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Piršlys sek
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Trockis ieško prie
glaudos Amerikoje

Pasimirė Jungt. Val
stijų karo sekreto
rius George H. Deru

Lenkija paliuosavo 
visus amerikiečius

Schacht Paryžiuje 
ieškąs eksporto ir

WASHINGTON, rugp. 27. - 
Amerikos valdžia atsisakė leis 1934 m. tūlas Panevėžio gy

ventojas čiapaš gavo iš Ameri 
kos palikimą apie 6,000 lt. čia 
pas buvo nevedęs ir šiuo laimi
kiu norėjo sukurti šeimos ži

spėjama, kad 
vizito tikslas

gM

Taip paryžiečiai supranta Vo 
kietijos reichsbanko preziden 
to apsilankymą;

Mirė nuo širdies ligos, sulau 
> kęs 63 m. amžiaus. Preziden 

tas gal nutrauks 
vakarinėse valstijose ir 
gryš į laidotuves.

Bandė bombarduoti Madridą
MADRIDAS, rugp. 27. — Su

kilėliai jau tretį kartą bandė 
bombarduoti

Oro lenktynės 
New Yorko į 

Paryžių

MASKVA, rugp. 27
Kamenev, 55 m 
linio komiteto ir buvęs vyriau-, 
sias Rusijos raudonųjų armijų 
komanduotojas laike civilio ka
ro, pasimirė vakar.

PARYŽIUS, rugp. 27 
ministerija nutarė ateinančiais 
metais suruošti oro lenktynes iš 
New Yorko į Paryžių paminė
jimui dešimties metų sukaktu
vių Charles A. Lindbergh at 
skridimo iš New Yorko į Pa
ryžių.

Tečiaus mušis "VIS“* dstr tebe- 
siaučia, sukilėliams* darant nau
jas atakas.

300 Lenkijos anglia 
kasių užsidarė 

kasykloj

Papa Pins silpnėja, 
su vargu gali 

pasikelti

rie didelėmis 
pulti Irun, 
pasienyje, liko ataušti i& prie

industri 
naudin 
Vokieti-

i, po to du 
terminus buvo Utah guberna
torium

Liepos 26 d. pro Uteną pra
ėjo lietus sir vėtra, kuri užme
tė pakliuvusią tuščią statinę 
ant dviejų aukštų “Propreso” 
krautuvės namo stogo.

mirtį negalėj 
Papa yra 79 n

Patekęs po traukiniu 
išliko sveikas

Botagas buvęs senas, 
perlužusiu kotu.

J rinksmą atbėgo 
mirties 

Abi gy-

apžiurėti labiausia

Italija nepaliauja gin 
klavusi sukilėlius Už batago pavogimą 

pusantrų metų 
kalėjimo

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

Galbūt lietusryte; biskį šil
čiau po piet.

Vakar 12 vai. dieną tempera
tūra Chicagoje buvo 70°.

Saulė
7:32.

Rusai areštavo ge 
nerolą

Sunkiai serga buvęs 
senatorius Magnus 

Johnson

teka 6:10, leidžiasi

Uždarytas j kalėjimą 
sugyvulėjęs patėvis

Norėjo pasikarti dvi 
mergaitės

5 žmonės užmušti,
16 sužeista nelaimėj 

su troku

Šiomis dieno- 
— Stačiūnai 

užva-

Spėjama, sulaikys 
žydų imigraciją i 

Palestina

BROOKLYN, N. Y., rugp. 
27. — Diek Merrill ir daininin
kas Harry Richman, kurie ruo
šiasi be sustojimo nuskristi į 
Londoną ir agal sugryšti į New 
Yorką, šiandie išskrido ban- 
mąjai kelionei į Newfoundland

LONDONAS, , rugp. 27. — 
Zionistų rateliuose sukėlė tik
rą sensaciją atėjusios iš Jeru- 
zolimo nepatvirtintos privati
nės žinios, kad Anglija, bandy
dama susitaikinti su streikuo
jančiais arabais, sutiko laikinai 
sustabdyti žydų immigraciją į 
Palestiną.

Liepos 28 d. 
gyvenimu

PARYŽIUS, rugp. 27. — Pa
ryžius ivisaip spėlioja apie tik
slus apsilankymo Paryžiuje Vo
kietijos Reichsbanko preziden
to Schacht. ,

Jis atvyko į čia po Vokieti
jos paskelbimo padidinimo ka- 

Iš to spėjama, kad 
kad jis atvyko kaip Hitlerio 
keliaujantis pardavėjas, siūlan
tis Franci j ai pirkti taiką ir už
mokėti 
kreditais Vokietijai

Manoma, kad 
Francijai 
nominė

tik ‘ jaunoji
šiuos
dingo
kęs, pagaliau neteko kantry
bės ir dabar apie apgavimą pa 
rašė skundą prokurorui.

Būdamas gubernato
rium susipažino su prezidentu 
Rooseveltu ir buvo pakviestas 
užimti karo sekretoriaus vie
tą. Nors niekad pirmiau? ne
buvo turėjęs jokių reikalų su 
armija, tečiaus jis pravedė ar
mijoj žymių reformų 
jis laikėsi nuo politikos nuoša 
liai ir į kitus 
nesikišo.

Jis paliko žmoną, du 
ir dvi dukteris.

WASHINGTON, rugp. 27 
Patirta 
bando susirasti prieglaudą 
Amerikoje. Tečiaus valdžia at
sisako jį įsileisti.

LA PLATA, Argentinoj, r. 
27.—B. Aires provincijos po
licija paskelbė areštavusi 22 
komunistus 
teris, už vedimą komunistinės 
propagandos tarp naujokų.

WASHINGTON, rugp. 27.— 
šįryt 10:55 vai., Walter Reed

KUPIŠKIS 
nepatenkintos savo 
ir tur būt dėl nevykusios mei
lės, prie Vidurinės mokyklos 
krūmuose bandė* pasikarti p-lė 
X-aitė ir p-lė Y-aitė. X-tei be- 
sikariant nutruko ryšis ir ji 
norėdama išgelbėti savo drau
gę 4 p-lę Y-aitę, pradėjo Šaukti 
pagalbos 
Y-aitės tėvas ir nuo 
laiku buvo išgelbėta, 
vos.

CHICAGO. — Vakar automo 
biliai Chicagoj užmušė 5 žmo 
nes, jų tarpe du vaikus.

kad Leonas Trockis 
susirasti

S. S 
narys centra-

VAĘŠAVA, rugp. 27. — Vi
si amerikiečiai, kurie buvo 
areštuoti už prasižengimą su 
Lenkijos labai griežtais įstaty
mais apie pinigų išvežimą, liko 
paliuosuoti iš kalėjimų, Ameri
kos ambasados , pastangomis. 
Betgi niekuriems amerikiečiams 
teko išbūti kalėjime net iki me
nesio laiko.

Tik da- 
buvusi 

apie 16,00 lt.

KAUNAS. — 
mis Gubernija 
tarpustotyje traukinys 
ant vežimo, kuriame buvo ūki
ninkas Pranas Murza iš Bene- 
lių km., Stačiūnų valsč. Nors* 
vežimą traukinys gerokai ap
laužė, tačiau buvęs vežime ūki
ninkas kažkokiu nepaprastu bū
du išliko visiškai sveikas. Taip 
pat nenukentėjo ir arklys. Be 
to, Troškūnų 
pustotyje traukinys užvažiavo 
ant skersai geležinkelį padėto 
bėgio 
ir nelaimių su žmonėmis 
buvo.

atstovų buto nariui, komunis
tui William Gallacher, kuris 
šiuo laiku lankosi Kanadoje.

BUDAPEŠTAS, rugp. 27. — 
Vengrijos premjerui Goemboes, 
kuris tik dvi savaitės atgal su* 
gryžo prie pareigų ėjimo po il
gos ligos, daktarai patarė tuo- 
jaus pasitraukti iš politikos ii 
važiuoti į užsienį ilgam gydy
muisi ir poilsiui. Dar nežino
ma ką jis darys.

MEXICO CITY, rugp. 27. - 
W. H. Fraser, 54 m., manaže- 
ris Meksikos elektros kompani
jos, pasimirė nuo žaizdų. J 
peršovė buvęs kompanijos dar- 
bminkas.

Kulautuvos gyventojas Pet
ras Zelionis doroviškai nusižen
gė prieš savo jaunametę auklė
tinę. Kriminalinė policija stf- 
gyvulėjusį patėvį uždarė į ka
lėjimą, o bylą perdavė: teismo 
įstaigoms.

Sukilėliai atmušti prie Irun, Francijos pa 
sieny. Bandė iš oro bombarduoti 

Madridą, bet prarado lėktuvą.

DARLINGTON, Md., rugp. 
27. — Penki žmonės liko už
mušti ir 16 sužeista trokui su 
darbininkais sudaužius apsau
gos relę ir nusiritus 50 pėdų 
pakalnėn prie Gonomingo 
tvenkinio tilto.

Sužeistieji liko išvežti į Eik- 
ton ligoninę.

Trokas pervažiavęs tiltą ne- 
pasisukę, bet išvertė apsaugos 
stulpus ir nusirito pakalnėn, su
silaikydamas prie pakalnėje 
esančios upės.
Važiavę darbininkai buvo ga
benami iš New Jersey valstijos 
į Floridą.

Čiapųi apsivesti apsiėmė tar
pininkavimą prekybos ageentas 
J. Urbonas, prisipiršdamas tū
lą Bortkevičienę, 
minkai vyko; busimoji žmona 
čiapui patiko. Ir taip švelniai 
reikalams klojantis čiapas su
žieduotinei ir piršliui prieš ve- 
stuviniems reikalams davė 4,809 
lt. pinigais ir 500 lt. veks. Kai 

ir piršlys gavo 
pinigus, abu staigiai 

čiapas kurį laiką lau-

■
Diek Merrill’ Harry Richman

Diek Merrill ir Harry Richman, kurie lėktuvu bandys padaryti 
“round trip” iš New Yorko i Londoną (ir atgal).

SCRANTON, Pa., rugp. 27. 
— Penki žmonės iš septynių 
žmonių šeimynos žuvo gaisre, 
sunaikinusiame jų pusantro 
augšto medinį namą Indian 
Orchard kaime, Wayne kauntėj.

žuvo bedarbis George Grif 
fin, jo žmona ir trys jų vaikai. 
Du vaikus jis betgi išgelbėjo 
Tečiaus sugryžęs į degantį na
mą gelbėti likusius vaikus, dau
giau jau nebeišėjo.

BEUTHEN, Lenkijos Silezi
joj, rugp. 27. — žmonos, mo
tinos ir vaikai kasdie susirenka

■

prie Maladombrowka kasyklos, 
kurioj 300 angliakasių paskeL 

iką ir jau penktą 
dieną yra uždarą:kasyklųj;; 
jos visai neišeidami. Jie rei
kalauja atmokėjimo užvilktų 
jiems algų.

Kasdie jie vidurdieny sugie
da savo “raudos himną”, ku
riame jie apgieda savo vargus 
ir reikalavimus, o iš viršaus, 
žmonoms ir vaikams verkiant, 
atsiliepia jų draugai.

Amerika neįsilei 
džia parlamento 

nario

jis pasakys 
jog Vokietijos eko- 

padčįtis yra labai sun
ki. Vokietija turėjo padidinti 
armiją, tikslu sumažinti nedar
bą. O kadangi ji neturi mar- 
ketų, tai industrijos yra pri
verstos gaminti karo medžia
gas. Jeigu Vokietija gi galėtų 
eksportuoti, tai jos 
jos pradėtų gaminti 
gus taikos dalykus.
jai be to yra ankštu jos rybo- 
se, todėl ji turi turėti ir savo 
kolonijų. Gavusi kolonijų ir 
užsienio rinkų 
pilnai aprimtų.

Iš kitos pusės 
tikrasis Schacht 
yra šudarytį ekonomine Fran
ci jos. Anglijos, ir Vokietijos.su- 
jungą,’4taipo kaitalistinių šalių 
ir tuo Franciją atitraukti nuo 
sąjungos sii Rusija.

Jdomu yra ir tai, kad po 
Schacht apsilankymo Franci
jos banko gubernatorius Emi
le Labeyrie vyks" į Londoną pa
sitarti su Anglijos banko gu
bernatorių Montagu Norman.
Lenkai skubinasi į Paryžių.
Vokietijos didinimas armijos 

sujudino ir Lenkiją. Lenkijos 
armijos generalinis inspekto
rius gen. Rydz-Smigly ruošėsi 
atvykti į Paryžių ateinantį me
nesį. Bet Vokietijai paskel
bus didiniAią kariuomenės, jis 
savo vizitą pagreitino ir jau 
rytoj išvažiuoja iš Varšuvos į 
Paryžių. Ir važiuos jis ne trum 
piausiu keliu 
per Vienną, kad nekliudyti Vo 
kietijos teritorijos. Jis daly
vaus ir Francijos armijos ma
nevruose.

MASKVA, rugp. 27
V. K. Putna, buvęs militari- 
nis atašė Rusijos ambasadoj 
Londone, kuris buvo nesenai 
atšauktas, dabar tapo areštuo
tas kaipo įtariamas turėjęs ry
šių trockininkų suokalbiu nu
žudyti Staliną.

Sokolnikovienė, žmona buvu
sio Rusijos ambasadoriaus An
glijoje, tapo pašalitna iš komu 
nistų partijos.

LONDONAS, rugp. 27. — 
Nors Italija jau senai prisi
žadėjo prisidėti prie neutrali
teto sutarties ir neteikti jo
kios pagelbos sukilėliams, bet 
ji vis dar nepaliauja siuntusi 
ginklus, amuniciją ir lėktuvus 
Ispanijos sukilėliams.

Tečiaus Anglijos ir Franci
jos diplomatai deda visas pas
tangas paskubinti formalį pa
sirašymą neutraliteto sutarties 
ir paskelbimą ginklų embargo 
Ispanijos ei viliame kare.

Franci j a siūlo paskirti ko
mitetą prižiūrėti, kad ginklų 
embargo butų pildomas. Angli 
ja tą pasiūlymą mielai priima.

Portugalija, kuri tyčiomis 
delsė ir praleidinėjo ginklus ir 
amuniciją sukilėliams per savo 
šalį, sutiko tuojaus paskelbti 
ginklų ir amunicijos embargo.

Sukilėliai atmušti prie Irun
BIRIATOU, Franci jo j, rugp. 

27. — Ispanijos sukilėliai, ,ku- 
jėgomis bandė 

pačiamę Francijos
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LITCHFIELD, Minn., rugp. 
27. — Magnus Johnson, buvęs 
darbiečių kongresmanas ir se
natorius, jau antrą kartą šie
met labai pavojingai susirgo 
plaučių uždegimu ir liko pa
talpintas vietos ligoninėj.

Pereitą vasario mėn. jį už
gavo automobilius ir jis po to 
susirgo plaučių uždegimu. Te
čiaus po ilgo gydymosi jis bu
vo jau pasveikęs. Betgi pe
reitą sekmadienį jis išnaujo 
susirgo.

Jo padėtis yra labai sunki ir 
jam duodamas deguonis.
j (Prieš keletą dienų pasimi 
re kitas žymus darbiečių va
das — Minnesotos gubernato
rius Floyd B. Olson).

PANEVĖŽYS. — Panevėžy
je aną dieną už botago pavo
gimą nubaustas pusantrų me
tų sunkiųjų darbe kalėjimo.

Atsitiko taip: 1934 metų rug
sėjo 24 dieną tūlas 20 metų am
žiaus ūkininkas Vladas Vaiš
vila buvo įtartas, kad pavogė 
Eržkelynės km. Subačiaus 
valsč. ūkininko Jono Masio bo
tagą 
nendriniu
Kratos metu toks botagas pas 
Vaišvilą rastas.

Vapšvilui buvo iškeltas 
Kupiškio apyl. teisme byla, bet 
dėl stokos įrodymų jis buvę 
išteisintas. Nukentėjęs Masys 
apeliavo Panevėžio apygardos 
teisman, kurio Vaišvila už bo 
tago pavogimą nubaustas pu
santrų metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

šioje byloje Vaišvilos liudi
ninkas Zlatkus už melagingą 
parodymą nubaustas taip pat 
pusantrų metų s. d. kalėjimo.

Tuo baigėsi sprendimu pa
garsėjusi botago byla.Vatikanas, rugp. 27 

nyčios viršininkai paskelbė, kad 
papa (popiežius) Pius XI pas 
taruoju laiku ėmė sparčiai 
silpnėti ir dabar po audiencijų 
pats savo jėgomis vargiai galį ;bė bado stjC| 
pasikelti hiib -šįM- 
kad greitu laiku teks jį visur 
nešiotu Susirgęs esą jis iš 
rūpesčio dėl Ispanijos sukili
mo, kuris nesiseka taip, kaip 
sukilėliai tikėjosi.

Papos brolis Fermo irgi sir
go ta pačia liga ir-per kelius 
metus prieš 
vaigščioti. 
amžiaus.

Griškabūdy gaisras 
padaręs 60,000 lt 

nuostolių
—>-■ ’ - - ė ....

T>el rugp 
kentėjusieji Griškabūdžio mie 
stelio gyventojai pareiškė nuo 
stolių apie 60,000 lt. 
lis sudegusių trobesių 
apdrausta

Kaikurie nukentėjusieji esą 
ir pagalbos reikalingi.

torius Georgė H. Dern. Mirė 
sulaukęs 63 metų amžiaus nuo 
širdies ligos, kuri išsivystė iš 
influenzos, kuria sekretorius 
susirgo pavasary vykdamas ap
žiūrėti naują kanalą. Jis buvo 
jau4 pasveikęs, tečiaus antroj 
kelionėj vėl ^atkrito ir išnaujo 
turėjo gulti ligoninėn. Vėliau 
išsivystė širdies liga, privedusi 
prie mirties.

Dern yra pirmas miręs pre
zidento Roosevelto kabineto 
narys. Tiesa, mirė senato
rius Wash,^bet jis mirė nespė
jęs užimti generalinio proku 
roro vietos, o iždo sekretorius 
Woodin mirė jau pasitraukęs, 
dėl ligos, iš savo vietos.

Prezidentas Rooseveltas da
bar yra išvažiavęs į vakarines 
valstijos 
nuo . sauros nukentėjusias sry- 
tis. Prezidentas su išvažia
vimu vis delsė ir nusitarė va*- 
žinoti tiktai tada, kad iš Bos
tono skubiai atskrido sekreto
rių Dern gydyti garsus Euro
pos širdies ligų specialistas Dr. 
Fritz Meyer.
’ Dabar sekretoriui mirus, 
prezidentas veikiausia nutrauks 
savo kelionę po vakarines val
stijas ir gryš dalyvauti savo 
kabineto nario laidotuvėse.

Sekretorius Dern buvo gimęs 
Nebraskoj. Jau suaugęs iš
sikėlė į Utah, kur dirbo įvai
riose vietose iki dasikasė iki 
aukso kasyklų vedėjo vietos. 
Vėliau du terminus buvo val
stijos legislaturoj
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iš oro Madridą, 
bet turėjo pabėgti praradę vie
ną bombardavimo lėktuvą. Jiė 
numetė keletą bombų, kurios 
betgi jokių nuostolių nepadarė.

