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Stalinas Ragina 
Ruoštis Karui

Ragina Rusijos kareivius būti prisiruošus 
mirti už “garbę sovietų šalies”, nes 

karas esąs visai arti.
Vokietijos didinimas kariuomenės sujudi 
no visą Europą ir padidino karo pavojų.

rugp. 26

kariuomenei.
jis savo kalboj

raudonosios ka

apie

LONDONAS, 
Rusijos diktatorius Juozas Sta
linas, kuris, paprastai, labai 
retai kalba per radio, staigiai 
per radio pasakė labai karingą 
kalbą pradedančiai manevrus 
visos Rusijos

Tarp kitko 
pasakė:

“Draugai iš
riuomenės: Mes esame pačiuo
se išvakari i/ose labai svarbių
įvykių. Bile valandą dabar jus 
galite būti pašaukti padėti sa
vo gyvastis apgynimui proleta
riato tėvynės.

“Atėjo valanda, kurios jus 
laukėte; ir dabar jūsų gimtoji 
šalis tikisi, kad jus atliksite 
pareigą, kurios jus taip lau
kėte.

“Aš neturiu* abejonės
jus ir esu įsitikinęs, kad ir jus 
neabejojate apie sayo yądufe. 
Musų priešininkai, einą j gavo, 
pozicijas — todėl bukite prisi- 
ruošę.

“Viskas ką pinigas gali pirk
ti, ką mogus genijus galėjo iš
rasti ir ką mylintys darbą dar
bininkai galėjo pagaminti, visą 
tai liko atiduota į jūsų rankas 
apgynimui ir garbei sovietų 
šalies”.

Kartu per radio taipjau kal
bėjo karo komisaras Vorošilov, 
jo padėjėjas Tuchačevski ir ka
ro aviacijos vadas M. Alksnis- 
Astrov (lietuvis?)

Alksnis tarp kitko pasakė:
“įvykiai vystosi nepaprastai 

greiai... neturi būti jokio susi- 
trukdymo jūsų prisiruošime 
prie zero vaalndos...diena, ku
rioj jus parodysite savo meilę 
savo gimtą jai šaliai ir savo 
partijos vadams jau artinasi”.

Vorošilov gi pasakęs:
“Bile valandą jus pasieks 

pašaukimas, kurio jus buvote 
mokinami tikėtis”.

Visa Europa laukia karo.
PARYŽIUS, rugp. 26.—Stai

gus Vokietijos prailginimas ka
reiviavimo, kuris padvigufbins 
Vokietija armiją, sujudino visą 
Europą, nes jis yra ženklas, 
kad karas Europoj tikrai arti
nasi.

Labiausia yra sujudusi Fran- 
cija, kuri daro žingsnių
biam prisiruošimui ginti savo 
šalį. Prasideda paskutinės gin 
klavimo lenktynės, kurios neiš
vengtinai turi privesti prie ka
ro.

Taikos šalininkai, dar deda 
vilties, kad skubus sumažini
mas ginklavimos gal ir galėtų 
sulaikyti karą.

Anglija, kuri sakosi mažiau 
šia esanti prisiruošusi karui, 
irgi pradėjo paskubomis didint5 
savo kariuomenę.

Mussolini nuvyko pas karalių, 
skubiai konferencijai, veikiau 
šia irgi dėl dar didesnio padi
dinimo Italijos ginklavimos, 
nors ir dabar Italija baigia su
klupti po ginklavimos ir karo 
Afrikoj našta.

Iš priežasties Vokietijos di
dinimo kariuomenės, premie- 
ras Blum skubiai šaukia nepa 
prastą posėdį šalies gynimo 
komiteto, apsvarstyti kaip 
Franci j a galėtų dar geriau pri 
siruošti šalies gynimui ir, gal
būt, padidinimui savo armijos.

Jau dabar apskaitoma, kad 
didžiosios Europos valstybės 
greitu laiku po* ginklu turės ar 
ti 6,000,006 kareivių. ’ Didžiau
sią kariuomenę betgi turės Vo
kietija, po jos seka Italija, Ru
sija ir tik tada Franci j a, Len
kija, Anglija ir t. t.

Besiartinančio karo pavojų 
pripažysta ir Vokietija, kuri at
virai sako, kad ji ankščiau ar 
vėliau* turės stoti karan su Ru
sija, nes abiejų šalių ekspansi 
ja yra vedama ta pačia krypti
mi ir jos neišvengtinai turės su • 
sidurti.

Pranašauja algų pa 
kėlimą geležies dar

bininkams
PITTSBURGH, Pa., rugp. 26 

— Geležies pramonės rateliuo
se vėl atsinaujino kalbos apie 
netolimą visuotiną algų pakė
limą geležies ir plieno liejik- 
lų darbininkams. Algų pakė
limas paliesiąs apie 450,000 
darbininkus ir bus paskelbtas 
galbūt už 60 ar 90 dienų.

Skubėti su savanoriu pakėli
mu algų plieno ir geležies pra
monę verčia jau paduotas nau
josios geležies darbininkų uni
jos reikalavimas Carnegie- 
Illinois Steel Corp. pakelti al
gas 25 nuoš. ir pripažinti uni
ją.

Savanoriu
samdytojai tikisi užbėgti už 
akių didesniems darbininkų 
reikalavimams ir ypač sulaiky
ti darbininkų 
kurio samdytojai nenori ir yra 
pasiryžę
priemonėmis

----------- --------------------------------- ------------------..r.,..WrW|..... vj.v ty...................................... — ........................

Norvegija Išvarys Trockį
■ • ■

Po gruodžio 18 d. turi apleisti šalį. Rųsijo 
je gi eina trockininkų areštai

. . ■ ' 1 >. : I

BARCELONA, Ispanija. — Generolai Goded (po kairei) ir Burriel teisme. Teismas jiems išnešė 
mirties bausmę. Tie generolai drauge isu kitais ir suplanavo, dabartinį sukilimą.

Ispanijos sukilėliai 
puola Irun ir San 

Sebastian
Granatos krinta Franci jos pu

sėje, taipjau virš Francijos 
įvykęs ir lėktuvų susirėmi
mas.

HENDAYE, Francijoj, rugp. 
26. — Didelės sukilėlių jėgos, 
vedamos 700 maurų ir svetim
šalių legionierių, pradėjo pulti 
Irun, pačiame Francijos pasie
nyje.

Prie miesto 
kus mušis ir 
Francijos teritorijoj 
pasienio policija 
kraustyti nuo pasienio visiems 
•ūkininkams. Neleidžiama prie 
sienos ir žiūrovų, kurie dide 
liais būriais renkasi prie sie
nos pamatyti einantį mūšį.

Virš Francijos teritorijos 
įvyko ir susirėmimas tarp Is 
panijos sukilėlių ir valdžios lėk 
tuvų.

Sukilėliai taipjau* stengiasi 
paimti San Sebastian. Jie 
skelbia jau įėję į miestą, bet 
dar nėra jo užėmę. ’

Darosi aišku, kad sukilėliai 
ruošiasi sprendžiamam mušiui. 
Prie mūšio ruošiasi ir valdžios 
jėgos. Ypač stiprinamas Mad
rido apgynimas, nes čia thrės 
įvykti svarbiausias mušis.

Sukilėliai skleidžia visokiau 
sius gandus apie baisius vald- 
čos nuožmumus. Tapjau skel
bia, kad prezidentas Azana buk 
pabėgęs, nors jis kasdie aplan
ko pozicijas Madrido apielin- 
kėje ir bėgti visai nesuruošia.

10 augščiausiojo teismo tei
sėjų rezignavo, palikdami teis 
me tik palankius valdžiai res
publikonus. Taipjau tapo su 
darytas revoliucinis triubunolas 
teisti maištininkus.

Francijos pasie-
■ 'A.V '<'■***.

• 11 •eina labai smar-
granatos krinta 

Delei to 
įsakė išsi-

Šunys ' sukandžiojo 
11,388 žmones

SPRINGiFIELD, [11., rugp; 
26. — Valstijos sveikatos de
partamento surinktomis Žinio
mis, nuo sausio 1 d. ^ki rug. 17 
d. visoje j valstijoje širtnys su
kandžiojo 11,388 žmones., Tarp 
sugautų šunų didelis nuošim 
tis buvo pasiutusių.

Dideles minios gu
bernatoriaus Olson 

laidotuvėse
MINNEAPOLIS, Minn., rugp. 

26. — Biznis visoj Minnestotoj 
šįryt visai apsistojo, laidojant 
Minnesotos 22-rą gubernatorių 
darbietį Floyd Ę; Olson.

Auditorija, talpinanti 10,000 
žmonių, kurioj kūnas buvo, pa 
šarvotas, buvo kimštinai prisi
kimšusi žmonių. Kelis kartus 
didesnė minia stovėjo gatvėje 
ir klausėsi Wisconsino guberna
toriaus Philip F. La Follettc 
kalbos prie karšto.

'Visos gatvės, kuriomis važia
vo laidotuvių eisena buvo pil
nos žmonių.

Gubernatoriaus kūnas liko 
palaidotas Lakewood kapinėse, 
kur ant kapo gen. Stone, Fort 
Snelling komanduoto jas, sudėjo 
prezidento Rdosevelto prisiųstą 
vainiką.

11 žmonių žuvo susi
daužius Siberijoj 

Rusijos lėktuvui

Prezidentas Roose- 
veltas šauksiąs tai

kos konferenciją
projektuoją sušaukti po rinki

mų taikos konferenciją, iš
laikyti pasaulyje taikos.

NEW YORK, rugp. 26. — 
New York Times sako, kad 
prezidentas Rposeveltas svars
tąs projektą po rinkimų, jei 
bus išnaujo išrinktas preziden
tu, sušaukti Europos didžių j lį 
valstybių, taipjau Chinijos ir 
.fafiolriijds konferenciją pasita
rimui apie išlaikymą taikos pa
saulyje. \

Prezidentas apie tai išsitaręs 
niekuriems savo draugams, bet 
prisipažinęs, kad galutino nuo
sprendžio dėl tos taikos kon
ferencijos dar nesąs padaręs.

Pats prezidentas atsisakė 
patvirtinti ar nuginčyti šią ži
nią.

Du Naujosios Daly 
bos šalininkai lai
mėjo nominacijas

OLSO, rugp. 26. — Norvegi
jos valdžia nusprendė, kad Le
onas Trockis turi apleisti šią 
šalį iki gruodžio 18 d., nes jis 
prasižengė su tomis sąlygomis, 
kuriomis jam buvo suteikta 
prieglauda Norvegijoje.

Bet iki jis galės išvažiuoti, 
jis turėjo pasirašyti 
griežtai susilaikyti nuo bet ko
kio politinio veikimo.

Be to prie jo namų liko pa
statyta policijos sargyba ir jis 
pasiliks policijos priežiūroje 
delei komunistų grūmojimų jo 
gyvasčiai.

.Neužilgo prieš tai jis paskel
bęs, kad vienintelis jo gyveni
mo tikslas dabar busiąs “at
keršyti” Stalino valdžiai už 
sušaudymą 16 žymių trockinin
kų Maskvoje, jų tarpe Trockio 
švogerio Leono Kamenev 
buvusio komunistų internacio
nalo pirmininko Grigorii Zinov- 
jev.

ir

Rusija areštuoja trocki- 
ninkus.

MASKVA, rugp. 26. 
ševikų slaptoji policija uždavė 
smūgį garsią j am
Kąri Radek, seniaus buvusiam 
Leono Trockio sekėjui, areš
tuodama jo sekretorių: . ir 
riausį jo padėjėją Tivel.

Tivel yra kaltinamas dėl 
dimo agitacijos už Trockio 
grąžinimą į valdžią.

Radek, kuris jau kartą buvo 
nusidėjęs Stalinui, ir dabarti- 

trockininkų byloj ■< buvo 
įpintas kaipo priėminėjęs įsa
kymas iš Trockio.

Į tą bylą liko įvelti ir visi 
kiti dar išlikę gyvi senieji bol
ševikų vadai, kaip Bucharinas, 
Tomski ir k. Tomski prieš ke
lias dienas, turbut prisibijoda
mas galimo arešto ir nuožmio
sios GPU “tardymo”, pats nu
sišovęs.

Sukilėliai laikosi tik 
svetimų valstybių 

pagelba

Anglija ir Egyptas 
pasirašė draugiš

kumo sutartį
Chicagos teisėjas apie sukilimą 

Ispanijoje.

Muniėipafel ^ ..... .

CHICAGO. — Užvakar įvy 
kusiuose Mississippi ir South 
Carolina demokratų nominaci
jose laimėjo Naujosios Daly
bos šalininkai.

Mississippi valst. senatoriaus 
vietai nominaciją laimėjo dide
le balsų didžiuma senatorius 
Pat Harrison, sumušęs buvusi 
gub. Conner, kurį rėmė ir šen. 
Bilbo, prez. Roosevelto prieši
ninkas.

South Carolina nominaciją 
laimėjo senatorius James 
Byrnes 7 balsais prieš 1.

Jų nominacija yra tolygi 
rinkimui.

CHICAGO.
teisėjas John - Gutknecht, kuris 
prieš patį sukilimą lankėsi Is
panijoje, papasakojo savo įspū
džius Kiwanis kliubui.

Jis sako, kad valdžią remia 
85 nuoš. gyventojų ir kad pe 
reituose rinkimuose fašistinės 
ir kitos atgaleiviškos grupės 
gavo tik 15 nuoš. balsų. Val
džia yra koalicinė, susidedanti 
tik iš vidurinių klasių ir pro
gresyvių žmonių. Nė vieno ko
munisto ar socialisto valdžioje 
nėra. ■

Sukilėliai prie sukilimo ruo
šėsi per kelis mėnesius. Bet 
jie butų buvę jau senai nuga
lėti, jei ne svetimų valstybių 
pagelba. Pereitą liepos mėn. 
besilankant Gibraltare, jam bu 
vo papasakota apie projektuo
jamą sukilimą ir jau tada dvi 
valstybės gelbėjo sukilėliams 
ruoštis prie sukilimo.

“Ispanija nebuvo komunisti
nė”, sakė teisėjas. “Jei ji da 
bar pasidarys komunistinė, tai 
bus kalti tik fašistai ir milita- 
ristai”.

Anglijos (Okupacija Egypte bai
gėsi, bet abi valstybės suda
rys apsigynimo sąjungą.

LONDONAS, rugp. 26.
Tame pačiame kambaryje, kur 
lO metų atgal buvo pasirašyta 
Locarno sutartis, Anglija ir 
Egyptas šiandie pasirašė drau
giškumo ir apsigynimo sutartį.

Šiąja sutartimi užsibaigia 
Anglijos militarinė okupacija 
Egypto. Bet abi valstybės pa
siliks sąjungininkės ir bendrai 
gins jas liečiančius interesus.

WASHINGTON, rugp. 26. — 
Sergančio laivyno sekretoriaus 
Dern padėtis tiek pablogėjo, 
kad 
dyti

iš Bostono atskrido jį gy 
širdies ligų specialistas.

*

IŠ LIETUVOS
Vilniaus krašte Šv. 
Kazimiero draugija 

paleista

Apkaltino dar pen
kis juoduosius le

gionierius

VARŠUVA. Eitą. Vokie- 
čių telegramų agentūros žinio
mis, rugpiučio 10 d. lenkų sau
gumo organai paleido (uždarė) 

į šv. Kazimiiero draugi- 
kaltinama antilenkiškų 
Vilniaus krašte.

■

sku

organizavimąsi.

visomis
mčras Mark-

kandidatas Žmonos
siūlo uždrau*
statyti save

lietuvių 
ją, kuri 
veikimuRusijos 

Jenist

WASHINGTONF rugp. 25.— 
Clifton B. Thomas automobily 
po akių savo žmonos, važiuo 
damas 70 m. į vai. greitumu, 
nušovė šalę sėdėjusį
meilužį ir tada pats nusišovė.

DANVILLE, III., rugp. 25.- 
Amerikos Legiono Illinois vąl 
stijos konvencija 
sti komunistams 
kandidatus.

pakėlimu algų

priešintis

25. — 
vyriau- 

nacionaiei val- 
kad Chengtu mieste- 

minia pirma-

26 
nu-

išMASKVA, rugp. 26. — 11 
žmonių liko užmuštą skridu
siam į tolimą šiaurę 
lėktuvui susidaužius 
upėj, Siberijoj.

Trys. kiti žmonės liko sun
kiai sužeisti. Jie per dvi va
landas pluduriupjo labai šalta
me vandenyje iki liko išgee- 
bėti.

i. • t "I?‘j '

Iš Pasvalio pra- 
trakikomišką

Prezidentas > vakar 
lankėsi Chicagoj

Chiniečiai užmušę 
du japonus

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

Giedra; šilčiau į vakarą.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo
Saulė teka 6:09.

