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Ispanija Konfiskuoja 
Katalikų Mokyklas

Valdžia šalina fašistus iš valdiškų vietų. 
Gen. Franco atskrido iš Morokko i 
Ispanija vadovauti fašistų sukilimui

Italija “principe“ 
priėmė pakvietimą 

konferencijon
____ X__

PARYŽIUS, 1. 29. — Iš pa
informuotų šaltinių patirta, 
kad litalija priėmusi “princi 
pe” pakvietimą dalyvauti pen 
kių Locarno valstybių konfe 
rencijoje.

MADRIDAS, liepos 29. — 
Ispanijos kairiųjų valdžia besi
ruošdama ilgai kovai su fašis
tų, monarchistų ir visų kitų 
atgaleivių ginkluotu sukilimu, 
pradėjo leisti dekretus ir vy
kinti tuos konstitucijos punk
tus, kurie, pataikaujant dešinie
siems, ikišiol nebuvo vykinami, 
nors jų vykinimo jau senai rei
kalavo darbininkai ir kairiosios 
partijos.

Vakar valdžia išleido dekre
tą, kuriuo, pasiremiant 26-tu 
konstitucijos punktu, įsakė vi
soje Ispanijoje bėgyje penkių 
dienų konfiskuoti visus religi
nių ordinų ir katalikų bažny
čios trobėsiv.‘s ir kitus turtus 
(vienuolynus, bažnyčias ir 1.1.).

Dabar pasiremiant tuo pa
čiu konstitucijos punktu liko 
įsakyta konfiskuoti katalikų 
mokyklas, kolegijas ir universi
tetus.

Tas konstitucijos punktas at
skiria valstybę nuo bažnyčios 
ir nusavina visus bažnyčių tur
tus, taipjau? uždraudžia religi- 
niems ordinams steigti ir už
laikyti mokyklas. Bet valdžia 
ikišiol, nenorėdama pyktis su 
dešiniaisiais, to konstitucijos 
punkto nevykino. Bet dabai 
dešiniesiems pakėlus ginklą 
prieš valdžią, taipjau apsaugo
jimui bažnyčių turtų nuo toli
mesnio deginimo ir naikinimo, 
kuris gali prasidėti, sukilimą 
numalšinus, valdžia nutarė tą 
konstitucijos punktą vykinti ir 
paimti valstybės nuosavybėn 
bažnyčias, vienuolynus ir jų 
mokyklas. O Ispanijoje yra 
keli tūkstančiai bažnyčių, vie
nuolynų ir labai daug bažnyti
nių mokyklų, kolegijų ir uni
versitetų, kuriuos daugiausia 
užlaikė jau uždarytas jėzuitų 
ordinas.

Religinės pamokos iš moky
klų yra pašalintos ir kunigams 
yra uždrausta sakyti bažny
čiose politinius pamokslus, nors 
šiaip daug kunigų yra išrink
ta į seimą. Daugelis tij kuni
gų priklauso dešinesnioms res 
publikonų partijoms.

Visos bažnyčios, mokyklos ir 
vienuolynai turi būti konfis
kuoti bėgyje penkių dienų. Bet 
kadangi dabar eina sukilimas ir 
sukilėliai laiko daugelį mies 
tų, tai tų miestų valdžioms įsa
kyta bažnyčias, mokyklas ir 
vienuolynus konfiskitoti bėgyje 
penkių dienų kaip tik tuose mie

jSo R
Chicagai ir aplelinkei tedera- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; tiek pat vėsu.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 71°.
Saulė teka 5:40, leidžiasi 

8:12.

stuose bus atsteigta teisėta 
tvarka.

Kartu valdžia paskelbė dek
retą, įsakanti apvalyti nuo fa
šistų visą Ispaniją ir juos pa
šalinti iš kariuomenės, civilės 
gvardijos, taipjau visų valdiš
kų vietų. Taipjau buvo kon 
fiskuotos nuosavybės turtingų 
fašistų, kurie yra prisidėję prie 
sukilimo.

Manoma, kad btfs konfis
kuotas turtas ir turtingiausio 
Ispanijoj žmogaus — Juar 
March, tabako fabrikanto, ku
ris, manoma, finansuoja suki, 
limą. Jis valdo daug dirbtu
vių, bankų, dvarų, laikraščių. 
1933 m. jis pabėgo iš kalėjimo 
ir dabar gyvena Francijcj, arti 
Ispanijos sienos. Jo turtas sie
kia virš $100,000,000.
Valdžia atsiėmė du miestus
Valdžia paskelbė atsiėmus* 

du pajūrio miestui — 'San Ro- 
que ir La Linea, prie Gibralta
ro. Taipjau .siunčia pagelbą 
linkui Zaragoza, šiaurėje ir 
Gordoba, Granada ir Seville, 
pietuose.

Distriktai, kur eina karinis 
veikimas, tapo paskelbti “karo 
zonomis” ir ten veikia tik ka
rinė valdžia.

Valdžia paskyrė 40,000,000 
pesetų numalšinimui fašistų su
kilimo.

Guadarrama kalnuose, į šiau
rę nu‘o Madrido, mūšiai apsisto
jo, apie jų pusių kovotojams 
galutinai pavargus nuo kovoji
mo per daugelį dienų be jo
kių poilsio.

Nors valdžia ir tikisi laimėti 
pergalę, bet dabar pati prisi- 
pažysta, kad kova užsitęs daug 
ilgiau, negu buvo išpradžių ma
nyta.

Lojalė ei vile gvardija su
mušė fašistus prie Malaga ir 
atėmė dešimtį trokų su amu
nicija.
Gen. Franco atvyko vadovauti 

sukilėliams
Seville radio stotis, kuri yra 

sukilėlių rankose, paskelbė, 
kad iš Morokko į Seville at
skrido gen. Fransisco Franco 
vodovauti sukilimui pietinėje 
Ispanijoje.

Jis pirmas pradėjo sukilimą 
Morokko j e ir dabar bando lėk
tuvais ir valtimis atgabenti 
kareivių iš Morokko į Ispaniją. 
Tai maurai ir svetimšaliai le
gionieriai, kurie pasižymėjo vi
sose kovose dideliu nuožmu
mu. Jiems jau pasisekė suim
ti nedidelius burius lojalistų ir 
suimtieji tuojau^ buvo sušau
dyti. Jis bando atsigabenti ir 
daugiau Afrikos kareivių.
Sukilėlių lėktuvai paskandinę 

submariną
GIBLARTARAS, 1. 29. — 

Sukilėlių hydroplanai susirėmė 
su* trimis valdžios submarino- 
mis. Manoma, kad viena sub-

Vokiečiai išvarys 
chicagietį

BERLYNAS, 1. 29. — Chica- 
gietis Bernhard Hoffman, ku
ris jau nuo liepos 1 d., sėdi ka
lėjime už tai, kad privatiniame 
pasikalbėjime anti-semitų va
dą Julius Streicher pavadino 
“valkata”, bus iš kalėjimo pa- 
liuosuotas, bet kartu bus išva
rytas kartu su* žmona ir iš Vo 
kieti  jos. Jie vyksią į Daniją, 
b iš ten gryšią į Jungt. Valsti
jas. . J*

Sustreikavo WPA 
darbininkai

CHICAGO. — Vakar sustrei
kavo WPA darbininkai, kurie 
dirbo prip pro j ęk to ties 134 ir 
Homan Avė. gatvėmis; ^Strei
kuoja apie 600 pašelpų darbi
ninkų.

Šaudys šunis
CHICAGO. — Valstija leido 

Chicagos policijai šaudyti visus 
palaidus šunis, nes šunys da
bar sukandžioja labai daug 
žmonių, o tarp sugaunamų šu
nų apie 40 nuoš. yra pasiutę, 
ar aprieti.

Tebeuždarinėja lie
tuvių draugijas

VILNIUS. — “Vilniaus Ry
tojus” praneša, kad šiomis die
nomis Vilniaus — Trakų aps
krities Storasta Nedzveckis su
laikė lietuvių ūkio draugijos 
skyriaus veikimą Galčiunuose 
(Gervėčių valsč.). Po keletos 
dienų iš to paties Storastos gau
tas raštas, kad tas skyrius jau 
uždarytas.

RAMSEY, III., 1. 29. — Ja 
mes W. Harris, 50 m., Fayette 
kauntės šerifas nusišovė savo 
namuose.

NEW YORK, 1. 29. — čia 
tapo už pašto apiplėšimą areš
tuotas chicagietis Albert Mont- 
lake, 34 m. Jo kambary rasta 
bonų, kuriuos pavogė John 
Dillinger šaika.

KAITROS NEBIJO

WICHITA, Kas. — Ūkininkas W. B. Sullivan kaitros nebi
jo. Jos nebijo' nei jo komai. Nežiūrint to, kad šįmet lietaus te
buvo vienas trečdalis normalio kiekio, ūkininko Sullivan kor- 
nai išaugo iki 11 pėdų.

Bolševikai darbinin
kus girdys šampanu

MASKVA, 1. 29. — Bolševi- 
kai šampano gamybą, kuri siek
davo 300,000 bonkų į metus, 
.įsakė padidinti iki 12,000,000 
bonkų 1942 m., kad ir darbi
ninkai galėtų gauti paragauti 
šampano.

Taipjau įsakyta padidinti ga
mybą paprasto vyno ir degti
nės.

Perkūnijos aukos
' ’ ■ ., ■ ■ ■ . . . ■

VIEVIS. — Vievio valsč. pa
skutinėmis dienomis perkūnija 
padarė daug nuostolių: sudegi
no penkis trobesius ir nutren
kė 19 metų vaikiną, Jankaus
ką iš RusaciŠkių km .

12 žuvo viesuloj 
Lenkijoj

VARŠAVA, 1. 29. — 12 žmo
nių užmušta ir daugiau 100 
žmonių sužeista viesuloj, kuri 
šiandie perėjo Lenkiją. Viesu
lą sugriovė ir 20 kaimų

Italija sumažino pa
lūkanas Vokietijai
RYMAS, 1. 29. — Susidrau 

gavusi su Vokietija Italija su
mažino Vokietijai palūkanas ant 
Vokietijos reparacijų skolų.

APVIRTO AUTOBUSAS SU 
20 MOTERŲ

Tik 7 žmonės išsigel
bėjo apvirtus laivui

Didelis laivas su 2,000 tonų smilčių pas
kendo ežere prie 86 gatvės, dėl nežinomos 
priežasties. Paskendo gal į minutę laiko
CHICAGO. — Užpereitą nak

tį gal už mylios nuo- kranto 
tuoj už Calumet prieplaukos 
molo, prie 86 gatvės, dėl neži
nomos priežasties paskendo di
delis smilčių laivas Material 
Service, aptarnaujamas 22 žmo
nių įgulos.

Laivas gabeno 2,000 tonų 
smilčių iš Lockport į sandelį 
prie 95 gatvės. Atplaukęs 
Chicagos upimi, jis plaukė eže
ro pakraščiu, tuoj už molo į 
Calu’met įlanką. Už dešimties 
minučių jis jau butų buvęs vie
toj. Staigiai jis pašlijo į šoną, 
kiek atsitiesė, bet greit vėl pa
šlijo ir apvirto, kartu pasiner
damas į 25 pėdų gilumo van
denį.

Buvo 1:30 vai. nakties ir 
veik visa laivo įgula miegojo. 
Ji paskendo veikiausia nespė
jusi ne iš lovų iššokti.

--'Buvę .ant denio jurininkai ir

ti gelbėjimosi valtis, ar nors 
plūdes. Išsigelbėjo tik tie, ku
riems pasisekė pastverti už 
kokio lau*žo ir išsilaikyti van
dens paviršiuje iki atvyko pa 
gelba nuo kranto.

Tuo budu liko išgelbėti tik 
septyni įgulos nariai. Kapi
tono Charles Brown ir 14 kitų 
įgulos narių pasigendama. Nė 
vieno jų lavono nesurasta. Ma
noma, kad veik visi jie buvo 
laivo viduje ir dabar tebėra 
ežero dugne. Kiti, kad ir bu
vę laivo denyje, taipjau liko 
įtraukti skęstančio laivo srio- 
vės ir taipjau liko nutraukti į 
ežero dugną.

Priežasties nelaimės nežino
ma ir neįstengiama atspėti. 
Nelaimė ištiko saigiai, be jo
kio įspėjimo. Ežeras irgi nors 
buvo banguotas, bet nebuvo au
dringas.

-237 pėdų ilgumo laivas buvo
darbininkai liko nublokšti į 
vandenį. Kadangi laivas pas
kendo gal į minutę laiko, tai įtaisus smėlį čiulpti iš ežero, 
ir jie neturėjo progos pastver- Vertinamas jis buvo $400,000.

pastatytas 1929 m. Turėjo mo
derniškus Dieselio motorus ir

Lietuvos Naujienos
Ir Merkinės valsčiuj 

didelė audra
ALYTUS. ‘— Alytaus apskr., 

Merkinės vai., Ilgininkų ir Kam
pų kaimuose liepos 4 d. siautė 
didelė audra su ledais. Ledai 
išmušė veik pas visus ūkinin
kų namuose langus; be to, iš
daužė sumaišydami su žeme dar 
žoves, vasarojų ir rugius. Ledų 
gabalai buvo labai dideli, kaip 
kiaušinis. Ši audra tuose kai
muose padarė daug ukiniakams 
nuostolių.

Kaikurie senesnieji žmonės 
dejuoja, sakydami, kad tokios 
baisios audros savo gyvenime 
lematę.

marina, su 40 narių įgulos, li
ko paskandinta, kita pagadinta, 
o trečia buvo priversta pasis
lėpti.

Ispanija draftuos buvusius 
kareivius

MADRIDAS, 1. 29. — Pasi
ryžusi apginti respubliką, Ispa
nijos valdžia pašaukė prie gin
klo 180,000 buvusių kareivių.

ALPENA, Mich., 1. 28. — 
Uhl iš Lakewood, O., jo žmona 
ir dar viena moteris žuvo jiems 
bežuvaujant Grant ežere ap
virtus jų valčiai. I
I;; _ __________ ____________

ST. JOSEPH, Mich., 1. 29.— 
Clarence Coleman, 34 m., Bu- 
chanan gasolino stoties savi
ninkas, nušovė savo kaimyną 
Charles Morlock, 26 m., kurį 
užtiko su savo žmona.

