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TURKEY

SUDAN

Protesto JDemonstra

Atvykęs į šį mies
iki Grana

pra

Rooseveltų j Prezidentus!

Skrenda Švedijon

Naziai

Raudonas Pavojui

Nusižudė 70 Motina

ne

Užsimušė Atsidūrę į 
Kalną; Įkrito į Upę

kur tvarkys vi- 
algų ir valandų

Slapti Pasikalbčji 
mai Tarp Vokieti

jos ir Vengrijos

Sužeista Sovietų Am
basadoriaus Žmona

Vokietijos dik- 
ir Vengrijos

Ląndonas žada Vi 
siems “Po Darbą 
įu Gera Alga”

Nubaudė 
Amerikietes

Pagimdė šešis Kudi 
kius; Penki mirė

■ * J

Tardo Biznierius Dėl 
Kainų Nelygybės

TAMPICO, Meksika

BERLIN, Vokietija, rugp. 23 
— Dvi amerikietės, Georgette 
ir Jean Howard buvo tiubaus- 
tos $20 pinigais už šmugeliavi- 
mą markių į Vokietijų.

Kooperatyvų Apy 
varta Didėja

bando užimt

13 m. Berniukas Iš 
gelbėjo Du Nuo 

Sudegimo

Naujos Zelandijos valdžia 
leis $100 milionų

WELLINGTON, New Zeland.
Naujos Zelandijos

18 Jaunuolių Išgedi 
no moteriškę

VALPARAISO, Ind. 
i —- Paleisdama

Žemės Drebėjimas 
CaMfornijoje

Mirė Minnesotos Gu 
bernatorius Floy B

Miriiigan republikonas Couzens 
/ išėjo UŽ Rooseveltų

Sukilėlia 
salų, Ma

Pasmerktas mirti Dujų 
Kameroj

Trys Nusižudė Viens 
Paskui Kitą

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
23 —Rytinėje Los Angeles da
lyje vakar du kartu lengvai su 
drebėjo žomė. Nuostolių nepa
darė.

Prokuroras Sako Kamenev, Zinovjev Ir 
Kiti Turi Būti Sušaudyti; Kaltinamieji 

“Apsiverkę”

Moteris Oru iš Londono 
—New Yorkan

Chicago, I1L, Pirmadienis, < Rugpiučio-Augusi 24 d., ,936

WASHING>TON, D. C., rugp. 
23 — Gavusi visų eilę skundų 
kad įvairios įmonės ir sande 
liai praktikuoja kainų diskrimi
nacijų ir nuo vienų ima dau 
giau, nuo kitų mažiau*, tedera 
lė valdžia pradėjo tyrinėjimų.

Pasiremdama Robinsos — 
Patmano įstatymų, kuris dis
kriminavimų draudžia, valdžios 
prekybos komisija pašaukė kal
tinamuosius tardymui.

Draudžia Parduoti Amuniciją Ispanijos 
Valdžiai Ar Sukilėliams

Įvairios įstaigos kaltinamos 
diskriminavimu.

Pasitarimai eina jau kurį- 
laikų

Vokiečių ginklai sukilėliams per Portugaliją 
Ispanija atsiprašys Vokietijos už kratą.

ASHEVILLE, N. C., rugp.,23 
— Juodveidis Martin Mbore 
buvo pasmerktas mirti už 19 
metų baltveidės studentės, He- 
len Clevenger, nužudymų. Jis 
bus nutroškintas mirties dujų 
kameroje.

Reikalauja Mirties Bausmės 
Rusijos Sąmokslininkams

LA PAZ, Bolivija, rugp. 23 
— Valdžia paskelbė priverstina 
sindikalizavimų visų darbdavių 
ir darbininkų.

Netrukus bus pravesta regi 
stracija ir kiekvienas gyvento
jas bus įrašytas į sindikatų, į 
kurį užsiėmimas ar pramonė jį 
kvalifikuoja. Suregistravęs 
gyventojus, darbo departamen
tas išduos sindikato kredencia- 
lūs, be kurių žmogus negalės 
būti piliečiu.

Darbdavių ir darbininkų sin
dikatai bus sujungti į dvi di
deles federacijas, kurios laikys 
savo kongresus. Be to, laiks 
nuo laiko turės atlaikyti bend
rus kongresus, 
sus gamybos, 
klausimus. ’

Svarbiausias

»»RAN

PITTSFIELD, III., rugp. 28 
— Ūkininko Ray Williams 
kluone kilo gaisras ir sudegė 
jo 2 metų dukrelė, kuri tęn 
žaidė.

rugp. 
revolverio 

kulkų į galvų, nusižudė 70 me
tų motina, Mary Berrier. Ji 
paliko raštelį vaikams, kuria 
mė atsisveikino, bet nepasakė 
kodėl nusižudė

LONDON, Anglija, rugp. 28 
— Ieškodama tos garbės, “kad 
ji pirma perskrido Atlantikų iš 
rytų į vakarus”, 33 metų mo
teriškė Bryl Markham paskel
bė, jog ji v pati viena lėks iš 
Londono New Yorkan.

ir 5 metų. Kūdikiai 
skiepe, kur kilo baisras

WEST MIDDLESEX 
rugp. 23 
tų, savo gimtinę, republikonų 
kandidatas į prezidentus, Alf- 
red Landon, pasakė “svarbių
jų” dabartinio agitacinių kalbų 
maršruto prakasų.

Jis pareiškė, kad duosiųs 
kiekvienam žmogui po gerų dar
bų su gera alga, atgaivinsiąs 
“amerikoniškų valdžios filozofi- 
jų”, kurių Rooseveltas numa
rinęs ir prašalinsiu s diktatū
ros pavojų.

PALESTINI

"TA

CHEYENNE, Wyo., rugp. 23 
— Automobilio nelaimėje bu
vo sužeista Anna Trojanovskie^ 
ne, sovietų ambasadoriaus Ame
rikai, A. Trojanovskio žmona, 
ir jų sūnūs. Važiuojant šla
piu ir slidžiu keliu, automobi
lis apsivertė. Spėja, kad am- 
basadorienei įlaužtas vienas 
šonkaulis.

Bolivijoj Priverstina 
Sindikalizacija

naujo patvarky
mo tikslas yra įgyvendinti ko- 
lektyves derybas sprendimui 
ginčų tarp darbininkų ir darb
davių.

Pirmiau valdžia pravedė įsta
tymų, kad kiekvienas sveiko 
kūno žmogus privalo dirbti ir 
gautį algų, kuri užtikrina pra
gyvenimų.

linų ir įsteigti naujų valdžių. 
Prokuroras tvirtino, kad toji 
valdžia butų buvusi fašistine 
diktatūra. Suokalbio autorius 
buvęs Leonas Trockis, kuris iš 
Norvegijos per savo agentus 
visų judėjimų kamandavojo.

Visi suimtieji prisipažino 
kalti ir ne tik nesigynė, bet sa
ve dar labiau klampino, pareikš- 
darni, kad jie “nuo revoliucinio 
judėjimo nuėjo iki fašizmo”; 
“yra kraujo ištroškę valdžios 
priešai”, etc.

Liudymuose jie į vėlė visų ei
lę žymių valdžios žmonių, kaip 
rašytojų Radekų, “Izviestia” re
daktorių, Bukharinų, A. Ryko- 
vų, pašto ir telegrafo komisa
rų, ir daug kitų. Vienas iš 
įveltųjų, Mikhail Tomsky buk 
nusižudęs. Jis buvo valdžios 
knygų leidimo ęstaigos virši
ninkas.

CUZCO, Peru, rugp. 23 — 
Prisiekę vienas kitam nusižu
dyti, čia vienu ir tuo pačiu re
volveriu nusišovė trys miesto 
valdininkai. Priežastis nežino 
ma.

WA$HINGTON, D. C., rųgp 
23 — Valdžia skelbia, kad 
ūkininkų .pieno koperaty- 
vai 1935-1936 metų sezonų pa
darė $80 milionų apyvartos 
daugiau, negu sezonų prieš< tai

NEW YORK, rugp. 23 — Po
licija suėmė penkis jaunuolius 
ir ieško 13-kos jų draugų ku- 

pasigrobę moteriškę, einan
čia gatve vakar vakare, visi 
paeiliui jų išgėdino.

Nukentėjusi yra, 29 metų 
Elizabeth Tapperbaum, Brook- 
lyno kepėjo žmona.

The First and Gteatest Lithuai
....................................................... M

Rooseveltas Perspėja Ameri 
kos Ginklu Pramones

NEW YORK, rugp. 23 — 
Amerikos valstijos departamen
tas uždraudė lakūnui Joseph 
Costes padaryti trans-atlantinį 
skridimų Portugalijon.

Costes įrengė brangų lėktuvų, 
Lockheeed-Vega ilgai kelionei 
ir jau ruošėsi skristi, bet val
džia jį sulaikė.

Valstijos departamentas aiš
kina, kad yra priešinga skridi
mui dėl to, kad dabartiniu lai
ku butų neprotinga imtis to
kios keloinės. “Reikia palauk 
ti kol padėtis Europoje susi
tvarkys”.

BERLIN, Vokietija, rugp. 23 
—- Vokietijos spauda labai pa
sipiktinusi New Yorko įvykiu 
ir visur mato raudonų pavojų. 
“Hitlerininkų laikraščiai, pers
pėja “Ameriką saugotis, nes 
kominternas visur, net ir Ame
rikoje, mobilizuoja spėkas, kad 
įsibriauti į valdžių”.

MENDON, Mo
36 rfiėtų moteriškė vienu* sykiu 
pagimdė šešis kūdikius. Tik 
vienas iš jų išliko gyvas, kiti 
penki mirė tuojau po užgimi
mo.

Nepaprastoji motina yra, 
Adeline Spiechinger. Daktarai, 
kurie jų prižiūrėjo, tvirtina, 
kad visi šeši kūdikiai butų gy
venę, jei motinos sveikata hutų 
geresnė.

DETROIT, Mich., rugp. 23— 
Pareikšdamas, kad svarbiau 
sias klausimas, kuris dabar sto
vi prieš Ameriką, yra Roose- 
velto išrinkimas į prezidentus, 
senatorius James Couzens, re
publikonas, išėjo darbuotis 
Roosevelto naudai.

Couzens kandidatuoja ant
ram terminui į senatą, repub
likonų partijos vardu. Jis yra 
įtakingas Michigan valstijas 
politikas ir pažangus žmogus.

OAKLAND, Gal., rugp. 23— 
Atsimušę į kalnų, užsimušė du 
karo lakūnai. Matomumas bu
vo blogas dėl ukapos. Jie yra, 
Harold Brann ir Lieut. Antho- 
ny Curcio.> „ '

Lakūnas buvo . užmuštas, <5 
du pasažieriai liko sužeisti lėk
tuvo nelaimėje, kuri įvyko ne
toli Laurelton, New Jersey. 
Lėktuvas įkrito į Hetedeconk 
upę.

NEW YORK, rugp. 23 — 
Baronienė Eva von Blixen — 
Finecke, paskelbė skrisianti 
lėktuvu iš New Yorko Stokhol- 
man. Kelionę atliks su Kurt 
Bjorkvall, švedų komerciniu la
kūnu*. Ir baronienė ir lakūnas 
yra švedai.

BOSTON, Mass., rugp. 23 — 
13 metų berniukas įėjęs į de
gantį ir durnais užpildytų na
mų, išgelbėjo du berniukus, 4 

buvo

Vykina Viešų Darbų 
Programą Austra

lijoje

Suorganizuoti Darbdaviai ir 
Darbininkai Bendrai Tvarkys 
Gamybos, Algų Reikalus.

BERCHTESGADEN, Vokieti
ja, rugp. 23 — 
tatorius Hitleris 
regentas, admirolas Horthy, čia 
turėjo dviejų valandų pasita 
rimų. Apie kų kalbėjo, spau
dai nepraneša, bet plinta žinios, 
kad pasitarime dalyvavo Vokie
tijos atstovas Vengrijai, Von 
Papen, ir Italijos ministeris
Vienoje.

Pasitarimai tarp nazių ir 
vengrų valdininkų eina jau 
kurį laikų.

TOKIO, Japonija, rugp. 23— 
Japonai skelbia, kad į rytus 
nuo Harbino tarp japonų juri
ninkų ir kiniečių įvyko susirė 
mimas. 23 žmones buvo už
mušti.

NEW YORK, rugp. 23 — 
Protestuodami prieš Vokietijos 
grųsinimus Ispanijos valdžiai 
ir karo laivų siimtimų į Ispa
nijos vandenis, būrys newyor 
kiečių surengė demonstracijas 
ant laivo, “Bremen”, denio.

(Bremen yra North Ger- 
man Lloyd linijos didžiausias 
laivas). Policija suėmė 12 de
monstrantų, keturis vyrus ir 
aštuohias moteriškes.

rugp.
23 — Išsiliejusi iš krantų, Gu- 
alayejo upė užliejo Limon mie
stų. 700 šeimynų išsigelbėjo, 
iš anksto apleisdami savo trio- 
bas ir subėgdami į kalnus.

700 Išsigelbėjo iš 
Potvynio

FUBUSHĖD BY THE LITfiUANnAN NEWS PUB. CO., INC. 
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Phone CANal 8500

PARYŽIUS, rugp. 23 — Pa
dėtis penkiuose Ispanijos pilie
tinio karo frontuose duoda su
prasti, kad respublika yra prie
lankesnėse aplinkybėse, negu 
fašistai sukilėliai, kurie bando 
valdžių nuversti ir atsteigti mo- 
nachijų.

Po 36 kruvinų dienų, sukili
mo galutino rezultato dar ne
galima numatyti, bet žinovai 
čia tvirtina, kad valdžia paims 
viršų jei jai seksis ir toliau, 
taip, kaip ikišiol.

Mūšiai eina sekamose vie
tose:

MASKVA, rugp. 23 — Pa
reikšdamas, kad “žudymas yra 
vienintelis jų politinis obalsis” 
prokuroras Višinskis reikalavo 
mirties bausmės 16-kai sų- 
mokslininkų, kurie yra teisia
mi už suokalbį prieš valdžių.

Palygindamas Zinovjevų, Ka- 
menevų ir 14 kitų prie pasiutu
sių šunų, prie sųšlavynų pur
vo ir prie kitų oratoriškų fi
gūrų, prokuroras šaukė, kad 
jie turi būti sušaudyti, iššluoti 
iš dorų žmonių tarpo.

1. Guadarrama kalnuose, į 
šiaurvakarius nuo Madrido, kur 
yra trys slėniai, kaip ir vartai 
į sostinę; į pietvakarius > nuo 
Madrido, ties Navalperal, Naval- 
maral ir Toledo miestų.

