...

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

Garsinki! Dabar
nelaukit kol jums kas už
bėgs už akių.
Musų kainos prieinamos. 
Už pakartojimus duodame 
gerų nuolaidą.
Pašaukit

CANAL 8500

Vaikas paskendęs
kanale

Prašo specialio šunų 
teismo

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

baigė. Jutos pasekė minia kokių 
penkių šimtų žmonių. Vienas 
ašmuo iš minios, koks ten po
litikierius, sakoma, sušukęs: 
“Mes atėjome atsiimti areš
tuotus ir mes atsiimsime juos!”

Tuomet policininkai dar dau
giau sustiprinimų pasišaukė ii 
savo “pozicijas” atlaikę.

Areštuoti buvo: Thomas 
Schrieber 51 m., 61 So. Peoria 
st.; Bernard Quan 25 m. ir jo 
brolis Pierce 19 m., 6522 So. 
Peoria st 
39 m 
ney Smith 41 m 
Halsted st.

Kurčiam dvigubas 
vargas

Dažnai galima išgirsti nusi 
skundimų vaitojimų 
šuns likimas!

Dalykas betgi yra toks, kad 
kai kurių šunų likimui ir žmo
nės gali pavydėti. štai p-lė 
Margaret McDermott 70 me
tų, 5347 Wayne avenite, mir
dama užrašė savo palikimų šu< 
niuiiPet. Atrodo, kad iš to pa
likimo šuo geriau gali gyventi, 
negu daugelis iš musų, t. y. 
žmonių veislės.

Fred P. 
di, kitaip 
kurčias.

Eidamas
Glenwood 
jis susitiko žmogų gatvėj, kurs 
kų tai jam pasakė.

Grunvvald paprašė sakinį pa
kartoti. Vietoj pasakymo pra
eivis kirto jam revolveriu į gal
vų. Paskui piktadarys atėmė 
iš jo $35 ir laikrodėlį.

Grunwald, būdamas kurčias, 
nenugirdo ko banditas iš jo rei-

RESYVERIS parduoda 1,000 bun- 
galows, apartmentus, Chicagoje ii 
priemiesčiuose. Bargenai. Rakai 
Wm. Eichenbaum, kambarys 1604.

228 N. La Šalie Street " .

Gerbiami L. L. N. Bendrovės 
dalininkai:

šiuomi primenam, kad Ben
drovės pusmetinis susirinkimas 
įvyks rytoj, trečiadieny, liepos 
29 d., 7:30 vakare savoj sve
tainėj, 1401 So. 49th Ct., Ci
cero, III. •

Visi dalininkai esat širdingai 
kviečiami dalyvauti savo įstai
gos susirinkime, svarstyti Ben
drovės reikalus ir išgirsti pra
nešimus apie finansinį B-vės 
stovį. Jūsų geri patarimai ir; 
naudingi sumanymai B-vės la-; 
bui yra labai pageidaujami. 
Mes turim visi išvien žiūrėti, 
kad musų įstaigos tolimesnis 
gyvavimas butų geras ir kad 
butų visiems žinoma kaip B-vė 
verčiasi finansiniai.

Tad visi dalininkai bukit su
sirinkime liepos 29 d.

Su širdingais linkėjimais, 
jums visiems —

— J. K. Stalieraitis,
B-vės sekr.

REIKALINGA patyrusio 
pardavinėtojo 
komišinu' dėl tinkamo 
proga gauti gerą vietą. 
8876.

Pernai parduota Chicagoj 
342,000,000 galionų gazolino. 
Turint omenėj šitokį kiekį par
duodamo gazolino, nesunku su
prasti, kad nedavimas pilnos 
mieros sudaro pusėtinai aukštų 
galionų skajįčių per visus me-

P-le Melisse Ballou ruošėsi 
praleisti sekmadienio popietį ant. 
jachtos. Pasirodė tačiau, kad 
jachta buvo toli išplaukusi į Mu 
chigan ežerų.

Kas daryti? P-lė Ballou nu
sitarė surasti jachtų. Įšokusi į 
ežerų ji pradėjo plaukti link 
keleto jachtų, kurios matėsi 
horizonte.

Pakrantės sargyba pastebėjo 
merginų nuplaukusių jau tol; 
nuo kranto. Sargyba nusitarė, 
kad reikia jų gelbėti, 
jusi,* sargyba užklausė 
nos kų ji daranti.

Panelė prašė palikti 
mybėj ir leisti jai pasiekti jach
tų. Sargyba betgi nesutiko jos 
prašymų išpildyti ir atvežė į 
krantų.

