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Lenkija reikalausianti iš tautu sąjungos kolonijų
1- \ . .

Vokietijos karo laivai 
Morokkoj

KIRVIU IR PEILIU UŽMUŠĖ MOTINĄ
■ f ■ - . ' . h....... . .......... „ ■ - • ■ Nori kolonijų dėl gy 

ventojų daugėjimo
Du Vokietijos karo laivai atplaukė į Centą, 
Morokkoj, didindami Europos karo pa

vojų. Francija nesulaukia atsakymų
Dagi patys lenkų prieteliai vokiečiai stebisi 

iš tokio Lenkijos reikalavimo

reikalų
ragindami jas

PARYŽIUS, rugp. 4. — Pa
vojus Europos karo dėl Ispa
nijos įvykių dar labiau padidė
jo, gavus žinių, kad du Vokie
tijos karo laivai atplaukė į su
kilėlių laikomą Ceuta, Ispani
jos Morokkoj, kur jie buvo iš
kilmingai pasitikti krykštau
jančių sukilėlių ir jų vado gen. 
Franco.

Delei to pasidarė daug dides
nis diplomatinis veikimas.

Franci jos ambasadoriai Vo
kietijoje ir Italijoje apsilankė 
abiejų šalių užsienio 
ministerijose,
prisidėti prie neutraliteto su
tarties ir nesimaišyti į Ispani-. 
jos reikalus, kad tuo užtikrinti 
taiką Europoje.

Paryžiuje gi užsienio reikąfij 
ministeris Delbos tarėsi su Ita
lijos ambasadorium, irgi ra
gindamas Italiją —pasiskubinti 
prisidėti prie neutralitętp su
tarties.

Ispanijos ambasadorius Al- 
bornoz taipjau buvo apsilan
kęs pas Delbos, bet neskelbia 
ma apie ką jiedir tarėsi.

Francijos valdžia yra labai 
susirupinusi tuo, kad nė iš An
glijos, nė iš Italijos dar nėra 
gauta atsakymų į Francijc.s pa
siūlymą pasirašyti neutral’teto 
sutartį.

Astovų bute paaiškėjo, kad 
keturi Francijos komerciniai 
laivai, kurie buvo pasiųsti j Is
paniją išgabenti iš Ispaniojs 
Francijos piliečius ir didesnę 
dalį piliečių išgabenus, liko rek
vizuoti Ispanijos valdžios.

Anglija parduodanti lėktuvus 
Ispanijai.

LONDONAS, r. 4. — Vienas 
laikraštis rašo, kad Anglijos 
lėktuvų kompanijos pardundan
čios Ispanijai lėktuvus ir dau
gelis tų lėktuvų jau nuskrido 
Ispanijon. Oro ministerija tai 
prekybai netrukdanti, nes par- 
darni ne karo lėktuvai.

(Iš žinios nėra aišku, kam tie 
lėktuvai pardavinėjami: Ispani
jos valdžiai, ar sukilėliams).

Karaliaus sunai Ispanijoje
LIBSON, Portugalijoj, r. 4__

Princas Juan, sūnūs buvusio Is
panijos karaliaus Alfonso ir In
fante Jose Baviera atvyko Bur
gos, Ispanijoj, kur prisidėjo 
prie sukilėlių, sako gautosios 
vieno laikraščio žinios.
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Sukilėliai ruošiasi dar smarkes- 
f 

<niam puolimui Madrido
DANCHARIA, Ispanijoj, r. 4. 

— ‘Sukilėlių junta Burgos uždą 
re Ispanijos siena, matyt, reng 
damosi naujam puolimui Mad
rido. Nejsileidžiama net ir lai
kraštininkų, kurie ikišiol galė
davo lengvai įvažiuoti iš Fran 
ei jos.

Sukilėliai susilaukę pagelbos
BURGOS, Ispanijoj, r. 4. — 

Sukilėlių vadas gen: Emilio Mo
lą paskelbė, kad sulaukus pagel
bos iš Morokko dabar prasidės 
naujas puolimas ant Madrido. 
Esą sukilėliai ir dabar nors ir 
pamaži, bet neatlaidžiai veržiasi 
prie Madrido, o kada sostine 
busianti paimta tai bus sudary 
tas militarinis direktoratas, su
sidedantis iš pirmininkaujančio 
generolo ir kitų pepkių genero
lų kaipo jo kolegų. > 
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Sukilėliai prie Madrido^ 
atmušami.

MADRIDAS, r. 4. — Smar/ 
kus mušis siaučia Guadarrama 
tarpkalniuose ir į mūšio lauką 
liko išsiųstos keturios kolumnos 
valdžios artilerijos.

Sukilėliai visomis savo jėgo
mis atakavo valdžios jėgų lai
komas pozicijas, bet niekur ne
įstengė paeiti priekyn ir visur 
tapo su dideliais nuostoliais at
mušti.

Valdžios pozicija sustiprėjo 
suorganizavus dar tris pulkus 
Alicante, Valencia ir Castellon 
provincijose.

Visa vakarykštė diena pasižy 
mėjo valdžios pasisekimais.

Katalonijos valdžia Earcelo- 
noj paskelbė,’ kad einanti lin
kui Zaragoza valdžios kariuo 
menė užėmė Sastago ir atkirto 
elektrą Aragon provincijos so
stinei.

Kita valdžios kolumna užėmė 
Sietamo “ragtą į Huesca”, ku
ris dabar bomgarduojamas.

Torpedinis laivas, lydimas 
dviejų lėktuvų, nugabeno 500 
Barcelonos darbininkų j Mallor- 
ca salą, kur jie pradėjo atakuo
ti Paima.

Įspėja amerikiečius 
apleisti Ispaniją

d g BERLYNAS, rugp. 4. 
sus' nustebino atėjusi iš Var
šuvos žinia, kad Lenkijos už
sienio reikalų ministerija ofi
cialiai (paskelbė (pareikalau
sianti Lenkijai kolonijų atei
nančiame tautų sąjungos susi
rinkime.

Niekas netiki, kad Lenkija, 
ar kuri kita valstybė galėtų 
gauti kolonijas vien tik jų pa
prašius. Niekas ir netiki, kad 
ir pačios Lenkijos užsienio rei 
kalų ministerija tikėtųsi tuo 
budu gauti kolonijų. Todėl 
kyla klausmas: ko ištikrųjų 
Lenkija siekiasi tokiu save 
žingsniu ?

Ar ji mano savo mandagiu 
pareikalavimu kolonijų padėlį 
pagrindą
griežtesniam veikimui to link 
me?
vimu nori padaryti 
vėlesniam pareikalavimui kito
kio tolygaus atlyginimo?

Vieni spėja ,kad galbūt iJsh-: 
kija išpradžių formaliai parei 
kalavusi kolonijų vėliau ketina 
stvertis griežtesnių priemonių 
jas įsigyti, pasiteisindama, kad 
ji nieko nepelniusi diplomatinė 
mis derybomis.

Bet “kitas būdas” yra tik
užkariauti kolonijas, o Lenkija kijoje darosi ankštu.

buti- 
kolo-

Len

paskesniam daug

- Paveikslas parodo kirvį ir peilį, kuriuo 17 metų Gladys MacKnight 
'4

BAYONNE, N. J.
-'''Ve ■' Ij -j

rėj) nužudė savo motiną už lai, kad toji jai draudė draugauti su meilužiu, Donald Wightman
18 m. (dešinėj). Berniukas pagelbėjo mergaitei motiną prib’aigtr.

(kai

Ar gal ji tuo reikala- 
pagrindą

frORRSŽ
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, maža permaina 
temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 73°.

Saulė teka 5:47, leidžiasi 
8:05.

Ispanija paėmė gele 
žinkelius; uždraudė
* kelti kainas

MADRIDAS, r. 4. — Esant 
pavojui maisto trukumo. Ispa
nijos valdžia uždraudė kelti 
maisto ir drabužių kainas ir įsa
kė jas palaikyti tokias, kokios 
jos buvo liepos 15 d., prieš pra- 
sidėsiant fašistų sukilimui.

Palengvinimui pristatymo 
maisto ir tinkamesniam su
tvarkymui geležinkelių veiki
mo, valdžia “laikinai” paėmė į 
savo rankas visus geležinke
lius.

Vienas Ispanijos konsulas Ii 
ko pašalintas Francijoj. Taip
jau liko pašalinti ir keturi Mad
rido universiteto profesoriai 
kaipo sukilėlių rėmėjai. 

.. į

Apskaitoma, kad nuo pradžios 
sukilimo Madride liko įkalinta 
7,000 respublikos priešininkų 
Daugelis jų iš pasalų yra šau
dę respublikonus, kas rodo, kad 
valdžia neseka sukilėlius ir ne
sielgia su suimtaisiais taip nuo
žmiai, kaip sukilėliai, kurie su
imtus respublikonus žudo be 
jokios atodairos.

Išvartė gatvekarius
PARYŽIUS, r. 4. — Pakėlus 

darbininkams algas prasidėjo 
visuotinas kilimas ir prekių kai
nų. , ■

■ Marseillės mieste liko pakel
tos gatvekarių važmos kainos. 
Delei to gyventojai gatvėse iš
vartė gatvekariirs ir sutrukdė 
judėjimą.

Paryžiuje pabrango duona.
šiemet Francijoj delei nepa

lankaus pavasario buvo menkas 
derlius, delei ko žymiai pabran
go ūkio produktai.

Legislatura svarsto 
naujus šelpimo 

bilius

Nesusitaiko dėl bau
dimo dvylikos indu

strinių unijų

negali padaryti, nes neturi di
delio laivyno, kuris yra 
nai reikalingas kare už 
nijas.

Kita nuomonė yra, kad
kija reikalavimu kolonijų gal
voja ne tiek apie pačias ko
lonijas, kiek apie kitokią kom
pensaciją pačioje Europoje 
Tokie dalykai jau ne pirmą sy
kį atsitinka: reikalaujama di 
dėsnio dalyko, kad gauti ma
žesnį.

Varšavos žinios sako, . kad 
Lenkija svarstanti apie kolo
nijas mažiau apgyventose Pie 
tų Amerikos srytyse, arba nors 
Pietų Afrikoj, ar ir abejuose 
kraštuose.

Varšava kalba ir apie taikų 
lenkų kolonizavimą tuose kraš 
tuose, jei kas pagelbėtų finan
suoti tokią lenkų kolonizaciją, 
čia kalbama apie finansinę pa 
gelbą iš Anglijos, ar Franci- 
jos. ....
.... Lenkija . savo reikalavimą 
kolonijų remia tuo, kad vie
noj kitoj Europos šaly gyven
tojai . taip sparčiai 
na, kaip Lenkijoj, 
turinti užlaikyti ir 
Lenki j o j gyvenančių
lei ko ir patiems lenkams Len-

nesidaugi- 
Be to ji 
3,000,000 
žydų, de-

WASHINGTON, rugp. 4. — 
Dabar laikomas Amerikos Dar 
bo Federacijos pildomosios ta 
rybos teismas dvylikos indust
rijų unijų, neįstengia susitai
kinti tarp savęs dėl baudimo tų 
unijų. .

Tas duoda vilties, kad unijos 
nebus suspenduotos, kas tikrai 
reikštų suskaldymą pačios Dar 
bo Federacijos.

1 ' . : : - ' ' i f *

Prezidentas Roose- 
veltas pradeda rin

kimų kampaniją

Lietuvos Naujienos
NUO KELTUVO ŠOKĘS 

PRIGĖRĖ Smarkios audros

Birštone, nuo

Jaunuolis galva

Vilkaviš

WASHINGTON, r. 4. — Val
stybės sekretorius Hull labai 
nepatenkintas tuo, kad apie 
1,000 amerikiečių vis dar at
sisako apleisti Ispaniją, nežiū
rint ten siaučiančio civilio ka
ro, pakartojo įspėjimą tuojaus 
Ispaniją apleisti, kol dar gali
ma, nes paskui gali užsidaryti 
keliai išvažiavimui. Be to val
džiai daug kainuoja laikyti 
tris karo laivus Ispanijos van
denyse. < 
gabenimui 
ikišiol tik 
žiavo.

Šunys sukandžiojo 
9,000 žmonių

SPRINGFIELD, III., r. 4. — 
šiemet šunys Illinois valstijoj 
sukandžiojo apie 9,000 žmonių. 
Tik pereitą savaitę, sukandžio
ta 597 žmonės.

s Ikišiol nuo pasiutimo pasimi
rė 6 žmonės, trys jų Cook kaun- 
tėj.

‘SPRINGFIELD, III., rugp. 4 
— Susirinkusi specialiam po
sėdyje valstijos legislatura 
skubiai svarsto naujus ketu- 
rius bedarbių šelpimo bilius, 
kurie siūlo paskirti pašelpoms 
dar $7,000,000. Visi keturi bi- 
liai jau liko priimti pirmu skai
tymu.

Tuo tarpu netoli legislaturos 
rūmų stovi “bado maršuoto 
jų” armija, bet jos prie rūmų 
neprileidžia 100 policistų

Legislaturos nariai yra išsi
gandę ir gautų . grūmo
jančių laiškų, kuriuose gru 
mojama išęprogdinti legislatu
ros rumus ir kad patys legis 
laturos nariai sugryšią namo 
karstuose, jeigu jie nepriimsiu 
šelpimo bilių. Laišką gavęs 
ir gubernatorius. Laiškas ra
šytas bemokslio ir išsiųstas iš 
Chicagos.

HYDE PARK, N. Y., r. 4. - 
Prezidentas Rooseveltas dar 
pasiliko atostogauti besiruošda 
mas sunkiam rinkimų kompani 
jos darbui, bet jis jau įsakė de 
mokratų nacionaliam komitetui 
tuoj aus pradėti “agresingą” rin
kimų kampaniją.

Žaibai užmušė 9 
žmones Lenkijoje

. - I r'r"/>. '-lr

RAFALOWKA, Lenkijoj, r. 
4. — Devyni žmonės liko už
mušti perkūnijos šiandie šio
je iapielinkėje. Nepaprastai 
smarki perkūnija įvarė didelės 
baimės gyventojams.

Didžiuma užmuštųjų 1 yra 
ūkininkai, kurie perkūnijai už
ėjus dirbo laukuose.

. .............................. „I

BOSTON, Mass., r. 4. - 
well P. Sherman, 27 m.,
nininkas ir skautų vadas, liko 
nužudytas elektros kėdėj e už 
paskandįnimą savo žmonos, 
kurios norėjo nusikrayti, nes 
buvo įsimylėjęs į kitą mergi 
ną.

Ne
dai-

7MHHIRHBMbbMBHH

O jie yra laikomi iš- 
amerikiečių/ kurių 

: nedidelė dalis išva-

JUENEAU, Alaskoj, r. 4. — 
Apvirtusioj motorinėj valty 
Lynn kanale rasti dviejų mot 
terų lavonai. Spėjama, kad 
yra žuvę ir kiti trys žmonės, 
kurie ta valtimi plauke.

