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Užmuštos traukinio

Rusija skutasi

H

liko už

aktyviai dalyvauja 
vadas Caballero, ki

musis 
stipri*

MILWAUKEE, Wis., r. 3. — 
Joyce Kickey, 7 m. ir jos se
suo Charlotte, 10 m., liko už
muštos elektrikinio traukinio 
kai jos ėjo to geležinkelio tiltu.
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GAISRŲ NUOSTOLIAI KLAI
PĖDOS KRAŠTE.

3 žuvo susidaužius Francijos 
lėktuvui.

ofi- 
atvirai 
sukile-

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Nkws

PŪBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.» INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois 

Phone CANal 8509

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL.’ XXIII Kaina 3c

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

The hithuaman Daily News
Entered as second-class matter Marei 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III 

under the Act of March 3, 1879

Chicago, III., Antradienis, Riigpiučio-August 4 d., 1936

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily News

PUBUSHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, Ulinoh 

Fhone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 183

Am. DarboFederacija Teisia Industrines Unijas
T

Smarkus mūšiai 
už Madridą

Bet sukilėliai atmušami ir niekur negali 
pasiveržti priekyn. Nepavyko ir f ašisti 

nių karininkų klasta Valencijoj
GUADARRAMA, Ispanijoj, 

rugp. 3. — Naujas sukilėlių 
puolimas ant Madrido per Alto 
de Leon tarpkalnį, liko atmuš
tas ir po smarkaus mūšio su
kilėliai neįstengė paeiti prie
kyn nė vieno žingsnio.

Iš suimtų sukilėlių sužinota, 
kad jų kareiviai liko atgabenti 
iš įvairių provincijų ir nors jie 
turėjo lėktuvų ir kanuolių, jie 
betgi neįstengė nugalėti entu
ziastingos darbininkų milici
jos. Darbininkų milicija, ap
siginklavusi tik šautuvais ir 
peiliais per kelias valandas ko
vojo su daug geriau apsigink
lavusiu priešu, ir jį atstume.

Sukilėliai per radio paskelbė, 
kad jie po atakos durtuvais už
ėmė Guadarrama. Tečiaus šis 
korespondentas sėdKšiame mie
ste ir dar nematė .aukilclių. O 
apie durtuvų ataką negirdėjo ii 
patys sukilėliai.

Nėra abejonės, kad sukilė
liai dar darys ne vieną puoli
mą siekdamiesi paimti Madri 
dą, bet yra aišku, kad Madri
du! didelio pavojaus nėra. Be 
to valdžios pozicija su kiekvie
na diena gerėja ir jos jėgos 
nuolatos stiprėja.

Nepavykusi fašistų klasta 
Valencijoj.

MADRIDAS, rugp. 3. — Su
kilėliai susilaukė naujo smū
gio, nepavykus jų klastai Va
lencijoj ir greitai numalšinus 
ten naują fašistinių karininkų 
sukilimą.

Valencija kartą jau buvo 
tekusi į sukilėlių rankas, 
darbininkai ją atsiėmė. Ten 
vo ir pulkai kareivių, kurie
buvo prisidėję prie sukilimo. 
Tečiaus darbininkai tais karei* 
viais, o ypač jų karininkais ne
pasitikėjo ir laikė juos kareivi
nėse.

Yra išlindo iš maišo, kai pe
reitą trečiadienį dalis kareivių, 
vadovaujamų Įeit, pulkininko, 
bandė sukilti. Tečiaus tai grei
tai pajuto akylus seržantas ir 
sukilimas po trumpo mūšio li
ko numalšintas.

Dalis kareivių greitai prisi 
dėjo prie darbininkų ir išvyko 
į Madridą kovoti sukilėlius. Te 
čiaus kita dalis kareivių pasi
liko Valencijoj po įtaka savo 
karininkų. Vakar vėl buvo 
sukilę du pulkai ir bandė už
imti miestą. Ištikusiame dvie-

jų valandų mūšyje jie liko dar
bininkų nugalėti ir turėjo pa
siduoti.

Matyt, jie tikėjosi, kad ne 
sant 
jiems 
tą ir 
kimą 
pristatymą sostinei, 
dar kartą pasirodė, kad masės 
yra su respublika ir kad suki
lėliai gyventojų pritarimo ne
turi.

Sukilėliai vėl puola Madridą
Pereitą šeštaienį Sierra Gua- 

darrama kalnuose sukilėliai pra
dėjo naują veržimąsi linkui 
Madrido.

Smarkus mūšiai ištiko veik 
visuos^ tarpkalniuose, bet suki
lėliai niekur neįstengė paeiti 
prieky n.>i*lli iiV > 's* *

Vakar ryte vėl prasidėjo 
smarkus mušis, kuris tęsėsi vi
są dieną. Valdžios kariuome
nė kiek atsitraukė, bet 
vis dar siaučia, valdžiai 
nant savo pozicijas.

Iš Valencijos atvyko 
zonas kareivių ir artilerijos 
Tas Madride iššaukė milžiniš
ką demnstraciją. Valdžiai yra 
labai reikalingi reguliari ka
reiviai, nes dabar 80 nuoš. ko 
votojų susideda iš nelavintos 
milicijos, 
lerija.

Fronte 
socialistų 
ris yra galbūt populiariškiau- 
sias žmogus Ispanijoje. Nors 
valdžioje nedalyvauja nč vie
nas socialistas ar komunistas, 
tečiaus didžiumą valdžios jėgų 
sudaro darbininkų milicija be 
kurios valdžia butų buvus nu
galėta sukilėlių į savaitę laiko.

Dabar einantis mušis už Mad
ridą yra sprendžiamasis ir jei
gu sukilėliams pasisektų prasi
mušti per kalnus, valdžios pa
dėtis pasidarytų kebli.

Maisto Madridas turi užtekti
nai.

Chicagai ir apielmkei federa- 
Lio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Giedra; vėsiau į vakarą.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoj buvo 89°.
Saulė teka 5:46. leidžiasi

ištikimos kariuomenes 
bus lengva paimti mies- 
atkirsti Malrido susisie- 
su Barceloną ir maisto 

Tečiaus

RENGIASI SKRISTI PORTUGALIJON

Joseph Costa and his Lockheed plane

Jaunas portugalas lakūnas Joseph Costa iš Corning, N. Y. 
prie savo Lockheed lėktuvo, kuriuo rengiasi' skristi iš New- 
foundlando į Portugaliją. Jis turi tokio pat tipo lėktuvą, kaip 
ir leįt. F. Vaitkaus “Lituanica II”. ■ r -
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Ispanija užėmėvie- 
nuolynus ir kon

fiskavo turtus

Italija - bandysianti 
sutrukdyti neutra

liteto sutartį

E LIETUVOS
Vėl lenkų uždarytos 

lietuvių organiza
cijos

VILNIUS. — “Vilniaus Ryto
jus” rašo, kad Švenčionių ap
skrities vicestorasta Polkovski 
atskirais raštais pranešė lietu
vių šv. Kazimiero centro val
dybai, kad jis liepos 9 d. sulai 
kęs šios draugijos skyrių vei
kimą Bobenyse, Didžiasalyje, 
Kukutėliuose ir Padisnyje ~ 
Tverečiaus valsčiuje. Be to, 
Storasta Dvorak uždarė anks
čiau sulaikytą skyrių Ožionyse 
— Daugėliškio valsčiuje. Be to, 
minėtas laikraštis rašo, kad jis 
turi žinių iš Suvalkų, jog to 
apskrities Storastą Voiciekavs- 
kis šiomis dienomis yra sulai
kęs šios draugijos skyrius Pun
ske, šlynakiemyje1, Ožkiniuose, 
Vaičiuliškėje, Kreivėnuose, Va- 
linčiuose, Paliūnuose, Kampo- 
čiuose, Burbiškiuose ir Aradny- 
kuose.

Perkūnas nutrenkė 
du žmones

Rusijos darbininkai 
gelbės Ispanijos 

valdžiai
MASKVA, r. 3. — Darbinin

kų sovietų komitetai pradėjo 
rinkti aukas pagelbai kovojan
čiai sukilimą Ispanijos valdžiai.

Darbininkai Proletarski Trud 
dirbtuvėj Maskvoj pasiuntė lin
kėjimus prezidentui Ažana ir 
įsakė komitetui pakviesti dar
bininkus paaukoti pusę nuo
šimčio savo mėnesinio uždar
bio.

Byla Gali Suskaldyti 
Pačią Federaciją

■■■ t........-.... .... 1

Pastangos sutaikinti amatinės ir industri 
nes unijas nuėjo niekais. Kaltinamo 

sios unijos visai nestojo teisman

ir industri- 
turi apie 

Joms vado- 
unijos pre 

Lewis.
išnešti

MADRIDAS, r. 3. — Milici- 
ja įvairiose Ispanijos vietose 
užėmė vienuolynus ir konfis
kavo jų milžiniškus turtus.

Gerona vyskupas bandė pa
bėgti su visais savo giminėmis, 
bet buvo milicijos sugautas ir 
turėjo atiduoti 20,000,000 pe
setų valdžios bonais, "kuriuos jis 
bandė pasiimti su savmi. Jo 
katedra liko paversta kalėji
mu.

Almeria katedroj milicija ra
do paslėptus už paveikslo 300,- 
000 per etų.

PARYŽIUS, r. 3. — Franci- 
ja, kuri rūpinasi neleis-i užsi- 
kurti Europos karui ir tuo tik
slu pasiūlė valstybėms neutra
liteto sutartį linkui Ispanijos, 
mano, kad Italija bandys kaip 
įmanydama priėmimą vilkinti, 
tuo tarpu teikiant pagelbą su
kilėliams.

Nanking armija ver 
žiasi į pietus

SĖMEffifclAI. — • Šfemeliš- 
kių valsč., Pagremdos k. perkū
nas trenkė į Balio Česnio gy
venamą namą. Troboje tuo 
metu buvo Marcelė česnonienė, 
duktė Ona, 8 m. amžiaus ir sū
nūs Jonas. Perkūnas nutren
kė česnonienę ir dukterį. Sū
nūs atgaivintas. ‘Sudegė na
mas ir visas turtas, šiemet jau 
ne pirmas atsitikimas, kad žai
bas padaro skaudžių nuostolių 
— jau keletą žmonių šiemet nu
trenkė ir sudegino nemaža na
mų.

WASHINGTON, rugp. 3. — 
Prezidentas William Green su
šaukė Amerikos Darbo Federa 
ei jos pildomąją tarybą teisti 
dvyliką industrinių unijų, ku
rios sudarė savo industrinį ko
mitetą ir todėl yra kaltinamos 
už nepaklusnumą ir dualizmą— 
tvėrimą Federacijoje kitos uni
jų sąjungos.

Tai yra pasėka jau pereito j 
konvencijoj prasidėjusios ko
vos tarp amatinių 
nių unijų, kurios 
1,000,000 narių, 
vauja angliakasių 
zidentas John L.

Tarybai susirinkus 
galbūt istorišką nuosprendį, ku
ris arba sutaikys organizuotus 
darbininkus, arba suskaldys 
pačią Darbo Federaciją, federa
linis taikintojas McGrady, lęu 
ris yra sutaikęs daugelį stręį- j abi 
kų, paskelbė pasitraukiąs iŠ 
šių kivirčų tarp organizuotų 
darbininkų ir kilusio ginčo dau
giau nebebandysiąs taikinti 
Betgi jis visą laiką seksiąs 
padėtį ir įvykių eigą.

Susirinkus pildomąja! tary
bai nė vienas kaltinamųjų į 
Federacijos teismą nestojo, ne
pripažindami Federacijos pildo 
mąjai tarybai teisės jubs teisti. 
Bet pasak federacininkų, * neda
lyvavimas kaltinamųjų visai

nesutrukdysiąs teismo ir jeigu 
kaltinamosios unijos bus ras
tos kaltos, tai jos bus suspen
duotos, ar gal ir visai bus pa
šalintos iš Federacijos.

Tarybai susirinkus ir prieš 
prasidėsiant teismui, taryba* 
kalbėjo Wisconsino Darbo Fe
deracijos prezidentas Ohl, siū
lydamas kompromisą. Jis siū
lė sudaryti komitetą, kuris iš
tirtų padėtį, bet galutiną spren 
dimą atidėtų ir raportuotų se
kamai Federacijos konvencijai. 
Tuo tarpu industrinės unijos 
galėtų ir toliau veikti ir orga 
nizuoti plieno ir gumos darbi
ninkus. Tame organizavimo 
darbe turėtų padėti ir Darbo 
Federacija.

Bet abejojama, kad amatinės 
unijos pasiūlymo paklausytų 
nes*A visos pastangos sutaikinti 

darbininkų . * 
frakcijas ikišiol nuėjo niekais. 
O sutaikinti stengėsi ir pati 
valdžia, ir dagi bažnyčios. Pat? 
Federacijos prezidentas Green, 
kuris sakosi stovy s už taiką, 
pripažysta, kad dabar sutai
kinti amatinės ir industrines 
unijas yra daug sunkiau, negu 
buvo kiek laiko atgal.

Federacijos tarybos teisme 
svarbiausiu kaltintoju bus 
Frey, prezidentas metalo ama
tų departamento.

organizuotų

Italijos fašistai gru 
moja Ispanijos 

valdžiai

PEIPING, r. 3. — Nanking 
armija pradėjo veržtis j suki
lusią Kwangsi provinciją. Sve
timšaliams jų konsulai įsakė 
susirinkti Wuchow, prie Kwan- 
tung sienos.

24 mirė nuo vaikų 
paraližiaus

3 seminarijos 
uždarytos

Prisipažino užmušęs 
žmoną ir vyriški

CHICACO 
nų į Omaha ėjusio 
nušoko 
priemiesty, sutrukdydami trau
kinių vaigščiojimą ir sugadin
dami vežamų prekių už $25,000 
Sužeistų žmonių nėra.

». -— 11 iš 35 vago- 
traukinio 

nuo bėgių Elmhurst

RYMAS, r. 3. — Pusiau 
cialiniai italų rateliai 
pritariantys Ispanijos 
liams grūmoja Ispanijos vald
žiai ir reikalauja, kad kitos 
valstybės nesikištų į Ispanijos 
reikalus, nes kitaip turėsianti 
įsimaišyti ir Italija, kuri skaito 
save svarbiausia atspara prieš 
komunizmą.

Jau ir dabar Italijoj yra ren
kami pinigai Ispanijos sukilę 
liems.

MONTGOMRY, Ala., r. 3. — 
Jau1 24-tas žmogus pasimirė 
nuo vaikų paraližiaus, kuris 
siaučia keturiose pietinėse val
stijose. ‘ Bet epidemija prade
da mažėti ir nauji susirgimai 
visai sumažėjo.

KAUNAS. — Be Marijampo 
les mokytojų seminarijos ir Tel
šių žydų ’Javne” mokytojų se
minarijos, švietimo ministerio 
įsakymų nuo rugpiučio 1 d. už 
daromos dar šios mokytojų se
minarijos: Panevėžio mergai
čių mokytojų seminarija, Kau
no “Saulės” mokytojų semina
rija ir Kauno š. š. širdies kon
gregacijos mergaičių mokytojų 
seminarija.

šois visos seminarijos užda
rytos sąryšyje su steigiamais 
mokytojų intitutais.

EAST ST. LOUIS, III., r. 3. 
Konstebelis ir kandidatas į St. 
Clair kauntės board of review 
John Hamilton po ilgo kaman
tinėjimo prisipažino gatvėj 
prie pat vidurmiesčio nušovęs 
savo žmoną Vilma ir su ja bu
vusį vyriškį Thomas Grisson, 
teamsterių unijos biznio agen
tą.

