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^PENSf

Frank Walker

Mariampolės,

Situacija Ispanijoje
(Rugp. 12)

Lietuvoje lan

sunaikino
Broun su Lewis*u

6.50 litų

AuftentiŠ

Baigiamaapskaičiuoja

Amerika “Hands off”

tikslui davė

vie-

$855,792 Illinois Se 
nelių Pensijoms

gaisras 
Sudegu 
narnąs.

senatvės
Valstija

. — Čia vyšnių kilo 
10 centų, agurkų ka«

Serga Buvusi “L. Ž ” Redaktorė Bortkevi- 
čienė; Audra Padarė Du Milionu Nuos
tolių; Baigiama Rugiapiutė; Kruvinoji 
Raseiniuose. - >

Lietuvos Naujienos

Pitts- 
dar

RCA kaltinama smurtu prieš 
darbininkus ir federalių įsta
tymų sulaužymu.

Dabar ūkininkai vie- 
aparia ir sėja mišinius 

Dobilai buvo

Green sako, jog nepasisakys ne
vienų kandidatų; “paliks na
riams spręsti”.

IRUN, Ispanija 
kos žinios praneša, jog suki 
lėliai sukaupę visas savo jėgas 
šiaurėje puolė San Sefcastiar 
uostų. Po aštraus mūšio jie 
pasitraukė. Sukilėliai yra be 
uosto ir negali gauti karo reik 
menų ir maisto.

Biskajaus Įlankos pakraštis 
su visais uostais, šiaurėje, yra

KAUNAS 
kėši Anglijos generolas Alfred 
Bustas.

Mirė Anelė Priešagalavičienė, 
60 m. amž. Ilgus metus gyve
no Samaroj, Rusijoje, kur gel 
bėdavo lietuvius tremtinius.

Nėryj besimaudydamas pas
kendo perkūnsargių agentas, 
Br. Mikšta.

piketas, kai streiklaužius ga
beno dirbtuvėn. Kelių šimtų 
simpatizatorių ir streikierių mi
nia streiklaužius nušvilpė.

Vokietija Ir Italija Atvirai Teikia Pagal 
bą Ispanijos Fašistams

Darbo Federacija ne- 
itralįška prezidento 

p -rinkimuose

Šiandien sukilėliai “pradedą ofenzyvą prieš sos 
tinę”; Iš pareigų prašalintas Ispanijos 

konsulas Chicagoj.

Laukia Lietaus Miš 
kų Gaisrus Su

valdyti

Franci jos 
— Gautos 
kad sukilė- 
sušaudė du 

civilius

UTĖNA — Daugailių vai. 
baronkų kape jas J. Butkus nu 
piovė 25 arkliams uodegas, pa 
vogė telyčių ir seniūno portfelį 
su raštais.

Prie sutarties prisidėti jau 
sutiko Anglija, Rusija, Portu
galija, Olandija, Čekoslovaki
ja, Belgija ir Lenkija. (Kitos 
žinios sako, kad sutarties su
darymas beveik užtikrintas ir 
“karo pavojus Europai dėl Is
panijos sukilimo prašalintas”).

WASHINGTON, D. C., rugp. 
2 — Amerika pareiškė, jog vi 
sai nesikiš į Ispanijos reikalų 
ir į jokias sutartsi su Europos 
valstijomis nesidės. Amerika 
“Hands Off”.

New Yorke Sustrei
kavo 7,030 Merginų 

Darbininkių

CHICAGO, III., — Republic 
Steel Corporation stato naujų 
dirbtuvę. Tam 
miliono dolerių kontraktų Uni
ted Engineering and Foundry 
Corporation.

Franci jos premjeras Leon 
Blum trugdymu daugiausiai 
kaltina Italiją ir Vokietiją. “Jos 
ieško priekabių. Mussolini rei
kalauja, kad Franci ja uždrau
stų piliečiams siųsti aukas Is
panijos valdžiai, žinodamas 
kad Franci jos įstatymai nelei
džia valdžiai to daryti”.

O Vokietija “neprisidės prie 
sutarties tol, kol Ispanija ne
sumokės reparacijų už keturių 
Vokietijos piliečių sušaudymų 

j Ispanijoj e.

Fran
- pas

MINNEAPOLIS, Minn., rug 
piučio 12 
gretimose vis tebesiaučia miš
kų gaisrai. Liepsnos sunaikino 
2,000,000 akrų medžių, didžiu
moje Wišconsin, Michigan ir 
Minnesota valstijose. 24,000 
gesintojai dabar laukia lietaus 
talkos, kad liepsnas suvaldyti.

Tūkstančius akrų miško liep
snos sunaikino ir Dakotos ir 
Wyoming valstijose.

Washingtonas 
kad šįmet miškų gaisrai jau 
padarė apie $45 milionus nuo
stolių.

VILNIUS
no Batoro universitete medici
nos skyrių baigė Stasys Bieli
nis; filozofijos magisterio ti
tulą gavo Karolis Bielinis; tei
sių skyrių baigė Petras Ga
jauskas ir Juozas Valiukevi
čius.

Gardino mokytojų Seminari
ją baigė Katrė Ameliunaitė ir

Mussolini Pasirašė Sutartį 
Su Sukilėliais?

Sukilėliai atmušti nuo San 
Sebastian

Apie Minnesotą 
milionus akrų medžių; šįmet 
nuostoliai $45 mil.

kad 
res- 
Bet

Smei-
F. D 
prezi-

rufcp. 12 — 
Knitgoods 

Workers Union paskelbė strei
ką ir 7,000 darbininkų apleido 
dirbtuves. Darbdavių organi
zacija atsisakė atnaujinti su
tartį su unija. Darbininkai 
nori palaikyti 35 valandų dar
bo savaitę ir iškovoti algų pa 
kėlimą.

ALYTUS 
gramas —: 
pas x(60) nuo 80 iki 50 centų. 
Ūkininku . ginji
neapsimoka uogas rinkti, nes 
brangiau kaštuoja jų parinkti, 
negu parduoti. Tas pats ir su 
agurkais.

Jau pardavinėjamas šių me
tų rugių derlius centneris 
6.50 litų.pagal 

pramones: pav. organizuojant 
plieno darbininkus, nepadalinti 
juos į kelias unijas, pagal ama
tus, bet suburti į vieną uniją— 
pagal pramonę, (šiuo atveju — 
plieno pramonę).,

(Rugp. 12) — Pabėgėliai iŠ 
Toledo, Gijon ir Oviedo mies
tų, kuriuos dabar valdo sukilė
liai, sako, jog ten žmones pa
mažu “miršta badu”. Nėra nei 
vandens, nei maisto.

Patikimi šaltiniai Madrido 
sako, jog sukilėliai padarė ben
dradarbiavimo sutartį su vie
na Europos šalimi. . Spėja, jog 
tai Italija. Jei sukilėliai lai 
mėtų, tai toji valstybė gautų 
teisę naudoti Ispanijos uostus 
savo karo laivų bazėm, ant ta
ko Franci jos - Franci jos Moro- 
ko laivų linijos.

Vokietijos ir Italijos kari
ninkai pristatė sukilėliams Ma
dride apie 30 modemiškų karo 
lėktuvų - bombardierių. Kari
ninkai ispanus mokina lėktu
vus naudoti. Sukilėliai pla
nuoja išbombarduoti Madrido 
radio stotį ir, airportą, ir tada 
pulti sostinę.

Ispanijos valdžia prašalino iš 
pareigų konsulą Chicagoje, Se 
bastian De Romero.

GIBRALTARAS, rugp. 12 — 
Kalbėdamas per Sevilijos ra
dio stotį sukilėlių generolas 
Gonzalo Quiepo de Llano pa 
reiškė, kad šeštadienį, kada iš
puola Ispanijos tradicinė ka
riuomenės šventė, virš Sevili
jos bus iškelta raudona ir gel
tona Ispanijos monarchijos 
vėliava.

Sukilėliai ikišiol skelbė, 
jie nori išgelbėti Ispanijos 
publiką “nuo komunistų”. 
Sevilijos generolas atvirai 
pažino, kad sukilėlių vadams 
rupi ne “respublikos ' gelbėji
mas”, bet a t steigimą s monar^ 
chijos, nuo kurios*“ tntfšpausta 
Ispanijos liaudis pasiliuosavo 
1931 metais. u

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra* 
našauja:

Vėsiau, gali kilti audra, 
šiaurvakarių vėjas.

rugp.
Rand bend

rovė atsigabeno 225 sterjklau- 
žius, • bandydama atidaryti 
dirbtuvę, kuri neveikia U-tą 
savaitę dėl streiko.

Šimtas policijos ir 22 šerifo 
agentai apsupo streikuojančių

SPRINGFIELD, III., rugp. 12 
Illinois valstija gavo $855,792 
iš federalės valdžios 
pensijų mokėjimui, 
prie tos sumos pridės kitą tiek, 
ir netolimoje ateityje pensijas 
išmokės. Vidutinė pensija bus 
apie $22 į mėnesį.

Jaučiamas 
kunigų perteklius.

WASHINGTON, D. C
12 — Heywbod Broun, garsus 
laikraštininkas ir laikraštinin
kų organizacijos, American 
Newspaper Guild prezidentas, 
prisidėjo prie Lewis’o Komite 
to Industriniam Organizavb 
mui. J. L. Lewis Brauną pa
skyrė K. I. O? tarybos nariu.

Broun išleido atsišaukimą j 
A. N. G., kviesdamas visus na
rius pasekti jo pėdomis. Lai
kraštininkai neseniai ■ nutarė 
prisidėti prie Amerikos Darbo 
Federacijos.

NEWARK, N. J., rugp. 12— 
R. C. A. radio bendrovė yra kal
tinama importavimu ir nau
dojimų profecionalių streiklau
žių — mušeikų su kriminaliais 
rekordais, prieš streikierius 
Camdemo dirbtuvėse (Streikas 
pasibaigė kiek laiko atgal).

Essex Trades Council orga
nizacija kreipėsi į federalį tei
sėją Clark ir prokuratūrą, kal
tindama RCA bendrovę sulau 
žymu federalių įstatymų, kurie 
garantuoja darbininkams teisę 
pikietuoti be smurto iš darbda
vių pusės.

Organizacija nurodo, kad 
RCA bendrovė importavo 
streiklaužius iš streiklaužių 
organizacijų, Sherwood Detec- 
tive Bureau, New. Yorke ir 
Manning Industrial Service 
Newarke. Streiklaužiai darbi
ninkus atakavę, mušę ir ardę 
ramias pikietas

NEW YORK 
Joint Council

WUUam Bell
WASHINGTON, D. C. — Apskaičiuojama, kad šio rudens rinkimai demokratų ir republikonų 
partijoms atsieis apie $17,000,000. Vien įtik Landono nominavimas republikonams atsieisiąs apie 
$4,000,000. 1

valdžios kariuomenės rankose 
Desperacijoje, sukilėliai nori to 
pakraščio kontrolę iš valdžios 
paveržti.

Sukilėliai puola Bajadoz
Norėdami įsteigti susisieki

mą tarp šiaurinių ir pietinių jė
gų, Portugalijos pasieniu, su
kilėliai atakuoja pasienio mies
tą Bajadoz.

Valdžia, norėdama sukilėlių 
jėgas dar labiau atskirti ir kad 
padaryti susisiekimą negalimu, 
puola Oviedo miestą 
kariuose, 
sako, jog 
nes kenčia

šiaurva-
Patikimi šaltiniai 

miestas pasiduos 
didelį badą.
nuo Madrido vald-

Sausra ir Lietuvoje
UKMERGĖ — Gelvonuose 

vasara taip išdžiovino vasaro 
jų, kad vietomis liko visai pliki 
laukai 
tomis 
žaliam pašarui 
gražus.

Marė Pakulaitė; Trakų moky
tojų seminariją baigė Albina 
Lautrynaitienė.

Klaipėdos valdininkas 
kalėjimai!

Buvęs Klai

WASHINGTON, D. C., rugp. 
12 — Amerikos Darbo Federa
cijos prezidnetas William 
Green pareiškė, kad Federacija 
bus neitrališka ateinančiuose 
prezidentiniuose rinkimuose.

Organizacija neindorsuos nei 
vieno kandidato. Ji paruoš ra 
štą apie Roosevelto ir republi
konų kandidato, Landono, dar 
bus ir nusistatymą darbininkų 
reikalu ir tą raštą išsiuntinės 
nariams. “Jie patys nuspręs 
už ką balsuoti”.

Pripažindamas, kad darbinin
kai yra prielankus Rooseveltui, 
Green pareiškė, jog ginčas tarp 
Federacijos ir Lewiso industri
nių unijų organizacijos, Komi
teto Industriniam Organizavi
mui gali padaryti gero repub
likonams.

Tarp Federacijos narių pla
tinamas obalsis, kad “Balsas 
už Rooseveltą yra, balsas už 
Lewisą”. (Susiginčijusi su Le- 
wisu ir K. I. O., Federacija nu
tarė Lewisą ir jo unijas iš Fede
racijos suspenduoti. Ginčas 
iškilo dėl darbininkų organiza
vimo plano. Federacija nori 
darbininkus organizuoti pagal 
amatus, b Lewisas

giausiai 
šaulių,
Alytaus ir Trakų apskričiai

Nakties laiku kilo
Merkinės miestelyje 
Acerskio gyvenanas 
keli apdegė.

Gorkio veikalai lietuviškai
Išversti į lietuvių kalbą du 

geriausi neseniai mirusio rusų 
rašytojo, Maksim Gorkio kuri
niai — “Mano Universitetas’ 
ir “Vaikystė”.

KLAIPĖDA 
pėdos administracijos vyriau
sias inspektorius, Mittelstedtas, 
nuteistas 3 mėn. kalėjimo, už 
kaikurių miesto valdybos bylų 
paslėpimą. Taipgi priklausė 
uždraustai organizacijai. Pra
šalintas iš tarnybos pasivogė 
dokumentų.

Kruvinoji Raseiniuose
RASEINIAI — Kražių va', 

trijuose kaimuose pasirodė kru 
vinoji ir Raseiniuose apsirgo 
10 žmonių. 4 jau mirė.

KAUNAS — “Lietuvos ži
nios” praneša, kad serga p. Fe
licija Bortkevičienė, buvusi to 
laikraščio redaktorė.

Ji jau kuris laikas kai' nega
lino j a. Apie vidurį liepos gy
dėsi Birštone ir jautėsi geriau 
bet vėliau liga vėl paaštrėjo 
Liepos 29 d. buvo padarytas 
gydytojų pasitarimas, kuriame 
dalyvavo prof. Bagdonas, Dr. 
Kuzma ir Dr. Garmus.

Ligonei daktarai paskyrė vi
sišką 2—3 savaičių ramybę.

Du milionai audros 
nuostolių

Audros Lietuvoj padarė 2 
milionų litų nuostolių. Dau- 

nukentėjo Mažeikių 
Kauno

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Nkws

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

Phone CANal 8500

NAUJIENOS 
Twt LithiJaniAn Daily Nkws

PUBUSHED BY THĖ LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC. 
1739 South Halsted Street, Chicago, minate 

Phone CANal 8500

TOLEDO, Ohio, rugp. 11 —- 
Streikan išėjo vietos gaso įmo
nės, Ohio Fuel Gas Company 
ir Northwestern Ohio Natūrai 
Gas Company^ darbininkai.,

Jie sustojo dirbti negaudami 
užtikrinimo apie1 savo darbą 
saugumą iš bendrovės, kuri ne
seniai paskelbė “mažinsianti iš
laidas”

Čia jau šeštą savaitę tęsiasi 
streikas Owens — Illinois Glass 
Company dirbtuvėse. Fiat Glass 
Workens’ Union paskelbė strei
ką dėl algų ir blogų darbo są
lygų.
Plieno darbininkai reikalauja 

didesnių algų
YOUNGSTOWN, Ohio, rugp. 

12 •— Carnegie - Illinois Steel 
Corporation darbininkai nutarė 
reikalauti $5 dienos algą pa
prastiems, ir $1.25 daugiau j 
dieną visiems kitiems darbinin
kams.

Delegacija išvyko į 
burghą įteikti bendrovei 
bininkų reikalavimus.

Rugiai 
centneris {

Lietuvoje veikia per 200 pie
ninių ir 1,850 nugriebimo punk
tų. Dirba per 4,400 darbinin

NAUJIENOS
The Lithuahian Daily News

Entered as second-class matter March 7, 1914 ąt tbe Post Office at Chicago, III* 
under the Act of March 8, 1879 z

CASABLANCA, 
Moroko, rugp. 12 
patikrintos žinios, 
liai Ispanų Moroke 
karininkus ir penkis 
žmones už pasipriešinimą suki
lėlių valdžiai. Tetuano mieste 
buvo sušaudytas aštuntas Is
panijos valdžios pritarėjas.......
....Barcelonoj valdžia sušaudė 
du sukilėlius generolus.