BARRE, Vt., 1. 29. — Kars
tas, kurį George Stone, 79 m., 
pasidirbdino prieš 14 metų ir 
kuriame miegojo per 8 metus, 
visgi bus sunaudotas, nes Stone 
šiandie nusišovė. Karstą jis 
pasidirbdino susirgęs ir visą 
ligos laiką jame miegodavo. 
Bet pasveikęs jis karstą aplei
do, nors ir paliko jį savo* kam
bary. Priežasties saužudystės 
nežinoma.

KLAIPĖDA. — Vienas Rus
nės autobusas grįžo namo iš 
Klaipėdos turgaus. Jis vėže 
buvusias turguje daržovių par
davėjas, viso 20 moterų. Ne
dengtas autobusas, gana smar
kiai važiuodamas, lenkė vieną 
vežimą ir, kiek paslydus, šofe
ris negalėjo išlyginti vairo. Au
tobusas, nuslydęs į griovį, ap
sivertė. Važiavusios moterys 
išlakiojo ant plento. Dvi jų, 
būtent, Ju’rgensienė ir Lėmar- 
tienė, sunkiai sužeistos nuga
bentos į apskrities ligoninę. Ki
tos liko visai sveikos. Sutai
sius autobusą, likę ’ sveiki ke
leiviai nuvažiavo namo.

SAN FRANCISCO, Cal. 1. 
29. — Mrs. Dorothy Lucken- 
bach, buvusi % trečia žmona 
Lewis Luckenbach, patraukė 
teisman jo ketvirtąją žmoną, 
reikalaudama $100,000 atlygi
nimo už paviliojimą jos buvu
sio vyro.

MAUDYDAMAS ARKLĮ 
NUSKENDO

ŠIAULIAI. —- VII, 12 d. Bai- 
teris Maušas, 19 mt. amžiaus, 
arkliu nuvažiavo į Rekyvos eže
rą, kur užsimanė arklį išmau
dyti. Raitas ant arklio Baite- 
ris nuplaukė keliasdešimt met
rų, ir — ant kranto buvę žmo
nės pastebėjo, kad arklys jau 
grįžta atgal vienas, be Baite- 
rio. Kokiu budu Baiteris nu
skendo, niekas nematė. Ma
noma, kad jis nuslydo nuo ar
klio, ir arklys plaukdamas pa
mynė jį po savim. Baiteris nu
skendo apie 3 vai. dieną, bet 
lavoną surasti tepavyko tik apie 
10 vai. vakare.

BERLYNAS, 1. 29. — Kaip 
numanoma ,rytoj pulk. Lind- 
bergh skris į Bavariją prietauti 
su Hitleriu.

Dar apie cirko ka
tastrofą, kurioj žuvo

Ben Ali
KAUNAS, liepos 11. — Apie 

Pabaltijo cirko - sunkvežimio 
katastrofą ties Alytumi, kurie; 
žuvo Ben Ali — Antanas Pilkau
skas, papildomai pranešama:

Ištyrus įvykį, paaiškėjo ka
tastrofos priežastys: u‘ž Kaniū
kų plento tilto yra didelė pa
kalnė. Sunkvežimio užpakali
niai stabdžiai buvo sugedę, to
dėl jis pradėjo nepaprastai greit 
leistis pakalnėn ir pasiekė net 
80 km. per valandą.

Gal būt, viskas butų laimin
gai pasibaigę, bet prie pat tilto 
yra užsisukimas, ir kaip tik tuo 
laiku iš už vingio išsinėrė ve
žimas. Sunkvežimis stuktelėjęs 
ienon, nebeišlygino vairo ir nu
dardėjo nuo gana stataus ir 
aukšto pylimo šlaito žemyn, šo
feris, kai tik pamatė, kad ne
laimės išvengti negalima, pra
dėjo šaukti, kad visi šoktų ’š 
mašinos, bet iššokti pasisekė 
tik šoferiui, liliputui ir dar vie
nam artistui, o visi kiti nusi
rito su sunkvežimiu.

Pasirodė, kad trys žmonės 
buvo vietoj užmušti; du laba’ 
sunkiai sužeisti, iš kurių vienas 
tuoj ligoninėj mirė, o kito taip 
pat nėr vilties išgelbėti; 7 sun
kiai sužeisti; 6 lengvai ir pora 
visai lengvai. Visi sužeistieji 
patalpinti Alytaus apskrities Ii 
goninėj.

NEW YORK, 1. 29. — Fanny 
Schnurmacher, 54 m., močiutė, 
lanko mokyklą, kurioj nokyto- 
jauja jos pačios duktė.
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Clevelando ir Ohio Žinios
Clevelando Lietuviai Tęsia Demokratijos 

Kongreso Pradėta Darbi

Pabrango bieitos
WAfefeE^, Ohio. ■ — Piehas 

įakilo viend centd aht kvortos. 
Pakils ir visi kiti pieno pro
duktai. Kompanijos sako, kad 
pieSo kiekis sumažėjo dėl kait
ros. Gyvuliai nebegauna gero 
maisto.

menei pasisakyti, padėti tinka
mą pamatą tokiaih darbui. Mes 
žinome, kad yra vadų, kurie 
visuomenėje turi mažai pasiti
kėjimo, ir tokių vadų rankose 
ir geriausi sumanymai nueina 
iiiekais.

girdėti, kad adv. N

Kviečia visas organizacijas ir atskirus 
žmoiies talkon

Mirė Leoitatiskas, Urbšaityte-Liritvinienė, Jesulaitiene, 
Balčiūnas; Rastenis grįžta Baltimorėri

Jaunas, 21 metų Roxie Ger- 
basi papuolė į kalėjimą bėban- 
dydamas iš pataisos namų pa- 
liuosuoti savo mylimąją, 17 me
tų mergaitę, Bertha Sancyk.

Mergaitę paliuosavęs, jis pla
navo išvažiuoti į kitą valstiją 
ir apsivesti. Nors ir areštuotas, 
jaunuolis pareiškė policijos nuo
vadoje, kad kaip greitai bus 
paleistas, taip greitai ir vėl 
bandys merginą išgauti laisvėn.

atsisakė ofi- 
už bet kurį

pensininkus,

CINCINNATI, Ohio. — Ofi- 
cialio pranešimo žiniomis, nuo 
didelių karščių čia mirė dvide
šimts penki žmonės. Aukų skai
čius padidės, nes keli žmonės, 
susirgę jau riebepasveiks. šia
me mieste dar niekuomet nuo 
karščių nemirė ioks didelis 
skaičius žmonių j tokj trumpą 
laiką.

22 mirė Clevelande nuo 
karščių

Clevelando miesto daktarai 
praneša, kad ten niio didelių 
karščių mirė 22 žmones. Yra 
daug sergančių.

Mirė ne vien žmonės. Matėsi 
ir arklių, kurie pei’kritę gat
vėje nuo kaitros, daugiau nebe- 
atsikėlė.

Garsusis radio kunigas 
Ccughlin lankėsi Clevelarfde ir 
kalbėjo Townsendininkų kon
vencijoje. Jis bando įtraukti 
$200 mėnesinės pensijos šali
ninkus į trečiąją partiją, kuri 
remia kongresmaną Lemke į 
prezidentus.

Townsendininkai 
cialiai pasisakyti 
vieną kandidatą.

Kalbėdamas į
kun. Coughlin išvadino prezi

dentą Roosęveltą “melagiu” ir 
“Franklin ‘Double-crosser' Roo- 
sevelt” sukeldamas didžiausj 
pasipiktinimą tarp žmonių viso
je Amerikoje. Dėl to prarado 
daug draugų, kurie jį rėmė. 
Coughliną, be to, išbarė Detro
ito vyskupas, o vėliau net ir 
Rymo popiežius.

Mirė bevažiuodamas 
gatvekariu

Vidurmiestyje į gatviakarį 
įlipo apie 40 metų, gražiai ap
sitaisęs žmogus. Atsisėdo ir ra
miai sėdėjo. Priva>avus prie 
55-tos gatvės, kaimynas paste
bėjo, kad vyriškis nejuda, lyg 
butų negyvas.

Kaimynas nuspėjo. Buvo ne
gyvas, miręs greičiausiai nuo 
širdies ligos. Kas jis per vienas, 
nežinia.

Noiri numalšinti SLA 
politikierius

i \ ‘ •

Daugelis SLA 14-tos kuopos 
narių kalba, kad reikės ieškoti 
būdų apmalšinti kelis politikie
rius, kurie prie narių kabinėja
si, ieškodami priekabių. Daly
kai taip toli nuėjo, kad nariai 
nebenori eiti nei į susirinki
mus. Iš 200 teatsilanko apie 
20. Kelių žmonių “ergeliai” at
šaldo beveik visus narius nud 
gerų darbų.

kymai į visus paklausimus apie 
dabartinę padėtį Lietuvoje, ir 
kodėl komitetą reikia palikti 
darbuotis ir toliau.

Susirinkiman kviečiami atsi-
Ne- 

žiurint prie kokių partijų pri
klausome, mums visiems rupi 
Lietuvos padėtis. Bukite visi 
šiaihe Susirinkime. Buš išrink
tas ir p&stoVUš komitetas.

Mirė Juozas Lconauskas
Mirė jaunas lietuvis, Juozas 

Lenard-Leonauskas. Juozas bu
vo draugiškas ir malonaus bu
do vyras. Jo šeimyna gyveno 
Homestead, Pa.

Per pereitu du metu šioj šei
mynoje mirė penki žmonės. Tai 
yra nepaprastai skaudus smū
gis tos šeimynos motinai.

« B »
Dr. J. Kamesis su žmona ir 

jauna dukrele išvažiavo porai 
savaičių ramiai pasilsėti Kelly 
Islande, Ohio. Pargrįžęs Vėl 
darbuosis savo visiems žinomo
je vietoje. Linkim daktarui ir 
šeimynai ramiai poilsio laiką 
praleisti.
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Sveikina kanadiečius
Man buvo labai malonu pa- 

tėmyti “Keleivyje”, kad kana
diečiai žada tame laikraštyje 
įyesti Kanados Žinių skyrių, ir 
kad netrukus rehgiasį-įpariašiai 
padaryti ir “Naujienose”.

Gyvenant artimoje kaimynis- 
tėje su kanadiečiais mums bus 
įdomu ir malonu žinoti kas pas 
juos dedasi. Ten randasi nema
žas būrelis veiklių ir energin
gų lietuvių, tik reikia vienas 
kitam pasiduoti rankas ir dirb
ti sykiu. Taigi, sveikinu tos ko
lonijos darbuotojus, ir esu tik
ras, kad dabar busime nuolat 
informuojami kas tarpe Kana
dos lietuvių veikiama.

Priėkabitį ieškotojai
SLA 14 kuopos veikėjai no

rėjo mane užpulti, parašydartii 
į “Keleivį” savotiškai sufabri
kuotą korespoiidenciją. Jie tai 
darė dėlto, kad aš padariau pa
stabą p. Vėriniai už neaiškų 
protokolo skaitymą ir už už- 
pbl'diiiėjimą manęs ir Pildomo
sios Tarybos narių.

“Keleivis” jiems atsakė, kad 
raštas negali būti talpinamas, 
nes tvirtinimai neparemti jo
kiais faktais. Bet tie veikėjai 
nenurimsta ir dabar verkšlen
dami vaikščioja ir galvoja kaip 
čia padarius, kad man bųtų 
karšta. Aš noriu jiems pasaky
ti, kad daug ramiau jausitės, 
jei priekabių neieškosite. Gali
te būti tikri, kad aš jūsų be 
reikalo neužkabinsiu.

Teko
Rastenis grįžo į Baltimore ap
sigyventi. Jis gyveno Baltimore 
per ilgus metus. Clevelande 
prąleidb aį>iė Pietus laiko. Per 
kelis mėnesius užlaikė advoka- 
turo’s ofis4 bendrai su štoge- 
riu, adv. Jurgiu Baltrukoniu. 
Dėl ko p. Rastenis vėl grįžo į 
Baltimore, neteko sužinoti. Ne- 
kurie tautinės partijos asme
nys dabar paliko nusiminę.

Paskutinėmis dienomis mirė 
šie lietuviai: Ona Ubšaitytė- 
Liutvihienė, 52 mėtų amžiaus, 
sesuo gerai žinomų veikėjų, 
Juozo, Andriaus ir Klemenso 
Urbšaičių. Palaidota su bažny
tinėmis apeigomis; x

Veronika Jesulaitienė, 71 me
tų amžiaus, 2627 West x41st 
Street. Paliko vyrą, tris sūnūs 
ir vieną dukterį. Palaidota iš 
šv. Jurgio bažnyčios;

Vincas 
amžiaus, 
dęs.

Svečiai iš RocRcster ir 
Minneapolis

Jurgis VišhiauskAs iš Roehes- 
terio, N. Y. apsilankė Clevelan- 
de pas švogerį ir seserį, pp. 
Jackiis. Taipgi aplankė ir L. 
Kultūrinį dąrželį,

Lankėsi Clevelande ir Juozas 
Ivanauskas iš
Minn. Jis lakėsi 
lais.

dovanų, kaip prie įžangos bilie
tų taip ir už pirktus “liosus”.

J. Jarus buvo pakviestas pa
sakyti keletą žodžių apie liepos 
29 d. įvykštaųtj susirinkimą, 
kur bus apkalbėta daugelis rei
kalų, liečiančių laisvę Lietuvos 
žmonėms. —jonas J'arus.

Tarikyti Viši, be skirtinio. Laidotuvių direktoriaus, p. 
Wilkeiio, žmona, duktė ir mo- 
čiutė praleido atostogas New 
Jeršėy valstijoje pas p. Wilke- 
lio šeserji

Pp. Wilkeliai yra veiklus vie
tos lietuviai, ir labai malonaus 
budo. Jie yra visų mylimi ir 
gerbiami.

Organizuoja chorą?
Girdėjau kalbant, kad p-as 

Alįschuler iš radio stoties 
WJAY žada vadovauti lietuvių 
chorui. Nėra aišku kokiam cho
rui vadovaus. Garsinimuose ma
tėsi, kad visi jaunuoliai yra 
kviečiami prisidėti, po tais gar
sinimais pasirašo “Komitetas”. 
Kas tos komitetas, iš kokių as
menų jis susideda taip ir ne
žinia. Jeigu vadovybė tinkama, 
tai jaunuoliai prisidės. Atrodo, 
kad tas darbas gali- būti ir ge
ras, bet reikėtų plačiau visuo-

Minneapolis, 
biznio reika-

Balčiūnas, 39 metų
Velionis buvo neve-

Clevelando ir Ohio valstijoje 
liepos 13 d. automobilių nelai
mėse žuvo 16 žmonių. Clevelan
do apielinkėje nuo naujų metų 
iki šiai dienai jau žuvo 93 žmo
nės.

