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Sukilėliai vėl bando 
pulti Madridą

ISPANIJOS SUKILIMO ŽEMĖLAPIS

iliį ■

•įf

t—-—-i
E LIETUVOS

MMRI
v • v.-.-.- •.

■SS S8
•S iŠ®

Francija suėmė Ita- Nugalėti sukilėliai 
lijos siunčiamą suki 

lėliams lėktuvą
vėl bando pulti 

Madridą 1i
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Dar apie chicagiečio 
Jono Knašo pas

kendimą

URAGANAS FLO
RIDOJ; GYVEN

TO JAI BĖGA
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Lėktuvas buvo priverstas nusi
leisti Francijos Morokkoj. 
Kitas lėktuvas susidaužė, c 
trečias paskendo juroje.

Tai yra gal paskutinis despe
ratiškas sukilėlių žygis. Val
džios kariuomneė įsiveržė į 
Andalūziją.
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Franci jos
Italijos lėk-

CASABLANCA 
Morokkoj, L 31. - 
tuvas, pilnas prikrautas ginklų 
ir amunicijos, nusileido Fran- 
cijos Morroko. Juo skridę pen
ki žmones liko areštuoti. Jie 
liko sulaikyti Guja miestely ir 
tyriamas įtarimas, kad jie lėk
tuvą ir ginklus iš Italijos ga 
beno Ispanijos sukilėliams Mo
rokkoj.

Kitas italų lėktuvas susidau
žė, bandydamas nusileisti pa
jūry, o trečias, kaip numano
ma, žuvo juroje.

Sulaužytame lėktuve keturi 
žmonės žuvo ir du liko sužeis
ti. Ir tas lėktuvas irgi buvo 
pilnas Italijos ginklų.

Trečias lėktuvas nusileido 
juroj laike audros ir žuvo. Ji 
matė pajūrio sargybos laivas, 
bet dėl audros negalėjo jį pa
siekti. Atvykęs nelaimės vie
ton kitas laivas jau nieko toj 
vietoj neberado.

Spėjama, kad tie trys lėktu
vai buvo iš šešių lėktuvų, ku 
rie iš Sardinia liko išsiųsti j 
Ispanijos Morokko. Juos ne
laime ištiko pritrukus gasoli- 
no. Kitus tris lėktuvus maty
ta skrendant pfer Alžirą linkui 
Ispanijos Morokko.

Į įvykių vietą tirti išvyko 
gen. Denain, buvęs Francijos 
oro ministeris.

Karpio draugas nu
sižudė gavęs 30 me- 

tų kalėjimo
ST. PAUL, Mino., 1. 31. -• 

John F. Feifer, buvęs naktinio 
kliubo savininkas ir Alvin Kar
pio draugas, liko šiandie nu
teistas 30 metų kalėj iman už 
prisidėjimą prie pagrobimo tur 
tingo bravarninko Hamm, už 
kurio paliuosavimą Karpio šai- 
ką išreikalavo $100,000.

Išklausęs federalinio teismo 
nuosprendį. Peifer liko parvežž 
tas atgal į kalėjimą. Bet už 
kiek laiko kalėjimo viršininkas 
rado jį negyvą, nusinuodijusį 
Spėjama, kad jis nusinuodiję 
įšmugeliuotais nuodais. Nors 
ir- buvo bandyta jį atgaivinti, 
bet jau nebepasisekė.

HENDAYNE, Francijoj, 1. 31 
— Sukilėliai per savo radio sto
tis praneša, kad sukilėliai pra
dėjo naują puolimą Madrido, 
kuris turės nulemti visą suki
limo likimą. Tai yra gal pas
kutinis nugalėtų sukilėlių labai 
desperatiškas žygis, nes jiems 
kito išėjimo nebeliko, kaip ar 
ba dar sykį bandyti prasimuš
ti prie Madrido, arba pasi
duoti.

Kaip paprastai tokiuose atsi
tikimuose, sukilėliai giriasi pa- 
sistumę toli į priekį ir jau esą 
tik už 14 mylių nuo Madrido.

(Madrido žinios nieko nesą 
ko apie pradėtą^ naują sukilę 
lių ofensyvą prieš Madridą, 
tik mini, kad eina dideli ka 
riuomenės prisirengimai).

Sukilėliai vis dar atsisako 
pasiduoti.

GIBRALTARAS, .1. 31. — 
Sierra Morena kalnais, pietinė
je Ispanijoje, skubiai žygiuoja 
kovoti sukilėlius gen. Miaja 
vadovaujama armija, kuri ver 
žiasi linkui sukilėlių tvirtovės 
Andalūzijoj.

Gen. Miaja pašaukė telefonu 
sukilėlių vadą Cordoboj gen. 
Orgaz ir pasiūlė jam pasiduo
ti, tuo . išvengiant sunaikinimo 
to ištoriško miesto, kur stovi 
istoriški romėnų rūmai ir kur 
per šimtmečius Ispaniją valdė 
kalifatas, ir kur vėl yra atga
benti maurai.

Gen. Orgaz betgi atsisakė 
pasiduoti. Tečiaus gen. Miaja 
delei to nė kiek nenusiminė ir 
nė minutei nesulaikė savo ver
žimosi į Andalūziją.

Valdžia apie šį gen. Miaja 
besi veržimą neskelbia, bet gy
ventojų ūpas visoj Andalūzijoj 
pakilo, nes jie prie sukilėlių 
pergyveno baisiausi terorą ir 
karštai trokšta, kad valdžia 
juos išvaduotų. Bet visi atga- 
leiviai dreba, nes jie gerai ži
no,kad jiems nebus teikiama 
mažiausio pasigailėjimo, kaip 
sukilėliai neteikė jokio pasigai
lėjimo respublikonams.
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Chicagai ir apielinkei federa- 

Uo oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Giedra ir šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempera

tūra Chicagoj buvo 73°.
Saulė teka 5:42, leidžiasi 

8:10.
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Nors mūšiai tarp fašistų-monarchistų sukilėlių ir Ispanijos valdžios dar tęsis kurį laiką, 
anksčiau ar vėliau jie turės pasiduoti. Valdžia atėmė iš sukilėlių Barceloną, Toledo irbet

dabar varosi prieš Zaragoza. Sukilėlių rankose tebėra Sevilija ir apielinkė ir San Sebastian. 
Mūšiai dabar eina Sierra Guadarrama kalnuose. Sukilėliai buvo priėję visai arti sostinės, 
Madrido, bet kariuomenė juos atmušė. v

Vokietija ir7 Italija 
padeda Ispanijos 

sukilėliams
Anglija yra susirupinusi dėl 

galimų internacionalinių kom
plikacijų.

LONDONAS, liepos 31. — 
Anglija yra labai susirupinusi 
ateinančiomis žiniomis apie Vo
kietijos nacių ir Italijos fašis
tų teikiamą pagelbą Ispanijos 
sukilėliams, nes tokis teikimą? 
pagelbos gali privesti prie rim
tų tarptautinių komplikacijų 
štai dabar atėjo žinių, kad 
Franci j a sugavo kelis Italijos 
lėktuvus su amunicija, kurie 
skrido į Morokko ir buvo pri
versti nusileisti Alžire.

Pati Anglija nori būti neui- 
ralė, bet konservatoriai, žino
ma, irgi pritaria sukilėliams. 
Iš kitos,pusęs, jie nenorėtų ir 
fašizmo įsigalėjimo Ispanijoje. 
Jie pritartų Ispanijos valdžiai 
jei turėtų užtikrinimą, kad Is 
panijos valdžia perdaug nenu- 
kryps į kairę.

Kartu Anglija 
įvykiai Ispanijos 
ir Portugaliją ir
mėjimas gali iššaukti sukilimą 
Anglijos porteguojamoje Portu
galijoje. O Anglija kaip tik
nori stiprios valdžios Portuga
lijoje, nes nors Portugalija yra 
maža šalis, bet ji turi didelių 
kolonijų Afrikje, prie kurių 
sieli ja Vokietija. Sukilimu’’ 
ištikus Vokietijai nesunku bu
tą tas kolonijas pasigrobti.

Vokietija, esamomis žiniomis, 
irgi siunčia lėktuvus Ispanijos 
sukilėliams.
Fašistai atsisako pasisakyti 

dėl rėmimo susikelių
RYMAS, 1. 31.

valdžia atsisakė patvirtinti ar 
nuginčyti žinias apie Italijos 
rėmimą Ispanijos sukilėlių nu
teikiant jiems daugelį lėktuvų 
gabenti sukilėlius iš Morckko į 
pietinę Ispaniją.

prisibijo, kad 
gali paveikti 
kairiųjų lai

Iš
"ėk'i-

okupuotojo Vil-
naus krašto

Amerika prisibijo 
karo Europoj dėl 

Ispanijos

Uraganas perėjo per retai ap
gyventą šiaurvakarinę valsti
jos dalį, sunaikindamas su
sisiekimą.

nie-

Kiek Vilniuje bedarbių.

a VILNIUS. — Vilniaus spauda 
praneša, kad šiomis deinomis 
darbo biuras paskelbė statisti
nių duomenų apie Lenkijos be
darbius. Pažymėtina, kad ne
atsižvelgiant į daugybę darbų 
melstuose ir sodžiuose, šiuo me
tu vien Vilniuje yra įregistruo
ti 6,164 žmonės, kurie neturi 
jokio darbo. Tačiau visoje vai
vadijoje įregistruota 6,041 
darbis: 5,090 vyrų ir 951 
teris .

Uždarinėja be galo.
“Vilniaus Rytojus” praneša, 

kad Švenčionių apskrities Stora
sta sulaikė lietuvių šv. Kazi
miero draugijos Tverečiaus 
skyriaus veikimą, o uždarė ank
sčiau sulaikytus skyrius Puo- 
tiškėje (Adutiškio valse.) ir 
Rėkučiuose (Kaltinėnų valsč.). 
Be to, tas pats Storasta sulai
kė Švenčionių “Ryto” skyrius 
ir skaityklas Tverečiuje ir Ig
nalinoje.

Ispanijos sukilimas gali iššauk
ti komplikacijas ir užkurti 
naują karą Europoj.

he-
me-

Atiduotas teismui už 
metimą ginklo į An- 

glios karalių
LONDONAS, 1. 31. — ško 

tas George Andrew McMahon, 
kuris prieš porą savaičių kė
sinosi nušauti naująjį Anglijos 
karalių Edvardą, bet moteris 
išmušė iš rankų jo revolverį, 
liko atiduotas teismui. Jis sa
kosi nė nemanęs karalių žu
dyti. Išpradžių jis manęs pats 
nusižudyti, paskui nusitaręs me
sti karaliui po kojų revolverį 
protestui prieš neteisingą jo 
įkalinimą.

Lydos apskrities Storasta pa
skutiniu metu taip pat sulaikė 
liet. šv. Kazimiero draugijos 
skaityklų veikimą Didžiuose Ku
žiuose, Liubartuose ir Kaniū
kuose (Beniakalnių valsč.). 'Su
laikytųjų skyrių turtas kon
fiskuojamas arba pavedamas 
daugiausia valsčių viršaičių 
globai. Skyrių bei skaityklų 
uždarymas įvairiai motyvuoja
mas.

WASHINGTON, 
Valstybės departamentas aky
lai seką įvykius Ispanijos, pri
sibijodamas, kad civilis karas 
Ispanijoj gali uždegti Europos 
parako statinę.

Visos Europos žinios rodo, 
kad Ispanijos sukilimas pavir
to visos Europos reikalu. De
dama pastangų neleisti jam už
kurti karą visoj Europoj.

Ispanijoje eina kova tarp fa
šistų ir kairiųjų. Todėl ir Eu- 
ropos simpatijos yra pasida
linusios į dvi dalis.

Jei ta simpatija privestų 
prie aktyvio teikimo pagelbos 
vienai ar kitai pusei, lengvai 
gali užsiliepsnoti Europos ka
ras. Neoficialės žinios jau 
skelbia, kad Italija ir Vokieti
ja pradėjo teikti pagelbą suki
lėliams, siųsdamos jiems lėktu
vus ir ginklus. Ir delei to jau 
jaučiamas yra labai didelis su 
sirupinimas.
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Prezidentas Roose
veltas Kanadoje

31

- Italijos

Vilniaus vaivadijoj steigs 100 
lenkiškų mokyklų

Prieš kurį laiką buvo rašyta, 
kad Lenkijos ministerių kabi
netas nutarė Vilniaus vaivadi 
joje įsteigti 100 naujų lenkiš
kų mokyklų. Dabar vykstan
čios įvairios konferencijos tų 
mokyklų vietai nustatyti,

♦

QUEBEC, 1. 31. — Į Kana
dą trumpam vizitui atvyko pre
zidentas Rooseveltas, kuris žu
vavo Kanados pakraščiuose.

Jį pasitiko čia augšti Kana
dos viršininkai, į kurių sveiki
nimus prezidentas irgi atsakė 
francuziškai ir angliškai, nuro
dydamas į daugiau? kaip šimtą 
metų gyvuojančią taiką tarp 
Kanados ir Jungt. Valstijų ir į 
nefortitikikuotą daugiau 3,000 
mylių sieną tarp abiejų valsty
bių, kaipo į gerą pavyzdį ir ki
toms valstybėms pasekti. Dagi 
ir pačioje Kanadoje draugiškai 
sugyvena dvi tautos: francuzai 
.ir anglai.

“Naujienose” jau buvo rašy
ta, kad Nemune ties Kaimu pa
skendo chicagietis sportininkas 
(boksininkas) Jonas Knašas, 
kuris išvyko į Lietuvą per 
nai ir buvo s pasilikęs ten treni
ruoti kitus sportininkus. Bet 
tos žinios apie paskendimą bu
vo neaiškios, (jis paskendęs 
birželio 13 d., o telegrama gau
ta ta tik liepos 17 d.).

Dabar atėję Lietuvos laik
raščiai paduoda kiek tikslesnių 
žinių*

“Lietuvos Aidas” liepos 16 d. 
rašo:

Amerikos lietuvis chicagietis 
boksininkas Jonas Knašas, pe 
reitą vasarą atvyko į pasaulio 
lietuvių kongresą, kartu su 
Amerikos lietuvių sportininkų 
grupe ir pasiliko Lietuvoje ligi 
šiol treniruoti musų sportinin
kų. Maždaug prieš mėnesį 
Knašas dingo. Jo draugas, 
amerikietis dr. Savickas, Kna
šį pirmas pasigedęs, bet įta 
ręs, kad Knašas --busiąs pada
ręs amerikonišką šposą
kam nieko nesakęs, slapčiomis 
išvyko į provinciją pas gimi
nes.

Vakar, ketvirtadienį, Knašas 
turėjęs kartu su kitais išvykti 
atgal į Ameriką. Prieš kelias 
dienas pradėta Knašo ieškoti. 
Susisiekta su jo giminėmis, de
ja, niekas nežinojo, niekas nę- 
buvo jo matęs. Pradėjo aiš
kinti 
prieš mėnesį Nemune buvo ras
tas nepažįstamo vyro lavonas. 
Iš dokumentų negalėjo nusta
tyti asmenybės. Lavonas bu 
vęs palaidotas. Knašo draugai 
iš rastos piniginės, laikrodžio 
ir kitų daiktų pažinę, kad tie 
daiktai buvę Knašo. Iš to 
sprendžiama, kad nepažįsta
mas skenduolis buvęs Knašas.

Vakar Knašo motina iš Chi- 
cagos atsiuntė į kūno kultūros 
rumus (kur velioniui Knašui 
buvo siunčiama visa korespon
dencija) telegramą, kurioje 
klausia, kodėl jos sūnūs taip il
gai nerašo laiško. Ji bijanti, 
ar kas nors neatsitikę, kad su
nūs, dažnai rašęs laiškus, da
bar taip ilgai tyli.

Aant rytojaus (liepos 17 d.) 
tas pats Liet. Aidas papildo
mai praneša:

Papildomai apie amer'kiečio 
sportininko Jono Knašo pasken
dimą Nemune, šiandien sužino
jome, kad birželio 16 d. apie 
19:30 vai. ties čiurlionies gat
ve, viduryje Nemuno, garlaivio 
“Eglė” įgula pamatė srovės ne
šamą lavoną. Tuojau praneš
ta policijai, lavonas ištrauktas 
ir pradėta tyrimas. Skenduo
lis buvo su drabužiais, apsia
vęs suvarstomais pusbačiais, at
rodė vidutinio amžiaus. Sken
duolis nufotografuotas ir, pas
kelbus laikraščiuose apie rastą 
lavoną, niekam neatsišaukus, 
atiduotas teismo medicinos in
stitutui daryti skrodimą. Gy
dytojai nustatė, kad skenduolis 
vandenyje išbuvo apie dvi sa
vaites, vadinas Knašas buvo 
paskendęs birželio pirmomis

policijoje. Pasirodo,

PENSACOLA, Fla., liepos 
31. — Smarkus, 100 mylių į 
vai., uraganas perėjo per retai 
apgyventą šiaurvakarinę Flori
dos dalį, viską naikindamas sa 
vo kelyje ir suardydamas susi
siekimą. Delei stokos susisie
kimo nuostoliai nežinomi.

Lebiausia nukentėjo žvejų 
miestelis Valparaiso. Bet ne
manoma, kad butų žuvę žmo
nių, nes gyventojai buvo įspė
ti apie besiartinantį uraganą ii 
spėjo savo namus apleisti ir 
pasislėpti saugesnėse vietose.

Yra baimės tik dėl valties su 
9 žmonėmis, kuri vakar turėjo 
atplaukti į Fort Walton ir kur? 
veikiausia pateko į audros sū
kurį.

Uraganas susiformavo Meksi 
kos įlankoj ir-jis visą laiką 
buvo, stropiai sekamas, taip kad 
gyventojai buvo laiku įspėti 
fipiė jo kryptį ir galėjo pasi
slėpti saugesnėse vietose.

Ir gyventojai naudojosi tuo 
įspėjimu, stengdamiesi pabėgti 
laivais ir automobiliais iš aud
ros kelio. Visi keliai buvo pil
ni automobilių bėgančių i f. 
uragano sryties žmonių.

Tai buvo gryžtamasis uraga 
nas, susiformavęs jau po to, 
kai prieš kelias per Floridą 
perėjo kitas iš Atlantiko atė 
jęs uraganas, 
pietinę Floridą
įlanką, ten susigryžo ir su dar 
didesniu smarkumu užklupo 
šiaurvakarinę Floridą.

Jis perėjo per 
į Meksikos

1,000 ethiopų žuvo 
mušyj ties Addis 

Ababa
RYjMAS, 1. 31. — Daugiau 

kaip 1,000 ethiopų liko užmuš
ta trečiadieny, kai jie puolė 
Addis Ababa. Puolimu vadova
vo sūnūs Ras Kassa, Ethiopi 
jos karvedžio. Jis tikėjosi 
kad prasidėjus puolimui sukils 
ir Addis Ababa gyventojai, bei 
to nebuvo ir puolikai liko nu 
galėti.

Vokietijoj, 1.
Naciai paliuosavo iš ka-

MUENCHEN, 
31. 
Įėjimo chicagietį Ludvvig Hof- 
fman, su įspėjimu laikyti lie
žuvį už dantų ir daugiau apie 
nacius nepalankiai nekalbėti. 
Jis išbuvo nacių kalėjime nuo 
birž. 15 d., užpavadinimą anti
semitų vado Streicher “valka 
ta”.

LONDONAS, 1. 31. — Angli
jos parliamentas šiandie užbai
gė savo vasarinį posėdį.

Jokių smurto žydienomis.
mių nerasta.

Dr. K. Savickas, kuris kartu 
su J. Knaštf pernai atvyko į 
Lietuvą savo grįžimą į Ameri
ką kelioms dienoms atidėjo. 
Pasiliko rūpintis velionies pa
laikais.
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KORESPONDENCIJOS
apsirūpinęs. Žmona
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LIETUVIAI
Gydytojai h Dentistai

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brųnswick 9597
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Nėra Lietaus - Saus
ra, - Tai Prezidento.