Francija smerkia Italiją 
ir Vokietiją

PARYŽIUS, rugp. 12 
ei j a nustatė rugp. 17 
kutinė diena Ispanijos sukili
mo neitraliteto sutarties pasi
rašymui.

Ji duodanti suprasti, jog, jei 
Europos fašistinės šalys nesi
liaus trukdžiusios sutarties su
darymą ir nenustos teikusios 
pagalbą sukilėliams, tai Franci- 
ja bus priversta ateiti pagal
bon Ispanijos valdžiai.

MARIAMPOLĖ 
rugiapjūtė ir pradedama kvie 
čiapiutė ir kiti vasaros darbai 
Darbininkams atlyginimas ik 
2.50 litų per dieną.

Kunigų perdaug
VILKAVIŠKIS 

nemažas
Daugelyje mažų bažnytkiemių 
paskiriama po 2—3 vikarus, 
kur seniau buvo vienas klebo
nas.

Kaišiadorių vyskupijoje 
tų yra, bet kunigai nenori ten 
važiuoti 
ir žmones neturtingi

Už Rooseveltą

DENVER, Colo. — 114 b& 
sais prieš 29, Internationa! 
Union of Mine, Mill and 
ter Workers pasisakė už 
Roosevelto kandidatūrą į 
dėntus antram terminui.

CINCINNATI, Ohio, 
12 •— Remington

The White HouseĮpB

Į pietus 
žiai ištikima kariuomenė nai
kina ir vargina sukilėlių jėgas 
Cordobos, Sevilijos ir Grana- 
dos apielinkėse.

Į Madridą!
Sukilėlių generalis štabas 

Burgos mieste skelbiu, jog 
ofenzyva prieš Madridą iš abie 
jų frontų prasidėsianti šian
dien, (rugp. 12). Taipgi sa
ko, jog prie Belchite miesto, 
Zaragozoje, sukilėliai išžudė 
200 kataloniečių.
Sukilėliai sušaudė 8 valdžios 

šalininkus
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Cleveiando Lietuviai Vėl Kelia Baisa Prieš 
Smetonos Diktatūra

Šaukia visų Cleveiando ir aplinkinių mie- 
steliiį tautiečių masinį mitingu j

F H F*
p ........ .  i «. n i   i n «'■"■* ■ ■■ ■ ■■■ /

I%sitinte Smetonai itajteiltimifr lai^k^ >

Naujas choras Clevėlaiidfe 
kad ClevelAhdfe jau sū- 

sitverė naujas choras ir atlai
kė Viėiiį repetlčiją lietuviį sve 
tainėje. PrisirAsė apie dęšfrnts, 
žiŠdbiiį? ’ ■ r

šis choras busiąs Be srovi
nių ir be politinių ryšių. Ne
jaugi taip galėtų būti. Butų 
malonu tokį chorų išgirsti dai
nuojant.

Mes p$ame taip priprątę bu1- 
ti suvaržyti, jog nesinori tikę 
^ti, l&d Atšipalaidėii būtų gidi-;

rie lankosi parodoje, sustoti ii 
lietuvių Vietose.

CLEVELAND, OHIO.—Gau
nama žinių iš įvairių šaltinių, 
kad ant musų brolių Lietuvoje 
vis didesnis ir didesnis jungas 
yra uždedamas. Per pereitus 
paskutinius metus, nuo to lai
ko kai jis pasigriebė kraštą į 
savo rankas, Smetona su s'aVo 
giminaičiais ir kunigija kiek
vienu pasijudinimu didino prie
spaudą. Toji priespauda daro
si nepakenčiama.

Smetona ir pasėkėjai džiau
giasi, kad LietuVa padarė pro
gresą agrikultūroje; padarė 
progresą įsteigdama daugiau 
mokyklų, negu kad buvo caro 
laikais; taipgi įsteigė daug laik
raščių ir išleido daug knygų. 
Bet kas gali šakyti, kad tas 
progresas atnešė hors kiek 
naudos Lietuvos biednūomėnei? 
Ar liaudis gali pasidžiaugti to 
progreso vaisiais ? Ūkininkai, 
kurie sudaro 80% Lietuvos gy
ventojų, yra taip apkrauti mo
kesčiais, kad nei jų vaikai ne
galės išsimokėti. Jiems nėra jo
kios naudos iš to, kad jie ir 
pagamina, dabgiau maisto ir 
daugiau jo parduoda. įplaukų 
neužtehka nei škoToms.

Kaip su toihis mokyklomis? 
Kiek-gi laiko praleidžiama mo
kinimui katekizmo, kuris yra 
bevertis ir bereikalingai vaįkus 
vargina. Jeigu visas rėliįįjoš 
Aiokslas būtų Uostomas, ta£įal 
ir būtų šiek-tiek naudos. Visi 
žmonės tada greitai sužinotų 
kunigijos paslaptis ir nuo ti
kėjimo atsitrauktų.

Atvažiavę žmonės iš Lietu
vos giriasi kiek daug jie svie
sto ten pagamina, bet nei vie
nas neišsitaria ar to sviesto 
kiek nors tenka tiems žmonėms, 
kurie jį pagamina.

Pirmiau rusiški — dabar 
liėtūviški kazokai

Toliau, kalbėkime apie žod
žio ir spaudos laisvę, apie tą 
laisvę kurios mės troškome per 
visą eilę metų. Mes manėme, 
kad kai Lietuva paliks nepri
klausoma, tai mes, turėsime 
laisvę, taip kaip ir žmonės ki
tose demokratinėse šalyse, 
šimtmečius atgal Lietuva bu i 
vo išdraskyta ir prijungta prie 
kitų šalių. Lietuviai išsiblaškė 
po visą pasaulį ieškodami ląis- 
vesnio gyvenimo ir geresnio 
duonos kąsnio, daugelis musų 
brolių nukentėjo nuo caro ka
zokų nagaikų, ir daigelis su-! 
puvo kalėjimuose. Ir tik už 
tai, kad parnešė iš kitur kny~; 
gėlę ar laikraštį pasiskaitymui 
kitiems savo broliams, nors iri 
ne visi tais laikais galėjo skai
tyti.

Rusai žvėriškai elgėsi su lie
tuviais, ir, dėl to, kad padetiSį 
buvo nepakenčiama, tai 1905 
metais ir kilo revoliucija. Nuoj 
to laiko biednuomenei buve! 
duotas šešėlis liuosybės.

Ne dėl ko kito mes turėjome 
savo gimtinę apleisti. Tuo lai
ku mes galėjome pasigutoąti! 
bent tiek, kad mus kankino sve-i 
tima, rusų kazokų pnespau-j 
da.

Šiandien hegAThna 
“pašigitfdsti”

Bet šiandien mes negalime 
“pasiguosti”. šiandien mus 
spaudžia musų pačių broliai- 
lietuviai. Pirmiau buvo rusiški; 
kazokai, dabar lietuviški. Jie 
neteisėtai pasigrobė vaidžią į 
savo rankas. Jie pamynė p) 
kojomis konstituciją.

Spauda ir laisvas žodis yra 
reikalingas »kiekvienam kultu-' 
ringam žmogui. Be to, žmonės 
negali stfsisiekti, negali vienas 
kitam minčių išdėstyti. Lietu
viškieji kazokai tamsina Lie
tuvos liaudį, kas bando < koVb- 
ti jptieš tų kazokų nagajką, tas 
pūna kalėjime, lyg koks pra
sikaltėlis.

Dabap Aht žpronių Užkrautas 
vėl nauja našta. Tas, kas ne
tarnaus Lietuvos kariuomenė
je, turės mokėti bausmę peri 
15 metų — pinigais, arba sa-į 
vo rankomis atidirbti.

Lietuvos įvykių krypties ne
gali pakęsti nei išeivija. Jie? 
savo nusistatymą pareiškė Gle< 
velando kongrese, kur dalyva
vo atstovai nuo arti 160,000' 
organizuotų lietuvių Amerikoje.! 
Jie pasmerkė Smetoną ir jo še-; 
bn?s. .. . .

Po to kaip Kongresas pra-s 
ėjo, Lietuvos valdžia, matyt, 
taip nusigando, kad pradėjo ir; 
visus laiškus c'eilzurUoti, einan
čius iš Amerikos at į Ameri-. 
ką.• j ; ■

Vienas Clevelandietįs pasiun
tė laišką savo, sesutei, įdėda
mas į tą laišką vieną dolerį pi-! 
nigais ir seną, žalios spalvosi 
gatviakario bilietą. Gavusi laiš i 
ką, sesutė parašė broliui, kad 
labai daug vargo turėjo, kol1 
valdininkams išaiškino^ ką gat-! 
viakario bilietas reiškia. ‘ Jie. 
manė, kad tai koks slaptas raš- j 
tas. Laišką ji gavo visai ap-; 
draskytą, bet doleris jame te 
bebuvo.

Veiftejį ir hktoriiį 
susirinkimas

Didžiuma Cleveiando veikėjų 
ir draugijų atstovų turėjo svar
bų susirinkimą, liepos 29 d. 
Susirinkę apkalbėjo daug daly
kų ir pasmerkė Smetonos dar
bus. Jie nutarė , už kelių savai
čių sušaukti didelį masinį mi
tingą clevelandiečiams ir arti
mų miestų lietuviams. Mitin
gas išneš protestą prieš Sme
tonos diktatūrą. Ten bus pada
ryti ir planai dėl darbo, kurį 
užšibfėžė Kongresas. Di’eha mi
tingui bus paskelbtą vėliau.

Veikėjų ir atstovų susirinki
mas pasiiArtė papeikimą Sme
tonai už jo žiaurius darbus. Pa
siųsta registruotu laišku.

P&sišekė jpūraįfjos 
įikhikas i

Liepos 26 d. Bastos Darže 
įvyko sv. Jurgio parapijos pik 
nikas. Pasitaikė ir man ten ūž- 
sūk’ti ir kiek laiko praleisti šti 
draugais. Diena buvo pusetiMi 
karšta, tad prie alučio feuvS 
gana sunku prieiti.

Vieta pikhikii*i labai paran
ki, šu visais patogumais, ir gA- 
lirilą gerai patarnauti žmonėms. 
Publikos privažiavo pilnas dai- 
Žas, kas labai retai pasitaiko 
su piknikais, žinoma, nebuvo 
yišų parapijonų, nes daugelis; 
iŠ jų myli tAię sau i^vižiūdti.; 
Matėsi žmonių ir Iš artimų m’ię-į 
stų. Jaunimo buvo gana ‘daug 
taip kad į Šokių salę buvo sun-; 
■kti įeiti. NudtAika. tArp Višų

Į rodėsi grAži.
& * *

Sužinoję, kad Pittsburghe! 
Dargio Radio Kliiibąs rengia! 
didelį. pikniką, člėveįandiėčiėiį 
jau tariasi važiuoti. Piknikasi 
įvyks rugpiučio 23 d., ir sako, 
kad tai busiąs didžiausias pa- 
rėngimas Fittsburghe, šią va
sarą. Taigi, -gal ir pasitaikys 
jame dalyvauti.

.Vienas jaunas lietuvis vaiki
nas apsivedė su vokietaite ir 
šliubį paėmė protestonų bažny
čioje Aną dieną jaunavedį pa
sitiko dvasiškasis tėvelis ir su
ko: “fen tavęs, ištvirkėli-, ne
gailu, bet man gaila tų vaiku
čių, kūhe atsiras jūšiį šeimy
noje.” ŠUko, “Ur negalėjai nu
eiti pas kunigėlį ir žmoniškai 
susižieduoti.”

Bėt jaunasis lietuvis ger?ž 
kunijm Utėįkė : ‘^0 iŠ ktit’ tafn- 
sta, kdhigėliį žinau kUd aš tu
rėsiu tuos VbiktiČius, kūhių dU- 
bar Wp gailiesi?” žinoma, iŠ 
j uokjų, tarp kūnigd ir j auna ■ 
vedžio išėjo ir kiek bi^Umį. 
Mat, nepatiko, kUd
kas kitas rupinUsi apie jo bu
siančių šeiihyiių.

Iškeitė bonų ilž 23 milioLus
Ohip valstijos pašto Viršinin

kas brUnešA, kad jau išmaiiiė 
pasaUlihio karo veteranų bonų 
už dvidešimts tris milionus ir 
devynis šimtus tūkstančių do
lerių. bar apie 16 milionų do
lerių bonų nėišmainyta į pini- Uuv gus.

Teko išgirsti, ,kad p. Šamo 
tyi ja< ;>^eik^ :WrMši; 
laiptais, sklepan . jinusiląužč 
ranką. Taipgi ir p. Samoliš dik
čiai pasveiko ir darbuojasi. Jis 
yra namų gražintoj as-popieruo- 
HOv! : ' ■’ J'6'./

* *
Elena-Garson-Gieležibiūtė, ki? 

ri lanko ^Idūgių•‘.iftįlcyRlų, Cib 
ęinnati, Ohio, Šiobiis djęnbmis 
parvažiavb poTėi sėvąičiiį. ato
stogų. Elena yra dar jauna 
mergina ir beturi metus lai
ko mokintis, kol paliks kva-

» -> «->■.! i • *'’»» . '■ »'■ ' •« 1 i.'- 1 i" ; 1 '   ’■ ‘

lifikuota slaugė. Taigi, netru 
kus dar vienį Hętuvaite prisi
dės prie mokslą bįjguslį jau- 
buolių. Linkiu jai gebos $tbi- 
tiėš ir su įėru’ 'pasižymėjimu 
baigti mokslą.

, t,1?. .v He*#
STEUBENVILLE, OHIO. -

ėst Virginia, liė-

& & &
Vienas privatiškas detekty

vas Cleveiando priemiestyje 
apdaužė kito žmogaus automo
bilį ir pabėgo. Po to, palikęs 
saVo automobilį vienoje1 tamsio
je gbtVėje nuėjo su dvidešim
ties metų mergina, Ę^thėr Ko-į 
plow, tėatran.

Po teatro, detektyvas išsi-1 
tršūkė revolverį ir “pakvietė”; 
merginą sėstis automobiliu ir 
“good time” Važiuoti. Bet kai! 
priėjo prie mašinos, tai rado 
ten belaukiantį policistą. To ' 
kiU būdu, mergaitė išsisuko iš 
belaisvės, o detektyvas papuo
lė į bėlahgę i?ž kitos mašinos 
Šudaužymą ir naudojimą gin
klų ptlėŠ kitą asmenį.
' j :. . Uis- .1 ; • “ ’ <. •

Geresnį žvyryną 
CleVelandūi

Vietos parkų direktorius Vąr- 
gū bū'Vo išvbžiaVęs pūrai die- 
nų į Cincinnati pasitarti apie 
(jleVelahdd žVėryno pagerini
mą. Ten yra didžiaušiaš “žoo” 
Ohio valstijoje.

Sugrįžęs, Varga pranešė, kad 
Cincinnati praleidžia ant žvė
rių apie šimtą penkiasdešimts 
tūkstančių dolerių į metus, o 
Clevelandas tik apie $30,000 
Kad viską tinkamai 
miesto valdyba turinti 
ti daug didesnę sūmą 
Kitaip, žvėrynas tutės 
ti toks, koks yra.

įrengti', 
paskir- 
pinigų, 
pasilik-

Per šį miestą Įr apiėlinkę, tiėiip- 
gi pęr d&li Wė-st Vįrginia, lie
pos ^7, d. siautė baisui viešu- 
laš. Padarė daug nuostolių. Nū-. 
grioVė daug namų, kaip mažų 
taip ir didelių. Apgriovė ir 
Vienų bąžpyčiąį kurių atrėihdti- 
ttioti kailiuos Apie penkis tūk 
stančiūs dolerių. Kaip ajpskai- 
čiūojama) nūdstolių iš Viso pa
daryti UŽ arti šimto tūkstan
čių dolerių. j

Itaketferiai Clevelaiide
Clevelande nepaprastai pa- 

brarijgo inaistas ir -Vis dar eina 
aukštyn. Sviestas ir kiaušiniai 
kainuojA Be Veik tiėk pat-, kaip 
karo metu*. Didžiulės kompa
nijos teisinasi tuo, kad saus
roje 
turi 
kad 
nos 
čia
vagystės ir pasipinigavimas.