Iš Barcelonos gauta žinių, 
kad kapt. Bayo sumušė sukilė
lių pulką ir dabar eina linkui 
Paima. c
Amerika nepripažįsta Ispanijos 

portų blokados
WASH1NGTON, rugp. 27. — 

Pasiremdamos jurų laisve Ame
rikos laivams, Jungt. Valstijos 
pranešė Ispanijos valdžiai, kad 
ji neturėjo teisės uždrausti pre
kybos laivams plaukti į sukilė
lių kontroliuojamus portus, jei 
negali padaryti tiems portams 
tikslią blokadą, kuri padarytų 
pavojingu laivų plaukiojimą.

Formalėj notoj Madrido val
džiai, valstybės sekretorius 
Hull sako, kad einant tarptau
tiniais įstatymais, neužtenka 
paskelbti tuos portus “karo zo
nomis”, kad sulaikyti laivus. 
Esą reikia veiksmu įrodyti, ka<Į 
Ispanijos valdžia' pajėgia užblo
kuoti tuos portus ir svetimų 
laivų neįleisti.

Penki žmonės žuvo 
gaisre
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-4, 7—9 vai. Vėk.Nedė

Ofiso Tel, Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH 
hinirgas 
kų ir visų

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn 
*«

Nuo Ift iki 12 dieną* 2 jjri 3 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephpne PLAZA 2409

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

472g So. ĄshJąj|J Ąyę. 
2-ros lubos 

CHICAGO; ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 1Q iki 12 vai. ryto/nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir'nuo'7 iki'8:30 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 valandai dieni. V P “

Phone MIDWAY 2880.

taip vadinamiems1 katali

darbininkai negalėdavo

Ręporteris A

Girdi

tvirtino RadioS.' Bakanas

7042ulevan
nei

vak.

ŠIOS SAVAITES
pasirasiu

Kiti Lietuviai Daktarai.

plieno

SLA

Laįdotuvių Direktoriai
Tel. Hemlock ‘5998

KITATAUČIAI

Gyv. vieta: 
namų Tel,

IŠ PLIENO DARBI
NINKŲ ORGANIZA 

VW VEIKLOS

Ropsevelį Roąd 
Tel. Seeley 8760

Cor. of 35th apd 
Eiso valandos nuo 1 

’ Nedeliomis paį

ĄRTESIAN AVĖ 
'fpcct 3403

JOSEPH J. GRISK
■ LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone; Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

Rez. 6609

• ’aikv
valstijoj gokmalorius

Victory 2343

Susirinkime iš anksto prie 
Draugijų Sąryšio “Corn Rust”. 
Piknikas yra rengiamas visiems 
gerai žinomoj Ąmšiejaus far- 
mojr rugsėjo 13 d.

kas — sekretorius, Allegheny 
County komisijonierių pirminin
ko vietą užima Jobų J« 
darbininkų unijų žmogus. Va
dinasi, valstijas ij ^auntęs ąd- 
mįųlątRcijpV m paverstos 
skaitytas su organizuotais darr 
bjninkais.

Padarys Aflmtys 
lietuvių K(>n?reąo, delegatai.

Re to, šis išvažiavimas jąu, 
tur. būt, bus paskutinis šią va
sarą, todėl visi iš anksto ruoš
kimės dalyvauti.

MONACA,
23 d. šiame

Tenai bus ne tik linksmas iš- 
bet taip pat bus yi

Ofiso vai

ispect 1930.

zuoti
naudotis žmonių įrengtais ir iš
laikomais parkais.

Tačiau dabartiniu laiku yra 
visai kitokia padėtis negu buvę 
prgeijyj. PąbąrĮiąią laikų

SĖKMINGAS LIETUVIU RADIO VALANDOS 
PIKNIKAS 
74 a-a*

Hearst’o geltonlapiams ir di
džiųjų industrijų kapitonams, 
ypatingai plieno magnatams, 
baisiai nepatinka, kad Darbo 
dieną organizuoti darbininkai 
švęą South parkuose. Mat, pra
eityj, kol valstijos ir County 
administracijose sėdėjo republi- 
koniški.. atžagareiviai, orgarii-

pikniką kitą dieną surengti. Juo 
labiau, kad1 jie turi savo daržą. 
Ir jei jie pasirinko kaip tik tą 
dieną, tai, aišku, kad tai darė 
norėdami pakenkti Radio pikni
kui, ir daugiau nieko 
męį tiems biznieriams parody
si^ kad ne |ię yą$p Pittsbur* 
gh o lietuvius - tvirtino Radio 
Šalininkai./

tvirtiną, kąd Rądio piknįkąę 
buvęs rengiamąjįkad pa
kenktų biznleriiį..’piknikui. Gir
di, ką reiškią : Ąądio pįkpihąę 
prįeš biznierių pikniką.

Tačiau tęųhąį^ąį Kb PW* 
kyli: kąęįa buvo pradėtą reng
tis prįd minėtų pikniką’ P?i 
biznieriai nieko nežinojo 
Radio rengiamą pikniką, 
Radio valandos vedėjas nįeko 
nežinojo apie biznierių ręngią- 
mą pikniką. Vadiųąsi, netyčia 
taip pąs i taikė.'

Kada paaiškėjo, kąd dų pik“ 
nikai yra rengiami viępą ir tą 
pačią diępą, tąį iš Rą^ip valan
doj yedėjo pųsęs ir fe fe 
rių bįznįęrių buvo dedamos pa
stangos, kad biznierių pilęnikąs 
butų ątidėtaą kitai dięnai. Mat, 
biznieriam^ valdant Lietuvių 
Ūkį buvo visai nesunkų tai pa-

756 West 35th St
Halsted Sts. . 
8 nuo 6:30-8:30 \ 
,1 sutartį.

Ofiso Tel. Boulevaųl 5913 
Rez. Tel. Victory 2343

Pittsburgho ir apylinkės or
ganizuoti darbininkai ruošias; 
didelėms iškilmėms Darbo die
noj, rugsėjo 7 d.

Allegheny County South pai
kuose yra rengiamas milžiniš
kas masinis mįtingas. Vyriau
siais kalbėtojais bus P- T. Fą- 
gan, angliakasių unijos 5-tp dis- 
trikto prezidentas, Penu, valsti
jos gubęrnatorįus George H. 
Earle, Philip Mųrrąy, ąnglią^ą- 
šių unijos yice-prezidentąs įr 
plieno darbininkų organizavimo 
komiteto pįrmiųinkąs, Suyiepy- 
tų Valstijų senatorius Jcseph 
Guffey ir teisėjas M. Ą. Mus- 
manno. ' ♦ /

Prakalbos ir mįtingaą prasi
dės 2 vai; po pietų, gorintiems 
dalyvauti prakalbose patartina 
nesiyėlupti. Nors South parkai 
talpina keletą šimtų tukstapčių 
žmonių, bet Darbo dienoj yra 
manoma, kad publika vargu ga
lės tilpti.

Mat, tą dieną ne tik organi
zuoti darbininkai švęs darbo 
dieną, bet įvyks ir uždarymas 
žemes ūkio ir industrijos dirbi
nių parodos. Į parodą skaitlin
gai suvažiuoja farmeyįąi iį vi
sų tolimų ir artimų apylinkių 
ne tik Penn. valstijos, bet iš 
W. Va. ir Ohio. «

Tose darbo dienos iškilmėse 
kalbėtojai, be abejonės, palies 
ne tik darbininkų reikalus, bet 
ir farmerių. Visų yra bendras 
įeikalas kovoti už geresnę at-

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4Š45'ŠO. ASHLAND'AVĖ.

A- MASALSKIS
8307 Litųąnjic^ Avęųuę ______ Phone Boulevard 4189

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 4?th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

v Seredoj ’ pagąl sutartį. ~

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Ęoad (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien puo 9 iki 5 
Vakarais: Panedęlip, Sere^os ‘' ir 

Pėtnyčios 6 iki 9.
Telefonas Caual 1175 

Namai: 6459 S« Ročkyvelt Street 
Telefonas Republič 9600.

Kaip ęąkiąu, Lietuvių radip 
valandos piknikų rengėjai nesi
tikėjo tokios skaitlingos publi
kos ir nebuvo prie to prisiren
gę. Dėlei to buvo šiek tieh įr 
nesmagumo; ipat, negalėjo tin
kamai patarnauti. Ypatingo

nathan
KANfE#

VISUOMETŽEMAS KAINAS

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

s?u .ir Naktjos: nuo 2 iki 4, nuo 7

Ą. PETKUS
^410' Sbįith 4gthj CouiH; Phonę ęjcąi^>

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

2400 West Madison Štreef 
Vai. 1 iki 3"po pietų, 6 iki' 8 vak 

Te|. Sęeley 7330
Namų teĮefonąs Brunšwick 0597

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Byidgeporto ofisas:

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

po pie.t. Vakarais nuo 7 iki 9
" Rėžidehcijk:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

PITTSBURGH 
piučio 26 d. Plieno Darbipin^ų 
Orgąiųzavimp KųinitUas prąne- 
ša, kąd yra gąųtąs piįnąs pri
pažinimas Amąigaipąted Assų- 
ciation of Iron, Steel and Tip 
Workers Unijai Atlantic Found- 
ry Co., Akron, Ohio, kur dirba 
359 darbininkai.

Sutartis buyo pąsiyąšyta rug
pjūčio 14 (į. ir pągąl paprašy
tą sutartį kompaniją pripą^jątą 
■‘ęhect off” unįjos duoklių rin
kimą,, 40 valąndų dąrb.o savai
tę, ”seniority yights” (i^^to 
laiįęo privilegiją).

O dėl užmokesčio, viršlaikio 
užmokesčio nustatymo bus su
sitarta tarpe kompanijos viršį- 
ninkų ir unijos komiteto nariui

Su unijos pripažinimu darbj- 
pinkai laimėjo pe tįk trųpipęs- 
ne§ dąrbo valandas, užmokesčio 
pakėlimo, bet aplamai geresnes 
darbo sąlygas.

Pasirašyta sutartis bus galio
je iki vasario 1 d. 1937 m.

Pittsburgho apylinkėj jau 
daugelis mažesnių ir nepriklau
somų plieno kompanijų yra pri- 
pažinusios uniją 
siUS sutartis.

-ing and Heating 
Supply Co.

N. W. Corrier 55th and 
State Streets

Visi telefonai ATLANTIC 4290 
Atdara nuo 7 v. ryto,subatoj puo 8 
v. rytb,nedelioj nuo 9 įki 12 diėną.

irimas.
Taį, |ųr bų|, Jbųvp vienas iš 

dį^žiaųąių įšvažiąvįęąų, kp|<į ką- 
dš PitĮsburgho iy apylįplęfs lie- 
tų'yįąi yyą tupėję, ų ypatingai 
Ądųųąo Sodųąęį yą^gįąi ka$a yra 
matęs tokią skaitlingą lietuvių 
publiką.

Pįį^iiko peųgėjįaį ir ruo- 
ste^un»?j pwtei> H jp.- 

įciu •pesitįkęjo |ięk dąųg 
žmųųįų ir tokio ųųpšir^ląus 
Pittsburghų ir. apylinkės lietu
viu parėmimo šio parengimo.

Ir kitas piknikas buvo ren
giamas tą pačią dieną Lietuvių 
Ukįo darže. Pikųiįcą rengė Rie
tuvių Vaizbos Butas. J šį biz
nierių pikniką ne tik kad ne
buvo jokia įžanga imama, bot 
biznierių pasamdyti busai dykąi 
yežę norinčius važiuoti į pikni
ką. lįųvo Žądarna taip pat ne- 
mpkamai parvežti namo. Spor- 
tinipkąms Už pasižymėjimus bu
vo žadamos dovanos- Biznięriai 
savo kostumieriams ir visiems, 
kas tik ateidavo į jų krautu
ves dabno nemokamai įžangos 
jakietus ir busų važiavimo ti- 
Sietus.

: Su Lietuvių Radio valandos 
ręngiamu pikniku buvo visai ki
toks dalykas, čionai atvažiavus 
reikėjo įžangos užsimokėti 25 
centai kiekvienam. Važiuoti rei
kėjo savoms mašinoms, o kas 
apturėjo mašinų, priverstas bu
vo gatyekariu važiuoji. Nuo 
gątvekąrio reikėjo eiti apie my
lią tolumo į kalną iki pikniko 
vietos.

Tačiau pasirodė, kad Ęadio 
yatąncįos piknikas buyo sęk- 
priingesnįs, negu biznierių. Ra
dio piknike dalyvavę ąpįe 2,0Q0 
lįetuviškos publikos ne tik iš 
yisų dalių Pittsburgho, bet įr 
yįsų tplimų ir artimų Pittsbuy- 
gho apylinkių. Ęįek bį^nįeyių 
piknike publikos buvo, nugaliu 
likrai pasakyti. Sakoma, kad įr 
pas jups buvę gana daug P<UW^" 
kos. Bet tenai buvo geras nuo
šimti^ kitataučių privežta įš 
Homestead, Pa. ir Braddock,

DR. V A ŠIMKUS 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Tel. BdUletard 1401'

praeityj
Penn.
leitenantas Thomas Kannady 
yya ąpgliakąsių unijos iždipįn-

PIRKIT
ĮfUR VISI LIETUVIAI PERKA: 

Namų Apšildymo Reikmenis
Boilerius, Sįnkas, 

Maudynes, Plumbingą 
—lengvais išmokėjimais.
B, Yaitekpnas, ątstovas

GYDYTOJAI IR DENTISTAF 
Amerikos Lietuvių' Daktarų 

Draugijos Nariai

GYDYTOJAS III CHIRĮJ^GĄS 
Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. įr nuo 1 
iki 9 v." vak. Trečiadieniais ir Sėk 

^eiu^s^sįtarus.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted §t.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

JFeL Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Eitra Bargenai 
,/ / . ' ,,

ALYVA ŠILDOMAS PEČIUI 
APŠILDYS 6 KAMBARIUS,

VERTĖS $90.^0, UŽ
Mį

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS U 4157rARCHER AVENUE 

Telefonas Virginią 0036 
Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo. 

6—8 v. vėk. Nędėlįdj paęal sutartį

KENTŲCKY YEARLING
VflPNP METU SENUMO.__

Room 737
Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare. 

Ofiso Tel. Central 4490
i n -

6733 Crandon Avenue
— Hyde Park 8395

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULAkCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visoaė Miestą Dalyje.

DR; A; J. MANIKAS
FHYSlClAN-ŠtJRbEON 

Office 4070 Archer Avenuę 
Tel. Virginią 1116. 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p.
Office & resideoce 2516 43rd St

Tel. Uafayette 3051 '*
Valandos: 9—10 ryto, 5—45 p. p. 

Kasdien, išskyrus sęredą.
Sekmadieni susitarus.

Rugpiučio 
dirbtuvių 

mastely j Pittsburgh Tube 0pm- 
pany dirbtuvės darbininkai su
siorganizavo į Amalgamated 
Asšociatidn of Irpn, Steel antį 
T i h Workers Ųnijtį lokalą. Pįįį 
naį • užsimokėjusių, narių jW 
yrA 208. čantęris buvo išduota^ 
šią savaitę.

Tai yra vienąs iš daugelio 
Lokalų, kurs likp organizuotąs 
tik šiomis dienpmįs.

Phone Canal 6123D&S.B®žIS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis įr nedėk pagal sutartį 
Rež. 6631 So. Califottiia Avenue

- Telefonas Republič 7866

Dabar' galima gauti kaimininiam taverne,

MUTUAL LIQU0R CO.
’ * 4707 South Halsted Street

Visi Telefonai ^YARl)8 0801 
vie®įn3?jeUs DISTRiBUTQRI8

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physicąl Therapy 

■■■.••g.., and Midwife 
■HL_____________7- ^,: 6630 S. VVestern

B Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

\ Patarnauju prie
gimdymo namuo- 
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 

Brcelectric t r e a t- 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt.

; Moterims ir mer-
finoms '* pat a r i- 

- b-j* o**' iįjįąi dovanai.

furniWre<

A/;; / J.F.ĘŲnEIKIS
S. ęięrmįtagę Ąyenuę Bronės Yards 174X474? 

Brighton Purk Skyrjpg, 407 S. Fąįrfięlcį, Ląf. 0727

■ S. 6. LACHAVICZ ' 
42-44 East 108th St. Tęl. Pulfman 1270 arba Canal 2515

U.ITT§BUĮĮGJ1, ĮPa. — Rųg- sunkumo buvo su baru, — alus, 
pįučįų 23. d. įvykę ąeųįąį lauk- fcįtį gšrįipai įr yalgiai pasibai- 
tas Liętuyių rą<lįo valandos p,įk- gė ląbai anksti. Karštaį dienai 

esant įmonės gėrė ne tik alų, 
papsą, bet ir vandenį. Prieš 
pikniko pabaigą ir vandens šal
utinis išdžiuvo,.

Tįę visi trukumai, žinpma, 
darę nesmagumo ne tik rępgė- 
jamą, kurie buvo prįsįrųošę pri
imti pųbįijcą geriausiai, ir 
pačioje publikoje būvą jaučia
mas nepasitenįanįmąs, kąd ne
buvo gąlirųa gąųtį gėriųių ir 
valgių?

Apskritai imapt, publikos 
nuotaiką buvo ląbąi gerą. Ęų- 
vo jaučiamas pąsitenkinirpąs, 
kad Lietuvių raęlio valandos 
piknikas yra taip sėkmįngąs, 
nežiūrint visų įdiųčių, konku
rencijos .ir net boikoto. -* »♦ ♦ • » - t • į ■ ’ '

Svečiai iš Clevelando,
šiame Rądio valandoj išvažįą- 

vime buvo svečių ir. viešnių net 
iš ęieyeląnd, Ohio. Teko sutik
ti nęnuilstąntį lietuvių draugi
jų darbuotoją, “Naujienų” ir 
“^eleivio” Clevelando skyrių 
Vedėją, p. Joną Jarų su žmona 
ir Dr. Kemešį su žmoną. Ger
biami svečiai atvykę į Pittsbur- 
^Jią buvo ' apsistoję ~paę, SLA.‘ 
vice-prezide.ntą J. K. Mažukną. 
Drauge su Mažųknų šęimyna jie 
įr ątyyko į Rądio pikniką, kad 
galėtų susitikti su savo senais 
pažįstamais. Mat, gęrfo. Jąrąi 
kiek pietų ątgąį yya gyvenę 
Pittsburglie, tąi (turi čia ir pa-

•*!! ‘I J ■ • • 1 * *1 /* » '» . «. - l

žįstąmų.

^ef^ika|inga koijkiirenęiją
. Pąįyyąųjąnį; Rącįio piknike 

tęįįft girdėti tąrpp publikos nę- 
eBk'iu aPie

, .įerįųss. Bųyo. smerkiami bi?- 
nieriąį ųž tai, ką$ jie rengė sa
vo pjkniką tą pačią dieną. Eęą, 
jie taip darę an| keršto, kąd 
pakęnkįų Ęądio piknikui. Kąd 
tąįp iš iieąų buvę, tai kai ku- 

. rU ‘’YirVw, kąd atsi
ėdę Biznierių, lęį^jįg tįpsiog 
kalbinėje žn\ones nuo Ęądio pik- 
nijeo ir brųįte brukę tiHietus į 
ęąvp pįįęniką, siūlydami juo ne
mokamai nuvežti ir parvežti.

