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Vienam bute

PORT FAN

prie Amerikos por-

Apginkluos Vokieti
jos laivų jurininkus

Karingas riffų vadas Abd-El 
Krim pabėgęs iš ištrėmimo.

PARYŽIUS, rugp. 25. — Ra
dikalų laikraštis L’Oeuvre ga
vo žinių iš Tangiėr> kad Ispa
nijos Morokkbj prasidėjus rim
tas maurų nacionalistų sukili
mas prieš Ispanijos sukilėlius. 
Sukilimas prasideda delei Isf 
panijos sukilėlių siuntimo čia
buvių maurų kareivių į IspanL 
ją kovoti Ispanijos valdžių.

Maurų sukilimas ėsų vis la 
biau plečiasi.

Kaimynas atsakęs, 
nelįs į šulinį.

Entered as second-clasa matter 
under

teka 6:08, leidžiasi

i 7, 1914 at the Post Office at Chicago, III 
;t of March 3, 1879

Plieno darbininkai 
reikalauja dides

nių algų

Bullitt perkeliamas 
į Paryžių

Kamenev, Zinovjev ir kiti sušaudyti už 24 
valandų po teismo nuosprendžio. Teismo 

laukia daug kitų trockininkų.

Žmonos meilužis 
rą nuskandino 

šuliny

Žaibas pro atdarą 
langą.

NEW YORK, r. 25
pų darbų vedėjas Somervell 
paskelbė, kad prie WPA dar
bų negalį būti streiko, nes kaip 
tik darbininkai sustreikuos, tai 
tuoj tas darbo projektas bus 
panaikintas ir darbininkai pa 
siliks be darbo.

Pabėgęs ištremtasis 
Morokkos riffų 

vadas

Morokko prasidedąs 
rimtas niaurų su

kilimas

POTOSI, Mo., rugp. ,25. — 
Susirėmime tarp streikuojan
čių angliakasių ir streiklaužių 
22 žmonės liko sužeisti.

’. Packlng for flight
Farmų gyventojai rengiasi bėgti iš tų vietų, kur siaučia miškų gaisrai

juos -užėjęs
praleido —

Be to, tų naktį Dapkienė ir 
jos motina nubėgo pas kaimy
nus

Organizuoja
ma plieno darbininkų unija-pa 
davė Carnegie - Illinois Steel 
Corp. reikalavimų pakelti al
gas, įvesti 40 vai. darbo savai 
tę ir kolektyves derybas.

Sukilėliai skelbia ar
tinasi prie Madrido 

ir Malagos

UKMERGĖ 
nakties metu buvo pradėję deg
ti kaikurie baldai. Be kita ko 
sudegė radio, kai kurie rūbai. 
Gaisro laimingai išvengta. Ug
nis atsirado nuo elektros laidų 
susijungimo, žaibui įtrenkus 
pro atdarų langų.

Smarkus lietus su perkūnija 
pridarė nemažai nuostolių. 
Įtrenkė įr bažnyčių.

MILLEDGEVILLE, Ga., r. 
25. — Vienas kalinys liko už
muštas ir 15 sužeista vakai 
valstijos kalėjime ištikusiose 
riaušėse.

403 žmonės žuvo Ko 
rėjos potvyniuose;
156 pasigendama

Spėjama, kad jie liko sušau
dyti centraliniame kalėjime, po 
vienų, ir sušaudyti buvo į nu 
garų.

Taipjau spėjama, kad tai 
bus ne paskutinis sušaudymas 
ir kad neužilgo bus atiduota 
teismui kita grupė trockininkų. 

gręsia pirties 
bausmė. . * * = •

WASHINGTON, rugp. 25. — 
Prezidentas Roosevęltas pas 
kelbė, kad Jungt. Valstijų am
basadorius Paryžiuje Jesse Isa- 
dore Straus rezignavo iš savo 
vietos delei ligos.

Jo vieton prezidnetas .pas
kyrė William C. Bullitt, dabar
tinį ambasadorių Maskvoje.

CHICAGO. — Vakar ištikęs 
lietus su perkūnija ypač buvo 
smarkus šiaurinėje miesto da
lyje^ kur jis pridarė nemaža: 
nuostolių. r

žaibas šiauriniuose priemies
čiuose i/žmušė du golfininkus. 
Abiejuose atsitikimuose perkū
nas trenkė į medžius, po ku
riais jie stovėjo. Tečiaus kitų 
stovėjusių'po tais pačiais*me
džiais žmonių žaibas neužgavo.

žaibas įtrenkė 
bažnyčios bokštų, North Sidėj, 
nudaužctamas dalį bokšto. Bei 
žmonių nesužeidė. Kitur smar
kus vėas išlaužė medžiu ir iš
nešė langus.

Vakarykštis lietus palietė tir 
šiaurinę dalį Illinois, dalis Wis* 
consino ir veik visų Michiganų. 
Tečiaus nuo karščio ir sausros 
kenčiančios vakarų lygumos vi..; 
dar veltui tebelaukia lietaus.

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

Veikiausia lietus; vėsiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 71°.
-Saulė

7:36.

Buvę Žymus Bolševikų 
Vadai Sušaudyti

Nepatenkinti kam sukilę f ašis 
tai ir monarchistai maurus 
gabena į Ispanijų kovoti vai-

Sakosi turį paruošę išgabeni
mui į Ispanija dar 20,000 
Morokkos mauru kareivių.

SEOUL, Korėjoj, rugp. 25.— 
Korėjos valdžia paskelbė, kad 
403 žmonės žuvo nesenai cent- 
ralinėj Korėjoj siautusiuose 
potvyniuose ir kad 156 žmonių 
vis dar pasigendama. Vei
kiausia ir jie yra žuvę. 563 
žmonės liko sužeisti, o dau
giau 7,000 namų sugriauta, ar 
vandens nunešta.. /

mirties kilo 
Krimina- 
įvykį ty-

viena pas vienų Kaimy
nų, antra pas kitų. Nubėgusios 
sako, kad Dapkus sugrįžęs gir
tas ir šokus muštis. Praėjus 
porai valandų uošvė sakanti 
kaimynui: “Jurgeli, bėkim pa
žiūrėti, nes jis girtas gali į šu
linį įlįsti 
nėr ko bijoti

Pernakvojusios Dapkų mote
rys sugrįžo namo ir greit vėl 
atbėgo pas tuos pačius kaimy
nus. Atbėgusios sako 
siskandino J., Dapkus.

Kaimynai subėgo. Ieško 
Dapkaus. Graibo šuliny, mai
šo, bet niekur nėra, tik kepurė 
viršuje vandens pluduriuoja. 
Ieškotojai nusprendę, kad šu
liny nėra. Tada Dapkuvienė 
sakanti: “Nemokate ieškoti, 
turi būti!” Graibę toliau ir 
suradę.

Nespėjus palaidoti vyrų Dap
kienė surengus vakaruškas, ku
rias kaimynai, netverdami pa
sipiktinimu, išvaikę....

Dabar Turkus areštuotas ir 
uždarytas kalėjiman. Byla per
duota teismo tardytojui.

Visa plati Grinkiškio apylin
kė apie Dapkaus tragedijų da
bar ir tekalba.

IS, Ont., r. 25. 
Darbininkas John Gulka Ii- 
pakartas už nužudymų sa- 
žmonos.

BERLYNAS, rugp. 25. — 
Vokietijos laivų kompanijos 
sutarė suorganizuoti speciales 
ginkluotas jurininkų sargybas 
laivams įplaukiant į Amerikos 
uostus, kad neprileisti demons
tracijų, kokia įvyko pereitų 
savaitę išplaukiant iš New Yor 
ko laivui Bretnen. Ginklai ju
rininkams bus išdalinti tik be
siartinant

PARYŽIUS, rugb. 25. — Ko- 
lonijų ministerija įsakė ištirti 
gandus, kad ištremtasis karin
gas Morokkos riffų vadas 
Abd-El-Krim, kuris prieš kelius 
metiVs per ilgų laikų gana sek 
mingai kariavo su francuzais 
ir ispanais Morokko j e, pabė 
gęs iš Reunion salos, į kur jis 
buvo ištremtas, kai po ilgos 
kovos geruoju pasidavė fran- 
cuzams ir sutiko apsigyventi 
ištrėmime.

Laikraštis Le Matin paskel
bė žinių, kad Abd-El-Krim buk 
pasislėpęs nuo Franci jos polici
jos ir nežinia j kur pabėgęs.

Kolonijų ministeris betgi sa 
ko, kad Reunion salos guber
natorius butų tuojaus telegra 
f avęs, jei hutų pabėgęs riffų 
vadas. Betgi iš gubernato
riaus dar jokios "žinios ne
gauta.

SAN FRANCISCO, Cal., r. 
25. — Vietos moterų skrybėlių 
dirbtuvių darbininkės sustrei
kavo, reikalaudamos pripažini
mo unijos ir pekėlimo algų.

WPA darbininkai negalį 
streikuoti.

KAUNAS. — Kėdainių aps., 
Grinkiškio vai., Juodelių km. 
gyveno ' mažažemis ūkininkas 
Dapkus. Jis prieš kelerius me
tus vedė kaiminkų ir su ja su
silaukė sunaus. Sugyveno vi
dutiniškai, tik kartais Dapkus 
išsigerdavęs ir tada su uošve ir 
žmona susibardavęs.

Pernai metais Dapkus pasi
kvietė mūrininkų K. Turkų pe
čių pastatyti. Dirbdamas pas 
Dapkus, Turkus įsimylėjo Dap
kienę ir pradėjo flirtų. Jis pe
čių pastatęs ir išėjęs kitur 
dirbti vis dar pas Dapkus užei
davo ir slapta su Dapkienę my- 
lėjęsis. Dapkienės su Turkum 
romanų pastebėję kaimynai, o 
ir pats Dapkus skųsdavęsis, 
kad jo žmonų Turkus vedus iš 
kelių.

Ir štai nei iš šio, nei iš to 
sausio 5 d. rytų Dapkus randa
mas savo šuliny prigėręs. Po 
keturių dienų jis palaidotas, 
sk rodimas nedarytas. Palai
doju'S Dapkų, Turkus atsikėlė

? Del DaplMi 
abejojimų, įtarimų, 
line policija pradėjo 
rinėti.

Sausio 4 d., kaip 
žmonės, Turkus sukinėjos Dap
kų, apylinkėje, o vakare pas

’/ Kur jis naktį 
neįrodęs.

WPA darbininkai streikuoja.

MOUNT HOLLY, N. J., r. 
25. — Apie 600 WPA darbi 
ninku Burlington kauntej strei
kuoja, reikalaudami pakėlime 
algų Įr sutrumpinimo darbo 
valandų. Kartu dedama pas
tangų įtraukti į streikų vista. 
7,000 kauntės WPA darbinin
kus.

washingJon, 
valstybės departamentas gavo 
žinių, kad Lenkijos teismai 
Ostrowe nutęįsė vieniems me
tams kalėjimai! amerikietę 
Mrs. DoroU^i^tkinson. iš-Mhi 
neapolis ,<už/tai, kad ji prasi 
žengė su Lenkijos pinigų mai
nymo įstatymais ir pervažiuo
dama sienų neparodė muitinin
kams $5,000 kredito laiškų ir 
$14 pinigais.

Ji yra duktė buvusio Ham- 
line universiteto, St. Paul, pre 
zidento ir žmona Minneapolis 
malūno viršininko, Į Lenkiją 
ji atvyko dayvauti Kro.kuvoj 
įvykusioj internacionalinėj uni-v 
versiteto moterų konferencijoj.

Amerikos ambasada 
pastangų jų paliuosuti.

WPA darbininkų reikalavimai.

WASHINGTON, r. 25. — 
Prezidentui Rooseveltui liko 
įteikta visa eilė WPA darbi
ninkų reikalavimų. Reikalair- 
jama $40 į mėn. minimum al
gos, taipjau pakėlimo algų vi
siems kitiems WPA darbinit- 
kams, mokėjimo amatninkams 
esančių toje apielinkėje algų ir 
pavedimo Workers’ Alliance of 
Am. atstovauti WPA darbi
ninkus.

&EATTLE, Wash., r. 25. - 
Penkios rakandų dirbtuvės, 
kuriose dirbo apie 400 darbi
ninkų, buvo priverstos užsida
ryti, susferikavus jų darbinin
kams. Samdytojai 1 liko pa-' 
kviesti pasitarti su penkiomh 
Tacoma dirbtuvėmis, kurių dar 
bininkai sutreikavo pereitų sa
vaitę.

Skiybėlių darbininkės 
sustreikavo.

kaltino.
Nors jie patys prisipažino, 

ypač Kamenev, pilnai užsitar
navę mirties bausmes ir kad 
jie mirsiu drąsiai, bet teismui 
išnešus mirties nuosprendį vi 
si jie labai nusiminė ir susmU-

GIBRALTARAS, rugp. 25. — 
Sukilėlių kareiviai pamaži ar
tinasi prie Madrido ir jau pa
siekė Talavera. Pietuose gi 
artinasi prie Malaga ir jau pa
siekę Estepona.

Mušis eina prie Cartagena 
svarbios valdžios laivyno ba
zės,

šiaip didesnių mūšių nėra, 
nes sukilėliai bando pasilsėti 
ir susitvarkyti prieš pradedant 
naujų Madrido puolimų iš piet
vakarių pusės. O sukilėliai 
tikrai yra labai pavargę ir rei
kalingi poilsio.

Sukilėliai taipjau skelbia tu 
rį Tetuan, Morokkoj, 20,000 
Morokkos maurų kariuomenę 
paruoštų išgabenimui į Ispani- 
jų kaip tik bus parūpinta lai
vų tų kariuomenę išgabenti.

Angliakasiai įėjo j Oviedo.
X . *. z

Iš Lisbonos, Portugalijoj, 
ateinančios Ižinios sako, kad 
Guadarrama kalnuose, į šiaurę 
nuo Madrido, prasidėjo smar
kus artilerijos veikimas, kas 
esu rodo sukilėlių ruošimųsi iš- 
naujo pulti Madridu. Sukilę 
liai į ten atgabeno ir mautus.

Smarkus mušis eina prie 
Navalmoral, kur valdžios ka
riuomenė bando perkirsti su 
kilėlių komunikacijos linijas.

Angliakasiai, kurie laiko ap
supę Oviedo, šiaurinėj Isįani 
joj, jau persilaužė per sukilė
lių eiles ir pasiekė meisto pa
kraščius.

Valdžios lėktuvai pradėjo 
bombarduoti istoriškų Alcazai 
tvirtovę prie Toledo, kurioj 
yra užsidarę apie 1,000 sukilė
lių vyrų ir moterų. Jiems bu
vo duota proga pasiduoti, bet 
geruoju pasiduoti jie atsisa?

NAUJIENOS 
Thr lithuanian Daily news

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

Phone CANal 8500.

Ofi- gailavimų” už savo darbus, 
daliai paskelbta, kad 16 buvtt- Buvo apgailėtinas vaizdas, kai 
šių bolševikų vadų, kuriuos va- seni revoliucionieriai teisme sa 
kar teismas pasmerkė mirčiai ve plakė, vienas kitų spiaudė 
už suokalbiavimų bendrai, su Į ir visaip vienas kita niekino ir 
Trockiu nužudyti Stalinų ir 
įvesti Rusijoje “fašistinę” dik 
tatu-rų, jau liko sušaudyti.

Sušaudyti jie liko tik už 24 
valandų po teismo nuosprend
žio, sovietų pildomų j am komi
tetui atsisakius juos pasigailėti 
ir pakeisti jiems mirties baus-

MINNEAPOLIS, Mįnn., r.
25. — Streikieriai sustabdė ūki 
ninkus, kurie bandė patys pri
statinėti ūkio produktus urmo 
grosernėms, kurių trokų drai- 
veriai sustreikavo pereita sa 
vaitę. '

30 grudų svirnų, keturių ma 
lunų ir kelių pašaro sandelių 
darbininkai streikuoja, reika
laudami pripažinimo unijos.

Septynių brangmenų gųjny- 
bos firmų darbininkai sUstrųi 
kaVo, reikalaudami pakęlinję 
algų ir pripažinimo unijos;

Penkios dirbtuves užsidarė.
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Lenkai nuteisę kalė- Perkūnija vakar Chi 
cagoj užmušė du 

golfininkus

Trockis sutinka stoti teisman 
— bet tik Norvegijoj.

OLSO, rugp. 25. — Ištremta
sis bolševikų vadas Leonas 
Trockis paskelbė, kad jis su 
tinka stoti teisman įr įrodyti, 
kad jis nedarė jokių sumoksiu 
nužudyti Stalinų, ar nuversti 
jo diktatūrų. L

Bet jis nesutinka važiuoti į 
Maskvų ir ten stoti teisme 
kaip siūlė Norvegijos darbiečių 
vadai, o sutinka duoti savo 
parodymus tik bešališkame 
Norvegijos teisme.

Kur jie liko sušaudyti ir kaip 
mirties bausmė buvo įvykinta, 
to neskelbiama. Taipjau ne-i 
paskelbta kodėl buvo taip sku? 
binamųsi juos nužudyti, ned 
pirmiau buvo skelbiama, kad 
jie nebus žudomi, bęjg . valan-

Nužudytieji didžiamoj 4yi*K 
buvę žymus bolševikų vadai, 
pagelbėję įsigalėti Rusijoje 
bolševizmui ir Lenino diktatū
rai.

Tarp sušaudytųjų yra Leo
nas Kamenev ir Grigonį Zinov
jev, kurie kartu .su Trockiu 
sudarė triumviratų, valdžiusį 
visa Rusijų laike Lenino ligos 
Betgi Leninui mirus valdžia pa
teko į Stalino rankas ir jis pa' 
sirupino kuogreičiausia nusi
kratyti buvusių vadų. Visi 
trys atsidūrė ištrėmime. Troš
kiui buvo leista išvažiuoti už 
sienin, o Zinevjev ir Kamenev 
ir keli kiti padarė “atgailų”, 
viešai prisipažino prie savo 
“klaidų” ir jiems buvo leista 
sugryšti į Maskvų. Bet aug- 
štų vietų valdžioje jau nebeat
gavo.

Kada 1934 m. Leningrade 
liko nušautas vienas žymiausių 
Stalino padėjėjų, Sergei Kirov, 
jie vėl liko suimti ir apkaltin
ti už suokalbiavimų su Trockiu 
išžudyti Stalino padėjėjus 
Nors tada liko sušaudyta šim
tai ir nors Zinovjev ir Kame
nev taipjau prisipažino palai
kę ryšius su trockininkais, bet 
jų tada nežudyta ir ikišiol jie 
buvo laikomi kalėjime. Dabar 
jiems buvo iškelta nauja byla 
dėl suokalbiavimo su Trockiu 
nužudyti patį Stalinų.

Visi kaltinamieji teisme vie
šai “prisipažino” prie sumoks 
lo nužudyti Stalinų ir kaip įma
nydami kaltino Trockį ir vie
nas kitų ir reiškė didžiausj “ap-
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VERGIŠKUMO 
DVASIA

Efepolemizuojarit su "'Darbi- 
ninklj žodžio” beiidtadatbidis 
bendro frontu klausimu pažy
mėjau kaipo fakto Trockio pa
reikštas mintis dėl Hitlerio įsi
galėjimo Vokietijoj.

