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AVIACIJA PROGRESUOJA ŠUOLIAIS

skaldoma

Modern airliner

First mali plane

Ameri
organizavimas at

APKALTINOIŠ LIETUVOS
Pulk

Prieš toki nuos

Franci

Perėmus savi

išlaikyti
4 vai. ryto, o sekma

STATO MOKYKĄ PUNIOJ

Punioj šiemet

viršininkas
leidžiasi

Parduos iš s varžyti 
nių M. Yčo dvarą

rugp. 5. — 
Federacijos 
verčiau su-

COPENHAGEN, r. 5. — La
kūnas Lindbergh su žmona da
bar lankosi Danijoj ir galbūt 
pasiliks čia iki ateinančios sa 
vaitės, kad dalyvauti biologijos 
kongrese, kur Lindbergh ir Dr. 
Carrel parodys savo mechaniš
ką širdį.

BIG RAPIDS, Mich 
Du plėšikai overauzėse apiplėšo 
vietos banką ir pastvėrė $4,500.

Federacijos taryba nutarė suspenduoti 10 
industrinių unijų ir paskui jas išbraukti, 
tuo suskaldant pačią Darbo Federaciją

BERLYNAS, r. 5 
kiečiai prasidėjusioje pasaulinė
je olympiadoje labai gerai pa
sižymi. Negras Josse Owens iš 
Ohio valstijos laimėjo net tris 
rungtynes 
yąrdų lenktynes, 
lenktynes ir šokimo į toli rung

kai kurie už 
nukentėti.

geležies ir plieno 
buk prik-

Raudonasis Kryžius apskaito, kad 
kaip

praneša, 
kad nuo pradžios sukilimo ke
turi sukilėlių generolai mirę, o 
11 yra suimti valdžios.

Alžire, 
lakūnų

Jis laimėjo 100 
yardų

Patirta, kad

Guadarrama kalnuose eina labai smarkus 
mūšiai, bet sukilėliai neįstengia prasi

mušti per respublikonų eiles

bet tik dabar paskelbti 
apkaltintųjų vardai.

tai gavo
Šiomis

35,000 žmonių žuvo 
Ispanijos sukilime

savo unijas, 
tarybos nėra šalinamos iš Fe
deracijos, nors ir jos sudaro 
unijų sąjungą pačioje Federa
cijoje.
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Sarraut ragina Fran 
ciją palaikyti taiką 

Pacifike

yra 
negu

LA HAVRE, Francijoj, r. 5. 
— Buvęs premierasAl Albert 
Sarraut paragino Franciją pri
sidėti prie pastangų 
taiką Pacifike, nes Franci j a to 
dalyko ikišiol šalinosi.

Sarraut kaipo prezidentas 
Pacifiko studijų Francijos ko
miteto, išvyko Yosemite parką, 
Californijoj, kur jis dalyvaus 
Pacfiko Santykių Institute.

ALYTUS 
statoma dviejų aukštų mūrinė, 
labai didelė pradžios mokykla, 
šis pražus pastatas yra senai 
jau laukiamas puniškių, nes lig 
šiol čia buvo tik trijų kom
plektų mokykla ir tai kiekvie
nas komplektas vis kitoj pa
talpoj, kas sudarydavo daug 
nepatogumų tiek mokytojams, 
tiek ir vaikams. Nuo to laiko, 
kai bus baigta statyti čia pra
džios mokykla, veiks visi šeši 
skyriai.
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Kauno savyvaldybė 
išnaudoja darbi

ninkus

RUTLAND, Vt., r. 
tos žymiausi 
areštuoti už pagelbėjimą knyg- 
vedžiui pasisavinti $251,000 ban
ko pinigų. Suimtas banko ka- 
sierius ir kitas žymus fabri 
kantas ir banko 
Banko prezidentu gi yra gubei 
natorius Smith.

Ankščiau, kai vaikščiojo trau
kinėlis, tai autobusų Rotušė— 
Panemunė, kursavo 30, dabar 
skaičius sumažintas iki 20.

Be to, dažnai konduktoriams 
šeštadieniais tenka dirbti net 
iki 3
dienį 6 vai. vėl reikia būti dar-

Vienas amerikietis laimėjo net 
tris rungtynes.

Tarnautojai 
nes nenorėjo
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BROOKLYN, N. Y., r. 5. - 
Tuščiame lote rastas nužudytas 
William Hessler, 31 m., kuris 
ne kartą buvo suimtas už vy
lioj imą pinigų ir žmogvagystes. 
Jo kūnas buvo subadytas ledo 
yla, surištas ir įdėtas į skry
nią. Toje vietoje 4 metai at 
gal lygiai tuo pačiu budu nu
žudytas Pittsburgho naktinio 
kliubo savininkas John Bazza- 
no. Jo užmušėjų nesusekta.

ŠIAULIAI VII 14 apie 14 v. 
Gardino gatvėje 10 nr. pasikorė 
18 metų amžiaus vaikinas Ru
dolfas Butkus. Jis buvęs tru
putį pakrikęs, paskutiniuoju 
laiku netekęs darbo ir dėlto la
bai sielojęsis. Dvejetą dienų 
prieš tai jis mėgino nusižudyti 
po traukiniu, tačiau mašinistas 
laiku pastebėjo ir traukinį su 
stabdė.

BARCELONA, r. 5 
Sandino pranešė, kad 2,000 su 
kilėlįų pasidavė valdžiai ir bus 
tuoj aus panaudoti pulti savo
buvusius draugus prie Zara- 
goza.

Amerikiečiai laimi 
Olympiadoj' ^ VVright Brothers ship—1908 v

vyriausioji 
unijų,

Du vie-
biznieriai liko

ATHENAI, rugp. 5. — Grai 
kija prisidėjo prie “stiprių vai 
džių” ir diktatorių valdomų ša PROVIDENCE

— Prieš kiek laiko čia kalbė
damas kun. Coughlin pasiūlė 
$25,000 laižybų 3 prieš 2 są
lygomis, kad Lemke surinks 
daugiau balsų už Landoną. Da
bar F. Jenckes paskelbė pri- 
mąs laižybas ir sudėjo banke 
$16,666.66, jei ir kun. Cough- 
lin sudės jo siūlytus $25,000. 
Veikiausia kunigas blofavo siū
lydamas laižybas, bet dabar 
jlofas jam pačiam atsirūgs.

negavo, 
sutiko, 
darbo.

Deja 
skaudžiai 
dienomis s-bė, neva mažindama 
etatus, atleido 7 šoferius ii 
konduktorius.

sau neipalprstų galių

Parlamentas paleistas, paskelb
tas karo stovis, darbininkai 
mobilizuoti delei , paskelbto 
generalinio streiko.

1 žmonės, jų tarpe 9 chica 
giečiai, apkaltinti už peržen
gimą prieštrustinių įstatymų 
ir kontroliavimą aliejaus kai-

Francija nepaliauja 
dirbusi už neutrali

teto sutartį

dabartinėms 
goms. 
amatinių 
įvairias 
Pav.

Tikimąsi, kad Lewis ir vi
sos industrinės unijos ignoruos 
šį Federacijos vadų ukazą ir 
tuo Darbo Federacija bus su
skaldyta, kas bus tikra nelai
mė ne tik organizuotiems, bet ir 
visiems Amerikos darbiniu 
kams.

KAUNAS. — Už nepamoka
mas skolas žemės bankas nu
tarė paskelbti-’M. Yčo dvaro 
(esančio netoli Kauno) varžy
tines. Pirmosios varžytinės 
bus rudenį.

Chlcagai ir apielinkei fedeta- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, galbūt tarpais 
lietus; maža permaina tempe
ratūroje.

Saulė teka 
8:04.

MADRIDAS, rugp. 5 
ikišiol dabartiniame fašistų sukilime žuvo jau daugiau 
35,000 žmonių ir kad daugiau 100,000 žmonių liko sužeista.

Vien tik Guadarrama kalnuose, kur siaučia ilgas ir nepapra
stai smarkus mušis už Madridą, iš abiejų pusių žuvo jau apie 
13,000 žmonių.

Nepaprastai smarkus mūšiai 
prie Madrido

KAUNAS 
valdybei iš Amerikos akc. b-vės 
autobusus prasidėjo naujos re1- 
formos.

Pirmiausia savivaldybė iš tar
nautojų (šoferių ir kondukto
rių) pareikalavo, kad išduotų 
raštelius, kad jie iš Amer. akc. 
b-vės kompensaciją ir atosto
gas yra gavę, nors faktinai jie 

su tuo 
nustoti

Sukilėliai šaukiasi pagelbos
SN SUKILĖLIAIS, r. 5. — 

Pulk. Arada, kuris vadovauja 
sukilėliams Oviedoj, atsišaukė 
per radio į gen. Molą ir gen. 
Franco, prašydamas jų sku
bios pagelbos, nes jis nebega 
lys ilgiau laikytis prieš jį ap
siautusias angliakasius.

Gen. Franco įsakė gen. Mu
lo dėti visas pastangas apginti 
Oviedą, nes tą miestą paėmus 
susmuktų visas sukilimas šiau
rinėj Ispanijoj.

2,000 sukilėlių kovos savo 
draugus.

WASHINGTON, 
Amerikos Darbo 
viršininkai nutarė 
skaldyti pačią Federaciją, bet 
nusikratyti vis labiau įsigaln- 
čių industrinių unijų.

Federacijos pildomoji taryba 
po “teismo”, kuriame industri- 

dalyvauti, 
dešimtį 

,t trinčių 
ir suda- 
narystę 

tai, kad
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nės unijos atsisakė 
nutarė jsuspenduoti 
industrinių unijų 
apie 1,000,000 narių 
rančių apie 40 nuoš. 
visos Federacijos, už 
jos sudarė atskirą industrinių 
organizacijų komitetą, kas pa
sak Federacijos viršininkų, yra 
dualizmas 
skiros unijų sąjungos pačioje 
Federacijoje.

Industrinėms unijoms, ku
rioms vadovauja John L. Le- 
wis, prezidentas angliakasių 
unijos, duota 30 dienų “pasi
taisyti”. būtent panaikinti in
dustrinės organizacijos komite
tą, kitaip visos industrinės uni
jos už 30 dienų bus visai iš Am. 
Darbo Federacijos pašalintos. ■ 

Nuosprendis išneštas 13 bal
sų prieš 1 
prendį balsavo tik David Du- 
binsky, prezidentas Internatio
nal Ladies’ Garment Workers 
unijos, kuri irgi yra priesidė- 
jusi prie industrinių unijų.

Jokio nusprendžio neišnešta 
dėl spaustuvių ir skrybėlių dar
bininkų unijų, kurios taipjau 
yra prie komiteto prisidėju
sios.

Niekas nesitiki, kad industri
nės unijos nusilenktų šiam Fe
deracijos nuosprendžiui, nes ir 
dabar nė viena industrinių uni 
jų nestojo į amatiniųj unijų kon
troliuojamos Darbo Federacijos 
“teismą”, nepripažindamos Fe
deracijos pild. tarybai teisės 
jas teisti.

Jau ir pirmiau Lewis yra pa 
sklbęs, kadi jei industrinės uni
jos bus pašalintos, tai jos su
darys atskirą unijų sąjunga ir 
pradės visai naują darbininkų 
judėjimą Amerikoje, organizuo
jant darbininkus sulig pramo
nių, o ne sulig amatų, kaip tą 
darė amatinės unijos, nes ama- 
tinės unijos visai nebeatsako 

industrijų sąly- 
parodo ir pačių 

unijų būrimasis į 
pramonines tarybas.

įvairios namų statybos 
unijos yra susiburusios į namų 
statybos tarybą, metalo amatų 
unijos į metalo unijų tarybą. 
Pastaroji ir buvo 
kaltintoja industrinių 
nes industrinės unijos pradėjo 
organizuoti 
darbininkus, kurie 
lauso metalo unijų tarybai, bet 
kurių ta taryba visai neorga
nizavo ir dagi nepriimdavo į 

Betgi tos unijų

MADRIDAS, rugp. 5. — Į 
šiaurę nuo Madrido siaučia la
bai smarkus mušis Guadarra
ma kalnuose, kuriame, kaip iš
rodo, valdžios jėgos ima viršų 
ir laimi pergalę.

Sukilėliai bombarduoja tarp- 
kalnius didelėmis kanuolėmis, 
kokių dar nebuvo naudojama 
šiuose mūšiuose, bet vistiek pa
eiti priekyn neįstengia. Vienu 
tarpu sukilėliai jau buvo pri
ėję prie pat Guadarrama mie
sto, bet valdžios v kariuomenė 
kontr-atakavo ir "su^TKlius at
stume atgal. „ —. t

Mušis vis dar tebesiaučia vi
su smarkumu, bet valdžia yra 
sustiprinusi savo pozicijas it 
sukilėlių puolimai nebėra tiek 
pavojingi. Todėl darbininkų 
milicija jau nebepasitenkina 
vien miesto ir kalnų gynimu, 
bet reikalauja pradėti ofensy- 
vą ir pulti Segovia, kad dar 
toliau sukilėlius atstumti ir 
pradėti prieš juos generalinį 
ofensyvą.

Valdžia skelbia galinti pa- 
imti daugelį sukilėlių tvirto
vių, bet susilaiko nuo to žygio 
lukuriuodama sukilėlių pasida
vimo. Vengiant mūšių nori
ma kiek galima vengti kraujo 
praliejimo, nes ir dabai 
daugiau kraujo pralieta, 
kuriame kitame sukilime Ispa
nijoje. Pačių sukilėlių radio 
pranešimai parodo, kad jų pa
dėtis yra beviltė ir jie patys 
nebežino ką daryti. Daugelis 
sukilėlių geruoju pasiduoda val
džiai. Valdžia todėl mano, kad 
palūkėjus pasiduos ir visi kiti 
sukilėliai.

(Gen. Molą, kuris vadovau
ja sukilėliais, guriasi, kad su
kilėliai laimėję 48 valandų mu 
gį prie Roblegordo ir paėję dvi 
mylias linkui Madrido. Mūšyje 
sukilėliai praradę 300 kareivių 
užmuštais ir 1,000 sužeistais. 
Užmuštuosius jie aplieję aliejum 
ir juos sudeginę).

Laikraštis Politica

Kitas amerikietis laimėjo di 
sko sviedinio rungtynes. Yra 
ir daugiau amerikiečių laimėju
sių rungtynes, o kol olympiada 
užsibaigs, tai be abejonės ii 
daugiau amerikiečių nusineš 
olympiados liaurus.

Žvilgsnis į modernišką keleivinį laivą (viršuj) ir pirmąjį “mechanišką skraidantį paukštį”, aero
planą, pastatytą 1908 (dešinėj) duoda supratimą kaip daug, į palyginamai trumpą laiką, aviaci
ja ištobulėjo. Kairėj, apačioj, pirmas oro pašto lėktuvas. Dar trumpą laiką tai buvo tik svajonė, 
bet dabar Pan-American oro linija žengia konk retiškais žinksniais prie įsteigimo reguliario su
sisiekimo oru per Atlantiko vandenyną. Yra kalbama, kad trans-okeaniniai lėktuvai pradės kur
suoti dar šią vasarą. !

Statinė užmušė žmogų
VII. 10 d. Užvenčio stotyje 

buvo kraunamos spirito- stati
nės. Viena statinė saulėje la
bai įkaito, viduje susidarė du
jų ir statinė su didžiausiu triuke 
šmu sprogo, nutraukdama dar
bininkui Dapšui koją. Kadan
gi čia pat medicinos pagelbos 
nebuvo, tai Dapšui nutekėjo 
labai daug kraujo. Atgaben
tas į Šiaulių miesto ligoninę ne
laimingasis- mirė.

CHICAGO 
federalinis grand jury Madison, 
Wis., apkaltino 58 žmones, jų 
tarpe 9 chicagiečius už peržen
gimą prieštrustinių įstatymų 
ir susitarimu kontroliavimą alie 
jaus kainų. Tarp apkaltintųjų 
chicagiečių 8 yra didžiųjų alie
jaus kompanijų viršininkai, jų 
tarpe ir Standard Oil Co. pre- 
dentas. Be to yra apkaltinta 
18 didžiųjų aliejaus kompanijų, 
5 joms priklausančios kompani
jos (subsidiaries )ir 3 aliejaus 
žurnalų leidimo komp., taip 
kad apkaltintųjų skaičius sie
kia 84.

Apkaltinimas išneštas liepos 
28 d

GRAIKIJOJE
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Diktatorium liko gen. Meta- 
xas, su karaliaus Jurgio prita
rimu.

Diktatorius tuoj išleido visą 
eilę dekretų, kurias jis palei
do. parliamentą, paskelbė karo 
stovį visoje šalyje, atidėjo ne 
aprybotam laikui rinkimus ir 
paskelbė mobilizaciją visų dar
bininkų svarbiausiose visuome
nės aptarnavimo įmonėse, kaip 
geležinkelių ir t. p., kad jie 
dirbdami kaipo kareiviai visą 
laiką butų po valdžios kontrole.

Šis perversmas įvyko delei 
komunistų paskelbto generali
nio streiko, kuris galį duoti 
rimtų pasėkų ir privesti prie 
kraujo praliejimo ir kurį to
dėl valdžia pasiryžo visomis 
priemonėmis sulaužyti.

Stipri sargyba liko pastaty
ta elektros ir gaso stotyse, o 
visi atliekami kareiviai ir poli- 
cistai laikomi paruošti veiki
mui kareivinėse.

Einantys į darbą darbinin
kai sužinojo apie diktatūros 
paskelbimą ir apie valdžios de
kretus tik iš iškabintų valdžios 
pranešimų, nes laikraščiai šį
ryt neišėjo.

Gen. Metaxas vakar sužinojo 
apie komunistų paskelbtą ge
neralinį streiką Athenuose ir 
Piraeus porte ir tuoj aus pa
prašė 
Streikas gi skelbiamas protes 
tui prie valdžios vykinimą ver 
stinos arbitracijos.

........ y . > ...
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PARYŽIUS; r. 5 
ja ikišiol tik iš Anglijos sulau
kė palankaus, atsakymo į pa
siūlymą pasirašyti neutralite
to sutartį linkui Ispanijos. Ki
tos valstybės dar nedavė atsa
kymo. O padėtis su kiekivena 
diena darosi vis pavojingesnė 
ir reikia tik mažo incidento, 
kad sukurti karą visoje Euro
poje.