2. Baskų įlankos pakrantėje, 
kur sukilėliai, beveik nuo suki
limo pradžios
miestus Irun ir Saji Sebastiąn;

3. Zaragoza apielinkėje, kur 
su sukilėliais pasekmingai gru
miasi valdžiai prielankus kata- 
lonieČiai;

4. Pietuose, kur frontas nusi
driekia nu Kordoba 
dos, ir

5. Balearų salose, 
valdo didžiausių tų 
lorkų.

Visuose tuose frontuose val
džia arba pasekmingai laikosi 
prieš daug skailingesnius ir 
geriau išlavintus sukilėlių pul
kus, arba laipsniškai, dažnai 
užmokėdami dideliu kraujo pra
liejimu, priešo ir savo pusėje, 
skverbiasi į sukilėlių valomų 
teritorijų.

Dabartiniu laiku sukilėliai 
sukoncentravę spėkas su dide
liu įtūžimu puola San ‘Sebastian 
ir liūnų, Baskų pakraštyje ir 
pozicijas į pietvakarius nuo 
Madrido. Uostų jie bando už
imti, kad galėtų laisvai susi
siekti su pasauliu ir gauti amu
nicijos ir maisto.

Pietuose, paleido kanuoles, 
lėktuvus ir pėstininkus į kovų, 
bandydami atimti visas pozici
jas, kad atidaryti kelių į Madri
du. Valdžia laiko kelis mies
tus, didžiausių iš jų, Toledo, ku
ris yra tiesiai ant Madrido ke-

Laike prokuroro kalbos, tei
siamieji apsiverkę, susigraųdi 
nę. Vienas iš jų, Rheingold. 
atsistojęs ir sušukęs, kad “Aš 
norėjau nužudyti Staliną. Pa
sigailėjimo nesitikiu”.

Kaltinamieji buvo suimti ne
pilnai dvi savaites atgal kaipo 
vadai suokalbio nužudyti Sta

Ispanija atsiprašys Vokietijos

MADRID, Ispanija, rugp. 23 
— Anglijos ir kitų neitralių ša
lių raginama, Ispanijos valdžia 
sutiko atsiprašyti Vokietijos 
už padarymą kratos laive “Ka- 
merun”. Vokietija dėl kratos 
labai įtūžo. Surašė Madridu! 
visų serijų notų, o į Ispanijos 
vendenis pasiuntė septynis ka
ro laivus, su instrukcijomis nau
doti jėgų prieš Ispaniją už tų 
laivų kliudymą ar krėtimų.

Europoj yra vilties, kad Vo
kietijų patenkinus atsiprašymit 
pagaliau pasiseks sudaryti 
itralumo sutartį. Franci j a 
reikalu darbuojasi jau tris 
vaites, bet dėl vokiečių ir 
lų piktumų ir pretenzijų, 
rybos nenusisekė.

Rooseveltas perspėja.
WASHINGTON, D. C., rugp. 

23 — Prezidentas Rooseveltas 
parašė viešų laiškų, kuriame 
perspėja Amerikos ginklų pra
mones neparduoti jokių ginklų 
ar amunicijos Ispanijoje kovo
jančioms pusėms.

Aftierika laikpeL^ežto ne^ 
itralumo politikos. Valstijos dėp&rtamentas sulai 

kė skridimą iš New Yorko — 
Portugalijon.

Typical Beftouin
A

- Jeruzalės miestas, kur tarp arabų ir .žydų 
vyksta kruvini susirėmimai,'

rugp. 23 
darbininkų partijos valdžia pa
skelbė didelį viešų darbų pro
gramų kovai su bedarbe. Pra
leis $100 milionų dolerių įvai
riems projektams, pradedant 
nuo statybos, baigiant laukų 
drėgninimu.

Nors jis yra ant daug ma
žesnės skalės, bet tas darbų 
programas labai panašus WPA 
programui, Jungtinėse valsti
jose.

Land of the Arab

PALESTINA

E^YPTn^Oi|MMl|i
A-A-A A

NAUJIENOS
___ _____ — ” The lithuanian Oaily news
PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.

1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois
Phone CANal 8500

Ginklai sukilėliam, per 
Portugaliją

Portugalija,
Portugalija, dikta-

LISABONA 
rugp. 23 
toriaus valdoma šalis, atidarė 
savo uostus laivams, kurie ga
bena ginklus Ispnijos sukilė
liam?.

Vokietijos laivas 'Tfarnemn**, 
dėl kurio krėtimo Vokietija 
ėmė grūmoti Ispanijos valdžiai, 
pirmas sustojo Santa Polonia 
prieplaukoje. Atgabeno suki
lėliams lėktuvų, tankų dr kitų 
ginklų. Jie buvo sukrauti į 
dėžes ir užvardinti “sanitari
nės reikmenys”, “agrikulturi- 
nės mašinos”, etc.

Valdžia Neleido La 
kiniui Skristi Per 

Atlantiką

ROCHESTER, Minn., rugp 
23 — Vakar vakare Mayo bro
lių ligoninėje įlnirė Minnesotos 
gubernatorius; > Floyd B j erst j er- 
ne* Olson. Sirgo vidurių vėžiu.

Velionis buvo 44 metų- am
žiaus. Pasižymėjo politikoje 
kaipo liberalas ir vadovavę Min
nesotos valstijoje įtakingos 
Ukio-Darbo partijai.

Kelias dienas prieš mirtį jis 
parašė, kaip ir savo politinį te
stamentų, ragindamas visas dar
bininkų grupes remti Roose- 
veltų ateinančiuose rinkimuose.

NAUJIENOS
The L i thuanian Daily N ew s

Entered as second-class matter March 7, 1914 at tbe Post Office at Chicago, 111^ 
under the Act of March 8» 1879

' Sirgo vėžiu; 'buvoUkio-Darbo 
Partijos vadas
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APIE TUOS, KURIE B MUSŲ TARPO 
PASIŠALINO

Paminėjimas tų, kurie baigė savo gyvenimo kelionę 
išsišovė u TOSą tąnjft

ir

HARBOR, IND.— 
žodžius tąrti apie 
nukeliavo į amži- 

Jųų labiau, kad ąPĮ9

INDIANA 
Noriu kelis 
tuos, kųrię 
nastį. 
juos beveik nieko nebuvo ra
šoma, nors męs savo kolonijo
je turime bent kelis korespon
dentus. šiąip ar tąip, bet 
pravartu prisiminti ir tirds, ku
rie atsiskyrė nuo musų. O jų 
jau susidarė visai nemažas 
skaičius. Netekome ir kelių ga 
na pasiturinčių biznierių.

Pirmas šiais metais atsisky
rė su šiuo paąuliu Antanas 
Grabauskis, kuris per ilgus me
tus laikė valgomųjų daiktų 
krautuvę ir buvo smarkus biz
nierius. Prieš depresiją jis 
ypatingai didelį biząį darė. Var
gu bet kuris musų kolonijos 
lietuvis biznierįus galėjo su juo 
susilyginti. Pats jis nieku bu
ri u negalėjo apsidirbti ir laikė 
keluris darbininkus.

Kai depresija užėjo, tai ir 
Grabauskio biznis smarkiai nu
smuko ir jis visiškai nąbied- 
nėjo. Galima sakyti neteko 
visko. Tačiau dabar nei jam, 
nei jo žmonai nieko pereikia, 
nes abu jau yra mirę. Mirė 
tarsi susitarę, — vienas tuoj 
po kito. O kadangi jie jau 
nieko neturėjo, tai miestui te- 
Lo jų palaidojimu rūpintis.

Kitas iš eilės atsiskyrė An
tanas Turkevičius. Jis taip 
pat vertėsi bizniu, — laikė val
gomųjų daiktų krautuvę. Ne 
tik -savo bizniu rūpinosi, sjiet 
ir šiaip, nemažai veikė iieiį^įjį 
tarpe. Priklausė visokiWffSf < 
organizacijoms. Bendrai buvo 
gana veiklus žmogus. Bet... 
daugiau nebematysime jo susi
rinkimuose.

Netekome ir Jono Rudkaus- 
kio (Raduskio). Per ilgus 
mulus jis dirbo Universal ce
mento fabrike. Buvo pasiekęs
formano vietą. O tai reiškia
kad turėjo gana gerą darbą. 
Kadangi buvo taupus, tai su 
sidėjo ir kiek pinigų. Tais pi 
nigais įsteigė manufaktūros 
(“dry goods”) krautuvę, 
nis ėjo labai gerai, nes 

_ įvairių tautų žmonėmis 
labai plačias* pažintis, 
jam sekėsi karo metu.

Velionis Rudkauskis 
trejus didelius namus, 
augštų viešbutį ir šimto akrų 
ūkį netoli nuo St. John, Ipd.

Ketvirtas pasimirė Zenonas 
Rumšas, kuris visą laiką dirbo 
plieno liejykloje. Sunkiai už
dirbtus pinigus jis be ręikalo 
nemetė, bet juos investavo į ne- 
judomą turtą. Paliko net tre
jus gražius namus. Turėjo jis 
lik vieną dukterį.

Penkto iš eilės netekome 
Stasio Gudo, kuris taip, > pat 
dirbo plieno liejykloje. Jis Ir
gi buvo gana pasiturintis žmo
gus, — paliko dvejus gražius 

\ namus.
> Bet miršta ne vien tik pa
gyvenę žmonės, — miršta ir 
jaunuoliai, štai netekome jau
no moksleivio Vito Patilau- 
skio, kurio tėvąi laiko dide
lę ino0erniškai įrengtą valgo
mųjų daiktų krautuvę.

Septinta mirties auka taip 
pat buvo jauna panelė. Tai 
Antonette Jokūbaity te, kurią 
patiko nelaimė bevažiuojant į 
Kaliforniją. Jokubaitytė buvo 
labai maloni ir simpatiška 
mergina.

Vėliausiai su mumis atsi
skyrė Jonas Jankus. Ir atsi
skyrė labai nelaimingai. Tai 
buvo jaunas ir labai gabus 
biznierius. Main gatvėje jis 
laikė Bootry avalynės krau
tuvę. Kadangi jis buvo, sim
patiškas žmogus, tai biznis

jam itin sekėsi. Jo kostume- 
riai buvo visokių tautų žmo
nės.

Vasarbs karščįąms ūžėjus, 
jis sumanė vieną kitą savai
tę atostogų išvažiuoti. Atosto
gų išvažiavo į Paw Paw eže
rą, Michigąn valstiją. Neilgai

šiai suskambėjo visų lupose. 
Vieni, kurie yęlionį pažinojo, 
jo vardą taria sų skaų|uių šįr- 
dyse ir ašaropiįs Rkyąe, kį.įa tą 
vardą gal išgirdo pirmą kar
tą ir stebėdamiesi klausinėja, 
kas gi buvo tas Vlądąs Aądpu- 
kaitis? .

Vlądąs Andriukaitis buvo 
šaųjys,' žurnalistas' ir rašyto.: 
jas. Kaipo šaulys, jis visada 
pasižymėjo tikrų šąyliškų pa
reigų supratimų ir jų sąžinin
gu ątliĮdmų. šaulių sąjungos 
vadovybė, šias jo ypatybes i- 
vertiųo, apdovanodama jį aųkš 
čiau'siu pasižymėjimo ženklu 
—- Šąųlių žvaigždės ordinu.

tačiau teko atostogomis džįau- !Wl» žurnaliątas, jis ilgus me- 
g tisu'liepos 27 <1. jis prigėrė dirbo šaulių sąjungos qr-

- - Lįe. ganė “Trimite”, eidamas ve4ak- 
pos 31 liko palaidotas, lydi- toriaus pądėjejo pareigas. Kad
ežere besimaudydamas. Liė- ganė “Trimite”, eidamas ^gęlak-

Biz- 
jis su 
turėjo 
Ypač

paliko

mas nuliudusios žmonos ir ma
žos dukters.

Velionis buvo susitaręs taip, 
kad jam sugrįžus atostogų va- 

dukrele. 
nuspren-

kolonijos

Žinos jo žmona su 
Bet likimas kitaip 
dė.

Tąi tokios musų
žinios. Jos labai liūdnos. Per 
trumpą laiką, o netekome to
kio didelio būrio žmonių. Kai 
kurie jų buvo gana tvįrti, ku
pini energijos žmonės. Jie ga
lėjo dar keletą ar kelioliką 
metų gyventi ir daug nuveik
ti. Bet, matyti, taip buvo lem
ta, o mirtis kontraktų su nie
ku nedaro.

— Žilas Senelis.

IŠ LIETUVOS
Mirė žymus Lietuvos 
rašytojas ir žurnali
stas Vladas Andriu

kaitis r
Naujam gyvenimui atgimu

sios lietuvių taurios jau yra to
kia nedalia, kad labai dažnai 
mirtis savo aukomis pasiren
ka jaunąs, vos darbais pradė
jusias žydėti gyvybes, negai
lestingai jas pakirsdama. štai, 
liepos 30 d. mirtis iš gyveni
mo pareikalavo naują lietuvių 
tautai brangią gyvybę—rašyto
ją ir žurnalistą Vladą Andriu
kaitį.

Tiek plačiajai visuomenei, 
tiek ir užsienio lietuviams Vla
do Andriukaičio vardas nebu
vo kiek labai žinomas. Taip 
buvo ne dęl to, kad jo nebu 
tų reikalo domėtis, bet dėl to, 
kad Vladas Andriukaitis tiek 
savo privatiniame gyvenime, 
tiej< profesiniame — kaipo ra
šytojas ir žurnalistas — pasi
žymėjo dideliu4 kuklumu. Jis 
niękąd ir niekur negeidė rody
tis pirmoje vietoje, vengė pa- 
trąukti į save kitų akis. Tik 
šauliškai Lietuvos visuomenei 
jis buvo daugiau pažįstamas, 
nes jos tarpe jis visą laiką dir
bo. Bet ir čia jis buvo toks pat 
paprastas, artimas, sąyąs, kad 
jo buvo lyg ir nematyti.

Tik dabar po mirties, kąda

Šiandien “Trimitas” išaugo į 
stiprų, savaitinį pątriotiškos 
Lietuvos visupipenės žurnalą 
daug yrą Vlado Ąndrįųkąičio 
nuopelnų. Rędnk^rišk^S dar
bas nėra viešai matomas, ta- 
čiąų laikraščiui jis turi lemia
mos reikšmės. Visiems “Triipi- 
to” bęndradąrbiąms, ku'rięms 
teko su Vladu Ąndriuka’čiu su 
sitikti, jis paliko nęišęįildomą, 
šviesų atminimą visam gyveni- 
mLli-

Atitrukdamas nuo sąvo tie
sioginių pareigų, ir darbų, Vla
das Andriukaitis dirbo dailio
joje literatūroje. Iš viso ko bu 
vo matyti, kad rašytojiška ku 
rybą buvo tikrasis jo pašauk- 
mąs, kuViam jis troško visiš
kai atsiduoti. Tačiau ligi- pąs 
kutinės valandos gyvenimo są
lygos neleido jam to troškinio 
įvykdyti. Kaipo rašytojas, jis 
pradėjo nu4o trumpų apysakų 
ir vėliau ėmėsi romąpų.