šiomis dienomis, policijos di
rektorius .Nesp. padarė tyrįpė- 
j imą marketų disfakte, kad pa
tirti dėl kb fa>iheriai taip bran
giai ima už šavo produktus. 
Ir štai ką jis surado. Tam tik
ri Vakėtieriai, pAŠide'ngį unijų 
tiesomis, plėšia iš biednų žmo
nių jų centus. ■ ■ '

Farmeriai atvežę Savo pro- 
dūktbs į ribkų iie^aįi pAšisąm- 
dyti > darbinihką pagalbai, tol; 
kol tam tikri Agentai jų nėpri-

stato. O tų agentų priduotiems 
dbrbiinihkanis reikia ūžbiokėti 
kartais po penkis ar šešiūs do
lerius Už viehos ar dviejų va
landų u darbą. O jei kas . savo 
dhrbibinkūk atveža, tai -Vistiek 
turi agentams “duoklę” užmo
kėti. Taigi, matote dėl ko ir 
farmeriai turi taip brangiai im
ti už produktus. Dabar polici
ja stėngsis fermeriams duoti 
apsaugą, ojcai kurie neyą “uni- 
jį vadai” buš traukiaini į teis
mą.

Yourtgstown atgyja 
YduNGSTdwh, ■; driio. — 

Kaip matosi iš įvairių rapor
tų, kuriuos paskelbė bankai ir; 
pramonės-, tai darbai šiame: 
mieste dikčiai pagerėjo, beveik 
iki 90% normalumo. Taipgi ma
tosi, kad visas gyvumas grįžta; 
miestan. Bizriieriai ir džiaugia- j 
ši, neš dalykai pagerėjo ir pas 
juos, žinoma, kai žmonės dir 
ba, tai ir visas judėjimas at
gyja; J

Mrs. Artelia fc Mlrusz 
Physicąi Therapy 

and Midvvife
■ 6630 S. VVestern
■ Ave.j 2nd floor 

Hemlock 9252
■ Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se at ligoninėse, 
d ū d'du mhssage 
electric t r e a t- 
jrnent ir magne
te blanketfe ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

užeigas i 
žemėse, sakoj 

eina gana gerai. ’

Lietuviai, kurie turi 
ežerų parodos 
kad biznis 
Daugelis svetirhtaivčių aplAnko
jų vietas. Brazauskas šu Blaš 
kevičium užlaiko alinę, Obėliė- 
P.is.
eigų. Patartina lietuviams1, ku-
. _______ ■' * -iri

donacų” ir kavos už

'Šėfgahtiė'ms patari- į 
tnas Dykai > 

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

vVir§ metų toj pačioj vietą j. 
Ne Atidėliokite, Ateikite pasitarti 
^ykai, nėra priedermių. :

DR. ROSS HEALTH
SERVICE AND

LABORAMlis
35 S. Dearborn St.

chicago. nat
Central 4641

Darbo valandos: Kasdien 10 val.i 
ryto iki 5 po piet.

Sekmadienį TO v. r. iki 12 diėhą. 
Pirmadieni Trečiadieni ir šešta-,

viskas išdžiuvo ir viskas 
eiti brangyn. Atrodytų, 

jie mano, lyg aukštos kai- 
daugiau maisto pagamins, 
niekas kitas kaip didelės

IŠPARDAVIMAS 
REFRIGERATORIŲ 

.Į X '

$69.50
MOStVELT

..M' '.C j. IK'.?' J1 Jif T -.r - J

miTUREi;
2310 West 

Roosevelt Road 
Tel. Šeeley 8760

Laidotuvių . Direktoriai
jSfeiŠąLC&eifds
Laidotuvių Direktorių AšOčiacijOs.

AMfeUlANC'E >A‘TARN|vIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turtine koplyčias Visose Miesto Dalyse,?

. & ESKUDAS
71® Wfest 18th Street > Phone Moiiroę 8877

. ' __ » J »/ » •» .Į,  .... ■ ■ _ ._______________

j. V. feUDElKlS . .
4605-07 S* Hermitage AVeniie Phbnės Yards 1T41-174Ž
Brighton \Park Skyrius, 4^47 S. FAirfiėld, Laf. 0727

U;A . LAęttAWICiz ’ir .ŠUNŲS .
Ž814 West 28rd Flące Phohes Canal 2515—Cicero 5827

š. c. iaChavicz t V i
42-44 Kast l()8th St. TA PtHlman 1270 Arba tanai 2515

v v ‘ •»« .

n n\ L * *»’ 4",
bf fA -A‘Oi X. ivi/kAJOlJEk/l. 

8819 Lituanica Avenue < , . Phone Yards 1188

j. biULĖVičtuš ..„.Z , tj, 
4692 Archer Avenue . ; Fbonė Lafayette 8572 j 

t ■ A. MASALSKIS ■ į
8807 Lituauica Avėitfe Phone BoulevaiM 41Š9 1

A. PETKUS .
1410 South 49th Court ę^eYb Phbhė Cicero 2109

J.F. rAdžiūš ’.u, ;/aafe
668 West IBtih ’Štrefet - Phone Galiai ^>174

!OLP
'hOhėB Boutevard 5208-8418
—  ' —1-----------------------------  —   

1648 West 46th Street .....

10734 S.v Michigan Avė.
L£J*f - . 4j.l i .<■ ' ? 4 K\iA’..,c

Tel. Pullman 5703

AMĮbULANCE

’ J’ . - , X ‘ l

Clevelande žmonės pradėjo 
labai poruotis, ženytis. Nbžinia 
ką tas apsireiškimas atnėĄ. Ar 
bus geresni laikai, ar padarys 
daugiau bedarbių?

Tuo pačiu laiku ir peršisk'yJpyksti- P- ,<?lin®kįe”f M’ 
rimų skaičius nepasilieka užpa 
kalyjė. Per pereitus metus, per
skyrų reikalavimų paduota, 4,- 
117. Reiškia, kaip greitai vie^ 
ni apsiveda, taip greitai kiti 
paduoda perskyras. Divorsų 
prašoma po 80 kas savaitę.

Apie delegatų “genimų”
AKRON, OHIO.

buvęs labai baisus. Ji balsavo 
Už rėZoliufciją prieš Smetonos 
diktatūrą.

Tamsta, gerbiamas korespon
dentu labai klysti, jeigu už tAi

Vienas hė 
v|a korespondentas paduoda 
tautinėje spaudoje ’papeikimą 
SLA. 354 kuopai, už tai, kad 
“ji neišrinko gero delegato į 
SLA. seimą”. Delegatė btivo J. 
Glinškienė. Jos prasikaltimas 

v_____________________

ADVOKATAI
K. P. G UGI S

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

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal Sutarties.

savo už rezoliucijų, tai ji bal- 
saVo už tamstos ir kitų brolių 
IfetUVty lAišVę. D jėfgū ji bu
tų balsavusi prieš rezoliuciją, 
tai ji butų pagelbėjtisi užner
ti dar stipresnę kilpų ant mū
šį visų brolių kaklo, lik. ge
rai pagalvok, ir paAiatysi kAd 
tėisybė mano piišėje.

Jonas Jahi&

josePii j. Gkistt
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Rėš. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgėporto ofisas:

3241 S.HalstėdSt. Tel. Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki, 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

JOHN B. RORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Pčtnyčios 6 iki 9.
Telefonas Canal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell Street 
“ Telefonas 1 Republic 9600.

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343

756 WeBt 35th Si
’Cor, of 35th and Halsted £$8... 

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

ikal 6122

tsYbViroiAs ii chirurgas
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk p&gal sutarti 

Rez. 6681 So. Califorhia Avefiue
Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 7042
DR. G Z. VEZEL’IS
. DENTISTAS.
4645 So, Ashland Avė.

Arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

______ Seredoj pagal sutartį.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 ŠQ. AŠHLAnP A VE. 
Ofiso val.: Nūb 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal. sutaripią.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: ProBpect 1930.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS, IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER -AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

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

, ,, jffij,- P-^tara ■ •
Tek BdulevArd 5914 Diedą ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedel. hųp 10 iki 12 ą. m.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 VV. Washingtort St.
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
. namų Tel.: — Hyde Park 3895 
......................... ■■(m B. i iiKtf ..<>■<!...m i ■

AKIU SM AUSTAI
DR.G.SERNER 

LIETUVIS 
__ Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

' Ištaiso.
. Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos
8

DR. VAITUSH, OPT;
LIETUVIS.

Optiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių .įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
md, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę .ir toliręgystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose ė'gzaniinaVimas, daromas šu 
elektra, palydančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
tai.somOs. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj pagal sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos bė akinių. Kainos pigiau 

mOiSu^Av.
Phone Bąulęvard 7589

• '■ a 

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR *DENflSTAl 
Amėrikos Lietuvių .Daktarų 

, Draugijos Nariai

A. Montvid, M. D.
Wėst Town Štate Bank BlĮg- 

2400 WesĮ Madfeon Street^ 
Vai. 1 iki. 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Namy telefonas. Brtmswick 9597

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir ;nuo, 7 iki 9 
vdl., Nedelidmis ntio 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir RezidAncija.

3335 So. Halsted St
CHICAGO. ILL.

•________ _____ 3-i----- . a■-

PHYSIČIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer AVenūe 

Tel. Virginia 1118. . 
.Valandos: 1—3; ,7—8;30 p. p. . 

Office & residence 2519 W. 43rtl St.
Tel. Lafayette 3051 

Valandos: 9—10 .ryto, 5—6 p. p. 
Kasdien, išskyrus šefedą. 

Sekmadienį susitarus.

isr j61hN i. KAPSiS
4218 Archer avRNUe

— dentistas — 
ValaildOš nūo 10:90 rytč iki 5:00 
v. vąk. ir nuo 7:00 iki 9:00 v, vak. 

Ketvirtadieniais pagal sutarimą

KITATAMM
DR. HERŽMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir Akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naų- 
jaųšįus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros iprtetaisuį.

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

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

Tel. Canal 3110
' Rezidencijos terefonat:

Hyde Park 6755 ar Cėhtrai 7464

Dr. Chatfes Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-rt>s lubos.

ČHICAGO> ILL.
Ofiso valandos:

Nud 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30vąL 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 iki 12 
valandąj dieną. . >

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994
Dr. Matinte Kabu
4631 ŠO U TU ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 jki 8 vkl. Nedel. hno 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409

* * Rez. TeL Drexel 91'91 «
DR. A. A. R0TH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6950 Stohy Islaird Avė.
Valandos: 2—4, 7—-9 

liomis ir šVentšdif 
dieną.

c. NedS 
0—12



Ketvirtadienis, rugp. 13, ’36
parengimus rengia ir. jucs lanSUŠAUDYTAS, ATSIRADO AMERIKOJE?

KORESPONDENCIJOS
apsivylusi

JUOKAI
OFISAS

5 po pietųtau

Kaip aš penkinę su Gėdijau

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
MarshaI Michel Ney

Napoleon

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
TEISĖTIEMS BALSUOTOJAMS ŽINOTINA

DYKAI

JOHN S. RUSCH, Vyriausia Klerkas

NATHAN 
KANTER

G A GINKITĖS 
NAUJIENOSE

Ilgai Apleistas, Gali atnešti 
Labai Rimtas Pasekmes.

NAUJIENOS 
1739 S* 

Hilited St* 
HTCAGO

Juk jisai ne visa Balti- 
Kad ir tasai Baltimorės 

kurį išleido Vienybe

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

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

L. M. NORKUS
Res. YARDS 2084

UžkietUjimasGali
Atimti iš Gyvenimo

Visą Malonumą Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingą patar
navimą.

3225 So. Lituanica Avenue
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

baltimoriečio Griniaus

vėl mane užkalbino ir man ne
teko girdėt tolimesnės jų kal
bos, bet tada aš jau tikėjau, 
kad čia ne lakūno butą. _Įsidė 
jau penkinę į kišenę ir pradė
jau diskusijas su’ draugu. Abu
du vienbalsiai nutarėvą: ar tai 
to tautiško lakūno orlaivis la
bai prastas ,ar pats lakūnas 
“slow”, kad iš Brooklyno į Bal 
timorę lėkė, lėkė ir. paklydo. Tai 
kaip jisai galės nulėkt į Lietu-

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

Istorikai yra susidomėję gandais apie Napoleono maršalą, 
Michel Ney. Po Waterloo mūšio su Anglija, Ney buvo pasmerk
tas sušaudymui. Nuosprendis buk buvęs įvykintas. Vėliau kilo 
abejonės. Pasigirdo kalbos, kad Ney išsipirkęs laisvę iš karei
vių, kurie bu'yo pasiųsti jį sušaudyti, ir atvykęs Amerikon. Gy
venęs ir mokytojavęs South Carolina valstijoje.

Istorikai dabar bando patirti ar tiems pasakojimams yra 
tiesos ir South Carolinos Ney kapą atkasa, kad patirti ar jis 
tikrai buvo “Maršalas Ney”.

Kažin kas man pirštu paro 
dė į Vienybės gražuolę, kara
laitę, kuri per Vienybės 50 m. 
jubilieju buvo išrinkta. O Jezu- 
sėliau! . . . Pagailo man. Galva 
kaip katės iš miltų maišo iš 
lindus. Jau’nimo visai nėra, o 
seniai neišdrįsta kalbint kara
laitės

ŠITA YRA NAUJA GENERALE VISU BALSUO
TOJŲ REGISTACIJA

JEIGU NEUŽSIREGISTRUOSI NEGALĖSI BALSUOTI

Plieno Darbininkų Organizavi
mo Komiteto Paklausimas 
Gubernatoriui Landonui Apie 
Jo Neva Pritarimą Teisės 
Darbininkams Organizuotis.

CHICAGO, CHICAGO HEIGHTS, BERWYN, HARVEY, CICE
RO, SUMMIT, EVERGREEN PARK, STICKNEY, MORTON 

GROVE IR ELMWOOD PARKO

DR. G. J. TARULIS 
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

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

OFISAS:
6331 So. Halsted St

VALANDOS: nuo 9 v. r.—T . 
ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro. 

Tel. ENGLEWOOD 7151.
Rez. Tel. RADCL1FFE 1191.

nore
Prie to dar Jaras su šil

kai vienas ra-

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

ce- 
iu pienu arba grietine, arba 
jį kepant muffins, duoną ir tt.

Su pagarba, 

ALEXANDER J. McKAY, Pirmininkas 
MABEL G. REINECKE, Sekretorius 
HARRY A. LIPSKY, Narys
RINKIMŲ TARYBOS KOMISIJONĖRIAI

Iš Plieno Darbininkų Organizavimo 
Veiklos Pittsburghe

KENTUCKY YEARLING 
vienu Metu senumo.

PITTSBURGH, PA. — Lie
pos 31 d. buvo pasiųsta seka 
mo turinio telegrama:
“Gubernatoriui Alfred M.

Landon,
“Kansas State Capitol, 
“Topeka, Kansas.

“Jūsų padarytas pareiškimas 
šios dienos laikraščiuose skam
ba daug-maž sekamai:

“Darbininkai turi teisę susi
rinkimų tarpe savęs arba su 
kitais jų pasirinktais dėl orga
nizavimosi, pilniausią laisvę, be 
jokių pašalinių trukdymų, ne
žiūrint iš kur jie nebūtų. Val
džia privalo darbininkus pilniau
siai apsaugoti, čionai savaime 
įeina teisė darbininkų unijos, 
tiesotais ir legališkais keliais 
organizuoti ne-organizuotos in
dustrijos darbininkus, ir teisė 
pasiųsti į vietą organizatorius.

“Daleidžiant, kad jūsų pa
reiškimas atitinka tikrenybe’, 
bukit taip geras ir susižinoki
te su savo ■ dėde, Wiliiam T. 
Mossman, spaudos ir propa
gandos patarėjo Jonės & Lau
ghlin Steel Korporacijai ir ‘lo- 
byisto’ dėl plieno interesų. Su- 
žinokit iš jo:

“1. Kodėl šnipai ir kompani
jos policija sekioja musų orga
nizatorius ir unijos narius plie- 
no mieste, Aliųuippa, Pa., kur 
randasi didžiulės Jonės &<Lau- 
ghlin dirbtuvės; ’

“2. kodėl 14 darbininkų pa
staruoju laiku išmesta iš dar
bo dėl priklausimo unijai;

“3. kodėl Jonės & Laughlin 
Steel Korporacija yra uždrau
dusi real estate savininkams, 
Aliųuippa, Pa., nuomuoti vie
tas musų organizacijai, dėl 
‘headųuarterių’ arba dėl susi 
rinkimų;

“4. kodėl taip vadinamas 
^Penkių-šimtų Komitetas” bu
vo suorganizuotas Aliųuippa, 
Pa., tam, kaip kalbama, kad 
vyti lauk iš miesto musų or
ganizatorius ;

“5. kodėl buvo būtinai rei
kalinga reikalauti Pennsylvani- 
jos Valstijos policijos apsaugos 
musų žmonėms, Aliąuippa, Pa.