LRKSA 50 kuopa turėjo su
rengusi pikniką naujos parapi
jos darže. Publikos dalyvavo vi
dutiniškai. šokiams grojo Apo- 
naičio orkestras. Atrodė, kad 
visi turėjo labai gerus laikus. 
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Pašisekė dviejų draugijų
piknikas

Liepos 19 d. Martinaičio far- 
moje įvyko didelis piknikas. Jį 
rengė bendrai Laisvės Pašelpi- 
nė Draugija ir L. D. Draugija. 
Šios dvi organizacijos turi apie 
300 narių. Piknikas nusisekė. 
Publikos atsilankė daug dau
giau, negu kituose piknikuose. 
Buvo duota daugelis visokių

Prie bet kokį cigaretę 
stalo, bite kokiam kli
mate, jus galite gauti 
Old Golds Dirbtuvės- 
Šviežumo —persitikrin
kite patjš.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Weetera 
Avė.. 2nd floor 
Hemlock 9252 

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

Prirengs Tinkamą 
Dirvą Bakterijom

Gali būt pataisyta Natūraliai 
Liuosuojančių Maistu

Amerikos Lietuvių Kongreso 
rengimo komitetas šaukią vie
šą susirinkimą Lietuvių Darbi
ninkų salėje, prie 79th ir St. 
Clair avenue.

Bus kalbama apie ateities 
darbus, kad pagelbėti atsteigti 
demokratinę tvarką Lietuvoje. 
Susirinkime bus duodami atsa-

Kun. Coughlin išvadino Roo- 
seveltą melagiu ir apgaviku. 
Kažin ką. Smetona pasakytų, 
jei Coughjinas nuvažiavęs j 
Lietuvą imtų pasakoti, kad te- 
nykščia valdžia susidėjusi iš 
vagių? Juk ir Lietuva neva de
mokratiška. Bet tenai jis ne
spėtų nei burnos atidaryti. O 
juk demokratinėje Šalyje kiek
vienas turi turėti teisę pasaky
ti tai, ką j U mano.

Trans-American Ine., kompa
nija praneša, kad ji pagal nau
jausią metodą mokins jaunuo
lius skraidyti. Bus naudojami 
ir naujausi instrumentai. Jeigu 
kas iš lietuvių nori pasinaudoti 
šia proga, kreipkjtės j Lake

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

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

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmos (July 
Ist).

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

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

2202 WEST CERMAK ROAD, 
skersai Metropolitan State Bank

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

Paskolos daypmos nuo 5 iki 15 metų.
Namu savininkai reikalaujanti morgičiu, vi

sados kreipkitės į

ADVOKATAI
K P. G ŪGIS

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

Miesto
Kamb.
Namu ,.r ,

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. 
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—
Tel. Boulevard 1310.

parzal sutarties.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU 
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Telephon«s Renublic 9723

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Brideeporto ofisas 

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

Rezidencija
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Paprastas užkietėjimas tankiausia 
pasidaro dėl stokos minkštaus mais
to (bulk) valgiuose. Žiūrėkit, kad 
neduotumėte jam progos užsisenėti.

Ilgai apleistas užkietėjimas gali 
privesti prie abelno suirimo. Jūsų 
kūnas nusilpnės ir negalės atsto
vėti užnuodijimų. Jus greičiau bu
site linkę susirgti kokia nors rimta 
liga.

Apsisaugokit nuo paprasto už
kietėjimo*. Bukite tikri, kad mais
tas, kurį valgote turi pakankamai 
minkštaus maisto (bulk). Kello^g’s 
ĄLL-BRAN yra dUosningas veikliu 
minkštu maistu (būlk).

Kunė, minkštas maistas ALL- 
BRAN (bulk) sugeria drėgnumą, 
susidaro j minkštą masę ir švelniai 
išvalo visą systemą. šis skanus ce- 
real taipgi duoda jums 
ir geležies.

Du šaukštai j dieną pakankamai 
su pieriu arba grietinę.
še atsitikimuose valgykit daugiau 
ALL-BRAN. Jeigu nepagelbės pasi- 
tarkit su savo gydyto jum.

Valgykit ALL-BRAN kokiam nors 
pavidale kasdien, valgykit jj vieną 
arba vartokit prie virimo, kepimo, 
su duona, mųffins ir tt. Vartokit jj 
reguliariai dėl reguliariškumo.

Garantuojamas per Kellogg Kom
paniją. Parsiduoda visose groserne- 
sę. Padaromas Kellogg, Battle 
Creek, Michigane.

* Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo neganėtino “bulk” valgiuose.

federal Savings
^JAND LOAN ASSOC1ATION

i J. • . Of CHICAGO
2202 West Cermak Road

BEN. J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

AND LOAN ASSOC1ATJON

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedelio, Seredos ir 
Pčtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockweil Street 

Telefonas Republic 9600.

vitaminą B

Rimtesniuo-

i . ............ '

Sergantiems patari- 
.... mas Dykai
Vėliausias ir geriausias lytinio 
djlppumo, reumatizmo, inkstų, 
juslės 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, ILt. 
Central 4641

Darbo valandos: Kasdien 10 vai. 
. j „.ryto iki 5 po piet.
Sekmadieni 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadieni, Trečiadieni ir šešta
dieni nuo 10 v. ryto iki 8 v. n. n.

Laidotuvių Direktoriai
t. ■ r. , .e, b. > Į» ? t L .Į____________________________ '______________________________________________________________

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

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

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

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

10734 Š. Michigan Avė Tel. Pullman 5703

J. F. EUDEIKIS
4605r07 S. Hėtmitage Aveųue Phones Yards 17414742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727
~ LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 28rd Pldce Phones Canal 2615—Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

S. P. MAŽEIKA
8819 Litiianica Avenue Phone Yards 1188

J. LIULEVICHJS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

A. MASALSKIS
8307 Litiianica Aveniie Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 SoUth 49th Court Cicero Phone Cicero 2109 •

J. F. KADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room "737

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

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

State 4690 Prospėct 101!
KAL & ZARETSKY

ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Westem Avė., 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po pie 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 ik 

6:00 vakare.
188 W. Randolph St.

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

AKIĮTSPECIALISTA

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kurii 

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

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

”* ’ Yards 1829
Pritaiko Akinivs 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Akiniu Dirbtuvė

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

Ofiso TeL Dorcheater 5194 
Rez. Tek Drex«l 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku, Vaiku ir vist 
chronišku ligų.

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

Įlomis Ir tventadiardjd* 19—11

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 9597

Otiao Tel. JBoulevard 6913 
Kez. Tel. Victory 2848 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sta. 
Ofito valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8 :M 

NvriAhnmi, oRcrnl sutarti

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis 

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

Seredomis ir nedM. nagai sutarti 
Rez. 6631 So. California Aven««

Telefoną* Republie 7868

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredol naflra) sutarti.

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

vak. Nedėlioj uajzal sutarimą. 
Ofiso Tel.: Bcalevard 7820 
Namu Tet: Prospėct 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Kiti Lietuviai Daktarai.

Tek Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. NedčL nuo 10 iki 12 a. m.

Dr, S. Naikelis ;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. 1LL.

Dr. A. J. Manikas
PH YS1CI AN-rf URGEON 

Office 4070 Archer Avė. 
Tel. Virginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus.

Dr. Walter M. Eisin 
PHYSICIAN and SURGEON 

Ofisas Marouette Medical Building
Suite 208

6155 SO. KEDZIE AVENUE 
Hemlock 8700

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

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinoma* per 8* 

metus kaipo patyręs gydytoja* cll- 
rurgas ir akufieris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tet Canal 8110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7414

Dr. Charles Sega!
1 OFISAS
: 4729 So. Ashland Avė.

2-ros lubos 
CHICAGO. ILL.

į OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vat ryto, nuo 2 iki 4 

J vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
. vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

valandai diena. .. .
Phone MIDWAY 2820.

Telefonas Yard* 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

West 35th St 
kampas Halsted St. 
)s nuo 10—4. nuo 6 Iki 8

diena.



Ketvirtadienis, liep. 30, ’36

Pilietybes Kvotimai 
Nėra Tokie Baisus 

Kaip Jie Išrodo
Teisėjams uždrausta klaupi 

kvailas klausimus, be to kvo
timai nebėra vieši.

Labai daug ateivių bijo, kad 
jie negalės išlaikyti pilietystės 
kvotimų. Tokiai baimei nėra jo
kio pamato. Praeityje aplikan
tą išegzaminavo teisėjas. Bet 
šiandien daroma kitaip. Dabar 
aplikantą ir jo liudininkus iš- 
egzaminuoja natūralizacijos 
kvotėjas, ir savo kambariuose, 
ne teisme. Paprastai, kitų žmo
nių kambaryje visai nėra. Jei
gu kvotėjas randa, kad apli- 
kantas prisilaiko prie visų rei
kalingų reikalavimų, jis reko
menduoja tokiam ateiviui pilie
tybę išduoti. Jeigu aplikantaš 
nežino angliškos kalbos, ir ne
žino nieko apie Amerikos val
džią, tai kvotėjas jam pataria 
pasimokinti ir sugrįžti kada 
nors ateityje. Jeigu pilietybė 
rekomenduota, tai aplikantaš 
turi atvyktu į viešą teismą pri
imti ištikimybės priesaiką. Tei
sėjas turi teisę kamantinėti 
aplikantą, bet paprastai to ne
daro. Tik valstijų teismai apli
kantą gali egzaminuoti viešai. 
Bet aplikantaš visada gali pa
duoti natūralizacijos peticiją 
federaliam teismui, o ne valsti
jos teismui, jeigu jis nenori 
imti viešus kvotimus.

Tankiai mes girdime nuo 
žmonių, kurie išlaikė kvotimus, 
kad jie yra labai sunkus. Yra 
teisybė, kad neseniai nekurtuo
se distriktuose teisėjai užklaus- 
davo labai kvailų klausimų, kad 
tik apgauti žmones. Tarpe to
kių klausimų buvo tokių, kaip 
“kiek žvaigždžių turi ameriko
niškas kvoteris”, “kaip augs- 
tas yra Bunker Hill pamink
las“, “kiek kojų turi musų kon
stitucija“ ir t. t., bet valdžia 
Washingtone įsakė tokius klau
simus išnaikinti.

Ką sprendžia apie aplikantą
Kvotimo tikslas yra parody

ti apli kanto tinkamumą būti 
Amerikos piliečiu. Kvotėjas no
ri persitikrinti ar

1) Aplikantaš gyvenęs Suv. 
Valstijose mažiausia 5 metus, 
ir apskrityje, kur prašo pilie- 
tystės, sešis mėnesius;

2) Ar jis moka kalbėti ang
liškai ir ar gali pasirašyti var
dą;

3) Ar jis yra doras žmogus;
4) Ar jis apsipažinęs su fun

damentaliais faktais apie Suv. 
Valstijų valdžią ir ar jis tiki j 
Suv. Valstijų Konstitucijos 
principus, ir

5) Ar aplikanto ir jo liudi
ninkų paliudijimas yra užtekti
nas darodymas penkių metų 
gyvenimo šioje šalyje.

Apie žmogaus dorą galima 
spręsti iš to, kaip jis elgiasi 
savo namuose, šeimynoje, su- 
siedijoje ir apielinkėje. Jeigu 
ateivis apleidžia savo šeimyną, 
arba turi žmoną ir vaikus se
name krašte ir naują šeimyną 
šitoje šalyje, arba jeigu jis pa
pildė kokį nors prasižengimą 
per penkis metus prieš padavi
mą aplikacijos, tai jį neskaito 
doru žmogumi. Aplikantaš, ku
ris gražiai gyvena, prisilaiko 
įstatymų, yra darbštus ir pildo 
užduotis savo šeimynai — ne
turi ko bijotis.

Ką klausia?
Neseniai valdžios kvotėjams 

buvo įsakyta kreipti atydą į 
tai, kiek metų aplikantaš turi, 
į jo fizišką padėjimą, jo pra
eitį, ir kokiomis apšvietos pro
gomis jis galėjo naudotis savo 
šalyje ir Suv. Valstijose. Apli
kanto užklausiama keli lengvi 
klausimai apie federalę, valsti
jos ir vietinę valdžią. Kartais 
gal užklausia apie kelte svar
bius įvykius Amerikos istorijo
je ir apie užduotis ir atsako
mybę Amerikos piliečio. Klau
sia tuos dalykus, kuriuos atei

vis turėtų žinoti, kad ir nekan
didatuodamas į piliečius.

Dauguma aplikantų pasek
mingai išlaiko kvotimus. Tik 
apie vienas iš šimto neišlaiko. 
Po trumpo, sistematiško studi
javimo vyras ar moteris, kurte 
tik nori tapti piliečiais, gali 
lengvai apsipažinti su reikalin
gomis informacijomis.

B s »
Pilietystės aplikantai gali ra

sti virš šimtą klausimų ir atsa
kymų knygutėje “How To Be- 
come a Citizen of the United 
States“, kurią išleido anglų kal
boje Foreign Language Infor
mation Service, 222 Fourth 
Avenue, New York City. Kaina 
25c. [FLIS]

Oną vardadienio 
puotos
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BIRUTE
buvo daug, netoli

Onį Stankienė, jos 
Emily ir S tolia vai-

kevičienę, 2957 West Jackson čiau adresu ir labai gerai atlie- 
boulevard.

Po skanių pietų svečiai tapo 
palinksminti puikia muzika. 
Jaunosios giminaitė, p-lė Aldo
na Briedžiute su savo broliu, 
labai gražiai pagrojo pianą ir 
smuiką.

Jaunavedžiai aplaikė daug 
gražių dovanų ir malonių lin 
kėjimų nuo giminių ir draugų.

Taip jaunavedžiai, taip visi 
vestuvių dalyviai jautėsi, geroj 
nuotaikoj.