Ligi šiol jo apsakymų išėjo 
dvi atskiros knygos: “žvalgo 
užrašai” ir “Kovų, aidai”, šiuo
se apsakymuose .Vjąda^ Ąndr iuT 
kaitis vaizduoją >itietttV(^ Mne • 
priklausomybės kovos vaizdus. 
Savo istoriškame romane “Au
drą žemaičiuose” jis apraše 
Vytautę Didžiojo laikus, kada 
žemaičiai padarę sukilimą prieš 
kryžiuočius. Kitaip ropiape 
“Kruvina ląisvė” yra piešiami 
vaizdai Ęusijos revoliutijos, km

# t I ' ( ‘ į ’ 4 , •. 4 J.‘

ną jain pąčiarų, kad ir jaunam 
teko matyti ir pergyventi. Trę^ 
čiąsis romanas “Martynas Skro. 
blas” yra pąįmtąs įš . Mažosios 
Lietuvos liętuyių gyvenimo. Tik 
šias 5 knygas velionis susku
bę išleisti, nors jo raštų yra 
išmėtyta įvairiuose laikraščiuo
se ir (įar nesuripkta. Paskuti
niuoju laiku Vlądąs Andriukai 
tis jau buvo bebaigiąs ruošti 
naują romaną, tik nebuvo lem
ta jo užbaigti ir paleisti Lie
tuvos visuomenei.

Vladas Andriukaitis rašė 
lengvai ir gražiai. Jo raštų kai-

mb, nes nėtuviškumRS' jam bu
vo brangiausias dalykas. Tėvy- 
nęs meilę tebas U kųya j,oą 
^oyei, b^yo svą^iau^^ if* 
raštų mintys. Deja, jo talen 
tas dar nepasiekė savo aukšty- 
bps, k?i už^Sfj, jo gyyy^ ^.(į 
ir tų, kas parašyta,’ pakanka, 
kad jis virstų mėgiamiausiu 
lietųjų rašytoju. Be abejo ąt- 
eityję Įąip’ ir b.RS. Ąiį- 
driųjtą^įs yrą ųųąiRęlųęs gąp 
bingą vietą li0tąvių literątūro- 
je. /v •

Vlądąs Andriukaitis buvę gi
męs isipjB metais. Tad šiup me
tu ėjo 34 metus. .Birželių ųiė- 
nesio ^bąiRO/';<įi^' 
šiltinę., tačiąū iąH jąm Re|ųyęį 
lenktą pąsyęiRti. Vęlionįs pąląi 
dotąą ^ajmo kapinėse. Į am
žino Rpįjįąįo vi^ą šįtą ^ąrb^ą 
vyrą palydėjo gąųąūš’ burya 
Lietuvos žurųalistų, rąšytojų, 
jo ąsųienįškų ' ^ąųgų, šąųlių 
garbes kuopą ir tųlcętantin.ės 
minios žųionių. Prie kapo gra 
žias atsisvęikiųimp; ^ąįbąs pa
sakė Šaulių sąjųi^gps štab,p yjr 
šininkas pųlkįniąkąs Į^ą^įtėųąs. 
Draugijos užsienio lip(ųyW^ 
remti pi^mįųįnkąs ądy, R. Ski
pitis, “q?riĮnitp” redąKtp.Kįųš J. 
Kalnėnas ir eilę kitų. Įę ta
pačios vasaros gražųųie Kąunp. 
kapinėse, po žaliomis lieppmis 
supiltas naujas garbingo Lię- 
tuyoą vy^p Vlado ^ųdriųkai§įG 
kapas.

Švedai siūlo peržiū
rėti Vilniau fehur 

sima

X<4n»« * .

SSSW' Ma daug 190^ W 
u tu atšaukimu

nę^ąrtjį pak^flSį dėl

m v® 
trečdalį krašto. Atmename, 
,fflaJLS Malimu didelę kalbas 
šveilijps BBrlamę.ntg U įtakin-- 
■W mdoie- šiomis 
dienomis vėl svarbus švedų j

“-j r r i Lf k*/'
■». « •" K -. (T4 . ......." 'f
VISUOMET ŽEMAS KAINAS 

X-RA Y
Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.

TEL. HARRĮSON Q7M,
3Z6 S STATE ST ‘ 

Opposite baris Store, id Floor
7TT

Geriausi Degtinė... Gerkit
KENTUCKY YEABUNU

VIENU METV SENUMO.' ~

NATHAN 
KANTĖR

Dabar galimą gauti kaiminįniam tavernę.

MUTŲAl L>QUQR gq,
3 4^07 1 South ‘ Halsted Street 

Visi Telefonai VARPS W1 
vienintelis distributoris

. Plmadienis,; rugp. 24, 1936........ -r'?-_ ■ " •~r~- t?* ■ •* ... ».■*.

■ /---------------------------.. t

1905 metai dar ne toks se- 
dienomis ' v61 svarbus švedų|nas W W
laikraščiai pakėlė balsų Vilniaus i V0?e *Urle J“8- ,ge

H rai atsimena. Tačiau tais lai
kais visoje šalyje paskleista re 
voliucinė literatūra yra beveik 
rętępyjbę ir ją jąu sunku kur 
nors wti. Tačiau šiopais dįę 
nomis Kėdainių apskr., Naujų 
Bakainių km. gyventojo Yąit- 
kevičiauą nąnių stoge rasta 
daug 19pą-19Q5 pietų atsišau
kimų lietuvių kalba, juose Lie
tuvos gyventojai raginami nei
ti į rusų-japoną karą. Re to 
tų pačių namų stoge rąstą Vii 
niaus generalgubernatoriaus į-

j^ląusį^u. Jie rąšo: paliekant 
uuošulyje istorines priežastis, 
kiekvienam aišku, kad tikras 
yį,UĮąųs ąehas i jurą eipa per 
įįętųyą įip šio miesto dirbtinis 
ątąkįriipąą nųp, |q l^ęlip padarė 
.jąųi dąu*g žąlps. Lepkųą turi 
gąrbmgm prisipažinti, kad Vil- 
niąųs sritis iš metų į melus 
W.Ut sfiiunkA žemyn ir kad 
VįĮilįaųs prekybps keliai ęina į 
^ląįpėdą ir ^ipP^ą. Ęąd ši sri 
tis gąĮųiinąi nęsunyktų, reika- 
Įįųgąs pąeitąrimąs Vilniaus 
^ląųsinių. Be tąrpusayio nesan- 
tąįįcoą priežasties likyįdąvimo 
bus bergždi yiąi lig šiol dary 
ti mėginimai pasiekti susitari 
mo tarp. Lietuvos ir Lenkijos, 
švedų įąiįraščiai siūlo lenkams 
dąbąrtįnę Padėtį pąkeistį ku
riuo ųprs kitų sugyvenimo pa
grindų, kuris Lietuvą ir Len
kiją neskirtų, bet suvestų į ge 
rus kąimyniniųs santykius. Dėl 
to, Lenkijai ręikįa peržiūrėti 
yįlpjąųs klausimą ir užimtas 
Lįętpyos žęmęs grąžinti tam, 
kam teisėtai ję>s priklauso.

fsb.

Pįrįęitę savo apielinkps 
krautuvėse

Lietuvai drauginga Švedijos 
valstybė ir jos visuoipeąę jąą

AKUŠERĖS
Mtfs.' i Anęlįą'. Jąvgęz

Physical Tnerapy 
and Midwife

6630 S. Western 
Ayę., 2ąd fįoor 
Hemločįc' 9252

Pdtarriaiiju pfie 
Wnuą- 

'■se^rir Iięohinęsę, 
ct u ddu hiašsage 
ęlectric treąt- 
inėnt ir niagne- 
tic blankas įrtt. 
Moterims ir mej£- 
gindiris pat ri k P 

• • ipai dovanelį.. *

----
sakymas, kuriuo Lietuvos gy> 

p$Pami iš viet»i n«? 
iatstatmėti rusų valdininkų. Viį 
sa rastoji 1905 metų revoliu’ 
cijost literatūra yra- perduotą 
Vytauto Didžiojo universitetut 

■ l -b. ■

Garsinkite “N-nose

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1o prašo betuvosimonėsir

" Ofiso Tet Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

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

Ofiso valandos! nuo 1-3 nuo 6:30-8:3Q 
Nedeliorhis "pagal sutartį. '

st.

ADVOKATAI
K. P. GUėlS

ĄDVOKATAS
Miesto ofisas^—12? N. Dearborn
Ęamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų oiisąš—3323 So. Halsted St.

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

Ketvirtadieniais ir. Sekhjadieniais— 
' ' '•' pagal sutarties. '

ŠIOS SAVAITES
a u ■■■■ f- r < ■: ■, h . t r ■_

Eitra Sargeliai
IŠPARDAVIMAS 

REFRIGERATORIŲ 
PO

$69.50
i .V* -r " r-'1 ■

MOSEVEIT
FURNITUREK'i l t v '-t' < p

2310 West 
Roosevelt Road

Tel. Seelęy 876Q

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ĄEĮVQKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. R6čkwell St. ’
Telephone: Republic 9723• •

KL. JURGELIONIS
AD.yOKATĄS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3.241 S. Hąlsted St. Tel. Calumet 7262 
Ofiso vai. Čienopiis nuo 1 iki 5 vai. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9
Rezidenciją: 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

GYDYTOJAS Ui' CHIRURGAS !
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo' 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutąrtį 
Rez. 6631 So. California Avėnue

Telęfęnas Republic 7868

Phone Boulevard 7042

' dėNtistaš
4645 So. Ąshląnd Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutartį.

Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicągos, Ciceros Lietuvių 
Lajdęįfuvjų Direktorįn Asoęiącijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTL 
Turime Koplyčias Visose Miestų Pilyse.

4605-07 S. Hermitage Avenųe Phonęą Yards 1741-1742 
Brighton Kark Skyrius, 4447 Š. Pairfield, Laf. 0727

"■ s. C. LĄČHĄYĮC?
42-14 Eaijt lOĮĮth St. Tęl. PuĮlinan 1270 ai'biį Ganai 2515

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenu’e '' -----■<.—j-

4092 Archer Avenue Įfyfrnft Į^ąfayęttę 8572

Phone Yards 1188
.............- .................— i. - *■

83Q7 A??11!10

1410 South 49th Cou#

hdne Boulevard <18d
J ' ■

X BADŽIUS
668 Węst Į8th Street Phone Cąnaį

hones Boulevard 5208-841$1646 West 46th Street

10734 S. Micliigah ei. Pullinan 5703

S. M. SKUDAS
718 West 18 th Stręėt ‘ * *""Rhone Monro© 8877

2Ę14 ^st 23rd ĘĮąpe ^ipheą Capąl ^51^—Cicero 5927

ĄMĘŲLANįGE PĄ'ŲĄĘNĄVIMAS PIENĄ IR NAKTĮ 
’ YARds 1741—1742 
J. F. ĘUDEIKIS

JOHN B. BORDEN
LIĘTUVIS ADVOKATAS

2201 Cęrmąk Ęoad (W. 22 St.)
OnSo valandos : Kasdien nuo 9 iki 5 
Vhkarais: Panedėlio, Seredos ir 

Pėtnyčios 6 iki 9.
Telefonas Canal 1175 

Namai: 6459 S. RockWell Street 
Teįęfoųas Repųblię SĮ600.

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

Hl W. Wa§hington
R'oom 737 ’

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakarę.
Ofiso Tel. Central 4490 7

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: —■ Etydę Park 3395

ĘĮL STRIKOL’LS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir’nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Ęouleyard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930.

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
-Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo , 
6—8 v. vak Nedėlibj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai.

AKIU SPECIALISTAI 
DR. G. SEKNER 

LIETUVIS 
____ Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuve

756 West 3r5th St
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

8

IYAJTUSH, 0PT.
OptoinetrięąUy' Akių Specialistas.
P’alehgvįris akių'‘įtempimą^ kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
md', skaudamą akių' karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toįii;egystę. Priren
gia teisingai akinius^ Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančįą nį>žiausiaš klai
das. Speciali atyda atkreipiama į 
Mokyklos' Vaikuš. KreKoš akyš ati
taisomos. Valandos'lnuo 10 iki 8 v. 
Nępęlipj pagal sutartį, 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių.' Kairios pigiau ' 
kaip pirmiau.

4712 SouUt Ashland Av.
Phonę Boulęyąrd 7589

LUmniAi ;
GYDYTOJAI ^R DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

* « ■**<*__ •'-i' *

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

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

' Tek §ęelėy 7330
i Namų telefonas Ėrunėwick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

9

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 V. Nedėk nuo 10 ’ iki 12 a. m.

DK. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

' Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

PHYSIČIAN-SURHEON 
Office 4070 Archer Avenuę 

Tek Virginia 1116. 
Valandos: 1—3; 7^—8:30 p. p. 

Office & residencę 2519 W. 43ęd St.
Tel. Lafayette 3051 

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

Sekmadienį susitarus.

KITATAUČIAI
DR. HERŽMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th St., pętoli Morgan SL

" Valandos nud 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vak vakaro.

Tęl. Canal 311$ 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Ąye.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki' 12 Vau ryto, huo 2 iki 4 
vai. po piėtų ir nuo 7* iki 8:3QvaL 
vakaro. Nedęlįomįs nuo 1Q, iki 12 
valandai dieną.' ' ' "

Phoiie MIDWAY 2880.

. 463Į ąpUTH ĄSRLANP ĄYE. 
Ofiso valandos:Nuo 10 iki 12 dienų; Ž ?iki 3 po pietų 

7 iki 8 vai. Nudėk nuo 1Q iki' 12‘ 
Rez. Telęphpne Pl^A 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194
Rez. Tel. Drexel 9191

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

Moterišką, Vyriškų, Vaiką ir Visą 
' ‘ chroniškų, ligų.
Ofisas 6859’"Stony Island Avė.

Valandos: 2—4, 7—9 vąį. yąk. Neda
liomis ir Šventadieniais 10—12’ 

dieną.



garnioNamai Žemė
Rašo V. B. Ambrose

Nušovė broli

jau

Woodboro

Automobilis užmušė

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
PTRKIT

TOOLSWITH CLEAUING

DYKAI
Po 50 Centų į Savaitę

Jos. F. Sudrik, Ine
•5 po pietų

peterTpen

Vaikas pažinęs juo 
dveidžio paveikslų

3417 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705

11 sužeista gatvė 
karių nelaimėj

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

Charles C. McCarthy 50 me 
tų, Globė viešbučio patarnauto

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

TAKE . 
TMATT/

Patarnautojas vieš 
būtyje sudegė

Brookfield zoologiniame par
ke, kaip praneša parko prižiū
rėtojai, Turkestano tigrų pora 
susilaukė jaunos šeimos — tri
jų tigrukų.

Nacionalės Real Estate 
Asociacijos raportas

BUZA. 
HBRH 
YOU 
AR.B 

VVITM

NAUJIENOS 
1739 So. 

