
Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

No. 190

garsi

Vietos

Pav

Sniege

buc

manui

Ieško 15 Bepročių

Ūkininko triobesip

Du generolai bu

Franci jos Moroko, 
Valdžia konfiskavo

Nekreips domės į nutarimą Ko 
mitetb Industriniam Organi 
zavimui unijas suspenduoti.

Paskendo su Autoiųobi 
liu Įkritusios Upėn

TOKIO, Japonija, rugp, 10— 
Mančukuo ir Mongolija rugp. 
25 d. pradės derybas išrišimui 
ginčų, kurie kilo tarp tųdviejų 
šalių, ir sutvarkymui santykių.

Palaidojo Kongres 
moną Zajączeką

Netekęs Motinos Nu 
sižudė BedarbisRibbentrop Ambasa 

dorįum Anglijai

Madrido lietuviai prisiglaudę Suomijos Ambasa 
doj; vokiečiai sukilėlių generaliam štabe

Vai- valdžią. Jie yra, gen. Manuel

Mančukuo — Mongoli 
jos Taikos Derybos

ROCHESTER, N. H., rugp. 10 
— Turtuolė Alice F. Bradley, 
kuri labai neapkentė rūkymo, 
paliko $5,000 stipendijoms tiems 
jaunuoliams, kurie į cigaretą 
nei nepažiūri. Stipendijas gaus 
studentai, kurie įstos į vietinę 
Philips - Exeter akademiją.

Dovanojo Bausmę 
Bankieriui Harri-

WASHINGTON, D. C., rugp
— C. I. O

RIO DE JANEIRO, . Brązili 
ja, rugp. 11 
linkėję penki žmones mirė nuo 
šalčių. žiemos oras užklupo 
ir sostinę,* Reo pe Janeiro.

Rusų Lakūnai Lau 
kia Gero Oro

PARYŽIUS, Franci j a, rugp. 
11 -v Atstovų butas priėmė įsta
tymą nacionalizuoti karo reik
menų pramones. Senatas pro
jektą jau yra priėmęs.

įstatymas įeis galion kai jį 
pasirašys prezidentas Albert 
LeBrun.

BERLIN, Vokietija, rugp. 11 
Joakimas Von Ribbentroįpas 
buvo paskirtas Vokietijos am
basadorių Anglijoj. Jis iki 
šiol buvo žinomąs kaipo Hitle
rio asmeniškas ątstoyas diplo
matinėse kon£ęreųcįjose.

Desperatiškai Bando Užimti 
Uosta;Trūksta Maisto, Ginklo

Padėjo Pamatą Dar 
bo-Ukio Partijos 

Steigimui

11 Sužeistų Dėl Miš 
ko Durnų

Lewiso Grupė Nuta
rė Ignoruoti Darbo 

Federaciją

MOUNT PLEASANT, Iowa, 
rugp. 11 — Policija ir ligoni
nių sargai ieško 15 bepročių, 
kurie pabėgo, kai kilo gaisras 
Iowa valstijos psichopatinėj sto
vykloj.

Įstaiga turi ir Lenino 
lovo smegenis.

SIBENIK, Jugęslavija, rugp. 
10 — čia atvyko Anglijos kara
lius Edvardas VIII, kuris ren
giasi praleisti mėnesį laiko Ad- 
riatiko juroje, atostogaudamas

LONDON, rugp. 11 — Čia 
eina kalbos, jog Vokietija, pa
reikšdama sutikimą prisidėk 

I prie neitraliteto sutarties dėl 
Ispanijos sukilimo, reikalauja, 
kad ir Amerika prisidėtų. 
t Nors Italija, Vokietija ir 
Portugalija — fašistinės šalys, 
prielankios sukilėliams dar nėra

Įstatymas laukia prezidento 
LeBruno parašo

Eina kalbos, kad vyskupas 
sugrįžęs Amerikon ant Coughli 
no “uždės apynasrį”. “Rącįijb 
kunigas” yra po Detroito die
cezijos jurisdikcija.

Kivirčai republikonų 
centre

Stipendijos nerukan 
tiems

VATIKANO MIESTAS, rugp. 
10 — Į Ameriką atgal išvažią- 
vo Detroito vyskupas Michael 
Gallagher, kuris lankėsi pas po
piežių, pasitarti “radio kuni
go” Coughlino darbuotės reika-

..... . ... ... . . .<wiH<iiiiĮiįj
The First and Greatest Lithuaniąn Daily in America

prezi-
Rooseveltui, atsteigti

skvadroną”. Tas

TOPEKA, Kas., rugp. 11 — 
Prisirengdamas ilgam kalbų 
maršrutui, vienai savaimei ato
stogų į Colorado išvažiavo re
publikonų kandidatas į prezi
dentus, Alfred Landon.
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Iš Vatikano Grįžta 
Kun. Coughlino 

Vyskupas

CAIRO, III., rugp. 10 — Dvi 
moteriškės paskendo, kai jų 
automobilis nusirito nuo pyli
mo ir įkrito į Ohio upę. Jos 
buvo, J. T. Bruce, 77, ir Mrs. 
Henry Layton, 66, iš Maine 
valstijos. Važiavo į religines 
iškilmės, Kuttawoję, Kentucky 
valstijoje.

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

Komitetas In
dustriniam Organizavimui, ku
riam vadovauja angliakasių va 
das, John L. Lewis, nutarė ig
noruoti Darbo Federacijos nuo
sprendį komiteto unijas suspen
duoti. Federacija grasina tas 
unijas išmesti, jeigu jos nepa
sitrauks iš CIO. prieš rugsėjo

Eina kalbos, kad “radio kuni 
gui” bus “uždėtas apynasris”

PEORIĄ, ĮĮL, rugp. 11 — 
žiurkės Čia paskandino $20,000 
vertės laivą.

Savininkas Earl Barnewojt 
sako, ka<Į jos išgraužė sky
les laivo mediniame dugne. Pri
bėgo vandens ir laivas nus
kendo.

BAYONNE, N. J
— Iššokęs iš Bayonne ligoninės 
trečio aukšto lango užsimušė 
bedarbis Juozas Vaida, 89 me
tų amžiaus.
' Draugai sako, jog velionis ke
lis kartus pareiškė norįs nusi
žudyti, po to kai liepos 10 d. 
mirė jo motina.

Kaip sakė pirmesni praneši
mai, popiežius parodė didelį ne
pasitenkinimą kunigo politine 
dąrbuote ir Išsišokimu prieš 
Roosėveių: (WbWam'ąš Town- 
sendo konvencijoje, Čoughlin 
pavadino Rdoseveltą “apgavi
ku” ir “melagiu”. Gavęs įsa
kymą iš bažnyčios viršūnių, ku
nigas vėliau prezidento atsipra-

WASHINGTON, D. C., rugp. 
11 — Federalė parolių taryba 
grąžipo laisvę Joseph W. Har- 
riman’ui, užsidariusio New 
Yorko Harrimano banko pre
zidentui.

Jis blfrVo nuteistas 4?A metų 
kalėjimo už nacionalių bankinių 
įstatymų sulaužymą. Jis sėdė
jo Lewisburg, Pa., kalėjime.

Kongresmano Marion Zioncheck paskutinis Taštas, kurį jis 
parašė prieš mirtį. . ;;

Darbininkų “Non - Partisan 
League” “Kovos už libera
lizmą Amerikoje”.

NAUJIENOS
Thc Lithuanian Daily Ntws

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

Phone CANal 8500

CAIRO, Egiptas, rugp. 11— 
Prie pabaigęs eina derybos.<tarp 
Anglijos ir Ęgypto dėl riaujbs 
teisių sutarties.

Pagal sutarties projektą, sve
timšaliai negalės taip daug kiš
tis į šalies finansinius ir teisių 
reikalus. Laikui bėgant egyp- 
tenams bus atiduota pilna tei
simų jurisdikcija. Iki šiol kr 
minalęs bylas išvarstė įkpnsulif 
teismai. " l- ■. .

Egyptas norį visai atsipalai- 
doti nuo Anglijos f globos” ir 
tvarkytis savistoviai. Ten ei
na smarkus taųtipis judėjimas, 
kuriam vadovauja studentija ir 
kiti tautininkai susispietę 
“Wafd” partijpje. .• Į

tik at- 
aną dieną iškilo aik 

Ten, kariuo

Su operacijų pagalba 
Anglijos sportininkė per

mainė lyt|

SEATTLE, Wash., rugp. 11 
— Nusižudęs kongresnionas- 
vėjavaikis Marion Anthony Za- 
jączek buvo palaidotas šian
dien militarėmis apeigomis. 
Valdžios atstovai, kariuomene 
ir didelės minios žmonių daly
vavo laidotuvėse.

JtJNEAU, Alaska, rugp. IĮ 
Rysų Lakūnai, Levanevskis ik. 
Levčenka, po ilgo tylėjimo pa
galiau pranešė pasauliui, kad 
jje čia laukia progos tęsti ke- 
loinę iš Amerikos į Maskvą. 
Sekančio jų kelionės etapo ga
las yra Fairbanks, Alaska, iš 
čia skris Sibiran.

Egiptėnai .. nori atsipalaidoti 
nuo Anglijos globos
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Entared as second-class mątter

CHICAGO, III., rugp. 10 — 
Republikonų partijos centre ei 
na kivirčai. Vadai nėra pa
tenkinti partijos pirmininko 
Hamiltono taktika ir neatsar
gumu. Jie sako, jog atrodo, 
kad ne Landonas nei Knoxas, 
bet Hamiltonas kandidatuoja į 
prezidentus, nes jis visur kal
ba, už visus kalba, o, blogiau
sia, kad kalba nonsensus.

Dalykai stovi taip blogai, kad 
kai kurie Hamiltono šalininka* 
keijdasia kam jie nominavo 
Landoną, o ne Hamiltoną. Kai 
kurie net galvoja ar kandida
tus butų galima pakeisti, nes 
Laųdonas nepasižymi nei per- 
dideliu išmintingumu*, nei iškal 
bingumu, bendrai, nieku ypa
tingu, o Hamiltonas gyvas ir 
energingas.

Sovietų Institutas 
Tyrinės M. Gorkio 

Smegenis

SPRINGFIELD, III., rugp. 11 
— Atstovų butas priėmė naujus 
pašalpos įstatymus. Bedar
biams skiriamų pinigų sumą 
pakėlė nuo dviejų milionų iki 
trijų, mėnesiui. Taipgi auto
rizavo Chicago ir kitas vietas 
apmokėti šelpimo administra- 
tyves išlaidas valstijos pinigais: 
Chicagai 8%, kitur — 5%. 
Senatas projektą priims.

Atstovai atmetė pasiūlymus 
mokėti pašąlpą pinigais ir pa
skirti tam tikslui $4,000,000 į 
mėpesį.

Trys Milionai Į Mė 
nesi Pašalpai 

Illinojuje

Mergina Persimainė 
J Vyrą Ir Apsivedė 

Su Drauge
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Chicago, HL, Trečiadienis,

PLYMOUTH, Anglija, rugp. 
11 — šiandien čia įvyko keis
tos vestuvės. Apsivedė dvi 
draugės, viena kurių, su gam
tos ir chirurgijos pagalba, per
simainė į vyrą.

Jaunasis, Mark Weston, bū
damas moteriške, pasižymėjo 
kaipo žymi Anglijos sportinin
kė. Kadangi ji rodė “vyriškas 
tendencijas” savo nuaugimu ir 
įpročiais, tai daktarai nuspren
dė, kad su operacijų pagalba 
ją bus galima paversti į vyrą.

“Westonaitę” pavergti | 
“Węstoną” paskatino galiihybi 
apsivesti sir savo jaunų dienų, 
drauge, Alberta Bray., Ji pasi
davė operacijoms. Daktarai at
liko dvi, ir į du mėnesiu iš 
merginos paliko vyras.

Westonas ir draugė apsivedė 
slaptai vietos registraro ofise 
ir gyvens ku*r-nors Anglijos už 
kampyje, kad pabėgti nuo smal
sių akių.

(Panašus įvykis 
virščiai 
štėn Lenkijoje 
menės seržantas pavirto į mo 
teriškę ir pagimdė kūdikį).

MASKVA, Rusija 
nų Tyrinėjimo Institute virši
ninkas, prof. Sarkisov, paskel
bė, kad darys neseniai mirusio 
garsaus rašytojo, Maksim Gor
kio, smegenų tyrinėjimą.

Pirm negu velionio kimas bu
vo sudegintas, birželio 19, sme- 
gėnyš buvo išimti ir atiduoti 
institutui. * Ta įstaiga tyrinė
jo ir kitų garsių žmonių pro
tinius aparatus, kaip pav. Le
nino ir Pavlovo.

SUPERIOR, Wis., rugp. 11— 
čia susidūrė du automobiliai, 
nepastebėję vienas kito dėl du
rnų, kurie dengia visą apielinkę. 
11 žmonių buvo sužeista.

Čia ir kitų valstijų ribose 
siaučia dideli miškų gaisrai, 
kuriuos bando užgesinti tūks
tantinės armijos milicininkų ir 
CCC jaunuolių.

PORTBOU, Franci jos - Ispa
nijos pasienyje, rugp. 11 — Iš 
Barcelonos esą gautos žinios, 
kurios patvirtinančios -Berlyno 
užmetimus Ispanijos valdžiai, 
jog keturi Vokietijos piliečiu; 
buvo sušaudyti.

Jie buvę suimti kelyje iš Is
panijos į Franci ją, nuteisti 
mirti ir sušaudyti liepos 25 d.

Du generolai nuteisti mirti
BARCELONA, Ispanija, rug 

piučio 11 
vo pasmerkti mirti už kursty-

Ispanijos

DETROIT, Mich., rugp. 11 — 
Homer Martin, United Automo 
bile Workers Union, prezidentas, 
kad automobilių darbininkai 
rems pareiškė Lewiš’o Komitetą 
Industriniam Organizavimui.

Komentuodamas apie Darbo 
Federacijos nuosprendį Lewis’ą 
remiančias unijas suspenduoti. 
Martin pareiškė, kad “konflik
tui tarp C. I. O. ir A. F. L. ir 
sai nėra pamato”.

Francija Nacionali 
zuoja Ginklų Pra

mones

WASHINGTON, D. C., rugp. 
11 — Užbaigdama dviejų die
nų konvenciją, darbininkų or
ganizacijų įsteigta “Non-Parti 
Isąn League” padėjo pamatą 
darbo - ūkininkų partijos stei
gimui 1940 metų rinkimams, 

t
šiuose rinkimuose remdama 

prezidentą Rooseveltą, organi
zacija žiuri į ateitį ir “nuja- 
čia, kad ateinančiais rinkimais 
gali būti reikalas darbininkams 
susiburti į daiktą, kad palai
kyti liberalizmą Amerikoje”.

Lygos vadai, Hillman Lewis 
kalbėdami į konvencijos na
rius, smarkiai atakavo republi 
konų kandidatą prezidentūrai 
Landoną, pareikšdami, kad jis 
apie darbininkų reikalus nie
ko neišmano ir nežino kas ko 
lektyvės derybos yra.

“Landonas tiek išmano apie 
tai, kas negerai Amerikoje, 
kięk piemuo Bulgarijos kalnuo 
W’. jie' yphtingai smerkė Lan
dūną už pasftmtimą milicijos 
prieš streikferiuS Kansas kasy
klose.

Lyga dabar žada suorgani
zuoti savo skyrius visose valsti
jose ir pradėti aktyviai darbuo
tis Roosevelto išrinkimo nau-

BALDWINSVILLE 
ru’gp. 11 
gaisre sudegė bedarbis Georgo 
Burgess, jo žmona ir sūnys. 
Gaisras kilo nakties laiku, kuo
met visi buvo sumigę.

LONDON, Anglija, rugp. i 10 
— Dviejose lėktuvo nelaimėse 
čia žuvo šešį žmones. Du karo 
lakūnai paskendo, kai lėktuvas 
įkrito į jurą. Keturi kiti mi
rė, kai keleivinis transportas 
įvažiavo į triobesį, besileisda- 
mas airportan.

žuvo laiįęraščio lakūnai
COXSACKIE, N. Y. — Du 

žmones žųyp, .Įchi ąųciužo N. -.Y. 
laikraščio “Journal” lėktuvas. 
Gabeno laikraščius.
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Siūlo intervencija
Yra ir priešingų nuomonių. 

Neturėdami vilties, kad sutartį 
pasiseks sudaryti, kai kurie as 
menys siūlo padaryti interven
ciją Ispanijoj ir sukilimą sustab
dyti. To projekto autoriai bi
jo, kad konfliktas gali išsivys
tyti į Europos karą.
Sukilėliai Šaukiasi pagalbos

MADRID, rugp. 10 
radio pagavo signalus iš suki
lėlių stoties Melilloje Morokę. 
iš kurių spėja, kad ten pasiro
dė cholera. Melillos stotis šau
kėsi pagalbos ir vaistų prieš 
cholerą. Sukilėliai keliais at. 
vėjais prašė atsiųsti, jiems 20 
dėžių specialio “serumo” kovai 
su epidemija.

. * - . - ■>.