Kaltė
Indiana Harbar plieno lį$jyHJos 

bauginą tjarbipinkus nąbęd- 
sųcti už Ęopsęveltą; saisto 
streiklaužius.

s

yrą gal skaudesnės ir daugiau1 Nė $aillė saVO SaUSiaU- 
siais spinduliais, nė lie
tus ęavo drėgme negali 
pavogti 01d Golds kva
po ir šviežumo.

labąj. nąiidin^a tųręti sayo tau
tietį ųįį svęikątos pąp^otoją,, 
nes lįptuvių čią yra ganą daug.

Dr. Adams gimė Elsworth, 
Pa. Tėveliui, Geo: Kimavičiui 
mięuą, jją pąėipę mojjųoą pa
vardę, Adams. Turėjęs artimą 
pažintį su ęlaktaro. tėvais, žir 
nau, kad jis pergyveno sunkius 
laikus, kol. pabaigė mokslus.

Jis užbaigė Bentleyvilįę High 
School, Pennsylvanijoje, Penn- 
sylvania Sjtątę College, o medi
ciną, stu^įjayę St. Lpųįs ųpį: 
'veijSitete. Intąrųu buvo. Butter- 
^ortįh. ligopin^je.

Kai. dąktaras tebuvo 10 me
tų amžiaus, mirė jo motina, 
Matydamas sunaus gabumus, 
tėvas leido jį mokintis. Ęet jau
nuolį netrukus vėl ištiko nelai
mė. Važiuodamas automobiliu 
netoli Charleroj, Pa., užsimušė 
jo tėvas.

Nors iki šipl Dr. Adams gy
venimą kęlįąs buyo sunkus, bet 
dabar jo laukia šviesesnė atei
tis. Lįetųvių kalbą gerai varto
ja ir yra, lįnkęs prie savo tau
tos. ]\|es jam linkime geriausio 
pasisekimo. —-J. Kartokas.

sykiu cinikas,-—tik tąmsą, juo
dą miglų teųiato Lietuvybės 
padangėje. Ne vargdieųisj iy 
nied^nginiaį ganą tvirtąi įr 
saugiai apsirūpinęs. Žmona 
ląbąi gal prie savųjų ir sunki 
■namų atmosfera pasidarėm jau
ki, sąųįętą ir smągįr lytės pąsir. 
bučiavom, ir jis užsiprenume
ravo “Laisvąją Mintį”.

Dabar aš laukiu, kada pats 
tėvas pakvies mane su juo ir 
jo šeimyna sykiu papietauti... 
aš žinau tikrąi, kad jis manę 
pakvies pas save netik pąpįe? 
taųti, bet ir senus laiktis prisi-, 
minti;..

žmogų kankina, negu kepenų, 
inkstų ar pilvo ir tt. ligos. — 
Viąnaą ligaą galima gydyti 
vaistais ar operacija; kitos 
rųšįęs ligas nepągydysi vais
tais, ar operacija; bet pagy- 
dysį tapą tįkM aplinkuma ir 
pagaminant tyčia sugalvotą 
nuotaiką (atmosfera). Pakei
tus aplinkumą ligonis ant syk, 
it stebuklingu budu, .pagija. i

—D r.. A. L. Graiėunas.

my v -i"1 iiiJ|4,uųi mim <
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patyręs savo amate, nęs yra 
pridėjus pirštus prie streikų 
JAljĮi-oĮje, Ohio, Ayheęlmg, W. 
Va. ir daugelyje kitų vietų. Jei 
kampanija kur- sulaužė streiką, 
tai galima iš anksto spėti, kad 
Roulfs turėjo su tuo ką nors

“l$r.’? Sfeęl, duodą
dąrbipmkams suprastų kad jie 
tųręs panęšti, ląbąi dąųg vargo 
kai kils streikas, bet darbinin
kai nenusigąsta. Kapitalistai 
visadą bauginą darbininkus vi
sokiais baupąją, Bęt pr,ieŠ tik
rą darbininkų vienybę jie nega
les atsilaikyti.

Dirbą im>. 6—7,
šiuo tarpu darbai pas mus 

eina gana gerai. Darbininkų 
mažai teima, nes dirbančius 
verčia dirbti po 6—7 dienas į 
savaitę. Dabar nėra NRA, tad 
bosams nėra ko bijotis.

Namų statyba irgi pradeda 
atgyti. Vienas lietuvis, p. P. S. 
Rindokas, statosi puikų' namą. 
Kiek jam kainuos, aš negavau 
sužinoti, bet atrodo, kad daug.

šapos Darbininkas.

1937 METŲ

ofisu lei. Buulevara 6913
Rez. TeL Victory 2843 
llr. Bertash

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

•Hho valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8tM 
Mwd4hnvv)i» o»<rwl antarM

Sergantiems patari
mas Dykai

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

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St.

CHICAGO. ILL. 
Central 4641

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

Sekmadienį 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadieni, Trečiadieni ir šešta
dieni nuo 10 v. ryto iki 8 v. p. p. 
....... ....................................

AKUŠERES
Mrs. Anelią K. Jarus?

Kur Pasibaigia?

l

♦

kritikuoti ti-

Laidotuvių Direktoriai
M

KITATAUČIAI

AKIU SPECIALISTAI
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1917 Mockus Waukegane areš
tuotas už priestikybinę kalbą
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Kartais jis turi mokėti ir dva
sines ligas pagydyti.

Dr. Frąj}|i Ąuąmę ^ųdaipas jąjį- 
ąuc-liu neteko lųotiuo^-tęvo, 
bęt ipckshis užbaigė.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki I 
vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St 
TeL Boulevard 1401

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St, 
Kamb. 1481-1434—Tel, Central 4411-2 
Namu ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Kl. Jurgelionis 
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas 

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

Rezidencija
3407 Lowe Avė. Tel. Yards 251B

BUDRIKO RADIO programai lei
džiami kožiją dieną 7:00 vai. va- 

. kąre.

WAUKEGAN, III. — M. X. 
Mockus yra waukeganiečiams 
gerai žinomas laisvamanių kal
bėtojas. Waukegane jis buvo 
areštuotas už kalbėjimą prieš

Dr. A. J. Manikas
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avė. 
Tel. Virginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrų* seredas. 
Sekmadieni susitarus.

žmogus serga netik organiška i
Ribos Prasideda ir fe

Telephone: Boulevard 2800 

JOSEPH J. GRISK 
, Lietuvis Advokatas 
4631 SOUTH ASHLAND A VENK 

Res. 6515 So. Rockvell St. 
Telephono: Reoublic 9723

c

(Per GQ|heųbųrgą, ^yędįja)
Patogi ir greita kelionė

Pigios. Laivakorčių kainos
Laįvu išplaukimai iš K. Y.

v Kungsholm, ........ Rugpiučio 18
, DroŪnin^holrų, .... Rugpityčią 27

Gripsholm,  .......... .'"Rugsėjo o,
j. Kupgaholm ...... Rugsėjo 10
Platesnes žinias apie kelione teikia 
vęltąi ir« parduoda laivakortes, visi

ir visi švedu Amerikos Linijoš Sky 
riąi. f . .

SWEDISH AMERICAN. LINE 
181 North. Michigan Ayenue, 

?Chicago, III. '

i J. LIULĘVIČIUS
1092 Archer Avenue Phone Ląfąyette 3572

i Ą. MASALSKIS 
83Q7, I^ituapiįą Avenue Phone Boulevard 4189

" 1 F r ' ’ V> ■ * *• * ■ i

s, e. MAŽEIKA
8$19 Lituanįcą Avįsnue Phone Yards 1138

S. M. SKUDAS
Phone Monroę 8377

L J, ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8418

ĘŽERSKIS IR SŪNŪS
‘ 10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 5703

INDIANA HARBOR, Ind. — 
Aną dieną užėjau į vieną vaisių 
krautuvę pasipirkį dąržovią ijr 
vaisių. Kadangi šie metai yra 
relietingi, o sausa žeme niekuo
met nepasižymėjo derlingumu, 
tai ūkio produktai yra pusėtinai 4 - i t '

brangus.

Apie šį laiką pomidorai (to- 
meitės) būdavo 50c už bušelį* 
o dabar reikia mokėti 10c už 
tris svarus.

Besirengdamas mokėti, išsi
tariau, kad viskas brangu. Šalę 
mane stovėjo gana gražiai ap
sirėdžiusi moteriškė. Ji mane 
painformavo, kad krautuvinin
kas nėra kaltas, bet kaltas tas 
“netikęs” dabartinis preziden
tas Rooseveltas. Jis už viską iš
kėlęs kainas.

Sako, ar atsimeni, kad prie 
republikonų Hooverio mes galė
jome nusipirkti už 50 centų 
tiek daržovių, kad negalėdavo
me jų noi panešti, o farmeriai 
rėkaudami važinėdavo gatvėmis 
vienas paskui kitą. Hooveris 
tai buvo geras prezidentas, o 
tas Rooseveltas tai niekam ne
tikęs, varo šalį į pragaištą

“Jio svaido šalies turtus. Ma
tai, ten kur taiso Main Street. 
Ar tai reikalingas darbas? Kas 
kad buvo šiek tiek duobėta. Sa? 
ko, kad biedni dirba dėljWPA fikybą. 
ir taiso gatves. Bet aną subatą 
pati f mačiau, kai jie nusipirko 
vištą ir visokių gardumynų. O 
mes, kurie norime vištų valgy
ti, turime mokėti dvigubai 
daugiau, negu prie Hooverio.”

“Diedas baudžia Rooseve'tą,,
Mudu su krautuvininku no

rėjome moteriškę įtikinti, kad 
kas liečia sausrą, tai vargu pre
zidentas Rooseveltas yra kaltas. 
O ji savo, kad jis kaltas ir tiek. 
Sako, kai jis užėmė prezidento 
vietą ir buvo geri metai ir vią- 
ko buvo daug, tai Roosevęltas 
įsakė farmeriams neauginti 
perdaug, nes kainos yra perže- 
mos. O farmeriai jo paklausė 
ir neaugino. Tada supyko Die
vas ir nubaudė Rooseveltą kam 
eina prieš Dievą. Kitą met 
Rooseveltas nębus išrinktas ir 
tada vėl sugrįš geri laikai.

Kas ta moteris buvo, man ne
teko sužinoti, bet buvo galima 
spėti, kad tai žmona kokio nors 
furmonelio vietos plleijo liejyk
loj. Visi bosai labai neapken
čia Roosevelto ir skleidžia viso- 
kias nęsąmones prieš jį.

Inland Steel Co. prišųęką sa
vo darbininkams, kad nebalsuo
tų už Rooseveltą, nes jeigu jis 
vėl bus išrinktas, tai visai ša
liai bus ląbąi riestai, Taksai 
bus nepaprastai dideli, o darbai, 
'visai sustos.

Darbininkas nieko nesako 
bosui į akis, bet kai nueiną ša
lin, tai nusijuokia, kad tam 
gal galvoj negerai. “Aš balsuo
siu už ką man patiks”.

Liejyklos rengiasi streikui
Inland Steel Company ‘ 

Youngstovvn Stęel Cojnpąny. 
rengiasi prie didelio mūšio sų 
darbininkais. Yra kalbama, kad 
bendrovės jau pasisamdė paty
rusius streiklaužius. Viena iš 
jų pasisamdė buvusį Ęąst Chį- 
cago policijos viršininką, Nįęk 
Makar, kuris išbuvo tarnyboje 
16 metų ir; pasižymėjo sąyo 
žiaurumu.

Antroji bendrovė pasįsamdp 
garsų streiklaužį iš New Yor- 
ko, H. E. Roulfs. Vietos, laik
raštis praneša, kad Roulfs yra

Waukeganiw Su
rinko $22,20 Auką 

X. M. Mockui

a 1917 metais Lietuvių Laisvės 
Mylėtojų Draugija surengė jam 
prakalbas. Buvęs dietos klebo
nas atsiuntė į salę porą savo 
tamsuolių parapijonų. Išklausę 
prakalbos, jie išėmė varantą ir 
Mockų areštavo.

Tada mums reikėjo padėti 
daug darbo, kad laisvų minčių 
žmogų išgelbėti iš juodvarnių 
rankų. Jie buvo pasiryžę jam 
uždrausti laisvai 
kėjimą.

Taigi dabar, atsiminę tuos 
kovos laikus, draugai parinko 
Mockui, kaipo senam laisvama
niui ir kalbėtojui, aukų.

Aukavo sekami asmenys:
Po $1 davė — J. Jaseliunas, 

A. Petkus, J. Sereikis, J. Skrus- 
dis, C. Vaitekūnas, J. Mąlela, 
A. Bitumskis, J. Grayąs, G. 
Grinius, Pr. Narkus, A. Bukau
skas, J. Paulauskas, Ig. Mątio- 
jaitis, J-. Petrauskas ir J. Ma
čiulis; F. Urmonas davė 99c. 
Po 50c davė M. Girnius, J, 
Skripka, B. Maseliunas ir R. 
Dambrauskas; po 25c — J. Jo
kūbaitis, J. Palionis, C. Grinįus, 
St. Jurgaitis, J. Damijonąitis, 
A. Darnijopaitienė, M. Raupas, 
S£. Jankauskas, J. Raikštis, F. 
Dapkus, C. Ambros ir F. Rre- 
pas; po 20c — St. Juozapaitis 
ir J. Ružanskas; po 15c — J. 
Davis, P. Vaitekūnas ir A. Sa- 
ląčką;. po 10c — A. Gąųrens- 
bąs, V. Rųdzįnskąs. ir T- Adom- 
kąvicięnė; J> Miltam — 5ę. Vi
so $22.20. —

Mano galvoję gimsta viso
keriopi klausimai: Kas-gi yra/ 
ant galo, gydytojas?. Kokis1 
gydytojo uždavinys? Ar vien1 
tik vaistais gydyti1 sergantį?j 
Kur rubežiai gydytoj avimo 
prasideda, kur ^pasibaigia? Ar 
nūdienos gydytoj|s negrįžta 
atgal prie to prijhityvio “me- 
dicine-man”-—kuris, čia kuni
gas, čia gydytojus, tik su tuo 
skirtumu, kad nūdienos gydy
tojas pamatau deda tyrą mok
slą, o primityvis “medicine- 
man” burtus, šiandien net ir

Jei aš turėčiau drąsos, ir jei 
kolegos nedarytų užmetineji- 
mų, kąd noriu pasirodyti 
prieš visuomenę geresniu, sur 
manesniu gydytoju, negu kiti, 
tai aš papasakočiau netikėti
nų, stebuklingų pagydymų. 
Bet bėda, kad etiką, to neleid
žia ir aš nenoriu prieš etiką 
nusidėti, o tuom labiau prieš 
savo profesijos kolegas. Vie
noku lai bus man leista šį atsi- 
tikilhą papasakot^, ^Simpatiška 
ir, paikai; sveiki ir linksmi; 
bet, jits ir tame šiltame šeimy
nos židiny nesijaučia smagus.

Jauna, graži ir grakšti jo 
dukrele, mylinti ir gerbianti 
savo, tėvelius, užsįmane neju
čiomis pakeisti sunkią, namų 
atmosferą ir padaryti jaukia 
šeimyną. Ilgai negalvodama, 
atėjo pas mane į ofisą ir visą 
savo planą išdėstė. Taip, aš su 
savo seno pažįstamo dukrele, 
suokalbį padarėme ir vakar 
kaipo svetys pas jos tėvelius 
pietavau.

Pietus ir suokalbis išdegė 
kuo pasekmingiausiai. Aš pa
valgiau gardžius, maitinančius 
su skoniu pagamintus pietus. 
Mano senas pažįstamas, Lie
tuvybės išsižadėjęs, grįžo at
gal.

—o-—
Vakar, atlankiau seną pažįs

tamą ir buvusį Lietuvybės dir 
voje uolų darbuotoją. Nors 

(dąr nenu&enęs, vos tik parsi- 
,ririfis pusamžį; bet Lietuvybės 
dirvonai jam jau svetimi. Ap
sivylęs, pailsęs, apatiškas ir.

Piun^tietiivis Dau
taras (įrand Kai#

GRAND, RAfipS, Mįęh, —
Pirmas. lietuvis. gydytojas mųsu autorizuoti laivakorčių agentai 
Grand Rapįdse atidarė sąyo 
ofisą, adresu 526 W. Leąpąrd 
Street. Jis yra Dr. Ęi’anįt 
Ądąms.

Grand Rapids lietuviams bus

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

Physięal Therapy 
and Midwife 

6630 S. Westcrn 
Avė.. 2nd floor 

. Hemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez.. 6631 So. Californią Aven»«

Telefonas Republir 7868

The 7 
Kraft

.jCheęse 
’ Spreads

■in nę)K-dęsign 
Swankyswi^glasses!

a > c •' ■ <•:. > -'cn
•j Sparkling glasses strewn with 

•; bright stars... the nevį Swanky- 
swigs. You’ll want to collect a 
whole sėt And whilę you’re doing 
it, get acąuainted: 
with all seven’ 
of the deličious^ 
Kraft Cheešę'’ 
Spreads. They’re 
marvelous.for 
sandwięhes, sąląds 
hnd appetizers.'

Su tiek daug pe-geri- 
nimų gražaus balso. 
Parankaus pagavimo 
tolimų ir Europos sto
čių. Budriko Krautu
vė yra vieta jas visas 
pamatyti:

Philco, Zenith
i R. C. A. Victor, 

General Electric.
Senos Radios išmai
nomos. 'Lengvus išmo
kėjimai. itKaina ......

$12.50 iki $175.00

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

\ 3417 Sq. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

ADVOKATAIi r ■

Phone Boclevard 7042

Pr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 ikį 8 vakaro 
S erodo i nasrai sutarti

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofiso Tel.: Bezlevard 7820 
Namu TėL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Of.’so valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedalioj pagal sutarti 
■■i ■ i ....; ,» ■" j "'■■■*»

Kiti Lietuviai Daktarai,

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naki 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4. nuo • 
iki 8:30 v. Nėdčl, nuo 10 iki 12 a. m

Dr.: $. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St

CHICAGO. ILL.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Viąęise Mipsįio Dalyse,

7A8 West 18th Street

J. F. ĘUDEIKIS
4605-07S. Herpiitąge Ayenue Phones Yards 1741-1742
Ęęighton Parl^ Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 Weat 23rd Plaee PKonęs Ganai 2515—Cicero 5927

S. c. LACHĄVICZ
42I-44 Ęast 1081h St. l]el. Pūliniai! 1270 arba Cunal 2515

1410 South 49th Court Cicero Phone Cicerą, 2109

□68 West 18t|Į Street
J. KADŽIUS

Phone Ganai 6174

AMBŲLANPE PATARNAVIMAS DIĘ^A IR NAKTĮ
' 0 ■ YĄRds 1741-1742 . : .

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Saredos ir 
Pčtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Ęockwell Street 

Telefonas Republię 9600.

A. A. SLAKTS
ADVOKATAS

111 W. Washing,ton St
Room 737

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

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

Dr. Walter M. Eisin 
PHYSICIAN and SURGEON 

Ofisas Marųuette Medical Building 
Suite 208 

6155 SO. KEDZIE AVENUE 
Hemlock 8700

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

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas cll 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniikas ilgas 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. ,

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

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

Tek Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežąstimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystė. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das.- Specialę atydą atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos, Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau
< - ■ kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phepe Boulevard 7589

DR, G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtu vi

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashląnd Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VĄLANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nupj 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Netoliomis, nuo 10 iki 12 
valančiai dienai

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piieti 
7 iki 8 vai. Nedil. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 24M

kampas Halsted St.
. nuo 6 ikiValandos nuo *10

Nedėliomis nuo JO iki 12 vai diena.
8

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tai Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moterišku. Vyrišku. Vaikų Ir visi 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stoney leland Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vale. Neda 

liomii Ir iventadieplals 1B—12
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TERRA INCOGNITA
(Pinionzų ministerio raštas 

be pabaigos apie jo kelionę į 
Lietuvą, po Lietuvą ir iš Lie 
tuves).