H4tted Si. 
rHTCAGO

įsužavės visus lietuvius šio ra- 
dio programo klausytojus.
p Akordionistas Aleksas She- 
metas, kurs neseniai pildė kon 
traktą didžiajai teatrų įstaigai 
Orpheum Circuit, irgi palinks
mino klausytojus, 
mas tris labai

Pranašauja virš' 13 
milionų naujų namų 

iki 1945 metu

Daug namų nugriauta 
Chicagoje

Rasta negyvas Charles Heim- 
brodt, 5423 West 22 place, Ci
cero. Vienas guminės dūdos ga
las buvo sujungtas su triubele, 
per kurią iš automobilio išvaro
ma sudegusio gazolino dujos, o 
kitą Heimbrodt buvo apžiojęs. 
Nusižudžiusio kišenėj užtikta 
raštelis, kurs sako, kad jis sir-

Pianistė Elena Pečiukaitė da 
lyvaus naujame Šaltimiero 

radio programe.

Nusižudė automobi 
lio dujomis

TMINKS 
~ I4B 
IKI

Tue■ ■ W J

GANO/

Nekilnojamo turto savasčių 
per savaitę laiko pasikeitė 984 
sumoje $1,840,848. Morgičių 
išduota 572 sumoje $2,411,329. 
I tą sumą įeina 141 valdžios 
paskolų sumoje $712,832. Sta
tybai leidimų (Building Per- 
mits) išduota 40 sunąoje $347,- 
200. Tą pačią savaitę pereitais 
metais statybai leidimų buvo 
duota tiktai 20 sumoje $175,- 
599. Tai yra labai žymus pa
kilimas per vienus metus lai-

William Kottelbrint 57 metų, 
10657 So. Michigan avenuė, ei
damas per gatvę atsimušė į šo
ną pravažiuojančio autoniobi- 
lio. Jis mirė nugabentas, į ligo
ninę. Automobili operavo Peter 
Frigo, 29 East 123 Street.

jas (veiteris), rasta negyvas 
kambary, kuriam atsigulė. Jo 
lovos matracas dar teberūko, 
kai kiti viešbučio patarnauto
jai jsiveržė į kambarį. Mano
ma, kad jis atsigulė su degan
čiu cigaretu dantyse ir užmigo 
jam neužgesus. Nelaimė atsiti
ko Dalton mieste.

pataikė vyresniajam 
Pastarasis mirė.

Westem avenue, prie 22 gat
vės, vienas gatvėkari s važiavo 
žiemių link. Kitas gi, važiavęs 
pietų link, ką tik sustojo ir lei
do pasažierius išlipti. Tuo laiku, 
kai važiavęs į šiaurę gatvėka- 
ris susitiko su antruoju, jis 
užvažiavo ant plieninio šriubo 
įmesto į bėgių griovelį. Gatvė- 
karis nušoko nuo bėgių ir smo
gė į antrąjį gatvėkarį. Nelai
mėj 11 žmonių sužeista, o apie 
70 kitų pasažierių smarkiai su
krėsta.

Jimmy Thompson, 11 metų 
bernaitis, kurio motina p-ia 
Florence Thompson Castle tapo 
užmušta Devonshire viešbuty, 
kai jis su ja gulėjo lovoj, bus 
atgabentas į Chicagą iš Penn- 
sylvania valstijos. Ten, Penn- 
sylvania valstijoj, jam parodė 
keletą negrų paveikslų ir jis 
pareiškė, kad vienas tų paveik
slų vaizduojąs žmogų panašų 
tam, kurs užmušė jo motiną; 
Pasirodo, kad jis įvardijo Ru- 
fo Swain, kuris prisipažino nu
žudęs p-ią Mary Trammell. Chi- 
cagoj vaikui bus parodyta ke
letas negrų. Valdininkai žiūrės, 
ar jis išskirs Swainą iš kitų 
parodytų tarpo ir ar įvardins jį 
kaip motinos užmušėją.

Pradėjęs rašyti apie spulkas, 
pirmiausia suminėjau, kaip 
yra svarbu susipažinti su jo
mis plačiau, kad žinoti netik 
spulkų užduotis ir tikslus, bet 
ir visą operavimo sistemą, nes 
žmogus įstodamas į spulką 
patampa sykiu ir jos pasiseki
mo n ui ėmėjas. Kaip minėjau, 
patys dalininkai renkasi spul- 
kai viršininkus, įkainuotoj us 
ir reikalų vedėjus. Ir kadangi 
visi renkamieji turi būti iš

— Pociaus ir “Kur 
samanota**—Šimkaus.

Beveik aš prastą įspūdį par
sivežiau iš Wisconsino ir 
•Woodibo>;ro apielin'kės. (Saus
ros ūkininkai labai suvargin
ti, lietaus neturėjo per kelis 
mėnesius, tai laukai, vieton 
žaliuoti, tik geltonuoja ir juo
duoja. Nepavydėtinas vaizdas.

Nacionalė Real Estate Aso
ciacija susideda iš vadinamų 
Real Estate Roards skirtin
guose miestuose. Associacija 
apima 252 miestus Amerikoje 
turinčius virš 100 tūkstančių 
gyventojų, šiomis dienomis 
l{rez. Nacionalės Giojrganizaci- 
jos, p. W. W. Rose, aplaikė 
pusmetinį raportą apie nekil
nojamo turto biznio eigą iš 
visų 252 miestų. Raportas lie
čia pardavimų pakilimą, !ren- 
dų pabrangimą ir naujų na
mų statybą. Rendos yra paki
lusios virš 10 nuošimčių. Par
davimai yra pakilę veik vi
suose miestuose. Naujų namų 
statyba yra žymiai pakilusi, 
tačiaus dar jaučiama truku
mą pavienių namų apie 76 
nuošimčius.

Pustrečių metų laikotarpiu 
Chicagoj nugriauta 3,439 senų 
namų. Tuose namuose buvo 
8,597 pagyvenimai. Kur turėjo 
pasidėti tie žmonės, kurie 
gyveno tuose namuose prieš 
nugriovimą? Didžiuma iš jų 
apsigyveno geresniuose na
muose toje pačioje apielinkėje 
ir kai-kurie persikėlė į gražes
nes apielinkes. Tokie daviniai 
aiškiai parodo namų trukumą 
ir gerėjančią ateitį nekilnoja
mo turto bizny. Lietuviai taip
gi turėtų daugiau susidomėti 
namų pirkimu ir senų namų 
gerinimu, nes kainos pradeda 
kilti augštyn.

P-nia Budginienė, pas ku
rią leidžiau atostogas, savo 
daržovių visai negalėjo užau
ginti, nes išdžiuvo, ir perkant 
labai brangiai turi mokėti, 
nes, suprantama, ten iš kur 
tūli atvežama daržovės.

Abelnai atostogavimo atmo
sfera visai nejauki, nes tos 
pievos, gražios ganyklos ir 
žaliuojančios gerios nebeža
liuoja, bet ruduoja ir dauge
lis vietų mattyti pilkuojant

Praėjusią savaitę, pirmadie
nio vakare, teko išgirsti šalti- 
miero naujas lietuviškas ra
dio programas, pilnas gražių 
lietuviškų dainelių ir muzikos.

P-nia Genovaitė Giedraitis 
puikiai atliko tris daineles: 
“Tykiai, tykiai” — Petrausko, 
“Tulpės 
bakūžė
Nėra abejonės, kad šį vakarą 
vėl artistės Giedraitienės pa
rinkimas lietuviškų dainelių

Amerikos Darbo Federaci
jos statistikos biuras turi su
rinkęs žinių, kad iki 1945 me
tų Amerikoje turės būti pasta
tyta naujų namų 13,196,000. 
Tokia didelė namų trukumą 
esanti dabartiniu laiku. Tas 
skaitlines patvirtino vidaus 
reikalų sekretorius p. Harold 
Ickes. Ir dabar PWA darbi
ninkai griauja lūšnas ir pase
nusius namus įvairiuose mies
tuose, o jų vietoj stato naujus 
namus pritaikytus neturtin
giems žmonėms apsigyventi.

★ Pr«vlou« mod
ai. recoD.tructed 
at tha Hoovm 
faptory.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

savo 
kvalifi- 

laiko 
, ne vi-

Samuel Blasmo 16 metų, 
6819 So. Wood Street, ir jo bro
lis John 10 metų žaidė garaže 
prie namų, šautuvas, kurį lai
kė John, netyčia iššauta, kulka 

broliui.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

TIK APRĖŽTAM LAIKUI. Hoover Specials nuostabiose naujose 
spalvose. Hoover dirbtuvių ekspertų perdirbtas, naujas diržas, vir
vės ir maišas. NAUJI ŠEPEČIAI. Visa kombinacija susidaro iš 5 
gabalų, $7.50 vertes šlavimo įrankių. IEŠKOK GARANTIJOS UŽ
RAŠO—tai jus apsaugo nuo menkesnės vertės darbo ar dalių. Ga
rantuojama vieniems metams.
TAIPGI TRUMPLAIKINĖ AUKA: Hoover Specialis modelis 541 
su šlavimo trankiais $30.45—paprasta kaina $34.95. Mažas primo- 
kėjimas prie lengvaus išsimokėjimo plano.

mcx>ravĮ 
tmats tme 
TME. 
o' tmem/

Nuvažiavau
Wis. ir ten radau “Naujie
nas”, nors nemaniau rasti. 
Peržiurinėdama Chicagos ži
nias pastebėjau, kad ir apie 
mane busią parašyta, ir repor
teris prašo mane, kad parašy
čiau savo įspūdžius iš atostor

OFISAS:
6331 So. Halsted St.

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

Tel. ENGLEWOOD 7151.
Rez. Tel. RADCLIFFE 1191

DR. G. J. TARULIS 
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN 

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

šie lietuviai ir lietuvaitės H 
siėmė laisnius (leidimus) va 
dyboms:

Anthony Willis 23 m. ir Es- 
tęl.le Grigelis 21 m.

William Witunskis 23 m. ir 
Pauline Skirbus 25 m.

Winston Laimis 20 m. ir 
Blanche Bddlund 20 m.

Ernest Graves 36 m. ir El- 
fie Monis 48 metų.

William Klikas 40 m. ir Ju- 
lianna Kosmalski 19 m.

viršininkus, supran
tama, spulka užsideda sau na
štą. Tat svarbu, kad kiekvie
nas spulkos dalininkas steng
tųsi interesuotis savo ir kitų 
spulkų veikla, kad lankytų vi
sus dalininkų šaukiamus susi
rinkimus, tėmytų pateikiamus 
raportus ir lavintųsi nusima
nyti apie įvairias viršininkų 
pareigas, idant reikalui esant 
ir pats galėtų jas pildyti.

Dažnai, pakalbinus žmogų 
įsirašyti į spulką, išgirsti šį 
klausimą: “Kas yra jūsų spul
kos direktoriai?* Mat tokie 
žmonės gerai* žino, • kad nuo 
direktorių tinkamumo pri
klauso spulkos pasisekimas.

Lietuvių Skolinimo, Buda- 
vrojimo ir Taupymo Bendrovės 
(Naujienų Spulkos) direkto
rių sąstatas yra toks: adv. K. 
Gugis, August, auditorius J. 
Varkala, T. Rypkevičia, J. 
Zymontienė, V. Mankus, J. 
Markus, šakėnas ir Smith. 
Žmonės plačiai visuomenei pa 
žįstami ir tinkantys savo už
imamoms pareigoms. Spulkos 
raštinė randasi Naujienų na
me, ir norint įstoti į dalinin
kus, sumokėti duokles ar pa
skolos reikaluose čia. galima 
atlikti reikalus nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro kasdien, ir 
iki 2 vai. po piet sekmadie
niais.Chicagos Transak 

cijos

Sergantiems patari
mas Dykai

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

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St.

CHICAGO, ILL. 
Central 4641

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

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

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

MA.' M A. Į TWS S----
IB COlbJG -TO 
BNJO OOC2- MTTl_e

sugriežda- 
gyvus nume

rius. Tikimės šį vakarą išgir
sti daugiau tokių įdomių nu
merių, nes Aleksas Shemetas 
yra vienas geriausių akordio- 
nistų Chicagoj.

šį vakarą taipgi išgirsite 
akomanuojant lietuvaitę, p-lę 
Eleną PeČiukaitę, kuri 
nuo seniai yra pasižymėjusi 
chicagiečių tarpe kaipo žymi 
pianistė. Taigi bus verta iš
klausyti šis tikras lietuviškas 
radio programas, kurį veda 
žinomas veikėjas Povilas šal- 
timieras. Programas prasidės 
lygiai 9 valandą ir tęsis pilną 

I pusvalandį (30 minučių), t. 
y. iki 9:30 valandos vakaro.

Jeigu kas neišklausėte šal- 
timiero programo praėjusią 
savaitę, tai patartina šį vaka
rą atsukti radio priimtuvą į 
geriausią iš mažesnių stočių, 
W. H. F. C. (Cicero) 1420 K., 
kaip devinta valanda ir išgir
site labai įdomų lietuvišką ra
dio programą.

Jau teko nugirsti, kad Povi
las šaltimieras rengiasi leisti 
lietuviškus radio programas 
ketvirtadienio ir sekmadienio 
vakarais iš tos pačios stoties. 
Pranešama, kad tai įvyks ateL 
nantį rugsėjo mėnesį. —Žinąs.

tų pačių dalininkų tarpo, tai 
aišku, kad tik tuomet galima 
pasirinkti tinkamus kandida
tus esamai vietai, kuomet pats 
rinkėjas pilnai nusimano ko
kios tos pareigos yra ir ku
ris iš dalininkų yra tinkames
nis pareigoms atlikti.

Spulkų valdymas yra pave
damas direktorių tarybai, 
kurią išrenka dalininkai ir ku
ri susideda iš septynių arba 
daugiau narių. Direktoriai iš 
savo tarpo Renkasi pirminin
ką, vice-pirmininką, sekreto
rių, iždininką, kasos globėjus, 
nuosavybių įkainuotojus, ir, 
jei reikalinga, biznio vedėją. 
Nuo tų viršininkų gabumų, iš
silavinimo, sąžiningumo ir 
pasišventimo priklauso pačios 
spulkos pasisekimas ir dali
ninkų įdėlių saugumas ir pel
nas. Reikalinga, kad kiekvie
nas viršininkas turėtų 
pareigoms tinkamas 
kacijas, patyrimą ir 
joms atlikti. Bet, gaila 
suomet taip būna. Pasitaiko 
dažnai, kad vaduojamas! vien 
ambicijomis gauti direkto
riaus titulą, ir tuomi kandi
dato kvalifikacijos baigiasi. 
Pasitaikius tokį kandidatą iš
rinkti

NOTABLE COMBINATION OFFER
MODEL 105

A J. $ J

KUR VISI LIETUVIAI PERKA; 
Namų Apšildymo Reikmenis 
Boilerius, Sinkas, 

Maudynes, Plumbingą 
—lengvais išmokėjimais.
B. Vaitekūnas, atstovas

So. Center Pliimb- 
ing and Heating 

Supply Co.
N. W. Corner 55th and 

State Streets
Visi telefonai ATLANTIC 4290 

Atdara nud 7 v. ryto,subatoj nuo 8 
v. ryto,nedėlioj (nuo. 9 iki 12 dieną.

nuo degančių išdžiuvusių gi
rių., ' ■

Vietomis ir labai dega. Vie
tiniai ūkininkai pasakoja, kad 
esą visi jaunuoliai iš koncent
ruotų kempių suvaryti gesin
ti, it tai negali įveikti lieps
noj ančios girios.