Hamiltonai buvo vedę jau 
pustrečių metų, bet tą jie slė
pė, niekad negyveno krūvoj ir 
apie vedybas žmonos šeimyna 
sužinojo tik pereitą trečiadie
nį.

Jau prasidėjo juodų
jų legionierių bylos 

nagrinėjimas
DETROIT, Mich., r. 3. - 

šiandie atsinaujino nagrinėji
mas bylos šešių juodųjų legio
nierių, kurie yra kaltinami pa
stvėrę ir nuplakę Robert Pen 
land už nesilankymą į juodųjų 
legionierių susirinkimus.

Tai yra pirma juodųjų legio
nierių byla. Po jos. seks kitos 
bylos.

Ateinantį byla veikiausia bus 
14 legionierių, kurie yra kal
tinami nužudę darbininką Char
les A. Poole.

Zioncheck pasitrau 
kė iš politikos

■ I

PARYŽIUS, r. 3. — Trijų 
motorų pašto lėktuvas susidau
žė kalnuose Toulouse apielin- 
kėj. 
mušti 
migla

Trys lakūnai
Nelaimes priežastis

SYRACUSE, N. Y., r. 3. — 
šiandie po operacijos pasimirė 
Mrs. Shipman Andrewsz žino 
ma rašytoja ir žmona buvusio 
N. Y. apeliacijų teismo teisėjo 
Wm. S. Andrews.

MASKVA, r. 3. — Rusija, ta 
tradicinė barzdų šalis, pradėjo 
skustis ir šiemet bus atidaryta 
700 naujų barzdaskutyklų su 
2,860 kėdžių. Ateinančiais me
tais bus atidaryta dar 1,400 
barzdaskutyklų su 5,600 kėd
žių. Dabar mokinama 4,900 
barzdaskučių, o ateinančiais 
metais bus priimta mokintis 
10,000 barzdaskučių.

Mich., r.
Vakar čia pasimirė James

. GRAND RAPIDS,
3.
E. Austin, 95 metų, kuris se
niau yra išdirbinėjęs Austin 
automobilius. ■ • ‘ . ■ .:r -■.< .

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
ktašto statistikos duomenimis, 
1935 m. Klaipėdos krašte buvo 
171 gaisras, arba 10 daugiau 
kaip 1934 m. Tuo tarpu mies
te gaisrai sumažėjo iš 35 iki 
23, o visuose apskrityse gaisrų 
skaičius padidėjo.

Gaisrai daugiausia kyla dėl 
apsileidimo ir neatsargumo, bū
tent, jie sudaro apie 26,9% vi
sų gaisrų. Padegimai sudaro 
16,9%. Apie 12,9% gaisrų kilo 
dėl netvarkingai įrengtų kūreni
mo priemonių. 8 atvėjais gais
ras kilo žaibui įtrenkus.

G)aisrų nuostoliai 1935 
tais skaitomi 1,3 mil. litų.

HįYDE P ARK, N. Y., r. 3. — 
Prezidentas Rooseveltas sugry- 
žo iš Kanados į savo namus ir 
pradėjo pasitarimus su savo 
svarbiausiais patarėjais dėl be- 
siartųgmčios rinkimų kampani
jos.

SEATTLE, Wash., r. 
Kongresmanas Marion 
check, kuris pasižymėjo 
dalais Washingtone, delei kurių
buvo atsidūręs ir beprotnamy, 
staigiai ištraukė savo kandida
tūrą ir paskelbė visai pasi- 
trauksiąs iš politikos. Tai jis 
darąs neva delei motinos ligos. 
Jis užsiimsiąs advokatūra.

me-

r
LAFAYETTE, Ind., r. 3. — 

Trys žmonės liko užmušti ii 
ketvirtas sunkiai sužeistas Wa- 
bash tavoriniam traukiniui vie
tos kryžkelėj sudaužius auto
mobilį

SANDUSKY, O., r. 3. — čia 
prasidėjo vidurio vasaros Tiii 
Can Tourists of the World 
konvencija. Kadangi nėra jo
kių reikalų svarstyti, tai visa 
konvencija bus praleista pramo
goms ir pasakojimams apie ge
riausias vietas lankyti.
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II. K. A LGIMANTAS

Iš Pietų Amerikos
LietuviųGyvenimo

(Tęsinys}
LIETUVOS-LATVIJOS ŽYDŲ 
DRAUGIJA URUGVAJUJE

Montevideo,
sostinėję, M°meyideo, veikia 
Liętuvos Latvijos žydų, drau
gija: “Sociedad de los Israeli- 
tas Lituanos y Lėttoneses en 
Uruguay”. Ji dažnai ruošia 
kulturinius parengimus ir pa
laiko Lietuvos bei Latvijos vąj- 
stybiniua interesus.

Draugija gyvuoja nuo 1926 
metų.

Urugvajaus 
vąikia 

M-

URUGVAJIETIS TRIUM
FUOJA

Montevideo. — Balandžio 25 
d. salione “Ateneo” įvyko iš
kilmingas aktas socialiniams iį 
politiniams Brazilijos kaliniams 
užtarti, šį humanišką aktą su
organizavo Urugvajaus moterų 
draugija “Ųž Demokratiją”, 
kurios įkūrėjas yra Dr. Balta 
zar Brum, buvęs 19-ju Uru
gvajaus ręspublikęs preziden
tu, tragingai miręs 1933 m. ko
voje už dęmokratiją. “UŽ De
mokratiją” reikalauja laisvės 
universitetų pręfesoriams, dar
bininkams ir kitiems, kuriais 
prikimšti Brazilijos kalėji
mas.

šiais motyvais urugvajietės 
pasisakė solidarizutojan.čios su 
savo seserines bra^ilietemis n 
joms Muki ištvermės kovoje ųž 
dęmpkratiją.

šis urugvajiečiu
skaitlingas susirinkimas 
riame kalbėjo įvairios intelęk 
tualės ir darbininkės oratorės 
— reiškia visai naują žingsnį 
Urugvajaus respublikoj, jięs 
iki šiol ųrugvajietė moteris vi
suomeniškoj kovoj buvo pažSr i 
vi.

TOterų
ku-

Sajauskas, E-. Vilčin^kaitė-Rys- 
seKenė, V; Sajauskas ir A. Ka^ 
rosevičius savo Šitokiose (Mi
lerio, Luizos, Ferdinando ir 
Vurm) rolėse, kaip vaidyba 
ųdp, ir tarena, pąsireiškė nę 
kaipo, mėgėjai, bet kadp, tikri 
mįibfešionąlai kurie
pilnai gali triumfuot ir Lietu
vos Valstybinėje Dramoje.

S. DŽiugis, B. Paždagis ir E. 
Kataftytė — ųrinisterio (origib 
nal£ ir - Vainiūno, vertimu -į- 
prezidento)', Kalb ir muzikan
to žmonos rolęse, kaipo mėgė
jai; savo ręles atliko gerai, pil- 
noj to žodžio prasmėj. Ben- 
.drai visas vaidinimas nebuvo 
panašus į tuojs musų spektak
lius, matytus Argentinos sos
tinėje. prieš septynetą metų, 
(dėją, pasitąikąnčiųą ir dabar) 
kur artistai “gipnotizutodavo” 
sufliorių, kur kiekvienas sava 
tarme droždavo, kur iš dramos 
ar tragedijos, padarydavo “iki 
ašarų linksmą” komediją. “Vil
ties*’ kolektyvo artistams sų- 
fliorįuS (šį kartą Kvirįnas Rų- 
nimaš )bųvo kaip ir nereika
lingas;

Kadangi šį vakarą rengė 
Lietuvių Centras su D-ja Lie
tuva, tat salione buvo išstaty 
tas didelis plakatas, kuris 
Skamba šitaip:

“Tautiečiai, kaip brangus 
D-ro J. Basanavičiaus idealas 
prisidėkite įamžinti Lietuvos 
patriarcho vardą, 
kiek kas galite 
riais į Lietuvių 
dromis jėgomis 
kurti jo vardo 
mus.

Aukokite 
ir stokite na- 
Ųent^ą. Ben- 
galėsime su- 

nuosavius. ru-

A*

PIRMAS NACIONALIS URU
GVAJAUS MOTERŲ 

KONGRESAS

Montevideo. — Urugvajaus 
moterys buvo sušaukusios Pir
mąjį Nacionalį Urugvajaus 
Moterų Kongresą Prieš Kąrą 
ir Fašizmą. Kongresas prasi
dėjo nuo balandžio 20 ir tęsę 
si iki balandžio 27 dienos. Ja
me dalyvavo pacifistinių ir an,- 
tifašistimų tendencijų mote
rys urugvajietęs ir ateivės nuo 
įvairių organizacijų bei šeimy
nų.

Iš musų kolonijos dalyvavę 
Skrinskienė ir LukoŠevičiutė.

—o—
LIETUVIŠKAS GROŽIO 

SALIONAŠ
Montevideo. — Musų tautie

čiai ponai Sąmuoliai naujau 
siu laiku atidarė (gatvėje Eji- 
de 1321) modernišką grožio 
salioną “Jonas’*, kuriame gar- 
banuoja, kerpa, dažo moterįns 
plaukus sulyg naujausių ma
dų, taipgi daro manikiūrą, pe
dikiūrą su nuolaida liefįvąį 
tems. Tai tikrai moderniška 
lietuviams priklausanti įstaiga.

— “X. L. B’\

Iš ARGENTINOS LIETUVIŲ 
CENTRO LŲETŲVIŲ ME- 

NININKŲ VEIKIMO

šiuo klausimu “Argentinos 
Lietuvių Bąlse*' parašė Nadas 
Giedraitis. Manau, kad “Nau
jienų” skaitytojams bus pra
vartu susipažinti, kas veikia
mą musų scenos darbe, kokia 
pažangą padaryta ir kaip bė 
jokių „ pašalpų progresuojanti 
pažangioji visuomenė raginama 
ręipti Argentįnos Lietuvių Cen
tro darbą, štai:

“Vilties” teatro kolektyvas 
antru kartu patiekė Buenos 
Airęs lietuvių publikai penkia- 
veiksmą Šilerio tragediją — 
Klasta ir meilė, 25-IV-36.

Jauni amžiumi, bėt seni rim
to scenos darbo praktika A-

L. C. K-tas”. 
’ Taipgi buvo išdalinta publ,i- 
kpje dvejT lietuvių Centro at
sišaukimai ; “Broliai tautier 
Čiai”! ir “Lietuviai ir Lietu.- 
vės”!!

Visa tai ęharakterizuoja va- 
,karą rengusių organizacijų 
! meilę musų tautai ir įrodo rim
tą susirūpinimą kolonijos atei
timi.

i Del to labai keista, kad mu
sų brolių iždo lėšomis subsi
dijuojamoji sektantų spauda 
Šias organizacijas visą me
tų eilę “bolševikino”, jų vei
kėjus kriminališkąi šmeižė. Įr 
dar keisčiau; kad šmeižtų ne
atšaukę sektantų organai stai
ga pradėjo “remti” tą darbą, 
kurį męs, kas žodžių, kas dar
bu, kas auką, kąs plunksna vi
są metų eilę remiame, nuo sek
tantų terorą gindami. Litinin- 
kų ‘^atsivertimas”, jų kapitu
liavimas bę pasiaiškinĮmų su
kėlė neaiškumą visuomenėje 
Ką Visą tai reiškią — klausi
nėja vienas kito, gerai žino
dami, kad pažangiajai Argen
tinos lietuvių darbininkų visuo
menei nėra pakeliui sų musų 
brolių iždo naikintojais ir; 
šmeižikais. Gal daugiausia dęl 
to jau antras spektaklis iš ei
lės rengėjams duoda nuosto- 
liūs.

Tiesą, ne vien padėties nėr 
aiškumo dėlei dabar mažiau pu
blikos atsilankę, bet šį kartą 
ir lynojimąs pąkeiikė. Susirin
ko. ąpie 300 grąžioš lietuvių 
publikos. Trečią — tuom pa
čiu laiku armėnų salione “Liau
dies Tęątras*' stątė scenoje “Iš 
meilės”, kur taipgi buvo apip 
.tiek pąt publikos.

Po vaidinimų Vokiečių salio 
nė “Vorwaerts

NAUJIENOS, Chicago, UI.
.41^. '

tuviai' kas mėnesis italų, vo
kiečių, armėnų ir kitokiems ša- 
lionapis išmoka nemažiau tuk- 
stanties pesų. O su bufetais į 
svetimus ’kišenius kas mėnesis 
supila ipažiąusia po 3,000 pė- 
sų. Lengva suskaityt kįek; su
mokame svetimiems kas me
tas! O šimtus tūkstančių pesų 
sektantai kriminališlsąi surijo, 
“badaujančių brolių” šelpimo 
priedangoje. Bet nei vieno ba
daujančio nepašelpė ir jokios 
jpąątogės neįtąisę. Įsigijo žęnięs 
'sklypus ip pastogę, be jokių 
pašalpų, Lietuvių Centras su 
D-ja Lietuva. Taigi reikalinga 
pasmerkti sektantus ir visomis 
išgalėmis, sų4 nauja energija, 
vėl bę ręzęryų paremti D-jos 
Lietuva ir Lietuvių Centro kil
nųjį darbą.

URUGVAJAUS LIETUVIAI 
SOCIALISTĄ! APIE AR

GENTINOS L. S. S.
Prie Urugvajaus Socialistų 

Partijos veikia Urugvajaus Lię- 
,tuvių Socialistų Sąjungęs sky
rius, kuris leidžia dvisavaitinį 
laikraštį “Naujoji Banga”, šim
tinis “N. B.” numeris išėjo pa
didintas ir jame tilpo bęne tei
singiausia negu kur ki,tur ap
rašymas Argentinos Lietuvių 
Socialistų Sąjtfngos istorijos.

Straipsnio autorius J. Naza- 
bitauskas suglaustoj formoj., 
bet gana smulkmeniškai ir vi
siškai teisingai atpasakoja Ar
gentinos Lietuvių Socialistų 
Sąjungos istoriją, jos spaudos 
kryžiaus kelius ir dabartinę pa
dėtį. A. L. S. S. tapo išdras
kyta lietuviškų juodašimčių ir 
Uriburu diktatūros. “Naujoji 
Banga” rašo:

Didžiojo karo metu Argen
tinoje jau4 buvo susitvėrusi Ar
gentinos Lietuvių . Socialistų 
Sąjunga. Ji palaikė kontaktą 
su šiaurinės Amerikos Lietuvių 
Socialistų Sąjungą, o kada 

i (Kapsukui atyyk^,Amerikon 
ds , Anglijos) pastatė įkilo,— 
argentinįečiai lietuviai sęęiąli- 
stai nuėjo su Kapsuko grupė, 
kadangi jis pats su jais susi
prašė ir į save patraukė. Taigi 
senoviški socialistai čia susilie
jo su* paskiau atsiradusiais ko
munistais.

1929 m., kada konsulas Skin
kis atidavė nepartinį laikraštį 
“Balsą”. “daktarui” štąbinskui, 
kuris jį buvo pavertęs negyvu 
kųnu, tat pažangių lietuvių gru
pė sutvėrė vėl Arg. L.S.S. ir 
išleido savaitraštį “Argentinos 
Naujienos”. Tvėrėjų tarpe bu 
vo balsiečių ir buvusių rytojie- 
čių. Pirmas susirinkimas įvyko 
Daratėrio bute, ku‘r dalyvavo 
Jurgis Graibus, K. N. Norkus, 
A. židelis, P. čiučelis ;‘r keli 
kiti.