Todėl Francijos valdžia dar 
kartą atsišaukė į kitas valsty
bei prisidėti prie neutralitetu 
sutarties ir visai nesikišti į Is
panijos sukilimą.

Jau nustatyta, kad Italija 
siuntė Ispanijos sukilėliams ne 
paprastus komercinius lėktu
vus, o karo lėktuvus, kurie bu 
vo aptarnaujami Italijos karo 
lakūnų. Italija juos išsiuntė su 
tokiu paskubumu ,kad nespėjo 
sunaikinti visų žymių ir kai 
du lėktuvai susidaužė 
buvo lengva nustatyti 
asmenybę ir lėktuvų rūšį,
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Clevelando ir Oliio Žinios
CLEVELANDAS IŠKILMINGAI ŠVENTĖ 

ŠIMTO METI! SUKAKTUVES
Nuo 500 žmcnių miestelio išaugo į milioninį didmiestį; 

pagerbė ir steigėju, Muses Cleveland

CLEVELAND, OHIO. — Lie
pos 22 d. Clevelandas labai iškil
mingai apvaikščiojo dvi gimimo 
dienų sukaktuves.

Pirmiausiai, suėjo lygiai 140 
metų nuo Moses Clevelando ap
sigyvenimo šioj kolonijoje, o an
tra, tai 100 metų sukaktuvės 
nuo Clevelando miesto inkorpo
ravimo.

Miestas buvo puikiai pasipuo
šęs vėliavomis. Gatvėmis ėjo pa
radai, benai grojo patriotiškus 
himnus. Dvyliktų valandą diena 
visos dirbtuvės pradėjo griaus
mingai triubyti. Visa eilė kalbė
tojų nurodinėjo Clevelande nu
veiktus darbus. - • . t .

Šimtą metų atgal, kuomet 
Clevelandas liko inkorporuotas, 
tai gyventojų tebuvo apie .500, 
o šiandien jau siekia iki milio- 
no ir dviejų šimtų tūkstančių.

Pažiūrėjęs į tai kas nuveikta 
ir kiek žmonių čia apsigyveno, 
tai 140 metų laikotarpis yra vi
sai trumpas, šiandien Clevelan- 
das yra lygus kitiems didmies- 
čiams savo dirbtuvėmis ir pa- 
rankumais. Clevelandas yra 
transportacijos centras. Iš dau
gelio kampų į Clevelandų pre
kes pristato laivais, o gelžkelif 
iš čia išvažiuoja į kitus mies
tus. čra yra daug įvairių dirb
tuvių, tarp jų, garsiosios Fi- 
sher Body Co. ir White Motor 
Co. Miestas pasižymėjęs savo 
švarumu ir medžiais, kurie nu
sodinti 'beveik visomis gatvė
mis. > ■ .

stotį išplėsti. Visam darbui rei
kėtų apie keturis milionus do
lerių, bet valdžia ruošiasi sko
linti tik du.

Miesto stotis, gavusi finansi
nę paramų, galės išplėsti gamy
bų, o kai konkurencija padidės, 
tai ir privatinės įmonės elek
tros kainų numuš.

# » »
Reikia labai saugotis einant 

pro automobilius, viduryje gat
vės. šiomis dienomis, Albert 
Tracy, 55 metų, miesto darbi
ninkas, buvo užmuštas vietoje, 
kai ėjo skersai gatvę ir iš už 
vieno automobilio staigiai išlin
do kitas.

Prie Clevelando išaugimo 
prisidėjo ir lietuviai

Clevelandas vadinamas “Tau
tų Miestu”, nes čia gyvena dau
giau skirtingų tautų žmonių, 
negu kuriame nors kitame Ame
rikos mieste. Miesto valdžia bu 
vo republikonų rankose per 18 
metų be pertraukos. Tik porą 
metų atgal perėjo į demokratų 
rankas, bet dabar ir vėl repub- 
likonai priešakyje.

Kaip galima spręsti iš visų 
skaitlinių, lietuvių Clevelande 
yra apie 20,000. Kai kurie labai 
gražiai gyvena. Yra daugelis biz
nierių įvairiose biznio šakose 
Yra lietuvių nuosava svetainė, 
lietuvių bankas ir dvi bažny 
čios; trys SLA kuopos ir kelios 
pašelpinės draugijos.

Kelios draugijos pranyko blo
giems laikams užėjus. Leidžia 
mas čia ir laikraštis, “Dirva”. 
Galima pasidžiaugti, kad turime 
nemažų skaičių ir profesionalų, 
daktarų, advokatų inžinierių, ii 
kitų.

Ir lietuviai prisidėjo, kad 
Clevelandų išauginti į didžiulį 
miestų į palyginamai trumpų 
laikų.

Trumpa pinigų še.pimui
Ohio valstijoje bu‘vo pasireiš 

kęs trukumas pinigų bedarbių 
šelpimui. Manyta, kad reikės pa
šalpų sumažinti. Cuyahoga ap
skritys, kur yra Clevelandas 
butų nukentėjęs labiausia,.

Pagelbon atėjo valstija. Tam 
tarpui ji paskolino apskričiui 
$50,000, o vėliau tikisi įvairiais 
mokesčiais sukelti daugiau pini
gų. Taipgi laukiama pagalbos 
tam tikslui ir iš Washingtono.

» »
Clevelande randasi dvi elek

tros stotys. Viena -— privati-' 
nes bendrovės, kita miesto 
Miesto stotis tokia maža, kad 
tegali aprūpinti vos dalį gyven
tojų elektra. Miesto gaminta jė
ga datfg pigesnė.

Dabar ateina žinios iš Wa- 
shingtono, kad federalė valdžia 
žada suteikti paskolą miesto

« » »
Clevelando mokyklų taryba 

nutarė pasiskolinti iš privačių 
bankų devynis šimtus tukstan 
čių dolerių, kad padengti išlai 
das, kurios susidarys su moky
klų atidarymu, ateinantį rude
nį. Mokyklų taryba sako, kad 
valstija jai tiek dar kalta 
pereitų metų.

Nusižudė negaudamas 
pensijos

77 metų senukas, John B. Si- 
mond, bandė nusižudyti, susi- 
piaustydamas skustuvu. Negale 
jo gauti pensijos, o darbų dirb
ti ir pelnyti pragyvenimą jau 
nebepajėgė. Nuvežtas ligoninėn 
pasikankino ir netrukus mirė.

» » »
Prie Orange avenue ir 35 th 

Street, gatvėje buvo sulaikytas 
ir iškraustytas didelis transpor
tinis trokas, kuriame buvo apie 
penkių tūkstančių dolerių ver
tės cigaretų.

Troko šoferis, Louis Sustin, 
sako, kad du vyrai prievarta 
įtempė jį į savo automobilį, nu
sivežė į vakarinę miesto dalį ir 
ten paleido. O tuo tarpu kiti jųi 
sėbrai trokų iškraustė.

» »
Policijos direktoriu’s Ness su

spendavo vakarinės miesto da
lies kapitonų, Adolph Lanahan, 
ir pasiėmęs kelis detektyvus, 
ėmė kratyti visokias vietas, ieš
kodamas raketierių.

Vienoj vietoj užtiko gemble- 
riavimo staigų, kur apie šimtas 
žmonių lošė kortomis ir dėjo 
betus. fciavininkai tapo areštuo
ti, o kostumerius išvarinėjo lau
kan. Lanahan buvo prašalintas 
už girtuokliavimų ir tvarkos ne- 
prižiūrėjimų.

Adomo laikai negrįžo
Clevelande buvo kilęs suma

nymas leisti merginoms ir mo
terims vaikščioti miesto gatvė
mis trumpomis kelnaitėmis, taip 
kaip jos pasirodo eidamos į eže
rų maudytis. Vieni tam pritarė, 
kiti labai priešinosi. Vietos dien
raščiai bandė patirti publikos 
nusistatymų tu\) reikalu ir spau
sdino baliotus. Galų gale, į gin
čų įsikišo ir policija, pareikšda
ma, kad nebus labai padoru 
merginoms rodytis mieste trum
pučiais rūbais. Sumanymas il
gainiui atpuolė, ir gražioji ly
tis tebedėvi suknias kaip ir dė 
vėjo. Adomo laikai negrįžo.

Viena Mrs. Ford, gyvenanti 
prie Lake Shore bulvaro, per 
siskyrė su vyru. Teismas pada
lino turtų, žmona gavo 45 tūk
stančių dolerių vertės namų, ir 
po tris šimtus dolerių į mėnesį 
pinigais. Pinigus vyras Užrės. 
mokėti, tol, kol nesumokės šim-.J 
to tūkstančių. J

Moteriškė dabar padavė teis
mui kitų skundų, kuriame sako, 
kad jokiu budu negali pragy
venti su $300 į mėnesį.

iš

Kiti jai pataria pabandyti pa
gyventi su $5 savaitei, taip kaip 
biednuomenė, kad daro. Tai gal 
bus sveikiau.

Dr. Townsend triubeliuose
Dr. Townsend, Townsend pen 

sijų plano autorius^ kuris rei
kalauja po $200 į mėnesį vi
siems gyventojams daugiau ,65 
metų amžiaus, buvo areštuotas 
už neatvykimų į teismų ant pa
reikalavimo.

Vietos advokatas Sacharow 
pasiuntė Townsendui subpoena 
pribūti teisman ir paaiškinti 
kų jis padarė su pinigais, ku
riuos sukėlė Townsendo kliubai 
Ohio valstijoje. Advokatas tvir
tina, kad Dr. Townsend naudo
ja tuos pinigus privatiškiems 
reikalams, ir, kad jis visuome
nę prigaudinėja.

Gavęs dokumentų, Dr. Town- 
send tuoj sėdo su žmona į auto
mobilį ir išdūmė Pennsylvani- 
jon, bet prie East Clevelando 
policija jį pasivijo.

Atvestas prieš teisėjų Kra- 
mer, Townsend pareiškė, kad 
tai “ne jūsų dalykas kas su pi
nigais daroma.” Ądv. Sacharovv 
prirodė, kad seneliai sudėjo su
virs milioną dolerių kovai už 
Townsendo pensijų įvedimų.

Townsendo advokatas aiškino, 
kad užmetimai apie finansinius 
netikslumus yra priešrinkimi
niai užsipuolimai nepamatuoti 
faktais ir reikalavo tardymų 
atidėti tolimesniam laikui .

« » U
NILES, OHIO. — Shoup 

mynos berniukas ir duktė
dė prie gelžkelio. Netrukus pra
dėjo žaisti ant pačių bėgių. Jie 
yra dvynukai, 9 metų amžiaus, 
ir abu negirdi ir nekalba. Be- 
žaizdami, jie nepamatė, o išgir
sti negalėjo, kad ateina trauki
nys. Berniukas buvo užmuštas 
vietoje, o mergaitė išliko gy
va.

Biznieriaus ir gero lietuvių 
veikimo rėmėjo, K. Obelienio, 
žmona susirgo. Ligoninėje jai 
buvo padaryta operacija. Linkiu; 
p-iai Obelienienei greitai pa
sveikti.

K. Obelienis užlaiko duonke 
pyklų, kur kepa grynų lietuviš
kų duonų.

Taipgi susirgo p-ia Juzefina 
Tulauskiene. Ji randasi Polydi- 
nic ligoninėje po priežiūra Df. 
J. T. Vitkau’S.

Lietuviai lanko Clevelandų
. . . . . I £ *

Dabar, Didžiųjų Ežerų pan
dos metu Clevelandų lanko lie^ 
tuviai iš • įvairių kolonijų, toli
mų ir artimu. Lankėsi p. Ta
mašauskienė su dviem dukterini 
iš New Philądelphia, Pa.; p. 
Griškienė su sunumi iš Rhode 
Island (ji yra ^Dirvos” redak
toriaus sesuo); Jonas Aleksan
dravičius su žmona iš Water- 
bury, Conn„ ir pr. J. J. Sims- 
Simoliunas iš Detroit, Midi,

Visi svečiai aplankė ežerų pa 
rodą, Lietuvių Darželį ir kitas 
svarbesnes vietas. . S

venančius ūkyje, Pennsylvanijos 
valstijoje, netoli nuo Leman. 
P-s Drasutis yra geras vietos 
darbuotojas ir lietuvių reikalų 
rėmėjas.. r

Kovos už Mooney
Clevelando darbo Federacija 

pradėjo rūpintis atnaujinti ko 
vų už paliuosavimų Tom Moo
ney, kuris jau* sėdi nuo 1916 
metų. Jis įkalintas San Quentin 
kalėjime, Californijoje. Jau bu
vo suteikta daug įrodymų, kad 
j (s nėra kaltininkas to įvykio, 
už kurį buvo įkalintas.

Inž. Petro Skuko sesuo, He- 
len, leidžia .atostogas pas savo

*Turėjo Užkietėjimą 
25 Metus, ALL-

BRAN Atnešė
Palengvinimą

šei- 
žai-

Ties naują^ bulvarą
WPA netrūku^1 (įtfadėš'vesti 

naują bulvarų Clevelando prie
miestyje, South Euclid. Mano
ma, kad kelių pravesti kainuos 
apie pu’sę miliono dolerių ir il
gokam laikui darbo turės apie 
500 darbininkų. Kelių reikės ve
sti per kalnus į Cleveland 
Heights.

8 » •»

sesutę ir švogerį, Žukus, Tole
do, Ohio. Mano prabūti apie po
ra savaičių laiko, ir aplankyti 
visas įvairesnes vietas.

Jonas Jarus.

Sergantiems patari
mas Dykai

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

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St. 

CHICAGO. ILL.
Central 4641

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

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

AKUŠERĖS

Ketvirtadienis, ^rugp. 6,

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

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

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

i Tel. Seeley 7330
1 Namų telefonas Brunswick 9597

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2S43

DR. BERTASH 
756 West 35th St 

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį.

Ciprijonas Selickas apleido 
Clevelandų ir išvažiavo Lietu
von apsigyventi. Jis išgyveno 
Amerikoje virš 30 metų laiko, 
ir tarnavo Amerikos kariuome
nėj laike pasaulinio karo.

Jį išlydėti sifsirinko dailus 
būrelis draugų.

Mikas Drasutįs su žmona ap 
lanke savo gerus draugus gy-

Bosses Wonrt
Hire People with 
Halitosis (BREATH)

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

't1
f7ith the best to chooso Irom these days, em- 
ployers favor the person who is most attrac- 
tlve. In business life as in the sočiai world, 
halitosis (unpleaaant breath) ia considered the 
worat of faults. į į j {

Unfortunately everybody ouffera from thla 
Offensive oondition at some time or other— 
many more regularly than they tbi^k. Farmen- 
tation pf food partloies skipped by tbe tooth 
brush is the cauae of most cases. Decaylng 
teetn and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Listerine, the quiek deodorant, 
every morning and .everv hight.

Listerine halta fermentationra major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomee sweet .and agreeable. It 

not offend other*.
If you value your job dnd your frlęnds, ūse 

Listerine, the safe antiseptlc, regulany. Lam- 
bert JPharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others • Check 
halitosis with LISTERINE

' 1 - į ’ f ■
■ 1 4.......,............- ..............................................e

Štai p. Johnson’o laiškas: “Aš 
gavau pakelį (Kellogg’s ALL- 
BRAN), ir pirm negu pakelis išsi
baigė, aš jaučiaus daug geriau.

“Todėl aš ji valgau jau dvi ar tris 
savaites ir mano užkietėjimas*) pra
ėjo, nors aš turėjau užkietėjimą per 
25 metus ar ilgiau. Tikiu, kad šis 
mano laiškas pagelbės kam nors pa
silaikyti sveikatoj. Aš dabar esu 
naujas Kellogg’s ALL-BRAN drau
gas.—” p. J. B. Johnson, Lake Char
les, La.

P-nas Johnson’o laiškas yra vie
nas iš daugelio. Milijonai randa, kad 
Kellogg’s ALL-BRAN pataiso už
kietėjimą*). Jis suteikia tą reikalin
gą minkštą maistą “bulk” kurio 
stokuoja vidutiniškuose Amerikoniš
kuose valgiuose.

Minkštas maistas “bulk”, kuris 
randasi ALL-BRAN yra švelnus ir 
veiklus. Jis sugeria drėgnumą ir švel
niai mankština ir išvalo vidurius. 
ALL-BRAN suteikia vitaminą B. ir 
geležies. ....... Lm/. .<ma- ■ ’ ■ ’ •

Ar neišmintingiau vartoti natu- 
rališką maistą vietoj priiminėti pa
tentuotas gyduoles? Valgykit tiktai 
du šaukštus kasdien. Jeigu nepalen
gvins pasimatykit su savo gydyto
jam.

Vartokit'kaipo cereal su pienu ar
ba grietine, kepkit su muffins, duo
na ir t. t. Parsiduoda visose groser- 
nėse. Padaromas per Kellogg, Battle 
Creek, Michigan.

* Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo neganėtino “bulk” valgiuose.

Mrs. Anelia K. Jarusz
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Priimnųs Cereal Pataisė 
Jo Padėjimų.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Bouievard 1401________

.. Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS .

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Stfeet

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutartį.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
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.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

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

Kiti Lietuviai Daktarai.

f

i

(

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. RockwelĮ St, 
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

f Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

DR. A. J. MANIKAS
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 8051
Valandos: 9—10 -ryto, 5—6 p. p.

Kasdien, išskyrus seredą.
Sekmadienį susitarus.JOHN B. BORDEN

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

Pėtnyčios 6 iki 9.
Telefonas Canal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell Street 
Telefonas Republic 9600.

ADVOKATAS

AKIU SPECIALISTAI

ŠIOS SAVAITES 8

now in new-design 
Swankyswig glasses!

Laidotuvių Direktoriai

Tel. Pullman 5703

Phone Cicero 2109

iSsi

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė

I. J, ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8413

A. MASALSKIS
8807 Lituanica Avenue

' 718 West 18t.h Street

A. PETKUS
1410 South 49th Court

The 7
Kraft 

Cheese 
Spreads

• SparkUng glasses strewn with 
bright stare... the new Swanky- 
swigs. You’ll want to collect a 
whole sėt. And while you’re doing 
it, get acąuainted 
with all seven 
of the delicious 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
marvelous for 
sandwiches,salads 
and appetizers.

