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Valdžia Tyrinėja Streiklaužiu, Šnipu Veikimą
• * - ' r ,

Užaręs tavo Jų Organizacijų 
Dokumentus

Viršininkus Tardys Senato Komisija Wa- 
shingtone; Renka Žinias Apie Streikų 

Laužymą Ir Mušeikas
NEW YORK, rugp. 13 — 

Užareštuodama kelių įstaigų 
dokumentus, federalė valdžia 
vakar pradėjo tyrinėti streik-: 
laužiu ir darbininkų šnipų or
ganizacijų rolę streiku laųžy-. 
me ir šnipinėjime, darbininkų 
organizacijose.

Apsiginklavę arešto doku
mentais, valdžios agentai vie
nu laiku užklupo įvairius detek
tyvų biurus ir “pramonių są- 
jungas“ keliuose miestuose. 
Prisidengdamos visokiais ne
kaltais vardais, tos organizaci
jos užsiimdavo pristatymu 
streiklaužių ir mušeikų dirbtu
vėms, kur darbininkai strei
kuoja, ir darbininkų ir unijų- 
šnipus. į

Tyrinėjimų darys senato įga
liota komisija, kurios priešaky
je stovi Wisconsin yalatijos se
natorius, Robert LaFoflfeTte.

Komisija užareštavo doku
mentus sekamų įstaigų:

William J. Burns Interna
tional Detective Agency;

Pinkerton’s National Detec
tive Agency;

Railway Audit and Inspec- 
tion Campany;

Central Industrial Service; 
Protective Associaion;,

The Maritime and Merchants
Corporations Auxiliary. As- 

sociation;
International Library Associ 

ation, ir

“Radio Kunigo”; 
Coughlino Kon-'

vencija
CLEVELAND, Ohio, rugp.< 

13 — šiandien čia prasidės 
konvencija “radjo kunigo“ 
Charles E. Coughlino organiza
cijos, National Union for So
čiai Justice.

Ta organizacija remia kon- 
gresmoną William Lemke į 
prezidentus.

‘ ' f’*'- \

Ethiopų Vadas Pa
daręs Taiką Su , 

Italais
RYMAS, rugp. 13 — Havas, 

Franci jos žinių agentūra ga
vo pranešimų iŠ Ethiopijos so
stinės Addis Ababa, kad vy
riausias ethiopiečių vadas ka
re su italais Ras Seyoum, pa
darė taiką su generolu Grazia- 
ni. Graziani yra Ethiopijos- 
vice-karalius, užėmęs imperato
riaus Haile Sellasie sostą, po 
to kai Italija kraštą užėmė.

CHICAGO, III., rugp. 13 —, 
Chicagos saliuninkų organiza
cija, Tavem Owners’ Protec
tive Association nutarė nesam
dyti merginų, bendrai moterų 
dirbti alinėse.

Fprest C. Pendleton, Ine.
Jų viršininkams buvo įteiktos 

“subpoenas” atvykti į Wash- 
ingtoną tardymui.

Dokumentai buvo suimti ne 
vien New Yorke, bet ir visuo
se tų organizacijų skyriuose 
Kai kurios iš jų yra taip iš
siplėtojusios, kad turi agentū
ras kiekcienam didesniam Ame
rikos mieste.

Gavusios pareikalavimą iš 
streiko paliestos dirbtuvės, tos 
firmos pristato streiklaužius ri 
ginkluota mušeikas. Be to, 
parūpina ir šnipus, kurie, ap
simetę darbininkų draugais, 
įeina į jų organizacijas, sužino 
visas jų veikimo smulkmenas 
ir jas išduoda darbdaviams.

Po užareštavimo prie kiek 
vienoą įstaigos raštinės val
džios agentai pasiliko budėti, 
kad neduoti progos inkrimi
nuojančius dokumentus sunai
kinti. '

Dokumentų peržiūrėjimas ir 
streiklaužių organizacijų virši
ninkų kvotimas įvyks Wash- 
jngtone už keliolikos dienų. O 
New Yorke ir kituose miestuose 
darbuosis (kai kur slaptai vei
kia nuo peerito mėnesio vidu
rio) investigatoriąi, kurie su* 
rinks visas smulkmenas apie 
streiklaužių ir šnipų darbuotę 
ir padės pamatą organizacijų 

| narių tardymui. - '

Vokietijos - Austri
jos Prekybos 

Sutartis
BERLIN, Vokietija, rugp. 13 

— Vokietija ir Austrija pasira
šė eilę turizmo ir prekybos su
tarčių.

8 Žmones Žuvo Pa
lestinos Riaušėse

Arabai kaltinami nuvertimu 
traukinio nuo bėgių.

< _

JERUZALIS, Palestina, rug
pjūčio 4.2 — 8 žmones žuvo, 
kai čia vėl atsinaujino neramu
mai, kurių kėlimu kaltinami 
vietos arabai.
\ Jie nuvertą nuo bėgių trau 
kinį Ras-el-Ain stotyje. Du 
žmones žuvo sudužusio trauki
nio laužuose, o šeši kiti mirė, 
kai arabai ėmė nesužeistus ke
leivius apiplėšinėti ir kai ara
bus išvaikyti atvyko būrys An
glijos kareivių.

NEW YORK, rugp. 13 — Iš 
Europos atvažiavo rusė Zdenka 
Kubkova, kuri su operacijų pa
galba bando pakeisti savo ly
tį į vyriškąją. Operacijos jau 
padarytos, bet permaina dar 
nėra pilnai įvykusi. Ji vai
dins kabarete.

CLEVELAND, O. — čia šiandien prasideda Socialės teisybės unijos konvencija. Kun. Charles 
E. Coughlin pareiškė, jog jis neindorsuos nė vieno kandidato*į prezidentus.

Syracuse N. Y. Uni
jos Grasina Genera- 

liu Streiku’
Nori padaryti galą smurtui 

prieš Remington Rand 
streikierius.

SYRACUSE, N. Y., rugp. 13 
— Vietos darbininkų unijų ta
ryba pareiškė, kad skelbs ge- 
neralį .-streiką, jeigu nesiliaus 
smurtas prieš Remington Rand 
dirbtuvės streikierius.

Taryba toliau nusprendė 
prašyti > gubernatoriaus Leh- 
man’o pakeisti vietos policija 
streiko ' distrikte valstij os mi
licija ir atleisti iš pareigų ka
pitoną Blanchard.

Unijos užėmė griežtą pozi 
ei ją po atkartotinų streikuojan
čių darbininkų puldinėjimu4 ir 
šaudymų. Vėliausios aukos 
buvo streikieriai Warren Mc- 
Mahon ir antras, nežinomas 
darbininkas. Juos pašovė po- 
licistas, pastatytas saugoti na
mą, kuriame gyveno “skebai“.

AFL Suspendavimo 
Nuosprendis ‘Nelegalis’

NEWARK, N. J., rugp. 13 — 
Hudson County Central Laboi 
Union nutarė nepripažinti lega
liu Amerikos Darbo Federaci
jos nuosprendį • suspenduoti 
John L. Lewiso Komitetą In
dustriniam Organizavimai.

Rezoliucijoj unija sako kad 
“nusprendis abejotino legališ- 
kumo ir neabejotino neišmin 
tingumo“.

RCA Darbininkai Renka 
Atstovus

CAMDEN, N. J., rugp. 13 - 
Po valdžios darbo tarybos prie' 
žiūra, RCAt dirbtuvių darbi 
ninkai vakar pradėjo rinkti at 
stovus deryboms su darbda 
viais.

Rinkimas yra rezultatas ne 
seniai pasibaigusio streiko, ku
rį paskelbė United Electrięal 
Radio Workers Unija.

■ »

Kita unija dirbtuvėje, “Em- 
ployers Committee Union”, 

skaitoma “kompanijos unijai 
rinkimus boikotuoja.

U. E. & R? W. unija mano 
laimėti daugiąu negu 10,000 
balsų didžiumų.

Federalė Valdžia Ne- 
beuždejo Jokią Nau

jų Mokesčių
Rooseveltaš sako, įplaukos taip 

padidėjusios, •> kad busią ga
lima greit subalansuoti biu
džetą.

Borah’ui gręsia pralaimėjimas.

BOISE, Idaho, rugp. 13 — 
Jeigu skaitlinės nemeluoja, tai 
garsusis republikonų šulas W. 
Borah, išbuvęs senatorium pen 
kis terminus, gal nebepateks 
senatan šeštą kartą.

Nors Borah laimėjo repub
likonų nominacijas Idaho val
stijoje, bet jo šansus grįžti 
kongresan sumažina faktas, 
kad demokratai išviso gavo 
daugiau balsų negu republiko- 
nai.

Laimėjęs demokratų senato
riaus nominacijas yra Ben 
Ross, Idaho valstijos guberna 
torius ir Roosevelto politikos 
šalininkas. Viso valstijoje 
balsavo 105,000. Arti 55,000 
iš tų balsų teko demokratams.

Robinson antram terminui
LITTL ROCK, Ark., rugp. 13 

— Demokratų vadas senate ir 
Roosevelto šalininkas, Jošeph 
T. Robinson, laimėjo demokra
tų nominacijas senatan antram 
terminui.

Rooseveltas Pennsylvanijoje, 
N. Y.

WASHĮNGTON, D. C., rtfgp. 
13 — Atlikęs konferenciją su 
kongreso lyderiais, prezidentas 
Rooseveltaš šiandien išvažiavo 
apžiūrėti potvynio aplietas vie
tas Pennsylvanijoje ir New 
Yorke. .

Sustojęs Jamestowne, Wil- 
kes Barrėje ir Binghamtone. 
N. Y. prezidentas vyks į Cleve- 
lando parodą, kur rytoj (penk
tadienį) sakys kalbą. Vėliau 
kalbės Chautauąua, N. Y., pa-

Alabamoj Gręsia Ra
sinė Kova, Negrų 

Linčiavimas
Juodveidžiai bijo išeiti laukan; 

bijo ir namuose būti,kad ne
sudegti.

ANNISTON, Ala., rugp. 12 
Gandai apie “linčiavimą“ ir 
kad gali kilti rasinės riaušės 
baugina šios apielinkės juod- 
veidžius gyventojus. Jie bijo 
išeiti iš butų, kad nepatekti į 
apsiginklavusių, įniršusių balt- 
veidžių rankas; bijo ir butuo 
se būti, kad nesudegti; jei 
baltveidžiai staigiai nutartų jų 
namus padegti.

Sujudimas kilo, kai baltvei- 
dė ūkininkė, Geneva William- 
son, ėmė šaukti, kad nežinomas 
negras bandė pagrobti jos 2 
mėnesių kūdikį.

Tuojau susidarė būrys kai
mynų kaltininko ieškoti. Apsi
ginklavę, jie susirinko prie ne
gro Art Bush triobosr Nusi
gandęs, Bush paleido į minią 
kelis šuvius, pašaudamas tris 
žmones — du sunkiai, vieną 
lengviau.

Po antro įvykio, sukilo visos 
apielinkės baltveidžiai gyven
tojai, apimti neapykantos prieš 
negrus. Bushą nuo nulinčia- 
vimo išgelbėjo milicija, kuri jį 
suėmė ir uždarė kalėjiman.

NEW YORK, rugp. 13 - 
Garsi veteranė artiste, Ethel 
Barrymore, paskelbė nebedaly- 
vausianti scenoje. Ji apsigy
vens Mamaronech, N. Y. ir pa- 
švęs laiką globodama ir lavin
dama jaunus artistus. Jos du. 
broliai, John ir Leonei yra gar
sus filmų artistai.

liesdamas Amerikos užsienio 
politiką.

Konfetfencijoj|e su lyderiais 
'prezidentas nusprendė, jog 
ateinančiai kongreso sesijai 
nereikės svarstyti jokių naujų 
taksų projektų. Biznis tiek 
pagerėjęs ir valdžios įplaukos 
tiek padidėjusios, kad biudžetą 
bus galima subalansuoti be natf • 
jų įplaukų šaltinių.

.n...........i...........-.......... ;............... ... ................................................. .... ............................ ....^..^^1  ̂ .. . ■ ■■„i............. ................................ .. .......................................................

Sukilėliai Plėšia Nuo Žmonių 
Pinigus Ginklu Pirkimui

Ispanijos Valdžia Tiki. Kad Sukilimą 
Netrukus Numalšins

Alfonsas Tariasi su Sunais Apie Grįžimą Sostan; 
Skuta po Europos fašistines šalis monarchijos 

atsteigimo reikalais
DELL ACH, Austrija, rugp 

13 — Beveik tuo pačiu laiku, 
kai sukilėlių valdomoj tįevili 
joje, fašistų generolas, Quiepo 
De Llano, paskelbė, kad šešta
dienį virš miesto bus iškelta Is
panijos monarchijos vėliava,^ 
čia skubiai suvažiavo- nuvers-: 
tasis karalius Alfonsas ir sū
nus pasitarimui.

Sosto reikalais, Alfonsas, pa
skutinėmis dienomis, važinėje 
po Vokietiją, Austriją ir Ita-, 
Ii j a.

MADRID, ru’gp. 13 — Ispa
nijos valdžia oficialiame prane
šime sako, jog “sukilimo pra-, 
laimėjimas tėra valandų klaų 
simaa“vK

n ■ v
Užėmė keturis miestus

Tuo pačiu laiku karo minis
terija" paskelbė, jog Kordobos- 
provincijoje puolė keturi mies
teliai. šiaurvakarėje, stambus 
sukilėlių centras Oviedo tebė
ra apsuptas. Mūšiai ir bombar
davimai tęsiasi, bet “jeigu ne 
jėga, tai badas privers sukilė
lius pasiduoti“.

Guadarramos kalnnuose, ne
toli Madrido, yra ramu. Kalnai 
sudaro naturalę barjerą sosti-. 
nei. Dėl slėnių, tuose kalnuo
se ėjo smarkus mūšiai, bet su 
kilėliai pralaimėjo. Slėniai yra 
kaip ir vartai į Madridą, iš šiau
rės.

Sukoncentravusi oro spėkas, 
valdžia tebetęsia Kordobos, 
Granados, Sevilijos, Segovia ir 
Avila miėstų bombardavimą.

Abi pusės apsimainė žemės 
sklypais vienur, kitur, bet di
desnių laimėjimų nebuvo nei 
pas sukilėlius, nei valdžios pu
sėje. ’
“Rengiasi pulti Madridą oru”

■ »

GIBRALTARAS rugp. 13 — 
Supirkę lėktuvų iš Italijos ir 
Vokietijos, sukilėliai dresiruo
ja lakūnus “prisirengdami pul
ti Madridą oru”. Kadangi su
kilėliai turėjo užmokėti už lėk
tuvus grynais pinigais, ant vie
tos, tai jie darė kratas sevilie- 
čių namuose ir atiminėjo nuo 
jų pinigus ir brangenybės.

Sukilėliai per kelias dienas 
turi apgulę San Sebastian uos 
tą šiaurinės Ispanijos pakraš
tyje, bet ‘ dar neįstengė jo pa
imti. Dabar miestą puola oru, 
žeme ir vandeniu. Lėktuvų 
bombardavimas miestui pada
ręs daug nuostolių.