79°.
leidžiasi

Legionieriai norėtų 
atimti balsą ko

munistams

CHICAGO. — Vakar per 
Chicago pervažiavo prezidentas 
Rooseveltas, kuris vyksta ap
žiūrėti labiausia nuo sausros 
nukentėjusias vakarinių valsti
jų srytis. Prezidentas tik pra 
važiavo per miestą ir nebuvo 
jame sustojęs, taipjau nelaikė 
ir prakalbos. Trumpą prakalbą 
iš traukinio pasakė Gary, Ind.

šiandie gi į Chicago atvyks^ 
ta republikonų 
gub. Landon.

RYMAS, rugp. 26. Nusi
dažęs plaukus ir antakius, Sig- 
friedo Blasco Ibanez, sūnūs 
garsaus mirusiojo rašytojo Vin- 
cent Blasco Ibanez, atvyko į 
Rymą, slaptą pabėgęs iš Valen 
cijos, Ispanijoj. Jis pabėgęs 
iš Valencijos komunistams su
daužius jo laikraštį Ei Pueblo. 
Jo tėvas betgi buvo žymus res
publikonas, daug prisidėję^ sa
vo raštais prie nuvertimo Is
panijos monarchijos.

CHANGAI, rugp. 
Sbechuen provincijos 
sybė pranešė 1.___
džiai 
2,000 chiniečių 
dieny užpuolė hotelį ir užmu
šė du japonus ir du sunkiai 
sužeidė.

DETROIT, Mich., rugp. 25 
Grand jury apkaltino dar per-* 
kis juoduosius legionierius už 
suokalbį nužudyti Highland 
Park komisionierių Martin 
Zink ir laikraščio leidėją Ar-: 
thur Sbingsley.

Tarp apkaltintųjų yra buvęs; 
Highland Park
land, dit policistai, ugniagesių 
kapitonas ir valstijos juodųjų 
legionierių vadas Arthur F. 
Lupp.

Kiškis nunešęs 
“karvę”

BROWNSVILLE, Pa., r.
— Beskubėdamas kūdikį 
vežti pas daktarą, Albert Ze- 
hand, 22 m., sudaužė savo au 
tomobilj. Nelaimėj žuvo jo 7 
mėn. sūnūs ir kūdikio močiutė

• 60 m,

KAUNAS — 
neša apie vieną 
dalyką A . šiomis dienomis viena 
moteris \pas vai y pardavus kar
vę. Gavks 150 lt. ir juos su
sirišus į skarelę. Pakelėj susi- 
gavus miegantį kiškį ir, susi
vyniojus į skarą, nešusis namo.

- Kadangi kiškis labai spruzdi- 
mąs, tai kojas surišus kita 
skarele, kurios kampe buvę 
įrišta 150 lt. Beeinant mote
riai toliau, kiškis ištrukęs ir 
nudumęs su ant viėnos kojos 
užrišta skarele.

ve
šu-



U

kultūros

Iš Waštiitigtqiid tiemš inajo- 
rams biivo ątsakytįį jdg hetru- Lietuvių kultūros darželio 

dtiil&fymas atidėtas
BiM jati ifefrubšU prSgFiitha 

forbikliam Lfetli^ių 
dhrželib atidarymui. Tačiau Ap
linkybės susidėjo taip; kad Ae- 
šbfeia bbigtl: D^i tfc ir 
atidarymas teko tolimesniam 
laikui atidėti.

Clevelando ir Ohio Žinios
t arti m itMS •

REIKIA TURĖTI RAUGIAU TAKTIŠKUMO 
RIMAI.= DISKUSIJOS DEMOKRATIJOS KLAU
SIMU ĮVYKS RUGSĖJO 25 DIENĄ.

MI-

dai-bo ir Šu- 
pinigį, 

butų galima tą darželį 
žinonid, didelis kfrė-

Lietuvių kultūros darželis 
" Mtišų itoldhijoje Jau yri tei

giamas labai didelis ir svarbus 
darbas, kuris turės reikšmės 
visiems šios šalies lietuviąmš. 
Pasakysiu daugiau, — tas daf- 
bas turės nemaža "ŽeikšmėŠ vi
sai lietuvių tautai. Kalbu čia 
apie Lietuvių kulturbs darželį, 
kuris yra baigiamas įrengti 
Clevelando mifesto parke. Daiig 
reikėjo padėti
ririkti iš visuomenės 

’ kad 
įrengti.
ditas čia tenka federalių darbų 
komisijai, kuri darželiui pas
kyrė kelis dešimtis tūkstančių 
dolerių. Fedėrale valdžia sky
rė tuos pinigus nė jiašlcinėmš 
asmenims, bei višiemš lietu
viams, kati jie galėtų palikti 
atmintį apie savo tautą. . Ki
tos tautos taip pat steigia savo 
darželius. •_... ■ ... ų ;

Kiek man žinoma, Lietuvių 
kultūros darželį retina bfeveik 
visi lietuviai. Vieni remia fi 
nanšiškai, o kiti morališkai, 
žodžiu; tiek kas gąlejo, visi 
stengėsi prisidėti. Tačiau rei
kia nepamiršti, jbg šiandien 
tokie laikai, kad kartais ir ge
riausių norų vedami žmonės 
negali daug aukoti. Negali ne

< tik paskirti žrnones, bet ir bk 
gdiiizacijos; Viši žiriome, kad 
per depresiją pusėtinas skai
čius drganizacijų finansišku 
atžvilgiu pusėtinai susilpnėjb. 
Tačiau pdsifyžimas datžėlį’ rem
ti buvo didėlis. Oržariizacijds 
siuntė savo atstovus į darže
lio sąjungą, mokėjo tam įtiktos

• duokles. ?-Tokid budi#,pasisjeke.
• sukelti kelis šimtus doleri^ 
Nelaimė buvo £a, kad tie pini
gai pasitaikė padėti į tokią ban
kinę įstaigą, iš kurios nelengva 
buvo atgauti. Bet dėlei to, ži
noma, nieko negalima kaltinti.

Kiek man žinoma, darželio 
sąjdtigą sudaro dviejų pakrai
pų žmonės, — vadinamieji taų- 

. tininkai ir katalikai. Vienok 
darželio įkūrimui pritaria be
veik visi Clevelando lietuviai.

Prieš kiek laiko buvo pas
kelbtas vajus, kad būtų gali- 

■ riia surinkti apie porą tūkstan
čių dolerių Birutės fdntonūi, 
kuris puoš darželį. Į tą dar
bą tuoj įsikinkė kelios moterys, 
merginos ir vyrai, kurie pėr 
trunipą ląiką šūrinko apie aš
tuonis širfitus dolerių iŠ pavie
nių žmonių ir organizacijų. Ke

• Ii doleriai buvo prisiųsti iš kitų
kolonijų. ‘ į

Bet štai prieš kiek laiko tau- 
tiškubšė laikrąščiubšė b'Utfo iš
spausdintas 
pareiskirhaš.
atvirai yra reiškiamas nepasi 
tenkinimas.

Tačiau rei- 
jog šiandien 

L* . 1 » i. . . •

bai priminti, jog SLA paskirti 
kėli šimtai dbletių darželib rei
kalams reiškia itai, jo‘§ tūkstan- 
čiai lietuvių prisideda. Juk prie 
tatitiŠkį Čentiį sukėlimo' prisi- 
aejo visi organizacijos nariai. 
IŠ (o gdiiink Hšiddfyti išvadį, 
jog kitų kolonijų lietuviai vis 
dėlto hemaža prisidės prie kul- 
turos * dAtželio įrengithb.

Iš viŠb tokiu totill parašytas 
pdfelškimhs yta b^išidi netak
tiškas. Vaidybos narldi juk nė 
vieiib aukotojo kišeiiėš, reikia 
manyti, neegždtiiinavo ir negali 
tikfii pasakyti, ar jis turėjo 
diibti pehkiii^, įfolerį kr dešim
toką,

TAi viena.. Kitas dalykas yra 
tas, kad toks pareiškimas yra 
žalingas. Doleriai niekur nesi
mėto. Ir jeigu žmogus, kuris 
aukojo .dolerį, yra net išbara
mas, tai koks gi pas kitus būs 
noras aukoti?

Arba Vėl, ko Vertas tas gąš- 
dinimdš? Girdi, kurie beaukos, 
tie Užsitrauks tirdŽibą gūdų! 
Kaip sau įofite, bet tai jau 
perdaug. Tokie netaktiški pa- 
rėiškimdi tik Višaih darbui ga
li pakėiikti.

Gražiuoju mes visada dau
giau nuveiksime nekaip niekini
mais. Ypač tatai reikia turėti 
galvoje tiėms, kurie štėhgiaši 
platesnę visuomenę įtraukti i 
darbą.

Laiškanešių darbas
Clevelatide yra 909 laiškane

šiai. Kiekvienas jų per mętUs 
"padaro 3,600 mylių laiškus bė- 

‘.nėšidddfriaš'. Tbkim Budb.4š;yį- 
so laiškanešiai per riiėtūš §U- 
Vaikščioja 3,272,400 mylių.

VisuOše pašto skyriuose prie 
laiškų škirštytiib dirbai 957 dar- 
biiiinkai. Vien tik pėi* liepos 
mėnesi per jų rankas perėjo 
44,798,755 laiškai. Vadinasi, vi
dutiniškai imant, kiekvienas 
darbimiikaš per savo rankas 
pėrlėido 3,828 IkiškUs per die
ną.

_____ _____ NATTittENOS; ChIČago, Dl.
Mirė kėli lifelutidi 

i^askutiilitloju lžlk(i dlfevėlart- 
d© fhifė Šie iieitivi^i: miešto li
goninėje mirė Katrė Zinkevičie- 
dž; Jj BM8 ■ našlė; paliko du, šli- 
nus ir dvį4 (Jukfei;is. Mirę Povi
las Zinis, 13417 Woodroth Avė. 
Paliko moterį ir du vaikus. Jo
nas Savickas, 1335 Rusšell Rd., 
paliko žmoną ir kettiris $aife 
čius.

I§ lietuvių
Vfeiklbš

Lietuviai demokratai štodr- 
kiai daibtibjasi, kad galėtų pra
vesti j valstijos le^isiątūrą sūVo 
tautietį ibiią Detaitį Antram 
terniliitii. fcdd tiltų galiHia 
smaBėšhj Jdjų išvėtyti; tdl 
ponibš Pėčkaitieiies įlūnitibš^ 
liko šbreiigtąš vakareliŠ. t*rb- 
graiha štišidėjo iš kortą^iniB ir 
politiško itiifihib kaibiį. Politiš
kam vIĮtii; IdUb Viši ŽliibHie; 
reikia pinigų. Todėl ir šiiib ai- 
vejd Derfn’ąiČio rėmėjai sten
giasi kiek gąiiiiią daugiau pini
gų šdkeiti.

Reikiū tnaiiyti, kad vis dėlto 
lietuviąi šūvo tąiitĮėtį štehgšiš 
antrį tbrmitią j legišlattlrą pra
vesti. »

MoWą ta8įi8š
Moterų sąjungos 36 kuopa 

rugpiučio 9 d. naujosios parar 
pi jos darže turėjo surengusi 
pikniką. Kiek teko patirti pik
nikas pavyko visai gerai, žmo- 
nes daugiausia i pikniką važia
vo įtodėl, kdd buvo škeibiatna, 
jog pelnas yra skiriamas Lietu
vių kultūros darželiui.

biškiišijoš apie dėttibktątiją
Rugsėjo 25 d. Lietuvių sve

tainėje įvyks viešos diskusijos 
svarbiais Lietuvosj reikalais. 
Disputams yra pakviesti tie, 
kurie priešinasi, kad Lietuvoje 
demokratija butų ątsteigta. Jie 
turės progos vieš'ai įrodyti, ko
dėl Lietuvai demokratija nėra 
reikalinga. r

Musų kolonijos'’‘demokratijos 
priešai smarkiai, puola tuos, ku
rie reikalauja Lietuvai demo
kratiškos tvarkos. Pažiūrėsime, 
kaip jie mokės savo pozicijas 
ginti viešuose disputuose;

Darbininkai strėikį l^iiHejo
Swift ir kompanijos darbinin

kai vėl grižo į darbą. Streikavo 
vieną savaitę. Streiką buvo pa
skelbę visi šios kompanijos iš-

. . ' ’ i.

^ąžinęlbjal, reikdląiiUimi uhijos 
įripažininib ir Mgį ,

M 
darbininkai vieningai laikosi, 
t|i prižadėjo reikalavimus, iš
girdyti. Tdkiiljf Būdu- į)o sOfe 
IkikB Orbitas (Iik8;

Dvidešimt milijonų Cle ve - 
lando miesto pagražinimui

w. H. camermi,* WPA darbų 
administratorius, mėrui Burton 
davė tokį pašitilymą: jei mie
štas sukels penkis m iii j o n us 
ddlėriij, tai ’leįėf^lė Ydldžia 
prisideš šū pehkibiika hiiiijbiių. 
Tie pinigai buš paskirti tam, 
kad pidgrąžiūti ’Višą pkežetį ties 
mieštu. Tuo itvejū Būtij Šau
niai ištaisytoš matidynėš, keliai 
ii- t. t; Nėfą ąb£jbh$š; kad ŠU 
20 milijonų dolerių miestą bu
tų Šialįhlt ŠiMai įa^tibšti; Be 
to, keliSniš tiikštHfiČiąniš žfhb- 
liių būtų darbo. •

. . .. ... .

Tačiau dabar vi^ūš klaUšimąš 
yra Šitąi Jtoką: 4^.,. Cibvbfeftdb 
miestas pajėgs sukelti penkis 
niilijotltiš jlblbf'ių ?

mai ištirtas.
feli develaiidiėČiai išva

žiuoja į Lietuvą
Keli clevelandiečiai važiuoja 

į Lietuvą. Ona Jamstranskienė 
Važiuoja .kelis mėnesius Lietu- 
vbje praleisti. Važiuoja taip 
pat Juozas Niaura ir Jonas Puš- 
kuiiigis. Pastarieji gal ten ir 
dpšigyvens.

Visiems, ląimihgiaušids kelio
nės.

Prezidento Robsevėlto
;rx z. apsilartkyrii as,

Prezidentas RoosėVėltas ap- 
luiike ęieVeUridą įįiigpiiičio 14 
d. Sutiktas buvo tikrai karališ
kai. Miestas pasipuošė vėliavo
mis. Tvarkai daryti i vidurmie- 
štį feiivb šdirhilkta visa polici
ja. Mat, žmonių Štišigrudimas

IfelffiittbmM didelis; tiė- 
šiog praeiti nebuvo jutima.

Prėžidėritaš , važinėjosi po 
mieštą, dpžiurejb ežfefų parodą, 
kttr draugę ŠU šio miešto poli- 
tikieriais pietavo. Dalyvavo apie 
keturi šimtai žnibfiiii.

• i •' •. 0 'feį *• ■ .4 » > > -h ' ' w IjV ■••*! ** l'« ijh
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Piktų metu buvo pasakytos 
kalbūs. Prezidentas pąHnški?; 
jog jis stengeis, visais Budais 
šios šalies' žmonių Bukli page
rinti. Tačiau tai esą ne vieno 
žmokaus darbas. .Reikia, kad 
ypač kongresmanai ir senato
riai su. atsidėjimu dirbtų kraš
to gerovei. Paminėjo ir tą fak
tą, kad Aukščlaušias teismas 
trukdąs darbą.

Prezįdeiito Rooseveltd atsi- 
ahkymo metu i vyko ir Socia- 
ib teisfttfumo tfmjBs itofivenci- 
ja, kuriai vadovavo kun. Cou- 
ghlin. Faktiškai kuii; fcoughlin 
bdvd ii* viša kpnveiicifk: kaip 
jis potvarkė, taip ir buVo.

Tačiau konvencija kažkaip 
nežymiai praėjo. Mat, preziden
to atsilankymas ją Užtehidė;

ADVOKATAI
n -.4 »> --M •»**,. M, »• K .

K. P. G U GIS
. ADVOKATAS ..

Miesto ,ąfisas—127. N. Dęąfborų. St, 
Kainb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniai*— 
pagal sutarties.

Jonas Jarus.

756 West 35th St
bl, 36th arid Uils^į Sis. 

OfisO valahdbs. tiiio į-3 ibio 5:30-8:30 
NėdSliohiis pdgal sutArtl.

•• * *" •v i4 ir*

retina 
. . Valandos; nuo 1—3 ir 7—8 
Sei-edomis įr nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6Š31 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

— Phone Boulevard 7Š42 |

AKŪŠffifiS
Mrs. Artelia K. Jartisz

MOTERYS...

Policiją ieško kokių dvide
šimt penkių melų vyro, kuris 
išsirengęs visiškai nuogas ban
dė pągauti dvi jaiiiias margai
tes. Mergaitėm pasisekė,, pa
sprukti ir jos tu6j policijai ra
portavo.