Tuoj, tapo sudarytas kontak
tas su Argentinos Socialistų 
Partija ir Centro Komiteto de
legatas Kongreso narys drg. 
Demętrio: Buira atvykdavo kal
bėt lietuvių socialistų parengi- 
muosna. Pritarimas visuomenė
je' buvo milžiniškas. Sutrauk
davo po 1,000 ir daugiau pu
blikos. “A. Naujienos” buvo 
spausdinama po 3,000 egzem
pliorių. Jas redagavo K. N. 
Norkus, bendradarbių buvo so-

stinėj ir provincijose.
Atvykus kunigams Bumšai 

ir Janilioniui, o taipgi konsu 
lui Mačiuliui, pastarieji ėmėsi 
nežmoniškos akcijos prieš Ą. L. 
S. 'Sąjungą. Donosais ir skun
dais įkalino veiklesnius, drau
gus, o laikraštį užgriebė Jokū
baitis su4 kun. Janilioniu. Už
grobtas “Naujienas” redagavo 
vadinamas “najomnyj ubijea” 
Ciučelis, o paskui kunigų ber 
nas Goštautas. Visuomenė tam 
priešinosi ir kada socialistų 
paimtam saliopaų -Jose Veriįi 
atėjo užgrobikai pasigarsinti 
ir gaspadorauti, tat susipratę 
draugai pavaišino konsulą Ma
čiulį ir Jokūbaitį supuvusiais, 
kiaušiniais, apie ką parašė vie
tos socialistų dienraštis “La 
Vangų’ardia”.

Grūmojimais juodašimčiai iš
blaškė A. L. S. Sąjungą. Ta
da Paliukas, Stepaitis, Mįšči 
kas ir keli kiti prie trečio Ąrg. 
Soc. Partijos skyriaus organi
zavo Piet. Amerikos Lietuvių 
Soc. Sąjungą ir leido “Piet. 
Amerikos Naujienas”. Tuom 
pačiu laiku “apsidirbę” su Nor
kum 'ir Graibum kunigai su 
konsulu ir Jokūbaičiu leido ki
tas “Pietų Amerikos Naujie
nas”, bęt jų niekas neskaitė;

sustojo. Po kelių mėnesių lei
džiamos Socialistų Sąjungos “P.
A. Naujienos” taip pat sustojo 
ir Sąjunga pakriko, Uriburų 
reakcijos laikais.

Dabartiniu laiku socialistines 
organizacijos lietuvių tarpe Arg. 
nėra. Argentiniečiams palan
kiausias laikraštis yra “A. L,
B. ”, kurį redaguoja K. N. Nor
kus. Daugelis draugų išsirašo 
iš šiaurines Amerikos “Kelei
vį”, “Naujienas”, iš Kauno

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

Preferred by> 
, millions 

to mayonnaise

vtfr

Antradienis, ,rugp. 4, 4936

“Darbo Visuomenę”, “Jauni
mą”, “Kultūrą” ir “Naująją 
Bangą” iš Urugvajaus.

Argentinos lietuvių visuome
nė yra didžiumoje pažangi ir 
antrasai Internacionalai 
daugiausia simpatizatorių 
sų tarpe.

(Bus daugiau)

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

turi
mu-

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 Brunswfck 9597

1937 METU

Radios

panelė Auta 
niną Orlauskaitė puikiai pa- 
deklamavo eiles apie Dariu ii 
Girėną. Publiką gėlėmis pada
bino panelės Irutė Balčiūnai
tė, Anelė Sinkevičaite, Ono 
Martinenaitė, Valerija Kairy
tė; joms gelbėjo Pranas Kra- 
pavickas ir Jurgis Petrauskas. 
Publikos užsilaikymas buvo pa
vyzdingas-

šia proga norisi tart. žodis 
apie tai, kad Buenos Aires lie-

Sergantiems patari-
, mas Dykai
Veliąusias ir geriausias lytiųip 

1 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

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

r

Buy gloves with whot 
it savęs

Nflra reikale moM«U_ 
dkUffiaa. k*d 
kalele.lldell. tubw p»r.ldnod8 ai
SSo Ji valo ir »p»augo aaa

Be to raute vutauviat 
18 ai kurtuflR «auu 
U plrltlaaltei ar įr tKa 
u»Bhort PhBTMBBC*} Co

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25‘

TeL Boulevard 6918 
TeL Victory 2848

r. Bertash 
755 West 35th St 

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

, - •. -1'* '’l*— ■ •*■"*'* **

Dr. V. A Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos, nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki I 
▼ai.. Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
TeL Boulevard 1401

Phone Ci J.613?

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

Seredomis ir nedžl. nasrai sutarti 
Re*. 6631 So. California Aven«« 

Telefonas Rapublie 7868

Phone Bonlevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
' Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Streev Valandos nuo 9 iki sAakaro.

Seredoi naga) sutarti

i * c

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredientįs of piayonpaise 
and ęld-fashidned boiled 
dressing, combined in a 

e new way. Try it 1 0

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

Philco, Zenith 
R. C. A. Victor, 
General Electric.

Senos Radios išmai
nomos. Limgvųs išmo
kėjimai; Kaina

$12.50 iki $175.00

Jos. F. Bud ri k
'i * - • : .... ... , ■ ».

INCORPORATED
3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705
BUDRIKO RĄDIO programai lei- 
džiąmi kožną dieną 7:00 vai. va- 

' kare.

Dr. StrikoFis
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVK 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6ild> 

vak. Nedalioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boilevard. 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarus?

Physical Therapy 
and Midwifė

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
Electric t r e a t- 
ment ir magne- 

. tie blankets ir tt.
Moterim* ir mer
ginom* patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

Laidotuvių Direktoriai

Phone Boulevard 4139

t namų Tel.:

!

'A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2108

S. M. SKUDAS 
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

Laf. 0727

Tel. Pullman 5703

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

AMBULANpE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTL 
Turime Koplyčias Visose Miesto. Dalyse.

K. P. G U G IS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb, 1431-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų- ofisas—3323 So. Halsted St 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Bonlevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties-

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE
Res. 6515 So. Rockvell St. 
TelephonAf Renublic 9728

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė.

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phopes Yards 1741-1742 
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfięlcl,

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Cąnąl 2515—Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42?44 Ęast 10?th St. Tęl. Pullman 1270 arba Canal 2515

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Pįione Yards 1188

Kran 
Cheese

i n new-design 

$wa,n lcyswig glasses /

r • Spar^ling glas$es strewn with 
bright stare ... thė netv Swanky- 
sxyigą. You’ll want to collect a 

. wįolę sėt. Ąnd whjle ydų're doing 
įf, get ącąuainted 
wlth all seven 
6f the d.ęlic(ous 
Krąft Cheęse 
Spręads, Thęy.’re 
marvelojis for 
sandwiches, salads 
ąn<t ąppetizerė.

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

A. MASALSKIS
8807 Lituanięa Avenue -

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street. . .. ■ . ( v» • • ..

Phone Canal 6174

Phones Boulevard 5203-8418

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. R EUDEIKIS

Dr, T. Dundulis 
GYDYTOJAS *R CHIRURGAS 

4157 ARCHER ĄVENUE 
Telefonas Virgin!* 0036 

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

Kiti Lietuviai Daktarai,

TeL Boulevard 5914 Diena ir Naką 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Ned^L nuo 10 iki 12 a. m'

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

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

Office 4070 Archer Avė.
Tel. Virginia 1116 

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

Tel. Lafayette 3051 
Valandos: 9—10 ryta. 6—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredas. 
Sekmadieni susitarus/

Dr. Walter M. Eisiu 
PHYSICIAN and SUKGEON 

Ofisas Marąuette Medical Building
Suite 208

6155 SO. KEDZIE AVENUE 
Hemlock 8700

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

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeportn ofisas

3241 S. Halsted St. Tel. Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais, nuo 7 iki 9
Rezidencija

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedčlio, Saredoa ir 
PitnyČios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 8, Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

f 4 ‘ ...
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

. * i1 tf< i 'a y ■*'.. .« ■ 1

Gyy. vieta: 6733 Cranjon Avė. 
”* ' — Hyde Park 8395

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
Tel. Vardą 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

litaiso.
Ofisas ir Akinio Dirbtuvi 
756 West 35th St 

kampas -Halsted St.
Valandos nuo !l(P-4. nuo 6 Iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai dieną.
8

KITATAUČIAI
Dr. Herzman

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinoma* per 81 

metus kaino patyręs ardytoja* chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12 pietą ir 
nuo 6 iki 7:80 vaL vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vąj. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 ild 12 
valandai dieną,

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos.
Nuo 10 iki 12 dienų. 2 iki 8 no plisti

7 iki 8 vai Nedll. nuo 10 iki 12
Re*. Telephone PLAZA 24H

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Re*. TeL Drexel 9191 

Dr. Ą. A. Roth
Rusąs Gydytoja* Ir Chircrga*.

Moterišku. Vyriška, Vaiką ir vist 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stoney Island Avė. 
Valandos: 2—4. 7—9 vai vak. Nedl 

liomis ir iventadiapiato Ii—U



aš ir mano šuonerei

atsiliepč

paskui

pasakė jis šaltai paša rankas šią vasa-

sušvilpė šuniui
Ėjo automobilio priekin.

ATYDA PIRKLIAI!

METERIO
PIRKIMO
PLANAS
ĮTAISYS JUMS

ELEKTRIKOS REFRIGERATORII)ŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

GARSINKI® “NAUJIENOSE”
LIETUVOS-AMERIKOS

MUSU SPAUUOS BARBUTermometras
KAINOS PERŽIŪRĖTOS IR

DYKAIMOTERYS
šaukti

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NATHAN
KANTER

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

smarkiai žen- 
lyg norėdamas

NAUJIENOS 
1739 So. 

Hilited Si.
HTCAGO

šerifas 
rankas 

Tuomet
nieko 
revol- 
du*rų. 
pieši-

Jau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą

kuri sto
Sušuko

šuniui

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

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

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

4834 South Ashland Avenue 
3460 South State Street 
2733 Milwaukee Avenue 
4562 Broadway
4231 We»t Madison Street

FEDERAL CO

iš Santaupų!
šiuo paprastu lengvu bu- 
įtaisas piaute nuplauna

ramiai 
šilkinę 
mes

tuoj ateitų”
(Galas)

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St. 

CHICAGO ILL.

paėmėm
Duok man tą popierą, Tarnai”, 

i šerifas padavė Jeronimui tą 
popierėlį, kurį šuo buvo nune
šęs šerifui.

Jeronimas su panieka žiurė
jo jaunam banditui į akis.

“Tau, sunau, 
ilgos atostogos 
nimas 
rus, šitam ‘amatui’

Jis išvyniojo

(Pagal Jonathan Norton)
Per mažą miestelį ėjc nau

jas, lygus, kaip puikiausios šo
kių salės grindys, šimto pėdų 
platus, vieškelis 
dienos metu automobiliai be pa
liovos bėgo kaip upėje vanduo, 
bet vakare automobiliai kaip ir 
pevažiavo. ,

Gasolino stotis vakarais biz- 
mažai tedarydavo, bet se- 

vistiek stotį

šituo keliu

yra reikalingos 
, pasakė Jero- 

“Tu nepakankamai gud-

Antradienis, rugp. 4, 1936

Jeronimas 
glostydamas 
galvą. “Taip,

u u

parodė banditui. Tada jis ap 
vertė ‘antrą popieriuko pusę.

“Matai! Nieko ant jo nėr.: 
parašyta. Tai reiškia tą, kai 
Tarnas

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

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 
, CHICAGO, ILL.

GERKIT TIK GERA

sunau , ramiai

ninkauja ten, kur jam 
ketų.

Ant galo banditas, 
daugiau neradęs, įsidėjo 
verį kišenėn ir ėjo prie 
Jeronimas sekė

“Nesupyk, sunau 
kė. “Mes visi turime savo už
siėmimą”.

Jaunas banditas nieko neat 
sakė.
paskui staiga sustojo.

“Iškelk rankas!” sušuko stip
rus balsas.

Automobilio šešėlyj stovėjo 
augštas, stiprus vyras. Jis bu
vo apsiavęs auliniais batais, 
ant krutinės spindėjo sidabrinė 
žvaigždė, šerifas, senu paprat:- 
mu, įrėmė bandito pašonėn di
delio šautuvo vamzdį. Plėšikas 
drebėdamas iškėlė rankas aug- 
štyn. '

“Atimk nuo jo šautuvą, Jeroj- 
nimai”, pasakė šerifas.

Jeronimas apibėgo aplink au
tomobilį ir išėmė tą revolverį

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.

Plėšikas, išgirdęs žodį “šeri
fas”, staiga metėsi prie durų 
rankoje laikydamas revolverį.

“Nebijok, sunau 
senelis sekdamas plėšiką. “Ta
rnas naktį čia neateina, jeigu 
aš jam nepatelefonuoju. Ju*k tu 
man neleistum telėfonuoti”.

Tuomet banditas sugrįžo prie 
registro, pasiėmė tą dolerį ir 
vėl kreipėsi prie Jeronimo ran
koje laikydamas gelžgalį.

“Tu, seni, iš manęs .tyČioji 
si. Pinigai turi būt kur nors

f ’ | Pasiųsk Kuponą■M1 Dabar!
COMMONWEALTH EDISON CO. 
72 W. Adams St., Chicago, 111. 

Aš užsiinteresavau jūsų Electric Refngera- 
tion Meter Planu. Prašau pasiųsti savo at
stovą, kad man, pilnai viską išaiškintų ir be 
jokių obligacijų.
Vardas .......................................................... ...........
Antrašas   ...  ............. ...................... .—.
Tinkamiausias laikas atvykti ..... .....................

Iš elektros santaupų, 
kasdien mesk tik po 
mažą dalele j ši mete- 
rj ir nepajusi kaip ju- 

sų jtaisas 
nHanHKl išsimokės.

nio 
nelis Jeronimas 
laikė atdarą. Biznis jam neblo
gai sekėsi ir jis buvo pilnai pa
tenkintas. Jis sakydavo, jog 
mėgstąs vakarais sėdėti supa
moj kėdėj prie stoties kampo, 
rūkyti pypkę, žiūrėti į žvaigž
des ir ugnies vabaliukus, kai 
anie skraidydami prie stoties 
sienos mirgsi ugnelėmis. Dide
lis jo šuo, kurį jis vadino “Bim
ba”, gulėdavo prie jo kojų ii 
laukdavo ateinant iš antros pu
sės gatvės šerifo katės į sve
čius.

Buvo dešimta valanda vaka
ro — geriausias nakties laikas 
žvaigždės daubose mirgėjo kaip 
žarijos; stoties užpakalyj svir
pliai čireno. Jeronimui šita ra 
mi nakties nuotaika, kaip ir 
paprastai, patiko. Jis žiurėjo 
į žvaigždes rūkydamas komi- 
nę pypkę ir kažkodėl nenorė
jo, kad kas sustotų prie stoties 
ir sutrukdytų jam ramybę.

Jis atsikėlė ir nuėjo prie au
tomobilio, sustojusio prie gaso 
lino pumpos. Automobilyj bu
vo tik vienas nedidelio ūgio, 
šviesiais drabužiais ir šviesiai 
marga kepure, jau*nas vyrukas. 
Jis iššoko iš antros pusės auto
mobilio ir greitai priėjo prie 
pumpos.

‘{Kiek nori?” Jeronimas: pa 
klausė švelniu balsu.

Jaunas vyrukas jam nieko 
neatsakė. Jis tik žiurėjo į Je
ronimo ramias akis lupas su
čiaupęs.