®4MMwkTO

KANSAS CITY, r. 3. — San! 
Carver, WPA. darbininkas, po 
akių trijų posūnių, nušoVe sa
vo žmoną Mildred ir tada pats 
nusišovė.

iSfeSį

BIRŠTONAS 
keltuvo šoko į Nemuną mau
dytis J. Silvanavičius, 19 mt. 
amžiaus.
trenkė į negilaus Nemuno dug
ną ir, vieną kartą iškilęs ant 
vandens paviršiaus, nuskendo. 
Silvanavičius buvęs kilimo iš 
Prienų ir buvęs geras plauki
kas, pats nekartą išgelbėjęs 
skęstančius.

VILKAVIŠKIS.
kio apskrityje jau kelintą kartą 
audra smarkokai paliečia pasė
lius. Yra vietų, kur pasėliai nu
kentėjo net iki 70%.
audra smarkiai apkūlė ir Ru- 
mokų laukų bandymo ūkio pa
sėlius.

Paskutine

NEPAPRASTAS VYŠNIŲ 
DERLIUS

Paskutinių

WPA darbininkų 
streikas

PHILADELPHIA, Pa., r .4. 
— 7,000 WPA darbininkų sus
treikavo prie airporto projekto. 
Streikieriai pasiuntė telegramą 
prezidentui Rooseveltui, prašy
dami priimti jų atstovus ir iš
klausyti jų skundą.

4 žuvo eksplozijoj
RYMAS, r. 4. 

joj Italijos 
tuvėj žuvo mažiausia 
žmonės.

Eksplozi 
amunicijos dirb 

keturi

KĖDAINIAI.
me turguje buvo privežta tiek 
daug vyšnių/kad jų kaina nu
krito liki 25 et. už gorčių, nors 
vaikams už vyšnių nuskynimą 
tenka mokėti po 15 et. už gor
čių. Prieš kelias dienas vyš
nių gorčius dar kainavo 80 et.

I

Vyšnių augintojai pasakoja, 
kad tokio didelio vyšnių der
liaus, kaip šiemet, niekas nebe
atsimena. Vietomis vyšnių me
deliuose tiek daug uogų, kad 
įr lapų nebesimato. Tačiau šių 
metų vyšnios rukščios, neturi 
to saldumo, kaip kitais metais. 
Spėjama, kad tai nuo perstai- 
gaus nokimo.

Jeigu vyšnių kaina dar kris
tų, tai vyšnių augintojai nebe
žada jų skinti ir vežti parduo
ti, nes nebeapsimokėsią.

SPRINGFIELD III. r. 4. - 
Kaltinama, kad 7,000 sankrovi- 
ninkų nesumoka valstijai pre 
kių taksų, nors jie taksus iš 
pirkėjų kolektuoja. Tokiu bu- 
du valstijai kas mėnesį nusuka
ma po $2,000,000 prekių taksų. 160 m., iš Taos, N. M.

SANTA FE, N. M., r. 3. — 
Po skubios operacijos pasimi
rė garsus artistas Waltcr Ufer,
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TORONTO KOMUNISTĮ) ATAKOS PRIEŠ 
NAUJIENAS

. -... ACTlH*" ......... .

- Keletas iš eilės “Dailininkų 
Ž<mW’ ųpmenių užpildyta 
aiaii šlykščią. atakm prieš “NjaPh 
jienaa”. Ne vien* red^Hcipiaii 
bet ių vieno artimo redakcijai 
bendradarbio straipsniai yra 
pilni piktos pagiežos.

Suprantama, socialistai apba 
“Naujienos?’ iŠ* komunistui nie
kuomet pagyrimų- nelaukė pir
miau, negali, tikėtis jų ir dabar. 
Bet tos jų atakos pasidarė: lar 
bai' įkyrios in labai’ užgaulio- 
jančios. Jau nesitenkinama 
“N,”, kąipQ ląiknaščip: kritika,, 
bet bandoma žeminti1 net ir 
tuos asmenis,, kurie 4W,f akai? 
to.

“Darbiųinkų žodžio” bendra
darbiai niekaip negalit sau. iš
siaiškinti. kodėl, buržuaziniu, 
laikraščių žurnalistai giria 
naujai- išleistu Sovietų Rupijos 
konstitucijos projektą, o “Nau
jienos” į. tai žiuri, kritiškai*. Įr 
už tai, kad “Naujienos” kriti- 
kuoja tą projektą, tai- torontiš
kiai Maskvos, garbintojai, net 
iš kailio neriasi, įrodinėdami 
“Naujienas” esant prastesniu, 
laikraščiu net ir už buržuazi
nius.

“Naujienas” skaitau jau. bus 
19 metai, bet niekur nepaste
bėjau* kad kur nors, vadovautų
si melagyste, k.ąipkad “D., Ž«” 
tvirtina. Tiesa, “N.” teikia, daug 
vietos: komunistų, taktikos kri
tikai, bet ta: kritika yra visuo
met švari, ir nuosekli. Tokio 
nuoseklumo be abejo negalima 
laukti iš komunistų. Be to, at
rodo, kad musų, komunistai ne 
pilnai supranta reikšmę žodžio 
melagis, jeigu jie dar tik kon
stitucijos projekto kritiką* va
dina melagyste. Nežinau* ką 
musų komunistai tuo mano pa
siekti, Argi toks straksėjimas 
sutinka su “bendro fronto” li
nija? ,

Kitas dalykas. Ęuržuazi.niai 
žurnalistai rašo už dolerį,, taip 
sakant, bizniškais išrokavimais. 
Kur mato daugiau biznio pa
darys, ten ir savo plunksną 
lenkia. Jiems visiškai nesvarbu 
darbininkų padėtis. Jie tik žiu
ri, kad neužgauti mająstato, 
kuris jiems pinigus moka 
Kiekvienas, kad ir mažai po
litikoj nusimanąs asmuo,, tą ge
rai supranta, Be abejo,, supran
ta tą ir musą komunistai! bet 
pas juos yra kiti tikslai; Tų 
tikslų atsiekianti jie- vartoj# 
kartais ir/ labai* šlykščias, prie 
mones.

JI J.

................
y., parduot Šerus ir praplėsti 
dįrbtpvę su knautąye ligii ga
limumo. įvykdžius tekį suma
nymą, daugelis; Ijetųjųų siuvė
jų galėtų užsidirbt^ sau pragy
venimą. Mintis gera ir verta 
rimto apsvarstymo. Randasi 
daug pritariančių, kooperatyve 
■steigimui^ tik rąikia nenuleisti 
rankų:

Turime mokintis iš kitų tau- 
jtų, pavyzdžiui*, kad w žydų, ku
rie visokį’ biznį, bando kolei sa
vo tikslo pasiekia.

• Toronto, didlmųtm pptaikauja 
! Ispanijps fašistams.

Kiekviena diena Toronto did 
iąpiai džiūgauja Ispanijos, suki
lėlių laįm.Sjjmais- Rodosi, kad 
tjk galėtų* tai jie patys eitų 
gelbėt sukilėlių generolams pa
imti, Madridą ? Gį valdžios pu
sėje kovojančius darbininkus 
vadina gaujomis ir tam. pana
šiai. Darbininkai, kaip tik prie
šingai, laukia kada Ispanijos 
liaudis sutriuškins, fąšistų-kle- 
rikalų.pučą, Vakar, t. y. 30 Lię- 
'pos, C. C., F- (daugumai socia
listai) suvažiavimas pasiuntė 
sveikinimą Ispanijos kovoto
jams už demokratiją!

Šis tas, iš šen k ten
Sausra žudytoją..

; TORONTO, Ont. — šips va 
saros karščiai daug žaibs pri
darė visajnę Amerikos konti 
nente. Vienur sunaikino visą 
gamtos grožį, kitur net, badu 
-grūmoja^ O kiek . gy vasčių j t

? „u .
: Kalbant apie gamtos grožį 
S vasaros laiku* pavartosiu kad. 
ir šį palygsinimą* š. mi, liepos 
3fck,. 9:30 ryto, išvykau, iš To
ronto ekskursijos traukiniu. į 
iChicago. Palikdama šį gražų, 
(žalumynais apaugusį miestą, 
grožėjausi, akimis lydėdama, vis 
tolyn nuo traukinio pasiliekam- 
čias, jo žaliame kaure, margais 
gėlynais išpuoštas apylinkes.

šnektelt apie kelius Toronto lie 
tuvius biznierius.

Pradėsiu nuo Toronto biznie
rių karaliaus — Juozo Grube- 
vičiaus, kuris ant kampo Dun- 
das Claremont g-vių užlaiko 
mėsos> ię bendrą valgomųjų 
įnekiUl toptųyę. Aną( dfenąĮ 
JpaąitĮaikiuą. progai, užklausiąu 
kaip tyizn|s sekasi, o, jis man 
visai rimtai, vadinasi, nej nok
damas atsako: į

— Jeigu taip toliau bus — 
nedaįaikysiu:; kostiumeriąi. nųor 
lat apgulu ir apgulę,

Vadinami, gavau trumpą ir 
aiškų, atsakymą, kuris, nors 
juokais išreikštas, bet atatin- 
ka tikrenybei,, im Ji Gru’bevi- 
čiaufc trys darbininkai sušilę 
darbuojasi; kadi patenkinti tuos. 
“apgulUpiM kostiumierius”.

Duafružiiį Valykla
štai; užeinu pas dar nesenai 

,į Torontą; atvykusį- P- Dennis 
(Dudonį^ kuris adresų- 397 
Queen $t. W.>, užlaiko drabu
žių valyklą> Užklaustai kaip 
biznis sekasi, atsakė jog ne
blogai; bet Montrealy.— girdi 
— pragyvenimo sąlygos gėrės 
nes. Gyvenami butąi patogiau; 
sutvarkyti- ir daug pigesni, ne 
gu Toronte.

Abu. — Dudonis ir žmona, 
simpatingi ir labai nuoširdus 
žmonės; Kiek teko patirti- ii 
nuo kitų- išgirsti, tai valymo 
ir prosinimo darbas greit ir są
žiningai atliekamas. Tad- toron- 
tiečiai, lietuviai, paremkit nau
jai įsikūrusį; lietuvį; siųskit 
jam savo drabužius valytį ir 
prosytn

O štai jums ir fotografas.
Užeinu pas Alt, Garbenį. Tai 

Jaunas, energingas ir gabus 
jaunuolis, kuris pMšfflnkb foto
grafo profesiją ir toj srity no
riai darbuojasi.

i Užklaustas kaip biznis , seka 
Gana gerai, kio-

’ tuvių kostiumierių neperdaug 
turiu, bet užtat svetimtaučių 
iki valei. Važinėju po kituos 
miestus su trimi darbininkais 
ųr kartais gan gerai uždirbu.

Alf. Garbenio foto studiją, 
-rąųdasi adresu 449’ Queen St 
AV. Tai tiek apie šiuos, biznie
rius*, apie kitus kitą kartą.

Kanados Lietuvių^ Kongresas 
Mpntrealy.

I
f. ? K, U. K- L. B, G,, jau; praėjo.. 
Iš Toronto važiayo apie 20, at
stovų. Nesenai tuo. pat tikslų 
Clevelande buvo šaukiamas, ben
dras visos Amerikos lietuvių, 
kongresas, o dabar rugpiučio 1 
ir 2 dienomis, įvyko kanadie
čių kongresas Montrealy.

Pažvelgus kelis dešimtis mė
tų atgal mes randame papą- 

^šiąs kovas dėl brolių lietuvių 
laisvės, kuriąs, vedė tuometinė,, 
neskaitlinga lietuvių, inteligen- 

’tiįa ir moksleivija, prieš ruso 
žandarus. Ir kas. galėjo tikėt, 
kad po taip trumpo laiko, mu- 
------------------------—.—•.—\—j.

’sų pačių broliai lietuviai, virs 
aršesniais, despotais už$ visus 
svetimus; engėjus, kad/ ųet ųž. 
sfeųyj. gyvenantieji lįetųyiah tųfr 
rėš j ieškoti priemonių gelbėti 
kankinamus Įuętųyos pilięčių^ 
1 Skaudu ir gėda net pamany- 

Frazes.

S.L.A. 23ft KP. SUT
RINKIMAS

t TORONTO. ~~ š. m., iugpiųr 
čio. men. 8 dieną, 8 v. vak., p% 
įrapijos; svetainėje, įvyks kp> sųt 
isirinkimas. Visi nariai kviečia 
mi atsilankyti, nes numatomas 
pasitarimas Liet. Kalbos Moky
klėlės. reikalui; tėvų* komiteto, 
.perrinkimu ir kitais reikalais.
S.L.A. 236 kp. korespondentas.

’ ■ 'i '

J- Nusikaltėlių skabius didėja.
- TORONTO. — 
jsęems to be going bad.

Sulig teisingumo statistika 
pasirodo* kad nusikaltėlių skai
čius, šiais, metalą padidėjo. Pra- 
.©itais, metais Toronto miesto 
kalėjime, liepos 23 d., buvo 132 
kaliniai, o šiais metais liepos 
23 d. jau 160. Tai reiškia, kad 
nusikaltėlių daugėja. Jie vis iš 
jaunų vyrukų, tarpe 1618 me
tų.

“The Good”,

______________ __________ Trečiadienis, rugp. 5,( 1936

Kame čia priežastis? Ar tė
vų apsileidimas ar ekonominės 
sąlygos prie nusikaltimu vern 
čia, kad, taip jaupj vaikąi jau. 
turi kriminalinius, rekordų^.
Kanada turės serus Trans-At- 

lantiniame oro laivyne. •
Jau senas laikas, kaip yra

(Tąsa pusi; 3-čiamk

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

A. Montvid, M. Di>
West Town State Bank Bldg- 

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 9597

...... ....... !■

1937 METŲ ,

Rddios
Nė saldė, savo sausiau
siais, spinduliais,, nė lie
tus savo drėgme negali 
pavogti Old Golds kva
po ir šviežumo.

\Nę£KSI)EMT4,
’T arnce

ąi, atsakė:

Milžino nepastebėjo!?

- Ir kAi tryliktoje dienoje po 
to, mano akys vėl grįžo į- To
ronto apylinkes — jos nustebo* 
jos nusiminė, jos daugiau negu 
nusiminė* jbs būva pilnas aša
rų-... Gražaus Toronto, žali kaų 
rai, atrodė dabar it Sacharos 
dykumą, o margosios gėlės ne^ 
■besavo- spalvomis spuksojo nuo 
apdžiūvusių st-ėbelių; tartum 
'laukdamos, kada karštas vėjas, 
paskutinį gyvybės- ženklą pą 
kirs,...

Toronte Organizuoja 
i Restaurants Dar-

j . . ■■ ■ . ; ■ . -■■ ■■ •

•Nustatė darbo valandas ir mi? 
ninium algas. Leido organi 
zuoH restaurantų, darbinin^ 
kus.