Kadangi tai įvyko vakarinė
je miešto dalyje, tad ten, kai$ 
yra sakoma, visa policija liko 
ant kojų šukelta. Spėjama, kad 
tas 
lis.

. . Baigiasi kontraktas ,
I

Gat^ėkarių darbininkai sako, 
jog jų kontraktas su kdmpąni- 
ja netrilktis p^šiBaigš. Rodeisi, 
jau prasidėjo derybos dėl nau
jo kontrakto paširašym'o. Uni
jos vadai reikalauja didesnių 
algų darbininkams. Ar kompa
nija sutiks algas i pakelti, dar 
nežinia. ;!a’ ' ..

- "/ ■ ‘M !
/ i • w n t

Clevelando priemiesčiai

Clevelando priemiesčių majo
rai įteikė skundą,, Wąshingį6- 
nui, kad jie .mažai : tegapną pi
nigų iš WĘAbi visokiems vie
šiems darbams. ;iĖsą,; jos skriaų- 
džiąs Clevelandas, kuris beveik 
vislus , skiriamus pinigus ir su
dorojus. • I

LaidotuViu

jaunas 'vyras yra pamišė^

Physical Thurapy 
and Midwife, 

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

paiarhaUju brie 
gimdymp pamuo- 
Še ar ligbninėsę, 
d ų odų massage 
ėlėctric t r e a t- 
ment ir magnė- 
tic. blankets. ir tt. 
Mptęrims. ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

PIRKIT
KUR VISI LIETUVIAI PERKA: 

Namų Apšildymo .Reikmenis 
_ Boilerius,
Maudynes, Pluttibmgą

; lengvais išmokėjimais. , j
B. Vaitekūnas, atstovas f

Šo* Center Plumb- 
ihg and hėating 

Siipply C6;
N. W. Cofher 55th ąfid 

State Streets
Visi .telefonai ATLĄNTIC 4290 

Atdara nub 7 v. ryto,siibatoj nuo 8 
v. ryto,nedėlioj nuo 9 iki 12 dieną;

Direktoriai

JOSEPH J. GRISK
LlĖTtjyiŠ AfcįvdKAtAS 

Telephone: Boulevard 28Q(> . 
463i SOUTH ASHLAND AVĖNtlE 

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

ĖL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Vecla bylas visuose teismuose 
Bridgėportb ofisas:

3241 S. Halsted SL Tel. CalUmet 7?62 
Ofiso vai. dienomis nuo, 1 jki 5 vai.

po piet. Vakarais niio 7 iki 9 
■ju Rezidencija: ..M t' į 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510
4 į j •"* * . »»<:-* *» <" . .i •. m 4 « » 4 * » » i. 'Į1 » • ' «,----  ---- ---------- --- -- ----- ------------- -- ---- -

JOĖf JI fi. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cerriiak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5 
Vakarais:, Panedėliė, Sėredos ir 

Pėtnyčios 6. iki 9.
Telefonas Cdnal 1175 

Namai: 6459 S, Rockwell., Street 
Telefonas Republic 9600.

1 :-.»>? •<>4 1 \ ........... - ' '•

.. ,. • ADVOKATAS,.
111 W. Washirigtdn St

Vai. 9 ryt?0® ^val. valtare.
Ofiso Tėl. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 CršitMoii Avenue 
namų Tek: — Įlydė Patk 3395

dęntiStas
4645 So. Ashland Avė.

■r.,j ąrti, 47th Street. . .,z 
Valandos puo 9 iki .8 vakaro.

Šeredoj pagal sūtartj.

DR.STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 ŠO. AŠHLANI) jkVE. 
bfisb val.:Nu8 2 iki 4 ir mio 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.

Jr ■■ Kri i*

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVĖNUE 
t Telefonas Virginia 0036 , 
Ofiso valandds nuo 2—4 ir nuo

6—8 v. vak. Nedėlioj pagal siitartį,

•_ y Kit i: jLietĮiyjįal; Daktarai j ■_»_ _ 
Tėl. Bbulevhrd 5414 Dieną ir Niktj 
Ofiso valandos: nuo 2. iki 4, .nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 A. m.

DR. S. NAIKEL1S 
GYDYTOJAS ir CiaihURGAS 

Ofisas ir Rezidencija..
13335 So. Halštfed St

< į f 'CKICAGO,- • ILL.-' - ■

f

DR. A. J. 1_____ _
. PHYSICIAN-SŲRGEON 
Office 4070 Archer A vende

• . , Tel. Virginia 1116.
. Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p.

Office & resideiice 2519 W. 43rd St.
■į ...Tel. Lafayętte 3051. ..
Valandos: 9—10 ryto, 5^-6 p. p.

Kasdien, išskyrus seredą.
Sekmadieni susitarus.

darželio valdyboj 
Pareiškime visai 

eiškiamas nepasi- 
Girdi, žm’bhėį .td- 

rėję aiikoti penkines vieSbp. 
dolerių, o dbleritrš vi etoj ė de
šimtukų. Ėšą, tie žmonėsį iqi- 
rie neprisidėję su aukomis, git 
di, niėkarti betinką. Aštru# Žo
dis ..tariamas kitbfns koibhi- 
joms: joms “išgrauš”, kadangi 
jų aukos buvusios visiškai 
menkus. SLA. davęs tik. pen
kis šimtus dolerių — turėjęs 
duoti daug daugiau. Pagaliai 
visai atvirai pasakoma, jog dar
želis busiąs įrengtas beveik iš- 
imtiftąi vietos lietuvių našidHr- 
baviriiu*.

Aš riiahaū, kad darželio są
jungos vaid/ba neprivalėtų 
taip kąfbėti. Daugiau iii': ji 
beturi tfeišeš taip kdlbeti, • Vai- 
dybbš baridi, pavyzdži tii; j ūk 
gėrdi žinb? kad ŠLA yrd pH- 
šiBėjęš š(i itin stambia atiką. 
Šidip ar taip, o penki šimtdi 
dolerių hėĮ-a menka Sumą. Po 

-to reikli nepamiršti, kdd SLA. 
yra ir dilkščiąd su ąbkbmis 
prisidėjęs.

įj ^TCuo pačiu metu reikia valdv-

Jau galite gaiiti naują, padidintą ir 
pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kairia šti pfeišiuntiniu tiktai $1,1 (j

1739 S. Tialsted St
CHICAGO ILL.

NATHAN
KANTER

^■w»¥iw>tiYAni 1*1^1 n *■*——**—

4707 n8outl^’ lialsted, Street 
Visi Telefonai YARDS 0801

VIENINTELIS distributoris

Nariai Čhicagoš, Ciceros Lietuviu 
LaidotuVįu Pji:ektoriu Asociacijos;

AMBULANČiS DąTARNAVI^AŠ1 DI±nA IR NARTE
< : Tikime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

..... . j.R Eūpfeikis _
4605-07 S. Hęrmitagę Avenue, Phopes Yards 1741-174$
Brightop.Park tSkyrius, j4447 S^^ajrfieid»..:..Lal 0727

SPECIALISTAI
DR. G. SERNER

LIETUViš 
___ Tel. Yards 1829 

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofishš, Ii? Akitiių Dirbtuve

Rez. 66Q9 SQ._ ĄRTESIAN AVĖ. 
Tel. Prdspect 3403

42-44 Easf 108th
2 s. c. lAchavicz
081K St. Tęl. PuJlipan ,427.0 arba. Cnnal 2515

8t319. Lituanica AVėnuę _ >Me YardA 113Ž

. Jį.MULEVICrUS :
4092 Archer Avėnuė ; Pbonė Lafąyette $572

, , , X., ta Masalskis
8807 LittiįniCa Avėniiė : Pbdne Bdulevard 4139
------------------- i.;.. ;.((, ■ f'

i. • y i' - A A; PETKŪS ■ _
1410 South. $9tĮtii—Cteęro...... Phonę. Cicero 2109

J; P. ĖADŽIUS
^8.We^ 18tį Street . ; , . Phone Ganai 6174

: .. L j. ZOLP
1646 West 46th Streęt_ ; Pbonęs .BoųJevard ,5208-8418

EŽERSKIS IR SŪNUS
10734 S..Michigah Avė. . ' Tel. Pulltiidn 5703

škūdAš
i „Phonę Mojųrpb 3877

LACHAWlt!Ž lt ŠUNŲS „
2314 23rft l’lacė CŽifai 28i5^Cicerd 5&7

<lxi> i i i* A- u —y-įę v ‘

kampas Halsted St. 
Valandos:, nuo 10—4 nuo 6 iki 8 

Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos• w**!*i» i- *‘•'*4 - i'-* • • ■ 1 i, » » ,■ * > * «

VAĮTUŠii
UETUV1Š

ūit vAiTūšii/opt.
tlETŲyjS <

Optomėiricšlly Alilų Sfretialištas. 
, Palengvins . ąkįų įtempimą, kuris 

ėsti priežastimi galvos skąųdęjinio, 
svaigimo, akiiį aptėihiriid, nėrvttotų- 
mp, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai 'akinius. Visūošč tlsitK 
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančįa mažiausias klai
das. Speciąlė htyda, atkreipiama -į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj pag^l sutartį.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau

4712 South Asfiland Av.
PKonie Boulevard 7589

GYDYT()iAŠ IR ČHiRURbAŠ 
Vai;: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir . Sek

madieniais susitarus. 
OFISAS. ; ir 

3156 Wėšt 59tft St.
Tėl. - Hemlbd 5998; " ;

— -——      ■ > —.............. .. r n ų •

KITATAIGAI
*4**.*^*'» • '•-**. » ' ■J*'

DR. HERŽMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam^ žinpmaė per 35 
metus kaipo. patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigius,, ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus t X-Ray ir kitokius 
elėlctfbs prietaisus.

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

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

Tel. Cąnal 3110, 
r t Rezidencijos telefonai: 
Hyde Park 6755 ar Central 7464

• r*r- •

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR bfeNTlsiAl 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

:t r_-__  Draugijos Nariai

Wešt Tdwn State Bank filidg- 
2400 West Madison Street

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

balandos nuo 2 iki 4 jįr nuo 7 iki 1 
vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
Tel. Boulevard 1401

Df. Charles Šegal 
47^9 Šo. Ashland Avė.

2-ros .lubosi 
; CHICAGO, ILL. 
ČFISO VALANDOS:

Nuo 10 įki 12 vąl. ryto, puo 2 iki 4 
vai po Rietu Ir Įiuo J iki 8:30 vai. 
Vakaro. NedŠhbihis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

■ Telefonas Yards 0994 •>
Df. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.
. Ofiso vajaftdds; . ...

Nilo 10. iki 12 4eriį, 2 Iki. 3 po.pietų
7 iki 8 yal. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. telephone PLAZA 24Ū9

Ofiso Tel. Dorchester. 5194
Drexel 9

Chroniškų ligų.
Ofisas 6850 Stony Island Avey 

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedė
Įlomis ir Šventadieniais 10—12

dieną.
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Įkorespondencijos]
DIDELĖS VESTUVĖS 

ROCKFORDE
Juozas Gura susituokė 

Marijona Judickaite
SU

skirti, ką mes ir galime tik pa 
linkėti. Gal kiek prablaivins 
apsiūkusią literatūros gyveni’ 
mo padangę ir pasirodys jos 
Lietuvoj, platesni horizontai, 
nes dabar ji buvo visai siau 
ruošė rėmuose ir ta pati mo
nopolizuota, lyg vienose ranko
se. Kelią jiems!

Mikas Tamašauskas.

taigi padavė teismui skirybų 
prašymą. Ponia skundžiasi.skundžiasi, 
kad jos vyras palikęs ją j Ali 
20 metų.

Atsidarė Van Gogh 
Meno Paroda

i

nei geros mu-

misionierių tarybos pirminiu-|y£

šeštadienį, rugp. 22 d., lygiai 
penktą valandą popiet čia ap
sivedė p. Juozas Gura su p-le 
Marijona Judickaite.

Vestuvės buvo ceremoningos 
ir vienos iš didžiausių ir pui
kiausių, kokias tik tenka atsi
minti Rockfordo apylinkės lie
tuviams. Svečių buvo prikvies- 
ta net ir iš labai tolimų mies
tų, kaip tai: iš 4 Superior ir 
Port Washington, Wis., iš Wau- 
kegan, Chicagos, Indiana Har- 
bor ir kitur. Viso labo svečių 
buvo apie du šimtai, — tai la
bai retas atsitikimas šiais lai
kais, kada taip daug ž: 
dalyvauja vestuvėse. Tas nuo
pelnas — tas skaitlingumas sve
čių 7 
tėvains pp. Gurams Chicagoje 
įr :pp. .Judickiams čia Rockfor- 
dėJ TCaip vieni, taip antri yra 
lafehi ‘nuoširdus ir draugiški 
Žmonės, įr tas jų nuoširdumas 
atsiliepė gausingoje eilėje drau
gų ir pažįstamų, o šiuo atsiti
kimu — svečių. O jaunaved
žius, kurie yra atžalos pirmųjų, 
irgi sekė ilga eilė draugų ir 
draugių, tik gal kiek jaunesnio 
sąstato. Tai maždaug 
kad jaunieji paveldėjo 
nųjų tuos pačius gerus 
džius ir visa tai, kas 
eina.

priklauso jaunavedžių

Jei bent kas bandytų klaus
ti, ar svečiai buvo patenkinti 
ir linksmi, ar jie turėjo “good 
tiihfe”, kaip ta& yra’sakoma, tai 
tiesiog butų įžeidimas. Nes čia 
nieko netruko,
zikos pasišokti, nei skanių val
gių ir gėrimų, nei, galų gale, 
smagios nuotaikos svečiuose. 
Kad ir lauke lietuvių dievaitis 
smarkiai perkunavo visą naktį 
ir paniuręs dangus smarkiai pi
lė “ašaras“ ant griešnos žeme
lės, kad gal ir jaunavedžių tė
vukams viena-kita ašara nurie
dėjo skruostu, bet kas pasakys, 
kad tai nebuvo ženklai džiaug
smo?.... Kad visko buvo pertek
lius, tai tik galėsiu charakteri
zuoti prisimindamas Upton Sin
clair žodžius, kad lietuviai ap
leisdami puotos stalą palieka 
ant jo daugiau negu ameriko
nai padeda puotos pradžioje. Iš 

monių to. tad išplaukia labai aiški iš
vada: pp. Judickiai užkvietė vi
sus svečius kitą dieną pietų^ į 
tą pačią svetainę, kad pabaig
tų visą tai, kas buvo nuo vaka
rykščio palikta. Dauguma sve
čių susirinko pabaigtuvių, bet 
visi kažko pasigedo — jauna
vedžiai, mat, nebepasirodė. 
Gandai sakė, kad jaunavedžiai 
jau yra išvažiavę į Californią 
medaus mėnesį praleisti.

Vardan visų svečių padėko
siu pp. Gurams ir ypatingai pp. 
Judickiams už puikią puotą, o 
jaunavedžiams linkėsiu nuo vi
sų svečių ilgaus ir laimingo gy
venimo.

Politika
Lietuvių Politinė

Diena

Praeitų pirmadienį, Art 
stitute atsidarė specialia} 
rengta Vincent Van Gogh 
no darbų paroda,

Parodon sutraukta kone 
Van Gogho meno kuriniai,

■■ In- z Į ... ' su-
me-

reiškia, 
nuo se- 
budvar- 
su jais

— Svetys.

Literatūros mėgėjams
Iki šiol Lietuvoje tiekį lite

ratūros, tiek literatų gyveni
me buvo apėmę miego, stag- 
najcijos periodas, jei neskai
tyti nebent pastaruoju laiku 
dailiojoje literatūroje, romanų 
srities. Asmeniškuose gyveni
muose kūrėjai buvo savy užsi
darę, tik savo šiltom gūžtelėm 
ir asmeniškų vertybių kurimu 
tesirūpino, reikalaudami sau 
“lygių teisių“ ne valdininkais, 
reikalaudami Literatūros Aka
demijos ir p., nes ištikrųjų jie 
neturėjo kontakto, ryšio, kuris 
bitinas, su skaitytojais, jie ne
turėjo tos basės į kurių tvir 
fal Klltg Kalėję atsiremti. Visi 
EUS3 nutolę nuo visuomeniško 
KgyEnImĄ nuo kaimo, liaudies. 
D Batnava Via apie kokias ten 
flievjĮ&Si dangiškus migdolus, 
dausas, etc. Taip ir skurdo Ii 
teratura, rūgo lyg bala. Visai 
tai grupei atstovavo “Litera
tūros Naujienos“, bet ir ji pa
sisekimo neturėjo. Taip ir ne
turėjom beveik periodinės lite
ratūros, tuos klausymus gvilde
nančio žurnalo, jei neskaityti 
keletos žurnalų skyrių ar dien
raščių puslapių. Tiesa, 1930-31 
m. ėjęs “Trečias Frontas”, pa
žangiųjų rašytojų aktyvistų 
grupės žurnalas, buvo savo lai
ku nepaprastai sukėlęs didelį 
judėjimą tiek literatūros, tiek 
literatų tarpe, bet jis skanda
lingai baigė savo dienas. Jų 
frontas išsisklaidė, tik dalis to 
kolektyvo rašytojo susimetę 
laikėsi prie “Kultūros“ žurna
lo. Ir po to vėl stojo merdė
jimas, vėl bala rūgo.