Abelnai imant, ukėse ir 
rezortuose vaizdas nekoks, bet 
mieste gyvenant nematai, tai 
ir viskas gerai.

1 — M. Bložiene.

$24.45
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Lietuvos tautininkai stoja už Ispanijos 
fašistus

Pažvelgus į laikraščius, Jkūrie ateina . iš Lietuvės, 
tuoj puola į akį jų griežtai skirtingas nusistatymas Is
panijos karo klausimu. Vai. liaudininkų dienraštis “Lie
tuvos žinios” paduoda daugiausia žinių iš Madrido, iš 
Francijos ir iš kitų šaltinių, palankių Ispafiijos teisėtai 
vyriausybei. O tuo tarpu taūtinifikų laikraštis “Lietu
vos. Aidūs” yra užpildytas pranešimais ję sukflėiiū cent
rų, iš fašistiškos Portugalijos, iš Vatikano ir įvairių 
klerikališkų ir fašistiškų Europos Organų.

Kuomet “L. žinios” praneša dažųiąųšią apie res
publikos gynėjų pasisekimus, tai “L. Aidas” nuolatos 
skelbia sukilėlių pergales ir paduoda daugybes visokių 
pasakų apie tariamus Ispanijos “marksistų” žiaurumus 
ir apie “desperatiškų” valdžios šalininkų padėtį.

Reikia stebėtis, kad Lietuvos tautininkų organas 
taip vienpusiškai elgiasi Kaipo olgahas partijos, kuri 
turi valdžią savo rankose, jisai’ tūrėtų atsiminti, kad Is
panijos sukilėliai pakėlė ginklą prieš teisėtą krašto vy
riausybę, kuri palaiko draugiškus santykius su Lietuva, 
Lietuvos valdžia nusideda savo tarptautinei pareigai, 
rodydama savo simpatijas sukilėliams.

Ir kas dar aršiau: dėdamas Ispanijos sukilėlių pro
pagandos raštiis savo špaltose, “L. Aidas” einą ranka už 
rankos su Vokietijos hitlerininkais, kurįe, kaip žinoma, 
ne tik purvais drabsto Ispanijos respubliką ir jos gynė
jus, bet ir ginklais bei pinigais remia pilietinio karo 
kaltininkus. Už šitokią Lietuvos tautininkų politiką ga
li tekti Lietuvai užmokėti labai brangiai ateityje. Ar p. 
Smetona ir jo bendradarbiai nežino, kad Vokietijos na
ciai dar nėra atsižadėję savo plano “išvaduoti” Klaipė-

Kai hitlerininkai sūląuks patogios progos “Joti” į 
Mažosios Lietuvos teritorijų, tai jie pirmiausia palieps 
savo agentams Klaipėdoje sukilti prieš Lietuvos valdžių. 
O pirasidėjus pilietiniam karui tame krašte, vokiečiai 
eis iš Rytų Prūsų padėti savo broiiarhs, ir visa nacių 
propagandos mašinerija fabrikuos ir skleis pasaulyje 
“žinias” apie “lietuviškus barbarus0, nuo kurių irėikių 
gelbėti “kulturingus vokiečius”. Ką tuomet Katinai sa
kys prieš tokių hitlerininkų propagandų? ’’

Ar jisai galės protestuoti prieš Vokietijos kišimusi 
į vidujinius Lietuvos reftųlUs?

Ar jisai galės smerkti Vokietijos valdančiųjų pair
ti jų už maištininkų rėmimų svetimoje šalyje?

Ar jisai galės apeliuoti į pasaulio opinijų, reikalau
damas užtarimo teisėtai Lietuvos vyriausybei prieš sve- 
tftnos šalies intervėftcijų?

Jeigu Kauno ponai šiandie teikia moralinę paranių4 
Ispanijos kontr-revoliucioninkams ir solidarizuojasi su 
tais, kurie aprūpina ginklais sukilėlius, tai jie neturės 
jokios tėisės kelti balsų prieš vokiėČiUšį' kubih^ėt šfė šU- 
manys iššaukti pilietmj karų Lietuvoje.

Ir kitas dalykas. Argi Lietuvos tautininkai nesu
pranta, kad, jeigu pasiseks ginkluotas fašistų, generolų 
ii1 klerikąlų siįkilimas Ispanijoje, tai žymiai sustiprės1 
visoje' Europoje tie gaivalai, kurie stoja už ginkiuotų 
kovų, už šmurtų' ir karų? .

Lrfetuva; bet galingų priešų apsuptą valstybė. 
Jos viltis išlikti gyvai yra Europos taikoje. Pirmas <įi-! 
dfelis- karas gali Lietuvos vardų niišlūbtt nUo . Europos 
žemėlapio. ■ , -'H :* I! 1>!

Taigi yra tiesiog beprotystė, sėdint Kaune, reikšti 
džiaugsmų, kad nriiitaristų klika skerdžia Ispanijos 
liaudį, kurios piilžiniška dauguma trokšta gyventi ra
mybėje ir darbuotis dėl geresnio rytojaus.

Jeigu Liėtuvoje . šiandiė butų žnibnių valdžia, tai 
valstybės pinigais leidžiamas Kauno dienraštis nesim
patizuotų tiems parazitams, kurie įstųmė Ispaniją į 
kruvino pilietinio karo verpetų!

BOLŠEVIZMO ŽVAIGŽDĖS
" , , ■’ • - 1
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Pruseika rašo “Vilnyje”:
■ “Naujienų^redak torius gal 

atsimena tuos laikus, kųo- 
friet jišal vadinio Trockį irai 
kaliu. Taip jis jį buvo ap
krikštijęs Naujienų skiltyse.

“Na, o dabar? Dabar, ka
da Trockis nugarmėjo avan
tiūrizmo bedugnėn, Naujie
nos stengiasi jį išsukti (? — 
“N.” Red.) nuo atsakomybės. 
Jos tiki jo ‘argumentais’. ” ...
Čia yra dvi netiesos. “Nau

jienos” visai nesistengia Troc
kį “išsukti hhb atsakomybės” 
-L ir mums nesuprantama, kaip 
galima ką nors nuo atsakomy
bės “išsukti”, f Ir netiesa, kad 
“Naujienos” tiki Trockio argu
mentais.

Mes visai nepaisome, kaip 
Tročkis argūmentuėja, bet 
ihums atrodo silpni argumen
tai tų, kurie jį kaltina dabarti
nėje Maskvos byloje.

Viši kaltintojai yra “prisipa- 
žinusieji” teisiamieji, t. y. as- 
imėns, kilniems gręšia mirties 
b'&ftsftirė. Nė yiėno nepriklauso- 
rii’o įidAinihkd prokuratūta 

i prieš Trockį nepastatė.
Bė įto, nežiūrint ką valdžios 

liudininkai kalba apie Trockio 
“teroristinį sąmokslą” ir taria
mus santykius su Hitlerio slap
tąja policija; mes visgi nenori
me tikėti, kad tas eks-komisa- 
ras butų taip žemai morališkai 
nusmukęs.

Tiesa, “Naujienos” lygino jį 
su “rakaliu” tais laikais, kada 
jisai žvėriškai slopino Kronš- 
tadto sukilėlius, ne tik juos; 
škersdamas, bet ir šmeiždamas, 
kad jie esą “papirkti pasaulio 
imperiąlistų tarnai”. Tai buvo 
bene šlykščiausias darbas viso- 
jė negarbingoje, ^vaStluristiš- 
koje Trockio karjeroje.

Trockio avantiūrizmas prasi
dėjo, ne dabar, bėt tad'A, kaf ji
sai kartu su Leninu 1917 m. 
pakėlė ginklą prieš Rusijos rė- 
Voliučinę vyriausybę, kurią bu- 
Vo užgyrusi ir rėmė visos Ru
sijos darbininkų atstovų tary
ba. ' .. '

Tačiau iš to, kad Trockis 
elgėsi, kaip “rakališ”) kad jisai 
yra bloferis, melagis ir avantiū
ristas, dar neišeina, kad yra 
teisingas dabartinis Stalino tei
smas.;

Jeigu jisai yra feism^as, tai 
kaip tuomet tenka žiūrėti į 
stambiausiuosius Rusijos bol
ševizmo šulus ir pasaulio ko- 
muUižmo žvaigždes? Juk tas 
teisinąs^ steigėsi parodyti, k^d į 
Trockis, Zihdv j evaš, Kamenė- > 
yąš, EVddkimoVaš ir jų vien
minčiai bei draugai tai žemiau- 
šios rųsiės sąmoksiininkai, veid- 
niainiai, apgavikai ir darbo; 
žmonių priešai, kurie planavo 
net įsteigti fašizmą Rusijoje, 
ir ne tik jie, bet ir visą elįė 
dabartinių Stalino bendr<dąi bių 
— Bucharinas, Radekas, Tom- 
skis, Bykovas, SokoįnikOiVas ir 
Piatakovas. t

Jeigu viskas yra tiesa, kas 
toje byloje buvo papasakota,, 
tai reiškia, kad tarpe žinomų, 
senų bolševizmo vadų nėra nė 
vieno padoraus žmogaus, 
jie morališki supuvėliai.

Ar Prūšeika nOri, kad 
taip tikėtume ?

ISPANUOS MOKSLININKAI 
PRIEŠ FAŠIZMĄ

Ispanijos maištininkų < piropa- 
ganda prieš kiek laiko paskel
bė, kad žinomas Ispanijos-mok
slininkas ir Salainahca uhiver- 
sitęto rektorius, Miguel de Una- 
mjįno,, pasisakė . ręmiąs ; sukilė
lius^ prieš 1 Madrido ■ valdžią1,' ka
dangi sukilėliai atstovaują ci
vilizacijai, o Madridas — “bar
barizmui”. Musiškhj klerikalų 
ir fašistų laikraščiai tą prof. 
UnarnuUo pareiškimą nuolatos 
kartoja savo rašymuose apie

d^attiiiį Ispanijos įilietiilį fca-' 
rų.' '■*'■ ': :\ I

įšfėra tįkrbŠ ; iiįt/oš,. ^ 
mįjnd padarė tokį 
kokį jam pnmėta sukilėlių pro-’ 
p^ąndištąi, ir jėį<u į)a;dąre,J 
tai ar savo ^alią. Reikia neuž- 
miršti, kąd Sąląjn^ilča^ Jiųr gy
vena tęs profesorius, viąą laikę 
puo šukįlįnfę. pradžios buvo fa-‘ 
šistų rankose; o fašistai 
ru priverčia žmones ne tik kal
bėti prieš teisėtąją Ispanijos 
valdžią, bet i? kOVciti prieš ją 
su ginklu rankose.

Tačiau, jeigu Unąmuno ir 
butų pakrypęs į respūblikbs 
priešų pusę, tai dar nereiškia, 
kad sukilėliams pritaria Ispani
jos mokslininkų ir inteligentų 
dauguma. Kaip tik priešingai,

J t

mokslo, literatūros ir merio at
stovai daugumoje eifia sii liaii- 
džia pričš fašizmą, monarchifc- 
mą ir klerikalizmų. Apie tsii Iii- 
dija tarp jtitkp žyihių Ispanijos 
jmokslininkų ir f&šytojų pareiš
kimas, tilpęs Franci jos kon- 
sėrvatyviškarfie laikraštyje 
“Temps”. Jisai skamba italp:

“Mes, žemiau pasirašę, 
reiškiam, kad stoyimę yy- 
riausybčs ir
V^nąųsybe jj. liaudjš herojiš
kai kovoja dčl Ispanijos' lais
ves.” '
Po tuo atši^ųkįipų pęsir^šč 

Ispanijos. Akademijos pii^į&įnJ 
kas, prof. Ramonas Mendeca^, 
prof. Maranonas,’ x$šytoj$S fti- 
mecas, filosofas Ortega, Kašė
tas ir t. t.

| ■,  5 •   •■ - - .■
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PROTOKOLAS
Amerikos Lietuvių Kongresd Demokratinei Tvarkai At- 
steigti Lietuvoj, įvykusio birželio 20 ir 21d. t.; 1936 

Hotel Caf ter, ClėVėlėrtA, 0ht6. ...... . *
■ ’ ' i ,# . . I ■< v:.

(Tęsinys)'
PAtTERSON

P. Šakatauskas
1. Liet. Ukėsų Neprigulmin'g'a's Kliubas
2. ALDLD 84 kp.
3. LDS 123 kp.
4. Liet. Sūnų ir Dukterų D'r-ja .. ............

T<EW YORK
Pėteiš Adomaitis, Ona Noreikjenė,

■ &00

Visi

mes

BlNGHAMPTON -
Marę Pundiėhė, P. D. Balčikonis.

SLA 50 kp. \
brooklyn

‘ Antanas Bimba 
Liet. Frakcija Komunistų Partijos .. 
L. B. Salinąitė 
LDS 200 kp. 
Keistutis MicįeĮsonas 
Liet. Liaudės 'teatras' . .

Tiškevičius
SLA 345 kp.;]...,.... ...........u... 
JV[. Paukštiene ir J, Kuraitis 
ALDLP 1 kp.
j?WMinaitis ir Juįiijš kr^inickas

J. Bernotas, X ^auįįkbnis ir J. Kmieli^skas 
A&atgamated Clothing Workers oi A. Lobai 54' $1'.<)6

O'

$1,00'

$SM

Liet. Darb. Dr-j'^ .......

AMalgamated Clothiiig
P. Tiškevičius 
Liet. Sdč. Sąjungos 19 kp.
(Į. Levanienč ,' 
tps ikp. ............... ................... .............. . .....$L00
Ė^čna Jeskevičiute, Jurgis Mikitas, Dr. M. D. Palęyičius 
LDS Cėhtras ..................................... ...............
R. ^i0$a, S. Petkiene
Liet. Kobįeratyves Spaudos B-ves Difekėi'ja
Fr^hk Yakstys
Aido Choras .....
F. Kazakevičiene
LDŠ 13kp. ( ,
Dr. Jpna’s J. KdbkevIčiHis ir Dr. J. Siinanas 
ALt>LD Centro kp, ...................................
Prdh'a0 ^Ž^ąlb|š1kiį’
Afrier. 'Met. Proletarų Mėrio Sųjųh^a
J. Siurbą ir K. Ndčiuhkaį

.Lj^^uahiąh American CitlžėW Club ..........
Motėjus Nazceckas r
Dr. Martin. Luthfer’s Lithi ŠeneVoTėbt Ašš’ii ...
Amelia Jeskevičiute
ALDLD l<b kj5 ’

$8.00

<1.00
s

$1.00

$2.00

$1.00

$1.00

GREAt NECK
Simonas Cibulskas
ŠLA 234 kp. ....................
At Klimiut.6 !
Pirmyn Choras ................ ....................
D. Kasmauskas
Liet. Dr-čių Bendras Susirinkimas iš
1. Dukterų ir Sūnų Dr-stė
2. LDS 24 kp.
3. ĄLDLD 72 kp.
4. Tarptautinė Darb.

Adelė Pakalniškienė

Vytautas Zableckas 
ALDLD 14 kp.