Jaunoji poniutė Elvyra šim- 
kunienė su savo seseria užlai
ko Beauty Parlor minėtu aukš- vą, kitą į krutinę.

ka savo darbą.
Jos taipgi yra Naujienų skai

tytojos.
Linkime daug laimės ir pasi- 

sekimo jaunajai 
sukurtame gyvenime.

,— Vestuvių dalyvė P. M.

• - . . r ;

Automobilis užmušė 
mergaitę

porai naujai

Brightonparkietis 
nusižudė

Rasta nusišovęs Anton Stre- 
11a, 2409 So. Albany avenue. 
Viena kulka pataikė į jo gal-

Jenny Accrda 10 metų, 2021 
Grenshavv Street, tarp pastaty
tų automobilių, nuo šalygatvio 
išbėgo į gatvę ir tiesiai patai
kė po ratais pravažiuojančio 
troko. Mergaitė užmušta.

sirėmė į lango stiklą antrame 
aukšte. Tinklas (screen) iš
sprūdo iš rėmų ir vaikas iš
krito žemyn. Užsimušė. Vaiku
tis gyveno adresu 4229 Kcn- 
more avė.

Kūdikis užsimušė
William Johnson Jr., aštuo

niolikos mėnesių kūdikis, at-

Vakacijos pagunda — 
turi savyje Labiau-Su- 
švelnintŲ Old Golds pa
kelį—visuomet Dirbtu- 
vės-Šviežumo. —

Garsinkite Naujienose

The sand-dunes outing of the 
Birutė choras was a huge 
success. The group gathcred at 
Kačerauskas’s place early Sun- 
day morning, July 19th. If 
you were on the road that 
morning, you mušt have heard 
them singing all the way.

After a hearty welcome by 
Mr. Kačerauskas himself, the 
group sauntered over to the 
lake. It was a great day both 
for swimming and for beach 
games. You should have seen 
Anthony Stelmok fight a duel 
with Jo Schirltz,’ wrestle with 
Julia, and fili Aldona Gulbin’s 
cap with water. Mrs. Paul Mik 
ler’s coat of tan is something 
to write home about.

Būt the best sport of the 
day was hiking — long walks 
through the woods, along the 
lake shore, and on the hill tops. 
John Balanda liked it so well, 
he hiked for five hours. Bi
rutė too. Just ask them about 
it.

Surrounded by Kačerauskas’ 
interesting paintings, the group 
sat down at his table to do 
justice to their victuals. He- 
len’s chops and Aldona’s po- 
tatoe salad were quite the rage. 
Julia’s grape jtfice just hit the 
spot. Silence (except for the 
candid remarks of Joe) ensued 
as the group devoured the de- 
licious food. Nothing likę a 
good swim for an appetizer, 
you know.

A bonfire scene — setting 
the sunburned faces aglow as 
they sang on the shore-broughi 
the day to a close.

The chorus missed Mr. By- 
anskas who stayed home bė- 
cause of a bad cold. We hope 
you are feeling much better 
again, Jack.

On Thursday, July 30th, 8 
P. M. there will be a regulai? 
meeting of the Birutė chorus 
at Sandara Hali.

T0WN OF LAKE. — šešta- 
dienio vakare, liepos 25 d., 
surengta didelė puota Town of 
Lake apielinkėj adresu 1812 
West 46th Street, pas pp. Oną 
ir Frank Stankus.

Jie turi savo namą, gražų 
kiemelį, žaliuojančią žolę ir 
gėlėmis išpuoštą. Tai ir ban- 
kietas laikyta šioj žaliuojan
čioj žolėj po atviru dangum. 
Šviesos buvo išvadžiotos, tarp 
medžių stalai ir suolai sudėti 
ir baras pagal sieną. Atrodė 
labai gražiai.

Svečių 
šimto.

P-n i a 
dukterys
šiuo svečius tai prie baro, tai 
prie užkandžių, o p. Stankus 
ragino visus eiti prie baro ir 
uždainuoti į Onos sveikatą. 
Svečiai mielu noru pildė jo į- 
sakymą.

Nors buvo gėrimų daug ir 
įvairių, tačiau girtų nesima
tė, tik buvo visi gan linksmi.

Apie 12 valandą pakviesta 
vakarienei. Valgiai pagaminti 
skanus ir įvairus. Po vakarie
nės buvo rodomi krutaini pa
veikslai. Rodė juos p. Durša, 
ir visiems jie patiko. Sudai
nuota keletas gražių dainelių; 
taipgi ir latviškai dainuota, 
nes susirinkusių buvo dau
giausia žagariečių, kurie visi 
moka latviškai. Muzikai gro
jant, jaunimas smagiai šoko.

Nepasakysiu kaip ilgai puo
ta tęsėsi, nes aš, palinkėjusi 
viso gero Onutei, apleidžiau 
puotą 2 valandą ryto.

NORTH SIDE. — Nedėlioj 
įvyko Žagariečių Kliubo susi
rinkimas. Tiesiai iš svetainės 
trejetas šeimynų
pasveikinti p-nią Oną Klevins- 
kienę North Sidej. Ten ir vėl 
smarkiai subaliavojom į Onu- 
tės sveikatą; Buvo gan vėlyvas 
vakaras, kai sugrįžome namo.

—M. M.

važiavome

Šaunios vestuvės

Nedėlioj, liepos 26 d. 1936 
m., apsivedė p. Aleksas Šimkū
nas su p-le Elvyra Stulpinaite.

Vestuvių puota atsibuvo pas 
jaunosios seserį Teodorą Maciu-

ŠIOS SAVAITĖS
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Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtą būti.

Eitra Bargenai
LINOLEUM 9x12 

STIPRUS IR GRAŽUS 

$3.95 
ROOSEVELT 

FURNITUREcį 
2310 West 

Roosevelt Road 
’ Tel. Seeley 8760

NATHAN
KANTER

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING 

VIENU METU SENUMO.

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL UQUŪR C0. 
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

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 termometrų 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymų. Bet jiis 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 —

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

Pirkite pas Lietuvį:
BLUE FRONT MEAT MARKET

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

GERKIT TIK GERA ALŲ 
umbros;/#

SOUTH SIDE BREWING COMPftNY

MOTERYS

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai 51.10

TAUPYKIT PINIGUS UŽ
TIKRINTOJ IŠTAIGOJ

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

Mokam dividendų kas 6 mėnesiai. Praeityje 
išmokėjom 4%

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

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

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentas

NAUJIENOS 
1739 So, 
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1739 South Halsted Street
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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 greitą ir teisingą patar
navimą.

3225 So. Lituanica Avenue L. m. norkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 — Rea. YARDS 2084

Jau galite gauti naujų, padidintų ir 
pagerintų

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

CHICAGO ILL.

PETER PEN
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine

1739 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

Subscription Ratea:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
DL Telefonas Ganai 8500.

DEPRESIJA AMERIKOJE IR KITUR

Tautų sąjunga leidžia mėnesinį statistikos biulete
nį. Paskutiniame to biuletenio leidinyje paduodamas 
pramonės gamybos palyginimas įvairiose valstybėse. 
Lyginama dabartinė pramonės gamyba su 1929 m. ga
myba. Tai daroma, matyti, todėl, kad 1929 m. gale pra
sidėjo depresija, kuri dar ir šiandien nepasibaigė.

Imdami 1929 m. pramonės gamybą kaip saiką, mes 
matome, jog kai kurios valstybės jau baigia depresiją 
išgyventi. Daugiau to: palyginus su 1929 m., visoje eilė
je valstybių pramonės gamyba žymiai pakilo. Tuo at
žvilgiu pirmą vietą užima Japonija, kuri dabar pagami
na 35 nuošimčiais su viršum daugiau prekių nekaip 
1929 m. Paskui seka Suomija, Čili, Danija, Estija, Ang
lija, Norvegija ir Švedija.

Visų aukščiau suminėtų valstybių pramonės gamy
bos lygis pakilo. Vadinasi, jos dabar pagamina daugiau 
prekių nekaip 1929 m.

Vokietija, kur ginklų ir. amunicijos fabrikai dirba 
dieną ir naktį, vis dėlto dar nepasiekė 1929 m? lygio. 
Kad galėtų to lygio pasiekti, reikia gamybą padidinti 
maždaug keturiais nuošimčiais. Austrija, Ispanija, Ita
lija, Kanada ir Belgija .dar labiau yra atsilikusios su 
gamyba nekaip Vokietija. Tačiau jos vis dėlto prašoko 
Jungtines Valstijas, kame pramonės gamyba, palyginus 
su 1929 m., vis dar atsilikusi dvidešimt vienu nuošimčiu.

Pramonės gamybos padidėjimo atžvilgiu blogesnėje 
būklėje nekaip Amerika yra Čekoslovakija, Prancūzija, 
Olandija ir Lenkija. Paskutinioji dabar pagamina tik 
apie 68 nuošimčius tiek prekių, kiek ji pagamindavo 
1929 m. Tuo budu depresija ten jaučiama skaudžiausiai. 
Nieko tad nuostabaus, kad darbininkų ir valstiečių 
bruzdėjimas vis labiau ten1 plinta.

Tautų sąjungos statistikos biuletenio duomenys ro
do, jog Amerika dar toli-gražu nėra depresijos išgyve
nusi. Pramonės gamyboje ji dar nepasiekė 1929 m. ly
gio, o tuo tarpu jos gyventojų skaičius žymiai padidėjo. 
O tai reiškia, jog priaugo daugiau darbininkų, kurie 
atsidūrė bedarbių eilėse.

Įdomu čia bus pažymėti ir tas faktas, jog viso pa
saulio pramonės gamyba 1935 m. pasiekė 1930 m. lygį, 
bet bedarbių skaičius 1935 m. pasiekė ne penkioliką mi
lijonų, kaip buvo. 1930 m., o beveik dvidešimt vieną mi
lijoną. Dėlei nedarbo padidėjimo, žinoma, vyriausiai yra 
kalta pramonės racionalizacija. Atseit, pritaikymas pra
monei visokių mašinų, kurios pavaduoja darbininkus ir 
išstumia juos lauk iš darbo.

VOKIETIJOS KARO BIUDŽETAS

Vienas Anglijos laikraštis rašo, jog jis iš patikimų 
šaltinių patyręs, kad šių metų Vokietijos karo biudžetas 
sieksiąs $4,500,000,000. Apsiginklavimui busią išleista 
apie du bilijonai dolerių, o likusieji kariuomenės išlai
kymui.

Kadangi apskaičiuojama, jog per metus visi Vokie
tijos žmonės turi apie 18 bilijonų dolerių pajamų, tad 
išeina, jog karo reikalams naciai yra pasiryžę išleisti 
vieną ketvirtąją dalį visų pajamų.

Toks beprotiškas ginklavimąsi gali reikšti tik vieną 
dalyką: nacių valdoma Vokietija rengiasi karui, nors ji 
ir kalba apie taiką.

SAUSROS PASĖKOS
**..... . »

Oro atžvilgiu šie metai yra tikrai nepaprasti, žie
ma pasižymėjo dideliais šalčiais, o vasara — nepapras
tais karščiais. Pavyzdžiui, North ir South Dakotų vals
tijose pereitą žiemą paeiliui per 96 dienas temperatūra 
buvo žemiau nekaip 32 laipsniai. Bet štai* liepos mėnesį 
tose pat valstijose per keletą dienų temperatūra siekė 
100 ir daugiau laipsnių šilumos! Apskaičiuojama, kad 
dėl šilumos ten mirė arba prigėrė apie 500 žmonių.

Karščiai ir sausra pirmiausia palietė Dakotų valsti
jas. Tačiau netrukus persimetė ir kitur.

Kiek nuostolių Amerikos farmeriams padarė šios 
vasaros sausra, žinoma, dar niekas negali tikrai pasa
kyti. Vieni spėja, kad nuostoliai sieksią $300,000,000, o 
kiti, — kad tris bilijonus dolerių. Tačiau jau ir dabar

Ulsakyve kalnai
Chicagoje — paltu:

Metams .... ...... —...........   $8.00
Pusei metų------------------------- 4.00
Trims mėnesiams _ ____  2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui __ __  .75

Chicagoj* per išnešiotojus:
Viena kopija------------------------- 8c
Savaitei________ .—---------- 18c
Mėnesiui  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams_________   $5.00
Pusei metų ...-----....------ 2.75
Trims mėnesiams_ ______  1.50
Dviem mėnesiams....... ........ — 1.00
Vienam mėnesiui___________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams___ _______ _____ $8.00
Pusei metų-------------------- _ 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENAS, CMeag®! BL _ u_ . ■ ■..—.. ■ ................
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apie 200,000 farmerių šeimų yra skaudžiai dėl sausros 
nukentėjusios. Tos šeimos yra reikalingos pagalbos. Fe- 
deralė valdžia skubiai tą pagalbą organizuoja. Nukęn- 
t ėjusiems farmeriams šelpti planuojama kiekvieną mė
nesį išleisti apie $1,600,000. Bus jiems teikiama ir kito
kia parama, kaip tai, Jengvomis sąlygomis paskolos sėk
loms ir pašarui įsigyti. Toms paskoloms jau dabar nu
matoma paskirti 18 milijonų dolerių.

Apžvalga
“LITERATŪRA”

Lietuvos universiteto huma
nitarinių mokslų draugijos lite
ratūros skyrius pradėjo leisti 
“Literatūros” žurnalų, kurį re
daguoja Vincas Krėvė-Mickevi
čius.

“Literatūros” pirmas nume
ris įvairus ir įdomus. Iš viso 
matyti, kad itas žurnalas .atsto
vaus pažangiesiems Lietuvos 
rašytojams.

“Literatūros” prenumeratos 
kaina metams 3, litai, o užsie
nyje dvigubai. Adresas: “Lite
ratūra”, V. D. Universitetas,
Humanitarinių mokslų fakulte
tas, Kaunas.

FALSIFIKUOJA FAKTUS

“Lietuvos Aido” Nr. 316 yra 
išspausdintas ilgokas raštas 
antrašte “Po Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje seimo”. Iš vis
ko matyti, kad to rašto auto
rius (K. S. K.)( yra Clevelando 
Karpius, kuris pas Amerikos 
lietuvių tautininkus ir sanda- 
riečius dabar eina “dvasios va
do” pareigas.

K. S. K. giriasi tautininkų ir 
sandariečių laimėjimais. Girdi, 
jie laimėję trimis svarbiausiais 
klausimais. Būtent, redakto
riaus, seimo vietos ir rezoliuci
jos klausimais.