Bet štai, šįmet pasirodo nau
jas literatūros, meno ir kultū
ros žurnalas “Literatūra“, ku
ri pasišovė užpinti tų Lietuvos 
literatūroj spragą, ir sprend
žiant iš pirmo numerio, to ji 
pilnai atsieks, šiuo žurnalu, 
tuoj išėjus, kilo nemažas susi
domėjimas, kas ir visai supran
tama, visuomenėje ir tiek pat 
ir literatūros srity. Daugelis 
laikraščių ir žurnalų ir kleri
kalų ir tautininkų liogerio jų 
spėjo jau 
marksistinį

pasmerkti kaipc 
ir net komunisti-

n j, ir jie matyt, nori, kad ir 
ji sulauktų to paties, ko sulau
kė savo laiku “Trečias Fron 
tas“, nors ji jau žymiai nuo 
pastarojo skiriasi.

Bet kritiškai pąžiurėjus ir 
panagrinėjus pastarųjų puoli 
mus, darosi tiesiog komiškas 
pavyzdys, pavyzdys nesubren
dusių (arba jau visai, pasenu
sių) žmonių neturinčių net jo
kios logikos, nesuprantančių ar 
nenorinčių suprasti esamojo Ii 
teraturos būvio, gyvenimo. Bet 
prie šio, gal teks negrįžti ki
tą kartą, o dabar tik noriu jų 
paminėti ir rekomenduoti Ame
rikos lietuviams, mėgstantiems 
literatūra, “Literatūra“ užsi
prenumeruoti, kaip rimtą ir be 
galo įdomų žurnalą.

• žurnalas eisiąs kas du mė 
nėšiai, dabar išėjęs birželio— 
liepos mėn. 1 nr., turįs 24 di
delius puslapius. Leidžia jį 
“UniverSitas” (V. D. U-to Hum. 
Mokslų D-jos Literatūros sky
rius ir redaguoja prof. Vin
cas Krėvė Mickevičius. Metams 
Amerikoj kainuoja tik ‘6 litus 
Adresas: “Literatūra“, Kaunas, 
V. D. Universitetas, Humam-- 
tarirfių Mokslų Fakultetas.

šiame, pirmame numery ra
šo žinomi Lietuvoje pazangie 
ji rašytojai, poetai ir kritikai, 
kaip: prof. Vaclovas Biržiška 
Petras Cvirka, Julius Butėnas, 
Teofilis Tilvytis,, J. Radžvilas, 
P. Berenger, Kurt Tucholsky, 
prof. V. Dubas, Saliomija Ne
ris, Juozas Banaitis, Anna Se- 
ghers, Antanas Venclova, Jo
nas Šimkus, St. Anglickis, V. 
Krėvė, Andre Gide, Emest He- 
mingway, K. Korsakas, Pr. 
Daugnora ir kt. Ateity žada 
kviesti daugiau bendradarbių.

Turiny viskas įdomu, aktua
lu, skaitytoją domina ir trau 
kia skaityti. Neužmiršta ir li
teratų šypsenos, kuri itin są
moninga, tai skyrius — “Lite
ratūra šypsosi“. Bendrai, žur
nalas turiniu sutaikintas su 
laiko dvasia ir be abejonės tu 
rėš didžiausią pritarimų ir pa
sisekimą skaitytojuose ir, žino
ma tuo pačiu atliks ir savo

šį sekmadienį, rugp. 30 d., 
rengiamas milžiniškas lietuvių 
politinis išvažiavimas Ryans 
Woods, prie 87-tos gatvės ir 
So. Western Avė.

šis išvažiavimas yra rengia 
mas pagerbimui musų tautie
čio Adv. Jono T. žurio, kuris 
yra kandidatas į Municipal 
Court teisėjus. Musų lietu
viams yra nepaprasta garbė tu
rėti savo žmogų į tokią aukštų 
vietą ant reguliario demokratų 
partijos balioto.

Mes neabejojame, kad musų 
kandidatas Adv. Jonas žUns 
bus išrinktas per ateinančio ru 
denio balsavimus. Bet to ne
užtenka! Mes visi lietuviai 
privalome organizuotis ir dirb
ti. kad musų kandidatas netik 
butų išrinktas, bet ir gautų 
aukščiausių skaičių, balsų.

Adv. Jonas žuris yra geras 
lietuvis — patriotas ir pilnai 
yra užsitarnavęs musų nuošir
džios paramos. Taigi parem
kime jį ateinantį sekmadienį, 
kuoskaitlingiausiai atvykdami į 
jo naudai rengiamą pikniką. 
Ten gražiai ir smagiai pralei 
sime laikų, pasigėrėsime gra
žiu programų, pamatysime daug 
žymių asmenų, turėsime pro 
gų laimėti naują Pontiac auto- 
mobiliį, ir tuomi pačiu žygiu 
suteiksime paramų savo kandi
datui. T

Kas dar neturite tikietų ir 
negalite gauti iš anksto, tai ga
lėsite gauti ten pat vietoj tą 
pačią dienų. Taigi važiuokim 
visi į Adv. Jono žurio pikniką, 
rugp. (August) 30 d. Ryan 
Woods, prie 87-tos ir Western 
Avė. gatvių, ir padarykime 
skaitlingiausią ir didžiausių 
Lietuvių Politinę Dieną.

— Dr. Jonas P. Poška.

Cicero viešosios mo
kyklos atsidaro rug

sėjo 8 dieną

Korsakas,

pa

Viskas prirengta Cicero vie
šosioms mokykloms atidaryti 
antradienį, rugsėjo 8 dieną. Ti
kimasi, kad skaičius užsiregis
travusių mokyklas lankyti ber
niukų ir mergaičių bus kiek 
didesnis šiemet, negu pernai, 
kadangi pramones padėtis yra 
pagerėjusi.

P-nas Frank J. Petru, ap- 
švietos tarybos prezidentas, 
praneša, kad visi mokyklų tro
besiai yra geroj padėty: Atos
togų metu jie tapo išvalyti ii 
išdekoruoti. Administracinis 
ir mokytojų štabas pasiliks 
daug maž tas pats, kurs buvo 
praėjusį mokslo sešoną.

Vaikai, kurie pasiekė 6 me
tų amžiaus iki 1 dienos rugsė- 
sėjo ar pirmiau, reikia atvesti 
į mokyklas atidarymo dienoj. 
Tėvai prašomi atnešti metri
kus, kaipo paliudymų vaikų 
amžiaus. Svarbu, kad visų sky
rių (grades) vaikai sugrįžtų i 
mokyklas pirmą dienų. Ba tr 
kurie pradeda lankyti vėliau, 
jau susitinka su kliūtimis. Mo
kyklų superintendentas Schwe- 
bei ir apšvietos taryba kviečia 
tėvus ir draugus aplankyti 
ciro mokyklas.

Ieško skirybų

Ci

P-nia Loreta FlorencO Nor
ton 38 metų nusitarė, kad jau 
laikas jai yra gauti skirybos.
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Skanus,^Cereal Pataiso šių 
Padėtį Natūraliu Budu. ’
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kas Ąlexander McKay prane
ša, kad svdig įstatymais moky
tojams nevalia tos pareigos eiti: 
Dalykas toks, kad rinkimų tel- ■ 
še j ai ir klerkai neprivalą turėt* 
riešų, ofisų; jie taipgi nepri- 
valo bųti kandidatai. Tuo gi' 
tarpu mokytojai esą samdom* i 
visuomenės ir turi būti skai
tomi kaip miesto tarnautojai.;

Visi, 
bu-; 

tent, tapyba, piešiniai graviurii 
ir k. Eksponatai vertinami 
milionus dolerių.

Šitos Van Gogh‘o meno dar
bų parodos senai laukė visi me
no mėgėjai ir net menininkai.;

Paroda tęsis trejetą savai
čių. • '

įžanga į Institutą šventadie-į 
niais, trečiadieniais' ir šeštadie
niais nemokama. Kitom die-; 
nom reikia mokėti 25c.

Van Gogh buvo olandas. Jau : 
nystėje jis mokinosi kunigų*. 
Jo tėvas irgi buvo kunigas.! 
Baigęs seminariją, jaunasis! 
Van Gogh bandė kunigauti, 
Bet kunigo stoną jis greit ine-; 
te ir išvažiavo Paryžiun mo-j 
kintis meno. Po trijų mėtį j 
jis tapo menininku ir sušidrau j 
gavo su to laiko garsiais prari-: 
cuzų menininkais modernistais.,' 
Jo karjera, kaip menininke/ 
augo tik tarp modernistą me-; 
nininkų, o tarpe “džiuljahistį*! 
(klasikų) ir visuomenėje, jis 
buvo veik nežinomas. Finan 
siškai Van Gogh buvo skurd i 
žius. Iš savo kūrybos jis, bu-j 
damas gyvas, veik nieko ne
pardavė, nes publikai jo menas; 
visai nepatiko., ;

Pagalios Van Gogh’o protas/ 
sumišo ir jis nusišovė.

Van Gogh’o kūryboj reiškia
si šiurkštumas ir net Žiauru- j 
mas, kaip ir pats gyvenimas 
šitam menininkui buvo žiaurus 
Jo kūryba yra persisunkusi pa*; 
prasto gy venimo drama ir net i 
tragiškais1 įvykiais. - Netrūksta 
ir cinizmo. ■

Kiekvienas jo paveikslas žiu-į 
retoj ui stato klausimą: “kodėli 
taip, o ne ’ kitaip?“ 
forma iškraipyta ?“

“Kodėl; 
“Kodėl/ 

gėlės žydi ne taip?“ ir tt. Į 
tuos klausimus Van Gogh, ro į 
dosi, aiškiai atsako savo ku-i 
ryba, kad kiekvienas žmog'us, 
yra sau žmogus, o kitas tegul; 
susikuria savo pasaulį.

Mat, menas yra ne viskas, 
kas gražu*. ?! ;

Senas žmogus mirė 
alėjoj

Trečiadienį alėjoj, užpakaly 
namų 4105 So. Ashland avenue, 
mirė senas kokių 70 metų am- 
čiaus žmogus, kaip spėjama, 
dėl širdies ligos. Jo kūnas 
nugabentas į laidotuvių įstaigą 
adresu 1646 West 46 Street. 
^Policija ieškojo žinių jo asme
niui nustatyti.

Pasiliko čempionas
Antradienio vakare ėjo kon

testas tarpe smarkuolių rašo
mąja mašinėle.
kyta Sherman viešbuty.
pionas pasiliko pernykštis, bū
tent Albert Tangora. Jisai 
išrašė visą valandą, padaryda
mas vidutiniškai po 13į> žod
žius per minutę. ų •

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Nedalioj i mas 
Užkietėjimo* Gali 

Privesti Prie
Rimti) Pasekmių

—' M. Šileikis, j

Mokytojams nevalia; 
būti rinkimų tei

sėjais
Neseniai tapo išreikštas re 

komendavimas skirti mokyto 
jus kaip rinkimų teisėjus ;i>$ 
klerkus. Dabar rinkimų ko-j

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS I 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR ; 
OBSTETRICIAN

Patarnauja prie gimdymo; gydo stai
gias ir chroniškas ligas, vyrų, Hlo-j 
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.

Ūmus atkreipimas atidos j užkie
tėjimą*) yra svarbus dėl dviejų 
priežasčių. Jis yra nemalonus ir ga
li iššaukti galvos skaudėjimą ir sto-. 
ką apetito. Del jo taipgi pasidarot 
neveiklus. '. - • ■ ;' •?

Kai systema gerai neišsivalo per 
kai kurį laiką, jūsų abelnas atsparu
mas pasidaro menkesnis. Ir todėl 
nusilpnintas organizmas mažiau turi 
galės kovoti su užsikrėtimais, ku
rių pilna ant kiekvieno žingsnio.

Paprasčiausias užkietėjimas paei
na nuo neganėtino skaičiaus,minkšto 
maisto “bulk” valgiuose. Kellogg 
ALL-BRAN yra šaltinis skanaus ir 
veiklaus minkšto maisto “bulk.”

Kūne tas “bulk”, kuris randasi 
ALL-BRAN sugeria drėgnumą, susi
formuoja į minkštą masę ir švelniai 
išvalo systemą. Sis vyliojantis cere- 
al taipgi suteikia jums vitaminą B. 
ir geležies.

Du šaukštai j dieną yra pakanka
mai. Paduokit jį kaipo cereal >> su 
pienu arba grietine, arba kepant 
muffins, duona ir tt. Kaip daug ma
loniau vartoti šį natūralų liuosuo- 
jahtį maistą negu piliules arba gy
duoles.

ALL-BRAN garantuojamas 
Kellogg Kompaniją.
visose grosemėse. Padaromas per 
Kellogg, Battle Creek, Michigan.

t’

* Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo neganėtinai “bulk” valgiuose.

Sergantiems patari
mas Dykai

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

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

DR. ROSS HEALTH 
SERVICE AND 

LABORATORIES 
35 S. Dėarborn St.

CHICAGO, ILL. 
Central 4641

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

Sekmadieni 10 v. r. iki 12 dieną. 
Pirmadienį, Trečiadienį ir šešta
dieni nuo 16. v. ryto iki 8 v. p. p.

ŠIOS SAVAITES

Exlra Bargenai
IŠPARDAVIMAS 

REFRIGERATORIŲ 
PQ

$69.50
ROOSEVELT

FURNITUREčo:
2310 West 

Roosevelt Road
Tel. Seeley 8760

H*'

IŠKILMINGAS ATlbARYMAS
JONO GUMAUSKO TAVERNO

1700 North Damen Avenue 
PENKTADIENI ir ŠEŠTADIENI, 

RUGPIUCIO-AUGUST 28 ir 29 d., 1936 
Muzika, užkandžiai veltui. Kviečia visus sa

vo draugus ir pažįstamus atsilankyti 
JONAS GUMAUSKAS,

1700 North Damen Avenue

, PASKOLOS Gilt NAMŲ
Skolinam Pinigus ant Pirmų 
Morgičių lengvais išmokėjimais

' •

Jūsų pinigąi yra apdrausti .iki $5,ODO.OO per Federal Sa- 
vings and Loan Insurance Corporation.

Del informacijų kreipkitės į

| rEDERALSAVI^GS
AND LOAN ASŠbCIATlOH

2202
Ben. J. Kazanauskas, Rast.

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

. • -f • • *•’ ■''*,

Urmo (Wholesale) kainpmis 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, nokkus
Kės. YARDS 2084

. * ■ \ ■ .
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 .

... *.

r t ■ 'r ■' ■ • ■
H !■ , 4 . 4 ,| X : ,1 , . .

LIETUVOS-AMERIKOS
F

Termometras
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 jįjs 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 —

r k

NAUJIENOS 
4739 S* 

Si.
CHICAGO

12IH
1191

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.



MUMMĘNOS
The Uthuaidan Ne 

1739 ąoith JŠi
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173t South Halited ^tnet
Telėphone^^ifai 8500
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Neitralumo sutartis
... a „ . .* * 1 * f. „ ■ m

t f»■ . v* ’ . ’ • » ’ ’

Europos valstybės po ilgy derybų rengiasi pasira
šyti “neitralumo sutartį” Ispanijos pilietinio karo klau
sime.

Sumanymą, kad tokia sutartis butų padaryta, iąke- 
lė Franci jos valdžia apie liepos mėnesio pabaigą. Ifali-į 
jos ir Vokieti jos .valdžios, kurios rėmė sukilėlius nuo,pą-: 
čios pradžios, ilgai nedavė atsakymo į Paryžiaus nptą, 
paskui darė xvispXiąs “rezervacijas” ir ieškojo priekąbiįį’ 
prie Ispanijos valdžios — iki galų gale jiedvi sutiko pri-! 
sidėti prie4 sutarties. Tokiu budu bus praėję pusantro 
mėnesio laiko nuo sukilimo pradžios, kUpftiet ta sutar
tis bus padaryta. . •

Per ,t§ visą ląiką fąšįs^kęs yąldžiftč £wpoje ,ųt- 
yirai tęikė paramą Japąpijos ,maištininkams, jleigu pę Ši 
parama, tai sukilimas veikiausia seniai liūtų buvęs nu- 
malšintas. Bet tir po ztp, <kai ąųtąrtis bus- pasirašyta, įVo- 
kietija, Italija ir Portugalija vargiąi liausis gabenusios 
amuniciją Ispanijos fašistams. Vienas Amerikos kores
pondentas pranešė tik kelios dienos atgal, kad vokiečių 
laivas Kamerun atvežė dvidešimt-tris vagonus ginklų 
sukilėliams į Portugaliją, 6 iš Portugalijos tie gipįilai 
to i

kodėl šitokiose aplinkybėje 
Vi^ąųdiės fronto” valdžia nori būti heitr^lĮs^ 

kj£ ^teiri pilną teisę remti Ispanijos respublikos yal- 
’* v ‘ "ilėlius .Ji turi net ir pareigą'ją remti, ka- 

Mrą teisėta, Ispanijos įmonių išrinkta 
— .tuo tai:pu kai generolai, kurie sukilo prieš Madridą, 
yra maistininkai, pasikėsinusieji sugriauti konstitucinę 
krašto santvarką. Tarptautinės teisės atžvilgiu yra ne
teisėta remti maištininkus, bet pilnai teisėta padėti kon
stitucinei valdžiai.