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak,
TEL. HARRISON 0751
32 6 S. STATĖ ST - 

Opposite !>av is. Store, 2d Floor"’

Bevartydamas iš Lietuvos 
prisiųstus laikraščius, radau 
parašytą ir apie mizerną. tau
tininkų konferenciją CTevelan- 
de. Ją bandoma išpusti ligi 
sprogimui, bet apie Lietuvos 
Demokratiniai tvarkai atsteig- 
ti kongresų, neprisiminta nei 
žodžiu. Matyt, Lietuvos fašis
tai didelę baimę kenčia dėlei 
to kongreso, o kad liaudis ne
sužinotų, tai jie patys nerašo 
ir kitiems neduoda. Tikri ko- 
medijantai, tie lietuviški fašis
tukai Mažus gyvūnėlius grei
tai pastebėjo* o. milžino nie
kaip negali įžiūrėt ir gana?..„

Maudynes.
Šią vasarą, daugelio toroų- 

tiečių “bathing siutai” tekįs 
kandimą ėsti; nęs. maudytis On- 
tario ežęrę tiesiog neįmanoma. 
Įpuolęs į vandenį- jautiesi it ru
sas per tris karalius. Nuosta
bu, kad- nė tie baisus karščiai, 
nepajiegė įkaitint tą ledęžerį. 

‘Pernai} nors karščių didelių ii 
'nebuvo, bet vanduo buvo toks 
įšiltas, kad per porą mėnesių 
‘maudynė — buvo tikras malo

TORONTO. — Toronto mie
sto valdybos posėdyje buvo 
svarstomas restaurantų darbi
ninkų organizavimas į unijas 
ir nustatymas darbo valandų ii; 
užmokesnio.

Unijos sekretorius, W. Daug-’ 1 r
las pranešė, kad? miesto ponu 
liai jau pripažino Nationa? 
Union reikalavimus ir leidžia, 
laisvai organizuoti restaurantų 
darbininkus, o streikui ištikus, 
nėbus dedamos pastangos, strei 
ką sunaikinti.

Paprastiems restaurantų dar
bininkams, nustatyta 48 darbo, 
valandos savaitėj, apmokant 11 
dol. ir maistą; tie, kurie dirbs 
54 vai., tai gaus 14 dol. ir, r taip 
pat, maistą.

Ankščiau, šie darbininkai 
gaudavo po 5 dol. savai t. ir 
dirbdavo, apie 12 valandų į pa
rą,, o ką! kuriose vietose ir il
giau. žodžiu sakant, buvo di
džiausias išnaudojimas, tų dar
bininkų, kurie fetivo dar neor
ganizuoti ir nesistengė organi
zuotis ankščiau, “ kad pagerinus, 
savo būklę. ‘

Su tiek ciaug pagen- 
; nimų gražaus balso, 
parankaus pagavimo 
tolimą ir Europos sto- 
jeių. Sudriko Krautu- 
}vė yra vieta jas visas 
i. pamatyti:

Phijco, Zenith
I R, C. A., Vietos, 
į Genei>al Eleetuic.
; Senos Radios išmai
nomos. Lengvus išmo
kėjimai. Kaina

$12.50 iki $175.00
» ; ,L-.uiJos.F.Budrik

irs . ... . ''1 ’?'• 1 ' ‘*!l - *- . T: "

! INCORPORATED
i 3417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

Sergantiems patari
mas Dykai 

Vėliausias ir geriausias lytinio 
j 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. 

r CHICAGO, ILL.
Central 4641

Darbo valandos: Kasdien 10 
ryto iki 5 po piet.

Sekmadieni 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadienį, Trečiadienį ir Šešta
dienį nuo 10 v. ryto iki 8 v. p. p.

Į'.!".1? 1 H1"1.1! ' l' .1 I .111 r" '

Ofiso Tel. Boulevard 5918
i Rez. Tel. Victory 2343

III? RF1?T AA jau Ji. JI
; 756; West 35th St

Cor. of 35th and Halstąd Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3. nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Phpne Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

inkstų,

vai.

numas.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz
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BUDRIKO RADIO programai lei
džiami kožną dieną 7:0p, vai. va- 

■ kare.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chfcagoa, Cįceros Lietuvių 
Laidotuviųi Direktorių Asociacijos.

..............."Ji ...........

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTfc 
Turime Koplyčias Visose Miestą Dalyse.

S. M. SKUDAS
718- West 181.11 Street Plione Monroę 8877

ęžerskis ir SUNŪS
10734 S., Michigan Avė. Tel-. Puilman ,5703
. ................... .. JI *................. . ...,"FI*-"IIII'Į,.|I»I■<"I !"y"Į   į    ':!■'■.'■'■t 

J. F. EUDEIKJS
4605-07 Hermjtągę Ąvenue Phones Yards 1741-1742
Ęrighfon- Park Sltyriųs, 44;47 S, Fairfield, Laf. 0727

LACHAVICZ ir SŪNUS
5 2314 West 23ird Place Phones Ganai 2515—Cicero 5927?
■ .............Į i IIH. ......... .................. u ............. ,............... .111—1 ~ ............. ... I

& C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tek Puilman 1370 arba Canal 2515

Auga mintis steigti lietuvių 
siuvėjų kooperatyvą 

Toronte,
Jau* keletas metų kpip. F- Gai

žauskas ir JT. Jokubynaą užlai
ko nedidelę siuvėju djrbt.uyėlę, 
iš kurios patys pragyvena, ir 
dar. keli lietuviai šiokįtokį pra
gyvenimą sau užsidirba, nors 
tas jų “biznis” mažame ipa- 
štabe.

Dabar norima suorganizuoti 
lietuvių siuvėjų kooperaciją, t

Mu,sų. ĘiznįsriaL

Gyvendamas žmogus vietoje, 
kartais net uižsi.mir.štj: apie ap- 
imkumą* tav<*' w <ba 
•savus t£iųti3čm&; kuriuos- toks 
pat likimas į šią svetimą* šąli 
atvedė, kaip, ir tave. Bet pa 
bandyk iškelti koją, iš sąyo mie
sto, arba nuvyk į kitą šalį 
kaip tuojau1, prie ęirmos, pro
gos, lietuviai apipils tąve klau
simais:. Ėiek' Toronte ^lietuvių 
randasi? Ar yra biznierių ? Ko- 
:kiuą darbus lįątųvmi; daugiau
siai dirba ir Lt. čia ir noriu

( ŠIOS SAVAITES 

Eilra Baigenai 
LINOLEUM 9x12 

; STIPRUS IR GRAŽUS

$3.95 
flūOSEVELT 

^numiiBEE
2310 West

; Roosevelt Road
Teb. §eQlęy-8760

S. P., MAŽEIKA
8319 Lįtuąpjca Ąvenųa, Phone Yards 1188

J. LIULEVIČIUS
1092 Archer Avenue Pbpnę Lafąyette 8572<

A. MASALSKIS
8807 Lituanica Avenue
i"f»l" 111* i'i L !I!J|L!I!I'IU"1 1 " "J JI'.'    >"W!į'!l!'jL!"KH<' t'

A. PETKUS
1410 South ^K Courtj Cioero Phone Cicero 2M)8>

' ' . ■ '!’ > , '=■' ' - ■ I' ' "I!' 'Į!I".!"!."'!;"'",," I.|'!'^"!'""'J''!Į"1"''IĮ'J'I"" !l"l"' "Jll!"% į !'Ji‘f"J'!J"l"! "PF :

J. F . RAWUS
i Phone Ganai 6174

"Ii l      .-T-- — '

1. J; ŽOLĘ
1646 West 46th Street f

Phone Boulevard 4189
T—............................ —...................

668 Weąt L&tJi Street;
. , J ...... I Įl_ M Įį I Į ............ ...

Phones Boulevard 5208-841?

ambulance PATARNAVIMAS DIENĄ re naktį

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS.
4645 So. Ashland Avė.

arti. 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

DR. STRIKOL’IS 
' Gydytojas, ir Chirurgas 
1 Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal sutarimą.

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930. » ». .■■■ ■■ * - '*"*R.*

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas. Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2^—4 ir nuo 
, Gi—8 v. vak. Nedelioj pagal sutartį

-a-t Daktarai._____
Tel. Boulevard 5914, Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

' h CHICAGO, ILL.

ADVOKATAI
K. P. GI GIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St, 
Kamb. 1.431-1.434;—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So, Hajsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. 
'Jei. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniąįs ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

DR. A. J. MANIKAS 
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p.
Office & residence 2519 W. 43rd St, 

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

Kasdien, išskyrus seredą, 
Sekmadienį susitarus.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515. So. Rockwel| St» 
Telephone: Republic 9723

Dr. Walter M. Eisin 
PHYSICIAN and SURGEON 

(Ofisas Marųuętte Medical Building 
Suite 208

6155 SO. KED5JIE AVENUE
I Hemlock 8700
Vai.: 2—4 po pietų; 6—8 po pietų. 

Rezidencijos tel. Prospect 8088.

KITATAUČIAI

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
į Bridgeportįo ofisas:
3241 S. Halsted SL Tel. Caluiųet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7. iki 9 
Rezidencija:

3407 L0*!® Ave,i Tel,. Tardp 2510
-— --------------------------------- - ......... V----------------------- ------------ -----■1 —

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5 
Vakarais: Panędėlio, Seredos ir 

Pėtnyčios 6 iki 9.
Telefonas Canal 1175 

Namai: 6459 S. RoclpreU Street 
Telefonas Republic 9600.

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandas nuo 1Q—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel, Canal 3110.
Rezidencijos, telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

; A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

i" ..... ..........n—. ~

‘ Gyv. vieta: 6733 Crapdpn Ayenųe 
namų Tel

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki Ig vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vali po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nądėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

i:

Hyde Pąrk 3395

AhlĮ SPECIALISTAI 
I DR. G. SERNER 
’ LIETUVIS

Tel. Yards 1829* •
< Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 Węst 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 8 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

Te efonas Yards 0994
! Dr. Maurice Kahn

4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 
Ofiso valandos:

Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2409

/ Ofiso Tel. Dorchester 5194
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų,

Ofisas 6850 Stony Island -----
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedė- 

liomis ir

Avė.

dieną
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KANADOS LIETUVIŲ ŽINIOS
(Tasa iš pusi. 2-ro) 

projektuojamas Trans-Atlanti-’ 
nis oro susisiekimas tarp An
glijos ir Amerikos, kuris tar
naus pašto ir keleivių transpor- 
tacijai. Prie ^io oro laivyno yra 
prisidėjusi ir Kanada, kuri pa
skyrė 375,000 dol., o likusias da 
lis finansuos, Anglija, Ameri
ka ir Irish Free steitas.

Kiekvienoj iš minimų valsty
bių turės būti įtaisyti aerodro-' 
mai, su visais patogumais, 
kaip reikalauja Pan-American 
Airways kompanijos inžinie
riai.

Susiekimas numatoma prade 
ti greitu laiku, kaip tiK bu‘s 
viskas paruošta sulig reikalau
jamoms sutartims minimų val
stybių ir Pan-American Air- 
ways kompanijos.

— Rep. XX

Aš kuomet turėjau užsiprenvA 
meravęs Keleivį ir jis neatei
davo prieš sekmadienį, eidavau 
nusipirkti (krautuvės gauna 
vieną dieną ankščiau), nors tik
rai žinodavau, jog pirmadienj 
gausiu. Mat, aš labai nekan
trus. Vikšras.

— ■ s

Kanados Padaužų 
RESPUBLIKA

Toronto, Ont

ir is 
dau-

koT 
tik 
pa- 
už-

Mano troškimas išsipildė, — 
jau turime “Naujienose” “Ka
nados Lietuvių žinias”. Reiškia, 
mano “klibinimas” draugų ko
respondentų nenuėjo niekais. 
Dabar tik reikia subru'sti 
visos Kanados teikti kuo 
giausia žinių tam skyriui.

Mums vietiniams Toronto 
respondentams vertėtų ne 
tarp savęs glaudžius ryšius 
laikyti, bet taipgi stengtis
kariauti simpatiją skirtingų įsi
tikinimų lietuviuose. Tuomet 
mums bus lengviau aprašyti jų 
veikimas ir išvengsime vienpu
siškumo.

Butų geistina, kad šis musų 
pradėtas darbas išjudintų iš 
susnudimo kaip kuriuos galin
čius plunksną vartoti. Daug 
yra Kanadoje lietuvių, kurie 
kaip žmonės sako “apsitrynę” 
ir galėtų ne tik koresponden
cijas rašyti, bet taipgi duoti 
spaudai straipsnelių, apysakai 
čių ir t.t. Bet kažin kodėl to
kie* asmenys nepasirodo lietu
vių veikime; jeigu ir pasirodo, 
tai kartais reikalauja perdaug 
sau* pagarbos ir pirmoj vietoj 
stato savo “aš”.

Man žinoma, jog nemaža Ka
nadoje yra ir gerai prasilavinu
sių lietuvių. Bet kur jie, — tai 
niekas nežino.

Musų organizacinio veikimo 
srity daugiausia darbštumo pa
rodo tie, kurie vidutinio prasi- 
lavinimo arba visai mažo.

šiuos kelis žodžius rašau dėl 
to, kad atkreiptų kitų kores
pondentų dėmesį ir gal kuriam 
geriau prieinama, pasistengtų 
supažindint Naujienų skaityto
jus su čionykščių lietingų po
litiniu bei ekonominiu gyveni
mu. Kiek jaučiama, tai J. V. 
lietuviai pageidautų žinoti kaip 
einasi kaiminystėje gyvenan
tiems lietuviams.

V. Dagilis.

Toronto, Ont

Liepos 31 d. tapo padaryta 
nosies operacija vienai iš darbš
čių organizaciniame veikime 
Elzbietai Frenzelienei.

Ryšium su šia operacija drg. 
A. Franzelis atliko nuo važia
vimo į Kanados Lietuvių Kon
gresą, kuris įvyko 1 ir 2 d.d. 
rugpiučio Montreal’e. Linkėti
na Elzbietai greitai pasveikti.

Praeitą penktadienį užeinu į 
krautuvę, kur parsiduoda “Ke
leivis” ir gaunu atsakymą, kad 
nėra. Einu šeštadienį; krautuv- 
ninkas dar ištolo rėkia, kad 
negavo ir man skundžiasi, jog 
labai nereguleriai Keleivis To
rontą pasiekia. Kaip kada gau
namas penktadieniais, šeštadie
niais, o kartais net pirmadie
niais. Kuomet gaunami pirma
dieniais, tai mažai kas išperka. 
Keleivio gavimas prieš sekma 
dienį yra labai svarbu, nes dar 
bo žmonės turėdami tik sekma
dieniais laisvo laiko kaip tik 
naudojasi laikraščių skaitymu.

...... ...... ..........Į"... n,.......

Turiu garbės pranešti, kad 
bežiūrint palangėsna, pamačiau 
“Kanados padaužų icinitatorių”. 
Tuoj supratau, kad jau laikas 
ir visiems 
samanų.

padaužoms lysti iš

ir girdėjai? visokių

Cheslerfield 
nes fotelyj jau nebetelpu. 

ir 
atsiplėšus

nes susirinkimai be “lollypops” 
visai nesklandus ir, be to, juos 
gali vietoj kūjelio naudoti. Net 
znokai lieka, su jais palietus 
stalą ar kaktą.

Buvau bebaigianti savo raš
tus, tik staiga išgirdau: “Tele- 
gram, Telegram”. Drebančio 
mis rankomis paėmiau telegra
mą, o telegramistas išsigando 
mano drebėjimo, nes grindys 
pradėjo siuboti. žinoma, bijojo, 
kad apalpęs jo glėbin nepulčiau, 
nes kad nėrė trepąis žemyn 
tai net žarijos pasipylė. Dėl vi 
šoko atsisėdau 
an”,
Pasistačiau bonką “džinės” 
uostomojo tabako, 
telegramą 'skaitau:
“Chicagos Džin Džir Blokine.