Pietuose, generolo Franco 
fašistinės jėgos, kuriom^ į tal
ką buvo atgabenti keli tūkstan
čiai maurų, ir Moroko, tebesto-, 
vi vietoj ir skelbto maršo j 
Madridą nepradeda.

r •' ' ; * ■

Paskandino valdžios laivą
GIBRALTARAS, rugp. 13 — 

Ties Malaga, svarbią Ispanijos 
karo laivyno baze, sukilėlių lėk
tuvai paskandino karo laivą, 
“Jaime Primero“. Pietinės su
kilėlių pėstininkų eilės rengiasi 
Malaga pulti.

LONDON, rugp. 13 — Rody
dami pritarimą Ispanijos val
džiai, kovoj su fašistų - monar 
chįstų sukilimu, neturtingi Va
li jos angliakasiai sudėjo $1,000 
aukų ir pasiuntė pinigus Ispa 
nijos darbininkams.

Normaliais laikais tegaudami 
menką atlyginimą, Vali jos ka
sėjai bene daugiau už kitus 
nukentėjo nuo depresijos Ang-
li jo j.- i-' f

Įvede Spaudos, Te
lefonų Cenzūrą 

Graikijoje
Laikraščiai negali rašyti apie 

Ispaniją, Rusiją, jokių poli
tiškų žinių.

ATĖNAI, Graikija,. rugp. 12 
— Diktatorius Metaxas įvedė 
spaudos, telegrafo ir telefonu 
cenzūrą, viduj ir užsieniui.

Laikraščiai negali spauzdint- 
jokių politinių žinių, tik val
džios komunikatus; negali 
spauzdinti žinių apie Ispanijos 
sukilimą, iš Maskvos, atletų ii 
maudymuisi kostiumuotų mer
ginų paveikslų; tegali paminėti 
nusižudymus, apiplėšimus ir 
užmušimus.

Be to, diktatorius “pakvie
tė“ laikraščius parašyti nors 
vieną jam prielankų redakci
jos straipsnį.

Prasidėjo “Waiterių- 
Bartenderių” Unijų 

Konvencija
ROCHESTER, N. Y„ rugp. 

13 — čia prasidėjo Amerikos 
ir Kanados restaurantų patar
nautojų (“waiterių”) ir bar- 
tenderių unijos, Hotel and 
Restaurant Employes Interna
tional Alliance and Bartenders 
International League of Ame
rika, konvencija.

300 delegatų atstovauja 
100,000 narių.

WASHINGTON, D. C., rugp 
13 — Atsižvelgdama į didelius 
nuostolius, kuriuos kaiti a pa
darė ūkiuose, AAA Administ
racija (Agricultural Adjust- 
ment Administraition), planuo 
ja panaikinti kviečių ir kuku
rūzų sėjos suvaržymus.
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REPORTERIO 
NUOTYKIAI

Ne svyruojantis medis, 
bet paprastas vėjo pa-* 
mašalas

SLA. JUBILIEJINIO SEIMO DELEGATU 
NUOMONĖS

Soho Pittsburgh, Pa., SLA, 40 kuopos delegatės 
V.' j. Kdliciė’hės nuomonė

<■ i ........................—„41.1 ................. . i.........................y.r

Lietuvių Balsuotojų 
Lygų Piknikas Borai 

Pavyko
f*.' -i ui f" H

, -A

(Tęsinys iš prKeito iliitiiėria)
Jūsų Reporteris turėjo pasi

kalbėjimą ir su ąntra SLA. 40 
kuOpbs delegate V. J. Količle- 
'pe, kurį irgi dalyvavo Šiame 
SLA. Jubiliejiniam Seime. Ka- 
dahgi ji iš viso pirmą kartą 

...... . • . J kėiine dalyvavo, thi, tftip sa-shavos politiškos karjeros pa- ((grirtwkftl. Draugg

Teko skaityti “Naujienose” 
apie poetą ir “Vienybės” fak
torių p. Juozą Tysliava, kuris 
yra lyginamas prie svyriiojąn- 
čių dėl jo politiško svyravimo 
ir mėtymosi į visas puses.*

Man rodos, kad -toks p, Ty-

lyginimas neatitink|a tikreny
bės.

Medis svyruoja ir linksta tai 
i vieną ar ]
ir audroms siaubiant, bet vė
jams praėjus medis ir vėl at
sitiesia į savo prigimtą vietą. 
Tačiau šu* p. Tysliava y fa vi
sai kitoks dalykas, negu svy
ravimas nuo audrų ir vėjų.

Pirmiausia reikia pasakyti, 
kad pas Amerikos lietuvius nė-1 
buvo jokių politinių vėjų nė 
audrų, kurie butų lankstę bent 
kokius šiek tiek pastovius me
džius.

Pono Tysliavos svyravymo 
priežasčių reikia ieškoti ne vė
juose, bet doleriuose, čionai 
noriu priminti vieną faktą, ku
ris, tur būt, geriausiai nušvies 
p. Tysliavos “vyravimus”.

Dalyvaujant SLA. Jubilieji
niame Seime Cleveland, Ohio. 
teko susitikti ir su p. Tysliava 
ir kiek arčiau pažinti tą “svy
ruojantį medį“. Teko jį girdė 
ti kalbant būrely Seimo dele
gatų ir svečių apie Amerikos 
politikę. Vieni sakėsi stoją Už 
Rooseveltą, kiti už republiko-

V. J. Količienė jau apie 13 me
tų priklauso SLA. ir per eilę

ir w> a metų 4(> yboj
kitę pusę tik vėjams . * į. ... . daXM1QS11. Artynir nuoširdžiai darbuojasi orga 

’nUacijos gerovei. Pastaruoju 
laiku delegatė Količienė eina 
kuopos finansų sekretorės ..pa
reigas Ir labai -pavyzdingai ve 
da kuopos reikalus.

Delegatė . Količienė tuo ski- «
riasi nuo musų kitų SLA. dar
buotojų, kad jinai yra atva- 
žihvus į šią šalį po pasaulinio 
karo iš laisvos ir ilėpriklavso

‘mos Lietuvos. Lietuvoj ji yra 
lankius lietuvišką mokyklą. Va
dinasi, drg. Količiene yra jau
nesnės kartos SLA. darbuoto
ja.

Tačiau šioji delegatė nors ir 
“griijbrka”, bet Seime laimėjo 
“činą”, kurio jai <pavydi net 
senieji “veteranai”, ji liko iš
rinkta į Labdarybės komisiją. 
Reikią pasakyti, kad Soiinar 
išrinkdamas drg. KJoliČiėhę į 
Labdarybės komisiją nepadarė 
klaidos, 
atliks sąžiningai 
be jokių pataikavimų.

Reporteriui užklausus dėle 
gatės Količiėnes, kaip jai pa
tiko SLA. Jubiliejinis Seimas 
ir kbkios jos yra įspūdžiai, ji 
maždaug atsake taip.

— Reporteris.
(Bus daugiau)

ji savo pareigas 
ir teisingai,

Pittsburgh, Pa.
Plėšikai darbuojasi 

tarpe motery
Rugpiučio 10 d. Miss Lottie 

Shefier, 906 Adelaide St., pra
eitą naktį laukė gatvekario prie 
Center ir Bryn Mawr Rd. Plė
šikas prisiartinęs ištraukė pa 
ketbukę ir rankinį siutkeisį ir 
pabėgo.

Iš ponios R. Dilworth 537 
Collins Avė., einant netoli sa-

nų kandidatę LandoAę. Ąrslia£#9 n$mų, Vagilius pavogė jos
va tame pasikalbėjime pasisa 
kė, kad jam prezidentas Roo- 
seveltas patinka, ir jisai bu
siąs išrinktas, bet jisai dirb
siąs su republikonais. Ir dėl 
to jisai dirbsiąs su republiko- 
nais, kad iš republikonų busią 
galima daugiau DOLERIŲ 
GAUTI.

Vadinasi, p. Tysliava viešai 
atidengė visų savo “svyravimų’* 
paslaptį, atvirai pasisakyda
mas, kad jisai seka paskui do
lerį, nepaisydamas nė savo įsi- 
tikinimų.

paketbuką, kuriame buvo $3.
Margaret Julius, 921 Hast- 

ing St. pranešė policijai, kad 
jai einant Penn Avė. pro 6300 
bloką berniukas atėmė iš jos 
$2.

Nei vienas vagilius, nei plė
šikas nebuvo sugautas. Vadina
si, jiems sekasi tarpe moterų 
darbuotis.

jau, kad prie baro biznio pa
darė už $90.

Iš tų visų pajamų reikėjo su
mokėti už išgertą ir Suvalgy
tą tavorę, muzikantams, už pla
katus, tikietus, o likusį pelną 
(jei kiek liko) turėjo pasida
linti su Lietuvių Ūkio šeimi
ninkais per pusę. Mat, jei kas 
nori nuomoti Lietuvių ūkį pik
nikams, tai kainuoja $40. o jei 
kas bijo rizikuoti keturiasde
šimt dolerių, tai šeimininkai 
sutinka dalytis pelnu per pusę 
su* pikniko rengėjais. ~

Kaip išrodo,, tąįj sjt^įąriečiaT, 
jei pelno ir nepadare, bet, tur 
būt, nebus “įlindę į skylę”. 
Nors aš sandariečiams ir ne
pritariu, bet noriu, kad ir apie 
juos butų) teisybe rašoma. To« 
dėl šiuo ir atitaisau p. Repor
terio A. D. raštą.

Rugpiučio 9 d. Adomo Sod
ne, Castle Shantion, Pą<, įvyko 
Pittsburgho ir apylinkės Lie
tuvių Balsuotojų Lygų bendras 
metinis išvažiavimas arba kaip 
paprastai vadinama piknikas. 
Tai buvo vienas iš skaitlin
giausių ir linksmiausių išva
žiavimų, o ypatingai šiuo lai
ku, kada jau publikai pradeda 
atsibosti tie visokie išvažiavi
mai. ■

šiame Lietuviu Balsuotojų 
Lygų išvažiavime dalyvaujanti 
ptiblika susidėjo iš visokių par
tijų ir skirtingų * rėiigiškų jsi' 
tikinimų, žodžiu sakant, buvo 
bėpartyvis išvaži^viihas.

Šiame išvažiavime biiVo ap
sieita be politinių spyčių. 
dinasi, politikieriai negavo pro
gos agituoti už savas partijas 
ir savus “gerus kandidatus“, 
nors piknike ir matėsi keli po
litikieriai, kurie zujo po pub
liką ' ir darė “pažintis”.

Vietoj politinių spyčių buvo 
surengta lenktynes tarpe vyrų, 
moterų, vaikinų,r merginų ir 
mažiems vaikams. Laimėju 
šiems lenktynes buvo duodama 
po dvi dovanas. Vadinasi, bu
vo laimėta pb pirmą ir antrą 
dovaną. Kas, tuTejo greitas ko - 
jas, tas laimę^o'įpirmą dovaną, 
o mažiau greitos kojos < pasi
tenkino antra ^Vąna.

Tik kažin kpdel nepęrdau 
giausiai buvo nWnČių^<Jalyvau- 
ti lenktynėse, gal jau Pitts 
burgho publilįį|yra atpratus 
nuo lenktynių: į&M. mUtOihobi-

liais važiiiėįami jau yra už
migę bėgti. Netrukus gal už
mirš arba atprhs ir vaikščio 
ti.

Kiek sunkumo buvo surasti 
karididaUs. dėl stotų moterų 
lenktynių, Storulių nesirandant, 
tai menkesniems moterims pri 
siejo imti dalyvumą 'lenktynė 
se. šiose lenktynėse pirinę do
vaną laitriėjo Mrs. Anna Ra
manauskiene, o antrą Mrs. M. 
SadausKiėhė.

Žodžiu sakant, piknikas pa-, 
vyko visais atžvilgiais ir Viši 
buvo patenkinti.

— Repbrteris.

jant. Visi esate kviečiami da 
lyvadti.

L. Radio progr. klaušytojas

, .U;

M. Z

VISCOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

MfeBI
32 6 S. STATE ST ’ 

Opposite Davis Store, 2d Floor

— Korės. Carnegie, Pa
Pittsburgh,. Pa

Tysliava buvo demo- 
šalininkas, smerkė

Vakar 
kratijos 
diktatūrą; daugelis musų tikė
jomės!, kad tai yra nuoširdus 
liaudies teisių gynėjas.

Šiandien tasai pats Tysliava 
garbina “tautos vadą”, niekina 

* tuos pačius valstiečius, iš kui 
rių ir pats yra kilęs. Smeto-, 
niniai tautininkai džiaugiasi, 
kad jie turi didelę žuvį sayq 
tarpe Tysliavos asmeny j.

Tačiau kiek buvo iiaudos de
mokratijos šalininkams iš Ty
sliavos, tai tiek tebus ir sme
toniniams tauiiriinkams. Tys- 
liava buvo demokratas be iš 
įsitikinimo, bet tikėjosi pada-^ 
ryti gerą pragyvenimą. Nepa 
daręs gero pragyvenimo iš de
mokratijos, Tysliava garbina 
“tautos vadę”, o jei tik demo 
kratija pasidarytų pelningesnė, 
tai Tysliava ir vėl butų demo 
kratas.

Tokius žmones mes papras
tai vadiname vėjo pamuša
lais.

Sandariečiai ‘neįlindo 
į “skylę”

Liėtuvių šeimyną ištiko 
nelaimė

L aido t u vii

Priegtam bus galima links
mai ir gražiai pasilinksminti
ir laikę praleisti. 

Bukime visi.
Korės.

lietuvių Radio 
Piknikas

šį mėnesi* Tugp. (Augast) 
diettą įvyksta Lietuvių Radio 
piknikas.

Vieta — puikiame Adom< 
Sddne, Castle Sharinon, Pa.

šio Radio pikniko pelnas ski
riamas lietuviškų programų 
per yRndio palaikymui, šiame 
piknike bus įvairių pamargb 
nimų, jų tarpe —r gražuolės 
rinkimas.

Tikimasi, jbg į' šį pikniką 
atsilankys skąitlihga publika, 
hes programų klausosi net ki
tų artimųjų valstijų lietuviai. 
Iš gautų laiškų žinome, jog 
skaitlingas būrys atvyksta iŠ 
Clevelando, p. Jarui vadovau-
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- puikiame Adome

ŠIOS SAVAITES

Eitra Bargenai
IŠPARDAVIMAS 

REFRIŽERATORIŲ

$69.50

FURNITUREco
2310 West 

Roosevelt Road
Tel. Seelėy 8760

North Sidės Lietuvių progresy- 
,vės draugijos rengia bendrą 
išvažiavimą kitę sekmadienį,• 
rugpiučio 16 d., StaseviČiaus 
farmoj.

North Sidės Lietuvių progre 
šyvės draugijos, būtent, L.D.S. 
kudpa, L.D.L.D. kuopa ir A.P. 
L.A. kuopa rengia bendrą iš
važiavimą kitę sekmadienį rug
piučio 16 d. StaseviČiaus far
moj, kuri yra žinoma tie tik 
North Sidės lietuviams, bet ir 
apskritai visiems Pittsburgho 
lietuviams.

Pittsburgho lietuviai, o ypa
tingai North Sidės turėtų pa
remti šių draugijų parengimą, 
nes tų draugijų nariai visada 
paremia kitų parengimus.