Štai kas rašoma apie “laimė
jimų” rezoliucijos klausimu:

“Grigaitis, nudžiugęs tokiu 
savo laimėjimu, tuoj linksmu 
upu skaito projektų antros 
rezoliucijos, kurioje siūloma 
susivienijimui pareikšti ne
pritarimų esančiai Lietuvoje 
tvarkai. Tačiau balsuojant 
pasirodė, kad kairiųjų fron
tas nėra toks stiprus, kaip 
lig tol buvo jaučiama, nes 
rezoliucijos balsavimas paro
dė didelį tautininkų ir san
dariečių moralinį laimėjimų”.
Koks buvo tas tautininkų ir 

sandariečių “moralinis laimėji
mas”, mes sužinome iš to, kas 
parašyta kelios eilutės žemiau. 
O ten pasakyta, jog tautinin
kai ir sandariečiai neperleidę 
“tos šlykščios rezoliucijos”.

Vadinasi, K. S. K. stengiasi 
sudaryti Lietuvoje tokį įspūdį, 
kad Susivienijimo seimas atme
tė rezoliucijų Lietuvos klausi
mu! Tuo tarnu visiems juk yra 
žinoma, kad balsuojant seimas 
dauguma balsų pasisakė už re
zoliucijų, nors tautininkai ir jų 
bičiuliai sandariečiai stengėsi 
jos “neperleisti”!

Kuriems tad galams tas Sme
tonos “kavalierius” bando taip 
begėdiškai falsifikuoti visiems 
žinomus faktus?

Rašo K. S. K. ir apie “'tau
tiškų centų” padalinimų. Mini, 
kam ir kiek buvo paskirta. Ta
čiau bekalbėdamas apie tų pa
skirstymų, matyti, jis neteko 
“žado” ir neįstengė pasakyti, 
jog seimas paskyrė $400 Lie
tuvos kaliniams, kurie yra nu
kentėję dėl fašistinės Smetonos 
diktatūros.

Yra žmonių, kurie ir papras
čiausių faktų negali teisingai 
atpasakoti. Tuos faktus jie bū
tinai turi iškraipyti taip, kad 
jie atitiktų jų norus ir troški
mus. Tai rųšiai žmonių priklau
so ir p. K. S.‘ K.

DĖL TAUTININKŲ 
“LAIMĖJIMO”

Tautininkai bando patys sa
ve ir kitus įtikinti, jog SLA 
jubiliejiniame seime jie išėję 

laimėtojais. ' Apie tautininkų 
“laimėjimų” gana vykusiai kal
ba “Darbininkas”. Jis sako:

“Tačiau benagrinėjant tų 
prieš socialistus ‘laimėjimų’ 
patiems tautininkams tenka 
prisipažinti, kad tas laimėji
mas daugiau panašus į pra
laimėjimų. Tai atrodo lyg bu
tų ‘pasitraukimas į geresnias 
strategiškas pozicijas’, kaip 
būdavot vis sakoma nelaimin
gos atminties generolo Ku- 
ropatkino, po kiekvieno rusų 
prieš japonus pasitraukimo. 
Vadinasi, mušis kad ir lai
mėtas, bet pozicija vis prie
šo rankose... Ir taip SLA 
pirmininkas socialistas, di
džiuma Pildomosios Tarybos 
narių socialistai, ‘vogčiomis’

Lietuvos Gyvenimo 
Margumynai

(Musų specialaus koresponden
to pranešimas)

štai jau keletas metų kaip 
Lietuvos vidaus gyvenimą pla
ka kažkoks skaudus likimas. 
Įsigalėjusi visuomenėje atviros 
kovos pavidale nesantaika, ko
va už geresnį, žmoniškesnį, tei
sesnį gyvenimų vis daugiau ir 
daugiau aukų reikalauja, Bet 
šitas aukas, tas prarastas žmo
nių gyvybes dar galima vienu 
ar kitu bu’du pateisinti, supra
sti, tai prasmingos aukos, ne 
išvengiamos kiekvienoje kovo
je. Aišku, jos galėtų būti ne 
taip skaitlingos, rie tokios skau
džios, bet tokia musų nerami, 
žiauri tikrovė. Kuomet ne di
delei mažumai tenka atsispirti, 
kuomet ji turi grumtis dėl sa- 
vo išsilaikymo, paprastai tokia 
mažuma pasidaro kietesnė, 
žiauresnė negu jai privalėtų ir 
derėtų būti.

Bet Lietuvoję būva ne ma
ža ir tokių au’kų, kurių gyvy
bės praradimas, rodos, yra vi
sai beprasmis, bereikalingas ir 
tik priklausė nuo visokių neti
kėtinumų ir jokiu budu nega- 
Ii visa tai suprasti ir pateisin
ti.

Traginga Jono Knašo mirtis
žmogui mirtis, sako, visuo

met ateina netikėtai ir nelaiką 
Bet ji ateina kartais tikrai per 
ankstyvai ir, rodos, perdaug 
žiauri ir visai bereikalinga bu
vo.

čia turiu galvoje netikėtą ir 
tragingų mirtį amerikiečio Jono 
Knašo?

Amerikietis Jonas Knašas 
pereitais metais lietuvių pasau
lio kongreso metu su1 kitais 
sportininkais atvyko į Lietuvą. 
Lietuva jam patiko, jis panoro 
kuriam laikui čia apsigyventi ir 
pramokti lietuvių kalbos. Be to, 
jis norėjo pamokyti Lietuvos 
sportininkus. Jonui Knašui bu
vo sudaryta proga apsigyventi 
Lietuvoje. Jis gavo Klaipėdoje 
tarnybą ir čia mokė, treniravo 
boksininkus ir pats mokėsi lie
tuvių kalbos. Vėliau buvo pa
kviestas į Kauną ir čia kelis 
mėnesiu’s kartu su Čikagiečiu 
advokatu Savickiu taip pat tre
niravo sportininkus. Jonas 
Knašas savo ramiu budu, tai
kiu sugyvenimu ne tik sporti
ninkų tarpe daug simpatijų įgi
jo, bet ir pašaliečiai jį mylėjo. 
Retai kas iš Kauno gyventojų 
nepažino to aukšto, rausvai 
šviesaplaukio, stipraus ugic, 
nuolat besišypsančio jaunikai
čio amerikiečio.

Sako, paskutiniu laiku, kai 
abudu su advokatu ‘Savicku pa-

nubalsuota skirti 400 dolerių 
iš tautiškų centų ‘Lietuvos 
politiniams kaliniams’ — žo
džiu, smūgis po smūgio tai
komas tautininkiškajai orga
nizacijai, gi jos nariai tyli 
ir — kenčia. Esu jie būvę 
gerai užsigrūdinę prieš mik
lių ‘pažangiųjų’ (socialistų) 
taktikų ir mokėję įžiūrėti 
‘vilkus avių kailyje’, bet vis 
dėlto davėsi' suvedžiojami, ir 
leido ‘vogčiomis’ nubalsuoti 
stambių pinigų sumų iš tau
tiškų centų visai netautiš- 
kiems, ar geriau pasakius
prieštautininkiškiems reika
lams. Reiškia, viena iš dvie
jų: arba tautininkai seime 
žiopsojo, arba buvo mažumoj. 
Ir viena ir kita didelės gar
bės nedaro ir skaidrios 'vil
ties ateičiai nesuteikia.”
čia vis dėlto reikia pastebė

ti, kad “Darbininkas”, be reika
lo Pildomosios Tarybos pažan 
giuosius narius vadina socialis 
tais. Tikra to žodžio prasme jie 
nėra ‘ socialistai, nes sociali&tų 
paritjai nepriklauso.

siryžo išvažiuoti iš Lietuvos, 
Jonas Knašas lyg ir praradęs 
dvasios lygsvarą. Jis tai protar
piais buvęs perdaug impulsy
vus, tai pernelyg dvasios pri
slėgtas. Kaip kam jis skundė 
si, kad tiek mažai Lietuvoje 
esąs nuveikęs, o buvo užsimo
jęs daug daugiau padaryti.

Bet iš viso Jonas Knašas bu
vo daug daugiau savyje užsida
ręs, mažai kalbąs.

Ir štai Jonas Knašas staiga 
dingo. Vieni manė, kad jis iš
važiavo pas gimines, o kiti spė
liojo, kad jis šiaip jau išėjęs po 
Lietuvą pasivaikščioti, nes jis 
iš viso labiau buvo pamėgęs 
vienumoje gyventi.

Nemune kelios suvaitos atgal 
bi?vo rastas lavonas, bet jo nie
kas negalėjo pažinti. Mat, la
vono su drabužiais daugiau 
dviejų sųvaičių vandenyje išbū
ta, tai buvę iš veido sunku pa
žinti. Ir tik kaip visiems pa
rupo Jono Knašo likimas, o
ypač jo draugui advokatui Sa- džiuliu’s sklandytuvus,

“LAIKAS SURIRUPINTI KAI IŠDYKĘ VAIKAI NUTYLA!”

viekui, kreiptasi į policijų ir 
čia paaiškėjo, kas yra tas ne
žinomasis lavonas, — tai Jonas 
Knašas.

šita traginga ir kartu pa
slaptinga Jono Knašo mirtis 
labai sujaudino ne tik visus 
sportininkus, su? kuriais Jonas 
Knašas dirbo, bet ir šiaip pa
šaliečius žmones. Jo mirties 
priežastį taip ir nevyksta išaiš
kinti. Negalima manyti, kad jis 
besimaudydamas butų prigė
ręs, nes rastas lavonas su dra
bužiais, ir vargu išaiškės, prie 
kokių apystovų jis mirė.

Jo draugas advokatas Savic
kas jau išvyko į Čikagą.

Juroj žuvo Jonas Garmus
Nespėta dar mirtis Jono Kna

šo pamiršti, štai kaip praneš
ta, kad Klaipėdoje audros "me
tu uoste, nuo volo bangų į ju
rą mvblokšti du jaunikaičiai 
NiemčinoVas ir J. Garmus. Jur
gis Garmus, 8 klasės mokinys, 
daktaro A. Garmaus sūnūs. Tai 
buvo pasiryžėlis jaunikaitis, ku
ris buvo davęs sau įžadus nu
kariauti jurą, Lietuvos laivynu 
išraižyti vandenynų kruti ir vi
so pasau’lio uostuose išvažiuoti 
Lietuvos laivyno vėliavų, šito* 
kio pasiryžimo lydimas jauni
kaitis Jurgis Garmus jau ke
linti metai iš eilės vasaros me
tu važiuodavo į pajūrį grudy- 
tis busiąmo jurininko gyveni
mui, mokytis plaukioti ir ste
bėti juros gyvenimų. Jurgis 
Garmus, nors ir jaunulis, bet 
jau’ ne vieną kartų beidare iš 
Kauno Nemunu yra nuplaukęs 
į Klaipėdą. Tai rizikinga ir pa
vojinga kelionė, o juo labiau 
plaukti savo sudaryta beidare; 
bet visuomet visas klintis jis 
nugalėdavo. Savo tikru nuošird
žiu pasiryžimu Jurgis Gramus 
dau’g patraukė ir kitų jauni
kaičių norus tapti Lietuvos ju
rininkais ir Lietuvą padaryti 
pilna prasme juros valstybe.

šia 
kad 
tarpe yra nemaža tokių jau
nuolių, kurie pilni, kupini ge
rų pasiryžimų, gerų norų eit) 
savaimingais keliais. O tie sa
vaimingi keliai kai ką stiebia 
į aukštybes, į erdves, o kitus 
į vandenynus. Kitaip tarus, 
vieni ryžtasi ateityje nugalėti 
erdvę, padangėse skraidyti, o 
kiti vandenynais plaukioti. Vie
ni jų sėkmingai jau daro di- 

o kiti

proga reikia pastebėti, 
besimokinančio jaunimo

Ketvirtadienis, liep. 30, *36

laivelius. Savais sklandytuvais 
jau kai kas iš jų yra erdves 
išmėginę ir tenais skraidę, o 
kiti savais padarytais laive
liais, beidarėmis plaukioja Lie
tuvos upėmis ir Baltijos ju
ra.

Savo laiku esu rašęs,akad Lie 
tuvoje daug yra paslėptos po
tencijos, daug gerų jėgų kū
rybiškai nusiteikusių žmonių, 
kurie esamose sųlygose savo 
norus tinkamai negali išvysty
ti. Kaip tik vidaus - gyvenime 
susidarys darnesnės sugyveni
mo sąlygos, Šios pajėgos labai
audringai pasireikš ir savo 
darbštumu, savo sumanumu ir 
išmintimi daug ką nustebins.

Dabar šios pajėgos, besiver- 
žią į gyvenimą, visur sutinka 
daug visokių bereikalingų kliu 
čių, visokių kabliukų.

(Bus daugiau)

Jau atėjo žurnalas 
KULTŪRA No. 5 
iš Lietuvos

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

Autoritetas ir laisvoji min
tis—prof. V. čepinskas

Tautų megalomanija —P. 
Audronis.
Iš Britų Indijos gyvenimo— 
prof. P. Leonas.

Įspūdžiai iš Leningrado ir 
Maskvos—Ant. Venclova.

1936 metai — Ad- Lastas.
Plienas verda — A. Pavi

lionis.
Gabrielės Petkevičaitės— 

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

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

fes. E. Tichomirov.
Ryto debesys 

lionis.
Karas istorijos faktų švie

soje — M. Pakalniškis.
Apžvalga ir redakcijos 

straipsniai. 68 puslapiai — 
Kaina 45 centai.

galima gauti
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted St.

A. Pavi-

Reikalaukite “NAUJIENAS 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato- 
gurno dėlei.



NAUJIENOS, ChieagS, m

ŽINIOSMUZIKOS savo

lapkričio 15

per

apielin
valstijos sosti

kurioje p-lė Katkau

South Carolinoje

KIPRAS PETRAUSKAS

Kviečiame

Sofija

Automobiliai
Auto Mekahikai

ILaidotuviij Direktoriail

kalbėjo

ateinant, pas

Parodyk man ta py-

SUSIRINKIMAI

Ar tamsta galėtu 
man dešimtuką py

ponas Tliomas Mac- 
Apie 20 susirinkusiąLIETUVOS ARTISTŲ 

PASISEKIMAI SVETUR

auto me- 
užtikrina 
geriausia

Rugpjūčio 8 d 
Kliubo Moon-

Nematomo 
kuri nebuvo

*1200 
$4500 
$15-00 
$100

apie RimskyKorsakovo 
“Legenda 
Kitezh”, 
Buenos Aires net nuo

ronto, Kanados moteriškė, 
siėmė pagalvę, užtiesalą, 
lipo per tvorą ir pramiegojo 
visą naktį ant žolės 
kės kapinėse.

