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Jisai išna-

mai

komitetų visų

Kaltina sausrą

Vald

mo

kurie

15 metų mergaitė

Laike gaisro vie
Jis ku

Besimaudydamas
motiną ir jaunąjį

Rengiasi Skųsti Ku 
nigą Už “Sarmatą”

Planuoja užsėti 100 mylių miš
kų diržą vakarinėse valstijose

j ui žemei 
vakarines

Sunkiai Serga Gu 
bernatorius Olson

Darbo departa- 
kad netrukus

ėToe- 
OTJIS’

Pirma Lewis’o Unija 
Paskelbė Streiką 4*

Valdžios garnizonas uoste at
sakė ultimatumu į ultimatumą. 
Kariuomenė pakartojo pirmes 
nį grąsinimą, jog “sušaudys vi
sus suimtus sukilėlius, jei bom
bardavimas nesiliaus”.

Sako, Maistas Vėl 
Pabrangs Apie 

10-20 Nuoš.

Sako, prisidėsianti prie Ispani 
js neitralumo sutarties.

Vokietija Sutinka 
Būti Neitrali,

To paties departamente .žinio
mis, maistas liepos mėnesį kai
navo 14% daugiau, negu 1934 
metais.

mgas 
šalininkas
Long įpėdinis, kunigas 
Smith, sudarė koaliciją 
velto nugalėjimui ir už 
datą pasirinko Lemke.

MADISON, Wis., rugp. 18— 
Dėl finansinių reikalų ir kitų 
nesusipratimų, tarp Wisconsin 
universiteto tarybos ir preziden
to, Glenn Frank, kilo konflik
tas. Nepatenkinta Franko ad
ministracija, taryba nori jį pra
šalinti iš vietos.

250 Šmotų Vielos, 
Vinių, Stiklo Nu

sižudymui

Chicago, UI., Trečiadienis, Rugpiučio-Aiigust 19 d., 1936

199% sv. Atsilankė 
Louisas Shar

Pašalpai paskyrė 5 milionus 
dolerių į mėnesį

MINNEAPOLIS, Minn., rug 
piučio 18 
vietos ligoninėje pagimdė kū
dikį. Vieną rytą, prieš aušrą, 
ligoninėn įsigavo kūdikio tėvas, 
17 metų berniukas, 
dikį paėmė nuo motinos, ir, ma
tomai, įmetė upėn. Policija 
rado lavonėlį pluduriuojanį 
vandenyje.

Jaunąją 
tėvą policija uždarė kalėj iman

Ėmė Sirgti Lemke’s 
Kandidatūros 

Rėmėjai

RHINELANDER, Wis., rug 
piučio 18 
Moen ežere paskendo 25 metų 
chicagietis Norman Bankert.

Prie sutarties sutiko prisi 
dėti, be jokių rezervacijų, Če
koslovakija, Lenkija, Belgija, 
Olandija, Portugalija ir Angli-

pavojuj, 
ligonį 

rengiasi

susirgo 
Floyd Olson. 
dideliam 
nusilpusį 
daktarai 
kraujo.

80,501 “Sausros Ūki 
ninku” Viešiems 

Darbams

Konservatoriai Lai 
mėjo Rinkimus 

Quebece

MONTREAL, Que., Canada 
rugp. 18 
tos krautuvėje įvyyko eksplio- 
zija, kuri užmušė arba sude
gino tris ugniagesius, o sužei
dė 35. Ugniagesiai spėja, kad 
sprogimas įvyko kai liepsnos 
pasiekė krauttfvės name buvu
sį gazolino kubilą.

Prašo Anglijos Ne
drausti Imigracijos 

Palestinon

Louis Išnakino Shar- 
<ey trečiam raunde

ROCHESTER, Minn., rugp. 
18 — 10 dienų atgal apleidęs 
ligoninę, vidurių liga vėl sun
kiai susirgo gubernatorius 

gyvybė yra 
Norėdami 

sustiprinti, 
jam įleisti

Neleidžia darbininkams nusių 
sti ligoninės reikmenų

BERNE, Šveicarija, rugp. 18 
— Pasaulinis žydų kongresmo- 
nas priėmė rezoliuciją, kurioj 
prašo Anglijos valdžią neuž 
drausti žydų imigracijos Pales; 
tinon. žydai nori užgyvendinti 
kraštą ir gyventi taikoj su ara
bais. Arabai žydų imigracijai 
yra labai neprielankus ir dėl to 
ten nuolat įvyksta riaušės.

Italai Paskandino Ispanijos Valdžios Karo 
Laivą; Lakūnai Pasirengę Išskristi 

Neatidėliojant

Carnegie - Illinois Steel darbi 
ninkai reikalauja algų 

pakėlimo.

MADRID, rugp. T8 —' Ispa
nijos valdžia išleido atsišauki
mą, kviesdama savanorius stoti 
į valstybės gynėjų eiles ir ko
voti su sukilėliais.

Ispanija turi 235,000 armija, 
bet apie 200,000 kareivių kovo
ja sukilėlių pusėje. • Valdžios 
j(%as beveik išimtinai sudaro 
savanoriai, kurie dažnai pirmiau 
nei šautuvo nebuvo paėmę į 
rankas.

Hayward 
streiką, 

reikalaudami 100% unijos pri
pažinimo. . Taipgi streikuoja ir 
kitos "*tos bendrovės dirbtuvės, 
Eas Douglase ir Michigane.

(žinios apie Cuneo Press 
streiką Chicagoje vidujiniuose 
puslapiuose).

Italija, žadėdama prisidėti, 
bet neduodama galutino atsa
kymo, siunčia sukilėliams amu
niciją, lėktuvus ir kitokius 
ginklus.

PRAGA, Čekoslovakija, rugp. 
18 — Čekoslovakijos valdžia 
uždraudė darbininkų organiza
cijai, “'Solidarumas”, pasiųsti 
$1,500 vertės vaistų, bandažų 
ir kitų ligoninės reikmenų Is
panijos valdžiai. Darbininkai 
reikmenis nupirko aukomis, 
parodydami pritarimą Ispanijos 
valdžiai kovoje su fašistų suki
lėliais.

Čekoslovakija taipgi uždrau
dė masinius mitingus, 
buvo rengiami Ispanijos 
džios parėmimui.

MADRID, rugp. 18 
žia skelbia, kad kariuomenė iš 
vaikė ties Meridą gen. Franco 
spėkas, kurios maršavo į Mad
ridą. Sukilėlių buvo keli tūks
tančiai daugumoje murai.

Mūšiai tebeina ties Granadą, 
Kordobą ir Oviedą.

Čekoslovakija Ui 
draudė Paramą Is 

panijos Valdžiai

Spring Com-
Coroapolise 

bendrovė at- 
uniją. Dar-

Joe Louis, Dętroįtepiegras, kuris vakar išnakino lietuvį kumš 
tininką Juozą žukauską-Sharkey.

LITCH'FIELD, III., rugp. 18 
— Norėdamas nusižudyti, 53 
metų ūkininkas, John Bauter, 
prarijo 250 šmotų vielos, vi
nių ir stiklo. Bandydami gy
vybę išgelbėti, daktarai padarė 
operacija, bet ji nepasisekė.

CHICAGO, III., rugp. 18 — 
WPA valdyba skelbia, kad pa
samdė viešiems darbams 80,- 
501 ūkininkus, kurie skaudžiai 
nukentėjo nuo šios vasaros sau
sros. , Viso, (tokių ūkininkų yra 
100,000. WPA žada netrukus 
suimti ir likusius.

WASHINGTON, D. C 
piučio, 18 — 
mentas skelbia, 
vėl pabrangs maistas, šeiminin
kė nuėjusi valgomųjų daiktų 
erautuvėn užmokės nuo $11 iki 
$12 už prekes, kurios dabar at
sieina apie $10.

Brangumo priežastis gludin
ti -sausroje, kuri sunaikino 
daug ūkio produktų. Sviestas, 
kiaušiniai, pienas ir, vietomis, 
mėsa dabar kainuoja daug dau
giau, negu mėnesį — kitą at-

Ginčai Wisconsino 
Univęrsitete

DUNNINGVILLE, Mich., 
rugp. 18—Netoli Otsego, Mich., 
sudužo karo lėktuvas ir užsi
mušė lakūnas ir jo mechani
kas. Jie dalyvavo karo ma
nevruose, kurie dabar vyksta 
šioje apielinkėje.

žuvė yra, Įeit. William Hard- 
ing ir Francis Meier iš Dowa 
giac, Mich.

Horner’is Pasirašė 
Naujus Bedarbių Šel

pimo Įstatymus

Siusiąs Lėktuvus Sukilėliams 
| Pagalbą

BABYLON, N. Y., rugp. 19 
— 21 metų mergina, Rena 
Breen, kurią katalikų kunigas 
išmetė iš bažnyčios už “nemp- 
rališkus rubus”, rengiasi pa
duoti bylą į teismą. Reikalaus 
atlyginimo už padarymą sarma
tos prieš publiką, kuri dabar iš 
jos šaiposi.

Mergina atėjo į pamaldas sek
madienį apsivilkusi bliuze ir 
kelnes. Kunigui tokie rūbai 
pasirodė įžeidimas” Dievui.

Ieško Priemonių Pa 
šalinti Sausrų Pavo 

jų Ateityj

CHICAGO; III., rugp. 18 — 
Besidarbuodami už kongresmo- 
no Lemkės kandidatūrą į prezi
dentus, ėmė sirgti patys stam
biausi rėmėjai. Aną dieną, 
besakydamas labai smarkią 
kalbą savo šalininkų konvenci
joje, apsvaigo ir susirgo ku
nigas Coughlin.

O dabar, bevažinėdamas su 
prakalbomis po Ameriką ir at 
vykęs Chicagoje, turėjo atsi
gulti Dr. Townsend. “Radio ku

$200 senatvės pensijų 
nužudyto Huey 

Gerald 
Roose- 
kandi-

3 Užmušti, 35 
žeisti Gaisre

NEW YORK.
Lietuvis kumštininkas Juozas 
Žukauskas - Sharkey, pralai
mėjo kumštynes Detroito neg
rui Joe Louisui 
kino Sharkey trečiam raunde.

Sharkey svėrė 197% svaro, 
o Louis 
35,000 puoliko 
key permetė 4 kartus, 2 kartu 
antram raunde ir 2 kartu — 
trečiam raunde.

4 kartus parmestas Bostono lie
tuvis, buvęs pasaulio čampijo
nas, nebeatsikėlė.

DALHART, Texąs, rugp. 18 
— Susipažindama su sausros 
padarytais nuostoliais vasaro- 

ir ūkininkams, po 
valstijas važinėja 

agrikultūros ir kitų valdžios 
skyrių viršininkai. Jų prieša
kyje yra ūkių pertvarkymo ad
ministratorius, Rexford Tag- 
well.

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

Giedra, šilčiau ir pietų-vaka- 
rų vėjas.

Saulė teka 6:01, leidžiasi 
7:45.

SPRINGFIELD, III., rugp. 18 
— Kelias dienas atgal legislatu- 
ros priimti nauji bedarbių šel
pimo patvarkymai paliko įsta
tymais. Vakar juos pasirąšė 
gubernatorius Horner.

Pagal naują tvarką, Illinois 
bedarbiams skiriama po $5 mi
lionus dolerių mėnesiui. Tris 
milionus duos valstija iš 
“sales taksų” įplaukų ir bend
rų įplaukų, o du4 milionus pa
rūpins apskričiai ir miestai. 
Chicagos ir kitos apielinkės 
tam tikslui uždės naujus 
kesčius ant nuosavybių.

Du Užsimušė Karo 
Manevruose

BERLYNAS, Vokietija, rugp. 
18 — Atsakydama į kelintą 
Franci jos pakvietimą prisidėti 
prie Ispanijos sukilimo neitra- 
itąto sutarties, Vakietija kvie
timą priėmė, su sąlygomis. Tos 
sąlygos yra:

1. Jeigu šalys, kur yra amu
nicijos fabrikai sutiks nepar
duoti jokių ginklų nei Ispani
jos valdžiai, nei sukilėliams;

2. jeigu Ispanijos valdžia su
grąžins Vokietijai lėktuvą, ku
rį suėmė savo teritorijoje, ir,

3. jeigu visos šalys uždraus 
savo piliečiams stoti laisvano- 
riais ar į sukilėlių ar valstybės 
gynėjų eiles.

WASHINGTON, D. C., rugp. 
18 — United Electricai and 
Radio Workers Union laimėjo 
darbininkų atstovų rinkimus, 
kurie įvyko Radio Corporation 
of America dirbtuvėje, Camden. 
N. J.

Darbininkai išsirinko uniją 
juos atstovauti ginčuose ir de
rybose su darbdaviais. Kita 
unija, “kompanična”, tegavo 74 
balsus iš 3090 visų balsų.

$1.02 daugiau į dieną.
PITTSBURGH, Pa., rugp. 18 

— 30,000 plieno darbininkų 
Ybungstowno Carnegie-Ilinois 
dirbtuvėse įteikė bendrovei 
reikalavimą pakelti visų algas 
$1.02 į dieną. Reikalavimą fir- 

įteikė darbininkų delega
cija atvykusi iš Youngstowno.

Darbininkai taipgi reikalauja 
įsteigti bendrą
darbininkų atstovavimui. Iki šiol 
kiekviena dirbtuvė turėjo savo 
Ate to komitetą.

Sustreikavo plienininkai 
Coroapolise

PITTSBURGH, Pa. — Pir
ma plieno darbininkų unija, su
siorganizavusi John L. Lewisc 
Komiteto Industriniam Orga
nizavimui pastangomis, paskel
bė streiką. 200 darbininkų at
sisakė dirbti.

Standard Steel 
pany dirbtuvėje 
pareikšdami, kad 
sisako pripažinti 
bininkai taipgi reikalauja 30% 
algų pakėlimo.
700 streikuoja VVorchesteryje.

I WORCHSTER, Mass 
darbininkų Schuster ■ 
dirbtuvėse paskelbė

RYMAS, Italija, rugp. 18 — 
Italijos diktatorius Mussolini 
šiandien paskelbė karo aviaci
jos mobilizacija. Jis įsakė vi
siems būti pasirengusiems ir 
visus lėktuvus sustatyti aero- 
dromose, kad jie galėtų be ati
dėliojimo pikilti, kaip tik ateis 
įsakymas tai padaryti.

Kartu su mobilizacijos pas
kelbimu, Mussolini pareiškė, 
jog jis neatidėliodamas “panau
dos savo oro armija jeigu 
Franci j a nenustos teikusi pa
galbos Madrido valdžiai.

Visų lakūnų buvo atsiklaus
ta ar moka ispaniškai. Tie, 
kurie moka, buvo išskirti iš 
kitų ir pirmiausiai JlUS. .pasiųsti 
Ispanijos sukilėliams ~į pagal
bą, kaip tik MussofinT* nuspręs 
kad “laikas jau atėjo”.

Tarp italų lakūnų dabar at
virai kalbama, kad jų lėktuvas 
numetęs 800 kilogramų bombą 
ant Ispanijos valdžios karo lai
vo, “Jaime Primero”, jį pas
kandino. Be to, keliolika italų 
lakūnų jau nuo seniai tarnauja 
sukilėlių eilėse. Juos ten pa
siuntė Mussolini. Kai kurie 
italų lakūnai, karo lėktuvai ir 
amunicija pasiekė sukilėlius 
Morokoj, pirm negu atviri mū
šiai prasidėjo.