Premjeras Blum ir ją ministeriai ima ant savęs di- 
.delę "atsakomybę/ atsisakydami įduoti jpagelbą dftaųgin-' 
gos kaimynų
dėka Ispanijos /ąąistpi, gftiįdp.mi ąpįiip,iciją iš ^pjcipclii.i 
italų ir portugalų, laimės pilietinį karą, tai Blumo :įčū- 
b.feet> prisidėjo! ,pUę;

. fašizmo pergalės Ispanijoje. ‘ ■
“liaudies fronto? valdžia pasirodė .beveik tokia ,pat' 

baili Ispanijos demokratijos gynimo reikale, kaip kad 
pirmesnioji I^vąlip yįrriąušybė Ethiopijos -klausime. '

s

"i <• JA*<L.rjV-f .

Apžvalga
LENKAI UŽDARINĖJA įUE- 
" TUVIŲ WaUGIJAS * VIL

NIAUS KRAŠTE 7

ŠAULIU SĄJUNGA — VĄ^-
.^ganizac^A ;

jLįętųyos nepriklausomybės 
pradžioje Lietuvoje ėmė W-‘ 
ni^ųptis sayanorių milicininkų 
biįrjąi, kurių tikslas buvo, rei-į 
k^l'ųi akėjus, ginti kraštą nuo 
jos išorinių arba vidaus priešų, 
kurie kėsintųsi panaikinti p,e- 
prjkjaųsomą Lietuvos vąlst^bę. 
ši' organizacija pasivadino <šąji- 
lių ^ąjungA

j^fet tautinjnkų valdžią <ja-' 
b^r pavertė šaulius karo minįs- 
terįįps’ organp. “Trimite”, šaii- 
lių Kąjįjn^ds laikraštyje, raso-j 
ma apje niaują ją tos orgąiiizą- 
cijųs ^ntyarką ir sakoma: .

“ .‘šaulių Sąjungą valdo 
Krašto Apsaugos MinisįerD 
ją*.! Tąi ąkolbiaT dąbąr vėikiąs 

’ Ša u Ii ų . Są j ungos ’ įstatymas, 
tą pktj ^pakartoja naujasis 
sąjungos statutas.”

,Lijstuyos

Toliaus aiškinama, kad šau- 
lių Sąjunga gjaji turėti .^eyi- 
ją, aeroplanus ir kitas ginklu 
rūšis —* kaip paprastoji kariųo- 
me£ė5/

šiolikai pasmerktųjų bolševiz
mo vadų. Bet jos prašymas 
buvo atmestas.

feąntje išgelbėti nuo mirties 
Zinovjevą, Kamenevą ir kitus 
bolševikiškus “sąmokslininkus” 
ir ^ocialUtinis Darbininkų In
ternacionalas. Pirmiausia jisai 
lįeikaį^yo/ kad Maskva leistų 
advokatams iš Vakarų Euro
pos ' ginti kaitinamuosius teis
me. Bet sovietų valdžia išdi
džiai atsakė, kad bolševikiškas 

,-teismas “.teisingas” ir svetimų 
advokatų jąpi nereikią. Paskui, 
kai visi 16 teisiamųjų buvo pa
smerkti mirčiai, tąi Socialisti
nio darbininkų Internacionalo 
valdyba atsišaukė j sovietų val
džią, ragindama ją susimylėti 
nuteistųjų, bet ir šis Interna-i 
cionalo kreipimasis buvo at
mestas. Rusijos spauda pareiš
kė, kad Socįalistų Internaciona
lo vadai “vėl kišasi į sovietų 
teisdarybės reikalą”. >

“Vilniaus įžodis’’ rašo.:
“;š. ųi. iliępps 24 rd. lypn-^ 

čįonių skrustos įsakomu 0?-’ 
4^ 'sk^iuš 
Svinonyse. Uždarymo .prie-!1 
žajstišj peperrmkta valdyba. '

‘‘Liepos 22 šito paties ąto- 
rastos Įsakymu sujajkyta 
.‘Kįlturds’ skyriaus veikimų8 
Pašamipėj. priežastis: pavo
jingas viešajai tvarkai yėįki-įi 
mas. • [i

1 “JLiepos 17 d. buvo pa^ąry-i 
ta krata pas RašamĮnės *Kuj1; 
turos’ mokyklos vedėją Aį/ 
■Karužą. Ieškota nelegalios lį- 
tęratdros. ‘

“Liepos 18 ,d. įpvp
ryta krata Užupės (yijn.^ 
Trakų apskr.) ‘ fKultųros^ 
W“j- Wta ‘H 
knygų: Buvo apsilankę ir 
Gehunų ‘Kultūros’ skyrmb 
bet neradę pirmininko pŠyą- 
žiavo.” ‘ • - 'į

LENINO NA^LĖ PRAŠĖ §U? 
SIMYLĖJIMO PASMERK- 

■ ' • x - TIEMS c 'y

IR MŪSIŠKIAI KOMUNISTEI 
-PIKTINASI

Pas lietuvius komunistus, 
kaip jau buvo pastebėta , nėra 
nė krislelio abejonės, kad so
vietų valdžia pasielgė teisingą^ 
štišaudydama 16 buvusiųjų 
stambiausiųjų /Rusijos bolševiz
mo ,vadų. Jie piktinasi, kad so
cialistai kritikavo Maskvos by
lą arba bandė sulaikyti sovietų 
teismą nuo mirties sprendimo. 
Taip, “Vilnis” gėdina Socialis
tinio Darbininkų Internacionąlo, 
viršininkus, kurie reikalavo ju
ridinių garantijų, kąd bjįlą 
Maskvoje* jjus vedama bešališ
kai. Ji rašo:

“Ar .tai gražu tiems sočia- *' / ■ : r »■ c . * i i ? .
lįstų vądąms (Ądįęriąms, De. 
Broųękere ir kitiems) injiti 
jsayo jjglOjbpn numaskuotus ir 
nušimaskavusitis žudikus, ku- 
rje.vęikė išvien su Vokietijos 
slaptosios policijos agentais, 
kas teisme dokumentaliai (? 
“N.” Red.) Įrodyta? Ar tai 
g^ąžų .reikaj^uti^kad^ Zincįv- 
jevąs ir kompaniją nebūtų 
tinkamai nubaušti 'tik todėl,; 
kad reikalinga vienybė ko
voje prieš Ispanijos fašįz-

• • - 1 •! f ' ■■ 'Įmą..
“Kųoniet tūli socialistų va-' 

dai advokatauja trockistams 
ir zinovjeviečiams, tai tuo 
pačiu sykiu jie demonstruoja 
savo solidarumą su SSRS 
priešais. .Sovietų Įiąudis ne
gali pakęsti teroristų, kurįe 
planavo išžudyti jos vadus ir 
aktualiai pradėjo vykinti sa
vo kruviną planą...” 
Trockistai ir zinovjeviečįai 

dar tik “planavo” nužudyti Sta- 
iną ir jo bęiĮdrądarpius, o Sta- 

Jlųąp juos jąų nužudė,! Tai ku-i 
rie gi yra didesni teroristai?

O’toliaus — kaip su tuo prin
cipu, kad mirties bausmė nor- 
rnąįįosę .gyyęniipo sąlygose pri
valo būt panąikin.ta, nes, ji yra 
barbarizmo liekana?
r' Bet ką .gelbės tuos dalykus 

pai^įnti jkpmąnįsJjąmš! ;Kį
skva daro, tai jiems šventa. Tai 

• religinis įsitikinimas, o Su re
liginiais žmonėmis argūmentuo- 
ti *yrk 'bergždžias ^ąrbąs.

MAUJIENjūS,Ch!caga,ni< 
Internacionalo linijos, šiuo klau
simu užima teisingesnę požicL' 
j ą, negu vadinamieji kovingiej i 
socialistai, -kūfių pozicija Šaro-Į 
si vis panašesne į anarčho-sih- 
dikąlistų poziciją" Europoje.

DimitrOvas skelbia kovą de-l 
Šiniėmšiėmši socialdemokratams, 
o Browder sakbį jog dainiujųi 
socialdemokratų • pozicija 
teisingesnė nekaip kairiųjų.) 
Vadinąsi, du vadgi M 
tingos nuomonės. 1

—o— '
Clev.elande F. J. Ragožius! 

kalbėdamas pareiškė, Jbg Lie
tuva daugeliu ^vilgių yra at*< 
silikusi nuo kitų kultūringų 
kraštų, ^lętųvąi .ypač .trūksta 
gepj knygynų: ggrQn^. i 

po Bagociąus kalbęjo Dr. Jj 
Šliupas, k};xis' BaM^ke,*jM: 
tuva kai kuriai augiais ,^a-:

ciją Rusijai, Lenkijai ir iš 4a- 
.peš Vokietijai... f’

‘ Na jau, ;ua jau! Netnikus ,vėl! 
bus rimtai jroflte.ama, jog ,i)et 
.Kautas bųVo’ ^v^,' tjg v^a! 
nelaimė ta, kad > RP«i». 
lietuvių kalbos ir todėl vokie-’; 
čius kultUrind... !ii

Ta iškilmių proga 33 Mask
vos kariškiai liko apdovanoti 
ordinais. 11 ’ J

Tokiu budu darbininkiška’ 
šventė išsigimė į balą žino ką r1 
garbiniiųą mįlitarizmo.

*—O——-
“Laisvėje” Ą. B. labai kar>' 

štai pritaria tam, kad sovietų 
spauda vanoja kailį rusų moks
lininkams, kurie savo moksliš
kus raštus siunčia į užsienį. 
Vadinasi, rašo svetimomis kai-: 
bomis: anglų, vokiečių ar pran
cūzų.

,gas čia tokio blogo ? Moksli
ninkams tos kalbos yra supran
tamos, tad ir rusai nori, kad 
apie jų išradimus pasaulis žino-, 
tų. ' ' ■' : ''''1

“Laisvė” išspausdino Dimit- 
rovo straipsnį vardu “Bendras 
kovos už taiką frontas”. Jame 
straipsny j Dimitroyas tarp kit
ko rašo: “Dar nesulaužytas So> 
čialistų Internacionalo ir Am
sterdamo profsąjungų susivje-, 
nijimp reakcinių vadų t palies*, 
pasipriešinimas bendram kovos- 
froritpi. Komunistai deda visąs, 
pastangas, kad nugalėt reakci
nių s.ociaįdemc|kratįnįų ‘ ya^lų 
pasipriešinimą bendram. frqri- 
tui ir kad tarp komunistų ar 
socialdemokratų darbininkų ,v1-' 
sąipf šHpribt bendros kpybš i;y^ 
sius prieš bendrą priešą”. >

Vadinasi, pagal Dimitrovą įš-į 
eina taip, kad pjrmįaušia ręir.. 
kia nugalėti dešiniuosius social
demokratų vadus, o tada jau la
bai lengvai susidarys bendras 
frontas, kuris bus atkreiptas' 
prieš imperializmą. ' / ” 
t i

1 Dabar pažiūrėkime, ką sako 
Amerijkos komunistų yądąs,; 
fearl ferowder (žiur. '“Laisves” 
Nr. 144), apie kairiuosius ir de-- 
simuosius socialdemokratus ka- 
roi klausimu. Jis sako, kad “se-?; 
nOsios gvėrai JoS socialistpi,- 
formaliai laikydamiesi’ Antrojo 

*; <’n ’f-’nr? 7^ “iv*'. ■
, 1 c —■■■■■■ .Aa.1 ....... „ —    

4

yra
i

“Socialističeskij Ve s t nik” de
da -iš Maskvos laišką, kuriam® 
sakoma, jog Sovietų' diplomatai! 
stengiasi vieno dalyko atsiekti; 
Būtent, kad Japonija ir -VokįeJ 
tija nepaskelbtų rabi kartu ka
ro. Vienos Japonijos šoViestą 
valdžia jau nebešibijanti.

Laiško autorius pažymi ir ,tą 
faktą, jog po paskelbimo naujo
sios konstitucijos projekto so
cialistams ne ' kiek nepasidarė 
geriau. 1 Faktiškai užpludušios 
naujos bėdos : jie dabar dar daž
niau ‘yra siunčiami ’’ iš vienos 
Vietos į kitą, iš vieno* kalėjimo 
vežami i kitą. Galo tam nesi- 
matą.

' ' — Marksistas.

■ ■ ■ į J/ ./;■ “ -r-'

PROTOKOLAS■. YC» h?. t -A j x .p..y JJ. tį .

Ketvirtadienis, rugp. 27, *36

AUKOS
fCA,LIĘQRNIA

SLA 76 kp. ...........................
Liet. Laisvės Kliųbas .................
LD^ .§5 kp. ....................................
AJfDLD ,145 to- .......—--
LPS Jaunuolių kp. ..1.....................
Liet. Tautiškas Kliubas ..........
Liet. Darb. Choras ....į...... ............ .

M?ir W 
,E. S'p. ,LQUjS, jūl. ir Apiejjnkės Liet. 
JNKĘRMAN, Ra...........

SLA 79 kp. ...................................
JDERRIN, BĮ. LDS 75 kp......... . ....... ...
AVORCHESTER, Mass. Pažangios Draugijos ....... 
,EWZABEra, N. J. ĄLPLD 54 kp. ..... ...............
.SĘC^^Y^ N. y. Dr. A. Peį#a ......................
,CUiyELĄND, „Qhįp and Mrs. Chesną ........... 
NĘW XQRK, M. -Y. Barbora Viznienė ...............
STĄUGHTON, Mass. Liet. Draugijų Komitetas . 
GARY,r Indiana — ‘ ” 1 “ ' ~ ‘ ‘

i-' tjet: 'Darbininkų PaŽ. Dr-jk

...T... /-■............ -
:?• fet. Demgkr^ų W................................

B.ENLD, fll.
APJLA 41 kp- ............................ -f - ---............ -
■LDS 9-tas Apskritys .......................................
aldld įęb to. .1............ .... ....... . . ...... :....

p1- - #ws
— Q. tRatonską^ ......... ..........

- .DDK ,Keistučio Dr-ia.........

M.,Karčiauskas ........................

Amerikos Lietuvių Kongreso Demokratinei Tvarkai Ąt?;: 
steigti Lietuvoj, įvykusio birželio 20 ir 21 d. d., 1936 m., 

.Hotel Carier, Cleveland, OKio. 7

(Tęsiny^)

LAIŠKAIS
1. Hartford, Conn., Lietuvių Kairiųjų Sandariečių ir Socįa-

, ... ...... .. N ■'

listų vardu.
2. Winnipęg, jVĮanęhęster, Cąnąda

Masinis Susirinkjnips.
3. Philadelphia, Pa. L. N. Catholic S t. M^ry’s Church
4. Austin, Manchester, Canada, -P. Liaukevičius

5- ^iet-
4 W?My> Liefr flW<,j Sąryšis

to

t r

Djet. Spvignyjo Kmi

6. ly^erbuęy, Conn. Lie^.flrąųgijų ^ry^ią — Ręzęlįųc^ja 
sviekinįmąis prisiųstosios revoliucijos, įųešįmai ir paturimai*

I • <” , , . , i i w. .. • .J''"*

PASTABOS
- J'ih'i'1‘į 1" a 4: į 1'"' j..;? <

Rusų socialdemokratų parti-4 
jęs centro organas pažymi, kąd 
š|ępięt gęgųftes 1 d. apvaikščio
jama Maskvoje buvo visai skir
tingai. p^binijįkįškų organiką- 

ir nedalyvavo. “Pravdoje” apįe 
tai visai niežai buvo rašoma.

Užtįįt į apvąįkščiojimą atvy
ko įvairių valstybių karo štabų 
viršininkai, kaip tai: iš Lietu- 
vos, .Latvijos, .Estijos ir kitur. 
Tie yįršįųinįcąi buvo šauųiai 
priimti ir .piętąyo .JKręmliąųs są- 
lėse. .Drauge su jais pietavo vi
sokie pulkininkai, kapitpnnį, 
majorai ir lęįtepąn'tąi. Karinių- 
,kai linksmai gėrė ir sveikino 
vieni kitus. Fašistiški karinin
kai su ^rąud$|ąįąiąįs karinįn- 
ikais visai smagiai laika pralei- 
do.