AKUŠERĖS
Mrs/ Anelia K. Jarusz

•/JW iii   ■'i—        

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingu 
žinią ir gerų pamo
kinimų.

k *. ..+• K '■■■ 1 ♦ • * • • ■

Ofiso Tel. Boulevard 5918 
Rez. TeL Vičtory 2343

756 West 35th St 
, Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso vąląndos nuo 1-3 nuo 6:80-8 ;3Q 

Nedėliomis pagal ąutart|.

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS ir chirurgas
Ž201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 

Rez. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Phygicąl Therapy 
and Midwife

6630 S. Western 
Avę« 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

ADVOKATAI

St.

P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
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.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas;

3241 S. Halsted $t. 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

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

DENTISTAS
4645 ŠO. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Šeredoj pagal sutartį.

DR.STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.; Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: PrOspect 1930.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virgihia 0036 

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

Kiti Lietuviai Daktarai.
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nub 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m. 

( DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS t JR CHIRURGAS^ ( 

Ofisas ir Rezidencija. 1 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

physicjan-surgęon 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginja 1116, 
Valandos: 1—-41; 7—8:30 p. p. 

Office & residence 2519 W. 43rd St, 
Tel. Lafayette 3051 

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

Sekmadienį susitarus.

Praeitam Pittsburgho Nau
jienų numery Reporteris A. D. 
rašydamas apie piknikus pasa
kė, kad sandariečiai su savo 
pikniku Lietuvių Ukyj “įlindę 
į skylę”, ir kad št/hdafiečių 
piknike buvę tik apie 20 žmo
nių.

Man rodos, kad Reporteris 
A. D. yra prasilenkęs su tei
sybe ar klaidą, padaręs. Grei
čiausia bus, kad Reporteris A. 
D. buvo atvykęs į sanduriėčių 
pikniką pradžioje, kol dar pu
blika nebuvo susirinkus ir tais 
savo įspūdžiais vadovaudamasi 
sprendė apie sandariečių pik
niką, kas neatitinka tikreny-

Rut- 
Pine 
išva-

" Praeitą savaitę Karolis 
kauskas, gyvenantis 107 
St., su savo šeima buvo 
žiavęs iš namų, Tuo metu dėl
nežinomos priežasties gyvena* 
me kambaryj kilo ugnis, pada
rydama iš vidaus pusės apie 
$1,500 nuostolių.

Gaisro priežastis nėra suži
nota. v

Korės.

Nariai Chicagbs, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

"J*. " -1 Į ...............Į.'-T?-?1’"1.
AMBULANCE PATARNAVIMAS .DIENA IR NAKTJ.

Turime Koplyčias Visose Miestu Dalyse, 
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S. M. SKUDAS
718 West isįh Street Phone Moriroe 8877
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JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Pėtnyčios 6 iki 9.
Telefonas Capal 1175 

Namai: 6459 S. RockweH Street 
Telefonas Republic 9600.

Lafayette 4845
DR. JOHN J. GAPSIS

4218 ARCHER AVENUE
— DENTISTAS — 

Valandos nuo 10:00 ryto iki 5:00 
v. vak. ir nuo 7:Q0 iki 9:00 v. vak. 

Ketvirtadieniais pagal sutarimą

KITATAUČIAI
4 ' - • . 4»-

Tiesa, kad pikniko pradžiom 
j e buvo nedaug publikos, gal 
ir buvo apie 20 žmonių, bet 
apie paVąkarį susirinko publi
kos daugiau. Neskaičiau kiek, 
tik tiek žinau, kad prie įžan
gos biivo surinkta $21.75, 
imant 35 centus. Tai reiškia, 
kad užsimokėjusios įžangą pu- 
blikos turėjo būti apie 87. Va 
kare atvažiavo kelios mašinos 
daugiau svečių, šie, žinoma, jo-1 
kios įžangos bemokėjo. Girdė ■

DR. G. J. TARULIS
PIRMAŠ LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIĄN IR 
GBSTETRICIAN

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

OFISAS:
6331 So. Halsted St.

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

Tel. ENGLEWOOD 7151. - 
Rez. Tel. RADCLIFFE 1191.

4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742 J
Brighton Payk Skyrius, 4447 S, Fairfield» Laf. 0727 J

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 Wešt 23rd Place Phones Ganai 2515—Cicero 5927

s/ ę# lachavicz ”
42-44 East 1081h St. TeL Pullman 1270 arba Canal 2515
■...............................................  "j I' ........................ . .1. .............. .. ................... ................ ■■III-1 ■ II — ............................  || „I

■; S. P. MAŽEIKA
83X9 Lituanięa Avenue ; Phone Yards 1188
----------- .------------------ k------ i--------------------------:---------- •_----------- L------ .-------------- ------------------------------ .
------------------------------------------------------r-r------------------------:--------------------r-—  . j.gff'i't/i'

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue .......  Phone Lafayette 8572

' A. MASALSKIS ... . J
8Š07 Lituanicą Avėhiie Phone Boulevard 4180 .

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 737 ,

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namu Tel.: — Hyde Park 3395
* .< 'i ' • ■ • < 1

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.
‘ Valandos nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.
Tel. Canal 3110

Rezidencijos telefonai:
Hyde Park 6755 ar Central 7464

Mes manome, kad dstUguma*? 
“tautos vado” garbintojų yra 
tokie tik dėl dolerių, dėl kar
jeros, dėl Ordinų, bet aš beno
rėčiau sutikti su tokia nuortio 
ne.

Tas tiesa, kad pas tautinin
kus daugiausia yra dolerinių i sliavę negalinta priskaityti prie 
patriotų, karjeristų ir politiš tautiškų idealistų, — jisai yra 
kų, analfabetų; tačiau yra ir tyriausio vandens karjeristas ir 
tautiškų idealistų. Tie žmonės dolerio patriotas.
yra tokie iš savo įsitikinimo. — Reporteris.

i'i ■ ........ .«■« i ........................   '■'* į

Tačiau jokiu budu poną Ty -

— Reporteris. '

Sergantiems patark 
mas Dykai

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

Vfrš 25 metu toj pačioj vietoj, 
Ne atidėliokite, ateikite pasitarti 
dykai, nėra priedermių.

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St. 

CHĮCĄGO, ILL.
Central 4641

Darbo valandos: Kasdien 10 vai. 
4 i^yto iki 5 po piet.

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

V I ................................  ■> ... ĮT—

A. PETKUS *
1410 South Ą9th Court . ,Cicero Phone Cicero 2109

J. F. KADŽIUS
668 ,West 18th Street h. .. Į>hone Cąnąl. 6174

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5^01^8419

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Mjchigan Avė, Tel. Pullman 5703 1

■ , I II "      M -III  I W. W ■■■■■ P     ——      „

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
YARds 1741—1742 
L F. EUDEIKIS

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. G. SERNER 

LIETUVIS 
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akintų Dirbtuve 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Vąlar^dos: nuo 10—4 nuo 6 iki 8 
'Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR PENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

A. Montvid, M. D.
West Town Statę Ęank Bldg- 

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 9597

* ■■-r-r ■   . !« nu ■ ■■■■> ,n, imi ■-    ■ ■  -

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICĄGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 288b.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĘ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diChą, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai, Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194
- Rez. Tel, Drexel 9191
DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Islahd Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.



Penktadienis, rugp. 14, 1936

draugijos rei
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JUOKAI

^ave MonejįC

Geriausi Degtinė... Gerkit

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

DYKAI

KAS BUS?

Tėmykite Pranešimus.

NATHANKANTER

Mot© 
klan-

norėjot įsira- 
per pikniką

Profesorių ir imijis- 
tus išvijo iš miestelio

Svilow-Grakaw ves 
tuvių padėkavonė

NAUJIENOS 
1739 S* 

Hilited Sb 
'HJCAGO

namuo- 
Austln 
vakare,

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

i., papra- 
po pietų 
“Lietuvos 
svsirinki- 

š pra

kantį”. •
“Nebijok, ten ne mušeika 

mineralogijos profesorių^”.

Maisto produktų išpardavimas 
Rugpiučio 14 ir 15 d.

PYKINĖKITE 
UNIVERSAL 

FOOD 
STORES

P-nia M. Walentas, laikiusi

Bijau, tėveli, ten mačiau di 
akmenis beren

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $.800

* .

Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

čius maisto produktus reikės 
mokėti antra tiek brangiau.

Kurios šeimininkės paklau
sys šio patarimo, nesigailės.

—Ant-Anas.

Universal Food 
Stores

Lavonas p-lės Irene Kotows- 
ki 21 metų, žuvusios ežere pra
ėjusį sekmadienį laike audros, 
surasta trečiadienį prie kranto 
Montrose avenue.

Dar tebeieškota lavono dak
taro dentisto Bernard G. Rux 
31 metų, 5730 West Huron st., 
su kuriuo mergina irkluojamu 
laiveliu išplaukė į ežerą valan
dą pirmiau, negu audra kilo.

Mergina buvo studentė St. 
Catherine’s College, St. Paul 
mieste, ir kartu su motina vie
šėjo Chicagoj pas daktarą Rux 
ir jo tėvuts.

kur 
bedar-

į Kada moteris tyli 
Jis: “Senas dalykas! 

ris mieliau kalba, kaip

Townsenditai susi 
pešė

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

Ji: “Nevisuomet, mielasai”.
Jis: “Na, o kada ne?”
Ji: “Kai kas nors jai pasiu 

lo vedybas”.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.'

Pats Dr. Townsend ir art*, 
mięji jo bendrai netrukus pra 
dėjo rodyti ženklus “prospe 
rity”. Reiškia, atsirado pini

Žuvusios ežere mer 
ginos lavonas su

rastas

MATYKITE MUSU MĖSOS 
DEPARTAMENTA 

DĖL SPECIALS

“Mušeika”t • . - . . »

Jonuk, nubėk prie upės it

on Parke adresu 4180 Archei 
avenue, o vėliau toj pačioj vie
toj turėjusi tavem biznį, da
bar perkėlė šį paskutinį biznį 
į naują vietą.

Biznis perkeltas adresu 3245 
West 63 Street.

Pirma diena biznio naujoj 
vietoj bus šeštadienis, rugpiu- 
čio 15.

Draugai ir pažįstami kvie
čiami atsilankyti.

Plačiai pasklydo žinios apie 
Dr-o Townsendo planą duoti 
visiems išgyvenusiems daugiau 
kaip 60 metų žmonėms po $200 
mėnesiui. Seniai ir senes pra
dėjo tūkstančiais rašytis į 
Townsendo organizaciją, žino
ma, sumokėdami tam sumas 
pinigų.

Kaip vienu balsu1 Illinois 
stijos senatas priėmė bilių, 
asignuoja valstijos 
biams šelpti dar $6,000,000 ir 
iki galo šių metų. ‘ šie naujai 
asignuoti fondai bedarbiams 
šelpti bus galima gauti taip 
greitai, kaip greitai gubernato
rius bilių pasirašys, ba jau jį 
buvo priėmęs ir atstovų butas.

Dr-jos “Lietuvos Ūki 
ninko” svarbus susi 

rinkimas

KENTUCKY YEARLING 
VIENU METU SENUMO.

Bet kur pinigų matosi, ten ir 
keblumų nestoka. štai ir da
bar kunigas Alfred J. Wright 
iš Clevelando, buvęs tawnsendl- 
tų nacionalis direktorius, iškė
lė bylą organizacijos vedėjams, 
kaltindamas juos nukreipus 
virš $1,000,000 tokiems tiks
lams/ kuriems tie pinigai ne- 
privalėję būti nukreipti.

Ryšy su šia byla Chicagon 
atvyko iš Clevelando advoka
tas Benjamin Sacharovv, kad 
patikrinti Chicagos tovvnsendi- 
tų organizacijos knygas. Chi- 
cagiečiai betgi atsisakė paro
dyti jam savo knygas. Advo- 
aktas ketina prašyti x teismą, 
kad jis priverstų chicagiečius 
atidaryti savo skyriaus . kny
gas patikrinimui.

GRAND OPENING
JOSEPHINE TAVERN

6334 SO. VVESTERN AVĖ.
— įvyksta —

RUGPIUČIO 15 D., 1936
Kviečiu visus draugus ir pažįstamus į musų iškilmingą naujos užei 
gos atidarymą. Bus skanus užkandžiai veltui ir gera muzika; links 

minsimos visi iki ankstyvo ryto
JOSEPHINE PILKIS, Savininkė

Rugplučio 12, 1936 
Brangus giminės, draugai ir 
visi svečiai.

Norim padėkavoti jums vi
siems už jūsų atsilankymą, 
jūsų širdingus linkėjimus, jū
sų tokias prakilnes ir gausin
gas dovanas ir jūsų prielan- 
kujmą, kad taepasidiklžiavote 
dalyvauti su mumis toj musų 
gyvenimo svarbioj valandoj.

Tariame didelį ačiū ku
riems negalėsime ypatiškai 
padėkavoti, nes buvo keletas

Chicagos universiteto profe
sorius Maynard Krueger, Inter
national Pockętbook Workers 
unijos Chicagos skyriaus me
nedžeris ir unijos organizato
rius C. H. Mayer nuvyko j 
miestelį Warsaw, III., ktfr ne
seniai pabėgo iš Chicagos 
firma Mirro Leather Goods; 
pabėgo, kad nusikratyti uniją.

Unijistams ir profesoriui su
sirinkusi bomų minia tame 
miestely pradėjo grūmoti. Ka
dangi šerifas atsisakė ju. kaip 
piliečių, teises apginti, tai visi 
trys turėjo apleisti miestelį.

Šią savaitę . buvo padaryta 
smegenų tumoro operacija Jo 
seph Z. Klenha’ai 61 metų, bu
vusiam Cicero miestelio tary
bos prezidentui. Po operaci
jos Klenha mirė savo 
se adresu 1837 So. 
boulevard antradienio 
rugpjūčio 11 d.

Klenha ąpsirgo birželio 25 
dieną ir buvo išvežtas į West. 
Suburban. ligoninę, kur jam 
padaryta operacija.

Cicero miesto tarybos pre
zidentas jis išbuvo nuo 1917 ik* 
1932 metų, kai rinkimus laimė
jo demokratų kandidatas Jo- 
seph G. Cemy. Nuo to laiko 
p. Klenha praktikavo advoka 
turą firmoj Klenha & Green- 
field, 77 West Wash\ngtori 
boulevard.

Klenha bus palaidotas čechų 
tautinėse kapinėse šiandie.

Mirė buvęs Cicero 
meras

keliukuose tavorų 
žiemai.

Nedėlioj, rugp. 16 
stoj vietoj, 1 vai. 
įvyks svarbus Dr-jos 
Ūkininko” mėnesinis 
mas. Išgirsime raportą 
ėjusio pikniko. Plačiau pasitar 
sime apie draugijos Jubiliejinį 
rengiamą vakarą ir apsvarsty
sime svarbesnius 
kalus.

Taipgi, kurie 
šyti į Draugiją 
malonėkite atsilankyti į šį su
sirinkimą. Nariai, kurie atsili
kę su mokesčiais, prašoma už
simokėti.