(Francija jau kelintą savai
tę bando sudaryti neitraliteto 
sutartį Europoje. Nors kelios 
stambiosios šalys prisidėjo, fa
šistinės šalys, kaip Vokietija, o 
ypatingai Italija sutarties su
darymą trukdė visokiais reika
lavimais ir pretenzijomis, tuo 
pačiu laiku siųsdamos sukilę 
liams amuniciją ir finansinę pa 
galbą.

Valdžia pasirengusi ap
leisti Madridą?

GIBRALTARAS, rugp. 18- 
Čia pasklido gandai, kad val
džia prisirengusi apleisti Mad
ridą, ir didelę dalį dokumentų 
perkėlė iš sostinės į Valenciją.

žinovai čia tvirtiną, jog suki
limas užsitęs dar mėnesį ar 
daugiau laiko.
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Valdžia planuoja užsėti šim
to mylių pločio miškų diržą 
išilgai J. V. krašto vakarinėse 
valsti j o j e. Sumanymo autoriai 
tvirtina, jog toks miškų diržas 
ne vien sulaikys dulkių nešimą 
iš vakarinių dykumų į derlingas 
valstijas, bet ir regulius lie
tingumą tose apielinkėse.

Prezidentais seka Ispanijos 
įvykius.

Netrukus kelionę po nuken 
tėjusias valstijas rengiasi it 
prezidentas Rooseveltas. Jis 
planavo* išvažiuoti dar prieš šio 
mėnesio pabaigą, bet abejoja 
ar suspės. Prezidentas nori 
būti Washingtone, kad .galėtų 
geriau sekti įvykius Ispani- 
nijoje.

LISABONA, Portugalija, rug- 
piučio 18 — Čia gautos žinios, 
kad sukilėliai užėmė Almendra- 
lejo miestą netoli Badajozo. 
Nužudė penkis šimtus valdžios 
šalininkų, o 1,500 įkalino.

Ispanija šaukia 
Savanorius

Ultimatumai
SAN SEBASTIAN, rugp. 18 

— Sukilėliai atsiuntė šio mies
to garnizonui ultimatumą “su
silaukti kruvino ir negailestin
go mūšio arba pasiduoti ir pa- 
liuosuoti visus suimtus sukilė
lius”.

Sukilėliai palydėj ultimatumą 
keliais šūviais iš savo karo lai-

OTTAWA, Ont., rugp. 18 — 
Action Liberale Nationale, kon 
servatyvų partija, laimėjo 
Quebeco provincijos rinkimus, 
Liberalų partija, išbuvusi val
džioje apie 40 metų, gavo ma
žumą vietų provincijos legisla 
turoje.

Prie liberalų pralaimėjimo 
daugiausiai prisidėjo skilimas 
partijos eilėse. Sukilėliai įstei
gė “Action Liberale Nationale” 
ir susidėjo su konservatyvais.

* -f Ollti
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
TEN

Kai šiais metais pasitaikė 
proga aplankyt J. V., tai ji pa 
sitaikč kaip tik prieš liepos 4 
d. — J. Valstijų Nepriklauso
mybės dienų.

Jeigu ta diena suinteresuoti 
amerikiečiai ir jų švenčia su 
didžiausiom iškilmėm, tai tuo 
labiau užsieniečiui įdomu tų vi
ską pamatyt. Tą dieną J. V 
jaunimas ir vaikai nepaprastai 
susiinteresavę feierverkų degi
nimu. Jau iš vakaro prieš 4 lie
pos pradedama tai šen, tai ten 
sprogdint ir taip tęsiasi iki ry
to, o paskui per dienų ir iki 
vėlybos nakties. Nieko nereiš
kia ištisos dienos laikraščių leL 
dinių persergėjimai ir prane 
Šimai apie jau įvykusias ne 
laimes ir feierverkų priežastis 
— jų sprogdinimas tęsiamai 
visom pusėm.

Tą dienų musų buvo sutar
ta susitikti su torontiečiais, ve
šinčiais E. Chicagoje, kad pas
kui važiuoti į legionierių ren
giamų piknikų . Liepos darže. 
Taigi papietavę musų viešimo
je vietoje, Gary, Ind., susėdom 
į vežimų ir patraukėm E. Chi- 
cagos link. Po keliasdešimt mi 
nučių buvom jau vietoj, bet 
gerb. O. ir A. Kuniučių ir Z. 
ir W. Stankų neradom. Jie pa
sirodė “sutarčių laužytojais’' 
arba dviejų kiškių, tuo pačiu 
laiku, gaudytojais.

Nieko nepadarysi, kartais ne 
tu pats, bet aplinkybės tavo 
planus reguliuoja.

Mums byvo paaiškin^juJcad 
jie išvyko į provinciją jWfaa~ 
tyt su kitais giminėmis. Nors 
patarlė sako, kad dviejų kiš 
kių nenušausi, bet jiems kaip 
tik pasisekė tų padaryti, nes ir 
gimines aplankė ir legionierių 
piknike pabuvojo.

Na, o musų vežimas ką da
rė?

Švogeris A. Steponaitis sa 
ko: — Nevažiuokim į tų chi- 
cagiečių piknikų, verčiau į miz 
sų, Gary’s lietuvių, o kad dar 
peranksti į piknikų, tai “Let’s 
have fun”.

rėžiančius džiazo 
štai patarnautoja 

vos neša musų 
ant tacos keletas

Keistenybės
Važiuojam — girdi — ant 

lllinojaus ir Indijanos valstijų 
rubežiaus. Važiuojam. Apsukam 
miesčiukų, o paskui ir į mies
čiukų įsikraustom. Važiuojam 
gan plačia gatve, kurios vidu
riu juoda juosta tiesiasi. Mu 
sų giminės pradėjo mums pa 
sakot. — čia — girdi — jums 
atrodo vienas miestas, bet tik
rumoje čia du skirtingi mies 
tai ir skirtingose valstijose, štai 
vienoje pusėje yra Hammond, 
Ind., o antroj Calumet, III. Va
dinasi, gyvendamas vienoj pu
sėj gatvės priklausai vienam 
miestui ir valstijai, bet užten
ka tik persikraustyt i antrų 
pusę gatves, kad priklausytum 
ne tik kitam miestui, bet ir ki
tai valstijai. Keista, ar ne?

“Pitcheris” alaus
— Tai dar ne viskas, ka.< 

yra keisto apie tuos dif mies
tus — pareiškė musų globėjai. 
Dar važiuosim “pitcherį” gert.

Kas tai per gėrimas? sakau. 
Tuomet man paaiškina, kad In
dijanos valstijoje Šventadie
niais alus pardavinėti draudžia
ma, o lllinojaus ne. Taigi, kad 
Hammond, Ind., gyventojus su- 
traukt į Calumet, III., dėl iš 
sigerimo, jie įvedė dvigubo kie 
kio indus, kitaip sakant, 32 un
cijų uzbonus alui gert, už ku
riuos ima tik 10 centų, šven
tadieniais, sako, ten knibždė
te knibžda žmonių. Gerti nori 
ar ne, bet negi praleisi progą 
tokių prašmatnybę pamatyt. 
Užeinam. Antrame augšte žmo-

*a

r ..
nių neperdaugiausia. Radio vi 
sos jėgos paleistos, kad per
duotų, ausį 
garsus. Bet 
krypuodama 
“orderį” —
uzbonų, kuriuos išdalino mums 
visiems. Nežinau ką pagalvojo 
aplink sėdintys žmonės, bet iš 
manęs išsiveržė nesuvaldomas 
ir širdingas juokas, pasižiurė
jus kad ir man teko “pitehe- 
ris”.

Man prisiminė bavariečiai, 
kurie myli alų gert ir geria 
jį didokais indais, bet Calumet 
“piteheris” atrodė daug dides
nis ir už bavarišką.

Piknikas
Grįžę iš Calumet vakarienia

vom, vis dar juokdamiesi iš 
“piteherio”. Po vakarienės du 
mėm į gariečių pikniką. Va
žiuodami gėrėjomės Indijanos 
smėlėtais kalnais. Atvykus i 
piknikų, teko susipažint su dau
geliu G,ary lietuvių. Ten mes 
Šokom, gėrėm alų ir vėl šokom. 
Mums kanadiečiams amerikie- 
Čių papročiai svetimi. Pas mirt? 
piknikai be svaiginančių gėri
mų, amerikiečiai gi turi įsitai
sę pastovus bufietus-barus alui 
ir likieriams pardavinėti. Pa
buvoję piknike porų valandų 
leidomės į kokį tai parką Gary, 
Ind., apylinkėje, kur turėjo 
įvykt 4 liepos iškilmės. Ten 
jau buvo prisirinkę tūkstanti
nes minios ir šimtais automo
bilių keliai buvo užblokuoti. 9 
vai. vakaro prasidėjo rakiety 
leidimas ir deginimas feierver 
kinių pastatų, vaizduojančių 
.Laisvės stovylų, Amerikos ve 
Jiavų ir it.t. Buvo dau*g gražių 
feiervei-kų, bet vis tik nė taip 
turtingų kaip kad mes toron
tiečiai turime kas met per dv? 
savaites per Kanados Naciona- 
lę parodą.

Pasirodžius Amerikos vėlia
vai degančiuose feierverkuose 
pasigirdo tiesiog kurtinantys 
aplodismentai. Kas sakė, kad 
amerikonai menki patriotai?

Vietos Žinios
Rugpiučio 28 d. atsidarys 

Kanados Nacionalė paroda, ku 
ri tęsis iki rugsėjo 12 dienos. 
Jau dvi savaitės kaip apie pa- 
rodvietę triusiamasi. Nuolati
niai rūmai gražinami ir laiki
niai statomi. Atrodo, kad šiais 
metais ruošiamasi prie parodos 
itin su didelitf tempu.

Frances.

trumpesnis; abu raportai liko 
priimti.

Toliau buvo svarstomas laiš
kas, prisiųstas Kom. Lietuvos 
Liaudžiai Gelbėti, kuris susi
tvėrė masiniame mitinge ir ku
ris kvietė visas Toronte esan
čias dr-jas atsiųsti nuo savęs 
po vieną atstovų, šis reikalas 
buvo diskusuojamas gan ilgai, 
nes atsirado tokių narių, ku
rie siūle kad SLA. 236 kp. ko
operuotų tiesiog su Chicagoje 
esančiu Centralinių komitetu*. 
Bet vėliau, delegatai O. Indre- 
lienei pastebėjus, kad visi Ka
nados Kom. kooperuos su Ame
rikos Centralinių Kom., nutarta 
išrinkti atstovų. Atstovu 
išrinktas V. Dagilis.**

Piknikas
š. m. rugpiučio 23 d., 

prie Augustinavičių

buvo

Wes-
SLA.tone

236 kp. rengia linksmų ir įdo
mų piknikų. Visi Toronto lie
tuviai kviečiami skaitlingai at
silankyti ir drauge linksmai 
praleisti laikų. Tuo labiaUs, kad 
vasara jau baigiasi ir piknikai 
su ja.

Kp. Korespondentas.

E MASINIO SUSI 
RINKIMO

Kaip ir papildymas Rep. xx 
aprašymo
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Iš SLA. 236 kp. veikimo
š. m. rugpiučio men. 8 d 

įvyko kp. susirinkimas. Iš svar
besniųjų dienotvarkės punktų 
buvo: Onos Indrelienes rapor
tai iš abiejų kongresų t. y. iš 
Demokratinei Tvarkai Atsteig- 
ti Lietuvoje Kongreso, kttris
įvyko Clevelande ir^iš antrojo, net turėtu numušti u*pą toron- 
kuris įvyko Montrealy, Quebec. tiečiams šiame taip svarbiame 
Pirmąsis raportas buvo išduo darbe.
tas gan plačiai, antras ' daug Labai keista, kad visame

kongrese Vds du ar trys buvo 
“kenkėjai”. Daugiausia puola
ma ir visaip šmeižiama ame
rikietis Jankauskas gal tik dė1 
to, jog jis yra kitaip manan
tis. Jani /^p. ž.” nepasigaflėjo, 
net gražių komplimentų suteik
ti. •"

Nuo pat iškėlimo minties šau
kti šį kongresų per spaudų ir- 
žodžiu buvo kviečiama ktio j-i 
vairiausių įsitikinimų asmenis 
sL'traukti į suvažiavimų. Bėt 
kaip suvažiavo, tai jau “nege
rai”.

Tas pats galima taikiht ir 
torontiečiams. šis kalbamas 
masinis mitingas buvo sušauk- 
tas užgirti kongreso darbus ir 
išrinkti vietinį komitetą, kūno 
pareiga bus tęsti pradėtąją 
darbą toliau. Į šį komitetį kaip 
galint stengtasi įtraukti taip, 
pat skirtingų pažiūrų asmenis. 
Bet vos tik pradėjus nomina
cijas kaip pasigirdo iš kampų 
visokį “gražus” pavadinimai 
kandidatuojančių adresu. A t 
šitokiu budu mės galime pri
eiti prie bendro veikimo?

Birtų visai neprotinga dėlei 
to kaltinti vadovaujančius as
menis. Bet kartu tenka apgai- 
lėstaut, kad iš eilinių narių ii 
dar iš tokių, kurie save skai 
to susipratusiais, apsišvietusiais 
tų tenka girdėti, 
smagu.

Iš 236 SLA. kp. su
sirinkimo

Rugpiučio mėn. 8 d. įvyku
siame kuopos susirinkime tarp 
kitų reikalų buvo išduotas jr 
raportas iš įvykusio Montreal’e 
K. L. Kongreso, kurį išdavė 
drg. O. Indrelienė. Ji raportą 
išdavė taipgi ir iš A. L. Kon
greso įvykusio .ClevOland’e. Ra
portų vienbalsiai kuopa priėmė. 
Po išdavimo raporto iš K. L

-ii!.

išmėtinėsime “nukrypi 
neturiu tikslo užsi- 

asmenis, bet faktai 
save kalba. Juk su- 
kongrese dalyvavo

uz
už

tai nelabai

Kongreso Montreale kito disku
sijom ir net buvo siūlymų ra 
portų priimt su pataisymu. 
Mes kartais mylime daug gin
čytis, kalbėtis, bet vistiek ran
dame išeitį. Taip ir čionai su
radom ii* raportų priėmėm vien
balsiai. Butų pageidaujama, 
kad panašus klausimai butų ap
kalbami trumpai ir aiškiai ne
eikvojant bereikalingai laiko.

V. Dagilis.

Kanados įvairenybės
■ ■!.' u .b'

“Vimy” piešinys
John Russell, įžymus Kana

dos piešėjas, piešia istorinį pa
veikslą šių metų Kanados pa
rodai. Paveikslas bus vienas iš 
žymiausių šio meto piešinių 
Jis vaizduos pasisveikinimų An 
glijos karaliaus Edwardo su 
Ėrancijos premjeru Leon Blum 
prie atidarymo “Vimy pamink
lo”, kuris yra pastatytas Fran- 
cijoj paminėjimui žuvusių 
nados kareivių Didžiąjam 
re. Paveikslas lankantiems 
rodą bus įdomus ir jis 
“Automotive” name.