Eitra Bargenal
LINOLEUM 9x12 

STIPRUS IR GRAŽUS 

$3.95
ROOSEVELT 

FURNITUREęo
2310 West 

Roosevelt Road 
Tel. Seeley 8760

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

AMBULANCĖ PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTL
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse,

S. M. SKUDAS
Phone Monroe 8377

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St 
Room 787

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 8395

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 28rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullmian 1270 arba Canal 2515

M
Phone Yards 1188

4092 Archer Avenue
' f t-

X LIULEVIČIUS
Phone Lafayette 8572

Phone Boulevard 4189

Cicero

668 West 18tn Street
J. R RADŽIUS

Phone Ganai 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742

G. SERNER
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritąiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

Dr. Walter M. Eisin 
PHYSICIAN and SURGEON 

Ofisas Marąuette Medical Building 
Suite 208

6155 SO. KEDZIE AVENUE 
Hemlock 8700

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
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.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880. I

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso' 
trumparegystę ir toliregystę. Priren- Į 
gi a teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai-1 
das. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj pagal sutarti.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.;
Phone Boulevard 7589

Telefonas 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 Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.
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Sako, savo brolių 
žadėti negalime 
jos darbuojasi.

NATHAN 
KANTER

Gary Organizacijos 
Stoja J Kovą Už De
mokratija Lietuvoj

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

Siųskit money orde 
rį arba čekį —•

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

4707 
Visi 

VIENINTELIS

• Mes, garyie- 
ttfrime nema-

ir seserų išsi 
organizaci

Jau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą

NAUJIENOS 
1739 So. 

H dsted St. 
HICAGO

atvažiavo p> 
bet prieš 

1924 m. tai jis ne-

kad jis ir nelegališ- 
kai įvažiavo, jeigu jis per visa 
laiką, gyveno Suv. Valstijose, ir 
jeigu jis yra pavyzdingas žmo
gus ir negali papulti po išdepor- 
tavimo įstatymu.

Jeigu 
birželio 3 d., 1921 m 
liepos 1 d 
gali legalizuoti savo rezidenci
jos ir tapti piliečiu, bet jį ne
galima išdeportuoti. Sumany
mai pavėlinti šitai grupei atei 
vių užsiregistruoti, kad jie ga

Mirė liepos 16 d 
priklausė prie SLA

Piliečiais gali tapti ir kai 
rie ateiviai, kurie negali 
rodyti atvykimo smulkmenų 
arba yra nelegaliai atvykę.

šitą užsi 
gauti rei

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS 
PASIUNCIAM PAŠTU.

JOHNSTON, III 
d. sekmadienį čia buvo palaido
tas Pranas Jagela senas Johns- 
ton gyventojas.

Jo kūnas pakastas miesto 
kapinėse, 
nimo žodžius

Valstijas po birželio 29 d., 1906 
m., jis turi gauti atvažiavimo 
certifikatą pirm negu gali na- 
turalizuotis. Kad gauti tą cer-/ 
tifikatą, jis turi parodyti kada 
ir kur jis atvyko. Kartais at
eivis užmiršta laivo vardą, at
vykimo dieną arba uostą. Ypa
tingai jeigu jis buvo mažas at
vežtas į šitą šalį, tąi jis tų fak
tų negali atsiminti. Nekuriose 
atsitikimuose žmogaus vardas 
liko visai netyčiomis neužrašy
tas laivo surašė, arba pravar
de buvo, taip iškraipyta, kad ne
galima patikrinti įvažiavimo, 
kad nors ir atvažiavimo diena 
teisingai paduota.

Nors kartais yra labai sunku 
patvirtinti legališką įvažiavimą, 
bet tai galima padaryti. Jeigu 
ateivis peržiūrės senus rekor-

lėtų tapti piliečiais jau pasiū
lyti Kongresui, ir tikima, kad 
greičiaus ar vėliaus, Kongresas 
tą sumanymą priims.

Jeigu ateivis atvyko į SuV 
Valstijas nelegališkai po liepos 

tai jis netik ne 
gali tapti piliečiu, bet jį galima 
dar išdeportuoti už nelegališką 
įvažiavimą. Kad legalizuoti re
zidenciją, kad jis galėtų tapti 
piliečiu, tokiam ateiviui reikia 
apleisti Suv. Valstijas ir vėl le- 
gališkai atvykti.

South Ilalated Street
Telefonai YARDS 0801 

DISTRIBUTORIS

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

MUTUAL LIQUOR CO.

Yra labai daug ateivių Suv. 
Valstijose, kurie nori tapti Ame
rikos piliečiais, bet dėl kokios 
nors priežasties jie susilaiko 
nuo to. Dažniausiai dėl to, kad 
jie nemoka kalbėti angliškai ar-

Gary draugijos dabar viena 
paskui kitą rengia piknikus, ne 
tik sekmadieniais, bet ir šešta 
dienių vakarais.

Sekantis piknikas bus SLA. 
284 kuopos. Tai bus didelis nak
tinis išvažiavimas ir jis įvyks 
šeštadienį, rugp. 15 d., Black 
Oak darže, prie Clark Road ir 
27th Avenue, skersai gatvės nuo 
Gary radio stoties, W.I.N.D.

Piknikas prasidės 3 vai. po 
pietų ir tęsis iki pat ryto. Įžan
ga bus visiems dykai. Visi Gary 
lietuviai yra kviečiami atsilan
kyti, taipgi musų tautiečiai iš 
Hammond, Indiana Harbor, East 
Chicago ir iš kitų aplinkinių 
miestų.

Musų kuopos valdyba praneša, 
kad SLA. 6-to apskričio darbuo
tojai pasižadėjo pribūti su pra
kalbomis, dainomis ir deklama
cijomis. Bus vyrų, moterų ir 
vaikų žaidimai ir laimėtojai už 
pasižymėjimą gaus dovanų. Bus 
skanus alus, o šokiams gros ge
ra muzika.

L. M. NORKUS
' Res. YARDS 2084

PALAIDOTAS PRANAS 
JAGELA

KENTUCKY YEARLING
VIENU METU SENUMO.

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

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

Anglų Kalba, Lega 
liško Įvažiavimo Pa 

tvirtinimas Ir
Pilietybe

dus, arba pabandys atsimint5, 
smulkmeniškas informacijas 
apie tai kas darėsi šitoje ša- 
lyje kada atvažiavo, tai jis ga
lės šį-tą sugaudyti. Turint ome 
nyje visokias smulkmenas apie 
šventes, apie tai kiek dienų rei
kėjo plaukti, etc 
žiūrėti to laiko atvažiavusių lai
vų surašąs, 
tikimų galima rasti laivo var
dą ant kurio ateivis atvažiavo. 
Bet jeigu tas negalima, arba 
jeigu ateivis įvažiavo nelegališ
kai prieš birželio 3 d., 1921 m., 
tai įstatymas pavėlina jam už 
siregistruoti ir pagal 
registravimą jis gali 
kalingą atvažiavimo certifikatą 
Užmokestis tokio užsiregistravi 
mo yra $10. ,

Ir Liet. Darbininkų Draugystė
Kitą vėl pikniką rengia Lie

tuvių Darbininkų Pašelpos 
Draugija. Jis įvyks sekmadie
nį, rugp. 30, tame pačiame 
Black Oaks darže. Pradžia bus 
11 vai. ryto.

šokiams gros Watson Whito 
and bis Orchestra.

Vieta yra viena iš gražiau 
šių ir patogiausių šioje apielin- 
kėje.

Kitas dalykas, kuris /laiko 
daug žmonių nuo pilie iystčs, 
tai yra negalėjimas patvirtinti 
legališko įvažiavimo.

Jeigu ateivis atvyko į Suv.

i.....  Parade of Svvedlsh Olym'pic tcam in 1912 1 "■ ... ..... -
BERLIN. — Iškilmingai ir 100,000 publikos akyvaizdoje šeštadieni atsidarė 1936 metų Olimpia

da. Tam tikslui Vokietija pastatė didžiulį stadioną, kuriame telpa 100,000 žmonių.

1739 SO. HALSTED
Pašaukit CANAL 8500 ir musų 

agentas užeis pas jus su sempeliais paimti 
jūsų užsakymą.

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

Prie kapo atsisveiki- 
tarė Progresive 

Miners of America lokalo pre
zidentas ir SLA. 103 kuopos se
kretorius.

Velionis mirė liepos 16 d., su
laukęs apie 68 metų amžiaus. 
Jis paėjo iš Lietuvos, Rimšų so
džiaus, Papilės parapijos, Kau
no rėdybos.

P. Jagela priklausė per 33 
metus prie SLA., taipgi buvo 
nariu šv. Petro ir Povilo Drau
gijos, Westville, III. Johnston 
City išgyveno apie 17 metų.

Velionis buvo visų mylimas 
Mėgo skaityt pažangius laikraš
čius, kaip “Naujienas” ir “Ke 
leivį”. Taipgi skaitydavo “Vil
nį” ir “Saulę”.

Dideliame nubudime paliko 
žmoną, Malviną Jogelienė, švo- 
geris ir d ir broliu, Lietuvoje.

Lai būna tau, drauge, leng
va šios šalies žemelė.

J. H. Alikonis. TIK GERA ALŲ 
s;/#

OFISAS:
6331 So. Halsted St.

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

, ENGLEWOOD 7151.
Tel. RADCLIFFE 1191.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

delegatus į 
Kongresą 

ir paaukavo 
iš iždo $5 su pasveikinimu kon
gresui. Taip pat padarė ir Lie 
tuvių Darbininkų Pašalpos Drau
gyste. Su aukomis prisidėjo 
L. D. S. kp. 81 ir S. L. A. 284 
kp. Viso aukų buvo $16.

Giria Demokratijos Kongresą
Delegatais Kongresan važiavo 

Antanas Steponaitis ir John 
Vaitkus. Išduodami raportą jie 
pareiškė, kad kongresas gerą 
darbą pradėjo. Jų raportai bu
vo priimti vienbalsiai ir pasigir
do balsai ir Šukiai, kad mes vi
si savanoriais stojam į kovą už 
Lietuvos laisvės atsteigimą.

Amerikos lietuviai turi pilną 
teisę reikalauti, kad Smetona su 
savo diktatūra pasitrauktų ir 
grąžintų kraštui demokratinę 
tvarką ir spaudos, žodžio ir su
sirinkimų laisvę. t

Mes stojom į kovą pirmose 
eilėse už Lietuvos Nepriklauso 
mybę. Mes stojam kovon ir da
bar, ištiesdami pagalbos ranką 

liaudžiai, ir padarysi 
Smetonos viešpatavi- 
Lietuvos sūnų žudy-

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

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

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Lietuvos 
me galą 
m ui ir 
mui.

Galim kalbėti ir šiaip ir taip 
bet savo brolių ir seserų išsiža
dėti mes negalime.

Aš nuo savęs linkiu, lai vieš
patauja Lietuvių Vienybė.

SLA. 284 kp. Rengiasi 
Išvažiavimui

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

CHICAGO ILL.

ba negali patvirtinti legališką 
įvažiavimą.

Natūralizacijos įstatymas sa
ko, kad ateivis negali tapti pi
liečiu jeigu jis nekalba angliš
kai. Kuomet 1930 m. cenzas bu
vo imtas, tai 1,225,000 svetim
taučių nemokėjo kalbėti angliš
kai. Daugumas iš tų buvo vidur
amžio žmonės. Tie žmonės ma
nė, kad jie buvo per seni ką 
naujo išmokti.

Anglų kalbos- vąrtojimas yra 
labai svarbus. Netik dėl to, kad 
Amerikos pilietystė reikalauja 
anglų kalbos žinojimo, bet tas 
pagelbsti ateiviui gauti geresni 
darba.

Niekad Nepervėlu
Mes manydavome, kad se 

niems žmonėms per vėlu im
tis mokslo, bet moksliški tyri 
nėjimai aiškiai parodė kad žmo-

GARY, IND. - 
čiai, organizacijų 
žai ir jos gyvuoja neblogiausiai 
Pažangiosios organizacijos re
mia visuomenei naudingus dar
bus.

šitos organizacijos 
žiai pritaria Lietuvos liaudžiai. 
Jos išgirdo iš užjūrio ateinantį 
prispaustos Lietuvos žmonijos 
balsą ir neatsisakė tai žmonijai 
pagelbėti.

Lietuvių Demokratų Lyga nu
tarė pasiųsti du 
Amerikos Lietuvių 
Clevelande, Ohio

gus niekad nėra per senas mo
kintis, ir kad kartais viduram
žiai žmonės geriaus mokinasi 
negu jaunieji.

Anglų kalba yra mokinama 
didesnių miestų ir net mažes
nių viešose mokyklose. Ir žmo
nės gali ta proga naudotis už dy
ką. Beveik kiekvienoje vakari
nėje mokykloje randame vyrų 
ir moterų 60 pietų ir senesnių, 
kurie imasi mokslo ir kurie la
bai pasekmingai išlaiko savo pi- 
lietystės kvotimus.

'• ' ■ '■'< t ■ 'u vF/1. '
' r-n.

Legališko Atvažiavimo 
Patvirtinimas

Tie Ateiviai, Kurie Nedepor
tuoja

Gali užsiregistruoti kiekvie
nas ateivis, kuris atvyko į Suv. 
Valstijas prieš birželio 3 dieną, 
1921 m

recomMended.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

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

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500
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88.00 
4.00 
2.00 
1.50 
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Subscription Kates:
88.00 per year in Canada
85.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
Iii. Telefonas Canai 8500.

UfaiKyH* Silsii
Chicagoj® w paltu:

Metama
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —------- - 8c
Savaitei....... ............  18c
Mėnesiui ___ ____ _:_______ ... 75c

Suvienytose Valstijoae, ne Chlcagoj, 
paštu:

Metams-------------------------- 85.00
Pusei metų —__________ .... 2.75
Trims mėnesiams_______  1.50
Dviem mėnesiams , 1.00
Vienam mėnesiui_________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

88.00
4.00

Metams
Pusei metu -—-
Trims mėnesiams —„_____ 2.50
Pinigus reikia siusti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

HITLERIS IR NEGRAI

Jungtinės Valstijos pasiuntė į olimpiadą kelis pasi
žymėjusius negrus atletus. Olimpiada atsidarė Berlyne 
pereitos savaitės gale. Atidarė ją Hitleris.

Iki šiol jau įvyko kelios svarbios rugtynės, kuriose 
pirmenybė teko Amerikos negrams atletams. Iš visų at
letų labiausiai pasižymėjo negras Jesse Owens, kuris 
ne tik pirmenybę laimėjo, bet ir sumušė visiS^T rekordus,

Kaip laikraščiai praneša, žymesniuosius atletus ir 
laimėtojus Hitleris asmęniškai pasveikina. Ypač jei tie 
laimėtojai yra vokiečiai. Visai kitaip jis elgiasi sų neg
rais atletais, — jų jis ne tik nesveikina, bet tiesiog ven
gia su jais susitikti.

Ir tai visai suprantama. Hitleris juk gal yra di
džiausias kaltininkas to, kad dabar Vokietijoje įsigalė
jo rasizmo manija. Nacionalsocialistai vokiečius skaito 
kažkokia pašaukta tauta, kurią sudaro tikri nordikai ir 
arijai (arionai). Į mistiškiems “nordikams” nepriklau
sančias tautas nacionalsocialistai žiuri su panieka.

Štai kodėl ir Hitleris negrų atletų nepastebėjo. Su 
jais jis vengia susitikti, nes, nacių akimis žiūrint, neg
rai juk yra žemesnės veislės žmonės.

Gilintis į rasių teorijas čia ne vieta. Tačiau vis dėk 
to bus pravartu pastebėti, kad, pavyzdžiui, Amerikos 
negrai tikrai gali savo tautos žmonėmis pasididžiuoti, 
Štai Dr. George W. Carver, Alabamos Tuskegee institu
to profesorius. Tai vienas įžymiausių pasaulio chemikų, 
kuris tarsi koks magikas vien iš žemės riešutų (pinacų) 
padarė tris šimtus su viršum įvairiausių dalykų. Žemės 
riešutus chemišku budu jis paverčia į gumą, rašalą, po-i 
piėrių ir į kitus naudingus dalykus.

Dr. Carver išradimai chemijos, srityje yra neįmano
mai svarbus. Jau dabar kalbama, kad netrukus tie išra
dimai Amerikos farmerių gyvenime padarys tikrą per
versmą. Iš visokių žagarų, stiebų, šiaudų bus galima pa
sidaryti naudingų chemikalų, kurie farmeriams duos 
nemaža pelno,

Dr. Carver yra negras. Tuskegee institutas taip 
pat yra negrų mokslo įstaiga.

Labai galima, kad nacių valdomoje Vokietijoje Dr. 
Carver‘iui nebūtų vietos. Jis ten butų paniekintas, pa
žemintas.

Nors daugis ir amerikiečių iš augšto į negrus žiu* 
ri, tačiau pasižymėjusiems negrams jie vis dėlto atiduo
da kreditą. Dėlei Dr. Carver’io, pavyzdžiui, varžosi la
biausiai pasižymėjusios mokslo įstaigos. Bet jis nuo vi
sų viliojančių pasiūlymų kratosi, ir savo mėgstamoje 
Alabamoje dirbą neįmanomai svarbų ir naudingą dar
bą, kurio vaisiais naudosis visas pasaulis.

Išvada iš to tokia: kultūringo žmogaus akimis žiū
rint Hitleris tinka tik Dr. Carver’io batąms šveisti.

IR LENKIJA NORI KOLONIJŲ

tvarka, tai p. Tysliava paste
bėjo, jog tas seimas busiąs ne 
žmonių, bet 'valdžios renkamas, 

Bet praėjo kiek laiko ir p.
Tysliąya visais budais jnyko 
valdžios seimą girti ir ginti. 
Juo tolyn, juo jo raštai darėsi 
Smetonos valdžiai palankesni, 
Dabai- jis jau su visa /‘dūšia 
ir kųmiv tarnauja tautiška j ai 
idėjai.