— J. žurkauskas, Pirm.
— Ieva Lukošiūtė, Fin. Rašt

Didelį Pikniką Su 50 Laimėjimų
) — Rengia —

A. F. CZESNA BATH HOUSE IR DAVID SQUARĘ TAVERN

Sekmadieni, Rugp.-August 16 d. 1936 
big‘ tree inn darže

6 blokai j vakarus nuo Kean Avė. prie Archer Avenue 
Įėjimas 11:00 valandą ryto. TIKIETAI DYKAI. Budriko garsiakalbis 

Smagus laikas užtikrintas. Gera muzika.

Ir senėtas priėmė 
bedarbiams pašal

pos bilių

Naujame Name—Trečios Durys nuo Kampo, 
Numeris:

3503 S. Halsted St.

SEATTLE, Wash. — Kon 
gresmanas Marion A. Zion 
check, kuris nusižudė nušokda
mas nuo penkto augšto.

Augščiausi 
KOKYBE

ŽEMIAUSIOS 
KAINOS

Universal Food krautuvės i 
taupioms šeimininkėms yra | 
žinomos. Jos šiose krautuvėse 
kiekvieną penktadienį ir šeš- __
tadienį perka sau maisto pro- /j 
duktus.

Universal Food krautuvių 
skelbimas telpa kiekvieną 
pepktadienį Naujienose. . Ap
sukrios ir taupios šeimininkės 
seka šiuos skelbimus ir pasi
renka sau re'ikalingų valgio 
produktų.

Šios 'krautuvės, kaip žinia, 
yra vedamos kooperatyviu 
budu. Turi nuosavą sandėlį.

Perka tavorus vagonais piges- sip.irkti 
nėmis kainomis, todėl ir savo daugiau ir pasidėti 
kostumęriams gali parduoti Aišku, jdgei žiemą už tuos pa 
pigiau.

Pastebėtina, kad maisto 
produktų kainos kįla beveik 
kasdien. Todėl kol dar kainos 
nėra aukštos, verta dabar nu-

eri// ce

Qualitu Products

dovanų, prie kurių nebuvo 
pažymėta nuo ko.

Ačiū visiems per musų gep- parnešk vandens 
biaiįią dienraštį “Naujienos' 
kurios suteikė tiek daug vie- dęlį mušeiką, 
tos tam tikslui. Taipgi ačiū 
ponui C. Kairiui, vakaro vedė
jui, ponui D. Kuraičiui, už 
prisiuntimą mašinų, ponui Sa
boniui už puikų pagiedosimą 
laike šliubo bažnyčioj, ponui 
Palionių už prižiūrėjimą sve
čių, kad ne ištrokštų, ponui 
Redeckui už prižiūrėjimą, kad 
nebūtų alkani. O labiausiai 
musų gerbiamoms gaspadi- 
nėms ir panelėms, kurios prie 
stalų patarnavo. Visiems, ku
rie pasidarbavote, tariame di
delį ačiū.

O jus, visi gerbiami svečiai 
ir viešnios, jeigu kur buvo ko
kie trukumai, klaidos ar nesu
sipratimai iš musų puses, mel
džiame mums už tai atleisti.

Mr. and Mrs. Ben G rakau) 
Taipgi ir jaunavedžių tėvai, 

Mr. and Mrs. Sviloiv ir 
M r. and Mrs. M. G rakau).

Dabar galima gauti kai minimam tąverne.

MUTUAL LIQUOR CO. 
4707 Sotith Halsted Street 
Vis! Telefonai* YARD8 .0801

VIENINTELIS DISTEIBUTORIS

KOOPERACIJOS SANDĖLIS, 3150 WEST 51-ST STREET, TEL. PROSPECT 2261 

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadienį, August-Rugp. 14 ir 15

UNIVERSAL - '

KAVA =. 29c Oid DiitchLi ^
CLEANSER

TOLO BARTLETT

GRUŠIOS 13C
TIŠTAME SYRUPE Į

UNIVERSAL SIJOTI ANKSTYVO BIRŽELIO

ŽIRNIAI 2.,25c
_______________________________No. 2 KENAI

COMET

RYŽIAI i a. 9c
WHITE AND UNCOATED

UNIVERSAL PLYNA AR IODIZUOTA

DRUSKA2 „15c
_______ 2 Sv. Pakeliai

RED CROSS
ŠPAGETAI IR 
MAKARONAI 3 už 13c

UNIVERSAL NORVEGIŠKOS

SARDINKOS 2 už 19c
CROSS PACKEDSANCO ĮVAIRIAUSIAS

FRUITSYRUP 2 už 29c
16 UNCIJŲ DŽIARAS ________________

UNIVERSAL ĮVAIRIAUSI

GĖRIMAI 3 už 25c
INAVALE gK
JUODOS AVIETES 1 l|A
WATER PACKED I
KEPIMUI PAJŲ Nj>. 2 Kenai "

UNIVERSAL BALTASIS
ACTAS boZ’ 1 Oc

32 UNCIJŲ BONKA ...................................

BALTASIS

Cukrus sv. baltam "M 
■M audeklo į
^7 maišely Jfai ■ V

BROWN—SUNNY CANE POWDERED SUGAR 

į Cukrus 2 -15c
- MUSIŲ MUŠYKLIS °he"°' 9C || Į IDEAL ŠUNŲ MAISTAS 3 už25c

LOOSE WILES BISCUIT COMPANY MILKAS S? 3 už 22C
CARNATION Maži JĮ <fl
PET AR UNIVERSAL už ■

RIPPLED 
WHEAT
2 pak l|-9C

BUTTER 
COOKIES
2 pak.27 c

RAPINWAX 2ROLfis15cPAUL SCHULZE BISCUIT COMPANY

TOASTED COCONUT 
BARS

1 sv. 15c
PARADISE MALTED 
GRAHAM KREKĖS

1 Tak™ 16c
SEMINOLE SI 4rOlės25C

THURINGER SVAras 23C
VYNUOGES be grūdelių 

2 17c
rinktines 0 17aTOMATĖS C sv. i f G
VIRIMUI IR VALGYMUI
OBUOLIAI 4 „v. 19C
SELERIAI 2 pd“IXi 9C

RED-HOTS Wilson’s Svaras 23c

VEAL SAUSAGE Svaras 23c

LAUREL LAŠINIAI 29C • 
4—6 sv. vidutiniškai—Svarais ar. visas
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DI. Telefonu fonai

Pusei metų > .
Trims mfaeAams 
Dviem mOneftiams — 
Vienam mėnesiui

CmcagoJ per 13nešloto]ui 
Viena Icirifa m— 

Savaitei_____________
Mėnesiui .... .................. ..

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagdj, 
paštui y;

Metams $5.00 
Pusei mėtį  2.75 
Trims menesiams  ____ 1.50
Dviem mėnesiams - 7 1.00 
Vienam monetini   _____  ^5

Lietuviu ir. kitur ubienlnose 
(Atpiginta)

Metams -± ----- . . .. $8.00
Pusei
Trims mėnesiams —-------- . 2.50
rungus reiiua sujstl pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
/ Ji; į t;

SLAPTOS DARBININKŲ ORGANIZACIJOS 
VOKIETIJOJE

Nors Hitleris <-sukdordiAaVon (uždarė) visas lais
vas darbininkų prgaAizaeijaš Vokietijoje, bet darbinin
kų sąjungos dar ir dabar rtėsiliaūja veikusios slaptai. 
Vokieti j 6s angliakasių Sąjunga, pavyzdžiui, neseniai at
laikė savo konSėrenciją, kurioje dalyvavo angliakasių 
atstovai iš visų Vokietijos distriktų. !

*- < *’ *

Konferencija įvyko užsieniuose ir apie jos nutari
mus gavo smuikų pranešimą Tarptautinis Kasyklų Dar
bininkų Sekretoriatas Londone. Pirmininkavo Mainie- 
r?ų InternaciOA^dO prėzidebtas, Peter Vigne.

KonferėtfrijOs delegatai raportavo iš savo distriktų, 
•apie daribd ^ą’įygas ir algas Vokietijos kasyklose. Nors 
nacių VaMžM kad angliakasiai gauną vidutiniš
kai 8 markės į d’fe’nąy bet iš raportų paaiškėjo, kad tik
ras angfeifeą^d Uždarbis yra apie 6 markes ($2.40).; 
Darbo VateŪdOš oficialiai yra aštuonios, bet' f aklinai Vi-: 
sUr dirbama Ogesnes Valandas, kadangi nėra kas pri
žiūri, kad įstatymas birtų pildomas. !

Konferencija svarstė budus kovos su hitlerizmu ir 
nutarė toliauš stengtis Ažmfėgšti RyšiUs su platesnėmis į 
angliakasių masėmis, atsišaukiant į jas pagelbės. Prieš 
išsiskirstant, konferencija priėmė atsišaukimą, kurijoj 
Visi kasyklų darbininkai yra raginami stoti į kovą prieš 
fašizmą ir reakciją. ,

Matyt, kėd judėjimas eina ir kituose Vokietijos* 
darbininkų sluoksniuose, nes Vokietijos laikraščiuose 
(kuriuos visus kontroffiioja; valdžia) pasirodė įspėjimas 
darbininkų ‘‘‘kurstytojams” ir grąsiAimas aštriomis! 
baūsiAėmis ir pašaHnimu iš darbo. »

prie “kulokų” priskyrė šimtus 
tūkstančių (jei ne milionus) 
ūkininkų, turinčių viso tik vie
ną arklį ir porą karvių.

* Tačiau iš viso nėra prasmės 
kalbėti apie kokią tai “beribę 
demokratiją”. Kovodami prieš 
demokratiją, komunistai per 
metų metus ją visaip tampė. 
Tai jid vadino ją “buržuaziška”, 
tai “formalė”, tai lygino su “ka
pitalistų diktatūra”. Dabar 
Bimba surado dar kokią tai 
“beribę” demokratiją.

Be ribų nėra nieko, išimant 
— visatą. Dettiokratija yra tam 
tikra valdžios forma, kitaip sa
kant, tam tikra žmonių organi
zacija. Bet kaipgi gali būt or
ganizacija “be ribų”? Ribos tu
ri būti, kitaip nebus organiza- 
ci jos. 1

Demokratija, kaip ir kiekvie
na kita žmonių organizacija, 
nestato santykine tarpę žfao- 
rtnf. Palatinis < demokratijos 
principas yra ta‘š: kas leista 
vienam žmogui, tas turi būt 
leista ir kitam ; kaš Uždrausta 
visiems, tas negali būt leista 
rieA’mn arW daliai žmonių, žo
džiu, lygios teisės be jokių pri
vilegijų.

Jeigu viekai daliai visuome
nės suteiksime t’am tikras tei
sės, o kitai daliai jas ąitimsime, 
tai bus privilegijuoti žmonės

, ' . .. -y < .I ‘ ’iįi

ir beteisiai —. vadin’asi, riebūs 
dęmokratijos.

Pasaka apie “beribę demo
kratiją” yra labai panaši į tą 
atžagareivių argumentą, kad 
žmonėms nereikia duoti laisvės, 
bes laišVė, girdi; reiškia anar
chiją!

“fiori lietuviai”

Tą Bimbos šiupinį apie “be
ribė demėkrAtiją” pasiskubino 
pariAtfdmji ŠAVo fašištiskAi pro
pagandai “Tėvynės” rėdakte-' 
riuš. Jisai sako, kad j čigu 
“NAUjfėri'oš” hėrėikalaujA Iaisu 
vės kaPlfali^tiskėriš p'aRtijomš 
Rrisijėjė (kurių tėriai nėra!), 
tai. — <■ j

<7§u tokia ‘demokratija’ rie- 
Pafemii nėi yfėriam do/am 
liėfuviui, kūtiš bRAŪgiria Lie
tuvės. nėpriklausėfaybę ir 
demokratiniuš principus.”
Tai reiškia, “dori lietuviui” 

turi kovoti už riėsančių Rusijo
je kapitalistų tėiseš!

Na, o kokie tuomet yra tie 
lietuviai, kurie smurtu nuvertė 
teisėtą Lietuvos valdžią?

Kokie yra tie lietuviai, ku
rie stoja už Liėtuvės ūkininkų 
šaudytojUs ir Lietuvės liaudies 
paVeRgėjus? Ir koks yra pate 
p. Vitaitis, kuris su tais gaiva-1 
lais eina rankA u^ rankos?

TARPTAUTINIS DARBININKŲ KONGRESAS

L6Mone, liepos 8-^11 d. d., įvyko 'farp’taūtinid Pro-! 
fesinių Sąjungų Susivienijimo kongresas, kuriame daly
vavo 132 delegatai . iš 22 dviejų kraštų, atstovaudami 
dadgiau kaip 13 milibn'ų organizuotų darbininkų. Be to, 
koAg*rfesį sveikino daugybe delegatų svečių is šiaurinės 
ir Mėtinės Am'ė’rikčš, iš Australijos, Afrikos ir Azijos. ‘ 
Svėikinimą kongresui pasiuntė ir Amerikoj Darbo Pė- 
deracijOs prezidentas Wm. Greeh.

Šis kongresas, palyginti su m. koAgresu, paro
dė, kad darbininkų judėjimas pasaulyje atsigriebia. 
Unijų internacionafaš dabar turi 4 milidnuš narių dau-' 
giaU, Aėgū prieš trejetą fnėtį.

Kon'gresaš svarstė nė tik darbininkų ekonominius’ 
reikalus, bet taip pat ir karo, militarizUio, fašizmo ir 
kitus kTadsimAs. ’ ! \

šftTPJNYS .

Prieš Įdek laiko “Naujienos” 
pas'tėbejd1, kad jos niekUbfaet 
nereikalaVo laisvės kapitalisti-, 
nems partijoms revoliučinėje 
feušijoje — ir tai, dėl tos pa-, 
pfaštos priežasties; kad kapifa-: 
Tistį klasės P'dkarinėjė
Jfe nebėra. Batų Ifesiog don-ki5-. 
šotfekas dalykas kovoti už ne
samų žmohių teises. / •

Bet’ ‘'‘LaišVės” redaktoriuj 
padarė iš to “išvadą”, kad tai( 
reiškia, jbĮgei “beribi d&Wbkra- 
ti j a” negalimas daly kas. .

“Kitais žodžiais taRfa’n’t”,- 
' sakė jW, <WfbTnwar turi; 

įVėsRi savotišką derimkRatiją;. 
thi yra, jie turi griežtai stf-t 

varžyti swd pm-'_
šams' laisVek ir teises, fcet 
tas reiškia* W kų kitą, fcaip 
tik proletarinędiktatui^.” 
Kas/ ŽiUomA, yra absrirdAS. 
“Proletažfih€ diktatūra” (jžfa‘ 

Bimba nesako “proletariato dik-

4.-—------ ... H J -• '

'demokratija. Todėl yra nėlo*-’ 
giŠka lakyti; kad darbininkai 
turį ivės'fi “dėmokratij^” (nb'rs: 
ir “savotišką”), kOr kartu bū-> 
sianti “diktatė-ra”. 1

Iš to, kąf :“NatijWofe” ^ša
kė, visai neišeina, kad darbi-1 
ninkai turi suvaržyti savo kla- 
sfaiAmš priešams' laisvės ir tei-, 
seš. “Naūjiėnės” kalbėjo ap)ė 
h'ošamb's priėdus. Jeigū ĖAsifo5- 
j e gyvuotų kapitalistą biasėj 
t&I još atstOVam^ turėtų būti, 
duodama tokios į>at teisės, kaip1 
Žr kitiems piliečiais.