Paveikslas neša $45,000 
draudų.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

S and Midwife 
(t6630 S. Western 

Avė., 2nd floor 
,MIHe^lock 9252 
(patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 

/ d ii odų massage 
T electric t r ė a; t- 
1 ment ir magne- 
? tie blarikets ir tt.

Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 

. mai dovanai.

nį traukinį ties Louisville, Que nui ir J. Jarui, o taipgi asme- 
Keletas vyrų spėjo paskutinio] niškai teikiamus komplimentus 
sekundoj iššokti, o likusieji Kanados žinių skyriui, tariamo 
buvo užmušti bei sunkiai su- širdingą ačiū.

Butų klaidinga manyt, kad 
mes vien tik pagyrimų susi- 
laukiam, — yra ir priešingai.

žeisti.
Lokomotyvui velkant t rokų, 

žmones krito po traukinio ra- 
;ų, kur liko sutriuškinti, o ki
ta dalis sudegė, užsidegus tro- 
kui. Vieno žuvusiųjų galva at
rasta keliolika jardų nuo ki.‘- 
no. Kiti kūnai net po 100 jar
dų tolio liko numesti. Visi va
žiavo iš kokių tai rinkinių dai
nuodami.

Toronto “garnių” 
lenktynes

Ka- 
Ka- 
pu- 
bus

ap

ŠIURPI TRAGEDIJA
Užmušta 23, sužeista 13
Trokas su 40—50 žmonių 

važiuodamas 40 mylių valan
dai įvažiavo į C. P. R. preki-

neva dėl įdejinių skirtumų 
bando prisikabint. Bet tai la
bai paprastas gyvenime reiš
kinys, ypatingai dabartiniu lai
ku, kada kiekvienas jaučiasi 
“gudresnis” už kitus, žinoma.

(Tesą pust 8-čiam)

Ofiso Tel. Boukyard 5918 
Rez. Tel. Victory 2343

Turtuolis Miller ' mirdamas 
paliko testamentų, paskirdamas 
pusę milijono dolerių tai To
ronto šeimai, kuri dešimt me 
tų buvyj susilauks daugiausia 
vaikų. Lenktyniuojasi keturios 
šeimynos: A. Timlek ir J. 
Nagle, kurios turi po dešimt 
vaikų, J. Bagnato turi aštuo
nis ir laukiasi, o M. Gražino 
irgi turi aštuonis, bet važiuo
dama anų dienų ligoninėn pa
reiškė, kad norinti dvynukų, 
nes tada lengviau butų laimė 
ti, kadangi lenktynių laikai 
baigsis spalio 31 d. šių metų.

KAIP IR APŽVALGA
Už pareikštus draugiškus lin

kėjimus per spaudą S. Baka-

756 West 35th St 
Cor. of 85th and Halsted Sts. 

Ofisę valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nėdėliomis pagal sutarti.

Phone Canal 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedel. pagal sutartį 

Rez. 6631 So. California Avenue
Telefonas Republic 7868

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

TORONTO. — Labai blogų 
įspūdį padare, kuomet pirmas 
kalbėtojas savo pranešime iš
reiškė kaip ir nepasitenkinimų, 
jog ■Kongrfih totK į»kių Štai 
“kenkėjų”. Kalbėdamas kuone 
pirštu rodydamas į tuos “ken
kėjus” sukėlė net diskusijas. 
Mes torontiečiai ne to laukė
me iš Kongreso parvežant. 
Mums rupi įvykusio kongreso 
Montreale1 nutarimai kuo gra
žiausiame sutikime įgyvendinti 
ir dirbti bendromis jėgomis, 
kol bris tikslas atsiektas. Prie 
ko mes prieisime, kuomet viens 
kitam 
mus”, 
stoti 
patys
šauktame 
įvairių pažiūrų delegatai, tai 
kodėl negali būti įvairių pasiū
lymų ar pastabų. Taipgi ne- 
paslaptis, kad kongresas turė
jo 90% visų delegatų, kurie 
buvo vienodų politinių pažiūrų, 
todėl negalėjo bu‘ti jokios bai
mės, jeigu kas nors ir kitam 
išsireiškė. Aš tikras (nors ne
buvęs kongrese), kad ten nei 
vieno delegato nebuvo, kuris 
butų buvęs priešingas kongre
so tikslui. Jeigu pasireiškė koks 
nors priešingumas minčių vie
nu ir tuo pačiu klausimu, tai 
nereiškia kenksmingumą, kuris

< , A <>»»• ' i i•£?•t ij&S' f
.a-u

ŠIOS SAVAITES

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vaL: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimų.
Ofiso Tėl.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930.

Extra Bargenai
IŠPARDAVIMAS 

REFRIGERATORIŲ 
PO

$69.50
ROOSEVELT

FU R N IT U RE čį
2310 West 

Roosevelt Road
Tel. Seeley 8760

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' 4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0936

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

—-------------4—^----------------- ------------
Kiti Lietuviai Daktarai.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBUDANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTl 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

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

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phones Canal 2515—-Cicero 5927

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

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street Phone Canal 6H4

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. TeL Pullman 5703'

S. M. SKUDAS
718- West ISth Street Phone Monroe 8377

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741—1742 
J. F. EUDEIKIS

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

Tel. Bdulevgrd 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valdiRlbš: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30.v. Nedel. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

' CHICAGO. ILL.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGfiON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos: 1—3; 7—8:80 p. p. 
Office & residence 2519 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 8051 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredą.
Sekmadieni susitarus.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Pėtnyčios 6 iki 9.
Telefonas Canal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell Street 
Telefonas Republic 9600.

Lafayette 4845
DR. JOHN J. GAPSIS

4218 ARCHER AVENUE
— DENTISTAS — 

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

Ketvirtadieniais pagal sutarimą

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 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

< ' 1 :

AKIU SPECIALISTAI

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyru, 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 vaL vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nėdėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 9597

I DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir ruo 7 iki 9 
| vai., Nėdėliomis nuo 10 iki 12 
į 3343 South Halsted St. 
I Teį. Boulevard 1401

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So.,Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nėdėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

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

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

Rez. Telephone PLAZA 2409

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedė- 
. liomis ir. šventadieniais 10—12
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3416 SOUTH HALSTED STREET

Jos.F.Budrik
SUDRIK

Prašyk tikietų - Reikalauk jų - Dalyvauk Traukime

GARS1NKITES 
naujienose

Reikia tikėtis, kad ir šv. Jo 
no pašalpos dr-ja paseks SLA. 
236 kp. pavyzdį ir stos į ben 
drą darbą už savo brolių ir se 
serų išlaisvinimą.

Tad lai gyvuoja Toronto lie

A. & P. Food Store
3443 SOUTH HALSTED STREE?T

New Deal Liųuor Co.
3450 SOUTH HALSTED STREET

Milton’s Men’s Store
3452 SOUTH HALSTED STREET

KANADOJE NESI 
RANDA FAŠISTI

NIO KRAUJO 
NARODO

Paul Leases’ Men’s Store
3427 SOUTH HALSTED STREET

Lerner’s Grocery Store
3400 SOUTH HALSTED STREET

Union Drug Company
3459 SOUTH HALSTED STREET

Wolff’s Palace Market
3453 SOUTH HALSTED STREET

Blue Castle Ice Cream Co 
3456 SOUTH HALSTED STREET

Bridgeport Produce Co, 
3423 SOUTH HALSTED STREET

Lustig’s Department Store 
3410-12 SOUTH HALSTED STREET

ATSIDARYS CANA 
DIAN NATIONAL 

EXHIBITION 
PARODA

Ashland Fruit Market
3445 SOUTH HALSTED STREET

— Edmontono ir Van
— draugai pradėtų ra 

Taip susitvarkius ture

F. W. Woolworth Co.
3449-51 SOUTH HALSTED STREET

Berman-Bunnin Auto Sales
3416 SOUTH HALSTED STREET

Kanadiečiams, kurie

Boston Shoe Store 
3435 SOUTH HALSTED STREET

savo nuomonę 
su tuo ir niegino 
tas nu'o to nario 
nelabai malonių

George’s Dry Goods Store
3454 SOUTH HALSTED STREET

Teter’s Shoe Store 
3401 SOUTH HALSTED STREET

kad 
kaipo 
dvasios

Widman’s Hardware Store 
3405 SOUTH HALSTED STREET

United Food Mart 
3455 SOUTH HALSTED STREET

tokį asmenį išauga ne- 
ambicija, pasiputimas

pamanai, tai .iš tikrųjų 
pasidaro. Jeigu žmogui 
nors ir didžiausius dar

Budriko radio programai 
kas dieną 7 v. vak. Lietuvi
škai : Nedėlioję, Panedėly, 
Ketverge ir Pėtnyčioje.

Apie Kanados lietu 
vių kongresą

švemelį ir
neturinčius

apieravot

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 SOUTH HALSTED STREET

Kanados Padaužų 
RESPUBLIKA

Neisner Bros. 5c to $1.00 Store
3431 SOUTH HALSTED STREET

Bernice Dress !& Ling. Shoppe
3437 SOUTH HALSTED STREET

The Crown Store 
3442-44-46 SOUTH HALSTED STREET

Wigoda Cigar, Liq.&Wine Co.
3464 SOUTH HALSTED STREET

dotis, tai reikia išbūti 4$ vai 
•S. Valstijose.

Furniture Mart
3347 So. Halsted St.

šitas narys save 
norėjo pabaidyti 

jie vengtų jį kri-

darbo žmonės ir- tie tik paty
rimo šioje srityje neturime, 
bet ir laiko stokuoja. Viskas 
atliekama paskubomis, be rim
to ir nuodugnaus apsvarstymo, 
— dėlei ko pasitaiko ir klaidų. 
Bet nežiūrint tų klaidų ir mu
sų nepatyrimo, pas mus vyrau
ja vien tik geri norai kaip dė’ 
laikraščio Naujienų, taip lygiai 
ir dėl Kanados lietuvių. Tų 
gerų norų vedami mes pradė
jome ir stengsimės pagal mu‘- 
sų išgalėjimą palaikyt Kana 
dos žinių skyrių.

Labai butų malonu, kad ir 
kitų Kanados miestų korespon
dentai pradėtų nuolat Naujie
nose ir Keleivy bendradarbiaut. 
Man labai patiko drg. P. Gel- 
bino korespondencija iš Mon- 
trealio Keleivyje, ir taipgi drg. 
St. Taurinsko iš Windsoro Nau
jienose. Butų malonu šiuos 
draugus dažniau matyt Kana
dos žinių skyriuje. Drg. J. 
Martinonis iš Winnipego pirma 
dažnai parašydavo korespon
dencijų į Naujienas, bet da
bar yra išvažiavęs į farmas. 
Reikia tikėtis, kad sugrįžęs 
mielai sutiks bendradarbiaut 
Kanados žinių skyriuje. Geis*- 
tina, kad iš tolimųjų Kanados 
vakarų 
kuverio 
šinėti. 
tume žinias iš višos Kanados 
kas, be abejo, skyrių padarytų 
be galo įdomų, šia proga no
riu pažymėt drg. koresponden
tams, kad savo raštus siųstų 
tiesiog laikraščių redakcijoms 
Naujienų arba Keleivį su pa
žymėjimu, kad sutinkat rašinė
ti į Kanados žinių skyrių. Tik 
nesnauskit, draugai!

— J. Jokubynas.

ir spręsti nesiimu, bei 
kad visokiems biznle- 
tai ir labai į sveika

biznis, statosi sau atskirą 
“booth” ir manoma, kad jis vi- 

kitus suvenirų pardavinė- 
nukonkuruos. Fotogra 

publikai

Pas 
ribota 
prieinama kartais prie to, kad 
kitą žmogų net žmogumi ne
nori skaityt. Tuo tarpu kaip 
mes visi esame niekas daugiau, 
kaip tik žmonės tik, žinoma, 
su skirtingu išsilavinimu. Vie
ni iš musų turi daugiau žinių 
savo “aruode”, kiti mažiam

MONTREALE, QUE 
piučio 1 ir 2 d.d. įvyko Kana
dos Lietuvių kongresas Lietu
vos demokratijai atsteigti, ku
riame dalyvavo 90 delegatų, 
atstovaujančių 85,900 Kanados 
ir Amerikos lietuvių. Iš jų 82,- 
500 Jungtinių Valstijų lietuvių 
ir 3,400 Kanadps organizuo
tų lietuvių.

Kongresas susilaukė daug 
sveikinimų, tarp kurių pažymė 
tini šie raštu sveikinimai: SLA 
F. J. Bagočius, “Keleivio” re • 
dak. S. Michelsonas ir A.P.L.A. 
J. Gasiunas.

Iš delegatų raportų mato
ma, kad ir Kanados lietuvių 
kongresas praėjo pusėtinai 
sklandžiai, nors ir buvo įsišo
kimų. Esą, buk tai norėjęs drg. 
Jankauskas ir kiti griauti kon
greso ramybę. Bet pasirodė, 
kad daromos pastabos drg. Jan
kausko buvo priimtos. Todėl 
jam daromi užmetimai savai
me atpuola. Reikia tikėtis, kad 
Kanados lietuviai dabar po 
kongreso imsis darbo vykinti 
kongreso nutarimus. Linkėti
na, kad Kanados lietuviai vie
ningai remtų tą kilnų suma
nymą atsteigti demokratiją 
Lietuvoje.

Toronto lietuviai pirmi ima
si darbo gynime demokrati

TORONTO, ONT 
nėra pasauly žmogaus, skaitan
čio laikraščius, kuris nebūtų 
skaitęs ar girdėjęs apie Kana
doje gimusias Dionne penkias 
mergaites.

Nė vienas žmogus pasauly 
dar nėra buvęs taip išgarsin
tas, kaip tos penkios mergai
tės. Ar joms tai gerai, — ne 
žinau 
žinau, 
riams

Rugpiučio mėn. 7 d. 6 De- 
nison Avė. bendro fronto ko-

GARSIOSIOS PEN 
KETUKĖS

Daugelis kanadiečių vyksta 
į S. V. pasisvečiuoti pas savo 
draugus, gimines ir pasisvečia
vę keletą dienų grįžta atgal ir 
norėtų ką nors parvesti saviš
kiam lauktuvių iš* S. V., bet 
bijo, kad negalės per rubežių 
pervešti be muito. Pagal pasi
rašytą prekybos sutartį tarp 
Kanados ir S. V., yra numa
tyta tam tikros taisyklės, ku
rios leidžia be muito vežtis už 
100 dol. priekių.

Jei šiomis taisyklėmis nau-

TORONTO, ONT.
dos Lietuvių Kongresas nuta
rė veikti kontakte su Ameri
kos Liet. Kongreso išrinktu 
centro komitetu, kurios užduo
tis yra gelbėti Lietuvos liau
džiai atsteigti demokratiją. To
ronto lietuviai masiniame mi
tinge išrinko komitetą iš 5 na* 
rių ir kviečia esamas Toron
te lietuvių organizacijas, ku
rios remia Lietuvos liaudies 
reikalus, kad jos prisidėtų prie 
šio komiteto darbų, prisiųsda 
mas po vieną atstovą ir pa 
pildytų komiteto sąstatą.