Gerb. Tamstos Toronto Ko
respondentai, stop, širdingai dė
tuoju už įvedimą jūsų sky
riaus, stop, gavau gerą orderį 
didelėm garbage kanams stop 
talpinti jūsų raštams, stop, ra
šykite daug, stop,

Manager, Jūsų Vyža”.
Taip telegrama mane nudžitf- 

gino, (pirma mano gyvenime) 
kad skubinsiu visiems parody
ti nors konvertą, o jums pasa
kysiu: iki kitam kartui.

Public padauža No. 1.

patarimas, karščiams užėjus vartoti daugiau drus-

me priespaudos momentu, kirtį d. M. Dundulienę patikusi ne- 
surudijusia viela jilaime,reikia išnaudot.

Gyvenimas tai yra mokykla persidurusi dešinę ranką. Ne- 
ir mes stengiamės tą mokslą trukus pasireiškė kraujo už- 
semt ir kas kart vis žengt pii- 
myn. Ir pažiūrėkit kiek mes 
nužengėm pirmyn per tai trum
pą laiką. į Klivlandijos kongre
są mes išrinkom ti^c du atsto
vus, manydami, 
stipresni kai gaus po pustuzi
nį mandatų. Ir nors gėda pri
sipažint, bet aplinkybės verčia 
pasakyt, kad mes klydom. Dėl-

I to, kad klaidą atitaisyti, mes 
į Montrealijos kongresą, ren- Patarnauja prie gimdymo; gydo stai- 
knm no kplis atstovui 15 dr. *ias ir chroniškas ligas, vyrų, mokam po Ke s ars ovus is ai teru jr yaikų pagai 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.

kad jie bus

jos ir kiekvienam duodam po 
mandatą.

Vienišu žodžiu, pasakius, mes 
prie 2 pridėjom 0 ir n Lt tiek 
delegatų siunčiam į Montreali- 
ją. O jeigu* dar atsirastų no
rinčių važiuot, tai mes sutver 
sim naują draugiją ir išgau- 
sim mandatą.

Tai viskas ką turėjau jums 
papasakot. Dabar, iki pasima
tymo.

Jūsų padauža Nr. 1.

&

nuodijimas. Liga pasidarė tiek 
rimta, kad Dr. Wood skubiai 
padarė dvi operacijas.

Kaip pranašėj a sako, ponios 
Dundulienės būkle dar ir da
bar esanti gana rimta.

DR. G. J. TARULIS 
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

OFISAS:

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

Gydytojų
kos kaipo priemonę karščiui sunaikinti, nėra koks naujas 
atradimas, gydytojai taicpatardami lyg ir praplečia tarp žmo
nių tą praktišką žinią, kokią jau yra nuo senai praktikuoja
ma plieno dirbtuvėse ir kitose įmonėse, kur karštis siekia 
gana augšto laipsnio. Chevrolet Motor bendrovė šią praktiką 
turi įvedusi savo kalvėse ir dūlinėja druskos plyteles darbi
ninkams. Druska paakstina prakaito liaukas daugiau veikti 
ir palaiko reikiamą druskos balansą kūne. Paveiksle parodo
ma Wallace Piersall (kairėj) ir Mike Lauski, kalviai, gavę sa
vo kasdieninę druskos porciją.

KORESPONDENCIJOS

chicagiečiams scenos

^4.-J,aš į kon-

NATHAN 
KANTER

jeigu pri- 
brolių pa-

ir per naktį nemiegoti, bet su
žinot viską apie Onas ir jums 
papasakot.

susižeidimo susirgoDėl 
kraujo užsinuodijimu; jau 
padaryta dvi operacijos.

kiek išliet už 
gerovę!! >
dėl žinių, tai 
nedėsiu. Aš čia, va, gy-

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING 

VIENU METU SENUMO, labai
nupigintos!

60

ŪSE Night and Morning
Promote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletu lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Sale for Infant or Adult. At all Druggists.
If'rilefor Free Eye Bock Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

Skaičiau 
padaužų, bet dar nei karto ne
girdėjau padaužų dainelių, o aš 
pašėlusiai myliu dainuoti. Aš 
jums padainuosiu trumpą dai
nelę, kuri bus lengva išmokt*, 
ir tankiai galima bet kam pa- 
dąinuoti. Nenorėdama apsunky- 
ti su “natoms”, paimsiu vi
siems žinomą gaida, “Atskrend 
Sakalėlis”. Kas ją parašė, bala 
žino, bile tik mokame:

Atskris gandruželis
Per mus’ ežerelį

2 kartu:
Suplasnos sparnelius 
Į O. V. D. langelį. 
Suplasnos sparnelius 
I O. V. D. langelį.

• Matote, neilga, lengva ir gra
ži, o kai šią išmoksite ir pa
kankamai laiko praslinks, da- 
rašysiu dar vieną, ar daugiau 
punktų.

» » «
Padainavau; dabar pasaky

siu naujieną, kaip sekėsi susi
rinkime musų koresponden
tams, ogi vienas koresp. kad 
atvilko “lollypopsų”. .Bematant 
visi puolė prie “lollypopsų”, 
apart vieno, kuris turbut sar- 
matinosi, kad atliko paskuti
nis. O gal reikėjo į ką nors pa
dažyti? Greičiausiai bijojo, kad 
žmona divorso nepareikalautų, 
nes jis jai tuo pačiu grąsina, 
jei ji kramtys “chewing gum”. 
Su laiku manau įpras ir jis,

Ura! Lai gyvuoja Kanadiš- 
ki Padaužos!

Gerbiami broliai ir sesės pa
daužos :

Išgirdęs apie Kanados padau
žų bilizaciją, aš pirmas atžing- 
sniuoju į jūsų rotą ir čia, tvir
tai atsistojęs ant savo kojų, 
pareiškiu, kad visus jūsų ęi- 
jatorių išmislu's, įnešimus, iš
nešimus ir t.t., aš paremiu ir 
palaikau. Taipgi, žinodamas, 
kad savanoriai gauna žemės, 
paskolas ir kitas gerybes iš na- 
čalstvos, tai pirmutinis stoju į 
dobrovolcus ir prižadu nei sa
vo kraujo negailėt 
sieitų 
daužų

Kai 
vertą
vu žodžiu jums, broliai padau
žos, papasakosiu ką mačiau4 ir 
ką girdėjau.

Jūsų padaužos sapnas 
ir Onos.

Vienos subatos vakarą, jūsų 
padauža išsitiesė ir užmigo, vi-

sai nepagalvojęs kokio tai va
karo butą. Ir štai čia jūsų pa
daužai po šonu ir sapnas pasi
pynė.

Sapnuoja jis, kad randasi Ru
sijoj. Stovi kokio tai didmieš- 
čio susparą parėmęs ir žiopso 
į gatvėj karavanu išsirykiavu- 
sius veislininkas, kurie rėkė ir 
šaukė kiek jų anioliški balse
liai leido: — Po tiumočke, po 
riumočke, da vypijom po riu- 
močke!... 
* >1 (•? ' •

Jūsų padauža tik pastrykt 
iš lovos, prie lango. Gi žiuri, 
kad Onų pilnas vežimas ant 
raudonų ratų nudundėjo. Taip 
jūsų padauža ir pražiopsojo Onų 
išvakares.... Bet už tat, jūsų 
padauža prižada kitą metą, kad

Draugijų tvėrimo ir mandatų 
gavimo reikalu.

O štai jūsų padauža, aną 
dieną po strytus besidaužyda
mas, pamatė prie stulpo prili
pytą tokį atsišaukimą, skelbi
mą ar proklepaciją, kaip norit 
broliai .pądąųžos, taip ir vadin
kit, jūsų valia, visų jūsų, visų. 
O ten prie stulpo buvo pasa
kyta šitaip:

Domės! Draugijų tvėrimo ii 
mandatų gavimo reikalu.

Draugai ir draugės: gyvena-

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

Rimtai Serga M
Dundulienė

millions 
to mayonnaise

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR C0 
4707 South Halsted Street 
Visi Telefonai YARDS 0801 

VIENINTELIS DISTRIBUTORIS

MOTERYS
Jau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

CHICAGO ILL.

HART, MICH. — Kaip žinia, 
prieš kelerius metus gerai ži
noma 
darbuotoja, M. Dundulienė, iš
vyko į Michigan valstiją ir ap
sigyveno Hart miestuke. Ten, 
įsigijusi namelį ir žemės skly
pą, ji šiaip taip vargdama gy
veno.

Štai dabar p-ia Wiericli 
mums praneša, kad liepos 25

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it!

MUSU SPAUDOS DARBU

KAINOS PERŽIURETOS IR

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

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie 
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $.800
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00
Siųskit money otde 
rį arba čekį —

NAUJIENOS 
1739 So.

Hdited St. 
HICAGO

FAHL 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10

CEMT 
-50 
•45 
■40 
-35 
■30

15
10

10
20
30

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.

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

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS 
PASIUNCIAM PAŠTU.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

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

jūsų užsakymą.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Neirs 

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Kates:
$8.0a per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
18.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entered as Second Clasi Matter 
March 7th 1914 at the Post Offica 
of Chicago, JJ1. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
I1L Telefonas Canal 8500.

Chicagoje — paltus
Metama .       $8.00
Pusei metu 4.00
Trims menesiams 2.00
Dviem mėnesiams ........... 1.50
Vienam mėnesiui----- -----------.75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
paltui

Metams__ ____ ____ -____ 15.00
Pusei metu ----- 2.75
Trims mėnesiams___ ——— 1.50
Dviem mėnesiams ___ ___ —, 1.00
Vienam mėnesiui ___  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginto)

Metams . ...........................  18.00
Pusei metu m. m...,.............m. 4.00
Trims mėnesiams----- 2.50
Pinigus reikia niuatl pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

virinti. To išradimo patentą, esą, jis jau pardavęs už 
$800,000. j . j ;

Išradimas esąs tikrai ^nepaprastas. Nepaprastas 
tuo atžvilgiu, kad jis padarysiąs tikrą revoliuciją pra
monėje. Girdiv tūkstančiai darbininkų, kurie dabar dir
ba prie metalų suleidiniriib, neteksią darbo.

Kai kurių yra tvirtinama, jog nauji išradimai nė 
mažihą, bet didina darbininkų paklausą. Girdi, žiūrėkite 
į automobilių pramonę. Juk jos dėka atsirado kėtūri mi
lijonai su viršum naujų darbų!

Tai, žinoma, tiesa. Tačiau nėvisi išradimai teraĮ tos 
rųšies., kai išrandama darbo taupymo mašinos, tai jos 
ne tik nesukuria naujų darbų, bet kaip tik priešingai,-— 
tūlosiančius darbininkų pašalina iš darbo.

Prie paskutinės rųšies išradimų, matyti, priklausė 
ir Dr. Longorio išrastasis naujas būdas metalams lei- 
diritl. *

žiaurų veidą ,griežiant dantis niškas pono juokas ją visai r virš jo, toli, toli Myksiančią šviesą, kur tai ant didelio kalno. I •»Siekia ranka šviesos, gal ten,os namai, gal jai pagalba?!Dar kartą, sukaupusi jėgas mėgina iš po medžių išsitraukti, bet ji per silpna ir velnio-
i ulini ,

B. K. ALGIMANTAS *

Iš Pietų Amerikos 
LietuviųGyvenimo

nualsina. Šviesa, jai atrodo lyg artėja pamažu, bet deja ar pasiseks šviesai prisiartinti kol dar gyvybės pas ją liko ?Ar pasiseks Amerikos lietuviams pagelbėti prislėgtą Lie-
— Raudatuvą ?!

MIINTIES LAISVE

MOT

Apžvalga
f; .. . ' • / .

Dar visai neseniai daugelio buvo manoma, jog Va
karų Europos žmonės visam laikui iškovojo minties 
laisvę ir iš dalies žodžio laisvę. Nors ir buvę šiokių to
kių varžtų, bet vis dėlto laikraščiai galėjo gana laisvai 
rašyti ir vyriausybės darbus kritikuoti.

Vienok tos iliuzijos dingd, kai prie valdžios vairo 
Vokietijoje atsistojo Hitlerio vadovaujami nacionalso
cialistai, kurie tuoj istorijos ratų pradėjo sukti atgal. 
Pradėjo dvelkti septyniolikto šimtmečio neapykanta ir 
barbarizmas.

Buvusioje kultūringoje Vokietijoje atsitiko vienas1 
bjauriausių ir šlykščiausių dalykų: naciai ėmė kurti 
laužus ir deginti jiems nepatinkamas knygas. Durnais 
ir ugnim buvo paversti įžymiausią Vokietijos rašytojų 
ir mokslininkų kuriniai.

Bet jei Vokietija ir pasidarė laisvos minties kalėji
mu, tai vis dėlto dar pasiliko kultūringų kraštų, kame 
laisva mintis nėra varžoma, kame spatidai nėra uždė
tas apinasris, kame rašytojams nėra diktuojama, ką, jie 
turi rašyti, o ko nerašyti.

Vokietijos nacionalsocialistų pasisekimas padrąsino 
kitų kraštų fašistus augščiaū pakelti savo galvas. Jie 
irgi pradėjo kalbėti apie fašistiškų diktatūrų štėigimų. 
Tas fašistiškas pavojus ne tik pažangiąsias politiškas 
partijas paskatino sudaryti glaudesnius santykius ir 
vieningai veikti, bet išjudino ir rašytojus.

Štai pernai Paryžiuje įvyko pasaulio rašytojų su
važiavimas, kuris labai griežtai pasisakė prieš fašizmą 
ir minties laisvės varžymą. Suvąžiavima^ įsteigė ir 
Tarptautišką rašytojų sąjungą kultūrai ginti.

/ Pereitą mėnesį sąjunga ir vėl sušaukė konferenci
ją, kuri įvyko Londone. Dalyvavo visa eilė įžymiausių 
rašytojų, kaip tai: Andre Gide, H. G. Wells, Andre 
Maurois, E. M. Foster, Aldous Huxley, Bertold Brecht, 
Benda ir kiti

Rašytojai ir šiuo atveju labai griežtai pasisakė 
prieš fašizmą ir jo pavojų literatūrai bei minties lais
vei. Konferencija išleido atsišaukimą į viso pasaulio ra
šytojus, kad jie atsižadėtų savo pasyvumd ii* stotų į 
eiles tų, kurie yra pasiryžę ginti kultūrą nuo barbariš
ko fašizmo ir nacionalsocializmo.