Dar pirm pikniko kai kurio
se vietose teko pastebėti žmo- 
m besigipčijant: vieni agitavo 
už Ęądip pjkpil<4, Riti už bią- 
nierių. Kartkartėmis tie ginčai 
virsdavo tiesiog barniais.

Raęlio šalininkai prikišę bį^- 
mieriapis, kaęl jie galėję savo.

ęląryti. ^ųę tarpų Rąęįįp yalan- 
dos v^ęlęjųi nebuvę gąįįmą pik- 

ne§ §odno 
visos dienos buvo užimtos.

Tačiau pasidarbavus tūlam 
į;ąųtįninHUi bizųįęrįųį ir kai ku
riems taip vadinamiems katali
kiškiems biznieriams, buvo ga
lutinai nutarta laikyti savo pik
niką drauge sų Rądio pįknijkų. | ti 
'fur į>ų|, b.ųyę norima Radio 
pikniką suvaryti j “ožio ragą”.

Bet kaip pasirodę, tai Radio 
pikniko nę tik negalima buvo 
suvaryti j 
lepktynės išėjo į nąudą Radidl 
pįicnikųi. Mąl, agitacija “ųž” ir 
“prieš” išjudino Rądio šąlinin- 
kus. O tokia agitacija yra ža
linga musų lietuviškiems biznie
riams, nes jį buvo varoma ne 
tįįc p^įęš bįznįęrįų piknilią, bet 
ir ppeŠ pačius biznierius. O to
ji agitacija buvo išprovokuota, 
kaip jau minęjąų, kelių biznie
rių, Ūurię vadovauja Vaizbos 
butui.

Jei biznieriai butų atidėję sa
vo pikniką kitai dienai, tai ne 
tik bųtų buvusi išvengta nerei
kalinga konkurenciją ir žalinga 
agitacija “už” ir “prieš”, bet 
tie patys Radio šalininkai butų 
karštai pąręmę bizųierių ren
giamą pikniką įr butų buvę

-'■I" I"

Iš Prąugijų VeįĮflmo
Pas^btinis primįpimas Pitts

burgho‘ir apylinkės lietuviams, 
kad kitą sekmadienį, rugpiučio. 
30 d., Lietuvių Ūkio darže į- 
vyksta didžiulis Pittsburgho ir 
apjinkinęs lietuvių išvažiayi: 
mas, kųrip( peĮnąs skiyįamąs 
Lietuvių Kambąrįo įrengimui 
Pittsburgho Universitete.

Bukime visi. Ne tik kąd pa- 
ręmsim Lietuvių Kambarį, bet 
ir patys turėsime progos sma
giai ląiką praleisti.

10734 S. Michig

. ~ T’ S. M. SKUDAS
7j.g West 18t|) Street Phone Monro© 8377

JGZ įr ŠUNŲS
Phoneą Cąną] 2515—Cicero 5927

Š. P. MAŽEIKA 
83Į19 Litųaiiica Avenue ________' Phone Yards 1188

J. ŪULEVICIUS 
4092 Archer Avehiie Phone Lafayette 8572

-* JT *» 4 .,4* ■ 4* *

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas if akuSeris. '" ‘

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray įr kitokius 
elektros prietaisus. * “ ” ';

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. I8ih $t„ netoli Morgan St.

Valandos "nuo lff-^-12 pietų ir ‘ 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

rTel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Pąrk 6755 pr Central 7464

AKIŲ SPECĮAUSTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS
____ Tfk Yards Į?2ą

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso:
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 Węst 35th Št. 
kampas ikalsted St.

Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 8 
Nedeliomis nuo 10 iki 12 yal. dienos

daug sveikiau patiems biznie 
rianąs.

šią atsitikimas lai b.upą pą^ sęfcių pąniąrginimų ir prakalbų 
moką tiems tautininkiškiems ir 
kai kuriems katalikiškiems biz
nieriams, kad yra "neišmintinga 
maišyti biznio reikalus su par
tijų reiką|ais. Juo labiąų neiš- 
mintingą yrą Ęąąi uore

Phone Canal 6174

I. J. ZOLP
1646 Weąt 46th Street PČįonės Boulęvajrd 52QĮH413
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EŽERSKIS IR SŪNŪS
•Tel, Puljman 5703
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Moteriškų

Ofisas f
Valandos: 

liomis ir šventadieniais 
dieną.
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Peters

49,000,000

disturbarice

a decline as
Leon Blum

Adolf Hitler
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about eąualssum

the money cost of the

Galeazzo Ciano

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

*$$$

Iliding the rodą

DYKAI
•5 po pietų

Jeff Davis

ant metų ir

gydymas

$5.00

PETERlPEN
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. Ji prašalina skaus- 
Jas vartoja milijonai

Revolution, 
of Poland

NAUJIENOS 
1739 S* 

Hdrtod St. 
CHICAG0

and
ma-
the

Yet, fools and cynics, greedy 
exploiters and autoeratie mad- 
men in powerful positions are 
pushing mankind in<to another 
conf liet f ar, far more terrible 
than the World War.

and 
and 
can

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

Isn’t it about time that the 
rank and file of mankind, they 
who pay for wars in blood and 
treasure, put an 
forever? Unless they do 
will put an end to them.

cer 
l_ZKt-4O»MC5 

PUA.C&.

Just what is the meaning of 
Governor Landcri 
enterprise 
at West Middlesex

With the world headed for 
hnother great eonfliet, all sens- 
ible people should stop to count 
the cost of the World War, one 
of the important causes of ithe 
depression, and greatest strug- 
gle in man’s history.

Of the 60,000,000 men mob-

WINDV.

Landon’s Freedom of Enterprise 
Daughters of Reaction 
Frolicing With the Nudistą 
What Price War?

Kratinis skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. 
mus.
žmonių per 25 metus. "Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytojų, mirsiu ir 
vaistininku.

greater
the gold
the earth from

1923.

than the value of all 
and silver taken from 

earliest times

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

more than the com- 
of France

lives and 
be added 
world’s produetive 
rious 
enterprise štili (f eit, 
tax biirdens. The 
the entire 
mortgaged for years to come 
to pay for the World War.

If ever the Daughters of the 
American Revolution possessed 
even the tiniest spark of the 
spirit of ”76, they have dege- 
nerated into the worst kind of 
reactionaries. Likę <the Liberty 
Leaguers, they have made good 
words stink in the nostrils of 
all decent, forward-looking men 
and women.

For the winners of the Re
volution were the rebels of their 
day. When Washington and 
Adams, Jefferson and Franklin 
revolted against King George, 
they struck a blow at the ty-

end to wat 
war

Supper “on the road”

what Would normally have died 
from epidemies.

Thus the totai direct, imme- 
diate cost of the World War 
in human lives was about 49,- 
000,000 
bined populations 
and Greece in 1933, and about 
two-fifths of the population of 
the United States in 1936. Būt 
that direct cost was inereased 
by a decline in the birth-rate 
during the war 
high as 50% in France, Ger
many, and other statės.

Even greater was the de- 
struction of wealth. The totai 
direct and indirect cost of the 
World War was $338,000,000,- 
000—three hundred and thirty 
eight billion dollars. That sum 
eųuals the combined vvealth of 
the United States, the British 
Empire, and Italy in 1925; and 
that 
wealth of Europe in 1914. Or 
again
World War was about ten times

Today Daughters of the Ame
rican Revolution strive for 
teachers’ oath laws, for the 
open shop, for the continuance 
of child labor and the sweat- 
shop. They back the economic 
royalists.

With the Liberty Leaguers, 
with Hearst, McCormick and 
Dupont, the Daughters of the 
American Revolution occupy 
the šame position today as the 
hated
war of Independence.

For the D.A.R. of 1936 have 
become the Daughters of Re
action and Fascism.

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

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

freedom of 
text of his speech 

Pa.?

To this , loss pf thirty-two 
million yoųng men mušt be ad
ded 17,000,000 civilians, of 
whom four million were Chris- 
tians and Jews massacred or 
starved by the Turks, and 4,- 
000,000 more were in excess of

LOSIMO 'TMZNT' 
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Sunning in your birthday 
togs, lying resplendent in no- 
thing būt a cigar or cigarette, 
appareling yourself in a peace- 
ful smile, gliding unregimented 
even by clothes through asyl- 
van glades the shores of a love
ly lake — you may have all 
that for a small registration 
fee and good character merely 
by joining the nearest nudist 
society.

Nor will you be in dūli if un- 
clothed company. Among the 
delegates to the fifth annual 
International Nudist conference 
on the shores of the Lake o’ 
the Woods in northern Indiana 
were Henry Bradford from 
England, a magazine writer, an 
advertising executive, an author 
from Oak Park, Rev. Ilsley 
Boone of New York city, editor 
of The Nudist, a professor from 
Iowa State college, a teacherz 
from Missduri and another 
from Chicago, and a doctor of 
philosophy from the University

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

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

OFISAS:
6331 So. Halsted St.

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

Tel. ENGLEWOOD 7151.
Rez. TeL RADCLIFFE 1191,

CLEVELAND O. ■— Jeif Davis, Amerikos klajoklių 
(hoboes) karalius, kuris atvyko į Clevelandą tartis su kun. 
Coughlin. Netrukus klajokliai laikys savo konvenciją, Kanadoj, 
o 1937 m. įvyks jų kongresas Londone.

soft, Southern skies, you had 
better hurry. Or Jack Frost 
and Old Man Winter will regi- 
ment you into clothes.

i ojess -rv-us ie 
JUST Of-JE CX= TUOSE 
TTNZ&e. TMERE'S
bJOTMlKJO 
euj-r ljOOk. pueasanit

of Chicago how teaching at an 
Indiana normai. 7-

When you tire of looking at 
bald pates and bony knees/at 
fat, unsightly, blue-veined 
thighs and calves and “the 
middle forty” paunch, you may 
ręst your eyes by watching the 
graceful, well-formed,\. health- 
shining bodies of young men 
and women as they’‘(lipinto the 
lake, stroll down a shaded path, 
or bound deerlike through the 
woods. \.

GRAND OPENING
JOHNNY’S TAVERN 

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

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

KVIEČIA SAVININKE v ,
ANNA MOUNKUS —1

ranny of England. They kind- 
led a flame that helped light 
the Great French 

the struggles
Mexico and South Ameri- 
for liberty. Storming the

Bastile echoed the “shot heard 
round the world.”

Sergantiems patari
mas Dykai 

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

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

DR. ROSS HEALTH 
Service And 

LABORATORIES 
35 S. Dearborn St. 

CHICAGO, ILL.
Central 4641

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

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

In banking from 1920 to 1933 
that freedom meant the insol- 
vency of so many banks and 
the loss of so much money to 
deposiitors that bankers became 
a new species of criminals, and 
that Roosevelt had to proclaim 
a bank holiday to save Ameri- 
ca’s financial štructure from 
destruction.

In stock market operations, 
Landon’s freedom of enterprise 
meant the wildest orgy of spec- 
ulation in our history, ending 
in the terrible stock market 
erash of 1929.

In natūrai resources, that 
freedom of enterprise meant 
that greedy speculators and 
greedier corporations stole mil- 
lions of aeres of timber and 
mineral land and also the na- 
tion’s finest power sites. It 
meant turning millions of aeres 
of excellen<t pasture into a dead- 
ly dust desert.

Landon’s freedom of enter
prise means freedom for sweat- 
shops to destroy the health and 
to corrupt the morals of thou- 
sands of girls and women by 
starvation wages and inhuman- 
ly long hours spent in dark, 
foul basements and factories. 
It means freedom for the steel 
industry to erush all true union- 
ism; it means freedom for the 
operators of zinc and lead 
minės in Kansas, Missduri, and 
Oklahorha'' to work (hei# men 
long hours for low wages under 
conditions that breed silicosis, 
dread destroyer. It means free
dom for cotton landlords to pay 
their share-cropping tenants as 
little as 75c a day.

Landon’s freedom of enter
prise, in short, means freedom 
for the rich and powerful 
ruthless, for the economic 
sters, to rob and exploit 
poor and the helpless.

Belonging with the horse and 
buggy i n which he courted his 
f irs t wife, M r. Landon’s con- 
ception of government is this 
— that that government is best 
which gives Big Business a free 
hand to rob the investor, to ex- 
ploit the worker, and to cheat 
the consumer.

Ova, eee
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cost
$338,000,000,000 mušt 
the crippling of the 

industry, se- 
bf business 

enormous 
resources of 

earth have

THE WORLD AT 
AGLANCE

by Dr.

Į Anthony Edęp

Keturių valstybių atstovai, kurie stengiasi susikalbėti dčl Ispanijos įvykių. Leon Blum, Prancūzijos premjeras, stengiasi 
ypač iš Italijos ir Vokietijos išgauti pasižadėjimą, kad jos 'nerems Ispanijos sukilėlius.

Būt unless you dwell under ilized in the various armed for- 
ces on both sides, according to 
Dr. Alexander C. Flick, his- 
torian, more than 13% or about 
8,000,000 were killed in action 
or died of wounds. Nineteen 
million were wounded, of whom 
6,000,000 became totai wrecks, 
a torment «to themselves and a 

■ I • . •

burden to their country. And 
over 7,000,000 were reported 
prisoners or “missing”, the 
larger part of whom were never 
heard of again. In all, slightly 
under 32,000,000 soldiers and 
sąilors, more than half of those 
mobiližed, and the best youth 
of the race, were destroyed — 
an incalculable loss.

DON’T 
NEGLECT
A COLD

SMIl

'i
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The Lithuanian News Pub. Co., Ine 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00, per year in Chicago 
3c per cbpy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Čanal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ................................... $8.00
Pusei metų .......   4.00
Trims mėnesiams .............    2.00
Dviem mėnesiams ................... 1.50
Vienam mėnesiui ............. 75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .............      3c
Savaitei .............   18c
Mėnesiui ..... ...... ...................  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagdj, 
paštu:

Metams . ........ . ......... $5.00
Pusei metų ............................... 2.75
Trims mėnesiams ................... 1.50
Dviem mėnesiams ..... ......... 1.00
Vienam mėnesiui .............  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams ..................   $8.00
Pusei metų ............................... 4.00
Trims mėnesiams .......   2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Mokesčiai
Republikonų kandidatas. Landon savo kalboje, pa

sakytoje užvakar vakare Buffalo, N. Y., kritikavo da
bartinės federalinės valdžios mokesčių sistemą, prie ku
rios 51 nuošimtis valdžios pajamų susideda iš netiesio
ginių ir paslėptų mokesčių ir tik 49 nuošimčiai iš 
tiesioginių mokesčių. 1932 metais buvę kitaip: 41% iždo 
pajamų susidėjo iš netiesioginių mokesčių, o 59% — iš 
tiesioginių.

Gubernatorius Landon aiškino, kad valdžia privalo 
rūpintis sukelti reikalingas lėšas tiesioginiais mokes
čiais, nuo korporacijų pelnų ir žmonių uždarbių. Tuo
met, sakė jisai,/ “kiekvienas moka teisingą mokesčių da
lį ir kiekvienas žino, kiek valdžios išlaikymas jam kaš
tuoja”. ’

Tai visai teisinga mintis. Vienas blogiausiųjų daly
kų valdžios politikoje tai — apkrauti mokesčiais varto
jimo daiktus, taip kad žmonės, pirkdami tuos daiktus, 
mokėtų duoklę valdžiai, dažnai net nepastebėdami, kad 
valdžia juos plėšia./

šitokia mokesčių politika įsigalėjo Amerikoje ypa
tingai per kelis paskutinius metus. Ne tik federalinė 
valdžia, bet ir kiekvienas šteitas šiandie ima nuo gy
ventojų “sales tax” ir kitokiais budais juos išnaudoja. 
Bet dėl šito blogumo republikonai yra, gal būt, dar kal- 
tesni, negu demokratai.

Kas, jei ne republikonai, visuomet stojo už aukštus 
muitus? O muitai juk yrą niekas kita, kaip netiesioginiai 
mokesčiai. Muitai kelia kainas. Kai nuo įvežamos pre
kės imama muitas, tai prekės pardavėjas prideda, mui
tą prie jos kainos. Taip pat ir Amerikos pramoninin
kas, kuris tokią prekę gamina, gali parduoti ją bran
giau. Muitas yra paslėptas mokestis, kurį užmoka var
totojai. .

Bet ar Landonas ir jo partija tokios rųšies mokes
čiams yra priešingi? Ne. Todėl jo kritika dabartinės 
valdžios mokesčių sistemos yra tuščia.

Ispanijos socialistas smerkia 
“neitralumą”

Socialistų vadas Ispanijos parlamente, Indalecio 
Bfįeto, pasikalbėjime su vienu Amerikos spaudos atsto- 
vu, nufeiskundė, kad demokratinės Europos valdžios ne
padeda Ispanijos respublikai atsiginti nuo fašistiškų su
kilėlių. Ypatingai aštriai jisai nupeikė Francijos ir Ang
lijos valdžias.

“Kokią pagęlbą Francija ir Didžioji Britanija 
davė mums nelaimės valandoje?” klausė Ispanijos 
nuosaikiųjų socialistų lyderis. “Absoliučiai jokios, 
tuo tarpu kai'Vokietija, Italija ir Portugalija aprū
pina musų priešus visokiomis medžiagomis, kokių 
tik jiems reikia.”
Indalecio Prieto paminėjo keletą atsitikimų, kaip 

vokiečių laivai gabeno sukilėliams karo aeroplanus, tan
kas ir kitokią karo medžiagą per Cadiz uostą arba per 
Portugaliją. Vokiečiai, anot jo, pristatė tų karo pabūk
lų generolui Franco daugiau, negu jisai galėjo už juos 
užmokėti pinigais. Vokiečiai pareikalaus už tai atlygi
nimo kitokioje formoje. Sukilėlių vadas, gal būt, turės 
jiems (jeigu laimės pergalę pilietiniame kare) užleisti 
kokią salą Viduržemio juroje arba duoti sklypą terito
rijos Afrikoje.

Ar Francija ir Britanija jausis gerai, kai fašistišką 
Vokietija arba Italija įsitvirtins • vakariniame Europos 
kampe?

Užuot teikę pagelbą Ispanijos demokratijai, francu- 
žai ir anglai stengiasi prikalbinti visas Europos valsty
bes, kad jos pasirašytų neitraliteto sutartį Ispanijos pi
lietiniame kare. Ispanijos socialistų nuomone, tokia su
tartis jokios naudos Ispanijos respublikai neatneš, bet 
dar gali pakenkti, nes Ispanijos‘teisėtoji valdžia nega
lės gauti ginklų iš užsienių, o sukilėlius svetimų šalių 
fašistai vistiek rems. .