Paskui jis greit įkišo ranką 
į kišenę ir išsitraukė mėlynai 
žibantį automatišką revolverį.

“Pakelk rankas aukštyn, se
neli”, suštfko komanduojančiu 
balsu plėšikas. “Eik į stotį... ir 
tylėk”.

Senelis Jeronimas liūdnai pa
purtė savo žilą galvą.

“Jus, vyrai, perdaug dažnai 
čia lankotės”, jis pasakė. “Tu 
jau ketvirtas šią vasarą”.

“Eik vidun!”
“Geriau butų, kad tu padė

tum tą revolverį”, pastebėjo se
nelis. “Tas pavojinga. Aš ne...*'

Jaunas vyras 
gė prie senelio, 
jį mušti.

“Eik greičiau
kė jis. “Atidaryk saugiąją spin-

šypsojosi 
Bimbos 

visus juos

{mokesnius Imk
• Pirk elektros refrigeraciją
hu. Moderninės refrigėracijos
gadinimus ir pinigų švaistymą. Iš šių menkų santaupų, 
kasdien mesk į parankųjį;meterį kol įtaisas išsimokės.

Gaukit visas smulkmenas apie šį ekonomišką planą. 
Telefonuokite RANdolpk 1200, Local 170.
j Padengimui išlaidų ir palūkanų už praleistus jmokesnių laikus, 

skaitysime už refrigeratorių truputi aukštesnę kainą.

COMMON WąĄXTH EDISON

ELECTRIC SKOPS
DOWNTOWN

“Aš neturiu* spintos. Yra tik 
registras”.

“Atidaryk jį!” sušuko plėši
kas.

Jeronimas truktelėjo pečiais. 
Įvedė jauną vyrą į stotį ir pa
spaudė registro raktuką. Regis
tras atsidarė.

“Nedaug yra, sunau”, pasa
kė jis, lyg atsiprašydamas plė
šiką, lyg pranešdamas jam pra
stą naujieną.

Plėšikas žiurėjo su nuostaba 
į registro stalčiuką, kuriame 
buvo vienas doleris ir keletas 
smulkesnių sidabrinių bei vari
nių centų.

“Ktfr yra daugiau? 
plėšikas grąsindamas senelį nu
šauti įstatęs revolverį į pašo
nę. “Kur tu laikai pinigus?”

“Aš nelaikau pinigų, sunau”, 
senelis Jeronimas ramiai .atsa
kė. “Aš juos išsiunčiu; kaip 
greit paimu, taip greit ir iš
siunčiu”.

“Meluoji! Aš saugojau tavo 
stotį nuo saulės nusileidimo ir 
viską mačiau. Tu padarei daug 
biznio ir nebuvai per ta laiką 
niekur išėjęs”.

Jeronimas nusišypsojo, “šuo

iš plėšiko kiŠenęs, kuriuo 
jam tik ką grąsino, 
rakino banditui abi 
ležiniais retežiais.
rifas žemu* balsu nusijuokė: ■

“Puiku, Jeronimai, puiku. Tai 
jau ketvirtas ‘paukštukas’ pa
teko į musųjuos išneša

“Aš tau, sunau, parodysiu, kaip 
šuo pinigus išneša”.

Jeronimas
Bimba atsikėlė ir greitai įbėgo 
į stotį.

“Tik žiūrėk 
pasakė senelis Jeronimas.

Jis atplėšė šmotelį baltos po 
pierio nuo tabletės, 
vėjo ant registro, 
triubelę ir padavė 
dantis, šuo greit šovė pro du
ris ir dingo tamsoje.

“štai kur pinigai eina”, pa
sakė Jeronimas. “Ar tu dabai 
tiki manim?”

“Kur jis nuneša pinigus?”
“Skersai kelią pas mano švo- 

gėrį”.
Plėšiko akys iš nuostabos pa

sidarė kaip geležinės. Jaunas 
plėšikas nuo sienos nukabino 
minkštos vielos šmotą.

“Sudėk rankas užpakalin, se 
neli”, linksmai pasakė plėšikas. 
“Aš surišiu tave, o paskui ei
siu pinigus pasiimti .nuo tavo 
švogerio”.

“Ne”, šaltai Jeronimas per
spėjo plėšiką. “Aš to nedary
čiau. Mano švogeris yra šitos 
apylinkes šerifas. Jis gali jus 
pašauti”.

“Ieškok, sunau. Tu čia nie 
ko nerasi”.

Plėšikas gremėzdiškai kniso
si po kambariuką atidarinėda- 
mas šėpukes, stalčiukus, varty
damas ir mėtydamas aliejaus 
skardines. Jis griozdėsi tarp 
automobilių padangų. Kol jis 
ten griozdėsi, šuo, kaip dide
lė bolė įriedėjo prie slenkstį į 
stotį. Bimba pribėgo prie sene
lio ir prisiglaudė prie jo, padė
damas savo švelnų snukį ant 
senelio rankos. Abudu juodu 
žiurėjo kaip banditas griozdėsi 
po įvairius daiktus, negailestin
gai viską suversdamas. Jeroni
mas ramiai šypsojosi žiūrėda
mas į šunį, kuris atrodė irgi 
lyg šypsosi, kai kvailys šeimi-

ALŲ 
emibros7(?

NAUJIENOS
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Pašaukit CANAL 8500 ir musų 
agentas užeis pas jus su sempeliais paimti 

jūsų užsakymų.

72 W. ADAMS ST—132 S. DEARBORN ST. 
Telephone RANdolph 1200, Local 170

4833 Irving Park Boulevard 
2950 Ea»t 92nd Street 
852 West 63rd Street
11116 South Mlchigan Avenue 
2745 Lincoln Avenue

U P O N S GIVEN

ROOSEVELT 
FURNITUREčo

2310 Fest 
Roosevelt Road

Tel. Seeley 8760

LINOLEUM 9x12 
STIPRUS IR GRAŽUS

$3.85
Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino^fcad tas alus yra 
padarytas iš geriaiisios rųšies^ pro
duktų.

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar- 
navimą.

3225 So. Lituanica Avenue L. M. N0KKUS
Biznio Telefonas BOULEVARD V179 — Res. YARDS 2084

Geriausi Degtinė... Gerkit
i KENTUCKY YEARLING

Į® 1 VIENU METU SENUMO. \

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

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

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

Mikas Šileikis

Šuo Išgelbėjo
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Subscription Rates:
18.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
So per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžią Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Cinai 8500.

$8.00
4.00
2.0Q
1.50

•75
_ 8c

Žodžiu, neišsipildė pikti pranašavimai, kad darbie- 
eių valdžia nepajėgs tinkamai krašto reikalų tvarkyti. 
Atsitiko kaip tik priešingai: krašto reikalai dabar visais 
atžvilgiais yra geriau tvarkomi nekaip seniau.

Metami
Pusei metu
Trims maneliams -—
Dviem miestams ——~
Vienam mSąesiui ...... .

ChicagoJ per išnešiotojus:
VMM ko»ij, ....
Savaitę!
Mėnesiui r---- , . _

Suvienytose Valstijoso, ne Chicagoj, 
paštui

Metami
Pusei metu - ----------
Trims mėnesiams —
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesini

Ltetąvon ir kitur uisieąląpse

Metami________
Pusei melu-------
Trims mėnesiams

Orderi

$5.00
. 2.75
. 1.50
. 1.00
- .75

(Atpiginta).
. $84)0 
__  4.00 
— 150 

is reikia siųsti pašto lloney 
bartu su užsakymu.

SMULĘAUS BIZNIO DIDELIS PELNAS

Šiomis dienomis liko paskęlbta, kad Woolwortl) 
penkių ir (įešimt cęntų krautuvės per pereitus metus 
padarė $31,247,000 pelno. Krautuvių pardavimo, bendr 
ros ir administratyvės išlaidos sįękusips $47,524,000.
■MU

Direktoriaips už “sumanų Įnznio vedimą” per 1985 
m. bonųsajs išmokėta $1,143,321. Riebiausias kąsnis te
ko direktoriui B. D. Miller, būtent, $309,880!

Apskaičiuojama, kad atėmus visas kitas išlaidas 
tūkstančiams darbininkių buvo Išmokėta algomis maž
daug tokia pat suma kaip ir pelnas. Vadinasi,, tik 31 mfc 
lijonas su viršum..

Tos krautuvės tiek pelno padarė Jungtinėse Vals
tijose ir Kanadoje. Kaip žinia, jos varo smulkų Jji^į,--- 
pardavinėja įvairiausias prekes po penkis ir dešimt .cen
tų. Bet penktukais ir dešimtukais surenka milijonus do
lerių, kurie savo’ keliu duoda milijonus dolerių pelno.

Kalbant apie tas krautuves reikia turėti galvoje 
vieną dalyką. Būtent, kad jos neįmanomai išnaudoja sa
vo darbininkes pardavėjas, kurioms yra piokamps tikrai 
mizemos algos.

SAUSROS NUOSTOLIAI
* w % V. • • • » / L r

šeštadienį angliški laikraščiai pąsirodė su didžiau
siomis antraštėmis, kurios skelbę, kad biržoje už kuku
rūzų (kornų) bušelį mokamą yiepąs doleris.

Dar visai neseniai už kukuruzų bušelį buvo moką? 
ma apie 60 centų. Liepos 10 d. Agrikulturęs ekppęųiįjos 
biuras ąpskąičiavo, jog kukurūzu derlius šiais metais 
Jungtinėse Valstijose sieksiąs 2,224,000,000 bušelių.

Bet kadangi po to sausra nepraėjo, tąi tas apskai
čiavimas laikomąs netiksliu, žinovai sako, jog dėl saus? 
ros vien tik kukuruzų derlius busiąs beveik per pusę 
mažesnis. O tai reiškia, kad Jungtinėse Valstijose bus 
surinkta kukuruzų ne du bilijonai bušelių su-viršum, 
bet tik apie vienas bilijonas.

Tokiu budu šiais metais Amerikos žmonės dėl saus
ros turės milžiniškų nuostolių, kurie sieks bilijonus do
lerių. Nukentės ne tik farmeriai, 
ypač darbininkai. Kainos maisto produktais jau dąbąr 
pusėtinai pakilo. Na, o pragyvenimo pabrangimas, aiš
ku, sudarys sunkią naštą darbo žmonėms.

bet ir miestiečiai, p

KAIP ŽMONES ŽIURI Į HEARSTĄ

“Fortune” žurpalas liepos mėnesio Jąįdęje išspaus
dino ilgą raštą apie paskilbusį Amerikos laikraščįų 
magnatą, William Randol.ph Hearst’ą. J

Raštas gana įdomus, nes pis vaizduoja pe^ąrbingą 
to magnato karjerą. Pasirodo, jog Amerikos žnįppės vię 
dėlto moka tinkamai įvertinti Hearsto kontro|iuojaiųą 
spaudą. į

Štai žurnalo ankietoš daviniai: iš kiekvieno šimto, 
kuriems buvo pasiųsta ankieta, atsakę 53. Iš tp skąirj 
čiaus 43 nedvejodami pareįškė, jog Ęeąrsto ijąijęraščjtg' 
įtaka Amerikos.žmonėms nacionaliais kląųsimais yrą1 
žalinga. O teigiamai atsiliepė tik 10. ' '' i

Tai tikrai nekoks komplimentas geltonosios spaų*į 
dos karaliui.

I'!"1   !. I’""-"" \ ■■

DARBIECIŲ PASISEKIMAI NAUJOJOJE 
ZELANDIJOJE

Naujoji Zelandiją yra vienatinė valstybė, kuriog 
parlamente darbiečiai sudaro daugumą. Tokiu budu daj- 
biečių sudaryta vyriausybė turi laisvas rankąs. Ji nėra 
nuo kitų partijų priklausoma. ■ , '

Naujosios Zelandijos darbiečĮąi paėipė vyriąusybės 
vairą į savo rankas prieš šešis, ipęnesius sų viršum. Pa
lyginti, tai trumpas laikąs, kad butų gąljiųą tįKėtįs kaž
kokių stebuklų. O vis dėlto dąrbięčįų valdžią jau daug 
gero padarė.

Darbininkams algos liko, pakeltos iki pirrpiau buvu
sio lygio. Vadinasi, atsteigtos tos algos, kurios buvo ger 
rovės laikais. Teigiamas prekybęs bąlansas su užsieniu 
pasiekė $30,000,000. Geležinkelių ir kitoks biznis žymiai 
pagerėjo. Beveik visose pramonės šąjępse įyesta 40 
Jandų darbo savaitė. . _ 1

[Apžvalga ;
ĮGN^AN^O AĮ^IPMMAS

Kad s miųeta rezoliucija 
didžiumosSeimo

Paskutiniame ‘“Tėvynės” nu- 
meryje yra išspausdinta^ J. 
Mąrcįpkevičiąus straipsnis ant
raštei “SLA Jubiliejus ir Musų 
Organas”. Kadangi straipsnyje 
yra paliestas rezoliucijos balsa
vimas Lietuvos klausimu, tai 
“Tėvynės” redaktorius teikėsi 
pridėti savo pastabą.

Pastaba tikrai įdomi. Ji pa
rodo, kąd akip|j§š|škumo ir drą- 
SPS p. ^uri labai daug,
p |ippjimo ir nusimanymo visai 
maža. Štai kaip skamba Viena 
pastatyk dalis:

negąvp
(majority) pritarimo ir pri
imta tik dauguma (plurality) 
jSeįųio delegatų balsų, tai 
kię^viępaą tą supranta. To 
nąųpįri nuprasti tik vienas p. 
Marcinkevičius, kuris bando 
p^iskaijtyti už rezoliuciją net 
nebalsavusius nei už, nei 
prieš rezoliuciją. Tuo tarpu 
net ‘Npujiępų’ redaktorius, 
kųrįs piktai barą ir kplioja 
tuos delegatus, lįcųrle nebal
savo už rezoliuciją, pripažįs
ta, kad nebalsavusieji nei 
vienaip, nei kitaip, vadinasi 
susilaikiusieji nuo balsayimo, 
pasiliko pjipšaĮiąi. Kuomet 
rankų pakėlimu eina fyalsa- 

tąi nebalsuojantieji 
pasilieka yj^iąkąį nuošaliai 
balsuojamo kįąMįp|o, bet 
kuomet baląąyimąs .eįna var- 
došaukm, tokių ą£ygju kiek
vienas balsuoją |r Por§ ne
balsuojantis nei už, nei' prieš 
skaitosi negatyviu balsUoj a- 
mo klausimo atžvilgiu, bet 
kąrtu skailtosi balsuojančiu 
faktorium. Bet tegul nebal
suojanti ųž, npi prieš pa
silieka nuošaliai, tai vistiek 
rezoliucija negavo didžiumos 
(majority) feą^MPj.ąučiu Sei
mo delegatų. Balsąyp 90 de
legatų prieš rezoliuciją ir 16 
delegatų balsavo neitraliai, 
kas sudaro 106 balsus prieš 
93 balsavusius už rezoliuci
ją. Ne konstituciniam Seimo 
nutarimam užtenka daugu
mos (plurality) balsų, todėl 
revoliucija 'Seime .perėjo ir 
niekas nesakė, kad ji nepri
imta ir nesiskaito Seimo nu
tarimu. Kąm ieškoti to, kp 
visiškai nebuvo ir nėra?”
Tiesįog reikią stebėtis p. Vi- 

tąičio drąsumu ir nachališku- 
ųių. Matytį, jo tpks “natūras”, 
kąd ^u faktais mieko bendro 
nępori turėti. Jis rašo taip, kaip 
jo išmanymas diktuoja. O įcą- 
dąngi tąs išmanymas yra visai 
męnkąs, tąi ir išeina nei šis nei 

pirmiąusią dėl “daugumos” 
ir “didžįumps” žodžių reikšmės, 
p-ąs Vitaitis suranda, kad di
džiumą reiškia „majority”, 
dąpgumą — “plurality”.

jei p. <?Tėyyn§s” redąktoyius 
Jjjįų mąžiaų pplitikavęs, o dąu- 
g|ąu kreipęs dėmesio į lietuvių 
kalbą, tąi jis butų jau seniai 
pąįtyrgs, jog *“didžiuma” yra 
baigiąs sąvp anyžių atgyventi 
žodis. Vietoję “didžiumos” da- 
įąy yra vąrfojąma “dauguma, 
^jugppias”. Vadinasi, bet kprio 
sk|rtumo tarp didžiumos ir dau
gumus nėra. Skirtumas nebent 
tąs, pad lietuvių kalbos moko
vai yra pasįryžę visiškai atsi- 
krątyti “didžiumos” žodžio, o 
yietoje jo vartoti “daugumą, 
dąjįguipąs”.