Šiaip ar taip, bet*tai labai budingas reiškinys. Pa
galiau ir įžymieji rašytojai suprato, jog ilgiau delsti 
negalima, kadangi įvairių krypčių fašizmas štidaro rim
tą pavojų kultūrai

TtiOMAS MANN’O 
PAREIŠKIMASThomas Mann gal yra minusias kuris, naciams įsigalėjus, buvo priverstas apleisti savo tėvynę. Prieš kelerius metus jam buvo paskirta Nobelio dovana,būda jis buvo priskaitytas prie geriausių pasau-

įžy- vokiečių rašytojas,

šiaip p. Vaidylos vadovaujami sandariečiąi esą tyriausio vandens demokratai, kuriems rup} Lietuvos padangės prhblai- Vihiriias “savais, riekoinūriistiš- kais metodais”.O tie metodai labūi originalus: “Amerikos lietuviai neprivalo kiršinti, bet taikinti”...štai kodėl p.
Tuoįžymiaūsių ir lio rašytojų.DabartiniųMann gyvena

SĄŽININGAS POLITIKIERIUS

Kai mirė Park Trammel, senatorius iš Floridos, tai 
laikraščiai rado reikalo pabrėžti tą faktą, kad jis btivo 
neturtingas. Jo asmeniško turto vertė siekusi tįk apie 
šimtą dolerių. Apdraudos jis palikęs per keturis tūks
tančius dolerių.

Tai tikrai nedaug. Juo labiau, kad senatoriaus pa
reigas jis ėjo per dvidešimt metų. Prieš tai jis irgi po
litikoje dalyvavo ir per kelioliką metų turėjo gerai ap
mokamus darbus.

Tačiau čia ne atlyginimo klausimas. Sakoma, kad 
senatorius Trammel turėjęs puikiausių progų pasipini
gauti. Per kelerius metus jis ėjo laivyno reikalų komi
teto pirmininko, pareigas. Tokiu būdu visokiomis “dova
nomis” (dažniausia tos dovatios yra niekas kita, kaip 
tik kyšiai) jis galėjo surinkti šimtus tūkstančių dolerių. 
Ir jeigu jis to nepadarė it turtų nepaliko, tai tas fak
tas liudija, kad jis buvo sąžiningas politikierius.

žinoma, negalima sakyti, kad jis sudarė išimtį. Są
žiningų politikierių yra neifiaža. Iš kitos pusės, vis dėl
to reikia pastebėti, kad Amerikos politikierių tarpe ko
rupcija yra pusėtinai įsikerojusi. Juk nuolat yra išvel
kami į aikštę visokie sukti politikieriai, kurie | jiolitiką 
žiuri kai.p į pasipelnymo šaltinį.

Štai kodėl apie stambi} pbHtikierių, kuris rieįšigyja 
turtų, žiūrima tarsi į kokią keistenybę.

laiku Thoriias Šveicarijoje, kame prieš klūk laiko vięhas a/tža- gareiviškas žurnalas puolė Vokietiją apleidusius rašytojus, žurnalas padarė išvadą, kad gyvendami išeivijoje tie rašytojai susmulkėsią, o jų kūryba eisianti menkyn.Į tą priekaištą ir insinuaciją, kad vokiečių literatūra negali tarpti išeivijoje, atsakė Thomas Mann. Be kitko, jis padarė tok} pareiškimą:“Gyvenimas žiaurus ir beviltiškai sunkus daugūmui, beyėik Visiėms; geraširdiškumu čia maža ko tepasieksi. Negalima neatsiminti Mefis- to žodžių*; ‘žmonės man pasiduoda savo skausmo dienomis’. Jie pūšidubda kaip tik būdami pikti, žiaurus, pilni neapykantos ir nusistatę vienas prieš kitą... Jie tokie darosi dėl vargo ir baimės, prieš gyvevnimą, prieš duonos kąsnio stoką, iš panikos dėl pragyvenimo versmes trukumo, žodžiu, dėl krizės.“Marksizmo ir jo mokslo teisingumą apie ‘ideologinį antstatą’ kaip tik sudaro tai, kad žmonių mintys ir įsitikinimai pareina nuo ekonominių sąlygų. Vargas gadina charakterius, ir tai dabar mes pergyvenaihė praktikoje. D dar norima nuneigti (tuo tarpu, kai tai yra pagrindinis reikalavimas) būtinybę pasaulio ekonominę būklę padalyti tokią protingą, kad šioje žemėje žmogaus gyvenimas butų bent pakenčiamas. šis reikalavimas apšaukiamas “materializmu”.
iO idealizmas, girdi, esąs, K priešingai, nacionalizmas, ra- sistiškas pūsiputimas ir herojiška kitų tautų neapykanta. Tai biautųš niekai, ir jie bus iškelti aikštėn... Svarbiausia raidos linija, hežiu- rint Visų kliūčių ir reakcijos, Veda į susijungimą, solidarumą ir šusiėementavimą.”Thomas Mann jau keliais atvejais pasisakė prieš nacionai- $ocializiūą pareikšdamas, kad Hitleris Veda Vokietiją į barbarizmo laikus. Ypačiai jis patašė griežtą protestą, kai Vokietijoje suliepsnojo degančių knygų laūžai.

SAVOTIŠKI DEMOKRATAI

Visai aišku, šiai kodėl p. VaidylAi, Viniktij ir kįtieiris ponams buvo visai pakeliui sueiti į vienybę su p. Karpium ir J jj panašiais “demokratais”, kurie piestų šoka prieš visus* Smetonos ir tautiškosios vyriausybės kritikus.. Tie “demokratai ir kavalieriai” jau yra pasiryžę savo tikrus brolius aukoti, kad tik galėtų išsilaikyti Smetonos režimas.Kada susidaro tokia šauni “demokratų” kompanija, tai betrūksta tik dirigento, O kadangi, reikia manyti, toks dirigenl- tas susiras, tai visi tie “demokratai” galės sau sutariinali dainuoti:“Ar aš tau, sese, nesakiau, tad Lietuvoje vargų nebebus daugiau”...

tį” it

NAUJAS IŠRADIMAS

Skelbiama, kad Dr. Antohio Longoria suradęs nau
ją būdą geležiai ir kitiems metalams suleidinti arba su-,

“Sandara” vis/ dar “bažijasi”, kad ji demokratijai pritarianti. 0 jei artimi jai žmonės SLA Seime pasisakė prieš rėžoliūci- ją Lietuvos klausimu,’ tai;, esą, tik todėl, kad jiems rezoliucija tepatikusi. Ji buvusi komunistiška.
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(Tęsinys)Pažangiosios visuomenės darbą labai trugdo ir slopina nuo Lietuvos brolių lupami litai, kurių per šešis metus Argentinon atsiųsta trys šimtai tūkstančių. Tais pinigais lėbauja kunigas Janilionis su savo haremu, o taipgi aferistas Kazys Kliauga. Vienas jų klerikališkas, kitas tautininkiškas fašistas, bet tik dėl litų suvogimo. Už tuos pinigus kolonijai nieko gero nedavė, d Viską krimiriališkai pra- lėbavo, per naktis orgijas keldami ir savo šlamštus “švytu- ‘P. A. žinias” širiėrrio-dami. Dykaduoniai saVd litinės gaziėtūs visiems siunčia veltui, bet jos tokios mizernos t ciniškos, kad niekas jų neskaito, jei bent tie, kurie prisibijo, kad jų i-ėdytojai už ne- siprenumeravimą skųs policijai ar išt darbų mėtys.Tai tokie yrh bruožai iš spaudos it Visuomenes datbo istorijos Argentinoj e.Lietuviai darbiriinkai griežia dantimis gnt litpbhių. Dėl to iždo erkės niekur nesirodo; vi- ’sur vyksta uždaruose autonlo- biliubse; su šnipais apsistatę. Istorija kada noi-s kalbės labai daug it labai plačiai apie tą skandalingą aferą, ku*ti Lietuvos vargšų litais Čia daroma. Pamanykite, išmestjais po kelis tūkstančius pėzų kas mėnesiš, tai ne juokai. .0 kas tik prasižioja, kad .gana
ve-

Kelias krutnislėtas, aštrių dieglhj pilnas, kojas pridėti prie žemės begalo skauda. Ša'ūlė degina be pasigailėjimo, nes tamsus perkūno debesiai iš visų pusių spiečiasi, darni audrą. Vėjas smarkiai šniokšdamas ir nepaprastą, baisią pasaką sakydamas, steii giUsi išsklaidyti juodėošius debesius:Aukšta liekna moteris, Uį)Tj skutusiu sijonu, nudėvėta bliu ze, basa ciba tuo keliu. Dviir- ponis joją riebiu arkliu paskui ją ir švaistosi bizunu, kiek pasiekdamas moters kūną. Ji vos gyva, pavargusi nuo aštraus kelio ir skaudžių bizūno smūgių. Jos kojos ir pečiai kruvini, o skruostus plauna ašaros iš nuovargio, skausmo, kaitros ir baimės.Skuba pabėgti nuo pono ir ateinančios audros, bet nesitiki, ries saule it botagas Vis labiau ir labiau ją silpnina. Jau rodosi paskutinis žingsnis ir grius, nes kojos nepajėgia jos toliau nešti. Bet štai vėjaiis padvclkena ir vėl jėgos lyg sutvirtėja, bet ir vėl tokiu pat greitumu nyksta ir nyksta.;Dangus pradeda niauktis, visur pasidaro tariisu, staiga, perkūnas sudunda, sužaibuoja žaibas ir kur tai netoli trenkia. Lietus kai iš viedro veržiasi šniokšdamas, žaibai, perkūnas ir botagas tik švaistosi ir juokiasi iš nuvargusios motery kuri sušlapusi eina dre- bėdariia vos gyva. Dar smarkiau sužaibuoją, perkūnas sū- griaudžtą ir trenkią medin, kuris virsdamąs prislegia vargšę iiiioteriškę prie žėmės/^a^ junta didelį skausmą, kuris padaro kokį tai saldą skon:' burnoj. Užmerkusi akis galvoja, “Nejau aš mirsiu. Juk mano vaikučiai laukia mainęs namie. Juozukas vos 2 mėrie- sių, Julytė šešių metų* o Stasiukas, Bronytė ir Vytukas...’’Atveria akis, rodosi paskutinį gal kartą ir pamatė pono

žade

skriausti musų brolius, kad kąs nori dirbti kultūros darbą, lai dirba be pašalpų, tai fašistai su klerikalais tokius apšaukia aferistais ir tam panašiais žod- žiaiš kad kada nors pasieks teisingumo ranka Lietuvos iždo erkes ir nušluos jas nuo sveiko Argentinos lietuvių visuomenės kūno.Urugvajuje eina grynai socialistinis laikraštis “Naujoji Banga”. Brazilijoje jam panašus yra “L. A. Brazilijoj”. Argentinoje socialistinės įdėjos darbą užsigrudijusiems draugams taipgi niekas ir niekuomet neišplėš-Tat reikalingas kontakto sudarymas visose trijose minėtose respublikose. Reikalinga vieni kitiems paduoti draugišką ranką įdėjos leidinius ir dradarbiauti.Nelaukime, kad karta tūtai padarytų! Raskime bendrą kalbą dabar!Kas riepritaria Romos ir Maskvos diktatoriškiems internacionalams, tam yra atviras kelias į demokratijos draugų minias ! Tik nebūkime pasvyvųs dabar, kada kiekvienas drau-. gas privalo pareikšti savo nuo irionę it tarti savo žodį dar svyruojantiems ir abejojantiems draugams.Sudarykime ryšius, o tuomet Iriusų darbas triumfuos!

Vienok reikia manyti,

t*

skaityti socialistinės juose ben-sekančioji

Karaliai ir jų Meilužės
' ' ' ' • ' • '■ i I 1 ■' ' '' ’ ■ ' ■ ♦

Magda Lupescu Rumunijos Valdovė

tai didikų, poną ir kunigų pu< sėje. Dabar kita gadynė. Valia matyti, valia ir girdėti ir kitam pasakyti. Niekas mus už tai nebaus.Tad, eikime toliau. Portugalijos karalius Manuelis, katalikas, ne koks ten parmazo- nas ar bedievis, “mylimas” paties papos, tiek nusipalaidu- navo, kad galų gale prarado sostą ir savo gyvybe turėjo atsimokėti. Iš jo gyvenimo paduodama vienas iš sekančių faktų. Kartį besilankydamas Paryžiaus kabaretuose, teatruose ir visokiuose naktiniuose urvuose, Ispanijos karaliui Alfonsui padedant, suėjo į pažintį su garsia vaudevilio šokėja Gaby Deslys. Ji jam tiek patikusi, kad jai šokant, jis nebegalėdavo susivaldyti,rankomis tiek plodavo, kad iŠ akių ašaros riedėdavo ir klykštaudavo kaip vaikas, o naktis su ja praleisdavęs naktiniuose rezortuose. Tai buvo viena tos scenos pusė. Kita — tai ta, kad ją apkrovė $100,- 000 vertės perlais, nupirko šimtą geriausių suknelių, pats jas pristatė ir, magaryčioms, davė save jos piršto nage nufotografuoti. Taip tas “JO Didenybė'’ virto savo aistros Vergu ir nykŠtukū prieš paprasto Paryžiaus šoferio dukte- rią.Bet gyvenimas nestovi vietoje. Portrigalijos liaudis tada kentė didžiaiisį skurdą, alkį ir vargą. Visa šalis priklausė didikams, ką jie skyrė varguomenei, buvd tik nuotrupos ir tai skaitydavo už didžiausią malonę. Pasklidus gandams apie karaliaus didžias dovanas ir palaidą jo gyvenimą Paryžiuje, gyventojai ėmė nerimauti ir ėjo iš kantrybės, ko pasėkose revoliucija stojosi įvykusiu faktu, o patsai, karalius buvo nužudytasTaip baigė savo šaunųjį gyvenimą karalius Manuelis. Tačiau dar slaunesnis buvo jo artimas kaimynas, . Ispanijos eralius, Alfonso. Jo darbai tiek pasižymėjo ir gausus, tad ir laikraščiuose nebeapra- šomi. Jo nuotykiai su moterimis skaitoma tiesioginė sosto netekimo priežastimi. Na, o juk tas karalius tai tikriausiais ir brangiausiais papos aliejais buvo išteptas.Nuo senų sėnoves yra įsigyvenęs paprotys garbinti dienūs, stabus, karalius, kunigus, ponus ii* pildyti jų užgaidas kaipo “diėvų valią”. Buvo ina- noma (kai kas dar ir šiandien tiki), kftd “ponai” yra gimę pagal atsikru dievų orderiu ir todėl jų darbai nėra galima eiliniam žmogui kritikuoti, jiems esą iš dievų paskirta vargšus valdyti. Bet kada gimė tyrusis prispaustųjų pro-, tas, tų dievų pateptinių sostai ėmė traškėti ir jų silpnybės kilti gyvenimo švieson.štai Magda Lupescu, paprasta žydų kilmės merginū. Jos tėvas, kaip sako, džiunksų dyieris. Nė turtu, nė kokiais ten meniškais gabumais, o paprastu gamtos duotu grožiu, magnetiška jėga, Rumunijos karaliųvo moterį ir, laujant Magdos pamesti, atsisako nuo sosto ir išbėga į Paryžių. Tiek ji jam btangi.Karolis, tiesa, silpnas žmogus. Jis šiandien Europos kakalių nėra laiikiamas švbčias, jis nepopuliarus jų tarpe. Bet, juk tas sūnūs palaidūnas nebuvo kitokis ir jaunystės die- nose,^—jis jau tada buvo pakankamai pasižymėjęs savo avantiūromis su moterimis, o visgi jis galėjo sostą paveldė- ChaėaktA’ingiaūsiu nūo- tikiu iš jo jaunystės gyvenimo skaitoma tai tas, kad jis tuoj po vestuvių su princesė Elena medaus! mėnesio kelionėje susitikęs su čigonų gražuole Marco-Vici tiek įsimylėjęs, kad net palikęs žmoną, užsi- daręs šii čigone gretimam vie-

prisivilioja j Karolį, kurs vėliau dėl jos pavaro sa- vo moterį ir, konservatyviš- kiemsiems elementams reika-

ii.