“Tiesą sakant”, tarė Indalecio Prieto, “ji (ta 
sutartis) musų _ reikalui bus žalinga. Aišku, kad

Francija ir Didžioji Britanija pasirašys ją ir savo 
žodžio laikysis. Bet Vokietija, Italija ir Portugali” 
ja pasirašys ir rems sukilėlius, kaip iki šiol kad rė
mė.” /
Tokią nuomonę, reikia pasakyti,* išreiškė ir dauger 

stebėtojų kitose Europos šalyse. Francijos Blumolis stebėtojų kitose Europos šalyse. Francijos Blumo 
kabineto pastangos sulaikyti Europą nuo intervencijos 
Ispanijoje gali būtį tikras “meškos patarnavimas” Ispa
nijos respublikai ir Europos demokratijai.
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Apžvalga
DARO SAVO IŠVADAS
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Tie šaudymai, kuriuos šio
mis dienomis atliko sovietų val
džia Maskvoje, duoda argumen
tą fašistams ir jų pritarėjams 
teisinti terorą prieš radikalus. 
Štai susmetonėjusis Juozas Tys- 
liava jąu daro išvadas iš tos by
los:

“Sovietų Sąjungoje komu
nistai šaudo komunistus, o 
lietuvių tautos išgamos (!—• 
“N.” Red.) iš Laisvės ir Vil
nies rėkia, kad Lietuvoje su
šaudo vieną, kitą komunistą 
nenaudėlį.

“Jeigu komunistai žudomi 
net Sovietų Sąjungoje, tai 
kodėl jų negalima šaudyti 
Lietuvoje ir kitose
Tiems, kurie teisina sušaudy

mus sovietų Rusijoje, yra, ži
noma, sunku šitokį argumentą 
atremti.

Bet Tysliava “taiso” faktus, 
kad jie tiktų jo teorijai. Apie 
komunistų sušaudymus Lietu
voje jau seniai nebuvo nieko 
girdėti. Tie, kuriuos pastaruo* 
ju laiku Lietuvos valdžia su
šaudė, buvo visai ne komunis
tai, bet itaip sau valstiečiai be 
jokio politinio nusistatymo ar
ba artimi savo pažvalgomis 
krik-demams ir net tautinin
kams.

Anot Laisviečio, net bolševikiš
ko kalėjimo murai negalėjo su
laikyti Zinovjevą’ ir Kąmenevą 
nuo sovietų diktatorių nugala- 
binimo.

Jeigu taip, tai tikras bejėgis 
“beibė” yra tasai Rusijos dik
tatorius, kuris, apsistatęs žval
gyba ir kariuomene, nesijau
čia apsaugotas nuo savo be
ginklių oponentų, pasodintų už 
geležinių kalėjimo vartų!

Ot, čia ir matome diktatūros 
“vertę”. Juo daugiau diktato-

šalyse ?”

AŠAROS IR DUMBLAS

Vienas “Laisves” bendradar
bis drožia bolševikų priešams, 
kurie “lies savo dumblinas aša
ras” dėl 16 “sąmokslininkų” 
nugalabiiiimo Maskvoje. Jisai 
pats ašarų nelieja — todėl ir 
nežinia, ar jos yra “dumblinos”, 
ar ne. Mat, jisai mano, kad so
vietų valdžia kitaip pasielgti 
negalėjusi.

“O kas su jais galima bu
vo daugiau daryti?” — klau
sia tas rašytojas. “Pasodinti 
kalėjiman, tai jie vėl slap
tais susirašinėjimais ir per 
pasius darys naujus sumoks- 
lus išžudyt geriausius Sovie
tų šalies vadus.

“Palikt Zinovjevus ir Ka- 
menevus gyvus reiškė rizi- 
kuot gyvybėmis Stalino, Vo- 
rošilovo, Kaganovičįaus ir 
kitų šviesiųjų (! — “N-nų” 
Red.) sovietinių vadų.

“O gal reikėjo nusmerk- 
tuosius ištremt į užsienius? 
Bet tai butų nauji nuodai ki
tų šalių darbininkų judėji
mui. Fašistinė spauda butų 
gavus naujus sandarbininkus 
prieš Sovietus ir prieš ko
munistų judėjimą, kaip ma
tome iš Trockio pavyzdžio.” 
žodžiu, kitokios išeities ne

buvo* kaip tik išdeportuoti tuos 
“niekšus” pas Abraomą.

čia Laisvietis pasako, kad 
tikroji Zinovje'vo, Kaipenevo ir 
k. “sąmokslininkų sušaudymo 
priežastis buvo baimė. Baimė, 
kad jie, būdami uždaryti kalė
jime, nenužudytų “šviesaus” 
Stalino ir jo “šviesiųjų”; padė
jėjų, arba, kad jie, būdami iš
tremti į užsienius, “neužnuody
tų” kitų šalių darbininkų prieš 
sovietų valdžią. , •

Tai tiesą, kad terorą varto
ja visuomet <tiė, kurie yra pa
tys labai nusigandę (šitą tiesą 
pastebėjo dar Karolis Marksas, 
kuomet jisai rašė apie persi
gandusius “buržųipalaikiiis” ir 
chuliganus Didžiojoje Franci
jos Revoliucijoje). Bet keista, 
kad tokia didelė baimė yra pa
ėmusi visagalintį j į Staliną.

. ■ • ! ■ -į ? . i!.;-. ! . ' . ■ -

rius slėgia opoziciją, juo, labiau 
jisai jos bijo. Kuomet atrodo, 
kad jau visi jo priešai sutremp
ti, jam kinkos dreba* kad prieš 
jį gali sukilti kalėjimuoseuž-

— arba kaddaryti belaisviai - 
iš užsienių bus atsiųsti koki 
nors galvažudžiai, kurie jį nu- 
dės. •

Taigi reikia skersti vis dau
giau ir daugiau, iki nepaliks gy
vo nė vieno priešo. Bet kas ga
li užtikrinti, kad tie, kurie Šian
die atrodo ištikimi, nepasidarys 
priešai rytoj ? ’

Į teroro kelią įstojusi dikta
tūra negali sustoti, iki teroras 
nesunaikina jos pačios. Kaip į 
pelkę patekęs žmogus, juo dau
giau pastangų Jisai daro išlipti, 
juo giliau jisai, klimsta.

Dumblą padaro nė verkian
čiųjų ašaros, bet teroro aukų 
kraujas — tokį dumblą, iš ku
rio nebegalima išbristi.

Liaudies Fronto vyriausybę au
ganti ne dienomis, bet valando
mis... , ,

Ispanijos komunistams gene
rolas Franko daro nepelnytą 
reklamą. Komunistų partija nie
kuomet nebuvo čia stipri. Ne
suprantama, kodėl ji dabar, bū
dama pilietinio karo fronte ly
giose propagandos atžvilgiu są
lygose su kitomis

Ispanijoje Ir Aplink 
Ispanijąf

Dar neaišku, kada nurims ir 
l.uo tikrai baigsis viena's kru
viniausių Europos pilietinių ka- 
(Tų, kuris tebesiaučia Ispanijoj. 
Taikos ir demokratijos šalinin
kai visur karštai geidžia, kad 
greičiau laimėtų teisėta, demo
kratiška ir taikinga Ispanijos 
valdžia—prieš karininkų, avan
tiūristų, piniguočių ir reakci
jos gaivalų juntą.

Ispanijos;- tautinė tragedija 
didelė: krenta tūkstančiai žmo
nių, žūva .stambios kultūrinės 
vertybės, krąštas ekonomiškai 
silpsta.

Ispanijos; įvykiuose du daly
kai yra neabejotini: viena, vi
sa atsakomybė už pilietinio ka
ro baisybes ė puola maištinin
kams, kurie tas baisybes pla
ningai išpito vokavo, nąudodar 
mies net svetimųjų valstybių 
pagalba prieš savo kraštą; an
tra,ka$;fašistinės valstybės Is- 
panij os: - atžvhgiu 
neleįst'ifįą, priešinga

užėmė visai 
visiems 

tarptąutinėš| teises nuostatams 
poziciją; faktas, kad Italija ir 
Vokietija, kąip tat yra nusta
tyta, remia "^ginklais sukilėlius, 
nepaprastai ištrina ir taip jau 
labai / nepdlfemš ^tarptautinius 
santykius Europoje.

Ispanijos ^ demokratiją, jos 
Liaudies Franto valdžia, yra la
bai svarbi grandis tame fron
te, kuris Evįropojė turėjo susi
daryti prieš' įžūlią imperialisti- 
nių-fąšistiniųi valstybių laikyse
ną. Visai nenuostabu, kad tarp
tautinė reakcija taip triūsia 
prieš Madrido vyriausybę. Kas 
nepajėgia statyti generolui 
Franko “Junkersų” ir “Savoia 
Marchetiti”, arba kulkosvaidžių 
ir amunicijos, prisideda šlykš
čią kampanija spaudoje, fabri
kuodamas “informacijas” apie 
“komunizmo pąvojus” ir kito
kias baisybes Ispanijoj.

Prancūzų sufašistėjęs 
“Temps” stebisi, kaip tat ispa
nų Respublika drįstąnti gink
luoti savo krašto piliečius, kad 
jie gintųsi nuo pronunciąmen- 
to. Keistas stebėjimasis! Ar is
panų tauta, kurios didelė dau
guma per 16 vasąrio rinkimus 
entuziastiškai pasisakė prieš vi
sokias diktatūras ir už laisvę, 
neturėtų moralinės ir politines 
teisės laisvę, jei reikia, ar gink
lų apginti nuo visų puolikų!...

Milžiniška tautos masių mo
bilizacija prieš fašizmą, kurį 
matome Ispanijoje, turėtų būti 
įspėjimas visokiai reakcijai. Ma
sės nesirūpina vien pilvo reika
lais ; jos pajėįia įvertinti ir to
kį laisvės reikalą, t. y. reikalą 
pilietinių ir socialinių teisių, 
kurias garantuoja tikra demo
kratinė respublika. Ar tikėjosi

kratinės Respublikos obalsių? 
Jie tvirtina, kad tie obalsiai “at
gyventi”, “supuvę”...Argi ?

“Komuniznio pavojus”

Visuomet “gerai informuotoj” 
dešinėj spaudoj savo laiku bu
vo tilpę Ispanijos baisybių chro- 
nikoj žinios, 
vadas Bela-Kun “jau’’ atvykęs 
Ispanijon “organizuoti pasauli
nės revoliucijos”; kitas reporte
ris matęs ten ir Trockio šmėk
lą bešlankiojant...

Po liepos mėn. 18, d. dešinio
ji spauda mažne kasdien stam
biomis raidomis skelbia sensa
cingus interviu su generolu 
Franko ir publikai kalama į 
galvą, kad fašistinio maišto va
das pasiskyręs sau nemenkesnį- 
tiltsįą, kam, išgelbėti , YaJęarjj 
Europos kultūrą nuo komuiiiž- 
mo pavojaus... iš Ispanijos.

Atrodytų, kad Madrido mini
sterijose ir prezidentūroje iki 
šiol jauxbutų sėdėję ispaniški 
Stalinai, Vorošilovai ir Kalini
nai, ne socialdemokratai ir lį- 
beralai...
Vakarų Europai generolas Fran
ko mato ir Prancūzijoje, kur 
Maskvos įtaka per L. Bliumb

kad Kominterno

Beje, didelį pavojų

i Liaudies 
Fronto grupėmis, kurios yra už 
ją Stipresnės, turėtų visus “nu
konkuruoti?” Ji to ir nemano 
daryti, nes hė£ali.

Žymi komunistų vadė Ibarru- 
bi, kalbėdama per radio, pareiš
kė šiuos žodžius: “Komunistų 
partija visa širdimi trokšta gin
ti demokratinę Respubliką... 
Mes dabar tik padedame Ispa
nijoje vykinti buržūazinę-demo- 
kratinę revoliuciją, kuri buvo 
jau prieš šimtą metų Prancūzi
joje. Mes prašome prancūzų ir 
anglų demokratus, kad jie su
trukdytų fašistinių kraštų inter
venciją, kuri užslopintų Ispani
ją... Tegyvuoja Ispanija didelę 
ir laiminga, tegyvuoja demokra
tinė Ispanija!”

Veidmainy be? Ne, realizmas! 
Savo! jėg*ų ir situacijos įvertini
mas. Faktas yra, kad komunis
tai Ispanijoje negali — bent ar
timu laiku — siekti ko kita, 
kaip atsteigti hormališkas, de
mokratines sąlygas ir vengti vi
sa, kas bet kokiu budu galėtų 
silpninti Liaudies Fronto vie
nybę.

Fašizmo pavojus Ispanijoj 
dar galutinai neišnyks, ir išlo- 
šus tą milžinišką kovą, kuri da
bar eina.
Sukilimo priežastys, pretekstas, 

epizodai

Kad Ispanijoj įvyko fašisti- 
nės-monarchištinės restauraci
jos mėginimas, stebėtis neten
ka.

. žemės reforma grėsė atimti 
visą įtaką galingiems latifuildi- 
jų savininkams-dvarininkams. 
Civilinės gvardijos reorganiza
cija gi^sė paraiiti karininkų 
luomo visagalybę. Bažnyčios at
skyrimas nuo valstybės sukėlė 
didžiausią nerimą ištikimam vi
sų fašizmą sąjungininkui Vati
kanui.

Imdamas palaipsniui po 16 
vasario rinkimų pergalės vald
žią, Liaudies Frontas, atrodo, 
padarė keletą stambių klaidų. 
Nenorėdama anksčiau laiką kir-
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šinti reakcijos, vyriausybe tarė
si pirma prav.esianti eilę pozi- 
tyviškų, būtiniausių socialinių 
reformų, kurios pačios kalbėtų 
už ją plačiuose, neorganizuotos 
liaudies sluogsniuose. Tuo tar
pu' reakcija tebelaikė savo ran
kose visas svarbiąsias pozicijas 
ir kariuomenėje, ir finansuose, 
didele dalimi dar ir administra
cijoje.

Liaudies Frontas, aišku, pir
ma turėjo energingai, reališkai 
paimti j savo rankas valdžią 
krašte. Vyriausybė rodė nesu- 
praiitamos tolerancijos kai ku
rių aiškių reakcininkų atžvilgiu 
ir pavedė jiems net eilę atsa
kingų pozicijų.

Gen. Franko jau buvo mėgi
nęs daryti pučą prieš Respubli
ką. Jam nepavyko. Generolas 
liko “nubaustas”: prezidentas 
Ązana paskiria jį Kanarų saly
no gubernatoriumi... Generolas 
Goded irgi darė komplotą. Nu
baustas ir jis: paskirtas guber
natoriumi į Balearų salas... Is
panų Moroką, kurios ponu ir 
viešpačiu buvo anas Svetimša
lių Legionas, pasižymėjęs savo 
nepaprastu žiaurumu prieš kai
riuosius per Oviedo sukilimą, 
buvo pavesta valdyti arba įtar
tiniems, arba aiškiai fašistiš
kiems generolams. Aišku, to
kios “trėmimo” vietos reakcijai 
buvo ideališka dirva persigru
puoti ir parengti naują puolimą 
prieš Respubliką. Ką ji ir pada
rė!

Ispanijos Banko statutas li
ko pakeistas. Bet privatiškiems 
bankams palikta visiška laisvė 
veikti prieš Respubliką. Pra
monės oligarchai rengė sąmoks
lus. Vienas diktatoriaus Primo 
de Riveros sūnūs buvo kalėji
me; už tai kitas tebeturėjo už
ėmęs svarbią vietą Finansų Mi
nisterijoje. Ir t.t.

šis sukilimas bus skaudi pa
moka ispanų demokratijai ir, 
kaip matyti, sukilimą numalši
nus, Ispanijoje bus pravesta ei
lė jau dabar pradėtų griežtų 
reformų, kas, nėra abejonės, 
duos progos tarptautinei reak
cijai vėl visa gerkle šaukti apie 
tariamą “Maskvos ranką”.,.

(Bus daugiau)

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

POLITIKIERIAI JAU MUŠA Į BŪGNĄ
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įvairus fašistai, kad inertiš
kos”, “demoralizuotos” kairio
sios masės kažkur Ispanijoje, 
1936 m., nešigailėdamos did
žiausių auką kovos dėl demo-



Penktadienis, rugp. 28,1936 NAUJIENOS, ChicagP, lEL
___ * f •.* J,1 ~ •> *;• ** ■ ___

P. ROBEN

Kilnus Žmogus
Žarmena stovėjo ties veid

rodžiu ir taisė plaukus, ku
riuos sujaukė Raulis. Staiga 
ji pažiurėjo į laikrodį ir su
šuko:

— Jau po šeštos. Aš turiu 
eiti. Ernestas dabar pareina 
iš raštinės labai anksti.

Raulis gulėjo išsitiesęs so
foje ir rūkydamas leido visai 
tikslius durnų kamuolius. Žar
mena numetė pudrinę ant ra
šomojo stalo.

— Tu negali sau įsivaiz
duoti, kaip inkvizitoriškai 
kvočia mane .vyras, kai aš 
pareinu namo. Kada aš išėjau, 
ir kur, ir kiek laiko pralei
dau ten ir ten... mano vyras 
nori viską žinoti. Man kar
tais rodosi, jog jis kažką nu
žiūri. Jis'I manėt jkvo^a Vg 
koks tardytojas.

Raulis atsikėlė ir priėjo prie 
veidrodžio. Jis su atsidėjimu 
žiurėjo į mažytį randą, ku
ris pasiliko smakre nuo brit- 
vos piuvio.

— Klausyk, 
tarė jis, — ar 
jei aš atvirai

tau ir priekaištus daryti. Tu 
griežtai turėsi jam atsakyti, 
įvyks scena. Tada tu apleisi 
valgomąjį kambarį. Tai bus 
ženklas, jog mano eilė veik
ti. Aš gundančiomis spalvo
mis nupiešiu jam viengungio 
gyvenimo malonumus. Bū
tent, kad viengungis galį val
dyti restoranuose, jsu (nieku 
nesiskaitydamas. Ir valgyti tai, 
kas jam patinka. Tuo pačiu 
metu aš užvesiu kalbą ir apie 
išsiskyrimą.

Žarmena pradėjo ploti del
nais.

— Puiku, sušnibždėjo jinai 
ir savo išpudrintą nosytę pri
spaudė prie Raulio veido, — 
vadinasi, tu prašysi iš mario 
vyro mano rankos...

Žarmena, — 
nebūtų geriau, 
su tavo vyru

Tu žinai, kad
aš esu atviro budo. Tas pa
slaptingumas, nuolatinis “pa
sislėpk ir surask” žaidimas, 
baimė to, kad jis gali patir
ti, baisiai erzina mane. Jau 
septyneri metai kaip tu ve
dusi. Vadinasi, prisiartina 
kritiškas laikas, kuris, kaip 
statistikos žinovai tvirtina, net 
laimingiausioms poroms (ne
praeina be pėdsako. Aš gi, 
būdamas jūsų namų draugas, 
negaliu sakyti, kad jūsų vedy
bos butų labai jau laimingos. 
Todėl, mano supratimu, bu
tų geriausias dalykas atvirai 
vyrui pasakyti apie mudvie
jų santykius. O paskui pri
kalbinti jį, kad jis sutiktų 
skirtis.
t — Ar tu iš galvos išsikrau
stei! — sušuko Žarmena, — 
jis taip jau pultų tave, kaip 
tada...