ĮKuo pasiremdamas p. Vitai- 
Įjs tvirtina, kad revoliuciją bu- 
yp priimta “plurality”, o no 
^piajority” baląąis?

Jau bent tokiu svarbiu k|aų- 
ąiipu organo redaktorius turėjo 
patirtį, ką savo “Robert’s Rųles 

|of Order” apie “majority” ir

o

ęarididate; he has a majority 
when he has more than half 
the legal Votes cast, ignoring 
blanks.” (p. 24).
Taigi dabar patys galite 

spręsti apie tąi, kiek p. Vitaitis 
nusimajio“plurality”. štai tų terminų 

apibrėžimas:
“A majority vote 

used in these rules means a 
majority of legal votes cast, 
ignoring blanks, at a legal 
meeting, ą ąuorum being 
present.” (Robert’s Rules of 
Order Reyised for Deliberat- 
ive Assemblies, by General 
Henry M. Robert, p. 24) 
O puslapyje 202 pasakytą:

“Any legitimate notion not 
included among those men- 
tionęd below as reųuiring 
more than a majority vote, 
reąuires for its adaption 
only a majority; that is, 
morė ithan half of the votes 
cast, ignoring blanks, at legal 
meeting where a ųuorum is 
present, unless a larger vote 
for its adoption is rėąuired 
by; rules of the assembly”. 
O štai “plurality” apibrėži

mas :
“In ąn election a candidate 

has ą plurality when he has 
a larger vote than any other skaitytojų nežinojimu.

ignoring blanks,

when
“majority” įrlusimajĮo apie

plurality”. O vis dėlto jis turi 
drąsos tvirtinti, kad “ne kon
stituciniam Seimo nutarimam 
užtenka daugumos (plurality) 
ibalsų”

atsitikimais

Tai yra melas. Ro
bert’s nuostatai tuo klausimu 

“A plurality 
adopts a motion nor

šitoje
štąi ką sako: 
never
eįects any one tą office, upless 
by virtue of a special rule pre- 
viously adoptęd” (p. 191).

Bet dar šlykštesnis melas yrą 
tas, kad vardošaukip balsuojant 
susilaikęs nuo balsąyimo “skai
tosi negatyviu balsuojamo klau
simo atžvilgiu”.

Tegul p. Vitaitis nurodo bent 
vieną vietą Robert’s, npostatuo- 

kame susilaikiusieji 
balsavimo butų priskaityti 
giamąi balsavusiems!

Kaip sau norite, bet ta 
'vynės” redakcijos pastaba 
kiai rodo, kad p. Vitaitis nesi
stengia sąžiningai savo pareigų 
eiti, o bando spekuliuoti savo

Naciai ir Austrija
Jo uoslė jau nuo seniau pa

sukta į Austriją ir į Klaipėdos 
kraštą. Hitleris jau mirksi Ita
lijos Mussoliniui, žada su juo 
tampriai visais
bendradarbiauti, bet užtai no-r 
retų turėti Austrijoje laisves
nes rankas, bet tiek tos įtakos 
tenais norėtų įsigyti, kad butų 
leista laisvai veikti nacionalso
cialistų organizacijoms,
kryptyje jo atstovas, žinomas 
iš didžiojo karo laikų, kaipo 
buvęs vokiečių karo šnipas š. 
Amerikoje Papenas jau darbuo
jasi. Jis jau mėgina Austrų 
valdžią įtikinti, kad butų ge
riausiai leisti laisvai veikti na
cionalsocialistams,

se, nuo 
nei-

“Te- 
aiš-

Hitleriškai Vokiškas Liežuvis 
Pasaulio Spaudai

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)
Jus jau, įtur būt, pakankamai 

turit informacijų kaip vyko 
paskutinis Tautų sąjungos po
sėdis, kuriame Ęąpcingo atsto
vas vokietis nacionalsocialistas 
padarė savo pranešimą. Bet ma
nau bus dar ne pro šalį kai ką 
iš to posėdžio i prisiminti ir pa
daryti kai kurias išvadas.

Dancige visą laiką eina žut- 
bųtipė kova tarp radikališkes- 
ąių vokiečių ir nacionalsocialis
tų. Vietos socialdemokratų or
ganizacija kaip ’įinanydama ko
voja su Dancigo, iš Vokietijos 
jderiguo j amais Hacionalsocialis- 
tąįs, ... " .

Vietos vokiečiai nacionalso
cialistai nori paminti bet ku
rias čia tautų sąjungos nusta
tytas demokratines teises ir 
visai užgniaužti bet kurį kitaip 
manančių vokiečių politinį ju
dėjimą, o ypač jie norėtų vi- 
sąi suųaikinti socialdemokra
tus. Tautu Sąjunga Dancigo 
nustatytam režimui prižiūrėti 
ijturi savo atstovą airį Lesterį. 
šia proga reikia pasakyti, kad 
šitas Tautų Sąjungos aukštas 
komisaras buvo labai didelis 
vokiečių simpatikas ir net kaip 
kame pritarė nacionalsocialistų 
veikimui. Bet gi Tautų Sąjun
gos komisaras anglų tradicijose 
išaugintas yra didelis teisės ir 
įstatymų saugotojas. Taigi, jis 
pastebėjęs, kad nacionalsocia
listai pradeda neigti vietos įs
tatymus ir skriausti kitaip ma
nančius vokiečius, kitos politi
nės orieptacijos žmones, jisai 
pradėjo kištis į vidaus reikalus. 
Šitai labai nepatiko vietos na
cionalsocialistams, kurie senate 
sudarą (įirbtiną daugumą. Pa
galiau visa byla atsidūrė Tautų 
Sąjungoje.

Nacių akiplėšiškumas
Vokietis Greiseris čia savo 

pozicijas, tikriau tarus, Berly
no Hitlerio nustatytą poziciją 
gynė kaip įmanydamas ir griež
tai tarė, kad jis net kalbąs vi
sos vokiečių tautos vardu ir 
jos vardu reikalauja, kad pa
galiau Tautų Sąjunga nesikištų 
į Daųcigo vidaus reikalus; esą, 
butų geriau, kad Dancigo sta
tutą saugotų ne Tautų Sąjun
gos komisaras, bet Vokietija. 
Šitaip jis taręs smarkiai rėžė 
kumščia į stalą ir baigęs savo 
paskutinius žodžius kalbėti hit
leriškai atsisveikinęs ėjo iš tri
būnos. Juo metu žurnalistų lo
žėje, kurioje butą per tris šim-

tiek
vo- 
jau

tus spaudos atstovų, susijuokė 
ir... pro juos eidamas vokietis 
nacionalsocialistas Dancigo mie
sto senatorius parodė ilgą nosį 
ir liežuvį!

Taigi, pasaulio geriausi spau
dos atstovai gavo iš nącįęnąl- 
socialisto ilgą liežuvį, štai vo
kiečio džentelmeniškumas, , štai 
nacionalsociahstiškas išprusy- 
mas, tai jo kultūra, štai jo ci
vilizacija!..

Bet tai labai reikšminga ir 
budinga. Juk nacionalsocialistai 
pas save užgniaužė bet kokią 
laisvą mintį, juk tenais laisvos 
spaudos nėra, yra tik hitleri
ninkams pataikaujanti spauda, 
kuriai galima tik liežuvis rody
ti, nes ji pati savęs gerbti ne
moka,' kaip ir kiekvienas parsi
davęs brudas savigarbos neturi. 
Bet tuo pačiu hitleriški vokie
čiai parode kaip jie gerbia ne 
tik pasaulio spaudą, bet kaip 
jie žiuyi net į pačią Tautų Są
jungą, jos atstovus, nes visa 
tai jos atstovų akivaizdoje bu
vo padaryta!..

Vokiškas militarizmas 
jaučiasi stiprus

Vokiškas imperializmas, 
kiškas militarizmas
jaučiasi stiprus, kad mėgina 
pavidale mažai kam žinomo 
Dancigo miesto senatoriaus mė
sininko Greiserio rodyti visam 
pasauliui liežuvį.

Pasaulio tautų solidarumas 
tiek yra palaužtas, tiek čia įsi
galėjusi pikta valia, kąd Jautų 
Sąjunga lyg bejėgė paliko net 
sudrausti Dancigo miesto sena
to sau valią. Tautų Sąjungos mo
ralia svoris atrodytų tiek pasi
baręs menkas, kad Dancigo 
rpiesto mėsininkas gali drįsti 
jos spaudos atstovams viešai 
rodyti liežuvį.. Tai vis tebesi- 
galinčio Europoje imperįaįizmo 
pasėka!

Vokiškasis imperializmas į 
Hitlerio vežimėlį pakinkytas sa
vo jėgas išmėginęs Reino demi
litarizuotoje slėnyje dabar uos
to, čiupinėja kitas silpnesnes 
vietas ir nori savo purvinus 
ratus įvežti. Pirmoje eilėje jis 
mėgina įsigalėti Dancige. Nau
dojasi ta neaiškia bukĮe iš vie
los puses tarp Italijos ir Ang
lį jos ir iš kitos pusės tarp 
Prancūzijos ir Anglijos. Italų 
pasisekimais padrąsintas Hitle
ris savo junkerių purvinus ba
tus nori įkalti j Dancigą, o pa
skui dairytis toliau.

nes kitaip 
yisvien, esą, komunistai Aust
rijoje jsigalėsl

Tai visoje Europoje žinomos 
agitacijos priemonės 
reakcija mėgina įsigalėti, 
paleidžia gandus, kad ruošia
mas komunistų 
šitam sukilimui 
tiniam pakirsti 
reikia suvaržyti
Šitaip dabar dirbama Austrijo
je. Italijos diktatorius Musso- 
lini tiktų visai nuoširdžiai ties
ti vokiečiams naciams ranką, 
bet dar nėra tikras jų stiprybe, 
o be to, patsai abejingai į tokią 
draugystę žiuri, nes gali likti 
tos draugystės pirmoji auka. 
Bet susidariusią situaciją visa- 
keleriopai italų fašistai išnau
doja. Europos demokratinės 
santvarkos valstybės tikrai nuo
širdžiai norėdamos sulaikyti 
karo skerdynių daro ką įmany
damos. štai jos sutiko atšaukti 
net Italijai paskelbtas sankci
jas, kad tik nepasunkinus ir 
taip jau sunkią susidariusią pa
dėtį. Bet masių akyse šios nuo- 

vienodai yra

karo reikme-

Kur tik 
tuoj

sukilimas, kad 
neva komunis- 
kelius būtinai 
žmonių laisvę.

Di-

laidos
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suprantamos.

Fašistai įsigali liberalų 
sąskaiton

Įvairaus plauko demagogai 
mėgina tą situaciją viduje 
save išnaudoti ir, žinoma, 
kaltę verčia demokratijai 
dydami jos nenuoseklumą, 
bejėgiškumą, jos neveiklumą ir 
tuo pačiu pas save viduje jie 
sukelia piktos valios žmones, 
juodos reakcijos šalininkus, štai 
dėlko mes visur matome gims
tančias vis naujas partijas, vi
sokiais vardais pavadintas, ku
rios visos suka į fašizmą, į šio 
amžiaus modernišką juodąją 
reakciją, kuri žmones ne tik 
ekonominiai, bet kartų ir dva
siniai pavergia 
nekaltai sukurktos partijos visai 
netikėtai repkant parlamentus 
turi pasisekimus. Ir tie pasise
kimai einą liberalų sąskaiton. 
Tik prisiminkim Belgijos rinki
mus, — juk reksistų pasiseki
mas, tai pe kas kita kaip fa
šistų lairųėjįmaį. Sakysiu pet 
jūsų š. Apierikoje ||etpvių ko
lonijoje taip pąt pastebįama li
beralus nyįstąnį; ir jų sąskai- 
taon įsigąjį fąšistųojanti ele
mentai. Jei norit) tąi savotiškas 
visos Europos gyvenimo mažu
tis atspipjis. Tąigį Europoje 
demokratija yrą pąąiėinusi ant 
savo pečių be gąlo atsakomingą 
misiją, nedaleisti karo!

Reakcija ir demagogai
Bet tas demokratijos pajėgas 

visur mėgina paralizuoti tarp
tautinė reakcija, kuri iš seniau 
buvusios pasingos dabar liko 
aįdplėšiškąi agresinga!

Tautų Sąjungoje Dancigo 
mėsininko parodytas pasaulio 
spaudos atstovams liežuvis, tai 
ir yra ne kas kitas kaip paro
dytas pasaulio demokratijai lie
žuvis. šita savo akiplėšiška 
agresija, šituo savo begėdišku 
elgesiu jį rodo, kiek ji yra ak
tinga. Ir šitas jų aktingumas 
daug kur mases imponuoja, ku
rios visokių bėdų ir idėjų ka
muojamos laukte laukia savo 
būklės staigaus pagerinimo ir 
jo nesulaukdamos metasi tenais, 
kur joms daugiausia žadamą. 
O tie visuomet daug žadą, ku
rie duotų pažadų tesėti nema-

ne Visur

pas 
visą 
jro- 
jos

Kitos, rodos,

nę,

no, paleistų vekselių j apyvar
tą išpirkti neketina. Masės vi
sokios agitacijos yra labai pa
liestos, jos dabar greit gali iš
eiti iš pasyvios būklės. Bet tos 
masės lygiai taip greit atšala, 
kaip greit ir užsidegą. Taigi, 
šita savotiška būkle gudriai 
naudojasi pasaulinio maštabo 
reakcija, kurios šešėlyje ma
žai kieno pastebimas stovi plėš
rusis kapitalas. Tasai kapitalas, 
kuris jungiasi apie įvairių gink
lų dirbtuves, kuris nori, kad 
jos dieną ir naktį dirbtų, kad 
duotų gerus uždarbius.