“Pastaruoju laiku Jonės & 
Laughlin teroro taktika, kurią 
iškėlė į aikštę National Labor 
Relations Board yra taip bjau
ri, kad ji nesutinka su jūsų 
įsitikinimais apie “bona fide” 
darbininkų unijos teises, kad 
aš jaučiu, jog jus turėtumėt 
ypatiškai prabilti į Aliųuippos 
plieno darbininkus. Darau šią 
sugestiją jums su tuo supra
timu, kad jus turit pakanka
mai įtekmės į savo dėdę ‘Bill’, 
kad Jonės & Laughlin pavelytų 
jums pasakyti tokią kalbą Ali- 
ųuippa, Pa.

“Aliąuippa prilygsta pana
šiuose atsitikimuose tik Weir- 
toniri, W. Va., kuris yra inkor
poruota tvirtovė finansinio “an
gelo” republikonų partijos, E. 
T. Weir.

“Tamstos atsisakymas imti 
tokio konkretiško žinksnio ši
tame paskilbusiame kompanijos 
terorizuojamame plieno mieste, 
tik pagelbėtų sustiprinti augan
tį įsitikinimą, kad Tamsta esi 
niekas daugiau kaip tik įran 
kis Didžiojo Plieno rankose.”

(Pasirašo)
“Philip Murray, Chairman 

“STEEL WORKERS’ ORGAN-
IZINGi COMMITTEE”.

šios telegramos tekstas tilpo 
ir Pittsburgho dienraščiuose.

S. Bakanas.

Paprastas Užkietėjimas*) priver
čia jus būti blogam upe. Jus nesi- 
jaučiat smagiai ir jis gali suteikti 
galvos skaudėjimą ir pabloginti jū
sų apetitą. Jus nesijaučiate norma- 
liškai ir prarandate savo paprastą 
gyvumą.

Daugelis žmonių nepriduoda tam 
daug svarbos. Bet tai gali būt pra
džia rimtesnio dalyko. Su sumažin
tu atsparumu jus lengvai galite bile 
kada gauti kokį nors užnuodijimą.

Paprastas užkietėjimas*) tankiau
siai paeina nuo stokos minkštaus 
maisto “bulk” kasdieniniame val
gyje. Ant laimės malonus cereal su
teikia švelnų “bulk”. Kūne, tas 
“bulk”, kuris randasi Kellogg’s ALL- 
BRAN sugeria drėgnumą, sufor
muoja minkštą masę ir išvalo jūsų 
sistemą.

Paduokit ALL-BRAN kaipo 
reaį 
dėkit „ ?Į. ■ - .
Du ŠA alėtai1 kasdien yra pakanka
mai. Užsisenėjusiuose atsitikimuose 
reikia valgyti daugiau ALL-BRAN. 
Jeigu nepalengvins, atsikreipkit pas 
savo gydytoją.

ALL-BRAN yra garantuotas per 
Kellogg Kompaniją kaipo veiklus 
liuosuojantis maistas dėl užkietėji
mo*). Parsiduoda visose grosernėse. 
Padaromas per Kellogg, Battle 
Creek, Michigan.

♦ Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo neganėtino “bulk” valgiuose.

Neįmanomas dalykas
“Kiek kartų, Jonuk, a< 

sakiau*, kad tu tegali pradėti 
kalbėti, kai vyresnieji nustoja 
kalbėję”.

“Bet, mamyt, tai neįmano
mas dalykas: jie niekad nenu
stoja kalbėję”.

PRANEŠAME, kad pagal naujai išleistu Nuolatinės Registracijos Įstatymu, vi
si teisėtieji balsuotojai, gyvenantieji virš pažymėtose apielinkėse, gali registruotis 
kasdien, išskiriant sekmadienius ir lėgales šventes, Miesto Valdyboje Rinkimų 
Tarybos komisijonėrių, 308 kambary, Chicagoje, nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po pietų, 
o šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. dieną, iki Spalių mėnesio 5 dienos, 
1936 metų.

Be to, dvi dienos yra skiriamos registracijos reikalams visuose virš pasakytų 
apielinkių prisinktuose, būtent: šeštadienį, Rugsėjo 19 d. ir kitą — Antradienį, 
Spalių 6 dieną, nuo 8 vai. r. iki 9 vai. vakaro.

Kauntės Teisėjas Jarecki ir Rinkimų Tarybos Komisijonėriai jausdami, kad 
daugeliui, turintiems teisę balsuoti, užsiregistravimas prisinktuose gali, sudaryti 
kai kurių nepatogumų, pataria pasinaudoti įstatymų teikiama proga užsiregistruo
ti Rinkimų Tarybos Komisijonėrių ofise, Miesto Valdyboje, 308 kambary, Chica
goje.

Egipto mumiją su plačiais mil
tuotais žandais.

Jeigu pasakyt tikrą teisybę, 
pas mus dauguma 
Vienybę, dėl to ir rengimų jų 
naudai nepaiso. Jaunimas ne
mėgsta, kad red. Tysliava kitus 
puola, jų gražius darbus nieki
na ir apskritai lietuvybei kliu
do. Tai kas, kad vienybiečiai 
įsikibę į Laukaičio skvernus, la;- 
kosi. 
morė 
numeris 
tai ne Baltimorės, bet Laukai
čio. Laukaitis dar neseniai pas 
mus visai pasirodė, o jau lie
tuviai didelius darbus buvo nu
veikę. Dabar kiti kaip girdė! 
sako: “Tegul Laukaitis tuos

Pas mus garsino, kad bite 
liepos 26 d. Vienybės laikraš
čio naudai piknikas su labai 
gražiu programų; naujas lakū
nas iš Brooklyno skraidysiąs.

Aš švarką išsiprosinęs dro
žiu į pikniką. Minėtas sekma
dienis gražus, nors šilta, bet 
manau publikos susirinks visa 
Baltimorė, ypač to išgarbinto 
tautiško lakūno pašižiureti. 
Ateinu, o publikos visai mažai. 
Nematyt nė tų garsių tautiečių 
kaip p. Čėsna, Kablis ir dau
gybė kitų. O jaunimo visai 
nėra, tarsi iššluota arba po že
mės 
sėdi

drebėjimo. Muzikantai 
ir laukia . . . laukia šokė- 

Komitetas aiškina, kad 
jaunimas maudosi ir pasimau- 
dę atpyškės būriais, kad net 
suolų pritruksią. Gerai, lau
kiam. Jau vakaras artinasi ir 
naktis ateina, o jaunimo vis 
nėra. O pas mus Baltimorėj 
jų tiek daug visokio kalibro, 
bet kažin kodėl jie Vienybes 
plačiai išgarsintam piknike ne
dalyvavo? s

Teisėjas Laukaitis vaikščioja 
su baltu siutu, tarsi tėmydamas 
kurį reikės “trafiką” pervažia
vus rytojaus dieną teist. Apie 
jį sukasi Tysliava iškėlęs gal
vą, tarsi skaičiuodamas publi
ką ir ieškodamas jaunimo . . . 
Lyg ir be ūpo. žiūriu ateina 
ir adv. Rastenis su savo leidu- 
ke. Susenęs, veidas raukšlė
tas, leidukė susisukus. Mano 
draugas į pašonę; baksnodamas: 
“matai išsprūdo iš to pone 
rankų SLA., o ten butą gero 
kąsnio jam”.

Aš vis vaikščioju, dairausi, 
laukiu to garsaus tautininkų la 
kūno iš Brooklyno • atlekiant 
(taip garsino). Sakau, kad 
lėksiu su juo, net Jaras iš ša
lies žiūrėdamas pavydės.

šliburis kokias ten dainuškas 
dainuoja, linksmas tarp gražių 
moterų sėdėdamas. O Jaras 
nabagėlis iš šalies pasižiūri, dan 
tis sukanda, nusipiauja ir vėl 
alų geria. Jam taippat norė
tųsi šalia <ponų tautininkų sta
lo sėdėt, bet tas nelabasis šli
buris tenais sėdi.

Tysliava kaip sena kate žaid 
žia su pele vis karts nuo kar
to akį užmesdamas ant šlibu- 
rio, kad tik tasai kartais ne
pasprūstų “Naujienų” link, — 
teikia jam ir lengvatų, o Jaras 
rauda į kampą nusisukęs. Pa
gailo man, bet nieko pagelbėt 
negalėjau, nors ir labai 
jau 
buriu rašėjai 
šo, tai kitas iš šalies žiuri per 
Vienybės skiltis.

Pamačiau sėdi ir kalbasi su 
Rastėniu ir Tysliava vidutinio 
ūgio ir balta galva džentelmo- 
nas. Aš jau ištolo kepurę nu
siimu, kad žmonės matytų, jog 
moku atiduot pagarbą užsitar
navusiam vyrui ir neesu koks 
avinas. Greitai iš kišenės iš
traukiu penkinę ir drožiu nie
kieno neprašytas stačiai prie 
džentelmano susipažinti. Bet 
vienas pažįstamas už skverno 
traukdamas sulaiko: “palauk, 
susilaikyk, kur trauki?” Sa
kau: “broli, einu atiduot pa
garbą ir penkinę tam naujam 
lakūnui, kurio balta galva, — 
matai ten sėdi”.

“Neišmanėli tu, užpakalyje 
pradėjo kvatot kitas, tai mū
siškio 
brolis, Jonas Grinius, iš Phila- 
delphijoš, lakūno dar nėra”.

žiuriu ir netikiu. Ką jie čia, 
iš manęs juokus daro? Ir pra
dėjau klausytis jų kalbos. Na
gi apie SLA. kalbasi: baltagal

vis dželtelmenas Rasteniui sa
ko: “Džiaugiatės laimėjimu,
tai kodėl Bagočiui ir Gugi ui pa- 
didiriot algas? Tutbut, jie už
sitarnavę viršininkai”. Raste
nis atsako : “tai, mat, mes, susi- 
maišėm, negirdėjom atskaitų, 
užtai taip išėjo. Dabar jau 
taip nebus. Bet užtai laimė
jom ateinantį Seimą Scrantone, 
Bagočius beturėjo rašinėt laiš
kus ir prašyt jį remt, taip ne
daroma”.

O baltgalvis sako: “Aš nu*o 
Rastenio tai gavau laišką pra
šant jį remt, bet nuo Bago- 
čiaus ne. Jeigu jus tokios pju
dančios taktikos laikysitės, Ba
gočius vėl bus išrinktas, jeigu 
tik jis kandidatuos”.

Rastenis klausia: “tai ką da
ryt?” Mano nelaimei, draugas

Dabar galima gauti kai minimam taveme.

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

VIENINTELIS DISTRIBŪTORI8

EDMUND K. JARECKI, Kauntes Teisėjas
! j ■ ' . i , ■ 1 ■ ■ . .

GERKIT TIK GERĄ ALŲ
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DIKTATŪRA GRAIKIJOJE

kovos ir revoliucijos išsivysty
mui” Amerikoje, o prezidentas 
Rooseveltas —• ne. Bet tai, 
žinoma, nesąmonė. Revoliucijai 
Amerikoje yra lygiai priešingi 
ir Lahdonąš, ir Rooseveltas. O 
kai dėl klasių kovos, tai atža
gareiviai, kurie spiečiasi aplink 
Landoną, gal būt, jos labiau 
nori, negu Rooseveltas, — tik
tai suprantama, kad jie nori 
matyti pergalėtojais toje kovo
je stambiuosius kapitalistus.

Labai neišmintinga yra taip 
pat sakyti, kąd “mes” remsi
me Rooseveltą “todėl, kąd mes 
norime sustiprinti savo įtaką” 
tarpę Amerikos radikąlų, nęrs

nepritariame. Tai panašu į jė
zuitizmą — 
priemones”
'tokiame nusistatyme? Ogi toks

Aną dieną įr Graikiją įsigijo djiktątųrą. Karalius 
paleido parlamentą, uždraudė mitingus ir darbininką 
streikus įr suteikė diktatorišką galią generolui Metą- 
xas. Dabar tas diktatorius įvedė griežtą telegrafo, te
lefono įr spaudos cępzurą.

Laikraščiąms jišąi uždraudė dėti kokių nors komen
tarų apįe politikos įvykius, išimant oficialius valdžios 
pranešimus. Be to, visiems laikraščiams įsakyta:

“Nerašyti niekų prieš Vokietijos nącionąl-ąo- 
ciąliznpĮą; neskelbti Ispanijos respublikos šalininkų 
pergalių; nedėti jokių žinių iš Maskvps...”
Visi diktatoriai vienodai elgiasi, nežiūrint, kurios 

jįe spalvos, tautos ar tikėjimo. Vienas svarbiausių jų 
• rupesnių panaikinti organizacijų, žodžio ir spaudos lais

vę. Diktatūra reiškia dvasios vergiją žmonėms.

Rooseveito politikai mes visai 

“tikslas pateisina 
Koks principas ši- 

susidėsime kad ir su pačiu vel
niu, įeį tikį mums iš to bus 
naudai Tai ne principas, bet 
žemiausios rųšies oportunizmas, 

šitokiu oportunizmu komu
nistai vadovavosi Vokietijoje, 
eidami ranka už rankos su hit
lerininkais prieš socialdemo
kratu sir demokratinę respub
liką. Maskva jiems tokią takti
ką padiktavo, nes ji tikėjosi, 
kad po Hitlerio Vokietiją val
dys komunistai. Bet, vietoje to,

Hitleris ne tik sutriuškino de
mokratiją Vokietijoje, bet ir 
pasidarė pavojingas pačiai Ru
sijai.

Repiiant.. Rooseveltą prieš 
Landoną, toks pavojus,' žinoma, 
negalį kilti; priešingai, Rooąe- 
veltas yra palankesnis darbo 
žmonėms, negu republikonų 
kandidajtąs. Bet tai reikią tąip 
ir sakyti: męs remsimą Roose
veltą už . tai, kad jisai pripažįs
ta tam tikras teisęs darbinin
kams, kurių nepripažįsta repub- 
likoniškas Roosęvelto oponen
tas, pfnę dėlUt, kad męs nori
me “sustipripti sayo įtaką” !

Iš oficiątęs komunistų plat
formos jąu puvo galima numa
nyti, kurion pusėn sukamas 
Stalino sekėjų vežimas Ameri
koje. Bet kol Mąskvą aiškiai 
nepasako, tai Amerikos komu
nistai nedrįso, prisipažinti, kur 
jie vąžiųoja.

'Tačiau, jeigu yyriąusi ko- 
muniznęio autČrįt^i^i 
mano, kad jų partija valdžius 
rinkimuose gali remti tokį 
“buržujų”, demękratų kandida
tą, kąip Rposeveltąs, tai tuo
met visa “revoliucinė” komu
nistų teorija eina velniop. Kam 
tuomet iš viso reikalingos ko
munistų partijos ir komiuter- 
nas?

VESKIME AMERIKOS LIETUVIU KON
GRESO PRADĖTĄ DARBA PIRMYN

VILIOJA

Sakomą, kad prezidentas Rooseyeltaą ir jo, bendra
darbiai stengėsi sulaikyti Amerikos Darbo Federacijos 
viršininkus nuo suspendavimo tų unijų, kuiTQs 
Industrinės Organizacijos Komitetą, su, mąinięrįų uni
jos prezidentų Lewis’ų priešakyje. Ęęt tųą pastangos 
nuėjo niekaią. Federacijos taryba VniąįštįųįjįJkUSsu
spendavo.

Dabar šituo “skilimu” Darbo FedęrąciįojĮe bando 
pasinaudoti republikonų partijos vadai kalbiną 
deracijos viršininkus remti, ant keršto Le^is’ųj ir jo 
draugams, republikonų kandidatą Ląndoųą. Unijos, lui
nos yra prisidėjusios prie Industrinėj ^rg^ųįząęįjos 
Komiteto, stoją, kaip žinomą, už. 4ų y^ąi
yra įsteigę “Nepartinę Sąjungą” (Nonpartį^įn Leągųę), 
kuri agituoja, kad darbininkai lapkričio mėnesį balsuo
tų už prezidento, išrinkimą antram terminui.