LAIMINGAJAM, JEI DALYVAUS VIEŠAME TRAUKIME 
Pirmas Traukimas Įvyks Ketvirtadienio Vakarą,

Rugp.-August 20,10:30 v. vakare

miteto pastangomis bttvo su
šauktas masinis mitingas, kad 
išrinktų komitetą. Komitetas 
buvo išrinktas iš 5 narių.

Nežiūrint šilto oro, vistiek 
į susirinkimą atsilankė arti 200 
žmonių. Kitokiam reikalui vi 
sai nebūtų įmanoma sutraukti 
tiek publikos.

Drg. V. Dagiliui atidarius 
susirinkimą, tuoj buvo išrink
tas prezidiumas ir prasidėję 
delegatų iš Kanados lietuvių 
kongreso raportai. Raportus 
išdavė , šie delegatai: Jasaitis 
nuo Su'nų ir Dukterų dr-jos 
V. Raila nuo Literatūros ir O. 
Indrėlienė nuo SLA. 236 kp.

Jasaitis su savo raportu pa
sirodė labai silpnai, tik mėgi
no savo srovinę neapykantą iš
lieti ant savo oponentų, bet ki
tiems sudraudus ir paaiškinus, 
kad nieko ypatingo ten kon
grese nebuvę kaip kad Jasaitis 
primėtinėjo. Todėl ir ginčai 
greit baigėsi.

Tenka pažymėti, kad laike 
rinkimų į komitetą atsirado to
kių, kurie pradėjo varyti šlykš
čią agitaciją prieš vieną kan
didatą, kuris panašios agitaci
jos visai nėra užsitarnavęs. 
Keista, kad žmonės nemoka at
skirti pelų nuo grudų.

SLA. 236 kp. savo susirin 
kime rugp. 8 d. tfžgyrė Kana 
dos Lietuvių Kongreso nutari
mus, po išklausimo delegatės 
O. Indrelienės raporto, ir iš 
rinko savo atstovą į Toronto 
lietuvių veikiantį kom. demo
kratijai atsteigti Lietuvoje. De 
legatu išrinktas drg. V. Dagi-

(Tasa Iš pusi. 2-ro)
tas yra labai pagirtina, kada 
žmonės stengiasi pakilt aukš
čiau ir pralenkt kitus neper
žengiant žmoniškumo ribų. Ta
čiau dažnai pasitaiko, kad dt* 
savo asmens karjeros žmoniš 
kumui vietos nėra.

Tokiais atvejais pastabos ne 
tik reikalingos, bet ir būtinos. 
Patyrimai parodė, kad nuola
tiniai pagyrimai kartais yra 
žalingi, ypač jeigu giriamasai 

yra perdaug savimei-

sus 
tojus 
fuoti tas mergaites 
neleidžia. Jos turi nuolatinį f o 
tografą, reporterį, kuris jas nu
fotografavo kai jos užgimė ir 
iki šiam .laikui, kaip jis pats 
per radio pranešė, jau yra nu
fotografavęs 4,800 kartų.

Aną dieną skaitau laikraš
čiuose, kad trys turtuolės at 
vyko net iš Australijos ir vien 
tik tam, kad pamatyti tas mer
gaites.

Linkėčiau, kad panašių atsi
tikimų nebepasikartotų, nes ta 
butų daug sveikiau ir jam pa 
čiam ir draugijai.

— Rep. X.

Turint omeny kas viršuj pa
sakyta, korespndentų padėtis 
pasidaro be galo sunki; tuo 
labiaus, kad mes esame visi

Turi rastis LAIMINGASIS kas KETVIRTADIENIO VAKARĄ 
Atvykite — gal jus busite tas LAIMINGASIS.

Tikietus Išduodame DYKAI su kiekvienu 25c pirkiniu kas pirma
dieni, antradieni ir trečiadieni pas šiuos Live Wire pirklius, ku
rie yra nariais naujai suorganizuotos

HALSTED 35th BUSINESS MEN’S ASS’N

Susirinkimas pažymėtinas 
tuo, kad jame vienas kuopos 
narys mėgino drausti kitiems 
kuopos nariams galvoti kitaip, 
negu jis galvoja, t.y. mėginę 
mums diktuoti 
Kas nesutiko 
jį kritikuoti, 
susilaukdavo 
išsireiškimų.

Tur būt, 
tokia kalba 
narius, kad 
tikavę ir daugiau jo klausytų. 
Matyt, jis laiko save neklai
dingu. Bet nariai tų jo rėka
vimų neišsigando, nes priklau
so prie demokratinės organiza
cijos ir jokių vadų nei sveti
mų nuomonių vairuotojų nepri
pažįsta.

Aš manau, kad ir minėtasis 
narys pripažins, kad tokie žod
žiai ir pakeltas kalbos tonas 
vartoti viešame susirinkime yra 
nevisai gražu.

Ir kogi jie neišgalvoja?! Tas 
penketukes kiekvienas biznie
rius pritaiko, prie visokiausių 
savo dirbinių, kaip tai: avali
nės, rūbų, maisto, žaislų ir t.t. 
ir savaime aišku, kad jie iš to 
turi gražaus pelno.

Tų mergaičių sąskaitori pelno 
padaro ir kitokios biznio ša
kos. Pavyzdžiui, susisiekimas.

Prieš gimstant toms mergai
tėms ta vieta (Gallander, Ont) 
buvo sunkiai pasiekiama ne tik 
automobiliais, bet ir arkliais 
o dabar jau yra pravestas pui
kiausias cementinis kelias, ku
riuo automobiliai ir 'vbusai zu
ja kaip bitės, žmonės į ten 
pradėjo tiek lankytis, kad bu- 
sų kompanijos atidarė į ten at
skirą busų liniją.

Kai ten atsilanko apie 3,000 
žmonių per dieną, tai sakoma, 
kad tik “fair crowd”, bet bū
na dienų, kad jas atlanko 8-10 
tūkstančių žmonių, ir jie joms 
suneša daug dovanų ir daugiau
sia pinigais, u

Apie tą mergaičių ligoninę 
yra pristatytu daugybė krau
tuvėlių (bodrfrs), kurios žmo 
nėms pardayinėja suvenirusi 
Pardavinėja daugiausia mergai
čių nuotraukas ar jų vartotu^ 
daiktus ir ima už juos gana 
aukštas kainas. Mergaičių te 
vas matydamas, kad tai geras

Sergantiems patari
mas Dykai 

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

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St. 

CHICAGO, ILL.
Central 4641

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

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

ĮU1' ..,y»

Prieš sezoną' kainos 
nupigintos

48 basų akordionai
už ..................... $48.00

80 basų akordionai
už ..................... $80.00

120 basų akordionai
už .....................  $99.95

Lekcijos DYKAI. Išsimokė- 
jimai po $1.00 į savaitę.

keista 
butum 
bus žmonijos labui nudirbęs, di 
džiaugsiu nuopelnų nuo žmonių 
užsitarnavęs, niekas tavęs taip 
neišpopuliarizuos, niekas tavęs 
taip negerbs, kaip tas nors nie
ko blogo, bet ir nieko gero žmo
nijai nežadančias merga-.tęs.

236 SLA kuopos 
susirinkimas

Liepos mėn. 11 d. 'Liet, pa- 
rap. svetainėje įvyko šios kuo
pos susirinkimas.

INCORPORATED

3417 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705

Apznaiminus po visą padau
žų respubliką, kad įvyks to
kių svarbių veščių išpardavi
mas neatsirado nei vieno to
kio “rich” lietuvio, kuris butų 
galėjęs tokį “skarbą” nupirkt. 
Todėl įnešta, paremta ir palai
kyta, kad pliudrėms butų pa
daryta porceliacija (nelyginant 
kaip lietuviškų dvarų) ir pa
siųsta buvusioms ir esamoms 
poeto meilužėms visais ketu
riais vėjais į visus Pasaulio 
kraštus. Taipgi įnešta, paremta 
ir nutarta 
“klumpes” 
fašistinės 
reksbomui..

Padauža No. 3

Rugpiučio 28 
d. Toronte atsidarys vadinama 
Canadian National Exhibition 
paroda, kuri tęsis iki rugsėjo 
12 dienos. Kas įdomaująs že
mės ūkio gaminimais ar šiaip 
dirbiniais, tai tam vertėtų ap 
lankyti šią parodą, nes daug 
ko galima pamatyti ir patirti 
apie įvairius dalykus.

Saugokitės apgavikų 
""Tarpe kanadiečių lietuvių at
sirado tokių apgavikų, kurie 
vietoj aukso pardavinėja drus
ką ar šiaip kokius metalus. 
Rugpiučio 11 d. Brontfordo mie
sto teisme buvo svarstoma D. 
Balaišio byla. Pastarasis pirke 
aukso ir sumokėjo 800 dol. ir 
manė praturtėti, bet vietoj 
aukso rodo du maišiukus drus 
kos vertės 10 centų.

Prie šios šaikos priklauso 
Jonas Silvestravičius, kuris ir 
D. Balaisį priviliojo prie savo 
draugų, kad jis pigiai pirktų 
gryno aukso.

Jei kam pasitaikytų susitik
ti su J. Silvestravičium ir jis 
siūlytų pigaus aukso, tai aš 
patarčiau apsisaugoti, kad pa
skiau nereikėtų sūriai valgy-

Dykai Kas Ketvirtadienio Vakarą
PINIGU VAKARAS

Visos 1937 metų radios jau 
iškrautas parodai:

VICTOR, RADIONAS,
PHILCO,
GEN. ELECTRIC, 
ZENITH, GRUNOW.

Senos radios išmainomos.

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

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

OFISAS:
6331 So. Halsted St.

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

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

PIRKIT
KUR VISI LIETUVIAI PERKA: 

Boilerius, Sinkas, 
Maudynes, Plumbingą 

—lengvais išmokėjimais.
B. Vaitekūnas, atstovas

So. Center Plumb- 
ing and Heating 

\ Supply Co.
N. W. Corner 55th and 

' State Streets
Visi telefonai ATLANTIC 4290 

Atdara nuo 7 v. ryto,subatoj nuo 8 
v. ryto,nedelioj (nuo 9 iki 12 dieną.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Nawa 

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

1739 South Halated Street 
Telephone CANal 8500

88.00
4.00 
2.00 

, 1.50
.75

Subscription Rate*:
88.00 pėtj yeftt in Canada
85.00 per year outsįde of Chlcago
88.09 per year in Chlcago 
8c per copy.

Entered as Second Clawr Mattar 
Itarch 7th 1914 at the Post Offio* 
of Chlcago, Dl. under the act of 
March 3rd 1879.

šiam* 1.50
A 1.00
- .75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Laidžia Naujieną Ben
drovė, 1789 S. Halsted SU Chlcago, 
HL Telefoną* CanM 8500.
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Skurdas Lenkijoje

Chięagoje —
Metanu u___
Ptuėi metu »*......... ..........
Trims menesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ______

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

■Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoj, 
paštu t

Metams 85.00
Pusei
Trims
Dviem mėnesiams

.Vietiam mėnesiui
Lietuvon ir kitur ulsiėnlaose ( 

(Atpigini).
Metams ... ......... ..—88.00
Pusei meti —------------——4.00
Trims mėnesiams  2.50
Pinigus reikia šigsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Vienas Amerikos korespondentas rašo, kad Lenki
joje dabar yra tarpe 6 ir 9 milionų bedarbių. Šaliai) ku
ri turi viso 82 milionus gyventojų, toks bedarbių skai
čius yra labai didelis. Bet pavojus gręsia, kad jisai to
lyn gali dar labiau padidėti, nes kasmet Lenkijoje pri
auga apie 500,000 gyventojų, čia ir emigracija negali 
Lenkijai padėti, nes beveik į visas šalis durys šiandie 
yra uždarytos.

Lenkija yra atsilikęs ekonominiu atžvilgiu kraštas* 
Jos pramonė neišvystyta; apie 70 nuošimčių žmonių dar 
gyvena sodžiuje. Tačiau dideli žemės plotai priklauso 
dvarininkams, tuo tarpu kai ūkininkams žemės trūks
ta. Iš 3,262,000 ūkininkų tik kokia pusė turi daugiau 
kaip 12 akrų žemės. Tie ūkininkai, kurie turi tik 12 
arba mažiau, žinoma, negali iš savo ūkio padaryti žmo
nišką! pragyvenimą.

Taigi Lenkija turėtų be atidėliojimo pravesti že
mės reformą. Bet legionierių valdžia, kuri gina dvari
ninkų interesus, iki šiol tokiai reformai priešinosi.

Lenkijai trūksta mokyklų, ir todėl milionai vaikų 
palieka beraščiai. Bet mokykloms steigti reikia pinigų, 
o jų’ nėra iŠ kur paimti, nes daugumą valstybės pajamų 
valdžia išleidžia kariuomenės užlaikymui.

Jeigu Lenkijoje butų žmonių valdžia, tai šitie klau
simai butų buvę seniai išspręsti. Bet militąristų dikta
tūra viską slopina ir laiko'kraštą skurde.

Argi žudys?

kų elementų smerkia, bet Ispanijos dalyke jie su jais ir žiatitėsnėtnis priemonėirils. Valdžia areštuoja ūkininkus ir jų maksimumą rūpestingai pri- 
laiko “bendrą frontą”. Pavyzdžiui, mūsiškių klerikalų darbininkus vien už tai, kad jie pasako aštresni žodį policinin- yengtų damų — to, ko visi 
“Draugas” diena iš dienos purvais drabsto Ispanijos kui arba sueina pasitarti apie savo reikalus. Valdžios ž-valgyba susilaukė^1
respublikos gynėjus, o apie sukilėlius nuolatos rašo pa-1 i* pasienio sargais puola ir žvėriškai muša ramius kaimo žmo-Į Anel6g Steponavičienės Kai- 
lankiai. ,

Visi atžagareiviai stoja už išnaudotojų interesus 
prieš darbo žmones. ,

M

Apžvalga
Viii imi—■■■a—A—»■

J. J. ŽUKAS KAUNE

Cikagietis tenisistas Juozas 
J. Žukas, kurį pernai “Naujie* 
nos” siuntė į Lietuvą, dalyvau- 
ti sportininkų rungtynėse, šią 
vasarą Vėl ketina praleisti Liė* 
tuvoje. Jisai jau Kaune ir ra
šo iš tenai “Naujienų” redak- 
toriui turįs “grand time” laiki+ 
nojoje Lietuvos sostinėje.

Apie p. Žuką “L. žinios” sa* 
ko, kad jisai dabar pabusiąs 
Lietuvoje ilgesnį laiką ir esąs 
kviečiamas treniruoti Lietuvos 
tenisistUs.

Paskelbus, kad tremtinis Trockis ir kaliniai Zinov- 
jevas su Kamenevu esą įvelti į naują "sąmokslą” prieš 
bolševikų valdžią, sovietų oficialė spauda (o kitokios 
Rusijoje nėra) pradėjo smarkią kampaniją prieš tuos 
“sąmokslininkus”. “Pravda” ir kiti laikraščiai deda 
įvairių mitingų priimtas rezoliucijas, kuriose reikalau
jama “aštriausios bausmės” valdžios priešams.