Klasė yra ekbn'Ofafftį o ifė 
politinė,; grtrpŽ. Kas gali Pra
vesti aiškią ribą taip’ VfėPO^ 
klasės žmonių ir kitos? Tokio; 
masto p^ra. Sakysime*, kuriaf 
klasei, priklaušo dirbtuvės m’A- 
nadžėriš, kūrfe Aėra jokio ka
pitalo' įdėjęs į bižnį gį dirba >ž 
algą ? Arba amatininkas, kuris 
turi savo' dirbtuVė)ę' ir saYndo 

pWlTOWiį'?
ų Taigi pradėjus “pagal klases” 
' Varžyti žmonių teises laisvės', 

a tsidaro plačiaiisio s durys val
džios “fcfrb&ėfai”, saUVakavi-

vikai, paskelbę kovą “kapitalis-

Sukilimas Ispanijoje
RašaU’ dar IspaAljOš revoliu

cinių kovų pasėkoms nepaaiš- 
kėjuė. Kas negalės, šiandien 
dat butiį siįAku atspėti, juo la- 
biaft, kad iš mūšių lauko tik
rų žinių sunku gauti. O tos, 
kurios gaunamos, tik vienos ki
toms prieštaraujančios, kad 
'sunku sUsiVaikyti. šiandien vie
na tik aišku, jei liaudies fron
tas kovą pralaimės, tai EurO- 
pės daugelio valstybių reakci
ne spauda pasistengs Viską iš
pusti ir daiig baisenybių apiJ 
liaudies fronto šalininkus pri
rašyti. O jau ir šiaip šios fų- 
Šiėš’ spaėda daėg yra visokių 
nesąmonių rašiusi iš Ispanijos 
paskutinių metų valstybės gy
venimo. Juodais dažais ji visą 
laiką tėršė demokratinį fron
tą.

Kalbant apie Ispanijos de
mokratijos kovas, visuomet rei
kia viėha turėti galvoje, būtent 
kokį kraitį monarchija yra pa
likusi respublikai. Tasai p^lfc- 
tasai kraitis tikrai vertas pa
sigailėjimo. Valstiečių tarpe pa
likta iki 90% beraščių, beiAok-; 
slių ntfoTatos pusiau badauį’an- 

Jčių gyVeįtojV Be to, šitie žmo
nės buvo ir yra pusėtinai ka
talikų bažnyčios ir vienuolynų 
dvasiškai pavergti. Tiek * alkio; 
nukamuoti valstiečiai, tiek mie
stų proletariatas, kuris savo pa
dėtimi* ir išsiriokslitiimu mažai 
k'ub skiriasi nuo valstiečių, pu
sėtinai pakrypęs sindikaiistiniai 
dvasiai ir nėvisudmet mokąs iš« 
'laikyti reikiamą lygsvarą. Vi- 
•sai nemokytas žmogus įpratJęs 
Veikti tik Raumenimis, jis ga- 
,lima labai greitai sukurstyti, 
jį galima dar sparčiau patrauk
ti bet kuriems veiksmams, bet 
lygiai taip greit jis ir atšala. 
Tai la’bai getą medžiaga revo
liucijom d^tytį bet _ he Revo
liucijų Taimėjimams išlaikyti.

Reikia ištvermės ir 
1 kantrybes s

Kovą laimėjUs dat neseka 
jos Vaišią^ MUdotiš. Tuos vat- 
AfuS' reikia sukurti, sudatytį, 
■d1 Štėkiam darbui daug rėikia 
turėti kantrybės ir ištvėri!neš. 
Bemokslis žmogus mažiaUšia 
šitais privalumais yra apdova
notas, nes šie budo privąldfaAi 
dUžniausjai įgyjami tik aUklė' 
jimo keliu, tik mokykloje be
sėdint it foiydžiar Už gėtešnį 
rytojų kovose dalyvaujant. Ku- 
rybofe darbui, geresnio visiko* 
meninio gyvenimo santvarkoj 
kūrybai rerkalihgi t Am tyčia 
paruošti kadrai, kurie yra ap- 
sišAtVa^ mb’k&ltt' #’ kitu saV$5

poras žodžių tarti.
Ispanijos revbliAcijOs

išsiprusinimu. Dabartinė Ispa 
nija, jos liaudis šitų ypatybių 
dar nespėjo pakankamai įgV- 
ti. štai dėlkė jos gyyėbirias 
visą laiką buvo labai nepasto
vus. čia visu?ėmėt visokie kraš 
futinumai ’tūfėįp ptegbš pri
reikšti. Apie išphiiijbš bdVu- 
sias revoliUčijaš Ėutopbfė pa 
kankamai visokių anekdėtitiių 
atsitikimų pasakojama.

Busimų reVoliučijį v^ižtfas 
Ėurdpoj

O šiuo metu Europai revo
liucijos dar yrą pėrankstybos,. 
tai joms kiltis tikrai reikia dąPg 
herojiškų pastahgų dėti, kad 
liaudis jas galėtų laimėti ir jos 
vaisiais tinkamai ir pagal ko
vos dVasią prideremai naiido-’ 
tis, ' . , i

Bet šiuo kart apie ką kitą 
Aotisi

šios
Vaizdas, tai galima butų saky
ti ir spėti, kad tai netolimos 
ateities Europoje foAŠilfa'ų reVė-J 
ifeijų Vaižda’š. / ( J

Tai jau ne revoliuciją ji tik 
Ž'al pagal savo dvasią ir sieki- 
Mtis revoliucija, o iŠ til<fųjU; 
tai tikras karas, šiame si®- 
iirie, 0 taip pat ir busimuose — 
dalyvauji visų karo ginklų rU-; 
šys: čia traška šautuvai, čra: 
batška kulkosvaidžiai, čia ^aū-Į 
dž^a armotos, o ore skraido 
žvalgybos, apsigynimo ir bom- 
biabešiai lėktuvai. Ir jų skrai
do rie ĮvidAaš’, bet dešimtifeiisi 
ir net priskaitotna virš šimto. 
Tfise (kovose >net laivynas da- 
lyįVadja. ’ .Viėtomiis tfe koVos 
mūšiai įgyja tikrą karo vaiždą, 
n'ės bet sutšidaro pastovios po- 
žičijos: vieni nuo kitų apšika- 
uu. t: _ 4,\
. Mušimose-dalyvauja pilna ta 
žodžio prašme visai kariškai 
paruošti pulkai. Neseniai, ne
laimingai užsibaigusioje Austri
jos revoliucijoje, Vienos mie
ste taip pat veik visų fųšfų 
gihkM vėikė. Ir tik todėl Vie
nos darbibinkai neišsilaikė, kac 
jiė beturėjo artilerijos. Kuomet 
ahtilėrija pradėjd griauti jų na- 
faUs, jte turėjo gelbėtis ir sa-

tvfrtovės apleidus jab

‘!$t fėktefvai. LŠtteVų p'a’gėlba 
m®ai grėitu laiku permetė į 
Arabiją savo iariuįwenŽs d^a- 
Įis., Lėktuvai atliko žvalgybos 
darbus ir lėktuvai kaip kur mė
tė bombas.

Taigi, iš tų kovų jau numa
nu! kiek iš vienos ir kitos pu
sės yra užsispyrimo ir atkak
lumo ir taip pat pasiryžimo 
žūtbūt kovą laimėti,

Tad pigu įsiVaizdūoti kiek 
Čia vienų .prieš kitus turi būti 
pašėlusios neapykantos, kad ši
tos kovos įgytų tokių aštrių 

’ormų.
Tad kiek dabar yrą visokių 

visuomenėj prieštaravimų, kieki vv' 
turi būti pasėta pykčio, melo 
ir neapykantos, kad pagaliau 
išvesti žmones iš kantrybės 
imasi tokių kovos aštrių for
mų.
Ispanai nėtati įprotį šMfcs 

bažnyčioms
Suprantama; kiek Ispanijos 

liaudies fronto' šalininkų tarpe 
butą pasėta nenoro grąžinti 
monarchinę arba įvesti naują 
fašistinę tvarką,- kad šitokiu 
pafeiryžimu ir atkaklumii kovo
jama. Kiek liaudis nekenčia bu
vusių monarchijos' šalihinkų, 
kėd šitaip Įnirtusiai kovoja.

Sakoį višėjė Išp^aAi joj ė dė'ga 
bažn'yįidš. Kad zyfai dalis jų 
padegta provokacijos tikslais, 
tai visai netenka abejoti, bet 
kad Ispanijos liaudis- geros šir
dies bažnyčioms ir vienuoly- 
'nams nfetufejo, dėl1 šito lYgi ne- 
tėhka abejoti. Juk Ispanijos vie
nuolynai valde didėlius žemės 
'plotds ir valstybėje naudojosi 
Visokiomis feAtVatoAiis, 0 val
stietį bažnyčiėfe ’tėVtiį savinin
kai lygiai taip pat išnatifejų, 
kaip ir kiti tdWč®lfai? Dal daii-!

- bažAyria jį rAėkė čiįa‘ 
žemėje kentėti; fad mirus dan
guje išgaftyrių' a’pte'Tėtiį; 0 tdo 
pačiu baŽAyčibš farii^i 
prabangoje gyvėftė.

Taigi, IspMjpš įvykiai lyg 
ir rodo kai klXriU J0uropbs val
stybių nėtėlimos atėities vaiz
dus. Europoje kai kUtidse val
stybėse įši^ąfcjtiši teafeija tiek; 
ciniškai dabai 'ėlg-iasi, tiek ji 
per akis šaVo fadA6poliUę po
litiką varydaiha meluoja, kad 
Visai pakanka tam tikrų gy-’ 
ventoj ų sluogsnių tarpe sėti tik 
vieh mirtiną neapykantą ir ric-Į 
rą kada nors perdaug įsidrąši^ 
niiiėšids taip s^dtausti, kad jU 
danginti niekuėniėt galvos ne
drįstų pakelti.
.......; ... ...i sa.

giau,

Rėakčijoš vykditftojat šita1. < 
ir gerai Supranta, todėl jie ir j 
savo priešų liesigali ir jbos Su
čiupus, kaip kur pilna to ždd- : 
žid prasme karia arba ; 
kapoja. Tai tokie dabar daug 
kdr Europoje vyrauja santy- 1 
jkįUi. Tik vienui kitur mažes
nių, arba didesnių kovų pavi
dale jie viešumon prasiveržia 
ir tos kovos pakankamai yra 
žiaurios, kurios sakytė sako 
kiek vieni kitų hekėnčia.

Ispanijoje iškilusi didžiule 
suirutė, pavidale kelerių savai
čių reVOiiUčijos — tatai tik pa- 

, tvirtina.

it fetfat viWo-

Visai nešvArbd, kad buk tat 
visai prasidėjo netikėtai vien 
tik d£l fadAarčhistų Vado Au- 
žiidymo. fteVolfačijbš, kaip ir 
visi karai, visuomet prasideda 
netikėtai ir nelaiku. Tiek ka
rai ir revoliucijos Visuomet 
prasideda dažniausiai nVO be- 
žfnOmo pirmo šūvio ir papra
stai sakoma, jei ne tas šuVis. 
tai karo arba revolilUcijOs be
būtų bUVę. Visa tai gražu ir 
smagu kalbėti, bet gyvenimo 
tikrumoje taip nebuvo.

Kiekvieni įvykiai turi bręsta 
pribręsti ir tik tuomet jie vie
šumoje pasireiškia. Ir kiek ku
ri visuomenės grupė šitiems 
neva “netikėtiems” įvykiams 
yra iš anksto pasiruošusi, o 
dabar atvirai tariant, kiek be 
kitų moralių įgyttį Vertybių ji 
moka’ Vargti ginklą, tiek ji ii 
laimi.

X . ’

Geros nuotaikos ' pagauti jau 
Ispanijos monarchistai visai 
netikėtai, gal pėr saVO žiopliš- 
kumą arba pėr didėlį pasiti 
kėjimų, kad sukilimą Iaifaėsią 
(jau yra atvirai pasisakę, kad 
šitam sUkiTfmui jau jie nuo ku
rio laiko ruošėsi. Ir sukilimo 
branduolį pirmoje eilėje jie sii 
darė kariuomenės tatpe.
P štai dėlkoyldabar jiė turi vi
sokių rųšių ginklų. Netenka 
abejoti, kad pirm negu skelb
tis sukilk ėsą jie susidėstė 
ŠU kitais Europoje esančiais re
akcijos lizdaiš, kurie jų tuos 
žygius tuoj palaimino.

Anglijos politika
Reikšminga, Kad Anglijos ke 

leta’s laivų tuoj atsidūrė Ispa
nijos vandenyse neva Anglijos 
pavaldinių intėrėšUs saugoti. 
Juos pasekė Italija, net vokie- 

—_____________________________

čiai ir tiė karo laivą pasiuntė 
į Ispanijos uostą.

Turėkime gaivoje, kad Ang 
Ii joj e sėdi tikri Europoje įsi
galėjusios rėakdjos įkvėpėjai, 
tos šėlstančios reakcijos krik
što tėvai. Taip, anglų konser 
vatorių sluogsniai niekuomet 
neleis pas save įsigalėti viso
kių markių ir rųšių fašizmui, 
bet jie taip lygiai niekuomet 
neturėjo ir neturės prieš, jei 
kurią nors iŠ Europos valsty
bių kamuos fašizmo suskis.

Juk anglų stambioji buržua
zija yra per ištisus amžius į- 
pratusi politikoje iš lygsvaros 
palaikymo pelnytis ir savo im
perijos žemes didinti. Todėl, 
jei tik kas nors gaivą aukštyn 
pakelia, jie ją po truputuką 
žemyn. palenkia. Ir užvis yra 
geriausia, kaip ta galva pati įsi
traukia ir nelaukia iki kas per 
ją smagiai sukirs...

Tai ir čia anglų karo laivy
nas tiioj pasiskubino į revoliu
cinės Ispanijos vandenis savo 
pavaldinius saugoti...

Bet bendrai tarus vis dėlto 
Ispanij’a tarptautinės politikos 
arenoje turi labai mažą svorį 
ir vargti kas perdaug suka sait 
galvą dėl jos vidaus gyvenimo.

Slėtektų daUg kaltefi, kad 
Lietuvoje labai gyVai Viši se
ka Ispanijos gyvenimo raidą. 
Dabar laikraščiai Čia pilni rė- 
Vėlinei jos įvykių aprašymų. Tai 
la'bai reikšminga.

Aišku, vienas ar kitas Ispa
nijos reVėliteijos likimas čia 
ras, kad ir labai tolimus, bėt 
vis dėlto savos rųšies atbalsius. 
Be to, liaudies fronto laimėji- 
mai tik parodytų, kad jau Eu
ropos gyvenime pramatomi šiė 
kie tokie pragiedruliai.

Bet ka¥tu taip pat sakyte 
sako kokiais sunkiais keliais, 
kokioje nuožmioji kovoje šitie 
pra'giedrirliai įgyjami.

Para Beitam.

Todėl,

VII-29. ;
. r.u -M ,;rIr-' . įS

Rėiftelauidte “NAU
JIENAS” afit bite ka> 
po, ikii1 p'at(ttiodahri lai
kraščiai. Uartra^ejaš fifr 
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti; Jisai 
(ertai stovi rt'e ŠSVo sirta- 
gintini,- bėt Jiisfti $ato- 
jfiimo delei.