Paškevičiūtė New 
Yorife

Ritai 
debiute 
moksle

3 m. Berniukas Sudegė 
Begelbėdamas 
Kralikus.

3 metų 
nango, N, 
turėjo kelis kralikus 
bai mylėjo. Pereitą ketvirtadie
nį pamatęs, kad dega tvartas 
kuriame kralikai gyveno, kūdi
kis puolė juos gelbėti, žuvo ug 
nyje kartu su gyvuliais.

PRANCIŠKUS
Persiskyrė su 

liepos 28 dieną, 
1936 
žiaus

Hospital
Ligoninė

Karščiai ir Desperatiš
ki žygiai •

Karščiai, kaip pasirodo, žmo
nes priveda prie desperatiškų 
žinksnių 
tvankiame bute 
kitos vėsesnės vietos, viena To

806 West 31st Street 
Victory 1696

Norėdama 
duktė

7 te.-A

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas. 8446 So. Vincennes Avė,

............ . 'ir Ka
Stonis. Priklausė Lie

—- Overhąuling
Straightening fenders and

Geras ir sku-

progos keistūtiečiams

alsted St.
BOUlevard 7814

Robert Hali, Chitte- 
Y. ūkininko sutnus 

Juos la-

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

4020 ARCHER AVENUE 
Tel. Lafayette 2082

Negalėdama miegoti 
nerasdama

; •... -

SVEIKATOS KLINIKĄ
Tonsilai išimami

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

nėje ............... .
Akušerija na

muose .......... .-
Medikalė egzami

URci.ici
DOUGLAŠ PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avė.

operos reikalavimams

Atsikėlė iš Grabo 
“Spacieriui”

Debrečine, Vengrijoje, laike 
audros sužaibavo ir pritrenktas 
krito 11 metų berniukas.

Manydami, kad berniukas ne
gyvas, tėvai įdėjo jį į grabą 
ir rengėsi palaidoti. Bažnyčio- 
j e žmonės apmirė iš baimes, 
kai negyvėlis grabe ėmė judė
ti, atsikėlė ir išėjo sau per du
ris.

nuomo- 
ji sieks augščiaitfsio 
savo profesijoje.

J. K. AUTO REPAIR SHOP
Repairing Overhąuling — Battery 
Service - 
painting,

Darbai garąptuoti, 
bus patarnavimas.

JAS. KASLAUSKAS
911 W. 33rd Place Yards 0955

* Keistučio Kliubo 
susirinkimo

Aplaistė mbtėrj 
gazolinu ir padegė

Winstone, 
sunkiai sirgo 58 metų moteriš 
kė, Lizzie Lawson 
invalidės nusikratyti 
nakties laiku lovą aplaistė ga
zolinu ir padegė.

Motinos nusikratė, bet už tai 
neteko laisvės 30-čiai metų.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

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

Burdingierius: Oh, mai gaŠ, 
bet šitie pyragai kieti kaip ak
menys.

Yuškis: Aš žinau. Todėl ir 
sakiau, pasiimkit kokį tik no

Anelės Steponavičienės 
darbuotė

didelį malo- 
augšto ka- 
savo tarpe 
gražiai re

M. Adomaitienė, J. Shaikienė, 
M. Sakalienė ir G. K. Budris. 
Šios komisijos didžiausias dar
bas bus surengti Keistučio Kliu
bo 25 metų jubiliejinį vakarą 
Sokolų svetainėj 
d 1936 m.

Komisija taipgi praneša, kad 
r,' 

ji duos 
smagiai pasilinksminti prie mė 
iiulio šviesos.
įvyks Keistučio 
light Picnic Dambrauskio Far- 
moj, Willow Springs. Tad ten 
mes ir 'vėl visi galėsim susitik
ti. Malonėkite atsilankyti.

Per šį pusmetį Keistučio 
Kliubo aštuoni nariai mirė. At- 
rddo, kad šis metas Keistučio 
Kliubui bus daug sėkmingesnis, 
negu praeitas, nes praeitą me
tą kliubas turėjo labai daug 
mirčių.

B. Rudgalviutė, koresp.

Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems. " “ _ i
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtine, vynas, alus Am- 
brozia, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti į musų naują užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englewood 2792 

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

Juokai-pasikalbė 
jimai

21-st PLACE TAVERN 
& RESTAURANT

Steikai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Riverside alus, visokios geros 
rųšies degtinės ir savininko vardu 
A. Stukas Tony’s Private Stock deg
tinė ir cigarai. Savininkai—
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI

701 W. 21st Place
Tel. CANAL 7522.

Svarbiojoj Gaškos rolėje Ki
pras Petrauskas davė gyvą cha- 
rakterizavimą ir žavingą daina
vimą. Ponia Vincė Jonuškaitė- 
Zaunienė ir Ipolitas Nadgrod- 
skis taipgi dalyvavo sąstate, 
kurį visa susirinkusi publika 
karštai priėmė.

Moussorgsky’o opera ‘Toris 
Godounoff” irgi buvo triumfas 
taip Emil Cooper’iui, kurs di
rigavo, taip lygiai visiems da
lyviams. šioje operoj Kipras 
Petrauskas dainavo Dimitri 
rolę, kuri pasižymėjo kaipo vie
na geriausiai atliktų. Kaip pir- 
mesniame, taip ir šiame pasta
tyme dalyvavo ir p-nia Zaunie- 
nė, ir p. Nadgrodskis, pasižy
mėdami savo artistiniais gabu
mais.

Musų lietuviai artistai drą
siai stoja kartu su pasauliniai 
žymiais dainininkais ir susilau
kia augšto pripažinimo jų ar
tistinių resursų iš rimtos ir 
kritiškos muzikos mylėtojų pu
blikos ir oficialių muzikos ko
respondentų. Ir mes šiaurinės 
Amerikos lietuviai džiaugiamės 
kartu su Pietinės Amerikos lie
tuviais, kurie turi 
numą turėti šiuos 
libro menininkus 
kad lietuviai taip 
komenduoja save pasauliui 
i/niversale kalba-muzika.

MILDA AUTO SALES
Vienintelis lietuvis pardavėjas 

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

TeL Rcpublic 8402
Urane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Chicago, Ilk

LOUIS INN
Cary Specal Alus pas mus visados 
ir veltui 
kopūstais ----------
niais Bar-B-Q veltui, 
šeštadienis 
yra ir gražus kambariai dėl vasaro 
tojuL ‘ #
Louis ir Bernice Niziri 

skiai
83rd AND KEAN AVENUE

Bungalow Inn
Musu užeigoj visados randasi ge

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

82nd and Kean Avenue

JUOZAPAS
UDEIHI

IR TĖVAS
REPublic 8340

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS 

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

Tel. Englcwood 5883—5840

John Gricius Tailor
Pranešu visiems draugams ir kostu- 
meriams, kad persikėliau į naują 
vietą. Pėr 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.

Lietuviai muzikai ir Texas 
valstijoj

Kelios savaitės atgal San An- 
tonio, Texas, buvo švenčiama 
nacionalė muzikos savaitė. Pro
gramoj viena svarbi sekcija 
buvo spektaklis užvardintas 
“Folklorama”, talpinęs visų tau- 
tų muziką, kurią komplikavo 
ir sutvarkė ponia H. Petraitis. 
Didelė orkestrą, taipgi ponios 
Petraitienės vedama, teikė 
akompanimentą spektakliui, ku
riame dalyvavo sūviš penkių 
šimtų Vaikučių ir solistų, 
blikos buvo daug, ir visos 
tangos labai įvertintos.

Didžiausią vakaro kompli
mentą p. MacBuTney suteikė 
poniai Steponavičienei už jos tu
rėjimą gilaus supratimo moki
nimo ir lavinimo balsų, už rim
tumą ir nuoširdumą, kurį ji 
parodo savo dartyę, ir,už gra
žius jos pastangų rezultatus.

Po viso programo ir įdomių 
pasikalbėjimų p. Steponavičie
nė vaišino mus skanumėliais ir 
arbatėle 
čių pasidalinimas, ir taip gra 
žiai praleidom vakarą dėka p 
Steponavičienės rupestingum. 
savo mokiniais.

Buenos Aires koresponden 
tas, rašydamas apie operos se 
zoną Colon’e, entuziastiškai at 
siliepia 
Operą 
Miesto 
statyta 
1929 metų, šis naujas pasta
tymas, vadovybėj gabių režiso- 
rių Petro Olekos ir Nicila La- 
veretzki su dirigentu Emi) 
Cooper, iškeliant operos visan 
“highlights”, buvo augšč.'atfsios 
kokybės.

Šie lietuviai ir lietuvaitės ii 
siėmė laisnius (leidimus) ve 
dyboms:

George Roucka 22 m. ir Do- 
rothy Wiedeman 19 m.

Alfonse Kransinski 25 m. ir 
Loretta Majewski 17 m.

James Blakes 22 m. ir Wilia 
Love 21 m.

William Shicas 30 m. ir Mary 
Grinnis 22 m.

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

A.’fA.
ANTANAS STRELA

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 28 d., 9:00 valandą va
kare, 1936 m., sulaukęs 48 m. 
amžiaus, gimęs Kretingos ap
skrity, Mosėdžiu parap., Arš
ios kaime. Amerikoj išgyveno 
23 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Anelę po pirmu vyru 
Gaižiunienę ir po tėvais Ku- 
chinskaitę, dukterę Eleną, 2 
sūrių Kostantiną ir Juozapą ir 
gimines. Lietuvoje dėdę Fortū
natą, Strelą Prancišką 
zįmierą 
tuvių Piliečių Kliubui ir Pa
laimintos Lietuvos Draugijai.

Kūnas pašarvotas randasi 
4209 So. Albany Avė.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
rugpiučio 1 dieną, f 9:30 vai. 
ryto iš namų į Tautiškas ka
pines.

Visi Ą. A. Antano StreloS 
giminės,' draugai jr pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jarn paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Duktė Sunai ir 

Giminės.
Patarnauja Laidotuvių Direkt. 
Lachavvicz ir Stiliai, tel. Ca- 
nal 2515.

ONA KATKAUSKA1TĖ 
SUSILAUKIA NAUJŲ 
LAURŲ

“Aš žinau, kad ji žengs pir 
myn ir pirmyn siekdama tobu 
lumo, kadangi tai yra ypaty 
be lietuvių budo 
Connecticut’o valstijos guberna 
torius Cross, pers taty dama*

kuris įvyko Cleve- 
■21 dd. Iš- 

raportą ir apsvarstęs 
svarbumą, Keistučio 

nutarė ir toliau duoti 
šiam svarbiam darbui, 

nutarė

Namie —- Chicagoje
Paklaidžioję po Argentiną. 

Texas ir rytines valstijas, su
grįžtam namo, kur . muzikos 
darbuotojai dirba visti smarku
mu, neatsižvelgdami į termo
metro nv/olatinj viešėjimą prie 
šimtinio laipsnio.

Vaikinas: Kur tavo sesuo, 
Jonuk ?

Jonukas: Ji ką tik nubėgo 
j viršų apmainyti žiedą, kai pa
matė tave

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

Laimėjusi keliuose svarbiuo
se dainininkų kontestUose Chi
cagoje ir nemažai dalyvausi 
muzikaliuose veikaluose ir kon
certinėj scenoje taip svetim
taučių, taip lietuvių tarpe, p-le 
Paškevičiūtė nuvyko New Yor- 
k’an tūlas laikas atgal, kur ji 
turėjo progos parodyti save 
gražaus kontralto balso ypaty
bes New York’o muzikos my 
lėtojams. Dalyvavo ji vienoje 
vietinių operų ir visuomet su
silaukė prielankių atsiliepimų 
iš publikos ir kritikų. šioje 
valandoje skaičiau apie jos gra
žų pasirodymą viename koncer
te New York’e, kuriame pildė 
Dalilos arią iš operos “Samson 
ir Dalila”. šis kūrinys pasi
rodė puikus jos jausmingo kon
tralto ir tikrai operetiško tem
bro balso išraiškai.

Rita Marie Schultz — šešių 
metų lietuvaite operoje.

Jeigu davimas gero pamato 
ir lavinimas iš pat mažų ir jau
nų dienų gražesniems dalykams 
gyvenime atidaro duris į skais
tesnę ateitį, tai ponai Jonas ii 
Marie Schultz (p. Marie Schultz 
yra viena musų gerai žinomų 
koncertinių ir radio daininin
kių) deda pastangas, kad su 
teikus tą viską* savo jaunutei 
dukrelei, Ritai Marie.

Būdama vos trijų metų am 
žiaus, Rita Marie pradėjo la 
vintis šokimo ir dabar tęsia 
savo studijas Chicagos Musical 
College su ponia Kitch. Piano 
pamokas duoda jai musų darb 
šti ir gabi mokytoja p le Hele
na Pačii’kąitė. Jr visas šias 
lekcijas Rita Marie ima labai 
rimtai ir daro gražų progresą.

Bet štai aną dieną susidūrė 
ji su dar viena proga, tai yra 
rodyti savo gabumą kaipo vai 
dintoja operoje “Madam Būt 
terfly” (rolėje Butterfly dūk 
terš vardu Trouble), kurią 
Isaac VanGrove, vedėjas operos 
klasės Chicago Musical College, 
stato šį vakarą užbaigimui sa
vo vasarinės mokyklos sezono 
p-s VanGrove, kurs yra vienas 
Chįcagos Operos vedėjų, pa
matęs ’mažiutę Ritą Marie re 
petuojant, pastebėjo jos gabu
mą ir pripratimą scenai. Reiš- 
kia> dalyvavimas lietuvių paren
gimuose ir pripratimas prie 
publikos visgi turi ir randa sa
vo svarbą.

Geriausių pasekmių 
Marie savo šio vakaro 
ir visame jos muzikos 
ateityje.