REIKALINGA moteris ar mergi 
ną virėja dirbti prie Luncheons Ta 
vern. Atsišaukite greitai.

3828 So. Halsted St.

Tačiau ar tiek daug, kaip 50 
nuošimčių, yra mieste tokių ga
zolino 
pilnos

BRIGHTON PA'RK — P-nas 
J. Yuška, Hollywood Inn savi 
ninkas, 2417 West 43 si, rim
tai sunegalėjęs. Jisai sugrįžo

Chicagų praėjusį šeštadienį 
iš farmos. O farmose jį ištiko 
Lengvas strėnų paralyžius.

P-nas Yuška vaikšto, bet yra 
pavojaus, kad ims nemažai lai
ko iki jis pilnai sveikatų at
gaus.

Pernai p. Yuška buvo Ame
rikos lietuvių olimpiados paly
dovas į Kaunu. Jo laikoma 
Hollywood užeiga yra viena po- 
puliasiausių Brighton Parko 
apielinkėj. Jo užeigos svetai
nėj laiko susirinkimus įvairios 
ietuvių organizacijos. — šv.

Sekmadienį, liepos 26 d., p. 
Liepos Darže, prie Archer ir 
Kean avės., turėjo piknikų 
southsidės likerių dyleriai ir 
tavernų savininkai. Apie 2,000 
žmonių dalyvavo piknike.

Kilo muštynės. Kaip sakomu, 
jos kilusios todėl, kad tūla mo
teris apkaltino kokį ten vyrų 
pavogus jos ridikiulį (paka t bu
kų). Ilgai netrukus įsisiūbavo 
]yg mažas civilis karas.

Ant kampo Kean ir Archei 
avenues yra policijos stotis. 
Taigi į “kovos laukų” atsisku
bino policininkas Henry Tifpa 
ir padėjėjas Howard Olson. 
Tačiau “kovotojai” pasitiko 
juos bonkomis, plytomis ir vėz 
dais. Policininkai turėjo pas! 
traukti, bet neilgam.

Pasišaukę pagelbos jie ir vėl 
pasirodė darže ir areštavo pen
kis asmenis, kuriuos nužiūrėjo 
kaip suirutės vadus. Areštuo
tus nusivedė į policijos sto-

Pereitų šeštadienį, liepos 25 
d., įvyko p-lės Adeline Virgard 
su p-nu Lawrence Kuchinsku 
vestuvės. Reikia pastebėti, kad 
p-lė Adeline Vizgard yra įžy
maus lietuvio biznieriaus, deg
tinės sandėlio savininko Frank 
Vizgardo duktė, o p-nas Law- 
rence Kuchinskas taipgi yra 
plačiai žinomas lietuvio biznie
riaus New Process Baking Co. 
savininko, L. Kuchinsko sumis.

šliubų davė kun. Baltutis su 
savo dviem atsistentais Nek 
Panelės šv. Gimimo bažnyčioj 
apie 5 valandų po piet.

Po bažnytinių apeigų jauna
vedžiai su visais Vestuvių daly
viais nuvyko pas p. Stankūnų 
nusiimti paveikslus.

Po to, visi dalyviai nuvyko į 
Shoreland hotelį, kur jaunave
džius ir visus svečius sutiko 
jaunavedžių tėvai su duona ir 
druska.

Svečiai po trumpų “ceremo
nijų” buvo paprašyti sėsti prie 
ilgų didelių skaniais užkan
džiais ir gėrimais apdėtų stalų.

Po skani ųužkandžių ir gėri
mų sekė trumpos prakalbos. 
Vestuvių “toastmasteris” p. 
Frank Woidat pirmiausiai pa
kvietė kito. Urba pratarti kele
tu žodžių bei linkėjimų jauna
vedžiams. Po juo kalbėjo kun. 
Baltutis ir eilė kitų jaunave
džių draugų. Visi kalbėtojai 
linkėjo jaunavedžiams daug 
meilės ir ilgų metų.

Po prakalbų' tęsėsi šokiai iki 
vėlybam laikui.

Kiek teko pastebėti, visi sve 
čiai turėjo daug pasigerėjimo 
vestuvių pokilyj.

— Ten Buvęs.

Yra automobilistams specialis 
teismas. Kodėl gi negali būti 
specialis teismas šitoų savinin
kams?

Tokį teismų, bent laikinai, 
prašo įsteigti Chicagos sveikatos 
departamento komisionierius 
Dr. Bundeson.