Frank Buknys 
APLA 49 kp.

$1.00

Apslįjyniind 48 kp
masHšh

BOCHESTER
Albert Shurkus
LDS Gedemino ! .... '■/

A. of L. Workers Youtii fifahch

Choras

r

$1.00

M. Dosčika
1. LDS 11 kp. .
?; ALDLD 5p Ą>. 4. ...... f ,f • f •••••M.*..., f.

&&&&&
Tautiška Liet. Sūnų ir Dukterų Dr-stė_______
Vincas Lastauskas

• #*>*»**»• *

AKRON
APLA 40 kp.

J. Kirtiklis

' ilNi LM DrAurift Bendros Frontas ....

K-. 4t
ALDĮLD 5® kp.
N. TraMpikae

■f •'

i. i

clėvelani>

1 u

. $1.00

$i.o&

Jolu? Kotas 
LPŠ..44 kp. ........
E. Simanauskienė
Taip. Darb, AįbSgynimb Collinwood Suberb Br< 
AWVasif
LDK CoUiaAVbee
L A. VaupSa. . , '
Tarp. Darb. A^s^yhimo 11 kfc
Mar£ Gatės —. LDS’ 227 «&•

x i
♦ • ■ * jfib u ’ Jhiht

$2.00

iijaiiS^Ą m kb.
. KąstanUs Lapihfikas 

Ąi4įld 190 kp. .. >.......
y, Kateris ...
Gtevefeiftidfb KCi&ltėto
Jiiai štriėįikš 
a't* i.a' ‘ ■ • * • ■

J. Zebm , 
iMD&ifct 4 
BerijhąGalinaušk^š ,
LDS '201 kš.  ...... ....................«........
V. fekū^aius/ J. Noreika, F. Bauža, S. Mažan
Liet jSM ..J................................

Simonaitis, J. N. Ši’mans,' JT; Š?

itūlevičiehe, ZĮhk^Sįįsį’ J. Ragąžinskąs, Ambrozevičius, 
f. 3&iir^kienė, R. Sląųpiene, "

Liet, Mažų h[amų SaVininkį’ IjĮ ąKyrius...... ........
Jonas Ta^iftinab,’ D? iMriutekasi

Satft^rriM Paš> J^-j’i LMsVė 
^ntąh<^Ws

ti.io

$4.00

. $2.00

Vita-KturM
Lyro Choras
A; tatiĮMlitaŠ. Oriii ^hįkbska
LD& $8 Icp.
K. SitTeris

L.SakevįČiUs
SLA* 94 kp.

HANŠiWjRi6

j^bh) j>l ip. ......... .

t<fcN'ferowN

Jonas Kasparavičius, Franį J.' Madison

i. Aitiįb joM . .................. .

ĖRADp'O^ — A^tbh&A Urbonieiiė

1. APLA 14 kp.
2. LDS 59 kp. .. ...........

Bfejii'GEVILLŽ

$Y.«0

$1.00

$2.00

$IM()

S,. Bakanąs

E. Siurmaitiene 
SLA 128 kp.

Ona Gutaskienė 
SLA 170 kp. .

• > !...... * * J ‘• • p j į

DUQUESNE

EA^TON

5. Slrkey
t ALDLD 18 kp.
2. Lįst. Darb. Susiv. kp.
8|f SLA kp.
t At’ALP kp.
6. ; Liet. Kom. Frakcija

tįet. Piliečių Kliubas • ‘ * ■ • i • ( • ■ -i

*» 1 ■ * *uUUeL

$1.00

Ą. Kazakevičius 
ĄLDLd 14. kp.
6. Shembariene
ĄBlA48 kp. .

• F

$1.00

..............   — vr —«•» \..............?••••*?•-.—» V1 • Dv
(Bus daUkirf^
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Visuoiąepęs teatras

ma

Kuone vieninteliai teatrai, 
kuriuos ąiapdie žino ir lanko 
platesnės žmonių minios, yra 
katamieji pąyęiksląį. Komer
ciniais sumetimais tų teatrų sa
vininkai ir vedėjai teikia pub
likai ne tai, kas yrą daila, pra- 
kilna, naudinga ir patiems lan
kytojams ir plačiajai i visuome
nei. Didelęj didžiumoj teikia
ma kvaili paveikslai, pigios ver
tės meno žvilgsnių. Ažupt kel
ti publikos skonį, nusileidžia- 

iki gatvinių reikalavimų,
kad tik daugiau vaikėzų ir 
mergšių sutraukti ir geresnį 
verslą padaryti.

šitaip pasirodant komersi 
niams teatrams, dabay grupe 
žymių ęhicagieėįų 4eda pastan
gas augštos rūšies dramos te 
atrųi suorganįąuoti. Tarpe 
rėmėjų šio sumanymo yra T 
V. Smith, Illinois valstijos se
natorius ir Ghicagos universi
teto profesorius, Clarence Dar- 
row ir John Fitzpątęick, Chica- 
gos Darbo Federacijos prezn- 
dentas.

Iš kitų žymių rėmėjų tenka 
paminėti Robert Morse Lovett 
iš Ghicagos universiteto, Car- 
rett Leverton iš Northwęstern 
universiteto ir Frank G. Spen 
ser iš Y. M. G. A. kolegijos.

Iš teatraljo pasaulio šio liau
dies teatro organizavimą re- 
mią Mąurice Gnęsin, Goodman 
teatro irektorius; Napier Wilf, 
Chicagos universiteto profeso
rius ir žinovas dramos istori
jos; Paul Marrison, direkto
rius federalės valdžios teatro 
projektų Chicagos srity.

Be to, liaudies teatro organi
zavimą remia Amerikos Moky 
tojų Federacija, Moterų Amat- 
ninkių Lyga, Chicagos Dailės 
Institutas, kai kurios žymios 
bažnyčios ir kitos organizac’- 
jos.

Dabartinių laiku daromos yra 
repeticijos vęįkąlo “Black Pįt?, 
trijų aktų dramos, ? kurią te
atras planuoja pirmą pastatyti 
scenoj.

Teatro organizuotojai deda 
pastangas surinkti 2,000 rėmė
jų. Kąd tapti teatro pastoviu 
rėmėju, t. y. vienu iš kalbamu 
čia 2,000 narių, reikia sumo
kėti $1 metams narystės mo
kesčių. Tačiau tas doleris ne 
bus veltui sumokėtas. Už na
rystės dolerį bus duodamą lų 
nuošimčių nuolaida kiekvienam 
teatro vaidinimui.

Taigi ne vienas ir iš lietusių 
- lengvai pajėgs paremti šį gra

žų sumanymą ir naudingą dar
bą 1 doleriu.

Naujoji organizacija vadina
si Chicagos Repertory Group, 
o jos ofisai randasi adresu 63 

r ’ *r»» c f • • > i* - v

West Ontario street.

Automobiliai užmu 
se vąiką

bęrgį kąip> šoferį mašinos, kurį 
užmušė vąiką.

Užmuštas vaikas buvo Orvil- 
le Johnson 8 pnetiį, o sužeistas 
jo brolis Ąfelvip 6 metų.

Miestas teturi tik 5 
dienoms vandens

Miestelis Charleston, Illinois, 
ima vandenį iš Ęmbarrass upės, 
šioj upėj pastatytas pylimas, 
ir baseinas prie pylimo yra mie
stelio vandens saitinis. Tapiau 
dėl sausros vanduo taip nuseko 
bąąęinę, kąd jo beliko tik ąpię 
dešimtį colių. Sausra džiugi
nantį bąseiną taip spąyįiąi, kad 
vanduo jame nuseka kasdien 
apie porą colių. Miestelio me
ras Fred Blackford įspėjo gy
ventojus, kad ugnėgešių depar- 
tamentąs bptų, bejėgis ką nors 
padarytį,, jei kilti^ kiek dides
nis gaisras. Ir jeigu nepalys 
bęgių ąteįnapėiPė
tos, tai miestęliui tęks įgąbęnti 
vandenį iš kitur.

Jaunąs mjlipųįerius 
užsimušė

Automobilio nelaimėj žuvo 
praėjusį šeštadienį, rugpiučio 
22 dieną, Rądcįiffe Kirk, supus 
Wlaterio R. Kirk sūnūs, Chica- 
gos milipnieriaus muilo išdir
bėjo.

Radcliffe Kįrk, 25 mętų, va
žiuodamas automobiliu smbgė 
į didžiulį troką, įcųrą sąętpjp 
ties trafiko šviesomis prie Sko- 
kie ir Dęerfięld kęlįų, ąpti High- 
land Pąrk miestelio. Nelaimėj 
taip sunkiai buvo, sužeistas, 
kad mirė.

Jaunasis Insull ap 
sivede

Samuel Insull Jr. apsivedė su 
p-pia Ąnthony, Baynes, 6038 
Kenmore avenue. šliubą jiedu 
paėmė praėjusį šeštądienį, rug
piučio 22 dieną.

Jaunasis yra sunūs pagarsė
jusio Samuelio Insullo, buvu
sio Chicagos turčiaus, kurio va
dovautos korporacijos susmuko 
ir kartų pąąkandįnp milionųs 
dolerių publikos pinigų — pųb-dolerių publikos pinigų 
likos turėjusios lųsujlo korpo 
rąęijų šęrus.

Vaikas užsimušė
t \

BRAND

Mėgėjams
r SENA

90 PROOF

TĮSTA111d’g®
■ ■ ”

- t- ■ ■ ' - .

StFąight American 
ĘOURBON 
WHISKEY

• Pirk .. Mėgink.. mes žinome, 
kad pamėgsi, nes tai geresnė degtinė 
negu esi kada pirkęs už tuos pi
nigus.
Parsiduoda jūsų kaimyninėj tavernoj arba degtinės 
krautuvėj... Ieškok GELTONO, ŽALIO IR RAUDONO 
leibelio.
Tavernų Savininkai šaukit: Victory 5382 

IR REIKALAUKIT MUSŲ ATSTOVO

BRIDREPORT IIQUOR COMPAHYi£
WHOLESALE ONLY

VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS
3252 S, HALSTED ST. CIĮICAGO

t

7TUTT

STRfilSHT

žemėn. Skubiai nugabeno jį į 
Čhildrens’ Męmorial Hpspitąį. 
kur pusę valandos vėliau vaikas 
mirę.

Sukišo į kalėjimą

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS biznio sąrašas—alfabeto TVARKOJE '

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams, susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairią paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Cąnal 8500, į klauskit^ biznio Patarįjo. 
Či^ jųs gausite. informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti. ' ’' ’ į* įt- t

• automobiliai ir
AUTO MEKANIKAI
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir auto me- 
canikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą' ir geriausia 
pataiso automobilius.

Mildą Auto Sales 
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street 
Victory 1696

John Spitlis
Gas ir Auto Taisymo Stotis. 

4050 ARCHER AVENUE 
Virginią ąi21.

S. K- Auto Wreckers
9927 SQ. MICHIGAN AVĖ. 

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

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami C 4 O.ftfi 

vaikams .
.......M5-00

Akušerija na- R.HA
muose .......... — -------  - I y - V w

egzami' $1 -oo
DOŲGLAS ĘĄRK HOŠPĮTĄL 

1900 So. Kedzie Aye.
ji - • ’ : • > t , •i J i . i T Ii
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• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Engleyood 5883—5840

New Century Tavern 
BĘRGHOFF ALUS 

3149 So. Halsted St. 
Tel. VICtory 2679

• ANGLYS—COAL
TeL BepubUc MM

Grane Coal to.
5332 S. Long Avė,

Chicago, HL

Ii
I r
Pocahontaą Mine Run1 Screęnea 
5 tonai ai1 daugiau $7.00 tonaS 

Smulkesni $6,80į tonas.

Joseph Rūta Tavern 
BĘRGHOFF IR ĄMBROSRA 

ALUS.
3267 So. Halsted St.

, .. ,, ■, ..................... ■ ■■■■!■ įima     *

Jos. Jacikas Tąvern 
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Tavern biznyje 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, Vynas, Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti j 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 

Musu užeigoj visuomet randasi ge
riausios rūšies gėrimai kaip ameri
koniški. taip importuoti ir visokios 
rūšies maišyti alus Milte* High Life, 
taipgi gaminame kasdiena Šiltus pie
tus, užkandžiu visuomet ’ randasi ’ If 

atlttktt at vat rr at malonus pątąrnavimaš. Kviečiame ŠVIEŽUS NAMINIAI VALGIAI | draugus ir pažįstamus atšilau* 
759 West 3Ist Street

A. i A. NORKUS, Savininkas.

Baris Studio
VISOĮiS FOTQGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St.

"•RESTAURANT Al'
Universal restaurant

EAGLE RESTAURANT.— Peter. 
Vegis, Savininkas.

1745 South Halsted Streęt.

Glenvievv miestely, prie Wau- 
kegan road ir Lake Street, grei
tai važiuojąs automobilis pasu
ko į šalį, lyg jo šoferis butų 
netekęs kontrolės, nuriedėjo 
nuo ęementinip vieškelip, smo
gė į du vaikučius ėjuĮsių^ RU^al 
vieškelį ir vėl užvažiavęs ant 
cępiento nudumė savais keliais.

Iš vaikučių vięnas pasiekę 
pegyvas, visas sutriuškintas, 
sulaužytas, o kitąs dar gyvas, 
bet sunkiai sužeistas.

Vaikai ėjo namo iš krautu
vės ir nešė grpęęrio ręikmeiiių, 
jų tėvo čia pat yra gazolinu 
Stotis. Vaikų tęvas ir motiną 
matę įvykusią nelaimę. Matė 
ją ir Fred Schneider, artimoą 
tavernos patarnautojas. Jis 
įšoko į savo mašiną įr praėję 
vytis pabėgėlius, bet pasiliko.

Kiek vėliau vięšl^elių polici 
ią atgabeno į nelaimės vietą 
prięhą Ęąlbergį 5Į ipętų, 900, 
Cręscent street, jo sūnų Falkię 
26 metų ir Carl Nardstromą 35 
metų, 5053 North Ashland avė.

Carmen Perna 8 metų, 2633 
Burling street, žaidė ant gonko 

‘ - - • f * ■ a » ’* f < ••••.'!$■• * .* * V • '•
namų, kuriuose gyveno. Tai 
buvo trecio atfgšto gonkas. Vai
kui pasirodė, kad butų gražu, 
jei jis nuo savo nąmo gonko 
užšoktų ant kaimynui, gonko. 
Ir tolis nuo vieno gonko iki ki
to atrodė nedidelis.

Vaikąs šoko. Kaip tik tuo 
laiku Saipųęl Ęųrta, 2336 N. 
Sąwyer ąyęnųę, skalbipių išve
žioto jas, atvyko prie paihų. Ji 
sai pamatė vaiką nųkrintant

Ed. Parker, Illinois Workers 
Alliance organizatoriui, ir ke
turi kiti asmenys tapo nubau
sti kiekvienas šešis mėnesius 
■Vandalia valstijos fąrmoj ka
lėti ir dirbti.