SU !

nutarta pavesti vykdomąjam komitetui spręsti ir vykdinti.
. AUKOS ' ! V ’

- . • . ' t T • • t ■
Boston, Mąss., ir apįelįi|kės
P. Pagojus ............ ...... ....... ........ ..................  -
jKpcįčius ...............  -.............
Dr. Repsys .... .......................... -.... ............................
J? Mię^vičius ...............  -.............. -...........
Juozas ^įemis ............ ........... ......... -...............—
Anastazija Sabulienė ........................... .
.Uršulė ^uryilįenė .................... ............................. .
WATERBURY, Conn. 
Lietuvių Draugijų Sąryšio Susirinkime8 —...........
felRARDVILlM, 1
ĄLDįLD 124 .kuopa .......... ............................. ...... .
W w ...... ............
.teASION. Pa. : į 
Lietuvių Organizacijų Atstovai ................ ............

W t* f < ■*'« ‘ /Ą » J ^L*; ' • • •. / » - « •

IMlife ......
cąię^o, .iii. 
LDK. Mindaugo Jown <jf Lake įjo. 1 ..................
^NSTĄTJDN-, Ęą. ^LA 56-kp. ................... 
BLAGKSTONE, Mlass. — Paul Mankus .... .... ..
RAYM0ND, Wash. — ^Ds' £6 kp. Z....? 
caawpge, ohio — .sl^' U5!py.; 
.Į-IUDSON, Mąss. — K-tąs [Prięš Kąrą ir Fašizmą

ALDLP 103 kp! ! ...
,SQHĘJirĘCTADX, įL Y. '.1
CHĘSTĘR, Pa. ALDLD 30 kp.
MELROŠE, Pąrk, III. — LDS 88 kp.
SUDBŪRKi, Qntąrio, Canada. Ęendras Dr-jų Sk.10,00 
AJ^RON, Qhio —■ LSS 2'6 kp. ..... ....... .......  *"

tįV Akron.o Liet.' Bendras Frontas ...

.$5.00 .•a •. p p
lUPP 
.w 
1.00 
1.00 
1.00

2,op .

1.00
5.00

5.00 '
. j’V

5.00

’■

ALDLD -31 kp,

5.00
4.45 

l-J
5.00

.W 
5.00 
5.00 

,1 

2.00

Liet. Darb. Paš. .draugijos per j ■ r • . * > »• f f* I -j, t .

• 1.00
5.00
5.0J)

. 2.Q0

. 5.00

. 5.00
2.00
4.00

OjP 
,3.00 
5.00

1.00 
1.00 
1.00 
5,Q0 
3.Q0 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00

rvPrrvRATrr ivrinb 
RROOKLYN, K Y. — Inkerman Liet. Kliubas 
CHICACO, III. — M. Karčiauskas ........
CLEVELAND, Ohio — LDS jloterų Kuopa 138 
NĖW BRITAIN, Conn. 

»-$>•/■> Į l> M Į Sj .7. ’ft •

ALDLD 27 kp. ir nuo surinktų aukų ................... 3.50
•EAST HAMPTON, L. I. N. Y.

ŠLA l'5l kp. per J. Duotą ..................................
ĄOYAijrjdiN, iii. - Lps>.kP...............................
JOllNS^ON City — LDS 12 kp. ..............................

” ” LDS 6-tas Apskritys ......................
DĖS MOINES, Iowa — SLA 227 kp. ........... . ........ .
ijE^VĖR, Colo. — LDS 77 kp...................................
TAMAQUA, Pa. — SLA 204 kp.................................
SCHENECTADY, N. Y. — LDS 18 kp.....................
CąĮCĄęę.'lil. l7Was Apskritys AĘDLD J.............
WESTVILLE IR .6ęORGETQ>N, .111.

9 organizacijos .....................-............................. -
DETROJT, Mich. — A. M. Kisonas .............. 4
San fraNcisco, Cai. aępld 153 kp...... ..........
OAKLAkD ’.'Caj: i- ALDLD 198 kp. .................

■■ 1 'J-lvį --5 1 »hv*!<-"')<(!/ .'.fj; H \ ‘

MĄ^N COUN^Y, J^.

' Mfe. . .......... ......
.Scotįyįįlę — ;Lięt. ŲkmmKy Dr-ja ..................
Fountąin — Liet. Ūkininkų .Progresyvių Dr-ja 

ULĘVELAND, Ohio — ALpLD 57 kp......... .......... ’
BŪOOKLYN, N. Y. — Evą Simanauskienė ...........
PERt5h AMBOY, Pa. — Jatnes jr Karasevicz .......

- O ......
IlįKĘRJĮIĄ^ .jLigtuvįų .Kliųbas .................................

» f 1 h ’ | f f 1 ’•

JOHNSTON City -
• ./v-< .>■■• >••<,» • 1 ■

,, »»' T

OAKLAkp/įaj
O <*%•! 

r

h®

ALDLD 57 kp.

5,00 
1.00 
3.00 
1.00 
5.Q0 
5.00 
5.00
3.00 
5.00

9.00 
2.00ę 
5.00 
5.00

2fpO
- 2,00 
. 2.00 
. 2.00

i.oo 
10,00 
.Ip^O

- &9P

Viso aukų $260.45
27. Pirmininkas Dr. J. T. Vitkus dėkoj a 'dele^Mams’ už pa

vyzdingą užsilaikymą ir nuoširdų ir iŠminfįngą ^lausirhį’ ’Tiši- 
rną. Pažymi, kad Žis .Kongrąsas buv<> ąk^t|i^^ 
lietuvių atstovybė, mišrus savo ^jm, ife* WWja 
tiek inteligentiški žmonės, kad jokių maršalkų nebuvo reikalo 
skirti, ku&nėt visi Jkiti seimai ,įr susirinkimai be maršalkų ne- 
a^sįeiija. Pięipjmn^ąs pakviečia pasakyti atsisveikinimo kalbas 
parmenu .ątstųvą jš ’Ąlflson County, Michigan, J. Juodaitį, Ka
nadoj Jįę'tuyių ątątęyąi jr -kojis kįjus.

£8. Kongresą uždaro piųminųįkas Dr. J. T. Vitkus 1 vai. 
po piętųf ' ‘v ’ ' " ' ' ,...  ‘ ’■ t' . • ' \

■ *’ ’ 'Kongreso ;pi^i^iip^ $r. J. JT. ,Vitkus,
Kongreso 'Sekitjętojįus Kuphrosine Ąlikužiutė. 

''/Galas) ' "

frtmrrr
CCČ jaunuoliai, kurie liko sumobili- pULUTJI, Minu.

zuoti miškų gaisrą kovoti. Paveiksle parodoma jaunuoliai va
-kariones metu. .?
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Ketvirtadienis, rugp. Ž7, ’36

UėMai ir lietuVai 
tos paėmė leidimus

ftie liettfviii ir lietuvaitės i< 
laiMfiitit (leidiffiiii)

ifA'iii /M?***lt **

j **

r '
Albert Galvanauskas .21 

ir Magdalene Kristopaitis 
m;

’Ltinjr Jtištltiicti 23 m. Ir Stel- 
la Urban 27 m.

Stanley Gediminski 23 m. ir 
Mary Štanaitiš 21 m.

Peter Viršila 26 m. ir Nelliė 
Milkan 20 m.

m.
19

Lietuvių Tautinių 
Kapinių lotų savi- 
ninkams žinotina
Lietinių Titiitinių Kapinių lo

tų Savininkų ir draugijų atsto
vų ekstra susirinkimas yra šau
kiamas penktadienį, rugpiučio 
iŠ dieną, Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Haištėd street. SUši- 
rinkimą šaukia truštišai ir ko- 
niiŠIJA.

Bus Svarstomas klausimas 25 
mėtų kapinių jubiliejaus kny- 
gtiš išiėldimd. gorima, kad lo
tų savininkai kiek galėdami 
prisidėtų šii paminklų paveiks
lais, įšidedanii juos j knygą ir 
tuo budti pApUoštti ją.

Advokatas Kl. Jlifgelibnis,. 
kiiyįfbš redaktorius, biis susi
rinkime ir parodys visų pa
minklų paveikslus; Įdėjimas pa- 
veikšllį į knygą padarytas yra 
visai prieinamas — kad kašttiš 
padengti; kaštuos tik katb (kli
šės} padarymas.

Visi skaitykime savo pareiga 
dalyvauti susirinkime.

Vienas iriišiisą.

škas susituokė
BRIGHTON PARK. — Rugp. 

25 d. įvyko Shower Party ar
ba susituokimo parė tarpe dvie
jų jaunuolių, būtent p-lės Peggy 
Grigaliiitėš, dukterų pohios S. 
Grigaliūnienės, 5509 So. Bistiop 
St;, ir p. Wm; Kaminsko, sū
naus ponios E. Kaminskienės, 
4437 S. Talman Avė. Sutuok
tuvių parė įVyko jAdtiikio na- 
muoše. Svečių atsilankė apie 
100 žmonių iš artimų giminių 
ir draugą.

VešttiVėms laikas nustatyta 
rugsėjo 12 d.. Vestuvių pokiiiS 
įvyks Southmoor vlėšbtityje.

hidžiatišiaš Histerijbj 
Rugpiučio Rakandų 

PRATUŠTINIMO 
išpardavimas

NlfakAD NEĖUŠ tOKIŲ ŽEMŲ 
KAINŲ

KARPĖtŲ ŠLAVIKAS 760
$50.00 PARtSft
SETAS tiktai už ...
$75.00 DINING
SETAS už ...............
DRABUŽIŲ
PINTINĖS ......... ....
$30.00 .9x12 KAU
RAI už ..................

29.5 
M9.5I 

97i 
’18j®

$69.00 MIEGAMOJO $QQ,C|] 
kambario Setas ....... VV«V'

L ?8;9i$16.95 Springsiniai
MATRASAI ..........
$8.50 Vien bovelnų
MATRASAI ...........
24 colių apvaląs
VEIDRODŽIAI ......
98 gabalą 3 kambarių jjengim
vertas $250.00 už $‘~

69C 
iū įrengimas, 
179.00

Frigidaire ir Norge refrigeth- 
tbriai, visi. grtšo pečiai, aliejiniai 
pečiai, elektrikines skalbyklos la
biausiai numažintomis kainomis.

i V f Jį ,

Central Dištrict 
Furnitnre Čo.
JOS. JOZAITIS, Vedėjas.
3621-23^25 South

Halsted Street

• V, j '

Šios Vadybos žymiai padidiiis 
tų dviejų šeimti gimines skai
čių; nes kaip sako p. Z. S. Mic- 
kevičia, kiiris taipgi yra vedęs 
Helen Grigaliutę, jau dabar yra 
apie 115 ašmenų jų giminės 
tatpe. Verta pastebėti, kad abi 
loš šelhios pavyždihgai £yveria.

— vbA.
•' > . !*• t . '• » J M. < . * .t >

Palaidotas Tautinė
se kapinėse Charles 

Smith
4 f i * i U < * A •

Trečiadienį, rugpiučio 26 die 
hą, 2:30 valandą pb piet Lie
tuvių Tautiiieše kapinėse taįio 
palaidotas Charles Smith 51 nie 
tų amžiaus.

VėlibHiš buvo gimęs ir augęs 
Amerikoj, niieštėly Beavei 
Dabi, Wiscorišin. Ginilhių be
turėjo, tėvai ir brolis jau yra 
mirę.

Laidottivėmls rupitiosi ve 
jipnieš draugas John šfeŠtbkAs, 
5654 West 64 piacė, blėaring, 
III.

Charles Sihitti palaidotas Lie- 
tuvių Tautinių Kapinių sekci
joj 6-tbj, lote 29-mfe; kapas,16.

LaidOtUVėše patarnavo laido
tuvių direktoriai Jiitižas ir tė
vas Euaėikiai. — X.

Susirgo Doininikas 
Sinjokas

Praeitą šeštadienį sunkiai su
sirgo Domihikas Sinjokas, ku
ris gyveno 2842 W. 40 Pi;, Da
bar randasi Cobk kauhtėš ligon- 
buty 75 wardoj. Patartina, kad 
dtatigai ir pažystami atlankytų. 
Dominikas Sinjokas priklausė 
prie Chicagos Lietuvių Ijrgtigi- 
jos Savitarpinės Pašalpos, Keis
tučio Klubo ir prie Susivieniji
mo Lietuvių Amerikoj 238 kuo
pos. — X. š.

"--r—i ' ■

Įvesdinimo vakaras
. - - •

Amerikos Legiono Dariaus- 
Girėno Posto 271 sekamiems 
metams naujos valdybos įvesdi
nimas įvyks rugpiučio 31 die
ną Holįywood svetainėje; 2417 
Wešt 43 Street, Chicago, III.

Tą patį vakarą atsibus ir re- 
guliaris posto susirinkimas. 
Komandierius B. R. Pietkie- 
wicž, ištarnavęs Dariaus-Girė
no ftbšte du metus kaipo uoltis 
ir pilnas energijbs komanddbto- 
jas, atlaikys paskutinį šuširin- 
kimą, atiduos antspaudą, ir ki
tus posto dokumentus naujam 
kdmandieriui, daktarui V. S. 
Nares (Nariauskui); taipjau 
finarišų viršinirikhš J. Yuška 
atiddos visus posto finaiištiš 
naujatn viršininkui W. J. Ka
reivai. Ir kiti valdybos nariai 
užims savo vietas, kurias pa
skirs komandierius Dr. V; S. 
Nares.

Visi posto nariai kviečiami 
atsilankyti kiek galima anks
čiau; neš komandierius Ė. R. 
Pietkiewicz atidarys susirinki
mą lygiai 8 valandą vakaro.

Po sUširinkibio prašideš nau
jos valdybos įvesdinimas (insta
liacija), kurį atliks ketvirto di- 
strikto komaU'dieriūš Krank 
PręnSel^ėl.

Paskui bUs išpildytas gra
žus programas susidedąs iš mu
zikos, ir dainų, taipjau bus bdi- 
kuš floor sKow, Dariaus-Girėno 
posto jaunuolių Drum and 
Ėugle Corpš išpildys dalį muzi
kėlio prbgramoi. Dalyvaus Au- 
xiliary Unit ir daug įžymių sVe- 
čių iš kitų postų.

Į šį vakarą esate kviečiami 
atsilankyti visi legionieriai ir 
šiaip veteranai su šeimynomis 
ir giminėmis bei p&žyštaftUiis.

— Mflk fcr*&tfškiš.

Mirė Jos. Yiiknis
t • ■

Jos. Yukniš, gyvenęs adresu 
612 Wįsl 19 stteėt, mirė riig- 
piučio 24 dieną.

■

Turtinga-Koltybš 
Skoniu ir Kvapu!

MfiiGINK—, MĖGINK

LIETB33

• Tavernų y savininkai reika
laujant hiūšų .fįtėtovp pašaukit 

VICTORY 5382

1 $ti
STIKLIUKĄ ■ "

VlĖNINTEtlS DIŠtRihUTORIUS WHOLESALE ONLY

BRIŪGEPOBT llQUOR COMPANYk
Š25Ž Š; tiALŠftei) ŠT. CHICAGO

Vėlįiomš išgyVend Amerikbj 
apie 30 metų, buvo pavienis. 
Phėjb iš .feaiakiti įJdrajjijos, 
Liaūclginų kaimo, Tauragės aį> 
škritięš.

Depresijai ližėjUs netekti tiar- 
bo; pastaruoju laiku dirbo priė 
WPA ir, žlilornd, finanšiitai 
stovėjo įlėkaiĮj tviblki. Taigi gdl 
tėkš atšiOkti (į drkilgus ir gi
mines jo palaidojimo reikalu.

Amerikoj Vbiioiiiš palikti gi
minių; Lietuvoj jis giminių, ga
lima sakyti, nebeturėjo.

— X.

Mirė Viktorija 
Viaičekaiiškiėrie

MELROSE PARK. — Vikto
rija VaiČekaiiškienė gyveno ąd- 
dfėšii Šli Norih 20 aveniie. Po 
šUiikidš bijėtacijOš ŠV. Atlįiis- 
tino- ligoiįįiiėjė^ staigiai mirė. 
Bus pašatovta namiiose.. Lai
dotuvės įvyks penktadienio ryt- 
nititį iš Mt. Carmel bažnyčios. 
Kūnas biis palaidotas . katali
kiškose kapinėse. Velionė pa
liko vyrą Aleksandrą.