O į šį teismų bus traukiami 
šunų savininkai, kurie nusižen
gia miesto patvarkymams nu
sakantiems, kaip šunis galima 
užlaikyti.

šiuo laiku yra gan rimto pa
vojaus chicagiečiams nuo pa
siutusių šunų. Ir sveikatos 
komisionierius kreipėsi į poli
cijų reikalaudamas areštuoti 
dvidešimt penkis asmenis, kurių 
šunys per pastarąsias 48 valan
das įkando žmonės. Panašių 
areštų numatoma daug daugiau.

Atrodo, kad Chicagoj prasi
dėjo rimtas vajus prieš šunis.

Smarkus piknikas 
Justice Parke

BARGENAS. 
namas, augštas, 
fornisu apšildomas, 
Bevine. Kaina $4800, 
Geo. Stedronsky, 
Road.

Šiomis dienomis Chicagos 
apšvietos taryba paskelbė, ko
kius pakeitimus - ji yra nužiūrė
jusi padaryti įvairių miesto 
mokyklų vedėjų tarpe.

Dabar piliečiuJ organizacijos, 
kurios tėmija arčiau mokyklų 
veiklų, pradėjo 'reikšti griežtų 
protestų minėtiems pakeiti
mam, ir kad }.ko, taii dar gali 
būti iškelta mč&fklų tarybai 
byla teisme.

Mat nužiūrima, kad pakeiti
mai norima padaryti ne švįąįįį 
mo gerovės, bet politiniais Su
metimais.

Sekmadienį ėjo bėsbolo lošis 
tarp New York Yanks ir Chi- 
cago White Sox. Kilo ginčai 
tarp lošėjų, kuriais, matyti, la
bai susidomėjo ir žiūrėtojai 
Kas tai iš publikos bjiVo taip 
nepatenkintas lošio 
William Summers, kad 
papso bonkų ir užgavo

Tūtoj po to įvykio 
komisionierius Landis

Septintadienį, liepos 26 die
nų, Universal Food krautuvės 
rengė metinį piknikų The Oaks 
Darže. Apie ketvirtų valandų 
po pietų ir aš, pasikinkęs savo 
Pontiaė’ų, nuvažiavau pasižmo
nėti į jų piknikų, žmonių pri 
važiavusių keli tūkstančiai. 
Vaikštinėja, kalbasi, geria šal 
tus gėrimus, o jaunimas, mu 
zikai grojant? šoka.

Dėl sausros darže nėra jo 
kios žolės, viskas išdžiuvę; su
prantama, yra užtektinai dul
kių. Vienok daugelis susirinku
sių svečių tų dulkių visai ne
paiso ir linksminasi sau kaip 
kas išmano.

Susitikau keletu savo gerų pa
žįstamų. Pasikalbėjom, išsigė- 
rėm po stiklų šalto alučio ir 
laikas greitai prabėgo. Pasižiu
rėjau į laikrodį, jau buvo šeš
ta valanda vakaro, taigi ilgai 
nelaukdamas, pasukau Pontiac’ų 
link namų.

O tūkstančiai kitų svečių dar 
pasiliko piknike ir jie ten lai 
kų leido iki dvyliktos valandos 
nakties.

Universal Grocery Company 
užveizdos yra užganėdinti, kad 
jiems pavyko tiek daug ir to
kios gražios publikos turėti sa
vo piknike.

NAUJIENOS, Chicago, HL__________________________
\ Dabar betgi mirusios moters] 
| giminaitis Martin J. Clark iš-

Buy gloves with what 
it savęs

HBra reikalo mokėti 80* a> 
dauffian, kad S*?.*?
kolete. LUtoriu 
flidelie tuoae pareldaoda 
Me. M valo ir apšauto daa- 
U, Bo to galite rutouplatl 
98. ai kuriuos tauta au •Įpirk
ti plritiaaltes ar kr tlta 
Laabert Pharmaoul Oo.

(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

stočių, kurios neduoda 
mieros, tai tenka abe-

Chicagos Darbo Federacijos 
prezidentas John Fitzpatrick 
pranešė komitetui, kuris rengia 
iškilmingų paminėjimų nabaš- 
ninkės Jane Addams, kad ir 
Darbo Federacija oficialiai yra 
nutarusi remti tų

IŠ policijos jau 
mas parengimui.