Pamatęs tai “D.- ž.” iedak- 
toriiis paskelbė saVo laikraštyj 
j e, kad J. Jokubynas pasirinko 
Trockį sau už vadą. Pas ko~ 
muhistirs, pasirodo, be vado riši 
žingsnio, — net ir straipsnelio 
negalima parašyt neturint va
do prieš akis. Tur būt, dėl to 
jie jr kitiems skubinasi prime
sti vadus. Socialistai yra lais
vi žmonės ir jokių vadų negar
bina.

Tų laisvų žmonių grupei aš 
irgi, prijaučiu, ir jeigu rašyda
mas pacitavau Trockio mintis, 
tai tik todėl, kad jos tuo at
žvilgiu buvo teisingos, o teisy
bė turi būt mums visiems nau
dinga. Antra atsukus, aš noJ 
rėjku parodyt kaip vakarykš
tis komunistų “dievas” kalba 
apid šiandieninį komunistų “die
vą”’...

PADĖKA UŽ APLAN
KYMA LIGOJE

trys 
revizijos.,

žitibiria< tif'jį prisidės $rie to 
Kilnaus’ tifcštd, af riė f

Rugp. 18 d. 6 Dėfiišbri AVe. 
minėtas komitetas tyrėjo savo 
pirmą .posėdį, kuriame svarstė 
veikiftiO planus ir pasiskirstė 
pdtėigdnris taip:

A. Freiizėlis; pirriL
V. Mailių sėferi
U. Vaitkiene, ižd.
Taip pat išrinktos ir 

komisijos. Būtent,
šyiėiinįiy ir paretigimp.

komitetas sau vardą pasi
skyrė lokį: Tchrcitito Liettivių 
Komitetas Demokratijai At- 
stdigtt

Komitetas nutarė priimt’ 
veikimo programų; ir artimiau
sioj ateityje šaukti vėl masinį 
mitingą, kuriame bus apibudi
namas komiteto veiikimo pla
nas' ir kiti klausimai.

komitetas perėmė nuo buvi*- 
sio- bendro fronto komiteto iž
dą su $7.00, nes šitam kom 
esant buvusio kom.. veikimas 
atpuola.

Tenka pažymėti, kad kom. 
sudarytais iš eriergingų asme
nų, kurių tarpe yra ir 3 mo 
terys.

Reikia tikėtis, kad komite
tas bus veiklus ir savo parei 
gas uoliai pildys. Svarbu, kad 
tame darbe visi Toronto lietu 
viai irgi uoliai kooperuotų su 
komitetu, nes tik tutomet galės 
būti geras pasisekimas.

Tad lai gyvuoja Toronto lie
tuvių solidorumas už atsteigi 
mą

TORONTO. — Liepos mėn. 
31 d. buvo man padaryta ton- 
sulą ir‘ titišieš Operacijos;. po 
kurių per porų savaičių tėkd 
gtilėti ititoje. Ir jei tie malo
nių dtmigU-ių gausus aplanky
mai, tai tos dvi savaitės butų 
buvusios žymiai ilgesnės.

Dabar jau esu sveika ir no
riu išreikšti draugišką ačiū vi
siems jriarie aplankusiems; 6 
drauge it gerb. Naujienoms.

E. Frenzeliene.

stengiasi tižsimitšti gerdamas 
alų ai* (bgiihęį *;

Taigi ęko-
iitimiŠkoš .Sąlygos, dabartinė 
santvarka yra didžiausia kai- 
tininkė tty W šigtldįėtt pra
deda labai piaįiiitis proto pa- 
trikirtiai. Kitas dalykas — tai 
gimdymo kontrolė. Darbininko 
šeimai keli vaikai sudaro sun
kių Paštų. Drižtiai tie vaikai, 
kaip jau minėja#, nėra pagei- 
dalijami ir atsiranda per “klai
dą^ Tų “klaidų” butų galima 
išrengti, jei ŽtaoiieB ItiišVki it 
nevaržomai galėtų Įsigyti tik
slių itiformacijų gimdymų 
kontrolę.

jai kr laiferitščiuį fėikaiitigd pi- 
piiriiyčįft^ ii* kaijpi id; Dlriktuk, 
pakliuvai į ta pįHttiyėūį?

Sakyk brolau, ar pjautuvą 
jus irgi pįpirnyčion grudat?

Sįa Sė tau stiko jis man 
■— tai draugas Padauža dar ne- 
žitirii, krid drito bendras fron
tas visur? Ne tik mes Plaktu
kai ir piautuVai,- bet ir Ag 
Rieškės į Piįjitriyčią sulenda. Ii 
jųš draugai padaužos, jeigu bū
tumėt į PitiiriiyČta lindę, o tiė

Trečiadienis, rugp. 26, 1036;
KAI? IR SKUNDAS

Lietuvoj e demokrati j os!
Kom. Narys.

AR TAI VYKĘS

Viėtio Ontario miešto majo
ras pareiškė; kad reikia steri
lizuoti silpnapročius, o ypatin
gai ttitis, kuriems teikia pašal
pą teikti. Pavyzdžiui; Btand 
ford mieste esanti Silpnapročių 
šeimd; ktirios per pašktititiitis 
šešerius sti viršum itiettis iif 
vienas Darys nedirbąs. Tos šei
mos išlaikymui iki šiol jau iš
leista $10;80&

Paviršutiniai žiūrint; to ma
joro pareiškimas atrodo gana 
logiškas. Iš tiesų, .jeigu iš Silp
napročių tėvų gimsta silpna
pročiai vaikai, tai ar nebūtų 
išinintinga padaryti tam galas t 
Vadinasi, sutvarkyti taip, kad 
šilptiaptočiai negalėtų vaikų 
turėti.

Butų galima visiškai majore 
pasiūlymui pritarti, jeigu vis
kas btitŲ aišku. Atsieit, jeigu 
viskas birtų žinoma apie proto

Kanados Padaužų 
RESPUBLIKA 
v ' - ■ - ■■ ■ '

Jūsų PadaMžDs 
ims

: . . ; ■ i... :

Viši kiti vaikščioja Karalie
nės gatve, ė UŽ sakau: kuo blo- 
gestiiš karalitis? ir dui King- 
štryčiti net iki Sotiisaidti. Tik 
žiuriti; kad paežerių Plaktukas 
iš Vieno žodžio Pipirriyčios tik 
kabaldi, kabaldi kad kitiiitia. 
liei I Hėi! — sušukau ir pri
sivijęs -
sakau —* aš jau senai tavęs 
iešfcati, 0 tti Vis kaip slapukas 
A! Sveikas, sveikas draugas 
padauža — sako jis man. Drau
giškai paši sveikinom, pasikei 
tėm keliais draugiškais žodžiais 
apie orą ir kitas nebuinyčias, 
o paskū‘i aš ir prie reikalo; taip 
ir taip — sakau — ir kurių 
peibelių j ŪSU tas Vienas žo
dis 
Ko

sveikas brolau

tris 
per 
pri-: 
did-

Štai po ranka turiu Mask
vos “Pravda” iš 8 d. rugpjū
čio* 1936 m., kurioje yra įdė
tas. straipsnelis nuo Maskvos 
niršto išdirbystės darbininkų 
drg. Stalinui. Kiek tame straip-j 
snelį vergiškumo, tai net gėda 
ir skaityt. Darbininkai, kurie 
atliko darbą savo pūslėtomis 
rankomis, ir už tą jų pačių 
atliktą ųąrbą kaip kokie ver
gą* klonfbjasi visogaliui Stalį 
nuPj, štai keletas tų vergišku^ 
mo/ dvasios persunktų yjarbinįS 
mi^

“Mes esame dėkingi mukų 
brangiausiam, musų mylimiau
siam, musų išmintingiausiam, 
mūšų vadui ir mokytojui, mu-i 
sų tėvui ir draugui, musų švie
sos prožektoriui”. Ir taip visa 
litanija be galo ir krašto 
saldliežiuviavimas tęsiasi 
višą straipsnelį; pagaliau 
duria, kad esame dėkingi
žiajai partijai Leriirio-Stalina 
Tai štai prie kokių kvailysčių 
prieina žmonės! Tai stačiai sti-i 
fanatizu'otų davatkų šauksmas/ 
Blaivai protaujantis žmogus 
negali nė įsivaizduoti tokiį rie 
sąmonių, kokios dedasi dikta 
torių valdomose šalyse. Tokiti 
dvasios ‘ vergiškumu yra užsi
krėtę ir mūsų komunistai; jie 
begarbindami savo “dievą” Sta
liną mano, kad ir kiti žmonės 
be vadų gyvent negali. Tuo tar 
pu laisvos minties žmones biati- 
risi' tokiais dalykais.- Nėstebė- 
tiną, kad. ir toj pAčioj Husijoj 
vyksta tarp'vadų tokios žiau
rios rietenos, kur vieni kitus 
net Nugalabyt pasirengę! O 
ž.” redaktorius tuo pačiu laikti 
siūlo mest plepalus ir stoti ben
dro fronto labui dirbt! Pasa
kysiu atvirai: draugas Yla pir
ma jus padarykit bendrą fron
tą komunistų partijoj ir tik 
tuomet kvieskit kitų pažvalgū 
žmones į bendrą trotilą.

" ’ J. Jokub>titis.

g JVAMYB^ , , 
^Gyvatė “gražuolė”

j Toronto iš Britų Guianos 
liko atgabenta gyvatė “gražuo 
Jė” kaip eksponatas ateinančia’ 
Kanados Nacionalėi Parodai 
kuri prasidės ttigpiučio 28 d. 
it lęsis iki rugsėjo 12 d. Gy
vatė esanti išimtis iš ankščiau 
matytų. Ji yra šokolado spal
vos su geltonais taškais; 7 pė 
dų ilgio ir Storis lygtis vyriš 
kos rankos apvalumui. Iki pa
rodos gyvatė “gražuolė” patai 
pinta Toronto Riverdale zoolo 
gijos darže. Parodoje ji bus pa 
talpinta “Children’s Zoo”.

----- o------
“Community Siiigėts^

Kiekvieną sekmadienio vaka
rą 10 vai. 30 min. per radio 
stotį C.F.R.Bf. Toronte trans
liuojama iš NetV Yorko laisvų 
dainininkų choro prOgttirtiai, 
kurie yra įdomus tuo; kad ten 
susitelkia tūkstančiai atsitikti 
nai pakliuvusių dainos mylėto
jų ir jie visi bendrai labai gra
žiai dainuoju įvairių įvairiau 
sias dainas. Kas esate dainų 
mylėtojai, patariu tų programų 
klausytis.

Frailces,

Toronto lietuvių 
komitetas

Toronto lietuviai eriėrgingai 
imasi darbo gynime demokra 
tijos. Kaip jati buvo minėtą, 
rugp. mėn. 7 d. buvo išrinktas 
komitetas masiniame mitinga 
iš 5 narių, ir nutarta 
iš visų org, po vieną 
komitetui papildyti.

Tiesa, trys org. jau
savo atstovus, tik šv. Jono pa
šalpos dr-ja kol kas neturėjo 
savo susirinkimo, todėl nėra

kviesti 
atstovą

išripko

Padaužų Respublikoš Skiih- 
dų Komisija, gavo panašų rąŽ- 
tą į Žemiau išreikštus žodžius : 
Musų dr-jos susirinkimuose 
prieš kokį laiką atsirado ora
torių, kurie mus moko už su
sirinkimų sienos akis išsidras- 
kyt, nosis nūsibalnot arba ir 
galvas nušišukyt; o susirinki
muose vėl bučiuotis. Taip mes 

___________ šventai klausėm ir sėmėtii iš 
Mtiž kitur — butų viskas buVę į musų oratorių išminties tėčio, 

4*____________________ kol jų rėtis liko tuščias it jie,
oratoriai, patys pradėjo susi- 
finkimtiošė’ kitiems akis dras
kyt. Ką turėtų į susirinkimą 
einantieji daryt, kad būti ap
saugoti nuo panašių akcijų? 
Padritižų Skundų Komisija pa
taria eirianiiems j stisirihkimą 
Užsidėti ^dafchet'š riiašk”.

— P. R. S. Komisija.

aš neturiu ant ko pasiremti 
kaip anie draugai.

Į.- * 1 ■ : ‘ «■
/ ■ ■■ «^*-0---------

Pirmas vyras: Kokios spal
vos jos maudymosi kostiumas?

Antras vyras: Negalėčiau pri
sakyti, nes buvo nugarą atsii- 
kus;

Bėjė — šakitu — pipirtiš j ti
sų pipirnyčioj, tai, žinoniti, rau
donus malat....

O! Nei Nė, draifgas Padau 
ža; mes malam visokius, — 
kattais raudonus, kartais bal
tus, o kariais riet ir juodus. 
Tai priklauso ntio to; kokį uka- 
zągatinafn. '

Tai jus dar fr ukazij turit 
klausyt ? Na tai mums padau
žomis dali g gerinti gy Vetit, rineS 
valdmhėslaisvai ir Jokitj ukazp 
tie tik neklausom, bet ir ne- 
griutiam. Ng) tai ititi tarpu — 
sakau 
bititis. ...
bridriti Plaktuk; tėti tiem redak 
ttiriatii, kad jie FipirnyČią bis 
kį patiVtižUtą, ries bešikrirščiuo 
datiii sudaužys ir padarys 
tys

- pakaks; turiu sku- 
Pašrikyk —r sakau —

sau nuostolio.
Jtistį Padauža

pa

JUOKAI

Vyras bučiuoja parvažiavu
sią po ilgų atostogų žmonų,- o 
sūnūs duris pravėręs riktelėjo: 
Tėte, tėte, ką darai, aš tarnai
tei įskųsiu.

—o— . .

Dtabužiš ne Vieri fettiid įjaVir- 
šų puošia, bet ir širdele jaučia
si geriau persivilkus po poros 
mėnesių švariais baltiniais.

ahiiitfa ii.r. ifYi apauto
Offeb Tel. Boulevard 5Š18 

Rez. Tel. Victdry 2343_

Moteris besimokanti šoferatf- 
ii; At daug man dar reikia 
kol šoferaiiti išmoksiu.

Mokytojas: Dar kokį tuzi
ną.

Moteris: Pamokų ?
Mokytojas: Ne, karų 

mobilių).
(auto-

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30^8:36
Nedaliomis pagal sutarti.

Pitone CArial OlėŽ

GYDYTOJAS iri CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas RepubHe 7868

taip kimba prie Padaužų ? 
jam tupintis) kiek padau 
ir į kur jiė raišo ir 1.1. ir

O kaip — sakau -

FAtAftiMAl

Anuo metti vienoj popieroj 
buvo parašyta, kad susirinki 
me perdaug čiaudima ir buvo 
pasiūlyta išsigydyt.-

Kaip Padaužoms jau žinoma, 
čiaudulys užeina netikėtai ir 
visai nelauktai, tai saugiausia 
btis, jėigti kiekvienas į šitai- 
rinkimą eidamas pasiims su 
savim ir daktaru.

Tačiau šiandien -to negalima '^sdky tį.^ir SsMęO' 
to žmogus per sesenus;‘metus 
gyvendamas \ iš pašalpas dažnai 
netenka pusiausvyros. Be to. 
iritisų laikų gyvenimo sąlygos 
yra tokias, kad jos labai pri
sideda prie proto patrikimų.

Pirmoje vietoje pakalbėkime 
apie darbo žmonių šeimas. Vai
kas šeimoje labai dažnai yra 
tielatikiariias svečias. Jis ir at
siranda pet “klaidą”. O tai to
dėl, kad ekonomiškos sąlygos 
yrti labai sunkios. Dirbti tenka 
ne tik tėvtii, bet dažnai ir mo, 
tinai, dei motina dirba, tai ga
lite sau įsivaizduoti kaip vai
kai auklėjasi.

T^aip, tokiu atveju vaikai 
auklėjasi gatvėje. Kai motina 
parėiria iš darbo, tai ji dažnai 
sti srivo vaikais negali nė su- 
Sikalbėti, — tokiais jie žvėrį? 
kais išvirsta.

Motinai tie tik dirbtuvėje 
tetika dirbti, bet it namie Vis
ką apžiūrėti, viską. paruošti 
Nėra reikalo aiškinti, kad vi- 
$a tai nėtvtis Veikia.

Nedarbui siaučiant atsiranda 
dar daugiau ftipėsČių. Kai žmo
gus per diėhų dienas vaikšto 
iš vienos vietos į . kitą ir vis 
darbo negali gauti, tai, paga
liau; kur centą pasigavęs jfs 

.^■e—mA.. • ,,r„ U i .....

apie Vie
no žodžio Pipirtiy.čią,* kam dar
bininkiškos proę^s nupirktą po- 
pierį naudoja ištiesdami Pipir- 
tiyčią net per tris špal'aš. AI? 
Padaužos ttii padaužos, gyvi sti- 
tvėrimai— Sakau — tai jie tu
ri garniztiotis ir per laikraš
čius už savo teises kovtit. Ki
taip sakant, pilnas svietas pa
daužų ir jie visur reikalingi ir 
visur tinka, bet pasakyk man. 
brolau Plaktuk, ■ kam redakci-

AKUŠERES

Rėliefo darbininkas forma- 
nui: Gjėe whiz, aš neturiu lo
petos.

Formanas: Gerai kad netu
ri, nereiks dirbti.

Darbininkas: Aš žinau, bet

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

f 4

f . ADVOKATAS
Miešto ofisas—127 N. Dearborn St. 
fcamb. 1431-14214—tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
Tel. Botilevard 1310. 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47tti StrtM 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro; 

Seredoj pagal sutartį.

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

vak. Nedalioj pagal sutarimų.
Ofisti Tel,: Bęulevard 7826 
Namų Tel.: Prospect 1930.

Geriausi Degtine... Gerkit
KENTUCKY YEARLING

VIENU METU SENUMO.

NATHAN
KANTER

Dabar gajima gauti kaimminiam taverna.

MUTUAL LIQUOR CO.
4101 South Halsted Street 
Virt Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIŠ DISTRIBUT0HI9 ; \

Mrs. Anelia K. Jarusz
J Physical Therapy

" ąnd Midwife
fe636 S. Western 
Avė., 2nd fiodr 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
giihdymo riataūti- 
še ar ligoninėse, 
d u odų massagė 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets irtt. 
Moterims it mer
ginoms patari
mai dovanai.

JOSEPH X GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUĖ 

Res. 6515 So. Rockwell. St.
Tėlėphoriė: Repūblič 9723

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Tėlėftiiias Virginia 6036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nerišlioj pagal sutarti* 
______ __ i____ -------- ;--------- - —
_____ Kiti. Liettiriai
Tėl. Botflevafd 5914 Dieną ir Nafctj 
OfisO valandos: nucr 2 iki 4, mto 7 
iki 8:30 v. Nedel. nuo 10 iki 12 a. m.

Laidotuvių Direlctoria-i
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

a.mbuuancA Patarnavimas diena ir naktį.
Turime KdplyČias Vteose Miesto Dalyse.