Karo pramone
štai dėlko Prancūzijos socia

listų vadas ir ministeris pirmi
ninkas Blum pirmoje eilėje no
ri nacionalizuoti
nis gaminančias dirbtuves. Jei 
jam tai pavyks padaryti, tai 
bus be galo didelis smūgis su
duotas militarinę dvasią pa
saulyje gaminančiam kapitalui. 
Tai tikrai bus istorinis įvykis 
ir nuo šio momento bus gali
ma laukti tiek Europoje, tiek 
kitur pragiedrėjimų. Bet šitai 
turėtų tuoj pasekti ir kitos val
stybės, kuriose valdžios vairas 
yra demokratijos rankose.
dis šašas, didis militarinės dva
sios skiepi toj as tuno ir sėdi 
Čekoslovakijoje pavidale škodo 
fabrikų. Ne menkesni šašai sė
di Švedijoje pavidale plieno 
gamyklų. Jau netenka kalbėti 
apie Anglijos militarinę pramo- 

kuri visai Europai suka
galvą ir kuri savo laiku padė
jo Hitleriui Vokietijoje įsiga
lėti ir kuri gauna ir šiandien 
pasakiškus iš jo karo užsaky
mus. Iš čia tai ir seka Anglijos 
visuomenės tam tikruose sluok
sniuose simpatijos dabartiniam 
vokiečių režimui ir nebe jų 
įtakos ir jų padrąsiniipų Hitle
ris pasiuntė savo batalionus į 
demilitarizuotą Reino slėnį. Iš 
čia, iš tų sluoksnių, pučia ir 
tas šaltas vejas į Klaipėdos 
kraštą, kuris gaivinančiai vei
kia yįtetos hitlerininkus ir mir- 
čia dvelkia lietuviams.

Taigi, socialisto Blumo užsi
mojimai nacionalizuoti karišką
ją pramonę turi svarbiausios 
reikšmės visai Europos politi
kai ir kartu Lietuvai.

Tik Europoje demokratijos 
įsigalėjimas Lietuvai gali visiš
kai patikrinti jos nepriklauso
mą gyvenimą.

VII. II.
Para Bellum.

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

Jau atėjo žurnalas 
KULTŪRA No. 5 
iš Lietuvos

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

Autoritetas ir laisvoji min
tis—prof. V. Čepinskas

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

Įspūdžiai iš Lenfrigrado ir 
Maskvos—Ant. Vęųęlova.

Ad. Lastąs.1936 metai
Plienas verda — A. Pavi

lionis.
Gabrielės Petkevičaitės— 

Bitės gyveninias—I. Dekto- 
raite ir literatūrinė bei vi- 
suomenės veikla.

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

fes. E. Tichomirov.
Įlyto debesys — A. Pavi

lionis.
Karas istorijos faktų švie

soje — M. Pakalniškis.
Apžvalga ir redakcijos 

straipsniai. 68 puslapiai — 
Kaina 45 centai.

galima gauti

. 1739 alsted St.
■



\

Antradienis, rugp. 4, 1936

Palaidotas Kazimie
ras Gar jonas

’ ■ >■'

/ .............. ...................

Pirmadienį, rugpiučio 3 d., 
8 valandą ryte tapo išlydėtas 
kūnas Kazimiero Garjono iš 
pp. Mikalauskų narni] į bažny
čią, kur atlaikyta pamaldos, o 
iš bažnyčios kūnas palydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Palydėjo kokie 30-40 auto
mobilių. Velionis Garjonas pa
laidotas nuosavame lote, kur 
jau buvo palaidota jo moteris 
ir vaikai.

Laidotuvėse dalyvavo, atsto
vaudami Naujienas, p-nia Jur- 
gelionienė, pp. švelnis ir Mau
kus. Mat velionis Garjonas 
yra išdirbęs Naujienose apie 
11 metų kaip dženitorius.

Grabas buvo gražus, sidab
ro spalvos.

Laidotuvėse patarnavo S. P. 
Mažeika.

Palaidotas Lietuvių 
Tautinėse kapinėse
Pirmadienį, rugpiučio 3 die

ną, Lietuvių Tautinėse kapi
nėse tapo palaidotas Tonis 
Chapas.

Velionis mirė liepos 27 die
ną Cook kauntės ligoninėje.

Kadangi artimų giminių ne- 
susirado, tai laidotuvėmis rū
pinosi J. Drazdauskas, kurs 
buvo kaip ir apiekunas nuo 
Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje.

Veltui bilietai cirkui
Soldiers Field—Kareivių Ai

kštėj—rengiama cirkas ketvir
tadienį, rugpiučio 6 dieną. 
Programas prasidės 8:15 vai. 
vakaro. Jei tą dieną lytų, tąi 
cirkas įvyks penktadienį, rugį, 
piūčio 7 d.

Cirką rengia Chicagos par
kų distriktas. Programas nu
žiūrėta įvairus.

j Mokėti už bilietus nereikia.
Jie teikiami veltui. Tikietus 
galima gauti parkų distrikto 
ofisuose Burnham parke; jų 
galima gauti, kol dar yra, ir 
Naujienose.

Vaikai mėgia cirką. Tėvai 
arba kaimynai turėtų nuvež
ti vaikus pažiūrėti cirko ir su
teikti jiems porą, trejetą sma
gių valandų, ypač kai įžanga 
nieko nekaštuoja.

\ į

Prašo naujo teismo 
Boltonienei

Ui

—

P-n i ai Mary Bolton tapo pa
skirta mirties bausmė elektros 
kėdėj už nušovimą vyro. Pir
madienį advokatas Bachrach 
įteikė teismui prašymą paskir
ti naują moteriškės bylos na
grinėjimą. Teisėjas Robert C. 
O’Connell pareiškė, kad jis 

| dėl šio prašymo sprendimą iš
neš tą pačią dieną po pįet.

n .

Juokai-pasikal- 
bėjimai

Pasakyk merginai, kad lai
kas stovi, kai žiuri į jos akis, 
ji tave pamylės.

Bet pamatysi kas atsitiks, 
kai pasakysi jai, kad jos bur
na galėtų sulaikyti laikrodį.

Nesmagu yra kai užmiršti 
ląišįcą įmesti į pašto dėžę.

Daug nesmagiau būna, kai 
C tavo žmona randa laišką, kurį 

pamiršai sudeginti.

Vaikinas: Ar aš galiu turėti 
paskutinį šokį su tavim?

Mergina: Tu jau turėjai jį...
■ ■II ■■!.!!■» ^^ .........

Menedžeris (rodo į numestą 
ant žemės cigaretą): Jurgi, 
ar tai tavo?

Jurgis: Visai ne, pone. Tain- 
X sta numetei jį pirmiau.

—Surinko V. Faiza,

Antanas Černauskas 
skaudžiai nukentėjo

Naktį iš sekmadienio į pir
madienį p. Antanas Cernaus- 
kas, savininkas tavernos ad
resu 3204 So. ^Halsted Street, 
apie 2 valandą uždarė biznia- 
vietę. Išėjo kiek prasivaikš
čioti.

Apie 3 valandą išgėrė arti
mame chili parlor kavos ir 
grįžo namo gulti.

Prisitartinęs prie savo ta
vernos jis užtiko, kad kas ten 
užkimšo durų rakto skylutę. 
Negalėdamas įeiti vidun per 
priešakines duris, p. černaus- 
kas nusitarė įeiti per duris iš 
kiemo pusės.

; Kada jis priėjo prie tų durų 
ir mėgino jas atrakinti, tai 
atvažiavo automobilis, ant ku
rio sparno stovėjo žmogus. 
Tas žmogus skubiai nušoko 
nuo automobilio sparno, pri
bėgo prie Černausko ir padarė 
jam holdapą. Radęs pas Čer- 
nauską tik 30 centų, jis pasi
ėmė pinigus ir sugrįžęs pas 
automobilį nudumė savais ke
liais.

Susijaudinęs ir nebegalėda
mas atidaryti namo durų, Čer- 
nauskas spyrė į langą ir per 
langą įlindo vidun. Bet spir
damas langą susižeidė koją 
taip sunkiai, kad vėliau buvo 
nugabentas į ligoninę, kur 
žaizdai susinti reikėjo net sep- 
tynių stičių.

Dabar p. Černauskas guli 
lovoj. — NN.

Piknikuotojus kalti
na dėl gaisro

Kaip nužiūrima, dėl pikni- 
kuotojų neatsargumo kilo gais
ras Christ Kreutch farmoj .Ug
nis išsiplėtė 100 akrų plotu ir 
sunaikino farmerio namą, dvi 
daržines, sailo, jaučiams payesį 
ir dvidešimties tonų šieno stir
tą.

Kadangi gaisrui gesinti ne
buvo arti pakankamai vandens, 
tai ugnėgesiai ugniai sulaikyti 
vartojo chemichalu’s ir mušė 
liepsnas maišais.

Kurį laiką ugnis grūmojo 
persimesti į kitas farmas; jas 
betgi pavyko atlaikyti. 
Kreutch’o farma randasi prie 
149 gatvės ir So, Harlem avė.

122 patraukta Į “šu
nų teismą”

122 šunų savininkai tapo pa
traukti į teismą. Jie yra kal
tinami tuo, kad neprisilaikę 
patvarkymų nusakančių kaip 
šunis užlaikyti. Jų bylos bus 
nagrinėjamose teisme sudaryta
me specialiai šunų savininkams 
teisti.

'Sekmadienį Chicągoj šunys 
teįkando tik 103 žmones. Je: 
palyginti su skaičiumi įkandi
mų per pastarasis kelias die
nas, tai šis skaičius atrodo ne
didelis.

Bedarbių šelpimo 
reikalas

Kaip šiandie susirenka Illi
nois valstijos legislatura. Vie
nas svarbių klausimų, kuriuos 
legislatura turės svarstyti, yra 
bedarbių Šelpimo klausimas.

Reikalas opus. Valstijoj yra 
160,000 šeimynų, kurinis turi 
būti teikiama pašalpa. Kiek 
dabar pašalpos teikiama, be
darbiams jos toli gražu neišteri- 
ka. Kai kuriais' atvejais pa
šalpos teikiama tiek, kad išten
ka vienam asmeniui šeimynoj 
tik 10 centų į dieną. Kitais at
vejais panaikinta pašalpa, kuri 
būdavo skiriama kaip mokestis 
ųž butą. Dar kitais panaikin
ta medikalė pašalpa. Bendrai 
imant, šiandie teikiama bedar
biams tiek pašalpos, kąd. jos 
normos nesiekia ribų, kurios 
yra pripažintos kaip kaip, bū
tinai reikalingos.

Labiau-Sušvelninto

kur jie
Savings and

finansi

Kviečiamepatarnavimas!

LOUIS INN
Višbarięriė yra

Senas Petras

vyno.

Iš Maiųuette Parko
Vincennes Avė.

Automobiliai

Kuinskis

geriausia

Įspūdžiai iš Pikniko

21-st PLACĘ TAVERNJose
0955

Riverside alus

SUSIRINKIMAI
YDYMASRYLOS

kai kyla taip

Malonėkite visi atsilan

ILaidotuvių Direktoriail

7:30 valandą vakare J. Grigai

labai 
Chica- 

gimi-

Pinigųs 
j, Stan- 

and

, visokios geros 
savininko vardu

>1200 
$4500 
$1500 
$100

Mama ir Dūkti. 
IR EMILY.

Norkui 
p-lei Lu-

Tas “draugutis” dar 
Gavosi be reikalo

Marąuette
Park. dir

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

Šie lietuviai ir lietuvaitSs U 
siėmė laisnius (leidimus) va

Susirinkimai ir pramogų pranešimai 
DYKAI " ‘
tiktai per DVI DIENAS, 
giau

Savo šeimininkui kaipo 
sekmadienio dovaną 
duok Dirbtuvės-Šviežu- 
mo
Old Golds pakeli

Musu 
riausios 
cigarai, 
Muzika 
užeiti ir .. __
dara visa nakti. Savininkai 
PETER <

kopūstais ir užkandžiu, o šeštadie 
niais Bar-B-Q veltui. L“ 
šeštadienis ir sekmadienis, taipg 
yra ir .. 
tojų.
Lotus

Liepos 31 dieną p-nia Feli
cija Visbarienė, viešėjusi Chi 
cagoj apie tris savaites pas gi 
minės ir 
cagą ir išvažiavo namo 
Angeles, California.

P-nia 
patenkinta atostogomis 
goję ir dėkinga visiems 
nėmš ir draugams už malonias 
vaišes

Džaskiui, bro

Pocahontas Mine kun Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

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

4020 ARCHER AVENUE 
Tel. Lafayette 2082

bus talpinami Naujienose r“ - 
pakartojimų reikės mokėti, 

“NAUJIENŲ -----

JUOZAPAS
UDEIHI

IR TĖVAS
REPublic 8340

tinka vestuvėm^ 
kitokiems

John Gricius Tailor
Pranešu visiems draugams ir koštu 
meriams 
vietą, 
tyręs savo darbe.

• V ’ S f J . *

senus už prieinamas kainas 
bas garantuotas.

821 W. 34th St.

draugus, apleido Chi- 
į Los

Elektrikinė “akis’ 
tarnauja ištikimai

Ir p-nia Straukas tą 
po areštuota

Illinois valstijoj ,vieno j Cook 
kauntėj, 55,557 asmenys išpil
dė aplikacijas senatvės pensi 
joms . Iš jų šį mėnesį tik 600 
asmenų tegavo čekius iš Spring- 
fieldo.

Daviniai rodo, kad iš 55,557 
asmenų išpildžiusių aplikacijas 
25,% pripažinta kaip neturin
tys teisės pensijoms gauti iki 
liepos 31 dieno stik 3,536 apli 
kacijos pripažinta ir pasiųsta j 
Springfieldą . O iš šių, 3,536 
aplikacijų tik 2,652 aplikacijas 
užgyrė valstijos vyriausybė. Ir 
pagalios iš šių iškoštų aplikan- 
tų, skaičiaus tik 600 gavo pensi
jų čekius.

Tačiau naujų aplikacijų pa
duodama šiuo laiku po 250 kas- 
djęn.

Kaip vakar, pirmadienį, 
rugp. 3, kauntės iždininko 
ofisas. įdėjo pirmąsias real es- 
tate taksų 
namų 
ir Gobk

Ne vienos gyvasties geležin
kelių- nelaimės pelnai metais 
nepaprasta deliai bėgių netvar
kos. Dalykas toks, kąd varto
tą bėgiams patikrinti elektra 
kine akis, kuTi parodę, kaip 
sveiki ir tvirti yra viduj plie
niniai geležnkelių bėgiai.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmėleidimus 

vedyboms

Puikiausia Iškaba Jus 
tin Mackiewich Ofise

’ tro- 
Union 

Policija sulaikė staty
bą. Po to Straukui kartą ir 
kitą teko būti teisme vis dėl 
to trobesio.

Naujienose buvo įdętas ir pa 
veikslas Straufco statomo tro
besio su išsikišusiomis stoge 
lentomis. Praėjusį sekmadienį, 
rugpiųčię 2 dieną, Straukc žir^ 
na p-nia Anne Straukas suma
nė kalbamą trobęsį padailinti. 
Pasiėmusi pielą ji pradėjo ly
ginti (trimy ti) išsikišusius 
lentgalus.

Apie tai duota žinia policijai, 
ši ■ atvyko ir areštavo moteriš
kę. Kaip vakar, pirmadienį, mo
teris turėjo stoti prieš teisėją 
moterų teisme.

liams Durskams, 
p-lėms Norkaitėms 
kas, p-niai ir p-lei Staniulis ir 
visiems kitiems.

Atrodo, kad šį kartą gal ir 
pelno liko organizacijai. Bet 
apie tai sužinosime susirinki
me, 'kurs įvyks rugpiučio 12 d. 
8 valandą vakare J. Yuškos 
svetainėje, 2417 West 43rd st.