$35,000 valdžiai iš Chicagos

CHICAGO, III., rugp. 11 — 
Trys Chicagos darbininkų or
ganizacijos sudėjo $35,000 au
kų Ispanijos valdžiai, kovai 
prieš fašistų sukilėlius. Work- 
men’s Circle sukėlė $25,000, o 
“Amalgameitai” ir Ladies Gar- 
jnent Workers’ unija paaukojo 
po $5,000 iŠ iždų. Ashland Au
ditorijoje įyjykb masinis mi 
tingas, kad sukelti dar $15,000.

WASHINGTON, D. C., rugp. 
11 — Dėl neramumų Europoje, 
laivyno departamentas siūlo 
savo vyriausiam vadui 
dentui 
“Europos 
skvadronas plaukiotų Europos 
vandenyse ir teiktų , apsaugą 
Amerikos piliečiams tokiose at 
vėjuose, kaip dabar, Ispanijos 
sukilime.

| ’ » • ’ ♦ A.. ;
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MADRID, rugp. Tl 

džiai ištikima kariuomenė lai- Goded ir gen. Buriel 
mėjo kelis svarbius mušius su 
sukilėliais pietų ir šiaurės fron
tuose.

J pietus nuo sostinės kariuo
menė susitiko su sukilėlio gen. 
Franco jėgomis ir jas išvaikė. 
Franco kariuomenę sudaro di
džiumoje iš Moroko importuoti 
kareiviai.

šiaurėje sukilėliai koncęnt- galutinai davusios savo sutiki 
ruojasi paskutiniam desperatib- mą, Francija, neitralumo siuly- 
kam žygiui užimti San Sebas-.toja, mano, jog sutartį pasi- 
tian uostą ir kitus miestus prie seks sudaryti.
Biskajaus įlankos pakraščio. 
Bet ir čia keliose vietose jie 
pralaimėjo, negalėdami atsilai
kyti prieš valdžiai ištikimų ka- 
taloniečių eiles. šie atėmė iš 
sukilėlių, kuriems vadovauja 
gen. Molą, tris miestelius ir 
sklypą tęritorijos Zaragozos 
apielinkėje. ,

Iš kitų frontų atėjusios ži
nios sako, jog’ valdžios kariuo
menė bombarduoja sukilė-ių lai
komus Cordobos ir Alhambros 
miestus. Cordobą greit pasi- 
duosianti.

Mūšiai tebeina Guadarrama 
kalnuose, į šiaurvakarius nuo 
Madrido. Anot pranešimų, val
džios kariuomenė pamažu enia 
į šiaurę, užimdama sukilėlių 
valdomas apielinkes.

Patys sukilėliai pripažįsta, 
jog sukilimas pralaimėtas, jei
gu nepasiseks užimti Šen Se- 
bastian ar kurį kitą uostą. Be 
uosto, negali gauti nei amunici
jos, nei maisto, o jo trūksta.

Lietuviai pas suomius
HELSINKIS, Suomija 

mių užseinių reikalų ministeri
ja gavo iš Suomijos pasiuntiny
bės Madride žinių, kad pasiun
tinybėje prisiglaudė Madride 
gyveną Lietuvos piliečiai.

OUDJA 
rugp. 11 - 
du Italijos lėktuvas, kurie ga
bendami ginklų Ispanijos suki
lėliams turėjo nusileisti Franci- 
jos teritorijoje. Valdžia kon
fiskavo ir ginklus, o šešis la
kūnus nubaudė po 200 frankų 
piniginės pabaudos už ginklų 
gabenimą be leidimo.

PARYŽIUS, rygp. 11 — Iš 
Tanžiro praneša, jog sukilėlių 
vado, gen. F. Franco, štabe 
tarnauja keli Vokietijos pilie-

ugpiučio-August 12 d., 1936 
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lietusiai Vilniaūs Vadavimo ne 
jal&iiiyš ftei riiPrališkai ri’ėi ma
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■ komitetą išrinkta Raila 
^rėnzelife Vaitkienė, .Railienė,
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KANADOS LIETUVIU 
KONGRESAS

MONTRĖAL.—Kanados Lie
tuvių Kongresą Lietuvos liau
džiai ginti K. JuŠĮ^evičįus ati
darė rugpiu^io 1 d. Ž:ŠO, p.p. 
laidžioj 6 Lietuvos kunigaikščio 
Vytauto Neprigulmingo klubo 
svetainėje.

Jau prieš atidarant kongre
są buvo pripildyta svetainė 
svečių ir delegatų ir dar vis 
rinkosi montrealieČių į svetai
nę, kad* galėtų pasimatyti su 
čia atvykusiais delegatais iš 
tolimų Kanados kampų. Kon
gresą atidarius, prasidėjo svei
kinimai, kurių daugybė buvo 
kaip iš delegatų, taip ir pri
siųstų laiškais iš įvairiausių 
vietų ir įvairiausio turinio. Su 
pasveikinimais gauta 182 dol. 
80 centų aukų, kurios skiria
mos kovai prieš šėlstantį Lie
tuvos fašizmą.

Pagal mandatų komisijos 
pranešimą, tai pasirodo, kad 
šiame kongrese dalyvavo 90 
delegatų nuo įvairių organiza
cijų ir atstovavo 85,900 orga
nizuotų lietuvių, — iš šio skai
čiaus 82,500 Jungtinių Valstijų, 
o 3,400 Kanados lietuviai. ♦ J

Kongreso metu buvo du re
feratai apie Lietuvos valstiečių 
padėtį ir apie fašizmą, kuris 
turi Užgulęs Lietuvos liaudį.

Buvo išneštos dvi rezoliuci
jos, Lietuvos klausimu ir vie
na Vilniaus krašto lietuvių 
klausimu.

Per visą kongreso eigą, la
bai buvo pakilęs ūpas, kaip ga
lima greičiau imtis pastangų, 
kad prašalintų fašizmą ir iš
laisvintų savo brolius iš lietu
viško žandaro nagų. Pasibaigus 
kongresui, montrealiečiai su
ruošė koncertą, kuris buvo ga
na pasekmingas; surinkta au
kų 154 dol. 25 centai Lietuvos 
politiniams kaliniams šelpti.

Dar po kongreso gauta trys

pasveikinimai: nuo &.L.A. cen
tro,. kurį prisiuntė Bh^očius ir 
sveikino kongresą visų demo
kratinio nusistatymo narių var
du. A.P.L.A. vardu sveikina 
Gasiunas, “keleivio” redakcijos 
vardu? sveikino St. Michelso
nas. ..
. Kanados lietįviį UtBlrijoh 
bus įrašytas Žiš ‘šVarbus, Įvy
kis, kuris pasiliks ilgai atmin
ty j. Būtent, kad ir Kanados 
'lietuviams kovojusiems ,dė! 
LietiįVos laisvės ’ bėi, ŽeįJHkį&i- 
sčib^Bes ir vėl reikėjo prisi
minti tie 1918-19 metai. Bet 
dabar įiė su lenkais; Bolševi
kais, bennohtinihkai’s reikia 
j<bvą vesti, Bet sii s’Avo bro 
liais iietiiviafš, khriė diktato • 
riškiii kr^tą vafdd. «fei sutar
tinai visi dirbsim, tai kova bus 
laimėta,. ir vėl Lietuvos liau
dis bus laisva. Švąi-bū^ kad mes 
mokėtumėme sugyventi ir ta

. ,, . ............. i .-.;i .... .laisvę-demokratiją tblėrudti.
Apie pačią kongreso eigą ir 

kitką parašysiu vėliau, nes tu- 
1 riu daug pavyzdžių palygini
mui su . Amerikos lietuvių kon
gresu. Mat, musų kongrese ka. 
kas jautėsi galingesni, o kit; 
buvo silpnesni.

— Rėp. xx

skaudi ir U $lp iliidiia;, .hud 
lietuvių a]pgyvėhtošė Š(MyB(&e 
lietuviškuose kaimuose, atjojęs 
lenkų žandaras tvoja su bizū
nu per galvą už iiėtūvišltų laik
raščių bei knygų skaitymą.

Bet šimtą kartų skaudžiau, 
kada mūšį bangioj tėvynėj 
EiėtU^oj įiątys lietuviai, Kilę iŠ 
fį bąČiiį ^ilk.ą'sbHnėgiį JiMnin; 
kų, dar žiauriau elgiaši, negu 
prošepanai. Tai ko. verti tada 
visi tie nusiskundimai. Kam 
apgaudinėti .,savė ir kiįus. Ne 
jaugi šiandieniniai Lietuvos 
yaldpyai tibiši tofaii Būdu pa
traukti prie savęs Vilniaus kra
što lietuvius? Argi Vilniaus 
krašto lietuviai nežino apie ne- 
pąbąigiąipą šąudimą Lietuvos 
ūkininkų ? Argi jiems nežino
ma Kauno ponų šmugelystės 
karininkų sauvaliavimas, pasi
putimas, prabangas? O( tuo 
tarpu miesto .ir kaimo darbi- 
pinkąi pusbadžiu g.y,vėna. Vis
kas įąą aš manau Vilhiaus kra
što lietuviams puikiai ir visai 
neperdėtai, žinoma, o jeigu taip 
tai koks, tada išrokaviitias vil
niečiui daryt — “Haiidel bykė

. TORONTO,, r— Rugpiučio_ 7 
d. .8 v. ,y.' lįetftyiųšvętįin’ėjc 
įvyko masinis lietuvių susirin
kimas, kuris, bitfyo šaukiamas 
bėftdro fropto tikslu, kad ;š-

VILNIAUS KLAUSI
MAS IR KANADOS 

LIETUVIAI
Nekartą beskaitant įvairius 

laikraščius, ypatingai iš Lietu
vos, tenka pastebėti labai di
delis aimanavimas-nusisk urid U 
mas, kad štai Lenkų valdžia 
persekioja lietuviškus laikraš
čius, uždarinėja mokyklas, or
ganizacijas ir t.t. ir t.t. žino
ma, tas viskas, tiesa ir/labai 
skaudi tiesa, kad mums lietu
viams tokiai mažai tautai de! 
savos spaudos dėl savą lietu 
viškų organizacijų tiek daug 
vargo prisieina pahėšt! Taip,

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

niečiuį daryt 
na indyka?”

Kitas dalykas butų jeiįii pa
čioj Lietuvoj žodžio spaūdos 
bei organizacijų laisvė žydėtų, 
tada kiekvienas Vilniaus kra
što lietuvis su džiaugsmu lauk
tų to momento, kada j iš galė
tų susijungti su savo broliais 
Lietuvos lietuviais ir bendra’ 
dirbti dėl galutino liaudies iš
sivadavimo. , .

feėt, ieja. šiandieninės .aplin- 
|<ybes nerodo ne mažiausio pa 
kitėjimo Lietuvoję, — ,tię pa
tys žiaurumai, karo teisinai, 
valstiečių nežmoniškos Represi
jos, šaudymai ir grindimas į 
kalėjimus. Vis tai rodo, kad 
Vilniaus > Vadavimai (.ikląiišimaš 
stumiamas vis tolyn ' ir tolyn 
užuomaršom

Esant Lietuvoje tokiai pa
dėčiai, ar gali būt pasekmin
gas Vilniaus V^daviino darbas? 
Nesiimu spręsti Apič Amerikos 
lietuvius, — ten gal vienas ki
tas ir sutiks kokį dolerį įiaau- 
kot; — bet Kanados lietuviai 
ir ją o'rganižacijoš šiuo atžvil
giu, t.y. VilniaiVš Vadavimo at
žvilgiu; laikosi vienodos hiio- 
monė.s; ii* ta jii iiudnid'nė tvir
ta! Kol Lietuvoje tęsiasi tokios 
Baisios ukįnjnkų žudynės, kol 
Lietuvoje nebus grąžinta demo
kratinė santvarka,' tol Kanados

stovus .komitetas, kuris imtųsi 
darbo vykiminui kongreso nu
tarimu. ...L... r. .,,f

firmas raportavo drg. Jasai
tis, kuris, be kitĮco, nepamiršo 
ir pakolioti tų kongreso dele
gatų, kurie bųvd ne jo minties 
ir drįso kongresui duoti tokius 
paįiulymi,B,. kl*ie dtg.. Jasai; 
čiui nepatiko.. Man rodos. Kad 
tas kohfefesąs. Buvd šauRtAs 
Lietuvos demokratijai ..ątstėįgti 
ir tas kbnįįrešAš turįj'c Butv 
dehiokratiškus, visiefris ly
gios tėVšeš', o ne ‘vieBbš Sroves 
dbmin^yįmas. Bet ar VAi# bu
vo? Aišku, kad , nė ! Jankaus
kui pašiuliuš diidb’oš PeferAt^ 
trumpinti, o Kovoliuniii. laišką 
skaitymas, tUDjau Jašaitiš pra
dėjo išmėtinėti, ,kad tie žftib- 
nes jau. griauna kongreso ra 
mybį; Kur čia , Jasaičio logi
ka ? Deipokratiniamė kongreso 
turi visi lygias ‘teises savo nuo
monę pareikšti, ar jos bus pri
imtos ar ne tai nęšvarBu 
ir uz tokius dalykus vadinti 
kongreso , griovėjais, netinka.

Toliau fapbrtavd drg; Raila. 
Jo raportas bUvo gana geras. 
Nelietė kitų srovių’, bet bėn- 
drai kalbėjo apiė kbhgFėso ei
gą ir jo ndtariBiUš. Drg. Raila 
nėH toks ašmud? kUriš žiūrė
tą į vieną tašką $4* iš jo dary
tą išvAdaš, jis žiuri plačiau 
ir yra aMimešpiš,. dėmokratijoš 
Šalininkas kaip kili.

t-

bet dabar nėra reikalo rašyti, 
nės jie dar tebėra Ant popie 
mut‘ ^veniriiŽft įvykdomi.

Priė DabMg'dš turiu primin
ti vieną gana įdomų įvykį apie 
komunistų demokratiškumą. 
RadH buvo šatikiamas Viso Pa
saulio Lietuvių Kongresas Kau
ne, tai ir iš Toronto buvo pa 
siųstas Vienas ‘atstovas Guobą, 
cdtiš ŠaVo at'sieYbikiiiiihė s u 
;orBBtię(įi'Ais maždaug įj^eiškč 
taip: Aš dabar viŽhas vaiiub 
ju į Lietuvą, o už metų ar dau
giau važiuosim dešimt,gal šim
tas įtverti Sovietų Sąjuiigos 
Lietuvoje.

jį’domu, ar dabar jis sudemo- 
kratėjo?

lyviąrtis buvo įteiktos dovanos: 
taurės ii* Auksihiai medaliai. Iš 
daugelio krautuvių C.. C. F. 
laimės taures gavo visdi nėmft- 
kamki.

SuįisiriPkušiai puPliOi įil ge
riausiai patikd 'akrobatai mlo 
penkių iki dvylikos mėtį Am
žiaus. šėke jai ir daimninkai 
taip pat padare gėrą Įspūdį.

Teisej‘di dovanoms skirti bu
vo atvykę iš bėitbito muzikos 
konservatorijos.

Piknikas prašinėjo 18 vai. 
vakaro. Programa tęsėsi Be jo- 
kios Fįšrtlrauicos iki vėltiiiipS’. 
Tptiu bildu Išik'dš nepaprasti 
greit bėgo.

Apie ;4’fyal. - popiet i musų 
dairžį AtbiAršAvo Mbofee Bbga- 
njsącijos . paradas su penkiAis 
bėhAii. Višt muzikantai su uni- 
fbrmomiš. Atsivežė jie laimėji- mdi tordiiką, radid ŽpAt^tiį it

Atlikę savo . programą, ie 
apie 6 vai. apleido atlyįtik a- 
mi mgsjmš ūž vifets: Dily- 
kas toks, jog Moose organiza-

venciją. Todėl jų tiek daug ir
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Milžiniškas Piknikas
Delyvąvo ąpije dvidešimt 

s&ši tūkstančiai žmonių

Wtibs8R, ONT. — Kumpiu-
S 4. c: C. £\ pik

niką. Pasitailig, jog tą dieną 
buVo Kaiiadbs ėivile šventė.

Tiek, pernai, tiek Šiais me
tais visos kuopos veikė drau
gė; žmonių susiHhkd, apytik- 
ri’ai skaičiubjarit, apie, dvide
šimt. &ė'ši tuk'stahčiai. Ta mil
žiniška minia .tikrAi darė ma
lonų įspūdį; Programa buvo 
šauni. Džiugu, kad žmonėse so- 
čiaįįzmb idėjos pradeda rasti 
didelį įmitarimą.

Žmęnės suvažiavo iš visu 
apylinkių ir suvežė, vaikučius, 
kurie prograbią pildė. Progra
ma prasidėjo j. .yąl. .ir tęsėsi 
iki 12 vai. nakties. Geriausiai 
pasižymėjusiems programos da-

šios savAites

Ėitra Bargenai
REFRIGERATORIŲ 

PO 

$69.50 
fidOSĖVĖLT 

RIRHITORti
2310 West 

RoošfcVelt Rdad 
tei. Šeėlėy &760

i n rr.r.i.tt.

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jatusz

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:30
.. Nedėliomis pagal sutarti. ...

ADVOKATAI
K. P. GUgTŠ

ADVOKATAS
Miesto lofisap;—127< N. Dearborii St. 
gamb. 1431-1434-~TeL Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo ■■ 6 iki 8:30. , 
n . ,1 .Tel., Boulevard 1310. ,, k
Ketvirtadieniais ir .Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

DR S; Bffi

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
•Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631. So. California ,Avenue

Telefonas Republic 7868
i............  .......... < « ,-.l4 *

Phone Boulevard 7042

.........;dentistas . .
4645 So; Ashlaftd Ate.