4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742
Brighton Park Skyrius, 4447 S. Fąirfiėld, Laf. 0?27
~ ŠTc. LACHAVICZ
42-44 Eašt 108th St. Tėl. Piillman 1270 arba Ganai 2515 ----------------------------i-------- x

Phone Yards 1188• • 4 v .-I .. «... * •8819 Lituanica Avenue

J.LlULEVIClUS
4092 Afchef Avenue / Pbotiė LafAyėttė 8572« .... . - « k t- ■ < » - > •, » . •> > • t s t -• • r

A. MASALSKIS
8807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4189
-    • t v--K- >.*■ ■ t ' "i “ •’ <. * - -.A'* ! . ' >

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero* Phone Cictttti 810®

J.F.RAl>21UŠ
Phone Canal 6174

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phonės Souievard U20M41®J .; V. f..............   . - ■ ... ...

668 West 18th Street

EžERŠKlS IR SŪNŪS
1073,4 Š. Micliigan Avė. Tel< Ptillman 5703

&M.SKŪDAS
.718 West 18th Street Fhdnė Monroe KB'/t

... ...................... — t .................. i. t ..t,-ti.v...

* LACHAWIGZ ir SŪNUS
2314 Wėst 23rd Place Plioneg Canal 2515—Cicero 5927

AMBttANCĖ PATAftSAVIMAS DIENĄ ją NAKT| 
YARds 1741—-=1742 
X F. EUDEIKIS

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. Tek Caluhiet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510
• . - '■ -„u.' ' - ----- .

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

ŽŽ01 W. Cėriiak Road (W. 22 St.)
Ofiso) valandos: Kasdien ntio 9 iki 5
Vakarais: Panedelia, Scredos ir 

PėtnyčiOš 6 iki 9.
Telefonas Canal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell Street 
Telefonas Republie 9600.

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 787

Vai. 9 ryte iki' 5 vai. vakare.
Ofiso TeL Cėiitfal 4496

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: —i Hyde Park 3395

HiiHir ................... ..h >,ti■ k-

AKIŲ SPECIALISTAI 
DR. a SERNER 

LIETUVIS
_____ Tel. Yards 1ŠŽ9

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

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

kampas Halsted St. 
.Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 8 
Nerišliomis ritio 10 iki 12 vai. dienos 

■i«i Mint tiul iuiii’ii .............

LIETUVIAI
gydytojai ir denTistai 
Amerikds Lietuvių Daktarų 

____ _.... Draugijos ^Nariai . . ____

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

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

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS 
Gydytojas ir chirurgas 

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

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidenciją, 

3335 So. Hiilsted St 
CHlČAGO. ILL.

DR. A. X MANKAS 
PHYSiClAN-SURftEON 

Office 4070 Archer Avenne 
Tel. Virginia, 1116. 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 
Offieė & resideifce 2519 W. 43rd St 

Tel. Lafąyette 8051 
Valąndoš: 9—10 ryto', 5—6 p. p. 

Kasdieh, išskyrus seredą. 
Sekmadieni susitarus.

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinomas per 35 

taėtas kaipo patyfęs gydytojas Chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas , ligas 
vytą, moterų it tdikU pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietšisus,

Ofisas it Laboratorija: 
1034 W. 18th St., netoli Motgsu St.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
ntio 6 iki 7:30 tai. vakaro.

Tek Canal 3110
, Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Cehtral 7464
Y T-'- .'"- IL. . . 1 - ._ *j į

Dr. Charles Segal
4729 So. Asfiiand Avė.

2-fOs lubos 
CHICAGO, ILL. 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
va . po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

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

r , Ofiso valandos:
Ntio 10 iki 18 ,diėną, 2 iki SpdMrių

7 iki 8 vai. Nedėl. nito 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2409

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

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytoja# ir Chirurgai 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir. visų 
ciniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony lėland Avė.
Valandoj: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniais KP^-12 
dieną.
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IkorespondencuošĮ
Rockford, III

Kalbėjo J. Stilsonas

tų į jų rankas. Bet Stilsonas 
pareiškė savo gynimo komite
tui, kad jis kaip fašistų, taip 
komunistų nenori į savo gyni 
mo komitetą, nes komunistai 
kaip ir fašistai vėlesniais lai
kais (prieš jo suareštavimą) 
pradėjo viešai prakalbose išda
vinėti jo slapyvardį, “a-a, koks 
tu Butkus?

Antru atveju kalbėjo apie 
darbininkų vienybės reikalingu

Rugp. 20 d. čia kalbėjo iš ka
lėjimo išėjęs J. Stilsonas. Pra
kalbas jam surengė vietos LDD. 
kuopa. Nors oras buvo neblo
gas, bet gal būt dėl šilumos 
ar dėl to, kad žmonės atpratę 
nuo prakalbų, publikos buvo n». 
daug. ' i

Kalbėjo dviem atvejais: pir- mą, ir kaip komunistai “kai
mu atveju apie tai, už ką jis1 riašparniai 
karo laiku buvo nuteistas ka
lėjimam — už prieš karinius 
lapelius, kurių autorium buvo 
ne jis ir kaip jis draugų per
kalbėtas buvo nuo kalėjimo pa
sislėpęs, ir kaip pastaruoju lai
ku buvo areštuotas ir išvežtas ri visas kom. Internacionalo in 
į kalėjimą, ir vėliau, susida- strukcijas pildyti be jokios kri- 
rius jo gynimo komitetui ir tikos, nes kitaip eisi iš part - 
pasidarbavus buvo iš kalėjimo,jos laukan.
paleistas. i Pasibaigus prakalbai buvo

Tai buvo įdomu klausytis, o leista duoti klausimai. Pirmiau- 
ypač kaip jis pasakojo apie ka
lėjimo gyvenimą, ir tą atmos
ferą kaip žmogus dvasiniai ka
lėjime jaučiasi. Taipgi buvo 
įdomu girdėti, kaip jo gynimo 
komitetas susidarė iš gerai jam 
žinomų asmenų, ir jis tam ko
mitetui pilnai pasitikėjo, tai 
“Laisvė” ir “Vilnis” parašė, 
kad komunistai tam komitetui 
nepasitiki, o kad pasitikėtų, t./ 
komitetas reikia rinkti nuo 
“srovių”: nuo komunistų cen- 
trobiuro, nuo LDLD. ir nuo 
LDS. Taigi pas komunistus da
bar atsirado “trys srovės”, ko 
pirmiau nebuvo girdėjęs — sa 
ko kalbėtojas. Iš to aišku, ko
munistai norėjo, kad aukos su
rinktos Stilsono gynimui patek-

tu Stilsonas!

’ nori darbininkus 
“vesti”, bet darbininkai jų ne 
klau'so. Ir jie pasisekimo ne
turės tol, kol pas juos bus ta 
kvaila “kairumo manija” ir no
ras visados tik darbininkus 
“vesti ir vesti“. Komunistai tu-

klausimas”, 
tęsėsi apie tris minutes 
ir pasibaigus “klausi- 

kalbėtojas sako: “čia tai 
prakalba, o dabar, tai 

Klausimo

šiai buvo duota 
kuris 
laiko, 
mui” 
buvo
duokite klausimą”, 
davėjas antru kartu duoda klau
simą: “ar komunizmas išliuo- 
suos darbininkus ar LDD.?” 
Kalbėtojas sako, kad nei ko 
munizmas, nei LDD. darbinin
ką išliuosifoti negali; komuniz
mas yra teorija (logiškai butų 
sakyti: ar komunistų partija 
išliuosuos). Darbininkai tik pa
tys save gali išsiliuosuoti (iš 
kapitalizmo), įsisteigdami to
kią valdžios tvarką, kokia jiems 
geriausiai patiks. Kitas daro 
pastabą, kad kalbėtojas per

Vaizdas iš Ispanijos sukilimo.

daug apie save kalbėjęs, kas 
klausytojams esą neįdomu ir 
nuobodu, ir kad kalbėtojo bu
vimas kalėjime, tai buvęs jam 
tik “vikeišinas”. čia Rockforde 
yra tokių, kurie buvę kalėji
me ir akmenis skaldę, o apie 
save, daug nesipasakoju. Pasta
bos darytojas, matyti, turėjo 
tikslo kalbėtoją “susarmatyt”, 
ir tokiu budu jam “užvežt” dė 
lei jo pakedenimo “kairiaspar- 
nių”. Bet ęia kalbėtojas sako, 
kad vietiniai, kurie buvo pa

jie pas jus atvažiuoja be ir. 
strukciją iš Maskvos?

— Buvęs prakalbose.

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: 

Namų Apšildymo Reikmenis 
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,nedėlioj nuo 9 iki 12 dieną.

J

Tt •> y

Sergantiems patari- 
, mas Dykai

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

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St.

GHICAGO, 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.

tekę į kalėjimą, tai jie patys 
ten nuėjo. (Karo laiku keletas 
vietinių komunistų nusitarė ge
riau eiti į kalėjimą, negu re
gistruotis, ir jie numaršavo į 
policijos stotį ir pasiprašė, kad 
juos priimtų į kalėjimą. Vie
tinė policija jų prašymą išpil 
dė ir vėliau jie buvo pasiųsti 
ten, ku‘r akmenis skaldo). Kal
bėtojas sako, kad jis nei pa
stabos darytojui ir nei vienam 
nepavydi tokio “vikeišino”. Ti
kas tik nori iš komunistų gali 
tokį “vikeišiną” lengvai gauti. 
Bet kodėl Bimba su Andriuliu 
tokio “vikeišino’- neima, — 
klausia kalbėtojas^ Pagaliau 
dar vienas daro ^pastabą: kal
bėtojas sakai, ka’d komunistai 
viską turi daryt pagal instruk 
cijas iš Maskvos, bet -kaip-mes 
sueinam į kuopos susirinkimu, 
tai mes svarstom be jokių in
strukcijų kaip mes norim.

Kalbėtojas sako: kada pas 
jus atvažiuoja Andriulis ar 
Bacevičius, ar jus žinot, kad

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras
3,000 MYLIŲ PASIENIUI SARGYBOS NEREIKIA

j A: * *•'' *
■ f

Canadian wheat ranch

Ottavva parliament buildingLord Twee<lsmuir Presldent Roosevelt

OUICKLY

I I KcL)' .. b hlų’ 
DDENED ‘V-iv.,
EYES

OTTAWA, Canada. — Prezidento Roosevelto vizitas Kanadai pabrėžė faktą, kad J. V. ir kaimy
nė taip gerai sugyvena, jog turėdamos 3,000 mylių rubežių, jos neturi jokios pasienio sargy
bos, o susisiekimas per rubežių beveik visiškai laisvas. Lord Tweedsmuir yra Kanados galva, 
Anglijos karaliaus atstovas. Dešinėj yra parlamento rūmai. Kanadoje auginama daug kviečių.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

B Stop > 
Itching 
Sfiin

NiežSjimo. Mbftrtmij ir Dedervinė*— 
Žemo rreit palengvina skausmo* nuo 
suivelnina irltaclją nuo Eczemos, spuo
gu Ir panaSiu odos nesveikumu- Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonu kaipo Svarus ir saugus vale* 
tas praSalinlmui odos IritaciJu- Uigir- 
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4874. 85c. 60c. ir 81. Visi vaistinio* 
kai užlaiko.

r0R Y00”
EYES

••••. rfcommended 
fOR 40 YEARS

GAĖSINKHtb 
NAUJIENOSE

GERKIT TIK GERĄ ALŲ
(guntrosf/tf

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

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

3225 So. Lituanica Avenue u M. norkus
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 — Res. YARDS 2084

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

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00

Siųskit money orde
rį arba čekį —

rTirri <;• NAUJIENOS 
‘ 1739 So.

H4*tod Si 
HĮGAGO

120-Į
1101

901
BH

—50 
H5 

>40 
>35

M
lo-i

c 
B 
B

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.
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NAUilENOS
T*. Uthaanlaa D»tlr N4wi 

Pnbtished Daily £x£ept Sunday by 
The Ulhuanian Nev^i Pob. Co* Ine 

17«i 8oath ftaUte4 Štl4ėt 
Tinphohė CANal 8500

Į ... - ... - ■■ ■ .

” Katei:

ChicagoJ® raštai
Metams ......
Pusei mėty .................

■W~.

V

Merck 7w iŠ 
4f CMceįįhi 
Merck Srd ift
♦' " 1 "ssži

Nauitenos ėi
NaUlienu

Vi< mėnesiui 
ifa išneš 
opyn.—

Mėntatai .................. .............— 75c
ŠtfrforifVaibtijotfe, ne ChicaioJ, 

gotai -'.iu- 
B5.00

(Atpiginta) * „

>_ ___Mori^ 
Ofctatta idftji ra atsakymu.

Mirė gubernatorius Floyd B. Olson
šėŠt&diėfij jtiifŠ, šulą'iikęš vės 44 ritėtų ariižiaus, 

MirirtėšUtdš j^befbdibHuš Flbyd Bjotrištjefnė Olšdri. Ji- 
sai buvo bene įtakingiausias Amerikoje radikalas, kuhš 
ne tik mokėjo/ bet ir turėjo drąsos atvirai reikšti saVo 
pažvaiga^, nepaisydamas Ar jot bii^b pdituliAidškbį Af 
ne. Į gubernatorius jisai buvo išrinktas trečiam teriiii- 
nui ir per paskutinius rinkinius jisai skelbė šavo radi- 
kaliskį hhsistatyrrfą griežčiau, negu kad& nors.

Mbyd Ė. dfeo^L Šu^d norvegų kilmes. Daugiausia jo 
dėka Minnėsotoję jsikurė galinga Farmer-Labor parti
ja, kuri šiemet pradėjo kampaniją, kad panašios fer
merių ir darbininkų partijos steigtųsi ir kitose vaistu 
jose,- taip kad uz dvejeto metų jos galėtų susijungti | 
didelę viso krašto darbo žmonių partiją, o kitais prezi-

m

šiąją valdišką vietą, t< .
šio rudens rirtkifnAriiš Fafriier-L^bėr įlaftijA dar 

iiebutų galėjusi susiorganizuoti visoje šalyje. Todėl ve
lionis prieš šAvo mirtį išleido atsišaukiftiį į savb šip 
riiiiku^ ragindamas jribš Mštidii UŽ\ $r&identą Roošė-; 
vėli#, tilt jbigil Olšbri butij gyvėhęš iki 1940 m., tai jisai 
tikrai butų buvęs kandidatas į prezidentus. Olsonui AiL 
fus, farmerių-darbinitikų partijos organizavimo pasis& 
kimąą.btis žymiai sutrukdytas. ,

Kito tokio stipraus Asriiens, t turinčio platų patyri 
Amerikos įninku f ijidėjiįn^ ? (ūgtiiri 

Tačiau judėjimas, kurio i priešakyje Olson stovėjo, nestik 
Stoš. Amerikds darbo žriidnęs jau baigia išgyventi tą 
iliužiją, kad jiems gerovę galį suteikti “geri drąugM” 
kapitalistiškose partijoiė* Jie jau nori turėti neprifilAW 
Somą ntio kapitalistų organizaciją, Gubernatorius Floyd 
B. blsdn įlodė, kad tai, galima pasiekti Minnesotoje. Jol 
paVyždžiij;; padrąsinti, Amėtikos darbininkai ir farriiė- 
fiai riėidJimoje ateityje štds į nepriklausomos politikos 
kelią tf bišarriė krašte.

Originalis bolševizmas sunaikintas
• •Į . .

šešiolika komunistę sąmokslininkų, kuriuos Mask
vos. teismas pasmerkė mirčiai, jau yra sušaudyti. Pats 
Rusijos komdnistų partijbš Čeritro vykdomasis koriiitįj- 
tas ižltai paskelbė, praAėŠdAmas Visuomenei, kad ŽinOV- 
jevbj Kairiėnevo ir k. šuširriylėjimo prašymai buvo Ai- 
riieB , ; ’

Nuo pAšiherkimo iki stiŠaudymo , praėjo mažiau kilį 
^4 WUh&dšį hors pradžlį/S bUVo sakyta, kad nuleistieji 
galėsią gyvfenti dar tris dienas. Kodėl Stalinas pasišku- 
binb jūos taij> greitai nųgftlabiiiti, yra paslaptis, ktiridš 
riiekas iiėžifiįį kaip išaiškinti.

Nestiprantama taip pat, kodėl sovietų diktatorius 
iŠ viš3 hlltarė tuos garsius bolševikų veikėjus išnaikirfti. 
Juk ir kalėjime jie .butų buvę ;jąm nepavojingi, čia iii- 
fėjo būti arba didėlė šovL ^ _______ _ „ ____
ba jo liguist&š kefstiii^ttindš* Istorija žiiio ne vieną id- 
ki pavyzdį, kur terorišliriė diktatūra buvo pasidariusi 
Slaptosios policijos belaisvė; :;n

Gal būt, ir Staliną jo žvalgyba GPU taip įgąsdino, 
kad jisai jau nebegali jos kontroliuoti, bet duoda jai va
lią daryti ką ji nori. <’ •

Bet, nežiūrint kokios* priežastys privedė; prie šios 
bylos ir još pasibaisėtino finalo;’viena yra aišku: šėrik- 
Sis bbišėvižtftds Rusi j b jė tapo sunaikintąš.

BtfdbKb, rinka nugalabijo ^ŠrtimiausidįLėriiiib drąu- 
gus Jr^bėhdradarbittš, su kuriais jisai darė pervefsMį 
Rusijoje iSlT iri; špalib-lapkriČio mėti;, steigė sovietų 
valdžią ir organizavo viso pasaulio komunistų judėjimą. 
Troęįds dar išliko gyvas, riėž'žvalgyta nėgalejo jo pa
siekti/ bet ji Apjdbairib daugiau, negu
tfaos, IdMe yi^a sųšdridyti;

tbj‘ė pačioje bylbjė buVp dįskreditiioti ir kfeli kiti 
dat išlikę seni bolševizmo šulai: Bucharinas, Radekas, 
Sbkblnikovaš; Piatakovaš if Tomškis (pastarasis, sako, 
jau nusižudęs). Prokuroras Višinskis pareiškė, kad jau 
if jie. atiduoti tardytojui. , <

/fokiu f bųdti bolšėvižmdš tapo galu
tinai sutriuškintas ir'sutremptas. Ir tai atliko pati bol-

tatoriaus baimė —

sėviįų valdžia. t J&|u Rusijos valdžia butų batekupi i 
fašistą rarikasj tai ir tamd atiįtikiiiiS Kdriitiriištą 
vadai nebūtų -sulaukę žiauresriibg &lo. >
; M W M rėeįidčŲa^
liucija y#kiftW ^vdlįucijbs •’ , Kokį rekordį dabar palikssl(<bylu iŠ^fijriįf fefc

pagedę suliesi .,...> ‘
tikids bendradarbius į&M.t pą^irifil 

(j Sth]tfnife, ĮoiHri jo iestarhent^ vykina, ar 
nis ? Jo kUTjėra džr nepasibai^ž.

A^ŽvAlga
DAR Vl^įUS JTRISIKĖ-

.Šiomis dienomis" ,^sp$iijq$ 
martininkai buvo pąskellję, kid 
darbininkų nįilidijį. ktifi giria 
respubliką ,nūos sukiluririį gene
rolų, sUšaUdžIusf JHifi 
tose penkis Vyskupus, 
buvo minŽtaš ir Wrįąg< 
kivyskupdš, Ordiiiblds 
BdrraqUer.