— A. J. Krušinis.i

M&iifiiiiklĮ išvažUvi- 
rtiMO 20 diena

Pastaruoju laiku dažnai gir
dėtis šaukimai apie bendrą 
frontą. Tik tie, kurie dau
giausia šaukia &biė bendrą 
froiitą, kaip nidh atrodo, la
biausia ardo jį; 0 tikrenybėj, 
nuoširdžiai nori bendro fronto, 
tie vykina jį patylomis>

štai neseniai • Cliicaįoš Lietu
viu .Vyrij ęhdrnš, Pirfhyn ii* 
Naujosios . Gadynės choras tu
rėjo smagų Bendrą. įjikhiką Lie- 
įk>š darže. b dabar yrd ren
giamas tų pačių eliorų rugsėjo 
išvAžiavi’ihks Ž0 dieną bambrau- 
sko fūrmtij.

• Netenka abejoti, kad meni- 
hihkAi turėš daiig svėčiij, nes 
tai bus visą ibbkeštiš Už šiuikų 
jų kiiltUrinį darbą. Tad pra- 
štiinė cHbrtį. rėmėjus Ir prita
rėjui tą dieną būti Dambraus- 
kb fAdbįj. 'i’ąi ttir btit bhs 
paskutinis suvažiavimas šį še, 
zoną šbclnė po atvirti dangum.

- i. š.

Gubernatorius ir me- 
ras susitaikę

Kaip žinoma, praėjusių pri- 
mary rinkimų laiku smarkiai 
susipyko gubernatoritis Lornėr 
ir Chicagbs meras Edward J. 
Kelly. Po nominacijų įvyko 
taika tarp Chicagos demokratų 
vado Nash ir gubernatorius 
Hornerio. Tačiau taikos neši- 
matė iki šiol tarp gubernato
riaus ir tiiėro Kelly. Trečia
dienį ir jiedu padavė viėnas ki
tam ranką, kaip sprendžiama, 
Washingtono vyriausybės ragi
nami. i

f -•

DAILY BUSINESS DIRECTORY
f,** m. * ««■« 1 * » * r . • N . ,*• • r f f T ‘) t ‘ i ‘ K » >■ f • • t*

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
ą ’’ / .V t ■’ y • į 4 JI

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negalite, susirasti ko iėikoi, pašaukite Naujienas, Canal 8500, iį klauskitą Ęiznio P^aįijo. 

im gausite, informacijų, jeigu tik jų pus galintį gauti.
I •-. W A/ ■■ '■ U. *1 K 4-į* S" W f 1 . ” w

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

atltomobiliū pardavėjai ir auto me- 
kanikaĮ; kurie kiekyienam užtikrina 
teišihgą patarriavima ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vieriintelis lįetuyis pardavėjas Buick 

Ir Pontiac . automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 Wėst ,31-st. Štreet
Victory 1696

Ji GRIŠKfiNAS BARBER SHOP
Gražiai kerpa plaukus.

3218 So. Wallace Street
ė' **• ."M M? h “ " ! ' " 1 "

Educatibnal
: : z:,,:Mokyklos^,. A.

ANGLŲ KALBA 
Prisiunčiame paštu pilną kursą ang

lų kalbos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St., ChičUgo, III.

New Cėntūry Tavern
BĖRGHOFF ALUS ,

3149 So. Halsted Št
Tel. VlCtory 2679

/į' r ,j ,j : 

Joseph. Rūta Tavern
BĖRGHOFF IR AMBROSIA

ALUS.
3267 So. Halsted Št

Johtt Spitlis
Gas it Auto Taisyhip Stotis. 

40t»0 ARCHER AVENUE 
Virginia 2121.

Apie žagariėčių 
gegužinę

žagariėčių piknikas, kurs į- 
vyko praėjiišj sekmadienį, Vi
sais atžvilgiais pasisekė.

Buvb manyta, ktid visai ne
galėkime pikniko turėti, neš iš 
ryto lijo ir brRŠ atrodė nekoks. 
Tačiau apie piettiš debesiai nu
slinko, pasirodė saulė ir oras 
pasiddrė gražus.

Nu Važiavome į pikniką 2 va
landą popiet. Jai! radome kele
tą mašinų. Vėliau ėmė tiiriktis 
gan sparčiai daugiau rtiašiidų, 
viena paskui kitą tik šuke ir šu
kė į ddržą. Apie penktą valan
dą jAii buvo kuone pilnas dar
žas.

Visi jautėsi perimti liriks- 
mauš Ūpo, o prie bufeto tai pu
blikos netruįb; tur būt todėl, 
kdd šį kartą bartendėriai buVo 
ponios, kuri®, patarnavo publi
kai, padėdaiįitią dar poros vy-

Atsilankė ir žagariėčių cho
ras, kurs buvo pakviestas per 
laikraštį. Jis padainavo gan 
gražiai IjetuyiŠkas daineles; šį 
kartą įiedaug latviškų tedaina- 
Vo.

Leista laimėti trys bonkos 
likėrib, kurį aukUvo J. Balsie
nė, V. Zikūs ir Ch Kelvinskiė- 
nė. Laimėjo jas O. Kaptavice, 
J, .Ptikinskas ir A. Adomaitis. 
Bet pp.> Adomaičiai sumanė pa
daryti daugiau įvairumo. Su
rengė lenktynėš, skirdami savo 
laimėtą bonką tam, kas grei- 
čiaušia bėgs. Laimėtojo vardas 
neteko patirti.

. BuVb •: klaidingai pranešta 
laikrašty, kad šis išvažiavimas 
yra rengiamas Žagarės laisvų 
kapinių naudai. Jis buvo ren
giamas žagariėčių Kliubo nati- 
dai, tik išlaimėjimai, kurie bu
vo šuaiikoti, ėjo Žagarės lais
vų kapinių naudai.

a w Auto Wreckets
9dŠ7 sb. iiięHiGAN Avė.

Lietuviškas S. Katilius turi išgrio
vęs , Apie 3,000 automobilių didelis 
paširinkibias senų ir naujų automo- 
bilftį dalių taipgi turtine apie 50 Var
totų ir. pertaisytų automobilių už la
bai prieinamą kainą; nesigailėsite 
atsilankę. Tel. Pullman 4091. 
a,... ..... T ITL! ..

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVĖikATOŠ KLINIKA , , 
Tonsilai išimami 

vaikams 
Palagas ligoni 

nėję .........
Akušerija na-

$4500
$15.00

0nacija ____
DOUGLAS PARK HOįSRĮTAL 

1900 Š3. Kedzie Avė.

* ANGLYS—COAL
feL RepUblic 8402

Ciane Coal Ca
B332 & LdKk Av<>.

Chicagb; iil

I I
Pocahoritas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas

Smulkesni $6.80 tonas.

Chernauckas Coal
Company

1900 So. Union Avė.
Tel-CANAL 2183. .

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
Pinigus Lietuvon
MA*' A 1 . -• J" ■

To prašo Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Siunčiam Gėles Telegramų | VImm

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bąnkietamš 

i > j ii* Pagrabams,
3316 So. Halsted St.

ILaidotuvių . Direktoriail

JUOZAPAS A 
ųpfcmiv 

IR TĖVAS O 
kubile 8340 W

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugąms ir pažjs' 
tamiems, kad ešu Taverh bįžiiyju. 
r . “ :
ros rųšies .degtinė; yynas, Amt 
alus, cigarai, žuvis, penktadii 
veltiii ir muzika šeštadi^hiais. 
prašome vis 
mus atsilan' 
gų

« PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOŠ

CONRAD’AS
PltOtOGRAFĄS

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

Tfel. Eriglewdod 588Š—5840

Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies .degtinė; yynas, Aiubrozia 

eniais 
, Už- 

suš draugus ir ,paž|sta- 
kyti į musiį naują Užei- 

Savininkai«
JOS. & PAULINA JACIKAI 

Tel.
6556 So. State St. 

kampas Nbrth West 66 St
■ -4 - , <1* ■ • • • *

MEMEL CAFĖ
1325 North Street 

Musų užeigoj visuomet randasi ge
riausios rųšies, gėrimai kaip ameri
koniški, taip importuoti ir visokios 
rųšies maišyti alus. Millep HighLife.

Englewood 2792

malonus patarnavimas. Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus atsilan
kyti.

Savininkėj Mama^įDūktl.

Bartis Studio
VISOKS fotografiškas 

DARBAS ATLIEKAMA 
3200 So. Halsted Št.

i RESTAURANTAI 
Ūniversal restatlrant 

ŠVIEŽUS NAMINIAI VALGIAI
750 Wešt 31st Street

A. A. NORKUS, Savininkas. '

21-st PLACE TAVERN 
& RESTAURANT

Steikai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Rįverside alus, visokios geros 
rųšies dęgtipės ir savininko vardu 
A, Stųkąs.Tony’s Private Stock deg
tinė ir cigarai. Savininkai—r
ANTANAS Ik AGNĖS STUK AI 

701 W. 21st Place 
Tel CANAL t522-

i- r . 'mdV" ■ • • ,, ... . ....... . ....... . ........... „ ,

ĖAGLE RESTAURANT.— :
Vegis, Savininkas. v

1745 South Halsted Street.

Peter

• RANKDARBIAI— 
FANCY goods shop

Auburn , Fancy 
GoodsShop 

Atliekame Rankų Išsiuvinėjimą 
3108 SO. HALSTED STREET

• RAŠOMOS MAŠINĖ
LĖS—Typewritėrš

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS IŠDIRBYSTĖS

J

Pete’s Inn ,
Menę -Užeigoje visados randasi ge
ros rųšies dagtinė, Gatden City alus 
cigarai, cigaretai, saldainių, ’ užkand
žiai ir mandagus patarnavimas. Už
eiga, prieš lįetūviiį tautiška • kapinių 
vartus. Kviečią visus, savininkas’, 

PETE YCĮtlNG , 
82hd and Kean Avėhūe 

LEGION INN ~ 
Pranešam draugams ir pažįsta

miems, kad esame, naujame tavern 
biznyje. Musų užeigoje, .visados ran
dasi geros rūšies, degtinė, 11vynas, 
Creąm City alus,, cigarai, cigaretai. 
Penktadieniais veltui žuvis, šeštadie
niais užkandžiai ir mūžkh. Erdvinga 
svetainė gražiai išpuošta dėl vestu
vių, parių ar kitų parengimų. Savi
ninkai STANLEY. BAGDONAS IR 

ANNA GEDVILAS.
2701 W. 47th Street

^VISOKĮ*fiSJOA
Farenduoja^
PARDUODAM 
PATAISOM 
RIBBONAI .....

Už išiaimėjimus surinkta 14 
dolerių; Rengimo komitetas ta
ria ačiū aukotojams ir visiems, 
ktirie pirko tikietuš. A. Janavi- 
čia pdehie tikiblų UŽ 1 dolerį ir 
dešimtį tietilij; K. Ambrozas pa- 
ėtne iii $1. Ačiti p-iiiai Kleviii- 
skitihtii, kuri pagelbėjo parduo
ti įifcieitiš.

Kęištii žmonių tenka štišitik- 
ti. Priėjau ir pašiuliati ponui 

tįkieių. jis paitltiusė kieno 
natidai. Pasakiau; khd kapinių. 
Jis paėmė dti iikiętUš Už iŠ 
centų. Ttiditiet jb ( Žmbtieie iš- 
ttatikė iš- jb tikietUs ir ntimete 
ant ženieš. jis jiibs surinko ir 
įšidėjo į kišenę, tačiau moteris 
ir vėl ištraukė ir numetė tikie- 
tiis riltiti po kojų. Tai mat pa- 
rbdynias, “ėnergijds” publikoj.

diėilų Atgal gavome ža- 
gAtėš laišVų kapiriiij pąVeiksltis. 
Kapinės labai gražiai' Aptaisy
tos. Galėjo ją atvaizdus maty
ti piknike visi.

— M. M.

Garsinkitės “N-iiose”

itlbŽA^ URANŠĖIKA
> *

. persiškyrč su šiuo pasauliu 
rugpiučio 24 d., 7 vai. vak., 
1936 in.,_ sulaukęs 50 m. am
žiaus, gimęs Babtų mieste, 
Kauno apskrity.

Amęrikęj išgyveno 3Į2 pietus. 
, Pąlįšo didęliąine nuliūdime 

iribterį. Petronėle, ,po tėvais 
Kasparaitę, šunų Alfonsą ir 
broli Stanislėvą Dranseiką Chi- 
cagoje., O Lietuvoj broli Joną 
ir šęsęri Oną,

Kūpąs , pašarvotas randasi 
direkt. Stanley Šacharskio ko
plyčioje, 1735. AVabansia Avė.

Laidotuvės įvyks rugpiučio 
29 d., 2 vai. po piet, • iš kop
lyčios i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozo Dransęikos 
giįninės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam pasku ti h į patarnavimą i_ 

^atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame, 

brolis ir Motefiš.
Laitibtuvėsė patarnauja 

kis, Tel. Ėrunswick 2535.

ir

Laid.
Ųirektorius,; Stanley Sachars-

39’fc
35 metfti .patyrimo 

DARBAS GARANTUOTAS 
Wagner Typewritet 

Salės & Service
3712 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. Lafayėtte 3534
E. tVAGNER CHICAGO, ILL.

J rt • J . t*

Green Mill Tavern
Musų užeigoje visados randasi geros 
rūšies degtinė, vynas, Aipbrozia alus 
10 uricijų už 5c cigarai, Šeštadie
niais muzika ir malonus patarnavi
mas. Kviečia savininkė—

ANNA_J)AMBRAPSKIENfi
817 West 34th St.

Tel. Bouievard 9336
* •* < A Į 1 f K ♦Vv * * •* •

• saldainiu kr.—
... SWEET SHOPS
Milda Sweet Shop
Saldainiai, Cigarai ir Cigaretai 
3150 ŠO. fetALSTED STREET 

P. SIRBIKE, Savininkas.

• SIUVĖJAI—TAILOR
John Gricius Tąil&t 

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

821 Wėšt 34th Street.
Tel. Yards 5336

TAVERNOS
Pėfe’s Place

Prdiiešu. visiems draugams ir lie- 
tUviaūis, kad atidariau. naują taver
noj kilt rdriddši geros rųšiės degtine, 
vynas, Sęhlitz alus, taipgi gamina
me pirmos rūšies . valgius kasdien. 
Penktadieniais Žuvis dykai.

PETER SUDENT. Savininkas.
7427 ŠO. WĖSTĖRN AVENUE

Tel, Prospect 8175.

Maike Biaga Tivern
Musų užeigoje randasi geros rų

šies degtinė, vynas, Mopąrch alus, 
cigarai ir malonūs patarnavimas. 
Prašome visi draugai ir lietuviai at
silankyti ir linksmai laiką praleisti.

Savininkas MAIKE BIAGO
_____ Tel. Eatayette 143b
4358 So. Califottiia Av.

Little Joe s TaVerh
Visokios rųšies gėrimai kaip Ame

rikoniški taip importuoti: degtinė, 
šampanas, vyrias; Schlitz alus it ci- 
garaį, Penktadieniais veltui žuvis ir 
muzika užeiga gražiai išpuošta, lie- 
tįlviškąis . piešiniais ir malonus, pa
tarnavimas. Savininke FILOMENA 
NEZELSKIENfi, Tel. Pullman 0151 

136 E. 107th Street

TreeŠtaiIrtri 
t’rąneŠu yisįems draugams ir rėmė
jams, kad atidariau naują taverpą, 
kur randasi geros rūšies degtinė, Vy
nas, Schlitz alus; cigarai, ei garėjai. 
Penktadieniais žuvis dykai, o šiomis 
dienomis skalius Užkandžiai ir malo
nus -patarnavimas. . Savininkė

MARCElLA VALENTAS .
3245 W. 63rd Št. Hemloėk 4097

Lietuvys Venckufe 
Bruno

Phone Lafayette 2114 __j



CLASSIFIED ADS

referencas

pinigus
Halsted &

Prezidentas Chicago j

refe

nu
Naujie

PILNĄ APSI

ILL.

automobiliu

Cicero, III.

PRANEŠIMAI

Huliganų darbai
CLASSIFIED ADS

CALumet 5269
elektrikinis refrigęratoriuA

BIRUTE

Prapuolė mergina

Mary Astor

parduodat ar
virėja i taverną,

Marylyn Thorpe

i.W

kino artiste, su savo dukteriaMary Astor,

M—

blėties 
pagei-

Personal
Asmenų Ieško

PARSIDUODA tavernas dėlto, kad 
turi kita biznį. Lietuvių apielinkė. 
10758 Edbrooke Avė. Pullman 7580.

Padaryta holdapas 
Mildai Baronaitei

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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.

Vagiliai įsilaužė į 
Louis taverna

ODŲ DIRBĖJAI patyrę ant Glad- 
stone and traveling bags. B. Hahn 
400 West Erie St.

REIKALINGAS alaus išvežioto jas, 
kuris gali draivyti alaus troką ir 
yra patyręs pardavėjas 
Brewing Product Co., C 
Avenue.