Klajojame
Kaip ir reikia tikėtis, Padau

žų ministeriams prisieina pu- 
- sėtinai baladotis, kol pasiekia 
reikalinga destinaciją. Musų 
laivas, matyt, tiesiai neplau
kia, o bastosi iš vietos į vietą, 
kaip tie žmonės, kurie nežino, 
kurią partiją remti. Kadangi 
girdėjome šaudymą ir jau ma
nėme esą arti Lietuvos kran
to. Gi pasirodo, kad atplau
kėme prie Ispanijos. Ten, kaip 
mums praneša, eina tikras fai- 
tas. Karininkai, kunigai ir jų 
šalininkai, dvarponiai, monar- 
chistai ir fabrikantai susitarė 
nuversti liberališkąją žmonių 
išrinkta valdžią ir įsteigti fa
šistišką parėdką. Tokį parėd- 
ką, kuris butų geras dvarpo
niams, kunigams, fabrikantams 
ir karininkams. Reiškia, jie 
blogo nieko nenori padaryti, o 
gero pusėtinai daug. Ir jeigu 
ispanai nebūtų durni, prie val
džios nuvertimo jie prisidėtų. 
Vistiek didžiuma jų yra baisiai 
nususę žmonės. Ūkininkai turi 
tiek mažai žemės, kad negali 
žmoniškai pragyventi. Neturi 
iš ko savo vaikus į mokyklą 
leisti. Darbininkų algos taip 
mažos, kad reikia kelias dienas 
dirbti, kol porą batų galėsi nu
sipirkti. Kur kas daugiau ne
gu pusė Ispanijos žemės pri- 
klauso bažnyčiai ir ' dvarpo
niams. Taigi milionai ispanų 
yra labai biedni. Ir jie išsi
rinko tokią valdžią, kuri ryžta
si juos iš skurdo išvesti. Ati
minėti iš bažnyčių ir dvarpo
nių žemes ir dalija ūkinin
kams. Leidžia darbininkams 
organizuotis ir streikuoti u4ž di
desnes algas. Duoda teisių ii 
laisvių paprastiems piliečiams 
netoli tiek kiek ir kunigams 
dvarponiams ir generolams. 
Aiškus dalykas, kad tokia val
džia yra kreizi. Valdžia nie
kad neturėtų pataikauti ir tar
nauti biednuomenei. Ką iš jos 
gausi? Lai ji meldžiasi ir rū
pinasi savo vargais, o tu susi
dėk su turtingais ponais ir kle
bonais, tai jokio trubelio ne
bus. Kada skurdžiai paban
dys tave nuversti, tuoj gausi 
visokios paramos iš turtingųjų 
buntą užgniaužti.

Kad taip paškudnai nesišajk 
dytų, duočiau kyšį kapitonė 
kad jis nuvežtų mane į Ispani
ją, ir susišaukęs valdžią duo
čiau jai praktiškų instrukcijų. 
Be mano pamokinimo ji gali 
žūti.

Suprantama, man kaipo am
žinam valdininkui, taip pat kaip 
sandariečiams, tautininkams, 
kunigams, fabrikan.tanis ir 
dvarponiams labiau patiktų, 
kad tokią valdžią ir nuverstų. 
Mat, ji ginkluoja ir liberalus, ir 
sindikalistus, ir komunistus ir 
socialistus ir siunčia muštis su 
buntav^ikais. Jeigu buntavči- 
kai pralaimėtų, tai Ispanijos 
biednuomenė gali užgriebti vi 
sokius turtus ir pradėti jais 
naudotis. Tuomet bagotų žmo
nių gali visai nelikti. Kas 
tuomet parems valdžią, jeigu 
gyventojai susitars ją nuversti? 
Protingi valdininkai, kurie nori 
amžinai pasilikti savo vietose 
nesielgia taip, kad dabar daro 
Ispanijos valdininkai.

Ispanijos metiežninkai yra 
patriotai. Kadangi jų nedaug, 
tai kairieji juos sumuštų, to
dėl jie traukia murinus arba 
maurus iš Morokkos ir stato 
juos muštis su ispanais, žino*

ma, muštis su juodais pu'slau- 
kiniais nėra malonu, kaip kad 
ir pažangiesiems buvo nemalo
nu peštis Susivienijimo seime sv 
tautininkų ir sandariečių atga
bentais durniais ir tamsuoliais. 
Bet jeigu nori laimėti karą, ne
turi paisyti jokių taisyklių. Da- 
leiskime, /maurai sutriuškintų 
ispanus. Aristokratija vėl val
dytų kraštą ir pačius maurus. 
Kol maurai durni, juos reikia 
naudoti. Juk ir Susivienijimo 
maurai balsavo prieš rezoliuci
ją, kuri reikalauja demokrati
nes tvarkos Lietuvoj, nors jie 
patys nenorėtų gyventi dikta
tūroj. Paprastai kai greit 
mauras atlieka darbą, taip greit 
spiriama jam į užpakalį. Mat, 
su durniumi niekas nenori am
žinai draugauti ..................... ......

‘ (Galo niekad nebu?)
Pasienio ministerio patvarky

mas. — šiuomi išbraukiu pas
kutiniąją pinionzų - ministerio 
rašto dalį, nes jis kišasi į sve
timų kraštų naminius reika
lus. Jeigu jau ispanai užsi
manė pasišaudyti, tegul jie sau 
šaudosi. Kada jų šalis ištuš
tės, galėsime ją aneksuoti prie 
Padaužų Respublikos. Vieton 
baladotis po visą svietą, pata
riu pinionzų ministeriui skubin
tis į Lietuvą, nes ir ją jau pra
dėta tuštinti.

Skaitytojo balsas. — Ar gi 
jau nėra kokios nors įstaigos 
Padaužų Respublikoj, kuri su
stabdytų pinionzų ministerio 
pliurpalus ir kitų pleperių raš
tus apie jų keliones kitose ga- 
zietose ?

Tautos Vado atsakymas.. — 
Ne, nėra. Visos įstaigos ant 
vakacijos išvažiavo, o redakto
rius ne tik proto neturi, o ii 
pats apie keliones rašo.

Viena pramogų bus lošis 
golfo. Be to,kazyrų lošiai, te- 
nis, patkavos mėtymas, šokiai.

Prizai bus dalinami kentesčų 
laimėtojams. Pasilinksminimai, 
jų tarpe muzika, kuriuos su 
teiks žinomi teatrų savininkai 
Balaban & Katz.

žymus visuomenės veikėjai; 
ir vadai politikoj kalbės laike’ 
vakarienės, kuri bus suruošta 
kliubvietėj 7 valandą vakare.

Bendrai, šis piknikas žada 
būti tikrai smagus.

Olympia Field Country Club/ 
ki.v piknikas įvyks, randasi 
prie 203 gatvės ir Westerr.' 
avenue. Visi kviečiami atsi
lankyti.

William Hale Thom
pson, buvęs Chica- 
gos meras, kalbės
Darbo Diena, rugsėjo 7-toji, 

bus iškilminga diena visiems 
chicagiečiams, jų tarpe ir lie 
tuviams. Tą dieną William 
Hale Thompson, tris kartus iš
rinktas meru Chicagai ir ži
nomas kaip “Bill the Builder”, 
laikys svarbią prakalbą.

Piknikas ;įvyks Riverview 
Parke. Tikimasi, kad čia su 
sirinks kokie 500,000 žmonių 
pasiklausyti buvusio mero kal
bos.

įžanga visiems dykai.
Bus taipgi pramogų — šo 

kiai, akrobatiški numeriai, tau
tinės grupės pasirėdžiusios na- 
cionaliais kostiumais. Prie vi 
so to, fajerverkai $2,000 vertėš 
ir 500 dolerių prizų taps iš
dalinta atsilankiusiems dar 
priešpiet.

Tikietus veltui galite gaut; 
tik paprašykite jų pasiųsdami 
laiškelį adresu: William Hale 
Thompson, 111 West Washing* 
ton st., Chicago, Jll.

PILNAS
BANKINIS
PATARNAVIMAS
ČEKIŲ SĄSKAITOS
TAUPYMAS
UŽSIENIŲ SKYRIUS
LAIVAKORČIŲ BIURAS
TRUST
DEPARTAMENTAS

MES PERKAM 
LIETUVOS BONUS

THE LIVE STOCK NATIONAL 
BANK of CHICAGO

4150 SO HALSTED STREET 
CHICAGO, ILL.

RM

LIETUVOS-AMERIKOS

ermometras

Politika
RENGIA DIDŽIULĮ

PIKNIKĄ

Horace G. Lindheimer
Gala Day

Draugai Horac G. Lindhei
mer, demokratų kandidato į 
kauntės iždininkus, taip iš Chi- 
cagos, taip iš visos Cook kaun
tės susirinks į pikniką trečia
dienį, rugpjūčio 5 d., kad pa
gerbti jį.

Piknikas rengiama Olympia 
Fields County Club.

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

Patarnauja prie gimdymo; gydo stai
gias ir chroniškas ligas, vyrų, mo
terų ir vaikų pagal osteopatijos me
todus.

OFISAS:
6331 So. Halsted St.

VALANDOS: nuo 9 v. r.—5 po pietų 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Tel. ENGLEWOOD 7151.
Rez. TeL RADCLIFFE 1191.

Sausas oras negali įeiti 
—Drėgmė negali išeiti. 
Labiau — Sušvelnintas 
Old Golds yra visuomet 
Dirbtuvės-šviežumo.

Raudongyslės-Kylos
Jus galite išvengti operacijos nau

juoju, garantuotu budu. Be ligoni
nės ir laiko gaišinimo. Paraiščius 
pritaiko daktaras specialistas ... 
DYKAI Ekzaminacija—Pasekmės už
tikrintos.
NATURAL HEALTH INSTITUTE 

18'69 N. Damen Avė. Arm. 8200
11 n—i ■ j, j i_ . . y u—ri-M-ju -i»---------- —l-----------■--------- -----------

ŠIOS SAVAITES I

Eitra Bargenai I
, LINOLEUM 9x12 H 

STIPRUS IR GRAŽUS H

$3.95 I 
ROOSEVELT I 

FURNITUREčo:l
2310 West I

Roosevelt Road ■
Tel. Seeley 8760 ■

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovi pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u S; 
T o k į termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus j j 
galite gauti

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

Siųskit money orde
rį arba čekį —

NAUJIENOS 
1739 Su.

, H d»ted St- 
M’CAGO

1

120- 
1101 
1001 
901 
801 
701 
601 
501 
401 
301 
201

10“= 
201 
301

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE
peterpen

SMOULO 
NEVER 
HAS/E 

FOLLCANED 
TUE 

HERMIT

VIZGARD, sav,

Didžiausias Lietuvių Degtinės 
ir Vyno Sandėlis 

International Wholesale 
Wine and Liųuor Co.

Įvairiems parengimams ir dėl Tavernų 
pirkit pas mus degtinę ir vyną. Užlaikome 
visokios rųšies ir parduodame žema kaina. 
4611 S. Ashland Avė., Chicago 

Telefonas Boulevard 0470

GOLDEN GATE BUFFET
I

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad musų Tavecno biznis 
yra perkeltas į naują vietą ir kad čia visados yra geros rūšies deg
tine, vynas, BLUE RIBBON ALUS, penktadieniais žuvis veltui. 
Kviečiame visus draugus ir pažįstamus atsilankyti. SAVININKAI:

Rapolas Budrikas ir Mak. Valinčius
4070 ARCHER AVENUE

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

Pirkite pas Lietuvį:
BLUE FRONT MEAT MARKET

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

Geriausi Degtinė... Gerkit

NATHAN
KANTER

KENTUCKY YEARLING

4707 SnUth Halsted Street 
Visi Telefonai YARD8 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS .

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL L!QUOR CO.

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

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St.

CHICAGO ILL.

NighFZdTlornin?!
Promote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akiu'"suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletu lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Sale for Infant or Adult. At all Druggists.
JVrite for Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

USB

252.,
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

by

Subscription Ra tęs:
$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 Clas» Matter 
Mareli 7th 1914 at the Post Offica 
of Chicago, UI. under the act of 
Mareli 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, liskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
droj®, 1739 S. Halsted SU Chicago, 
UI Telefonas CanSi 8500.

Re kalnai 
tai: ■Chicagoje — pu 

Metame 
Pusei metu — 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešioto jus:
Viena kopija -—4—. 
Savaitei _....
Mėnesiui

Suvienytose VatstijoBe, ne Chicagoj, 
paštu:

$5.00 
2.75 

( 1.50 
. 1.00 
. .75

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 
.75

[Apžvalga
SAMDOMI “PATRIOTAI”

I

■?
- 8c 

18c 
75 c

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

Lietuvon ir kitur užsieniaose 
(Atpiginta)

Metams —— ...........   — $8.00
Pusei metu —~—________ 4.00
Trims mėnesiams_____ _ 2.50
Pinigus reikia siusti paftto Money

Orderiu kartij su užsakymu.

PALESTINA

Anglijos vyriausybės vardu 1917 m. Balfour paskel
bė deklaraciją, kuri žydams pripažino teisę apsigyventi Į 
Palestinoje. Tokiu budu žydai lyg ir atgavo savo tėvy
nę.

Tačiau kitoje deklaracijos vietoje buvo pabrėžta,’ 
kad žydai būtinai turi vengti viso to, kas gali įžeisti Pa-į 
lestinos gyventojų religiškus jausmus bei Šiaip kuriuo 
nors budu jų pilietiškas teises paniekinti.

Tuo metu Palestinoje gyveno per 700,000 arabų, su 
kuriais niekas nerado reikalo skaitytis. Jų nebuvo atsi
klausta, ar jie pritaria “žydų tėvynės” įkūrimui.

Pasaulinio karo kritiškiausiu momentu Anglija pa
žadėjo Palestinos arabams nepriklausomybę, kad tik 
jie stotų jos pusėn. Vadinasi, paskelbtų karų turkams. 
Tačiau pavojui praėjus arabai liko užmiršti. Aišku, kad 
jie pasijuto ne tik įžeisti, bet ir nuskriausti.

Dar visai neseniai Palestinos gyvenimas buvo visai 
primityvus. Kaip arabai gyveno prieš du tūkstančius 
metų, taip jie gyveno ir iki karo. Per tuos du tukstan-; 
čius metų ten visai maža permainų teįvyko. Tačiau po 
karo Palestina staiga atgijo. Ji tarsi iš šimtmečių mie
go prisikėlė. O tatai vyriausiai įvyko todėl, kad į Pales
tiną iš viso pasaulftl^pęadėjo žydai, važiuoti. ■

žydai atsivežė ne tik daug pinigų (apskaičiuojama, 
kad nuo Balfour deklaracijos paskelbimo iki dabar jie 
sutraukė $250,000,000!), bet ir patyrimo, mokslo, žino-i 
jimo ir energijos. Jie tuoj pradėjo steigti visokius biz
nius, pramonės įmones, statyti tiltus, tiesti kelius ir mo
derniškai tvarkyti žemės ukius.

Gyvenimas Palestinoje pradėjo virti ir kunkuliuoti. 
Tokiu plačiu mastu buvo varoma visokia statyba, kad 
pradėjo net darbininkų trukti Apie depresiją, žinoma, 
ten negalėjo būti nė kalbos.

/ .. • 1

Iš to nauda buvo ir arabams. Arabų darbininkų 
gyvenimas žymiai pakilo. Jų santykiai su žydų darbi
ninkais pagerėjo. Gana dažnai arabai ir žydai darbiniu-, 
kai bendromis jėgomis kovojo prieš savo išnaudotojus.

Pietų | Amerikos laikraščiai 
gana dažnai rašo apie kai ku
riuos savo veikėjus, kurie sten
giasi veikti išeivius ta prasme, 
kad pastarieji pakeistų savo 
nusistatymą tautiškos valdžios 
atžvilgiu. Vadinasi, jie stengia
si kuo palankiausiai kalbėti 
apie Lietuvos santvarką, girti 
tautininkų nuopelnus ir t. t.

Pasirodo, kad tie “patriotai” 
nedirba dykjfi: tiesiogiai ar ne
tiesiogiai jie yrą atlyginami. 
Jų “tautiškos dvasios” laikraš
čiai ir draugijos yra lietuviš
kais litais remiami. Visokiems 
lyg kultūros darbams yra 
skiriamos nemažos sumos pini
gų. Kartkartėmis pažangieji 
laikraščiai iškelia į aikštę ir 
tai, kurie '“patriotai” jau yra 
gavę atlyginimą.

Tokiu badu Amerikos vadi
namieji patriotai ir tautininkai 
yra savo rųšies agentai, kurie 
už “tautiškų idėjų” pedliavoji- 
mą gauna tam tikrą, komisą. 
“Argentinos Lietuvių Balsas” 
apie juos rašo taip:

“Kol samdomiems ‘patrio
tams’ bus apmokami salionai 
ir teikiamos porcijos, tol jie 
mauks šampaną už Lietuvos 
valstiečių, t. y. musų brolių 
ir sesučių ‘sveikatą’. Bet lai 

, pabando nutraukti iš Lietu
vos siunčiamas viešai, o čia 
teikiamas slaptai pašalpas,/ 
tai tuoj vėl pasiskaitytume 
tų ‘patriotų’ rašymus apie 
‘Lietuvos bankroto kabojimą 
ant nosies.’ ”
Jei buterbrodais (sandvi

čiais) penimi “patriotai” veikia 
Pietų Amerikos lietuvių kolo
nijose, tai netenka abejoti, kad 
jie darbuojasi ir Jungtinėse 
Valstijose. Ilgainiui -gal ir ame
rikiečiai turės progos daugiau 
patirti apid tuos buterbrodinin- 
kus.

mo negali išlaikyti jokios tau
tos išeiviai. Bet jei to tyrumo 
ir negalima išlaikyti, tai vis 
dėlto stengtis nebūtų pro. šalį. 
Bet ^amerikiečiuose h įdomiausias! 
dajykąs yra tas, kad.įkųlbosfne-, 
taisyklingumu -į'ir' nemokėjimų 
pasižymi kaip tiktie, kurių,. 
rodosi, švenčiausia pareiga tu
rėtų būti žmoniškai savo kalbų 
vartoti. Pavyzdžiui, imkime ma
žo ūgio, bet labai didelį “pa
triotų ir kavalierių” iš Cleve- 
lando. To “kavalieriaus” raštai 
ne tik nieko bendro neturi su 
logika, bet taip pat ir su gra
matika, sintakse ir žodynu. Tai 
tokie palaidi barščiai, kame 
nėra nei škyribos ženklų, nei 
žodžių suderinimo, Ir vis dėlto 
tas kalbos darkytojas ir nemo
kėlis liko apdovanotas “kavalie
riaus ordinu”. Daugiau to: ta
me pat “Lietuvos Aide” prieš 
kiek laiko buvo^ išspausdinta to 
“kavalieriaus” parašytos kny
gas recenzija. Visai palanki re
cenzija, nors knygos kalba tie
siog biauri, o turinys visiškai 
menkas, naivus.

Vykintas visų-pirma tu-[laukia juos teisman atiduo- 
lvo dėmėsi . atkreipti i dant.

P-as
retų savo dėmesį . atkreipti į 

“kavalierius”, kurie 
kal-

visokius 
tikrai neleistinai rašomųjų 
bą darko.

JAU METAS f

?• “Vilnyje” Laukuviškiš rašo 
apie “Socialistų valdomą mies-. 
tą”, kur policija “žiauriai puo
lė nazių priešus”.