šbuty. Manoma, kad jei nebūtų tada pasitaikiusi dar gražesne Magda Lupescu, tai čigonei tikrai butų tekę suvaidinti nemenką rolę Rumunijos valstybėje.Kuo baigsis meilės romansas su Magda, dar niėkas nedrįsta spėlioti. Vienok, gero tam aistriam karaliui niekas nepranaiauja. Jo gyveninio likimas, žinoma, klauso karmini 1930 metais, kada jis L — .. " ...iš Paryžiaus ir grąžino jam
kolkas, priims. Jie jį ir ‘ i būvb pabėgęs su meiluže, atsikvietė iš Paryžiaus ir grąžino jam sostą, 'tiesa, jis tada karininkams pasižadėjo Magdos į Rumuniją hegčąžinti. Bet išėjo atvirkščiai. Magda sugrįžo ir, šiandien, galima sakyti, už Karolio nugaros diriguoja visą valstybinį gyvenimą. O tie bukapročiai karininkai randa tai galiniu pakęsti ir Karoliui už pažado “sulaužymą” nematė i. ■ * i ■' .'T. ' ' . « ireikalo pagrąsinti., g

Karalius dėl paprastos 
šokikės galvą praradoBet skleiskime praeities pažinimo knygą. Praeitis romantiškesnė, ji ir turtingesnė. Tada buvo laikai tokie, kad didikai iš paprasto žmogaus darė Sau gyvenimą, lėbavo ir vedė palaidų, ištvirkusį, gyvenimą, o kunigai visą tatai noriai pridengdavo religine skraiste. “Mužikai”, anot jų terminologijos, buvoskurdas ir vargas kęsti, o atlyginimą iš dievo prašyti. Negana to, už nepaklusnumą ry* kŠtėmis ir kitokiais įnagiai* plakdavo, neretai, iki mirties Niekam nebuvo galima pasiskųsti, neš' tada tiesa buvo tik

verčiami alkis,

Karalius Louisas XV 
kojų pirštus bučiavoSakoma, kad vyras valdo pasaulį, o moteris vyrą. Ar čia tikra tiesa, graži frazė — nesiginčysime. Bet, kaip ten nebūtų moteris istorijoje yra suvaidinusi ir gana nemenką rolę. Viena iš geriausių aktorių yra skaitoma Madame du Barry. Istorijos žinovai sako, kad ji buvusi gabiausi karalių naikintoja. Tai geras kreditas. Tačiau, nors ir su tokiu kreditu, ji Francijoš Revoliucijos Tribunolo buvo pasmerkta ir giljotinoje nužudyta. Dalykas gi toksai.Madame du Barry buvo paprasta, ne “mėlynojo” kraujo moteris. Mėgo skaitymą ir kiek muzikos. Tarnavo hekurį laiką už skrybėlių dirbėjo pa- gelbininkę. Ypatingai pasižymi suokalbiuose. To dėka ji ir iškilo.- Kunigaikštis du Barry, tai pastebėjęs, ją vedė už moterį tikslu suteikti kunigaikštienės titulą, kad tuo jai palengvinti “žygį” į karaliaus rumus. To jai pilnai pakako. Louisas XV tuoj į ją tiek įsimyli, kad ima jos kojų pirštus bučiuotji ir tarnauti sienis jos kapryzams. Jis dėl jos nesigailėjo nieko, kas buvo valstybės ir ką jo ranka tik galėjo pasiekti. Dovanojo pasakiškus Jūrius, pilis ir didžiausias brangenybės.(Bus daugiau)

ar tik taip sau
yra suvaidinusi ir

vi

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



Trečiadienis, rugp. 1936 NAUJIENOS, Ghicago, III.

Iš Lietuvių Tautinių 
Kapinių trustisų 

susirinkimo
Rugpjūčio 2 dieną, vyko 

Lietuvių Tautinių Kapinių 
trustisų mėnesinis susirinki
mas. Susirinkime dalyvavo ir 
advokatas Kl. Jurgelionis, re
daktorius kapinių leidžiamos 
knygos. Jis parodė daug gra
žių paveikslų kapinių pamin
klų.

Nors nesu ekspertas, bet tu
riu pasakyti, kad paveikslai 
taip atrodę, lyg žiūrėtum tie
siai į paminklus.

Tas p. Jurgelionies ėmimas 
paveikslų sutaupius penkis do
lerius kiekvienam loto savi
ninkui, kuris norės prisidėti 
prie išleidimo knygos. Mat ne
reikės mokėti fotografui už 
nutraukimą paveikslo. Teks 
tik už “kato’> arba klišės pa
darymą užmokėti paprastą 
kainą.

Gi p. Jurgelionis ima pa
veikslus dabar, kai yra gra
žiausias metų laikas.

Susirinkime taipgi dalyvavo 
Kazys Stuparas, lotų savinin
kų komisijos narys; Šniukas 
ir Andrulis nedalyvavo.

Trustisai komisijos padary
tas išlaidas pusėtinai “patar
kavo”. Jie gal ir turėjo teisę, 
ba mat jie atsako už kapinių 
turtą.

Komisija rūpinsis išleidimu 
knygos, bet kai prieis finansų 
klausimas, tai yisi kartu tar
sis.

Komisija nutarė užsiprenu
meruoti Naujienas ir Vilnį, 
kad tie dienraščiai kasdien 
butų kapinių raštinėj.

Kurie norite prisidėti prie 
kapinių knygos išleidimo ir 
kurie norite, kad jūsų pamin
klų atvaizdai tilptų toj kny
goj, malonėkite kreiptis į ka- 
piniij užveizdą arba į komisi
jos narius. Štai komisijos na
rių adresai: A. Rubinas, 3231 
So. Emerald avė.; 'J. Balcunas, 
3200 So. Lowe avė.

P. Daubaras.

250 šunų savininką 
teisme

Antradienį 250 chicagiečių, 
savininkų šunų, kuriems nėra 
išimta laisnių, arba kuriems 
leista bėgioti palaidiems, atsi
dūrė teisėjo Rooney kamba
riuose. Teisėjas nebaudė skau
džiai savininkus šunų, bet pa
reiškė, kad patvarkymai liečią 
laikymą šunų, privalo būti 
griežtai pildomi. Visiems įsa
kė sugrįžti į teismą vėliau ir 
parodyti išpirktus šunims lai- 
snius. Be to, jis įsakė neleisti 
į gatvę šunų kitaip, kaip ve
damų už pavadžio.

Gubernatorius pir
mas užsiregistravo

Iš Carnival oi Great
Lakęs

I

Lietuvių Skyriaus Komiteto
Susirinkimas

Pirmadienį, rugpiučio 3 die- 
ną, Sandaros svetainėj įvyko 
Carnival of Great Lakęs Lietu
vių Skyriaus Komiteto susirin
kimas. Suvirinkime dalyvavo 
apie 15 asmenų.

Kadangi tokiuose atsitiki
muose pinigai yra svarbus da
lykas, tai Finansų Komisija iš
davė raportą, kiek pas ją ran
dasi kapitalo. Dėl kapitalo vi
suomet ir visur kyla įvairių 
ginčų. Jei butų daug kapitalo, 
gal butų mažiau ginčų, bet to 
kapitalo atsirado nedaug. Kas 
daryti? Kai kurie komiteto na
riai nuleido rankas, nusiminė. 
Vienok didelė dauguma komi
teto narių pasiryžo tą pradė
tą darbą varyti iki galo.

Jau duoti rankpinigiai laivo 
(float’o įrengimui. Komitetas 
mano taip: jei dainų programc 
negalėsime su'rengti, tai laivą 
turėsime visą laiką tuose iškil
mėse.

Viena didelė šokėjų grupė 
pareiškė, kad jie, jei bus rei
kalas, dalyvaus lietuvių progra- 
me be jokio atlyginimo. Tai 
yra didelis pasiaukavimas iš šo
kėjų pusės.

Prisirengimas eina toliau. Fi
nansų Komisijos nariai eis pas 
biznierius ir profesionalus pra
šydami finansinės paramos 
įrengimui gražaus lietuvių lai
vo. O jei liks pinigų, tai bus ir 
surengimui didelio muzikos, šo
kių ir atletikos programo.

čia gimę lietuviai išsireiškė, 
kad atvažiavę lietuviai iš Lie
tuvos mažiau yra entuziastiški 
surengime lietuvių iškilmių, ne
gu Amerikoj gimę lietuviai.

Suprantama, čia nėra visos 
Lietuvos reikalas, čia yra tik 
išsigarsinimas Chicagos lietu
vių. Kas supranta Chicagos lie
tuvių išsigarsinimą šiame atsi 
tikime, tas prisideda. Kad visi 
lietuviai prisidėtų, negalima nė 
reikalauti, nė norėti.

“Naujienos” šio komiteto 
pranešimus ir raštus talpina 
be jokio atlyginimo.

—- Ant-Anas.

Tautinių kapinių 
paveikslai

Lietuvių Tautinių Kapinių 
jubilėjaus knygos redaktorius 
adv. K. Jurgelionis jau yra ne
traukęs daugiau kaip šimtą ka
pinių paveikslų ir paminklų. 
Paveikslai labai gražus.. Pa
minklų savininkai gali juos par 
matyti adv. Jurgelionio ofise, 
3241 So. Halsted St.

Jis rūpinasi atsteig- 
ti kasdieninį biznio

Nuo pirmadienio “Naujie
nose” vėl pasirodys DAILY 
BUSINESS DIRECTORY — 
(Kasdieninis Biznio Sąrašas). 
Jo atsteigimu rūpinasi “Nau
jienų” atstovas p. Frank Bu— 
law.

Norint pagelbėti “Naujienų” 
skaitytojams susirasti nusipir
kti įvairių, paprastų ir nepap
rastų daiktų, įtaisų ir reikme
nų priseįna a(steigti Kasdieni
nis Biznio Sąrašas.

Pas. musų lietuvius biznie-. 
rius galima susirasti ko tik 
pirkėjai ieško. O iš. telpančių 
Kasdienini am Biznio Sąraše 
apskelbimų lengvai bus gali
ma susikasti įvairios biznio įs
taigos.

šiuomi ir norima atkreipti 
biznierių atidą, kad visi, ku
riems rupi savo verslą praplė
sti priduotų savo apskęlbimus 
į Kasdieninį Biznio Sąrašą.

Apskelbimų kainos yra nuo 
$3.00 iki $10i00 ir daugiau už 
mėnesį laiko. ,

Priduodami apskel b i m u s 
kreipkitės į “Naujienas” arba 
šaukite musų atstovą p, Ęrank 
Bulaw, telefonu CĄNAL 8500.

ADMINISTPAGUA.

Roseland
SLA. 139 kuopos narių 

atydai

UNIVERSAL BANKO ŠĖRININKAI 
PRAŠOMI ATSILIEPTI

Universal banko šėrininkai 
rėš kita tiek sumokėti už ša- 
• Šerus.
Kada didieji negali, tai ima

mi į nagą mažieji.
Ir nuo tų, kurie1 pardavė sa*, 

vo serus 10. metų atgal, yra reir 
kalaujama pinigų. Toks yra 
teisėjo Nięmeyer nusistaty
mas.

Pardavusių 10 metų atgal še* 
rininkų yra apie 250.

Kada jie pardavė savo Še
rus, bankas buvo gerame sto
vyje. Todėl reikalavimas kad ir 
jie sumokėtų pinigus už Šerus

išrodo neteisingas.
Keletas tokių šėrininkų yra 

pasiryžę <įu‘oti apeliaciją į aug- 
štesnį tėisjuą. Reikia, kad visi 
susidėtų. Tuomet kaštai kiek
vienam bus labai maži. Apelia
ciją rengia adv. K. Jurgelionis.

Visi Universal banko šėrinin
kai, kurie pardavė savo Šerus 
apie 10 metų atgal ,yra kviečia-* 
čiąmi greitu laiku sužinoti su 
adv. K. Jurgelioniu. Jo ofisas 
randasi adresu 3241 S. Halsted 
st., telefonas Calunaet 7262. Ofi
so valandos dienomis nuo 1 iki 
5, ir vakarais nuo 7 iki 9 vai.

dvigubas Cellophane 
Old Golds cigaretų įvy
niojimas juos apsaugo
ja nuo drėgmės, saus
ros ir visų kitų cigaretų 
pasitenkinimo priešų.

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

skiai
83rd AND KEAN AVENUE

Automobiliai
IR

Auto Mekanikai
šiame skyriuje skelbiama tik 

automobiliu pardavėjai ir auto me- 
canikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Bungalow Inu
Musu užeigoj visados randasi ge

riausios rųšies degtinė, vynas, alus, 
j cigarai, cigaretai; užkandžiai veltui. 

Muzika kasdien. Graži vieta visiems 
užeiti ir gražiai laika praleisti. At
dara visa naktį. Savininkai:
PETER GREEN & JOS. TREPOSKAF 

82nd and Kean Avenue

Antradienį buvo pirma die
na registracijai piliečių atei
nantiems balsavimams. Illi
nois gubernatorius Horner bu
vo pirmas asmuo užsiregistra
vęs vakar. Po jo užsiregistra
vo visa eilė demokratų parti
jos narių, ypač įvairių virši
ninkų.

Pavaišino pasažierių 
kumščiomis aero

plane '■
Miami—Chicago linįjos ae

roplane pasažierius naktį iš 
pirmadienio į antradienį pra
dėjo skandalyti. Jis pasidarę 
tiek trukšmingas, kad , aeron 
plano pilotas turėjo kumščia 
jį nutrenkti ir uždaryti areo 
plano kamaroj.

Pirmoj aeroplanų stoty tą# 
pasažierius tapo išsodintas. 
Aeroplanas pasiekė Chicagą. 
Orlaivių linijos direktorių^ 
paaiškino, kad pilotas aero-. 
plane yra kaip kapitonas lai-, 
ve. Jo paliepimų pasažieriąiį 
turi kląusyti.

Sidabrinės vestuvės
Rugpiučio 1 dieną įvyko iš

kilmingos sidabrinės vestuves 
p. Jono Grigo ir žmonos, ku
rie gyvena adresu 2057 Ccr- 
mak road.

Iškilmės atsibuvo Ncffo sve
tainėje adresu 2435 So. Lea- 
vitt Street. Jose dalyvavo apie 
200 žmonių.

Iš svečių kalbėjo Mrs. K. 
Keturakis, W; Ncffas, A. Lu- 
bertas, A. Pleiris, A. Storm, 
pp. Grigų duktė Julijona, sū
nūs Adolfas ir patys pp. Gri
gai.

Pp. Grigams sudėta daug 
gražių linkėjimų,

Po kalbų ir užkandžių sve
čiai linksminosi, dainavo ir 
šoko.