, Bet„ u'žy^k^rA Lu^b
pranešta, * kad Tarragotios ar
kivyskupas gyvas. Sukilimo 
pradžioje jisai išdūmęs į Itali
ja.
, Kąi pilietinis karas prdeis, 
tai- tttr b'ĮĮ.t, ląb^i dŪūg 
iyvų, kuriuos isphnijos taŠiš- 
tai buvo pkškblfrri “šiišaudyt^iš’* 
afM “riuKffiiMiš^

■iose vib- 
Tarp Jų 

Mnoš af-
Vidal

:
Thomąso frakcijai. konvenci 

jftje ' '■' d brganii
Ii bandė

a^maM tuos 
išrinktais 

'pasii mf^JĮonVenį 
itįiftk&is jąni

'*

.-’ ■ .. •;■ ♦ >i < <h>» -,*'/■*'J,- ^/įCu' V *
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Laisvls” Lkisvietis dėl Zi- 
novjevo, KameneVo ir k. bylds 
rašo: į į. .....

“Bet menševikų ‘Naujie- 
iioš’ vlštįrik $rid. tūris išga
mas, garbina Trockį; d šffiei- 
žia sovietų vyriausybę* Jos 
nepaduoda net mažiausio 

4į?ejį>ti- 
i?ai rpajįt)j,i;t>^,;iįĮ& tfMkis- 
tai nekalti.” . J

rhdnė, tį.jBol-
ščyikų ‘‘išgatną” iięgyiiė ir 
Trockio negarbino. Musų nuo
mone apie Zinovjęvą, Kamene- 
vą ir kitus bolševikų šulus, ku
riuos Stalino teismas pasmer
kė sušaitdyti,J&UVp ir yra labai 
prasta. O apię Trockj “Naujie
nos” yra ne kartą pasakiusios^ 
kad jisai yra bloferis, melagis 
ir avantidristas.

■ t ' », . JI" ' ‘ ’ 4 '• *;

, Tačiau klausimas, einą apie 
tų žmonių bylą. Net ir pikBįafe 
šią kriminalistą teisiant, reikia 
laikytis tam tikrų civilizuotame 
pasaulyje pripažįntų tęištno 
prdcėdliros taisyklių, sakysime: 
turi būti ne tik" kaltintojas 
/prokuroras), , bet ir gynėjas; 
kaltinimai tįlH ijjt. patemti nė 
tik t^Š&W bet ir
pašalihUis . lltidihinkkis ir ma- 
ierfOafe i ir tt.
h d tofej^ Viskas bu- 
4o pafėmia tiktai tlišiamųjų 
“pfiW$iffifO Mise tei- 
šiatnleji dSįįiJį sAM jt savo 
dr^tig!riš fekitijidkvd latJku, ne- 
gu prokuroras. Tai yra' irtkviži- 
cijos, teismo procedūra.

Laisvietis sako, kad “Naujie- 
r .f* 3 99 S *u.j» 4 '(-•> * -

nos”jriepądavusios ne. mažiau
sio faktelio, kuris butų jrodęs 
Trockio nekaltumą. Bet tai juk 
ne “Naujienų” dalykas. Jeigu 
Naujienos butų ir norėjusios 

/tročkį apginti, tai įie jpiįiš bii- 
ttį fdikėjį jrądiričti Trockio ne- 
kaltuįną. Įrodinėti turi tdš, ku
ris kkltina. Taigi sovfėtij pfoku- 
rbro pareiga: buvb duoti faktiis, 
įrddahčius to ėkS-kdrtiisafd kąl- 
tį O dV jisai nors Viėrią fakte
lį ctaVė? Ne. Buvo pasįįėrikinfa 
fiktai tiib,\ti$ pdpAšąkojo įvai
rus teisiamieji apie Trockį 
kuomėt pastarasis neturėjo pro
gos net tas pasakas teisine už
ginčyti arba pasakotojUš įšek- 
žaminuoti. Reiškia, jo kaltini
mai buvo paremti tik nepatik
rintais paskalais.

Tai šitaip ta byla atrodo, žiū
rint j ją bešališkai. ’

........................... .. ................. ... i—................
u M>' V ■■ - «  .................... .. .A- .... .... . X . ,

tas yra Lietuvos poljtįnių kalinių gyvenimas. Referatas kupi
nas laktų it citritų iš IhikriišČių ir teismų nuosprendžių. Refe
ratą papildo delegatai, kurie turi autentiškų žinių apie Liėtu- 
Vos kalimus.

i 20.: Sidloma ir dauguma balsų džgiriama, kad jei Ameri- 
kbš lietuvių organizacijos pritars, siųsti delegaciją į Lietuvą 
pblitidių kalinių padėties ištirimui, kviečiant į tokią komisiją 
ii* ifeštbvų ht(d fffaidjSS šbžliiistų partijos arba Anglijos Dar- 
f>o ffartijfis.

21. Rezoliucijų komisija pSislifto ir Viėribaisidi tdinptt pfi- 
itata sekama revoliucijai

: ^Liėtif^ojė pilni kalėjimai politinių &nti-fUši£tiniU kalinių.
Tarp jų yra daugelis vien tik įtarti esant fašistinės valdžios 
prieš&iš; Jų matėfiaiė ir dvasinė padėtis labai sunki.

1’8m. buvo Virš 5(X) tokių kalinių. Tais metais afeštvib- 
£a dar 342 ir daug jų nuteisti. Aiiti-fašistinių politinių kalinių 
^'4i V e£-7*, ;• J” į<K*.4> L. . o • . ■ ’• > ■ *
skaičius padaugėjo ypač prasidėjus ūkininkų kovoms prieš vai-

>

Lkįasti 
žąlaimė- 
fįaspar-

Hš Chi- 
Įftfn spar*
MMu kon-

I Thomaso 
delegatai,

I feiht 
.socialistą 
įB^ui, ku-

MtiM Žfipg O atskirą 
^sg^ l Wlis sd

SSrlru. Jos vadu yra 
paskirtas vienas Jesse Holmes; 
bilvę^ kUiiiįAš/

tams, rėmimą riėdėHėkrdtiriiiį 
idėjų, suspęndavimą .New Yor- 
ko socialistų organizacijos ir tt*

1
' — ... , t ‘ ■. ■ ,• ‘, ‘t MP • ’ , .

Į PROTOKOLAI
AinėfW| iįetriW

Jr..». „..■ui („

s, . / ,'J .1 , .,,. y J

f Tovriįji i2»»Wi' ffiyfiHf

v
M< Yanavičiene '

- ■ šlą W 4* i.........:....... ....
. . £ Tį V^ocRis ‘ ■ .

ALDLD Apskritys •' l-
■ ' J: • 1 ■ ■ ■ j >>K:u
■ WI£»j^Ė)Š. .

' Ona; MayįšveeKiėiiė,: Vincas Glaubiįittš; iiiinilį Gndaittenfe 
Wilies įdrre if ;AyrelMOš Lieti. Ofgtaiififeijiį kdtifUifėheijti 
L Įlieti. LHišV^ Aaffiffiiį Ifedrb're
Ž.L0Š ««iyi; ' ’ i
8. ALDLt) 4ti kii. . ' . , ,

11 4. ApLA 81 kį.
\ S; Ii./D. D; 15 kp. : ' ? ■

libs 1 kp. - ■ ■ . , J. Y ; ' '

Svežausfcas
LDŠ'; 8X H-
ALDLD 180 ftp.

3> Lifet. Sūnų Dr-ja ..... ...
S. Ivanauskas ;
APLA 17 kp...... .............:..
M. PMškėVičieiie į
Bendri Rrbntd kbriiitėtaš
K. Levine
ALDLD 180 ... ............

ĖHOD'B

fijffl

;. L) r, J» U J.)

Dabar jau ytk aftf 1;000 tokių politinių kalinių.
ArfiėHkdŠ Lfėt^ KįngfeSitg, biržėj 20 it 21. dd., 1936 

fti;; CleVeland, Ohio, štisidėdantis iš 364 delegatų, 412 
draugijų, su 80,320 narių, griežtai protestuoja prieš Lietuvos 
fašistinės valdžios ^faiirų ^persekiojimą Lietuvos darbininkų ir 
valstiečių ir reikalduja paliuosuoti politinius anti-fašistinius ka
linius.

Kbn^fšš^š taip pdt tikina busimą savo Nacionalį Koriiitetą 
prkkilšftdi bttBtts fėSiti LittdvPŠ ko^ojafičitiš dafttain- 

ktlš pfttekusidš fašistų valdžios nelaisvėn.
jfbngreias ragina savo Nacionalį Komitetą:

Sustirti ibiidtį ftialėfiŽil&fri rėfeiiffiui LibttiVdš pbfitimų 
^ti^ti4.

2j Pakušti, jei bus galima, bbrit du atstovu patirti Lietu
vos pbliltfhių Šalinių padėtį ir surasti juo geriausius būdus jų 
iž jųjų šeimynų šelpimui.

Bet pifm Vykdant tų tdhmų, leisti kolonijų draugijų ko- 
idiiėtttriiš if koiifėreffčijoriifi pasišakoti šivd lidtuš tuo kladsl- 
Siiii”

22. itėždliticijų komisija šiiilo ii* vienbalsiai tkfhpa priimta 
Viidiauš liėtiivių klausimu sekama rezoliucija:

“Kadangi Lenkijos imperialistinė valdžia žiauriai persekio- 
ja pavergtus Vilniaus krašto lietuvius, uždarinėja jų niokyk- 
įas/ vdržo organižacijfiš ir spaudų, afėštuoja ir ištrėrnia tuoš, 
ktifiė p&HrodO ribištikirtti pavergėjams, ii-

KtaW iitste lerMi ^igllngil šMtidtiiii tifflieKk Viiiifaiis 
krašto lietuvius valstiečius ir darbininkus^ kurie, apart rūpini
mosi HėtttVių.lČttitUrbš reikalais; dfir organizuojasi ir kovoja už 
savo ekonominės būklės pagerinimų, todėl

; Lųi ritrtaHa, kad: šis Amerikos Lietuvių Kongresas 
MbttiVbjų DėtftbfeSiiriįi Tvarkai Atsteigti, atstovaudamas 
30,326 Jungtinių VMžtijų Ot-ganižubtų llbiuiviįį greičiausiai 

įtiei terori-
it m

d.

2

5. c.

t i

. istlAŠU ■.
WATERL00 — Kbft'Mritis llįiliškiS 
ALDLD 190 kp. ...,v.r........... į... i;

4

$1.00

O

a«
KENOSUA —: A. Btibėliš
ALDLI) g-£aš A^ri^H ~ 5 kuopos
1. Milwauked —
2;:Sheboyg&n —
3. Racine —
4. - Kenosha -
5. Waukegan
R. Jeseliuniene ir D. Jurgaitis
Kenoshos Bendro Fronto Draugijų
1. Amerikoj Liet. Ptfb Kllttbįiš <

x Ž. Lięttfvoš balsas
3; l4>$ kp.
4. ; ALDLD 94 kp.
5. Lytos dhotas
6. la^t. Darb. Apsigynimo L^t. lt^.
S; Ę. Bace^ia; H. Labanauskas, Marcii&evigids
ŠlA 2J12;kp.
N? Rudiefiė
ALDtp 15-io Apskričio ...
M jbiofcinis
ALDLD Apskričio.
viso nuo (tele'įdtų gauta . . .
19. Pakviečiamas R. Mizara referuoti LietuVoš? Antifašisti

nių Kalinių teikalu. Refęrantas skaito ilgį iiipeštingai p£Hioš- 
tą raštą,. kuriame, išdėstoma, už; k< yM ifėŽtudjatrii. if,tikėji
me laikomi žmonės, kaip jie yra kankinami ir kiek nežmoniš-

86 kp.
16T kP. 

65 kp. 
-M.kPe.
—. 140 kp. .. ;.. $1.00 •■

J

«♦

«

$291.00

veiiiloš ir vienbalsiai

1. m iftOtti LiOiu Litine mthokra-

a) TęiKti Lietuvos žmonėms medžiaginę it morališką pa- 
. gėlbą 0 fcovo j e uŽ prasalitiitną tautininkų diktatu ros ir at- 
ŠtŽigjttiį dėtriOktatinėš tvdtkbš bėį pagerinimą savo bbklės.

Oji MiifiitiiU bfetidfdfe Aftiėfikbs libitUtHij kiftttififiiiis rei-

y

3. ktid jirife Šio kongtešo gali prisidėti visos Ot-Jffniižacijos 
bėi draugfjbs flt ktibpok, kurios pritaria virš nurodytiems tiks- 
išfflS ir UŽšIttioka UUO vieno dolerio iki penkių dolerių mė

lt. ... , ■ •
i Vyicdoirijįjj komitetą iš 7 na
rini j oš. Šis komitetas:

' tiį ŪWitišŪ j^imų Pfav^itfiti įyiėniman.
b) * Suras praktiškus budus teikimai Lietuvės Žmonėms 

pdgblbbs; :
c) Surds bddUš įtraukti į darbą kolonijų ir nacionalines 

organizacijas;
5. Kad Amerikos Lietuvių Kongresas Lietuvoje Demokra

tinei Tvarkai Atsteigimo buveinė bus Chicagoje ir kad iš Chi- 
cagos apielinkės turi būti rinktas Vykdomasis Komitetas.”

,24. Į Vykdomąjį komitetą nominuojama ir viehbalsiai iš- 
E. Mikužiutė, R.

Iii ibfita ir J. Sar- 
✓

25. Nutarta vienbalsiai pdlikti tbiSf itbfffHMtil pridalinti 

pareigas. ,
26* . Sekretorius E. Mikužiutė sftlitb kbhgre-

stii it skllbia prisiųstas aukas.
kortesą sveikina:

TELEGRAMOMIS
X - f •

Ii W&ukegan, III. Vaistininkai -
kaŠ ir W.‘ Petrauskas. , 4

2. BbSton, Mass. E. Ulčinsicaitė ir M. Michelšohienė
š* Lilhuanian National Detnokratic Club; Chicago, III. — 

ŠZ Gąlžin, piįih. ir Anna Rėdžius, sekr*
* 4. Mdntreal, Quebec — Kanados Liet. Kongreso Šaukimo
Kriiriitetr per K. Kilkevičių.

(Bus daugiau)

renkama sekami asmenys: J. Mickevičius, 
šniukas, t)r. Ai Montvidas, F. Abekas, 4: 
ktiiriaš,

& šeštokas, J. Kazlaus-
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FURNITUREčo
vifšinlnktii; p r aš y

0 dist
ėsUnli netoli šidtilių

nais

VIRŠ,

aūkšč

tvirtos

Specialiai

BOŠtflN BATELIAI YRA GERESNI

litid
Lie 
bau

NžiUja 
Kūryba!

žmonių 
sugriauti

AREŠTAVO 
FRAKCIJOS

j4; 24.— 
RiVėi 

vir-

A3 KAINAS

30 v. yak.

BELGIJOJ 
BĖGUS

rugp. 23 
' * . si .

Į Į va-

TOKIO* Japohija, rligt,. 23- 
Formofcoš šfiloje ftykd širiar 
ktiš žeiriėš dtėbėjimaš 
užmuštu bet bdvo 
kėli nėmai.

-peyine $ųrF-■ įrengę

I jas uŽsbkda 
duo

Linksmi ir graudus iiusidavi 
mai apie girtavimus.

V.-' ■ ' V . • J ........ į 7 icios šventoriuje dar yra labai 
sena ir dėmesį kreipiantį var-4 
pine. Tsb.

MILWAUKEĖ, Wiš 
Vdsarddamaš 
Mlgiiii pasimirė poliėijbs 
SinltfRaš toi G. Laubton- 
rtief, 62 fh. (Mihvaukeė bbličija 
iiėrd rhiėšio, bei yra vdlštijds 
kontrolėje).

SENIAUSIAI lietu 
VOS PARAPIJAI 

550 METŲ

Visos nitei’os
Specialiai 
įkainuota.

X-i
Vai.: 8:30 Ų

TEL. HAt

NEMUNO KRANTE 
RADO 10,000 METV 

SUAKMENĖJUSĮ 
JURŲ GYVĮ

Republikonų agitacijai 
ir karvės naudingos

grifidiiilb tdšia daug gyvulių 
kaulų ir žttiogdUš tAnka ap- 
dirbtų itiėdįrilų dįlktų". Be to, 
aplinkui yra k&iollkd ūįmAku- 
rų. šia vieta jau gyvai susido
mėję LiAttifdį prdeitiėš lyrinė- ' • '• ■' 
tojai ir artimiausitf laiku jie 
žada Dėgimų dtirpynė padary
tį daugiau mokslinių kąsįnė-

• aukštos,
• žemos ir
• plokščios 

kuIriikSs
• visos tfneros 

ir plotis.

Patekus j vieną kitą Lietuvos 
vietą, pravažiuojant vieškeliais, 
plentais, prie šonų kaimų, dva
rų, miestelių užtinkame bai
giančių griūti pastatų. Re
tas kas galvoja apie tų pasta
tų atsiradimą, bei jų liūdną 
galą. Vietos Žmonės tokius sto
vinčius, apleistus namus vadi
na karčiamomis. Apie jas 
turi ir pasakų sukurę.. Pasa
koja, kad ir dabar prie šonų 
karčiamų velniai naktimis kad
rilius šoką, panaites vadžioja, 
viens kitu jodinėja, ir sutikę 
vėlai grįžtant pakeleivį kviečia 
į kafčiamą išgerti. O kada 
toks Užeinąs į karčiamą — iš
eities labai girtas ir grįžęs į 
namus, kišenės randąs pri
dėtas arklio mėšlo, ragų, jau
čių uodegų it kitokių biaUry-

Dabar, drilharitlš Saules mti- 
šio 700 irietų siikaktUvėmŠ, Lie
tuvos archėologdi ir istoriką: 
suka galvas* ieškodami tos vld- 
tos", kiirioje šis garsUslš mušiš 
galėjo įvykti. Spėjama, kŽcl 
jis gdlėjo būti kur ridrs arti 
dabartinio Šiaulių miesto. Rug
pjūčio mėti, pirmomis dienomis 
toks spėliojimas kaip ir paši- 
tvirtino. Mdt; apie 7 kilomet
rus nuo Šiaulių, miesto, Degirfiį 
durpyno, darbininkai kasdahli 
durpes Užtiko grindinį 36 mėt 
rų Ilgio ir 4-6 niir. plblfb. Tfle

radinys. Dešiniajame Nemuno 
krante buvo rastas didelis gd- 
bdldš titfidgo, kuriame yra. su- 
akHienėjįš jurbs g^vis. Sfię4 
janid, kdd atrastasis titnagas 
yra nemažiau, kaip lO^OOO Įlie
tų senumo. Tokių radinitį Lie
tuvoje bėvėik iiepašitnikyda- 
Vd. šiuo gyviu labai susido
mėjo Lietuvos mokslininkai ir 
jau pradėjo rastąjį titildgą ir 
jame įstrigusį jurų gyvį tili- 
kdmdi tyrinėti.

BATELIAI 
VAIKAMS

• POLI. PARROTT Ift 
STAR BitANl) 
Garantuotos 
skuros.