.. t..-.. arti .47tli Štreet... ....
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

. Sejedpj pagal sutarti _

z, Dlt. STRlKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
jpfisas 464$ ASHLANJ) AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal . sutarimų.
Ofiso Teki 
Namų Tel

Boulevard 7820 
Prospect 1930,

Paskutinė rdpči’tavo D. In- 
dMienė, ■— nė apie koiiįresą, 
bet apie, moteris! ir jiį neveik- 
Imi VW A 1 1 <• A *• ■•L.S «AAJi
Toliau dar ji minėjo aPi’ė To 
ronto liėtuViiį ^šni'ėhihę politi
ką— hesanlaiO.

Visų raportų išklausius’, 
vo eita prie komiteto ri

nė apie koiiįresą, 

lumą polit’ihiūbšė klAušimdbše.

Physical T^«rapy.

Ąv.e„ 2nd :floor 
Hemjpęk , 9252.

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ap ligoąįnėsę, 
d u Odų masšage 
elėčtric. treat- 
ment ir magne- 

irlt. 
mer- 

r i-

w 1 i • • t ' ■ ■ U £ L i 'iLaidotuvių Direktoriai,

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS .

» Teiephone: Boulevard 2800- 
<31 SOUTH ASHLAND AVfcHUE

Res. 6515 So. Rockwell St.
Teiephone:, Republic 9723 ,

KL. JURGELIONIS
AftvbKll’AS . .

VedA bylas visuose teismuose 
.. n ; Bridgeporto. .ofisas:) . 
3^4J,, S.JIalsted St. Tel. Calųmet 7262 
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vdl.

po piėt. Vakarais nuo 7 iki 9 
t < Rezidencija:,... ;»• >.

3407 Lota Avė. Tel. Yards 2510

GYDYTOJAS iii CHIRURGAS
4157, ARCHER Ay^NųĖ 
Telefonas Virginia 003o~.

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

į _ _ Kiti LietuvĮaį Daktarai. , ę_. 
T^l., Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso, valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8t30v. Kedėl. nuo 10 iki 12 A. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CftlRUR&AŠ 

.Ofisas j ir j Rezidencija, c..
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILU ............
------ 1------Z----m

PHYsfclAN-SURGĘON,u
Office 4070 Archer Avenue 

. Tel. Virginia 1116.

.. Tėi; Lafayėite 3051- 
Valandos;., 9—^10 ryto, P*

Kasdien, išskyrus seredų.
Sekmadienį susitarus.

ŠIS įdomus termo- | 
metras vienų laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame-! 
rikoj varto j a m ii š. 
T b k į terrhbnietrį 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa-1 
gal NAUJIENŲ už- | 
sakymą. Bet jus -jį I 
jĮfdlity gahti

’ * -'W « • *.'*■ M*1 . į

DYKAI
. > J i A’ A

jeigu DABAR 
ližsirašyšit “Natijife- 
has” aiit inetlį ii- 
prisiėsit
Chicagoje ...... $:800 
kitur Siįy. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina ...: $5:00

Siųskit monėy orde
rį arba čekį

NAUJIENOS
1739 SonHi Halsted Strįėt

CHICAGO, ILt;

h J

wXbj®&is 
1739 Žu. 

H ilited St.
H-CACO

M

110-į
100-i

VISuB^ET žEfaAŠ 4x-ray< ,
W:HAkW
32 6 L STATE ST

Oppositi- Davis Store, 2<1 Fluor,':

DR. G: J; TARULIŠ
.. 4>faHAS LlF-TUVfeKAS 
OSTEORATHIC; PJHYSJCIAN Ift 

OBŠTEtlilCtAN 
Patarnauja prie grTndynriO; gydo stai
gias ir chroniškas ligas,, v^rų, hio- 
tęrą ir vaikų pagal osteopatijos me
todus. •

. OFISASs > - -
6331 So. Halsted St.

VALANDOS : nuo 9 v.;r.—5 p,0. pietų 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Tel. ENGLEWOOD 7151.
. Rez,. Tel. RADCLIFFE JL19K .
TTZ. ...—--------------------------- t

Šferg^htifeinš t>!atąri- 
mas,Dykai ..-.■'i 

Vėliausias ir geriausias lytinio j 
dOpnuiho, . reumatizmo, .v inkstų, 
pūsles ir venerinių, ligų gydymas.

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

DR;. RQSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearbbni St; 

CHTCAGO, ILL.
Central 4641

Darbo valandos:. Kasdien 10 vai.
.„.ryto iki-5 po.piet./ Sekmadieni 10 v. r. iki 12 dien^- 

Pirmadieni, Trečiadieni, ir Šeštą- 
dieųį nuo. .10: yf) rytą, iki 8-V. p> p. I

•tMprrsr

mimtifm Direktotm A§umtw
'vrin *w".i ................. ■ .įj. v \

•AMBŪHMĖ PATARNAVIMAS diena ir naktį.. 
...... _ Turijnę Koplyčią^ Visose Miesto Dalyse. ^

. , . . & AfcŠKUDAS
.h talr. >4.^ Phone Monroe 8877

- •• • » « ■ • - ♦ •• ">,.«•*. .-(A'- # ••   ' •'« 

:'j'vr~j?

Mfcb? S. fiemiūake Avelį^J^opės Yąįffii n'41-iw 
Brightort Park- Skyrltiš;. 4447. S-Fairfield,..: Laf. .0727

. ..................... ................. iT..'.i..i.......  '........   J' I .......-Tl.'-'l.'......■'"«!.................................  -MM
S. c, lAchavicz

4244 Ėiist iD8iU SU Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

8319 Lituanica Avenuė..
-— ___...t — : 

..Phone Yards 1188
‘ ,y» • / 1 y, ni’ wt .į:> „K________

j; tltrtiEVICIUS
Atfciier Avėnifo Fbonė tafa^etiė sĮ>TS

... ... I. »   » —  • •

8807 Lituanica Avenue
LMULkJ 9b - . .v . ‘-i

Phone, Boulevard. 4189

A. i^ĖTKUŠ
1410 South 49th Čourt«. .. . Cifc®ro . JPhone Cicero. 2109

&58 Wėšt 18th Šlreet , . . . į Phone Gana) 6174

v...> J. ZOLP
1646. W.est.46th Street,v Phones Boulevard 5208*8418

i. . .** . ~_____ :_________ :______  : _ *• «•- *» • *

10/’34 S. feigai iiliman 5703

•—■ vmiua.Lj j»i« a I » ,

~-.u.---  __ įalĮL
DIENĄ IR NAKTĮ

JOHN B. BORDEN
. LIETUVIS, ADVOKATAS 

2201 W? Čermak Road (W. Ž2 St? 
Ofiso, valandos:. Kasdien nuo 9 iki • 
Vakarais: > P.anedėlio, Seredos ir 

Pėtnyčios 6 iki 9.
\ Telefonas Canal.1175 ...
.Namai:. .£459 S., RockweU Street 

Telefonas Republic 9600.

A. A. SL AKIS 
m w.wį§;?feh st.

Rodm ^'37
Vai. 19. .tyte. iki .5 .vai. yakare.

Ofiso Tel. Central 4490 
įfyv, vieta: (>733 įrahdon Avenųe 
namų Tel.: — Hyde Park 33Š5 

Ttii. ■ ffi.riiiriiin.iiiiiiHapiHi 1 r.

AKIU SPECIALISTAI
DR. G. SERKElt

LIETUVIS, •
* Yėl* Yards 18Ž9

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisai 4r Akinių -Dirbtuvė

756 West 35th St.
v. kampas Halsted fet. * 
Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 f"‘ " i 8 iki 12 vai. dienos
i .

■ ■ . ................................................ III II*

LIETUVIAI
gydytojai ir dentistai 
Amerikos -.Lietuvių,. Daktarų 

Draugijos Kirmi ..08 .Nariai ..

A Montvidį M. D.
West Town State .Bank Bldg- 

^400 WeęĮ Mądison Street , 
Vai. 1 iki 3 po pietų,, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley ^30
Namų telefonas Brunswick 9597 ,

DR. V. A; ŠIMKUS 
s GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 
Valandos nuo,.2-iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai., Nedelięmis nuo, 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

Tel. Boųleyąrd 1401

fcR-AVENUE4218

Valandos nuo 1QJ)O ryto iki 5:00 
v..vvak. ii; , nuą; 7:00 jįkrlHOO y..,yąk.

Ketvirtadieniais pagal sutarimų

KITATAUČIAI
DR. HĖRŽMAN

Iš fĮUSippS ,y
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir ąkušęris. .. t . ... u.n

Gydo staigias ii* chroniškas ligas 
vyrų,, moterų ir vaikų pagaĮr,nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros, prietaisus.;   a , #

Ofisas. ir. Laboratorija: .
1034 W. 18tIL St.; hetoti Morgan SL

Valandose niio-.10r-T12 pietų ir 
nuo 6; iki 7:30. vai, vakaro.Tel Canal 3110

j, . Rezidencijos telefonai:
Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dh ČhOrlėš Šegal
4729 So. Aslhfarici Avė.

2,ro's lubos -
CHICAGO,, IfrL. ;,

. . . OFISO .VALANpOS:
Nuo 10 iki 1® vai. ryto, nuo 2 ila 4 
yal. po įietą ir nuo. t iki 8 ;8Q vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

„ Phone MIDWA.Y. 28§0,_.

• Telefonas Yards 09’94 •
Dr. Maurjce Kahri
4631 SOUT^H ASHtA&D Avį.

v.„ Ofiso valandos: ■ 7-
Nuo 10 iki 12 .dieną, 2 iki 3 povpietų 

7 iki 8 vai. Ne<įėl. nuo. 10 iki 12
Rez. Teiephone PLAZA 2409

Ofiso Td.. Dorcfcester ,5194 
Rez. TėT. Drexel 9191.

DR: A. A. ROTI!
- Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyrišką, Vaikų ir visų
, . 4chroniškų.ligų... i
Ofisas 6850 Stony Island Aye< 

Valandos: 2—4, 7—9 vai. Vak. Neaė- 
libmis ir Šventadieniais 10—12 

dienų.



KANADOS LIETIMU ŽINIOS Padaužos neapsižiūrėjimasToronto, Ont
Sveiksta E. Frenzelienė

butą skunke;komunistai geriau

KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis

vos

tai tik ateitis pa

Jos.F.Budrik

šiom!

Dabar salima šauti kaimininiam taverna*

Frances.

SLA 212 kuopos pikni
kas įvyks rugpiučio 23

NATHAN 
KANTER

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI 
kožną dieną 7 vai. vakaro WAAF

Stasys Taurinskas, 
Leonas Svirplis.

MANIFESTAS IR 
AMNESTIJA

Ę. P. Užsienių Ministerio 
Sekretorius.

•SLA. 212 kuopos 
Komitetas.

tas mus nė kiek ne- 
nuo užsibrėžto tikslo 
kad mes pataikėmv 

į tašką, nes bendra-

Sužinojo ir papasakojo
Jūsų Padauža No. 1

Lietuvos Liaudžiai

NORTH 
(ŠIRMAM 
UOYD

Susikūrė komitetas Lietu 
vos liaudžiai ginti

4707 South Halsted Street 
Vl«l Telefonai YARD8 0801 

VIENINTELIS . DISTHIBUTOBI8

Braga primena 
ir, Ispanijos

Prieš kelias dienas pp. Pau
liui su abiem dukrelėm, Aldo- 
na ir Janneta, grįžo iš Chica 
gos. Buvo apsistoję pas pp. 
Rodgers, o iš ten lankėsi pas 
gimines, kurių gan daug Chi- 
cagoje turi. Chicago miestas 
jiems patikęs. Tik gailisi, kad 
laikas buvo pertrumpas pasi
svečiavimui.

iš principo mes pripa- 
bendro fronto idėją 
lygiomis teisėmis si 

kad komunistai reika-

VOŽNA OBJEVLIENIJA 
FAŠISTINIO KRAUJO 

NARODUI

MALONUS PASVEIKT 
NIMAS

nnų 
site natūraliai

Iš Wondsoriečių 
Veiklos

per visą dešimtį me
tų — diktatūros suteptos. Nuo 
diktatūros kenčia visai nekal
ti - žmonės. O tai liudija Jūsų 
nesugebėjimą būti tuo, kuo pa
sivadinote, būtent, “tautos va-

rengti drauge su “Naujosios 
Gadynės” choru. Tačiau kuo
pos komitetas daržą jau buvo 
iš anksto pasisamdęs. Tokiu 
budu ir visa iniciatyva tenka 
kuopai.

nuo
Aną 

ir Lewis 
patemijo 
atidarius 
ir Mrs.

Žmogus rimtas ir protingas 
pridaro klaidų, o apie padau
žas ką ir begalvoti. Pavyzdžiui, 
musų vienas padauža pasirinko 
chameleoną bendram frontui ly 
ginti, o tas biaurybė ne gry
nos veislės ■
prįemaišo ir kad užkvepino vi
są D. ž. redakciją, kad visi ten 
iš kailio neriasi, bet aš užtik- 

gerbiamieji, kad kvepu> 
nukvieps tas 

viskas ir priimkite padaužas su 
“jumoro sensu”,

Public Padauža No. 01.

Kanados Padaužų 
RESPUBLIKA

Windsoro Lietuvių Komi 
tetas 
Ginti
Pirm 
Rašt.

Čia paminėsiu4 keletą aitimes- 
nių pažįstamų. Neseniai iš New 
Yorko grįžo Toronto biznierių? 
p. Grubevičius, kuris nusivylu
siai atsiliepia apie New Yorką. 
Girdi, Torontas jam geriau pa
tinkąs. Jam tik grįžus, p-nia 
Grubevičienė su dviem dukre
lėm išvyko į Chicago.

Prieš savaitę grįžusi iš Brook- 
lyno p-lė Frances Gaižauskai
tė patenkinta, kad turėjo pro
gos aplankyt savo tetulę, gimi
nes ir pažįstamus. Sakosi tu
rėjusi labai “good time” ir pa 
geidautų kokį laiką ten pagy
venti, bet ne ant visados.

Vadinasi, ir musų jaunai p- 
lei Frances geriau patinka To
rontas. Bravo, kad myli šalį, 
kuri ją augina, o įr mums lie 
tuviams džiugu matyti p-lę 
Frances musų tarpe, nes ji ge 
rai žinoma tarp lietuvių kaip 
scenos mylėtoja ir gera vaidin-

Torontiečiai lanko 
Jungt. Valstijas

Darbai Windsore visai suma
žėjo. Kai kurie automobilių f v 
brikai visiškai užsidarė. Sako 
kad einąs prisirengimas nau
jam modeliui.

Bedarbių musų mieste pri- 
skaitoma iki dvidešimt tūkstan
čių. Jie yra šelpiami. Tačiau 
pašalpa, liko sumažinta nuo 8 
dolerių per savaitę iki šešių. 
Nevedusieji per savaitę gauda 
vo $1.80, o. dabar gauna tik 
$1.40. Nėra reikalo aiškinti, 
kad tai nepaprastai menka pa
šalpa.

Padaužų respublikon atėjo 
žinios iš patikimų kampų, kad 
jos nepriklausomybei gręsią 
pavojus iš vienos Re’akcijos 
pusės. Todėl Padaužų Respub
likos Užsienių Ministeris, išrei
kalavo iš visų diktatoriškų ša
lių, paliuosavimo visų diktato
riškuose kalėjimuose esamų 
padaužų. Taipgi išreikalavo, kad 
nuo padaužų butų nuimti visi 
karo stoviai; kad jie galėtų ra
miai vaikščiot per dienas ir 
naktis ir kad visos durys pa
daužoms butų atidarytos, kad 
galėtų įeit ir išeit į užsienį ar 
iš užsienio niekieno netrukdo-

Tokia nelięčiąmybe apsaugo 
visi padaužos galės sušior

ganizuot ir žingsniuot į Padau
žų Respubliką ir jos sienas nuo 
visokių pavojų saugot. Tik jei
gu kartais padaužos norėtų de
monstruoti, tai Užsienių Reika
lų Ministeris, prašo juos demon
struoti viduriu gatvės, ramiai 
ir niekam kepurių nuo galvų 
neitiėtyt; nes po tokių įvykių 
paprastai seka perversmai ir 
diktatūros. O diktatūra tai to
kia baisi liga, nuo kurios ap
saugok Viešpatie visas doras 
šalis, o ypač Padaužų Respub-

Vadinasi, Trockis pažįsta 
Rusijos komunistus geriau ne
gu mes; jis 'politiką seka irg‘ 
geriau nekaip bile kas kitas, 
— ir štai jisai visai nedvejo
damas pareiškė, kad ant Vo
kietijos liaudies sprando Hitle
riui užsirioglinti padėjo Mask

drą frontą su didžiausiais dar
bininkų neprieteliais. Ir kodėl 
Vokietijos komunistai, kaip už 
liežuvio pakarti, šaukė, kad di
džiausias musų priešas yra so
cialdemokratai, kuriuos mes tu
rim sunaikint! O Hitleris tai 
mums visai nebaisus.