— Kada tai buvo? Prisipa
žink. Tu, vadinasi, apgaudi
nėji ne tik savo vyrą, bet ir 
mane...

Žarmena pradėjo juoktis 
savo brukuojančiu juoku, ku
ris paprastai labai veikdavo 
Raulį. Kada ji pradėdavo taip 
juoktis, tai jis ją dažnai va
dindavo balandėliu.

— Ak, nekalčiausi istorija. 
Tavo pavydui čia nėra jokio 
pagrindo. Viename baliuje 
kartą į mane įsimylėjo kapi
tonas. Per kelis menesius jis 
man siuntė gėles, o paskui 
ir pats asmeniškai atvyko. Aš 
išjuokiau jį ir (papasakojau 
apie tai vyrui. Tasai tiek įdū
ko, jog norėjo šaukti dviko
vom Nežinau dėl kurios prie
žasties ta dvikova • neįvyko. 
Kapitonas iš desperacijos iš
sikėlė į koloniją. Jeigu ne
klystu, tai į Indo-Kjniją...

Raulis, kuris tik viena au
simi tesiklausė, linksniai ėmė

Kada ponas Rebuselis pri
kišo prie burnos puriną kep-j 
snio kąsnį, tai iš jo burnos 
pasigirdo kažkoks keistas gar
sas, — tarsi meškos urzgėji- 
mas.

— Tai jau perdaug, 
peši jis į Žarmeną, — 
kiai žinai, kad aš negaliu kę
sti to valgio. Ar jums, pone 
Diufre, neatrodo, kad aviena 
visada kažkuo atsiduoda. Tar
si butų iškepta sugedusiame 
svieste.

Raulis nutarė, kad bus ge
riau nesutikti. Tuo atveju bu
vo galima tikėtis, jog šeimi
ninkas visiškai neteks pusiau
svyros.

— Kaip tik priešingai, mie
las drauge, — atsake Raulis, 
— jauno ėriuko mėsa tikrai 
turi gerą skonį. Iš viso aš esu 
didelis avienos kepsnio mė
gėjas.

— A tai štai kaip! Neįsi
žeiskite, rjei aš, kaip senas 
draugas, pasakysiu jums, jog 
jūsų skonis yra visai blogas.

Žarmena rado reikalo įsi
kišti, kad įtuo bųdu ; galėtų

— krei- 
tu ■ pui

Federalė valdžia padeda farmeriams, taip sakant, atsigriebti.

scenai suteikti reikiamų spal- geriau patinka. Ir kiekvieną

Kritikavimas pagaminto 
valgio svečio akivaizdoje ro
do, mano mielas žoržai, kad 
tau trūksta išauklėjimo ir ge
rų manerų.

Ji piktai numetė servetėlę 
ant stalo ir išėjo iš kamba
rio.

kartą galiu pasirinkti tinka- 
miausį valgį.

Rebuselis priėjo prie jo.
— Kaip aš jums pavydžiu! 

Jeigu jus žinotumėte, koks aš 
nelaimingas! Tikėkite, kad ta 

.scena įvyko visiškai ne dėl 
avienos. Aš dabar esu pana
šus į žmogų, kuris sėdi ant

— Taip, štai čia vedybinio parako bačkos. Ekspliozija ga- 
gyveriimo neigiama pusė, —Iii bile valandą įvykti. Mano 

Kur kas1 žmona j visiškai nųbesiriipina 
Pavyz-Į šeimininkavimu. Jos galvoje

pastebėjo Raulis. — 
geriau viengungiui 
džiuį imkime mane. Pietau- tik smaguriavimai, kelionės 
ju aš restoranuose, — tai vie-’ir drabužiai. Aš dagi esu įsi- 
name, tai r ĮUtąmc, kur man tikinęs, kad '< mane prigau-

— Aš toks optimistas, jog 
tikiu, kad tu teisybę 
Aš jau turiu planą, 
planas. Sakyk, kokio 
nemėgsta tavo vyras.

Kas čia tau į galvą at- 
Koks čia santykis įgali. 
tarp valgio ir tavo pla-

sakau 
Puikus 
valgio

ėjo? 
būti 
no?

— Sakyk greičiau, 
valgio jis nemėgsta.

— Jis valgo beveik

kokio

viską. 
Dažnai net į lėkštę nežiūrė
damas valgo. Tačiau avienos 
tai tiesiog nekenčia. Bet

— Dabar klausyk su 
dėjimu.

Raulis pasodino ją į 
Šalia savęs.

šiandien antradienis, 
trečiadienis,

kas., 
atsi

rytoj 
ir aš, kaip ■ pa

prastai, ateisiu pas jus vaka
rieniauti. Vakarienei tu pa
ruošk avienos kepsnį. Tavo 
vyras, žinoma, bus nepaten
kintas. O kadangi jis yra sta
taus budo žmogus, tai prad&s

OWENSBORO, Ky. — 20,000 minia susirinko pažiūrėti kaip buvo pakartas 22 metų negras, 
Raincy Bothea. Pasmerktasis lipa laiptais | kartuves, saugojamas dviejų policistų. Jis buvo nu* 
baustas už apiplėšimą ir užpuolimą 70 metų moteriškes, Elza Edwards.
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Susirinko 30,000; žmonių pažiūrėti šiii ypatingų lenktynių.

dinėja... bet ji taip vikriai mo
ka išsisukti, jog aš jokių įro-Į 
dyriiiį tiėthMu; Jei aš turėčiau 
įrbdymiį, aš įuoj i$siskirčiau. |

— Kaip semi draugu, jiįs 
galite visiškai manimi pasiti
kėti, — pareiškė Raulis.

— Taip, riš žiuąU jūsų kil-J 
nįį bUtią. Tai $trii: nies buvo-i 
me vedę tik apie pusę metų,! 
•kada ji manė apgavo su vie
nu leitenantu, jaunučiu, ža
liu kafiriihkU, kuris vds mo
kyklą bUvo baigęs, štai čia, 
šiame kambaryje, aš jūris už
tikau nusikaltiriio vietoje. Ir I 
Žihbte kas atsitiko? Tas niek
šas ne tik neritšiprašėj bet dar 
turėjo drąsbS mane į dvikovą 
šaukti, kad galėtų man kuį- 
ka pilvą perverti. Ką jus pa
sakysite? žinoma, man nė į, 
galvą ririatėįb mintis įriti jb 
kulkai taikiniu. AŠ visą tą is
toriją papasakojau pulkb va
dui. tėiteririntą iškėlė į kitą 
vietą. Aš baisiai gailiuosi, kad 
taip pasielgiau, o ne priver
čiau jį vesti mario žmoną. 
Jeigu aš dabar galėčiau su
rasti vyrą, SU kuriUo ji mą-! 
ne apgaudinėja, Ui aš jį pą-| 
laiminčiau kaip geradarį, kad | 
jis nuima nuo mrinęs šįinkiąll 
naštą. Taip, be kitko, gal jums 
yra žiriohias geras detekty-1 
vas? | ,

— Žinau, bet negaliu prisi
minti jo adreso... — tarė su
simąstęs Raulis.

— Pasištfenkite prisiminti ir 
pranešti man. Mano vedybi
nis gyvenimas yra tikras pra
garas. Aš esu visiškai prislėg
tas. Jokio komfortų neturiu. 
Jeigu aš vakare pasilieku na
mie, tai jai kažkur reikia ei
ti. Jeigu vasarą aš noriu va
žiuoti į prijUrį, tai ją traukia 
į Šveicariją, tindamas vien
gungis riš uždirbau tik tuk-
štantį frankų per mėnesį iri 
gyvenau tikrai šauniai. Dabar 
aš uždirbti beveik šešis-kar
tus tiek ir nieko neturiu. Dau
giau to: aš ėšu Skolose pa- Į 
skendęs. Ji nesiskaito su pi- I 
riįgkis ir eikvoja juos be jo
kio apsiskaičiavimo;.. Leiski
te < man patarti puiris, mielas 
Raulis niekuomet neveskite..; I 
Apsivedimas yra didžiausia * 
kvailystė, kokią žmogus gali 
kada padaryti.
; Raulis nusišypsojo.

— Aš jUmš tikrai esu dė
kingas? Labai, labai, dėkiiigris 
už tą patarimą. Taip, jus ga
lite būti ramus, . kad aš tos 
kvailystės bepadarysiu.

žarmena sėdėjo prieš veid
rodį kada tarnaite padavė jai 
laišką: '

— “Mįėlbji, aš kalbėjau su 
tavo vyru. Kai tik aš užsimi
niau apie išsiskyrimą, tai jo 
susijaudinimas btivO toks di
dėlis, jog aš nebedrįsau dau
giau apie tai kalbėti. Žande
na, tu žinai mario ■- atvirumą 
it mand budo kilnUriią, todėl, 
tikiuosi, suprasi mane: tavo 
vyro inėilė ir didžiaiiSias pri
sirišimas prie tavęs įveikė ma
no jausmus. Aš ilgiau nebe
galiu pakęsti tos minties, kad 
dėl musų kaltės žoržas yra 
toks nelaimingas. Dovanok 
man, riiieloji, ir pasistenk pa
miršti mirtinai sužeistą Rau-

Žarriiėria atsargiai nušluostė 
ašarą nito nudažytos blakstie
nos ir nesiskubindama sude
gino laišką.

Vertė K.

aW

BAKINGIKVpowder
, t . ■ ' Šame Price Todaų,

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
JONO GUMAUSKO TAVERNO

1700 North Damen Avenue 
PENKTADIENĮ ir ŠEŠTADIENĮ, 

RUGPIUČIO-AUGUST 28 it 29 d., 1936 
Muzika, užkandžiai veltui. Kviečia visus sa

vo draugus ir pažįstamus atsilankyti 
JONAS GUMAUSKAS,

1700 North Damen Avenue
' !' , i .i..''-'!1 '...........   - ... - <....r..-..' t- ■. . ... A .... *...... Lr. ____  .-..m , ' ' 1>, m.

MOTERYS...
Jau galite gauti naują, padidintą ir 
pagerintą

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai *1.10

NAUJIENOS
. *ll i1 * if. ' • 7 |i' y ' i ' .

1739 S. Halstėd St.
CHICAGO ILL.

SPECIALS!
Išpardavimas Pėtnyčioj ir Subatoj, Rgupiučio 28 ir 29

Jeršey Puikios Baltos Cobbler

BULVES -
“midytest”
KAVA De Luxe 1 sv. kenas 25c

Didelės 4 Q 
Bbnkos ■

PATftTTP “SNĮPER’S” MažosLAlBUr POMAČIŲ BnnkosW/jy

RYŽIAI “Comet” balti 1 sv. pak. 2 už 19c
Softasilk KEKSŲ MILTAI Medai” 44 pak. 27c
MELONAI puikus Golora^o .... Labai dįdeli 3 už
OBUOLIAI “Duchėss” Virimui .............. 2 SV už 170
HI-BALL SALĘRIAI Puikus Michigan 
PUiklis COTTAGE (T14EEŠE .................
<7PABSTETT”
CHEESE FOOD Standard or Pimento

2 sv. Į70 
pak. 170 

TZ-rYT>XTAT “H0WDY” No. 1 OiVVKlNAl GOįtiEN B ANT AM kenai <- už ■ ■

PYČĘS
“POST TOASTIĖŠ

“MIDWEST” Puikios No. 2% j
California—Riekutes ar pusės kenai ■

8 uhc. pak. 2 už 150
180APPLE BUTTER “SHA^Yun^LLd’aaras

“MIDVVEST” BEVERAGE
į PASKANINIMO SYRUPAS ..... 16 unc. džiogas 150
' 1 DYKArMAGIC^FLOWER^GARDEN!
| MARSHMALLOWS ............................  svaro pak. 190

SUMMER“SAUSAGE Minkšta .... s v. 240
MINCE HAM Apvali   ................. ....... s v.“ 210
mėatToap-“Drexel Farms” Pimento ........ sv. 24č 
SAtAMt SAUSAGE^'Zcsta”'Kieta ..... ............. sv.~35^
SYBUPAS-“Karo” jjlūeLaljel ------- ---
SHORTENING “Špry

... No. l'A kenas 100

..... 1 sv. kenas 230
Economy Mieros 3 svarų kenai 63c

“MAŽOLĄ” OIL Just Try It! 
'CUkNED BEEF “Arhiour’sM

paintės kenas 23£ 
12 unc. kenas ’19<

POPPING CQRN “Golden Harvest” 8 unc. pk. 2 už 170 
“American Fainily” MUILAS .................... 5 šmotai 270 
“American Fmnil/^SO’AP““FLAKES vidT^pak’ 210 
b. k. talLAs
“2d MULĘ 1EAM71"BORAX
SOAP ČHIPS .......... ......................... 22 unc. pak. 230
___ DYtCAI!—Vienas 10c Pakelis su Pirkimu 1 Didelio Pakelio 
CLOROX pairit. bonka~ 150 — Kvort. bonka 250 
ŠF^lCED COOklĖS “DiilcirMiU” .’......   svT 100
COOKIES “Sunshine” Surprise Assortment pak. 290
$ 1 CASH KIEKVIENĄ SAVAITĘ! TAUPYKITE MUSŲ

I VU PELNO PASIDALINIMO KUPONUS

3 šmotai lOe

H)WESt| NES PKBlAuPIRK NUO_____ _ ______________

MIŪWE§TfflSTĮ|RES
350Jutau, - W»1 - UcMMį

Night and Morning
Pritinote a Clean, Healthy Condition I
Dėl Akiu suerzintu nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite kėlėt® lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Sale for Infaut or Adult. At all Druggists. Į 
Murinę Company, Dept. H. S., Chicagomilliohs of poundš have beeh 

USED BYOUR GOVERNMENT
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NAUJIENOS, Chicagtj.m, ' Penktadienis, rugp. 28,1936

Kas perdaug, , tai 
perdaug

tuščia jo arkliu-

Tas vietas lanko suau- 
Ale iš saldainių

CICERO. — Ciceroj yra įvai
rių gembliariavimo įstaigų, 
jų tarpe arklių lenktinėms be
tai, slat mašinos tavernose ir 
saldainių krautuvėse.

Sakysiu
kų betai ir slat mašinos taver
nose.
gę žmonės.

. krautuvių ir iš aiskryminių tai
slat mašinos turėtų būti išva 
lytos. Ba tokiose vietose 
gembliariavimas 
tik priaugančią gentkartę.

Praėjusį šeštadienį padariau 
vizitą apie 5 valandą popiet 
pustuziniui tokių užeigų. Tu
riu pasakyti, ,kad prastą įspū
dį įgijau. Vaikučiai nuo ko
kių 8 metų ir senesni, apsto
ję gembleriavimo įrankius, pa
sivaržydami kiša centukus vie
ną po kito į mašiną.

Kur buvo biznis geresnis, ten 
ir aš ilgiau pastovėjau, 
pavyzdžiui, atbėgo du 
čiai. Vienas jų kokių 
tų, kitas kiek vyresnis, 
čiai lietuviai.

Vyresnysis kiek turėja, 
’ centų sukišo į mašiną, 
pia ir mažesniajam kišti, 
žesnysis nesutinka, sako, 
jam dėdė davęs pinigų saldai 
niams. Vžresnysis verčia 
“laimės” ieškoti, na ir priverčia 
mažiuką sukišti.

Abu bernaičiai nieko 
vo. Mažiukas verkia, 
laukan. Savininkas 
Matydamas, kad nenutildys
užfundija vaikams po smalinį 
diržuką ir vaikai išeina na
mo.

Iš tokių vietų turėtų būti visi 
gembleriavimo įtaisymai paša
linti, nes jie yra labai pavo
jingi ‘priaugančiai kartai 
Vaikučiai, iŠ kur gavę centą, 
palieką jį slat mašinoj, o atei
tyj pradės mamos fidirkučius 
kraustyti, ir taip toliau kaip 
sakoma, kad nuo adatos prie ar
klio prieinama.

Patartina mamoms susior
ganizuoti ir pareikalauti, kad 
musų miestelio tėtušiai paša
lintų gembleriavimo įtaisus ir 
kad ateity vaikučių neišnaudo- 
dotų.

tokiose
tvirkina dar

štai, 
vaiku 
8 me- 
Vaiktf

tiek
Lie-
Ma- 
kad

nega- 
neina 
tildo.

— Bevaikis.

Ted. Masilionis Ta

—Ar buvo ir daugiau svečių 
pas p. Kačerauską?

—Taip, vienu sykiu buvome 
net 16 asmenų.

Parodė man ir fotografiją tos 
visos grupės.

—Ar smagiai laikas praėjo? 
— pasiteiravau.

—Labai maloniai! O sveika
tos įgijome daug; dabar jaučia
mės kur kas stipresnės. Pas 
artistą Kačerauską praleisti 
atostogas tikras malonumas, o 
ir patogu. Jis turi pats pasta
tęs gražų namą, — patogu ja
me gyventi.me gyventi. Vieta irgi labai 
graži. O jau oro sveikumas ir 
tyrumas, tai nėra nei ką saky
ti— Sand Dunes tuo pasižymi.

—Na, o žuvų ar daug prigau
dyt?,

—No,, ne. Mes nežuvavom, 
bet pačios buvome kaip žuvys. 
Saulės spinduliai ir Michigan 
ežero tyras vanduo buvo mu
sų draugai.

—Ką daugiau nu veikėt be- 
atostogaudamos ?

—Nagi daug uogų prisirinko
me ir parsivežėm namo.

Užbaigus pasikalbėjimą, ar
tistė Pola Tendžiulytė ketino 
parašyti į Naujienas savo ato
stogų įspūdžius.

Ant-Anas.

SLA 226 kuopos 
išvažiavimas

Northsidėj. Be to,

NORTH SIDE. — Ateinantį 
sekmadienį, t. y. rugpiučio 30 
dieną, įvyksta Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj 226 kuopos 
išvažiavimas į Jefferson girias.

ši kuopa yra gan skaitlinga, 
nors ir gyvuoja mažoj lietuvių 
kolonijoj
tenka pasakyti, kad kuopoj yra 
asmenų, kurie musų lietuviška
me gyvenime vaidina gan svar
bią rolę. Taigi kuopa niekuo
met neatsilieka nuo pažangaus 
kultūrinio judėjimo.

Ir nors ji pergyveno įvairias 
bėdas, tačiau yra viena veik
liausių Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj kuopų Chicagoj. Da
bar musų kuopa rengia išvažia
vimą Jefferson giriose, kurios 
yra viena gražiausių vietų 
draugiškiems išvažiavimams.

Todėl nėra abejonės, kad 
northsidiečiai ir kitų kuopų 
nariai ir abelnai pažangus lie
tuviai atsilankys ir parems iš
važiavimą. Taigi tikimės pasi
matyti su visais ateinantį sek
madienį. —X. š.

^j,...,,i. .,, . ......................... ......  ?....-
|;a{ Street flghting in Barcelona

O antra, pp. Stukai žada tu^ 
rėti šeštadienio vakare muziką 
savo tavernoj ir valgykloj ir 
palinksminti visus svečius ir 
kostumerius, kurie atsilankys į 
TadauŠo gimtadienio puotą.