. b., rugp. 23
— R&ifciiaiičlami 64 ęentų į va- 
Ižtildą dlgbs Ir 4^ valandij dar
bo savaitės, streiką paskelbė 
Vietbš trdkiį šo/eriai, . ,

< ’ . '

■ SMMŲR, riįgp. 20 — 
Dti banditai apipiešė vietos 
bknką. Pasivogė $6,00(1.

ARCADIA, Moo rdgp. 23 — 
Norėdami įtikinti žmones, kac 
Roosevelto administracija šyai- 
Stė plhiįįti^ flŠSfeOš iferėika 
iittgiėffi lt kUififettiš 
teįjbbjiliohiil štMi kį ktigkivejo

BRUSSELtŠ; ttiįj>. 24‘ . — 
Policijo areštavo Francijos ban- 
kįefių ir garšaUš sukčiaus Sta- 
viškid bendraddrbį Alėkis Peliš 
siėr, kufis gyVeno Schdenbeek 
pksišlėp^s po Durth pavkrde. 
jis kaltinamas už daugelį suk 
tybių/Stąviskio aferoj ir pdbė 
gd 1985 m. iš Paryžiaus teis
mo.

I^lOębLA, Fia., iwgp. 24 
— Federaliniai agentai iš oro 
vandenį it šausUtnoš padarė 
masinius puolimus, ant munšai- 
no gamintojų ir suėmė 70 mun 
šainp gamyklų, 35 žmones ii 
keliąs tūkstantis galoinų mun- 
šainb. ~

Veikslai vaižddvo kalinį jvaifib- 
šė-įbŽdŠČu'-" ’ •

Nfetriikuš pitibasis vitšihim 
kaš gbvb tėld$čMą iįUd‘ dfitrb- 
jČ Šakp: “Fėbkfš jjąb^gėliii^ 
jau suareštavo/ Už kelių va 
landą turČŠid ir: šeštą”.

Senovės karčiamos yra 
nos atminties paminklas, 
tuvis, vilkdamas sunkią 
džiovą, karčiamose skandino 
sielvartą it naikino turimą ttit-

patį žandarų viršininką. Siš 
išbučiavęs kojiį pirštus, ir iŠ 
Čiabato išgėręs įtaskvorfę deg
tinės.

Yra įdomu Žinoti, kaš tas 
senovės karčiamas valdč? Is 
tori j a mini, kad jos datigiausia 
buvo dvarininkų žinioj ė. Jiė, 
turėdami bravorus, statydavo 
namus ir samdydavo šinkofius. 
Iš pradžių hiekas iš lietuvių 
nenorėjo valdyti karčiamų. To
dėl būdavo duodami apgarsini
mai po kelis kartus, kad, iš- 
nuomuojama karčiama. Vėliau 
atsirasdavo svetimšalių norinčių 
bizniavoti . Bėt greitai ban
krutuodavo ir, rietižmokėjęs 
rusų valdžiai mokesčių, išbėg
davo. Nuo tų laikų šinkoriais 
tapo žydai. Jie dvarininkams 
ir valdžiai sumokėdavo pasa
kiškus pinigus ir patys puikiai 
uždirbdavo, žydai* pažindam 
vietos žmones, puikiai juos 
mokėjo įtraukti į kdrčiamas ir 
įpratinti gerti degtinę, Jie 
net degtinę pfistaiinėdavę į 
namus ir duodavo į kreditą. 
Užtat, vos sulaukę javų kūli
mo meto, jie Važiuodavo pas 
ūkininkus atsiimti užmokestį 
rugiais. Už kreditavimą deg
tinę, žydai ūkininkus gana 
skaudžiai nupešdavo, Jie ne
aplenkdavo net bernų sandėlių, 
šitie vogdavo iš gaafiadbTiiį yis- 
ką ir nešdavo šipkoriui; kkd 
tik galėtų gauti dėgtiriėš.

Buvo karčiatntj, kutios siu
vėjo parubežiuose. Jos taip 
pat btivo žydį rdnkose ir 
skaitėsi pelninfėškeė; Į jas 
Vaikščiodavo' kOnirabanininkkl 
rusų sargyboį arkliavagiai 
kriminalistai* čigonai. Papirkt 
Pėdavo sargybai ir čia pat iš
gerdavo niagafyčias šinRO- 
riai kai1 ’ kada btivb dideli tar
pininkai, bet kartu puikiai Čjb 
ir žvalgybininkų pareigas. Jaii 
nuo seniai bUvo garsio’s Žaga
rės, Joniškio, Viekšnių ir Skdd 
to karčiamos.

Tik vyskupas Motiejus Va
lančius, matydamas, kad lietii- 
viai tiesiog ėmė masiniai ge£ii 
degtinę, buvo paskelbęs karčia 
moms griežtą kovą. ImdaMi 
iš žmonių bažnyčiose priesai
ką, girtuokliams skirdavo baUš- 
mes, rašė knygas lt platihb 
blaivybę. Dvarininkai ir širi- 
koriai, matydami, kad iš jį 
rankų gali išslysti biznis irgi 
kovojo su vyskupu. Valančium. 
Ta kova buvo didelė ir smar
ki. — Tsb.

Lietuvos praeičiai giliau tir
ti, yra sudaryta taip vadina- 
ifia v distybitie af chėologi jos 
koittlšlja. Joje dalyyaitja žy
miausi Lietuvos moksliiilhkai. 
ŠI kbifiišija ntiolat daro ka
sinėjimus Įvairiose Lietuvos 
išlorinėšė VietdšK Neseniai ji 
padarė židėsriiūs ieaširiėjimus 
Kelinėje, FdPiįlŽfiiibse ii* Vd-^ 
balriiHfce. Kelmėje buvo atra
stas labai sėdas kapinynas, ja-į 
m ė žriionėš buvo laidojami 
jdu Kll Šimtmetyje. Tame kd- 
pihynČ paskutinės IdidofuvČs 
buvo XVII šimtmetyje. Pdirl-j 
penų kapinynas yra iš XVI 
amžiaus, p Vabalninko kapi
nynas siekia XVII amžių. Ka
puose rasta daug žmonių 
griaučių, įvairių žalvarinių 
žiedų ir kitų daiktų, iŠ kUfiiį 
matyti, tų laikų Lietuvos kul
tūra ir laidojimo papročiai.1 
Natijai atrastus kapinynus da
bar dar giliau tyrinėja Lietii- 
vds mokslininkai.

žiitrėtbjU; Jis veda Visus ben
drovės reikalus, kurios dirbtu
vės yra išsimėčiusios dešimtyse 
miestų, Jskaitdnt visą mecha
niškąjį darbą ir susinėsimą su 
visais tos bendrovės atstovais 
ar dylėriais.

fdįįi. 20 žu-
yo* kMlj: laivas!
“At&iiŽ^* . paškahdino tmažą 
šddmįų ikiyį šti juo

Lietuvos Naujienos
SENO VES KAftčlAMOS .IET t J V0.I

Ci K. WETHERALD
’ Chevrolet automobilių difb- 

vicė prezidentas. Šiais 
friėtkis tft bendrovė pabaigė bu- 
dUvoti dvyliktąjį miliblią Chev
rolet karų. Mr. Wethetald yrą

lioosevelt Road 
•> • ' . ’

. Tėl. Sėeley 8760

Matyt, kad čia nepap- 
rastas tidlifcistas 

.T*‘i ** *

WASHINGtt)N, 11 C;, riigį 
23 — Iš Viėiitf mažb ifiiėštėlid 
OlfejiniO pfeibigd iUktMdariSi 
Pbllįijd^ yif'Miiirfkas, ^pėdąifi^ 
kur kaliny^1 iiudumč, pasiuntė

Lietuvoje bažnytinės įjfifd- 
pijoš; žinoliiaŲ; daug didėšneš, 
bėgti kad dabar - yfa;V bltyd 
pradėtos Steigti ’ 'pirmaisiais 
metais po krikščionybės ! įve
dimo. Tai buvo 1396 ■ metais. 
Iš pradžių buvo įsteigtos i tik 
7 parapijos. Pirmoji' parapi
ja, kaip spėj ąma, buvo įsteig
ta Ukmergėj 
metais šv. Petro ir 
bei bįyb 
bažilyČią. 
Ukiįierglš 
sueiti a 550 iįėtį. ■ 
Ukfi'OO bkžnyčiidš liindiitd-

Kdvo JoįaiiSųšti; Jądyy- 
o„. ,-šištČigti^idį jjdi’dįiijdl 
gaila tubįriėt iš; jffii ~ Ūkinė!’- 
ges ttiiėšįe jirįfciaįŠdKįibš M 
mes įjįdovąttdjij 60 libkįOį 
Jogąįm bąžiiy&į ir .
laikė žuvo yįiatiiiįfbje glbbo-

..r-• -Į.i■ .. ...... .m -

ŠIOS SAVAITES

titrą Bargenai
ĮšPAfiDAVIMAŠ 

REFRIGERATORltj 
PO 

$69.50

rinko kęliąiiti 
šaVo ’ “dievu” 
Devfine’:jie te 
ūkį Ulštefib apskrityje; 
“dievas

Prieš 700 metų, kada Lietu
vą valdė karalius Mindaugiš. 
tarp sujungtos lietuvių-latvių 
kariuomenės iš viėiids piišės ir 
kalavijUbČiį ordifib iš kitos pil^ 
sės, įvyko labai smarkus mį- 
šis, po kurio bUVo sulaikytą^ 
kryžiuočių ir kalavijuočių ordi- 
dinų Slinkimas i Lietuvą. Šis 
mušis yra labai plačiai apra
šytas Senovės rašthoše, tik juo
se aiškiai nenurodyta, kurioj ė 
Vietoje jis btivo Jis paprastai 
yra žinotoas ŠaUleš mūšio vdr-

PERSTATANT

NAUJUS RUDENS

reų Saddison pa- 
Po keturių ąie- 
apsigyvenušiąą 

Ji aiškino nemeg - 
ruošos darbo.

Įdomu, kaip atrodė senovės 
karčiamos? Jos buvo stato
mos murinės ir didelės. Turė
jo didelius užvažiuojamuosius 
kiemus. Visas gyvenimas mai
šėsi viename arba dviejuose 
kambariuose. Karčiamų ati
darymo ir uždarymo laikas ne
buvo nustatytas. čia dieną 
naktį virė gyvas gyvenimas, 
maišėsi žmonės, šinkorius mi
kliai pardavinėjo degtinę. Deg
tinę pardavinėdąvo kvortomis, 
puskvorietnis ir gorčiais. 

.■ ' . ’ ,r ' »

Karčiamos visada btfdąVO 
pilnos žmonių. ’ 
vd iš tolimų vietų svečia 
davo pailsėti kelionėje išvargu- 
siems arkliams ir patys sušil-' 
davo. čia nuolat alkūnėmis 
trynėsi dideli ponai, mužikai, 
bernai, vežikai, vengrų “dak
tarai”, rusų žvalgyba ir kiti. 
Senovės karčiamos buvo lyg ii 
kokios pašto agentūros: Čia 
Žmonės iš atvažiavusiųjų išgirs 
davo, kas dedasi kitur, kokios 
yra prekių kainos, pasidalinda
vo įpudžiais, pasišnekėdavo.

Karčiamų savininkai tarėjo 
teisę, kas nepatinka karčiamor. 
neįsileisti. Moterims buvo Už
ginta į karčiamas vaikščioti. 
Rasigėrirsio vyro, sunaUS, td- 
rėjo laukti lauke, kada šinko
rius išmesdavo už apykakles. 
Vėliau, dvarininkai buvo davę 
parėdymą, kad girtų išmesti 
negalima ir šinkorius turėdavo 
duoti suolą nusigėrusiam išsi
miegoti.

Kad karčiamose butų links
mą, šinkoriai pasikviesdavo 
štukorių. Meškininkai atves 
davo šokdinti meškas, stiprės 
niems leisdavo sU jomis eiti 
imtynių. Ir jei kuris miga 
lėdavo mešką, gaifdavo pus- 
kvortę degtinės. Dažnai im
tynės baigdavosi liūdnai. Grįž
davo žmonelių! sulaužytais 
šonkauliais. Būdavo karčiamo- 
še visokių karabelnihkų su 
beždžionėmis, papūgomis ir 
kitais gyviais. Kdda toki štu- 
koriai aplankydavo, žmonės i.; 
dvarų, kaimų bėgdavo lyg į 
atlaidus. Publika ir tarpusa
vyje lenktyniaudavo, kas dau^ 
giau ir greičiau išgers degti 
nės.

Tuttingesnieji dVArlninkai 
norėdami pasijuokti iš baud
žiauninkų prasimanydavo špo 
šų. Pasakoja, kad vienas dva
rininkas, rodos, nUo Eržvilko, 
mėgdavęs nuo ryto ligi vaka
ro sėdėti karčiamojė. Atsi
nešęs daug pinigų siūlydavo: 
kas pabučiuos į kojų pirštus, 
gdtfe tiėk ir tiek pinigų. Varg 
Šai baudžiauninkai bučiuodavo. 
Šako, kad kartą dvarininkas 
pinigų pggtliidbii Jtratikęš riet

Atrasta šąiilėš mii 
Šio vieta?

LIETUVA TURI 60 
M1LII9^M°NŲ 

DURPIŲ
Lietuvos žemės turtams tir

ti komitetas neseniai, be kitį 
darbų* pradėjo tyrinėti ir Lie-: 
tuVoje esamus durpynus. Tad 
yra labai plati darbo dirva. 
Juk durpes tuo tarpu yra vie
nintelis kasamas kuras, ran-* 
dailias Lietuvoje. Isfors dųr^ 
pilį rėikŠiniė bendrame Lietu
vos ūkyje dąbdr yra hedidėj 
lė* tačiau hedbejojaina, kad

įitlMikoiitį įdšMdHl fotogrdfai 
itsivarė bandą RUrVlį atit to 
kelio ir ėmė traukti paveikslus. 
Pamatę, kas dėdasi* gyventoją) 
fotografus išvijo.
. Jie norėjo parodyti pasauliui, 
kad ROpseVeltfts lieja cėfnenti- 
nius kelius — karvėms;

kurui yra apie 60 milijonų to- čia buvo gaisro sunaikintai 
nų. Prie dabartinės dtirįjitį Dabartinė Ukmergės bažnyčid 
gamybos jų gali užtekti labai jau yrą ketvirtoji;iš eilės nud 
ilgam laikui^,V

Durpių tyrimo darbas yra 
gana didelis ir jis užtruks apie 
10 metų. Jį dirbant Lietuvos 
inžiiiieriai tilrėš naudotis kP 
tų kraštų. patyrimu, nes šd- 
ya^ankišįki -j tyrirhai yra peiį 
brangus ir dažnai net ylšdi 
beįmanomi. Artimibušid laikį 
Lietuvos žemės ttiftdriiš tirti 
koiiiitetaš riumStO svarstyti 
kelis švafbėšpiuš durpių sū- 
vartdjiiiio ir ^urj^nų kldlisL 
iiitts. Iš jų p'ąminėtiiii: dabar
tinės durpių pramonės Lieftl- 
vdjė ftyrihiad* A durpių <kaįhį 
sumažinimo klausimas, ūki
ninkų durpihirikyštėS plėtimo 
tyrimas ir kiE šiemet pradė
ti durpių tyrimo darbai ki
tais metais btis dar dUUgihit 
praplėsti ir plačiau vedami.

■ Tsb. "

dNCŠTON,' N., i’., rjigiį. Ž'fl 
2,000 juodveidžių, čia susi-

“l/dąnffl”. Svi 
VęvuA TMįijor i- 
štijA i''5® akrij

BOSTON SHOE STORE
3435 Sb. Halsted St.

VYRŲ ii- jaiiriublitl Naiiji 
Rhdeflš Batai

Juodi, rudi, pilki taipgi Suedes, Moccasin 
4-. styliai. Tvirtos ėktirtis.

A t f > *■■«•*/* ■;

rUdens
PANCIAKOS

T ■ - 't* •,', * •/. '' • ■’ -

Vėliausios spalvos. Mad- 
■ndš,' iilkb, šifano.

Al.

UfitėAbbiLL:

Tais pačiais 

įiltožik: i kdldlikį

PRIKLAUSOME PRIE HALSTED*mį BUŠINĖŠŠMER’Š ASS’N. 
TIKIETUS PINIGŲ VAĖARUI 

DUODAME DYKAI SU KIEKVIENU PIRKINIU*

kabios MOTERIMSmujos v VYRAMS IR
Mados VAIKAMS
MOTĘRYS!!.! Jusi) rudens

bateliai jau čian
i ^AūjoS š'iitrRdš
• NAUJI KURPALIAI
• PATEKTAI, ŠUĖDfcŠ, GABARDEENŠ
• BALTIj GEIZTONI, ŽALI, MĖLYNI. £
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MJffiNOg. Chlcago, m. Trečiadienis, rugp. 26, 1936

Žodis dėl Ežerų 
Karnivalo

CICERO. — Ežerų Karniva 
las teko ir man atlankyti. Te
ko pamatyti ir lietuvišką flo-

Nors buvo nesmagu ir var
gu kolektuoti iš biznierių pini
gus floto įrengimui, bet dar
bas tapo padarytas, ir tarpe 
didžiųjų firmų flotų žybėjo lie 
tuviškas vardas taipgi. Dėlto 
darosi smagu* ir jauti gavęs 
atlyginimą už trusą.

Ir tai buvo, galima sakyti 
tik kelių žmonių pastangos re
prezentacijai visos tautos.

O vienok “patentuoti patrio
tai”, Vanagas su “Draugu”, nė 
žodeliu neprasitarė.- Tik dar 
stebiuos, kodėl jie neišėjo prieš 
— juk tai buvo ne jų sumany
mas.

Blogai, labai blogai, kai lai
komasi šitokio nusistatymo : 
jeigu ne aš priešaky, tai 
suk devyni visą tautą ir jos 
garbę! Ar ilgai tas nusistaty
mas musų tarpe viešpataus?

— K. P. Deveikis.
K. P. Deveikis ir A. L. Ma

tulis, aukų rinkėjai, visiems 
geriems biznieriams tariame 
ačiū už aukas.

— K. P. Deveikis.

Iš Cicero padangės
CICERO. — Vestuvių šiemet 

musų kolonijoj buvo. Jų dar 
bus. štai, kitų mėnesį Mariutė 
Anglickaitė ima sau už vyrų 
cbicagietį Jos. Tritack.

P-nai Anglickai s musų kolo
nijoj yra plačiai žinomi per ei
lę metų. Verčiasi bizniu ir tu
ri namitfs adresu 1531 So. 48 
court. Čia ir jaunieji apsigy
vens.

J. Anglickas pristato į na
mus alų ir papsą ir šiaip pa- 

/ tarnauja troku. Dabar jo pir 
ma duktė rengiasi vestuvėms, 
tai tikimasi, kad vestuves bus 
šaunios. Vestuvių puota įvyks 
Community Hali.

XXX*

Ateinantį šeštadienį bus ves
tuvės p-lės Frances Štaskiutėj 
su Albertu Latfcinsku, chica- 
giečiu. Vestuvių puota įvyks 
Lietuvių Liuosybės svetainėje. 
Nužiūrima, kad svečių daly
vaus daugybė iš visos apielin- 
kės.