Laikraščiai praneša, kad republikonų partijos at- 
stovąį tyrėjo, pasikalbėjimą sų Am. Darbo Federacijos 
prezidentu Green’ų, bet fcplkąs ji^ai nieko jiems nepri
žadėjo ir sakė, kąd Darbo Feclęrącija šięųiąt oficialiai 
neindorsuosianti nė vieno kandidato. Bet republikoųų 
piršlybom tuo, žinoma, nepasibaigs. Green’ui ir jo sėb- 
ramą jie duos visokių pasiūlymų ir> gal būt, kai ką ią 
jų pavilios.

Apžvalga
STRAKSI

Keli laikraščiai paminėjo, 
kad ęievelando Mickey Mouse 
pąskęlbęs kokį tai “atvirą laiš
ką P’ Grigaičiui”, gindamas 
šayo lietuvįškos kalbos “mokė
jimą”. Prie <to “laiško” da ir 
Brooklyno “Vienybės” editoria- 
lo rašytojas (matyt, Vytautas 
$irvydukas, nes stilius pana
šus į tos laikraštinės reptilijos) 
pqdėjo savo “prismokų” 
gaičid adresu, nors iš jo postę- 
rįngayiųių matyt, kad jisai nė 
“Naujienų” neskaito.

Tup tarpu vyriausias “Nau
jienų” retjaktorius tik prįeš 
trejetų yra sugrįžęs $
atostogų, kąriaę jisai pralęicįo 
Minnęęcįos valstijoje, nętoĮi 
Duluth — už 57jb mylių nuo 
Ciųcągos. Neį jisai ką nors rąr 
še ąpię to tautiško milžino 
“gramatiką”, nei ji jąm rūpė
jo.

KOMINTERNAS Už 
ROOSEVELTĄ

Prieš kokį mėnesį laiko “Nau
jienose” buvo nurodytą, kad 
Amerikos komunistų partijos 
platforma kuone atvirai pasisa
kę* už fioosevėlto kanSidaįuįos

rėmimą ateinančiuose preziden
to rinkimuose. Komunistų spau
da tuomet labai karštai tai mu
šu nuomonei pasipriešino. Bęt 
pasirodo, kad ji, ginčijosi be 
yeikąįo. į^omunjstų internacio
nalas (kominternas) jau atvi
rai išėjo už Rooseveltą.
- Amerikos žinių agentūros pa

duoda kominterno centro nuta
rimų, priimtą Mųųkypje ir pa
skelbtą biųletinę. Nutarime, 
tarp kitko sakoipa:

“Kominterno nutarimas pri
sidėti prie darbinįnkų orga
nizacijų, rępiiant Roosęveltą, 
yra padarytas ne dėlto, kąd 
mes pritariame ją politikai 
arba ketiname imti atsako
mybę už jo veiksmus. Męs 
darbuosimės, kad butų iš
rinktus Ropsęveltąs, todėl, 
kad mes nurimę sustį^rįpti 

; savo įtaką tarpą cįąuąelįo 
Amerikos radikališkų grdpią. 
Mea visi, turime bendrą tiks
lą, ątsjpit — sumušti Landū
ną, kurįs ątstovąųja jėgoms, 
priešingoms klasių kovos ir 
revoliucijos išsivystymui A- 
merikoje.”
Mes nežinome, ar korespon

dentas, kurią tą žipią persiun
tė telegrafu į Ameriką, tiksliai 
išvertę kominterno nutarimo 
tekstą. Jeigu taip, tai reikia pa
sakyti, kad nutarimas yra lą- 
įpąį prastas. Jo prasmė tokią, 
kad republikonas Landon ir jo 
rėmėjai yra priešingi “klasių

gąnizuo# vietos organizacijų atstovam ir veikėjam pasitarus. 
Reikalaująntięm daugiau informącįjų, Vykdomasis Komitetas 
mielu noru jas suteiks ypątiškai ir per pažangiąją spaudą.

Pelei informacijos organizącijų ir delegatų, dalyvavusių 
Kongrese, pranešame, kad jūsų išrinktasis komitetas pirmame 
savo posėdyje po Kongreso išsirinko iš savo tarpo sekąnčius na
rius į valdybą:

J. Mickevičius, pirminiąku;
R. šnįukas, vice-pirmininku;
L. Jonikas, sekretorium;
Eį Mikužiutė, fįnapsų sekretorium-iždininku.
Kiti Vykdomojo Komiteto nariai:
Pr. A. Montvidąs, F. Abekas ir J. K. Šąi’kiunas.
Tikimasi, kad šią musų atsįšąukimas bus kuoširdingiausiai 

priimtas visos Amerikos lietuvių pažangiosios visuomenės.
Tęskime Kongresą pradėtą darbą pirmyn!

' Padekime Lietuvos liaudžiai nusikratyti fašistinės diktatū
ros įr ątsteigtį demokratinę tvarką Lietuvoj!

Apvięnykime šiąm darbui kuoplačiausias Amerikos lietuvių 
mases!

Amerikos* Lietuvių Kongreso Vykdomasis Komitetas :
J. Mickevįčiąą, Pirmiųipkas.

p. Jonikas, Sękretorius.
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ŽODIS DEL "MUSU SPAUDOS KELIAI’'

Pagelbėkime Lietuvos Liaudžiai Jos Ko- 
voj už Atsteigimą Demokratinės Tvarkos; 
Apjungkįme Vįsą PažangųjįAmerikosLie

tuvių ElementąBendram Kult, 
Progresų Darbui! M

(Amerikos Lietuvių Kongreso Vykd. Komiteto Pareiškimas)

i Jąų pusantro ipępęsip prabėgo nuo istorinio ^įmęrikos Lie
tuvių Kongreso už Atsteigimą Demokratinės Tvarkos Lietuvoj. 
Cleveląpdę išrinktam Vykdomajam Komitetui pavesta atlikti 
milšmiškąs darbas. Kongrese vienbalsiai priimtoj rezoliucijoj sa
koma:

“Sprąstį įr išdirbti praktįškus budus peikimui Lįętųyos žmo
nėm pagelios jų visose kovose prieš fašistinį režimą ir už ąt- 
stęigimą demokratines tvarkos Lietuvoj.

^Įtrąųįifį į Kongresą lietuvių nacioniales organizacijas, ar 
bent jų apskričius.

“Rūpintis šelpimų politinių aųti-fašutinių kalinių Lietuvoj.
“Padėti lietuvių kolonijose Amerikoj sudaryti lokalius ka- 

piitetus Kongreso tikslams vykdyti ir pravesti plačias diskusi
jas už pasiuntimą delegacijos į Lietuvą patirti politinių kalinių 
bjuklę.

“Rūpintis abelnaiš’ Amerikos lietuvių kultūriniais reikalais.”
Mątotę, darbas lalįjai platus įr atsąkomingas. Kad pąąek- 

mingai jį pravesti Kongreso dvasioje, reikalinga kuoplačiausia 
kooperacija Amerikos lietuvių mąsių.

Vykdomasis Komitetas iš savo pusės deda širdingiausias 
pastangas, kad jam uždėtas pareigas atlikti kuogeriausiai. Nė
ra tai lengvas darbas. Dar pirmu kartu Amerikoj pradedama 
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apvienyti įvairių įsitikinimų ir pažiūrų lietuviai išeiviai bendram 
musų tą.utos ir iiaų(įięs ląbįii.

Vykdomasis Komitetas tęsimui Kongreso uždėtų pareigų 
ląikė jau posėdžius ir išdirbo planą, platesniam veikimui. 
Tas planas greitai bus paskelbtas tam darbui pritariančio j Ame- 
rįkos lietuvių spaudoj ir išsiuntinėtas visom organizacijom.

Pagęlbęjimui Lietuvos liaudžiai kovoj prieš fašizmo dikta
tūrą, Vykdomasis Komitetas deda pastangas užmegsti ryšius su
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ąfsakomingom. grupėm Lietuvoj ir, reikia sakyti, yra numato
ma, jog netrukus galėsime perduoti musų broliam Lietuvoj tuos 
pirmus kelis šimtus dolerių, kurie jau dabar randasi Vykdomo- 
jo Komiteto rankose.
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Kolonijose draugai yra prašomi kooperuoti su Vykdomuo
ju Komitetu plečiant lokalius komitetus, įtraukiant į jus trigu
bai skaitlingesnes. įiętųvįų. minias. Aky vaizdo j dabartinių įvykių 
Lietuvoj ir po tokiam pasekmingam Ąpjepkos Lietuvių Kpngrę- 
stii, musų manymu, į mažiau negu metai laiko šiame darbe pri- 
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valo būti įtraukta ne 71,000 Amerikos organizuotų lietuvių, 
bęt mažiausia 200,000!

Norinčios prisidėti prie Kongreso orgaųizącijos, sulyg Cle- 
yęlando suvažiąvįąio tąrjjąų, užsišoką ųuo, 1 iki 5f dolerių į n^e; 
tąs, atsižvelgiant PUQ organizacijos

Kolonijos privalo jau dąbar rengtis prie. ku.opląčiausįų koų- 
fąrencijų. Į jas privalo bt^tį įtrąuktbą vįsos, ar, bęnt didelė di
džiuma tos apielinkės lietuvių organizacijų. Vykdomasis Komi
tetas iš savo pusės pągęįbęs vjsąis gąlįmąis budais Kolodijų lo
kaliam komitetam pravesti Kongreso, užsibrėžtus darbus.

Tad šiuomi prašome jau esamų, lokalių kęrųitetų, kurie su
sidarė dar prieš Kongresą, pasilikti savo vietose iki bus sušauk
tos platesnės konferencijos ir išrinkti pastovus komitetai. Ku
riose kojonijosę tokių komitetų dar nėra,' ten privalo būti sųpr-.

(Žiūrėk “Tėvypės” Nr. 30)
Pažvelgus į Susivienijimo, 

Lietuvių Amerikoj organą “Tė
vynę” manytai, jog jis tik tam 
leidžiainąs, kad jeigu kas rašo 
ką nors pašalinėj spaudoj apie 
jo redaktoriaus butus ar ne
būtus nuotykius, tai tuoj: pa
švenčiama pora ar daugiau 
špaltų pamokslams kaip ir ką 
tie pašaliniai laikraščiai turi ra-, 
šyti. Dar nebūtų taip bloga, 
jei tuos pamokslus duotų kaip 
ir ką pašalinė spauda turėtų 
rašyti naudingo Susivienijimui 
bet dabar editorialutose pertan- 
kiai užima brangios vietos sa
vo ypatos pasiteisinimui.

Nejaugi “Tėvynės” redakto
rius nesupranta, kąd Susivie
nijimo organas yra leidžiamas 
vien Susivienijimo reikalams, o 
ne redaktoriaus? Organas yra 
leidžiamas Susivienijimo lėšo- 
mis ir neblogai, apmoka tiems, 
kurie prie jo dirba, tad kur. 
gavo orgąno redaktorius teisę 
ginčus varinėti su pašalino 
Spauda apie savo ypatą? Ne
jaugi redaktoriaus ypąfą stpyi 
aukščiau1 •Susivienijimo reikalų? 
Nejaugi ponas Vitaitis . negali 
suprasti?, Kas butų, jeigu ir, 
kiti prie organo dirbantieji, pa
reikalautų vietos ginčams su 
pašaline spauda? Juk ir jie, jei 
priklauso Susivienijimui, turį 
tokią pat teisę kaip ir redak
torius, nes visi yra samdiniai.

Koką yrą reikalas Susivieni
jimo nariams žinoti apie pono 
Vitąįęię nesusipratimus su ki
tų laikrąščįų redaktoriais?. Jo
kio. Jęigut pąšąii^ąs spaudos 
redaktorius yrą Susivienijimų 
ną^ys, tad konstituciją nurodo 
kas reikia darytį, bet ne er
zinti visus Susivįenįjįimo na
rius.

Pabalinę spaudą ne visi Su
si vieni j imb nariai gauna skai
tyti. ^Tėvynę” gi gauna visi 
nariai^ Nejaugi ponas Vitaitis 
neį to negali suprasti, kad jis 
pasiveji j a nešvarų būdą savo 
ypatą ginti? Susivienijimo na
riai visai nesidomi, kaip ir kub 
rędaįętoriąi viens kitą apšneka, 
jie nori tik gero ir pamokinan
čio pasiskaitymo.

Ropąs ’ Vitąįtį's “Tėvynės” 
editorialuose myli pasigirti sa-į 
vo rimtumu* ir besroviniu* nu 
feistatymu. Bet to kaip tik ir 
trūksta ponui Vitaičiui.

Srovinis nusistatymas taip ir, 
kyšo “Tėvynės” straipsniuose,, 
kas neparodo nė rimtumo. Pa
šalinėj spaudoj buvo ir yra 
šmeižiami Pildomos Tarybos na
riai, ar ponas Vitaitis visus ly
giai apgina? Toli gražu. Kada 
ponas Vitaitis savo editorialuo-. 
se papeikė tautinės srovės 
laikraščius už jų bjauriausios 
rųŠięs šmeižtus ant ne jų sr.o»

vės Pildomosios Tarybos nariu? 
Tur būt, nė pąts ponas Vitai
tis nė su žiburiu nerastų “Tė
vynės” špąltosę. Bet “Naujie
noj” ir “Keleivis” jau ne kar
tą buvo ftarąmi net ir už tei
singus iškėlimus švieson tau 
tininkų srovės netikusiu dar- 
bų.

Kiek “Sandara”, “Dirva”, 
“Vienybė” ir “Amerikos Liei 
tuvis” yra priządniję ir pri- 
šmeižę Susivienijimo preziden
tą Bagočių, iždininką Gugį it 
kitus ne tautininkų srovės vir
šininkus, bet ponas Vitaitis nė 
žodelio sau nepasivelijo tarti 
apgynimui jų. Bet kada koks 
korespondentas kad ir juokais 
parašo ką nors apie tautinės 
srovės tuzus arba ir patį poną 
Vitaitį “Naujienose” arba “Ke
leivyje”, tai kitas dalykas, žiu 
rėk ir jau ponas Vitaitis varo 
pamokslus apie pašalinės spau
dos nerimtumą ir Šmeižtus.

Ponas Vitaitis skundėsi ir 
visa tautininkų spauda spjaudė 
ir sielojosi ant Bagočiaus už 
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tai, kad Vitaičiui patarė su- 
rinitėti ir kaip vienam iš “San
daros” viršininkų sudraustų 
sandariečių organą nuo varto
jimo biauriausių Šmeižtų ant 
Pildomosios Tarybos narių. I?. 
šalies žiūrint ponas Bagočius 
pasielgė perdaug švelniai su 
tais ištižėliais. Jis turėjo pil
ną teisę suspenduoti ne tik po 
ną Vitaitį, bet ir tuos redak
torius, kiltie yra Susivienijimo 
nariui ir nubausti pagal kon
stituciją.

Patarčiau ponui Vitaičiui, ka
da ąeturi ką rašyti savo edito- 
rialųosę, nueiti į Miesto Kny
gyną, esu tikras, jis rąs ten 
gana medžiagos, tinkamos Su* 
sivienijimo. organui, o palikti 
ginčus tarpe redaktorių paša
linei spaudai, nes “Tėvynė” ne
atstovauja jokiai sriovei, nė 
ypatai, tik Susivienijimui Lietu
vių Amerkoj. Kaip dabar daly
kai stovi, tai visos kitos sro
vės turi teisės ręikaląutl sau 
vietos “Tėvynėje”.

— Slapuko Ęrolis.

PITTSBtjRGH^Pa61'— 25 me- 
tų tarnaitė, Jessie Hankey, ku
ri buvo suareštuota už savo 14
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dienų kūdikio nunuodijimą. Ji 
pripylė šarmo kūdikiui į burną. 
Kartu su tarnaite buvo suim- 
^as ir kūdikio tėvas, mergino? 
samdytojas.

KIEK UAIKRAŠČIU 
YRA PASAULYJE
Apskaičiuojama, kąd visame 

pasaulyje yrą išleidžiama 12,- 
860 dienraščių. Daugiausia 
dienraščių yra leidžiama Euro- 
poję 
ropai tenka du trečdaliai visų 
dienraščių.

Jungtinės Valstijos turi 2, 
160 dienraščių, Azija — 1,640, 
Australija — 200, Afrika — 
210, iš to skaičiaus 73 yra lei
džiami Egipte, žmonės, kurie 
gyvena vidurinėje ir rytinėje 
Afrikoje, paprastai laikraščių 
neturi ir visiškai nežino, kas 
pasaulyje dedasi.