Poetą Tysliavą, matyti, šal
tas prakaitas išpylė, kai jis pa
tyrė, jog p-lė Mikųžiutė “šoka 
į akį Lietuvos prezidentui An
tanui Smetonai”. Atseit, kai ji 
pasiuntė rezoliuciją, kurią pri
ėmė Clevelando kongresas Lie* 
tu vos demokratijai ginti.

Bando p. Tysliaya ir ironi
zuoti, Girdi, reikėtų protesto 
telegramą pasiųsti ir preziden
tui Azanai, nes juk ir Ispani
joje sukilėliai yra šaudomi kaip 
zuikiai. 

» * 1

Ironija labai naivi — tai ma
žų mažiausia, Pirmiausia, Aza- 
nos valdžia Ispanijoje susidarė 
po rinkimų, kuriuose dalyvavo 
viso krašto piliečiai. Nors rin
kimų metu valdžią kontroliavo 
atžagareiviai, bet vis dėlto jie 
pralaimėjo ir turėjo pasitrauk
ti. Tokiu budu kairieji visai le- 
gališkomis priemonėmis į val
džią įsigavo. Jie nevartojo jo
kio smurto.

Prieš Ispanijos žmonių 
rinktą valdžią sukilo juk 
liaudis, bet generolai, iš kurią 
rankų pradėjo sprukti visokios 
privilegijos..Prisidėjo prie sut

kilėjių ir dvarininkai, kuriems 
priklauso milžiniški žemės plo^ 
tai. žodžiu, visi tie, kurie dau^ 
giausia yra kalti dėl to, kad IŠt

IŠ*
ne

panija priklauso labiau aitsili- 
kusioms šalims.

Taigi Ispanijos sukilėliai ko
voja ne dėl visos liaudies tei
sių, bet dėl savo privilegijų.

Visai kitoks reikalas yra Lie
tuvoje. Dabartinės valdžios juk 
niekas perinko: ji yra kariniu- 
kų pučo vaisius. Be to, ir pati 
kova Lietuvoje eina visai kito
kia linkme: ten kovojama dėl 
demokratinės tvarkos atsteigi- 
mo. Vadinasi, kovojama dėl to, 
kupĮ Ispanijos žmonės jau prieš 
sukilimą naudojosi.

Ir iš visb juk yra sukilimų 
ir sukilimų. Vieni sukilimai yra 
rengiami tam, kad butų galima 
atsikratyti visokią despotų, tuo 
tarpu kai kitus sukilimus kaip 
tik rengia tie despotai, kad ga
lėtų liaudį pavergę laikyti.

Rodosi, ir poetui neturėtų bū
ti, sunku tą skirtumą pastebėti.

Pagaliau, bus pravartu p. 
Tysliavai priminti, jog šių die
nų įžymiausieji intelektualai ir 
rašytojai smerkia fašizmą h 
laiko jį pavojum kultūrai.

Bet tiek to. P*ą Tysliavą, da
bartinį p, Tysliavą, galima ąpi- 
budinti Jono Šimkaus žodžiais, 
kuriais jis vaizduoja -‘Svyruo
jantį medį”. Būtent:

“Kažkada fu sakeisi ąžuolu 
gimęs

ir laisvę mylėjęs.
Bet f)n netiesa.
Ąžuolų niekados ijti žemės 

nelanksto
toksai skystas, nušiurėlis vė

jas”.
Taip, “nušiurėlis vejas”, ku

ris yra Smetonos fašistiškos 
valdžios pučiamas, pradėjo bu
vusį “demokratą” Tysliavą “iki 
žemes” lankstyti...

ISPANIJOS SUKILIMO AUKOS
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Žuvusių sukilėlių ir valdžios šalininkų lavonai nuklojo Bar- 
cejonos gatves, kaip parodo paveikslas, po smarkaus mūšio, ku
ris įvyko miesto ribose. Barcelona dabar yra valdžios rankose.

n

Karaliai ir jų Meilužės
’ I - . • '

Magda Lupescu Rumunijos Valdovė

riu tamstai tarti skaudų pasta
bos žodį. Neieškok savo brolio 
akyje krislo, kuomet paties 
akyje guli rąstas. Nebadyk ki
tiems akių su savo buku pirš
tu, kuomet kiti tamstai akis 
bado faktais.

Keletas gerų sugestijų

Atsimerk, pažvejgk aplink ir 
pamatysi, kad pats esi nevie
toje. Aš paseku tamstos edito- 
rialus “Tėvynėje” už gerus raš
tus tariu tamstai ačiū, be ne už 
tokius, kaip kad tilpo No. 30 š. 
m.
Keliai”, 
kartais užeina 
vynę” kitus

Tėvynėje”
Broli

Ir tik už

Paskutinėmis žiniomis, Lenkijos laikraščiai pradė
ję gvildenti kolonijų klausimą. Esą, jie rašo, kad len
kams kolonijos yra būtinai reikalingos. Gyventojų prie
auglis kiekvienais metais einąs didyn. Netrukus, esą, 
dabartinėje Lenkijos teritorijoje busią ankšta gyventi.

Lenkijos žemės plotas yra gana didelis. Negalimą 
sakyti, kad gyventojams jau butų ankšta. Šiaip ar tąip, 
o Lenkija visgi dar priklauso tiems Europos kraštams, 
kurie nėra labai tirštai gyvenami. Ir jeigu ten vis dėl
to pradėdama apie kolonijas kalbėti, tai tas tik rodo,, 
jog Lenkijos imperialistų apetitai auga. Tie imperialis
tai nėra patenkinti dabartine būkle. Jie svajoja apie 
galingą Lenkiją. Būtent, tokią Lenkiją, kuri priklausy
tų pirmaeilėms Europos valstybėms. Na, o pirmaeilei 
valstybei, žinoma, yra reikalingos ir kolonijos.

Apžvalga
“SVYRUOJANTIS MEDIS”

Visai dar neseniai p. Tyslia- 
va dėjosi demokratu. Paskui 
jis pradėjo svyruoti tarsi vėjo

lankstomas medis. Vieną dieną 
jis pasisakydavo prieš diktatu* 
rą, o kitą dieną jau imdavo 
“tautiškąją valdžią” girti, žo
džiu,' jis pradėjo elgtis lyginai 
taip, kaip anas vokiško romano 
herojus, kuris vieiią dieną ra
šė iš kairės, o kitą dieną iš de
šinės.

Kai Lietuvoje buvo paskelb
ti seimo rinkimai ir tų rinkimą.

(Tęsinys) .
Tuo pačiu laiku buvo ir ki

ta karališka meilužė. Tai Ma
dame La Pompadour. Jos tur
tai taipgi buvo neaprašomi. 
Sako, uet brangiausi. Dėl jos 
Francija neteko Kanados ir 
Indijos, Mat, ji tiek buvo įsi
galėjusi, kad valdininkų pa
skyrimai nuo jos priklausė, 
skiriant niekas jų kvalifika
cijos nereikalavo, pakako tik 
tai favoritei įtikti.

Tačiau galas visam kam at
eina. Atėjo ir jai. Ją pasigavo 
sunkios ligos. Tų ligų kainuo
jama ėmė greitai senti ir ne- 
grąžėti, Vienkart, ir jos įtąką. 
Ko ji betgi nenorėjo. Tad, kad 
dar nors valandėlei palaikyti 
to kuino karaliaus silpną pro
tą sąvo kontrolėje ji ėmėęi 
begėdiškiausių priemonių. Vie
na iš tų priemonių ir buvo įs
teigimas Parc-aux-Cerf, kuri 
galima ne kuo kitu pavadinti 
'kaip paleistuvystės mokykla. 
Čia sugabendavo pavogtas jau
nas merginas ir išmokindavo 
kaip ‘geriausiai “patarnauti” 
karaliaus ir ministerių pramo
goms. O kada karaliui jos at
rodė nebetinkamos “tam pa
šaukimui,” jos būdavo degra
duojamos,, Degradavimas įvy
kdavo prie taip tikrų maldą 
bažnyčioje ir pačiam karaliui 
prižiūrint,

La Pompadour tai buvusi 
Francijos didikų gražuolė. Ją
ja grožėjosi ir tuolaikinis biz
nio pasaulis. Visi grožio daly
kai buvo pavadinti jos vardu, 
o taip pat ' ir mados. Dar ir 
šiandien yra žinoma Pompa* 
dour.os plaukų mada. Bet ligos 
galų gale nugali viską. Ir ne
žiūrint jos visų pastangų, jos 
įvestoji karališkoji vergystė, 
dvidešimts metų išgyvenusi, 
žuvo kartu su ja pačia. Ji mb 
re kai tik tuo laiku, kada grį
žo į Paryžių Kanadoje pralai
mėję karą jūreiviai ir karei
viai. Sako, Louisui XV ji jau 
tiek buvusi įkyrėjusi, kad jis 
ir laidotuvių eisenoje nedaly
vavęs.

Dar labiau valstybės turtais1' 
švaistėsi ir dar daugiau meį- 
lužių tupėjo jo pirmtakunas

Louisas XIV. Geriausiomis jo 
meilužėmis buvusios La Val- 
lier.e, Montespąn ir Foptanges. 
šio karaliaus darbai yra skair 
tomi pradžia, ir pati didžiau
sioji priežastis, dėl ko Franci- 
joje kilo revoliucija. Tačiau 
jam už savo darbelius atsaky
ti neteko. Neteko atsakyti ir 
jo meilužėms, nes visi jau bu
vo išmirę. Likosi tik viena 
Madame du Barry, kuriai ir 
teko už visų nuodėmes atsaky
ti. Revoliucinis Tribunolas, 
pirmiausiai nusavinęs jos pa* 
sakiškus turtus, apkaltino ją 
papildžiusią kriminalą prieš 
liaudį ir pasmerkė mirti po 
giljotinos peiliu. Veltui ji gai
liai protestavo ir liejo savo 
senyvaus amžiaus ašaras. Ne
padėjo ir begėdiškas Lpuiso 
XVI užtarimas. Ją nunešė ne
šte ir nukirto galvą, kur jau 
buvo nukritusi Louiso XVI 
galva. Tiesa Louisas XVI gavo 
atsakyti ne tiek už savo grie- 
kus, kiek ųž pirmtakunų,

Šauniai gyvenusi mirė 
kukliai.

Skaitant tuos meilės roman
sus tenka betgi, stebėtis kaip 
galėjo toki “galingi” didikai 
tiek nusibankrutyti dvasiniai 
ir kaip jie galėjo tada, kądą 
su paprastu žmogumi jie t;iek 
skaitėsi, kiek šiapdįen gęrą! 
šeimininkė su musės gyvybe,; 
dasilytčti “mužikės” kūno. Ta
čiau, kaip tai nebūtų šiandien? 
—įkeista, faktas lieka faktų, 
Toks buyo meilužių gyvęnL 
mas, toks ir jų gyvenimo ga
las.

Bet Lola Mbntez, buvo nepa
prastai'graži moteris, Tas sa? 
v.o kųpo savybes ji gerui sūrį 
prato ir gerai’ mpkėjo jomis i 
pasinaudoti. Ir ištikro jos gra-- 
žios fiziškos kūno savybės, jos 
tamsios jr gilios akys žavėte 
sužavėdavo kiekvieną valdo
vą, su kuriuo jai tekdavo susi-, 
durti. J3et, kaip ji buvo ne-; 
tikėtinai graži; taip netikėti-! 
nai buvo bjaurus jos darbai. 
Gimusi Britų armijos Indijoje 
karininkų šeimoje. Kiek pa- 
Ųgėjyisi, ifer msiutė, ižtęjka.ųž
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karininko tėvų pagelbininko. 
Bet su juo ilgai negyveno. Ji 
jį pametusi išvyko į Londoną 
ir ten antru kartu ištekėjo, 
taip pąt, už karininko, tik 
šiuosyk jau karaliaus gvardi
jos kario. Greit ji čia iškyla 
visuomenės gyvenime ir dar 
greičiau įsivelia į didelių šuo 
kalbių tinklą. Tada ji nusto
ja savo jauno vyro malonės, 
paaiškėja jos antrosios vedy
bos, per ką susidaro pavojin
ga jai gyventi padėtis, peš 
tuomet Anglijos įstatymai už 
panašius dalykus skaudžiai 
bausdavo,—ji bėga,

Pirmiausiai apsistojo Pary
žiuje. Pasivadinusi Lola Mon- 
tez, ir pasiskelbusi kilusia iš 
žymios Ispanijos didikų šei
mos, ji pradeda naują, bet gal 
dar bjauresnį gyvenimą . Ji 
kur tik sukosi, visur žymėjosi 
kaipo gabiausi skandalistė ir 
sąmokslininkė. Galų gale, ap
vainikavusi yisųs savo “lau
rus” dviejų žymių poeto ir 
rašytojo dueliu, spruko į Ba
variją.

Bavarijoje tuoiųetu karalia
vo labai menkos reputacijos 
Wittelbaclių dinastijos pali
kuonis Liudvikas II. Tai buvo 
iŠ seniausios viešpataujančios 
Europoj ir kartu pasižymėju
sios didžiausiomis beprotybė
mis šeimos narys. Aišku, kad 
tokiai avantiūristei kaip Lola 
to ir tereikėjo. Ji pirmiausiai 
pasistengė įeiti į karališkuo
sius rumus baliaus metu, kas 
tais laikas buvo didžiau
sioj madoj. į balių įeiti jai 
puikinusiai pavyko, o dar grei
čiau tuo pačiu vakaru pačiam 
karaliui patikti, kad tas iš tos 
didelės meilės jai net Land- 
sfeldto kunigaikštienės titulą 
suteikė ir apdovanojo puikiau 
siu dvaru su geriausiomis pa
jamomis, o .magaryčioms, pa
state puikiąusį paminklą — 
-stovy lą.

Kad Lęlai nestokavo gabu
mo, matome ir iš to, kad vos 
spėjo apsigyvdnti.
palociuje, ji ne tik kad pasi
gavo valdovą į savo rankas, 
bet ji sugebėjo prasimušti ir į 
visuomenės ratelius. Ji pasi
darė net žymiausia narė Li
beralų Partijoje ir įgijo liau
dies draugės vardą. Dėlto, kai 
kurie istorikai linksta manyti, 
kad jos gyvenimas Bavarijoje 
buvęs ir visuomenės pelno lai
kotarpiu. Bet gajas prisiąrtino 
ir jos yįešpntavimui. Konser
vatoriai privertė karalių abdi* 
kuoti, o Lolai jei nebūtų spė
jusi sieną perbėgti, butų tekę 
ir kalėjime amžius baigti.

Tokiu budu Lola išnaudoju
si visas Europos patyrimų ga
limybes amžiui" baigti apsigy
veno Kalifornijoje, čia ji ište
kėjusi už amerikiečio, vedusi 
labai pavyzdingą ir pamokL 
nantį gyvenimą, 
duodavo pamokas ir skaity- šau, dvasios vade, kad čia tu-

dąvo prelckcijas meilės ir ve
dybinio gyvenimo klausimais. 
Mirė netikėtai New Yorke, Ir 
taip tad baigė savo triukšmn- 
gą, retkarčiais triumfalį, gy
venimą, kaip baigdavo ir vi
sos kitos avantiūristės, išprad* 
žiu žiba kaip žiburėlis, o gęs
ta netikėtai—tragingai.

* —Žemaičių Jonis,

“Musų Spaudos 
Vitaiti, tamstai 
noras per “Tė- 
laikraštininkus

barti ir mokyti kaip laikraštį 
redaguoti ir koliotis tokiais 
žodžiais, kokiais nesikolioja jo- 
kis kitas laikraštis.
tai, kad “Naujienų” bendradar
bis nugirdo tulus pasigyrimus, 
buk ponas Vitaitis sakęs ar ne
sakęs, kad “Lietuvos valdžia 
tokiems laikraštininkams, kaip 
aš, skiria pensijas”. Kas čia yra 
kaltas, kad tokie gandai eina, 
jog ponas dvasios vadas tokios 
pensijos iš Lietuvos valdžios 
laukia.

Ir kas gi čia tokio? Nuo sa- 
s aš tik veliju to susijaukti, 

nieką nėra. Ir kam 
rųstąuti ir rašinėti 
tiradas ir didžiau-

jei kuo

Bavarijos

KORESPONDENCIJOS
ww

Musų Dvasios Vadas
Redaktorius Vitaitis gauna ke

letą gerų patarimų

Nl£W YORK. — Tūlą laiką 
ątgal vienas SLA narys parašė 
į “Naujienas” apie tai, kas bu
vo kalbama ir veikiama vienos 
SLA kuopos mėnesiniame su
sirinkime.

“Tėvynės” niekas neskaito
Vienas iš žymių tos kuopos 

tautininkų paėmė balsą ir ve 
ką paporino, ir1 tai grynai SLA 

girdi, SLA organas 
yra 
nu
dis
to j i

kad

Pradek tas

ra-
SLA pilkiem-

kuris ąprąšy-

užvydo pas 
gi čia taip 
baisiausias 
sius šmeižtus? Vien tik dėl to
mažo sakinio, riksmas, šukavi
mas, atredo, kad visos juros, 
ežerai ir upės liepsnoja.
Vitaitis, atsimink apie aveles
Taigi, kąip sakiau,

met į galvą pradeda skverbtis 
mintis ir gema noras kitus mo
kyti ir barti, kai vaidentuvėje 
kyla svajonė, kad visi kiti laik
raščiai, jų redaktoriai ir ben
dradarbiai tik blogas žinias sa
vo laikraščiuose talpina bei ra
šo, tai kad tokias svajones pa- 
krikdyti, pradėk gąlvoti,
esi piemuo ir tamstos globoje 
yra 13,000 avių, 
avis skaityti, o liga pati išnyks 
Tuomet nereikės tokių nesąmo 
nių SLA organe “Tėvynėje” 
šinėti ir mums
siems nariams, 13,000 avių, ne
reikės tokių paikšų edilorialų 
skaityti.