XXX
Na, o kas musų kolonijoj ne

žino Ben Diržiaus? Jis yra 
automobilių mekanikas. Kadai
se skraidė ir aeroplanais, bet 
ištiko nelaimė, jis susižeidė. 
Tuomet tą profesiją metė, ir 
dabar jau keletą metų sėkmin
gai veda biznį. Prie 52 avenue, 
tarpe 14 ir 13 gatvių, laiko ga
zolino stotį ir garažą.

Pabaigoj rugsėjo mėnesio p. 
Diržus veda sau už prietelką 
p-lę Sofiją Dovidauskaitę. P-lė 
Dovidauskaitė čia augusi ii 
mokslus išėjusi, turi atsakantį 
darbą.

Nėra abejonės, kad jie su
kurs laimingą šeimyninį gyve
nimą. Jų vestuvių puota bus 
nepaprastai iškilminga ir įvyks 
Community Hali.

Apie tas ir kitas vestuves, 
jei ką sužinosiu* nauja, prane
šiu per Naujienas.

— N. Rašėjas.

Mirė Viktorija 
Vaitekūnas

MELROSE PARK.' — Vikto
rija Vaitekūnas gyveno adresu 
811 North 20 avenue. Po sun 
kios operacijos šv. Augustino 
ligoninėje staigiai mirė. Bus 
pašarvota namuose. Laidotuvės 
įvyks penktadienio rytmetį iš 
Mt. Carinei bažnyčios. Kūnas 
bus palaidotas katalikiškose ka
pinėse. Velionė paliko vyrą 
Aleksandrą.

/ — A. J. Krušinis.

Truputis iš Sand 
Dunes padangės

Praeito sekmadienio rytą jo
niškiečiai Frank ir Stella Šal
kauskai, ciceriečiai Dočkai, j u 
sūnūs Addys, p-lė Laucytė ir 
aš išvykome į Indiana valsti
jos smiltynų kalnus, kurie drie
kiasi ilga juosta prie Michigan 
ežero.

Dvi valandos smagaus važia
vimo ir pasiekėme pp. Jarushų 
kurortą, čia radome gražų bū
relį chicagiečių. Teko matyt: 
pp. * Kvedarus, Krasauskus 
Brighton parkiečius pp. Saldu- 
kus, žagarietę p-nią Paulauskie
nę, jos dukterį Frances su sa
vo vyru ir daugelį kitų.

Tą dieną mieste būdami žmo
nės dėl karšto oro prakaitą nuo 
veidų braukė, o mes jokių karš
čių nekentėme. Tačiau aštrus 
saulės spinduliai prie smilčių 
augštų kalnų visų kunus nuda
žė gražia spalva.

Ištrukus iš didmiesčio, pra
leisti dieną prie plačių vande
nų ir matyti puikius gamtos 
vaizdus yra malonu ir naudin
ga. Manau, kad visi išvažiavę 
jautėsi patenkinti. \

— Grynorius.

Michigan uogos 
skanios

žagarietė Elzbieta Rudaus- 
kienė sako, kad jos vaisių f ar- 
moj, kuri randasi prie St. Jo- 
seph, yra dabar didelis darbi- 
metis. Vynuogės, pyčės ir ki
tokį vaisiai jau yra įsirpę, be
reikia tik raškyti ir vežti į 
Chicagą.

Ji su savo šeimyna nepajie- 
gia uogas nuraškyti, kviečia h 
draugus važiuoti padėti uogau
ti.

Sofija Ambrozaitė, Ona Už- 
kuraitė, Frank Bulaw ir dau- 
gelis kitų buvo nuvykę į pp. 
Rudauskų ūkį. Ir šių eilučių 
rašytojas aplaikė iš pp. Ru
dauskų didelį bušelį pyčių ir 
pintinę vynuogių.

— R. š.

North Side
SLA. 226 kp. darbuotė

Ateinantį sekmadienį, rug- 
piučio 30 d., SLA. 226 kp. ren
gia draugišką išvažiavimą į 
Jefferson miškus. Tai bus 
Northsidiečių suvažiavimas. 
SLA. nariai ir jų pritarėjai 
kviečiami skaitlingai atsilanky
ti. Bus daug visokių linksmy
bių, o prie to dabar Jefferąonas 
daug gražiau atrodo, negu po
ra savaičių atgal.

Northsidiečiams žinotina
SLA. 226 kp. yra paėmus? 

savo parengimui Dania svetai 
nę, 1651 N. Kedzie Avė., lap
kričio 29 d. 1936 m. Taigi pra
šome kitas vietines organizaci 
jas tą dieną nieko nerengt’, 
kad nepakenktum vieni kitiems.

— A. V.

Imtinės tarp gazoli
no pardavėjų

Gasolino Retailers Club na 
riai pradėjo kova su tomis sto
timis, kurios, ieškodamos kostu- 
merių, pardavinėja gazoliną 
nupigintomis kainomis.

Kliubo vedėjai pareiškė, kad 
jie kovos su aštrios kompeti 
cijos priemonėmis. Esą, nu
pigintos kainos negelbės ne! 
vienam. Kad palaikyti biznį 
ir mokėti žmoniškas algas dar 
bininkams, dyleriai patys turi 
turėti pelną, ir kainos tenka 
palaiyti tokios, kad duotų pel
no? Kostumeriams gi patrauk 
ti reikia ieškoti kitokių prie
monių, negu kainų skutimas iki 
kaulo.

S. S. McWilliams
pirmutinis laimėtojas piniginės dovanos $50, kurią davė 35th 
Street Biznierių Asociacija pereito ketvirtadienio vakare, rugp. 
20 d. ,

Roseland
Būrys roselandiečių piknikavo 

Thorntono miškuose.

Pereitą sekmadienį įvyko ro
selandiečių šeimyniškas pikni
kas Thorntono miškuose. Be 
roselandiečių, piknike dalyvavo 
K. Baronų ir J. Grybų šeimy
nos. Jie yra ,buvę seniau ro- 
šelandiečiai. ' Kazimieras Ba
ronas, “Naujienų” redakcijos 
štabo narys, prieš dvidešimts 
metų buvo pirmutinis inteligen
tas musų “Rožių žemėj”, kuris 
vadovavo visam progresyviškam 
veikimui. Todėl ir musų me
tiniuose šeimyniškuose pinikuo
se, kurie surengiama draugiš
kai pabaliavoti, visada daly
vauja Baronų šeimyna ir K. 
Baronas pasako “spyčių” rose- 
landiečiams.

Piknikas gerai pavyko. Oras 
buvo gražus. Nors iš
lietus grūmojo roselandiečių 
piknikui, bet vėliau* pasišalino Į Mat automobilis, kurį jis ,ope- 
nuo Thorntono miškų, palikda- ravo, užmušė Edwardą Smith 30

Piknike metų, WPA sargą.
Kartu su Jacksonu*,

mas mus ramybėj.
dalyvavo virš dešimties šeimy
nų, tai buvo malonu tokiame' bendras, yra kaltinamas lietu -

kaip

Blazing forest 

Another homeless refugee

CLOVERTON, Minn — Gyventojai bėga 
čia miškų gaisras

buryje praleisti keletas valan
dų.

Pradėjus temti buvo ženk
las, kad jau* turime skirstytis. 
P. Kučinskas, SLA. 63 kuopos 
pirmininkas, ir J. Pučkorius, 
SLA. 139 kuopos pirmininkas, 
pakvietė visus pikniko dalyviut 
ateinantį sekmadienį, rugp. 30 
d., dalyvauti abiejų kuopų ben
drame • piknike, kuris įvyks 
Willow Springs, A. Raibužio 
farmoj. . ,' -

Tai bus SLAf 63 ir 139 kuo
pų bendras parengimas pami
nėjimui SLA. Auksinio Jubi 
lie j aus.

Roseland ietis.

Kaltinamas žmo
gaus užmušimu

Ray Jackson 26 metų, 11017 
So. Whipple street, atiduotas 
grand džiurei . Koronerio džiu- 

ryto re rado jį kaltą antro laipsnio 
galvažudyste (manslaughter).

Charles Varkalis 24 metų, 
o automobilį Jackson opera-

Varkalis gyvena adresu 
West 65 Street.

ryti bankai 
resyveriai

ir

Pusantro tūkstančio uždary
tį Cook kauntėj banku likvi- 
avimas per pastaruosius kele 
ą metų kaštavo jau $43,311,- 
42. Tuo gi tarpu tų bankų 
epozitoriams išmokėta per tą 
atį laikotarpį tik $35,876,585.

Kai kurių uždarytų bankų 
epozitoriai negavo ne tiek, 
iek rodo šį bendra išmokėtų 
dnigų suma. Pavyzdžiui, ka; 
tžsidarė ‘West Englewood 
/rust and Savings Bank, tai 
ame depozitoriai laikė $4,237>- 
02. Iki šiol to banko depozi 
oriams neišmokėta nė centas, 

jau išmokėta 
Iš šio šimto tuk-

Politika

Partijų

Paremkite Lietuvių 
Kandidatą į Teisė

jus, Adv. John T.
Žuris

Artinasi rinkimai,
žmonės palaiko ir remia savo 
kandidates. Mes, lietuviai, ir
gi turime savo tautos žmogų, 
Adv. Joną T. žurį, kandida
tuojantį į teisėjo vietą. Susi
tveręs “Boosterių” būrelis ne-, 
gali jo tiek “bustinti”, kiek no 
retų, be visų lietuvių paramos. 
Tad ir prašom visų piliečių pri
sidėti prie kampanijos darbo.

Kuomet musų tautos žmonės 
pasižymi kur nors ar pasiekia 
augštesnę vietą, tuomet juos 
savinames ir jais didžiuoja
mės. Bet ar visi juos pare
miame ir padrąsiname kur nors 
dasigaeti? čia tai jau kitas* 
klausimas...

Adv. J. T. žurio paramai 
rengiama masinis išvažiavimas 
į Ryan’s Woods, prie 87th ir 
Western Avė., rugp. 30 d. 
Stengkimės visi ten būti ir pa- 
ordyti, kad lietuviai skailingi 
ir vieningi. * Paramai rinkimų 
leidžiama automobilius išlaimė
jimui. Daug dar yra nepar
duotų bilietų, tad prašome vi 
sus į talką. Remdami tautietį, 
kelsime kartu ir. savo tautos 
vardą.

Iki pasimatymo Adv. Jono

advokatams
03,517.33.
mčių su viršum vien Norma-
i C. Berry išmokėta 37,204;

advo-gi teko kitiems

Padėka
no-

nusistebėjimai
tiek daug

Gerbiami Draugai, mes 
rime išreikšti savo nuoširdų 
ičiu* už puikią iškilmę sureng
iu mums rugpiučio 16 d.

Iš tikrųjų buvo mums dide
lis nusistebėjimas, kuomet mus 
nuvežė ne į tą pikniką, kur bu
vome susitarę, bet netikėta: 
atsiradome pono Zeko reziden
cijoj gražiame parke. Dar di
desnis buvo 
kuomet pamatėme 
pažįstamų veidų ir kuomet mu
sų draugai šaukė surprais, sur- 
prais! Vėliau paaiškėjo, kad 
tai surengta puota musų ženy- 
binio gyvenimo sukaktuvėms 
paminėti.

Mes negalime surasti žodžių, 
kad galėtumėm tinkamai pade- 
kavoti j ums, jprąngųs Draugai, 
už surengimą tokios gražios 
puotos.

Ačiū už jūsų draugiškumą,' 
ačiū* už gražias dovanas, ku
rias mums įteikėte, ačiū už vi-Į 
sus malonius linkėjimus musų 
tolimesniam gyvenimui.

Brangus Draugai, tas įvykis, 
tas jųsų draugiškumas, tie vi
si jūsų nuoširdus linkėjimą; 
pasiliks musų atminty visa 
dos.

— K. ir N. Mickevičiai.

Dabar laikas peržiu 
rėti namą apšildy

mo sistema
Kiekvienas sumanus namų 

savininkas dabar turėtų ' gera; 
apžiūrėti, ar nereikia kas nors 
taisyti namų apšildymo siste
moj. Gal reikia naujo boile
rio?

Artinasi ruduo, ateis ir žie
ma. Tuomet jau bus vėlai žiu; 
rėti ir taisyti boilerį, kada rei
kės kūrenti:

South Center Plumbing and 
Heating Supply Co., N. W. Cor. 
55th ir State St., garsinasi da-' 
bar “Naujienose” kasdien, š: 
kompanija su lietuviais- daro 
biznį per daugelį metų. Jie sa-! 
vo skelbime sako: “Pirkit kur 
visi lietuviai perka”.

Šioje kompanijoje 
gauti boilerius garu ir 
vandeniu šildomus, 
maudynes, plumbingą ir viską, 
kas tik yra reikalinga prie na
mų. Ir jie viską parduoda leng
vais išmokėjimais.

Taipgi 
darbuojasi
Taigi, kai tik j bus reikalas, 
kreipkitės į šią įstaigą, gausi
te gerą patarnavimą.

— Prekybos žvalgas.

galima 
karštu 
sinkas,

šioje kompanijoje
p. B. Vaitekūnas.

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

grąžinti jas p. A. Am- 
iždininkui, kartu su pi- 
ir pilna atskaita. Steng- 
visi kuodaugiausia bilie-

T. žurio piknike — Ryan’s 
Woods, sekmadieny, rugp. 30 
d. 1936.

Felice Nausėda, sekr. 
John T. Zuris Boosters Club.

Susirinkimas
Nepaprastas susirinkimas 

John T. žuris Boosters Kliubo 
įvyks trečiadieny, rugp. 26 d., 
Hollyvvood Inn, 2417 West 43rd 
street, 8 vai. vak. šndingai 
kviečiame narius ir prietelius 
atsilankyti ir nesivėlinti. nes 
turėsime užtektinai darbo ii 
svarbių diskusijų.

Kas link bilietų automobi- 
liaus išlaimėjimui, tai prašome 
visų parduodančių šitas kny
gutes 
brose, 
nigais 
kimės 
tų išplatinti ir išpardavinėti.

Ypatingai kviečiame piliečių 
kliubų narius paremti “Booste 
rių” pastangas. štai pavyz
dys vieno veikėjo, p. Bruno Ja
kaičio, kurs pardavė automobi
lių knygučių už $50.00. Jeigu 
politiškų kliubų kiekvienas na
rys parduotų tik vieną knygu
tę ($5.00), tai susidėtų graži 
suma pinigų. Dar liko ke
lios dienos iki pikniko. Puiki 
proga pasidarbuot.

Visi virskime “Boosteriais” 
pirmojo lietuvio kandidato į 
teisėjus, kurs jau laimėjo pa
mary rinkimuose.

— Felice Nausėda, sekr.
John H. Zuris Boosters Club.

DYKAI! DYKAI!

5000
PINIGAIS DYKAI!

Dykai Kas Ketvirtadienio 
Vakarą

PINIGŲ VAKARAS!
Laimingąjam, jei dalyvaus 

viešame traukime.
TRAUKIMAS KAS KETVIRTADIENY

Ketvirtadieni, August 27, 9:30 vakare
3416 SOUTH HALSTED STREET

Tikietus išduodame DYKAI su kiekvienu 25c pirkiniu kas pirma
dieni, antradienj ir trečiadienį pas šiuos Live Wire pirklius, kurie 

yra nariais naujai suorganizuotos

HALSTED 35th BUSINESS 
MEN’S ASSOCIATION

Prašyk tikietų—Reikalauk jų 
Dalyvauk Traukime

ASHLAND FRUIT MARKET 
3445 South Halsted St.I- __ *

A. & P. FOOD STORE 
3443 South Halsted St.

LERNER’S GROCERY STORE 
3400 South Halsted Street 
LUSTIG’S DEPARTMENT 

STORE 
3410-12 So. Halsted Street

BERMAN-BUNNIN AUTO 
SALES—3416 So. Halsted St.

MILTON’S MEN’S STORE 
3452 South Halsted Street

NEISNER BROS. 5c to $1.00 
STORE

3431 South Halsted Street
BERNICE DRESS & LG. SHOPPE 

3437 South Halsted Streeti
BLUE CASTLE ICE CREAM CO. 

3456 South Halsted Street
NEW DEAL LIQUOR CO. 
3450 South Halsted Street

BOSTON SHOE STORE 
3435 South Halsted Street

TETER’S SHOE STORE 
3401 South Halsted Street

BRIDGEPORT PRODUCE CO.
3423 South Halsted Street

UNION DRUG COMPANY 
3459 South Halsted Street

JOS. F. BUDRIK, Ine. 
3417-21 So. Halsted Street

UNITED FOOD MART 
3455 South Halsted Street

THE CROWN STORE 
3442-44-46 So. Halsted St.

WIDMAN’S HA RDWARE STORE 
3405 South Halsted Street

GEORGE’S DRY GOODS STORE 
3454 South Halsted Street

WOLFF’S PALACE MARKET 
3453 South Halsted Street

PAUL LEASES’ MEN’S STORE 
3427 South Halsted Street

F. W. WOOLWORTH CO. 
3449-51 South Halsted St.



Trečiadienis, rugp. 26, 1986
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p-le Margaret Mas- Dar vienas suvargęs
turčius mirėkoliunaš išvyko ato

valstijas

STIKLIUKAS

Chicagą.

a

IEŠKOK GELTONO | savininkai
ŽALIO tR RAUDO 
NO LEIBELIO.

MHMMMmMMNMMaMMHMMBMMMMaMaa

WHOLESALE ONLY

John Spitlis
Gas ir‘ Auto Taisymo JStotis. 

4050 ARCHER AVENUE 
Virginia 2121.

BūURBOH IUHI55EV Į

DAILY BUSINESS DIRECTORY
'   —;   ■■■■' ‘ ' L——  ■ . ...... ■.   

Naujo gėrimo Sensacijai

BRIDGEPORT. — Rugp. 24 
d. p-lė Mąjtgaret Maskoliūnas, 
duktė plačiai žinomo biznie
riaus Jokūbo Mųskoliuno, išvy
ko porai savaičių atostogų į ry
tines valstijas. Mano aplanky
ti Washington, D. C., ir ilges
nį laikų praleis New Yorke.

P-lė Maskoliunaitė dirba priė 
Northvvestern Dental Schbol 
kantu su teisėjo Jarecki dukte
ria, kuri yra išvykusi Europon 
atostogoms, ir jai grįžtant at
gal juodvi susitiks New Yorke 
ir kartu atvyks

P-Iės Maskoliūnaitės bus pir
mas atsilankymas į NeSv Yorką 
ir rytines valstijas, gal parveš 
gerų įspūdžių iŠ savo kelionės.

Beje, jos ievas J. Maskoliū
nas dabar randasi naujoje vie
toje antrašu 3503% So. Halsted 
St. —VBA.

Lietuviai gerai įsidėmėjo 
James Th&mas Kelly vardą, 
kurs paliko nemažą sumą pi
nigų^ o su jo palikimu keletas 
lietuvių bėdon pateko.

Dabar vėl mite asmuo pf#* 
našus Kelly. Jis buvo Albert 
Welge 68 mėtų, gyVehęš adre
su 1501 North Clark Street. 
Peržiurihėjdnt jo turtą suras
ta, kad jis paliko pinigų, įvai
rių šėrų ir bonų suma $500,- 
000.