Milwaukee esąs socialistų 
valdomas miestas, todėl LaUku- 
viškiui visai aišku, kad dėl po
licijos žiaurumų socialistai yra 
atšakingi. Jis be niekur nieko 
ir

»>

sako:
“Tokie socialistai tai tik 
gėdų daro

Rodos, jau metas butų Lau-
kuviškiui ir visiems kitiems ži
noti vienų labai paprastų daly
kų. Būtent, kad Milwaukee po
licija priklauso valstijai, o ne 
miesto administracijai. Todėl, 
žinoma, yra nesąmonė laikyti 
Milwaukee‘ socialistus atsakin
gus už policijos darbus.

Laiškas iš Lietuvos
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Jau kelios dienosv atgal ėjo pasakyta, kad karo lauko teis- 
gandai, kad buvęs karo lauko mo sprendimas , įvyko liepos 
teismas, ir kad yra nemaža mėnesio pradžioje, o šiandien 
žmonių pasmerktų mirti, bet jau turime liepos 9 d,, taigi ke

letas dienų praslinkus nuo teis-

o šiandien

APIE IŠEIVIJOS SPAUDĄ

Nors praeityje nesusipratimų ir būdavo, tačiau jie 
ilgai nesitęsdavo. .Pasisekdavo greit išlyginti. Kruvini 
susirėmimai- taip pat būdavo greit likviduojami.

Visai kitoks reikalas yra dabar. Kruvini susirėmi
mai tarp arabų ir žydų tęsiasi. Ir iš visko matyti, kad 
jie greit nesibaigs.

Kodėl arabų nusistatymas žydų atžvilgiu pasidarė 
griežtesnis? Kokios priežastys prie to privedė?

Svarbiausi priežastis yra ta, kad arabai bijosi žy
dų. Jie bijosi, kad netrukus žydai juos gali nustumti į 
antrą vietą, o krašto vadovybę pasiimti į Savo rankas. 
Juo labiau, kad žydų kultūrinis lygis, yra kur kas aukš
tesnis. Neraštingų žydų Palestinoje kaip ir nėra. O tuo 
tarpu per 80 nuošimčių arabų nemoka nei skaityti nei 

‘ rašyti.
Nerimą arabuose kelia ir tas faktas, kad paskuti

niais keleriais metais žydai 
veržtis į Palestiną. Seniau per metus jų atvykdavo apie 
10,000. Bet štai jau 1933 m. 
31,000, 1934 m. — iki 43,000, 
Daugiausiai tai Vokietijos žydai, kurie pabėgo nuo na
cių persekiojimo. O kadangi nėra pramatoma, kad atei
tyje tas persekiojimas pasiliaus, tai ir toliau iš Vokie
tijos galima tikėtis didelės žydų emigracijos. Tų emi
grantų akys, žinoma, bus nukreiptos į Palestiną.

. Palestinoje dabar priskaitoma apie 1,350,000 arabų 
ir žydų. Jų santykis yra maždaug toks: 390,000 žydų, 
960,000 arabų. Kadangi prieš karą žydai ten sudarė di
delę mažumą, o dabar smarkiai auga, tai arabai ir ke
lia riaušes. Jie sako, jog visai netolimoje ateityje žydai 
sudarys daugumą, jei ir toliau imigracija nebus suvar
žyta.

ypač gausingai pradėjo

tas skaičius pašoko iki, 
o 1935 m.— iki 62,000!

) ---------------------------

“Lietuvos Aide” p. Stepas 
Vykintas štai ką sako apie iš
eivijos spaudą; u

“Nusiskundžiama, kad iš
eivijos spauda, literatūra ko
kybiškai neaukštoka. Iš da
lies skundas nevisai pagrįs
tas. Išeivių spauda ir litera
tūra yra Savotiška, iš jų spe
cifinio charakterio ir kultū
ros išaugusi, bet ji nėra nei 
menkavertė, nei silpna. Tie
sa, ji nėra tiek tobula, kad 
nereikėtų jos nuolat gerinti, 
plėsti, gilinti. Pirmiausia, to- 
buliritina išeivių spaudos kal
ba. Kad ir leistini išeivių 

■ kalbai kai kurie nukrypimai 
nuo rašomosios kalbos, itai 
jokiu budu neleistinas lietu
viškojo žodyno, sintaksės 
darkymas.” 
Nukrypimais nuo rašomosios 

arba literatūrinės kalbos serga 
,ne vien tik Amerikos lietuviai, 
bet ir visos kitos tautos. Tatai 
aiškiai parodo H. L. Mencken 
savo itin įdomioje knygoje, 
The America^ LanguSge. Kny
goje vienas skyrius yra pašvęs
tas ir Amerikos lietuvių kalbai. 
Ten parodoma visokie nukrypi
mai. Būtent, kaip lietuviai pa
sisavina* angliškus žodžius ir 
juos “sulietuvina”. Lyginai taip 
pat elgiasi ir kitų, tautų išeij 
viai: jie angliškus žodžius len
kina, rušina, bulgarina, fran- 
euzina ir t. t. Pagaliau,'ir pa
tys amerikiečiai nuo tos ligos 
nėra laisvi: jie šimtus ir tūks
tančius žodžių yra pasisavinę 
iš kitų kalbų. štai kodėl ameri
kiečiai dabar nekalba taip, kaip 
anglai. Skiriasi ne tik žodžių 
tartis, vartosena, bet ir pats 
žodynas. To dėka amerikiečiai- 
netrukus susilauks ir savo žo- f 
dyno (amerikoniškos kalbos žo- 1o 
dyno), kurį išleis Čhicagos uni
versitetas.

Taigi, Amerikoje yra tokios 
sąlygos, kad savo kalbos tyru-

tuomet dar niekas nieko tikro 
negalėjo pasakyti, o be to, ka- mo dienos sprendimo tiktai tuo- 
dangi dabar daug visokių kitų met pranešta sprendimo skel- 
gandų plinta tai daug kas ir bimas. 
čia patikėti nenorėjo. Ir iš vi
so sunku buvo patikėti, kad 
tiek daug žmonių bus pasmerk
ta- .

štai šiandien jau paskelbtas’ 
oficialus sekantis pranešimas: • ■ •' J-' '<■ / %

Šių metų liepos pradžioje 
karo lauko teismas nagrinė
jo Suvalkijos u’kininkų kur-' 
stytojų 4r terorizuoto j ų by
lą, kurioje buvo kaltinamas 
21 asmuo,, gyv., šakių apskr / 
Lukšių, Rlokščių ir Paežerių 
valsč.

Karo lauko teismo spren
dimu visi’ kaltinamieji nur‘ 
bausti šiomis bausmėmis: de
šimt asmenų mirties baus
me, kuri Valstybės Preziden-' 
to malonės aktu pakeista ka
lėjimu iki gyvos galvos, bū
tent: i. Aleksandras Ritber-i 
gėris, 2. Juozas Sutkaitis, 3. 
Saliamonas Mauza, 4. Anta-» 
nas Kubilinskas, 5. Pranas 
Katkus, 6. Juozas Martinke- 

. vičius, 7. Andrius Valuckas.;
8. Petras Liepuonis, 9. An-< 
tanas BajerčiUs, 10. Juozas 
Juška.

Sunkiųjų darbų kalėjimu 
iki gyvos galvos: 1. Vikto
ras Simokaitjs, 2. Jonas Skai
sgiris, 3. Bronius Baitrušai 
tis.

Sunkiųjų darbų kalėjimu 
15 metų: 1. Ju‘ozas Blažai- 
tis, 2. Antanas Bukšaitis.

Sunkiųjų 
10 metų: • 
tis.

Sunkiųjų 
penkeriems 
Bataitis.

Sunkiųjų 
ketveriems 
nas Duoba, 
nauskas, 3. 
kas.

Paprasto 
metais: Kazys Vaišnora.
Taigi, jau \dabar visai neten

ka abejoti, kad tikrai dešimts 
ūkininkų buyo pasmerkta mir
ti! ‘ ■ .

Visi nuteistieji yra ūkinin
kai, tai nėra kokie nors kaimo 
bežemiai, ar benamiai, kurie 
vargo spaudžiami kartais grei
čiau pasiduoda visokiems kur
stymams, o čia visi rimti ūki
ninkai.

šitas pranešimas visuose 
lakraščiuose buvo įdėtas net be 
jokių didesnių paaiškinimų, pla
tesnių pranešimų. Jis paskelb
tas kaip eilinis Eltos prąneši- 
mas. čia tame pranešime yra

, šiuom kart 
sprendimas pakeistas 
gyvos galvos.

Visi pasmerktieji 
yra tik iš trijų valsčių ir viso 
tokių net karo lauko reikėjo 
atiduoti 21 asmenį!

Butų jau? gera, kad tai butų 
paskutinis karo lauko sprendi
mas, kad jau panašių bylų ne
pasikartotų, bet deja... dar ne- 
galas.

Dar sėdi kalėjimuose nema
ža žmonių, kurie savo eilės lau
kia į teismą stoti.

Štai anuomet Veliuonoje nu
dėjo policininką, šitoje byloje 
įsivėlė taip pat keletas ūkinin
kų. Yra dar ir kitose vietose 
Suimtų ūkininkų, kurie neri
maudami laukia savo likimo. 
Be to, birželio mėnesio Kaune 
įvykių dalyvių grupė taip pat

mirties 
kalėti iki

ūkininkai

O vis suimami nauji žmonės. 
Juk iš jų tarpo taip pat nema
ža bus teismui atiduota.*, .

Tai sunkus ir slegiamas įspū
dis! J (

Betgi, kaip matot vis teis
mai tebeina, vis nauji spren
dimai daromi. Vadinasi, žmo
nės vis nenurimsta, vis kova’ 
tebesitęsia. Nelygi kova, bet ji 
tebeina.

Čia būva kartais daug berei
kalingų, beprasmiai susidariu
sių aukų. Betgi tokioje padė
tyje kitaip ir būti negali. Kiek
vienas dirba tik savo atsako
mybe, savo rizikų. Tokiose sin
kiose sąlygose tenka žmonėms, 
budėti, kovoti dėl savo būklės; 
pagerinimo.

Piktos valios žmonių niekuo
met nereikia ieškoti, jie patys 
nelaukiami ateina. Kad ir čia 
daug būva aukų, sudarytų pik-į 
tos valios žmonių, dėlto ir abe
joti netenka.

Jei eitų suimtųjų tardymai 
kitu keliu ir jie butų teisiami 
kitUoše teismuose, tai daug kas 
paaiškėtų, daug kas kitoje švie-( 
šioje pasirodytų. Bent viena 
kas butų, tai bent visokių gan
dų sumažėtų ir žmonės įtikėtų 
tam, kas buvę yra ir sužinotų 
kaip buvę, o dabar daug viso
kių kartumų pasilieka.

O šita nežinia, šitas savotiš 
kai sudarytas sprendimas žmo
nes begaliniai kankina. Daug 
kas begalinio nusivylimo pa-! 
gautas daro tai, ką kitose gy
venimo sąlygose tikriausiai ne
darytų.

Bet turime tai, ką. turime. 
Reikia gyventi tokiose sąlygo
se, kokias mes dabar turime. 
Iš savo gyvenimo rėmų neiš
šoksi, jei jų nepajėgi pakeisti 
kitais.

Užvis daugiausia kenčia tai 
suimtieji ūkininkai, nes, be do
rovinės nuoskaudos, jie turi 
da‘ug materialių nuostolių. Bet 
šitie materialiai nuostoliai lie
čia taip pat visus valstybės rei
kalus: jos materiale gerovė dėl
to irgi turi nukentėti. Dėl vi
sokių tokių įvykių 
valstybės išorumas 
deja, jos prestižui 
daug pakenkia.

Tikrai dabar Europa pripra
tusi prie visokių įvykių, jos 
nervai pusėtinai atbuko, bet 
Lietuva kaip tik savo užsienio 
politiką derina su tomis vai

stybėmis, kur mažiausiai pa 
našių atsitikimų būva,.kur ka
ro* lauko zteismai ir iš viso ^ka 
riuomenės teismai nebeveikia..

v?r- i1 ’ ■ iniųo- 7 >jąSAfitliją? mėginam^ 
tis su Švedija, Norvegija, ieš
kom prietelių ir kitose Skan- 
dinavijos valstybėse, kur. poli
tinė Santvarka įsigalėjusi to
kia, kad žmonės įvairiausių po
litinių, tikybinių įsitikinimų su
gyvena.

Tiesa, Lietuvoje yra daug 
Italijos režimo simpatikų, vis 
net norima kažkokiu btidtf jos 
politinę santvarką kopijuoti, 
bet reikia pasakyti, kad net ir 
čia, kur taip pat įvestas vie
nos pasaulėžiūros monopolis, ši
tokių dalykų, bent paskutiniu 
laiku, nepasikartoja, čia jau 
pramoko kažkaip švelniau ap
sieiti net su tais žmonėmis, ku 
rie aktingai kovoja su jų esamu 
režimu.

Tik štai pas mus Lietuvoje 
imtasi visai kraštutinių kovos 
priemonių su savo politiniais 
priešais. Bet iš viso reikia sa
kyti, kad neramus visas Euro
pos kontinento gyvenimas. 
Kiekvienos valstybės viduje 
virte verda politinės kovos, jų 

; aistros vienur kitur yra pasie
kę aukštesnio laipsnio ir tenai 
vartojama visos kovos priemo
nės. Eina tos kovos vienos val
stybių su kita, čia dar gink
lo ginčams spręsti nepasiimta 
nesistverta, bet kas gali užtik
rinti, kad greit ir čia bus gin
klas pavartotas. { Europos val
stybių užsienių politiką tą di
delę suirutę įneša tik tose val
stybėse, kuriose įsigalėjo vidaus 
politikoje vienos grupės žmo
nių monopolinis režimas, — tai 
Vokietija ir Ispanija.

— Betkas.

2 eileš, dvigubo Cėllo- 
phane, tai rinktinio “La- 
biaų-Sušvelpintų” > >01 d 
Golds tabako antspau
das. '

9

darbų kalėjimu;
Pranas Laugaiai-

darbų kalėjimu
metams: Jonas

darbų kalėjimu 
metams: 1. Pra- 

2. Juozas Tar- 
Pranas Tarnaus-

kalėjimo vienais

užsienyje 
irgi nedi- 

taip pat

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bite kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo (tetek

ARBA PRIBAIGS ARBA PAGYDYS
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UŽ DVYLIKA SPEKTAKLIŲ KIPRAS PET
RAUSKAS GAVO 54,000 FRANKU 

a i! - .<

(“Naujienų” koresp.) - i i

SALTANAS IR GODUNOVAS

Kiprą Petrauską pamilo Ar
gentinos publika. Smokinguoti 
ir frakuoti frantai, senatoriai 
ir kongresmenai, bei dekoltuo
tos damos laužiasi teatran Co- 
lon, kuris yra vienas iš geriau
sių pasaulyje, kuTis yra Argen
tinos ir visos Pietų Amerikos 
garbė, šiemet visi eina išgirst 
Kiprą Petrauską ir pamatyt jo 
dieviną vaidybą, nes radio ne- 
gal patenkint tuos, kuriems ki
šenių s leidžia su Colono kasie- 
rium pasikalbėti...

Artistinėse sferose čia kal
bama, kad Kipras Petrauskas 
gavo 54,000 frankų už 12 spek
taklių. Jis vaidino vadovaujan
čias roles trijose rusų operose: 
Grad Kitež, Boris Godunoff ir 
Car Saltan. Kiti Lietuvos ar
tistai dar jaunoki ir daugiau
sia ačiū4 Kiprui Colonan pate
ko, kur šiemet diriguoja Kipru 
draugas Emilius Cooperis, bu 
vęs Marinsko teatro dirigentas 
Vienok ir jaunieji Lietuvos ope
ros artistai pasirodė garbingai,! 
ką liudija griežta Argentinos 
spaudos kritika.

Car Saltan buvo pastatyta; 
26-VI-36 ir triumfališkai pra
ėjo. Ta proga vietiniai dien
raščiai talpina ilgus straipsnius 
ne vien apie musų artistų dar
bą Colone, bet atskirais straip
sniais aprašo įdomią Kipro Pet
rausko biografiją. Ypatingai 
prielankiai aprašė Montevideo 
dienraštis “Urugi^ay”, kurio 
redakcijos nariu yra lietuvis 
J. Lazdauskas, rašinėjantis “A. 
L. Balse” pseudonimu — Lie-< 
tuviškas Eretikas. Minėto dien , 
raščio laidoje iš birželio 23 
1936 tilpo ‘didelislUpto ’ Pet
rausko paveikslas ir J. Lazdau- 
sko parašytas straipsnis apie 
Kiprą Petrauską. Dabar tam 
pačiam dienraščiui J. Lazdaus
kas ruošia ispanų kalboje straip 
snį apie Lietuvos dramos tea
tro istoriją, pradedant nuo lie
tuviškų daržinių, nų‘o ^A.meri: 
kos Pirtyj” ir pasiekiant da
bartinių laikų. Straipsnis bus 
iliustruotas Pietų Amerikoje 
besilankančios dramos aktorės 
ir režisierės Alės Sidabraitės- 
Petrauskienės atvaizdu, kuri ne 
tik gera poetė, bet ir verstine 
literatūra paturtino Lietuvos 
dramą, o ypatingai operos tea 
trą. Taigi, lietuviška ekspansi 
ja, kultūringa ekspansija, jau
čiama ir Pietų Amerikoje. Cha
rakteringa, kad tai ekspansijai 
pasidarbuoja toli gražu ne tie, 
kurie valstybės vairą valdo, ne 
tie, kurie pašalpines lėšas su-: 
ryja, bet tie, kurie galingųjų 
įrašomi į juodąją lapą....

Kaip ispaniškoji spauda ra
šė apie Lietuvos artištų gas
troles Colone, matome iš Ar
gentinos Lietuvių Balso, kuris 
paduoda ištraukas ir santrau
kas. Po “Boriso Godunovo” pa
statymo skaitome: -

Birželio 18 d., 1936 m. Bue 
nos Aires miesto teatre Colon 
ėjo premjera — “Boris Godu- 
nov”. Šios prologo ir 4 aktų 
klasiškos operos tekstas para
šytas Puškino ir Karamzino 
Muzika Mu’aorgskio, instru- 
mentacija Rimskio Korsakovo. 
“Godunovas” Colone pažįsta
mas nuo 1909 m. Jis čia buvo 
statytas su pasaulinėmis garse
nybėmis — Giraldoni, Titta 
Rttffo, Kipru Petrausku, Zalev- 
skiu ša'liapinu ir argentiniečių 
Felipe Romito, kuris Boriso ro
lę Colone, o taipgi pirmaeiliuo
se Europos teatruose dainavo 
rusiškai, t. y. tąją kalbą, ku
rioje opera yra sukurta. Kaip 
visur, taip ir Colone ir dabar 
ji dainuojama rusiškai.

Dainos meno ir muzikos kri 
tikai vietinėje spaudoje ilgiau
siais Straipsniais recenzuoja 
“Boriso Godtmovo” pastatymą.

Ypatingai k griežtai (t? gilipąsįįįį 
šios ioperos vokalinį/ muzikAM- 
nį išpildymą, į režisūrą ir de
koracijas, kadahgi argentinie^ 
tis Romito tikėjosi dainuot Bo-( 
rišo rolę, bet dirigentas Coo
peris rado tinkamesnių Greįo 
rijų Jurenevą ir jam ją pave
dė. “Boris Gpdunov”, kaip ir 
“Grad Kitež”, sužavėjo operos 
meno kritikus. Vietos italų, vo-' 
kiečių, žydų ir prancūzų dien
raščiai, kaip ir visi ispaniškie 
ji, smulkmeniškai aprašo šios 
operos pastatymą ir prie kiek
vieno dainininko apsistoja £t-į 
skirai.