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 SHIMKAl 
4314 Archer Avė. tel. Lafayette 2617

dovanas 
dės ge- 
prirašys 
į kliubą 

per šj metą. Tad visi keistūtie- 
čiai stokim į darbą. Dabar yra 
parankiausias laikas gauti nau
jų narių, nes yra geriausių pro
gų susitikti su žmonėmis suva
žiavimuose, kur visi jaučiasi 
linksmesni ir juos greičiau ga
lima prikalbinti stoti į organi
zaciją. 7

Buvo išduotas raportas iš 
kongreso, 
landė birželio 20 
klausęs 
reikalo 
Kliubas 
paramą
Keistučio Kliubas dar 
prisidėti su penkiais doleriais, 
kaipo metine duokle, kad darbą 
butų galima tęsti toliau.

Kaip kituose, taip ir šiame 
pusmetiniame susirinkime buvo 
pasikeitimų valdyboje.

Tapo užtvirtintas J. K. Sta- 
lioraitis i pirmininko pagelbi- 
ninkus ateinančiam pusmečiui. 
Rezignavus J. K. Stalioraičiui 
iš kontrolės komisijos, i ją iš
rinktas vienbalsiai S. Baranau
skas.

J. Kondroška pridavė rezig
naciją iš korespondento vietos; 
į jo vietą išrinkta B. Rudgal
viutė.

Keistučio Kliubas taipgi iš
rinko jubiliejinę biznio komisi
ją, kurion įėjo P. Olisauskis,

ELMONAS 
šiuo pasauliu 
12:25 v. ryto, 

m., sulaukęs pusės am- 
gimęs Panevėžio parapi

joj ir apskr., Amerikoj išgyve
no 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų Antaną ir marčią Norą 
ir anūką James 2-jų metų El- 
monus, dukterį Oną ir daug 
kitų giminių.

Priklausė Keistučio Paš. 
Kliubui.

Kūnas pašarvotas randasi 
2933 W. 36th St.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, liepos 31 d., 8:00 vai. ryto 
iš namų į šv. Agnieškos para
pijos bažnyčią, 39th ir Wash- 
tenaw Avė., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už vėlio- 
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Pranciškaus Et
mono giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Marti, Anūkas, Duktė 

ir Giminės.
Patarnauja Laidot. Direktorius 
J. Liulevičius, tel. Lafayette 
3,572.

musų dainininkę Oną Katkau 
skaitę tūkstantinei miniai, su 
sirinkusiai imti dalyvumą Hari 
ford’o (Conn 
nes) 300 metų. gyvavimo cele 
bracijoj 
skaitė tfžėmė vieną svarbiausių 
vietų programe.

P-lė Katkauskaitė padainavo 
arią iš operos La Favoritą (Do- 
nizetti) “O Mio Fernando” ir 
antrą Hageman’o kurinį “Do 
not go my love”, suteikdama 
publikai ganėtinai progos išgir
sti jos galingą balsą, pilną iš
raiškos, spalvingą ir pilnai tin
kamą
Kad dainininkė suteikė tai, ko 
publika iš jos laukė, buvo ma
tyti iš griausmingų ir rodo?, 
begalinių aplodismentų, kurie 
lydėjo jos dainavimą ir priver
tė ją suteikti kelis encorse ir 
net kartoti principalę arią.

Narė reguliario Metropolitan 
operos sąstato

Po jos sėkmingo kvotimų iš
laikymo praeitą pavasarinį 
Metropolitan Operos sezoną, 
kuriame ji dainavo net po ke
lis kartus į savaitę, p-lė Kat
kauskaitė btfvo viena pirmųjų 
naujų dainininkų angažuotų 
reguliariam šios muzikos įstai
gos artistų sąstatui, žinodami 
rimtumui ir reikalavimus šios 
operos priimant dainininką, 
mes galime didžiuotis ir džiaug
tis būdami reprezentuoti ten 
p-lės Katauskaitės ypatoje ir 
palinkėti jai “to live up to” 
gubernatoriaus Cross 
nes, kad 
tobulumo

Namų Sav. ir Piliečių Town of Lake Klubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks ketvirtadienį, liepos 30 dieną, 8 vai. 
vak. šv. Kryžiaus parapijos svetainėje, 46th ir Wood Str. 
Prašome skaitlingai dalyvauti ir naujų narių atsivesti, bus 
daug svarbių reikalų ir alaus veltui. Kviečia Valdyba.

Kad ir pripuolė dvi šventės, 
kuriuo laiku žmonės mėgia pa
važiuoti truputį toliau nuo Chi
cagos, bet visgi yra Keistučio 
Kliubo narių, kuriems rupi or
ganizacijos gerovė. Tad ir su
sirinko nemažai narių į šį pus
metinį susirinkimą liepos 5 d.

Kliubui svarbiausias dalykas, 
yra gauti juo daugiausia nau
jų narių. Tą darbuotojai sten
giasi išpildyti, šiame susirinki
me įstojo į kliubą dešimt nau
jų narių.

J. K. Stalioraitis įrašė Anta
ną Girkantą, B. Rudgalviutė 
įrašė Anelę Stasiuįienę, S. Nar
ius įrašė Barborą Aleksandra- 
viče, M. Masokas įrašė Victorą 
Preikšą, K. Yurgon įrašė Alkę 
Bielevicė, W. Šharka įraše šiuos 
penkis narius: Leonardą Phi
llips, Anną Sholteman, John 
Ribikauską, Kazimierą Garizas 
ir jauną profesionalą Dr. Al
fonse J. Maniką, kuris turi ofi
są adresu 2519 W. 43 Street.

Dar noriu priminti, kad Kei
stučio Kliubas turi jubiliejinį 
vajų per šį metą. Vajaus komi
sija yra nustačiusi 
tiems nariams, kurie 
riausias pastangas ir 
kuo daugiausia narių

Ubagas: 
mei duoti 
ragui ?...

Vyras:
ragą...

Jonas:
penkinę, kurią esi man kaltas?

Jurgis: Dar nė. Bet duok 
tik laiko...

Tavernos
Kur Sgrirenka Lietuviai

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 HighLil’e, 
taipgi gaminame kasdiena šiitus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi ir 
malonus patarnavimas.
visus draugus ir pažįstamus atšilau* 
kyti.

Savininkės Mama ir Duktė.
EMMA IR EMILY.

Užmigo krautuvėj, 
uždaryta per naktį 
Apie 12 valandą nakties iš 

antradienio į trečiadienį Lor- 
d’o departamentinėj krautuvėj 
viduj juodveidė moteris pra
dėjo baladoti duris, klikdama 
visa gerkle.

Naktinis sargas paliuosavo 
ją iš krautuvės adresu 1611 
Orington avė. Policijoj mote
ris paaiškino, kad būdama 
krautuvėj ji užsnūdo moterų 
kambary antradienio popietį, 
ir pabudo tik nakties metu.

turėtų ilsėtis ir atpildyti ener
giją. Tačiaus ji ir vasaros lai
ku nenustoja rūpinusi i 
darbu ir mokiniais, ieško 
nepraleidžia nė vieno įvykio, 
kad davus mokiniams kiekvieną 
progą naudotis tuom, kas nors 
kiek prisidės prie geresnio su 
pratimo ir tobulėjimo jų muzi
kos studijose.

Todėl kelios seredos tam at
gal p. Steponavičienė surengė 
savo jaukioje studijoje nepap
rastą muzikos vakarėlį, kuria
mės garbės svečias buvo vienas 
įžymiausių Chicagos balso , mo
kytojų 
Burney.
p-nios 'Steponavičienės mokinių, 
pasirinkę kas jiems geibiausia 
patinka, padainavo po vieną 
numerį, stengdamiesi duoti 
mums ką geriausio turi. Po 
koncerto, p, MacBurney malo
niai sutiko pakalbėti šiam jau
nimui, ir būdamas gilios erudi
cijos žmogus ir turėdamas iL 
gų metų patyrimą kaipo moky
tojas, suteikė ne tik jaunimu’, 
bet ir mums visiems įdomią 
lekciją apie muziką, jos svarbą 
ir reikšmę musų gyvenime, apie 
darbą, ištvermę ir pasišventimą 
abelnai, ir apie siekimą prie re 
alizavimo idealo, be kurio ne 
vienas .žmogus neturėtų būti; 
Popas MacBurney maloniai at
sakė į jaunimo klausimus, taip 
kad viską paėmus, vakaras pa
sidarė tikrai įdomus, malonus 
ir naudingas visiems susirin
kusiems. Vėliau p. Mac
Burney davė kiekvienam daini
ninkui asmeninį analizą jo bal
so ir kritiką- mokinimosi rezul
tatų, kuriuos kiekvienas tūrėjo 
įvertinti, gaudamas iš tokio au
toritetingo šaltinio.

Siunčiam USles Telegramų } Visai 
Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So

Rašo NORĄ
Kadangi buvo daugiau negu 

malonu perskaityti vieną “Mu
sical Courier” laidą ir rasti jo
je net keturis aprašymus musų 
lietuvių artistų-dainininkų ir 
muzikų veikimo, * tai skubinu 
pasidalinti šiuo malonirtnu su 
tais, kurie domisi musų kultū
riniais pasižymėjimais pasauly-

■* • • - ■ -■* ■- ‘ , 4

Margas Pasaulis 
•

Rodos, kad po praėjusio ilgo 
ir įtempto žiemos sezono darbo 
musų artistė dainininkė ir mo • 

surinko Veronika Faiza. Įstoja ĮAnelė ISteponavi&enė

i Jos. Jacikas Tavern
kad esu Tavern biznyje.

eri lietuviški kilbasai su 
ir užkandžių, o šeštadie- 
_ 2 i. Muzika kaa 

ir sekmadienis, taipgi
Savininkai

■ G;-.' ' ‘ v •' •. ’. > . . ■ •** • f
• ' * V
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Didokas Laivas Paskendo Michigan Ežere'
NAUJIENOS, Chicago, UI Ketvirtadienis, liep. 30, ’36 j——-----------------------------------

Kapitonas ir keturiolika vyrų 
įgulos žuvo

Didžiulis laivas smėliui ve
žti, Material Service, pasken? 
do Michigan ežere ankšti tre? 
čiadienio rytą pusės mylios to
lumoj nuo kranto, ties 86 gat
ve.

Išsigelbėjo ir išgelbėti tapo 
septyni asmenys iš įgulos. Pa- 
sigęsta laivo kapitono ir 
keturiolikos kitų vyrų. Nu
žiūrima, kad' visi penkiolika 
paskendo.

Laivas Material Service ve
žė 2,000 tonų ’ žviro. Pats lai
vas ir tavoras, kurį jis vežė, 
kainuojama apie $500,000. 
Tiek, reiškia, žalos turtui nę-
laimė padarė. Bet, žinoma, Šų ir tuoj atsidūrė vandeny.

Šį Sekmadienį “Pir
myn” Išvažiavimas į 

Flint Lake, Ind.
Važiuoja visi choro nariai, šei

mynos ir draugai.

“Pirmyn** choras ir jo drau
gai smagiai pasilinksmins šį 
sekmadienį. Dainininkai ren
gia išvažiavimą į nepaprastą 
vietą Indianos valstijoje, Flint 
Lake.

Ežerai yra prie kelio No. 6 
ir apie 50 mylių nuo Chicagos. 
Vieta labai lengva atrasti.

Pirmyniečiai galės ten ne 
vien gerai pasimaudyti, bet 
palošti baseball, “toboggan” 
pačiužinėti, “šuniukus” kepti, 
dainuoti, linksmintis, tiek kiek 
jėgos leis.

Kaina vyrams yra $1.00, o 
moteriškėms —krepšis valgių 
pakankamai 2 žmonėms.

Tiems, kurie neturi automo
bilių, bus trokas. Trdkaš su
stos tam tikrose nurodytose 
vietose, kurios bus paskelbtos 
vėliau, o visi važiuojantieji 
automobiliais yra prašomi su
sirinkti prie 66-tos ir West- 
ern iš kur kelionė prasidės.

Rezervacijoms ir platesnėms 
žinioms šaukite: Virginia 1168 
p-lę Albiną Trilikaitę, arba 
Lafayette 7552, P. Steponavi
čių.

Kazys Steponavičius 
Steigia Radio

Programą
Muzikas K. Steponavičius 

steigia naują lietuvių radio 
programą.

Pradžioj valanda bus tran^ 
liuojama kartą į savaitę, bet 
steigėjas stengsis aplankyti 
klausytojus ir dažniau.

Būdamas gabus muzikas, 
chorvedis ir dirigentas, K. Ste
ponavičius programus muzika
liu atžvilgiu galės pateikti to- 
bulesnius, negu kiti “broadcas- 
teriai’,. _ Be abejo, jo progra
mai turės ir didelį pasisekimą.

— X.

Policija Įgaliota 
šaudyti šunis

Per pastarąsias 24 valandas, 
kurios pasibaigė trečiadienį 8 
valandą ryto, šunys įkando 
168 chicagiečius.

Illinois valstijos vyriausybė 
įgaliavo Chicagos policininkus 
šaudyti tuos šunis, kuriuos jie 
pamatys bėgiojančius gatvėse 
laisvai, be apinasrių, ir kurių 
ne vedžios žmonės ant virvės.

Pasak sveikatos komisionie- 
riaus Dr. Bundeseno, 40 nuo
šimčių šunų, kurie yra sugau
nami ir nuvežami į kiemą su
gautiems šunims, rodo ženklus 
pasiutimo. - * - 

nuostoliai turtui negali būti 
lyginami tai nelaimei, kuri iš
tiko penkioliką žmonių.

Tuo laiku, kai laivas plau
kė ežeru, vanduo buvo ypač 
subjuręs, Ar vilnys jį apvertė, 
o gal jis atsimušė į kokių po
vandeninę uolų, vakar dar ne
buvo nustatyta.

Dabar laivas Material Servi
ce guli ant ežero dugno dvi
dešimties pėdų gilumoj. Kišo 
iš vandens tik jo piramidinis 
stiebas. Ir gal būt, kad kur 
nors viduj randasi lavonai pa
skendusios įgulos. Laivą išti
ko nelaimė, ir vienas kitas iš 
miegojusių viduj žmonių, kai 
laivas smarkiai pakripo į šalį, 
pabudę vos spėjo išbėgti į vir-

Šiandie išvažiuoja į 
Lietuvą

P-nia Petronėlė Skusas, 4618 
So. Wentworth avęnue, šiandie, 
liepos 30 dieną, 6 valandą va
kare apleidžia Chicagą iš Dear- 
born geležinkelio stoties.