Jie buvo areštuoti mieste 
Peoria, Illinois, praėjusį pirma
dienį, rugpiučio 1 cjieną. Juos 
nuteisė ir išvežė į farmų ant 
rytojaus, t. y. rugpiučio 18 d.

The Ghicago Workers De- 
fepce League pasiuntė j Peoria 
advokatą, kad jis ištirtų apy- 
stovas, kuriose minėti asmenys 
buvo areštuoti.

Šie areštai yra paseka veik
los vietos smurtininkų, kurie 
griebiasi aršiausių priemonių, 
kad pastoti kelią organizavimui

• • • vvr Ii'* k/ UI ? <1’» * IVuV v ; j ; i'i*-/.

taip tų Peoria darbininkų, ku
rie turi darbą, taip bedarbių.

UNITED LITHŲANIAN AMERI
CAN POLITICAL CLUB 9th WĄRD 
Valdyba 1936 metams:

Pirmininkas Povilas Baręheack, 
34 E. 100 PI.?' Pirmas Vice-prez. 
Zigmas Kalis, ,12217 S. Halstec 
St.; Antrasis ’vice-prez. Pranas 
Jankauškhs, 8055 S. Racine Avė.; 
Protokolu rašt. Vladislovas Kri- 
stopąitis, 10324 Indiana Avenue; 
Rast, pagelbininkas Frank Pavi- 
lonis, 10536 Lafayette Avė,.; Fi
nansų rašt. Viętpr Petkus, 44 E. 
104 St.; Kasierius Julius Strumi
las, 11011 Michigari Avė.; Trūs- 
tistas Jonas Furgelis, 149 E. 107 
St.; Trustistas Jozefą Linkšus, 
20 W. 107 St.; Maršalka 1—Ado
mas Draugelis, 34 104 St.;
Maršalka 2—Jonas Schųltz, 10325 
Indiana Avė. ' ' 1

Veikiantysis komitetas:
; 1) Briin p Petkus, 10742 Michigan

Avėnue.
2) Stanley Misiūnas, 10409 Wal-

|oPA* ‘ Z t

3) Al. Kazis,, 10,617 Edbrooke av.
4) Adv. Frank B. Zalatorius, 700 

W. St.,
5) Adolf. Pazarskis, 10621 Ed

brooke Avė. ''
Susirinkimai laikomi paskutinį 

kiekvieno menesio antradienio va
karį. 10806 Wabash Avė.' 1 1

Chernauckas Coąl 
Company 

1900 So. Union Avė.
Tel. CANAL 2183

•BARZDASKUČIAI 
BARBĖR SKOPS

J. GRIŠKĖNAS BĄRĘĘR SHOP 
Gražiai kerpa plaukus.

3218 So. Wallace Street

Educatiortal
v Mokyklos

ANGLŲ KALBA 
Prisiunčiame paštu pilną kursą ang

lų kalbos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St., Chicago, III.

Visi trys užsigynė turėję au

METINĖS MIRTIES
SUKAKTUVĖS' ‘

ONA STRAVINSKIENĖ, 
po ’ tėvais Benziunaitė *

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
27 d; rugp.' inęn., I£j35 m., su
laukus 5p' meitį amžiaus, gi
mda Tauragės apskr.,' Eržvil- 
kiO parap., Žukaičių kaime.

Paliko dideliame nuliudime
Ąnjaną, 5 dukteris Brq- 

mslavą ir žentą Mykolą Wa- 
ters, Oną ir’ žentą Juozapą 
Sėott, ‘ Ahtaiįiną' ir ' zerrtą Ąl- 
bertą Tobtant, Stanislavą* ir 
žentą Benediktą Klenim ir Ele- 
iią: ir šunų‘ Antaną ir gimines.

Liūdnai atminčiai mųsų^ran- 
fidš motinėlės1 bus ląlkbmos 
ventos ” Mišios ršy. JURGIO 

parapijos bažnyčięję, 27-tą 
d. rugpiučio, 1936 iii., 7 vai. 
ryto. **Kyiečiamfe Visus giminėš 
draugus ir, pažįstamus atsilan-' 
kyti į pamąldąs, o mes tave, 
musų brangioji motinėle, nie
kuomet nęužmiršinie. Tu pąs 
nąųs jau nebesugrjši, bet mes 
anksčiaus ar vėliaus pas tave 
ateisime. Lauk mus ateinanti

bįuliudę lieka,
Vyras, dukterys, supus, žentai

Skelbimai Naujienose 
duoda nąųdą dėlto, 
kad pačias Naujienos 
yra naų^įrigos.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLIUBO VALDYBA 1936 ME
TAMS: Frank Jakavicia, pirm., 
2638 W. 40th St., Juozapas *Sta- 
loraitis, 7244 S. Talman Avė., 
Pirm, pagelb. Bernice Rudgalviutė, 
Nųt. raŠt. ir korespondentas, 5332 
So. Long Avė., Walter Sharka, 
Fin. rašt., 4635 S Washtenaw Av., 
Helen' Chaputė, Kontr. rašt., 4403; 
S. Albany Avė.,’ Leonas Klimavi- 
čia, Kasos glob., 2534 W. 46th St.,

a‘,x r.'*'-? f >• r •'•r r ,■
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Mary Warnis, Kasierius, 3838 So. 
Kedzie Avė., D r. T. Dundulis, gy
dytojas, 4157 Archer Avė., Virgi
nija 0036, John Zuris, Teisių pa
tarėjas, 4624 S. Francisco AVe., 
Jocfrimas jtyįacijauskas, Maršalka, 
4436 So. Washtenaw Avė'., Myko
las Kasparaitis, Knygius, 4154 S. 
Ąrtesian Avė. Klįubp susirinkimai 
atsiburia kiekvieną mėnesį kas pir
mą sekmadienį 12 vai. dieną, Hol- 
lyvvood svetainėje, 2417 W. 43rd 
Street'.

• RANKDARBIAI- 
FANCY GOODS SHOP 

Auburn Fancy 
Goods Shop 

Atliekame Rankų Išsiuvinėjimą 
3108 SO. HALSTED STREET

• RAŠOMOS MAŠINĖ
LĖS—Typewriters 

Rašomos Mašinėlės 
VISOKIOS IŠDIRBYSTĖS

*i5.otu
PERKAM 
PĄRENDUOJAM Z
parduodam igsįffiygyz
PATAISOMRIBBONAI ......................... 39^

25 metai patyrimo 
DARBAS GARANTUOTAS 

Wagner Typewriter 
Sales & Service 

3712 SQ. AVESTEBN AVĖ.
Tel. Lafayette 3534 

E. WAGNER CHICAGO, ILL.

malonus pątąmaVimaš. Kviečiame

kyti.1 .... .  ■' --------------
Savininkės Mama ir Duktė.

EMMA (R EMILY. -

Trpy Tąvern
Mųsų užeigoje visados randasi ge
ros rūšies degtinė, vynas, Topaz ir 
Koller alus if cigarai Penktadie
niais duodama žuvis veltui, šešta
dieniais muzika ir Užkandžiai. Taipgi 
yra ir erdvinga svėtainS gražiai iš
puošta su daug stalų moterims ię 
merginoms — tinka vestuvėms, pa
rems ir kitokiems parengimams. 
Kviečiame visus draugus ir. pažįsta** 
mus. Suvipinl^ai
FRANK ir MĄRCELLA SHIMKAI 

4314 Archer Avė. tel. Lafayette 2G17 
.Hibob - -■ ■■ _ ’ »

21-st PLACE TAVERN
& Restaurant

Steikai porčiapai ir kiti Šilti val
giai, Riverside alus, visokios geros 
rųšies degtinės ir savinipko vardų 
A. Stukas Tony’s Private Stock deg
tinė ir cigarai. Savininkai—
ANTANĄS IR AGNĘS STŲKAl 

701 W. 21st Pįace 
TeL CĄNAL 7522.
• 1 - i 4 * ‘ • • * ** > i
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Pete’s Inn
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšies dagtinė, Gardeų City alus 
cigarai, cigaretai, saldainių, užkand
žiai ir mandagūs patarnavimas. Už
eigą prieš lietuvių tautiškų kapinių 
vartus. Kviečia visus savininkas,

PETE YOUNG 
82nd and Kean Avenue

Mildą Sweet Shop 
Saldainiai, Cigarai ir Cigaretei 
3150 SO. HALSTED STREET 

P. SIRBIKE, Savininkas.

URŠULĖ DRUKTEINIENĖ, 
po tėvais Raukštaitė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugp. 23 d., 6:15 vai. ryto, 1936 
m., gimus Panevėžio ąjoskr., 
Vjlkamierio parap.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Feliksą, šunų Vytautą ir 
dukterį Amiliją, švogerį Vin
centą Drukteinj ir jų šeimyną 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage Avė. Lai
dotuvės j vyks ketv., rugpiučio 
27 d., 8 vai. ryto iš J. F. Eię- 
deikio koplyčios i. šv. Kry^^s 
parapl bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
veliones sielą, o iš ten bus nu
lydėtą j Šv., Kazimiero kapines.

Visi A. A. Uršulės Druktei- 
nienės giminės, drauėrai įr pa
žįstami ešat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.' 1

JpŽ^FA JONAITIENĖ
(po tėvais Evąnauskaitė)

ęersįskyrę sų šiųp pasąųlių 
.rugpiučio 22 d., 4 vai. ryto, 
1936 m., sulaukus 55 metų 
amžiaus, gintus Lietuvoj Ra- 
seinįų apskr., .Krazjų 'miestely.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Palijo dideliame nuliųdįme 

vyrą Joną, sūnų Antaną ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioj, 3307 Li- 
tuąpįęą' ayę., gyveno 3329 So. 
Mdi-gan št; '

Laidotuvės įvyks rugp. 25 d., 
8 vai. ryto iš kpplyčios į Šv. 
Jurgio parap,. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos 'pamaldos 
už vėįięnės sielą, o iš tęp bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Jozefos Jonaitie- 
■ nes giminės, draugai ir pažįs

tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dąlyvauti laidotuvėse ir su- j 2.** • • 1 X* • m •

| į.VINGENTAS ANDREĮ^ŲS,

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
rugp. 22 d., 4:10' vai, po piėt, 
1936 m., sulaukęs 56 metų am
žiaus, gimęs Tauragės apskr.,, 
Žviiigių pąr. Vizbarų kaime. 
’ Amerikoj išgyveno 37 metus.

Paliko dideliame", nuliūdimą 
moterį Agotą, po tėvais šet- 
kaite, dukterį Domicėlę, sese
rį Domicėlę Rakauskienę, žen- 

: tą Joną Miškėhą, ’6 anukūs, 
dvi švogerkas Ąlagdąlen^ .Pet
kienę ir Marijoną šeputiepę įr 
gimines, o 'Lietuvoj dvi Švo- 
gęrkąs Uršulę šetkąitę ir Oną 
Pudžiuvęįienę ir šyogerį Ąnta- 
ną šetkų ir gimines.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį, rugp. 26 d„ 8 vai. ryto iš 
J. F. Ėudeikio koplyčios į šv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio1 sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Sv. Kazi
miero kapines-

' Visi A. A. Vincento Andrei- 
kauš giminės, draugai ir pa- 

. žystami esat nuoširdžiai kvie-

tSIŲVEJAI—TAIDOR
•'I »■-•-. ■ » - . • ■ , , ■ . .

John Gricius Tailor
Pranešu draugams ir koštumeriams, 
kad jau laikas užsisakyti rudeninius 
ir žieminius, yyriškuš ar moteriškus 
drabužius, arba senus pataisyti. Nau
jus padarau pigiau nekaip kitur. Esu 
patyręs ir’ darbą garantuoju.

821 West 34th Street.

Siunčiam GČIen Telegrama 1 Vlsaa 
Pasaulio Daili * '

LOVEIKIS
' KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. JHalsted St.
Tel. BOUlevard 7314

Laidotuvių Direktoriail
■-------------—""7 ‘ "■ / . “

JUOZAPAS
UDEIKI

IR T8VĄS
REPubljc 8340

Nuliūdę liekame, 
Vyras, sūnūs, duktė, švogeris 

ir giminėse
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
dęikis, tęl Yards 1741.

nią ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,
Yyrąs, sūnūs ir giminės.

Patarnauja laid., direkt. A. Ma 
salskis, įįį. ^oulęvard 4139-

čianii dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.'

Nuliūdę liekame,
Moteris, duktė, sesuo, žentas, 
šyogerkos, švogeriai ir giftiiriės

Patarnauja laid. ■ dir. J. F. 
Ęudeįkis,' tel. Yąęds 1741

gerk •’NimjUį 'įkaitį 
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti 1 tas 
krautuves, kurios skelbiasi

LEGION INN
Pranešam draugams . ir pažįsta

miems, kad esame naujame tavęth 
biznyje. Musų užeigoje visados "ran
dasi geros rūšies degtine, vynas, 
Cream City alus, cigarai, cigaretai. 
Penktadieniais veltui žuvis, Šeštadie
niais užkandžiai ir muzka. Erdvingą 
svetainė gražiai išpuošta dęl vestu
vių, parių ar kitų parengimų, ^avi
niukai STANLEY BAGDONAS IR 

ANNA GEDVILAS.
2701 W. 47th Street

• - , r »■> \t ’ '

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

ANNA DAMBRAUSKIENĖ
817 West 34th St.

Tel. Boulevard 9336

Maike Bįągo Tavern
Musų užeigoje randasi geros rų

Šies degtitie, vynas, Monarch alus, 
ęigarai ir malonus patarnavimas. 
Prašome visi draugai ir lietuviai at
silankyti ir linksmai laiką praleisti.

Savininkas MAIKE BIAGO 
Tel. Lafayette7 14^0

4358 So. California A v.
Littlę Joe’s Įąyern
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-

i-

Savininkė FILOMENA
tuviškais piešiniais ir malonus pa
tarnavimas. 1__.2 _______
NEZELSKIENfi, TeL PuUman 0151

i A/* vS ______a. ’ *

Lietuvys Venękus 
Bruno

Whę>lesale Liąuor Pardavėjas
4270 ARCHER AVENUE

Phone Lafayette 2114



CLASSIFIED ADS

Dėl beto mirė

VAKAR

PROGRAMAS SURENGTAS IR IŠLEISTAS PER

SUSIRINKIMAI Tornado Chicagoj

MOTERYS 809 W. 35th

turi

Valgių Gaminimo Knygų
Kaina su persiuntimu tiktai >1.10

Alice Pieržynskienė 
sugryžo iš ligoninės

Angelijai čepukienei 
padaryta operacija

PATYRUSI moteris—lengvam na
mų darbui, mėgstanti vaikus. Kreip
tis 2 apartmentas, 811 West 68th St.

blėties 
pagei-

Real Estate For Sale 
Namai-žemS Pardavimui

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

Business Service 
Biznio Patarnavimas

MERGINA bendram namų darbui, 
apsibūti, gera alga. Manaster, 8014 
Vernon, £įtewart 0870.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
Finansai-Paskolos

Lengvai 
Parduosit ar 
Nusipirkot 
Real Estate

MERGINA patyrusi namų darbe 
virš 18, apsibūti. Nėra virimo, $5— 
$6. Dorchester 6628.