Vietinė spauda ypatingai au
kštai vertina Kiprą Petrauskį.’ 
(Lžedimitrį) o taipgi atiduok 
da pilnai užsitarnautą kredi
tą Vincentai Jonuškaitei, kuri 
žavėjančiai dairiavo Boriso Su-' 
naus, Feodoro, rolę. Juozas Ma
žeika, čelkalovb rolėje, ir Ipo-1 
litas Nagrodskis, policijos vir
šininko rolėje, pasiekė tobulo 
vaidybinio meno aukštybes. Vi
si vietiniai kritikai didelį “Bo
riso Godunovo” pastatymo pa
sisekimo kreditą atiduodą tea
tro Colon režisieriui Petrui Ole- 
kai.

Štai ką rašo apie Kiprą Ptet 
rauską svarbiausioji kritikai:

“EI Mundo” 20.VI 36: Te 
noras Kipras Petrauskas, kuris 
taip skaisčiai (lucidamente) 
triumfavo Kiteže, dabar suku-; 
rė žavėjantį Lžedimitrį.

“La Prensa” 19.VI.36: Kip-i 
ras Petrauskas, kuris pirrhes/ 
nėję rusiškoje opetoje aukure 
dkscelentišką Kutermą, rolę,; 
kurios pobūdis labai susi j o su; 
jo temperamentu, ir Gregorijų-: 
j e, ypatingai vokališkai, išsilai
kė garbingai. ■

“La Nacion” 19.VI.36: Kip
ras Petrauskas Lžedimitrijo ro
lėje įrodė, kad jis yra geriau
sias Colono sąstato elementas.

ARGENTINOS SPAUDA GI 
RIA LIETUVOS MENI

NINKUS

Kipras Petrauskas geriausias 
Colono artistas

Pusė šimto Buenos Aires 
dienraščių ir keli šimtai Ar
gentinos žurnalų recenzuoja 
Rimskio Korsakovo operą “Grad 
Kitež”, kurios pastatyme Colo
ne dalyvauja visi penki Lie 
tuvos Valstybinės Operos arti į 
štai, kurią diriguoja E. Coofpe- 
ris, režisuoja Petras Oleka ir* 
Lavretzkis.

Pirmas spektaklis įvyko 5. 
VI. 36, antras 7.VI.36. Teat
ras perpildytas argentiniečių 
publika. Spauda plačiai recen
zuoja “Grad Kitež” ir pirmoje 
vietoje štato musų Kiprą Pet
rauską, nors geriausi artistai 
yra surinkti iŠ įvairių Euro 
pos valstybių.

Permažas musų laikraštis/, 
kad pakartoti tuos pilnai užsi; 
tarnautus komplimentus, ku-- 
.riuos vietinė spauda rašo Kip 
rui Petrauskui, Jonuškaite1- 
Zaunienei, Juozui Mažeikai.! 
Petrui Olekai ir Ipolitui Na-' 
grodskiui. Dar ir tai labai ma-- 
lonu, kad beveik visi iaikraš- 
čiAi geriausius Colono artistus: 
vadina lietuviais.

“Critica” 6.VI.36 rašo kad 
“Grad Kitež” pastatymu atlik
tas pirmutinis šį sezoUą aukš
tai meniškas ColOno spdktak- 
iis. Kiprą Petrausku teisingai 
vadina geriausiu Colono artis
tu, sUkurusiu ideališką 'Oriškos 
Kutermą tipą. Balso ir vaidy
bos privalumus vadina eksce- 
lentiškai, ževėtmais.

“Noticjas Graficas” recen 
žentas J. C. V. tarp kita rašo: 
Ypatingai aukštai reikia ver
tinti lietuvį tenorą Kiprą Pet
rauską, aukštos kultūros, žavė
tino ir begaliniai malonaus bal
so valdoną, jo irtterpretatyvį 
tikrumą, stebėtinai malonų re-

alumą,; naturališkumą, ekspre
sijos, gestų ir valdytos me
niškumą.

“Lą Rteoh” 6.VI.36: Kip- 
raš . Petrauskas yra dubeltavo 
tedehtoLartistas, aukštos Skultu- 
ros* aktorius ir dainininkas.
v Režisierius Petras Oleka ėks- 
cefentiškai sukurė interpreta
ciją. Publika sužavėta.

“Ė1 'MUndo” 7.VI.36: Meno 
aukštybėse išsiskiria Kipras 
Petrauskas, kuris apart gra
žaus balso davė žavėtino vai
dybos grožio. Puikiai pasirodė 
Nagrodskis ir Mažeika. Jonus-, 
kaitės žavėtinam balsui nėfa 
palyginimo. Stebėtinai gražų 
scenos gyvumą sukūrė Petį c į 

Olekos režisūra. '
“La Prehsa” 6.VI.36: Penki ■ 

vyriausi Colono artistai — Ki
pras Petrauskas, Vincenta Jo- 
nuškaitė, Petras Oleka, Ipoli
tas Nagrodskis ir Juozas Ma
žeika — yra lietuviai, atvykę 
iš Lietuvos Valstybinės Ope
ros.

“La Prensa” plačiai recen- 
zutoja visus artistus, pirmoje 
vietoje statydama Kiprą Pet
rauską. Pagiria visus lietuvius 
dainininkus, o Petrą Oleką ne 
vien kaipo dainininką, bet ir 
kaipo režiserių.

Apie lietuvius šiandien visa 
Argentina kalba su didžiausia 
pagarba.

Vietinė spauda taipgi labai 
aukštai vertina Odą Slobodska- 
ją, Gregorijų Melniką, Rober
tą Tulmaną, Gregorijų Jurene 
vą ir kitus pirmaeilius pasau
linius artistus, dainuojančius 
teatre Colon.

THE WORLD AT
AGLANCE į

by Dr. E. G. Peters

Spain in Upheaval
Bringing the Light
Landon’s Speech
Octogenarian Shaw

of Spain’s 
no school 
28,000,000 

read or

Fifty per cent 
children today have 
ing; 45% of her 
people can neither
write. While 600,000 farm Ja- 
borers have no land, and while 
10,000,000 Spanish fariherš are 
pressed together on lesš land. 
than is occupied by 4,000 feud- 
ally entrenched aristoerats, 350 
grandees own 3,000,000 aeres. 
With 85c the' typical daily wage 
of peasants in harvest time, 
riearly one million unemployed 
starve with little or no relief. 
Until recently, the Roman 
Catholic church, with one 
third of the nation’s wealth. 
had turned Spain into a church 
State.
were inseparably intertwined.

To 
those conditions of grlnding 
poverty and dense mass igrior- 
ąnce, to return Spain to the 
fdarkness of feudalism — that 
is the Uim of the reactionary 
rebels now fighting the liberal 
'government of the Papular- 
Front.

Monarchy and church

restore and perpetuate

GERKIT TIK GERĄ ALŲl

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

6BossesWoift 
H irę People with 
Halitosis ( BftEATH.)
f eople who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
-|7ith the best to^hoose from these days, em- 
trtoyera favor the nerson who.is most attrąo- 
Uve. In business fife as in the sodai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
tforst of įaufts.

Unfortuftątely everybody suffers from thltf 
Offenaive condition at some time or other— 
many more regularlv than they thi..k. Fermen- 
oition of fooa;partictes skipped by the tooth 
brush is tbe cauaa of most cases. Decaying 
teeth apd poor digestion also cause odors.
v The quick, pleasant way to improvo your 
breath is to ūse Listerine, the quick deodorant, 
•every morning and everv night.

Listerine hąlts fermentaėon,za major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It i 
-v<H not offend others.

.If you value your job and your friends, ūse 
Listerine, the safe antiseptic, regularlv. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Loiiis, Mo.

iton’t offend others • Check

NAUJIENOS, Chicago, HL
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> Begun and led by the gene- 
rals,who number orie to every 
760 men in Spain’s army of 
165,000, the rebellion iš back- 
ed by fascists, monarchists, 
and thė church. .' •

Fighting for the present go- 
vernment, chosėn by ballot in 

re- 
so- 
or

the lašt ėleėtion, are thė 
publicans and liberals, the 
ciaiists, ‘čd’ftim'uhists, and 
ganized labor.

The isšue is ęlear-cut.
If thė rebels succeed, fas 

cism and moriarchy will como 
into pdwėr, and perpetUatė 
grinding poverty, mass igrior- 
ance, and black supetstition.

Būt if the liberal govern-; 
meiit wins, as it is now do-. 
iiig, it will brihg light to be-j 
nighted Spain, and put through. 
badly needėd poTitical and eco- 
nomic reforms. It will enablfi. 
Spain, orice Europe’s proudest 
and mightiest statė, gradually 
to take her place among mo-; 
dern, Progressive, democratic. 
natiohs.

Bringing the light to 31,000 
students, chiefly under-privi 
leged men and women — that 
is what Adult Educational 
Prdgram, a branch of WPA, 
is doing in Chicago, according 
to Norman A. Hedenberg, di~ 
rector. Six thousand of these 
students attend classes of “ii 
literacy and citizenship”, in 
which they are taught how 
to read and write and given 
the basic principles of good 
citizenship. Light bringers to 
those 31,000 are 1,000 WPA 
workers, of whom 700 are 
teachers, with the remaindei 
clerks and ‘ supervisors, time- 
keepers and student recruil;-

. > i): ■ 

ers..
Adult Eduteation under WPA 

does two good things. It fur 
nishes jobs »at constructive 
work for unemployed teachers 
and others. It ‘also brings bad 
ly needed education to thou- 
sands for whom the book of 
knowledge seėmed sealed and 
locked forever.

------------u-jlA.a.---------------- -------

Thinking republicans 
disappointed in Governor 
don’s speech of acceptance. If 
that address truly measures 
the man, then under his por- 
trait thinking Americans wilL 
write, “Done in Oil.”

Both in delivery and in con- 
tent, Landon’s speech carried

were 
Lan

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
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

V ......  ——

no wallop. “That speech won’t 
convince anybody. It lackted 
punch,” dišappuhitedly cried a 
Swedish i? smail - businesš j man/ 
a

, Instead of clėšhng up ; thei 
inconsistehcies ofęthe Cleveland 
piatform, Landoh swallo\ved 
thėrn at o’ne gulp. In one 
brėath he coiidemned crop 
control for the farmers, in the 
hext he ptomised crop control 
through “selective šbil consei- 
vation”, “erosion control”, arid' 
“natiohal land ūse.”

By insisting that wages and 
hours of ląbor are a statė pro- 
blem, Landon ptft himself on 
the lab’or ęueštion exactly in 
the šame positioh as the de- 
mocrats of 18^0 occupied when 
they contėnded that the exten- 
sion of slavery — a labor pro-, 
blem — into the territories 
was a local ptoblem, and no’ 
a national o'ne, and whcn the 
democrats denied the right of 
cohgress to prohibit slavery in 
the territories. Būt national 
problems mušt be dėalt with 
nationally, aš Lincoln and the 
Civil War amply demonslrated.

Under the šmall cMiber lead 
ei’ship of Governor Landon, 
the republican party of 1936 
iš doomed to remain the party 
bf “mere protest.”

ever, v rests' Shaw’s abiding [ J5haw’s lifę and labbrs teaca 
f ame. Beęt-knowri amorig tiese Vįid: If an author wahts to -šit 
are “Man and .Superman”, amonglthe immortals. let him

f 1 1

Pradedant 11-s Metus
• Dabartinei vadovybei teko praleisti pasku
tiniuosius keturius metus statant banką ir tar
naujant savo kostumeriarns. Visiems musų rė
mėjams už bendradarbiavimą mes esame di
džiai dėkingi. Savo ir savo bendradarbių var
du pasižėdu laikytis ir toliau nusistatymo, ku
ris yra įrodęs savo naudą jums kaipo koslu- 
metfams ir mums kaipo bankininkams.

t ' ’

Prezidentas

Bendra depozitų Stoma iki Liepos 17, 1936 
$7,016,615.99

“Too bUsy to die” is the. 
špirited comment of George 
Bernard Shaw, England’s great 
ėst living son. For those who 
insist that years make people 
conservative and even reaction 
ary, 80-yeared Shaw is a Se
vere jolt when h e exclaims, “I 
am a commumst. I’d likę to see 
•commuhist statės in all Europc 
and America.”

Best known Englishman, 
Shaw exemplifies the old adage, 
“the pen is mightier than the 
sword,” so far, at leašt, as 
f ame is cončerned. For this oc 
togėnarian11 greybėaM, t'ėmpora 
rily shelved during Europe’s 
four years of nightmare from 
1914 to 1918, is štili world- 
famous while the heroes in 
khaki are forgotten dust.

Always interested in politik
as well as in literature, Shaw 
has shot many a pointėd dari 
at the wofld’s political big- 
wigs, as when be observed, 
“Mussolini makes unlimited 
tfuantities of noise, būt where 
is he going so fast?”

On his literary works, how

hmsted b auk
o/cmtAco

HALSTED STREET PRIE 19 PLACE
NARYS FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION 

•FEDERAL RESERVE SYSTEM

SkSHERS
MODEL

MOpEL

M. NORKUS
Res. YARDS 2084

PROGRESS KRAUTUVĖ f 
Pasiūlo 

NEPAPRASTAI 
GERAS 

IŠLYGAS
Kiekvienai Seimininkei

NUSIPIRKTI
NAUJĄ 1936 METŲ i

ABC PLOVYKLE
X“... ' $54.50

ABC PROSINIMUI 1 
MAŠINA .

nuo.... $49.50
ir augščiau.

Mažai tereikia įmokėti. Galima 
mokėti po 75 centus į savaitę I 
ar daugiau. Didelė nuolaida už į 
senas plovykles mainant ant 
naujos A. B. C.
Pirkite Dabar ir Pasinaudokite gera Proga

3222-26 SO. HALSTED STREET
J. Kaledinskas, Vedėjas.

Tel. VICtdry 4226

Pasiklausykite musų gražaus Lietuviško Programo rytoj, 
nedėlioj, U vai. ryte iš stoties WGE$, 1360 kilocVkles.
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uždarę

Sensacija! Sensacija!jau

MAYTAG
DRABUŽIAM PLOVYKLĖS

Kareiva, finansų vai

MUSU SPAUŪOS URBU CALUMET 5366
Likusius galėsite mokėti po $1.00

KflNOS PERŽIŪRĖTOS IR
Su Jacket’u

nupigintos! CHICAGO, ILL.

M. LEVY
NAUJIENOS

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

• Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju Kataliogu. Jus nusistebesit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbą

jau 
dar

Pirmas lietuviškas Osteopathic 
Physician ir Obstetrician

privačiai 
6331 So. 
valandos

2536-40 W. 63rd St.
Tel. Hemlock 8400

Sekami asmenys 
valdybą:

S. Nares, komandie-

Šis namas lietuviui 
kaštavo $200

pirkti 
Model 
kaina

motina
S.L.A.

4179-83 Archer Avė
Tel. Lafayette 3171

Didelė nuolaida už tamstų seną plovyklą ir priimsime 
kaipo už įmokėjiiną

į savaitę ar kiek išgalite

Dabar Pirkdami Boilerį Sutaupysit 
Nuo 25% iki 30%UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS 

PASIUNČIAM PAŠTU.

TRYS METAI IŠMOKĖJIMUI 
TRYS METAI BE NUOŠIMČIU

ninėj metus laiko, 
dos, kurias jo šakos daktarai 
vartoja ligoniams gydyti, pa
sak Dr-o Tarulio, šiek tiek ski
riasi nuo kitų daktarų. Ir jiems 
atrodo, kad tos mėtodos duoda 
patenkinančių rezultatų, štai 
kodėl jis praktikuos šias spe- 
ciales metodas.

Liepos 27 dieną Darius-Girė- 
nas Postas laikė susirinkimą 
adresu 2417 W. 43 St. Tame 
susirinkime buvo renkamd nau
ja valdyba, 
išrinkti į

Dvigubas Cellopha ne 
Old Golds cigaretų įvy
niojimas juos apsaugo
ja nuo drėgmės, saus
ros ir visų kitų cigaretų 
pasitenkinimo priešų.

uzsi- 
savo

ri statomą trobesį pagražinti ir 
turi planus pagražinimui pada
ręs. Tačiau statybos departa
mento žinovai, pripažino, kad 
jo numatyti pagražinimai ne
pasiekia restrikcijos reikalavi

Praėjusį šeštadienį 
vakare krautuvę apie 10 valan
dą mudu, Edvardas ir Suzana 
Čepuliai, ir p-nia Benesunienū 
leidomės kelionėn į Michigan 
valstiją aplankyti senus pažį 
stamus, praeity gyvenusius Chi- 
cagoj.

Kelionė nakties metu nebtf 
vo perdaug smagi, nes nieko 
nesimatė. Tačiau pati naktis 
atrodė žavėjanti. Važiavom dai
nuodami.

Apie antrą valandą nakties 
buvome mieste Kalamazoo. 
puikus miestas. Nors buvo 
antra valanda nakties, bet 
vaikštinėjo daug žmonių. 

Miestas gerai apšviestas.
Paėmėm 131 kelią tiesiai į 

Grand Rapids. Kol pasiekėm 
Grand Rapids, Mich., tai spėjo 
ir praaušti. Grand Rapids ne
mažas įpiestas, švarus, gerai 
užlaikomas. Užkandom pusry
čių ir pasukom 37 keliu tiesia* 
į Baltąjį Debesį. Nemanykit, 
kad mes į dangų važiavom. O 
ne. Michigan valstijoj yru mie
stas, kurs vadinasi White 
Cloud.

Septintą valandą ryto jau 
buvo nuvažiavę tris mylias už 
to Balto Debesio ir sustoję ukėj 
pas pp. Palionius, seniau gy
venusius Chicagoj. Dabar bet
gi jau daugiau kaip dešimtį 
metų jie ūkininkauja. P-nia Pa
lionienė yra sesuo p-nios Bene' 
sunienės. Gera šeimininkė, ji 
nupešė vištuką, iškasė šviežių 
bulvių, pavalgidino, pavaišino 
mus, paruošė tikrai šaunius 
pietus.

Kiek pasilsėję ėjome laukų 
pažiūrėti. Palionių ūkis randa
si žemai, tad komai ir bulvės 
gražus, o ganykla eina pagal 
upę, tai gyvuliams labai gerai.

Dar aplankėme pp. Rukšė
nus, kurie turi gražų ūkį kai
mynuose su Palioniais. Jie yra 
svetingi žmonės. Netoli nuo jų 
randasi prūdas, kur valdžia au
gina žuvis ir veža jas į kitus 
ežerus. Bet šią vasarą negali 
ma žuvies užauginti, vanduo 
perkarstąs, žuvis išmiršta.

Vėliau aplankėm aštuonius 
kitus ūkininkus Baltojo Debe. 
šio kolonijoj. Visi jie yra ma
lonus žmonės, tik visi dejuoja, 
kad lietaus trūksta.

Paviešėję Balto Debesio ko
lonijoj, pirmadienį vykome to 
liau aplankyti kitus senus drau
gus, kurie gyvena Ludington, 
Mich., apielinkėj.

Sustojome pas Mykolą Brun 
dzą. Čia laukai kalnuoti ir vis
kas išdžiuvę. Penki akrai bul
vių visai neišdigo. Brundza sa
ko, kad nebūčiau sodinęs, tai 
nors senas bidves bučiau val
gęs, o dabar nė senų, nė naujų 
nėra.

Dejuoja, kad vargas su šie
nu, neišteksią pašaro, žada gy
vulius išplauti ir išskersti, o 
mėsą sukenuoti, kad badas ne
užeitų. .

Aplankėme dar kelius ūki
ninkus šioj apielinkėj. Visur 
tos pačios bėdos, visus skaud
žiai užgavusi sausra.

Antradienio pavakarį giįžome 
namų link, Chicagon. Apie 11 
valandą vakare pasiekėme savo 
surukusį miestą ir sakom vi 
siems, kad mes žinom, kodėl 
taip viskas brangu.