Kinija yrą Skaitomą žurną- 
listikos lopšiu. Pirmas pasąų- 
lio dienraštis buvų pradėtas lę^. r 
sti Kinijoje. Jis vadinosi “Pei- ‘ 
ping Bao”. Dienraščiui buvo 
vartojamas šilkas. Laikraštis 
buvo pradėtas leisti prieš 1200 
metų. Jis dar ir šiandien te 
beina.

Nors Kinijoje pąsirędė pir
masis dienraštis, tačiąu tas 
krąštas laikraščių atžvilgiu yra 
atsilikęs net Azijoje, kur bau
giausia laikraščių yra leidžia
ma Jąponįjoję. Faktišką! Japo
niją turi l,0J3 dienraščių, o li
kusieji Azija — fJMO.

Albanijoje vėįįaųsia. pradėta 
leisti dįenrąščįąį, įutęnt, tik 
1929 m. Iš viso leidžiama ch 
dįęnraščįąi,

j$ųnų žiųoti, kokiam skai
čiui gyventojų įyąiriųęse kraš
tuose tęnką vienas dienraštis. 
Tuo atžvilgiu .pirmą vietą už
ima Šveicarija. Ten vienas 
dienraštis yrą leidžiamas 8,000 
gyventųjų.

Iki nacių įsįgalėjiino antrą 
vietą užėmė Vokiętija, kame 
buvo le.idžįama 49 pusšimčių 
visų ĘųroP°č dienraščių.

trečią vieta tenka Anglijai, 
kame vie.pas Mėnraštis tenka 
107,000 gyventojų.

P.yopprcioųaįiškąį imant, Pie 
tų Amerįkęje yra daugiau dien
raščių leidžiama nekaip Jung
tinėse Vąįstįjosę,

Argentinoje vienas. dienrąštM 
tenka 53,000 gyvęntpjų, o. Jung
tinėse. Valstijose. — 61,000. 
Buepos Aįres mieste išeina 37 
dienrąščįąį įvairiomis kalbo
mis.

Daugiausia prasiplatinęs dien
raštis, tųr. bųt, yra anglų 
VDąfty Mail”. .Kiekvieną dieną 
yrą spąusdinąma 2,000.000 su 
vįršųm to. dienraščio kopijų.

8,65(1 Tokiu budu Eu-

Reikalaukit* “NAUJIENAS 
ant bite kampo, te parduoda 
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
k rašei ų bus gatayną JUUW P®* 
tv,w& MSB ifc’1 * ą- 
vo smagumui, bet Tusu palo- 
varno defc*'

Gar sinki tės “N-nose”
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Seniai jau buvau Bridgepor- 
te ir ypač Jurgio seniau
sioje lietuvių Rymo katalikų 
bažnyčioje. Todėl prišiartinuš 
vadinamiems Parcinkulo at
laidams, rugpjūčio 2 d., sa
kau, VAžiuosiu į Bridgepbrtą. 
Be to, aplankysiu ir Savo- seną 
draugą J. P.

Nors, tiesa, iš namų išva
žiavau ne taip jau vėlai, bet 
koliai tais strytkariais atsibel- 
džiau, tai tik-tik pašpėjau ant 
kfapilds, dėl kttriės radaVi iš
ėjusį inušų čičerietį kunigėlį 
Valančių. Na, už poros minu- 
tų prasidėjd ir suma. Kaip jAu 
daugelį sykių buvau skaitęs 
Naujienose, kad Šv. Jurgio 
klebonas kUn. M. L. Krušas 
yra panaikinęs lietuviškus pa
mokslus ir net Pulkim ant 
Kelių giesmę, tai ilusisfebėjau 
išgirdęs vargonininką A. Po
cių užgiedant “Pulkim ant 
Kelių”. Bet mano džiaugsmas 
buvo labai trumpas, nes vos 
išgiedojęs tos giesmės pirmą 
punktą sustojo. Ir paleido var
gonus vėl birbindamas ko
kias ten svetimtautiškas melo
dijas. O juk vietoj birbinimo 
nesuprantamų lietuviams me
lodiją galėtų visą tą giesmę 
išgiedoti koliai kunigas iškal
ba savo mišių pradžią.

Prasidėjo mišios. Reikia pa
sakyti, kad kun. A. Valančius 
beturįs gerą balsą ir lotihiŠ- 
kai žeria taip, kaip žirniais. 
Ir man dar nespėjus nė ro
žančių apsukti sykį, jau jisai 
sumą baigė. Pamaniau sau, 
Čia tai vyriškai tu padariai, 
nes šiltariiie vasaros ore nerei
kia žmonėms ilgai prakaituoti 
dušnioje bažnyčioje.

Mišios pasibaigė, išeina man 
nepažįstamas kunigas, be kam 
žoš, su dideliu kryžium ant 
krutinės pamokslą sakyti. Na, 
pamislijau, ėia ką nors išgirsi
me nepaprastą. Paprastai, 
kai nuvyksta į svetimą para
piją, tai kunigai yra labai 
drąsus ir jau kad rėžia, tai rė
žia apie Visokius peržengimus 
bažnyčios šventos prisakymų. 
Mat jie žino, kad nereiks su 
klausytojais susitikti Xakisį 
akį ir deltoj ar kas teįsybė ar 
ne, jau kad rėkia, tai rėkia 
ant visų griešninkų ir nepa
klusnių* parapijonų. šitas pa
mokslo sakytojas, kaip vė
liau sužinojau nuo savo drau
go J. P., tai kunigas Drazdys, 
iš Lietuvos atvykęs.

Reikia pripažinti, jogei ne
apsirikau manydamas* kad ką 
nors nepaprastą išgirsime iš 
to svetimo kunigo. Jisai kalbė
jo apie pusę valandos ir la
bai tankiai vartojo sumažina
mos formos žodžius. Daug

rankas tol pakėlęs, kol jam, 
tam jaunam Kristusiukuk at
sibodę laiminti žmonės. Vėliau 
jisai pranykęs. Bet kokiame 
karaliaus palociuje tatai atsiti-i 
ko, tai ir 'nėpė^akė. Tai išgir
dęs, aš ir miSlijYi sau: kaip tas 
Kristus persimainė! Kada jis 
atėjo ant ŽėmČs, tai pasirinko 
BetlijAuš miešto kūtelę, d da
bar, kada jis nori stebuklus 
žmonėms parodyti, tai jali pasi
renka karaiių palocius! Niekur, 
o niekur nesii girdėjęs kunigą 
pasakojant, kad Kristusiuks bu
tų pasirodęs kur nors kokio 
vargšo betufčio trobelėje. Mat, 
Kristusiukui, kaip karaliui ant 
karalių, sulig kunigų filozofija, 
nepritinka su Vargšais draugau
ti ir jiems pasirodyti.

(Bus dAugiau)

Tautinių šokių 
iškilmes

Soldiers Fild 
Aikštėj 
landą vakare rengiama tautinių 
šokių iškilmės.

Kaip žinoma, Kareivių Aikš
tė Chicagoj yra didžiausia pa
rengimams vieta. čia duoda
ma programai, kai norima su
traukti tūkstančius ir desėtkus 
tukstančią publikos. čia de- 
sėtkai tūkstančių publikos ir sm 
traukiama.

šiemet rugsėjo 7 dienai pri
puola Labor Day. Ir ta proga 
rengiama tautinių šokių progra
mas Kareivių Aikštėj, 
mo pildyme dalyvaus 
kos tautų šokėjai ir 
Jų tarpe bus lietuviai.

Lietuviai jau dabar
iškilmėms. Jie mokinasi, šo
kių. Lietuvių Šbkėjtj gru
pėms, kurios ruošiasi šioms iš
kilmėms, pamokos duodama 
Mark White Šąutare Parko sve
tainėj anfrAdiėnib VakafAlš ir 
Humbold Parke trečiadienio va
karais nuo. 6 valndOs.
f Lietuviai ir lietuvaitės, kurie 
'norėtų padidinti lietuvių šokų
jį gfupę besiariinAnčiose iškil-

i- 
arba Į Mark 

į 
Pamokos

Kareivių 
rusėjo 7 dieną 7 va-

Iš viso to skaičiaus 4,7 nuo
šimčiai neturėjo jokid fuimahc 
mokymo.

6.8 nuoširnčiM Apleido moky
klą pabaigę "tik, ketvirtą mo 
kykloš škyrių (grade).

49.1 huošiftfčiai išėjč iš mo
kyklos pirin baigsiant arba bai
gą 8 mokyklds skyrių.
\ 12 nuošimčių metė mokyklą 
užbaigę devintą arba dešimtą, 
skyrių.

17.8 nuoširfičių pasitraukė 
baigę 11 arba 12 skyrių.

8.7 nuošimčiai pasitraukė 
vienliš metus kolegijos mokslo 
metus.

Vieno nuošimčio aštuonios 
dešimtos dalys (.8%) pasiliko 
nežinomos*

Bendrai imant, vidutinis chi- 
cagietis iY chicagietė yra turė
ję truputį daugiau mokyklos, 
negu pirmieji 8 skyriai.

Prof. Lang nurodo, kad vy
rai yra palinkę apleisti ftioky^ 
klį anksčiau, negi! moteryš. 
Tačiau, jeigu vyrai lanko ir to
liau mokyklą, tai bendrai 
imant, jie eina moksle atikš 
čiau, negu moterys.

Įvairios Chicajgo's dalys ar
ba distriktai hėlygiai pasižynn 
mokyklos cenzu. Dugiau mo
kytumo, atrodo, yra susikon 
centravusio brangesniuose apart 
mehtiniuoše trobesiuose ir pa
vienių šeimų namuose. Mažiau 
sia mokytumo užtinkama bied- 
rių namų apielinkėse, ypač arti 
sunkiosios pramonės centrų, o 
taipgi srityse, kurios apjuosia 
centralinį Chicagos biznio dis 
triktą.
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ko vieno savo 
draugo

Antradienį, VugpiuČio- 11 d. 
■pAsfinirė juozApas Draugelis, 
į>eįr,, nekutj laiką Sirgęs Hžiova.

įirAįgėliš priklAusė prie ChL 
cagoš LiettiVią Draugijos ir 
dar kelią vietinių draugijų. Per 
ilgą laiką dirbo kaipo dženito- 
riiiš ir buvo labai su Visais 
draugiškas. Todėl kas tik suži
no apie jo mirtį, labai apgai
lestauja. ■-

LaiddtUvės įvyks šeštadienį, 
rugpiučio 15 d. 2 Vai. įo pietų 
į Tautiškas Kapines.

Northsaidietis.

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Šis skyrihs yra v'edainas tikslu pdidėlbėti mtišiį. skaitytojams susirasti, kur galima ■ nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktiį/intaisų ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių Čia skelbimų 
tteį/dlite šiiširasti k6 ieškot* pašaukite Naujienas, Ganai 8500, ir klauskite; biznio Pgtaįįįo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.
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Progra- 
kelioli- 

šokėjos.

ruošias1’

,J A ■

mėse, prašomi atsilankyti., šo 
kių pamokoms , 
White Square Parką, arba 
Humboldt Parką.
nieko nekaštuos.

Chicagos gyventojai 
ir Mbkįidos

Kai daryta 1934 mėtų Chi- 
cagos gyvėntojų šiiraŠymas, tai 
vienas surašymo direktorius

pripasakojo apie įvairius ste- bWd Chicagos AntVeirm^d pro-- 
buklus, kuriuos KristusiukaS fesorius lįarig. Dabar prof. 
parodąs čia ant žemės. ,Ypač Lang priruošė apskaičiavimus, 
vienas mari įsmigo atmintin. 
BuVę tai kokioj ten karaliaus 
palociaus koplyčioje, kad kuni
gui mišias Taikant ir jam pakė
lus kieliką pasirodęs ant kuni
go rankų mažas vaikelis Kris
tusiuks ir laiminęs žmones. Ku
nigas tai patėmijęs ir laikęs metų amžiaus arba senesni.

Dabar prof. 
Lang priruošė apskaičiavimus, 
kurie prodo, koks nuošimtis 
Chicagos gyventojų yra baigęs 
tas ar kitas mokyklas, arba ku
kio laipsnio jose pasiekęs.

1934 mėtą cenzas parodė, 
kad Chicagoj gyveno 1,179,993. 
vyrai ir 1,184,485 moterys 18

. PASKOLOS ant NAMU
' Skolinant Pinigus ant . Pirmų 

MorgiČių lengvais išmokėjimais
Jusi) pinigai yra apdrausti iki $5,000.6b per Federal

vings and Loan InšurAn'Ce Corporation.
Z>eZ informadijų kreipkitės į

S a- {

Vincas Briedis pa
ėmė kriaučių šapą

. NGRTH SĮDJĘ. — Ramus ir 
plačiai Northsidėj žihomas pi
lietis, Vincas Briedis, paėmė 
kriaučių šapą iš M. Veželio, 
kurs turėjo ją Leavitt gatvėj, 
prie Lemoyne. Taigi tas biznis 
pasiliko lietuvio rankose, kaip 
buvęs.

V. Briedis yra patyręs kriau- 
čius, il^us metus dirbęs kriau
čių Storuose (krautuvėse) ir 
namuose, ir Visuomet kitiems 
siūdavo naujus drabužius.

Dabar jis nusipirko šią ša
pą, kurioj netik šiUVa naujus 
drabužius, bet taiso, valo ir 
prosija jau dėvėtus.

Linkėtina drg. Briedžiui ge
ro pasisekimo, ir reikalui esant 
patartiną lietuviams kreiptis į 
drg. Briedį. , t

čia tenka priminti, kad jte 
per ilglis metus buVO 'Čhica 
gos L’i'ėtūvią prhiigijoš Savi
tarpinės Pašalpos finansi; sek
retorius ir tą darbą atliko tei
singai ir tinkamai, bet dėliai 
kasdieninio savo darbo aplin
kumos turėjo rezignuoti.

bedarbiams fondus

l'FEDERM^AVlte
Mand LOAi*i AssdtiKTioN 

o r čtffc'AGd

WEST CERMAK BOA D
Ben. J. KaząŪ^skąs, Rašt.

2202

> ANGLYS—COAL New Century TaVern 
BERGHOFF alus 

3149 So. Halsted Št 
Tel. VICtory 2679

» AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
Šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobilių pardavėjai ir auto me- 
kahikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

i i, ■ ■ ■111 i ..

MILDA AUTO SALES
.<’•'< G.. ' '■ , . . , . į s .

Vienintelis lietuvis pardavėjas 
Bųick ir Pontiac automobilių. Už
laiko šešis patyrusius mekanikus. 
Pataisymo darbai yra garantuoti ir 
bus praleisti valdžios inspektorių.
Domininkas Kuraitis

806 West Blsti Street 
Victory 1696

J. K. AUTO REPAIR SHOP
Repairing
Service —■ 
painting.

Darbai garantuoti. Geras ir 
bus patarnavimas. • : '

JAS. KASLAUSKAS 
911 W. 3Šrd Place Yards

autom_____r____ ___________
kahikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

zV ■ j J- ,o‘.; i AV oi itL. K Organizuokime lais
vamanių kuopas

Rodosi, ne kartą buvo ragi
nami laisvamaniai atgąivinti 
gavo orgahižaciją, bet kolįa* 
kas dar nieko negirdėti apie 
darbą šik linkme. Nors ir dak
taras šliupas buvo atvykęs į 
Ameriką ir tapo sutvertas cėn- 
traliniš komitetas, tačiau apie 
kiek gyvesnę darbuotą laisva
manių judėjimui atgaivinti nė
ra žinių. t

Teko kalbėtis šiuo reikalu su 
keletu draugų. * Visi jie yra 
prielankus laisvamanių organi
zacijos idėjai. Bet nesiranda 
koliai kas žmogaus, kurs suma
niai darbą vestų. Kitas daly
kas tai tas, kad, daigelio pa
reiškimu, hėširiori dirbti ben
drai SU baubimais, baubliais, 
kurių prigelba ir buvo sugriau
ta laisvamanių organizacija.

Man rodosi, ltkad tą nenorų 
mes turėtumėm nugalėti. Tei
sybė, baubliai pridarė daug ža
los musų jUdė/imui. Bet laikas 
bėga ir viska^'1 tobulėja, taigi 
reikia tikėtis,” kad pasidarys 
žmoniškesni ir»labiau sukalba
mi tie ėletnėntai, dėl kurių pra
eity laisvamanių judėjimas nu
kentėjo, O laišyamanių organi
zacija šiandie yra būtinai rei
kalinga, 
stokime 
vėlu.