Šitą aš lamstai, dvasios va
de, patariu broliškai iš širdies. 
Atmink, kad esi redaktorius ir 
visi bendradarbiai tamstai yra 
reikalingi. Praeitame SLA sei
me savo raporte nusiskundei, 
kad trūksta bendradarbių. At
rodo, kad tamsta praganei avis 
ir visi tamstą paliko, Atmink, 
broli Vitaiti, kad ir iš blogų 
bendradarbių, kaipo redakto
rius, gali medžiagą semti. Ro
dos, tame turėtum turėti jau 
gerą patyrimą, nes jau redak- 
toriauji apie 20 metų. Patyrimo 
neturėtų trukti.

Viso labo.
Rytiolis.

kas

reikalais:
“Tėvynė” mažai SLA narių 
skaitoma. Kiti tos kuopos 
riai tam pritarė. Tai buvo 
kusijinis klausimas, kurį
SLA kuopa turėjo pilną teisę 
“business” susirinkime nagri
nėti. t •

Čia pat radosi ’ir “Naujienų” 
korespondentas,
damas teisingai tos SLA kuo
pos susirinkimo darbuotę, pri
siminė ir apie tai, kas iš tikro 
buvo susirinkime pasakyta apie 
SLA organą “Tėvynę”. Kores
pondentas nebuvo slapukas, jis 
pasirašė save pavardę po ko
respondencija.

O tu šveplas Jokymai,
pasidarė, kai tą kęrespondenci- 
ją pastebėjo “Tėvynes” redak
toriaus geras pakalikas slapu
kas, gal būt ir pats “T.” re
daktorius, kuris persistatė tą 
“Naujienų” korespondentą savo 
amžinu priešu.

“Tėvynei” žodžių netrūkstą

Ir dabar kad pila, (tai pila 
kailį taųi biednam korespon- 

“Li-
guistas, beprotis, sunykėlis. Be 
sąžinės, bemokslis ir tt. ir tt.” 
Well, padarė iš to žmogaus be
veik gyvulį bei žvėrį, kuris li
pa keturiom kojom, vien tik 
už tai, kad parašė į “Naujie
nas” kas buvo kalbama apie 
“Tėvynę” SLA kuopos susirin
kime.

Na, broli Vitaiti,

Reikalaukite “NAUJIENAS’ 
ant bite kampo, kur parduoda* 
imi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo delsi.

1
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AMERIKOS
PILIETIS

Retkarčiais

deniui. Slapuko žodžiai:

dabar pa
klausyk. Jeigu kas skaito SLĄ 
organą “Tėvynę”, tai aš skai
tau ir tamstos, broli Vitaiti, vi
sas nesąmones paseku. Atsipra-

-

.it iiM p*ad- 
binga knygele tiems, ka
rte nori tjiRti lips šalto 
piliečiais. Paiuokipimii 
apie šios šalies tvarką, 
apie ips viršininkų rin
kimus ir viską kas reika
linga prie ėmimo egza- 
mepo rasite šioj knygelėj 
lietuvių k jŲtphl kalbo
mis surašyta.

KAINĄ TIK CENTĄ!
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HITLERIS IR NEGRAI

Jungtinės Valstijos pasiuntė į olimpiadą kelis pasi
žymėjusius negrus atletus. Olimpiada atsidarė Berlyne 
pereitos savaitės gale. Atidarė ją Hitleris.

Iki šiol jau įvyko kelios svarbios rugtynės, kuriose 
pirmenybė teko Amerikos negrams atletams. Iš visų at
letų labiausiai pasižymėjo negras Jesse Owens, kuris 
ne tik pirmenybę laimėjo, bet ir sumušė visus rekordus,

Kaip laikraščiai praneša, žymesniuosius atletus ir 
laimėtojus Hitleris asmeniškai pasveikina. Ypač jei tie 
laimėtojai yra vokiečiai. Visai kitaip jis elgiasi sų neg
rais atletais, — jų jis ne tik nesveikina, bet tiesiog ven
gia su jais susitikti.

Ir tai visai suprantama. Hitleris juk gal yra di
džiausias kaltininkas to, kad dabar Vokietijoje įsigalė
jo rasizmo manija. Nacionalsocialistai vokiečius skaito 
kažkokia pašaukta tauta, kurią sudaro tikri nordikai ir 
arijai (arionai). Į mistiškiems “nordikams” nepriklau
sančias tautas nacionalsocialistai žiuri su panieka.

Štai kodėl ir Hitleris negrų atletų nepastebėjo. Su 
jais jis vengia susitikti, nes, nacių akimis žiūrint, neg
rai juk yra žemesnės veislės žmonės.

Gilintis į rasių teorijas čia ne vieta. Tačiau vis dėl
to bus pravartu pastebėti, kad, pavyzdžiui, Amerikos 
negrai tikrai gali savo tautos žmonėmis pasididžiuoti, 
Štai Dr. George W. Carver, Alabamos Tuskegee institu
to profesorius. Tai vienas įžymiausių pasaulio chemikų, 
kuris tarsi koks magikas vien iš žemės riešutų (pinacų) 
padarė tris šimtus su viršum įvairiausių dalykų. Žemės 
riešutus chemišku budu jis paverčia į gumą, rašalą, po-i 
pierių ir į kitus naudingus dalykus.

Dr. Carver išradimai chemijos srityje yra neįmano^ 
mai svarbus. Jau dabar kalbama, kad netrukus tie išra
dimai Amerikos farmerių gyvenime padarys tikrą per
versmą. Iš visokių žagarų, stiebų, šiaudų bus galima pa
sidaryti naudingų chemikalų, kurie farmeriams duos 
nemaža pelnoĄ

Dr. Carver yra negras. Tuskegee institutas taip 
pat yra negrų mokslo įstaiga.

Labai galima, kad nacių valdomoje Vokietijoje Dr. 
Carver‘iui nebūtų vietos. Jis ten butų paniekintas, pa
žemintas.

Nors daugis ir amerikiečių iš augšto į negrus žiu
ri, tačiau pasižymėjusiems negrams jie vis dėlto atiduo
da kreditą. Dėlei Dr. Carver’io, pavyzdžiui, varžosi la
biausiai pasižymėjusios mokslb įstaigos. Bet jis nuo vi
sų viliojančių pasiūlymų kratosi, ir savo mėgstamoje 
Alabamoje dirba neįmanomai svarbų ir naudingą dar
bą, kurio vaisiais naudosis visas pasaulis.

Išvada iš to tokia: kultūringo žmogaus akimis žiū
rint Hitleris tinka tik Dr. Carver’io batams šveisti.

tvarka, tai p. Tysliava paste
bėjo, jog tas seimas busiąs ne 
žmonių, bet valdžios renkamas.

Bet praėjo kiek laiko ir p. 
Tysliąva visais budais įnyko 
valdžios seimą girti ir ginti. 
Juo tolyn, juo jo raštai darėsi 
Smetonos valdžiai palankesni, 
Dabar jis jau su visa “dūšia 
ir kunu” tarnauja tautiškajai 
idėjai.

Poetą Tysliavą, matyti, šal
tas prakaitas išpylė, kai jis pa
tyrė, jog p-lė Mikųžiutė “šoka 
į akį Lietuvos prezidentui An
tanui Smetonai”. Atseit, kai ji 
pasiuntė rezoliuciją, kurią pri
ėmė Clevelando kongresas Lie
tuvos demokratijai ginti.

Bando p. Tysliava ir ironi
zuoti, Girdi, reikėtų protesto 
telegramą pasiųsti ir preziden
tui Azanai, nes juk ir Ispani
joje sukilėliai yra šaudomi kaip 
zuikiai,

Ironija labai naivi — tai ma
žų mažiausia, Pirmiausia,- Aza- 
nos valdžia Ispanijoje susidarė 
po rinkimų, kuriuose dalyvavo 
viso krašto piliečiai. Nors rin
kimų metu valdžią kontroliavo 
atžagareiviai, bet vis dėlto jie 
pralaimėjo ir turėjo pasitrauk
ti. Tokiu budu kairieji visai le- 
gališkomis priemonėmis į val
džią įsigavo. Jie nevartojo jo
kio smurto.

Prieš Ispanijos žmonių iš
rinktą valdžią sukilo juk ne 
liaudis, bet generolai, iš kurių 
rankų pradėjo sprukti visokios 
privilegijos....Prisidėjo prie su
kilėlių ir dvarininkai, kuriems 
priklauso milžiniški žemes plo
tai. žodžiu, visi tie, kurie dau
giausia yra kalti dėl to, kad Is-

panija priklauso labiau atsili-
kusioms šalims. (

Taigi Ispanijos sukilėliai ko
voja ne dėl visos liaudies tei
sių, bet dėl savo privilegijų.

Visai kitoks reikalas yra Lie
tuvoje. Dabartinės valdžios juk 
niekas nerinko: ji yra karinin
kų pučo vaisius. Be to, ir pati 
kova Lietuvoje eina visai kito
kia linkme: ten kovojama dėl 
demokratinės tvarkos atsteigi- 
mo. Vadinasi, kovojama dėl to, 
kuo| Ispanijos žmonės jau prieš 
sukilimą naudojosi.

Ir iš visb juk yra sukilimų 
ir sukilimų. Vieni sukilimai yra 
rengiami tam, kad butų galima 
atsikratyti visokių despotų, tuo 
tarpu kai kitus sukilimus kaip 
tik rengia tie despotai, kad ga
lėtų liaudį pavergę laikyti.

Rodosi, ir poetui neturėtų bū
ti, sunku tą skirtumą pastebėti.

Pagaliau, bus pravartu p. 
Tysliavai priminti, jog šių die
nų įžymiausieji intelektualai ir 
rašytojai smerkia fašizmą ir 
laiko jį pavojum kultūrai.

Bet tiek to. P-ą Tysliavą, da
bartįnį p. Tysliavą, galima api
budinti Jono Šimkaus žodžiais, 
kuriais jis vaizduoja •‘Svyruo
jantį medį”. Butept:

“Kažkada tu sakeisi ąžuolu 
gimęs

ir laisvę mylėjęs.
Bet t)d netiesa,
Ąžuolų niekados iki žemės 

nelanksto
toksai skystas, nušiurėlis ve

jas”.
Taip, “nušiurėlis vejas” 

ris yra
'valdžios pučiamas, pradėjo bu
vusį “demokratą” Tysliavą “iki 
žemės“ lankstyti...

ku-
Smetonos fašistiškos

Karaliai ir jų Meilužės
Magda Lupesęu Rumunijos Valdovė

IR LENKIJA NORI KOLONIJŲ

Paskutinėmis žiniomis, Lenkijos laikraščiai pradė
ję gvildenti kolonijų klausimą. Esą, jie rašo, kad len
kams kolonijos yra būtinai reikalingos. Gyventojų prie
auglis kiekvienais metais einąs didyn. Netrukus, esą, 
dabartinėje Lenkijos teritorijoje busią ankšta gyventi.

Lenkijos žemės plotas yra gana didelis. Negalima 
sakyti, kad gyventojams jau butų ankšta, Šiaip ar taip, 
o Lenkija visgi dar priklauso tiems Europos kraštams, 
kurie nėra labai tirštai gyvenami. Ir jeigu ten vis dėl
to pradėdama apie kolonijas kalbėti, tai tas tik rodo,; 
jog Lenkijos imperialistų apetitai auga. Tie imperialis-' 
tai nėra patenkinti dabartine bųkle. Jie svajoja apie 
galingą Lenkiją. Būtent, tokią Lenkiją, kuri priklausy- 
tų pirmaeilėms Europos valstybėms. Na, o pirmaeilei 
valstybei, žinoma, yra reikalingos ir kolonijos.

Apžvalga
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“SVYRUOJANTIS MEDIS”

Visai dar neseniai p. Tyslia
va dėjosi demokratu. Paskui 
jis pradėjo svyruoti tarsi vėjo

lankstomas medis. Vieną dieną 
jis pasisakydavo prieš diktatū
rą, o kitą dieną jau imdavo 
“tautiškąją valdžią” girti, žo
džiu,' jis pradėjo elgtis lyginai 
taip, kaip anas vokiško romano 
herojus, kuris vieną dieną ra
šė iš kairės, o kitą dieną iš de
šinės.

Kai Lietuvoje buvo paskelb
ti seimo rinkimai ir tų rinkimų.

(Tęsinys) .
Tuo pačiu laiku huyo ir hi

tą karališka meilužė. Tai Ma
riame La Pompadour. Jos tur
tai taipgi buvo neaprašomi. 
Sako, net brangiausi. DėJ jos 
Franci j a neteko Kanados ir 
Indijos, Mat, ji tiek buvo įsi
galėjusi, kad valdininkų pa
skyrimai nuo jos priklausė, 
skiriant niekas jų kvalifika
cijos nereikalavo, pakako tik 
tai favoritei įtikti.

Tačiau galas visam kam at
eina. Atėjo ir jai. Ją pasigavo 
sunkios ligos. Tų ligų kamuo
jama ėmė greitai senti ir ne- 
gražėti, 'vienkart, ir jos įtaką. 
Ko ji betgi nenorėjo. Tad, kad 
dar nors valandėlei palaikyti 
to kuino karaliaus silpną pro
tą savo kontrolėje ji ėmėsi 
begėdiškiausių priemonių. Vie
na iš tų priemonių ir buvo įs
teigimas Parc-aux-Cerf, kuri 
galima ne kuo kitu pavadinti 
kaip paleistuvystės mokykla. 
Čia sugabendavo pavogtas jau
nas merginas ir išmokindavo 
kaip ‘geriausiai “patarnauti” 
karąliąus ir ministerių pramo
goms. O kada karaliui jos at
rodė nebetinkamos “tam pa
šaukimui,” jos būdavo degra
duojamos,, Degradavimas įvy
kdavo prie tam tikrų maldų 
bažnyčioje ir pačiam karaliuj 
prižiūrint.

La Pompadour tai buvusi 
Francijos didikų gražuolė. Ją
ja grožėjosi ir tuolaikinis biz
nio pasaulis. Visi grožio daly
kai buvo pavadinti jos vardu, 
o tąip pat' ir mados. Dar ir 
šjaųdien yra žinoma Pompai 
douros plaukų mada. Bet ligos 
galų gale nuguli viską. Ir ne
žiūrint jos visų pastangų, jos 
įvestoji karališkoji vergystė, 
dvidešimts metų išgyvenusi, 
žuvų kartu su ja pačią. Ji mp 
rė kai tik tuo laiku, kada grį
žo į Paryžių Kanadoje pralai
mėję karą jūreiviai ir karei
viai. Sako, Louisui XV ji jau 
tjek buvusi įkyrėjusi, kad jis 
ir laidotuvių eisenoje nedaly
vavęs. į'

Dar labiau valstybės tųrtaiss 
švaistėsi ir dąr daugiau meį- 
Južių turėjo jo < pirmtakunas

Louisas XIV. Geriausiomis jo 
meilužėmis buvusios La Val- 
lier.e, Montespan ir Fontąnges. 
Šio karaliaus darbai yra skair 
tomi pradžia, ir pati didžiau
sioji priežastis, dėl ko Franci- 
joje kilo revoliucija. Tačiau 
jam už savo darbelius atsaky
ti neteko. Netiko atsakyti ir 
jo meilužėms, nes visi jau bu
vo išmirę. Likosi tik viena 
Mariame du Barry, kuriai ir 
teko už visų nuodėmes atsaky
ti. Revoliucinis Tribunolas, 
pirmiausiai nusavinęs jos pą? 
sakiškus turtus, apkaltino ją 
papildžiusią kriminalą prieš 
liaudį ir pasmerkė mirti po 
giljotinos peiliu. Veltui ji gai
liai protestavo ir liejo sąvo 
senyvaus amžiaus ašaras. Ne
padėjo ir begėdiškas Louiso 
XVI užtarimas. Ją nunešė ne
šte ir nukirto galvą, kur jau 
buvo nukritusi Louiso XVI 
galva. Tiesa Louisas XVI gavo 
atsakyti ne tiek už savo grie- 
kus, kiek ųž pirmtakunų,

Šauniai gyvenusi mirė 
kukliai.

Skaitant tuos meilės roman
sus tenka betgi, stebėtis kaip 
galėjo toki “galingi” didikai 
tiek nusibankrutyti dvasiniai 
ir kaip jie galėjo tada, kąda 
su paprastu žmogumi jie tjeki 
skaitėsi, kiek šiandien gerą* 
šeimininkė su musės gyvybe, 
dasilytėti “mužikes” kūno. Ta
čiau, kaip tai nebūtų šiandien 
—keista, faktas lieka faktų. Į 
Toks buyo meilužių gyvęųįr 
mas, toks ir jų gyvemmp ga
las.

Bet Lola Mbntez, buvo nepa
prastai graži męteris, Tas sa
vo kūno savybes ji gerui s,Ur 
pr.afų ir gerai, mpkėjo jomis 
pasinaudoti.Hr ištikro jos grąr 
žios fiziškos kūno savybės, jos 
tamsios ' įr gilios akys žavėtę; 
sužavėdavo kiekvieną valdo?-; 
vą, su kuriuo jai tekdavo susLį 
durti. Bet, kaip ji buvo ne
tikėtinai graži, taip netikėti-? 
nąi buvo bjaurus jos darbai. 
.Gimusi Britų armijos Indij.oje 
karininkų šeimoj6- Kiek p.ą-i 
ĮJgėmi. to J>>Utė, _i$tęįą _ųž

ISPANIJOS SUKILIMO AUKOS

Žuvusių sukilėlių jr valdžios šalininkų lavonai nuklojo Bar- 
cęjonos gatves, kaip parodo paveikslas, po smarkaus mūšio, ku
ris įyyko miesto ribose. Barcelona dabar yra valdžios rankose.
-IMN. ,į    I Ii           

karininko tėvą pagelbininko. 
Bet su juo ilgai negyveno. Ji 
jį pametusi išvyko į Londoną 
ir ten antru kartu ištekėjo, 
taip pąt, ųž karipinko, tik 
šiuosyk jau karaliaus gvardi
jos kario. Greit ji čia iškyla 
visuomenes gyvenime ir dar 
greičiau įsivelia į didelių suo
kalbių tinklą. Tada ji nusto
ja sąvo jauno vyro malonės, 
paaiškėja jos antrosios vedy
bos, per ką susidaro pavojin
ga jai gyventi padėtis, ųes 
tuomet Anglijos įstatymai už 
panašius dalykus skaudžiai 
bausdavo,—ji bėga.