— Suzana Čepulienė.

Kadangi pirmadienį pačiam 
p. Straukui teko būti teisme, 
o kaip WPA darbininkas jie 
turi prižiūrėti trafiką ant kam
po 103 gatves ir Wentwortn 
avenue, tai jis nenorėjo nė su 
šia pareiga apsilenkti. Todėl jo 
žmona, p-nia Straukienė, 
movė baltą diržą ir ėjo 
vyro pareigas, reguliuodama 
kalbamoj vietoj trafiką.

Ar p. Straukas tęsynese po 
teismus atsilaikys, nesiimu 
spręsti. Tiek betgi njatyt, kad 
spauda, ypač vietinė Roselando 
spauda, garsinimo (publicity) 
jo kovai.už pastatytą, nors ir 
nebaigtą, trobesį nesigaili.

Chicagos bučeriai 
pas Michigan 

ūkininkus

Dr. G. J. Tarutis yra dar jau 
nas vyras. Jo tėviškė tai Stam 
ford miestas, Connecticur vai 
stijoj, kur gyvena jo 
ir sesuo, žymi vietinės 
kuopos darbuotoja.

G. J. Tarulis atvyko 
cagą baigęs prirengiamąjį me
dicinos kursą Rutgers univer-

Liepos 25 dieną, praėjusį šeš
tadienį, įvyko gražios vestuvės 
p. Walterio Bukniaus ir p. Teo
doros Nainienės, kurie turi sa
vo namus adresu 1248 West 
59 Street.

Ilgus metus p. Nainienė ta
rėjo biznį, taverną. Taigi tu
rėjo daug pažįstamų ir drau
gų. Taipjau ir p. Walteris Buk-

Darius-Girėnas Pos 
to nauja valdyba

1739 SO. HALSTED STREET
Pašaukit CANAL 8500 ir musų 

agentas užeis pas jus su sempeliais paimti 
jūsų užsakymų.

Naujienose jau keliais atve
jais buvo minėta, kad lietuvis 
Stasys Straukas sukalė iš su
draskytų senų vagonų lentų 
trobesį adresu 9917 So. Union 
avemVe.

Pastatymas trobesio nekašta
vo jam nieko, išėmus darbą ir 
keletą svarų vinių.

Taip toli, taip gerai. Bet 
apielinkėj, kurioj Straukas sta
tė trobesį, yra patvarkymas, 
kad namas butų statomas ne 
pigesnis, kaip $9,000. Kaip 
aukščiau padėtas paveikslas ro
do, kalbamas trobėsis toli gra
žu neatsako restrikcijos reika
lavimams.

Todėl netenka perdaug ste
bėtis, kad statybą p-nui Strau
kui policija sulaikė, dar neuž 
baigus trobesį statyti. Ir dar 
tur būt sulaikė todėl, kad Strau1- 
kas statė be miesto leidimo ar
ba permito.

Jo byla atsidūrė teisme. Pir
mu atveju teismas išnešė spren
dimą, kad ‘Straukas už staty
mą trobesio be permito turi už
simokėti vieną dolerį pabaudos. 
Be to, teisėjas įsakė Straukui 
gauti permitą iš statybos de
partamento, jei nori trobesį tu 
rėti.

Praėjusį pirmadienį Stasiui 
Straukui teko stoti teisman an
trą kartą, šį kartą jam paskir
ta jau sunkesnė ^bąusmc, bū
tent sumokėti $2Ū0/

Straukas aiškino, kad jis no-

LIETUVIAI 
Neužmirškite “Thompson Day” 

Viiri ivvlcs *

RIVERVIEW PARKE, 
BELMONT IR WESTERN AVĖS.

Rugsėjo 7 d., Darbo Dienoje
$500. DOVANOMIS e $2000. FEIERVERKŲ PARODAI 
Lietuviai dainininkai ir šokėjai lošia tautiniuose kostiu
muose.
Įžangos tikietai DYKAI.— Rašykite prašydami savo pas 

WILLIAM HALE THOMPSON, 
111 W. Washington St., Chicago, III.

Plumbing and Heating Supply Co
2117 SO. STATE STREET

Calumet 5366
Atdara Sekmadieniais iki 1 vai. po pietų.

Atdara kasdien iki 7 vai. po piet.

nis, kurs gyveno Marąuette 
Parke, turėjo daug draugų.

Tad po šliubo 6 valandą, kai 
jaunieji parvažiavo į savo na
mus jų jau laukė čia daug sve
čių. JaiVnavedžiai buvo priimti 
duona ir druska, o po to tuoj 
pradėjo vaišinti vieni kitus.

Trys virėjos gamino vakarie
nę. Netrukus ėmė svečius so? 
dinti prie stalų Jr vaišinti ska
nia vakariene.

O apie dvyliktą valandą nak
ties jau tiek susirinko svečių, 
kad ir nebetilpo. Pilnas flatas, 
pilna apačia, apie 200 žmonių 
ar daugiau.

Ypatingai daug komplimentų 
iš svečių susilaukė šeimininkės 
arba gaspadinės, p-nios San- 
čienė, Nastarienė ir trečioji, 
kurios pavardė neteko sužino
ti. O tų skanumynų ir valgių, 
tai išteko visą naktį ir per vi
są dieną.

P-nams Bukniams jų gimi
nės ir draugai sunešė daug gra
žių dovanų ir už tai, o taipgi 
už atsilankymą į vestuves, pp. 
Bukniai, jaunavedžiai, taria vi
siems širdingą ačiū.

Iš savo pusės jaunavedžiams, 
pp. Bukniams, veli jam laimin
gai ir ilgai gyventi poroj.

— J. J.

5 Sekcijų............... $63.00
(Be enamelioto Jacket’o)

sitete, kur gavo Bachelor of 
'Science laipsnį.

Chicagoj tęsė savo mokslą. 
Pabaigė keturių metų kursą 
Chicago Osteopathic College ir 
gavo laipsnį Doctor of Osteo- 
pathy. 1

Baigęs kursą mokykloj Dr. 
Tarinis metus laiko išbvvo Ii 
goninėj kaip internas.

Dabar jis atidarė 
praktikai ofisą adresu 
Halsted Street. Ofiso 
nuo 9 ryto iki 5 popiet ir nuo 
7 iki 9 valandos vakare. Ofiso 
telefonas — Englewood 7151, 
jiamų telefonas — Radcliffe 
1191.

GRAND OPENING
KINGSBURY GARDENS

Įvyksta Rugpiučio 1 d., 1936 m.
Kviečiame visils draugus ir pažįstamus atsilankyti i naują KING

SBURY BEER GARDENS atidarymą. Veltui geri užkandžiai; gros 
gera muzika; vjsi turėsime GOOD TIME.

Savininkas ANTON BALCHUNAS < 
•10314 So. Michigan, Avė.

Dabar pirkdami 
iš PEOPLES 
RAKANDŲ 

KRAUTUVIŲ 
galite įmokėti 

tik $1.00 ir 
mokėti po dolerį 
kas savaitę—šis 
Maytag bus pri

statytas tuo- 
jaus!

Dr. G. J. Tarulis patarnau
ja prie kūdikių gimdymo, gy
do staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal 
osteopatiškas metodas.

Kai kas gali sumaišyti jo, 
kaipo daktaro, prisirengimus su 
kai kurių kitokių daktarų, iš 
kurių praktiškai nereikalauja
ma prisirengimo. Jis yra už
baigęs prisirengiamąjį medici
nos skyrių, paskui studijavęs 
ketverius metus specialiai savo 
šakoj,' dar buvęs internu ligo- 

Bet meto

Bus greitai išparduota — Veikite tuo jaus 
Tik 28 šios Majdags už šią kainą.

Bukite Peoples Krautuvėse Šiandien!

Įrengtas su gauge, ter
mometru ir automatišku 

reguliatoriumi.

Didžiausis Maytag pasiūlymas. Geriausia proga 
šią, Naujos Mados, didžiausios micros Maytag 
10 reguliarės verčios $89.50, dabar sumažinta 
PEOPLĖS KRAUTUVĖSE tik .............. $g^

nūs,
Wm. J 

dininkas,
A. Naujokas, sergeant-at- 

arms.
šis postas yra pasižymėjęs 

savo uoliu veikimu įvairiuose 
parengimuose. Nariai šios orga
nizacijos mano, kad naujoji 
valdyba taipgi smarkiai ims da- 
lyvumą įvairiuose viešuose pa
rengimuose.

Apie tolimesnį posto veiki
mą praneš jų korespondentas.

. — Pašalietis.

GALITE>AUT1
Paskolas Dėl Pirmų Morgičių 
Pagal Direct Reduction Planą 

PARANKUS TAUPYMO SKYRIAI, SU ĄUGŠČIAUSIU 
pelnu.

LITHUANIA BillBtlOANind 
HOMESTEADKMliON

/; 708;yvėstT8thjStr«OįiMfe'
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šeštadienis, rugp. 1, 1936 NAUJIENOS, Chicago, UI.

Kazimiero Garino
i * i * 4

laidotuvės
Kazimieras Gar jonas mirė 

ketvirtadienį, liepos 30 d., mie
ste Rhinelander, Wis. Kūnas 
parvežtas į Chicagų ir pašar
votas pp. Mikalauskų namuose 
adresu 6920 So. Rockwell st.

Laidotuvėmis rūpinasi direk
torius S. Mažeiką.

Velionis paėjo iš Senkų kai
mo, Kretingos apskrities ir Kre
tingos parapijos. Amerikoj iš
gyveno 27 metus.

Pastaruosius 11 metų dirbo 
Naujienose kaip dženitorius.

Jo žmona mirė jau kok?e pen
ki metai atgal.

Iš giminių paliko Adomas ir 
Magdalena Mikalauskai, Vladas 
Kubilius, Leopas šlpšnis, Ka
zimieras ir Leonas Budginąi,

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
rugpiučio 3 dienų, 8 valandų 
ryto iš pp. Mikalauskų namų 
adresu. 6920 Sq. Rockwell st., 
kur velionies kūnas yra pašar
votas.

Atėmė pinigus ir al
gų čekius

Elmer Westphal, 8249 Ingle- 
side avenue, New York Central 
geležinkelio agentas, pranešė 
policijai, kad jam padarė hold- 
apų du juodveidžiai, kai jis sto
vėjo Englewood stoties platfor
moj. Piktadariai atėmė iš jo 
$52 pinigais ir $397.79 čekiais, 
kurie buvo išrašyti kaip algos 
to geležinkelio darbininkams.

Daktaras mėgino nu
sižudyti

Dr. Leo Roth 55 m., 748 N. 
Laramie avenue, randasi< kri- 

• tiškoj padėty St. Agnės ligoni5* 
nė j. Ketvirtadienio vakare sa
vo namų maudynėj jis mėgino 
nusidurti chirurgo peiliu. Dak
taras praėjusį balandžio mėne
sį gavo nervų pakrikimų.

Adv. K. Jurgelionis 
persikėlė Į naują 

ofisą
Po vakar dienos advokatas 

Kl. Jurgelonis turi ofisų naujoj 
vietoj, adresu 3241 S. Halsted 
SL, viršuj Juciąus restorano, 
kur randąsi ofisai J. Varkalos 
ir daktarų žilvičių.

Adv. K. Jurgelonio ofiso va
landos bus: nuo 1 iki 5 vai. po 
pi-et ir vakarais nuo 7 iki 9 v., 
išskyrus šventadienius. Telefo
nas pasilieka tas pats: Yards 
2534.

Juokai-pasikalbe-, 
Jimai

Tęvas (linksmąi): Well, vąi- 
ke, kas atsitiko, kai paprašiai 
viršininkų pakelti algų?

Sūnūs: Jis pasirodė lyg ėriu
kas.

Tėvas: Tai kų jis pasakė?
Vaikas: Baaą!

—o—
Pirmoji kaiminka: Mano vy

ras išėmė visus pinigus .<Š mur 
sų kūdikio saugiosios šėpųkės.

Antroji kaiminka: Tokia ne
laimė!

Pirmoji: Taip, tų pinigų nėr 
išteko naujai kepuraitei, kurių 
norėjau nusipirkti.

Smarkuolis: Dėl dviejų cenT 
tų aš jam galvų nusukčiau!

Draugas: šia du centai...

Vizitorius: Ar tai yra Klum- 
pakojo, čeveriko ir Užsimerkė*, 
lio ofisai?

Stenografė: IJąjp, čia yrąt 
Klumpakojo, Čeveriko ir Užsi- 
iperkėlio ofisai.

Vizitorius: Aš norėčiau sų. 
ponu Milleriu pasikalbėti.

Surinko V. Faiza.

Padarė holdapą 
lietuviui

Du banditai padarė holdapų 
Alfredui Bapnes, 5642 West 65 
Street, ir atėmė iš jo $478. 
Banditai matomai sekė Alfredų 
Bannęs nuo banko, kurs randas 
prie 63 gatvės ir Central- Park 
avenue. Iš banko pinigai buvo 
paimti čekiams išmainyti.

Jauno vyro tęvai užlaiko ta
vernų minėtu aukščiau adresu. 
Banditai pabėgo nauju automo
biliu. Laisnio numerių nejsitė- 
myta, kadangi lėkštė buvo pa
sukta viršų žemyn.

Bannes — pavarde atrodo 
lietuviška.

Penktas asmuo mirė 
dėl eksplozijos

Keletas dienų atgal kilo elį- 
spliozija trobesy, kur radosi 
patalpos National Superior 
Fur Dressing arid Dyeing Co., 
1406 North Hąlstęd Street. Du 
asmenys žuvo, eksplio^ijoj, ke
letas kitų sužeista.

Iš sužeistųjų penktadienį 
mirė George Lazzarotto, 55Q8 
North Long avenue. Jis yra 
trečias miręs dėl tos ekspliozi- 
jos. Taigi, viso dėl ekspliozijos 
žuvo jau penki žmonės.

_ • •

Saliunininkas pašovė 
Žmogų

Anksti penktadienio rylų 
John KrajaclT, savininkas ta
vernos adresu 10900 Torrence 
avenue, pašovė Paul, Pecic’ų 
24 m., 10823 Calhoun avenue. 
Krajach sakosi pašovęs Pecic’ų 
todėl, kad pastarasis nešęs alų 
iš jo tavernos beismanto, ki
taip tariant, vogęs.

Apiplėšė dentistų 
..sandėlį *

Du nepažįstami vyrai pada
rė holdapų sandėliui adresu 
6331 So. Halsted, Street, ku
riame laikoma reikmenės dak
tarams dentistams. Plėšikai iš
sinešė daugiau kaip $1,000 ver
tės aukso vartojamo dantims, 
$177 pinigais ir keleto dolerių 
čekį.

Banditai pabėgo, palikę san
dėlio vedėjų ir jo asistentų 
sandėly surištus ir paguldytus 
ant grindžių.

$1,402,527 pašalpai
._________ s • I ' *

Organizacija IERC paskyrė 
Cook kąuntei, kaip jos dalį, 
$1,402,527 pašalpos bedar
biams už rugpiutį mėnesį. Iš 
tos sumos vien Chicagai teks 
$l,30Q,817.

Pasiutusių šunų pa
vojus visoj valstijoj

Netik Chicagos, bet ir visos 
Illinois valstijos sveikatos de
partamentas išleidp įspėjimų, 
kad yra rimto pavojaus Illi
nois gyventojams nuo pasiutu
sių šunų. Pasak valstijos s'veir 
katos departamento, tarp lais
vai, bėgiojančių šumj propor
cija šunų sų ženklais pasiuti
mo yra taip jau didelė visose 
valstijos dalyse, kaip, ir Cook 
kauntėj,

Rėl dukters liudymo 
tėvui metai kalėti 

Teisėjas Leon Ędelman pas
kyrė metus lajko kalėti Alber
tui Ęink 45 m„ 1966 North. 
Halsted Street. Fink’o duktė, 
H mętų mergaitė, liudijo tęis- 
me, kad jos tėvas mokinęs jų 
vogti, Ąįeįgajt.ė buvo sugauta 
krauįuyėj bevagianti.

i Paskendo moteris
ežere

J . * c
4ll.ll.MM — Į.I1 . 

' -įtV1 ,--♦•1'. •

Rasta kūnas paskendusios 
moteriškės kokių 35 metų am

žiaus. Jis rasta prie 78 place. 
Du vaikai, kurie pirmieji, ūžtil<o 
paskenduolės kūnų, pranešė 
apie radinį policijai; Kadangi 
kūnas dar buvo šiltas, tai tapo 
pašauktas pulmotoro skvadas. 
Tačiau atgaivinti moterį, nebe
pavyko. Jos asmuo išsyk ne
buvo nustatytas.

Svečias iš DeKalb
. ■ , ■ *| "< .į-1-,. ’ ■ i ,* ■

A-

Vakar į Chicagų atvyko iš 
DeKąlb Mikę PetrąUskas, P-nąs 
Petrauskas apsistojo pas brolį 
Zigmų Petrauskų. Chicagoj, at
lankęs savo draugus ir pralei
dęs trumpas atostogas, svečias 
grįš atgal.

P-nas M. Petrauskas yra se
nas DeKaJb. gyventojas, plačiai 
žinomas vietos lietuviams kai< 
po draugiškas, malonaus budo, 
žmogus ir sumani^ veikėjas 
kultūrinėj jų gyvenimo eigoj.

Iš pasikalbėjimo su p, Pet
rausku teko patirti, kad. atei
tyje jis daugiau praneš žinių 
“Naujienoms” iš dekalbiečių, 
gyvenimo.

—, Ę. Bu|aw.

Ekskursijos po 
Chicagą

- -.r* 4

Šioms ekskursijoms apžiūrė
jimui Chicagos įdomesnių vie
tų vadovauja patyrę asmenys. 
Jos nieko nekaštuoja ekskur
santams. Bet priimami į bū
rius tik suaugusieji. Ateinan
čių savaitę ekskursantai-tės ap
žiūrės sekamas vietas :

Sekmadieny, rugpiučio 2 — 
Chicago’s Skyline; būrys susi
rinks 3 vai. popiet prie Michi- 
gan avenue tilto pietryčių ga
lo, Michigan avenue ir Wacker 
Driye.

Rugp. 4, —- Prairie Avenue 
Gol(FCoastrgrupč susirinks 10 
vai. ryto prie Lakeside Press 
Building, 350 East Cermak 
road.

Rtfgp. 5 — McKinlock Cam- 
pus of Northwestern Universi- 
ty; grupė susirinks Ward Me- 
morial trobesy, 301 East Chi
cago avė., 2:30 vai. popiet.

Rugp. 5 — Chinatown; gru
pė susirinks 8 vai. vakaro prie 
22 gatvės elevatoriaus stoties, 
tarp Wabash ir State gatvių.

Rugp. 6 — Bryaht-Stratton 
Business College; grupė susi-, 
rinks 2:30 vai. popiet prie 18 
So. Michigan avenue.

Rugp, 7 — Chicago’s Busi
ness; grupė susirinks 9:30 vai. 
ryto miesto rotušėj,; įėjimas iš 
LąSallę gatvės, prie LaSąlle ir 
Randolph gatvių.

Rugpiu'čip 8 — Towertown; 
tai yra apielinkė kaip New Yor- 
ke žinoma Greenwich Viliame: 
grupė susirinks 8 valandų, vą: 
karę prie Wąter Tęwer, Chica
go and Michigan avės.

Į KAZIMIERAS GALIONAS 
f 
į Persiskyrė su šiuo pasauliu Liepos 30 dieną, 1936 m., sulaukęs 
L pusės amžiaus, gimęs Senkų kaime, Kretingos Parap. ir apskr. 
t Amerikoj išgyveno 27 metus.
. Pąliko didelįamę puliųdihie 4 švogerius ir 2 švogerkas Adomą ir 

Magdaleną Mikalauskus ir jų šeimyną, Vladislovą Kubilių, Leoną 
šiuši)}, Kazimierą ir Leęną Budginus ir gimines. .