Trockio pasifekti Stalinas negali, bet Zinovjevas ir 
Kamenevas, atrodo, bus vėl pastatyti prieš teisėją ir tu
rės atsakyti už nusidėjimus, kurie jiem yra primetami. 
Sovietų žvalgyba sako, kad dabar paaiškėję, jogei jau 
1934 m. tuodu buvusieji stambus bolševizmo šulai pla
navę su Vokietijos hitlerininkų (!) ir lenkų (!) pagel
ba ątpjėšti nuo Sovietų Sąjungos Ukrainą* Centraliuis 
komunistų organas Maskvoje pataria juodu nubausti, 
kaip paprastus banditus, o ne kaip politinius nusikaltė
lius. '

Tenka stebėtis^ argi sovietų valdžia eis taip toli?
Kokius “sąmokslus” Zinovjevas su Kamenevu darė 

arba nedarė prieš dabartinius Rusijos valdovus, sunku 
pasakyti, bet Visgi vargiai kas hors patikės, jogei juo
du yra niekas daugiau, kaip “paprasti banditai”, Antra 
vertus, juodu? jau buvo teisiami ir nubausti ir jau gero
kas laikas, kai juodu sėdi kalėjime. Tos bylos metu juo
du •juk. irgi buvo kaltinami darę sąmokslą prieš sovietų 
vyriausybę ir, turėję ryšių su svetimų šalių imperialistų 
Jr fašistų^ valdžiomis. *Taigi, jeigu dabar jiė vėl bus pa* 
traukti tieson, jie bas teisiami faktinai dėl tų pačių kal
tinimų. Bet tai buti| priešinga paprastam teisingumo 
principui, kad kaltinamieji yra teisiami antru kartu dėl 
to paties dalyko, už kurį jie vieną kartą jau buvo nu* 
bausti..

Sovietų valdžia pasirodys labai prastoje šviesoje par 
šaulio akyse, jėigu ji vykins šitokį keršto “teisingumą”

Bendras reakcijos frontas
................................ ĮĮIIiyn.l. Įl I .

Nežiūrint kokių nuomonių skirtumų ir interesų 
konfliktų yra. tarpe įvairių atžagareivių srovių, bet jos 
visos pilnai solidarizuojasi Ispanijos pilietinio karo 
klausime. Visų šalių klerikalai, fašistai, nacionalistai ir 
tnonarchistdi simpatizuoja Ispanijos sukilėliams Ir ne
apkenčia demokratinės ispanų valdžios ir jos šalininkų.

Vokietijos naciai ir Italijos fašistai, kaip jau žino
ma, atvirai padeda Ispanijos sukilėliams, aprūpindami 
juos karo aeroplanais, amunicija ir lakūnais. Nacius ir 
Mussolinio juodmarškinius daugelis net kčnsėHątyviš-

“PALYGINIMAS”

nes, jeigu pasitaiko didesnei jų miniai susirinkti miesto aikš
tėje arba prie bažnytkiėmio Šventoriaus ■— kaip kad atsitiko 
šių metų vasario 16 dieną lakiuose,

Bet, didžiausiu įdukimu Lietuvos tautininkų valdžia per
sekioja valstiečius, kuriuos ji sučiumpa beskaitant arba bepla-fertiseika bando y pateisinti tą __ ____ ___________w_________

žiaurų terorą, kurį vykina prieš Lkok. atspausdintą lapelį, kuriame ūkininkai yra 
ji^^bolševikų1* valdžia " raginami kovoti dėl sąvo būklės pagerinimo ir reikalauti lais- 

O kai dėl Šalies “padegimo”, vSs- Tokius “nusidėjėlius” ji atiduoda khto lauko teismui, ku
tai bolševikų diktatūra kaip tik] ris baudžia sunkiųjų darbų kalėjimu ir net mirtim, štai, tik 
ir “padegė” Rusiją. Per keletą per tris dienas, gegužės 18—21 d. d. Šių metų, tasai “teismas”, 
metų Rusijoje ėjo- pilietinis ka- kuriame apkaltiptasai neturi progos pastatyti sąvo liudininkus, 
ras, kuris prarijo ne mažiau neį pasinąudoti advokato pagelba, pasmerkė mirčiai 7 žmones, 
žmonių gyvačių ir turto, kaip| o gunkJ(jjų kal6jimui 10. Ketųri y tų pawnerktųj,ų A.

Petrauskas, K. Narkevičius, B. Pratasevičius ir P.»šarkauskas
•g

kuris prarijo ne mažiau neį pasinąudoti advokato pagelba, pasmerkė mirčiai 7 žmones.

dabartinis Ispanijos karas — 
ir paskui dar privedė Rusiją 
prie pasibaisėtino bado.

Tačiau da ir dabar, po 18 
metą bolševiką viešpatavimo* 
Stalino diktatūra nesijaučia 
saugi. Ji dreba prieš ZinovjėVą 
ir Kamenevą, kuriuodu Sėdi ka
lėjime, ir prieš Trockį, kuris 
gyvena ištrėmime Norvegijoje!

KUNIGŲ IK VIENŲOUŲ 
ROJUS LIETUVOJE

Gerai, kad sovietų valdžia 
laiko kalėjimuose socialdemo
kratus, socialistus revoliucio
nierius, anarchistus ir opoaici- 
Mus komunistus! Taip sako L. 
Pruseika, Girdi, —

“Jei Ispanijoj išanksto ir 
laiku butų griebtasi aštrių 
priemonių prieš fašistus, jei
gu’ jie butų beginkliai ir izo
liuoti, tai nebūtų turėję ga* 
limybių padegti šąjį. Matot, 
kiek kraujo dabar liejasi, kad 
išanksto neapsirupinta.

“Už tai galima tik džiaug- 
ties, kad proletarinė diktatū
ra stovi šalies sargyboje ir 
smarkiai purto net tuos po
nus, kurie dar dangstosi ‘ko
munistinėm’ plunksnom.

“Ji nepadarė tos klaidos, 
kokią darė Ispąnij’oš’ republi- 
ikonai nuo 1981 metų. Prole
tarinė diktatūra tai ne libe* 
rališkas verkšlenimas.” 
Vadinasi, Rusijos opoziciniai 

komunistai ir socialistai tai —- 
tas pats, ką Ispanijos fašistai, 
klerikalai ir* monarchistai!

šitokiais “palyginimais” L.

Pasiremdamos of icialėmis 
skaitlinėmis Lietuvos kataliku 
bažnyčios metraštyje, “L. ži+ 
nios” rašo, kad Lietuvoje yra 
1,202 kunigai, 956 vienuoliai ir 
730 bažnyčių. Kunigą: vyriau* 
sybė susideda iš 8 vyskupų, iŠ 
kurių 6 turk vietas vyskupijo
se, o du ne. Vyskupijose yra 
kapitulos su daugybe pralotų, 
kanauninkų, cenzorių ir kitokių 
viršininkų.

Bet kunigų buvo nemaža Lie* 
tuvoje ir prie caro valdžios. 
Nepriklausomoje Lietuvoje pri* 
viso daug vienuolynų ir kohgrė* 
gacijų: pranciškonai, mari j o* 
nai, jėzuitų ordinas, dominiko* 
nai, kapucinai, pranciškonai sa* 
ležlėčiai, , seserys benediktinės, 
seserys kotrynietės, kazimierie- 
tės, šv. Jėzaus širdies kongre
gacija, seserys vargdienės, elž- 
bietietės, prančiškiėtės, šv. kry
žiaus seserys. ■

Vyrų vienuolių; Lietuvoje yra 
410 ir moterų ! vienuolių 546. 
Kai kurie vienuolynai ir kong-' 
regacijos turi labai daug tur
to. ‘

PROTOKOLAS
. Į I I I i ~ -1.. 11 I- i..*—■

Amerikos Lietuvių Kongreso Demokratinei Tvarkai At- 
steigti Lietuvoj, įvykusio birželio 20 ir 21 d, d*, 1936 m*, 

Hotel CarteiV Cleveland, Ohio.
....................r ■ -

(Tęsinys)
Pirmčji sesija

Birželio 20 d., 2-ra vaL po pietų.
1. Lietuvos Ūkininką neramumai ir valdžios represijos.! 

Referantai S. Michelsonas ir L. Pruseika.
Ž. Referatą diskusijos.
3. Rezoliucijos pasiūlymas, apkalbėjimas ir priėmimas.

Antroji sesiją
Birželio-, 20 d., 7:30 vai. vakare.
1. Demokratinės tvarkos atsteigimo Lietuvoj klausimas. 

Referantai: Dr. P. Grigaitis, Ą. Bimbą ir Dr. A- Rutkauskas >
2. Referatą diskusijos.
3. Rezoliucijos pasiūlymas, apkalbėjimas ir priėmimas.

Trečioji sesiją
Birželio 21 d., 9 vai. tjntę.
L Lietuvos politįnią kalintą klausimas, Referantai: R. Mi- 

ząra įr 3. strazdas arba Jankauskas.
2. Referatą diskusijos.
3. Rezoliucijos pasiulymąs, apkalbėjimas ir priėmimas.
4. Rezoliucija Vilniaus liėtuvią reikalais.

buvo ttidjkUS sušaudyti.
Tai šitaip elgiasi ta valdžia, kurį vadina save “tautiška". Į 

Ji privedė Lietuvos ūkininkus prie didžiausio skurdo ir atėmė ■ , _ I
jiems visas piliečio teises — O už tai, kad tie žmonės dabar 
stengiasi išgelbėti savo turtą nuo bankroto ir bando atgauti 
laisvę, tai ji juos galabija. Nė Rusijos nelabasis batas už tokius 
dalykus Lietuvos Valstiečių mirtim nebausdavo.

Amerikos Lietuviu Demokratijos Kongresas, girdėdamas 
apie šitokius baisius Lietuvos vyriausybės smurto žygius, keJ 
lia griežčiausią protesto balsą ir reikalauja, kad ta žiaurių vai* 
dovų klika, susitepusi Lietuvos žmonių krauju, tuoj aus pasi
trauktų ir atiduotų valdžią atstovams vyriausybės* kurią buvo 
paskyręs paskutinis teisėtai išrinktas (1926 m.) Lietuvos sei
mas — iki bus išrinkta Steigiamojo Seimo nustatymais pagfin-| 

I dals ir Susirinks tikroji Lietuvos žmohių atstovybė.
9. Kongreso sekretorius E. Mikužiutė skaito Kongresui 

sveikinimus laiškais ir telegramomis ir mini prisiųstąsias am 
kas, kurių šioj sesijoj įplaukė $82,65.

10. Pirmininkas Dr. J. T. Vitkus uždaro sesiją.

Sesiją II
11. Sesiją atidaro vice-pirmininkė Helena Ješkevičiute 7:30

vai. vakare. '
12. Delegatų vardošaukis ir jiems ženklelių dalinimas. Ka

dangi ne visi delegatai* da užrekorduoti ir Vis naujų atvyksta, 
mandatų komisija praneša, kad darbą nėra pilnai užbaigusi.

13. Referatai apie Lietuvos tautininkų diktatūrą ir demo
kratinės tvarkos atsteigimą. Raštu ir žodžiu referuoja “Nau-| 
jienų" rędąktorius Dr. P. Grigaitis, “Laisvės" redaktorius A. 
Bimba ir Dr. A. Rutkauskas. Detąliškai nušviečia Lietuvos ne* j 
priklausomybės atsteigimą, steigiamąjį seimą, jo pagamintąją 
Lietuvai tvarkytis konstituciją, sekamų seimų sudėtis ir dar
bus, Lietuvos keblią tarptautinę padėtį ir įsisteigimo vargus, 
kuriuos žymiai palengvino Amerikos lietuviai, Perbėgama trum
pais ruožais visą tautininkų diktatūros istoriją- Faktais išaiš
kinama, kokioj vergijoj ir desperacijoj atsidūrė Lietuvos žmo
nės netekę pilietinių ir civilių teisių ir laisvių. įrodoma, kad 
tautininkų Valdžios sušauktasis šeimas nėra jokis seimas, nėra 
žmonių atstovybė. Nė carų laikais Lietuvos Žmonės nebuvo 
tiek slegiami, tiek beteisiai ir tiek žiauriai persekiojami ir

I • ' • ■ ■ , . ) ' ■ i" ■

| baudžiami,
Kadangi referatai buvo ilgi ir tiek rūpestingai priruošti, 

tad ir diskusijos apie juos buvo visai trumpos,
14. Rezoliucijų komisija pasiūlė ir vienbalsiai tapo priimta 

Sekama rfezoliuciją;
“Kadangi Lietuvos tautininkai, su krikščionių demokrątų 

pritarimu ir pagelba, 1926 m„ gruodžio 17 d„ ginkluotą jėga 
nuvertė teisėtą Lietuvos vyriausybę ir pasigrobė valdžią į 
vo rankas* sutrempdami respublikos konstituciją, kurią net jie 
patys buvę iškilmingai prisiekę saugoti;

Kadangi tie uzurpatoriai išvaikė Lietuvos Šeimą ir 
devynerius su Viršumi metus valdė kramtą be tautos atstovybės, 
sakydami, kad lietuvių tauta dar nesanti subrendusi savo at* 
stovus rinkti; per devynerius su viršum metus slėgė kraštą, 
atėmė žmonėms žodžio, spaudos, susirinkimų ir organizacijų 
laisvę, žiauriai persekiojo savo politinius priešus ir ypatingų 
nuožmumų slopino kiekvieną darbininkų ir valstiečių pastangą 
iškovoti geresnes gyvenimo sąlygas!

(Bus daugiau)

KAS NAUJO ORO BANGOMIS
Rašo NORA

Įžymiausias praeitos savaitės 
Į radio įvykis buvo trečiadienį0 
vakarė, kuomet mūšų gerai ži
nomi mfafei^ai 11 mokytojai, 
Kazys, Anelė ir Jurgis Stepo
navičiai, pręzentavo įdomų 

I trąnslįąvimą, pradėdami savo 
pirmą radįo programų seriją. 
Kąį ponai Steponavičiai, jų m°-. 

paš jubs rainiai ir jų vedami chorai perą 
atsiradusio bruzdėjimo priežastis ir Valdžios represijas. Ir f ak- naujenybė 
tais ir skaitlinėmis jiedu nuodugniai išąiškina dalyką* į : 

Delegatai, ypač heseniAi grįžusieji iš Lietuvos, papildo Ve* 
feratus Savo patyrimais ir žiniomis.