— Overhauling — Battery 
Straightening fenders and

sku-

0955
- u > ■ . . .

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

4020 ARCHER AVENUE 
Tel. Lafayette , 2082 

ii iįimi i fynifii į iri»i) į- i

Lietuvis uteštAotas 
dėl automobilio 

nelaimes
Anksti trečiadienį, 12:45 va

landą, du automobiliai susidau
žė prie Dariem ir North avės. 
Vieną tų automobilių operavo 
Walter Brazes, 1635 Wabansia 
avenue, o kitą Eugene Audy 23 
metų, 1008 Girele avenue, Fo- 
ręst Park. Pasažieriai abiejų 
automobilių sužeisti. Policija 
sulaikė Brazį ir kaltina jį pra
važiavus raudonas šviesas.

OLiill ii

todėl ilgai nelaukdami 
darban, koliai dar ne-

—* Laisvamanis. ;

Sugriuvo dirbtuves 
1*4 "ji zL. • -t 

trobesis 
'.,.. ... < ■; ■

Tuščias dirbtuvės trobesis 
adresu 128 North Ada Street, 
kurį seniau rendavo saldai
niams dirbti firma, antradienį 
sugriuvo. Niekas iš žmonių, ne
nukentėjo.

Tyrinės saliunų biznį

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

Pocahontals Mine Run Scrėėned 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Joseph Rūta TaVern 
BERGHOFF IR AMBROSIA 

ALUS.
3267 SO. Halstėd St

Chernauckas Coal 
Company 

1900 So. Union Avė.
Tel. CANAL 2183

Educational 
Mokyklos

ANGLŲ KALBA 
Prisiunčiamo paštu pilną kursą ang

lų kalbos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

31Ū6 S. Halsted Št., Chicago, III. 
į-,,.-.. u,:.-..

Jos. Jacikas Tavėrn
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad ešu Tavem biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi .ge
ros rūšies degtine, Vynas, alus Am- 
brozia, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui, ir muzika šeštadieniais. . Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus'atsilankyti į Inusų naujų užei
gą. v Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englevmod 2792 

6556 .So. State Št.
kampas North Wėšt 66 SU

* LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami C j 

vaikams ..... .....—.....1T I
Palagas ligoni- >45*0
Akušerija ha- 

muose  —............ tĮ
Medikhlė ėgzariii- <51 "C

nacija ■ *
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avė.

» PAVEIKSLAI —
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Englewood 5883—5840

Alula’s Tavern
Musų užeigoje visados yra geroš. pu
šies degtinė?, vyno, alaus, cigArd, 
cigąretų ir užkandos. Vieta naujai 
atidaryta ir gražiai išpuošta. Stalai 
moterims ir merginoms, teipgi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame vi
sus . draugUs ir pažistainus i 
AnYih’s Tavern.Sa’vininkės mama ir 
duktė. v. . . iB. & A. Peciuliuniene

8446 So. Vincennes Avė.

MEMEL CAFE
* 1325 North Halsted Streėt .

Musų užeigoj visuomet randasi ge
riausios rūšies gėrimai kaip ameri
koniški. taip importuoti ir visokios 
rūšies maišyti alus Miller High Life, 
taipgi gaminame kasdiena Šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi ir 
malonu? pktariiavim&s. Kviečiame 
visus1 draugus ir pažįstamus atsilan
kyti.

Savininkės Mama Ir Dūkti. 
EMMA IR EMILY.

Illinois valstijos ^tstėvų bu- 
tas priėmė vienbalsiai guberna 
toriaus Hprnerio paruoštą bi- 
lių, sulig kuriuo pašalpos fon
dai valstijos bedarbiams bus 
pAdidinti iiiid 2 iki 3 milioną 
dolerių mėnesiui. Kadangi at i 

stovą bute nepaduota nė vienas 
balsas prieš šį bilią, tai .- nužiū
rima, kad jį gfeitAi priims ir 
valstijos senatas. Kai dėl gu
bernatoriaus,, Lai jis priimtą le- 
gislaturbį bijių tuojau pasira
šys, jei legislatura perdaug bi- 
lių nėi&kraipys.

Tarp kitko Atstovį buto pri • 
imtame biliuję nusakoma, kad 
iš skiriamų bedarbiams fondą 
galima išleisti 5 ntiošimčiūs ad
ministracijai, kitaip sakant,; 
ofisą reikalams, pristatymui ph-; 
šalpos etc., už Chicagos ribų. 
O ChicAgoj administfacijos rei
kalams gklimA bus išleisti iki 
8 Nuošimčių skiriamų pašalpai 
fondų. J J

Gavęs Juvenile Protective 
Assocįation skundą, policijos 
komisionierius Allman nutarė 
pasiųsti policininkus apžiūrėji
mui kiekvieno iš tukstanties 
saliunų, kurie jam buvo įvar
dyti. Jis įsakys policininkams 
apžiūrėti ir kitus saliunWs ir Va 
portiloti, kaip, ją nuožiūra ,to
se alinėse biznis yra varomas.

A.tA.
AGOTA YŪRGAiTUENĖ

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
rugp. 10 dieną, 7:45 vai. vak., 
1936 m., sulaukus puses am
žiaus, gimus Šakių apskr., Sla- 

. vikų parap., Augštosios. kaime.
Amerikoj išgyveno 22. metu.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Juozą 18 metų, seserį 
Marijoną, švogerį Kastantą 
Andrijauskus, pusseserę Mari
joną, ĮšvOgerį Juozapą Lapinai- 
čiųs, Detroit,. Mich. ir jų šei
myną ir giminės, o Lietuvoj— 
tėvelius, brolius ir gimines.

Kūpąs pašarvotas randasi Š. . 
M. Skudo koplyčioj, 718 Wešt ’ 
18th . St. . . , : . G (

Laidotuvėmis rūpinasi, sesuo ; 
ir švogeris Kastantas Andri- 
jaūkkai, 4525 S. Talman Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, rugp. 14 d., 8 vai. ryto iŠ 
koplyčios į Dievo Apveizdos 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve- , 
lionės sielą, o iš ten bus nuly- ‘ 
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Agotos. Yurgaitie- 
hės gimines, draugai ir pažįs- ' 
tatoi esat nuoširdžiai kviečiami ' 
dalyvauti laidotuvėse ir šutei- , 
kti jai pėškutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą. '

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, sesuo, švogeris, pusse

serė ir gfinihės. <
Patarnaują Laid. Direktorius 
S. M. Skudas, tel. Monro6 3377

Banls Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St.

M - -į .--V

Troy TaVern
ros fušies degtinė, vynas, Topa'z ir ” ... , , A. .« penktadie-

is veltui, šežta- 
ižkkndžįai. Taipgi

i v'-

LO VEIKIS
KYIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams

Tel. BOUlėvard 7314
i I i ‘iiiiiAn nDMiiiiaifti-ą Ai.'iMrijiwįlii.MilUfcfciii
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JUOZAPAS

IR
REPuHic 8340

GfcRB. Naujienų įkaityto-. 
Jo* ir skaitytojai prašomi; 
pirkinių reikalai s eiti i tas• 
4p*autųvea, kurios skelbiasi) 
Naujienose. ,

• SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tailor

Pranešu visiems draugams ir kostu- 
meriams, 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.
i -IV ’ . ..i;..... į... :......................   ..

TAVERNOS
EAGLE RESTAURANT.— Peter 

Vegis, Savininkas.
1745 SOūth Halsted Street.

NAUJIENAS
Pinigus Lietuvon
Ov i -i

lopraJo Lietuvos žmonėsir .
to® pataria Lietuvos bafe :

Musų užeigoje visados randasi ge- 
i '' 
Koller alus ir cigarai, 
niais duodama žuvi~ 
dieniais muzika ir uL „ _ r 
yra it erdvinga svetainė gražiai iš
puošta. su daug stalų fnOterims ir 
merginoms — tinka vestuvėms, pa
rėtos ir kitokiems parengimams. 
Kviečiame Visus draugus Ir pažįsta
mus. Savininkai 4 
FRANK ir MAttCĖttA S^lMKAl 

4314 Ardher Avie. tel. Lafayette 2617

21-st PLACE TAVERN 
& RESTAURANT

Steikai porčiapai ir kiti Šilti val
giai, Riverside alus,, visokios ;gęft>s 
rųšte's degtinės Ir savininko . vardu 
A. Stukas TO'hy’s Privbte Stock deg
tinė ir cigarai. Savininkai-— . • ?
ANTANAS IR AGNUS STUKAI 

701 W. ŽlstPIace 
*tel. CA^)t

- — ^.1 .į . ...A.1.Į , „Ui,. ■■■■. ..*4-10 ■ ■

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

PETĮE YOUNG 
82nd altu Kebli Avenue

—gyigAžft.4 ji t----- ■“-f"------- :—"

: . r Juozapas Draugelis
Persiskyrė su šiuo pasauliu rugp. 11 d., 3 Vai. įo{ pietą, " 

1936 m., sulaukęs puses amžiaus, gimęs Vilkaviškio ap
skrity, Šunskų parap., Oželių Skaiine. Amerikoj išgyveno 
Žb įnetuš.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Marijoną, po tė
vais Pažėriutę, sūrių. Juozapą, dukterį Helreną, seserį < 
Elzbietą ir švogerį Antaną Kudzmą, 2 švogerius Pran- 
ęiškų ir Vincentą Pažerius ir brolienę ir gimines, o Lie
tuvoj 2 brolius Andriejų ir Petrą, 3 Seseris Marijoną, 
Oną ir Helleną. . >

liūnas pašarvotas randasi 4354 W. Grand Avė. koply
čioje. ’Ląidotuves įvyks šeštadienį, rugp. 15 d., 2 vai. po 
pietų iš koplyčios į Tautiškas kapines. t

Dėl platesnių žinių Šaukite Belmont 1463.
Visi A. A. Juozapo Draugelio giminės, draugai ir pažy

stami, esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir T 
'suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Šunus, Duktė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja Laid. Dir. J. F. Eudeikis,. tel.
Yards 1741

LEGION INN
Pranešam draugams ir pažįsta

miems, kad esame naujame tavėrn 
bižnyje. Musų užeigoje visados ran
dasi geros rūšies degtine, vynaš, 
•Creątn City alus, cigarai, cigaretai. 
Penktadieniais veltui žuvis, šeštadie
niais užkandžiai ir muzka. Erdvinga 
svetaine gražihi išpuošta dėl vestu
vių, parių ar, kitų parengimų. Savi
ninkių STANLEY BAGDONAS H?

GEDVILAS.
2701 W. 47th Street

.<* ... ........... . ■ ‘ ■ «•»■>*•* iw»»;*ii¥t ......  ■» i

Mill Tavorn uriuvit iTim įdvviii
Mūsų Užeigoje visados randai gel-ds 
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

Maike BiAgo Tavėrn
Musų užeigoje ..randasi geros rų- 

šies degtine, vynas, Monarch alus, 
digarai ir malonus patarnavimas. 
Prašome visi draugai ir.lietuviai at
silankyti ir linksmai laiką praleisti.

Savininkas MAtKE fclAGO
i , . Tel. Lafayette . 1490
4358 So. California Av.



NAUJIENOS, Chieago, III. Ketvirtadienis, -rugp. 18, ?3&

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms
šie lietuviai ir lietuvaitės M 

siėmS laisnius (leidimus) V* 
dybomi:

Charles Sterbis 26 m. ir Mary 
Žak 21 m.

Joseph Smilgevich 45 
Marion Kotosky 24 m.

Anthony Malyszka 23 
Irene Dybas 21 m.

m. ir

m. ir

Stilsono prakalba
Sekmadienį, rugpiučio 9 d., 

Dambrausko farmoj laikraštis 
“Naujoji Gadynė” turėjo išva
žiavimą. žmonių suvažiavo 
sėtinas būrys. Programas 
sidėjo iš dainų ir kalbos, 
rią pasakė Stilsonas.

Stilsonas, pradėdamas kalbų, 
paačiavo visiems, kurie prisi
dėjo tuo ar kitu budu prie jo 
paliuosavimo iš kalėjimo. To
liau jis papasakojo už kų pir
mą kartą buvo areštuotas ir 
nuteistas trims metams kalė
ti.

Nuo šios bausmes jis pabė
gęs ir slapstęsis 16 metų. Pirm 
septynių mėnesių buvo areš 
t uotas ir įmestas į kalėjimų. 
Bet ve kas svarbiausia; jis, 
Stilsonas, turįs įrodymų para
šytų juodai ant balto, kas yra 
kaltininkai to paskutinio įvy
kio.

Stilsonas papasakojo, kaip ir 
kodėl įvykęs lietuvių komunis
tų skylimas. Kaip jis negale 
jęs pakęsti komunistinių biurų 
centro žiaurių patvarkymų. 
Taipgi kiti, kurie pasipriešino 
to centro patvarkymams, buvo 
išmesti iš partijos ir apšauk
ti sklokininkais. Nuo to laiko 
“ščyrieji” komunistai juos nie
kinę, šmeižę ir net sekioję.

Kur tik įvykdavo jo, Stilso
no, prakalbos, ten “ščyrieji” 
komunistai pradėdavę šaukti : 
Koks tu* Butkus esi, tu ne Būt 
kus, bet Stilsonas! Tu slap
stais nuo bausmės, ir tt.

O V. Angaretis, kurs Tilžė
je, Prūsuose, redagavo laikraš
tuką “Balsas”, viešai paskel
bė, kad Stilsonas randasi Bos
tone ; net padavė adresą kur 
dirba. Bet tuo kartu tas laik 
raštukas nepateko į valdžios 
agentų rankas. Jei butų pate
kęs, tai be jokios išeities bu
tų prisiėję jam, Stilsonui, trys 
metai kalėti.

Taip Stilsonas nusiskundė 
savo buvusiais draugais.

Toliau papasakojo, kaip pa 
skutinį kartą pakliuvo į vald
žios agentų rankas ir atsidūrė 
kalėjime, o dėliai to susidarė 
komitetas jam gelbėti. Tam ko
mitetui jis ir pavedė savo li
kimą.

“Ščyrieji” norėję, kad komi
tetas jam gelbėti susidėtų iš 
srovių, o tos trys srovės bu
tų tokios: Komunistų Partija, gadyniečiais draugiškai sugyve-

pa
su
ku-

Komunistinio Centro .Biuras ir 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas. Tai, girdi, butų buvę ne 
kas kitas, kaip vienas kūnas 
trijose asabose. Norėta praves
ti į komitetą daugiau* savųjų 
ir paimti jį į savo kontrolę, o 
tada Varyti savotiškų propa
gandų ir, progai pasitąikius, 
pasirinkti dolerių saviems rei
kalams. Gi jis, Stilsonas, butų 
turėjęs sėdėti kalėjime tris me
tus. O dabar, po septynių mė
nesių, esu laisvas.

Tai ve kaip nupasakojo Stil- 
sonas. Prieš užbaigdamas kal
bą Stilsonas ve ką pasakė: Aš 
nenorėjau ir griežčiausia bu
čiau priešinęsis įėjimui į komi
tetų man gelbėti dviejų sro
vių — tai komunistinio biuro ų 
fašistų. Ba, girdi, kai aš laiky
davau prakalbas, tai Limbiniai 
mane puldavo iš vienos pusės, 
o fašistai iš kitos. Net vienas 
fašistų vadas mano prakalbo
se viešai pasakė, kad tokiems 
gaivalams, kaip aš, tai tik ir 
vieta kalėjime.

Tai matote kokį palyginimą 
padarė Stilsonas — kad tarp 
komunistų ir fašistų nėra skir
tumo. Jeigu taip, tai kodėl jis 
nepameta viso komunizmo? Juk 
sklokininkai tiki rusišku komu 
nizmu ir garbina Stalinų, o tuo 
pačiu laiku nurodo, kad komu 
nistai ir fašistai yra darbinin
ko priešai.

Nors Stilsonas ir pasakė, 
kad po jo padu nieko nėra pa
slėpta, kad viskas, ką sakąs, 
yra teisybė, tačiau aš abejoju 
ir patariu dr-gui Stilsoniri ge
rai apžiūrėti savo padus: gal 
kartais randasi ten kas pasi
slėpęs. Jeigu tai butų teisybė, 
tai kam reikalingos tos frak
cijos? Ar nebūtų geriau dar
bininkų klasę vienyti, o ne skal
dyti ?

Stilsonas pasisakė, kad bu
vo socialistas. Bet jis nudar
dėjo pas komunistus ir šmeižė 
savo draugus kiek drūtas.