Laidotuvėmis rūpinasi Magdalena ir Adomas Mikalauskai. 
Kunąs pašarvotas randasi 6920 South Rockwell St.
Laidotuvės įvyks Rirmadienj, Rugpiučio 3 dieną, 8:00 vai. ryto 

iš painų 1 Gimimo Panelės-šv. parapijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už; velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. Ą. Kązjpiiero Garjono giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti, laidotuvėse ir suteikti jam 

P paskutinį patarpavimą ir atsisveikinimą.
: Nuliūdę liekame,

ŠVOGERĘOS, ŠVOGERIAI IR GIMINĖS
Laidotuvėse patąrnąųja Laidotuvių Direktorius S. P. Mažeika, 

Telefonas Yards 1138. * - . , ,Telefoną^, Yai^^ 1138,

NEDĖLDIENIO RADIO PRO
GRAMAS LINKSMINS 

KLAUSYTOJUS

Ryt, nedėldienį, litų valan
dų priešpiet, užsistatę savo ra
dio ant stoties W.G.E.S., 1360 
kilocycles, tikrai turėsite malo
numų smagiai laikų praleisti 
beklausydami žavėj ančių dai 
nų, smagios muzikos, įdomių 
kalbų ir svarbių pranešimų, 
kuriuos patieks žymus daini
ninkai, muzikai - ir kalbėtojai. 
Leidėjai šių programų, Pro- 
gress Furniture Company krau
tuvė, kviečia visus nepamiršti 
pasiklausyti ir pasidžiaugti. 0

— Rep. XXX

Lietuviai ir lietuvai-
y - / • • - • • ' • • : '

tęs paėmė leidinius 
vedyboms

šie lietuviai ir lietuvaitės 14 
sičmė laisnius (leidimus) va 
cjyboms:

M;. Margelis 39 m. ir Lea 
Bymę 35 m.

Thomag Chirikas 27
Wilmų Winklęr 20 m.

Frank Rutkowski 34
Casmira Ęrzozowski 30 m.

Raymond Tiimasoniš 24 m 
Agnės Grybas 21 m.

Mięhael Swiniąrski 29 m.
Wanda Kaminski 22 m.

Frank Goodman 32 m. ir A-n- 
na Jablonskį 34 m.

m 1F

irm.

ir

ir

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS ‘

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

Tel. Englmtood 5883—5840

r. ■ ■ 1 .. ' .»į

Stop 
Itcliing 
Skm

NiežSjimo. ištyrinau ir Dedervines—. 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
suSvelnlna irltaeija nuo Eezemos, spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo švarus Ir saugus vais
tas. prašallnimul odos irltadjų. Užgin
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 85c, 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.

XS®, O
FOR SKIN IRRITATlOh

---- tf—r—----

BUDRIKO PROGRAMAS 
WCFL—7 V AL. VAKARE

Gražios lietuvių dainos ir 
Budriko radio orkestros skani 
bi muzika pąlinksipins ryt va
kare, t. y. sekmadienį, chica- 
giecius ir kitų miestų lietu
vius. Programas eis iš didžiu-

Nevirškinimas
Specialus 15 Dienų Vasaros Pasiuly- 
"“‘8 $1.25 bonka tik 50c 
Skilvio ligbhiams nuo gasų, nevirš
kinimo, skausmų po valgių, apvilkto 
liežuvio ir rukščių, mes siūlome 
$1.25 Lek-O-Herb vaistų nuo nevir
škinimo už tiktai 50c.
Ateikite, telefonuokite arba rašykite

Natūrai Herb 
Institute

1869 N. DAMEN AVENUE 
Tel. Armitage 8200 

A

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

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

‘^NAUJIENŲ” ADM.

Hospital
Ligonine.

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

Vaikams .........
Palagas ligoni

nė ie . ...........
Akušerija na

muose ........-
Medikalė egzami

naciia ........... .....
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avė.

$1200 
$45-00 
$15-00 

$1-00

John Gricius Tailor
Pranešu visiems draugams ir kostų- 
meriams, kad persikęliąu i naują 
vietą. Per daug metų esu gerai pa
tyręs savo darbe. Siuvu naujus aut 
užsakymų ir taisome ir klininame 
senus už prieinamas kainas. Dar
bas garantuotas.821 W. 34th St.

,• Tel. Republic 8402
Grane Goal Co
5332 S. Long Avė,

Chicago, III.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Siunčiam Gčlea Telegrama |- Vlsaa 
Patmullp Dali.

LO V EIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUleyard 7314

Laidotuvių Direktoriajl
■ JUOZAPAS
iUDEIKI
' IR TĖVAS
” REPublic 8340

A. i- A.
BARBORA JURGELIENĖ 

pą tėvais Gestautaite
. Persiskyrę su šiuo pasauliu 

liepos 30 d., 2:35 valandą ryto 
1936 m., sulaukus 48 metų am
žiaus, }>’imus Paupynes kaime, 
Girdiškių parap., Tauragės ap.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliudimę 

vyrą Joną, dukterį Stanislavą 
ir žentą Vaclovą Urbanus ir 2 
anūkus, Albiną ir Edvardą, 
dukterį Aleksandrą ir žentą 

5 Stanislovą Mockus ir anūką 
Richard, sūnų Juozapą ir mar
čią Stanislavą ir anūkę Dianą, 
brolį Juozapą Gestautą ir bro
lienę Anielę ir jų Šeimyną ir 
gimines, o Lietuvoj 2 broliu 
Antąną ir Stanislovą ir jų šei
mynas, seserį: Oną ir švogerį 
Kazimierą ir jų šeimyną, uoš
vį Kazimierą Jųrgelą.

Kūnas pašarvotas randasi 
6220- So. Morgan St., tel. En- 
glewood 8484.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
rugpiučio 3 dieną, 7:45 vai. ry
to iš namų į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš teų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Barboros Jurge- 
lienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą i}’ atsi,sveiknimą.

Nubudę liekame, 
vyras, dukterys, sūnūs, žentai, 

marti, anūkai, brolis, bro
liene ir gimines.

Patarnauja Laidotuvių Direkt. 
S. P. Mažeika, teli Yards 1138'. 

ės WCFL, 970 kil., radio sto
ties nuo 7 iki 7:30 vali vaka
re pastangomis ir lėšomis Juo
zo Budriko, kuris užlaiko radio 
r muzikalių instrumentų krau

tuvu adresu 3417 S. Halsted st., 
taipgi rakandų krautuvę — 
3347 S. Halsted st. ir Budriko 
Jewelry krautuvę — 3343 S.Jewelry krautuvę — 
Halsted st., Chicago j e

M—. ..............

Automobiliai
IR

Auto Mekanikai
Šiame skyriuje skelbiama tik tię 

automobiliu pardavėjai* ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso, automobilius.

MILDA AUTO SALES
Vienintelis lietuvis pardavėjas 

Buick ir Pontiąc automobilių. Už
laiko šešis patyrusius mekanikųs. 
Pataisymo darbai yra garantuoti ir 
bus praleisti valdžios inspektorių.
Domininkas Kuraitis

806 West 31st Street 
Victory 1696

J. K. AUTO REPAIR SHOP 
Repairipg — Ovęrhauling — Battery 
Service — Straightening fenders, and 
painting. 1

Darbai garantuoti. Geras ir sku
bus patarnavimas.

JAS. KASLAUSKAS 
911 W. 83rd Place Yards 0955

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

4020 ARCHER AVENUE 
TeJ. Ląfayett.e 2082

■ .   .. ...................................................... * ——.

Tavernos
Kur Susirenka 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 High Life, 
taipgi gaminame kasdieną šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus atsilan
kyti.

Savininkės Mama ir Duktė. 
EMMA IR EMILY.

SUSIRINKIMAI
# • t

Simanp Datikanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek- 
mądienį, rugpiučio. 2 d. 12 vali dienų Chioagos Lietuvių 
Auditorium svetainėj^ 3J33 So. Halsted St. Susirinkimas 
svarbus, todėl: kiekvienas narys privalo pribūti. Taipjau 
kurie esate pasilikę su mokėstimi būtinai apsimokėkite.

P. K. sekr.
SLA 260 kuopęs mėnesinis susirinkimas įvyks sekmadienį 2 d. 

rugpiučio, 2^ vai. po pietų, po numeriu 6812- S. Western 
avė. Visi, kuopos nariai, malonėkite atsilankyti, nes yra 
daug reikalų 'aptarti, Nepamirškite atsivesti savo draugus 

- ir pažįstamus. —-Ę. Liutkus, sekr. ,
Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubas laikys mėnesinį susirinki

mų sekmadienį, rugp. Hollywood svetainėj, 2417 W. 43 
St., 12 vai. dienų. Mokesčiai bus priimami nuo 11 vai. ry
to. Visi, kurie esąte užsilikę su mokesčiais, malonėkite už
simokėti Pageidąujaipą, kad visi atsilankytume^ nes yra 
daug svarbių tarimų. —B; Rudgalviutė, rašt.

SLA 129; kuopos susirinkimas įvyks sekmadienį, rugp. (Aug.). 
2 d. 1 vai; po pietų G. Chernausko svet, 1900 So. Union 
avė. Visi nariai prašomi* dalyvautu, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti. Taipgi nepamirškite pakalbinti naujų 
narių atsivesti. —K. Balutis, prot. rašt.

šv. Petronėlės Dr-jos susirinkimas įvyks pirmadienį, rugpiučio 
3d. 7:30 vai. vakare, šv. Jurgio parąp. svet. Narės mąlo- 
nėkite pribūti, nes yrą daug svarbių reikalų apsvarstymui. 
Yra rengiamas išvažiavimas nedėlioję rugpiučio 9< d. Ku
činsko vietoje, prie 82 ir Kean avė., Justice Park, III.

PARENGIMAI 
.< ’ r ■ r

I . - . 11"! '■ 1 . ■   P ' ■ "  Y . - 11 1 ■ 11

1 .

21 Wardo Rietuvių Amerikos Piliečių Sąjunga, rengia pirmų 
išvažiavimų Dambrausko tapnoję, rugpiučio (Aug.). 2 d, 

• .Įžangos nėra. —Valdyba.
Telšių Bendras Kliubas turės išvažiavimų rugpiučio 2 dienų 

Dan Ryan Woods, prie 87 gatvės ir Western avenue. Visi 
kviečiami atsilankyti. Pastaba: Bus lietuviška vėliava iš- 
kelta prie medžio paskirtoj vietoj. —Komisija.

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

skiai
83rd AND KEAN AVENUE

Bungalow Inn
Musų užeigoj visados randasi ge

riausios rųšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, cigaretei: užkandžiai veltui. 
Muzika kasdien. Graži vieta visiems 
užeiti ir gražiai laiką praleisti. At
dara visą nšktį. Savininkai:
PETER GREEN & JOS. TREPOSKAT

Š2nd and Kean Avenue

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 
mąlonus patarnavimas. Kviečiame vi
sus draugus ir pažįstamus i 
Anna’s Tavern.Savininkes mamą ir 
duktė.
B. & A. Pečiuliunienė

8446 So. Vincennes Avė.

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

JOS; & PAULINA JACIKAI 
Tel; Englewood 2792 

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

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
ĘRANK ir MARCELLA SHIMKAI 

4314: Archer Avė. tek Lafayette 2617

21-st PLACE TAVERN 
& RESTAURANT

Steikai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Rivęrside alus, visokios geros 
rųšies 5 degtinas ir savininko vardu 
A. Stukas Tony’s Priyate Stock deg
tinė ir cigarai. Savininkai— 
ANTANAS IR AGNĘS STUKAI

701 W. 21st Place
Tel. CANAL 7522.

v
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“Pirmyn” Choras Ry
toj Išvažiuoja į 

Flint Lake

. y.-"

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Trok-as ir mašinos susirinks 
prie 66th ir Western ir iš
važiuos 7:15 .vai. ryto.

Rytoj įvyks “Pirmyn” choro 
išvažiavimas į Flint Lake eže
rą, Indiana valstijoje.

Visi važiuojantieji su auto
mobiliais turi susirinkti prie 
66-tos ir Western gatvių kam
po 7:15 vai. ryto. Iš ten visi 
išvažiuos kartu. Flint Lake ran
dasi apie 50 mylių nuo Chica
gos, prie federalio kelio No. 6.

Tiems, kurie netuH automo
bilių, bus trokas. Jis sustos se
kintose vietose ir sekamu lai- 
ktH 1

Prie 18-tos ir Halsted — 
6:15 vai. ryto. •

Prie 22-rOs ir Western —
6:30 v. ryto.

’ Prie ’ '35-tds ir Westem — 
6:45 vai. ryto.“

Prie Westera ir Archer — 
6:55 v. ryto.

Prie 66-tos ir Western — 
7:15 v. ryto.

Visi, kurie rengiasi važiuoti 
troku, prašomi būti laiku toje 
vietoje, kuri yra jiems arčiau
sia. ’

Už nuvažiavimą ir parvažia
vimą vyriškiai turės užsimokė
ti po rublį, o moteriškės —. 
po krepšį valgių dviems žmo
nėms.

“Pirmyn” sustos prie Black- 
hawk Beach. Tenai bus galima 
ir pasimaudyti ir valtelėmis pa
sivažinėti, ir pajodinėti, ir “to- 
bogganu” pačiužinėti, baseball 
lošti ir t. <t. Beabejo, bus gali
ma ir gerai padainuoti. Nebū
tų tai “Pirmyn” išvažiavimas, 
jei nebūtų galima padainuoti.

Vietoj choras parūpins alaus, 
papso, “hot dogs”, “mą$ųpą^ 
llons” ir ko tiktai reikia iš 
gastronomijos pasaulio, kad iš
važiavimą padaryti pasekmin- 
gu-

Beje, bus tenai ir muzikantų.
Jei rengiatės važiuoti, pra

neškite apie tai rengėjams, šau
kite arba K. Steponavičių, 
7552, arba A. Trilikai'tę, 
ginia 1168.

Laf.
Vir-

Šiandie taikos para
das ir Jane Addamš

paminėjimas
šiandie įvyks paminėjimas 

Jane Addams, buvusios Hull 
House vedėjos, ir taikos para
das ryšy su tuo minėjimu.

Paradas susirikiuos 2 vai. 
popiet LaSalle gatvėj, tuoj 
šiaurėje nuo Grand avenue, ir 
atmaršuos per vidurmiestį į 
Grand Parką, čia įvyks mitin
gas ir prakalbos, kuriose dau
giausia bus skleidžiama taikos 
idėjos.

Jane Addams ir jos vadovau
ta įstaiga Hull House yra ne
mažai ir lietuviams pagelbėju- 
si. Butų gerai, kad ir lietuviai, 
kurie turės progos, prisidėtų 
prie parado ir pagerbtų Jane 
Addams ir jos darbus.

Šiandie vestuvės
p-lės Svilow ir

p. Brakaw

I menės tarpe ir todėl skaitlin 
gas ją draugų būrys tikisi 
rai 
ka

šauniai pasilinksminti 
šio nepaprasto įvykio.

Žinios iš Cicero

——r
šeštadienis, rugp. 1’ ,1936

tik- 
de-

Kareivių Draugijos uniformų 
skyrius pilnai patenkintas savo 
išvažiavimu, kurs įvyko pra
ėjusį sekmadienį, lįepos 26 die 
ną. ' •’ ?

Iki antros valandos popiet at
rodė, kad lys. Taigi daug žmo
nių pasiliko namie, į pikniką 
nevažiavo. Kiti vėl išvažiavo 
maudytis, ba diena' buvo gan 
Šilta. Tačiau netruko publikos 
nė uniformų skyriaus išvažia
vime Dambrausko tarmėj.

Dambrausko * farmoj, nors 
vieta graži, dėl shusros viskas 
iškepę, žolė parudusi, bet ne
numinta ir nėra tiek dulkių, 
kiek jų yra gituose dideliuose 
daržuose.

Pats piknikas buvo gan tvar
kus, Visi nuoširdžiai stengėsi 
svečius vaišinti iki suotemos. 
Kaip visuomet, taip ir šį kartą 
pasirodė skyriaus rėmėjai, tai 
Saulis, Danauskis, Balcaitis,' 
Bernotas. Chicagiečių tarpe ma
tėsi ,p. Rumčakas, Steponaitis 
ir kiti. *

Už šokius laimėjo dekanas 
dvi poros — viena chicagiečių, 
o kita ciceriečių. Gerai sutemus 
atsiradome namie.

Dvi kareivių moterys nebu
vo ir negalėjo būti piknike, 
taip p-nia Balčiūnienė ir p-nia 
Šileikienė. Jos dar serga, bet 
dieną iš dienos taisosi, sveik
sta. Veliju joms greitai pa
sveikti.

S. Yogmantavičius buvo jau 
gerai atsigriebęs, bet šiomis 
dienomis vėl atkrito ir guli lo
voj. Daktaras (Uždraudė keltis, 
kad blogiau nepasidarytų.

Yogmantavičius — senas vie
tos gyventojas, plačiai žinomas 
ir chicagiečiams. Jis yra nary® 
Simano Daukanto Draugijos, 
taipgi priklauso vietinei Karei
vių Draugijai. Visi linki jam 
greitai pasveikti.

—o—
Negražus yra juodrankio var

das. Bet juodrankių, pasirodo, 
randasi ir musų tąrpe. Pasta
rosiomis dienomis p. A. J. Liūt
ais, vietos biznierius ir taikus 
žmogus, gauna jau kelintą laiš
ką, kvailai parašytą, kurs rei
kalauja Lietuvių Improvement 
Kliubo pinigų.

Mat Liutkus yra to kliubo 
iždininkas, o visas kliubo rei
kalas atsidūręs teisme. Kaip 
žinoma, kliubo reikalai pateko 
teisman dėka pastangų tūlo lie 
tuviško politikierio, kurs buYo 
pradėjęs manyti, kad jis yra 
yg koks diktatorius..

P-nas Liutkus, nieko nekal
tas žmogus, dabar turi nesma
gumo skaityti kvailus juodran- 
kiškus laiškus. Ir visa bėda, 
kad reikalaujantis nepasako 
kam atiduoti pinigus, nė kur 
atiduoti. Atrodo, kad tas as
muo visgi yra prastas jitod- 
rankis ir savo amato nemoka.

— D.

Surado septynius 
paskenduolius

IR VĖL MES SAKOME
Nepraleiskit Syki Gyvenime Pasitaikančios 

Progos
ATSILANKYKIT Į DIDŽIAUSI IŠPARDAVIMĄ 

NAUJAI ĮGYTŲ AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE
Nepirkit nei naujo nei seno automobiliaus pirm negu atsilankysit į 
musų showruimius.
MES PILNAI GARANTUOJAM, KAD SUTAUPYSIT NUO $100 IKI 
$200. :
Virš 150 beveik paujų automobilių turi būti išparduotai dabar.
Niekur kitur negausit tokių vertybių, nes męs esame Tikra Automo
bilių Finansavimo Kompanija.
Musų 20 metų teisingas patarnavimas yra musų garantija, kad pilnai, 
busite užganėdinti. Kiekvienas karas yra stropiai peržiūrėtas musų 
mekanikų ir tarnaus jums ilgus metus.
CHEVROLET tikrai naujausias 1935

Sedan, važiuotas tiktai keletą 
šimtų • mylių. Garantuotas 
kaip naujas; Kaip $4 
paujas. Musų kaina “vv

BUICK, paskiausis 1935 De Luxe 
Sedan. Mažai važiuotas, iš
rengtas 6 ratais. Radio, tren
ku, heateriu. Negalima at
skirti nuo naujo, taipgi 1933 
Sedan kaip naujas, $OQK 
tiktai .I...... ............ .