Senas Petras.

Namas sugriuvo
Dviejų augščių medinis na

mas adresu 820 Sedgevvick st. 
sugriuvo praėjusį trečiadienį. 
Griuvėsiuose pasiliko p-nia 
Alice'Kennedy 51 mėtų. Ugnė- 
gesiai darbavosi kokią valandą 
laiko iki moteriškę paliuosavo 

Du vaikai, JoJiii.Jezid.ro 14 me
tų ir jo brolis Eugene 9 metų, 
817 Townsend Street, visai ar
ti šio namo žaidė tuoj prieš jo 
sugriuvimą. Ugnėgesiai dir
bo sušilę ieškodami vaikų la- 
vanų griuvėsiuose. Bet pasi
rodė, kad vaikai, išsigandę, pa
bėgo ųamui sugriuvus ir velias 
sugrįžo, ugnėgesiams beieškant 
jų griuvėsiuose.

Šimtaiį o gal ir tūkstančiai 
taupių šeimininkių naudojasi 
šiais bargenais. Ir kodėl ne
sinaudoti proga, jei tik ji pa
sitaiko? Darytų klaidą tos 
šėimiiiinkės, jei jos nesinau
dotų šiomis progomis.

Dar daugiau, šeimininkės 
pirkdamos maisto produktus 
iš Universal Food krautuvių 
sykiu prisideda prie palaiky
mo šių krautuvių kooperaty- 
vio biznio ir atsilaikymui nuo 
konkurencijos didžiųjų gran
dinių krautuvių.

Patartina visoms šeiminin-

kėms remti- Universal Food 
krautuves ir visuomet pirkti 
ten sau maisto produktus ir 
dar sutaupyti pinigų. •

Šią savaitę prie Universal 
Grocery Co. prisidėjo sekami 
nariai: Frank Poleski, 1618 
Crane St., Evanston, III. ir J. 
Brudnak, 2539 West 51st St., 
Chicago; III. Jie dabar turi 
prie savo krautuvių gražias 
iškabas su užrašu: Universal 
Food* Storo. ;Groserninkams 
prie šios organizacijos verta 
prigulėti.

— Prekybos Žvalgas.

GRANO OPENING OF 842 CLUB 
Įvyksta šeštadienį, Rugpjūčio 29 d. 
Kviečiame visus draugus ir pažystamus atsilankyti j musų NAU

JOS TAVERNOS atidarymą. Bus skanus užkandžiai veltui ir grieS 
gera muzika—linksminsimos visi; seni ir jauni iki ankstyvo ryto.

Savininkai Marthą Zakarienė ir Jos. Urbonas 
842 West 59th Street 

r -

Catalonia paskelbė pilną nepriklausomybę nuo Ispanijos. Cata 
lonijos svarbiausias miestas yra Barcelona.

Roseland
Roselandiečių ir Burnsidiečių 

bendrame piknike pasižadėjo 
kalbėti E. Mikužiutė, SLA. iž 
do globėja.

Ateinantį sekmadienį, rugp 
30 d., Roselando SLA. 139 ir 
Burnsidės SLA. 63 kuopos 
rengia bendrą pikniką paminė
jimui SLA. auksinio Jubiliejaus. 
Piknikas rengiama A. Raibu
žio farmoj, Willęws Springs, 
netoliese už Dambrausko far- 
mos.

Kadangi šis piknikas rengia 
mas bendrai dviejif-ŠLA. ktio- 
pų, ir veiklių kuopų, kurios pa
sižymi imdamos dalyvumą, vi
sokiuose bendruose lietuvių vei
kimo darbuose, tai tikimasi, kad 
Roselando ir Burnsidės lietuviai 
skaitlingai dalyvaus puknike. 
Piknikui paįvairinti bus visokių 
žaismių. Beto, yra pakviesta 
kalbėti E, Mikužiutė, SLA. iž
do globėja. Ji kalbės apie šią 
didžiausią Amerikos lietuvių or
ganizacija, kuriai priklauso 
tūkstančiai lietuvių.

Universal Food 
Stores

Valgio produktų bargenai ra 
gpiucio 28 ir 29 d.

Vagiliai išdaužė į 
842 CIub

Rugpiučio 21 dieną, 
metu, vagiliai išmušė 842 Club 
842 West 59 street, frontinių 
durų langą ir sulindę' j vidų pat 
darė nuostolių apie $100. Iš
nešė degtinės, cigarų, kiauši
nius ir pinacus.

Šios užeigos savininkai yra 
p-ia N. Zakarienė ir J. Urbo
nas, kurie neseniai ją nupirko 
ir rugpiučio 29 dieną rengia 
atidarymo puot^. Į puotą kvie
čia visus savo draugus ir pažįs
tamus. —Senas Petras.

nakties

Tadaušas Stukas 
laukia gimtadienio
18 GATVĖS JlPIELINKe. — 

Rugpiučio 29 dįęną, šeštadienio 
vakare, jaunuoJį^Tadaušas S*tu- 
kas, 701 West 21 place, laukia 
savo gimtadienio, kuris užre- 
korduos jam 20 metų amžiaus.

šiandien ir vėl penktadienis. 
Naujienose ir vėl telpa gra
žus skelbimas Universal 
krautuvių. Kąi matote, 
dien ir rytoj skelbimai 
to produktų bargenai..

Food 
šian- 

mais-

J. MASKOLIŪNAS
NAUJOJE VIETOJE

Trečios durys nuo kampo naujame name 
Užkandžiai ir gėrimai.

3503 S. Halsted St
Telefonas YARDS 3692

U NIV E USA L
W FOOD STORES ★

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

• ‘-i; . v f * '■ i »■" / . .

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadienį, August-Rugp. 28 ir 29

UNIVERSAL

VACUUM PAKUOTA

1 Sv. 29c

UNIVERSAL

L 1 -A. jKl Al X
No. 2
T X TJH X ▼ A T
J X. A. ..J XN ą *» •* 2 u£19c

UNIVERSAL
SRIUBOS

Tomačių arba Daržovių 
MILŽINIŠKI KENAI

2 už 19c

H0WDY Ankstyvi Birželio

No. 1 KENAI

2 už 19c

FRANCO AMERICAN

ŠPAGETAI
No. 1 KENAI

2 už 19c

JoJiii.Jezid.ro
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Kas perdaug, tai 
perdaug

Ale iš saldainių

tokiose vietose 
tvirkina dar

štai, 
vaiku 
8 me- 
Vaikuf

—Ar buvo ir daugiau svečių 
pas p. Kačerauską?

—Taip, vienu sykiu buvlome 
net 16 asmenų.

Parodė man ir fotografiją tos 
visos grupės.

—Ar smagiai laikas praėjo? 
— pasiteiravau.

—Labai maloniai! O sveika
tos įgijome daug; dabar jaučia
mės kur kas stipresnės. Pas 
artistą Kačerauską praleisti 
atostogas tikras malonumas, o 
ir patogu. Jis turi pats pasta
tęs gražų namą, — patogu ja
me gyventi. Vieta irgi labai 
graži. O jau oro sveikumas ir 
tyrumas, tai nėra nei ką saky
ti — Sand Dunes tuo pasižymi.

—Na, o žuvų ar daug prigau- 
dėt?<

—No, ne. Mes nežuvavom, 
bet pačios buvome kaip žuvys. 
Saulės spinduliai ir Michigan 
ežero tyras vanduo buvo mu
sų draugai.

—Ką daugiau nuveikėt be- 
atostogaudamos ?

—Nagi daug uogų prisirinko
me ir parsivežėm namo.

Užbaigus pasikalbėjimą, ar
tistė Pola Tendžiulytė ketino 
parašyti į Naujienas savo ato
stogų įspūdžius.

Ant-Anas.

SLA 226 kuopos 
išvažiavimas

nega- 
neina 
tildo.

CICERO. — Ciceroj yra įvai
rių gembliariavimo įstaigų, 
jų tarpe arklių lenktinėms be
tai, slat mašinos tavernose ir 
saldainių krautuvėse.

Sakysiu, tuščia jo arkliu
kų betai ir slat mašinos taver
nose. Tas vietas lanko suau
gę žmonės.
krautuvių ir iš aiskryminių tai 
slat mašinos turėtų būti išva 
lytos. Ba 
gembliariavimas
tik priaugančią gentkartę.

Praėjusį šeštadienį padariau 
vizitą apie 5 valandą popiet 
pustuziniui tokių užeigų. Tu
riu pasakyti, ,kad prastą įspū
dį įgijau. Vaikučiai nuo ko
kių 8 metų ir senesni, apsto
ję gembleriavimo įrankius, pa
sivaržydami kiša centukus vie
ną po kito į mašiną.

Kur buvo biznis geresnis, ten 
ir aš ilgiau pastovėjau, 
pavyzdžiui, atbėgo du 
čiai. Vienas jų kokių 
tų, kitas kiek vyresnis, 
čiai lietuviai.

Vyresnysis kiek turėja, tiek 
centų sukišo į mašiną. Lie
pia ir mažesniajam/kišti. Ma
žesnysis nesutinka, sako, kad 
jam dėdė davęs pinigų saldai 
niams. Vžresnysis verčia 
“laimės” ieškoti, na ir priverčia 
mažiuką sukišti.

Abu bernaičiai nieko 
vo. Mažiukas verkia, 
laukan. Savininkas
Matydamas, kad nenutildys
užfundija vaikams po smalinį 
diržuką ir vaikai išeina na
mo.

Iš tokių vietų turėtų būti visi 
gembleriavimo įtaisymai paša
linti, nes jie yra labai pavo
jingi ‘priaugančiai kartai 
Vaikučiai, iš kur gavę centą, 
palieką jį slat mašinoj, o atei
tyj pradės mamos rid tikučius 
kraustyti, ir taip toliau —- kaip 
sakoma, kad nuo adatos prie ar
klio prieinama.

Patartina mamoms susior
ganizuoti ir pareikalauti, kad 
musų miestelio tėtušiai paša
lintų gembleriavimo įtaisus ir 
kad ateity vaikučių neišnaudo- 
dotų.

— Bevaikis.

Ted. Masilionis Ta
vernos bizny

Eks-kareivis T. Masilionis 
po penkių metų pertraukos vėl 
atidarė biznį: Ted’s Tavern, se
nojoj vietoj 919 W. 35th St.

Bytoj pp. Masilioniai rengia 
atidarymo sueigą, į kurią kvie
čia atsilankyti visus be skirtu
mo. Ta proga gražiai išpuošė 
užeigą ir prengs užkandžius, 
kad tinkamai priimti senus ir 
naujus draugus.

— Niekutis.

Dvi artistės pas ar 
tįstą atostogose

Vasarą, kas tik gali, bando 
praleisti atostogas kur nors to
liau nuo gyvenamos vietos. 
Kiekvienas taipgi ieško pato
gesnės ir geresnės vietos liuos- 
laikiui praleisti. Taip daro pa
prasti piliečiai, taip daro ir ar
tistai.

Turėjau reikalą užsukti pas 
fotografą Conradą (420 W. 63 
St.) Ten turi užsiėmimą artis
tė Pola Tendžiulytė. Kai ją pa
mačiau, tuoj paklausiau:

—O kaip tamsta parudavusi, 
turbūt atostogose buvai?

—Taip. Aš ir ponia Marytė 
Jakavičaite-Conradienė ir jos 
dvi dukrelės, Kardelija ir Nar
cizą, praleidome atostogas pas 
artistą Kačerauską, San Dunes. 
Išvažiavome iš Chicagos rug
piučio 9, o grįžome 
25 dieną.

rugpiučio

Namas sugriuvo

Bet pasi

ni-

UNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL

10c

2 SVARAI

15c

MILKAS
PHILLIPS MAIŠYTOS

sv. 30c

sv. 19c

- 680 tuz.
.. 570 tuz.
... 550 tuz.

Valgio produktų bargenai 
gpiučio 28 ir 29 d.

;Groser n inkams 
verta

FRENCH’S
PAUKŠČIŲ O
SĖKLOS ........ *■ už fcUV
PAUKŠČIŲ O 17*
ŽVYRAS ....... už I ■ V

MAS0N DŽIARAI
Kvortos ... 
Paintės .... 
1/2 paintės
Džiarų Ringės .... 5* pak.

No. 2 1Qa
KENAI ............■- už

RIPPLED 12 uncijų -f A f* 
WHEAT ........... pakelis ■ U V

L* 15*/.• -f *

nakties

&
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Street flghting in Barcelona Įi

a...........-..........

Catalonia paskelbė pilną nepriklausomybę nuo Ispanijos. Cata- 
lonijos svarbiausias miestas yra Barcelona.

o

Roseland

O antra, pp. Stukai žada tu
rėti šeštadienio vakare muziką 
savo tavernoj ir valgykloj ir 
palinksminti visus svečius ir 
kostumerius, kurie atsilankys į 
Tadaušo gimtadienio puotą.

Senas Petras.

Dviejų augščių medinis na
mas adresu 820 Sedgewick st. 
sugriuvo praėjusį trečiadienį. 
Griuvėsiuose pasiliko p-nia 
Alice * Kennedy 51 mėtų. Ugnė- 
gesiai darbavosi kokią valandą 
laiko iki moteriškę paliuosavo

Du vaikai, John Jezioro 14 me
tų ir jo brolis Eugene 9 metų, 
817 Townsend Street, visai ar
ti šio namo žaidė tuoj prieš jo 
sugriuvimą. Ugnėgesiai dir
bo sušilę ieškodami vaikų la- 
vanų griuvėsiuose.
rodė, kad vaikai, išsigandę, pa
bėgo ųamui sugriuvus ir vėlias 
sugrįžo, ugnėgesiams beieškant 
jų griuvėsiuose.

Šimtai, o gal ir tūkstančiai 
taupių šeimininkių naudojasi 
šiais bargenais. Ir kodėl ne
sinaudoti proga, jei tik ji pa
sitaiko? Darytų klaidą tos 
šeimininkės, jei jos nesinau
dotų šiomis progomis.

Dar daugiau, šeimininkės 
pirkdamos maisto produktus 
iš Universal Food krautuvių 
sykiu prisideda prie palaiky
mo šių krautuvių kooperaty- 
vio biznio ir atsilaikymui nuo 
konkurencijos didžiųjų gran
dinių krautuvių.

Patartina visoms šeiminin-

kėms remti Universal Food 
krautuves ir visuomet pirkti 
ten sau maisto produktus ir 
dar sutaupyti pinigų. •

Šią savaitę prie Universal 
Grocery Go. prisidėjo sekami 
nariai: Frank Poleski, 1618 
Crane St., Evanston, III. ir J. 
Brudnak, 2539 West 51st St., 
Chicago, III. Jie dabar turi 
prie savo krautuvių gražias 
iškabas su užrašu: Universal 
Food* Store,
prie šios organizacijos 
prigulėti.

— Prekybos Žvalgas.

GRAND OPENING OF 842 CLUB 
įvyksta Šeštadienį, Rugpiučio 29 d 
Kviečiame visus draugus ir pažįstamus atsilankyti į musų NAU

JOS TAVERNOS atidarymą. Bus skanus užkandžiai veltui ir grieš
gera muzika—linksminsimės visi; seni ir jauni iki ankstyvo ryto.

Savininkai Marthą Zakarienė ir Jos. Urbonas 
842 West 59th Street

Universal Food 
Stores

NORTH SIDE. — Ateinantį 
sekmadienį, t. y. rugpiučio 30 
dieną, įvyksta Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj 226 kuopos 
išvažiavimas į Jefferson girias.

ši kuopa yra gan skaitlinga, 
nors ir gyvuoja mažoj lietuvių 
kolonijoj — Northsidėj. Be to, 
tenka pasakyti, kad kuopoj yra 
asmenų, kurie musų lietuviška
me gyvenime vaidina gan svar
bią rolę. Taigi kuopa niekuo
met neatsilieka nuo pažangaus 
kultūrinio judėjimo.

Ir nors ji pergyveno įvairias 
bėdas, tačiau yra viena veik
liausių Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoj kuopų Chicagoj. Da
bar musų kuopa rengia išvažia
vimą Jefferson giriose, kurios 
yra viena gražiausių vietų 
draugiškiems išvažiavimams.

Todėl nėra abejonės, kad 
northsidiečiai ir kitų kuopų 
nariai ir abelnai pažangus lie
tuviai atsilankys ir parems iš
važiavimą. Taigi tikimės pasi
matyti su visais ateinantį sek
madienį. —X. š.

Vis policijos darbas
Raymond Bragg 28 metų pa

sijuto nusivylęs gyvenimu po 
to, kai susipyko su žmona, 
kurią jis vedė tik dvi savai
tės atgal, ir kai ji apleido jų
dviejų butą adresu 1034 East 
47th Street ir išėjo pas tėvus. 
Po to, Raymond neteko tą pa
čią dieną darbo.

Kas daryti? Bragg įėjo į vir
tuvę, uždarė langus, atsuko 
gazinio pečiaus, šriubus ir at
sisėdo kėdėj mirties laukti.

Jis, be abejonės, ir butų su
laukęs. Bet gretimam bute 
gyvenęs George Henderson už
uodė gazo smarvę, įsilaužė į 
Braggo butą, atidarė langus 
ir pašaukė policiją ir Ugnė- 
gesius. Pastarieji, atvažiavę į 
dvidešimt penkias minutes at
gaivino Braggą.

Policijos stoty Bragg papa
sakojo, kad netekęs pačios, 
netekęs darbo, nebebuvę jam 
prasmės nė gyventi. Policinin
kai išklausė Braggo pasakos. 
Seržantas Louis Schllig, pasiė
mė Braggą už rankos, išsivedė 
iš stoties ir įsisodino į auto
mobilį.

Jiedu atvažiavo pas p-nios 
Bragg tėvus adresu 3013 So. 
Loomis Street. Duris jiems pa
ti Braggo žmona atidarė. Po-j 
licininkas papasakojo jai kas 
atsitiko. Pąti įsivedė Braggą’ 
vidun pas tėvus, o policinio-! 
kas nuvažiavo savo rautu, at-* 
likęs dar vieną darbą pareigų 
eilėj. Gerai, kai įvykis gerai; 
užsibaigė.

Roselandiečių ir Burnsidiečių 
bendrame piknike pasižadėjo 
kalbėti E. Mikužiute, SLA. iž 
do globėja.

Ateinantį sekmadienį, rugp 
30 d., Roselando SLA. 139 ir 
Burnsidės SLA. 63 kuopos 
rengia bendrą pikniką paminė
jimui SLA. auksinio Jubiliejaus. 
Piknikas rengiama A. Raibu
žio farmoj, Willęws Springs, 
netoliese už Dambrausko far- 
mos.