Garsinkitės “N-nosė
PĖRDAUG BAIKštUŠ PAŠAŪLIŠ SERGA NERVAIS

j?.,    ________ . ikJ 4 -u * > -

vo tvirtovės apleisti. Savo na
rnas — tvirtovės apleidus jau 
negalėjo atsilaikyti ir niu^į pra
laimėjo.

Arabų sukilimas
štai Arabijoje arabų srikili- 

mąs taip pat anglams daug rū
pesčio sudarė iir j'iė paversti 
buvo pavartoti net armdta’s.

Tame arabų sukilimo maiši* 
mme aktinei ® dalyvavo faib
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CICERO JOKŪBO APLANKYMAS 
ŠV. JURGIO BAŽNYČIOS

(Tęsinys)
Toliau kitą labai didelę nau

jieną papasakojo kunigas sve
čias — kaip šveirtablyvi esą 
Lietuvos katalikų klebonai. Pas 
vieną tokį šventą kleboną ir 
jam, kun. Drazdžiui, tekę lai
mes kametidoriauti. O buvęs ji
sai štai dėlko šventablyvas. Kas 
naktis jis išeidavęs iŠ kleboni
jos ir eidavęs bažnyčios link. 
Jam, kaipo kamendoriui, pasi
darę (domu, ką klebonas veikia 
ten bažnyčioje nakties laiku. 
Jisai pasekęs vieną naktį. Ir 
patyręs štai ką: jo klebonas 
ateidavęs naktų, su patajamnu 
raktu įeidavęs bažnyčion ir 
prieš didijį altorių atsiklaupęs 
melsdavęsis. Mat, nenorėdavęs, 
kad paprasti žmonės matytų, 
kaip jisai yra pamaldus. Tai 
vis šventumo požymiai, kurių 
labai daug esą Lietuvoje, ypač 
senų klebonų tarpe. Bet apie 
jaunus kamendorius tai nieko 
nesakė, tur būt, jie nėra tokie 
pamaldus, kaip seni klebonai.

Man klausant tokias gražias 
pasakas atėjo mintis galvon. 
Misliju sau: Tu dar nežinai, 
kad pas mus Amerikoj musų 
klebonai nesimeldžia nė dieno
mis, kada šviesa yra, o apie 
nakties bažnyčioje meldimąsi 
tai nė kalbos nėra. Ir dienos 
metu, jeigu * koks parapijonas 
pasimirė ir nori giminės, kad 
už jo sielą pasimelstų, tai turi 
savo klebonams gerai ir riebiai 

Maisto Išpardavimas!
“Midwest Stores” Krautuvėse

PIRK NUO

MIDWEgT
Jutau,-

Pėtnyeioj ir Subatoj, Rugp.-August 14 ir 15 

t Aukai. ,,wils<w tyrus, y
I HUmu SVARO kartonas i L 4 U.; 
______________ .   ________ , , • ...    f

De Luxe KAVA ‘‘Midwest” sv. kenai 25c 
“Mithv'est” ŽELATINO DEZORTAI ........... 3 pak. Į40
“Calumct” BAKING POWDEB ............... sv. kenai 210 |

BARTLETT GRUŠIOS ten>1 Į 90
“BUTTER KERNEL” KORNAI ...... No. 2 kenai 150
“Bailen’s” IMPORTUOTI VĖŽIAI 4 unc. kenai 210 , 
“HORMEL’S” SRIUBOS........... 2 ken. 27c-
“Mi<lwest” ŽEMUOGĖS ....................... No. 2 kenai 210
“Sunny Fcuntain” GRAPEFRUIT .....   Augšti kenai 90
“Elmdalc” ŽIRNIAI .............. No. 1 kenai 2 už «£ I
“MORTON’S” Įmitation LEMON EXTRACT Bonkute 9c

VIRIMUI OBUOLIAI Pai^CHEss 4 sv, 15C 
Puikios Californijos BARTLETT GRUŠIOS 2 sv, 150 
Puikus MIGHIGANO SELERIAI „............. 2 pund. 90 i
■............................................11.............. '....... '..... ..............................i............. r --------------- :------- -----r-ar t
Puikus Namuos Auginti BUROKAI Dideli pund. 30 
DR A NP>T A T “SUNKIST” SALDUS OOm '

VALENCIA 288 dydžio TUZ

“Drexel Farms” HAM LOAF .......    Svaras 370 ■:
COTTO SALAMI. DEŠRA  Svaras 210 į 
“LINCOLNSHIRE" RIEKUTĖSE LAŠINIAI »/; sv. pakelis 18c 
“Hormel’s” LUNGHEON MEAT ....................... sv. 290 '
PUIKUS COTTAOĘ CHEĖSE (Varškė) - - --- 2 sv. 170 
SPICED COOKIES Šviežią! Iškepti Svaras 10c I 
’  U ■■ ■ •> ■ — ■.UI, I l I, II IH.!' I I .......... .... ,,,1,1,   , ■ .1, .IV. 2

“SHREDDED WHEAT” ............................. pak. 120
‘‘Mi<lwcst” TOILET TISSŲE ................... 3 rolės 170.
“ROXEY” SUNŲ MAISTAS --.... ..... 4 kenai 250
“RINSO” 2 maži 15ė................ did. pak. 19c'
“LIFEBUOY” MUILAS ....................3 už 17c
“LUX” VEIDO MUILAS........... 4 už 23c
“LUX” SOAP FLAKES Maži ^/aUi 21 C~- 
“Big Kernel” PAUKŠČIŲ SĖKLOS 7 unc. pak. 90 
“Style AVhite” ŠHČiE DRESSING .... bonkutė 30 t
----------------------------------------------------------------------------- -.......... ........ Į 
Sinn.OOCASH KlEKViENA SAVAITĘ! TAUPYKITE MUSŲ, * I uu pelno Pasidalinimo kuponus

užmokėti. O kai neturi mažiau
sia $25 užsimokėti, tai pasako, 
kad nereikia, jei neturi. Vežki
te, girdi, ir kiškite į žemę, juk 
kapinėse žemelė yra pašventin
ta ir be kunigo.

Be to, kun. Drazdys pripasa
kojo* kad, girdi, šiandie yra 
Parcinkulo atlaidai, tai šven
čiausias busiąs išstatytas alto
riuje iki septintos valandos va
karo, ir dėlto prašė parapijo
nus, kad jie ateitų ir lankytų 
Jezusiuką altoriuje; kad jam 
nebūtų taip ilgu laukti vienam 
iki 7 valandos vakaro. Pamoks
lui pasibaigus, išėjau laukan. 
Išėjęs pasitikau ir savo drau
gą J. P. Tas, kaip senai ma
nęs nematęs, užprašė pas save 
pietums, ir, sako, pasikalbėsi
me apie įvairius reikalus. Na, 
gerai, pietus jau yra, tai nėra 
ko brangintis, ėiilame, sakau.

Užėjęs pas J. P. priminiau: 
kur gi šiandie jūsų klebonas, 
kun. M. L. Krušas, kad aš jo 
nemačiau per sumą? O, sako, 
girdėjau išvažiavęs j New Yor- 
ką pasitikti savo gaspadinę 
Pauliną, .kuri sugrįžo iš Lietu
vos. Na, sakau, argi ji nežino 
kelio parvažiuoti viena iš New 
Yorko? Taip, paaiškino J. P. 
Matai, mano drauge Jokūbai, 
kai musų klebonėlis lankėsi Lie
tuvoje ir kai sugrįžo į New 
Yorką, tai visuomet jo gaspa- 
dinė važiuodavo į New Yorką

pasitikti jį. Dabar, tur būt, jis 
riori jai ktšilyginti. .

Na, sakau, atėjo gadynė: vie
nas kunigas per pamokslą 
graudena žmonės nepamiršti ir 
lankyti šventą bažnyčią per to
kius didelius atlaidus, kaip Par- 
cinkulas, kad vienam Jezusiukui 
nebūtų ilgu laukti iki 7 valan
dos, o čia jūsų klebonas išva
žiuoja j New Yorką pasitikti 
savo gaspadinę grįžtančią iš 
Lietuvos. Iš to išeina, jogeii kle
bonui ir kunigams visai ne
svarbu, kad Jezusiukas ten al
toriuje vienas lauks. Juk rodos, 
jeigu norima žmones patraukti, 
reikia jiems todyti gražų ir 
prakilnų pavyzdį, o dabar da
roma priešingai. Juk Jėzus, kai 
gyveno ant žemės, tai žmones 
tik ir mbkinb pavyzdžiais ir 
prilyginimais. Musų klėbonhi ir 
kunigai, kad parodyti gražų pa
vyzdį,. patys turėtų'‘pasivaduo
dami JežUsiUką saugoti ir mel
stis prie altoriaus. Tilo tarpu 
jie shu klebėtu jose JUuna arba 
Važiuoja gaspadihių pasitikti. 
Jiėms bereikia nei melstis, nei 
Jezusiuką saugoti, kad jam vie
nam nėbutų ilgu. JijS, paprasti 
žmonės griešnitikai, tki daryki
te, jdrns tai rėikia, o jiems, ku- 
higbriis, nereikia.

Mano draugas, tai girdeda- 
rrias, sako: “žinai, drauge, ku
nigai meldžiasi * lotyniškai, tai 
tur būt, kad ir jų maldas Die
vas geriau supranta, ir jos tur 
būt yra svarbesnes, negu mu-- 
sų paprastų žmonėm:, kurie 
mėldžiames lietuviškai.” Ak, 
sakau, neklausyk tų pasakų. 
Anais metais pas mus Čiceroj! 
kalbėjo kun. F. Kemėšis ir sa-! 
kė, kad lietuviškai kalbėjo net 
Adomas su Eva rojuje. Tai su
pranti, kad lietuviška kalba yra 
senesnė ir gražesnė Už lotyniš
ką. Kas tokias pasakas pliauš
kia, taš ne lietuvis.

Mums bepietaujant, p-ia P-nė 
užsimihė apie Cicero šv. Anta- 
ho parapiją klausdama, kodėl 
mes, tie trys parapijonai;'nieko 
nebeparašome iš savo apielin- 
kės. Mat sakau, dabar vasaros 
laiku mano draugas Jonas bu
vo išvažiavęs vakacijoms, o 
Petro moteris buVo apsirgusi. 
Dėl tų priežasčių’ mes vis ne
galėjome susieiti ir bendrai1 pa
sikalbėti. Bet orams atvėsus 
truputį, manau, turėsime susi
rinkimėlį kada, išgirsite ką 
nors ir iš musų parapijos.

Tačiau turiu pasakyti, kad 
musų klebonas kun. H. Vaičiū
nas truputį pasitaisė geron pu
sėn. Ar gelbėjo !mUSų aprašy
mai Naujienose, ar dar lietuvy
bės meilė nėra užgesus jo šir
dy, visgi jis panaikino angliš
kus pamokslus didžiumai mišių, 
tik paliko vienoms. Tai esą ke
letui maišytų įiorų ir keletui 
italionų, kurie užklysta į musų 
bažnyčią. “Jeigu taip, tai labai 
puiku”, tarė p-ia Eva, “o šv. 
Jurgio bažnyčioje tas mūšų už
sispyrėlis klebonėlis nepasitai
sė. Kaip šakė, taip ir tebesako 
angliškus pamokslus per vaiku
čių ir jaunimo mišias. Teikėsi 
įvesti atgal tik vieną punktą 
Pulkim ant Kelių. Bet iš to tiek 
naudas, kaip iš žaibo blikstelė
jusio nakties laiku. Žybtelėjo 
ir vėl tamsu. Tai taip iš to vie
no punkto mtisų senos giesmės 
grąžinimo”.

Nugi, sakau, ar negalite ke
letas parapijonų eiti pas klebo
ną ir prašyti, kad visą giesmę 
jums giedotų nors prieš Sumą. 
Jdk už tai, kad nueisite pap
rašyti, jisai jus į kalėjimą ne
kis ir nešaudys. Juk čia ne dik
tatoriška valdžia, kaip kad Lie
tuvoje, kuri atidai kettirius ūki
ninkus siišaudė vien už tai, kad 
jie streikavo ir nenorėjo savo 
ūkių produktų parduoti beveik 
už dyką, čia tokių dalykų ne
gali atsitikti. Tiktai reikia dau
giau drąsos.

Taip besikalbant nepajutau, 
kaip jHu atėjo ir trečia valan
da. Tad''padėkojęs p-iai E. P. 
ir p. J. P. Už gardžius pietus 
ir mdlonų pasikalbėjimą atsi
sveikinau. Tik man išeinant p.

P. priminė: šakė, jeigu pagau
si laiko, tai parašyk ką ribfs ir 
apie mūšų seną* Bridgėūdrtą. 
Na, prižadėjau, jeigu tiktai šu- 
spesiu, tai net Šiandie pabrė
žiu savo įspūdžius iš senos Šv. 
Jurgio parapijos gyvenimo. Li
kite sveiki.

Cicero* Jokūbas.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms
šie lietuviai ir lietuvaitės H 

siėmS laismua (leidimus) 
dyboms:

Joseph Drumsta 81 m. ir 
Pauline Aukstakalius 29 in.

Henry Bostelmann 48 m. ir 
Wanda Durnas 52 m.

Andrew Bourdowski 85 m. įr 
A. Pėtrakūis 21 m.

Grand Opening p-os 
Pilkienes biznia- 

vietes
\ _

Viši vykime pas p-nią Pil- 
kieiię, 6334 So. Western avė., 
kur rugpiūčio 15 d., šeštadienį, 
įvyksta jos 'įstaigos atidary
mas — Grand Opėning.

Teko nugirsti, kad žada at
vykti daug p nios Pilkienes 
bld-taimerių, žagariečių, grtiz- 
įiečių, joniškiečių ir kitų.

P-nia Pilkienė yra labai ge
rai pažįstama chicagiečiattis 
tai ir atvyks Jie pas ją pask 
svečiuoti ir palinkėti geros lai
mės naujame bizny. Atsilankę 
turės puikios progos prie Šau< 
nios mužikos pasišokti ir šiaip 
draugiškoj nuotaikoj linksmai 
laiką praleisti su svečiais ir 
viešniomis. d

. o- — Pranašas.

Leis valandų nusta
tymą balsavimui 

referendumu
Chičagos meras Edward J. 

Kelly pranešė, kad jis išsiunti
nėjo demokratams wardų ko- 
mitimanams ryšulius peticijos, 
kuri prašo padėti ant baloto 
balsavimui referendumu klau
simą, ar nori chicagiečiai, kad 
butų sugrąžintas senasis Chi- 
cagos laiko mięravimas; kitaip 
sakant, ar nori chicagiečiai pa
sukti savo laikrodžiui vieną 
valandą atgal.

Kad paduoti šį klausimą re 
ferendumui reikia surinkti 416- 
000 parašų.

VAKACIJOS
Prie Cėdar Lake Ind., 40 
mylių nuoĄ Chičagos Idbai 
graži vieta. Atskiri cottagiai 
arba Hotelis. Žuvauti, mau
dytis laivukais važinėti.