Ji vyksta į Lietuvą. Laivan 
sės 2 dieną rugpiučio mėnesio

Lietuvoj apsistos Jurbarko 
parapijoj.

P-nios Skusas vyras, Juozas 
Skusas, užlaiko tavern biznį’ 
pažymėtu aukščiau adresu.

Ėjo ir įėjo į prūdą; 
paskendo

Patrick McKenna, 6715 So. 
Marshfield avenue, ėjo Og- 
den parko prūdo pakraščiui 
Netyčia įžergė į vandenį ir 
paskendo. Kada jį ištraukta iš 
vandens, tai jau nebegalėta 
atgaivinti.

Areštavo politikie
rius

Policija areštavo Charles 
Russo, 728 So. Oakley boule- 
vard, municipalio teismo beili- 
fą, ir Philip Inzingą, 2410 W. 
Congress st., miesto klerką. 
Kartu su jais areštuota dvi 
merginos, būtent p-lės Illa 
Roberts ir Jane Ross.

Visi keturi areštuoti New 
Lawrence viešbuty, 1020 Law- 
rence avė., sulig reikalavimu 
p-nios Rose Russo, areštuoto 
beilifo žmonos. g .

Illinois demokratai 
galutinai susitaikę
Gubernatorius Horner ir 

Chicagos demokratų vadas 
Nash, kaip pranešama, galuti
nai susitaikę. Nash vadovau
siąs netik kitų demokratų 
kandidatų, bet ir paties guber
natoriaus Hornerio rinkimų 
vajui.

Susitaikę plieno 
streike

Sterling miestely, Illinois 
valstijoj, yra Northwestern 
Barb Wire kompanijos dirb
tuvės. šiomis dienomis darbi
ninkai čia buvo išėję į streiką 
reikalaudami pripažinti jų 
uniją. Streikuota ryšy su plie
no darbininkų organizavimu.

šį vakarą oficialiai 
nominus Knox’a

* /

šiandie vakare Chicagos sta
dione formaliai bus nominuotas, 
kaip republikonų partijos kan
didatas į vice-prezidentus, "Chi- 
cago Daily News” leidėjas, 
pulk. Frank Knox. Stadiono 
durys publikai taps atidarytos 
7:30 vai. vakare. Daug-maž 
apie tą laiką prasidės ir įvai
rios ceremonijos ir rikiavimasi 
joms.

šis paveikslas vaizduoja International Amphitheater centralinę areną. Kaip žinoma, kalbamas
trobėsis randasi prie Chicagos stokjardų, kur nuo 12 iki 20 d. rugsėjo mėnesio bus laikoma
sodininkystės ir daržininkystės paroda.

Marąuette Park
X

Politikieriai daug žada

Liepos 19 d. per Dariaus-Gi
rėno paminėjimą politikieriai, 
išgyrę viens kitą, drožė prakal
bas, kad Marąuette Parkas bu
siąs vienas gražiausių parkų 
Chicagoje. Aš nesiimu čia pra
našauti, kas bus, kada musų 
nebebus, bet dabartinis parko 
vaizdas tikrai biaurus, be jo
kios priežiūros; žmonių pinigai 
eikvojami...

Parko vaizdas
Šiais metais, kaip ir kitais, 

žmonės lankosi-vaikštinėja po 
parką: vieni imdami saulės 
spindulių maudynes, kiti — 
slėpdamiesi medžių ūksmėse 
nuo vasaros karščių. Keliose 
parko vietose yra įtaisyta bė
gantis vanduo neva gėrimui. 
Čia kiekvienas mato būrį vai
kų, žaidžiančių su tuo vande
niu: vieni jų mirko šiame van
denyje visokius skudurus, ant
ri — mazgoja rąpfcąs, tretieji 
— šiaip jau laisto tą vandenį 
rankomis.

Liepos 26 d. apie 5 vai. po 
pietų, eidamas per parko kam
pą, California Avė. ir 71 g-vė, 
kur randasi namelis (jau su iš
daužytais langais) dėl savo rei
kalo atlikimo, išgirdau vandenį 
smarkiai tekant. Įėjęs vidun 
pamačiau, kad kranas nuo sin- 
kos visai nusuktas ir pavogtas 
kokių vandalų. Ieškojau polic- 
mano po parką, kad sustabdytų 
tą bėgantį be paliovos vandenį, 
bet negalėjau jo rasti, žmonės 
sakė, kad, girdi, vienas polic- 
manas stovįs antrajame parko 
gale (kokios mailės atstume) 
ir dabuojąs dykaduonius, kurie 
ten golfą lošia.

TOWNSENDUI BĖDOS

CLEVELAND, O. — $200 mėnesinės pensijos plano auto
riui Dr. Francis E. Townsendui prasidėjo bėdos. Jo šalininkų 
eilėse atsirado maištininkų, kurie nužiūri finansinius netikslu
mus valdyboje, kurios priešakyje Townsend stovi. Gilmore 
Yo.ung yra organizacijos sekretorius. Alfred J. Wright, Clevė- 
lando skyriaus buvęs vedėjas, užvedė bylą prieš Tovvnsendą, 
kurioje reikalauja atskaitos.

Mes, apielinkes gyventojai, 
norime žinoti, ar tik vienas po- 
licmanas tegauna algą iš par
kui skirtų pinigų. Jeigu yra 
daugiau uniformų dėvinčių dė
džių ir maitinamų iš musų tak
somis sumokėtų pinigų, mes 
norime žinoti, kokiame užpeč- 
kyje jie ilsisi ar baliavoja.

Kliubo darbuotė
Jau 10 metai kai čia gyvuo

ja Marąuette Parko Amerikos 
Pil. Lietuvių Kliubas. šis kliu- 
bas yra vienintelė šioje apielin- 
kėje organizacija, kuri nepri
klauso nuo politikierių, ar jų 
bosų. Kliubas susideda iš ne- 
prigulmingų, sveikai protaujan
čių vietos gyventoj ų-lietuvių. 
Nariai patys sprendžia ir rūpi
nasi savo apielinkes reikalais, 
be jokio spaudimo ar diktavimo 
iš “augščiau”.

Našesniam ir geresniam kliu
bo darbui reikalinga kiekvieno 
Marquet'teparkiečio( (tės) prita
rimas ir parama, čia mes ir 
kviečiame jus visus, broliai ir 
seserys, į talką.’ Padėkit mums, 
tuo pačiu sykįu ir patys sau, 
sutvarkyti musų apielinkes rei
kalus taip: 1) kad musų pini
gai taksomis sumokėti neitų 
ant nieko; 2) kad vaikai su 
laikraščiais nekeltų kermošiaus 
sekmadieniais po musų miega
mojo kambario langais; 3) kad 
miestas nuvežtų atmatas iš ėlų 
nors vieną sykį kas 10 dienų; 
4) kad nuvalytų tuos tuščius 
lotus, kurie apversti visokiomis 
šiukšlėmis ir atmatomis; 5) 
kad išlygintų tas kiaulių kni- 
syklas apie parką, labiausiai 
pagal Marąuette Park Blvd. 
nuo California/ iki Albany avė.; 
6) kad krautuvininkai nekrau- 
tų savo tavoro ant šaly gatvių, 
nes šalygatviai yra miesto nuo
savybė, o ne atskirų asmenų 

(yra buvę net atsitikimų, kad 
žmonės pavirsta belipdami per 
tuos visus rakybolus ir susižei
džia) ;• 7) kad sulaikius rendau- 
ninkus nuo kraustymusi į kitas 
apielinkes švaresniam ir -rames
niam gyvenimui.

Taigi rašykitės prie savo 
apielinkes kliubo, aktyviai da
lyvaukite jo darbuotėje ir ki
tus raginkite prie jo prisidėti. 
Kliubo susirinkimai įvyksta pa
skutinį sekmadienį kiekvieno 
mėnesio vietos parapijos svetai
nėje, 2 vai. po pietų. —L. L. A.

Cicero Žinios
CICERO.— Apie keistus da

lykus kartais pranešama laik
raščiuose iš kitų kolonijų. Bet
gi ir musų Cicero neatsilieka, 
vejasi kitas kuo tik įmanyda
mas.

Čia, žinoma, nieko tokio 
baisaus nėra. Bet štai kiekvie
nas darbininkas, sunkiai per 
savaitę dirbęs, mano, kai su
lauks sekmddienį, tai pasilsės, 
reiškia, pamiegos iki kokios 9 
valandos ryto.

Bet kur tau! Čia leista sek
madienių rytais vaikams eiti 
gatvėmis ir pardavinėti tos 
dienos laikraščius. O tie pus
berniai, ažuot eiti ramiai pa
gal rezidencijas ir pardavinė
ti, susitaiso po du, ir kad pra
dės rėkti, kiek tik jų gerklė 
gali tęsėti, tai net namų lan
gai barška.

Na, žinoma, vargšas žmoge
lis, kurs svajojo apie sekma
dienio pasilsį, nors dar tik 6 
valanda ryto, jau turi keltis, 
nori ar nenori, ba ramumo 
nebėra.

Vienoj vietoj pasitaikė taip. 
Žmogus gaudavo dienraštį iš 
vaiko kas sekmadienis. Bet 
paskui paliovė pirkęs. Vaikui 
pasakė, kad ’jis prikeliąs jį 
peranksti, neduodąs pamiego
ti. Tai dabar vaikai kiekvie
ną sekmadienį tyčia ateina 
prie jo langų ir sustoję rėkia 
kiek tik gali, kad prikelti iš 
miego žmogų, nors jis dienra
ščio ir neperka.

Lietuvių apgyventame dis- 
trikte butų geriausia susirašy
ti ir paduoti peticiją miesto 
valdybai, kad tą vaikų kelia
mą triukšmą sustabdytų. Vie
toj 6 valandos ryto vaikai juk 
galėtų pardavinėti dienraščius 
apie 9:30 valandą ryto.

—J. Chinikas.

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

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Hilsted Street 

Phono lards 3408

Į CLASSIFIED ADS. ]
GREITAS PATARNAVIMAS 

Skolinant pinigus ant mortgičių. 
Už rašo m visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. lirenduojam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrusio anglių 
pardavinėtojo su sekančiu liberaliu 
komišinu dėl tinkamo asmens — 
proga gauti gerą vietą. Republic 
8876.

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

BR1DGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

■<r—O—w '

MATRASŲ dirbėjas — pirmos 
kliasos vyras — patyręs rankomis 
kimšti ir siūti. 7839 So. Halsted St.

Help VVanted—Male-Female 
Daibininkų Reikia

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDI ORDS BUREAU °F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu Ari 

511 nw>»

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

140 South Dearborn Street.

For Rent
IšSIRENDUOJA Rodouzė su vi

sais Įrengimais naujai išpuošta, dar
žas su platforma dėl piknikų ir tur
kiška maudynė, išranduosime už 
prieinamą kainą.

87th & Maple Grove, 
Willow Springs, 

Tel. Boulevard 5809

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

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabako. 1728 S. Halsted St. 
Canal 9846.

Business Chances
Pardavimui BizniaiCOAL 

Anglys PARDUOSIU tarverną arba pri
imsiu partneri.

2113 S. Halsted St.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 3882—

PARSIDUODA grosernė ir marke- 
tas labai prieinamai—gera vieta. 
2953 West 59th St. tel. Republic 8931

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

PATELEFONUOKITE 
LAFAYETTE 6300 

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS UŽ VASARI

NĘ KAINĄ 
Virginia Mine Run $6.95 ton. 

4 tonai ar daugiau. 
Shulmistras Bros. Coal 

Company 
4016% ARCHER AVENUE

PARSIDUODA delikatesų, kend- 
žių ir ice cream krautuvė. Geras ir 
senai išdirbtas biznis. Turi būti 
greitai parduota. Victory 5206

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

BENZIE COUNTY, Michigan, ar
ti Honors. 114 akrų, medžiai sod
nai, $400 cash; 80 akrų arti Empire, 
stakas, įrankiai, $3000 pusė cash.

Ralph Conzelman, Empire, Mich.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

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

228 N. La Šalie Street

Financial 
Finansai-Paskolos

REIKALINGOS...
PIRMŲ

MORTGIČIŲ
PASKOLOS 

Maži Greitas
mokėjimai patarnavimas

Gordon Realty Co.
Real Estate Prižiūrėjimas

4329- 
809 W. 35th St. Yards 4330

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

f urniture & Fixtures 
Raka ndai-I taisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Boksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjime. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumet 6269

Personai 
Asmenų Ieško

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., Los Angeles, Cal.

Charles Kemzūra.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA patyrusių skudu
rų sortuotojų. Serlin Junk Company 

2501 Bosworth Avė.

REIKALINGA mergina už veiter- 
ką į restaurantą. Auditorium Res- 
taurant, 3131 So. Halsted St.

MERGINA namų darbui. Mažas 
apartmentas. Vienas vaikas, lengvas 
skalbimas — be virimo. Briargate 
8365, prieš 2 valandą.

REIKALINGA patyrusių skudurų 
sortuotojų. Economy Rag and Pa
per Company, 1560 Sheffield Avenue 
Diversey 3883.

MOTERIS; 25-40; namų darbas; 
geri namai; 2 vaikai; švari apielin- 
kė, gera alga; Kildare 2507.

MARSHFIELD Avė. arti 57th St. 
7 kambarių frame rezidencija pilnai 
perremontuota $3150. Union Avė. 
arti 58th St. 8 kambarių frame re
zidencija. Parsiduoda $1600. Morgi- 
čių auka Lowe Avė. arti 73 St. 3 
flatų plytų $5750. Kreiptis

Butcher and Boehm, 
Cedarcrest 2702 

4180 ARCHER AVENUE
DABAR statoma pardavimui — 

2 aukštų plytų krautuvė, ofisas, fin
tas, karšto vandens šildymas. Bar- 
geno kaina. Stanley Realty Co.

179 W. Washington St.

AMŽIAUS LAIKO PROGA 
JŪSŲ SAPNAS PILDOSI 

Vienas akras turtingo podirvio ly
ginasi 14 miesto lotų, tiktai $350'. 
miesto vanduo, elektra, telefonas, 
Federalė paskola statybai—20 metų 
išmokesniui—nereikia Įmokėjimo. Li
ko tik keletas akru. McKE0W 

159th and California 
Fairfax 0425

Žmonės
Užinteresuoti
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 
gerą nuolaidą.
Pašaukit

CANAL 8500