Šiandie Bridgeporto 
biznieriai dalins

;ra muzika; visi linksmi n simės per dvi

Trečiadienį, rugpiučio 26 die
ną, pranešta policijai, kad ne
surandama StellosValentinas 15 
metų, 6919 So. Talman avenue. s. American

3917 So. Lowe

REIKALINGA
apie užnlokestj ir valandas susitar
sime.
siulis

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

►AME BARU FIKČE- 
didžio su Coil Baksaie

PRANEŠIMAS LIETUVIAMS
Patėmyta, kad tarpe lietuvių alu- 

dininkų yra platinami netikros $10 
ir $20.00. Dėl sužinojimo numerių 
tokių pinigų kreipkitės pas Lietu
višką žyduką, 4707 So. Halsted St., 
tel. Yards 0801.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Už pakai
gerą nuo’
Pašaukit

CANAL 8500

už $29.90 yra

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.

4171 So. Halsted St. L. Ma

MERGINA lengvam namų dar
nu, geri namai ir mokestis, eiti na
mo vakarais. H. Brody, Van Buren 
4279.

REIKALINGA moterys patyrusios 
siuvinėjimo ir aptavojimo darbuose. 
Kreiptis 4137 Belmont Avė. 2-ros 
lubos.

Bankietas p-niai 
L. Shimkus

MERGINA ar moteris 
namų darbui, geri 
kambarys, nėra skalbimo, 

Hollycourt 2299.

Brighton Parke

r Ji jau buvo nebetoli nuo ban
ko, kai sekęs paskui ją vyras 
staiga kirto jai j veidų, permu
šė ant žemės ir ištraukęs pake
tų nubėgo į 
gatvėj, kur jo laukė automobi
lis. Įšokus hOldaperiui į auto
mobilį, jis nuvažiavo savais ke
liais.

Holdapas j padarytas taip 
greitai, kad nespėta nė alarmas 
duoti, nė vytiš piktadarius.

Didžioji pinigų dalis buvo če
kiais, o prie to jie buvo apdrau-

Roosevelto Chicagoj kaip 4:30 
valanda popieti ^ Prezidentas

PAIEŠKAU apsivedimui merginos 
nuo 25 metų iki 30 m. amžiaus. Esu 
32 metų. Su laišku prašau prisiųsti 
paveikslą, be paveikslo neduosiu at
sakymo. Rašykite tik iš Chicagos, 
1739 So. Halsted St., Box 501.

TARNAITĖS 
patyrusios, $5 iki $15 savaitei. $2 
depozitas suras jums nuolatinę vie
tą. Northside Employment Service, 
4802 Broadway, 2-ros lubos. 

Long Beach 3385

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

1728 S. Halsted St„ Canal 9345.

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

MERGINA patyrusi bendram 
mų darbe, nėra virimo, 
savas kambarys, $6.00. Rogers Park

PARSIDUODA pigiai katedžė , 
50 pėdų žemes — arti mokyklos 

6583 So. Radine Avė.

žaibas antradinį Užmušė du 
golfininkus Pickwick Suburbau 
Golf Club dirvonuose. Vienas 
užmuštųjų buvo Otto Hanson 
53 metų, North Albany avenue, 
o kitas Lester Topper 25 metų, 
5114 No. Kimball avenue.

IŠPARDl 
RIUS. viso._______ ,
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. • registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo, 
mus pirm negu 

S. E

MERGINA patyrusi namų ruošoje, 
geri namai, geras mo.kėstis,' refe
rencas. Briargate 5668.

REIKAŲINGA padori mergina 
lengvam namų darbui. Geri namai-— 
turi, mėgti vaikus. Rašykit Mrs. W. 
W. Kendrfck, 9435 So. Ada St.

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui—virti—būti .naktimis. - 
10446 Hamilton Avė. Cedarcrest 2331

PARDUOSIU 2 flatų namą, arba 
mainysiu ant bizniavo namo. Na
mas yra gerame stovyje. 713 W. 81 
Street.

NORTH SIDE. — Rugpiučio 
22 dienų įvyko graži' siurprizo 
parė atžymėti gimtadienį p-nios 
L. Shimkus, 2851 Lyndale avė. 
šios parės rengimu rūpinasi p- 
nia Anna Dovgin, 6108 South 
State street; jai gelbėjo north- 
sidietis J. Jokubau»kas;

Į parę atsilankė gražus bū
relis artimesnių pp. Shimkų 
draugų, taip biznierių, taip ir 
darbo žmonių, kurie prie ska
nių užkandžių ir gėrimų sma
giai laikų praleido ir išsiskirstė 
į namus apie> 6 valandų ryto.

Rengėja, p-nia A. Dovgin, vi
siems, kurie prisidėjo prie«su
rengimo parės peniai L. Shim
kus, taria ačiū. Taipgi pp. Shim- 
kai širdingai dėkoja paneš da
lyviams ir už , suteikimu tękįęs 
gražios dovanos.

—■- Senas Petras.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

Nubaudė tavernos 
savininką

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI 
RIMOS ĮSTAIGOS

ŠEIMININKĖ—80-40, nakvoti 
$6.00. E. Harris, 7454 Merrill.

JAUNA MERGINA bendram na
mų darbui, geri namai, kambarys 
vana. Sunnysidę 3156.

Birutė Chorus will hold itrf 
first meeting of the season 
Thursday, August 27, 8 P. M. 
at Sandara Hali. Jųdging 
from the plans, this is going to 
be a very full year. Ia ordei 
that all invitations maybe suc- 
cessfully fulfilled, all members 
are urged to attend this first 
rehearsal of the season. Don’t 
forget! Thursday, 8 P. M.

J. Schultz. ’

Trečiadienį ,anksti rytmetį, 
rasta mirštanti Lincoln parke 
kokių 25 metų moteriškę. Jos 
galva buvo sudaužytą ir kairė j i 
ranka sulaužyta. Moteris mi
rė nepasakiusi; nę savo vardo, 
nė kaip nelaimė jų ištiko.

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movinsr 
3406 So. Halsted Street

Pitone Yards 3408

Pamatykite 
pirksite kitur. 

IOSTHEIM & SONS 
ORE FIXTURES 

1900 S. State St.

REIKALINGA patyrusių atmatų 
popieriams sortuoti. kreiptis tuojauš 

Thomas Pąner-Stock Company, 
841 West 22nd St.

BUČERNĖ ir grosernė. Nauji fik 
Ceriai, 
nrba mainysiu ant v?eno«! grosernės, 
Vienpi moteriai sunku bučernę už
laikyti. 4456 Sp. California Avė.

Žaibas užmušė du 
golfininkus

PARDAVIMUI Icecreaminė ir 
smulkmenų krautuvė, seniai išdirbta 
ant kampo. 1028 West 31st St.

PARSIDUODA
2 flatų mūrinis po 6 kambarius; 50 
pėdų lotas, garažas. Kaina $4500.00.

Taipgi bizniavas namas Marąuet- 
te Parke, su biznių už $4500.00.

2 po 4 kamb. CicCroje medinis su 
beismantu, labai pigiai arba mainy
sime ant kito namo. Atsišaukite.

KAZYS URNIKAS,
4708 So. Westem Avenue.

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

Business Service
Biznio Patarnavimas

Bet jau Milda tai turėjo dau
giau; išgąsčio ir sujudimo, pegu 
ji derėjosi eidama 
noms” dirbti..

PARSIDŪODA Grosemė labai ge
roj yietoj — bjznis išdirbtas per 
ilgus metus. Pardavimo priežastj pa
tirsite ant vietos. 2534 W. 45th PI.

18 GATVĖS APIELINKĖ.— 
Trečiadienio popietį, (apie 2 va
landą, “Naujienų” ofiso darbi
ninkė . Milda Baronaitė nešė 
Halsted gatvė ‘“Naujienų”' pini
gus ir čekius į *’ Halsted Ex- 
change National bankų.

Lengvai 
Parduokit ar 
Nusipirksi! 
Real Estate ...

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

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

Taip, tamsta! Tai ištiktųjų atsitiko 
tada, kada Mark’s Pirmas paskelbė 
tą nuostabų vyrų 
RENGIMĄ, štai ką jus gaunate — 
$25 siutą, $25 tapkautj arba over- 
kautį IR $5 porą batų—$5'5 vertės 
drabužių—UŽ TIK $29.90! Ir tai 
VISĄ gauni tuoj, kai įmoki rank
pinigių ti'k $1—likusią dalį gali iš
mokėti po $1 savaitėj arba bile ko
kiais kitais patogiais laikais, sūpuo
jant su algos diena. Mark’s krautu
vės randasi prie 6409 So. Halsted, 
4736 Šo„ Ashland ir 431 East 47th 
Street. Jos visos atdaros Antradie
niais, Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais vakarais iki 10 valandos ir tie 
visiški apsirengimai 
ant išpardavimo visose krautuvėse!

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Moteris užmušta 
parke

NORTH SIDE. 
savaitę, rugpiučio 17 dieną, į 
Louis Tavem, 4027 Elston avė., 
nakties metu vagiliai įsilaužė 
per užpakalinį langą. Išnešė še
šis keisus degtinės, penkis krė
slus ir šluotų.

šios užeigos savininkai yra 
seni naujieniečiai, Louis ir Ber- 
nice Nizinskai, kurie pirmiau 
laikė taverną apie 83 gatvės ir

PATYRUSI mergina namų ruo
šoj, malonus namai, nėra vijimo, 
mažas apartmentas, gera alga. Ju- 
niper 9177, 5058 N. Ridgeway.

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

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

LANDLORDS BURBAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tpl. Armitąge 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGA vyrų—stiprus vy
rai—<šapų darbams-Mirbtuvėms — 
mokiniai. All Trades Employment 
Bureau, 309 So. La Šalie St., kamba
rys 101.

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

Birthday Parė Mrs. B. šeštokas 
Įvyksta Rugpiučio 29 ir 30 dienomis 
Prašome visas gimines ir draugus j parę. Bus skanios paukštie 

nos valgių veltui ir grieš gera muzika; '.......................
dienas—šeštadienį ir sekmadienį.

KVIEČIA
DUKTĖ MRS. HELEN BRIEDIENE 

5654 West 64th Place

Mergaitė prąpuolusi praėjusi 
pirmadienį, kai ji išėjo pažiu
rti. bėsbolo, kurį lošė jos bro
lis "Thomas, 19 metų, su kitais 
vaikinais apielinkėj. 1

Praėjusį sekmadienį netikėtai 
•teko sugrįžti iš maudynių ank
stokai. Atsukau, radio šriubelį 
ir atsisėdau sofoj pasilsėti. Iš
girdau ypatingai gražų progra
mų leidžiamą J. F. Budriko pa
stangomis.

Man labai patiko nauja radio 
drama, net sugraudeno ji ma
ne. Prisiminė tėvų pasakojimai

* • *1*

ir keli perskaityti vaizdeliai, 
kaip musų žilagalviai kentėjo 
už laisvę.

Aš manau, H.ąd ši radio dra
ma butų įdomesnė, negu Maka
lai, nors ir Makalai buvo gan 
Įdomus.

O dar labiau patiko man • p- 
lės Gricaitės dainavimas, ypač 
Vieversėlio Daina... AukštaiG*' paukštelis čiulbėjo. Jos balselis 
ir yra kaip paukštelio ir tinka 
tom gražiom kdiaituriškom me
lodijom. Klausysimės ateity.

— Klausytoja.

Lietuvių Tautiškų Kapinių lotų savininkų ir draugijų atstovų 
visuotinas nepaprastas susirinkimas įvyks penktadienį, 
rugpiučio 28 d., 1936 iįl, Lietuvių Auditorijos svet., 3133 
S. Halsted St., 7:30 vai, vakare, ant pirmų lubų. Jūsų at
silankymas būtinai reikalingas. Susirinkimo tikslas — 
vykdinti pradėtą darbą, t. y. išleidimas kapinių 25 metų 
istorijos. —Sekr. J. Zajatoris.

Namų Sav. ir Piliečių Kliubo susiripkimas įvyks ketvirtadienį 
8 vai. vak., rugpiučio 27 d., šv. Kryžiaus parap. svet., 46th 
ir Wbod gt. Meldžiam kuoskaitlingiausiai susirinkti, nes 
yra daug svarbių reikąlų. Kviečia yaldybą.

Nut. rašt. A. J. Grincevich.

Trečiadienį laukta prezidento ir-*' u ) -■_ : • z • »
valandą popieti
vyko į Bismarku Morth Dakota, 
atlankydamas sausros užgautas 
sritis ir turėdamas pasitarimus 
klausimais, kaip pagelbėti 
kėntėjusiems dėl sausros 
ninkams.

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, Haryey, Michigan City, Aurora, Joliet, Rockdalė, 
So. Charles, Melrose Park, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt.

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

3. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 30 metų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet

. taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.25.

4. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS atstovas greitu laiku atsilankys 
j 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.

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street

Tel. Boulevard 0250

SUPPLY COMPANY 
INCORPORATED 

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

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas. 

4916-18 SO. WESTERN AVĖ.
CHICAGO

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

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

bendram 
namai, savas 

kūdikis.
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(.ISTERINE
TOOTH PAŠTE

Teisėjas John Charles S. 
Daugherty nubaudė tavernos 
savininką penkioliką dienų ka
lėti. Nubaustasis yra John Sa- 
donus 45 metų, 10159 South 
Michigan avenue. Jo automo
bilis šių metų gegužės 28 die
ną sušidaužė su 
kurį operavo Roland Dean, 21 
East 108 street. Teisėjas už
klausė, ar jis, Sadonus, buvęs 
girtas tuo laiku, kai nelaimė 
įvykusi. Sadonus atsakė, kad 
jis buvo išgėręs tik vieną stik
lą alaus ir vieną stiklą pieno. 
Visgi teismas paskyrė jam 
bausmės 15 dienų kalėti.

BRIDGEPORT
35th Street biznierių asociacija 
šį Vakarą vėl duos dovaną savo 
kostumeriams. Susirinkimas do
vanai laimėti bus laikomas 9:30 
valandą vakare toj pačioj vie
toj, kurioj buvo laikytas susi
rinkimas praėjus) ketvirtadienį. 
Klausimas — kas laimės dova
ną šiandie? —VBA.

GRAND OPENING
JOHNNY’S TAVERN

Įvyksta Rugpiučio 29 ir 30 d.d.
Kviečiame visas gimines, draugus, pažįstamus ir nepažįstamus į 

musų NAUJOS TAVERNOS atidarymą. Bus skanus užkandžiai vel
tui,. grieš gera muzika; linksminsimės seni ir jauni per dvi dįenas: 
šeštadienį ir Sekmadienį. '

KVIEČIA SAVININKĖ
ANNA MOUNKUS — 733 West 18th Street

MERGINA tarp 19-22 bendram 
namų darbui, vakarais išeiti. Alba
ny 9294. '* ‘

Kean avenue, Dabartiniu laiku 
jie yra Nupirkę gražią taverną 
augščiau minėtu adresu ir šeš
tadieny, rugpiučio 29 dieną, 
rengia Grand Opening naujos 
alinės atidarymui. Kviečia vi
sus draugus ir tautiečius į ati
darymo puotą.

— Senas Petras.

BRIDGEPORTAS. —< Praeito 
pirmadienio jiaktį naktibaldos 
ištepė duris tavernos, kuri ran
dasi adresu 2908 So. Halsted 
St., o antradienio naktį išmušė 
langą barbernės adresu 722 W. 
31st St.

Tavernos savininkas nuplovė 
lan^ą ir vėl biznį varo, bet bar- 
beriui kainuos kelios dešimkes 
lango stiklą įdėti.

— Niekutis.

« patyrusios ir ne

Rugpiučio 26 d. pietų metu 
pasiekėm DeKalb, , sustojome 
trejetai dienų pas pp. Pečiuke- 
mrs. Darbo pradžia labai ge- 
ga, įrašėm daug naujų narių 
Chicagos Lietuvių Draugijon 
Musų sėkmingam darbui pri- 
gelbsti šie draugai: biznierius 
J. Ėatumsis, M. Petrauskas, K 
Zalvįs, P. šūkis ir J. PeČiukė 
nas. Skaitlinga DeKalb Lietu 
vių Kultūros Draugija iš narių 
Chicagos Lietuvių Draugijoj 
tuoj bus įkurta.

— F. Bulaw.

NAUJIENOS, Chicago, HL 
-   T    . X..i U   

Real Estate For Salę 
Namąi-žemė Pardavimui, *

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

Fumishęd Rooms
RENDON 2 furnišiuoti kambariai 

—West Sidgj. Be valgio—visi pa
togumai. 2216 So. Leavitt St. po 6 
vakare. *

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

IEŠKAU pusininko į bučernes biz
nį arba parduosiu visą. G. Stašaitis 

4911 W. 14th St,

COAL 
_________Anglys_________  

ANGLYS! ANGLYS!
PIRK TIESIAI Iš KASYKLŲ 

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

$4.75 IKI $6.00 UŽ TONA 
Del informacijų pašaukite

MINE AGENT 
Kedzie 3882

MOKflU Me
^latoriae Tooto 
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