Vadinasi
norėjo Hitlerio nagaikas negu 
demokratinės laisvės! Labai 
gražių ir teisingų minčių apie 
Hitlerio įsigalėjimą Vokietijoj 
paduoda buvęs Sovietų Rusijos 
karo komisaras komunistas 
Trockis, kuris sako: “Kada Vo
kietijoje Hitleris lipo ant bal
tojo žirgo, tai kad jo, t.y. Hit
lerio, koja kartais nepaspruk
tų pro šalį, tai draugas Sta
linas jam balno kilpą palai

šiais metais ypatingai strin
ga į dėmesį didelis torontiečių 
lietuvių lankymąsis J. Valstijo
se. Dalinai duoda tam progos 
dažnos ir žymiai papigintos 
ekskursijos. Iš kitos pusės, gi
minių pasiilgimas verčia ne tik 
gerai pasiturinčius, bet kartais 
ir mažame ištekliuje esančius, 
pasimatyt, pasidžiaugti su sa
vaisiais, — na ir pamatyti skir
tumą socialio ir materialio gy
venimo 'tose kaimyninėse šaly-

veikimą. 
tiek au- 
apie du 
Pinigai 

drauge su sveikinimais ir re 
zoliucija buvo pasiųsti lietuvių 
kongresui, kuris vyko Montrea- 
lyje. Be to, prezidentui Smeto
nai buvo nutarta pasiųsti tokio 
turinio rezoliucija:

“Paskutiniai įvykiai Lietuvo
je pasiekė mus šioj pusėj van
denyno ir įtikino, kad Jūsų 
rankos yra nuo pirmųjų dienų 
iki šiol

Aplankius E. ■ Frenzelienę pa
sirodo, kad ir nevisai stipria 
jaučiasi, bet sveikata .gerėja 
Linkiu* kuo greičiausiai susti)/ 
rėti.

Patogus geležinkeliais susisiekimas 
iš Bremeno ar Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietini 
agentu arba

žodžio spaudos nė susirinki
mų laisvės nėra. Joks skirtin
gos minties laikraštis negali pa
sirodyt. Ir kodėl jus nereika- 
laujat tų visų laisvių ir ben
dro fronto tenai? Kur gi jūsų 
logika? Argi jau ten, kur jū
sų minties žmonės pavergę 
darbininkus, laiko juos neby 
liais, nėra reikalinga laisvė?

Jeigu komunistai iŠ tikrųjų 
trokšta darbininkų vienybės, 
tai jie privalo to reikalaut vi 
sur ir visiems lygiai neišski
riant ir Sovietų Rusijos. Tada 
tik gali būt nuoširdi kalba apie 
bendrą frontą, ir tada mes ga‘- 
lėtume petis į petį bendromis 
jėgomis dirbti dėl darbininkų 
idealo. Bet, deja, iš komunistų 
pusės tų gerų norų nesimato; 
jie šiandien kovoja ne dėl vi
sų darbininkų gerovės, bet vien 
tik savo, t.y. komunistų par
tijos labui, šičia musų ■ntirtys 
ir skiriasi. )
' Tiesa.

mums Franci jos 
įarbininkų bendrą frontą, pa
rodydamas kaip pavyzdį. Bet 
pasakyk, draugas Braga, kas 
komunistains neleido tokį ben
drą frontą Vokietijoj? Kas ver
tė Vokietijos komunistus bal
suot Prūsijos parlamente sykiu 
su reakcionieriais, monarchis- 
tais ir fašistais prieš demokra
tinę vyriausybę, kurią nuver
tus įsigalėjo Hitleris? Kodėl 
tuo laiku komunistai laikė ben-

Ir tik vėliau, kada iš po hit
leriško budelio baisaus kirvio 
pradėjo ristis komunistų gal- 

tik tada Maskva pama
tė klaidą padarius ir pasuko 
savo gaires bendro fronto link 
Pasėkoje turime bendrą fron
tą Prancūzijoje ir Ispanijoje. 
Kaip ilgai 
rodys.

Taigi 
žįstame 
bet tik 
sąlyga, 
lautų to paties Sovietų Rusi
joj. Kitaip bendras frontas nė
ra įmanomas. Tokia nuomonė 
yra visų demokratiškai nusi
stačiusių žmonių. Ir jeigu šian
dien bendro fronto idėja ne vi
sur prigyja, tai tam yra kalta 
Maskva! Butų daug šiuo rei
kalu kalbėt, bet tuo tarpu už
teks. Jus pažįstat mus, mes pa
žįstam jus.

J.Jokubynas.

Penkių centų bausmė
Baltveidė M. Kenriedy išgy

veno 4 metus, -su juodveidžiu 
Lewis, kuris atsiskyręs 
savo juodveidės žmonos, 
dieną M. Kennedy 
grįžo iš teatro i: 
Lewis sesers karą 
karo duris atrado 
Lewis, kuri momentaliai smo
gė vyro meilužei akin. Pagra
sinta baltveidęs teismų atsa
kė : “plioce/’. Atsidūrė Visi 
teisman, bet teisėjas bait-veidd 
neužjautė ir rado reikalą Mrs. 
Lewis nubausti tik penkiais 
centais už ’ndpalaikymą tvar
kos publikoje.

Rep. A. C.

Python, mirtinai nuodinga 
gyvatė, kuriuos bijo ne vien 
žmonys, bet ir žvėrys, buvo 
uždaryta, tam tikroj klėtkoj si. 
dviem viščiukais 6 colių aukš
čio, atrastas; besiblaškantis ir 
išgąstingas, o viščiukai sekio
ja ir žnaibo uodegą. '•

Rep. A. C.

Babunas, beždžionių veislės 
gyvulys, suradęs maistą su
krauna tam tikruose veido duo 
bėse1, pirm negu valgo. Apsi
saugo j a, kad nubaidytas nuo 
grobio neliktų alkanas.

Arba keliaukite populiariais ekspresi
niais laivais.

C O L U M B U S 
HANSA - DEUTSCHLAND 
HAMBURG - NEW YORK

Kaip ir buvo tikėtasi, Kana
dos Padaužų garnizacija tapo 
visuomenės priimta su didžiau
siais įvertimais ir išaugštini- 
mais. Vieno žodžio členas tei
kėsi Padaužų vardą didžiau
siom litarom iŠdrukuot ir net 
nepasigailėjo visos špal’os sa 
vo mylimoj gazietoj pašvęst 
paskelbimui Padaužų Respubli
kos. Už tokį prielankumą ir iš
garsinimą dykai, kanadiški pa
daužos labai dėkoja ir žada vi
sada členo vardą minavot. Ta11 
dar ne viskas. Dar Vieno žod- 

į žio členas teikėsi savo vardą v | 
tiek nužemint, pasilikdamas 
ščyrų faktų fabrikuotoj u iri 
melagiu savo gazietos myli-į 
miems vergams, kad tik įtikt 
Padaužoms ir juos išaukštinti. 
Už tokį členo pasidarbavimą 
padaužų naudai, Padaužų Res
publika per šimtmetinį biliejų 
žada suteikti jam medalį.

Tai tik pradžia serijos, ku
rią panašus členai veda su ki
tomis garnizacijomis. Iš ank
styvesnio patyrimo žinoma, kad 
toliau seks užkvietimas į ben
drą frontą, paskui bovijimas ir 
išnaudojimas savo tikslams, o 
dar vėliau demonstracijos, lie- 

Lžuvių .rodymai ir baubimai* (iš
trauka iš praeities Chicagoje). 
Po šio paskutinio akto pritrūk
sta kvapo ir tenka kiek atsi 
kvėpt, kad vėl kokiam Členui 
pavesti naują seriją ir t.t. ir

Senas radio išmainomas
Tokios kainos ne ilgai te bus

Skaitlius yra mažas? -

SLA 212 kuopa rengia pik-; 
niką, kuris įvyks rugpiučio 23 
d. Colonial miške. Iki tos vie
tos reikia važiuoti U. S. 41 ke
liu. Miškas yra apie keturios 
mylios nuo valstijos sienos.

Piknikas prasidės 10 vai. 
ryto, o pasibaigs kada nors 
vėlai vakare. Todėl visiems 
bus progos smagiai pasilinks
minti. Juo labiau, kad vieta 
yra labai graži, o staliukų Į 
taip pat nerūksta, šokiams 
yra įrengta patogi platforma J

Kad lengviau butų ta vie- 
ta surasti, tai prie kelio bus' 
iškabos. Vadinasi, kaip sako
ma, nė norėdamas nepaklysi.

Kaimynai, aišku, yra kvie
čiami tame piknike dalyvauti. 
Būtent, kviečiami yra racinie- 
čiai, waukega:niečiai ir mil- 

pvaukiečiai. Galime užtikrinti, 
kad laiką smagiai praleisite 
ir busite patenkinti.

Beje, buvo nutarta pikniką

Greiti traukiniai prie pat laivo Bremer- 
havene užtikrina patogią kelionę i 

Kauną

WINpSpR, ONT. _ 
dienomis vietos ’liettfviai sušau
kė masinį susirinkimą, kuria
me dalyvavo įvairių pažiūrų 
žmonės. Daugiausia, žinoma, 
progresyvio nusistatymo. Vy
riausias susirinkimo tikslas 
buvo pareikšti protestą dabar
tinei fašistiškai valdžiai dėl 
šaudymo ūkininkų.

Susirinkimas išrinko komite
tą iš trijų draugų. Būtent, pir
mininku Stasį Taurinską, raš
tininku Leoną Svirplį ir iždi
ninke Eugeniją Pargalienę. Ko
mitetas laikinai bus žinomas 
kaip Windsoro lietuvių komi
tetas Lietuvos liaudžiai ginti.

Komitetui pavesta susižinoti 
su Kanados lietuvių centru ii 
su juo derinti savo 
Buvo parinkta ir šiek 
kų. Rodosi, surinkta 
doleriai su centais.

PHILCO radio Baby Grand 
$14.95

12 TŪBŲ CROSLEY už 
$24.50

8 TŪBŲ PHILCO, visų ban
gų .......... $49.00
10 TŪBŲ PHILCO, vertas

$150.00, už $69.00
RCA VICTOR 8 TŪBŲ už

$49.00

AUGUST RADIO 
SALE

“Todėl mes Windsoro lietu
viai liepos 28 d. 1936 m., su
šaukę masinį bendrą lietuvių 
susirinkimą ir apsvarstę dabar
tinę Lietuvos liaudies būklę pa
reiškiame Jums griežtą protes 
tą) ir reikalaujame: 1. sugrą
žinti laisvę visiems politiniams 
kaliniams; 2., sugrąžinti orga
nizacijoms (partijoms) susirin
kimų, žodžio ir spaudos laisvę, 
ir 3. leisti Lietuvos žmonėms 
išsirinkti tokią valdžią, kokios 
jie pageidauja.

“Dėl paminėtų reikalavimų 
mes kovosime tol, kol kova bus 
laimėta.”

APLANKYKIT

Lietuvą
Per 7 dienas busite senojoj tėvy
nėje, jei keliausite ekspresiniais 

garlaiviais

(Tasa iš pusi. 2-ro) 
buvo prisirinkę. Teko girdėti, 
kad toji organizacija turi ga
na daug pažangių narių.

Pikniko rengėjai irgi leido 
išlaimėjimui skalbiamą mašiną, 
prietaisą kilimams valyti ir gra
žią lempą. Beje, apie 11 vai. 
vakaro atvyko makabiečiai su 
uniformomis ir benu. Jie gra
žiai maršavo ir publikai patiko. 
Tai vis buvo neblogas pamar- 
ginimas.

Buvo ir prakalbų. Kalbėjo 
musų miesto majorąs, kuris 
yra socialistas. Kažkoks farme 
rių vadas aiškino socializmą. 
Jis ypatingai aštriai kritikavo 
kapitalistus, kurie . bedarbiams 
šelpti nesuranda pinigų, bet ka
ro reikalams nesigaili milijonų. 
Tai yra tik pasityčiojimas iš 
darbininkų.

žodžiu, piknikas praėjo nepa 
prastai sėkmingai ir ilgai pa
siliks dalyvavusių atmintyje.

INCORPORATED

3417 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4705

SVEIKATA
BRANGIAUSIAS

TURTAS
VELTUI PATARIMAS 

kaip palaikyti kūną stiprioj svei
katoj. Jeigu esi kankinamas ko
kios nors ligos, atsilankyk i šią 
SVEIKATOS MAISTO KRAUTU
VE, nepaisant kokioje dalyje mie
sto gyveni, gausi teisingą ir veltui 
pamękinimą, kaip pasiliuosuoti 
nuo ligos be vaistų, naminiu ir pi
gių budu. Gausi patarimą kaip pa
gaminti valgi, kad nesugadinti jo 
beverdant. Ką vartoti tavo atvejy
je ir ko vengti. Kaip sukombinuoti 
savo valgi.

Visos ligos yra pagydymos na
tūraliu budu. Kuomet joki vaistai 
negelbsti ir esi vilti nustojęs.

Buk ramus! nes tau yra pagelba. 
Ulceris, tumorai, aukštas kraujo 
spaudimas, smegenų liga (pyor- 
rhea), vidurių užkietėjimas, eeze- 
ma, gasai viduriuose, acid (rakš
tis) viduriuose, reumatizmas, neu- 
ritis, džiova, variuose veins (suti
nimas kojų gyslų). Pleiskanos gal
voje, plaukų slinkimas, akių susil
pnėjimas (kad nereiktų akinius ne
šioti), nervų ligos, neurastenia, 
per diktas esi (obesity), lytiškas 
susilpnėjimas, arteriosclerosis (se
nėjimas) ir taip toliau. NEBUS 
REIKALO KA NORS PIRKTI šio
je krautuvėje, kad gauti pamoki
nimą ir patarimą apie viršminėtas 
arba kitas ligas. Diduma dalykų 
pirksi savo groserneje. Tik ko ne
galėsi gauti paprastoje groserneje, 
jeigu bus reikalas, tai galėsi gauti 
šioje krautuvėje, kaip tai: nesul- 
phuruotų džiovintų vaisių (sulphu- 
ruoti daiktai yra sveikatai kenks
mingi), koncentruotos daržovės, 
Vitaminai koncentruotoj formoj, 
viduriams liuosuoti vaisių koncen- 
tras, grynas medus, ne virintas ir 
be jokių priemaišų. Mėsos užva
duotojai (kuriems yra per daktarą 
uždrausta mėsą valgyti) ir daugy
bė kitokių dalykų, kuriuos čionai 
sunku išvadinti.
Krautuvė atdara kasdien iki 9:30 

. valandą vakaro.
MODERN HEALTH 

FOOD STORE
J. A. ŠLEGAITIS, Savininkas 

6803 S. Ashland Avė.
CHICAGO, ILL.

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEARLING 

VIENU METU SENUMO.

Toronte pas Ivan Ivanovičių 
randasi didelio padaužos poeto 
(kuris anais česais buvo išva
rytas iš Dėdės Šamo šalies į 
Kanadą ant pasielenijos) dve
jos pliudrės ir pidžakas. Pa
gal Ivan Ivanovičiaus parėdy
mą prie jpliiįdrių varžytinėse 
pirmenybę turės gryno kraujo 
fašistai. Kaip: mes nediskusuo- 
sim, bet reikia pripažinti, kad 
tokia proga retai pasitaiko. Pa
tartina nepražiopsot, kad vė
liau nereiktų graudžias ašaras 
liet. Nors ne mano biznis tas 
pliudrės reklamuot, bet aš jau 
toks teisingas (kaip žydo bęz- 
mėnas) ir viską išdrožiu sta
čiai į akis. Valuk mano lakun- 
dos, tai jos geriausiai tiktų 
kandidatams į fašistus — ot, 
napšiklad, sandarokams, nes 
pilnos fašistinės dvasios...

Prie pidžako ir “klumpių” 
kraujo ekzeminacijos nebus, 
tai visi, kas... tik turite ilgas 
kojas nepamirškite varžytinėse 
dalyvaut.

Padauža No. 3.

“Darbininkų žodžio” Nr. 32 
iš rugpiučio 6 d. J. Braga, to 
paties laikraščio administrato
rius, labai paniekinančiai atsi
liepė apie Kanados lietuvių ži
nių skyrių. Toks J. Bragos iš
ėjimas dar kartą patvirtina 
mintį, kad komunistai, nežiū
rint kiek jie nekalbėtų apie lai
svę, apie laisvą spaudą, bet 
tikrumoje yra didžiausi laisvės 
priešai. Jie ne tik negali pa
kęsti jokios, kad ir mažiausios 
kritikos, bet norėtų, jeigu tik 
jie galėtų, visiškai užčiaupt 
burnas kitaip mariantjems žmo
nėms.

J. Braga daugiausiai prisika
bino prie juokų skyriaus, ku
riame buvo pajuokiama bendro 
fronto taktika ir bendrai spal 
vų keitimas pagal reikalą. Juk 
visiems žinomas ir neužginči
jamas faktas, kad komunistai 
dėl bendro fronto dedasi tau
tininkais, klerikalais ir kuo tik 
nori, bile tik daugiau sau ša
lininkų primedžiojus. Mes, ži
noma, šiuo ir kitais reikalais 
turime skirtingą supratimą ir 
naudodamiesi laisva spauda sa
vo mintis per ją pareiškiame, 
visai nepaisydami ar kam tas 
patiks, ar ne. Turiu pasakyt 
teisybę, kad mes iš anksto ži
nojome, jogei už įvedimą “N.” 
Kanados žinių skyriaus nebu- 
sirhe glostomi, tad ir mums 
taikomus smūgius lengvai pa- 
nešim ir 
atbaidys 
Pasirodo; 
kaip tik 
frontininkai kaip tik pasižiūri 
į veidrodį ir tuojau pamato cha 
meleoną....