Stalai dėl piknikautojų ir 
šokių svetainė VELTUI. 
Route 41 to Cook iš ten po 

kairei 1 mylia*
CEDAR BEACH

HOTEL
JOmi STAŠAITIS. - 
Tel. Lowell 183 R 2.
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DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jetįgu iė telpančių čia skelbimų 
negalite sUsirašti ko ieškot, palaukite Naujienas, Cdnal 8500, ir klauskite^ Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galinta gauti.

m

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

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

MILDA AUTO SALES
Vienintelis lietuvis pardavėjas 

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

806 West Slst Strėet 
Victory 1696

1 • - 1 • J L ■■ ................ ..................... ..

J. K. AUTO R1SPAIR SHOP
Repairing —. Overhauling — Battery 
Service — Straightėning fenders and 
painting. .

Darbai garantuoti. Geras ir sku
bus patarnavihias.

JAS. KASLAUSKAS
911 W. 83rd Place Yards 0955

~VaNGLYS—COAL

Tek RepubUc 8402 ' 

CrarieCoalCo 
5332 S. Long Avė.

Clycaso. I1L

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Chernauckas Coal
* Company

1900 So. Union Avė.
Tel. CANAL 2183

Ežerų karnivahii iš
rinkta karalaitė 

j L* .

Trečiadienio vakare besiarti
nančiam Ežerų Karnivalui Chi
cago j tapo išrinkta “karalai
tė”. Ji yra p-lė Mary Dunnbar 
19 mėtų, 4615' Lincoln avė.

Jos svita arba palydovės bus 
p4es Nancy Jane MacBurney 
18 m., 7012 Clyde aVenue;
Bose Marie' Williattis 21 metų, 
1042 Lake SliOre drive; El- 
nora Greenlaw 19 metų, 7424 
Parnell avėnue, ir Dorothy 
Centerbury 21 mėtų, 5718 
Winthrop aventie.

Po vestuvių kalė 
jiman

Iš kaiintės trobesio yra tran
sliuojamas radib programas, 
kuriame ką tik apsivodusios 
jaunos poros pasakoja, kaip 
laimingos jos jaučiasi.

Trečiadienį balsas per radio 
pareiškė: “Aš ką tik apsive
džiau meiliausią merginą pa
sauly. Esu tikras, kad mes 
busime laimingi. Mano vardas 
yra Thomas Cavalohe”... ir tt.

Cavalonę ir jo jaiVna žmona 
apleido kauntės trobesį ir iš-

A. t A.
, Juozapas Draugelis . d

Persiskyrė sų šiuo pasauliu rugp. 11 d., 3 vai. po pietų, 
1936 m., sulaukęs pusės amžiaus, gimęs Vilkaviškio ap- J 
skrity, Šunskų parap., Oželių kaime. Amerikoj išgyveno j 

i' metus.
Paliko dideliame nubudime moterį Marijoną, po te- 1 

vais Pažęriutę, sūnų Juozapą, dukterį Helleną, seserį j 
Elzbietą įr švogerį Antaną Kudzmą, 2 švogėrius Pran- 
ciškų ir Vincentą Pažerius ir brolienę ir gimines, o Eie- ’ 
tuvoj* 2 brolius Andriejų ir Petrą, 3 sėšeris Marijoną, 
Oną ir Helleną.

Kūnas pašarvotas randasi 4354 W. Grand Avė. koply
čioje.1 Laidotuvės įvyks Šeštadienį, rugp. 15 d., 2 vai. po 
pietų iš koplyčios į Tautiškas kapines.

Del platešiiių žinių šaukiįe Bęlmont 1463. ’
Visi A. A. Juozapo Draugelio giminės,’draugai ir pažy

stami esdt nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, Sūnūs, Duktė ir Giminės.

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

Edūcational
Mokyklos

ANGLŲ KALBA 
Prisiunčiaine paštu pilną kursą ang

lų kalbos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St., Chicago, III.

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami $19.110 

vaikams ...... ..........J: ■ C UU
Palagas ligoni-

nėję ....................—. V“
Akušerija na- $1 E.HO
.. mųose     įw UU 
Medikalė egzami- »100

DOUGLAŠ park hošpital 
1900 So. Kedzle Avė.

M• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRĄFAS

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

Tel. Englėwood 5883—5840

Banis Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
ŠVIEŽŲS NAMINIAI VALGIAI

750 W. 31st St.
A. A. NORKUS, 

Savininkas.

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Atliekame rAnkų 
IŠSIUVINĖJIMĄ 

3108 So. Halsted St.

• SALDAINIU KR.— 
SWEET SHOPS

Milda Sweet Shop 
.... saldainiai, cigarai .... 

ir cigaretai 
3150 So. Halstėd St.

P. SIRBIKE, 
Savininkė

vyko vešttivių pilotai. Netru
kus į puotą atsilankė policija ir 
areštavo Cavalonę.
Kita mergina išėmė jam wa- 

rantą. Pasak tos merginos, 
p-lės v Martin, ji su Cavalonę 
prigyvenusi kūdikį ir jis keti
nęs ją vesti, o ne kitą merginą.

Pačiam jaunikiui išvykus į 
šaltąją, pairo ir visos vestu-? 
vės. •

(.ARSlNKriES 
NAUJIĖNOSE

• SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tailor

Pranešu visiems draugams Ir kostū- 
meriams, kad persikėliau i naują 
vietą. Per daug metų esu gerai pa
tyręs savo darbe. Siuvu naujus ant 
užsakymų ir taisome ir klminame 
senus už prieinamas kainas. Dar-

♦ TAVERNOS
EAOLE RESTAURANT.— Peter 

Vegis, Savininkas.
1745 South Halsted Street

New Centųry Taverii 
BERGHOFF ALUS 

3149 So. Halsted St. 
TeL VICtory 2679

Joseph Rūta Tavern
BERGHOFF IR AMBROSIA

ALUS.
3267 So. Halsted St.

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

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tel. Englewood 2792 

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

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street

Musų užeigoj visuomet randasi ge
riausios rųšies gėrimai kaip ameri
koniški, taip importuoti ir visokios 
rųšies maišyti alus Miller High Life, 
taipgi gaminame kasdieną šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus atšilau** 
kyti. ų

, Savininkės Mama ir Duktė. 
EMMA IR EMILY.

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

4314 Archer Avė. tel. Lafayette 2617

21-st PLACE TAVERN 
& RESTAURANT

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

701 W. 21at Place
Tel. CANAL 7522.

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

LEGION INN
Pranešam draugams ir pažįsta

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

ANNA GEDVILAS.
2701 W. 47th Street

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

ANNA DAMBRAUSKIENE
817 West 34th St

Tel. Boulevard 9336

Maike Biago Tavern
Musų užeigoje randasi geros rų- 

šięs degtinė, vyną?, Monarch alus, 
cigarai ir malonus patarnavimas. 
Prašome visi draugai ir lietuviai at
silankyti ir linksmai laiką praleisti.

Savininkas MAIKE BIAGO 
Tel. Lafayette 1490

4358 So. Califbrnia Av.
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Bus pagaminta skani vaka

Finansai-PaskolosSenas Petras,

809 35th

Tel. 742

A. Tumavich

Senas Petras,

CLASSIFIED ADS

Silver

kranto

prie

Senas Petras,

Kaip

Nusižudė
musu upę

PARENGIMAI
NORTH SIDE

nutarta 
artimus

Sulaukė gražių do 
vanų iš Lietuvos

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

1728 S. Halsted St., Canal 9345.

kamba- 
Parnell

J. V. Stilsonui pa 
gerbti vakarienė

Mergina sužeista au 
tomobilio nelaimėj

COAL 
Anglys

Lietuvoj 
Kultūros 
pasiuntė

Mintį”

Personai
Asmenų Ieško

M. Kemėšienė išva 
žiavoi Detroitą

blėties 
pagei-

pasa- 
buvęs

vaikų 
kurios

PARSIDUODA naujai permodeliuo- 
ta 6 kambarių katedž, viškus ir bei-* 
smentas šiaurės vakarų kampe 18th 
pleiso ir Morgan gatvės.

Pašautas viešbučio 
savininkas mirė

Maži 
mokėjimai

Gordon
Real Estąte

PAIEŠKAU vaikino dirbti Taver
noj darbininku. Vietoj gyventi. 2552 
West 63rd St.

— P-nas John Ka
jų salius Algirdas

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

valandą vakarę jau buvome Ci 
ceroj. J
v Dėka pp

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

JAUNA patyrusi mergina bend
ram namų darbui, geri namai, pri
žiūrėti 8 metų vaiką, $6. Harrison 
7060, Mr. Marcus, 809 So. La Šalie 
St. Kambarys 101.

arba išsimaino

Rugpiučio 14 dieną Lietuvių 
Darbininkų Draugijos 4 kuopa 
rengia vakarienę J. V. Stilso- 
nui pagerbti A. W. Neffo sve-

Yurevičiutės.
Dova- 

verdulis arba samova- 
daili rankų 

5 svarai Biru-

O aš su pp. Kavaliauskais 
apie 4:30 valandą grįžau namo 
į Cicero. Kelias dar tuo laiku 
nebuvo užsigrudęs, taigi 6:30

PARSIDUODA rezortas ir farma 
kombinacijoje Lake Macąuebay, Ma- 
rinette, Wisc. 20 mylių, 307 akrai, 
100 akrų prie ežero frontu, 5 kata- 
džės, vienas didelis budinkas tinkąs 
kotelio tikslams, kiti jvairųs budin- 
kai. Farms ^and Merchants Bank, 
Marinette, Wis.

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

Sunnyside 8744.

Du vyrai tapo areštuoti va
kar už tai, kad jie mėginę duo
ti kyšį darbininkui, kurs tikri
na automobilius saugumo stoty 
prie Marine drive ir Argyle st, 
Kai automobilis nepripažinta 
esąs saugus važiuoti, tai auto
mobilistai pasiūlė darbininkui 
$1 kyšį, kad j iš išduotų prie
lankų paliudym^

Areštuotieji, ( yra Frederick 
Tabert 33 metų, *^451 kimball 
avenue, ir Willįąm J. Wencill 
43 metų, 7356 Greenview avė. 
Kaip vakar jiems teko duoti pa
aiškinimų teisių |ii.

BURNSIDE. — S.L.A. 63 kp. išvažiavimas įvyks 16 d. rugpiu
čio Dambrausko farmoje, Willow Springs, Illinois. Iš Butn- 
sidės trokas išvažiuos nuo Tuley Parko, 90 Str. ir St. Law- 
rence avenue, 10 vai. ryto, o iŠ Roselando nuo A. Lauru- 
tėno namo, 10530 Indiana avenue, 10:30 vai. ryto.

Pirmyn choro išvažiavimas j Jefferson girias įvyks sekmadie
nį, rugpiučio 16 dieną. Visi kviečiami atsilankyti į jį. šis 
išvažiavimas bus kaip ir atsisveikinimas Pirmyniečių su 
vasaros parengimais miškuose arba paikuose. Artimoj at
eity Pirmyn choras pradės ruoštis rudens sezonui, paren
gimams svetainėse.

-P-nia M. Kemėšienė vakar
• t ■ ■ '■ <

išvažiavo į Detroitą, Mich, Ten 
išbus keletą dįenų, pasitars su 
vietos darbuotojais . Kultūros 
Draugijos , organizavimo klausi
mais. Be to, pažiūrės kokia yra 
aplinkuma j ai, pačiai ten ap
sigyventi, nes gali, pasitaikyti, 
jogei jos darbas reikalaus, kad 
ji persikeltų gyventi iš Čhica- 
gos į Detroitą.

Kas yra koopera 
tyvė grupė

si kviečiami atsilankyti į va 
karienę ir susipažinti su J. V. 
Stilsonu. Pradžia 8 valandą 
Vakarienė kaštuos tik 50c as 
menini.

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

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

Mirė Max Cantor 50 metu, 
savininkas Broadway - Cres-; 
cent viešbučio, 4052 Broadway ■ 
Pats Cantor, klausinėjamas po
licijos, pareiškė, kad jis valęs; 
revolverį, ginklas netyčia iššo-; 
vęs ir sužeidęs jį. Cantor mi-: 
rė. O Benjamin Carl prisipa
žinęs, viešbučio samdinys, kadi 
jis nušovęs Cantorą.

ENG»LEWOOD. — Apie sa 
yaitę laiko atgal p-nia Auna 
Dovgin, 6108 So. State Street, 
gavo gražių dovanų iš sesers, 
p-lėš Petronėlės 
kuri gyvena Šiauliuose 
nos 
ras arbatai virti 
darbo staltiesė 
tės saldainių ir auksinis vyriš
kas laikrodėlis sunui Raymon- 
dui paminėti 16 metų sukak
tuves.

žinoma, p-nia Dovgin yra la
bai dėkinga seseriai už tokias 
brangias dovanas. Tad ir ji pa
siuntė į Lietuvą seseriai gerą 
siuntinį gražių dovanų. P-lc, 
Yurevičiutė Lietuvoj yra ama
tu gerai patyrusi siuvėja ir 
“Naujienų” dienraščio skaity
toja.

Kooperatyvės grupės prekių 
pardavinėjimo metodas taip 
greitai auga, kąd publika jau 
ima klausti: “Kas yra Koo-

AUTOMOBILIŲ SAVININKAI, 
jei jūsų karas dar neperėjo per in
spekciją ar dėl ko nors abejojate, 
tai atsivežkite pas mane automobili 
ir laipsnį kartu (rasite) aš jums ma
šiną priimsiu ir gausiu tęst stikerį.

RAMOVA AUTO SHOP, 
834 W. 35th St. tel. Yards 6547 

Savininkas John Mikšis.

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

PARDAVIMUI grosemė yra ir bu 
černės fixtųriai. 
Parduosiu pigiai. 
Chicago.

PARDAVIMUI Grosernė ir Bučer- 
nė geroj* vietoj. Priežastis — savi
ninkas turi du biznius. 246 So. 13th 
Avė.

gali pirkti stambių kro- 
kainomis.
technikalė tos koopera- 
pirkimo grupės susijun- 
esmė yra ta pati, kaip 

ir, kad visos šeimininkės kad 
susijungtų į vieną grupę pir
kimo tikslu 
kVautuvini'nkas šiandien

SAVININKAS parduoda 2 po 5 
kambarius mūrinį namą. Pirmas 
flatas apšildomas karštu vandeniu, 
antras pečiais. 2 karų garažas. Arti 
gatvekarių. Gražioj Vietoj Brighton 
Parke. Kaina $5500.
Box No, 494, 1739 So. Halsted St.

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

hawk, Wisčonsin.

Vasarnamiai-Rezortai
Summer Resorts____

l^ayaliątiškų pra
leidau įdomiai į savaitės pabai
gą; Dar turiu priminti, kąd pp. 
Kavaliauskai yra tavern bizny 
adresu 1247 So. Cicero avenue 
kokius šešis* metus. Jų biznis, 
kaip atrodo, skiriasi nuo kitų 
tos rųšies biznių taip Ciceroj, 
taip ir Chicagoj. Mat tavern 
biznieriai kuone visi laukia va
karo,- ypatingai gi šeštadienio 
ir sekmadienio vakaro 
Kavaliauskai sako, kad jų biz
nis ateina dienos metu, ir jei 
laiko biznį atdarą po 7 valan
dos vakaro, tai tik tam 
patenkinti kai kuriuos koštu 
merius. Tuo laiku

“Naujienų” No. 168-me til
po žinia apie pp. Brąknių ves
tuves. Jos buvo teisingai ap 
rašytos. Betgi .“Draugas” pasi
rodė su melagystėmis, buk tai 
vestuvėse buvę girti, buk bu
vę muštynių ir kitokių nema
lonumų. 1

Man labai keistas atrodo toks 
“Draugo” elgesys. Pp. Braknių 
vestuvės netik buvo tvarkios 
ir gražios, bęt ir šliubas at
likta su visomis bažnytinėmis 
ceremonijomis. Todėl ‘Drau
gas’^ kad apvalyti savo sąži
nę, turėtų atšaukti melus ir 
atsiprašyti pp. Braknių.