8. Rezoliucijų komisiją siįilo ir vifenbąlsiąi tampą priimta 
sekama rezoliucija:

Jau netoli metai laiko, kai Lietuvoje tęsiasi valstiečių įtė- 
ramumni, kuriuos valdžia Stengiasi sustabdyti vis žiauresnėmis

4. Rezoliucija Vilniaus lietuvią reikalais* ?
5. Planas tolimesnei, veiklai ir Kongreso tarimą vykinimjįi.
6. Atsisveikinimo kalbos ir

'r ., ■ ! - I

7. Kongreso uždarymas. •
Dienotvarkis vienbalsiąi ų^giftas.
7. Kongreso pirmininkas t)r. J* T* Vitkus pakviečia pirrįia 

“Keleivio*’ rėdaktorią S. Michėlsoną, paskui “Vilnies" redakto-j 
rią L. Prusęiką išdėstyti Ltėtlivos ūkininką padėti,

są-

per

pasirodymas Kazio Steponavi* 
Čiąus kąipo programo pranešė* 
jo, Anelės Steponavičienės ga» 
bumo ir nuoširdumo programą 
prirengime, ypatingai kuomet 
ji turėjo pilną liUosybę tvarky* 
me programo taip kaip jos art 
tistiškas skonis reikalavo, įr 
Jurgio Steponavičiaus pagelbą 
tame prirenkime, su nekantru* 
mu laukiau išgirsti garsią Sta
sio Šimkaus dainą “Mes padai* 
nuosįme dainų dainelių”, kurią 
Steponavičiai pasirinko kaipo 
jų programų žymę oro bango* 
mis. Ir labai atatinkama įžan* 
ga, nes ištlkrųjų jų programas 
ir skiriasi nuo suvirs dvidešimt 
ties kitų lietuvių programų kąs 
savaitė tuom, kad šteponavh

ypatingai kuomet

me programo tąįp kaip jos art

kitų duodamuose 
programuose, ( tai visiems lie
tuviams gerai žinomą, nes pė- 
tąnkiaį praeina savaitė, kad jie 

i nepildytų net po kelis progra- 
mus, Tačiau šis yrą jų pįrmas 
bandymas teikti grynai savus 
prugrąmus. r ----- --r-

| žinoma, kad šis buš (pirmas čiai teikia minimumą kalbų jr

Anelės Steponavičienės Kai
miečių Kvartetas, kuris pradė
jo daryti nemažą pažangą save 
dainavime, davė šiam progra
mų! visą taip vadinamą muši
kai} “background” — patys 
pildydami kelis numerius. O 

j musų visų mylima ”Onuks” 
Skeveriutė, kuri darosi tikra 
veteranė prie mikrofono, ir Al
dona Grigoniute, kuri savo bal
so studijose žengia Vis pirmyn, 
buvo taip Sakant principalės so
listės šiame pirmame Stepona
vičių radio programa. Abi dai
nininkės buvo gerame balse ir 
prisidėjo daug prie programo 
pasisekimo. Gal daugiausia žy
mėtinas numeris buvo p-lės 

ISkeverlutės pildymas Gruodžio 
kurinio “Visur Tyla”, kurį ji 
išpildė muzikaliai gerai, su aiš
kiausia dikcija ir įdomia inter
pretacija.

Man patiko nepaliaujamas 
hesitęsimas Šio programo, taip 
kad nebuvo nė valandėlės tuš
čios tarp pranešimų ir muzika
lių numerių, bet viskas gražiai 
pynėsi viens su kitu.

Anelei Steponavičienei 
Kreditas

Visas kreditas sutvarkyme Ir 
prirengime muzikalės dalies š|o 
programo priklauso Anelei Ste
ponavičienei, kuriai pagelbėjo 
Jurgis Steponavičius ir, žinant 
jų gabumą ir patyrimą šioje 
srityje, būtumėm labai suvilįi, 
jeigu programas nebūtų buvęs 

| įdomus.
Programo Surprizas

Truputį malonaus surpriio 
susilaukėm iš programo vedėjo 
ir pranešėjo Kazio Steponavi
čiaus, nes šis buvo jo pirmas 
bandymas panašioje rolėje, ir 
.reikią.sakytį, ka<į ^tH&suKąrai,

Visas programas buvo aiš
kiai girdimas ir turėtų susilauk
ti iš muzikos mylėtojų ir šiaip 
lietuvių, kurie džiaugiasi gra
žiais jų tautiečių nuveiktais 
darbais, didelį skaičių klausy
tojų, kurie kas trečiadienio va
karas, kaip 9:30 valandą pasu
kę savo radio ant stoties 
WSBC — 1210 kilocyčles, kad 
pasiklausyti tikrai gražiai ir 
rūpestingai prirengto muzikė
lio programo ir įdomiai pateik
tų garsinimų ir žinių telkiamų 
Steponavičių radio programe.
šio vakaro programa

Šio vakaro programe, be Kai
miečių Kvarteto, dalyvaus pdė 
Florenęe Balsiutė, kuri iš 89 
sopranų, pietų dalies Chicagos, 
dalyvavusių didžiuliam laikraš
čio Tribūne dainininkų kontes- 
te, buvo viena iš penkių geriau
sia atsižymėjusių (gražus re
kordas, ar ne?). Ji dainuos Ta- 
Uat-Kelpšos “Mano Sieloj Šian
dien Šventė*’ ir Kačanausko — 
“Mano Rožė*’. Peliksas Mažė- 
nis, jaunas tenoras, irgi daly
vaus pildydamas Bertulio "Mei
lutė”.

Nėra abejonės, kad šis pro
gramas bus atatinkama uždan
ga dienos rūpesčiams paleng
vinti ir graži įžanga į nakties 
pasilsį.. ■
Genovaitė Giedraitienė 
Naujame Radio 
Programe

Tarp daugiausia pasigerėjimo 
Vertų valandėlių praeito pirma
dienio vakaro lietuvių progra
mų buvo dainavimas ponios Ge
novaitės, Šidiškiutėš-Giedraitie- 
nės, soprano 
tuotos jaunos artistės,* dalyva
vusios naujam lietuvių progra
me, kurį teikia Evans Fųr 
kompanija. Ponia Giedraitienė, 
kaip visuomet, gražiai išpildė 
Petrausko “Tykiai, Tykiai Ne
munėlis Teka"; musų vietinio 
kompozitoriaus Antano Pociaus 
kurinį “Tulpės" ir Šimkaus 
“Kur Bakūžė Samanota”. Akom
panavo jai irgi lietuvaitė, gera 
muzike, mokytoja ir radio ar
tiste p-lė Elena Pečukaite.

gabios ir tąlen-
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EŽERŲ KARNIVALĄ ATLANKIUS
NAUJIENOS, Chicago, UI

sirinko pažiūrėti, jis davė ke
letą smagių valandų.

Mes lankome krtitamuosiuš 
paveikslus ir mokame kvoterius 
ir pusdolerius, kad pažiūrėti 
kokių nors bukaportiškų “dra j 
mų”, musų jaunuomenė ir su
augusieji kelias valandas kas‘ 
vakaras blaško bolę it minios 
žiūrėtojų turi smagumo iš to, 
kiti tūkstančiai smagumo ieško 
karčiamosė. Mes ieškome liuos- 
laikiui pramogų ir spektaklių.

Dabartinis ežerų karnivalas 
ir duoda spektaklius, tik kur 
kas sveikesne ir įdomesne for
ma, negu jas užtinkame kitose 
vietose . šis karnivalas gal nė
ra suruoštas grandioziniu maš
tabu. Chicagos parkų distrik ' 
tas, kamivalo rengėjai, neturė 
jo net pakankamai laiko tinka
mai prisiruošti. Tačiau ir to, ! 
kas buvo duota pirmą karni-|

Pirmadienį, rugpiučio 17 die
ną, prasidėjo Ežerų Kamiva- 
las. Jis tęsis iki rugpiučio 23 
dienos, žodžiai “ežerų karni
valas” sako, kad parengimai ar 
ba spektakliai yra ruošianr 
vandeny. Jie čia ir yra ruo
šiami — Burnham parko eže
rėly, į rytus nuo Kareivių 
Aikštes.

Karnivalą pradžia užtinkama 
gilioj senovėj, pagonų laikuose 
Jie reiškė iškilmes pavasariui 
ir vasarai pasitikti, šiandie jie 
faktinai reiškia vaizdingus spek
taklius rengiamus plačia, ma
sine skale.

Kai kuriose vietose Europoj 
ir Amerikoj jaunuomenė pasi
rėdė vabzdžiais drabužiais, už 
sideda maskas, lanko sporto 
programus arba maskaradinius 
balius. Sportas, spalvoti kos
tiumai ir sudarymas smagios 
nutaikos, galima sakyti, Jyralva^0 vakarą, verta pažiūrėti. O 
karnivalų požymiai.

Chicagoj, kaip pirmadienio 
vakaras parodė, Ežerą Kami 
v?las nėra statomas masine 
skale. čia susirinko tūkstan
čiai žmonią. Jiems duota įdo
mus ir įvairus programas.

Plaukiką būriai pildą tam tik
ras figūras vandeny; rungti 
nes tarp vairuotoją siaurą vai- 
telią, kuris katrą nuvers į van
denį ir išmaudys; polo lošis 
vandeny; parodavimas pludžių 
arba flotą. Karūnavimas kar- 
nivalo karalaitės, fejervorkai ir 
kai kurie kiti numeriai sudarė 
pirmadienio vakaro programą.

Ar suteikė karnivalas ką nors 
nepaprasto, ką nors “pamoki
nančio”? Ne, nesuteikė. Jis 
to tikslo ne neturėjo. Bet, kaip 
spektaklis, jis buvo įdomus. Ir 
tūkstančiams žmonią, kurie su-

H

ateity, jei šie karniyalai pasi
darys kasmetiniai parengimay 
galima tikėtis, jie išsivystys j 
įdomiausius parengimus, ko ‘ 
kius Chicaga yra kada mačiusi. 
Juk visokiam darbui reikia lai
ko ir prityrimo.

šiaip gi yra gerai, kad Chi-i 
cagos parkų distriktas duoda 
viešus parengimus, pavyzdžiui 
koncertus Grant Parke ir šį 
karnivalą Burnham ežerėly. Pi-' 
liečiai užlaiko parkus taksais, o 
parkai, savo keliu*, karts nuo 
karto suteikia už taksus tūks
tantinėms minioms įdomius, 
švarius ir sveikus parengimus 
arba pramogas. Ir už tai lan
kytojams mokėti nereikia. Tai 
kodėl neatsilankyti jų pažiū
rėti?

Lietuviams patartina ir šį 
karnivalą pamatyti.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ
Memel Cafe

Agnės Stukų, kurie žinomi 
Chicagoj plačiai kaip drau
giški žmonės ir gabus biznie
riai. Biznis jiems eina gerai 
ir jie nemato depresijos. Nu
sipirko Dodge automobilį ir 
žada net Seną Petrą pavėžy- 
ti, užėjus grybų “gadynei”.

Memel Cafe, 1235 North 
Halsted street, yra užeiga mo
tinos ir dukters Emmos Po- 
caitės. Užeiga gražiai išpuoš
ta artisto Danielkaus. P-nia 
Emma sako, kad jai biznis ge
rai eina, iš garsinimosi laik
raščiuose žmonės žino vietą, 
atsilanko ir linksmai laiką 
praleidžia.

Green Mill Tavern

21st Place Tavern 
Restaurant

Green Mill Tavern, 817 
West 34th Street, savininkė 
Anna Dambrauskienė prane
ša žemaičiams, aukštaičiams, 
dzūkams, mozūrams, kapsams 
ir zanavikams, kad jos užei
goj Ambrosia alaus 10 unci
jų tiktai 5 centai. Užeiga yra 
vėsi, 
styti

nereikia prakaitas šluo- 
stiklą alaus geriant.

Res-21 st Place Tavern & 
taurant, 701 West 21st place, 
yra nuosavybė pp. Antano ir

Jos. Jacikas Tavern

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751

Opposite '‘(ore. Hoor

Jos. Jacikas Tavern, 6556 
So. State Street; pp. Jacikai 
yra žinomi Chicagos lietu
viams kaipo draugiški žmo
nės, kurie pernai užlaikė rod- 
hauzę Willow Springs. Žuvis 
penktadieniais veltui ir muzi
ka šeštadieniais. Jų bizniavie- 
tės garsinimas eina “Naujie
nose” kasdien.

GERKIT TIK GERA ALŲ 
^,mbrosz(?

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

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

3225 So. Lituanica Avenue l. m. norkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 — Res. YARDS 2084
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MES ^PERSTATOMI 
Tikros Degtinės Mėgėjams

________ 12.MĖNESIŲ SENA

BRAND 90 PROOF

tikta. | gggf
Straight American 
BOURBON 
WHISKEY

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE !

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu U telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir, klauskite, Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
Šiame skyriuje skelbiama tik tie 

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

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 West 81-st Street 
Victory 1696

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
^1200 
$4500 
$15-00 
$100

DOUGLAŠ PARK HOŠPITAL 
1900 So. Kedzie Avė.

TAVERNOS

• Pirk .. Mėgink .. mes žinome, 
kad pamėgsi, nes tai geresne degtinė 
negu esi kada pirkęs už tuos pi
nigus.

BOORBOH. M W

šoms*, 5

Parsiduoda jūsų kaimyninėj tavernbj arba degtinės 
krautuvėj... Ieškok GELTONO, ŽALIO IR RAUDONO 
leibelio.
Tavernų Savininkai Šaukit: Victory 5382 

IR REIKALAUKIT MUSŲ ATSTOVO
BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY E

WHOLESALE ONLY 
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

3252 S. HALSTED ST. CHICAGO

Troy Tavern
Troy Tavern, 4314 Archer 

avenue, yra nuosavybė drg. 
F^ank ir Marcelės Shimkų. 
Jie yra žinomi Chicagos lie
tuviams kaipo progresyvus 
žmonės ir jų užeigoj yra ge
ros rųšies gėrimai, degtinė, 
vynas, Topaz ir Koller alus, 
svetainė vestuvėms ir parems 
arba kitokiems parengimams. 
Kviečia visus atsilankyti 
vininkai.

Petes Inn

sa-

Little Jos. Tavern
—L——-

Little Jos. n Tavern randasi 
adresu 136 East 107th Street, 
šios gražios '.užeigos, lietuviš
kais piešiniais išpuoštos artis
to Danielkaus, savininkė yra 
Filimena Nezelskienė. Čia vi
suomet galima gauti geri gė
rimai, degtinė, vynas, Schlitz 
alus, penktadieniais veltui žu
vis, muzika ir teikiama malo
nus patarnavimas. Šios ir ki
tų užeigų garsinimai eina kas
dien “Naujienose’’.

, — Senas Petras,

John Spitlis
Gas ir Auto Taisymo Stotis. 

4050 ARCHER AVENUE
Virginia 2121.

S. K. Auto Wreckers
9927 SO. MICHIGAN AVĖ.

Lietuviškas S. Karalius turi išgrio
vęs apie 3,000 automobilių didelis 
pasirinkimas senų ir naujų automo
bilių dalių taipgi turime apie 50 var
totų ir pertaisytų automobilių už la
bai prieinamą kainą; nesigailėsite 
atsilankę. Tel. Pullman 4091.

ANGLYS—COAL
TeL Republic 8402

Crane Coal (Jo.
5332 S. Long Avė.

Chicago, Ilk

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

Chernauckas Coal
Company 

1900 So. Union Avė. 
Tek cCANAL 2183

Educational
Mokyklos

Tonsilai išimami 
vaikams .......

Palagas ligoni
nėje .............

Akušerija na
muose

Medikais egzami-
nacija ..............

New Century Tavern 
BERGHOFF ALUS 

3149 So. Halsted St 
Tel. VICtory 2679

ANGLŲ KALBA 
Prisiunčiame paštu pilną kursą ang

lų kalbos.
’ Amerikos Lietuvių Mokykla 
3106 S. Halsted St., Chicago, III.