Kalbant apie bendrą frontą, 
turime pasakyt štai ką: Mes 
pažįstame jus ir jūsų darbus 
labai gerai. Jūsų peršamos 
tvarko^ pavyzdį turime Sovie
tų Rusijoj, kur joks bendras 
frontas ne tik nėra pageidau 
jamas, bet net griežtai drau
džiamas ! Socialistinės minties 
darbininkai pudami kalėjimuo
se lygiai taip, kaip fašistinėj 
Lietuvoj ir hitleriškoj Vokieti-
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MilžihiŠkus žemės plotus Lėrikijojė (Ur iki šiol te- 
bevaldo bajorija, tuo tarpti kai milipnai valstiečių skur
sta, negalėdami išfeimditiiiti saVo mažuose ukiiibsė. Dėl 
žemės trtikuhib sodžiaus jauiiimdš yra priverktas ieško
ti uždarbių miestuose^ bet pramonėje nėra pakankamai 
jiems dafbų; Todėl kraštą slegia didėlė bėHdrbiįi armijd.

Tokiu budu žemės klausimas yra pamAtihis višų 
Lenkijos fekbhOminių ir politinių keblumų šaltinis. Da
bartinė pusiau-diktatoriška Lenkijos valdžia yra tikre
nybėje dvarininkų valdžia. Jdš vyriausias uždavinys 
ginti bajorijos privilegijas ir dvarus iiiid dąrBd žitibniiį.

Tačiau įr valdžia jaii hiato, kad Lenkijdje ątikš- 
čiaus ar vėliaus turės būt įvykintas žemės pėrdaliriimaš. 
Taigi ji dabar jau planuoja pati pravesti “žemės refor
mą”; Lenkijos laikraščiai rašo, kad valdžia riutafrė pa
skirti 180 milionų zlotų toš fbformoš fėikalaniš ir pri
ėmė mihištėrid Kwiatkowskio “4 nietų ^planą”.

Pagal šitą planą ženie busią aprūpinti bežemiai ir 
mažažemiai. Vdidžia šitarfi tikslui išdalinsianti pirmiad- 
šid dalį Vdištybinitį žertiių; o paskui imsiahti privatinius 
dvarus, kurie ilgus metus nemoka valstybei mokesčių.

IŠ to aišku, kad Lenki j bš pUlkiniriklį valdžia steng
sis apšdli^oli kdip įaliht didėšiiį škdicitį dvarų nuo iŠ- 
daliriimd. Ji perveš vaistiniams tiktai tūps dvarus, kd-

• tokiarie yra seniai nusigyvenu. Tačiau klausimas, ai* 
fetbrma Lėtikijoš vaidtiėčiai bus patenkinti?

“KRIKŠČIONIŠKA” PAGIEŽA

Kiek piktumo ir neaįiykafitoš rodo klerikalų “t)rad- 
gas” Ispanijos valdžiai, prieš kurią sukilo reakcionie
riai! Jisai rdšo apie “kraugerių radikalų darbus”; į)asd- 
kodamaš, kiek “gražiausių” bdžriyčių ir “istorinių” vie
nuolynų Sunaikinę valdžibš šalinihkai, kaip jiė “žudo” 
kunigus, miriykus ir pasaulinius klerikalizmo šulus.

Bet tas laikraštis užtyli, kad fašistiški, klerikališki 
ir. mbriarchištiški Ispanijos sukilėliai elgiasi dar žiau
riau:' kad jiė lie tik griaują trobas ir šaudo ištikimus 
valdžiai kbvotbjus, bet galabija nibtėriS ir Vilki ritinius 
gyVehtojus, litinė atsisako remti sukilimą. Tie atžaga
reiviai, pasityžę sunaikilįti Ispaiiijbs Vešpubliką, hesi- 
drovi net gaffenti iš Afrikos maurus ispanams žudyti.

Visi žino, kdd šitą pdsifcaisėtitiį pilietinį karą Ispa
nijoje ptadėjb He valdžia, bet armijos generolai, susi
tarę su fašistų ir klerikalų lyderiais. Darbininkų ir vaP 
stiečių minios stojo ; ginkluotą kovą, norėdami apginti 
kOnstitiicinę tvarką ii* savo tėišėš. Taigi arit stikilėlitį 
galvos ir puola atsakdiriybė; už tą visą kfratljo praliejU 
mą> kurid dabar Ispanijoje eina.

Ar “Draugas” mano, kad Ispanijos žmonės tųrėjd 
bė pasipriešinimo pdšidubti, kaip skeržiahlbs dvyš, kuo
met sukilėli^ gaujos atstatė prieš juos kanuoles ir kul
kosvydžius?

APIE PILIETINIO KARO ŽIAURUMUS

; Niekas Begali neigti; kad U koVa; kilti šiandiė ver
da Ispanijoje, yril kkal žiadri. kiekvienas pilietinis kd- 
ras yra žiaurus. O Ispanijos žmonės yra tamsesni, ne
gu daugumos kitų Europos kraštų; juos tamsybėje pėr 
šimtmečius Uikė bajdrij; kutiigij ir Aiilitarištų Valdžia; 
Tad nenuostabu, Kaa ir vienoje ir antroje kovojančiiį 
busiu ddufefeliš VadoVaiijaši įkaitusiais jausmais, o hd 
šaltu PTOtii. . j .

Bet bešališki stėbštojai pripažįšU; kdil iiiOtiiiih* 
kai. parodė datiįiati žiaurumo, negu Vžldžidš Šdlinitikdi; 
ir tai dėl tos paprastos priežasties, kad itt&i§tiiliHfeariiš 
vadovauja profesionališki militarištMi; kubhlėt valdžios 
£usę remia daugiausia brganizuoti dMfijibiiikai. ŠUi k^ 
rašo Chicagdš diėii^ščio “Daily N8W; kbVesįlęiiid^to 
Edgar Ansėl iidvrVer, khriš nėra nei sbriaiištas, hęi 
šiaip radikalas. Aprašęs, kaip sukilėliai siaučia j^ iiž* 
kariaiitubse miestuose ir kaip valdžibė gytiėjdi kbVšijd 
jiems, jisai pastebi: . ,

“Sukilėliai skerdžia motfefiš it iMbliįjėiituš;
Respublikos gynėjai žudo kunigus, fašistus ir rho- 
narchistus. Reikia atsiminti, kad kubhiėt rešpUbli^ 
konai degina bažnyčias ir šaudo vienuolius, tai jid

kovoja , nę prieš krikščionybę. Jie kovoja prieš ka- 
tĄlikų bažnyčią, kuri; susijiihgusi šu kriviais i> 
didžiūnais, valde Ispaniją per šimtmečius. Respub
likos gynėjai stengiasi išnaikinti, vardan lygybės ii* 
brolybės, turtingiį vieriuolynų ir inkvizicijos Ispani-

Liūdnas, žinoma, yra tėgiiiys, kad dėl “lygybės it 
brolybės” deginama ib žudoma. Bėt ar tsįSUniJob liHhdife 
tdi’ėjd kitokią išėitį, kttbfriet ją, užpuolė generolų klika, 
pasikvietusi į talkį inaurūs ir iŠ višokilį Valkatų suda
lytas svetimšalių legiono burius? į

Per tūkstantį metų Ispaniją, valdė “fcrištatis var
du” godi, parazitiška dvasiškija. Ji prisiplėšė begales 
višbkiiį lobių, b liahdiš buvo laikoma baisiausiame skur
de. Apšvieta Buvo slopindnia; kiekviena laisva mintis 
persekiojama. Mokslo žmbnėš inkvizicija degino aht 
laužų;.; Taigi ar galima tikėtis, kad žfhoiiėš tlifSių 
tiems savo išnaudotojams paSigdilČjitiio?

O betgi, kai valdžia pateko į žmonių rankas, ji ne
terorizavo savo priešų. Ji tik stengėsi pahaikiiiti' bajb- 
rijos ir kunigijos privilegijas, kad višiį piliečių tėišėš 
butų lygiOs. Tačiau klerikalams tokia tvdrka iiėt>atikd. 
Jie. susidėjo Su išdavikiškais armijos vadais ir ryžosi 
sniųi-tu šiiiįaikiriti žmOnių valdžią, žemiausios rųšieb 
Veidmdihystė dabai* yria dejuoti, kad Ispanijos liaudis 
stojo $rieš savo engėjus su ginklu rankose!

•u PLUSTA “PATAMSIŲ
GAIVALUS”

DERYBOS SU 
VOKIEČIAIS

(Musų

beviešint Jungtinėse
Susidarė Etinės 

Draugijos cehtraš 
kulis steigs kuopai

bfe. j. šlIuPAs štiditYžo 
Lietu von

Neseniai jąhkęšiš Ariiėrikoje 
tlf. Jonas Šliiiiiaš jau iĮagryžo 
namo, į Pąldngą. Tautininkų 
“E. Aido” korešpoiidentas dp- 
rąšė savo pasikalbę j indą su juo. 
br. šliupas sakosi esąs po ke
lionės pavargęs — per (tris mė
nesius kelionės nustojęs 12 
švarų svorio — bet patenkin
tas. Jam 
Valstijos^, 
Kultūros 
Chicdibje,
ir Skyrius kolonijose; daktardš 
susitikęs su dabgeliu senų j į
lietuvių veikėjų .ir matęs daug 
prasilaviilusid lietuvių jauni
mo.

Apie vidujinius Amerikos lie
tuvių santykius, sėnašiš aušri
ninkas pdšakė, kad klerikalai jį 
savo spaudoje atakavo, todėl 
jisai pas jįibš nesilankęs, o apie 
pažangiąsias srovės jisai esąs 
tos nuomonės, kad jų itarpe 
esąs didelis susiskaldymas ir 
daug bėreikalingų riėtėnį; dak
taras ragirięš pažarigiiiošiiis šd- 
daf^ti “Bętidrą įtrintą” kultd- 
ros darbui.

“Pažangieji labai susiskal
dę”, tarė Dr. Šliupas. “Ramd
žiau, kgd visi jie neturi (vie- 
rio) Idfedlo, ktiriš jtibs jung
tų į krūvą. Tuoj mėčiau mih- 
tį, kąd jie galėtų bėiidradąr- 
biauti, kad baigtų rielęn&š 
dėl išgratižto kiduširiib. Liė- 

, kultūros ke
tai tiiano riurodylą 

. linkmė, kuria jie turėtų eiti, 
kuririj ė galėtų Viši sutilpti. 
Tik viškį teikia patehįti 
etiškais principais. Lietuvės 
pdlitiiiiariiė gyvėniinė jie da
lyvauti negali, nes skiria di
delis ir platus tarideriyhdš. 
Jie, kaip šąmbriįrigi piliečiai, 
turi daiyvailti Amerikos p'ti- 
liiiniUhiė gyVėriiiriė, tUri kop
ti | Viršų, ggutk aukštesnės 
ir įėrėšįiėš 'riritUš. Kilti ir 
savuosius keiti į geresnės pb- 
žičijąš — ftiitėtį buitį jų pa
grindinis rūpestis. Tai iš- 
aiikštintų lietuvi ir llėtUvllj

• tautą. Vadinasi, aš troškaiį, 
kad tiaždriįįeji Amerikos lie
tusiai šuddrytį bėiidrą froii- 
tį;v Tą idėja visieihs patiko, 
liet kbhiiiriiŠtainš/
Toliau s daktaras pareiškė, 

kad amerikiečiai drihrisi Lifetįi- 
ybs mbkšiu it niėnd, “Bet škiih- 
džiasi, kad negaUria rtiusų kny- 
gį, rfiuSą gerėštiiį Mtiiid”. 
Jisai mano,, kad jeigu gerbs 
khSdbš būtų tėkltotibjUmbs 
Amerikoje, tai dftiėrikiėčiąi dar 
labjail ihterėšubtiįsi Lietuvės 
kultdriniti dugiihu.

tUvybeš meilė, kultūros ke 
liinas — '

kurtoj fe galėtų visi sutilpti, 

etiškais principais. Lietuvės

, Lietuvos laikraščiuose įdėta 
ilgas štraipšnis, patašytas val
džios kančfeliarijdje (tokius 
straipsnius laikraščiai yra pri
versti dėti; kitaip juos valdžia 
uždarytų), apie “seimą”; kuris 
bu'vo išrinktas liėpds mėn. 9-10 
d. d. Policininkas, kuris tą 
Straipsnį rašė, piktai kdliojd 
“višokitis patdmsid gaivalus”; 
khrie smetoninius rinkimus boi
kotavo ir kurie dabar stengia
si Sukelti “nepasitikėjimą sei
mu”.

Pagal “tautišką” konstituci
ją, tas šeimas turėsiąs susiiįnk- 
ti riigŠejo 1 d. Jišdi busiąs ld- 
bai geHšį hbs. “tŠiitiŠki” gdį- 
valdi Idihlėję ririkiiiiuš. Rinki
muose; girdi; dąlyvavę “beveik 
trys ketvirtadalįai visų rinkikiį, 
turėjusių teišę įalsubti” ■ ta
čiau,
turėjusių teišę jįąisubti” 
čiati, Kaš gali šitą štraipsnib 
autoriaus teigimą patikrinti ? 
Juk valdžia kontroliavo balsd- 
Vimus ir skaitė; balsus, riėpri- 
iėišdąma. ne .vieno dpbžičijds 
atstovo, todėl . jį gali dabar 
skelti, kad balsavo kad ir 
lb()% — niekas priešingų įrcl- 
dymų neturi.

Tame “kazioriame” rašinyje 
skaitome:

“Tikrai, ką galima prikiš
ti dėnidkrątiškumo atžvilgiu 
Vyriausybei, už. kurios ,žy- 
įįius yrą pasiseki tryšĮ kėt- 
Virtddaiiai tautos ? 8ia saky- 
tįeinš bpibzicionieriąms susi
darė padėtis be jokio iseji- 

/ nio. Jiems belieka artą mes
ti savo ligšiolinę veiklą, ar
ba dirbti drauge šii įvairiais 
patamsių gaivalais, kurie, rid- 
redanii gėriau prieiti prie 
savo atikų, taip pat ddžiidi 
prisidengia demokratijos šd- 
kikiš. Kaip tenka įlatirti, dd- 
lis minėtų opozicionierių, ne- 
fcąlęddttą šutikh šii tąutiš- 
kosios 'vyriausybes laimėji
mu, dabar koneveikia biiši- 

’ rilį seibią, Visaip mažindanįi 
jo reikšmę. > Seimas, girdi, 
nieko neduosiąs, bdsiąs kluo
nus VyriaUšybeš įrankis ir 
t. t. ir t t Patamsių gaiva
lai bijd Seimo ir tautiškosios 
vyriausybės sklandaus bėri- 
dradarbiavimo; O <tas bendra
darbiavimas yra patikriri- 
taš.”
Kur iiebus “patikrintas”, 

Ifubifi&t iš anksto Buyb taip ąu- 
ddf^H rinkimų mechanika, kad 
valdžios šdįįhiiikai turėjo gauti, 
jei ne višdš, tdi didėlę daiigU- 
Mą,' riėtų!

fet policininkas, kuris para- 

Ne opbžicija bijo seimo; Bet 
it/aįįliiiikkij valdžia. Jeigu ji ne
būtį bijojuši, tai visoms sro
vėms butų .buvę’ leista statyti 
šdvb karididatuš. ‘

specialaus koresponden
to Lietuvoje)

Sunkiai ir ilgai tęsiasi Lie
tuvos ir Vokietijos, prekybos 
derybos, štai jau kelintas me
nuo kaip vis hesufaridairia ben
dros kalbos. Vokifečidi aiškiai, 
kad ir fnaskirtibtai į tas dery
bas įneša pBlitinio elenifentb. 
Gal būt tikriau tarus iš viso 
tbs derybos turi daiig daugiau 
politikos negu prekybos. Preky
bas sdtartiš tkrp Vokietijos ir 
Lietuvos jau likd pasirašyta.-— 
Red.)

Vokiečiai užsispyrę iiori, kad 
jiems butų suteiktos laisvos 
rdhicbs sudaryti Lietuvoje savo 
prėkyboš aparatą, kuris i>aš ką 
porėtij arba per ką libretų ga
lėtų produktus pirkti, bet šito
kių teisių^ žinoma, jie nenori 
duoti Vokiętijojė lietuviams 
pirkliams. ( cįa tai ir yla šub 
pakasto, kaip vokiečiai mėgs
tą sakyti! Vokiečiai sau reikd- 
iin^us produktliš, žinoma, sd- 
pirkinėtų tik per, Klaipėdos 
krašto, vokiečių pirklių įvairias 
draugijas, tįio budu jie siištip- 
ririlų vokiečių ėleinentą ir liė- 
tuviškas prekybos organizaci
jas arba paskirus asnieniš pd- 
datylų visiškai priklausomus 
ilub vokiečių, štai Jelko taip 
ilgai ir taip sunkiai slenka tos 
derybos.