Pirmiausiai apsistojo Pary
žiuje. Pasivadinusi Lola Mon- 
tez, ir pasiskelbusi kilusia iš 
žymios Ispanijos didikų šei
mos, ji'pradeda naują, belgai 
dar biauresnį gyvenimą . Ji 
kur tik sukosi, visur žymėjosi 
kaipo gabiausi skandalistė ir 
sąmokslininkė. Galų gale, ap
vainikavusi visus sayo “lau
rus” dviejų žymių poeto ir 
rašytojo dueliu, spruko į Ba
variją.

Bavarijoje tuometi! karalią- 
vo labai menkos reputacijos 
Wittelbachų dinastijos pali
kuonis Liudvikas II. Tai buvo 
iŠ seniausios viešpataujančios 
Europoj ir kartu pasižymėju
sios didžiausiomis beprotybė
mis šeimos narys. Aišku, kad 
tokiai avantiūristei kaip Lola 
to ir tereikėjo. Ji pirmiausiai 
pasistengė įeiti į karališkuo
sius rumus baliaus metu, kas 
tais laikas buvo didžiau
sioj madoj. Į balių įeiti jai 
puikiausiai pavyko, o dar grei
čiau tuo pačiu vakaru pačiam 
karaliui patikti, kad tas iš tos 
didelės meilės jai net Land- 
sfeldto kunigaikštienės titulą 
suteikė ir apdovanojo puikiau 
siu dvaru su geriausiomis pa
jamomis, o mągaryčioms, pa
statė puikiausi paminklą — 
stovylą.

Kad Lolai nestokavo gabu
mo, matome ir iš to, kad vos 
spėjo apsigyvdnti Bavarijos 
palociuje, ji ne tik kad pasi
gavo valdovą į savo rankas, 
bet ji sugebėjo prasimušti ir į 
visuomenės ratelius. Ji pasi
darė net žymiausia narė Li
beralų Partijoje ir įgijo liau
dies (įaugės vardą. Dėlto, kai 
kurie istorikai linksta manyti, 
kad jos gyvenimas Bavarijoje 
buvęs ir visuomenės pelno lai
kotarpi?. Bet gąįas prisiąrtino 
ir jos viešpątayimui. Konser
vą toriai pravertė karalių abdi- 
kuoti, o Lolai jei nebūtų spė
jusi sieną perbėgti, butų tekę 
ir kalėjime amžius baigti.

Tokiu budu Lola išnaudoju
si visas Europos patyrimų ga
limybes amžiui baigti apsigy
veno Kalifornijoje. Čia ji ište
kėjusi už amerikiečio, vedusi 
labai pavyzdingą' ir pamoki
nantį gyvenimą.

dąvo prelekcijas meilės ir ve
dybinio gyvenimo klausimais. 
Mirė netikėtai New Yorke, Ir 
taip tad baigė savo triukšmn- 
gą, retkarčiais triumfalį, gy
venimą, kaip baigdavo ir vi
sos kitos avantiūristės, išprad- 
žių žiba kaip žiburėlis, o gęs
ta netikėtai—tragingai.

—Žemaičių Jonis,

KORESPONDENCIJOS

riu tamstai tarti skaudų pasta-
bos žodį. Neieškok savo brolio 
akyje krislo, kuomet paties 
akyje guli rąstas. Nebadyk ki
tiems akių su savo buku pirš
tu, kuomet kiti tamstai akis 
bado faktais.

Keletas gerų sugestijų

Atsimerk, pažvejgk aplink ir 
pamatysi, kad pats esi nevie
toje. Aš paseku tamstos edito- 
rialus “Tėvynėje“ už gerus raš
tus tariu tamstai ačiū, be ne už 
tokius, kaip kad tilpo No. 30 š. 
m. “Tėvynėje” “Musų Spaudos 
Keliai”. Broli Vitaiti, tamstai 
kartais užeina noras per “Tė
vynę” kitus laikraštininkus 
barti ir mokyti kaip laikraštį 
redaguoti ir koliotis tokiais 
žodžiais, kokiais nesikolioja jo- 
kis kitas laikraštis. Ir tik už 
tai, kad “Naujienų“ bendradar
bis nugirdo tulus pasigyrimus, 
buk ponas Vitaitis sakęs ar ne
sakęs, kad “Lietuvos valdžia 
tokiems laikraštininkams, kaip 
aš, skiria pensijas”. Kas čia yra 
kaltas, kad tokie gandai eina,

Musy Dvasios Vadas
Redaktorius Vįtaitis gauna ke

letą gerų patarimų

NEW YORK

Retkarčiais

jog ponas dvasios vadas tokios 
pensijos iš Lietuvos 
laukia.

yra 
na- 
dis-

valdžios

kad visos juros,

kad

kuris aprašy-

Tūlą laiką 
ątgal vienas SLA narys parašė 
į “Naujienas“ apie tai, kas bu
vo kalbama ir veikiama vienos 
SLA kuopos mėnesiniame su
sirinkime.

“Tėvynės“ niekąs neskaito
Vienas iš žymių tos kuopos 

tautininkų paėmė balsą ir ve 
ką paporino, ir1 tai grynai SLA 
reikalais: girdi, SLA organas 
“Tėvynė“ mažai SLĄ narių 
skaitoma. Kiti tos kuopos 
riai tam pritarė. Tai buvo
kusijinis klausimas, kurį toji 
SLA kuopa turėjo pilną teisę 
“business“ sųsįriųkime nagri
nėti.

čia pat radosi ’ir “Naujienų” 
korespondentas,
damas teisingai tos SLA kuo
pos susirinkimo darbuotę, pri
siminė ir apie tai, kas iš tikro 
buvo susirinkime pasakyta apie 
SLA organą “Tėvynę”. Kores
pondentas nebuvo slapukas, jis 
pasirašė sąvo pavardę po ko
respondenciją.

O tu šventas Jokymai, kas 
pasidarė, kai tą korespondenci
ją pastebėjo “Tėvynės“ redak
toriaus geras pakalikas slapu
kas, gal būt ir pats “T.” re
daktorius, kuris persistatė tą 
“Naujienų“ korespondentą savo 
amžinu priešu.

“Tėvynei” žodžių netrūkstą

Ir dabar kad pila, tai pila 
kailį tam biednam korespon
dentui. Slapuko žodžiai: “Li
guistas, beprotis, sunykėiis. Be 
sąžinės, bemokslis ir tt. ir tt.” 
Wejl, padarė į$ to žmogaus be
veik gyvulį bei žvėrį, kuris li
pa keturiom kojom, vien tik 
už tai, kad parašė į “Naujie
nas” kas buvo kalbama apie 
“Tėvynę“ SLA kuopos susirin
kime.

Na, broli Vitaiti, dabar pa
klausyk. Jeigu kas skaito SLA 
organą “Tėvynę”, tai aš skai
tau ir tamstos, broli Vitaiti, vi
sas nesąmones paseku. Atsipra- 

čia tu-duodavo pamokas ir skąity- šąu, dvasios vade, kad

Ir kas gi čia tokio? Nuo sa
vęs aš tik veliju 'to susijaukti, 
užvydo pas nieką nėra. Ir kam 
gi čia taip rūstauti ir rašinėti 
baisiausias tiradas ir didžiau
sius šmeižtus? Vien tik dėl to 
mažo sakinio, riksmas, šukavi
mas, atrodo,
ežerai ir upės liepsnoja.
Vitaitis, atsimink apie aveles
Taigi, kaip sakiau, jei kuo

met į galvą pradeda skverbtis 
mintis ir gema noras kitus mo
kyti ir barti, kai vaidentuvėje 
kyla svajonė, kad 'visi kiti laik
raščiai, jų redaktoriai ir ben
dradarbiai tik blogas žinias sa
vo laikraščiuose talpina bei ra
šo, tai kad tokias svajones pa- 
krikdyti, pradėk galvoti,
esi piemuo ir tamstos globoje 
yra 13,000 avių. Pradėk tas 
avis skaityti, o liga pati išnyks. 
Tuomet nereikės tokių nesąmo
nių SLA organe “Tėvynėje“ ra
šinėti ir mums SLA pilkiem- 
siems nariams, 13,000 avių, ne
reikės tokių paikšų edilorialų 
skaityti.

Šitą aš tamstai, dvasios va
de, patariu broliškai iš širdies. 
Atmink, kad esi redaktorius ir 
visi bendradarbiai tamstai yra 
reikalingi. Praeitame SLA sei
me savo raporte nusiskundei, 
kad trūksta bendradarbių. At
rodo, kad tamsta praganei avis 
ir visi tamstą paliko. Alpink, 
broli Vitaiti, kad ir iš blogų 
bendradarbių, kaipo redakto
rius, gali medžiagą semti. Ro
dos, tame turėtum turėti jau 
gerą patyrimą, nes jau redak
toriau j i apie 20 metų. Patyrimo 
neturėtų trukti.

Viso labo,
Rytiatis.

Rdkabmkite ^NAUJIENAS’ 
aut bile kawpo, kur parduoda- 
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavus Jums pa
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui* bet Jūsų pato* 
orumo delei.
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i)JT TPTTS!

BnriM ,ir 
btn^a knygele tiems, kn-

piliečiais. Paxc 
apie Žios laHes 
apie jęs viršininkų rfn- 
kipiuai ir viekų kas reika
linga prie imimo egra- 
mepo rasite Šioj koyftMj 

k mlų kalė
mis rantytą.

ri« nori tapti iios šalto 
piliečiais. Pamokto i m ai

kaina jijc Z? CENTAI

NAUJIENOS
1739 So, St.

CHICAGO, HJL

Siųskite money orderi *d>a krasos 
ženklelius.

pasinaudoti.Hr


Ketvirtadienis, rugp. 6, NAUJIENOS, Chicago, UI.

KAIP CHICAGOS LIETUVIAI PASIRODYS 
IŠKILMĖSE CARNIVAL OF GREAT LAKĘS

Tie, kurie rūpinasi, kad Chi
cagos lietuvių vardas butų tin
kamai išgarsintas laike iškil
mių Carnival of Great Lakęs, 
mano, jogei biznieriai ir pro
fesionalai tam darbui turėtų 
pritarti.

Pabudavojimas ir išpuošimas 
laivo (float) reikalauja artisti
nių jėgų. Tokių jėgų lietuviai 
turi. Laivas jau pradėtas buda- 
voti. Jei pavyks užtektinai su
rinkti pinigų, tai tas laivas bus 
tikrai puiki/s. Tokį laivą net ir 
kitų kolonijų lietuviai norėtų 
pamatyti.

Tas laivas dabar yra būdavo- 
jamas Marųuette parke. Kai už
sibaigs Carnival of Great Lakęs, 
tas lietuvių išpuoštas laivas ga
lės plaukioti Marųuette parko 
prūde. Suprantama, jei tokį lei
dimą parkų valdyba duotų. Ar
ba tas laivas galėtų būti nuvež
tas į kitas lietuvių kolonijas, 
kaip tai Waukegan, Racine, Ke- 
nosha, Gary, Hammond ir t.t.

Sakau, tas galima butų pa
daryti ateityj, jei tas laivas iš
rūdys šai.'niai ir tų kolonijų lie
tuviai norės jį pamatyti.

Tai vis butų Chicagos lietu
vių garsinimas. Kitos kolonijos 
prie šių iškilmių nesirengia. Jie 
nebudavoja laivo, prie surengi 
mo programo irgi nesiruošia. 
Visas darbas dirbamas Chica
gos lietuvių. Vienok, jei Chica
gos lietuviai padarytų tą laivą 
nepaprastai gražų, nėra abejo
nės, kad ir kitų kolonijų lietu
viai norėtų jį pamatyti ir pa
sigrožėti juo.

čia tik yra mano spėliojimas 
O gali ir visai kitaip būti.

Dabar apie muzikali ir spor
to programą. Mes turime net 
tris didelius chorus, kurie ke
tina dalyvauti Lietuvių Dienoj, 
Carnival of Great Lakęs iškil
mėse. Tie chorai turi užtekti
nai gabių mergaičių ir berniu
kų, kurie galėtų atsilankyti pas 
biznierius ir profesionalus ir 
paprašyti jų prisidėti finansiš 
kai prie padengimo išlaidų. Lie 
tuvių Komitetas galėtų duoti 
jiems kvitų knygeles. Taippat 
galėtų padaryti ir sportininkai 
Toks bendradarbiavimas butų 
visiems naudingas.

— Ant-Anas.

Jų sūnūs, išėjęs gydytojo mo
kslą ir daug praktikavęs ligo
ninėse, atsidarė nuosavą ofisą. 
Jo adresas yra toks; Dr. Wal- 
ter M. Eisin, 6155 So. Kedzie 
avenue. Jo garsinimas eina Nau
jienose.

— Senas Petras.

Jis rūpinasi atsteig- 
ti kasdieninį biznio 

sąrašą

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

Susirinkimus laiko kiekviena mė
nesi kas pirma sekmadieni 12 vai. 
Chicagos Lietuviu Auditorijoj. 3133 
So. Halsted St.

“Sidabrinių vestu
vių” atgarsiai

Depozitai pasiekė 
naują augštumą Hal
sted Exchange Na

tional banke
10,000 žmonių per vieną tik 

dieną praėjusį mėnesį atlankė 
Halsted Exchange National ban
ką. Jie užpildė ir perpildė ban 
ko patalpas, kad paminėti jo 
10 metų gimtuves arba įstei 
girną.

Buvo sudėta 50 pintinių gė
lių — tai dovanos kostumerių 
ir pritarėjų; buvo dešimties 
svarų gimtuvių keiksas — ir
gi kostumerio dovana. Aplaiky- 
ta telegramos ir pasveikinimai, 
tie pasveikinimai plaukė visą 
dieną.

Ir lyg tinkama užbaiga šių 
dešimties metų sukaktuvių, ban
ko depozitai, kaip praneša jo 
prezidentas p. Carl Kuehnie, ke
letą dienų vėliau po iškilmių 
pasiekė naują au'gštumą, bū
tent virš $7,000,000. O tuo tar
pu reikia žinoti, kad šio banko 
depozitų suma keturi metai at
gal, iki atėjo dabartinė banko 
vyriausybė, siekė vos $280,000.

Kalbėdamas apie pastarųjų 30 
dienų banko gyvavimo įvykius

p. Carl Kuehnie išreiškė apgai
lestavimą, kad jo vadovaujamos 
įstaigos vedėjai niekuomet ne
pajėgs išreikšti taip giliai ir 
taip aiškiai įvertinimą visiems 
kostumeriams ir draugams, 
kaip kad jie jaučia tą įvertini
mą savy. Ir priėmimo dieną, kai 
pasirodė bankas turįs tiek daug 
draugų, visos jo štabo pajėgos 
buvo permenkos, kad kiekvieną 
vizitorių ir kostumerį pasitik
ti ir priimti taip maloniai, kaip 
kad norėjo tatai padaryti.

Michael Eisiu sugrį
žo iš atostogų

Rugpiueio 1 dieną sugrįžo iš 
atostogų Michael Eisin, 3144 
West Marųuette road. P-nas Ei
sin viešėjo Ludingtone, Shott- 
well, Mieli., ir kitose vietosfe.

Praleidęs porą savaičių prie 
ežerų, prigaudęs daug žuvies ii 
pasimaudęs tyrame ežerų van
deny ir saulės spinduliuose, p. 
Eisin jaučiasi turėjęs good time. 
Sako, Michigan farmeriai yra la
bai draugiški žmonės.

Drg. Eisin, sugrįžęs iš atosto
gų vėl stojo į savą tavern biz
nį. Pp. Eisinai yra seni naujie- 
niečiai ir draugiški žmonės, iš 
auklėję gražią šeimyną.

ŽMOGŽUDIS BANDĖ PABĖGTI Iš TEISMO

šiais laikais įėjo madon reng
ti pokilius, kai sulaukiama ve
dybiniame gyvenime, taip sa
kant, sidabrinių vestuvių.,

Norėdamos šia proga pavai
šinti savo draugus ir gimines 
tokios šeimynos surengia dide
lius balius, sukviečia daug sve
čių. Didžiuma žmonių paminė
jimui šių 25 metų sukaktuvių 
patys savo lėšomis juos puotas 
iškelia. -

Bet atsiranda nemažai ir to* 
kių, kurie užkinko darbui savo 
keletą gerų “kamarotų”, o tie 
pasileidžia į “platųjį pasaulį”, 
žvejodami penkines ir dešimti
nes. Pasitaiko, kad iš duosnių 
žmonių pasiseka jiems sukolek- 
tuoti net po keletą šimtų dole
rių.

Už tuos pinigėlius “jaunio 
siems” perka dovanas, o kas 
lieka, tai atiduoda “cash”. Nie 
ko tokio blogo nėra, kai abie
jose pusėse yra santaika, kai 
rinkliava nedaroma išnaudojimo 
sumetimais.

Bet štai ką man tūli žmonės 
papasakojo. Viena šeima Mel- 
rose Parke turėjo šitokios rų- 
šies rinkliavų pokilį. Geri drau
gai ir draugės jubiliantams su
rinko nemažą sumą pinigų. Be* 
kai nuvyko į tas sidabrines ve 
stuves, tai buvo visai užmiršti 
—■ ypač tie, kurie davė penki 
nes ir kitokias dovanas. Arba, 
jei jie norėjo-vaišių,'tai turėję 
jas antru kartu iš savo kiše
nės sau iškelti. Dėliai to svečiai 
pasipiktino, ir visas pokilis už
sibaigė nedraugiškai. Reikėtų 
vengti tokių dalykų ateity.

— R. š.

Frank Klikna išva
žiuoja atostogoms
Nuolatinis Naujienų kontes- 

tantas Frank Klikna, 1649 N. 
Paulina st., išvyksta 8 dieną 
rugpiueio atostogoms į rytines 
valstijas. Atlankys Great Neck, 
Long Island, N. Y.

Kartu važiuoja p-lė June An- 
derson iš Orchard Beach, Lake- 
side, Mich.

Grįš atgal rugsėjo 7 dieną.
— Rep.