Petes Inn yra Pete Young 
rodhauzė, kuri randasi prie 83 
Street ir Kean avenue. Pete 
Young yra draugiškas žmo
gus, Chicagos Lietuvių Drau
gijos narys. Jo užeigoj gali
ma gauti geri gėrimai, deg
tinė, vynas, Garden City alus 
ir teikiama mandagus patar
ti avimas.

Mickevičių 26 metų 
vedybinio gyvenimo

proga

Legion Inn
Legion Inn randasi adresu 

2701 West 47th street. Šios už
eigos savininkai yra pp. Stan
ley Bagdonas ir Anna Gedvi
las. Jie praneša visiems pa
žintiems draugams, 
didelė, erdvi užeiga 
žiai išpuošta ir kad 
dasi graži svetainė, 
vestuvėms, parems 
kiems parengimams.

kad jų 
yra gra- 
čia ran- 
tinkama 
ir kito-

Mike Biago Tavern
Mike Biago Tavern randasi 

adresu 4358 So. Califorriia 
avenue. Pp. Biago užeigoje vi
suomet randasi geros rųŠies 
degtinė, vynas, Monarch alus, 
cigarhi ir teikiama mandagus 
patarnavimas. Moterims ir 
merginoms atsisėsti daug gra
žiai papuoštų Stalų.

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

Ketv., Rurpiučio 20 
nuo 4 iki 4:30 po piet 

Kalbės G. TAMOŠIŪNAS 
temoje:

Ar Galima Išganymas 
Pralaimėt?

Po to kas antrą ketvirtadienį per 
tą pačią stoti tuo pačiu laiku, Rug
sėjo 3 ir 17 dieną.

NeužmirŠkita laiko it. nepraleiski
te progos klausytis Dievo Žodj.

Dar vieną moterį 
užmušė viešbuty

p.

būrelis 
buvo jo- 
atvykau

Praėjusį sekmadieni 
Zekso rezidencijoj, kuri randa
si prie Dambrausko daržo iį 
Big Tree Inn, įvyko pokilis 
Marųuette parkiečiams pp. Mic
kevičiams pagerbti. Jie sulau
kė 26 metų vedybinio gyveni 
mo ir dar šiandie atrodo abudu 
energiški ir tvirti.

Suvažiavo gražus 
svečių. Daugiausia 
niškiečių. Kadangi
kiek pasivėlavęs, tai paties pro- 
gramo, ktfrs susidėjo daugumoj 
iš prakalbėlių, neteko girdėtiį 
Bet prie svečių stalo, tarp žąi 
Ii liejančių klevų apkrauto viso-r 
kiais valgiais ir gėrimais irį 
p. Balto automobilio prožektorių 
apšviesto, stiprinomes ir valį 
gėm jaunųjų simbolinį keiksą ir 
linkėjome jiems daug laimės 
gyvenime.

šią pramogą surengė pp. Mic
kevičių duktė Stella ir ponios 
A. Baltienė ir E. Gasparaitiene

Reikia pasakyti, kad joniškie
čiai - pašvinteičiai, p-nia Rakš 
telienė, Gasparaitis, Mickevi
čienė, Vaičiuliai, Rudžiai ir ki
ti, paikiai dainavo. Jaunouliai 
irgi neatsiliko. Ir taip besp 
linksmindami tokioj ramioi 
naktužėj turėjome grįžti nak
vynei, nes rytojaus dieną lau
kė darbai ir užsiėmimai. .

State Hotel kambary, 535 S. 
State > street, rasta užmušta 
moteriškė, p-nia Mary I.ouise 
Tramell 24 metų.

Moteriškės vyras T’homas 
Trammel, 40 metų, savaites 
galui buvo išvažiavęs Grand 
Trunk geležinkelio traukiniu, 
kuriame jis tarnauja.

•Sugryžęs į Chicagą, vyras 
mėgino įeiti į kambarį, kuriam 
jis su žmona gyveno, tačJau ne
žiūrint jo beldimo moteris du
rų neatidarė. Taigi jis palipo 
augštyn ir pažiurėjo į vidų per 
langą esantį virš durų. Kam
bary pamatė nejaukų vaizdą ir 
nubėgo žemyn pranešti viešbu 
čio prižiūrėtojams apie tai, ką 
pamatė.

Viešbučio menedžeris Įlindo 
į kambarį per langą nuo gais
ro laiptų. Per tuos laiptus Į 
kambarį, policijos manymu*, įsi- 
briovė ir galvažudys.

Kambary gulėjo negyva mo
teris, plyta sudaužyta
žymės, kurias galvažudys 
liko kambary, yra tokios, ko 
kios /paliktos buvo, 
rasta užmuštos tūlas laikas 
gal p-nia Florence Castle (De-
vonshire Viešbuty) ir p-nia Lil 
lian Guild (Y. W. C. A. tro
besio patalpose).

Šių pirmiau užmuštų dvie 
jų moterų nelaimė prisiminta, 
kai William Schtimachegy
venąs State viešbuty, tik vienu 
au’gščiu žemiau, negu gyvena 
p-nia Trammell, papasakojo, 
kaip jis apie porą savaičių at
gal naktį pabudo savo kambary 
ir pamatė žiūrintį nuo gaisro 
laiptų į jo kambario vidų auga
lotą negrą. Taigi kilo nuožiu-

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

ČONRAD’AS 
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Englewood 5883—5840

Banis Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA 
3200 So. Halsted St.

• RESTAURANTAI
Universal restaurant

ŠVIEŽUS NAMINIAI VALGIAI j 
750 West 31st Street

A. A. NORKUS, Savininkas.
i

EAGLE RESTAURANT.— Peter 
Vegis, Savininkas.

1745 South Halsted Street.

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Atliekame Rankų Išsiuvinėjimą 
3108 SO. HALSTED STREET 1

• RAŠOMOS MASINĖ- 
LES—Typewriters

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS IŠDIRBYSTES

*15.00 vTRg
PERKAM PARDUODAM
PARENDUOJAM PATAISOM

RIBBONAI .......................... 39C
25 metai patyrimo 

DARBAS GARANTUOTAS
Wagner Typewriter 

Sales & Service
3712 SO. WESTERN AVĖ. 

Tel. Lafayette 3534
E. WAGNER CHICAGO, ILL.

• SALDAINIŲ KR.— 
SWEET SKOPS

Milda Sweet Shop
Saldainiai, Cigarai ir Cigaretai 
3150 SO. HALSTED STREET

P. SIRBIKE, Savininkas.

• SIUVĖJAI--TAILOR
John Gricius Tailor

Pranešu draugams ir kostumeriams, 
kad jau laikas užsisakyti rudeninius 
ir žieminius, vyriškus ar moteriškus 
drabužius, arba senus pataisyti. Nau
jus padarau pigiau nekaip kitur. Esu 
patyręs ir darbą garantuoju.

821 West 34th Street..

Joseph Rūta Tavern 
BERGHOFF IR AMBROSIA 

ALUS.
3267 So. Halsted SL

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

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. 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 HighLife, 
taipgi gaminame kasdieną šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet randasi ir 

. malonus patarnavimas. Kviečiame 
I visus draugus ir pažįstamus atsilan
kyti.

Savininkės Mama ir Duktė. 
EMMA IR EMILY.

................... .................................... .. ................ .. ...... . I.

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

4314 Archer Avė. tel. Lafayette 2617

21-st PLACE TAVERN 
& RESTAURANT

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

701 W. 21st Place
Tel. CANAL 7522.

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

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

LEGION INN
Pranešam draugams ir pažįsta

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

ANNA GEDVILAS.
2701 W. 47th Street

galva.
pa-

kai
nt-

ra, kad gal tas pats negras, ku
rį mate Schumacher, sugrįžo ir 
užmušė moteriškę.

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

»-«■ ■ ■
Hkfi į

L. . ... t

Siuntom Gilm Teleirmmn | VImm 
Ta.aūllo Dalia 

LOVEIKIS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pag r ab am s
3316 So. Halsted St.

Tel. BOUlevard 7314

įLaidotuvių Direktoriail

Maike Biago Tavern
Musų užeigoje randasi geros rų

šies degtinė, vynas, 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. California A v.
Little Joe’s Tavern
Visokios rųšies gėrimai kaip ame

rikoniški taip importuoti: degtinė, 
šampanas, vynas, Schlitz alus ir ci
garai. Penktadieniais veltui žuvis ir 
muzika užeiga gražiai išpuošta, lie
tuviškais piešiniais ir malonus pa
tarnavimas. Savininkė FILOMENA 
NEZELSKIENĖ, Tel. Pullman 0151 

136 E. 107th Street
> JUOZAPAS

UDEIKI
. IR TĖVAS 

REPublic 8340

Lietuvys Venckus 
Bruno

Wholesale Liąuor Pardavėjas 
4270 ARCHER AVENUE

Phone Lafayette 2114 ..—i
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CUNEO PRESS SPAUSTUVĖS DARBININ 
KAI SUSTREIKAVO

Lietuviai tarptautinėj šokių šventėj

Rugpiučio 17 dieną The Cu- žinoma, jiems sunku buvo gy- 
neo Press spaustuvės, 465 West 
Cermak road, paprasti darbi • 
ninkai ir amatininkų pągęlbi- 
ninkai išėjo į streiką.

Kadangi dabar yra daugiau 
darbo ir kompanija turi dide
lius užsakymus katalogų ir ki
tų darbų, tai darbininkai reika
lauja 65 centų valandai ir pri
pažinimo unijos. Visi amati
ninkai. presmanai ir kiti, .yra 
unijistai,. gauna unijištų algas 
ir kitas unijos nustatytas dar
bo sąlygas. Ir paprastieji dar
bininkai jau du metai kai su
siorganizavę; bent didesnė da
lis jų susiorganizavusi. Bet 
jų unija iki šiol nebuvo pripa 
žinta ir jie negavo unijos darbo 
sąlygų- Jų mokestis buvo 40 
centų valandai. O kadangi 
Cuneo Press dirba trimis at
mainomis, tai jiems • tekdavo 
dirbti tik po pusaštuntos va
landos dienoj. Su tokiais už
darbiais, kokius jie gaudavo,

venti. Taigi ir išėjo į strei- 
ką.

Kadangi paprastieji darbinin
kai sustreikavo, tai visas dar
bas tapo suparaližiuotas, nes 
unijistai presmanai ir kiti uni
jiniai amatininkai atsisako 
dirbti paprastų darbininkų dar
bus arba dirbti su streiklau
žiais pegelbininkais.

Senam Petrui atsilankius prie 
Cuneo Press apie 5 valandą po
piet, būrys streikininkų pikie- 
tuotojų vaikštinėjo gatVe, o 
presmanai ir kiti amatininkai 
stovėjo prie atidarytų dirbtu
vės langų šalia stovinčių ma
šinų, kurių ratai jau ilsėjosi.

Kuo šis The Cuneo Press 
darbininkų streikas užsibaigs, 
parodys ateitis. Tenka many 
ti, kad darbininkai laimės, jei 
gu jie laikysis vienybės ir ne
leis ratams suktis streiklaužių 
pagelba.

— Senas Petras.

.... . BARGAIN OUTLET—-
Viena iš didžiausių savybių 

ALDEN DIENAI
Ketvirtadienį, Penktadienį ir 

šeštadienį
KAILIU PAPUOŠTI

KAUTAI
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

Sezono prad
žioje! 300 kai
liais papuošti 
kautai stebė
tiną kaina! Pa 
rinkti specia
liai Alden Die
nai, kad pa
tenkinti b a r- 
genų mėgėjus 
Visi kautai su 
stylium, ž e- 
rintys ir puo
šnus, p a mu
ša 1 a s, šiltas 
kailio kalnie
čius, 'įstrižai
nės dalinai vii 
nų medžiagos 
diržas, mieros 
14 iki 20.

( CLASSIFIED ADS. Į
V       .   .   •— _ ..J/J1L1J - - Ll   JIHUJ*

Help Wanted—Malė 
Darbininkų* Reikia

APLEIDŽIU Janitoriaus darbą, 
gali tuojaus užimti unijistas janito- 
rius. K. Markus, 80 N. Hoyne Avė. 

—o—

Juozas Draugelis 
palaidotas

Mirė lietuvis pakeliu 
į darbą

šeštadieny, rugpiučio 15 die
ną, tapo palaidotas Lietuvių 
Tautinėse Kapinėse Juozas 
Draugelis, kurs mirė rugpiučio 
11 dieną, palikdamas nubudu
sius moterį, sūnų ir dukterį.

Velionis buvo laisvų pažiūrų 
žmogus, tad ir palaidotas gra
žiai be bažnytinių ceremonijų. 
Taip koplyčioj, taip kapinėse 
St. Rimkus padainavo keletą 
liūdnų dainelių.

Kadangi diena buvo graži ir 
dar šeštadienis, kuomet daug 
žmonių yra liuosų nuo darbo, 
tai į laidotuves susirinko ne
mažai žmonių. Velionis pri
klausė Chicagos Lietuvių Drau 
gijai, kuriai priklauso apie tris 
tūkstančius narių.

Jonas Paskenis, nevedęs, 40 
metų amžiaus, gyveno adresu 
4340 So. Ashland avenue. Jis 
ėjo į darbų pirmadienį, rug
pjūčio 17 dieną. Tačiau savo 
namų kieme suklupo ir mirė.

Tapo nugabentas į laidotu
vių įstaigą, kurios direktorius 
yra John Eudeikis.

Mirtis Joną Paskenį ištiko 
dėl širdies ligos..

Laidotuvės bus ketvirtadie
nio rytą iš Eudeikio koplyčios 
į bažnyčią, o iš bažnyčios į 
šv. Kazimiero kapines.

Velionis paliko brolį. —X.

Atsišaukimas
pra-

Juozas Draugelis dar reika
lingas buvo gyventi, nes buvo 
doras ir ramus žmogus. Rei
kalingas jis buvo juo labiau sa
vo šeimynai. Bet mirtis pasi
gailėjimo neturi.

Palaidotas jis gražioj vietoj, 
nors Lietuvių Tautinėse Kapi 
nėse visur yra gražu. Lai bu? 
na jam lengva šios šalies žemė.

yra vasaros gra- 
norėčiau dar kar- 
mineralinius šalti- 

1929 
ten

Gal da-Policija tebeieško 
moteriškės už

mušėjo
Chicagos policija vakar ieš

kojo negro James Gray 31 
metų. Policija nori kamanti
nėti jį ryšy su nužudymu Sta
te viešbuty moteriškės* Mary 
Trammell. Kambary, kur mo
teriškė buvo nužudyta, polici
ja rado skalbyklos tikietą ir 
ant gaisro laiptų -prie moteriš
kės lango knygelę su užrašais, 
kurie liudija, kad jos savinin
kas buvo gambleriavimo biz
ny. Remdamasi šiais daviniais 
policija dabar ir ieško Gray’o.

CICERO — Nuoširdžiai 
šau plačiąją lietuvių visuome
nę šį mano atsišaukimą per
skaityti ir man pagelbėti.

Bėda man, kad esu vargšas, 
silpnos sveikatos ir be visuo
menės paramos nieko gero ne
galiu atsiekti, negaliu atgauti 
sveikatą.