Protarpiais vokiečiai tyčia 
jas vilkiną, ,ries bti’va reikalas 
pasižvalgyti, kaip jų kiti užsie
nio politikos reikalai vystosi ir 
iŠ viso kokioje jiė larptautiriė- 
je situacijoj ė yra atsidūrę. Jau 
yięnų tarpu biifa lyg kurių re- 
žuitdtį dtsiėkta, dabar vėl visi 
reikalai atsidūrė neaiškioje pd- 
detyje. Let vis dėlto spėiibjd- 
ma, kad fugpiuČįo mėnesyj ė tos 
derybos bus baigtos. Nei vo
kiečių, nei mūšų spduda apie tį 
derybų eigą beveik nieko hėrd- 
šb. Na, tai įprastas reikalas, b 
ypač tėiiaiš, kur eina pusiati 
politinės, pusiau kbhiėrcinės 
derybos. Lietuvoje dėl šitokib 
ilgo darybų užsitęšlrtib l^omer- 
ciriis pasaulis nelabai jaudina
si, nes jau, išmoko ir įprato sii 
kitomis 'valstybėmis tupėti kri- 
męrcinius reikalus. žihomd, 
]kąį^ butų nemiela čia, su savb 
kaimynu įeiti j normalius bent 
prekybinius santykius; C„

tiesioginiai prekiauti, iiėgU da
bar kad ir su tuo pačlii kaimy
nu vesti kohiėrbihiuš reikalus 
aplinkiniais keliais. Ir daugeliu 
atveju; čia tilo tarpininku yra 
Švedai, Per juos vokiečiai aiš
kiai Lietuvoje supirkinėja ark
lidėj kai kuriaš sėklas ir taiį) 
toliau;

Toks jau suktas, vingiuotas, 
kampuotai dabar Europbš gy
venimas. —Kdfėsp.

. « M ..

BROLIAI,
PAGALBOS!

(Iš Lietuvos)
LifetuVos fašistinė valdžia, 

hebepajČgdama valdžios vairą 
Savo kruvinomis rankoihis iŠ- 
IdikVti, iiėbbbajėgcianįa nuslo
pinti Vi^ didijdntį vdištieČių ir 
darbiiiiiikų pasipriešinitrią, ėmė
si ŽiaUVių ii* šlykščių prieihd- 
Hių. šią vasarą būVo štiŠdiidy- 
ti 4 ŠUValkijos valštibČiai, ku
rių kaltė tebuvo štfbikaš ir ko- 
vd tiŽ gerešhĮ (Urbo Žmonių bu- 
Vį. Prieš šuŠaudymiį j ii buvo 
nežmoniškai mušami ir kanki
nami. Sušaudymo metu? jie ne
buvę į žmones panašus. Kartu 
Su jais buvo nuteistas būrys 
valstiečių ilgus metus sunkių
jų darbų kalėjime kalėti.

Tas žiaurus sprendimas ne 
tik nęnuramino valstiečių; bet 
dar daugiau juos sukiršino. 
Streikai ir pasipriešinimai pa
didėjo.

Greit po pirmo nuteisimo 
buvo nuteista antroji . valstie 
čių partija: 10 ūkininkų buvo 
nuteista mirti (tačiau jų “pa
sigailėta” ir jie su kitais savo 
draugais, kartu apie 20 asme
nų, visam amžiui sukišti į ka 
Įėjimo požemius).

Trečias būrys iš 13 valstie
čių nuteistas ilgus metus kalė
ti (iki 15 metų sunkiųjų dar
bų 4kalėjimo)..

Rengiamos dar bylos valstie
čiams ir darbininkams, kurie 
demonstravo Kaune. Dalis tų 
darbininkų jau nuteista (iki 
12 metų sunkiųjų darbų kalė
jimo). Suimti ir kalinami so
cialdemokratai: adv._ Pureniene 
(ištremta į savo kilimo vietį, 
Rokiškio apskr.), bu v. seimo 
atstovas Markelis; (sėdi forte j. 
Armalis ir daug kitų.

Suvalkijoje masiniai suimanii 
valstiečiai ir darbininkai; mii- 
sami, kankinami, administraty- 

Geriaii vinių budu nuteisiami kalėti.

Tėii veikia garsieji policijos in- 
špfekįoriaus šumškio baudžia- 
Bite ji bbridi. Ypač pasižymi pa
sienio policija (žandarmerija). 
Neatsilieka ir Trakų, Raseinių, 
Šiaulių, Telšių ir kt. komen
dantai; Administrątyviąi k nu
baustų skaičius yra labai di
delis.

Vdtdžia, norėdama saVo žiau
rumus su valstiečiais ir darbi 
ninkdis pateisinti, sugalvojo 
Sudaryti dair vienų bylų prieš 
tariamąjį liaudies judėjitho 
cehtrą.

■ '♦ ! t , , • • ♦ » i I

Pasinaudodama provokato 
riaus Kuprlšausko įskundimais, 
saugumo policija paskutinėmis 
dienomis suareštavo eile asme
nų: agr; Bertašių, agr. Vasi- 
naUską, teisininką Mackevičių, 
Įnž. Klimavičių, kooperatinin
ką Paulauską, studentą Klima
vičių; stųd. Liutkų; ūkininką 
Dagį, ūkininką Glušauską ir 
kt.

Juos nori apipinti gryna; 
prOvokatoriškais kaltinimais, 
darbininkų ir valstiečių kur
stymu ir net ginklų ir litera
tūros iš užsienio gabenimu. Vi
siems areštuotiems gręsia ka
ro lauko teismas su žiauriau
siomis . bausmėmis. Sąryšy su 
šia byla Suvalkijoje suimta 
apie 100 žmonių.

jEtirbpdš ii* Amėrikbš vifttio- 
hienės Balsas turi atsiliepti, ir 
neleisti sužėrėjusiems Lietu
vos fašistams žudyti ir kam 
kiiiti nekaltus Žmbnės, it pri 
Versti paleisti tuPb šimtus Val
stiečių it darbininkų, kuliuos 
šiigrudo Lietuvės Valdžia per 
paskutinius mėnesius.

Geda pasaulio demokratijai, 
kad ji nesugeba apginti savo 
vienminčių Rytuose, Liėtuvo 
jė. „ . .

Darbo žmoilių Internationa- 
lai, žmogaus Tbisių Lygos. 
Amerikos demokratinės organi
zacijos ir pašdulinė demokra
tinė Spauda yra pakankama^’ 
stiprus įrankiai neleisti nekal
tai kraują lieti iri žmones kan
kinti.

LietuVos liaudis prašo šių 
orgaiiizacij į pagalbos!

Reikalaukite “NAUJIENAS

kraščių bus gatavias Jtti&i pfe- 
tafmhitb Ji&i ttftt Itotf fce s*, 
vo Btitagumui, Bėt pato* 
ghmb &&

J vOARBuOTžš MžiĖA
KiATnni J ji iijiiMniĮgfifettisOii..........

fcAfto nučdingų biriu kAtrkš
LJįi-KNhJ. -^"1* -./Ik, —* *• 4. * <» • ' - <* 4- « '4 f • '
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braipsnį, tauškią niekuš.
' ' J ‘ ‘ , šeinio; Bet 

raidžia. Jeiįd ji nė-
- • ' -.U e

buvę’ leista statyti iv;



Trečiadienis, rugp. NAUJIENOS, m.

Lietuviai ir lietuvai

vedyboms
ftle lietuviai ir. iietavailėš H 

M&fii toiaata (leidimui)

Jaįiiėš j.Marti'nęk 25 fa. fr 
borothy buzas 2i.m. ...

James Drainis 25 m. ir Alice 
ttettiter 23 hį; :
. Joliii Neverdaūskas 23 m. ir 
Josephine Urbit 23 m.

Albert Ląučhiškiš (Akroh, 
O,J Ž1 iri. ir Fraricėš ^taškus 
21 ih;

Alex Zasimoličh 23 iri. ir 01- 
tA &aj^RiM18 ..iri. ,,

John. Pa veika 24 iri. ir Mar- 
garet Dugas 20 m.

fehis Dambrauskas 
turėjo gimtadienio

Priėmė šešios bilius 
bėdarbii 

rėi
■» »• ’rtf .< •»<

4 \

Illinois legislaituros atstovų 
butas priėmė šešius bilius, tai
komus parūpinti fondų valsti
jos bedarbiams šelpti. Tie biliai 
dabap eis į valstijos senaU> ir 
gal būt daP šibį savaites pa
baigoj juos pasirašys guberna- 
toriūs iv jie taps įstatymai.

p-nia rose
SLA139 kuopos 

susirinkimas DAILY BUSINESS DIRECTORY

BRIDGfeabhT.
^8, ...... , 

817 Wėst .34 tstreet, susilaukė 
pairęs pariiinėjihiūi jo 19 riiėtų 
amžiaus , sukaktuvių, Į parę su
sirinko daugiausia Jaunimo, ku
ris, turėdamas good. time, gra
žiai praleido laiką iki anksty
vo ryto. , . .

Už skaitliri'gą Atsilankymą į 
šią puotą visiems svečiams taip 
tęvai, taip pats jaunuolis Ęenis 
Dafotirausk'as taria širdihgą 
ačiū.

Rugpiučio 
itališkas.

Surasta griovy dra
bužiui dviėjiį ihbterų

Prie ii9 gatves ir Kedziė 
dHduė pįrriiacĮiėiiio vakarė ras 
ta drabužiai dviejų moteriškių; 
čiA pAt, hėVo įešė yrA kėlėtaš 
duobių, kur išimta žviras, da
bar pilnu vandeni Ta®* ^e' 
jojamk bėDe ^Askėiido tbs dvi 
motėtiŠllbs ^iėhoj iš lų duo 
bių.

Arttrą vartūs; sektnAdienį iš 
namų bražlivb dvi hlergaitės; 
būtent Čordelia Calzarette 14 
metų, .1115. Oak Grove avenue, 
$ MĮldręd Hį?Jkš 13 iiietų, 1227 
North LaŠaile Street. Mergai
čių UTvariis bUVė parodyti irAŠti 
drabužiai, bet tėvai paaiškino, 
kad šie drabužiai esą kur kas 
didesnės mieros, negu mergai
tės dėvėjusios.

. la. GAT.i APIEEINKĖ.—Rug- 
piučio 10 . dieną suįrįžo, iš atd- 
stogų. p-nia Carrie Ambrose, ir 
foŠ.dUktS dlga, i«43. 8o. HR1- 
Sted Street. .Jos viešėjo, porą 
rrtėh'ėsių Pėacock, Michigari, 
priė Wbtt fcžMty ta AM- 
brėžai turi šrivb nafti'ų —• čot- 
thge.

tš 0iriš. GArrifc Aitadžfe- 
ftČš kalbbš teko patirti; kad ji 
tiiirejo. fcobfl tįme Wdlf ež'ei'G 
įfer karščius. Nėtik pAšimriricl- 
žiusi gerai ’ėžetė, bet it 
!ėš spihdttliiibŠė. IvtačiUši dšrig 
Štitrių; mačite meškų ir kilū- 
kitį žYėritį. tir tčj ApielinUej 
kaitra .yra viską išdeginusi.

MichigAtt Valstijoj p-hid Afe- 
brbziėhė buitį ir įigiAii Viėšš- 
jUši, bbt jai rlipėjO dvitjiį U- 
Himiį ir garažo bižhiai, ries 
yiėkatti p&ui juos
priŽiiireti įiėH&ife darbb.

Šerias BėlHš;

Senas Petras,

BRIGto-TON JpARK. — Rug 
pįuči'o 10 dieną sugrįžo iš atd 
stogų Mike Biago, 4358 South 
Calįfornia avenue, plačiai žino
mas chičagiečiams tavern biz
nierius. P-has BiAgo apiq pora 
savaičių laiko praleido Coloradb 
v&lstijoj, Dėhvėr rijiėšto Apie- 
lihkėj, savo gero draugo ūky 
afcba rehčitijė.

Mikė Biago. sakosi, turėjęs 
good time, Colorado akmeninių 
kalnų apielinkėj. Kai kuHe tti 
kalnij ^rA 14,tf6o pŽŠdų Rūgščio 
ntio juros paviršiaus. Aiit tų 
kalnų visą vasarą šftįėgAs sto
vi, o žemai gėlės žydi ir aug
menys auga.

Butų buvęs, ir ilgi&u atosto
gose, bet rūpėję namai ir biz
nis prižiūrėti; nes vienai p-niai 
feiagien ’ei buvo peridduį dar-

— Senas PetHs.

Vlerčia .yaikiiš gferti

£iew City Station (Town bf 
Lake apielinkėš) detektyvai 
ieškų tomelių gengėš; kuri pa
sirinko smagumą nugirdyti 
prievarta jaunus vaikus.
i fiorbert Barėšlaiiškį taiįodd,. 
lietuvis) 7 metų, 4509 Š. ttev- 
mitage avenue, rasta visai gir
tas. Vaikiičio draugai h&pAš’a- 
kojo, kad būrys suaugusių ber
niokų nutveręs Norbertą ir ifriė-i 
vartą nugirdęs jį. . Jie nugft\ 
dę ir kitą vaiką; bėl tą jd ftrAif- 
gai parvedę riamo.
---------------  ------ —3— ---------------*T“:—rr-c

4145 ARCHER J 
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Už vištų karkimą 
$5,0M

P-hia Sofiją Vilutis 
aplankė garnys

. BjMDGEt’oilT. — Rugpiučio 
2 dieną garnys, beskraidyda- 
mas po Chicagą, užsuko ir į 
Bridgeportą. .. Čia jis atlankė 
§įųyėjo Pętro Vilųčio namus, 
3008 So. t Halsted Street, ir pa
liko sveiką ir gražią dukre-

Menedžeriai viešbučio, kurs 
randasi adresu 1943 Nortb 
Kėninorė avenue, iškėlė byl^ J. 
Fine & Sons firmai. Mat į 
viešbučio šieną atsiremia tos 
firmos krautuvė ir kamara, kur 
vištoms galyos kapojama. Vieš
bučio menedžeriai sako, kad 
vištų karkimas anksti rytą 
nė’dhodąs rahiybės svečiams 
viešbuty, ir iškeltoj byloj rei
kalauja atlyginimo iš Ifine .& 
Šdnš $5,000 ,o taipgi indžionk- 
šeno, kurs uždraustų vištų fir
mai jas čia galabyti.

Paskendo prote*
i. 4 •

sonus

Pp. Vilučiai yrą labai links, 
mi ir dėkingi garniui už tokią 
dovaną, t. ; . ,J;

Motina, p-nią Sofija Vįlutis, 
yra jau sugrįžusi iš ligoninės 
ir jaučiasi gerai. ...

— Senas Petras.
* . > .1. . ■ » *

Viešbučio štvihinkaš

Yukoh. upėj, šiaurinėj Kana 
doj, paškepąd ęhięąįietis Gar- 
ret Biblical Institute ir North- 
wešterh ūnivėršitetb plrofeso- 
rittš. Lesli.e Elniėr Fiiller., Ne
laimė ištiko prbfėšotių ftiHUd- 
diėnio vakare.

.prote- 
pionalis bųndsmanas ir savinin
kas viešbučio adresu . 4054 
Broadvvay, tapo pašautas iy sun- 
Idai sužeistas savp apartmen- 
te,.kurį turėjo viešbuty. Cantor 
aiškina, kad jis valęs revolveri, 
kurs netyčia išsišovęs ir sužei
dęs jį. Policija netiki jo aiš
kinimu ir pradėjo daryti tyri
nėjimą, kad surasti tikrąją jo 
pašovimo priežastį.

Pašote bdhditą
Du banditai pirmadieūio Va

kare įėjo į Abtiėką adresu 1528 
West Midišoii st. Jie 'atemc 
iš klerko $25.

Kai banditai įiabego iš krau
tuvės, bili-yš žnio'hių pasileido 
vytis juos.. Prie Lbobiiš gat
vės banditai siišitiko veidas vei 
du su (policininku MaVtib 
0‘Neill. BahditAi bėgo į alėją, 
policinihkas ėmė šaudjdi į juoš 
J Šaudymo vietą atšiskd'bmb 
policijos škvadas. Vienas iš 
skvado policininkų pašbvė ban
ditą Joseph Howland 24 m., 
6431 North CatifdHiia 'Avėiiiiė. 
Jo kišenėj rasta , toks pištolie. 
tas, kokiais Vilkai žaisdami 
baugina viens kitą. Sužeistas 
bAliditas vargiai beisfcys.

N A V ItltJ KABIU mWAMA» 

VAKARĄ 
IR KAS TREČIADIENĮ

į „ | J i •

9:30 VAL. VAKARO.
WSBC 1210 Kilocycles

PftAŠOM KLAUSAIS
AllriV ŠHOPPE MIKE DZIMIDAS

BISMARCK BEER DISTR.

ROSELAND. — SLA 
kiiOpoš meliešiniš dusiitibki- 
iil'aš, įvyks riigpiuČio 5 diėhą 
Paimer 'Bdtko, š^ėidihejė> bti- 
yo gaiiA škditlinįa^. Šušiririki- 
bib padbtytb keletas svarbių 
ktiopoš Į’eikalubšė tarihių. Bū
tent, ndtąfia nusitraukti kiio- 
bbš h£riiį gi’uįiėi pbveikslūs, 
khrie bds patalpinti SLA jū- 
biliėjiniAHib Albume.