Vaikai politikoj
Dvylikos metų bernaitis, Al 

bert Moro, prezidentas Bucą- 
neer Atletic Club, tai yra gru
pės jaunamečių vaikų kurio 
pirmininkas, pasakė prakalbą 
Berwyn miestelio tėtušių susi
rinkimui. Vaikas savo ir kitų 
vaikų vardu prašė miestelio 
tarybą pastatyti jiems apielin- 
kės namą (community hoUse) 
su kiemu žaismėms ir įrengi
mais atletikai.

Išklausę vaiko kalbos, alder 
manai vienbalsiai sutiko apsvar 
styti planus pastatymui tokio 
namo, apie kokį vaikas kalbėjo. 
100 kitų vaikų tuo laiku, kai 
Albert kalbėjo aldermanams, 
“pikietavo” miestelio salę.

Reiškia, ir dvylikos arba 
dešimties metų piliečiai “kovo
ja” už savo teises.

ChlCAGO. — Mušdamas ir geležgaliu badydamas'sargus, 
žmogžudis Frank Korczykowski bandė pabėgti iš kriminalio 
teismo, kur ėjo jo bylos nagrinėjimas. Per gerą pusvalandį 
sargai vaikėsi žmogžudį ir jo du talkininkus po koridorius, 
pirma negu sugavo.

Nusižudė
Morris Gombiner, 58 metų 

kailiasiuvis, nusižudė namuo
se adresu 6835 Stony Island 
avė. Finansinės bėdos buvu* 
sios saužudystės (priežastimi.

V.

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOS 
TAUTIŠKAS KLIUBAS Chicagoj, 
III. Valdyba išrinkta 1986 metams 
sekanti: J. Rūta — pirmininku. 
3267 S. Halsted St.; P. Kilius — 
pagelbininku. 3347 Lituanice Avė.: 
S. Kuncevičia — nut. rašt., 3220 
S. Union Avė.; F. Kasperas 
fin. rašt., 3534 S. Lawe Avė.; 
Dulevičia — kontr. rašt., 812
83 St.; J. Balčiūnas — kasierius, 
3200 S. Lawe Avė.; J. Malinauskis, 
— kasos globėjas, 4302 S. Sacra- 
mento Avė.; F. Kuncevičia — ka
sos globėjas, 3201 Lawe Avė.; K. 
Valaitis — ligonių lankytojas, 
3306 S. Union Avė.
Susirinkimai ivvksta kas mėnesio 

širmą penktadieni 7:80 vai. vakare 
Lietuvių Auditorijoje, 
Halsted St.

LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJ 
No, 1 VALDYBA; pirm. Kazimie
ras Davis; pagelb. Franciškus 
Venckus, nutarimų rašt. Felix Mi- 
kalojūnas, iždo rašt. Severą Skri
dulis, kont Dominikas MotUz, pa- 
§elb. Ida Kačinski, kasierius Ant 

esna, maršalka Peter Tiškevičia, 
ligonių lankytojai: Ant, česna 
Ida Kočinski,

Priešmetinį susirinkimą laikysime 
birželio-June 14 d., 4501 So. Pauli
na St., Chicago, A. česnos svet.

Žolinas, 2931 So. Emerald Avė.; 
Kasos globėjai: K. Kažanauskas. 
5780 Broadway, A. Stonis,, 8510 
So. Union Avė., J. A. Jasynskas, 
4300 W. End Avė.; Canal 2183. 
Maršalka Ig. Tamašauskas. 822 W. 
18th St.; Dr. kvotėjas Dr. P. Zala
toris, 6600 So. Artesian Avė.; Org. 
J. Bertulis. 1343 So. Avers Avė.

3133 South

valdyba 1936SLA. 129 KUOPOS _____  _
metams: Pirm. F. Valaitis. 1828 
Canalport Avė.; Vice-pirm. G. Cher- 
nauskas, 1900 South Union Ave
nue, Telefonas Canal 2188. 
Nut. rašt. K. Batutis. 2627 Gladys 
Ave.« Fin. rašt. W. Pankauskas. 
5235 So. Ellis Avė.; Kasierius B.

Bungalow Inn
Musu užeigoj visados randasi ge

riausios rųšies degtinė, vynas, alus, 
cigarai, cigaretai; užkandžiai veltui. 
Muzika kasdien. Graži vieta visiems 
užeiti ir gražiai laika praleisti. At
dara visa naktį. Savininkai: 
PETER GREEN & JOS. TREPOSKAJ

82nd and Kean Avenue

Nuo pirmadienio “Naujie
nose” vėl pasirodys DAILY 
BUSINESS DIRECTORY — 
(Kasdieninis Biznio Sąrašas). 
Jo atsteigimp 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 priseina atsteigti Kasdieni
nis Biznio Sąrašas.

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

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

Apskelbimiį įkainos yra nuo 
$3.00 iki $10.$0 ir daugiau už 
mėnesį laiko.

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

“NAUJIENŲ”
ADMINISTRACIJA.

LIETUVOS VĖLIAVA AMERIKOJE 
N. 1-as Valdyba 1936 metams; 
Kaz. Davis, pirm., 5648 South 
Bishop St.; Fr. Venckus, pag., 
2713 W. 43 St.; Melix Mikolajuns, 
nut. rašt., 1617 S. 49 Avė., Cicero; 
Severą Skridulis, iždo rašt., 1533 
S. 49 Avė., Cicero; Daminik Mo- 
tuz, kontr. rašt., 6931 S. Artesian 
Avė., Ida Kačinski, kontr. pag., 
7204 S. Rockwell St.; Ant. česna, 
kasierius, 4501 S. Paulina St.: 
Petr. Tiškevič, maršalka, 6939 So. 
Washtenaw Avė.; Antanas česna, 
ir Ida Rocinski, apiek. ligonių.

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Valdyba 1936 metams :_Wm. Kriš
čiūnas, pirm, 
Grove Avė.: 
pirm., 3326 So. Union Avė 
Kiltis, nut. rašt., 3347 S. Lituanica 
Avė.; A. J. Zalatoris, kasierius, 
827 W. 33rd St.; A. Kaulakis, 
turto rašt., 3842 So. Union Aye.; 
Iz. Masaitis, kontr. rašt., J. Ma
linauskas. apiek. kasos; A. Vilkis, 
maršalka; K. Valaitis, prižiūrėtojas 
ligonių; K. Demereckis, knygius, 
3331 Šo. Walįace St.; Draugijos 
Daktaras, Dr. J. P. Poška, ofice 
3133 So. Halsted St. Tel. Victory 
3687, rez. Hemlock 2374.

, 9227 So. Cottage 
Jul. Racevičia, vice- 

P.

Lietuviai ir lietuyai- 
tęs paėmė leidinius 

vedyboms
iš-

Roselandietčs va
žiuoja j Lietuvą

Mrs. Josephine Mitkus ir jos 
duktė p-lė Joan Mitkus, 12041 
So. State Street, išvažiuoja į 
Lietuvą. Jos vyks garsiuoju Cu- 
nard linijos laivu Queen Mary, 
kurs apleis New Yorką rugpiu- 
čio 12 dieną.

Cbicagą p-nia ir p-lė Mitkus 
apleidžia antradienį, rugpiueio 
11 dieną, 2:45 valandą popiet, 
Chicagos laiku 3:45 valandą po<- 
piet, iš Central R. R. stoties, 
kuri randasi prie 12 gatvės ir
Michigan avenue.

Dar tebėsiunčia au
tomobilistus į 

kalėjimą
Teisėjas Grąbęr antradienį 

pasiuntė dar keturius automo
bilistus į kalėjimą.

Edwardui Kasper, 3343 Nay- 
rangansętt avenue, teko trys 
dienos už tai, kad jis važia
vęs, pasak policijos, “zigza
gais,” t. y. vingiuodamas.

John Slateriui, 3028 Lock 
Street, duota 30 dienų už tai, 
kad jis, būdamas pusėtinai 
linksmas, pasiskolino iš drau
go troką ir juo įvažiavo į p-ios 
Šėlam Martensen namus ad
resu 2997 Bonaparte avė.

Pat Hickey gavo 10 dienų už 
važinėjimą skrituliu prie Ar
cher ir Sącramento avenues, 
Brigliton Patke.

Harold Dezey, 9001 Com- 
mercial avenue, areštuotas, 
kai jį surado policiją tuščia
me lote bemiegantį automobi
ly. Jo byla bus sprendžiama 
vėliau. ;

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

Automobiliai
IR

Auto Mekanikai
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobilių pardavėjai ir 
kanikai, kurie kiekvienam 
teisingą patarnavimą ir 
pataiso automobilius.

auto me- 
užtikrina 
geriausia

MILDA AUTO SALES
Vienintelis lietuvis pardavėjas 

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

806 West 31st Street
Victory 1696

šie lietuviai ir lietuvaitės 
siėmė laisnius ,(leidimus) 
dyboms:

Pete Wilke 30 m. ir Anna Lat- 
tick 29 m.

Petėr 6anis 45 m. ir Mary 
Vanauskenė 48 m.

Bruno Anderzunas 22 m. ir 
Violet Brydziak 19 m.

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Englewood 5883—5840

Hospital
Ligoninė

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $1 

vaikams .......... —-----  I fc
Palagas ligoni- M500

Medikalė egzami- > 
nacija ..................... ■ VV

DOUGLAS PARK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė.

John Gricius Tailor
Pranešu visiems draugams ir kostu
meriams, kad persikėliau į naują 
vietą. Per daug metų esu gerai pa

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

B. & A. Pečiuliunienė
8446 So. Vincennes Avė.

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

Darbai garantuoti. Geras ir 
bus patarnavimas.

JAS. KASLAUSKAS
911 W. 33rd Place Yards

sku-

0955

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

4020 ARCHER AVENUE 
Tel. Lafayette 2082

Tei-

Lietuvių Draugijų ir 
Kliubų dėmesiui

tyręs savo darbe. Siuvu naujus ant 
užsakymų ir taisome ir klininame 
senus už prieinamas kainas. Dar
bas garantuotas.

821 W. 34th St.

Tel. Republic 8402
Grane CoalCo. I
5332 S. Long Avė. |]

Chicago, I1L

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.
...... ....i................... ii...tu........ ......... . m , '....

eiunCiatn ŪStea Telegramų | Vi«M 
1’aHatiUo Dailu 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms!. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOŲlevard 7314

ILaidotuvių Direktoriail
"   -T?11"  " 1 1 ■' 1 ' F 7*1 ■ ■ ' 1   —<

■ JUOZAPAS
- UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street 

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

Savininkės Mama ir Dūkti. 
EMMA IR EMILY.

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

4314 Archer Avė. tel. Lafayette 2617

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

“NAUJIENŲ” ADM.

21-st PLACE TAVERN 
&RESTAURANT

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

, , ,701 W. 21st Place
TeL CANAL 7522.

T avernos
Kur Susirenka Lietuviai____

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

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englevvood 2792

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

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

PETE 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 

ANNA GEDVILAS.
2701 W. 47th Street

SUSIRINKIMAI
Morning Star Kiiubas 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. Chepul, rast.

SLA 63 kp. mėnesinis susirinkimas bus 6 d. rugp., 7:30 vai. 
vak. Tuley Parko svet., 90 Str. ir St. Lawrence avė. Na
riai kviečiami atsilankyti skaitlingai, nes bus renkami 
darbininkai 63 kp. išvažiavimui. Taip pat bus svarstoma 
kiti svarbus reikalai. —Valdyba.

Ketvirtadienį, rugpiueio 6 d., J. Yuškos svetainėj įvyksta lie
tuvių demokratų politinės organizacijos susirinkimas. 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.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kiiubas laikys mėnesinį 
susirinkimą penktadienį, rugp. 7 d., 7:80 vai. vak. Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi nariai malonėkite su
sirinkti, nes randas daug svarbių reikalų aptarti.

S. Kuneviče, rašt.
Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo mėnesinis susirinkimas bus 

penktadienį, rugpiueio 7 d., 1936 m. Chicagos Lietuvių 
• AuAitorijoj, 3133 S. Halsted Si., 7:30 vai. vak. Visi kliu- 

biečiai kviečiami dalyvauti, nes yra svarbių, reikalų aptarti.
A. Kaulakis, rast.
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Pasikalbėjus su Lietuviais 
Nukentėjusiais dėl Gaisro 
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Iškels bylą naujam 
įstatymui

' Ketvirtadienis, rugp. 6, ?86

Areštuoti gazolino1Areštuoti gazolino 1 ( __ . ~' 1 
kmopanijų viršilos Į CLASSIFIE-D ADS. j

Chicagos miesto tėtušiai, ki 
taip sakant aldermanai, ren 
giasi iškelti t bylą "

. i ..........hoKiimiiįįil.

Visų nelaimė vieno 
kia: žuvo visas 

turtas
Vieni turi darbus, kiti 
be darbo, be pašalpos ir 

be pastogės.

Aš išbėgau 
marškiniais.

priežastis iki

Gal žuvo gaisre žmogus
Vakar policija ir ugnėgesių 

prokuroras ieškojo priežasties, 
dėl kurios kilo gaisras ir su
degė aštuonioliką trobėsių 
tarpe Newberry, Peoria, 16-os 
ir 18-tos gatvių. Gaisro prie
žastis dar nenustatyta, nes 
tarp arklydžių kilo gaisras, n 
arklių prižiūrėtojas, John Ka- 
zyk iki šiam laikui nėra su
rastas. Manoma, kad jis žuvo 
gaisre. O pašaliniai aiškių ih- 
formacijų negali suteiktų ir 
tikroji gaisro 
šiol nežinoma.

Vakar dar žmonių minios 
iš visų Chicagos kampų sto
vėjo prie gaisro vietos, kur 
nieko daugiau nebuvo maty
ti, kaip anglys ir pelenai ir 
susėdusios prie tų degėsių šei
mynos, kurių visas turtas pa
virto, į pelenus.

Teko kalbėtis su keletą gai
sre nukentėjusių lietuvių.

..Ką papasakojo Frank
: Buividas.

Frank Buividas 63 metų, ku
rio namas sudegė adresu 1618 
Newberry Avė., štai ką pasa
kojo:

Antrą valandą nakties musų 
šuo Nelly pradėjo loti.

Aš atsikėliau ir pamačiau, 
kad musų namas jau liepsno
se. Mes greit skubinomės bė
gti lauk. Nieko su savim ne
galėjom pasiimti. Troškinami 
durnų ir deginami Iiepshų vos 
nuogi pasprukome. Per naktį 
aš ir mano žmona Olesė bu
vome gatvėj nuogi. Ant ryto
jaus p-nas Butkus padovanojo 
man siutą.

P-nai Buividai turi dvi duk
teris, Emmą 24 metų ir Mary 
22 m. ir du sunu, Joseph ir 
Tony. Aukščiau minėtu adre
su jie nuomavo flatą. Frank 
Buividas dirba Western Paper 
kompanijoj, 
baldus, kurių 
$1,000, ir šiaip 
menų, šeimyna
no. Bet nakties 
sapne, jų turtas virto į pele
nus, o patys liko be pastogės.

Jonas Pakaraitis.
Jonas Pakaraitis 50 m., 833 

West 16th St., pabėgo 
gaisro. Jis sako:

Aš išbėgau iš namo 
valandą nakties. Tuo
namas degė ir aš miegojau. 
Per miegą išgirdau didelį 
trukšmą. Langai tarškėjo... Iš
šokau iš lovos, kambariai bu
vo pilni durnų. Iš priešakinių 
kambarių veržėsi liepsna. Aš 
dalinai buvau pritroškęs. Ne
spėjau ir kelinių pasigriebti, 
šokau per langą ir nukritau 
ant pirmo aukščio gonko. Kai 
aš išbėgau gatvėn, jau visai 
namas buvo liepsnose, 
atsipeikėjęs pajutau 
skausmą. Mano 
apdegę ir ranka 
ta. Aš stovėjau 
vėj. žmonių vis
daugiau rinkosi. Į trumpą lai
ką visa mano manta virto de
gėsiais. Aš nuėjau, nežiūrėda
mas kur rasiu prieglaudą, ir 
dabar bastaus po gatves.

Jonas Pakaraitis
Jonas Pakaraitis nuomavo 

trijų kambarių flatą: Jis tu
rėjo paprastus baidus, dra- 
bužiij ir kitokių reikmenų. Pa
karaitis per šeštus metus ne
dirbo. Pirmiau gavo pašalpą, 
bet nuo gegužės menesio ir 
pašalpos teikimą sulaikė. Da
bar vienas kitas iš draugų jam 
pagelbsti. O ateityj nežino 
koks likimas jo laukia.

833

Antanas Sinkevicz
Lietuvis Antanas Sinkevicz 

25 metų ir jo žmona Mary 22 
metų. Sinkevicz dirba Fery 
kompanijoj. Prieš porą dienų 
jie buvo susipirkę naujus ra
kandus, už kuriuos sumokėjo 
$1,000.00. \Tie ;neseniai buvo 
vedę. '

“Mes džiaugiamės gerom pa
sekmėm,” pasakojo p-nia Sin
kevicz, “bet neilgai. Musų tur
tas’ žuvo gaisre, 
tik naktiniais
Mano vyras irgi vienmarški
nis ir basas pabėgo. Aš net 
apalpus buvau, kai liepsnos 
musų visą turtą vertė į pele
nus. Dingo iš musų akių vis
kas. Mes palikom nuogi gat
vėje. Geraširdžiai žmonės 
mums davė prieglaudą. Dabar 
laikinai apsistojom Sacred 
Heart Parish name, kurs 
mums parūpino vietą nakvoti 
ir duoda kiek maisto.

B. Sventeskis.
Bonifacas Sventeskis,

W. 16th st., nuomavo flatą 
pas John Shary. Jis nedirba 
jau septyni mėnesiai ir ne
gauna pašalpos. Sakosi, kad 
visas savo sutaupąs praleidęs 
Kai kada pavalgyti gaunąs 
pas draugus.

Bet ir jis turėjęs $100.00 ver
tės turtą.

Kada pabudo, tai namas, 
kuriame Sventiskis gyveno, 
jau buvo liepsnose, ir jis nuo
gas išbėgo į gatvę. Gatvėje 
taip pat šiurpus vaizdas sto
vėjo prieš jo akis. Buvo ma
tyti tik 'kaip žmonės klykdami 
bėgo iš degančių namų.