Welge, miręs birželio 16 d. 
šių metų, gyvendamas atrodė 
skurdžiai, dėvėjo plloščių be 
giižikų, ‘susektą Špilka prie ka
klo, Vaikštinėjo apšiapęs, at
rodė visuomet suvargęs.

Del jo palikiihO tur bUt nie
kam neteks kalėjimai! eiti, 
ba jis parašė sstvO Tanka testa
mentą ir paskirė palikimą ar- 
timiausiems giminėms.

Paleido vaikinus ry 
šy su paskendimi:

90PROOF .« iietuva 
•“ BRAND

12 MENESIU SENA 
Straight American 
Bourbon Whiskey

Prašys dar $2,000,009 
bedarbiams šelpti
Illinois valstijos senatorius 

HarOld G. Ward pareiškė, kad 
jis prašysiąs legislaturą pas
kirti dar $2,000,000 mėnesiui 
valstijos bedarbiams šelpti 
prie tų $3,000,000 dolerių, ku
rie šelpimui išleidžiama kas 
menuo dabar.

Pasak senatoriaus, šiek tiek 
žmoniškesniam bedarbių ap
rūpinimui Illinois valstijoj rei
kia kas menuo $5,000,000.

Praėjusį sekmadienį Cedar 
ežere, arti Lake Vilią, pasken
do J; Petrovvski 21 metų, 2249 
Ward Street, Ghicago. Ryšy 
su jo paskendimu buvo suim
ti du jo draugai, būtent Stan
ley Koscudniak 21 m., 2112 
Cortland Street; ir Adam Gola 
21 metų, 1880 ' Nofth Hoynė 
st. Jie, irt a t, per šešias valan
das neprahešė apie paškėrtdi- 
mą. IšklUusiriėjusi policija 
juos paleido.

Sunkiai serga poli 
tikierius

Vaikas žaidė 
pinigais

15 metų vaikas. Donald Hu- 
|įisel, 1147 Barry stvefttfe, žaidė 

su krūva centų. Kaip papras
tai tokio amžiaus vaikai kiša 
į burnų viską, kas patenka į 
jų rankas, taip ir Donaldas 
įkišo centą. Centas įstrigo 
gerklėj ir reikėjo šauktis dak
taro pagelbos, kad jį iširiiti.

tfavid Ė. Shanaliun, perikls 
kartus Illinois atstovų buto 
spykeriš ir seniausias* buto na
rys taip metų skaičium, taip 
tarnyba šioj įstaigoj, randasi 
Mercy ligoninėje. Shanahan 
serga širdies liga ir, pasak 
daktarų, serga labai slinkiai.

Atsisakė pakelti kai
nas gazui

Dar 500 preeinktų 
padaryta

Rinkimų komisionierių ta
ryba nutarė padaryti ChicAgoj 
dar 500 preeinktų balsavimui, 
kad palaikyti balsų skaičių 
•kiekviename precinkte daug 
maž apie 500. Dabar visas 
preeinktų skaičius Chicagoj 
siekia 3,573. Taip pranešė A. 
J. McKay, rinkimų komisio
nierių tarybos prežidentas.

Naujas pašto trobė 
sis Roselande

Pirmadienį, rugpiučio 24 d. 
Roselande atidarytas naujas 
pašto trobėsis. Jo pastatymas 
kaštavo $85,000. Vietos visuo
menės ir biznio ofgatnizacijos 
dalyvaus jo pašventinime ket
virtadienio Vakare, rugpiučio 
27 dienų.

Birželio 26 dieną šių metų 
Peolpeš Gas Light and Coke 
CoihpdUy padavė prašymą Il
linois komercijos komisijai 
pakol ti suvartotoj ams ratas už 
gužą.

Tokš pakėlimas, kokio ko
mpanija prašė, kaip apskai
čiuojama, butų padidinęs jos 
pajamas $2,475,000 per metus.

Iš kitos pusės Chieagos mie
stas, per savo advokatus, pa
davė komisijai kitokį prašy
mą, būtent numušti dabarti
nes rataiš Už gazg.

Praėjusį pitmadienį Illinois 
komercijos komisija išnešė 
sprendimą, kuris atmetė kom
panijos prašymą; Komisijos 
pirmininkas Slattery pareiškė, 
kad rektfrddi rodo, jogei da
bartinės kompartijos pajamos 
duoda jai uždarbio 6 nuošim
čius jnetams kad fiilUnširiiš 
vargas nespaudžia jos.

Du jauni vyrai iš 
gelbėti

Smėlio ntislinkimas 
užmušė žmogų

i

I
 Tavernų savininkai 
reikalaujant Anusų 
atstovo pašaukite: 

VICTORY 5382

VIENINTELIS DISTRlBUTORIUS

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANYE
32S2 S. HA1STĖD ST. Citit AGO

Inžinierių unijos vir
šininkai posėdžiauja

Lokomotyvų inžinierių ir pteč- 
kurių brolijų atstovai, dištrik- 
tų pirmininkai, antradienį susi
rinko Chicagoj posėdžiauti.

į stulpų. Mašinai apvirtus mė
gino pabėgti, bet policininkas 
sugavo vienių, gi šis išdavė ki
tus linksmaūš važiavimo daly
vius. Linksma kėliorie pasibai
gė liūdnai. '■

73 metų senis bėdoj
Užmušė 3 metų 

mergaitę
Automobilis užmušė 3 metų 

mergaitę Eleartor Mathis, 2433 
Wirtnemac Avenue*. Nelaimė iš
tiko mergaitę pirmadienio va
kare, tai ji nuo šalygatvio, 
tarpe automobilių^ išbėgo į 
gatvę.

Louis Ąshbeck 73 metų^ va
žiavęs 10 metų senumo auto
mobiliu, pateko teisman. Jisai 
prisipažino važiavus “truputį” 
neatsargiai. Teismas paskyrė 
jam bausmės sumokėti $100.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams

Mirė pirma moteris 
kongresmariaš

Mirė p-ia Winifred Mason 
Huck, pirmą moteris kongres- 
manas iš Illinois valstijos. Kai 
jos tėvas senatorius mirė, ji 
buvo išrinkta tėvo vietai užim
ti ir ėjo kongresmano pareigas 
nuo 1922 iki 1923 m.

Linksmas važiavimas 
pasibaigė liūdnai

Estella Polas 15 metų, 2751 
West Adams stręet ; Ęlizabeth 
Bititaš 16 metų irt jos brolis 
Chris 14 metų^ 2644 W. Adams 
Street; Robert Eaker 19 įlietų, 
2703 West Jackšon boulevard, 
ir Meiyin McClendon važinėjo 
toj apielinkėj dviračiais. Jie už
tiko neužrakintą automobilį pa
statytą priė šaiygatvio. Dvira
čius įjaiikę jiė susėdo ir išva
žiavo automobiliu piasivažirtėti. 
Nespėjo apvažiuoti keletą blo
kų ir pasitaikė užkliudyti kitą 
biaŠirią, atšiinušti į gatvėkarį it

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sii skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių Šia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir. klauskite Ęiznio Patarėjo, 
^id jys 'gąusite. informacijų, jeigu tik jų bus galimą gauti.

•BARZDASKUČIAI 1 
BARBER SHOPS

J. GRIŠKeNAS BARBER SHOP 
Gražiai kerpa plaukus.

3218 So. Wallace Street

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

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

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavė jas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victory 1690

' Edueational
Mokyklos

ANGLŲ KALBA 
Prisiunčiame paštu pilną kursą ang

lų kalbos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

8106 S. Halsted St., Chieago, III. 
ilil įMitoM*iiHHil fljiHi lUiiirfini Iii /| liif1

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA .
Tonsilai išimami 919*110

vaikams
Ug0Di- >45*00neje

lAkuSerija na- $4E.QQ
t muose
Medikais ėgzami- Sl.Atl 

nacija ------ - ----------- I Vv
DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 So. Kedzie Ate.

New Century Tavern 
BERGHOFF ALUS 

3149 So. Halsted St 
Tel. VICtory 2679

Joseph Rūta Tavern 
BERGHOFF IR AMBROSIA 

ALUS.
3267 So. Halsted St

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

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

I itt...T ■;. rnĮiTJ. .1 * W Ih Ri Milt it Į—

ANGLYS—COAL
V*» 4 • X, t: > *» *. ’* -»|Z

„TU. Kepnbtie MM.
Grane Coal Uo.
5332 S. Lorig Avė;

Chicago,' I1L

Poėahontaš Mine Rtirt Sčreened 
5 tondi ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

TėL Englewood 5883—5840

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažįs
tamiems, kad esu Taverft biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltai ir muzika šeštadiezriaiš. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti i musų naują užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englewood 2792 

6556 S®. State SV 
kampas North West 66 Št.

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street

Mttsų užeigoj visuomet randasi ge
riausios rųšies gėrimai kaip ameri
koniški. taip importuoti ir visokias 
rūšies maišyti alus Miller HighLife. 
taipgi gaminame kasdieną šiltas pie
tus, užkandžiu visuomet randasi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus atsilan-

Savininkės Mama ir Dūkti. 
EMMA IR EMILY.

MUsų užeigoj visuomet randasi gė- 
koniškf. tafp' iinpOrtūoti 115visokias 
l_.___ r
taipgi gaminame kasdiena tiltus niė-
L .,
malonus patarnavimas.
kyti,

LIETUVA BENO vaidyba 1936. m.: 
F. Ęndrijauškas, pirmininkas, 834 
W. 35. F. Bistrą, pirm, pag., 
4548 S. Francisco Avė.; J. Sala
kas, nut. rašt., 1432 Sv 50 Ct, 
Cicero, III.; K. Philips, turto rašt., 
2254 W. 19 St; K. Jėrtušauskas, 
kasierius, 3461!1 S. Morgan St.4 
Eris Reksnis. 4455 S. Fairfiėld, 
kasos globėjas, L, JeseviČia, kasos 
globėjas, 4624 S. Paulina St.; Ig
nas Jurevičia, maršalka. 3323 Sd. 
Morgan St.; K. Philips, lyderis, 
2254 W. 19 St.. ChicagO; ,Ka- 
tauskis, lyderio pagelbtainkas; 
1525 So. 51 Avė., CicėrO, III.

Chernauckas Coal
Company

1900 S0. Union Avė.
1 Tel. CANAL 2183

BanisStudio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St

.................... h, 1 1 1 'i ' 1 . .. ........ ...

GARFIELD PASK LIETUVIU IR 
MOTERŲ PAšELRINIO KLIUBO 
Valdyba 1936: pirm, Georgė Me- 
dalinskas, 233 S. Central Ate. j 
pirm. pag. Jonas Jasmskas, 4300 
W. End Avų.; nut. rašt. M. Me- 
dalinskas, 238 S. Central Avė.: 
fin. rašt. ChaS. Katula. 4676 
End Avė.; kasiėritis M. Kaziunas, 
3508 Gundersdrt Avė,; Bennvyri. 
III.; kasos globidi: y. Mahikas, > 
Davidonis ir D; Brazas; ligonių 
lank. J. Garadąuskas, 3812 W; 
Monroe St.; maršalką,B. Stankus; 
korespondentas N. Wfiliąmš; Dr. 
kvotėjas Dr. Al. Margeris. 
Susirinkimai laikomi kas arttrą.ilė- 

dėldienį Lawler Hali, 3929 West 
Madison St.

čia, Kasos glob., 2534 W. 46th St., 
Mary Warnis, Kasierius, 3838 So. 
Kedzie Avė., Dr. T. Dundulis, gy
dytojas, 4157 Archer Avė., Virgi
nija 0036, Johft Ztirls, Teisių pa
tarėjas, 4624 S. Francisco Avė., 
Jochimds lidačiiattekas, Maršalka, 
4436 So. Washt#raW Avė., Myko
las Kasparaitis^ knygius, 4154 S. 
ArtęsiUtt Avę. KliubO susirinkimai 
atsibuna kiekvieną mėnesį kas pir
mą sekmadieni 12 vai. dieną, Hol- 
lyv>Ood svetainėje. 2417 W. 43ril 
Sirėet; *

• RESTAURANTAI 

Universal restaurant 
ŠVIEŽUS NAMINIAI VALGIAI

750 Wėst 31st Street * ’ •- 
A. A. NORKUS, Savininkas.

21-st PLACE TAVERN 
& RESTAURANT

Steikai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Riverside alus, visokios geroą, 
rųšies degtinės ir savininko vardii 
A. Stiikas Tony’s Private Stoėk deg
tinė ir cigarai. Savininkai-— 
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI

701 W. 21st Place
TeL CANAL 7Š2Ž.

MM Mtta . Kioi yvį-rtMy

Bftuifflairi Gttes ielerrąnm f vi.m

LOVEIKIS
, Kvietkininkas

Gėlės Vestuvėms, Bankietams
... ir Pagrąbąins .

Tel. BOUlevard 7814

EAGLE RESTAURANT.— Peter 
Vegis, Savininkas.

1745 South Halsted Street.

RANKDARBIAI—

Auburn Fancy
Goods Shop

Atliekame Rankų Išsiuvinėjimą
3108 SO. HALSTED STREET

Pete’s Inn
i^ano 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

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠALNOS 
KLIUBO 
TAMS: 
2638 W. 
loraitis, '7244
Pirm, pagelb. Bernice Rudgalviutė, 
Nut. rašt. ir korespondentas, 5332: 
So. Long Avė., Walter Sharka, 
Fin. rašt., 4635 S Washtenaw Av., 
Helen Chapute, Kontr. rašt., 4403 
S. Albany Avė., Leonas Klimavi-

VALDYBA 1936 MĖ- 
Frank Jakavicia, pirm., 
40th St., Juozapas Sta-

S. Talman Avė.-,

įLaidotuvių Direktoriail

E
» JUOZAPAS
UDEIKIK

. IR TĖVAS 
REPtiblic 8340

• RAŠOMOS MAŠINĖ
LES—Typewriters 

Rašomos Mašinėlės 
VlSOfciOS IšDIRBtSTES

»15.00,.
PARDUODAM 
Pataisom 
RIBBONAI ........

25 metai patyrirtio 
DARfiAS GARANTUOTA 

Wagner Typewrit

LEGION INN
Pranešam draugams ir pažįsta

miems, kad esame naujame tavern 
biznyje. Musų užeigoje visados Ran
dasi gerbs rūšies degtinė, vynas, 
Crėam City alus, cigarai, cigarėtai. 
Penktadieniais Veltui žuvis, šeštadie
niais užkandžiai ir muzka. Erdvinga 
svetainė gražiai išpuošta dėl vestų
jų, parių ar kitų parengimų. Savi
ninkai STANLEY BAGDONAS IR

, ANNA GEDVILAS.
2701 W. 47th Street

John Zipprich 23 metų, 623 
Forest avenue, Wilmette, ir 
Stewart Ahtens, 1315 Leonard 
place, Evanston, šeštadienį iš
važiavo mažu laiveliu į Michi- 
gan ežerų pasivažinėti.1 Vilnis 
apvertė jų laivelį. Jie užsirito 
ant apversto laivelio, bet jau 
pasiekti krantų be kitų pagel- 
bos hebėsitikėjo.

Praėjo 26 valandos iki juda 
pastebėjo plaukius pro šalį 
laivas ir išgelbėjo. Vienas-. iŠ 
jų, būtent John Zipprich, guli 
ligoninėje. Jis neseniai sirgo 
ir dabar vėl atkrito. Antrasis 
gi nejaučia jokių kitų pasėkų, 
kaip tik įgijęs “patyrimų’’ bū
ti atsargiu vandeny.

Allied ConstriictiOri & Siipply 
kompanijos kieme, 3727 South 
Maplewood averilie, 120 įtonų 
krttvA šmėlid it Ceihentb užgriu
vo ant John W. Dillenback’o, 
62 mėtų miesto inspektoriaus, 
ir Užmušė jį aiiirddiėnį, rugpitt- 
čio 25 d. *

Metai kalėti už fal 
šyvus pinigus .

Joe Bender’ui 40 metų, 537 
North Clark streėt,: paskirta 
metai ir vietia diena kalėti,; lęai 
jis prisipažino turėjęs keturias 
falšyvaš dvidešimt dolerinės ir 
mėgihęs išmainyti jas į gerus 
pinigus.

A.tA.
ANTANINA CICĖNAS 

(po vyrų Riėhinė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 22 d. 6:25 yalandą vaka
ro, 1936 m., sulaukus 21 m. 
.amžiąus^ gimus Chicago, III.

Paliko . dideliame nuliudime 
motiną Suzana Cičienę, seserį 
Elena Clementes, seserį Sophie 
Oppelt, dukterį IV2 metų amž. 
Atlenė, tyrą Victorą, pussešė- 
rį Zbfiją Čepaite, pŪšbrolį Pet
rą Čepulį, dėdę čė^tiiį, drt Švo- 
gerias Devrighf ir Clarenče, 
pusbrolius Cdfdl, Kazimierą 
Ciččną, dėdę Juozapą Aftima- 
vičių if dėdienę Uršulę Afti- 
mavičiėnę'.

Kūnas fiašdrvotas randasi 
3847 W. 66th St.

Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, rugp. 27 d.,. 7:30 vai. ryto 
iš namų į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingoms pamaldos Už vėliOnės 
Sielį, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kairines;

Visi A. A. Antaninos Cicėnas 
giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoŠirdŽidi kviečiariiri 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti Jai paskritinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą

Ntrliade li^kairte,
Motinas, seserys, duktė, vyras 

it giminės.
Patarnauja laid. dir; J. Endėi- 
kis ir Tėvas, tėl. RėJ>. 8340.

39^
25 metai patyrimo 

DARfiAS GARANTUOTAS 
Wagner Typewriter 

Sales & Service 
3712 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. Lafay.efte 3534 
E. WAGNER CHICAGO, ILL.

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 savininke—

ANNA DAMBRAUSKIENE
817 Wėst 34th St

Tel. Boulevard 9336

URŠULE DRUKTEINIENe, 
po tėvais Raukštaitė.

Persiskyrė su !§hio pasauliu 
rugp. 23 d., 6:15 vai. ryto, 1936' 
m., gimus Panevėžio apskr.,. 
Vilkamierio parap.

Amerikoj išgyveni) 28 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą Feliksą, šunų Vytautą ir 
dukterį Amiliją, švogerį Vin
centą Drukteipj ir jų šęimyną 
ir daug kitų ghilinių.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage Avė, Lai- 
dotuvės įvyks- ketv., rugpiučio 
27 d., 8 vai. ryto iš J. F. Ėtfc 
deikio koplyčios į šv. Kryžia'us 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš tėn bus nu
lydėta į šv. KrtzijniėrO' kapines.

Visi A. A. Uršulės DrUktei- 
nienės giminės, draugai, ir pa- 1- 
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti IriidotUvėSe it 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, sūnūs, duktė, švogeriė 

ir giminės.
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikis, tel Yards 1741.

matines Mirties ■
SUKAKTUVkS

A* ,
ONA STRAVINSKIENE, 

po tėvais BenziunaitS
, Ėbr-šiškyrė ,siį šiuo pasauliu 

27 d. rrigp. mėn., 1935 m., su
laukus 50 .metų < amžiaus, gi
mus Tauragės afpskr., Eržvil- 
klo patepi., žukaičių kaime. .