— Peter Lapenis.

Dar žodis apie ves 
tuves

Lithuanian Citizens Democratic Club of the 
North West Side draugiškas išvažiavimas įvyks sekmadie
nį, rugpiučio 16 dieną, į Jefferson miškus 1 valandą po
piet. Išvažiavimo vieta prie Ęlston and Central avės.

— Komisija, j
S.L.A. 63 kp. išvažiavimas įvyks 16 d. rugpiu-

jų biznio 
atžvilgiu, taverną galima butų 
uždaryti. Taigi dažnai yąkarais 
ir sekmadieniais jie atlanko 
savo draugus ir įvairius paren
gimus.

Pp. Kavaliauskų užeiga yra 
švari, p-nia Kavaliauskienė pa
gamina pietus pakeleiviams su
lig jų užsakymu, todėl pas juos 
ir sustoja daug pakeleivių. Te
ko taipgi matyti vienas kitas 
asmuo ir iš Naujienų štabo 
sustojęs pas juos, kaip pas nau‘ 
jieniečius.

maisto krautuvių 
susigrupavimas, pasilaikant 
savo individualės prekybinin
ko visas nepriklausomybės ir 
nuosavybės teises, tam, kad 
ja j ėgli nusipirkti sau prekes 
stambiomis sumomis. Tą jos 
atsiekia per savo urmo san
dėlius. Tokiu budu tos krau
tuvės 
vinių 

Bet 
tyvės 
gimo

ŠIOMIS DIENOMIS atvažiavau iš 
Bostono, norėčiau sueiti su savo 
pusbroliais Daukantais, kurie paeina 
iš Kartenos parapijos, Mažeikių ap
skričio. Taipgi norėčiau sueiti su 
pažįstamais iš Merkeliu kaimo, Plun
gės parapijos. Atsišaukite greitai.

ANNA DAUKANTAITĖ 
11422 Forrest Avenue, 

Chicago. Tel. Pullman 5636

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 į mėnesį $50.00. 
Geram žmogui parduosiu už $200.00 
įmokėjus ir po $25.00 kas mėnesį ir 
procentus. Į t mailius priimsiu naiųą 
6 kambarių arba didesnį. Javaraus- 
kas, Roosėvelt Furniture Co., 2310 
W. Roosevelt Road, Tel. Seeley 8760

Kriaučių lokalo 269 A.C.W. of A. susirinkimas įvyks penkta
dienį, rugpiučio 14 dieną, Amalgamated centro trobesy, 333 
So. Ashland boulevard, 7:30 valandą vakare. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti. — Valdyba.

American Lithuanian Citizens Club Political and Beneficial of 
the 12th Ward laikys savo mėnesinį susirinkimą sekma
dienį, rugp. 16 d. 1 vai po pietų, Hollywood svetainėj, 2417 
Wes<t 43 S t. —Paul J. Petraitis, rašt.

PARSIDŲpDA 2 po 4 kambarius 
medinis labai -grąžus namelis. Ge
riausia transportacija, garažas. Kai
na $2000.00. ' Agentai neatsiliepkite. 
Box 493, 1789 86. Halsted St., Chi
cago, III.

PARSIDUODA
medinis katadž pragyvenimui na
mas blaksų frontas ant mažesnio 
namo. 5240 So. Lowe Avė., 2 lubos 
^užpakalio.

10 vaikų laimėjo 
dvyračius

KAMPINĖ VIETA, mokyklų da
lykai, kendės, tabakas, ice cream 
ir smulkmenos, arti mokyklos, 4 gy
venimui kambariai, auka $650. 

4757 So. Loomis.

NAMAI ANT FARMOS puikių 15 
akrų, didelė troba ir barnės, gilus 
Šaltinio vanduo, vėjo malūnas, grį
stas kelias, ’ arti mokyklos, stoties. 
Našlė aukuoja greitam pardavimui.

A. L. WALKER •
49 So. Washington St, 
Hinsddle, 111

Biznis išdirbtas.
2542 W. 45 PI.,

REIKALINGA mergina 20-25 la
bai geriems namams. Nėra virimo, 
maloni aplinkuma. Ardmore 1999, 
1018 Berwyn.

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

L^NDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Ųivision St.

Tel. Arnptage 2951
Mes esame jau šiuo adresu yirš 

50 metų.
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

PARSIDUODA 8 kambarių plyti
nė rezidencija, fumace šildymas, 
gražus yardas. Savinirikas 5623 - So 
Morgan St.

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

Chicagos meras Edward J 
Kelly vakar išdalino 10 dvyra- 
čių vaikams, kurie laimėjo kori 
testą raštuose klausimu 
išvengti nelaimių”.

Laimėjusių dvyračius 
tarpe yra dvi pavardės, 
atrodo lietuviškos, tai Chester 
Olszewski ir Joe Tribulski.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Rudaplaukė Mergina kokių 
18 metų amžiaus ketvirtadienį 
ėjo per gatvę ir atsimušė į 
pravažiuojantį. automobilį, 
tomobilistas J. W. Cook, 
W. 86 Street, nuvežė ją 
goninę. Nelaimė atsitiko 
71 ir Halsted gatvių.

Lengvai 
Parduokit ar 
Nu si pirksi t 
Real Estate ... 

.'•v 1 ;

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.

, • M*''** '.T-' • ! ■ ' -
■' > • 

PaiauHt

CANAL 8500

PATELEFONUOKITE 
LAFAYETTE 6300 

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS Už VASARI

NĘ KAINĄ.
Virginia Mine Run $6.95 ton. 

4 tonai ar daugiau.
Shulmistras Bros. Coal 

Company 
4016^ ARCHER AVENUE

PARDAVIMUI tavern, senas biz
nis. Gerą vieta. Pigiai dėl greito 
pardavimo su arba be ląisnio. 6500 
So. State St?

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

Ketvirtadienį įšoko 
nuo Courtland gatvės tilto žmo
gus ir paskendo. Jo asmuo 
nustatytas kaip John Ross 70 
metų amžiaus. Pastovios gy
venti vietos neturėjo.

ny”. Jij krautuvės 
“Midwest Stores”, i 
Įima atskirti .pagal jų oranži-r 
nes spalvos priešakiu ir “Mid- 
west Stores’’ iškaba.

Tai tikriausi tiesa, kad ge
riausios rųšies prekės visuo
met gaunamos šiose krautuvė
se žemomis kainomis. Kas sa
vaitė reguliariai jų skelbimas 
pasirodo “Naujienose.” O pa
žvelgę į tą skelbimą, kuris 
telpa šiandien, jus patirsite, 
kad tikrai galite ant šių verty
bių daug pelnyti. (Apskelb.)J. Yiiška sugrįžo iš 

atostogų

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 8882

CICERO 
vgJiauskas, 
ir mudu, A. Tumavich su žmo
na, susitarėm aplankyti St. Jo- 
seph, Mich., lietuvius. Praėju
sį šeštadienį vakare susėdome 
į pp. Kavaliaiiškų Hupmobile, 
apie 8:30 valandą jau buvome 
St. Joseph ir .feųętojome pas T. 
Jokūbaitį ir sūnų,,

Jokūbaitis yra senas vietinis 
gyventojas ir hašliau*ja virš 10 
metų. Jis gyvena su sunum 
Raymondu adresu 419 Church 
Street. Kiek pasisvečiavę nuta
rėme padaryti vizitą 
Beach.

Taip ir padarėme.
Oras čia ant ežero 

yra geras. Nestoka įrengimų 
gembleriavimui. Publikos buvo 
daug. Viską apžiūrėję sugryžo- 
me namo apie 12 valandą nak
ties.

Sekmadienio ryte, pakįlę ir 
kiek užkandę, išvažiavome pa 
žiūrėti garsiųjų Michigan so
dų. Pp. Jokūbaičių vadovauja
mi pasukome į Benton Harbor 
ir Eu^-Clair. Įspūdį įgijom ne
malonų. Viskas išdegę, vaisme
džių lapai nugeltę ir vaisiai 
prasti. Obuolių mažai tėra, per
sikai (peaches) sudžiūvę, gru
žių derlius ant medžių atrodo 
ne prasčiausias, ypač kietųjų. 
Daržovės baigia iškepti. Uogos 
jau nurinktos; ūkininkai 
koja, kad uogų derlius 
vidutiniškas. .

Kai sugryžome namo, 
žmonos, padedamos p. Jokūbai
čio, pagamino skanius pietus. 
Popiet aplankėme dar kitus se
nus vietos lietuvius pp. Aitu- 
čius. Ten kiek paviešėję ir min
timis pasidalinę, apie 3 valan
dą popiet apleidom St. Joseph

Pakeliu sustojome pas p-nią 
Grinevičienę, Three Oaks, Mięh. 
Ponia Grinevičienė tur būt yra 
seniausia apsigyvenus ten lie
tuvė. Gyvena apielinkėj jau 
virš 30 metų ir vis užsiima ūki
ninkavimu. Mano žmonai ši 
apielinkė ir Sawyer Beach la
biausia patinka. Ji čia yra daug 
atostogų turėjusi per pasta
ruosius dvidešimtį metų. Taigi 
ir šį kartą nusitarė pasilikti 
čia atostogoms neribotam lai-

)eratyvė Grupė?” “Kokie jos 
metodai ir kaip rasti jų krau- 
tuves?” 
A Tai yra

nes smulkmenų 
i jau 

ne tas, kad parduoti savo pre
kes pirkėjams, bet tasai, kuris 
perka jiems su geriausiomis 
pasekmėmis.

Be to, jus rasite, kad krau
tuvininkai yra geriausi ir pro- 
gresyviškiausi, kurie priguli 
prie kooperatyvės grupės. Ra
site taip pat, kad jų krautu
vės yra moderniškesnės, kad 
jie užlaiko pilną geriausių 
prekių pasirinkimą ir kad 
kainos yra žemiausios.

Chicago j e ir priemiesčiuose 
yra virš trijų šimtų penkias
dešimts krautuvių, sudaran
čių “Midwest Grocery Compa- 

i vadinasi 
kurios ga-

, Rugpiučio 7 dieną pe J Yuš- 
ka, savininkas Hollywood sve
tainės, 2419 Weąt '43 st., su
grįžo iš atostogų, kurias ture 
jo So. Haven’e pas pp. T. Na
vickus.

P-nud Yuškai buvę malonu 
atostogauti Michigan. valstijoj 
ir turėjęs good time. Mat apie
linkėj yra ežerų, o prie van 
dens karštomis dienomis juk 
yra maloniausia vieta laikui 
praleisti ir ežere maudytis.

P-nas Yuška butų ir ilgiau 
pasilikęs atostogose, bet Chica- 
goj paliktą tavern biznį ir sve
tainę Vienai p-niai Yuškienei 
prižiūrėti buvo perdaug dar-

Areštuota už ky 
sius du

REIKALINGOS...
PIRMŲ

MORTGIČIŲ
PASKOLOS 

Greitas 
patarnavimas 

Realty Co.
Prižiūrėjimas 

4329- 
St. Yards 4330

Business Service * 
Biznio Patarnavimas

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

BRIDGEPOKT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

Laisvamanių Etinės Kultū
ros Draugijos 1 kuopa laikė 
mėnesinį 'sutrinkimą rugpiu
čio 11 dieną, kuriame vėl pen
ki nauji nariai įstojo į kuopą, taįnėj, 2435 So. Leavitt st 
Jie yra: p lė Josephine Kurpai 
tė, J. Bručas, J. Kuprevičia, M. rienė, ir kam laikas leidžia, vi 
Davidonis ir F. Pearas. Į šią 
kuopą stoja netik Roselando ir 
apielinkės gyventojai, bet iš vi
sos plačios Chicagos dalių.

Nors kuopa yra palyginti 
jauna, vos apie metus laiko gy
vuojanti, bet jau spėjo pagar
sėti netik Amerikoj, bet ir 
Lietuvoj. Kuopa surengė eilę 
prelekcijų ir prakalbų, sušelpė 
senelį M. X. Mockų virš $81, 
įsigijo čarterį, kuęio kopijas 
gali gauti bile kur susitvėrusi 
kiropa, pasiuntė du delegatus į 
Kongresą Demokratinei Tvar
kai Lietuvoj Atsteigti ir į Lai
svamanių Seimą. 
I laisvamanių Etinės 
Draugijos reikalams. 
$75, užrašė “Laisvąją 
daug maž 50 asmenų.

šiame susirinkime 
vienbalsiai palaikyti 
ryšius su Centro Komitetu, ku
ris buvo išrinktas kongrese. Iš
rinko delegatus U. Kučinskienę 
ir J., Ju’kelį ir prisidėjo $1 pa
laikyti ryšius su vietiniu ko
mitetu. O vėliau, jei bus rei
kalas, tai prisidės ir su (Jau1 
giau. ’

Nutarta surengti visos Ghi- 
cagos ir apielinkės laisvamanių 
pikniką rugsėjo 13 dieną Dam
brausko farmoj, Willow Springs. 
Jei oras bus geras, tai žada su
važiuoti netik Chicagos, bet 
apielinkės visų miestelių laisva i 
maniai.

Iš tikrųjų, žiūrint į kuopos 
darbuotę verta ji paremti. To. 
dėl visi mylintys laisvę ir no
rintys pagelbėti Lietuvai iško
voti laisvę dalyvaukite šios 
kuopos parengimuose ir taplciU 
jos nariai. ( ;

— Senaš Antanas. ?

Maywpod, III.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI TAVERN. 5601 S. 
Carpenter Street.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pkrdavimui

2-FLATIS PLYTINIS—6-6 kam
bariai, štyhiu šildomas—aliejum ope
ruojamas, 2 karų garažas. Arti 64 
ir Califorriia. Savininkas paaukuos 
greitam pardavimui. Frank Schillers, 
7020 So. Rącitie Avė. Siewart 8125

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

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

__________ Furs__________
FUR KAUTAI PAIMTI MAI

NAIS PARDAVIMUI. Tikrų Sibiri- 
jos voverių, $60. Persijos juodi $70. 
Japonijos žebenkščių $G5. Raccoonų 
$25. Muskratų $20. Tikrų Rytų že
benkščių $150. Ekonominis skyrius. 
Miller Fur Co., 166 N. Michigan. 
Atdara vakarais.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumet 5269

Help Wanted—-Malė 
Darbininkų Reikia

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

RICOMMf NDED
POR 40Y1ARSOUICKLY '

į TIRED
&REDDENED

EYES •.

r’'-/

įįįįjfa; Ik? i

_______ For Bent
RENDON keturi švarus 

riai įskaitant' porčių. 3534 
Street.
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