Adam Thomas.
Adam Thomas 29 m. ir jo 

žmona Sofija 24 m., turi dvi 
dukteris, Eugenę 7 m., Grace 
2 m. ir sūnų Donaldą 4 m. 
Thomas dirba prie W. P. A. 
Gaisrui kilus jie spėjo išnešti 
tik vaikus, o visas kitas jų 
turtas sudegė. Dabar jie pa
stovios gyvenimui vietos 
turi.

Biznieriaus \nukentėjo.
S. J. Schutte 65 metų,

W. 16th St„ savininkas Globė 
Rendering kompanijos gal 
daugiausia nukentėjo. Sudegė 
jo nuosavus šeši gyvenami na
mai, dirbtuvė ir automobiliai, 
kurių vertė siekusi $45,000.

Schutte namai ir dirbtuvė 
neturėjo apdraudos.

Tai tiek atgarsių, kurie ga
na liūdnai skamba, iš gaisro 
griuvėsiuose 
žmonių.

ne-

838

Turėjo gerus 
vertė 
kitokių reik- 
gražiai gyve- 

laiku, kaip

siekė

(bevaikštanč i ų 
—F. Bulaiv.

nuo

antrą 
laiku

Jaunas daktaras žu 
vo keistose apy- ’ 

stovose

Kiek 
didelj 

pečiai buvo 
buvo sužalo- 
nuogas gat- 
daugiau ir
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Gal iki to laiko policijai pa
vyks surasti daugiau informa
cijų, kurios padės tiksliau nu
statyti jauno daktaro žuvimo 
priežastį.

Be to, policijos seržantams 
Frankiui Donohue ir Eugene 
Reynolds’ui tapo įsakyta su
rasti merginą vardu Helen, 
kuri gyvena Berwyne. ši mer
gina yra pareiškusi policijai, 
kad ji susitikusi su Dr. Bįel- 
skiu šokių salėj prie Ogdenir 
Madison gatvių ir kad jis par
vežęs ją namo 1 valandą nak
ties.

giasi iškelti bylą teismuose 
naujajam įstatymui, kurs rei
kalauja pastovios piliečių bal
suotojų registracijos. Jie keti
na iškelti vadinamą bandymo 
(tęst) bylą, kad nustatyti, ar 
tas įstatymas nėra priešingas 
konstitucijai.

Teismas pripažino
HOLC f orklozavimą

Turi vietą padegėlių 
šeimynai apsigyveni

Vieta bus duota veltui.

Kai kurie namų savininkai, 
gavusieji paskolų iš Home 
Ownerš Loan Corporation, 
mėgino patraukti į teismą kor
poraciją už forklozavimą jų 
namų. Teisėjas 
Stanton 
kurs pripažino korporacijos 
teises. Kalbamų namų savinin
kai dabar turės kreiptis j 
augštesnį teismą.

Walter T.
išnešė sprendimą,

Jungtinių Valstijų komisio- 
nierius Walker išėmė waran- 
tus areštavimui Standard Oil MAX K0HN Tnrjm Eusiskl> irTur. 
Company of Indiana viršinin-į kiška tabaką, 1/28 s. Halsted St. 
ko Edwardo 'G. Steubert, Pure|Canal 9345- 
Oil Company prezideno Henry 
M. Dawes ir septynių kitų chi- 
cagieČių. Jie yra kaltinami 
taip nusižengę Shermano prieš- 
trustiniam aktui.

Kalbamiems aliejaus kompa
nijų viršiloms kaltinimus iš 
nešė federalinis teismas mieste 
Madison, Wisconsin. Teismo 
kaltinimas liečia 23 kompani 
jas, tris biznio laikraščitrs ir 58 
pavienius asmenis.

Kaltinimo esmė yra tokia: 
Kad didžiosios aliejaus kompa 
nijos sudariusios kombinuotes 
(pools) pirkti gazolinui iš ne
priklausomų gazolinų išdirbėjų 
artificialėmis
taip manipuliavusios gazolino 
kainas, nors oficialiai skelbu
sios, jogei tokios esančios atvi
ro marketo kainos. Kitaip sa
kant, kompanijos yra kaltina
mos, kad jos sudarė n\onopoliją 
ir panaikino laisvą konkurenci
ją.

Kaltinamųjų tarpe yra ir vie
nas Chicagos politikierius, bū
tent B. L. Majewski, Chicagos 
mokyklų tarybos narys ir Deep 
Rock Oil Corporation vice
prezidentas.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

Business Chances
Pardavimui Bizniai

kainomis ir ki

Furniture & Fixtures 
ftakandai-Įtaisai

IŠPARDUObAME BARŲ FIKČE- 
R1US, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjime. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHE1M & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. Stote St. CALumet 6269.

COAL 
Anglys

PARSlbuODA didelė bučernė it 
grosemė geroj apielinkėj—naujas 
šovkeisis įr ais mašina—už labai 
mažų kainų 4053 So. Maplewood, 
Lafayette 0185.

PARSIDUODA arba išsirenduoja 
rodauzės biznis gerai išdirbtas, — 
daržas išranduotas . 
Pardavimo priežastis du bizniai ar
ba reikalingas bartenderis. 
Inn, 88rd and Kean Avenue.

tas, yra 
dėl piknikų.

Louis

Trečiadienį, rugpiučio 5 die
ną, į Naujienas atsilankė mo
teris lietuvė, savininkė namų 
18 gatvės apielinkėj.

Ji pranešė, kad turi tuščią 
flatą iš keturių kambarių, ku
rių du yra miegamieji kamba
riai.

Tą butą ji sutiktų pavesti 
padegėliams lietuviams, ku
riuos ištiko nelaimė naktį iš 
pirmadienio į antradienį.

Iš padegėlių šeimynos ji ne- 
imsianti mokesties už butą; 
neimsianti mokesties bent iki 
tol, kol šeimyna neatsigriebs, 
neatsistos ant kojų.

Moteries adresas paliktas 
Naujienose. Atrodo, kad gerai 
jutų, jei kuri padegėlių šei
myna susižinotų su kalbama 
moteria ir apsigyventų siūlo
mo j veltui stuboj. r . ’ <-

Atima teisę važinėti 
automobiliu per 

metus
P-nia Evelyn Anderson, 

8705 Essex avenue, apskundė 
teismui savo vyrą, kad jis va
žiuojąs automobiliu kai kada 
perdaug “linksmas”. Teismas 
išnešė sprendimą, kurs drau
džia vyrui operuoti automobi
lį metus laiko. Jis galės va
žiuoti, bet jo pati turės vai
ruoti mašiną.

Tyrinės gazolino dy 
lerių suktybes

Anksti pirmadienio rytą ra
sta negyvas Dr. John Bielski, 
28 m., su perskelta galva ir 
sulaužyta krutinę, automobily, 
kurio vairas buvo irgi sulau
žytas. Automobilis buvo iš
graužtoj vandens grabėj prie 
galo Kenilworth kelio, Forest 
View miestely. Atrodė lyg dak
tarą butų ištikusi automobilio 
nelaimė.

Antradienį daryta korone
rio tyrinėjimas dėl šios mir
ties. žuvusio daktaro tėvas 
Bazyl, kurs gyvena adresu 
4630 So. Albany avenue, laike 
koronerio tyrinėjimo kartkar
tėmis pareiškė, kad kas nors 
jo sūnų nužudė, kad sūnūs 
ten nenuvažiavo savo valia.

Toliau, Forest View mieste
lio meras William Maly, duo
damas liudymus koronerio 
džiurei, pripažino, kad kąi ku
rie daviniai toj aiškiai mato
moj nelaimėj atrodę gan kei
stai.

Taigi koroneris lyrinėjimt 
Atidėjo tolimesniam laikui, 
būtent iki rugpiučio 18 dienos.

Senatorius Charles W. Baker 
įnešė į valstijos senatą rezo
liuciją, kuri reikalauja paskirti 
komisiją (patikrinti kaltini
mams. kad kai kurios gazolini 
stotys, nors sukolektuoja taksas 
iš kostumerių, tų taksų neiš
moka valstijai, o pasilaiko sau4. 
Pasak senatoriaus Bakerio re
zoliucijos, apie 7,000 gazolino 
stočių savininkų Illinois valsti
joj neatiduodą valdžiai paimtų 
iš kostumerių taksų. Ir dėlal 
to, kad jie neatiduodą tų taksų 
valdžiai, valstijos piliečiai pra
randą kas mėnuo apie $2,000,- 
000.

Prašo daugiau pa 
gelbos farmeriams
Walter W. Wjlliams, WPA 

direktorius, kreipėsi j augštes- 
nius WPA viršininkus prašy
damas daugiau pagelbos, 3,500 
Illinois valstijos farmerių.

Užmušta dviejų me 
tų mergaitė

Bedarbiai Spring 
fielde

Antradienį, rugpiučšio 4 dieną, 
50 bedarbių iš įvairių Illinois 
valstijos vietų pasiekė Spring- 
fieldą, kur susirinko valstijos 
legislatura posėdžiauti. Did
žiumai suvažiavusių vyriausybe 
paskyrė vietą parke. Į legislatu- 
ros rumus įleista tik vodovai, 
kalbėtojai bedarbių vardu.

Į legislaturos narius kalbėjo 
Charles Rossio du4 Quoin, Illi
nois Workers Alliance pirminin
kas; Isaac Horn, juodveidis iš 
miestęlio Cairo^ Robert Foley, 
Fanny Šelmei ir F. W. Mc- 
Cullogh — pastarieji trys iš 
Chicagos.

Rossio pareiškė, kad šis be
darbių atvykimas t į Springfielr 
dą yra ramus įr taikus. Be
darbiai tik reikalaują pakanka
mos pašalpos iir kad ją teiktų 
arba operuotų valstijos agenti- 
ja samdanti ne kokius politi
kierius, bet socialius darbuoto
jus (sočiai workers).

Folėy davę vėjo ir prezidento 
Roosevelto administracijai pa
reikšdamas, kad ji susigrįžo 
prie tos taktikos, kurios laikėsi 
buvęs republikonų prezidentas 
Herbert Hoover.

McCtfllogh pasakė, kad legis
laturos nariai neįsivaizduoja 
bedarbių padėties opumo. Dė 
liai šio paskutinio pareiškimo 
legislaturos nariai pradėjo pro
testuoti.

Vėliau gubernatorius Horner 
rekomendavo legislaturai asig
nuoti bedarbių šelpimui dar 
$6,400,000.

• Kaiį žinoma, neseniai Chi
cagos miesto taryba priėmė 
patvarkymą uždėti specialius 
taksus, kad sukelti bedarbių 
šelpimui miesto ribose $5,800,- 
000. Tačiau? Chapman & Cut 
ler advokatų firma, atstovau
janti Chicagos . bankus, išreiš
kė opiniją, kad kalbamas pat
varkymas gali būti pripažintas 
kaip priešingas konstitucijai. 
Taigi nužiūrėti fondai bedar 
biams pasiliks nereąlizuoti.

Gubernatorius Horner todėl 
ir rekomendavo legislaturai asi
gnuoti reikiamus bedarbių šel
pimui fondus.

Sulig gubeniątoriaus reko
mendavimo, be dviejų nailonų 
dolerių, kuriuos dabar valstija 
duoda per mėnesį, turėtų bū
ti paskirta dar $6,400,000. Tų 
fondų pašalpa nužiūrėta skirti 
laikotarpiui nuo dabar ikr sau
sio 1 dienos 1937 m.

' ' ; < v'

Užsiblokavo tiltas
Automobilis užmušė Maty

liu Bray, 2 metų mergaitę. 
933 North Highland avenue, 
Arlington Heights. Automobilį 
operavo William Shroder, 
1008 North Highland avė., 
Bray’ų kaimynas.

Tiltas per Chicagos upę už
sirakino ir ėmė penkias va
landas iki jį pataisė. Dėlia 
to upėje įvyko toks laivų su
sigrūdimas, koks kartais pa 
sitaiko susigrūdimas automo 
bilių gatvėj. >

PATELEFONUOKITE
LAFAYETTE 6300 

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS Už VASARI

NĘ KAINĄ
Virginia Mine Run $6.95 ton. 

4 tonai ar daugiau.
Shulmistras Bros. Coal 

Company
4016% ARCHER AVENUE

PARSIDUODA Beauty and Barber 
Shop, rezidencijos apielinkėj. Įtaisy
mai vartoti 3 mėnesius. Savininkas 
apleidžia miestų. Auką. 6643 South 
Mozart.

x

ta.
PARSIDUODA Tavem—Gera vie- 

Frank Bell, 2656 W. 69th St.

RENDON—pilnai įrengtas taver
nas arba pardavimui, labai pigiai. 
Kreiptis 5204 S. Wentworth Avė.

PARSIDUODA Tavern geroje 
apielinkėje prie dirbtuvių—pardavi
mo priežastis du bizniai. 6341 West 
59th Street

Keistučio Kliubo
pranešimas

Gerbiamai visuomenei praneš 
šame, kad Keistučio Kliubas 
yra nutaręs rengti kitą metą 
pavasarinį pikniką. Diena nužiū
rėta 20 birželio. Todėl mes pra
šome kitus kliubus, organizaci
jas ir kuopas tą dieną nereng
ti išvažiavimų, kad vieni kitiems 
nekenktų, įą mes busime 
dėkingi.

— Kliubo narys.

RADIO PROGRAMAS
Per W. M. B. I. 1080 kilocycles

Ketv., Rugpiučio 6 d.
. nuo 4 iki 4:30 po piet
Kalbės G. TAMOŠIŪNAS 

temoje:
Kam ir Kaip Tarnauti?

Po to kas antrą ketvirtadienį per 
tą pačią stotį tuo pačiu laiku, Rug
piučio 20 ir Rugsėjo 3 ir 17 dieną.

Neužmirškite laiko ir nepraleiski
te progos klausytis Dievo Žodį.

CLASSIFIEDADS
Business Service 
Biznio Patarnavimas

STOGDENGYST®
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame bleties 
darbus, 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Halsted St 

Victory 4965

Lengvos išlygos, jei pagei-

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. H ilsted Street 

Phone lards 8408

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

PARSIDUODA UŽKANDŽIŲ ir 
GĖRIMŲ VIETA, gera, prie dirbtu
vių, biznis išdirbtas; priežastį patir
site ant vietos. Savininkų galite ma
nyti per dienų. 2408 West 16th St., 
Chicago. III.

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIU 
PASKOLOS

Maži 
mokėjimai

DELIKATESŲ-MAISTO krautuvė, 
ce Cream, kendžių ir viskas kas rei- 
ca Ii nėra apielinkėi krautuvė—senai 

išdirbtas gerai išsimokantis —North 
West Sidėj. Gerai aprūpinta prekė
mis, geri fikčeriai—Renda $25.00— 
kambariai pagyvenimui. Viską par
duoda už $850. ' Galima dalimis jei 
reikės. 4216 Lawre.nęe Avė.

Greitas 
patarnavimas 

Gordon Realty Co.
Real Estate Prižiūrėjimas 

4329- 
809 W. 35th St. Yards 4330

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

EXTRA BARGENAS.
42 akrų ūkė ant cementinio kelio 

arti ežerų, elektriką, vanduo, taip 
kaip mieste, geri budinkai, gera že
mė už jūsų pasiūlymą arba mainy
siu į mažą namą.

P. L. ANDREKUS 
Pęntwater, Mich.

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

IEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 30-35 metų amžiaus arba naš
lės be vaikų.

NĄUJIENOS,
1739 So. Halsted St., Box No. 488.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui 

^^^^"•^^^^■^^^^-•rf^^-^^^M^M*^*****^**^****^**^*^^*****

PASKUTINIAI BARGENAI
Uždarytų bahkų resyveris įgaliojo 

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

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

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

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

REIKALINGA degtinės pardavi
nėtojų. Geras komišenas 
vinėti visas garsinamas išdirbystes. 
Kreiptis 5206 S. Wentworth.

parda-

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

EXTRA BARGENAS
Turime labai gerų bučernių irgro- 

sernių ant pardavimo. Randasi South 
Sidėj. Norintiems pirkti biznį nepra- 
e i skite šios progos. Aš garantuoju 

kad jus pamatę nupirksite iš šitų 
largenų. Vienų turime special, ver- 
;ą $4,000, parsiduoda tik už $2,500. 
Priežastis turi apleisti Chicagų. Tu
rime ir visokių kitų bargenų kaip 
namų ir tt. šaukite Boulevard 2800 
o po 6 v. vak. Lafayette 2235. 
4631 So. Ashland Avė. antros lubos.

PAUL M. SMITH and COMPANY 
(Ofisas su J. J. Grish)

............................. .... . ............... . ........ .
2-FLATIS PLYTINIS 5 ir 6 kam

barių, miegamas porčius— 4 extra 
kambariai beismente— štymu šildo
mas, 2 karų garažas — kampas — 
$7500. % cash. Savininkas ant pirmo 
aukšto. 6100 So. Rockwell.

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

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

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

Hemlock 0800

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras sutaiko patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sr 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai ryto 
iki 8 Vai: vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet

LANDT ORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotai 
1642 West Division St 

TeL Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 
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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

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų 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 t pągelbininkės $30—$100. 
Kambarys ir borda. Namų merginos, 
dišvašeriai patyrę $10, taipgi ir vy
rams darbai.

WABASH EMPLOYMENT 
14th floor, 20 E. Jackson.

For Rent
RENDON % STORO su dresių 

krautuvės fikčeriais geroj vietoj, biz
nis išdirbtas per daugel metų. Renda 
pigi. Atsišaukite pus savininkų 334:. 
So. Halsted Street..

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

RENDON 6 kambarių flatas pe
čiais apšildomas. Naujai remon
tuotas antros lubos, garadžius už 
pakalyje. Driveway iš šono.

4028 So. Maplewood Avė.

2-FLATIS PLYTINIS—6—6 kam
bariai, štymu Šildomas—aliejum ope
ruojamas, 2 karų garažas. Arti 64 
ir California. Savininkas paaukuos 
Greitam pardavimui. Frank Schillers, 
7020 So. Kedzie Avė. Stewart 3125

Žmonės
Užinteresuoti
Real Estate ...

Kiekvienas NAUJIENOSE 
tilpęs real estate apgar
sinimas gauną 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

parduodat ar