Stanley Gurskis,

Washington Heights ir Rose- 
land. — Jau buvo keletą kartų 
Naujienose minėta, kad Stasys 
Straukas pradėjo statyt’ 
bėsį adresu 9917- So. 
avenue

Bungalow Inu
užeigoj visados randasi ge- 
rųšies degtinė, vynas, alus, 
cigare tai; užkandžiai veltui, 
kasdien. Graži vieta visiems 

> gražiai laiką praleisti. At-
GREEN & JOS. TREPOSKAT 

82nd and Kean Avenue

Anna’s Tavern
Musų užeigoje visados yra geros rū
šies degtinės^ ,.. ,
cigaretą ir užkandos __
atidaryta ir gražiai išpuošta. Stalai 
moterims . ..  *
malonus patarnavimas. Kviečiame vi. 
sus draugus . ' J .
Anna’s Tavem.Savininkės mama ir 
duktė.

B. & A. Pečiuliuniene
8446 So.

Šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kįekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą 
pataiso automobilius.

P-ia Pilkienėrengia
si prie savo įstaigos 

iškilmių

7:30 vai. vak., Lietuvių
Bridgeporto Namų Savininkų Sąjunga laikys mėnesinį susirin 

kimą trečiadienį, rugpiučio 5 d
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi nariai malonėkite at
silankyti, nes yra daug svarbių reikalų aptarti.

S. Kuneviče, rąšt.
Draugystė Saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus laikys mėne

sinį susirinkimą šiandien, 7:30 vai. vak. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
kyir, nes randas daug svarbių dalykų aptarti.

Frank Bakutis, rašt.
Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 226 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, rugpiučio 5 d
čio svet. adresu 3804 West Armitage avė. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti, nes turėsime daug svarbių reikalų ap
tarti. Kai dauguma narių susirenka, tai galima daug kas 
nuveikti organizacijos gerovei. —Ben Aluzas, užr. sekr.

Naktį iš sekmadienio į pir
madienį plėšikas darbavosi 
kokias septynias valandas iki 
nulaužė kombinacijos raktą į 
saugiąją šėpą, kuri buvo Pitt 
Engineering kompanijos ofise. 
Pagalios jis tikslą aisiekė ir 
pelnėsi $20.

Tuo gi tarpu saugiosios šė
pos durys buvo atrakintos vi-: 
są laiką. Pasak kompanijos 
vedėjų, pati šėpa kaštuojanti 
$400, kuomet joję per n,ąktį 
laikoma tik kokie $10 ar $20. 
Todėl, kad plėšikai nesuga
dintų šėpos, tąi ir laikoma ji 
neužrakipta. Reiškia, visai bę 
reikalo plėšikas prakaitavo.

Ankstokai pirmadienio rytą 
nušoko nuę bėgių dešiųąt yą- 
gonų Illinois Centrą! gėlęžįri- 
kelio. jįęląįm.ę ištiko tavorinį 
traukinį. Kai kųrię. vagonai 
apvirto ir užblokavo kitos li
nijos bėgius. Nelaimė atsitiko 
Elmhurst miestely, prįę Vai-, 
lette gatvės.

Vargas su senatvės 
pensijomis

alaus, cigarų. 
Vieta naujai M.' *». ■ C' Į!

merginoms, taipgi ir 
U 

pažįstamus i

Praėjusį, ketvirtadienį rody
mą^ judamųjų paveikslų neį
vyko todėl, kad’ nutrūko ęlek- 
troš viela. Taigi jucĮomieji pa
veikslai bus rodomi, tuo pačiu 
laiku antradienio vakare, rug
piučio 4 d. Jie kus rodomi 
prie 67 
avenue.

MILDA AUTO SALES
Vienintelis lietuvis pardavėjas 

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

806 West 31st Street
Victory 1696

Steikai porČiapai ir kiti šilti vai 
giai. 
rųšies degtines
A. Stukas Tony’s Private Stock deg
tinė ir cigarai. Savininkai—
ANTANAS IR AGNĖŠ STUK AI

701 W. 21st Place
Tel. CANAL 7522.

1 Richąrcją 26
Paulinę Gumbus. 24 m.

Joseph Vrącik 23 m. ir 
lis Jąnųszewski 22 m. 

J Frąiįk Sadus 25 m. ir 
phine Havek 21 m.
j William Christensen 24 
Eilleen Kutchinski 21 m

Charles Smith 20 m. 
nevieve Balkus 17 m.

Richard' Vanderlųnk
Dyer, Ind.) 26 m. ir Helen Ta 
nis 23 m,

Joseph Brooks 31 m. ir He 
len Tokoyięh 21 m.

Kasta nGaspeh 38 m. ir Bes 
šie Palatas 40 m.

Siunčiam GČiea Telegrama į VIum 
Pasaulin Dalia 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams. *

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7814

Pravažiuojantis automobilis 
užmušė prlę Eileen O’Brien 
20 metų, 7512 Węst 57 place, 
Š’ummlt, III. P-lė Raliąk ir Ed- 
wąrd Lelmer sužeisti. Sekma
dienio vakare ant jų užvažia
vo autoniObįlis vieškely arti 
Delavan ežero, Wis., kur jie 
kuvo atostogoSę.

Užmuštas Alex Szatkowski, 
1513 Waltęn Street, kai auto- 
mobilis, kuriuo jis ir jo gimi
nietis važiavo, apvirto arti 
Kenosha, Wis.

Bilas adresuotas 
savininkaips Chicągoj. 
kauntėj. - '

Dar tik kelios savaitės, kai 
!p-nįa Pilkiėn.ė atidarė puikią 
taverną adresu 6434 Western 
avenue, ir į tą laiką tiek įgijo 
lajikytęją, kad jau yra priver
sta didinti įtaigą-—įdėti per- 
skirimus, pailginti bufetą, pa
dėti daugiau stalų ir kėdžių.

P-nia Pilkienė, jos duktė 
Kristina ir jos motina p-nia 
iLabrikienė, seniau gyvenusios 
adresu 2607 West 69th St., 
idabar persikėlė gyventi į tą 
patį namą, 'kuriame yra jų 
.biznis.

P-nia Pilkienė rengiasi prie 
sąvę kiząi.o, (Irand, Opęning.

—Pranašas.

C«W>’AS 
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street
Jaunavedžjaiųs duoda $5.00 gražią 
dovaną. Modernišku Vestuvių Pavei
kslų tuziną^ $12.0,0.

Tel. Englėtfood 5883—5840

BRIGHTON PARK. — 12 
wardos Amerikos lietuvių de
mokratų organizacija surengė 
naktinį pikniką, kurs įvyko 
Liepos darže liepos 25 d.

Pasitaikė puikus oras, tad 
ir į pikniką suvažiavo didokas 
skaičius publikos.

Komisija, kuri rengė pikni
ką, buvo nemažai pasidarba
vusi, kad publiką patenkinti. 
Komisijon įėjo J. Simonas, 
Wm. Poppel ir J. Walentine.

Ir gašpadinės buvo šaunios, 
būtent p-nia Norkienė ir kitos. 
Bar-B-Q buvo tikrai skanus.

Užgiriu taipgi bartenderius, 
kurie sukosi gan sparčiai pa
tarnaudami publikai.

Organizacija yra dėkinga vi
siems, kurie atsilankė į pik
niką, jų tarpe adv. J. T. Zu- 
riūi, J. Blauzdžiui, J. Lipskiui, 
J. Yuškai

Pete’s Inn
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies dagtinė, Garden City alus 
cigarai, cigaretai, saldainių, užkand
žiai ir mandagus patarnavimas. Už
eiga prieš lietuvių tautiškų kapinių 
vartus. Kviečia visus savininkas,

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

šeštadienį, rugpiučio 1 d. 
turėjau reikalo užsukti .į Stan 
dard Federal 
Loan Association of Chicago 
2324 S. Leavitt Street, šios di
delės ir atsakančios 
nes įstaigos prezidentas ir ofi
so vedėjas yra visiems žino
mas p. Justin Mackiewich.

Kaip tik įėjau į ofisą, tuoj 
man metėsi į akis puiki iška
bą. Tokią gražią ir taip artis
tiškai padarytą 
pirmą teko matyti Chicągoj e.

Ta iškadą išrodo taip:
Apvali bronzinė lenta (tob- 

lyčia) trijų spalvų: balzgana, 
mėlyna, raudona. Didumo 
dvyliką colių diametre.

Ant balzganos spalvos ap
linkui parašas auksinėmis iš
keltomis raidėmis: ^Federal 
Savings and Loan Insurance 
Corporation. < ‘

Ant mėlynosios spalvos irgi 
gražiomis tik kitokiomis auk
sinėmis raidėmis sekamas pa
našas: Safety of your Invest- 
ments up to $5,000.00.

j O ant raudonosios spalvos 
didelėmis [sidabrinėmis raidė
mis parašas: INSURED.

Tai yra labai puiki iškaba. 
Beveik kiekvienas asmuo per
skaitęs šią iškabą, galės pil
nai įsitikinti, kad užrašas nė
ra tuščias prasimanymas, bet 
rimtas finansinis pareiškimas. 
O tas pareiškipias yra seka
mas: Federal Savings and 
Loan Insurance Corporation 
apsaugoja kiekvieno asmens 
sutaupąs iki $5,000.00.

Tai yra užtikrinimas. Todėl 
kiekvienas gali be jokių abe- 
ij<?nil! taupyti savo....
šioj užtikrintoj įstaigoj 
dard Federal Savings 
Loan Association of Chicago 

—Prekybos Žvalgas

TeL Republic 8402
Ciane Coal Co.
5332 S. Long Avė,

Chicago, HL

veltui geri lietuviški kilbasai _sų
Bar-B-Q veltui. Muzika kaą 
___  _ _ __  >, ■ taipgi 
gražus kambariai dėl vasaro- 

Savininkai
ir Bernice Nizin- 

skiai
83rd AND KEAN AVENUE

.Kyla mažina vyro šknbinna ir pajėgiuna. 
Darbdaviai t,ą žino ir todėl nesamdo kylėtų 
vyrų. Kam t,ųs nepatogumas, 
greitai ir pigiai pagydoma? bo peilio, be 
skausmo ir be gulėjimo, šimtai patenkintų 
ir pagydytų ligonių pareiškimų byloje. Atei
kite Siandiep pasitarti dykai. Aš pasakysiu 
ką galččiau jums padaryti.

VARICOSE VEINS 
GYDYMAS $7 UŽ 

pirmą gydyrįią Ir tiktai $2 už kiekvieną se
kamą gydymą. Kojos paliks švarios ir švel
nios kaip kūdikio, 
kurių kojų žaizdos 
skausmo

SPECIALUS

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

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englęwood 2792 

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

Tavernos
MEMEL CAFE

1325 North% Halsted Street
Musų užeigoj visuomet randasi ge
riausios rųšies gėrimai kaip ameri
koniški. taip importuoti ir visokios 
rųšies maišyti alus Miller HighLife, 
taipgi gaminame kasdieną šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus atsilan
kyti.

Savininkės 
EMMA

J. K. AUTO REPĄIR SHOP 
Repairing — Overhauling 
Service — L. 
painting.

Darbai garantuoti. Geras ir 
bus patarnavimas.

JAS. KASLAUSKAS 
911 W. 33rd Place Yards

Musų užeigoje visados randasi ge 
ros 3 
Koller alus ir cigarai, 
niais 
dieniais muzika ir užkandžiai. Taipgi 
yra ir erdvinga svetainė gražiai iš
puošta su daug stalų moterims ir 
merginoms — tinka vestuvėm^, pa
rems ir kitokiems parengimams. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus. Savininkai
FRANK ir MARCELLA SHIMKAI 

4314 Archer Avė. tel. Lafayette 2617

kad persikėliau i naują 
Per daug metų esu gerai pa- 

!. Siuvu naujus ant 
užsakymų ir taisome ir klininame 

Dar-

— Overhauling — Battery 
Straightening fenders and

sku-

Ypatingai kviečiu tuos, 
atdaros. Gydymas bo 

sąugus ir užtikrintas. 
PAKANKUMAI MOTERIMS.

PATABIMAt DYKAI.

DR. E. N. FLINT 
354 NORTH STATE ST., ROOM 1100. 

kampąs 'VVaa’iington.
Atdara: Kasdien: 0 v. r. .iki 4 v. p. p. Pir
madieniais O y. r. i^d 8 v. vak. Per rųg- 
■piuti ir rugsčjl ofisas bus uždarytas visą 

dieną ketvirtadieniais.

Mergina užmušta 
automobilio

Hospital 
Ligoninė

SVEIKATOS KLINIKĄ
Tonsilai išimami

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

nėje ... .........
Akušerija na

muose .......... ~
Medikalė egzamr

nacija . ...........
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Aye.

Už dau

ADM

rūšies degtinė, vynas, Topaz ii 
Penktadię 

duodama Žuvis veltui, šešta
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šeši Šimtai Lietuvių 
Jaunimo dalyvaus 
Carnival of Lakęs 
Lietuvių Dienoje

nebegali sukrauti, tai prisiei
na tenkintis gyvenimo pada
rymu. Pagalios, kam tie turtai 
ir reikalingi? —D.

Pats vienas stato sau 
nepaprastą namą

Dar apie Draugijos 
Lietuvių Kareivių 

pikniką
šimtai

Penktadienį, rugpiučio 21 
dienų, Lietuvių Dienoje, yra 
rengiamas didelis ir šaunus 
programas. Tame programe 
dalyvaus kokie šeši
lietuvių jaunimo. Jie čia de
monstruos lietuvių dainas, šo
kius ir atletikų.

To programo pamatyti atsi
lankys desėtkai tūkstančių 
publikos. Todėl musų cho
rams, šokėjų grupėms ir atle
tams bus puikiausia ir vienin
telė proga šį metų pasirodyti 
prieš tūkstančius žmonių.

Nėra abejonės, kad lietu
vių jaunimas jau su nekant
rumu laukia tos Lietuvių Die
nos. Dainininkai lavina savo 
balsus, šokėjai
kojas, o sportininkai 
menis.

Carnival of Lakęs 
Skyriaus Komitetas 
ruošiasi, kad Lietuvių Diena
butų sėkminga. Rūpinasi, kad 
kuodaugiausia lietuvių jauni
mo turėtų progos dalyvauti 
tose iškilmėse.

Komitetas pageidauja, kad 
kiekvienas lietuvis biznieriui, 
profesionalas ir šiaip darbo 
žmogus prisidėtų finansiškai 
prie surengimo gražaus lietu
vių programo ir išpuošimo lie
tuvių laivo.

miklina savo 
savo rau-

stropiai

Ant-Anas,

CICERO. — Vienas iŠ biz
nio, kitas j biznį.

Joe. Bernotas ir p-nia Ber
notienė per dešimtį metų tu
rėjo biznį—saliuną. Dabar tos 
rųšies bizniai yra žinomi kaip 
taverns. Bernotų vieta buvo 
adresu 4837 West 14th Street.

Tai sena, išdirbta vieta. Ka
daise viršuj buvo Yukniaus 
svetainė, o dabar yra gyvena
mieji kambariai. Jų savinin
kas — p. S. Kieta.

Joe. Bernotas biznį darė ne
prastai per dešimtį metų. Ne
turėjo jokios bėdos. Bet svei
katos dėliai biznį apleido.

O kas p. Bernoto vietų paė
mė? Ogi Antanas Lingė. Jis 
yra čia visiems gerai žinomas. 
Turi galybes draugų ir priešų. 
O prie biznio tai visokių ir 
reikia.

Aš pilnai tikiu, kad p. Lin
gė sugebės pasidaryti gražų 
gyvenimų. Žmogui to ir rei
kia. Šiandien turtų jau niekas

CICERO. — Jau buvo spau
doj pranešta, kad Kareivių 
Draugijos uniformų skyriaus 
piknikas gerai pavyko. Tačiau 
matome reikalų 
apie tai tarti žodį, kitų.