-Dar Stilsonas pranešt, kad 
neužilgo busią atspausdinta 
“Naujojoj Gadynėj” visi išda
vikiški dokumentai.

— A. K. Sargas.

na ir vieni kitus paremia. Tai 
yra geras dalykas, 
menininkų pasidarė 
mas.

Rengia išvažiavimą 
giriose

Nedelioj, rugpiučio 16 d*, 
prie užbaigos parengimų, kurių 
mažai buvo šių vasarą dėl dide
lių karščių, Pirmyn choras ren
gia išvažiavimą į Jefferson gi
rias. Visų parengimų vietos yra 
:abai- išdžiuvusios, numintos ir 
visur pilna dulkių. Tad Jeffer
son girios dabar yra geriausia 
vieta parengimams, nes čia dul
kių nėra, o ir oras tyresnis. Be 
to, paranku privažiuoti taip ma
šinomis, taip gatvėkariais. To
dėl patantina Pirmyn choro rė
mėjams ir pritarėjams, taipgi 
ir plačiųjai Chicagos lietuvių 
visuomenei atsilankyti) šį išva
žiavimą. —X. š. \
Agituoja už vėlesnę 

automobilių regis
traciją

kad tarpe 
draugišku-

Jefferson

lankėsi Naujienose
Trečiadienį, rugpiučio 12 d., 

Naujienas atlankė J. V. Stilso
nas, Naujosios Gadynės redak
torius, neseniai paleistas iš ka
lėj imo,. kur išbuvo septynius 
mėnesius. Stilsonas dėliai prie
šinimosi Pasauliniąm karui bu
vo nubaustas tris metus kalėti, 
ilgą laiką slapstėsi, pagalios 
valdžios agentai j j suėmė ir 
dabar paleido.

J. V. Stilsonas ketina pabūti 
Chicagoj dar kurį laiką.

Trys berniokai prisi 
pažino Užmušę * 

žmogų
Walter Maliczicz 22 metų 

1134 East 90 Street, ir Joseph 
Grigą 20 metų, 1135 East 91 
Street, prisipažino policijai, kad 
jie sumušę Albertų Fabian 46 
metų, 639 East 90 Street, taip 
biauriai, jogei jis mirė. Areš
tuoti berniokai įtarė, kad buvęs 
jų draugijoj dar trečias, 
Frank Kokur 22 metų, 
Cottage Grove avenue.

ta:
9229

CLASSIFIED ADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Pirmyn choras vėl 
laimėjo

Kaip žinoma, automobilių re
gistracija ir laisnių išpirkimas 
Illinois valstijoj turi birti pa
daryta, bent oficialiai, 1 dieną 
sausio mėnesios naujų metų. 
Trysdešimt viena valstija jau 
yra įvedusi registraciją auto
mobilių vėlesniu laiku, ' negu 
sausio mėnesio 1 diena.

Porą metų atgal, kaip pra 
neša Illinois Motor Club, Maino 
valstijoj įvesta patvarkymas 
registruoti automobilius kovo 
mėnesio 1 dieną. Pasėkos pa
sirodė tokios, kad gazolino iš
parduota tais metais 1,985,000 
galionų daugiau ir taksų už 
gazolinų surinkta $79,400 dau
giau, negu metai pirm' to.

Michigan valstija perkėla 
automobilių registracijų vėles
nei datai taipgi. Ir čia paseka 
buvo tokia, "kad gazolino par
davimas padidėjo 5,001,000 ga
lionų, o taksų už gazoliną su
rinkta $150,030 metams dau
giau.

Taigi dabar pradėta varyti 
vajus, kad ir Illinois valstija 
perkeltų automobilių registra
ciją vėlesniam laikui, negu sau 
šio 1 diena, pavyzdžiui, kad 
jai butų paskirta kovo 1 diena

3,500 susirinko Ash- 
land auditorijoj

• . , ' ; ■ * “P ' '•..■ ■■ i : I ■' ■■

Gal būt daugiau kaip 3,500 
žmonių dalyvavo mas'niame 
mitinge Ashlapd auditorijoj 
antradienio vakare, kad, išreik
šti užuojautą ir sukeikti para
mą Ispanijos darbininkams ir 
valdžiai, kurie dabar grumiasi 
su fašistais. Surinkta $1,500 
aukų. Priimta rezoliucija rei
kalaujanti, kad jungtines Val
stijos ištrauktų iš Ispanijos 
vandenų savo kariškuosius lai
vus, kad prisilaikytų griežto 
neitraliteto ir kad nebūtų siun
čiama sukilėliams amunicija iš 
Jungtinių Valstijų.

Baus už kišių ėmimą 
ir davimą

Vyriausybę pasiekė skundai, 
kad darbininkai patikriną 
automobilių stovį ima kyšius 
ir išduoda paliudymus už tuos 
kyšius netikusių, važiuoti auto
mobilių ir trokų savininkams. 
Todėl kai kurię, ąldermanai pa
ruošė patvarkymų, sulig ku
riuo bus baudžiami už kyšius 
taip priėmėjai, taip davėjai nuo 
$1 iki $200. Kaip vakar mie
sto taryba turėjo tai svars
tyti. - I .

Traukia teisman ele 
vatorių kompaniją

Automobilistų dė 
mėsini

Pastaruoju laiku teismai 
Chicagoj sunkiai baudžia asme 
nis, kurie važiuoja automobi
liais girti. Antradienį betgi 
teisėjas Daugherty nubaudė 14 
dienų kalėti James Marshall’r; 
42 metų, 20 East 31 Street, už 
tai, kad jis važiavo dešine gat
vės puse arba “lane”, reiškia, 
tai išvažiuodamas į kairę pu
sę, tai įvažiuodamas į dešinės 
pusės ribas. Už tokį pat pra
sižengimų ir kitas asmuo, bū
tent Vincent Leyden 25 metų, 
15 North Sangamon st.

Užgriebė nelegaliai 
laikomus narkotikus

Detektyvų sk vadas, vado
vaujamas leitenanto Cusak, pa
darė kratų adresu 3872 Lake 
Park avenue. Konfiskavo nar
kotikų, žinomų vardu heroin 
vertės $8,000. Areštuoti taip
gi patalpose rasti Joseph Pat- 
terson 42 metų ir Sam Marge
lis 43 metų.

Mirė žymus daktaras
Mirė Dr, Jacob Frank 80 me

tų, kurs buvo žinomas kaip 
smegerių specialistas chirurgas.

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užrašom visokios rųšies apdraudas 
-—Insurance. Padarom dokumentus. 
Išrenduojam, parduodam arba išmai- 
nom nekilnojamas savastis.

Z. S. MICKEVICE and CO; 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

REIKALINGA mergina- 20-25 la- • 
ba| geriems namams. Nėra virimo, 
maloni aplinkuma. Ardmore 1999, 
1018 Derwyn.

Kaip atrodo, taf Pirmyn cho
ras pralenkė visus ne tik meno 
srity, bet ir sporte, štai nedė- 
lioj, rugpiučio 9 d., Pirmyn 
choras vėl tapo laimėtoju/nes 
choro basebolininkai turėjo 
rungtynes su Naujos Gadynės 
basebolininkais ir laimėjo dvi
dešimt (tris prieš Naujos Gady
nes penkias ar šešias. Tai jau 
antrų kartų laimėta tokios 
rungtynės. P|rmų sykį buvo lai
mėjimas Liepos darže, kada tri
jų chorų buvo bendras paren
gimas, dabar gi Dambradsko 
farmoj per Naujos Gadynės 
parengimų. x

Bet pirminiečiai tuo besidi
džiuoja perdaug, nes su nauja-

Du žmonės užmušti 
traukiniui ir trokui 

susidaužius
Du žmonės užmušti, kai Illi

nois Central priemiesčio trau
kinys iš dviejų vagonų sttfsi 
daužė su troku, vežusiu alų, 
prie Ashland avenue ir 124 gat 
vės, Calumet Parke.

Traukinys trenkė į trokų 
taip smarkiai, kad numetė jį 
kokias 100 pėdų tolyn. Kitoj 
pusėj pirmasis traukinio vago
nas nušoko nuo bėgių.

Nelaimėj užmušti Melviu 
Goetz 20 m., 154 East 154 st., 
troko šoferis, ir Gilbert West- 
enburg 18 m., šoferio padėjė
jas, 14543 Myrtle st., Harvey.

P-nia Celia . iStollery, 4660 
Broadway, tapo ( sužeista, kai 
važiavo prisigrudusiame eleva
toriaus vagone.i Dėliai to ji da
bar traukia teisman elevatorių 
kompaniją, tiksliau pasakius, 
kompanijos resyverius. Mat yra 
mažai kam žinomas miesto pa
tvarkymas, kurs reikalauja 
elevatorių kompanijų parūpinti 
pakankamai vagonų ir leisti 
elevatoriaus traukinius pakan
kamai dažnai, kad pasažieriai 
galėtų važiuoti parankiai (com- 
fortably). O kadangi traukinio 
vagonas buvo prisigrūdęs va
žiuojančių, kai ji tapo* sužeista, 
tai dabar moteriškė reikalauja 
$25,000 atlyginimo iš kompani
jos.

GARSINKITES
NAUJIENOSE

GRAND OPENING
JOSEPHINE TAVERN

6334 SO. WESTERN AVĖ
— įvyksta —

RUGPIUČIO 15 D., 1936

Šešios gazolino sto
tys nubaustos už 

nepilną mierą

Kviečiu visus draugus ir pažįstamus į musų iškilmingą naujos užei
gos atidarymą. Bus skanus užkandžiai veltui ir gera muzika; links- 

minsimės visi iki ankstyvo ryto
JOSEPHINE PILKIS, Savininkė

Teisėjas Gjbson E. Gorman 
nubaudė šešių gazolino stočių 
operuotojus sumokėti po $25 ii 
teismo kaštus už ''tai, kad jie 
nedavė automobilistams pilnos 
mieros gazolino.

$855,792 senatvės 
pensijoms

Washingtone paskelbta, kad 
federalė valdžią pasiuntė Illi
nois valstijai $855,792 senat
vės pensijoms. Tai pirmieji 
pinigai, kuriuos gaus iš Wash- 
ingtono Illinois valstija šiam 
tikslui, ir dėka jų senatvęs pen
sijos bus pakeltos nuo $15 ik; 
$30 mėnesiui. ;

.Bosses Won’t 
Hire People with 
Haliiosis (BREATH)
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

fZith the best to choose Irom these days, em- 
ployers favor the peraon who ia most attrac- 
tive. In buslness lite aa in the aoclal world. 
halitosis (unpleasant breath) ia conaidered the 
worst of faults.

Unfortunately everybody ouffera from thla 
offenslve condition at some time or other— 
many more regularly than they thl..k. Fermen- 
tation of fooa parudęs skipped by the tooth 
bruah ia the cauae of most caaea. Decaying 
teeth and poor digeation also cauae odora.

The quick, pleaaant way to improve your 
breath ia to ūse Listorine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine halts fermentation, a major cauae 
of odora, and overcomea the odora themaelyes. 
Your breath becomea sweet and agreeable. It 
'dll not offond others.

If you value your Job and your frienda, ūse 
Liaterine, the aafe antiaeptic, regularly. Lam> 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

I r

Don’t offend others • Check 
’balitosis mth USTERINE

CLASSIFiEDADS

Paskendo duobėj

SUSIRINKIMAI
Kriaučių lokalo 269 A.C.W. of A. susirinkimas įvyks penkta

dienį, rugpiučio 14 dienų, Amalgamatęd centro trobesy, 333 
So. Ashland boulevard, 7:30 valandą vakare. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti. — Valdyba.

ZARASIŠKIŲ KLIUBO susirinkimas įvyks šį vakarų 8 vai. 
p. p. Žukauskų name, 2126 So. Halsted St. Visi kliubp na
triai malonėkite laiku susirinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. — Al. Saikus, Sekr.

Ieškoma pasken
duolių
- II I II ■>.

Pasigenda Dr-o Bernardo C. 
Rux, dentisto, 5730 West Huron 
Street, ir p-lės Irene K<towski 
iš Ivanhoe. Minnesota. Dr. 
Rux ir mergina praėjusį sek- 
madeinį, valandų anksčiau nei 
kilo audra, išplaukė irkluoja 
mu laiveliu į ežerų. Prisibijo- 
ma, kad audrai užėjus jie pas
kendo. Pakrantės sargyba ieš
ko jų.

James Miliip 18 metų, 416 W. 
47 place, paskendo antradienį, 
maudydamasi f smėlio išimtoj 
duobėj prie Harlem avenue ar
ti 66 gatvės.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

pagei- 

co.

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

Lake Forest policijos virši
ninkas Frank Tiffany pareiš
kė, kad miestelio piliečiai pri 
v^lo pasiskubinti įskiepyti sa 
vo šunis nuo apriejimo. Je 
kurie savininkai nejskiepys sa 
vo šunų, tai jų: šunys busią iš 
šaudyti.

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendauninkais. Maža narine 
mokestis. Atdara kasdien nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vak. šventadieniais 
nuo 10 ryto iki piet

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu 

50 metų.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskai- 
tliavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallaee 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 
4016'4 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- 
jos 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, b

Furniture & Fixtures 
Rakandal-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St CALumet 5269

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

1728 S. Halsted St., Canal 9345.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKIA gerų bučerių. Atsišaukit 
tuojau. 3631 So. Halsted St. 

•
REIKALINGAS barberis nuolatos 

arba vakarais. 406 E., 63rd St. f r '

Help Wanted—f emale 
Darbininkių reikia

REIKALINGA moteris dirbti vir
tuvėj Road House, kuri supranta 
apie valgio gaminimą. Kambarys ir 
valgis ant vietos $8.00 į savaitę.

Telefonas Willow Springs 62.

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

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

REIKALINGA mergaite į Real 
Estate ofisą, kuri gali kalbėti lietu
viškai ir lenkiškai. 2608 W. 47th La- 
fayette 1083.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo, valgis ir kambarys —su mo
kesčiu susitaikysim. Matykite nuo 
12 iki 3 po pietų. 4120 S. Maplewood 
Avenue.

* JAUNA patyrusi mergina bend
ram namų darbui, geri namai, pri
žiūrėti 8 metų Vaiką, $6. Harrison 
7060, Mr. Marcus, 309 So. La Šalie 
St. Kambarys 101;

REIKALINGA patyrusi mergina 
bendram namų darbui, references, 
apsibūti savam kambary, vaikas.

Sunųyside 8744.

Help Wanted—Male-Female 
Daibininkų Reikią

REIKALINGA vyrų ir moterų 
pardavinėti naują nepermerkiamą 
batų refinišerį ir valymui ir šveiti
mui. Dįdelįs iomišinas. 6 N. Michi- 
gan Avė., Room 1500.

For Reni
RENDON trijų akrų farma, pi

giai, su ar be gyvulių, arti Chica- 
gos. Williams 162nd St. Grove Avė.

♦ Oak Forest, III.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

PARDAVIMUI TAVERN. 5601 S. 
Carpenter Street.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

NAMAI ANT FARMOS puikiu 15 
akrų, didele troba ir barnės, gilus 
šaltinio vanduo, vėjo malūnas, grį
stas kelias, arti mokyklos, stoties. 
Našlė aukuoja greitam pardavimui.

A. L. WALKER
49 So. Washingtori St, 
Hinsdale, III. Tel. 742

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. Heinz, Yorkville, III.

. Exchange—Mainai
IŠSIMAINO 95 akrų Wis. valsti

joj (200.'mylių nuo Chicagos). 
ma ant. Chicagos prapert€s. Priežas
tis esame seni .žmonės, negalime 
daug dirbti, Kreipkitės Mr. Burba, 
5335 So, Halsted.

Reąl Ėštate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

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

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

‘ hawk, Wisiconsin.

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

PARDAVIMUI medinis namas, 
911 W. 59th St. 5-5 kambarių, 3 
kambariai ant viškų (attic). Apa
čioj fumas šildomas, o viršuj pe
čiais. Rendos- neša i menesi $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- 
kaš, Rodsevelt Furniture Co., 2310 
W. Roosevelt Road, Tel. Seeley 8760

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

PARSIDUODA 8 kambarių plyti
nė rezidencija, furnace šildymas, 
gražus ynrdas. Savininkas 5623 So. 
Morgan St. '

virš

REIKALINGA virėja į mažą val
gyklą; valgis ir guolis ant vietos. 
7427 So. Western Avė. Tel. Prospect 
8174.

Lengvai
Parduosit ar 
Nusipirksi! 
Real Estate ...

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

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

CANAL 8500

.. „i..