Paveikslai, bus imami sek- 
madiėhį, i'hgp. 16 d., F’ėbrs- 
tein’s studijoj, ŽbO E. 115 št, 
i(j 4ąfendiį ryto. Bageidduja- 
ma; kdH nafVai škaitlibįki 'ai- 
šiląūkyto pažymėtu Ihikb ir 
adresu ir hUšiibitų grupė visų 
kuopiečių paveiksiu

Sfl;sirihklftiAs IŠktąū'šČ kbmi- 
AijbŠ &ad jrbdstį 
B & Bi&nstdČš ŠLA 6‘A1 
rėhįįš b'ėndrį^&ttiką rug 
H; Rhlbtfžio fatblBj’, W: 
Špri'hbš; miibrtbšbį’iiibta^ 
bai mdi’dbiak Mblyt, Viši ba- 
bidi ybia įaleiikibti lekiu ,ko- 
biisiioš Įiląbb it įjašiž'ddejo 
haiyvh'uti bikbike.

Al'dbba G&iiėviČiUtė įiadarė 
parėiškimą dotmu pblŽihiSVti 
prie SlA« tai rnĮlodi Žmįa 
mušil ktibįįieči'ahiš įauti į šh- 
V'6 kitbpi tbkil jAuilį it ėher- 
gib’gą bobelę’, khiį> Aldbha 
&HiOčiut^;

Susihibkibiį buvo išdubti tk- 
bbrtbi/llėiegatų iš* ŠLA. šeinio 
it iš AineriKoš LiėlUvių Kon
greso Deidbktdlibei Tvdtkai 
A įsteigti Lfėtuvoje.

SLA. seime /kuopos delega
tai buvo A. Narbutas,, J. Gu- 
hibliaųškas ir j. Piičkoriiis. 
Delegatų raportai priimti be 
jokių pastabų ir ginčų vien-, 
balsiai. Amerikos Lietuvių 
Kongrese mUsų kuopą atsto
vavo J. Pučkoriuš, kuris išda- 
.< t » . ' f \ ,>1, J - ) . , ' « ; ,
ve raportą apie kongreso nu
tarimus. Jo raportas priimtas 
ir kuopa nutapė .ir toliau pasi
likti prie1 organizacijos Lietib 
vds Demokratinei tvarkai Ąt- 
štėigti. —Untanas.

Venecijos Karniva- 
las Bus Penkta

dieny

i 
tibįia 
p. W 
illCĄvi

d

Automobilis užmušė
10 metų vaikų

Automobilis, kurį operavo 
Myrtle Woolenhaupt 18 metų, 
7338 Indiana avenue, užmušė 
Williamą Schmeierer 10 metų 
ties namais adresu 7553 India 
na avė. Policiją paleido mer 
giną, kai kaimynai matę įvykį 
paliudijo, kad mergina važia
vusi povai ir kad vaikas, pali
kęs šalygatvį, išbėgo tiesiai į 
priešakį jos automobiliui.

Bijo šiltinės epide 
nujos

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
. u < ■ 1 o .. ">y ■> '• »• f 4 t. > • f j .■ . j ? J . j . ’' > > ; J ' i > ..... ,

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti mūšų skaitytojams susirasti, kdr galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų^ intaisų ir reikmenų, teigti, iš telpančią čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

♦ ĄUTOMŪBILIAIIR 
Auto MĖKANiKAi

.. Šiame skyriuje,.skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir auto ipe- 
kanikai, kaFie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavhną ir geriausia 
pataiso automobilius.

MILDA AUTO SALES
Vieninlėliš lietuvis pardavėjas 

Buick ir Pontiac automobilių. Už
laiko Šešis patyrusius mękanikus. 
Pataisymo dalbai yra garantuoti ir 
bus praleisti valdžios inspektorių.
Domininkas Ęuraitis

806 tVest,-3ist Strėėt 
Viėtory 169Š

J. K. AUTO REPAIR SHOP
Repairing —» Overhaūling;Battery 
Service — Straijęhtening fenders and
. Darbai garintuoti. Geras ir sku-

n.t 
911 W. 83rd Pldie Yards 09fe5 
. ,, .y. jj 1 ■ ,j-u ' '

Balzekas Motor Salės 
tįauji '■ Člirysler ir ėiymdiilH: Bidelis 
pasirinkimas ^vartotų fiard. Tėi- 
ringas patarnavimas.

4020. ARCHER >AVENtJE
:<Tel».v'Lafa-yette 208ą > #>»'...p. f7Į1wr,»į ,m

nioka toliai kas iš pareiigi- 
liių. .v i.....t;-4 L u>. -j.- ■■■ ■šią vasarą bendroves nau
dai pikbikaš yra rengiamas 
rugsėjo 6 d. Wiidwbod miške. 
Piknikas bus su laimėjimais 
kelių dovanų, kurios leidžia
mos ir dabar tikiėtai jau par
davinėjami.

J. Pučkoriuš bendrovės yra 
paskirtas atsilankyti į draugi
jų šuširinkiiiiūš ir pakviesti, 
kad jos prisirengtų skaitlingai 
dalyvauti piknike ir kad pa
sipirktų tikietų pačiois drau- 
gijdš. Kiek teką patirti, drau
gijose randama didėlis prie- 
ddiikubias/ jos nusiperka ti
kietų ir nariai pasižada skait
lingai dalyvauti piknike.

—Untanas.

» ’ < . ... '
Venecijos Karnįižįras (Vėb& 

tian Carnivdii Garįield Parku 
ežeruosb; fcuriš turėjo būt Ui 
komdš . šiAbdieb, atidėtas iki 
penHaaibbib’, yakaras bus ga
na Šil daug įvdirėhybių. 
ir tAdtištas šokiais.

Viši, tie, kurie tutejb daly
vauti šUiile įi’areiigimė šiapdjeb 
(ttėčiadiėhy), ^įjatih^Ai Belia- 
jaus šokių mokiniai, kurie lan
kosi .pąPkiibše, yra prašomi pri
būti šį peiiktšdiėhį prie Gair- 
fiėld pįpkd iagųnd ne vėliah, 
kaip šA^ilitą valAhdą vakarė1.

Pataisos namubse, t. y. ka
lėjime už mažesnius nUsikditL 
mus, 2,094 kaliniai yra apimti 
panikos. Mat pasklydo grih<įas, 
kad šeši kaliniai, dirbę ftVfe k& 
Įėjimo maisto prodUktįį ėšą už
krėtėjai limpančias Jiįoš — šil
tinės arba tifo. ^taisės M 
mų vyriausybė izoliavo htižįti- 
rimus užkrėtėjus. ^V^ikatos 
vyriausybė pranešė, kad iki šibl 
dar ne vieno susirgimo šiltinė 
nebuvo.

i — Šil- 
Pdtaisoš ha

494 šeimynos atsisa
kė nuo pašalpos

Keturiuose pašalpai teikti ad
ministracijos distriktuose Chi- 
cagoj liepos mėnesį 494 šeimy
nos atsisakė nuo pašalnosi Ki* 
toms 185 šeimynoms pašalpa 
sulaikyta dėl tų ar kitų prie
žasčių.

MANGLYS—COAL

tk Bėbubiiė Mi>2 
Crąne Coal Co. 
5332 S. JŲpiig Avie.

Pocahont*__ Mine Run. Screened
5 tonai ar daugiau. $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas;

Cherhaiitkas Cdal 
Company 

1900 So; Union Avė.
Tel. CANAL 2183

• LIGONINES—
HOSPITALS

MA M

TAVERNOS
NfeW Cėrttury Tavferh 

HerGhofF alus 
3i49 So. HaIsied St 

Tel. VICtbry 267§

Joseph Rūta Tavern 
BERGHOFF.IR AMBROSIA 

ALUS. .
3267 So; Halsted St

< *>- • t 0 »• -f*r ’*
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Illinois farmerių pa 
dėtis esanti despe- 

ratiška
Farmerių padėtis piėtihėj 

Illinois valstijoj deliai sausros 
pasidariusi tiesiog desperatiška 
Kalbėdamas apie padėtį šioj 
apielinkėj Works ProgVėsš ąd- 
mįhistratdTius parėiŠkČ: “Tai 
jau nebėra tik s'dušPa — ji ta 
po tragiriga nėl'aihiė”.

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

1— Golden Stat 
titiųbas jah persikėlė į savo 
klilibrilinį, jkuHąme ir savo 
siisMuKlinūs laikė. Paskutinis 
klilifed, šUširiįikittias, laikytas 
liepos 31 d., buvo labai eiilU- 
ižiašliškds, lies jis laikyta sa- 
ybj įsVaijgbjė. KOnlisi j a, kuri 
tebįlidši Šūtadimu yįetoš 
kiHbrtliiiitli it sura<16 tiiita- 
Ma; gdvb į>adėkbs žodį iŠ ItlltU 
klėčių, too laikų fcol^ii §tolį 
feiiii&e Hunu ir draugiškai 
Itaš vėiiciariią. ., A

Lietuviu, NdSįHb ^ėti^įrųvė 
( RosėlaUdO ( tietiiyiij N amo 
bęndrdy^ fetliH bbilib,o turi j 
tik tiiščiuš irįtiįs. Šeniau buvo 
svajbta .^ašištdiyti puikią sve
tainę. O dab'Ar tik syajoja 
tuos lotus palaikyti kol bus1 
^Aliind jie pAtdtibti, taid1 lAies- Į 
tas nępasiimtų už taksus, nes 
b<ėttdHv<e Aeiubi piingiį tak-1 
sams apmokėti. Taksus apsi-j

. . A, t A,
AftofA YURGAITIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 10 dieną, 7:4<į lyal. vaje, 
1936 m., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Štucių ąpskr., Sla
vikų parap., Augštpsios kaime.

Amerikoj išgyveho 2Ž jnetu. 
. ( Paliko dideliame nuliūdime 
&mųV)Juozą 18 metų, sėserį 

'i švogęrj., Kastantą 
Andrijauskus, .pusseserę Marį- 
jdhį švogėri Juozapą LapinaĮ- 
čius, Detroit, Micl). įę jų šei- 
mynąŲ ir gimines, o Lietuvoj— 
tėveliiis, broįius ir gimines. .

Kūnas pašarvotas randami .Si 
M. Skudo koplyčioj,' 718 West 
18th St.

Laidotuvėmis rūpinasi sesuo 
ir švogeris Kastantas Andri
jauskai, 4525 S. Talman Avė.

■r • 1 _ J . _ — • __T___ _______ 1 j _ _

m-Lrėtuvoj—

koplyčios i Dievo Apveizdos 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą,.O iš ten bus. nuly
dėta i $v. Kagiipiero kapines.

Visi A.. A. Afedtds. Yurgaitie- 
nės giminės, draugai ir jiažjs- 
tami esat nuoširdžiai VieČianri 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jai patarnavimą
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekatne,., ( 
Sūnūs, sesuo, švogeris, pusse

serė ir giminės,v.... ...
Patarnauja Laid. Direktorius 
S. M. Skudas, tel. Monroe 38776

< SVEIKATOS KLINIKA, n u 
tokiai Išimami z .

Palagas ligoni- SAtCvAfl
neie ........................ VV

Akušerija na- $4 E;nn
■ > muose
MedįkaĮS egzami-

“douglas paKk HOŠPITAL 
1900 So. Kedzie Avė.

• PAVEIKSIMI —
PHOTO STUDIOS

CON’RAD'AS
PHOTOGRAFAS

... 420 Westį63rd Streėt , 
Jauųavedžian?s duoda $5.00 gražių 
dovaną'. Moderniškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas >$12.00. > (

Tel. Englewood 5883—5840

Musų užeigoje visados jmndasi »ge- 
degtinė,

brozia, cigarai,,,žuvis penktadieniais 
veltui lt muzika šėŠtądiėhiaiB. ' Už- 
p^ašomę vįąųe, drapgus ir pažįstą- 
r. ‘musų naują

JOS. & MOLINA . JACIKAI 
Tęk Ępglewqpd 2792 
. 6556, So. stote St.

kta>paš foorth Wėšt 66 St. » • — . ■ ■ . • .... ■ ■ - . - ■_

Anna’sTavern
Musų užeigoje visados yra gerop rū
šies .degtinės,, vyno, alaus, cigarų, 

CM$a 7, ® . S^
moterims- . ir >. toerginomš, ..taipgi ,lr 
malonus pątarnavimas. Kviečiame vi
sus draugūs . fr bažistąmūs i 
Anna’s Tavern.Savininkėš mainh Ir 
dB“& A. mtaįunięhe

644b. .So,^ymceniięi. Ava, „ ,

Bams Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS

darbas atliekama
3200 So. Halsted St.;

f

» SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tailor

Pranešu visiems draugams ir koštų- 
meriamš, kad persikėliau į naują 
vietą. Per daug metų esu gerai pa
tyręs savo darbe. Siuvu naujus ant 
užsakymų ir taisome ir klininame 
senus už prieinamas kainas. Dar
bas garantuotas.

821 W. 34th St.

Siunčiam Gėles Telegramų 1 VlsM 
Pasaulio Dalis 

LOVEIKIS 
kvlETKININKAą

Gėles Vestuvėms. Bankietams 
., iiu Pagrabams, c .

3316 So. Halsted St.
Tėi. BOUlevani 7Šli.

[Laidotuvių Direktoriail

JUOZAPAS L
VbfciKiJ

IR TĖVAS I
REPublic 8340

13^25iNortb Halsted Street:
Mūsų, užeigoj višūomęt randasį vge- 
riausros njšies šriftai kaip l&ieti- 
koųjški; ,taih. importuoti, .iri visokios 
rūšies maišyti alus Mįllęr Ęigh Life, 
taipgi gaminame kasdiena šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi Ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus atsilan
kyti.

Savininkės Mama ir Duktė. 
EMMA IR EMILY.

Troy Tavern
Musų j užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, yvnas, Tėpaz ir 
Koller alūs 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

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

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

701 W. 21st Place
. Tel. CANAL 7522.

Pete’s Inn
Mano..užeigoje visados randasi ge
ros rūšies dagtine, Garden City alus 
cigaraf, cigaretei, saldainių, užkand
žiai. ir mandagus.patarnavimas. Už
eiga priėš ,lietuvių tautiškų kapinių 
vartus. Kviečia visus savininkas,

PETE YOUNG .
82nd and Kean Avenue

PRANCIŠKA MALČIENĖ, 
po tėvais Siminauskaite

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 10 d., 5 vai. vak., 1936 
m., sulaukus* 42 metų amžiaus, 
gimus Tauragės apskr., Šilalės 
parap., Vaičių kaime. Ameri
koj išgyveno 20 metų.
, Paliko dideliame nuliudime 3 
dukteris Oną, Agniešką, Bar
borą ir gimines, o Lietuvoj’ 
tėvą Joną, brolius, sešėris ir 
gimines. x t . ,t in,

Kūnas pašarvotas randasi 
915 W. 32 St.

Laidotuvės jvyks rugp. 13 d.,

Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje atąįbųą. i(gędulihgos *pą- 
malaoš už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta i šv. Kazi- 
riiiero kalines.
; Visi A,. A.,.Pranciškos.. Mal- 
čiėhės 'giminės, draugai ir pa- 
ŽĮ^mi .mtį nuošWMai,.lsvi5- 
Šlami dalyvauti laidotuvėse ir

Giminės.
.. Laidotuvėse ..patarnauja Lai
dotuvių Direktorius S. P. Ma
žeika, tel. Yards 1138.

LEGION iNN
, .Pranešam draugams ;ir, pažįsta- 

įpieinę, kad esame naujajne tavern 
biznyje. Musų užeigoje tyisados ran
dasi geros, rūšies dagtine, vynas, 
Cream City Mus,, ei'garai, cigaretei. 
Penktadieniais veltui žuvis, šeštadie
niais užkandžiai ir muzka. Erdvinga 
svetaine gražiai išpuošta dėl vestu
vių, parių ar kitų parengimų. Savi
ninkai STANLEY BAGDONAS IR 

ANNA GEDVILAS.
2701 W. 47th Street

Grteeh Mill Tavern 
Musų užeigoje visa’dos randasi geros 
rųšies degtinė, vynas, Ambrozia alus 
10 uncijų už 5c cigarai, šeštadie
niais muzika ir malonus patarnavi
mas. Kviečia savininkė— 

ANNA DAMBRAUSKIENĖ 
817 West 34th St.

Tel. Boulevard 9336

EAGLE RESTAURANT.— Peter 
Vegis, Savininkas.

1745 South Halsted Street.

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



reiškia pigiau
• 7 . *. .

švento Antano — M.

Brangieji, centus sau ant m> per ?T 
v . .y. • v..... 20 m. per h

REIKALINGA patyrusi mergina 
virš 20, maloni aplinkuma, labai ge
ri namai, vaikas, poras samdytų, $6. 
Skor Atlantic 1291.

pasitaikė ir viena-kita nelai
mė. — D.

REIKALINGA merginu namuose 
ar dirbtuvėj dirbtinoms pelėms dirb
ti, 65 E. South Water Street, kam
barys 805.