- Gėfai 
Peoples 
..p-nia

REIKALINGA 1 klesos byfbone- 
rių, taipgi, bendram kulerių darbui, 
ir veršiams lupti, nuolatinis darbas. 
Wimp Packing Company, 1127 W. 
47th Place.

Maži 
mokėjimai

Gordon
Real Estate

Kelly palikimas pa 
dalintas 18-kai 

paveldėjų

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

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

Chicagos apielinkėj, vadina
moj Chicago Lawn, 1 dieną 
birželio 1936 metų gimė nau
jas kūdikis, tai SLA. 217 kuo-

1739 So. Halsted St., Chicago, III

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St 

CHICAGO ILL.

25 d. parapijos

Rugsėjo mėnesį 1933 metų 
policijos kapitonas Joseph Gold- 
berg automobilis sužeidė laik
raščių pardavinėtoją John He- 
negan, 4630 Maypole avenue. 
Teismas išnešė sprendimą, su
lig kuriuo Goldberg turėjo su
mokėti $3,500. Tačiau pinigai 
nukentėjusiam nesumokėta iki 
šiol. Taigi John Henegano tė
vas dabar kreipėsi į teismą, iš 
keldamas vėl bylą, kad privers
ti Goldbergą sumokėti paskirtą 
sumą pinigų. —

REIKALINGAS darbininkas 
gelbėti restauranto virtuvėje.

8464 So. Morgan St

REIKALINGA mergina dirbti ta
vernoj ne jaunesnė 22 metų. Valgis 
ir kambarys. Su mokesčiu susitarsi
me. Regent 0681.

Rasta užtroškę chloroformu 
Arthur Lynch ir jo žmona, 43 
East Elm Street. Policija nu
žiūri, kad jie išgulėję negyvi 
apartmente jau niro praėjusio 
trečiadienio, rugpiučio 19 die 
nos.

P-nia An- 
čepukienė, 1534 North 

boulevard

REIKALINGA anglių seilsmanų— 
mes galime priimti keletą vyrų an
glim pardavinėti. Mes mokėsime ge
rą komišehą arba algą gabiems vy
rams. Box 499, 1739 So. Halsted St.

Tik devynios dienos beliko 
patikrinti automobiliams ir tre
kams ir gauti paliudymus jų 
saugumo važiuoti, šiam laikui 
išėjus, bus teikiama pareikala
vimai stoti teisman, jei kurie 
automobiliai arba trokų šofe
riai neturės reikiamų paliudy
mų prie priešakinio automobi
lio troko lango, greta miesto 
paliudymų.

Ateinančio trečiadienio vaka
re, rugpiučio 26 dieną, Grant 
Parko koncerte dainuos vienas 
šių dienų žymiausių baritonų, 
būtent Charles Thomas. Taip 
praneša James G. Petrillo; 
Grant Parko koncertų direkto
rius ir Chicagos muzikantų uni
jos prezndentas.

T0WN OF LAKE, 
žinoma dainininkė ir 
Restaurant savininkė, 
Alice Pieržynskienė, kuris lai
kas buvo sunkiai susirgusi.

šv. Kryžiaus ligoninėj jai 
tapo padaryta operacija, kuri 
gerai pavyko.

Dabar p-nia Pieržynskienė 
jau apleido ligoninę ir sveika
tai sustiprinti yra išvykusi to
lokai už Chicagos atostogoms.

—R. V.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Pagarsėjęs daininin 
kas dainuos Grant 

Parke
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.

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movin? 
3406 So. Halsted Street

Phone Yards 3408

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

1728 S. Halsted St., Canal 9345.

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
1. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutarė priimti savo organizacijos 

nariais visus sveikus lietuvius, vyrus ir moteris, nuo 15 iki 48 metų 
amžiaus šiuose Chicagos apylinkių miestuose: Waukegan, North Chi
cago, Indiana Harbor, East Chicago, Gąry, Hammond, Calumet City, 
Chicago Heights, Harvey, Michigan City, Aurora, Joliet, Rockdalė, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt.

2. KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių j CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bus 
įkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros Draugijos. 
Lietuvių Kultūros Draugijoms išimtinai priklausys tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai.

3. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.25.

4. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
į čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius 
su organizacijos tikslais. Tuo pačiu metu jie stengsis Draugijaj nau
jų narių surasti. Informacijų reikalu malonėkite kreiptis:

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA ‘ ~ -----

P-nia Anna Richine 21 metų 
3847 West 66 Street, motina 
16 mėnesių kūdikio ii* gaspadi- 
nė Petro Waichuno tavernoj, 
kuri randasi prie .15 avenue ir 
Lake Street, Melrose Parke, mi
rė staigiai šeštadienio vakare ta
vernoj. Ji mėgino laimėti lai- 
žybas (betą), kad išgers paintę 
viskės per pusvalanį ir pasiliks 
blaiva. Išgėrusi pusę paintė 
moteriškė sukrito.

Keli SLA. seni veikėjai su
manė ir sutvėrė šią kuopą iš 
13 narių, o Pildomoji Taryba 
užtvirtino ir suteikė visus le- 
gališkus dokumentus.

Naujoji kuopa laikė iš eilės 
jau tretį susirinkimą 12 dieną 
rugpiučio privatiškame name, 
prie 66 Street ir Galifornia 
avenue.

šiame; susirinkime persikė
lė į 217 kuopą keturi nariai 
iš kitų kuopų ir buvo priimti. 
Valdybai papildyti finansų 
raštininkas tapo išrinktas M. 
Palokaitis.

Toliau išduota raportas iš 
rengiamo naktinio pikniko, 
kurs įvyks 29 dieną rugpiučio 
Royal Oaks Grove (Miliausko 
darže), prie 87 gatvės, 1 blo
kas į rytus nuo Kean avenue. 
Pradžia 8 valandą vakare. At
silankiusieji turės progos iš
laimėt! daug dovanų.

Byla policijos ka 
pitonui

Jau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą

NAMAI ir geros pajamos —$1500 
nuperka 4 flatų plytų budinką 2x5 
ir 2x4, karštu vandeniu šildomas, 
garažas, arti 67th ir So. Peoria. 
$5800 namų paskola. Kreiptis 2532 
West 63rd St., Hemlock 8300.

Užsidariusių bankų 
likvidavimas

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

6 KAMBARIŲ mūrinis bungalow, 
karštu vandeniu apšildomas, graži 
apylinkė, arti mokyklos, Elės peivy- 
tos, elektrikinis refrigeratorius, 2 
karų garažas. Kaina $5700.00. Atsi
šaukite 3345 West 64th Place.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikta

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

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

CANAL 8500

Iš SLA 217 kuopos 
darbuotės

Kurie neturite savo mašinos 
nuvažiuoti, tai galite ateiti 
pas Margutį, 68 st. ir Western 
avenue. Iš čia trokas išeis 15 
minučių po 8 vai. vakare ir 
tamstas nuveš. —J. S, V.

Pagyvenusi pora 
nusižudė

Tik 3 dienos .beliko 
automobiliams pa

tikrinti

ŠALTI MIERO PAGARSINIMO AGENTŪRĄ1 
W South Halsted Street

CHICAGO, ILLINOIS

PARSIDUODA tavernas, geras 
perėjimo kampas, geras biznis, pi
giai. 1205 West 63rd St.

Gook kauntėj' depresijos me
tu užsidarė 1,452 valstijiniai 
bankai. Per penkius pastaruo
sius metus tų bankų likvidavi
mas depozitoriams kaštavo 
$43,179,170. Tokia yra suma

REIKIA veiterkos. Nereikia 
šventėmis dirbti ar kas norit galit 
išmokti. 2632 W. Madison St.

T. Alexander.

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda 2 aukštų namai, 5 ir 6 
kambarių, didelis beismentas, viškus 
vana, visi taksai ir asesmentai ap
mokėti. Kaina tik $2900.00. Savi
ninkas 1111 W. 59th St. pirmas au
kštas.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie- 

I nų” neturėtų būti.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Žinote, dėl pabastos Kelly 
palikto turto atsidūrė šaltojoj 
keletas lietuvių, jų tarpe gra- 
borius Bagdonas, p-ia Butma- 
nienė ir kai kurie kiti.

Na, o dabar teismas pripaži
no, kad Kelly palikimui legaliai 
paveldėjai esą 18 artimų gimi
niečių. Kiekvienam iš tų gimi
niečių, manoma, teksią daug 
maž po $2,000. ’

Reikia tačiau' pasakyti, kad 
Kelly turto ieškojo kaip pavel
dėjai apie 100 asmenų. Teisė
jas O’Connlell pripažino ieški
nius tik 18-kai, jų tarpe p-iai 
Edną Kelly iš SL Louis, jos sū
nui Edvvardui Jdseph 12 metų, 
p-iai Anna Povidk ir p-iai Min- 
nie Brazce.

BRIDGEPORT 
diėnio vakare p-nia Ona Ju- 

nuo sa
vo draugų, 3143 So. Halsted 
Street. Laikas buvo apie pusę 
dešimtos valandos vakaro.

Ji nešėsi gražios išvaizdos 
jau kelių metų namie augin
tą šuniuką.- P-nia Jučunienė 
atėjo visai prie savo namų ad
resu 3428 So. Halsted Street. 
Bet čia prie tuščio loto ir prie 
kampo muro stovėjo kita mo
teris ir nedidelio ūgio vyras.

Kai Jučunienė ėjo pro šalį, 
stovėjusi moteris kirto jai į 
veidą, pradėjo šaukti “give me 
my dog!” ir mėgino atimti 
šuniuką.

Prasidėjo tąsinės. Nuo šaly- 
gatvio jos persikėlė į gatvę. 
Čia pagalios užpuolike mote
ris ir jos padėjėjas vyras per
metė p-nią Jučunienę ant že
mes, bet šuniuko nepajėgė at
imti. P-nia Jučunienė tapo 
skaudžiai užgauta.

•Tai tokios tokelės pasitaiko 
musų Bridgeporte.

šeštadienį, rodos, buvo ra
mus oras Chicagoj. Karšta, 
truputį palijo, bet lietus kait
ros nepanaikino.

Ir štai šią gražią dieną nedi
deliame plote audra, tiksliau 
pasakius tornado, padarė pusė
tinai suirutės.

Apie pavakarę staiga iškilo 
banga vandens ežere, apverto 
apie tuziną laivelių.

To negana. Plote miesto, 
kuris tęsiasi nuo 37 gatvės iki 
42 ir per porą blokų į rytus ir 
vakarus nuo Cottage Grove 
avenue, staigu kilo oro suktfrys 
Medžiai ’ tapo išversti, tvirti 
krautuvių langai išdaužyti, iš
kabos nuneštos ir kai kurie na
mai sužaloti.

Keletas žmonių irgi sužeista

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

. BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

PARSIDUODA tavernas, biznis 
senai išdirbtas, gera vieta. Kreiptis 
laiškais 1739 So. Halsted St. Box 
No. 500.

PATELEFONUOKITE 
LAFAYETTE 6300 

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS UŽ VASARI

NĘ KAINĄ.
Virginia Mine Run $6.95 ton. 

4 tonai ar daugiau..
Shulmistras Bros. Coal 

Company 
4016% ARCHER AVENUE

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.

šių bankų išlaidų, išmokėtų re- 
syveriams ir avokatams ir ki 
tokiems reikalams. Nužiūri
ma, kad jų likvidavimas dar 
kaštuosiąs $74,000,000 iki vis
kas bus užbangta.

Iki šiol resyveriai išmokėjo 
tik $35,876,585 depozitoriams, 
kuomet jų įdėliai siekė $159,- 
688,881.

Per tuos penkis metus advo
katai paėmė $5,042,824; ir di
džiumoj paėmė šiuos pinigų tos 
advokatų firmos, kurios turėjo 
artimų ryšių su politikieriais. 
Resyveriams algų išmokėta 
$1,209,339. • Resyvėrių padėjė
jams, klerkams ir stenogra- 
fams išmokėta $7,311,143. Už
darytų bankų biznio varymas 
ir pats likvidavimo procesas 
kaštavęs $24,927,817.

NORTH SIDE 
gelija 
Oakley boulevard, susirgo 
praėjusį ketvirtadienį, rugpiu
čio 20 dieną, ir tapo išvežta į 
Presbyterian ligoninę.

čia ligoninėj tapo padaryta
jai sunki operacija. P-nia Če-1‘čunienė gryžo namo 
pukienė dabar randsi D-ro 
Montvido priežiūroje. —X.

NEW YORK. — Jack Sharkey, kurį Joe Louis sumušė “knock-outu”, bando atsikelti

LIETUVIŠKAS
RADIO PROGRAMAS VASJAR
ŠĮ VAKARĄ 9:00 VAL. ===== 

IŠ w. h. F. C. SOTIES (1420 K.) 
Programo Vedėjas—Povilas Šaltimieras

Akordionistas Artiste
• AL. SHEMETAS • GENOVAITĖ (ŠIDIŠKIS) GEDRAITIS

I * ELENA PEČIUKAITĖ—Pianistė._________________

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ 
PASKOLOS

Greitas 
patarnavimas 

Realty Co.
Prižiūrėjimas 

4329- 
št. Yards 4330

Reikale Auditorijos netikėtas susirinkimas įvyks pirmadienį 
24 dieną rugpiučio, 8 vai. vakare Chicagos Lietuvių Audi
torijos salėje, 3133 S. Halsted St. Draugijų, kliubų ir kuo
pų visi viršininkai ir atstovai meldžiame pribūti, nes 
me svarbų dalyką apie Auditoriją apsvarstyti.

Juozas Rūta, vedėjas, M. Kadziauskas, sekr. 
žagariečių Kliubo susirinkimas įvyks rugpiučio 26 dieną, 

čiadienj, 7:30 vai. vakare adresu 2417 W. 43 street. O 
madieny visi važiuokite į žagariečių gegužinę.

' S. Ambrozaitė, sekr.
Suvienyto Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo 9-<to Wardo na

rių susirinkimas įvyks antradienį, rugp 
svetainėj, 10806 Wabash avė. 8 vai. vakare. Bus svarsto
ma daug svarbių reikalų, o ypatingai apie busiantį pikniką, 
kuris įvyks sekmadienį, rugsėjo 20 d. Rossis Grove, 130 
St. ir Cottage Grove avė., Person, III.

* P. P. Barcheack, pirm., W. Kristopaitis, rašrt.

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Boksais 
ir sinkom. Taipgi Stoni fikčerius dėl 
bile kurio bizuio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu plrksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St GALumet 5269. P^

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKO John Urbanavičiaus, 
gimęs Lukšių kaime Lietuvoje, ge
ležies cįarbininkas, 40-50 metų. Pra
neškite seserei Antonette Urbanavi- 
rai, 806 So. Clay St.,

Los Angeles, California.

Furnished Rooms
RENDON kambarys. 8540 South 

Halsted Street.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI darbininkai prie 
šakų genėjimo. 2133 So. Halsted St.

__________ 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.

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

a- f • ? ’’