Kadangi šis piknikas rengia 
mas bendrai dviejų SLA. kuo
pų, ir veiklių kuopų, kurios pa
sižymi imdamos dalyvumą, vi
sokiuose bendruose lietuvių vei
kimo darbuose, tai tikimasi, kad 
Roselando ir Burnsidės lietuviai \ ■
skaitlingai dalyvaus puknike. 
Piknikui paįvairinti bus visokių 
žaismių. Beto, yra pakviesta 
kalbėti E. Mikužiute, SLA. iž
do globėja. Ji kalbės apie šią 
didžiausią Amerikos lietuvių or
ganizacija, kuriai priklauso 
tūkstančiai lietuvių.
Į pikniką trokai nuveš veltui.

Kas neturi savo automobilio, 
tas galės nuvažiuoti trokais 
Trokai išeią, iš sekančių vietų : 
Burnsidėj nuo Tuley Park ir 
90 Street, 10 valandą; Roselan- 
de niro 108 St. ir Edbrooko 
avenue 10:30 vai.

Roselandiečiai, kurie
žiuos automobiliais, yra prašo
mi važiuoti sykiu, kai trokai 
važiuos.

va-

— Kvieslys.

Garsinkitės “N-nose”

Vagiliai įsilaužė į 
842 Chib

Rugpiučio 21 dieną, 
metu, vagiliai išmušė 842 Club 
842 West 59 štreet, frontinių 
durų langą ir sulindę į vidų pa? 
darė nuostolių apie $100. Iš
nešė degtinės, cigarų, kiauši
nius ir pinacus.

Šios užeigos savininkai yra 
p-ia N. Zakarienė ir J. Urbo
nas, kurie neseniai ją nupirko 
ir rugpiučio 29 dieną rengia 
atidarymo puot$. Į puotą kvie
čia visus savo draugus ir pažįs
tamus. —Senas Petras.

Šiandien ir vėl penktadienis. 
Naujienose ir vėl telpa gra
žus skelbimas Universal 
krautuvių. Kai matote, 
dien ir rytoj skelbimai 
to produktų bargenai.

J. MASKOLIŪNAS
NAUJOJE VIETOJE

Trečios durys nuo kampo naujame name 
Užkandžiai ir gėrimai.

3503 S. Halsted St
Telefonas YARDS 3692

Food 
šian- 

mais-

UNIVERSAL
★ FOOD STORES ★

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

Tadaušas Stukas 
laukia gimtadienio
18 GATVĖS |PIELINKĖ. — 

Rugpiučio 29 dieną, šeštadienio 
vakare, jaunuolUšTadaušas Sau
kas, 701 West 21 place, laukia 
savo gimtadienio, kuris užre- 
korduos jam 20 metų amžiaus.

VAKAC1 JOS
Prie Cedar Lake Ind., 40 
mylių nuo Chicagos labai 
graži vieta. Atskiri cottagiai 
arba Kotelis. Žuvauti, mau
dytis laįvukais važinėti.

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

kairei 1 mylia-
CEDAR BEACH 

HOTEL
JOHN STAŠAITIS.

Tel. Lowell 183 R 2.

GRAND OPENING
LOUIS TAVERN 

įvyksta Šeštadienį, Rugpiučio 29 d.
Kviečiame visus draugus, pažįstamus ir Kruopiškėnus atsilankyti 

į musų NAUJOS TAVERN atidarymą. Bus skanus užkandžiai vel
tui, grieš gera muzika, linksminsimės visi.

Savininkai: LOUIS IR BERNICE NIZINSKAI

%

•į .

: LOUIS IR BERNICE NIZINSKAI
4027 East Elston Avenue

Telefonas Irving 1782

ATIDARYMAS
NAUJAI ĮRENGTOS TAVERNOS

PO SUDEGIMO
v Užprašau visus i svečius.

šeštadienį, Rugpiučio 29 d., 1936
8:00 Vai. Vakaro iki Vėlumo Nakties.

ANNA KONCHUS 
1239 West 69th Street

; BUS UŽKANDŽIAI DYKAI. GERA MUZIKA.

“ ~ IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį ir šeštadienį, August-Rugp. 28 ir 29

2 u£ 19cNo. 2 
KENAI

VACUUM PAKUOTA

1 sv. 29c KVORTINĖ
BONKA ....

UNIVERSAL
SRIUBOS

Tomačių arba Daržovių 
MILŽINIŠKI KENAI

2 už 19c

HOWDY Ankstyvi Birželio

ŽIRNIAI
No. 1 KENAI

2 už J 9c

FRANCO AMERICAN

ŠPAGETAI
No. 1 KENAI

2 už 19c

DOUBLE QQ PINK

SALMONAS
No..! O J>Er
KENAI ....... . t už

H ŪME FRUIT

ČOCKTAIL
No. 1 O 9Qa
AUKŠTI KEN.fc už fcwU

FAIR HAVEN i

APPLE SAUCE I

No. 2 O
KENAI ........... & už 1

LOOSE WILES__________
Dutchess Sandwich

COOKIES..... sv. 17c

PAUL SCHULZE

GINGER SNAPS
1 SVARO PAK........................ 15c

KRIMP
COOKIES

DEW KIST
JUOD.-AVIETĖS

8 uncijų kenukas

2 už19c

B0RAX MUILAS
CHIPS ....................... pak. 23c

TWENTY MULE TEAM
B O R A X

1 SVARAS

KENAI

15c
UNIVERSAL AUGŠTI KENAI MAŽI
CARNATION
PET ................... ... 3 u^22c 4 už

UNIVERSAL

BLEACH
10c

STALEY’S

CUBE STARCH
2., 17c

PORK SAUSAGE ruk. sv. 25c 
CHICKEN ROLL 
THURINGER......
VEAL BOLOGNA

KVORTINĖ
BONKA ...

SAUSI CIBULIAI....... 4 sv. 11c
gt YVOS’ — * K-J .■> •. ...... • N ■> te M |ar • 3 sv. 25c
Puikus OBUOLIAI ...... 4 sv. 25c
Italiioniškos SLYVOS 2 sv. 15c

MATYKITE MUSU MĖSOS SKYRIUS!
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Mirė Davė Barry, 
kumštynių tarpi 

ninkas 
■a e ♦-

Dayid Henry Baryy, pąsižy: 
mojęs praeity referee 
kumštynėse, mirė trečiadienį 
Columbus Memorial ligoninėj, 
kur jis sirgo savaitę laiko 
Barry buvo tąypininkas Tuney- 
Dempsey kumštynėse Kareivių. 
Aikštęj rugsėjo mėnesį 1927 
metais.

1935 metais jis su keletu4 ki
tų asmenų rastas kalta? 
kaipo suokalbininkas iš
eikvoti Amalgamaitų kriaučių 
banku Chicagojį $^4,735. Ape
liacijų teismas šį sprendinių 
pakeitė ir pasiuntė Barry bylų 
naujam nagripėjimpi. • Antrų 
kartą Barry byla butų buvus* 
nagrinėjama teisėjo Sabath 
kambariuose, bet kaltininkas 
mirė.

Pavojus balsuoto
jams

Cliįcagoj prakaitoma 
Q12,113 balsuotojų. Tačiau, 
kad jie turėtų teisę balsuoti 
ateinančio rudens rinkimuose, 
jiems reikia iš naujo užsiregi
struoti. Tuo tarpu iki registra
cijos uždarymo beliko apje 25 
dienos. Teisybė, prie tų 25 die
nų dar reikia pridėti šeši pus
dieniai. Laiko, reiškia, nebe
daug.

O iš viso iki šiol per tris 
savaites teužsiregistravo tik 
34,181 asmenys. Ęendrai, Įcaip 
dabar registracija eina, kas
dien užsiregistruoja 3,253 
žmonių. Jejgu ir ateity taip 
povai chicagiečiai registruo- 
sis balsavimams, kaip iki 
šiol, tai, tūkstančiai ir tuks7 
tančiai jų pasiliks neužsiregis
travusių ir neturinčių teisės 
rudeps rinkimuose .balsuoti.

1,302,000 vežimų pa
tikrinta 
• • r

Vežimų laisnių komisioųię- 
rius Thomas E. Gordon pa
reiškė, kad iki šiol 302,Q00 au- 
tomobilių ir trokų patikrinta 
ir jiems išduota paliudymai, 
kad yra saugus važiuoti.

Stotis patikrinimui vęžimų 
iš Burnham parko po 1 die
nos rugsėjo bus perkelta į 
Riis parkų, prie Fullerton ir 
Narragansett avenue. Nuo tos 
dienos policija pradės duoti 
paliepimus stoti j teismų tiems 
trokų ir automobilių opcruo- 
tojams ir savininkams, kurie 
neturės patikrinimo . “stike- 
rių.”

Pasitraukia žymus 
pręfesorips

Robert Morss Lovett, anglų 
literatūros profesorius Chica- 
gos universitete, pasitraukė iš 
reguliarių universiteto moky
tųjų štabo vakar, rpgpi|ičio27 
dienų. Jisai sulaukė 65 metų 
ir ištarnavo, kaip profesorius, 
virš 15 metų, reiškia, susilau
kė pasitraukimo amžiaus, bu
čiau profesorius Lovett pasi: 
liks prie universiteto kaip mo
kytojas emeritus.

Žuvautųjų armija
Bert Vanderwarf, Chicago 

Motor Club keliauninkų biu
ro menedžeris, praneša, 
šiemet Jungt. Valstijose vasa
rotojai yra išsiėmę žuyavimųi 
laisnių, arba žuvaviiųui ir me
džioklei kartu, viso 5,121,320. 
Bet aktualiai žuvautojų skai
čius esųs kur kas didesnis, bfi 
daug žmonių žuvauja jurosp, 
įlankose arba kitose yietosp, 
kuriose vanduo pakyla ir nu
puola ir kuriose laisnių žu
vauti nereikia.

Esant penkiems milionarų? 
žuvautojų šaly, netenka <steb|- 
jis, kąd pradeda jaustis žu
vies trukumą ypač ežeruose įr 
upeliuose. j

Mirė žymus balso 
lavintajam

-   ■ ■ - . Į Į U| »

Trečiadienį, rugpįučjo 26 d., 
mirė Umb^rto Redųąchi 73 
ipetų, buvęs jaunesnėse dieno
se OĮpęįos c^Dininkas Italijoj, 
o per ilgų eilę vėlesnių metų 
balso mokytojas .fthicagoj. Be- 
duschi pastaruoju laiku gyve
no adresu 4453 Greenwąod 
avenue.

Homecoming celeb
racijos Chicagoj

Chicagos mero ofisas išleido 
pranešimų, kąd artinusi lai
kas, kurs yra mieste apvaikš
čiojamas kaip Homecoming 
iškilmės.

šiemet šios iškilmės bus ap
vaikščiojamos nuo rugsėjo 
mėpesip 6 iki 12 dienos.

Tarp kitų pramogų, planuo
jamų tai savaitei atžymėti, 
yra nųžįurėta šje įdomus pa
rengimai : rodeo— šiaurvaka
rių npesto dąly, nųmų paroda 
—pietų pusėj ir kūdikiu paro
da—šiaurinėj miesto daly. Be 
to, specialiai programai bu? 
patiekti įvairiose kolonijose 
arba apielinkese.

Liaudies šokiai Ka-
. . H I . » . •

reivių Aikštėj
Darbo Dienoj — Labor Day 

—Kareivių Aikštėj Chicagos 
pąrkų cįįstriktąs ruošia Pa
niškų liaudies šokiu progra
mų, kurį išpildys įvairios Chi
cagos gyventojų tautinės gru
pės. Jų tarpe vięnų didžiųjų 
grupių bus lietuvių. Jai vado
vauja Vytautas Beliajus. že
miau paduodama surašąs tų 
lietuvių ir lietuvaičių, kurie 
jau dabar ruošiasi kalba
miems šokiams:
Vytautas ĘęliajtĮs,

5657 S. Sangamęn Street 
Aldonų Rutkauskas; i

4442 So. Westęrn Aye. 
Birutė Kremianis,

4102 So. Artesian Avė.
Julia Katkus,

2507 Węst Q9th Street 
Venta Kartanas,

2555 W’ 69th Street
Rūta Kartanas,

2555 W. 69th Street
Evclyn Kazys,

7253 S. Western Avė. 
Lillian Baronas,

8605 Marshfield Avenue■. t k < • n- .. f » * . ■ 1 i’< , « 't .»»«»•< •F*'

Jane Matecunas,
6516 Roękwell Street 

Alberta Pąsateris,
2912 So. ^Vallųcy Sfręet 

Frank Snukst,
3326 So. tylorgaų

Mollie Blynas,
3239 So. Lowc Ąyenue. 

Anna Kasparas,
3422 So. Union Avenue 

John Kasparas,
3422 So. Union Avenue

Bcrnięe Ribelis,\
3211 Sq. Morgan Street 

Joseplpne Schaffer,
2884 Archer Avenue

Betty Laubę,
6343 Sq. Troy Street 

Josephipe Seminarą,
2710 So- Cowę Ąvenųę 

Rose Mirabella,
2630 So. Lowe Avenue 

Phyįlis Layorci,
2813 So. Union Avenue

Eleųnpr Pujszis,
2713 Ęmcrald Avenue ‘ 

Ąlbįp Ązųka?, \
5657 So. Sangąmon Street 

Mildred Jakubka,
4052 S°- Artesiap Ąyenųę 

Hejlęn Beika,
714 W. Eųglęiyood §t. 

Bernicę U^ųndenas,
6753 So. Maplęwood Avė. 

Albert Uzandęnas,
6753 Šo, Maple\yood Avė. 

Valeria Valichka,
2507 W5st 69Ui Street 

Lįllian Pinskas,
7005 So. Talman Avė.

Sophie Rubin,
3126 So. Lowe Avę.' 

/oan Wodman,
3253 So. Lime Street 

Joseph Simbal, . , JL

BRAND

DAILY BUSINESS DIRECTORY
American 
Bourbųų 
Whiskey

12 
Menesių 

Sena

90 PROOF

STIKLIUKĄ
Visose
Gerose

Gėrimų 
Krautuvėse

Tavernų S a v t- 
ninkai Pašaukit 
reikalaujant mu
sų atstovo: 
VICTORY 5382

VIENINTELIS DISTRIBUTORIŪS WHQLĘSALE ONLY

BRIDGEPORT LIQUOR COMPANY&
3252 S. HALSTEDST. CHICAGO
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Place Julia Rakštis

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
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$is skalus yra, vedamas tikslų pągelbęti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių pagrastų ir nepaprastų daiktų, tntaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
Tięgajiter fusirasti ko ieškotpašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskit^ Pilnio 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.
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• AUTOMOBILIAI IR
AUTO MEKANIKAI
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobilių pardavėjai ir auto mer 
kanikai, kurie kiekvienam Užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales 
Vienintelis lietuvi? pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURĄITIS

806 West 31-st Street 
n Victory 1696"

John Spitlis
Gas ir " Auto Taisymo Stotis 

4050 ARCHER AVENUE 
yirginia 2121.

Al Lankus,
930 W. 35th Place

Felix Thomas,
1038 W. 32nd Street 

Vytautas Norgaila,
4454 So. Richmond St.

Rųta Rudi^,
Ruth Janulis, ®

2640 West 69th St.
Kazys Dulinskas,

828 Wcst 33rd Place 
Nora Skamaras,

6804 CalumetA venue
LuęiU.e Ąrmstrong,

6830' South Bark Avenue
Chąrjes Rudąusįcas,

54 Ėašt Divisipji Street 
Raymond Rudauskas,

54 East Division Street
Stęlįą Stankus,

1/44 So. Union Avenue 
Mary Staskus,

1744 So. Union Avenue 
Betty Kucharik,

1811 So. May Streęt

,, /r* vycoi Place
Mary Plikinsiąs, 
f 653 W. 14tli place 
Venus Tum6s&,

3’252 N. Nagie Streęt 
Arthur , Tumdsa,

3252 N. Nagie Street 
Levergne Tunipsa,

3252 N. Nagie Street 
Eugene Viltis,

1646 N. Bell Ąyenue,
Leo Berikus,

1739 No. Į?airficld Avenue 
Lucile Bartkus,

1739 No. Fairfield Avenue
Irene Srubas,

3307 LeMoyne Avenue 
Helen Maczis,

3353 EvergreOn Avenue 
Genevieve Maczis, ■'*' v* ,.*-v . 1 •

3353 Evergreen Avenue 
Stella Ebenskis,

’ 1634 N. Cajnpbcll Avenue 
Ludwiha Malinauskas,

1634 N,. Čąjnphell Avė.
——-T—■< , ,■ i T'" ■ i til ii 111 i ——

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

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

gno-

^BARZDASKUČIAI 
BARBER SHOPS

J. GRISKĖNAS BARBĖK SHOP 
’ Gražiai kerpa plaukus.

3218 So. Wallace JįJtręet

Ėducational
Mokyklos

ANGLŲ KALBA
Prisįunčiame paštu pilną kursą ang

lų kalbos. 
Amerikos Lietuvių Mokykla 

8106 S. 'Halsted St., Chicago,1 III.

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KlinikaTonsilai išimami 
1 vaiįąms .... ........—.

Palagas ligoni
nėje ....................

Akušerija na
muose ... ...—-----

Medikais egzami- 
tiacija ...........

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So. Kedzie Avė.

TAVERNOS
Pete’s Place

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

PETER SUDENT, Savininkas. 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

. Tel. Prošpect 8175.
i l :. . A ..

New Centųry Tavern 
BERGHOFF ALUS 

3149 So. Halsted St 
Tel. VICtory 2679

ANGLYS^COAL
TęL Republic U02 

CraneCoalCo. 
5332 S. Long Ąvę, 

Chięago. ĮĮL

Pocahoritas Minę Ruh Sęreened ’ 
5 tonai ar daugiau $7.QQ tonas

Smųl^ęsrti $6.80 tonas/

Chernauckas Coal
Cęmpaay

1900 So. Union Avė.
( Tel. CANAL 2183 ,

....................... ............ I I »||. IĮ | I t I
■ t" \ • 11 .    1" * ■ ’ " ■ ■ t   ■ «1»

Butų gerpi, jei lietuvių gru
pe iškilmėse pasirodytų did
žiausi. Iki iškilmių dar yra 
šiek tiek laiko. Taigi jaunuo
liai ir jaunuoles turėtų tuojau 
susižinoti su p. Vytautu Be- 
Ijąjum ir padidįuti lietuvių 
grupę. —X.

Siunčiam Oėlen Telegramų | VIsm
* Pasaulio DAlifl • “*

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Hąlste^l St.
Tel. BOUlevard 7314■ ________________ r » / ?

r»„

įLaidotiiviij Direktoriail

FORT DIGK, Cal. — Ūkininkui Abe Kindal nereikia rupiiv 
tis apie triobų. Išsikapstė jis sau “butų” didžiulio raudonme
džio struobryj ir ten apsigyveno.

BRECKE^ĘIPPF, Coio.‘
p^si^vipa tprįtoęįįų, kuri iki šiol buvo “no mąn’s land”.

» REPublic 8340

JUOZAPAS
•v* s,.’ :• * ?

JUOZAS DRANSĘJKĄ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugpiuČio 24 d., 7 vai. vak., 
1936 ip., sulaukęs 50 m. am
žiaus, gimęs Babtų mięstę, 
Kauno apskrity.