Kai dabar 
žus oras, tai 
tą nuvykti į
nius Mercy senatorijon. 
metais buvau silpnesnis, 
nuvykęs sustiprėjau, 
bar ten nuvykęs gal ir visai 
pasveikčiau.

Tačiau, kad vykti ten, reikia 
kelių šimtų dolerių, kurių aš 
niekur negaliu gauti. Todėl 
prašau brolių lietuvių ir sese
rų, organizacijų ir geraširdžių 
žmonių pagelbos — aukos arba 
tam tikslui suruošti kokį pa
rengimą.

Tiktai Dievo ir artimo meilė, 
gailestingumas, auka gali ma
ne biedną vargšą iš nelaimės 
išliuosuoti. Su dėkingumu lau
kiu pagelbos sekamu adresu:

— J. Lapinskas,
1526 So. 50 Ct., 

Cicero, III.

Moteriškei padary
tas holdapas

Taisykite vaikų 
dantis

1,438,318 baltveidžių ir 81,- 
883 juodveidžių vaikų mokyk
los metų tapo išekzaminuota.

Ginkluotas banditas atėmė 
$110 iš p-lės Rose Lorne, 712 
Monticello avenue, savininkės 
krautuvės adresu 4022 West Surasta, kad tarp 87 ir 99nuo- 
Madison street. Banditas ne- v*««-
lietė kitų dviejų moterų, ku-' tys yra pagedę ir kad reikia 
rios buvo krautuvėj tuo laiku, iuos taisyti.. Tyrinėjimas da- 
kai jis krautuvę atlankė. ryta 26 valstijose.

šimčių viso jų skaičiaus dan-

SUSIRINKIMAI
Humbpidt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas 

įvyks rugpiučio 29 dieną 8 vai. vakaro Almira Simons sve
tainėje, 1640 North Hancock street.—Valdyba.

Paveikslas rodo grupę lie- Viso tose iškilmėse daly- 
tuvių, kurie šoks liaudies šo- vaus apie 1,500 šokėjų atsto

vaujančių 12 , įvairių tautų. 
Publikai įžanga veltui. O vie
tų Kareivių Aikštėje yra 100,- 
000 žmonių su viršum.

Sekamos tautinės grupės 
dalyvaus programe: lietuviai, 
bavarai, lenkai, airiai, veng
rai, meksikonai, palestiniečiai, 
italai, Ukrainai, vokiečiai, au
strai ir amerikonai vadinami 
American Sąuare Dancers.

Dabartiniu jlaiku (Vytautas 
Bejiajus mokina lietuvių gru
pes šių iškilmių šokiams. Jis 
nori sudaryti juo didžiausią 
lietuvių ir lietuvaičių grupę. 
Taigi lietuvių jaunuomenė 
yra kviečiama ateiti šokių 
mokintis. Pamokos duodamos 

‘veltui.

kius pirmose tarptautinėse 
liaudies šokių iškilmėse Dar
bo Dienoj, rugsėjo 7, Kareivių 
Aikštėje. Paveiksle matome 
šiuos šokėjus ir šokėjas:
/ * '

Venta Kartanas, 2555 West 
69th Street.

Vytautas Beliajus, 3259 So.
Halsted St.

Ėvelyn Kazys,
Western Avenue.

Joseph Suribal, 
34th Place.

7253

941

3252

South

West

WestVenus Tumosa
Nagle Avenue. .

Felix Tomaszewski, 1038 W.
32nd Street.

Julia Katkus (klupi), 2507 
West 69th Street.

J. T. Zuris Boosters 
kliubo susirinkimas

lai-

Al 
ras-

Antradienio vakare, rugpiu
čio 12 dieną, Hollywood sve
tainėj, 2417 West 43 street, J. 
T. Zuris Boosters kliubas 
kė susirinkimą.

Susirinkimą atidarė 
Kumskis, laikino nutarimų
tininko vietą užėmė S. Gurskis. 
Tarp kitko svarstyta klausi
mai surišti su pikniku, kurį 
rengia Zuris Boosters kliubas. 
Kadangi laiko nebedaug, o lai 
kas bėga greitai, tai išreikšta 
pageidavimas smarkiau pasi
darbuoti. Kliubo1 iždininkas 
Ambrozas kreipėsi į visą komi
siją ragindamas ją pasistengti 
kuogreičiausia platinti tikietus 
ir priduoti finansus. Prašė ir 
tuos, kurie yra išdalinę tikie 
tu‘s, kuo greičiau susižinoti su 
paėmusiais juos ir vesti sąskai
tas. Ba jau laikas pradėti su
pirkinėti laimėjimams daiktus. 
O laimėjimų tarpe bus Pontiac 
automobilis 1936 metų.

Šis piknikas įvyks rugpiučio 
30 dieną, Ryan Woods, prie 87 
gatvės ir So. Western avenue.

Apsvarstyta klausimas dar
bininkų piknikui, kadangi nu
matoma, jogei daug publikos 
atsilankys. Prie šio 
rengimo prisideda 
wardų organizacijos, 
priklauso Demokratų
Cook paviete. Rengimo komi 
sijai belieka išrinkti darbui tin
kamus ir atsakomingus asme
nis, o darbininkų yra.

— Booster S. G.

pikniko 
įvairios 
kurios
Lygai

Vienas užmuštas, du 
sunkiai sužeisti au
tomobilio nelaimėj

Areštuoti haidže- 
keriai

Policija areštavo Walterį 
Landon, Fran’kį • Massam, 
George Fechtą, Frankį Guiffre 
ir Šamą Consentino. Jie yra 
kaltinami haidžekinimu, t. y. 
apiplėšinėjimu trokų vežančių 
tavorus vieškeliuose, ir pfiė- 
minėjimu vogtųi daiktų. Aps
kaičiuojama, kad jie haidže- 
kinę tavorų vertės $100,000.

Kadangi jie užgrobė kai ku
riuos siuntinius vežamus iš 
vienos valstijos^į kitą, tai ir 
federalės valdžios agentai įsi
maišė į šią bylą, ir tur būt 
suimtuosius valdžia ims tikrai 
kiefai nagan.

Howard Steffy 20 metų, Ro- 
bert Fieberg 17 metų ir James 
Streetor 17 metų važiavo visu 
smarkumu automobiliu pir
madienio vakare. Jų automo
bilis apsivertė kokius penkis 
kartus. Nelaimėj žuvo Steffy, 
Northwestern universiteto .stu
dentas, o du jo draugai taip 
sunkiai sužeisti, kad ir jie 
vargiai beišgys.

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

J;-,t

Pakvietimas
Penktadienio vakare, rugpiu

čio 21 d., L. S. S. Chicagos 
Centralė kuopa šaukia narių ir 
simpatikų susirinkimą, kad pa
sitarti apie socialistų darbuote 
ir santikius su Socialistų Parti
ja. Jau pradedama priešrinki
minė kompanija ir bandoma vi
sus socialistus išjudinti darbui, 
vienok pačioje partijoje, įvyku*s 
skilimui ir, pasidalinus nuomo
nėms, susidarė nejauki padėtis 
sėkmingam politikos darbui.

šis susirinkimas turės rimtai 
padėtį apsvarstyti ir nuspręsti 
kokios pozicijos laikytis. Yra 
pakviestas Dr. P. Grigaitis, 
“Naujienų” redaktorius, refe
ruoti apie dabartinę S. Parti
jos platformą ir frakcijų santi 
kius, kad įgyti aiškesnę orienta
ciją pirm darant sprendimą.

Susirinkimas atsibus Naujie
nų name, 8 vai. vakare.

•*— Kvieslys.

R A1> i o

VAIKŲ KAUTAI—mėlyni, su pa
mušalu, diržu, ankstyvam rude
niui ir žiemai. Mieros 8 iki 6 me
tų. Alden dienai, po *1.99 
MOTERŲ DRESĖS — Naujos, 
šimtai rudens spalvomis ir sty- 
liuj, visos mieros iki 44. Papras
tai $3.99. Alden QQ
Dienai, po        v v

DYKAI! Didele tūta Alden 
Tooth Pašte, prie kiekvieno 
pirkinio arba tam, kurs atsi
neš šį skelbimą.

HENRY W. ALDEN’S 
SPECIALS:

Stalo cukrus—smulkus, 
sios Amerikoj dirbtuvės 
tas, su $2 ar daugiau bile kokiu 
pirkinių, Alden Dienoj parduosi-

10 SVARŲ Už39C 
RUDENS SKRYBĖLĖS—Dirbtu
vės sensacija, 1000 norimo sty- 
liaus, išvaizdos ir spalvos. Krau
tuvėse parsiduoda paprastai po 
$1.88 ir daugiau.
Alden Dienoj po ..............."twv

MOTERŲ MEGSTJNIAI— Pa
prastai $1.49, daug stylįų, visos 
mieros, Alden Dienoj po 79c

SAVI

didžiau- 
rafinuo-

R(I Ali

CHICAGO MAIl OROtR (0

511 S. Paulina ą|, katnp, Harrlson St.

Nepamirškite, kad Bu‘driko 
pastangomis transliuojamos dar 
ir kitos radio valandos būtent: 
pirmadieniais ir penktadieniais 
7 vai. vak. iš stoties WAAF, o 
ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 vai. 
vak. iš stoties WHFC.

— Hic.

Praeitą sekmadienį, rugpiu
čio 16 d., 7 vai. vak. teko vėl 
pasigerėti gražiu* Budriko ra
dio programų iš stoteis WCFL. 
Naujoji Budriko radio orkestrą 
tobulai išpildė skoningai pa
rinktus muzikos kurinius. Te
ko^ išgirsti ir gražaus salo dai
navimo.

šie programai yra vieni po 
puleriausiu lietiivių tarpe, ka
dangi juose daugiau muzikos 
meno, negu komercijos.

Ieškomas negras pasi
davė policijai

. James Gray, 26 metų juod- 
veidis, kurio policija ieškojo 
ryšy su nužudymu mpteriškės 
Mary Trammbell State viešbu
ty, 533 So. State Street, antra
dienį pasidavė policijai.

Gray prisipažino, kad rasta 
prie užmuštos moters lango 
knygelė buvo jo, Gray’o. Ta
čiau jis sako, kad tą knygelę 
pametęs kur kas anksčiau ir 
kas kitas asmuo, kurs tą kny
gelę rado, tur būt vėl pametė 
ją prie nužudytos moters lan
go.

Klaidos pataisymas
BRIGHTON PARK. — Ant

radienio (rugp. 18 d.) “Nau
jienose” žinioj antrašte “Pa
vogė daugiau, negu pasigedo,” 
buvo paduotas pp. Šimkų, 
Troy Tavern savininkų, adre
sas kaip 3414 Archer avenue, 
o turėjo būti — 4314 Archer 
avenue, v

Ir toliau: buvo pasakyta, 
kad pp. šimkai gyveno pas 
Budrikus, o turėjo būti pasa
kyta, kad pp. Budrikai gyve
no pas Šimkus.

Į CLftSSIFlED ftDS

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St.

. Victorjr 4965

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

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. .

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

COAL 
Anglys

ANGLYS! ANGLYS!
PIRK TIESIAI Iš KASYKLŲ 

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

$4.75 IKI $6.00 UŽ TONA 
Del informacijų pašaukite 

MINE AGENT 
Kedzie 8882

PATELEFONUOKITE
LAFAYETTE 6300 

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS UŽ VASARI

NU KAINĄ.
Virginia Mine Run $6.95 ton. 

4 tonai ar daugiau.
Shulmistras Bros. Coal 

Company 
4016% ARCHER AVENUE

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS 

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY 

INCORPORATED
Garbingas svoris ir geras patarna
vimas visuomet užtikrintas. Musų 
19 metų veikimas pilnai tai įrodo. 
Tel. PROspect 3400-3401 

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

4916-18 SO. WESTERN AVĖ. 
CHICAGO, ILL.

Financial
Finansai-Paskolos

REIKALINGOS... 
PIRMŲ

MORTGIČIŲ
PASKOLOS

Maži Greitas
mokėjimai patarnavimas

Gordon Realty Co.
Real Estate Prižiūrėjimas

4329- 
809 W. 35th St. Yards 4330

Furs
FUR KAUTAI PAIMTI MAI

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

Furniture & Kixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio bizuio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjime. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St CALumet 5269.

Tabako Krautuvės 
• Tobaceo Stores

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

1728 S. Halsted St., Canal 9345.

Personai
Asmenų Ieško

REIKALINGA lietuvis anglių par- 
.vinėtojas. Algos pagrindas. Turi 
ilbėti lietuviškai sklandžiai.

4016 So. Westem Avė.
—O—

REIKALINGAS darbininkas ant 
farmos. 50 mylių nuo Chicagos. 
Kreiptis Stanley, 423 E. 64th St., 
1-mos lubo?.

REIKALINGAS žmogus dirbti sa- 
liune ir biskį pagelbėti prie valgių 
gaminimo. Smith Palm Gardęns 

4177 Archer Avenue.

REIKALINGAS senyvas žmogus 
prie namų už janitorių, 919 West 
35th St. 2-ros lubos iš priekio.

....

PEINTERIAI motoriniams tre
kams malevoti. Jacob Press* Sons, 
3320 Normai Avenue.

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA veiterkų, fontano 
merginų, buso mergina ir vaikinų, 
virėjų, hotelių merginų, patyrusių 
ir ne. A. J. McCoy & Associates, 
Suite 1128, 140 South Dearborn St.

PATYRUSIŲ fibre gelių dirbėjų. 
Greiti darbininkai gali daug pinigų 
uždirbti. Nudell Manufacturing Co., 
674 Kingsbury. Street.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo. Valgis ir guolis ant vietos 
su mokesčiu susitarsime. Galima 
matyti po 5 vai. vak. 9238 Paxton 
Avenue, So. Chicago.

REIKALINGA virėja i mažąlunch 
room $10.00 j savaitę. Galima būti 
ant vietos. 7427 So. Western Avė.

For Rent
ANT RENDOS kambarys dėl vyro 

didelis šviesus su visais patogumais 
3438 So. Emerald Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA mėsos marketaš 
refrigeracija, nėra kompeticijos, 
prieinama kaina. Priežastis—buče- 
ris apleidžia miestą. 964 E. 62nd St.

PARSIDUODA 1 krėslo barbeno 
šapa, pilnai įrengta,—pigiai, o kas 
nori gali ir 2 krėslų šapų pirkti.

7145 So. Western Avė.

PARDUOSIU, arba iŠrenduosiu 
barbernę su visais fixturiais. 6909 
So. Rockwell St.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

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

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

PARSIDUODA 6 akrai vištų fer
ma, 1800 vištų, 5 kambariai, medi
nis namas, 2 karų medinis garažas, 
karštu vandeniu šildomas, elektros 
šviesa, ši farma randasi 27 mylios 
'Šiaurvakary nuo Chicagos. Ben J. 
Kazanauskas, 2202 West Cermak 
Road, Canal 8887.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

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

Lengvai 
Parduosit ar 
Nusipirksit 
Real Estate

blėties 
pagei-

CO.

John Urbanavičiaus,PAIEŠKO
gimęs Lukšių kaime Lietuvoje, ge
ležies darbininkas, 40-50 metų. Pra
neškite seserei Antonette Urbanavi- 
»ai, 306 So. Clay St.,

Los Angeles, Califomia.

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. v
Pašaukit -------
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