Iš švento Antano Povaliau važiuoti CLASSIFIED ADS
NAUJIENOS, Chieago, UI.

......  1,1    ...  U J “t

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA virėja į mažą val
gyklą. 7427 So. \Vestern Avė.

■, i-iv . ■■ n. o ■ . ............................... . .......  t... ..

REIKALINGA moteris dirbti vir
tuvėj Road House, kuri supranta 
apie valgio gaminimą. Kambarys ir 
valgis ant vietos $8.06 į savaitę.

Telefonas Willow Springs 62.

nio vakarų nuo 7 vai 
ketvirtadienio vakarais įdomus 
programas iš stoties WHFC

parapijos čiuoja, kad ekonomiškiausias
4. . . 1 v • • « i •

• yra

r ■»

•f

Trečiadienis, rugp. 12, 1936 r".i■. "i* ■

/ 1 1 ■ !*■■»■ - 1 ",111.......
...... ....  1 r-.. ■■ . .

Trokas užmušė 
lietuvi

Penktadienį, rugpiučio 7 die
nų, prie 16 gatves ir Westepi 
avenue trokas užmušė lietuvi 
Charles Rimkas 50 metų am
žiaus.

Jo kūnas pašarvotas laidotu
vių direktoriaus Lachavičiauš 
koplyčioj adresu 2314 West 23 
place. Laidotuves jvyks ketvir
tadienį, rugp. 13 d.,,.2, vai. po
piet. Kūnas bus palaidotas Lie
tuvių Tautinėse kapinėse.

Trumpai apie viską
CICERO. — Musų kolonijoj 

plačiai žinomas Jonas Žilvitis 
savo name, prie 49 avenue ir 
14 Street, užlaiko alinę vardų 
Working Mans Friend? Šio
mis dienomis jis atostęgaują 
Wisconsino smiltynuose. Ža
dėjo aplankyti senus pažįsta
mus, buvusius cicerįečius, pp. 
M. A. šarkus, brolius šalčius, 
S. česnų ir kitus. Už mėne
sio laiko grįš atgal į Cicero su 
daugeliu gerų linkėjimų. 
Laukiam.

F. Zajauskas, 1444 Sė. 51st 
avenue, yra senas vietoą pilie
tis. Jau daug metų jis sėkmin
gai varo biznį tarpe 
taučių, bet savo tautief %ie4 
kuomet nepamiršta, i ’ < 1 

šie yra tikjrai partiihltini 
jam metai. JBprgyveno-„ daug 
nesmagumų • ir Jinksųiuip$ 
Bet apipūtai jau bfivb rašyta. 
O štai paėjusį šeštri?dieri| jau
noji ZŠjauskienė, tat piarti, 
tapo išvežta šv. Kryžiais li- _____ ________ t *

padaryta Rimtesni nariai tuomi pikti
nasi ir nelanko susirinkimų. 
Tie 'tušti frakcijų ginčai turi 
būti likviduoti. Kas nori poli- 
tikauti, tai tas randą politiš
kų grupių, ten politikai ir vie
ta.

goninėn, kur jai 
apendicito operacija.

Praėjusį šeštadienį apsivedė 
J. Cinikas su p-le B. Belaza
raite. Vestuvių puotą atsibuvo 
Comniunity Hali.

P-nas Cinikas čia yra nau
jas gyventojas, mandagaus 
budo žmogus, tat ir pagavo 
p-lės Belazaraitės širdį. Ji yra „ _ L .. . . A ._
gera lietuvaitė. Jiedu sudaro rė daug nuostolių ir nesmagu- kad per Marijos užtarimų vis- taip jų mašinai; antra, povai 
gražių porų, ir tenka jiems pa- mo. Sugadinta žali medeliai, kų galima išmelsti iš Dievo.. važiuojant galima daugiau 
linkėti laimingai gyventi.

Chieago Motor Club apskai’lnWo 8 iki 9 vai. vak.

—o—- (“Pranešėjas^ kurį leidžia ku-'važiavimas automobiliu yra
Kad pagerinti vandens sis- , pigas Vąičųnas,^ rugpiučio 9 30 mylių valandoj, yiena, po- 

temų, darbas eina prie užbai- dienos laidoj įrodinėja: į vai važiuojant yra sveikiau
gos. Bet gyventojams pasida- “šventas Bernardas sako, taip patiems važiuotojams,

* 1   H < f A _ ___ ____________ž i v-v i 11 nXinni • «-> n ♦"**<"* -r-v 1

GARSINKHĖ8
NAUJIENOSE

Praėjusį penktadienį vakare 
Raudonos Rožės kliubas tu
rėjo susirinkimų. Narių atsi
lankė nedaųgiausia, nes vasa
ra karšta. Iš tarimų taipgi 
nieko daug nepadaryta, tik 
buvo pranešta, kad jaunuo
liams sekasi gerai lošti mink
šta bolė, kad jie turi pakvieti
mų penkius gėmius lošti su 
Baltos žvaigždės kliubu iš 
Wešt Sidės. Išligos — bačka 
ąįaujs.

Well, kaip jaunuoliams, tai 
patartina su alum nesitepti. 
Alus nėra joks sportas.

Kliubo metinis; parengimas 
įvyks ^spalių mėnesio pabai
goj. L'ąikas butų* pradėti ren
gtis. Tųr svarbus parengimas 
ir neša nuostolius, nes nesir- 
gįusi<ųns nariams duodama 
brangios dovanos.

Raudonos Rožės kliubas 
šioj kolonijoj yra didžiausias 
tąrpo yisų lietuvišku draugijų 
ląfcjhirtii, tą»I> narių rskai- 

" ariu tarpe xper * Visų, 
viešpatavo f> vieningu’ 

mas.? RarengftiaiihbŠdavo pel- 
hą, toclel ir sudėta " $20,000 

? iatgal kai
kas iš narių A pradėjo frakci
jas kišti ir susirinkimuose ky
la daug bereikalingų ginčų.

'■ ,« ■ • " ■ ■ ■ . ■ ■
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Draugystės Palaipintos Lietuvos susirinkimas įvyks rugpiu
čio 12 dienų-valandų vakare Chičagos Lietuvių Auditor- 
rijoj. Nariai malonėkite būtį susirinkimui laikų, nes yra 
daug kas aptarti. —. Valdyba.

gatvės jr šalygatviąi. žinoma, Marija yra nusikaltėlių ūžta-(mylių nuvažiuoti su tam tikru 
tai su laiku bus sutaisyta. Vis-rė j a—gelbėtoja. šaukimės jos gazolino kiekiu. Štai kiek gali- 
gi nesmagumų buvo nemažai, motiniškos /įjagelbos visuose ma, pasak šio kliubo biulete- 

gyvenimo reikaluose....” I nio, padaryti mylių su vienu 
, _r ,v 'galionu gazolino važiuojantIr toliau kunigo Vaičuno tam tikru greitumu: 

organas kalba: * 
“Brangieji, centus sau ant 

tabokos pasilikite, bažnyčioje 
aukuok sidabrų, dešimtukus J m‘ per J1*“
kvoterius, pįsdolerius arba n^‘ per J1*”“ 
popierinius.” ’? . ’j“ “• £=

Nn. nn nlvnih. lAicrii imi Per

Sugrįžo iš Lietuvos 
p-ia Baltušis

MARQUETTE P ARK — 
P-nia ]
So. Western avenue, sugrįžo' 
iš Lietuvos, praleidusi • ■ ten' 
apie septynius mėnesius, lai
ko.

Važinėjo po visų LieĮuvų. 
Daugiausia betgi laiko viešėjo 
tėviškėj — ' * *; ; 1 ’ ‘ *
Skapiškio parapijoj, 
kio apskrity. ,

Važiavo švedų laivų linija 
ir kelione labai patenkinta.

Tuoj po sugrįžimo p-nios-

m. per gali.
m. per gali.
m. per gali.
m. per gali.
m. per gali.
m. per gali.

10.6 m. per gali.
80 m. per h.~— 8.6 m. per gali.

-18.7
——18.9
-18
-16.4

—14.6
-12.6Domicėlė Baltušis, 68451 P® PlynjU{ J?Jgu jau per - 

Marijos užtanpių viskų galima p 
j išmelsti, iŠ Dievo, tai kodėl . A _ .y. . 
kunigas VaBiiriks r,' neišmeld* . Ps^mciavimai parodo taip- 
žia dešimtu^ūs, ^pusdolerius ^0*.mylių
ir popierinių^ įŠ Dievo? Juk 
laiko melstis turi pakankamai 

Juodp“en4 kaTme” Pa‘5 ****•
Rokiš-^jejai kamend°riai* Kodėl jis 

taip primigęs prašo pinigų iš 
a] paprastų suvargusių žmonelių, 

kuriems reikią i ir, . morgiČiai 
, mokėti,, ir vaikai toarėdyti, ir 

Baltušis visos draugės surengė - duonoįi nupirkti?, 
Welcome Home pdkilį, >yisai’ v kunigas
jai nežinant apie suren$inų.|Xai u?as . mels-

. y .-..a- 'tis prie pąrapijpnų, negu prie
Pievą.- Jų^, pąįąpijonai, pra
šykite visko iš; Dievo, o aš, ku
nigas,' prašysiu pinigų iš Jūsų!, 

Na, ir gudrUifias.., 
—Pavapi jonas.

Apipiešė namus, Su
mušėmoterį 

r » *! • ' ■ ’ -r t

Antradienį policija • ieškojo 
'dviejų' nėgrų — moteriškės ir 
vyriškio —- kurie surišo dakta
rė Žmonų jos hamuose ir sumu
šė jų, reikąląiidąfni ■ pasakyti 
kur laikoma šeiįnynbs pinigai.

Nukentėjusi 'motęris yra p?ia 
Patricia Starr, j\ gy verianti J prie 
185 gatvės ir Cicero ' avėriue 
Alsip miestely.

Dabar ponia Baltušis dėkoja 
draugėms .už parengimų.v

Geo Baltušis (jos vyras) už
laiko tavernų minėtu aukš
čiau adresu.

Sumušė automobi-

. . j " 'J111 '.yįi1 *

Glenn 1 Flanągan 38 metų,- 
1934 West Jackąųri boulevard/ 
pravažįavę raudonas, šviesas- 
prie Jąckson bulvaro, ir- Wes- 
|;ern ayenjįė ir susidaužė su ki- 
tuCautomobiliu ir troku. Po ne
laimės FĮąpągųn mėgino pabėg
ti. Bet Jjciti autombbftis'tai pasi
vijo ir gerokai apdaužė, iki pri
buvo policininkas'Jr išgelbėjo jį’ 

į nuo užsirūstinusios minioš; :

valandoj greitumu mašina su
vartoja aliejaus šešis kartus 
daugiau, negu važiuojant 30 
mylių valandoj greitumu.

BUDRIKO RADIO

daugelio lietuvių radioIš 
programų, transliuojamų čia 
Chicagoje ir kituose miestuo
se, Budriko programai, be ‘jo
kios abejonės, stovi pirmose 
eilėse; tai įrodo nuolatinai ra
dio klausytojų, atsiliepimai ir 
entuziastiški pasveikinimai Juo 
zui Budrikui už jo kilnias pa
stangas.

Sekmadieniniai Budriko ra
dio programai 7 vai. vak. iš 
stoties WCFL per ilgus me
tus linksmina tūkstančius lietu
vių išeivijos. Praeito sekmadie^ 
nio Budrįko radio programas 
ypatingai bųyo malonus klau
sytis. Jį išpildė garsi Budriko 
radio orkestrą prie gabių so
listų dainavimo.

Kitus radio' programus Bud-

CLASSIFIED ADS
Business Service 
Biznio Patarnavimo*

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted St.

Victory 4965

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. H ilsted Street 

Phone 1 ards 3408

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinanti pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rūšies apdraudas. 
•— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduolam. parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

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

Hemlock 0800

NAMU SAVININKU ATYDA1 
Musų biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu sv 
rendauninkals, Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. rvto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki p!et

LANDI ORDS BUREAU HF 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu viri 
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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

COAL 
Anglys

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

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 
4O16'/2 ARCHER AVENUE

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGOS...
PIRMŲ

MORTGIČIŲ
PASKOLOS

Maži Greitas
mokėjimai patarnavimas

Gordon Realty Co.
Real Estate Prižiūrėjimas

4329-
809 W. 35th St. Yards 4330

Furs
FUR KAUTAI PAIMTI MAI

NAIS PARDAVIMUI. Tikrų Sibiri- 
ios voverių, $60. Persijos juodi $70, 
Japonijos žebenkščių $65. Raccoonų 
$25. Muskratų $20. Tikrų Rytų že
benkščių $150. Ekonominis skyrius. 
Miller Fur Co., 166 N. Michigan. 
Atdara vakarais.

f urniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coli Baksaie 
ir sinkom. Taipgi štorų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjime. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES <

1900 S. State St. CALumet 5269.

Tabako Krautuvės 
Tobacco Stores

PARDAVIMUI medinis namas. 
911 W. 59th St. 5-5 kambarių, 3 
kambariai ant viškų (attic). Apa
čioj furnas šildomas, o viršuj pe
čiais. Rendos neša į mėnesį $50.00. 
Geram žmogui parduosiu už $200.00 
įmokėjus ir po $25.00 kas mėnesį ir 
procentus. Į mainus priimsiu namą 
6 kambarių arba didesnį. Javaraus- 
kasj Roosevelt Fumiture Co., 2310 
W. Roosevelt Road, Tel. Seeley8760

REIKALINGA mergaitė į Real 
Estate * ofisą, kuri gali kalbėti lietu
viškai ir lenkiškai. 2608 W. 47th La- 
fayette 1088.

Help Wanted—Male-Female 
Pąibininkų Reikia

REIKALINGA vyrų ir moterų 
pardavihėti naują nepermerkiamą 
batų refinišerį ir valymui ir šveiti
mui. Didelis komišinas. 6 N. Michi
gan Avė., Room 1500.

: For Rent
ANT RENDOS gera vieta dėl ta- 

verno, nes išdirbta per ilgą laiką; 
yra ir visi fixturiai. Renda pigi, 2 
kambariai užpakaly. 8438 Emerald 
Avenue.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA lunch-ruimis seniai 
išdirbtas biznis geras, dėl sveikatos 
negaliu laikyti. Pigiai. 807 W. 19th 
Street !

PARDAVIMUI tavem, senas biz
nis. Gera vieta. Pigiai dėl greito 
pardavimo su arba be laisnio. 6500 
So. State St.

PARDAVIMUI TAVERN. 5601 S. 
Carpenter Street.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARSIDUODA 18 akrų vištų 
ūkis, 5 kambarių namas, 2 pečiai, 
22x80 vištų perykla, elektra, karštas 
vanduo, vaismedžiai, 2 mylios nuo 
Tribūne farmos, $3800 išmokėji
mais. C. Heing, Yorkville, III.
. .........  ■ ' »■'— — . —____ -*>1-^ I,I|. ... , 1 ■■■■■■

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

2-FLATIS PLYTINIS 5 ir 6 kam
barių, miegamas porčius— 4 extra 
kambariai beismente— štvmu Šildo
mas, 2 karų garažas — kampas — 
$7500. % cash. Savininkas ant pirmo 
aukšto. 6100 So. Rockwell.

2-FLATIS PLYTINIS—6—6 kam
bariai, štymu šildomas—aliejum ope
ruojamas, 2 kairų garažas. Arti 64 
ir Califomia. Savininkas paaukuos 
greitam pardavimui. Frank Schillers, 
7020 So. Racine Ąvė. Stewart 3125

PARSIDUODA -2-flatis, naujas 
mūrinis namas, tavem biznis, gra
žioj vietoj. daugel, lieku aplinkui, 
ant 47, Alex Shaltis, Lake Toma- 

hawk, Wisconsin.

PARSIDUODA bargenas — 2-fla- 
tis, vana, beismentas, viškus, kaina 
$2,900.00. Savininkas 1111 W. 59th 
Street.

PARDAVIMUI 5 kambarių katadž 
medinis, labai gerame stovyje, par
duosiu už $1800.00. 950 W. 37th PI.

i

i

I

į

i

F

i

h
j

į-

*

1

K į

»į

f.

f

įt
MAX KOHN. Turim Rusišką, Tur
kišką Tabaką ir Cigarų Atkarpos.

1728 S. Halsted St., Canal 9345. ’

i

PARSIDUODA 8 kambariu plyti
ne rezidencija, furnace šildymas, 
gražujs yardas. Savininkas 5623 So. 
Morgan St.

<0

dėl vienodumo
i ,

K<xia kiekvienas Chesterfield turi tų patį skonį... 

tų patį malonų kvapsnį ir lengvumų.
į Todėl kad mes vartojame netik vieno meto tabako 

užderėsimų bet javus keleto s įvairių metų persitikrinti 
Jcad Chesterfield’s kokybė niekad nesimaino.

Kiekvieno Chesterfield skonis yra panašus į kiek
vienų kito Chesterfield skonį—lengvas, ne stiprus; 
visuomet su maloniu skoniu ir aromatu?

c 1996, LiGGmr *t MnM Tobacco Co, ...

Lengvai
Parduosit ar 
Nusipirksit 
Real Estate ...

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

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

CANAL 8500

' • ■ ' '' l

Chesterfields laimi todėl kad 
jie visuomet yra vienodus