Sedan,DE SOTO tikras 1936 Sedan, 
Gražus, mažas karas 
kaip nabjas, tiktai . v

HUDSON tikras 1935 De Luxe 
Coupe, kaip naujas visais at
žvilgiais! Taipgi - 1932 Sedan 
kuris beveik nebuvo $9AR 
važiuotas, tiktai . . v

PONTIAC tikras 1936 DeLuxe Se
dan. Gražiausias* ir ekonomiš
kiausias karas. : Visai. naujam 
stovyj. Su 6 military ratais, 
heateriu, saugiais, stiklais. Rei
kia pamatyti kad įvertinti, 

taipgi 1932 Sedan, $04 C 
tiktai

- ............z  ----------------------------------------------------------- :——

GRABAM

Furniture & Fixtures
Raka ndai-I taisa i

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RliJS, visokio didžio su Coil Baksaia 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius uel 
bile kurio biznio Įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjime, 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1960* S. State St. CALumet 6269.

RENDON 8 kambarių flatas — 
suaugusiems tiktai—furnace šildo
ma—prieinamai. Dobroweski, 3519 
So. Francisco.

Pamatykite

RENDON y2 STORO su fikčeriais 
geroj vietoj, biznis išdirbtas per 
daugel metų. Renda pigi. Atsišaukite 
pas savininką 3341 So. Halsted St.

PARSIDUODA štym tabelis gera
me stovy mažai vartotas; labai pi
giai. 4410 So. California Avė.

RENDON užpakalinis flatas ke
turių didelių šviesių kambarių su 
vana; garažas. 817 W. 34th Place, 

kreiptis i pirmą flatą fronte.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

IEŠKANTIEJI . PIRKTI . .
Ieškantieji pirkti * dvi-flatį arba 

apartmento bildingo arba ir mtfžo 
nemelio iš forečloserių bile. kokioj 
miesto ’ daly. Prašoma rašyti laišką, 
paminėdami kokio namo ieškote ir 
męs prisiusime tokių namų aprašy
mą, ■ pigiausiai parinktų ir geriau
sių. Adresuokite Charles Urnich, 5(fr 
W. Washington St., Room 514.-

COAL 
Anglys

RENDON ar pardavimui penki 
akrai. Dalis ar visa. Du namai ir 
vienas tavernas. Tavernas furnišiuo- 
tas. Mrs. Mary Olsen, R. F. D.

Wildwood Clearing, III.

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

228 N. La Šalie Street

NASH paskiausis 1934 metu De 
Luxe Sedan. Garantuotas, 
kad yra tokiam stovyj kaip ir 
naujas. Turi 6 ratus. Radio, 
heatėri, saugus. Mes taipgi 
turime 1932 Sedan kaip nau
ją. Musų kaina $9CI% 

(tiktai .................
CHRYSLER 6, naujausis 1936 De 

Luxe Sedan, labai mažai var
totas, turi ‘Knee Action”. Sau
gius stiklus taipgi 1938 Se
dan kaip naujas, $9CIK 
Tiktai ..............

OLDSMOBILE 1935 DeLuxe sedan;
Puikiam stovyj kain dieną kai 
paliko dirbtuve. Neturi nei 
ženklo. Su tronku, heateriu.

, Musų kaina $491%
tiktai .............. . .........

REO naskiausis 1934 Sedan kaip 
naujas. Mes taipgi turime du 
1933 Sedanus taip $9 9 K 
pigiai kaip ..... fatv

paskiausis. 1982 Se
dan. Kaip, visai nau- $04 K 
jas. tiktai

AUBURN 1933 - De Luxė Se
dan. G ar a n t u o tas, kad 
geras ir tarnaus kain nanias. 
Musų kainą m .> .. 
tiktai *69*

OLDSMOBILE 1982 ŲęLuxe Sedan. 
Pastebėtinai gražus karas, tar
nauk dar. daugeli metu. . Mu

su kaina $07 c

HUPMOBILE naujausis 1934 
De Luxe Sedan. Tai yra ■pui
kiausiai- ir ' gražiausiai pabu- 
davotas' karas. Išrengtas su 6 

• ratais, radio, heateriu, tronku.
Važiuotas tiktai 6,200Musų kaina 9^9^

Mes taipgi turime apie 50 katu 
, kuriuos paėmėm į mainus. Vi

sokio išdirbimo ir modelių. 
Gerai važiuoja ir taip $0Ė 

pigiai kaip   V

*425

90 dienų raštiška garantija ir dešimties dienu pasivažinėjimo išban
dymas duodamas su kiekvienu karu.
Tai tiktai keletą karų. Mes turime vietos išskaitliuoti visus 150 Pui
kių Bargenų.
TAI TIKRAI VIENA SYK PASITAIKANTI PROGA.
NEATIDĖLIOKIT, BET ATEIKIT ŠIANDIEN ARBA RYTOJ PA
KOL STARAS DAR PILNAS. ATSIMINKIT, KIEKVIENAS KARAS 
MUSŲ TURI TĄ GARANTIJĄ KAIP IR NAUJAS KARAS ARBA 
GRĄŽINSIM PINIGUS.
MES PRIIMSIM JŪSŲ SENĄ KARĄ KAIP PIRMĄ ĮMOKĖJIMA 
DUOSIME JUMS DU METUS ĮMOKĖTI BALANSĄ. > }

ATDARA KASDIEN IR NEDĖLIOJ IKI 9 VAL. ^VAKARO.

U. S. AUTO FINANCE CO.
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road)

Atsiminkit musų numerį. .
.. —......       'i —......... .

IR

žmonės pabudo nelaimei, išti
kus, bet nebespėjo pasiekti lai
vo paviršį.

šeši žuvusiųjų, kurių lavonai 
dabar tapo surasti, gyveno 
Lockporte, iii.

Pranešimas
Šiuomi pranešame draugų, genčių 

ir pažįstamų žiniai, kad šį šeštadie? 
nį ir ryt, Sekmadienį, tai yra rug
pjūčio (August) 1-mą ir 2-rą dieną 
įvyks linksmas ir iškilmingas “Pass 
Time Inn” Taverno atidarymas 
(GRAND OPENING), kuris randasi 

2042 SO. HALSTED STREET
Po priežiūra Mrs. Strainienės bei 

našlės Linbartienės, kuri pavaišins 
visus atsilankiusius gardžiais gėri
mais, alučiu ir užkandžiais, prie ge
ros simfonijos muzikos, kas duos 
progos pasišokti ir linksmai laiką 
praleisti. Todėl nuolankiai visi už
prašomi nepasididžiuoti ir atsilan
kyti ir atsivesti draugus į minėto 
Taverno Atidarymo party, o busite 
patenkinti.

MARY.

MORNING STAR 
KLIUBAS

— Rengia — 
Draugišką Išvažiavimą 
Rugp.-August 2, 1936 

JEFFERSON 
MIŠKUOSE 

ant naujos platformos
Kviečiame visus narius ir jų 

gus atsilankyti.

PIRK PIRM NEGU KAINOS 
PAKILS. 

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

Jus perkate tiesiai iš kasyklų. 
Pašaukit MINE AGENT 

—at Kedzie 8882—

.. $5.25 

.... 5.50 

... 4.25

Furnished Rooms
RENDON šviesus kambarys— Su 

ar be valgio — Visi patogumai, Tel. 
Republic 6251, 6815 S. Maplewood

PARDUOSIU naują namą su vi
sais rodauzes 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.

L. T. K. PARAPIJOS IŠVAŽIAVI
MAS įvyks Septintadienį, Rugpiu- 
čio-August 2 dieną, įVym. Ųambraus- 
kas and Bertha Kinder darže.

PASARGA: Važiupkite bile keliu 
link Archer ir Keari avė. Važiuoki
te | Archer Road (6 plukus į vakarus 
nuo Kean- Avė.,, ir pasukite į kalną 
ir busite piknike, fu

Kviečia: Kunt Š. Linkus ir 
Parapijos Komitetas.

“TV

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimai

VICTOR; BAGDONAS
Apskaitliavimas dykai
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. H ilsted Street

Phone Yards 3408

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus . ant mortgičlų. 

i Užrašom visokios rūšies apdraudas.
Insurance. Padarom dokumen

tus. Išrenduojam,', parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

drau-

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

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 
401G>i ARCHER AVENUE

RENDON Švarus frontinis kam
barys prie mažos šeimynos — su 
skalbimu. 3419 So. Union. Antros 
lubos.

RENDON kambarys — garu šildo
mas-—netoli gatvekarių—maža šei
myna—su ar be valgio. 3137 West 
38th Place. Antros lubos.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

i

Financial
Finan sai -Paskolos

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ
PASKOLOS 

Maži 
mokėjimai 

Gordon
Real Estate

809 W. 35th

Greitas 
patarnavimas 

Realty Co, 
Prižiūrėjimas 

4329- 
St. Yards 4330

SKOLINAM PINIGUS
Ant jūsų parašo nuo $50 iki $300, 
be komiso it nėra jokių kitų kaštų, 
tik legališ nuoširhtis. Taipgi per
kam morgičįua ir namus; mokam 
cash.
Namon Finance' Corp.

6755 S. Western Avė.
Julius Namon. Prezidentas

Partners Wanted
Pusininkų Reikia

PĄIEŠKAŲ pusininko į taverno 
ir restauranto biznį, dirbtuvių apy
linkėj, prie pavienės • moters. Tel.

Lincoln 6682.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

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

REIKALINGA VYRŲ reprezen
tuoti Motor Club — liberalus komi- 
šenas—proga nuolatiniam darbui. 
Kreiptis 12—2 vai. po piet. 
Victory 3677. 2936 So. Emerald Avė.

Prairie State Motor Club.

Help VVanted—Female
Darbininkių reikia 

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

Help Wanted—Male-Female
> Darbininkų Reikia

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

140 South Dearborn Street.

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

PARDAVIMUI čeverykų pataisy
mo šapa — Pilnai įrengta — Gera 
vieta — Priežastis — Savininkas tu
ri kitą darbą. Atsišaukte 608 West
47 St. • ’ ■

TURIU parduoti grosernės, deli
katesų ir kitokj biznj. Pigiai greitam 
pardavimui. 553 West 37th St.

PARSIDUODA didelė bučernė ir 
grosernė geroj apielinkėį—naujas 
šovkeisis ir ais mašina—už labai 
mažą kainą 4053 So. Maplewood, 
Lafayette 0185.

PARSIDUODA tavernas. Lietuvių 
ąnielinkėje. Turiu parduoti, nes tu
riu kitą biznį. Gera vieta dėl vedu
sios poros. 10758 Edbrooke Avė'., 

Tel. Pullman 7580.

grosernė, geroj 
parduosiu

PARSIDUODA 
vietoj—gerai įrengta 
pigiai, šaukite Victory 8008.

PARSIDUODA Tavern — priežas
tį patirsite ant vietos. Atsišaukite, 

3245 W. 63rd St.

PARDAVIMUI saldainių ice crea- 
mo ir visokių smulkmenų krautuvė, 
5 kambariai pragyvenimui, 
renda. 2644 W. 47 St.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

Pigi

40 AKRŲ DAROT A žemė $300; 
Taipgi mažo miestelio namai arti 
Chicagos. Jackson, 2415 West North, 
Humboldt 6331.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PASKUTINIAI BARGENAI
Uždarytų bankų resyveris įgaliojo 

mane parduoti paskutinius namus, 
kaip tai: keletas katedžių, bunga- 
lows, dviejų flatų, apartmentų, biz
nio namų, dirbtuvių ir lotų. Nuosa
vybės randasi įvairiose miesto daly
se, ir parsiduoda už žemą kainą. To
dėl kviečiu nuosavybių ieškotojus 
pasinaudoti paskutine proga. Kreip
kitės pas,

K. J. MACKE-Mačiukas.
2346 W. 69th St. Tel. Porspect 3140

BARGENAS. Parsiduoda namas 
—■mūrinis 6-7 kambarių už $2300 iš 
nelaimės. Vertas $6,000. Nereikia vi
sų ant sykio ir daugiau turime biz- 
niavii namų. Atsišaukite. 6606 So. 
Mozart St. Tel. Hemlock 0707. V. 
Stankus.

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 Bpehm, 
Cedarcrest 2702 *

4180 ARCHER AVENUE
DABAR statoma pardavimui .— 

2 aukštų plytų krautuve, ofisas, fla
tas, karšto vandens šildymas. Bar- 
geno kaina. Stanley Realtv Co.

179 W. Washington Št.
Randolph 7055.

AMŽIAUS LAIKO PROGA 
JŪSŲ SAPNAS PILDOSI 

Vienas akras turtingo podirvio ly
ginasi 14 miesto lotų, - tiktai $350. 
miesto vanduo, elektra, telefonas, 
Federalč paskola statybai—20 metų 
išmokesniui—nereikia įmokėjimo. Li
ko tik keletas akrų. McKEOWN. 

159th and California 
Fairfax 0425

PARDAVIMUI 2 flatų 5-6 kam
barių mūrinis namas arba mainysiu 
ant bungalow South Sidėj. 2414 W. 
34th St., antros lubos.

BIZNIAVAS NAMAS ant kampo. 
Garu apšildomas—gera vieta dėl 
taverno. Telefonas Englewood 2116

PRIVERSTAS PARDUOTI 2 fla
tų f raine 51 st Place ir Peoria. Pa
imtas ant foreclosure—$1000. Cahill 
Bros, 5501 So. Ashland. Prospect 
0580. \

PARSIDUODA 5 kambarių frame 
—eonerete pamatas, karštu vandeniu 
šildomas, mažas įmokėjimas, leng
vus išmokėjimai. Kaina $3900. 
74ią So. May St. tel. Lafayette 8783 

vakarais.

PARSIDUODA Brighton Parke, 
medinė katedž su beismentu, apšil- 

_ . , . ' *■ Ji*- *-"•*doma.
2-flatis mūrinis po. 5 kambarius.
2-flatis medinis po 4 kambarius, 

gražiausiai ištaisytas iš lauko ir iš 
vidaus, labai pigiai,

Bizniavas namas su groseriu išsi- 
mainymui ant praktiško namo. .

Medinė katedži trijų kambarių 
gražiausiai papuošta, tiktai $1200.

MARQUETTE PARKE:
Mūrinė katedž 5 kambarių, apšil

doma, dviejų karų garažas, viškos 
tinka gyvenimui, tik $3150.

2 po 5 kambarius, mūrinis, 
domas. Kaina .........................

2 po 4 ’ kambarius, mūrinis, 
domas. Kaina ....... .................

Medinė katedži apšildoma
Visi namai randasi parinktose ge

riausiose transportacijos vietose ir 
pigiausi.

KAZYS URNICH,
4708 So. Western Avė.

apšil- 
$5250. 
apšil- 
$4850 

$2000.

PARSIDUODA kampinis biznia- 
vas namas su bučerne arba atski
rai, randasi piet.-vakarinėj daly 
miesto gražioj vietoj ir jeigu kas 
turit privatišką namą į mainus at- 
sišaukit. 2502 W. 69th St

Tel. Prospect 1844 — Michiulis.

PARDAVIMUI ar mainymui ant 
didesnio namo-— 6 kambarių mūri
nė bungalow—^vienas kambarys vir
šuj. 6436 So. California Avenue.

Marųuętte ’ Parke.:

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narihi mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet. ■

LANDIORDS BŲREAU 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West DiVision t St 

Tel. Armitage 2951
Mes esame Irū šiuo adresu 4rš 

50 .

Didžiausias Mieste Išpardavimas

A.A. AUTO 
FINANCE CO.

1134 N. Ashland Avė.
Pasirinkimui

100 AUTOMOBILIU 
NUO $20 IKI $500 
pasirinkimai ir modeliai 
Kreipiame atydą i 

MUSŲ PLANĄ
BE 

Jokio i mokesnio
BE

Kredito apsunkinimo 
BE 

Jokio anriežimo 
BE

Leidimo išdavimo
Atdara vakarais ir sekmadienį

882 Mihvaukee Avė.
Vyriausia ofisas 

Pasipildykite musu antrašą '

REIKALINGAS virėjas i taverną 
vyras arba moteris. Apsibūti ant vie
tos. 944 W. 37th PI. tel. Boulevard 
7928.

BRIGHTON PARKE BARGENAI 
\ Mūrinis namas 2-4 karštu vande
niu šildomas ......................... $5,300

Mūrinė Bungalow 5 kambarių su 
šilima ..... ..........................   $3,400

Medinis namas 2-4 geroj vietoj 
už .........   $1,900
Mūrinis namas 3-6 su beismentu.

$5,800. šie .namai parduodami už 
morgičių vertę.

A. DAMBRAŪSKAS 
4038 Aręher Tve.

Žmones
VTV9 A /9

Uzmteresuoti
. ■

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

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

CANAL 8500

IEŠKAU ženotos poros dirbti ma
žam hotelyje arba pavienius moters. 
516 No. Rush St. tel. Delaware 0484Smėliui vežti laivas Material 

Service paskendo Michigan eže
re pusantros mylios toly nuo 
kranto, ties 86 gatve.

Septyni asmenys iš laivo įgu
los išsigelbėjo. Penkiolika žu
vo.

Audringas vanduo neleido na
rams nusileisti į laivą tuoj po

šiandie, rug^iu'čio 
paims šliubą p-lė Violet Svilow 
ir p. Ben Brakaw.

Jaunųjų priėmimas įvyks t
nian Lounge, Logan Sąuare nelaimės įvykimo ir ieškoti žu- 
Masonic Temple, 2451 Nortb I vusiųjų lavonų. Bet jau penk- 
" 7;30 valandą' tadienį buvo surasta septyni

lavonai. Du plaukiojo pagal pa- • - — - — “ - — ......... <1

dieną,

Kedzie avenue,
popiet.

P-lė Svilow yra duktė .žinomą skendusį laivą, kiti pęnki užtik- 
North Side veikėjų lietuvių. į ta laivę apačioj, prie laiptų, 

Taip p. Brakaw, taip p-lč( kurie iš kajutų kyla j paviršį. 
Svilow yra populiarus jaunuo- Nužiūrima, kad tie septyni

Visi

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNASDABAR

1 ' • > ■

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
tiavimiį. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Štogius.

Leonas Roofing Go. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulėvąrd 0250

» f%* v t

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusišką ir Tur
kišką tabaką, 1728 S. Halsted 
Canal 9345.

St.

LANDĘEI pagelbininkių $16.00— 
Daržovių virėjos $16.00. Cafeteria 
$15.00. Dirbtuvei mergina 6 mėne
sių patyrimu $9—<$12., Veiterkos $8 
—$12. Fountain mergina $10—$15. 
—Rezortų pagalbininkės $30—$100. 
Kambarys ir borda. Namų merginos, 
dišvašeriai patyrę $10, taipgi ir vy
rams darbai.

WABASH EMPLOYMENT
* 14th floor, 20 E. Jackson.

For Reni
i IšSIRENDUOJA Rodouzė su vi
sais įrengimais naujai išpuošta, dar
žas su platforma dėl piknikų ir tur
kiška maudynė, išranduosime 
prieinamą kainą.

87th & Maple Grove, 
Willow Springs, 

TeL Boulevard 5809

, BRIGHTON -PARKE:
2 f lėtai, 5 ir 4 kambariai medinis 

—cementinis fundamentas 
$2,650.

Didelis bargenas — Storas ir 5 
fletai—medinis — cemento bloksų 
fundamentas ant bizniavos gatvės ir 
karų linijos — Kaina $1700.

5 kambarių mūrinis bungalow — 
Garažius ..................   $3,500

CHARLES ZEKAS,
4708 So. Western Avė.

Kaina

už
DVIEJŲ AUKŠTŲ mūrinis na

mas, po 6 kambarius, 8 karų gara- 
žius, platus lotas, t 
prie Logan Sųuare. Du blokai nuo 
gatvekarių, penki nuo “L” linijos, 
šaukite Albany 2981.

gražioj vietoj,