Jubiliantai, jų sūnūs, ir duk
tė, kalbėdami, dėkojo susirin
kusiems svečiams ir rengė
jams, Mr. ir Mrs. Deiųik Kun- 
ce, Mr. ir Mrs. Druktėnams 
už gražų pokilį.

Ponams Grigams įteikta 
dęjlių dovąnų; ir gėlių- —XX.

Juozas Tamkevieia 
palaidotas Tauti

nėse kapinėse
Antradienį, rugpiučio 4 die

ną, Lietuvių Tautinėse Kapi
nėse tapo palaidotas Juozapas 
Tamkevičia 52 metų, iš Har- 
;vey, Illf

Velionis Tamkevičia mirė 
St,. Frances. ligoninėj rugpiu
čio 1 dieną, 1936 m.

Paliko čia Amerikoj du sū
nūs ir dvi dukteris, o Lietu
voj tėvus.

Paėjo iš Alytaus, Suvalkų 
rčdybos. Amerikoj išgyveno 
31 metus.

Velionis Juozapas Tamkevi- 
čia, tapo palaidotas brolio An
driaus; lotę No. 20, Daukanto 
sekcijoj.

Atiduoti paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinti su velio
niu suvažiavo gražus būrys gi
minių ir draugų, viso daugiau 
kąip 20 automobilių. Atlikę 
liūdnas pareigas palydėtoj ai 
apleido kapines.

(j ui
Kiti Budriko radio programai 

būna dar iš stoties WAAF, 92G 
kik, pirmadienį ir penktadienį 
7 vai. vakare. Taippat regu
liarus ir įdomus programai' 
duodami iš stoties WHFC 
kiekvieną ketvirtadienio vaka
rą nuo 8 iki 9 vai.

— Kaimynas.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms
šie lietuviai ir lietuvaitės H; 

siemė laisnius (leidimus) va 
dyboms:

Henry Milewski 23 m. ir He- 
len Wolek 20 m.

Albert Tanis 25 m. ir Betty 
Chalmers 25 m.

O'rville1 Behrens (Algonųuin, 
III.) 22 m. ir Helen Geddis 2<; 
m.

Frank Jasinski 39 m. ir Betty 
Fail 32 m.

Frank Stonis 30 m. ir Elsie 
Seding 22 m.

BUDRIKD PROGRAMAS

Anna’s Tavern
Musų užeigoje visados yra geros ru- 

_______ ... _______ ___ ~ Sies degtinės, vyno, alaus, cigaru, MILDA AUTO SALES cigaretų ir užkandos. Vieta naujai 
atidaryta ir gražiai išpuošta. Stalai 

Vienintelis lietuvis pardavėjas .moterims ir merginoms, taipgi ir
Buick ir Pontiac automobilių. Užr n?.a^0I\a^.PJį!’^rnav^as' 
aiko šešis patyrusius mekanikus.

Pataisymo darbai yra garantuoti ir 
bus praleisti valdžios inspektorių. 
Domininkas Kuraitis 

806 West 31st Street 
Victory 1696

Vienintelis lietuvis

J. K. AUTO REPAIR SHOP 
Repairing — Overhauling — Battery 
Service — Straightening fenders and 
painting.

Darbai garantuoti. Geras ir 
bus patarnavimas.
911 W. 83rd Place

JAS. KASLAUSKAS 
Yards

sku-

0955

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

4020 ARCHER AVENUE 
Tel. Lafayette 2082

Tei

sus draugus ir pažįstamus i 
Anna’s Tavern.Savininkės mama ir 
duktė. e
R & A. Pečiuliumene

8446 So. Vincennes Avė.

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

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

“NAUJIENŲ” ADM.

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street

Musų užeigoj visuomet randasi ge
riausios rūšies gėrimai kaįp ameri
koniški. taip importuoti ir visokios 
rūšies maišyti alus Miller HighLife. 
taipgi gaminame kasdieną šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame 
visus draugus ir pažistamus atsilan
kyti.

Savininkės Mama ir Duktė.
EMMA IR EMILY,

Troy Tavern
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, Topaz ir 
Kollęr alus ir cigarai. Penktadie
niais duodama žuvis veltui, šešta
dieniais muzika ir užkandžiai. Taipgi 
yra ir erdvinga svetainė gražiai iš
puošta su daug stalų moterims ir 
merginoms — tinka vestuvėms, pa
rems ir kitokiems parengimams. 
Kviečiame visus draugus ir pažįsta
mus. Savininkai
FRANK ir MARCELLA SHIMKAI 

4314 Archer Avė. tel. Lafayette 2617

SLA. 139 kuopos susirinki
mas įvyksta trečiadienio vaka
re, rugp. 5 d., 7:30 v. vakare, 
Palmer Parko svetainėj.

Visi kuopos nariai prašonr 
dalyvauti susirinkime, nes yra; 
daug visokių kuopos reikalų, 
kurie turės būt svarstomi, o 
ypatingai išklausymas seimo 
delegatų raporto. Pereitame su
sirinkime dėl karšto oro ir dėl 
to, kad nedaug narių susirinr 
ko, nutarta seimo delegatų ra 
portas palikti rugp. mėnesio su
sirinkimui. Tad šiame susirin
kime turėsime progos delegatų, 
raportus išklausyti.

Taipgi primename nariams, 
kurie esate pasilikę su mokes
čiais, užsimokėkite, kad nelik- 
tumėt suspenduoti.

Valdyba*

Rekomenduoja nu
mušti ratas elektrai

Harry R. Booth, Illinois 
Commerce Commission pata
rėjas, rekomendavo komisijai 
nustatyti tokias ratas už elek
trą Commonwealth Edison 
kompanijai, kad jos grynas 
pelnas butų sumažintas $6,- 
500,000.

' ■»

Žuvo dirbtuvėj
Peter Burtyk 20 metų, 727 

West 117 Street, dirbo Acmę 
Steel kompanijai. Mašinos ko- 
čiolai (roliai) pagavo jį ir 
sutriuškino. Kočiojai paga:vo 
pirmiausia ranką, įtraukė ją 
iki peties, ir nors kiti darbi
ninkai sustabdė mašinoms o- 
peruoti pajėgą, kočiojau įtrau
kė nelaimingo vaikino visą 

’kuną koliai mašina sustojo.

Populiarus sekmadienių B už
riko radio programai iš stoties 
WCFL 7 vąl. vakare visuomet 
būną vieni .charakteringiausių 
ir įdomiausių radio programų 
transliuojamų lietuvių kalba. '

Jų aukštą kokybę sudaro sto
ties galingumas, orkęstros. to
bulumas ir skoningas progra
mos sutvarkymas, už ką ten
ka kreditas pačiam progrumij 
leidėjui Juozui Bu‘drikui. •

Praeitą sekmadienio vak., t. 
y. rugpjūčio 2 d., Budrike ra
dio programas itin buyo įdo
mus. Malonios muzikos melodi
jos, kurias išpildė Budriko nau
ja radio orkestrą, kartkartė
mis švelnus solo dainavimas su
darė malonią nuotaiką kiekvie
nam lietuviui radio klausyto

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Englewood 5883—5840

... w 'L
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21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

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

701 W. Žįst Place
Tel. CANAL 7522.

Hosjpital 
Ligoninę

SVEIKATOS KLINIKA
T<^?lmami _ $ 12-00

$45-00
Akušerija na- ^>00

muose ................  ■ M V V
Medikalė egzami- $1 “(10 

naciia ..................  I. VV
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 So. Kedzie Avė.

John Gricius Tąilor
Pranešu visiems draugąms ir koštų- 
meriams, kad persikėliau į naują 
.vietą. Per daug metų esu gerai pa
tyręs savo darbe. Siuvu naujus ant 
užsakymų ir taisome ir kiminam© 
senus už prieinamas kainas. Dal
bas garantuotas.

821 W. 34th St.

Tavernos
Kur Susirenka Lietuviai____

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

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tel. Englewood 2792

6556 So. Statę St.
kampas North Wešt 66 St.

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

PĘTE YOUNG 
82nd and Kean Avenue 

LEGION INN~
Pranešam draugams ir pažįsta

miems, kad esame naujame tavern 
biznyje. Musų užeigoje visados ran
dasi geros rūšies degtinė, vynas, 
Cream City alus, cigarai, cigaretai. 
Penktadieniais veltui žuvis, šeštadie
niais užkandžiai ir muzka, Erdvinga 
svetainė gražiai išpuošta dėl vestu
vių, parių. ar kitų parengimų. Savi
ninkai STANLEY BAGDONAS IR 

AN.NA GEDVILAS.
2701 W. 47th Street

SUSIRINKIMAI

A.±A.
I STANISLOVAS DRUKTENIS
; Persiskyrė ’ su šiuo pasauliu 
: rugp. 3 d., 3:45 vai. po pietų, 
!, 1936 m., sulaukęs pusės am- 
» žiaus, gimęs Lietuvoj, Norvai- 
\ nių kaime, Šilalės parap., Tau-
> ragės apskr. Amerikoj išgyve- 
; no 25 metus.
i Paliko dideliame nuliudime 
: dukterį Stanislavą ir žentą Ro-
> maną Ryjewskius, seserį Grace 
’ Sebeskį, brolį Aleksandrą ir
■ brolienę Pearl ir jų šeimyną, 
r pusseserį Rozaliją, Lipskienę, 
’ švogerį Stanley širvidą ir gi- 
- minės.

Kūnas pašarvotas randasi I.
J. Zolp koplyčioj, 1646 West , 
46th St.

Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, rugp. 6, 8 vai. r. iš kop
lyčios į, šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu- 
lingos pamaldos už velionio

* sielą, o iš ten bus nulydėtas j 
Šv. ’ Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Druk- 
; tenio giltinės, draugai ir pažy- 
' stami esat nuoširdžiai kviečia-
■ mi dalyvauti laidotuvėse ir su- 
; tekti jam paskutinį patarna-

* vimą ir atsisveikinimą.
* Nuliūdę liekame,

duktė, žentas, sesuo, brolis, 
brolienė, pusseserė ir gimines.

Patarnauja Laid. Direktorius
I. J. Zolp, tel. Boulevard 5203.

TeL Republic 8402

Grane Coal Co
5332 S. Long Ave<

h Chicago, IIL

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.
..... .... • ■ • -, ■ • ■ , ■' , ■

Siunčiam Gčles Telegrama 1 Vlaaa
PaHaullo Dalie

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

< 1 , „ j/,'/J j.'; ' /-Vi j'? VĮ1"1'1;.;! .„ j.' /'į' |l'': 1 "'k f: ■ • t ■ / ./.a;.

Laidotuvių Direktoriai!

p JUOZAPAS
b U BEIKI
L IR TĖVAS

REPublic 8340

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

Bridgeporto Namų Savininkų Sąjunga laikys mėnesinį susirin-
Lietuviųkimą trečiadienį, rugpiučio 5 d., 7:30 vai. vak,, 

Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi nariai malonėkite at
silankyti, nes yra daug svarbių reikalų aptarti.

S. Kuneviče, ra|t.
Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 226 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, rugpiučio 5 d., 7:30 valąndą vakare J. Grigai
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.

Morning Star Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą rugp. 6 d., 
8 vai. vak. Kliubauzėj, 2007 North avė. Draugai, malonė
kite atsilankyti į susirinkimą, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti ir nesivėluokite. —M. ChOp^l, rast. (

SLA 63 kp. mėnesinis susirinkimas bus 6 d. rugp., 
vak. Tuley Parko svet., 90 Str. ir St. Lawrence 

nes bus

7:30 vai. 
avė. Na- 
renkamiriai kviečiami atsilankyti skaitlingai, 

darbininkai 63 kp. išvažiavimui. Taip pat bus svarstoma 
kiti svarbus reikalai. — Valdyba.

Ketvirtadienį, rugpiučio 6 d., J. Yuškos svetainėj įvyksta lie
tuvių demokratų politinės organizacijos susirinkimą^. Bus 
renkama naujas pirmininkas vietoj rezignavusio Jono Rė
kaus. Bus ir daugiau svarbių organizacijai reikalų. Taigi 
malonėkite visi nariai atsilankyti. Susirinkimas prasidės 
lygiai 8:30 vai. vakare. Yuškos svetainė randasi adresu 
2417 W. 43 St.



Liepsnose, be to, žuvo 18
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Iš dvelkiančiu Gaisro GriuvėsiuX)

Vakar per dieną žmonių ten, pamatęs gaisrą, 
minios stovėjo prie Newbęrry, gelbėti arklius, bet prie jų į Šiuose. 
Peoria, 16-tos ir 18-tos gatvių, ’ prieiti negalėjo. Jis puolė gel- 
kur praeitą naktį gaisras su^bėti zuikius, kurių buvo dvy- 
naikino 25-kius trobesius ir 
visą gyventojų turtą. Netik tie 
žmones, kurių vienintelis tur
tas liko jų gyvybė, buvo susi- 
k raustę į gatves, bet ir dauge
lis žmonių iš tolimesnių apie- 
linkių susigrūdo pamatyti tra
gedijos vietą.

Bet ką gi žmogus gali maty
ti po gaisro, kur tik anglis ir 
pelenai paliko? Čia vietoms 
gyvenamų namų nei pėdsako 
neliko, 
kitas jų turtas susimaišęs su 
pelenais. Tik matyti geležies 
stuogarai susiraitę 
griuvėsių, 
buvo gaisro 
nespėta laiku užgesinti, yra 
apdegę, sienos beriogso, o 
šiaip viskas sudegė. Kuriuos 
tik namus gaisras palietė, 
vienas jų nebus tinkamas 
remontuoti.

NAUJIENOS, Chicago, UI 
■■..........■ ................... .... ............... . ................. I " '■

gyveno neturtingi darbo žmo
nės.
,> žmonės pražudė viską

Kitas dalykas. Ugnis išsi
plėtė Urnai Fąktinai. ji išsi 

t ...

T

Vagiliai įsiląužė į pp 
Budrikų namus

Gyventojų baldai ir

kišant iš
Kiti namai, kurie 

paliesti ir kurių

liktu Bet ir zuikiai jau buvo 
sudegę. Tik vienas, kitas jų 
dar buvo matyti raivantis lie
psnose.

Charles Pfrang matę, kaip 
vienoj arklydėj trys arkliai 
sudegė, o vienas jų iššoko per 
liepsnas ir apdegęs leidosi 
gatve—policijantas arklį nu
šovė.

Apdegusius arklius, kurių 
policija nespėjo nušauti, civi
liai žmonės

Vištos ir 
gyvuliai nei 
nepaspruko, 
jų sudegė.

Arkliai lengvai buvo 
kaitomi, nes jų lavonai

Trečiadienis, rugp. 5, 1936
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Gaisras į pusę valandos 
siplėtė. Pirmiausia užklupo ar- 
klydes. Į liepsnas patekusių 
arklių žvengimas virto spiegi
mu. Ir šunis, kurie buvo už
daryti arklydėse, pradėjo 
kaukti.

Liepsnose degančių gyvu
lių triukšmas, pažadino vietos 
gyventojus ir visi laiku spėjo 
pabėgti nuo gaisro.'

Spėję išbėgti iš degančių 
namų skubinosi gelbėti ark
lius, bet per liepsnas prieiti 
negalėjo.