Paliko dideliame nuliudime 
vyfą Antaną, 5 dukteris Bro- 
nislayą, ir žentą Mykolą Wa- 
terš, Oną’ ir žėrttą Juozapą 
Scott, Antaniną ir žentą Al
bertą Totrtdnt, Stahlšlavą ir 
žentą Benediktą Klemm ir Ele
ną ir sUrių Antaną ir gimines.

Liūdnai atminčiai musų bran
gios motinėles buš laikomos 

'^Ventos Mišios ŠV.- JURGIO 
parapijos bažnyčičj'e, 27-tą 
d. rugpiučio, 1936 Ąi., 7 vai. 
ryto. Kviečiame visus giinines 
Čraugiis ir pažįstamus Atsilan
kyti į pamaldas, d mes tave, 
pliusų brangioji motinėle, nie
kuomet nėužmiršime. Tu pas 
mus jau nebesųgrįši, bet mes 
anksčiaus ar vėliaus pas tave 
ateisime. Lauk mus ateinant!

Ntiliudę lieka,
Vyras, dukterys, sūnūs, žentai 

ir gimines.

Milda Sweet Shop 
Saldainiai, Cigarai ii Cigaretai 
3130 SO. jĮALSTfcl) STREET 

P. SlkBIKE, Savininkas.

» ŽUVĖJAI—TAILOR
John Gricitis Tailor

Pranėšu draugams ir kastdrtiėriamš, 
kad jau laikas užsisakyti rudeninius 
ir žieminius, vyriškus ar moteriškus 
drabužius, arba Senus pataisyti. Nau
jus padarau pigiau nekaip kitai*. Esu 
patyręs ir darbą garantuoju.

821 West 34th Street.
Tel. Yards 5335

TAVERNOS
Pete’s Place

Pranešu visiems draugams ir lie
tuviams, kad atidariau naują taver
ną, kur randasi geros rųšies degtinė, 
vynas, Schlitz alus, taipgi gamina
me pirmos rūšies valgius kasdien. 
Penktadieniais žuvis dykai.

Tel. Prospect 8175.

Maike Biago Tavern
Musų užeigoje randasi geros rų

šies degtine, 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 Av.

Little Joe’s Tavern
Visokios rųšies gėrimai .kaip ame

rikoniški taip importuoti: degtinė, 
šampanąs, vynas, Schlitz alus ir ci- 
garai. Penktadiėniaiš veltai žuvis ir 
muzika užeiga gražiai išpuošta, lie
tuviškais piešiniais ir malonus pa- 
tarnavfmas. SatihinkS FILOMENA 
NEZELSKIENE, Tel. Pnllman 6151 

136 E. 167th Stteet

Lietuvys Venckus 
Bruno

Wholesale Lifluor Pardavėjas 
4270 ARCHER AVENUE 

Phone Lafayette 2114

Tree Stat* Inn
Pranešu visiems draugams ir retnė-
jatns, kad atidariau naują taverną, 
kur randasi geros rūšies degtinė, vy
nas. Schlitz alus, cigarai, cigaretai. 
Penktadieniais žuvis dykai, o šiomis 
dienomis skanus užkandžiai ir malo
nus patarnavimas. Savininkė

MARCELLA VALENTAS
W. 63rd St.

kur randasi geros rūšies degtinė, vy- 

Penktadieniais žuvis 'dyka.i, o šiomis

nūs

3245 Hemlock 4097



CLASSIFIED ADS
Klausytojas

atarimus nanuo

kur ir kaip rei

ir Mar
įvestasyra 2-ros

rasite adresuš ir tele

75, arba $1.25

BUDRIKO PROGRAMAS

166 N. Michigan

CLASSIFIED ADS
1900 S. State St

pagei-

parduodat ar

kaslink

MAX KOHN. Turim RusiJką, Tur- 
kišką Tabaką ir Cigaru Atkarpos. 

1728 S. Halsted St, Canal 9345.

patyrimu į 
Atsišaukite

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

REIKALINGAS vyras prie namų 
kaipo janitoris, 919 W. 35th St ant
ros lubos iš priekio.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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

■■

REIKALINGA anglių seilsmanų— 
mes galime priimti keletą vyrų an
glim pardavinėti. Mes mokėsime ge
rą komišeną arba algą gabiems vy
rams. Box 499, 1789 So. Halsted St

REIKALINGA šermanas ir pagelbi 
ninkas ant 2 shear su 
geležies skrepų yardą. 
2641 So. Whipple St

gerą nuolaidą.
Pašaukit

CANAL 8500

Tabako Krautuves
Tobacco Stores

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Lon 

Furniture and P 
3406 So

vau‘3
kaitė, Estelle Palonis, 
čiai” ir smuikininkas Mike Pet 
roševičius.

, Financial 
Finansai-Paskolos

Transliuojamas iš WSBC, 
9:30 iki 10-tos vakarti

Lietuviškas “March of Time*’

. — Aš Ig 
Piešai ačiū

REIKALINGA moterys patyrusios 
siuvinėjimo ir aptavojimo darbuose. 
Kreiptis 4137 Belmont Avė. 
lubos.

arba jeigu norite už 
nebesibriaus

REIKALINGA mergina 20-40 na
mų ; darbui ,ir pagelbėti prie vaikų, 
nėra Sunkaus 
nakvoti. $5.0' 
chester 2056.

(Canal 8500) ir klauskite 
Jis jums duos 

laikraštyje

dainininkeš Albina Trili
Kaimie

PARSIDUODA .1 _
namas—diejų flątų po 5 kambarius 
—mūrinis, tinkamas bile kokiam 
bizniui. Kaina $1,900.. Kazys Umi- 
kis, 4708 So. Western Avė.

Greitas 
patarnavimas 

Realty Co.
Prižiūrėjimas 

4329- 
Yards 4330

REIKALINGAS alaus išvežiotojas, 
kuris gali draivyti alaus troką ir 
yra patyręs pardavėjas. American 
Brewing Product Co., 3917 So. Lowe 
Avenue."

skalbimo, geri namai, 
savaitei. Glick, Dor-

TARNAITES — patyrusios ir ne
patarusios, $5 iki $15 savaitei. $2 
depozitas suras jums nuolatinę vie
tą.' Nprthsidė Employment Service, 
4802 Broadvvay, 2-ros lubos. ‘ • 

Long Beach 3885

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidinius 

vedyboms

Skyrius, Kuris Jums 
Viską Pasako

ę Distance 
ano Movint

Halsted Street
Phone Yards 3408

PARDAVIMUI Icecreamine ir 
smulkmenų krautuve, seniai išdirbta 
ant kampo. 1028 West 31st St.

Brighton Parke 
' J Mli ' to. * • '' * "

bile kokiam

REIKALINGA mergina prie na. 
mų-; darbo. Valgis, kambarys ir Už 
mokestis* ,

/ 4120 So. Maplewood Avė.

mokestis. Ėdgewater 1047, 
850 Margate Terrace.

REIKALINGĄ vidutinio amžiaus 
moteris prie namų darbo. Šeimynos 
nėra. 5204 W. Harrison St. tel. Co- 
lumbUs 3789.

PAftSIDUODĄ naujas mūrinis 2 
flatų namas po 6 kambarius ir gra
žus štatas, gražiausioj daly Mar- 
ųuette Parko. Tai didžiausis bargė- 
nas, kaina tiktai $7,500. Cash arba 
išmokėjimais, foreclosure. Telefo- 
nuokite rytmečiais Prospect 8711, 
CHARLE. 1 f

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI
Musų biuras suteiks 
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.

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI 
RIMOS ĮSTAIGOS

PARSIDUODA pigiai katedžė 
50 pėdų žemės — arti mokyklos 

6533 So. Ratine Avė.

||1|

REIKALINGAS apsukrus, nesenas 
vyras dirbti prie namų, porterio 
darbą ir tt. Atsišaukite išryto j p. 
Rakščio Vaistinę, 1900 So. Halsted 
Street.

REIKALINGAS patyręs virėjas i 
restaurantą—atsišaukite. 3738 arba 

3740 So. Halsted St.

PARSIDUODA dviejų aukštų bu- 
dinkas su bizniu, 125 pėdų frontas, 
prieinamai. Parduos biznį atskirai. 
Geo. O. Mannel, 9984 Vincennes 
Avė., City.

REIKALINGA mergina arba mo
teris dirbti už veiterką ir pagelbėti 
dirbti už baro. 7427 So. Western 
Avenue.

popieros... puikiausią Champagnę po
piety, kuri pilnai išbandyta dėl švarumo, 
degimo ypatybių ir liuosumo nuo skonio 
ir kvapsnio.

SUPPLY COMPANY 
INCORPORATED

Garbingas svoris ir geras patarna 
vimas
19 metų veikimas pilnai tai įrodo.

; dalyvavo “Leonas 
Jack Sharkey”, “Le-

— “Franci jos 
Prokuroras Vi- 

ir eilė kitų žymių

PARSIDUODA Grosernė labai ge 
roj vietoj — biznis išdirbtas pei 
ilgus metus.' Pardavimo priežastį pa-

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

Antra, programas nėra per- 
įvairiais apgarsini

mais. Pirmų vietų užima pro- 
gramo muzikalys turinys, o ne 
įplaukos, kurias rengėjai galė
tų gauti, atiduodami pirmeny
bę ir didžiuma laiko įvairiems 
skelbimams. P-s Steponavi
čius pasirūpino gauti tik tiek 
rekliaminės medžiagos, kad 
programas neneštų ntioštolib, ir 
nedaugiau.

Įdomi, programo dalis yra 
žinids.

REIKIA veiterkos. Nereikia 
šventėtais dirbti ar kas norit galit 
išmokti. 2632. W. Madlson St.

T. Alexander.

Lengvai
Parduosit ar 
Nusipirkot 
Rėal Estate ...

Kiekvienas NAUJIENOSE 
tilpęš 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.

; Mustįį khinos prieinamos. 
Už pakartęjimus duodame

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
J, 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, Gary, 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 į 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 .80 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 atstęvas 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, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

MERGINA lengvam namų darbui. 
2 vaikai, malonus namai, be virimo, 
lengvas' skalbimas — $4.00 prad
žioje. Sheldrąke 6906.

OAK FOREST, III
Rainės noriu tarti 
brangiems savo draugams, B. 
Pšilgai&kui, Jos. Mista ir ki 
tiems, kurie mane atlankė Oak 
Forest prieglaudoj ir pavaiši
no rugpiučio 9 dienų.

Yra mums visiems labai sma 
gu, kuomet kAš nors iš pažį- 
štamų ar giminių atsimena mus 
ir atvažiuoja pažiūrėti, kaip 
mes čia gyvenant. Juo labiau 
smagu šiemet, kadangi šiemet 
mažai kas tėlanko mus.

Dar kartų ačiū pp. Jos. Mi
sta ir B. Pšilgauskui, kurie gy
vena adresu 21jį: South 12th 
avenue, Maywooa, Illinois.

f- lį. Rainės,
Institution, Ward E 50, 

Oak Forest, III.

REIKALINGĄ virėja į taverną, 
apie užmokestį ir valandas susitar
sime. 4171 So. Halsted St. L. Ma
siulis.

Kaip ir populiariame anglų 
programe, “March of Time”, 
ir Steponavičių Valandoj žinios 
nėra vien atpasakojairios, bet 
suvaidinamos, dalyvaujant lo
šėjams, kurie atstovauja žmo
nes, apie kuriuos žinios kalba.

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 <

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų savininkų ir draugijų atstovų 
visuotinas nepaprastas susirinkimas įvyks penktadienį, 
rugpiučio 28 d., 1936 m., Lietuvių Auditorijos svet., 3138 
S. Halsted St.;„»7:30 vai.* vakare, ant pirmų lubų. Jūsų at
silankymas būtinai reikalingas. Susirinkimo tikslas — 
vykdinti pradėtų darbų, t. y. išleidimas kapinių 25 metų 
istorijos. —Sekr. J. Zaiatoris. 55

Namų Sav. ir Piliečių Kliubo susirinkimas jvyks ketvirtadienį 
8 vai. vak., rugpiučio 27 d., Šv. Kryžiaus parap. svet., 46th 
ir Wood gt. Meldžiam kuoskaitlingiausiai susirinkti, nes 
yra daug svarbių reikalų. Kviečia valdyba.
............... Nut. rast. A. J. Grincevich.

PATELEFONUOKITE
LAFAYETTE 6300 

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS Už VASARI

NĘ KAINĄ.
GERIAUSIOS RŪŠIES ANGLYS IR 

GREITAS PATARNAVIMAS
Shulmistras Bros. Coal 

• Company ’ ;
4016% ARCHER AVENUE

visuomet užtikrintas. Musų

Tel. PROšpečt 3400-3401 
J. MOSCIPAN, 

Prezidentas ir Vedėjas.
4916-18 SO. WESTERN AVĖ. 

CHICAGO. ILL.

Šįvakar Trecias Ste 
ponavičių Radio 

Programas

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

Jeigu jums ant gręitųjų rei 
kia automobilių mechaniko, ar
ba nežinote artimos ligonines 
telefono 
sakyti anglių 
kitę po visokias knygas ir hte 
klausinėkite 
kalingų daiktų ar informacijas 
galite gauti.

Pasiimkite “Naujienas”, at 
siverskite 5-tų ar 8-tų puslapį 
ir ten atsakymų rasite į visus 
paklausimus.

“Naujienose
Kasdieninis Biznio Sųrašas, ku* 
riame
fonus įvairių garažų, automo
bilių candėlių, anglių yardų, 
fotografų, mokyklų, ligoninių, 
valgyklų, ir taip toliau.

žvilgterėkite į tų skyrių ii 
ten atrasite adresų beveik kiek
vienos įstaigos ar amatininko, 
kokio tik gali prireikti. Jeigu 
nerasite, tai šaukite į “Naujie- 
nas!
Biznio vedėjo 
informacijų, kurių 
negalėjote rasti.

Biznieriai yra kviečiami pa
duoti savo adresus į Kasdieni
nį Biznio Sąrašų. Tų galima 
padaryti labai prieinamai, vi
sam mėnesiui arba ilgesniam 
laikui. Pašaukite “Naujienas” 
ir netrukus agentas atsilankys 
pas jus, kad šiuo reikalu jums 
patarnauti.

Ale lietuviai ir lietuvaitės Ii 
riemfi laisniu* (ieidlintiM) 
dyboms:

Robert Ęowe 24 m 
guerite Mottis 22 m.

Alf Thorp 29 m. ir Ann Gri
gonis 27 m.

Stephan Szorc 26 m. ir Su- 
šie Marcukaitis 25 in.

Raymbhd Rakauskas 21 m 
ir Bernice Sadauskas 22 m.

Anthony Kirkickis 21 m. ir 
Anna Valiulis 22 m.

Paul Wallen 29 iri, ir Emilio 
Kalnes 22 m.

j MERGINA ar moteris bendram 
namų darbui, geri namai, savas 
kambarys, nėra skalbimo, kūdikis.

Hollycourt 2299.
•• • '•F'-T1 ' .-V*- , ■■ M. >•»

Esant nuolatiniu radio pro
gramų klausytoju tenka pripa
žinti, kad man ir manu ^drau- 
gams geriausia patinka Juozo 
Budriko leidžiami programai 
sekmadįehiais iš didžiulėm 
WGFL stotidh. TUd ir pereitų 
sekmadienį gėrėjomės harmo
ninga Budriko radio orkestrą, 
solistės dainaVimu ir dramati
niu vaiždeliu iš rusų žandarų 
persekiojimų Lietuvoje. Budri
ko radio programose visados 
būna kas tokio naujo, charek- 
teringo,."tad ir nestebėtina, kad 
jie geriausiai patinka. Perei
tam ketvirtadieny irgi buvo 
puikiai išpildytas misteriškas 
vaizdelis. Tad ir šiam ketvir
tadieny klausysimės Budriko 
programo nuo, 8 vai. vakaro 
iš stoties WHFC.

— Varniškis.

šįvakar, iš ’ radio stoties 
WSBC, bus transliuojamas tre
čias savaitinis Steponavičių ra
dio programas.

Stoties numeris yra 1210 ki- vičienčs mokiniai

Pavyzdžiui pereitą trečiadiė 
nežiniose 
Trockis”, 
on Bliumas 
premjeras”, 
šinskis’ 
žmonių

šio vakaro programe bus at
vaizduojami įvykiai iš Chica
gos lietuvių gyvenimo; 16 są
mokslininkų sušaudymas Mas
kvoje; Ispanijos pilietinis ka
ras ir kiti svarbesni įvykiai.

Visi dalyviai — čiagimiai
.Įdomiausias dalykas apie 

Steponavičių programą, turbut, 
yra tas, kad visi svarbiausieji 
programo dalyviai, ir rengėjai 
Steponavičiai, ir dainininkai, ir 
žinių tvarkytojas A. Vaivada 
yra čiagimiai. Bet būdami 
čiagimiai, jie programų ve 
eta I— ne anglų/ grynoj 
lietuvių kalboj, dainuoja lietu
viškas dainas, ir, labai gali
mas daiktas, kad savo lietu
viškumo grynumu, pralenkia 
kaikuriuos kitus lietuvių pro 
gramus.

šįio vakaro valandoj daly-

locycles. Programas prasidės 
nuo 9:30 vakaro ir tęsis iki pildytas 
10-tos. ’
. Steponavičių Programas yra 
bene įdomiausia lietuvių radio 
valanda Chicago j e. Pirmiau
siai, nenaudojama jokių rekor 
diį. Visas dainas ir kitus mu
zikos'kūrinius atlieka gyvi ai- 
iistai. <Kai kurie iš jų jau ren
giasi į profesionalus, bet did
žiumoje jie yra mėgėjai. Visi 
dainininkai yra solistės ir dai 
nų mokytojos, p-nios Steponą-

, , , g^ro cigareto 
visos reikmenys

Mes vartojame keturis pasaulio pui
kiausius cigareto tabakus . . . BrigHtj 
Burley ir Maryland iš musų pietų krašto 
. .. ir aromatiškus tabakus iš Turkijos 
ir Graikijos.

Business Chances
. ; Pardavimui Bizniai 

•n*^w^w^w^^www^wwww^w**M^*^**^*****i>*******^*

PARSIDUODA Cfivęrnąs dėlto, kad 
turi' kitą* biziij. Lietuvių apielinkė1.^ 
10758 Edbrooke .Avė. pullman 7580.

REIKALINGOS...
PIRMŲ 

MORTGIČIŲ . \
PASKOLOS

Maži 
mokėjimai 

Gordon 
Real Estate

Rėal Estate For Salė 
Namal-žemė Pardavimui

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

Furs . _ i . _ .

PAIMTI MAI

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Jtaisai

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

CALumet 5269.

COAL 
Anglys

ANGLYS! ANGLYS!
PIRK TIESIAI Iš KASYKLŲ 

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

$4.75 IKI $6.00 UŽ TONA 
Del informacijų pašaukite 

MINE AGENT 
Kedzie 8882

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA bendram namų darbui, 
be skalbimo-~be virimo, nėra vaikų. 
Geri hamai. Takiff, Rockwell 1934.

MERGINA patyrusi bendram na- 
mil darbui ir virimui, geri namai, 
geras 1