Iškilmės }vyks
rugpiučio 1 d. Paradas susiri 
kiuos 2 valandų popiet prie La 
Šalie gatvės, šiaurėj nuo Grand 
avenue. Iš čia maršuos į vidur-- 
miestį ir į Grant Parkų r— ten. 
kur yra pagrindai benui gro

bėsbolo 
paskel

bė, kad bus išmokėta $5,000 
tam asmeniui, kurs nurodys 
metusį bonkų žmogų.

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

anglių 
sekančiu liberaliu 

asmens —
Republic

šiandie 7tų valandų vakare 
užsistatę savo radio ant stoties 
W.Gį.E.S. tupėsite nepaprastai 
daug malonumo pasiklausyti 
tikrai gražaus ir įdomaus ra
dio programo, nes tarpe kitų 
žymių dainininkų dainuos Ge
novaite Giedrai tiene-Sidiskiu te, 
kuri visuomet pasižymi gražiu 
išpildymu rinktinių kompozici
jų ir operatiškų dainų. Be to, 
bus naujos ir smagios orkes
tras muzikos, įdomių kalbų ir 
svarbių pranešimų. Nepamirš
kite pasiklausyti.

— Rep. xxx

Marųuette Parke Kai: kalnas neina prie 
---- -------------- —

įspūdingos vestuvės
Business Service 
Biznio Patarnavimai*

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. H ilsted Street 

Phone I arda 8408

CLASSIFIED ADS

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU tarverną arba pri 
imsiu partneri.

2113 S. Halsted St.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

2 aukštų mūrinis 
gteras beismantas; 

platus lotas. 
Atsišaukti 

5742 W. Cermak

REIKALINGA moteris dėl namų 
darbo ir prižiurčti 6 metų vaiką. 
Kambarys ir valgis. Mokestis pagal 
sutarties. 6220 So. Morgan St. ant
ros lubos. Jonas Jurgilas.

Help Wanted~~Male>Female 
DaibininkųReikia

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

140 South Dėarborn Street

DON’T 
NEGLECT 
A COLD

i.—

p £ , A;’, j

-

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA su kiek patyrimo dirb 
tinoms gilėms ar plunksnoms dirb 
ti. Namų ir dirbtuves 
Kreiptis į Room 805, 
South Water St.

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

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

Hemlock 0800

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

—o—
NAMU SAVININKU ATYDAI 

Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narini mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vaL ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet

LANDLORDS BUREAU np
, CHICAGO Inkorporuotas 

1642 West Division St 
TeL Anhitage 2951

Mes esame jau šiuo adresu 4ri 
50 nu**

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

COAL 
Anglys

PIRK PIRM NEGU KAINOS 
PAKILS. 

PERKANT PO DAUG.
MINE RUN ................   $5.25
LUMP OR EGG ............................ 5.50
SCREENINGS ..............................  4.25

Jus perkate tiesiai iš kasyklų. 
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 8882—

DABAR LAIKAS PIRKTI ANGLIS. 
KAINOS PRIEINAMOS. PAKURK 

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

4 tonai ar daugiau 
SHULMISTRAS BROS. 

4016% Archer Avenue 
Tel. Lafayette 6300

Furniture & Fixtures 
Rakandai-ltaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų 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 5269

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur
kiška tabaką. 1728 S. Halsted St. 
Canal 9845.

Personai
Asmenų Ieško

PAIEšKAU Povilo Česnausko — 
gyveno Chicagoj. Turiu labai svar
bų reikalą arba kas žinote praneš
kite Antanina Adrijauskienė, Tel. 
Hemlock 3637. v

NAŠLĖ MOTERIS nesena, gra
žiai atsižiurinti, be vaikų paieško 
vyro-vaikino nuo 40—50 metų dėl 
ženatvės tikslo—kuris turėtų: gerą 
darbą ir kad butų apsišvietęs. Atsi
šaukdami prisiųskite savo paveikslą.

Naujienos, Box 485

PAIEŠKAU draugų: Adolfą Kup
rį, Alexandrą Kishoną, Alex Gulbiną 
arba kas kitas yra mane pažinęs 
Chicagoje prašyčiau, kad dasiųstu- 
mėt man savo antrašus; norėčiau 
susikoresponduoti. Mano antrašas: 
306 Clay St.,4' Los Angeles, Cal.

Charles Kemzūra.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

SENYVA MOTERIS ieško darbo 
prie namų—vaikus pridaboti ir tt 

3424 So. Union Avė.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS pusininkas j 
duonkepyklos biznj. Turi būti ge
ras dreiverys. Priimsiu su mažai 
pinigų. Rašykite Naujienos, Box 
484.