Juozapas Tamošauskas, 
1611 Newberry Avė., gaisrui 
kilus išgirdo savo šunų loji
mą. Manydamas, kad plėšikai 
bando įsibriauti į namą, jis 
greit pakilo iš miego ir pama
tęs gaisrą nubėgo 
džių ir septynius 
du šunis išvedė.

Prie kitų arklių 
buvo galima 
jų sudegė.

Tarnas Fitzgerdas, 82 metų, 
kurio namas sudegė, jį mie
gantį užklupo ugnegesiai ir 
išvilko lauk iš liepsnojančio 
namo.

Frank Buividas, jo žpiona 
ir duktė vos spėjo pabėgti 
nuo gaisro. Jų namas ir du au
tomobiliai sudegė.

John Piekis per liepsnas ne
galėjo pasprukti iš namo. Jis 
šoko nuo antro aukščio per 
langą. Piekis skaudžiai susi
trenkė ir susižeidė ranką.

Adam Tomašauskas ką tik 
buvo susipirkęs naujus baldus. 
Jo namas, tie baldai ir visa, 
ką tik jis turėjo, sudegė.

Apie antrą valandą nakties 
advokato James O’Neal name 
gyvenąs lietuvis William Bit-

1S-

prie arkly-
arklius ir

prieiti ne- 
ir aštuoniolika

Business Service 
Biznio Patarnavimas

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. H ilsted Street 

Phone I arda 3408
—... p

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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

išbėgo Į kiai buvo pastebiami degė- ploto urnai. lakūnai ji issi - 
—k*:---- plėtė taip urnai, kad šeimynos

Kitų arklių tik šmotai buvo gyvenusios namuose, kuriuos 
rasta: galva, kojos arba kitos gaisras apsiautė, voš spėjo iš' 
kūno dalys buvo sudegę.

Gaisrą apgesirius, Globė vienmarškinės. Visi
Rendering kompartija buvo kandai, visa manta, visas tur- 
pašaukta sudegusius arklius tas žuvo. Teko matyti žmo- 
nugabenti į Lansing, III. gus, senelis kokių 75 motų am-

Visiškai ugnies tapo sunai- žiaus: apatiniais marškiniais, 
kinta Spring Truckš, Wagons'senu švarku apsivilkęs ir pan 
ir Buggies kompanija.

■ . i ? ' -. . ... !

Kiek prie arklydžių buvo 
sunkvežimių automobilių ir 
pedliorių vežimų, visi sudegė.

Galutinai dar nėra apskait- 
liuota, kokia suma nuostolių 
padaryta. Tačiau žinoma, kad 
šis gaisras daugelį biednų šei
mynų nuogus su mažais vai
kais išvijo į gatvę ir visą jų 
turtą sunaikino.

— F. Bulatv.

i bėgti į gatvę, galima sakyti, 
jų ra-

— Lie- 
vagiliai 
augšto 

gyvena

trys arkliai

nušovė.
kiloki naminiai 
vienas iš gaisro 
Nežinoma kiek

sus- 
aiš-

DIDŽIULIS GAISRAS 18 GT. APIELINKĖJ
Sudegė 10 namų, apdegė 8. Sudegė 20 arklių; 100 

žmonių neteko pastogės. Didžiuma namų 
neturėjo apdraudos.

Naktį iš pirmadienio į antra
dienį (rugpiučio 3-4 d.) kilo gai
sras 18 g. apielinkėj.

Gaisras nušlavė daugiau kaip 
pusę bloko, kurio ribos vra: 17 
ir 16 gatvės iš šiaurės ir pietų 
pusės, Newberry ir Peoria gat
vės iš vakarų ir rytų pusės.

Gaisras sunaikino dešimtį 
trobesių. Kiti astuoni trobesiai 
apdegė arba sužaloti.

Daugiau kaip šimtas žmonių 
atsidūrė gatvėj. Aštuoniolika 
arklių sudegė; pora arklių pa
bėgo į gatvę apdegę ir tapo nu
šauti.

Naktinis sargas apdegė ir bu 
vo, nugabentas į ligoninę; apde-' 
gė ir pašalinis žmogus, kurs gel- na buvo taip įsisiautojusi, kad 
bėjo ugnėgesiams.

Apskaičiuojama, kad 
turtui gaisras padaręs 
75,000.

Gaisras, sakoma, prasidėjęs 
netrukus po to, kai antra valan
da išmušė. Tačiau apielinkės 
gyventojai kalba, kad jis prasi
dėjęs ankščiau.

Arklynė užsidegė pirma
Gaisras kilo Davė Brin ark- 

lynčse adresu 843 West 16 st. 
Ugnį pastebėjo naktinis arkly- 
nių sargas Elia Kodachnik, 1918 
So. Morgan st. Jisai iš karto 
mėgino uždusyti liepsnas. Kai 
pamatė, kad nebeįveiks ug
nies, tai puolė prie arklių ir 
paliuosavo juos. Tačiau kai 
kurie arkliai, išsigandę ugnies, 
negalima buvo išvaryti laukan.

Kiti arkliai išbėgo į kiemą.

Bet ugniai išsiplėtojus ir persi- 
metus į artimuosius trobesius, 
žuvo ir tie arkliai, kurie buve 
išbėgę į kiemą. Arklių žuvo 
viso apie dvidešimtį.

Du iš arklių, skaudžiai apde
gę, išbėgo gatvėn. Vienas jų 
tapo nušautas čia pat prie gai
sro vietos, o kitas pasiekė 18 
gatvę ir sukrito prie Morgan 
gatvės. Jis irgi tapo nušautas.

Ugnis išsiplėtė nepaprastu 
smarkumu. Įkaitę ir išdžiuvę 
namai, kurių dalis buvo medi 
nių, liepsnojo kaip . šakaliai. 
Liepsnos sunaikino ir kai ku- 
rius mūrinius trobesius.

Atvykus ugnėgesiams lieps*

žalos 
apie

degančius namus gėšihti buvo 
neįmanoma, taipgi ugnegėsiai 
dėjo pastangas apsaugoti tik 
kaimynų namus nuo užsilieps
nojimo.

•Gaisrui gesinti suvažiavo 
net 35 aparatai, ir kol įveikė 
ugnies plėtimąsi ugnėgesiai 
re j o nemažai darbo.

Nukentėjo 18 trobesių
Iš 18 trobesių, kuriuos

lietė gaisras, trys buvo biznia- 
vi ,o 15 gyvenantieji 
Kadangi ši apielinkė 
ne1 kažinkaip augštai 
dos kompanijų akimis 
tai vieni sudegusių
buvo visai neapdrausti, o kiti 
buvo apdrausti menkomis su
momis. Taigi nuostoliai tro 
besiu savininkams yra dideli. 
Jie yra tuo sunkesni, kad čia

tu-

pa-

namai, 
skaitosi 
apdratv* 
žiūrint, 

trobesių

BRIGHTON PARK. 
pos 30 dieną, vakare, 
per užpakalin! antro 
gonko langą įsilaužė į 
muosius p. Rapolo Budriko ii
žmonos kambarius adresu 4314 
Archer* avenue. Jie išnešė p. 
Budrio naują drabužių porą 
p-nios Budrikienės rankinį laik
rodėlį vertės $60 ir pinigais 
$90.

Kadangi pp. Budrikai užlai
ko tavern biznį adresu 4070 
Archer avenue ir niekas nebu
vo namie iki taverna užsidaro, 
tai nužiūrima, jogei vagiliai bu 
vo iš apielinkės, kurie žino kuo
met šeimininkai grįžta namo.

Ir kadangi niekas namuose 
nebuvo išvartyta, nieko neieš
kota, o tik paimta minėti daik
tai, tai atrodo lyg vagiliai bu
tų žinoję net kur ir kas laiko
ma pp. Budrikų namuose.

Vagystė pastebėta netikėtai 
Parėjęs iš bizniavietės namo..

taplius užsimovęs — tai ir 
viskas, ką jis išnešė su savim 
iš liepsnojančio namo.
'Kalbų eina apie gaisrą įvai

rių. žmogus, kurio namą lieps
nos tik “aplaižė”, pasakojo ra
šančiam šiuos žodžius štai ką:

— Mapo 
tas asmuo 
1:15 valandą nakties, 
bėgo duoti alarmą 
siams.
atvyko 1:45 valandą. Reiškia, 
peri pusę valandos nebuvo ug- 
nėgesių pagelbos.

šio žmogaus pasakojimas 
prieštarauja žinioms, kurios P* Budrikas sumanė užsiruky- 
tilpo kituose laikraščiuose. Mat ti cigaretę. Su savim, betgi ci- 
kituose laikraščiuose sakoma, garėtų neparsinešė. Taigi nuėjo 
kad gaisras kilęs tik pirma; pažiūrėti, ar naujajame siute jų

• _ 1 _ _ V • 1 • 1_ A. — _ • jvalandai išmušus. Veikiausia 
žmogus tokioj^ suirutėj ir to
kiame sujudime nepastebėjo ti 
kro laiko.

Duota įspėjimas apielinkės 
gyventojams.

Kada gaisras, žarstomas va
karų vėjo, ėmė gan plačiai siau
sti, tai policija įsakė apielinkės 
gyventojams 
siems apleisti gyvenamas vie
tas, didesniam pavojuj 
reiškus. 
žmonės gyveną.,. 18

sūnūs — kalbėjo 
pastebėjo liepsną 

Jisai nu- 
ugnėge-

Pirmiėji gi ugnėgesiai

būti prisirengu-

pasi
nį įspėjimą gavo net 

gatvėj. 
Jiems tačiau kraustytis neteko

Nedėguliai
'Sunkų įspūdį , darė degėsiai 

po gaisro. Keletas mūrinių 
sienų apgriuvu^įų, įdubusiais 
stogais, susiraičiusiomis geleži
mis. Nedėguliai medinių tro
besių. Kai kur griuvėsiai na 
mų, su viena priešakine siena 
tebestovinčia vietoj.

Iš Brin arklynės praktiškai 
neliko nieko. Tik šen ir ten 
keliolika sudegusių arklių lavd- 
nų/ išsipūtusių ir susprogusių

Ant rytojaus šimtai žmonių 
stovinėjo ir vaikštinėjo aplin
kui gaisro vietą, kur ugnėge
siai vis dar liejo vandenį šen 
ir ten, jei matė kokį nedėgulį 
rūkstant.

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

nebus užsilikę. Bet jau siūti? 
nebebuvo. Tuomet p-nia Budri- 
kienė puolė žiūrėti pinigų. Ii 
pinigai buvo dingę. Toliau, pa
sigesta rankinio laikrodėlio. Vi
sa kas kita palikta ramybėj.

— Senas Petras.

Eis į džiures teismą
Pirmadienį, rugpiučio 3 d., 

teisėjo Joseph B. Hermes kam 
bariuose buvo iššaukta p-nios 
Anna S traukas byla. Ji kaltin
ta tuo, kad statanti namą be 
valdžios leidimo. Moteris parei
kalavo, kad jai butų paskirtas 
džiures teismas. Teisėjas Her
mes sutiko jos prašymui ir pa
siuntė bylą vyriausiam teisėjui 
padėti ją į džiures teismų ka
lendorių.

2 eilės, dvigubo Cello- 
phane, tai rinktinio “La- 
biau-Sušvelnintų” 01 d 
Golds tabako antspau
das.

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

įgMį %

Migla, pašvaistės, siluetai trobesių prie 16 ir Peoria gatvių, kur naktį iš pirmadienio į antradienį kilo gaisras ir kur 3o ugne- 
gesių aparatai suvažiavo kovai su liepsnomis. Paveikslas nejaukus, bet (tikrenybė buvo dar klaikesne. Nes gaisras sunaikino 
dešimtį trobesių, kitus aštuonius apgadino, išvijo į gatvę virš šimto žmonių, prarijo visą jų turtą. Liepsnose, be to, žuvo 18 
arklių, ir bendrai nuostolių gaisras padarė, kaip apskaičiuojama, apie $75,000.

...u...
GREITAS PATARNAVIMAS 

Skolinant pinigus ant mongičiu. 
Už rašo m visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen- 
;us. lirenduoiam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CU.* 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu sr 
rendauninkais. Maža narinė mokės 
;is. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryte 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais au< 
10 ryto iki piet.

LANDI.ORDS BUREAU nF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu viri 

50

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

MAX KOHN. Turim Rusiška ir Tur
kiška tabaka. 1728 S. Halsted St. 
Canal 9345.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269

COAL 
Anglys

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

ANGLYS! ANGLYS!
PIRK TIESIAI Iš KASYKLŲ 

ir buk užtikrintas garbingu svoriu, 
KOKYBĖ IR ŽEMIAUSIOMIS KAI
NOMIS. Geriausios ir aukščiausios 
rųšies Northern Illinois Anglys.

$4.75 IKI $6.00 UŽ TONA 
Del informacijų pašaukite 

MINE AGENT 
Kedzie 3882

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGOS... 
PIRMŲ

MORTGIČIŲ 
PASKOLOS

Maži Greitas
mokėjimai patarnavimas

Gordon Realty Co.
Real Estate Prižiūrėjimas

4329-
809 W. 35th St. Yards 4330

Personai
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU Domininko Dargio 
paėjęs iš Padarbų kaimo, Lietuvoje. 
Turiu svarbų reikalą—prašau jį pa
tį ar žinančius apie jį pranešti. 
Rokas Daraška, 1143 S. Kedzie Avė.

Nevada 6629

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

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

Lincoln 6682.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

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

REIKALINGAS žmogus, kuris ga
li draivyti karą nuo 20—60 metų 
amžiaus. Atsišaukite tik raštu pa
duodami amžių ir ar vedę. Naujie
nos, 1739 So. Halsted st., Box 487.

REIKALINGA degtinės pardavi
nėtojų. Geras komišenas — parda
vinėti visas garsinamas iŠdirbystes. 
Kreiptis 5206 S. Wentworth.

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.

MERGINA bendram namų darbui 
patyrusi. Crawford 0018.

REIKALINGA patyrusių moterų 
mišriems skudurams sortuoti junk 
šapoje. Berger Bros., 2248 Lake St.

MERGINA bendram namų darbui, 
geri namai, lengvas skalbimas. $5.00 
savaitėj. 1800 Fanvell Avė., Briar- 
gate 2123.

MERGINA namų darbui patyrusi 
prie vaikų, nėra skalbimo, geri na
mai. $6.00 pradžiai. Wellington 2472.

Help Wanted—Male-Female 
Daibininkų Reikia

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

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

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

For Rent
RENDON % ŠTORO su dresių 

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

RENDON kriaučiaus šapa su 
press mašina yra rūmai dėl pagyve
nimo. Atsišaukite 4457 So. Talman 
Avė. arba 4177 Archer Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

labai 
Maplewood,

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 dėl piknikų. 
Pardavimo priežastis du bizniai ar
ba reikalingas bartenderis. Louis 
Inn, 83rd and Kean Avenue.

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

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

RENDON—pilnai Įrengtas taver
nas arba pardavimui, labai pigiai. 
Kreiptis 5204 S. Wetttworth Avė.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas. Nereikalauja tūkstančių tik 
keli šimtai dolerių. Raktai randasi. 
Klauskit janitoriaus 346 E. 53rd St.

žmones
Užinteresuoti
Real Estate

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

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

CANAL 8500