Tiesa, musų parengimas ne
buvo skaitlingas, bet jis buvo 
tvarkus ir malonus. Savo rė
mėjams, abelnai publikai ir 
biznieriams tariame širdingų 
ačiū.

Musų uniformų skyrius na
riais neskaitlingas, ir jeigu 
ne jūsų, gerbiamieji, parama, 
tai musų parengimai butų tu
šti. Jūsų parama ir atjautimas

dar kartą

nė pats vienas savo rankomis 
pasistatyti sau4 gražų ir moder
niškų namų. Tokį namų ko
kio dar niekas iki šiol neturi.

Prasidėjo darbas — sunkus, 
keblus darbas. Reikėjo rūpin
tis supirkti medžiagų ir viską 
kas reikalinga bųdayojimui na
mo. Pradėjo kasti skiepą. Ka- 

Darbas ei-
Iškasė giliai. Bekasda- 

mas vienų sykį, su traktorium, 
kų tik nešųsižeidė. Iškasė 
skiepą, išcementavo šienas 11
pūdų aukščio ir pripylė cemen
to grindis net 3 pėdų storumo. 
Išvedė vandens nubėgimui su4- 
ras ir įkasė jas j žemę 9 pėdas 
gilumo.

Reiškia, pagrindas namui jau 
yra.
Nusipirko cementinių 
(Concrete), f a,i cementas

Šiandie prasideda1 
balsuotojų regist 

racija

f CLASSIFIED ADS. į

sa ir prakaituoja, 
na.

Šiandie prasideda registraci
ja piliečių balsuotojų. Užsire
gistravimas eis rinkimų komi- 
sionierių ofisuose miesto salėj 
ir prasidės 9 Valandų ryto. Gu
bernatorius Horner bus vienas 
pirmųjų, kurie 
šiandie.

Business Service 
Biznio Patarnavimai

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and iJbng Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. H ilsted Street 

Phone lards 8408

REIKALINGA vidutinio amžiaus 
vyro dirbti ant farmos, tokio, kurs 
butų jau patyręs ir yra dirbęs ant 
farmos. Mokestis $15 i mėnesi, kam
barys ir užlaikymas. Atsišaukite j 

“Naujienas” Box 486
.... , Q—_

užsidegistruos

kad 
sta- 
Ma-

Povilas Stogis
Sužinojau nuo, draugų, 

Povilas Stogis pats vienas 
to sau nepaprastų namų.

r_______ „ w___ _ niau kada nors nuvažiuoti ir
mums teikia daug energijos,(pamatyti koks tas namas yra. 
ir esame pasiryžę sulig išga
lia tarnauti visuomenei ir to
liau, keldami savo tautos var
dą.

Komisija: M. Marcinkus,
F. Matas,
A. Balčiūnas,

Henry Ford dirbtu 
vės Chicagoj 

užsidarė j
Nuo rugpiučio 1 d. iki 10-os 

Henry Ford automobilių dirb
tuvės Chicagoj tapo uždary
tos ir nedirba visi darbininkai, 
išėmus mažų skaičių, kurie 
taisymo darbus alieka.

Sako, kad nuo rugpiučio 10 
dienos vėl pradėsiu dirbti, 
bet nežinia ar visi darbinin
kai gaus darbus. Mat ir prieš 
šį uždarymų jau kelis kartus 
darbininkai buvo atleidinėja- 
mi iš darbo.

Šis uždarymas dirbtuvių yra 
specialis, o ne modelių mai
nymas. Modelių mainymas į- 
vyksiųs spalių menes.

—Senas Petras.

Bėdos namų savi 
ninkams

Home Owners Loan Corpo • 
ration Chicagos srity yra davu
si paskolų ant 70,057 namų. 
Dabar pasirodo, kad iš to skai
čiaus paskolų savininkai 1,988 
namų nepajėgia paskolų atmo 
kėti tokiomis dalimis, kokios 
yra nustatytos. Ir gal būt, kad 
valdžia turės atimti namus iš jų

viS'

Pasitaikė proga. Atvažiavo 
pas mus į svečius iš Clevelando 
inžinierius Tarnas Čiurlionis. 
Besikalbant su juo prisiminiau, 
kad girdėjau apie nepaprastų 
P. Stogio narna. Paaiškėjo, jo
gei Tarnas Čiurlionis irgi yra 
didelis namų entuziastas. Ir 
jis norėjo pamatyti tų statomą 
p. Stogio namų.

Mano moteris sako:
—Na, tai važiuojame 

pažiūrėti/ - * «
Susėdom į automobilių ir nu4- 

dundėjom. -Tai buvo šeštadie 
nis, rugpiučio 1 diena, 5 valan 
da po pietų. Kol nuvažiavome 
į Benton Harbor, jau saulė lei
dosi. Artinosi naktis. Nuta
rėm nakvoti pas p. Augustina- 
vičius. ’ Taip ir padarėm. Sek
madienio rytų, pavalgę pusry
čius, nuvažiavome apžiūrėti p. 
Stogio namų.

Povilas Stogis chicagiečiams 
yra gerai žinomas kaipo, artis
tas ir dainininkas basso—pro- 
fundo. Jis Chicagoj lietusių 
parengimuose yra dalyvavęs per 
daugelį metų ir visų buvo mė
giamas artistas.

Povilas Stogis yra vedos. Mo
ters vardas Frances. Augina 
dvi dukteles: Francine ir Pau- 
let. Jo moteris yra aptieko- 
rė ir turi aptieką jau vienuoli- 
kų metų adresu 400 W. 
Chicago.

šešiolikų metų atgal 
nusipirko farmų Sodus, 
prie Hartman Road, 9
į pietus nuo Benton Harbor.

Toj farmoj buvo namas, bet 
jau senas, mažas. Povilas 
Stogis, trys metai atgal, suma- mi.

Pradėjo mūryti. sienas, 
bloksy 
1 su“ 

maišytas šu stiklu. Vadinasi, 
materiolas pirmos rųšies., Iš
mūrijo sienas, uždėjo stogų.

Didumas namo: 30 pėdų au
kštumo, 40 pėdų platumo ir 50 
pėdų ilgumo. Namas susideda 
iš 8 kambarių. Yra įrengta 
dvi maudynės, elektra, iškasta 
šulinis ir elektra pumpuoja van
denį į visų namų. Viduj sie
nos dar nevisai užbaigtos. Vie^- 
nok Stogių šeimyna jau gyve
na naujame name.

Dabar p. Stogiai turi savo 
farmoj puikius vištininkus ir 
100 vištų, 2 karves, 2 šunis ir 
beždžionę. Vienok naujasis na
mas viską pagražina.

Reikia dar pažymėti, kad p. 
Stogio . namas yra žiemų šildo
mas, o vasarų ‘vėsinamas. Gy
venti jame tikras malonumas.

Paklausiau kaip tas namas 
dabar vadinamas. Atsakė:

“STOGJS CASTLE”/
Aš sakau, jogei Povilas Sto 

gis pats sau pasistatė į pli’ikų 
paminklų. Kiekvienas pamatęs 
tų namų pasigėrės ir jiusiste- 
bes, kai sužinos, kad tųi vieno 
Povilo Stogio darbas.

Mums pabuvus ten keletu va
landų, p. Stoniene pagamino 
skanius pietus ir visi susėdę 
apie didelį stalų, dideliame val
gomame kambaryje*, naujame, 
name “Stogis Castle”, pavalgę, 
padėkovoję ir atsisveikinę su. 
maloniais šeimininkais ir jų duk
relėmis, grįžom Chicagon.

— Ant—-Anas.

■—~o 
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

—o—
REIKALINGAS senyvas darbinin

kas prie abelno darbo taverne ir 
restaurante. 671 W. 14th St.

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

72 St.

Stogiai 
Mieli., 
mylios

Ba visi pirmesni

Kadangi nužiūrima, jogei 
daug žmonių noras užsiregist 
ruoti šių pirmų dienų, tai re
gistracijai bus atdara 50 lan
gelių ir prie kiekvieno jų bus 
registruotojas.

Jei norite balsuoti ateinan
čiuose rinkimuose lapkričio 3 
dienų, tai turėsite dabar užsi
registruoti.
užsiregistravimai ateinantiems 
rinkimams nebeturės reikš
mės.

Užsiregistruoti galima bus 
kiekvienų dienų miesto salėj, 
rinkimų komisionierių ofise, 
iki spalio 5 dienos. Tačiau jei
gu kurie piliečiai nenorės atsi
lankyti į miesto salę arba ne
turės laiko atsilankyti, jie ga
lės užsiregistruoti savo precink- 
te rugsėjo 19 dienų arba spalių 
mėnesio 6 dienų.

Kadangi užsiregistruoti tu‘- 
rės ir Chicagos priemiesčių 
gyventojai, tai Cicero, Chica
go Heights, Berwyno, Summi- 
to,- Evergreen Parko, Stickney. 
Morton Grove ir Elmwood 
ko piliečiai gali atvykti į 
cagų ir čia užsiregistruoti 
sto salėj.

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

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

Hemlock 0800

mortgičių.

NAMU SAVININKE ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkais. Maža narini mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais au< 

ryto iki piet. 
LANDLORDS BUREAU np 

CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu Ari 

50 m**

10

priemiesčių

Par- 
Chi- 
mie-

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskait- 
liavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

REIKALINGA VYRŲ reprezen
tuoti Motor Club—liberalus komi- 
šenas— proga nuolatiniam darbui. 
Kreiptis 12—2 vai. po piet. 
Victory 3677. 2956 S. Emerald Avė.

Prairie State Motor Club

REIKALINGAS virėjas j restau- 
raną. Pragyvenimas ant vietos. Tu
ri būt patyręs. 3740 So. Halsted St

REIKALINGAS žmogus, kuris ga
li draivyti karą nuo 20—450 metų 
amžiaus. Atsišaukite tik raštu pa
duodami amžių ir ar vedę. Naujie
nos, 1739 So. Halsted st., Box 487.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA moteris 30-35 m. 
namų darbui. Prižiūrėti 2 vaiku. Vi
rimas ir plovimas. Kreiptis vaka
rais po 6 vai. J. Schultz, 1527 East 
60th Street.

Gražus antradienio radio pro 
gramas linksmins klausytojus

Daktaras ir ponia Makaras 
šiomis dienomis atostogauja 
Michigan valstijoj. Jie apsisto
jo Walled Lake ir Cedar Is- 
land apielinkėj. Pp. Makarai 
jaučiasi smagiai vasaroda-

Primintina, kad šiandie, ant
radienį, 7-t^, valandą vakare 
įvyksta reguliaris antradienio 
radio programas . Patirta, kad 
jo išpildyme dalyvavus žymus 
dainininkai, kaip tai K. Sabo
nis, A. čiapas ir kiti, taipgi 
muzikai ir kalbėtojai. Prie to. 
bus pranešta daug įdomių ži
nių iš visuomeniškų parengimų 
bei iš prekybos srities. šiuos 
programus nuolat leidžia pastan
gomis ir lėšomis Peoples Ra
kandų Korporacijos krautuvės, 
2536 W. 63rd Street ir 4183 
Archer Avenue.

—Rep. xxx.

GARS1NKITES
naujienose

Tabako Krautuvės 
Tobacco Stores

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

Help Wanted—Male-Female 
Daibininkų Reikia

LANDREI pagelbininkių $16.00— 
)aržovių virėjos $16.00. Cafeteria 

$15.00. Dirbtuvei mergina 6 mėne
sių patyrimu $9—$12. Veiterkos $8 
—$12. Fountain mergina $10—$15. 
—Rezortų pagelbininkės $30—$100. 
kambarys ir borda. Namų merginos, 

dišvašeriai patyrę $10, taipgi ir vy
rams darbai.

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
ilUS. visokio didžio su Coil Baksais 
r sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
>ile kurio biznio iškaitant svarstyk- 
es. registerius ir ice baksus. Cash 

arba ant išmokėjimo. Pamatvkite 
mus pirm negu pirksit e kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumet 5269

COAL 
Anglys

PIRK PIRM NEGU KAINOS 
PAKILS. 

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

Jus perkate tiesiai iš kasyklų. 
Pašaukit MINE AGENT 

.—at Kedzie 3882—

$5.25
5.50
4.25

For Rent
RENDON % STORO su dresių 

krautuvės fikčeriais geroj vietoj, biz
nis išdirbtas per daugel metų. Renda 
pigi. Atsišaukite pas savininką 3341 
So. Halsted Street.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARSIDUODA tavernas— kviečiu 
jj apsižiūrėti! Geras transportacijos 
kampas. Biznis eina gerai. 1205 W. 
63rd St.

PARSIDUODA arba išsirenduoja 
rodauzės biznis gerai išdirbtas, yra 
daržas išranduotas 
Pardavimo priežastis du bizniai ar
ba reikalingas bartenderis. 
Inn, 83rd and Kean Avenue.

dėl piknikų.

Louis

PATELEFONUOKITE 
LAFAYETTE 6300 

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS Už VASARI

NĘ KAINĄ 
Virginia Mine Run $6.95 ton. 

4 tonai ar daugiau. 
Shulmistras Bros. Coal 

Company
4016% ARCHER AVENUE

PARSIDUODA Beauty’s Barber 
Shop, rezidencijos apielinkėj. Įtaisy
mai vartoti 3 mėnesius. Savininkas 
apleidžia miestą. Auka. 6643 South 
Mozart.

—-v

NEŽIŪRINT SAUSROS KVIEČIŲ NETRŪKSTA

B

809 W. 35th

CLASSIFIED ADS

Automobiles

Financial
Finansai-Paskolos

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

PARSIDUODA Tavem—Gera vie
ta. Frank Bell, 2656 W. 69th St.

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

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

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

PAIEŠKAU pusininko i taverno 
ir restauranto biznj, dirbtuvių apy
linkėj, prie pavienės moters. Tel.

Lincoln 6682.

Ready for the thresher :>x>

PARSIDUODA 5 kambarių medi
nė cottage, 3 gyvenimui kambariai 
viršuj. Concrete fundamentas. Ge
riausia Brighton Parke transporta- 
cijos vieta. Kaina $2750. Cash arba 
išmokėjimais. Kazys Umikas, 4708 
South Westem Avenue.

Nežiūrint to, kad Amerikoje siautė sausra, kuri 
riau, negu kitais metais. Už

Loading wheat on vvagons •

IMI
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š “Bread in the making1

.Bosses Won’t 
Hire People with 
Halitosis ( BREATH)

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

I7ith the best to choose from these days, em- 
ployere favor the person who is most attrac- 
tlve. In buslness lite as in the sočiai vvorld, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of laults.

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

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

Listerine halts fermentation, a major cause 
of odors, and overcomea the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
•vUl not offend others.

If you value your job and your friends, ūso 
Listerine, the safe antiseptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others - Check 
halitosis with LISTERINE

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ
PASKOLOS 

Maži 
mokėjimai 

Gordon
Real Estate

Greitas 
patarnavimas 

Realty Co.
Prižiūrėjimas 

4329- 
St. Yards 4330

O

daug derliaus sunaikino, bet kviečių netruks. Kansas valstijoj užderėjo 
kviečius dabar gerai moka, «tad ūkininkai džiaugiasi.

Žmones 
Užinteresuoti 
Real Estate .

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

Situation Wanted 
Darbo Ieško

MOTERIS IEŠKO DARBO prie 
namų prie mažos šeimynos—ar prie 
ligonių ar prie mažų vaikų. Atsišau
kite, 3424 So. Union Avė. pirmos 
lubos.

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

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

CANAL 8500
PARSIDUODA 1929 NASH SEDAN 
$40.00. Kalemba Service Station, N. 
E. kampas Archer ir Kedzie.

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.