Amerikoj išgyveno 32 metus.
Paliko' dideliame nubudime 

moterį ' Petronėlę, po teVa^s 
Kasparaitį, sųpy Alfonsą ir 
broli Stanislovą Dranseiką Cfri- 
cagoje. O Lietuvoj broli Joną 
ir 'seserį Oną.

Kūnas pašarvotas randasi 
direkt. Stanley Sącharskįo ko
plyčioje, 173§:/WaBanšia Avė’.

Laidotuvės , įvyks1 rugpjūčio 
29 d., 2 vai. po piet. iš ’kop
lyčios į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Juozo Dranseikos 
giminės, drangai ir pažį^tamį 
esat nuoširdžiai kvieciaipi dą- 
lyvauti ’ laidotuvėse ’ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis ir Moteris.

Laidotuvėse patarnauja Laid- 
Direktorius, Stanley Sachars- 
kis, Tel. Brunswick 2535.

?120Q 
>45-00 
*1500 

>1-00

* PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

Tel, Englewood 5883—5840

Joseph Rūta Tavern 
ĘERGHOFF IR AMBROSĮĄ 

ALUS.
3267 So. Halsted St

; • i • * • . . - .i

. I , < 1 „ . . iii 1' » J k . " « .1 N* . KfV f Ii ,«•

Jos. Jacikas Tavern 
Pranešu visiems draugams ir pažįi*' 
tamiems, kad esu Tąvęrn biznyje. 
lĮfusiJ užeigoje visados randasi jęe* 
ros' Ihišiės degtinė, vynas, Ąhtarozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais, 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti | musų naują užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI 
Tel. Englewood 2792 

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

Barus Studio
VISOKS FOTOGRAFIŠKAS 

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St.

• RESTAURANTAI
Universal restaurant

ŠVIEŽUS NAMINIAI VALGIAI 
‘ 750 West 31st Street 1

A. A. NORKUS, Savininkas. ■1

MEMEL CAFE « ė % r t • * • ■ * r <

1325 North Halsted Street
Musų užeigoj visuomet randasi ge
riausios rųšies gėrimai kaip ameri
koniški. taip importuoti Ir 'visokios 
rųšies maišyti alUs Miller HighLife. 
taipgi gaminame kasdiena šiltus pie
tus. užkandžiu visuomet' randasi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame 
visus draugus TV pažįstamus atsilan
kyti.

Savininkės Mama ir Dūkti.
EMMA IR EMĮL?.

EAGLE RESTAURANT.— Peter 
Vegis, Savininkas.

1745 South Halsted Street.

• RANKDARBIAI— 
FANCY GOODS SHOP

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

PETE YOUNG
82nd and Kean Avenue

Auburn Fancy
Goods Shop

Atliekame Rankų Išsiuvinėjimą
3108 SO. HĄLSTED STREET

• RAŠOMOS M ašine 
LES—Typewriters

Rašomos Mašinėlės
VISOKIOS IŠDIRBYSTĖS 

*15.00^.” Jji 
PERKAM ‘ B 
PARENPUOJAM 
PARDUODAM? 
PATAISOM — W 
RIBBONĄI ....................

25 metai patyrimo
DARĘAS GARANTUOTAS

Wagner Typewriter 
Sales & Service 

3712 SO. WESTERN AVĖ 
A' i " . ,

I

E. WAGNER
Tel. Lafayette 3534

CHICAGO, ILL.

• SALDAINIU KR-- 
SWEET SHOPS

Milda Sweet Shop 
Saldainiai, Cigarai ir Cigaretai 
3150 §0. HALSTED STREET 

P. SIRBIKE, Savininkas.

♦ SIUVĖJAI—TAILOR
John (Gricius Tailor 

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

821 West 34th Streęt.
Tel. Yards 5335’

r * .............. ’ " • |1

SiUSKŪPER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1o prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

LEGION INN
Pranešam draugams ir pažįsta

miems, kad esame naujame tavern 
biznyje. Musų užeigoje visados ran
dasi • geros rūšies ' degtinė, vynas, 
Cream City alus, cigarai, cigaretai. 
Penktadieniais veltui" žuvis, "Šeštadie
niais užkandžiai ir muzka. Erdvinga 
svetainė gražiai išpuošta dėl vestu
vių, parių ar kitų parengimų. Savi
ninkai STA^TEY^BAGŲONAS IR

270^ 47th Street
• • M •••!>- -........<

Green Ąpll Tavern 
Musų užeigoje visados randasi geros 
rųšies degtine, vyrias, Ambrozia alus 
10 uncijų už 5c cigarai, šeštadie
niais4 mužiką įf malonus patamavi- 
masl Kviečia Savininkė—

ANNA DAMBRAtJSKIENfi
817 We$t 3|th St.

Tel. Bouleyard 9336

Maike Biągo Tavern
Musų užeigoje randasi geros rų

šies degtinė, vynas, Monarch alus, 
cigarai ir maldųlĮs ^patarnavimas. 
Prašome visi draugai ir lietuviai at
silankyti ir linksniai laiką praleisti.

Navininkas MAIKE BIAGO 
Tel.Lafąyeite 1490 

4358 So. California A v.

Įattk Tavern
Visokios rųšįęs gėlimai kaip ame

rikoniški taip‘Importuoti: degtinė, 
šampanas, vynas, Schlitz alus ir ci
garai. Penktadieniais veltui žuvis ir 
muzika užeiga gražiai išpuošta, lie
tuviškai^ piešiniais ir malonus pa
tarnavimas. Savininkė FILOMENA 
NEZELSKIENE, Tel. Pullman 0151 

136 E. 107th Street

Tree Star Inn
Pranešu visiems draugams ir rėmė
jams, kad atidariau naują taverną, 
kur randasi‘gero? rūšies degtinė, vy
nas, Schlita alus, cigarai, cigaretai. 
Penktadieniais ^ųyis dykai, o šiomis 
dienomis skanus užkandžiai ir malo
nus patarnavimas. Savininkė

MARCELLA VALENTAS
3245 W. 63frd St. Hemlock 4097

Lietuvys Venckus 
Bruno

Wholesale Liouor Pardavėjas 
4270 ARCHER AVENUE

Phone Lafayette 2114 _ „j
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CLASSIFIED ADS
Federalių

Parke, pradedant

ir Flo
ofiso apie

ir Jo 100,000 žmonių
Hemlock 0765.

ILL.

n i aipašažieriu

Furs
tai keliaujantys

1900 S. State St.PARENGIMAI Milijonus lijo PRANEŠIMAI

CLASSIFIED ADS

9984 Vincennes

Padarom dokumentus.

SVIEZOMĄ Labiau-Sašvelnintų OLD GOLDS!

kaip šykštuolis
parduodat ar

patyrusių atmatų

rinktinio derliaus

palaiko juos
© P. LoriUat-d Co.i Ino*

Personai
Asmenų Ieško

tik menkniekis” 
O, vyruti! koks

lapų šviežumą 
savo auksą.

Business Service
Biznio Patarnavimas

Farms for Sale 
Ūkiai PardavimuiSkelbimai Naujienose 

duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Financial
Finansai-Paskolos

PASIRENDUOJA Marųuette Par
ke vienas arba du kambariai. Gali
ma vartoti virtuvę. 7230 So. Rock- 
well St

Business Chances
Pardavimui Bizniai

REIKALINGA moteris arba mer 
gina vidutinio amžiaus prie abeL 
no namų darbo. Kambarys ir val
gis ant vietos.
8958 West lllth St. Tel. Beverly 
0005.

Lengvai 
Parduosit ar 
Nusipirkot 
Real Estate

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS 
padaro juos Labiau-Sušvelnintais!

PARSIDUODA dviejų aukštų bu- 
dinkas su bizniu, 125 pėdų frontas, 
prięinamai 
Geo 
Avė

skaičius čia jau nukrito 10,

Brown, 
tel. Spaulding 9207

Mrs. Margaret Douglas 2( 
metų, 746 North Clark Street 
už pardavinėjimą narkotų nu
bausta metams, - kalėti pataiso' 
namuose. / • i'

Parduos biznį atskirai. 
Mannel, 

City.

Kai policininkai mė 
automobilio

Help Wantcfd—Malė 
Darbininkų Reikia

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

i. Cash 
Pamatvkite

Mrs. Anna Bitin

REIKALINGA paskola $2,000 ant 
pirmų morgičių ant 3 flatų mūri
nio namo. Norinti investuoti sau- 
?iai pinigus, atsišaukite Mr. Brown, 

250 No. Spaulding. Tel. Spaulding
9207..

Roselando SLA 139 ir Burnsideš SLA 63 kuopos rengia bendrą 
pikniką ateinantį sekmadienį, rugpiučio 30 dieną, A Rai- JT* ’ v*budžio; farmpj, Willow Springs. Kalbės SLA iždo globėja 
E. Mifcužiute, bus įvairių žaismių. Trokai nuveš publiką į 
pikniką veltui. Burnsidėj trokai išeis 10 valandą ryto nuo 
Tuley Parkdr 90 gatvės, o Roselande 10:30 valandą ryto 
nuo 107 gatvės ir Edbrooke avenue.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 226 kuppa turės išvažiavimą 
sekmadienį, rugpiučio 30 dieną, Jefferson miškuose. Įžan
gos jokios nebus. O kai dėl laiko, tai kas kada norės, tada 
galės atvažiuoti. Visi kviečiami dalyvauti išvažiavime.

’ Antanėlis.

Trečiadienį, rugpiučio 27 
Grant Parko koncerte dai-

Savinin-
1250 N. Spaulding

banditus 
žinią policijai.

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbe, geri namai, gera alga 
vaikai 12-14. Kedzie 8336.

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

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas ir 2 flatų medinis užpakalyje 
tikras bargenas. Savininkas St. Zla- 
tos, 959 West 18th PI.

JAU APGAUTI! O. G-Men juos 
apsupo! Tai “blogieji aktoriai” 
... Sausra, Drėgmė ir Dulkės... 
kurie vagia šviežumą ir kvapą 
cigaretų.

Kad apsaugoti tą Labiau-Su- 
švelnintą Old Goldstur tingumą

REIKALINGAS žmogus prie ta- 
vern kaipo porteris, kuris galėtų ir 
dirbti prie baro—-7427 So. Western.

P-nia Virginia Portfield ne
seniai apkaltino Philip M. Ho- 
bartą išeikvojimu jos pinigų 
$32,000. Hobartui grūmojo ka
lėjimas. Bet kai atėjo laikas 
bylai nagrinėti, tai pasirodė, 
kad visi kaĮtiųimai pražuvo, 
ba kaltinamasą}n ir kaltintoja 
apsivedė. ( ,

ir atsilan 
mokėti ne

Dalykas toks, kad policininkų 
skvadas pastebėjo nužiurėtiną 
automobilį Ashland gatvėj prie 
45-tos 
gino . 
išklausinėti, tai šie neprisilei- 

Jie paspruko į stok j ardus, 
sukinėtis įvairiais skerske- 

Policininkaį besivydami 
Pagalios po-

PARSIDUODA bučemė ir groser 
nė, labai pigiai. Priežastis pardavi
mo—liga. 653 West 18th St.

REIKALINGA’ vidujinio amžiaus 
moteris, prie namų darbo, šeimynos 
nėra. 5204 W. Harrison St. tel. Co- 
lumbus 3789.

PALIKES NAŠLIU parduodu 64 
akrų gerą farmą pigiai, su ar be 
stako, naują barnę, 6 kambarių na
mą, skiepas po visu namu, peivytas 
kelias, elektra, lietuvių kolionija. 
Rašykite John G. Mitrin R. 1, Free- 
soil, Mich.

Lietuviai ir lietuvai
tės paėmė leidimus 

vedyboms

Metai kalėti narkotų 
pardavėjai

IEŠKAU Jono, Antano ir Stasio 
Jokubauskų. Paeina iš Spruktų pa
laukės. Turiu svarbų reikalą. Meld
žiu atsišaukti vakarais. Domicėlė 
Bružytė iš Motiškių, 848 West 33rd 
St., Chicago.

Vyriausybė praneša, kad 
šiuo laiku Illinois valstijoj yrą 
statoma penkiolika ginkluų- 
tuvių (armories).

3. FLATŲ 2 po 8 ir 7 kambarius 
mūrinis, gražioj apielinkėj, 1 blokas 
iki Madison kampo. Mainysiu ant 
mažesnio namo su bizniu, 
kas Mr. 
Avė.

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 metų.

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

CANAL 8500

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

1728 S. Halsted St., Canal 9345.

Stato 16 ginkhio 
tuvių

GREITAS PATARNAVIMAS
Skolinam pinigus ant mortgičių 
Užrašom visokios rųšies apdraudas 
—Insurance.
Išrenduojam, parduodam arba išmai 
nom nekilnojamas savastis.

Z. S. MICKEVICE and CO.
6816 So. Westem Avė.

Hemlock 0800

eme
liais
pradėjo 'šaudyti
policininkai suėmė nužiūrėtuo
sius, bet ginklų pas juos nera
do, ba tur būt šie spėjo išmesti 
juos.

Suimtas Hyman Jersky 24 
metų, 3530 Wost 12 place, ii 
Jerry Siegal 26 metų, 3215 
Grenshaw Street.

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.

PAIEŠKAU Juozapo Šepučio iš 
Žygaičių parapijos ir kaimo. Girdė
jau gyvena Minneapolis, Minn. Jis 
pats ar kas žinote, praneškite. Ni
kodemas Šeputis, 3348 So. Morgan 
Street.

REIKALINGA 
popieriams sortuoti. kreiptis tuojaus 

Thomas Paper Stock Company, 
841 West 22nd St.

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

PRANEŠIMAS
CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS

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

2. KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTŲ MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių 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 Jr 
$16 per savaitę. Pomirtinė—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.25.

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA, 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Teatras Mark White 
Square Parke

BRIDGEPORT 
vodevilių programai bus pa 
tiekti Bridgeporte, Mark Whi 
te Sųuare 
ateinančia savaite, rugpiučio 
31 dieną. Viso bus patiekti 
keturi programai 
kiusiai publikai 
reiks,

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,

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

100,000 klausėsi 
koncerto

Mokytojai dabotojų 
vietoms

Šaudymas stokjar 
duose

MERGINA patyrusi—vaikus 
žiūrėti ir virti, 
kambarys, vana, 
Mann

ir retą rinktinio derliaus taba
ką, Old Gold išdirbėjai išrado 
dvigubą Cellophane pakelį, tokį 
pakelį, kurs neperleidžia nė oro, 
nė dulkių. DVI eilės geriausio 
nepermerkiamo Cellophane sau
go Old Gold’s

2 EILES “CELLOPHANE”
Dirbtuvės šviežume!

Praėjusios ir šios savaitės 
lietus, nors ir taip dar suvė
lavęs, reiškia milionus dolerių 
farmeriams.

Kai kur lietus kornų nebe
pataisys, bet yra ir tokių vie
tų, kur jis padės jiems pri
nokti. Vien tai reiškia jau mi
lionus dolerių.

Toliau—ganykloms ir paša
rui pastarųjų dienų lietus rei
škia kitus milionus dolerių.

Pastaruoju laiku į Chicagos 
jungtinius stbkjardus būdavo 
atgabenama pot galvijų 
kas savaitė. Lietui palijus, jų

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

PARSIDUODA bučemė ir gro- 
sernė Geroj vietoje—Lietuvių apgy
venta kolonija. Biznis išdirbtas per 
20 metų— parsiduoda už labai mažą 
kainą—parduosiu už pirmą pasiūly
mą. Priežastis pardavimo — 2 biz
niai. Atsišaukite pas savininką, 

4535 So. Wallace St.

Tūkstančiai stok j ardų darbi
ninkų trečiadienį skubiai iėš 
ko j o vietos pasislėpti nuo kui 
kų, kurios lekiojo šioj gaiviau 
šioj Chicagos pramonės vie

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies Stogus, tdiįiki dirbame blėties 
darbus. Lengvoj išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965

Šie vaidinimai ruošiama 
rugpiučio 31 ir rugsėjo 1, 2 ir 
3 dd. Pradžia kiekvieną kartą 
8:30 valandą vakare. Persta
tymai taps išpildyti atvirame 
ore.

Pirmuosius du vakarus, bū
tent antradienio ir trečiadie
nio, aktoriai ir aktorės išpil
dys vodevilio programą, o ki
tus du vakarus programus at
liks American Minstrels.

Minstrels 
dainiai. Amerikos keliaujan
čių dainių meliodijos ir jų 
dairios yra žinomos per pas
taruosius šimtą metų. Tačiau 
jos keičiasi ir, dėka to, pasi
lieka vis nauja pramogų for
ma.

Kad “atdaryti 
tų dviejų eilių, 
skirtumas tos extra eilės padary 
to cigaretų šviežumo!

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI 
RIMOS ĮSTAIGOS

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 iCo., 166 N. Michigan. 
Atdara vakarais.

REIKALINGA vyrų—stiprus vy
rai—šapų darbams—dirbtuvėms — 
mokiniai. Ali Trades Employment 
Bureau, 309 So. La Šalie St, kamba
rys 101.

DIDELIS BARGENAS.
Didelis išpardavimas lotų South 
Sidėje namų atstatymo apielinkėie, 
taipgi turime kiek ir North Sidėj 
arti ežero. Kainos yra pačios žę> 
miausios Real Estate istorijoj—ir 
jei jus norite padaryti kiek pinigų 
rašykite mums tuojaus šiuo adresu 

Naujienos, Box 502 
1739 So. Halsted Street

Tačiau tūlose vietose 
toli gražu 
sausrai įveikti 
kalinga.

dar 
neištėnka lietaus 

daugiau rei-

PARSIDUODA tavern arba ran
duoja—turi paaukuoti dėlto, kad tu
ri kitą biznį—biznis eina—prieina
mai. 10419 So. State. Pullman 5254.

Vyrai, nėra reikalo! MES BEGALIME pavogti

šie lietuviai ir lietuvaitė* II 
•lėmė laisniui (leidimus) Ts 
dy borus:

Peter Sadowski 27
rence Iwinski 19 m.

Joseph Trytels 23
sephine Anglickis 20

Vincent Krug 30 m. ir Helen 
Makris 21 m.

Peter Barkowlis 42 m.* ir Lo- 
rebta Kuss 29 m.

Trys 
tizens* 
adresu 
kurs randasi antrame namo Charles Thomas. šiaip Šių 
augšte. Tai atsitiko ryte, pirm koncertų pasiklausyti susiren- 
negu susirenka ofiso žmonės, ka apie 30-40 tūkstančių žmo-

Pasigavę dženitorių, bandi-jnių. Trečiadienį betgi kiau
tai pradėjo klausinėti jį kada sėsi rekordinė net Grarit Par- 
susirėnka 
Tuo tarpu atėjo 
įmetė apie 20 pašto siuntinių 
į ofisą ir pamatęs 
išbėgo duoti 
Banditai spruko lauk, pasiė
mę atneštus pašto siuntinius

1 BRIGHTON PARKE
Dviejų flatų po 6 kambarius mū

rinis namas, aukštas beismentas, 
dviejų karų garažas, platus lotas. 
Kaina $5900. Mažas įmokėjimas. 
Priims mažą namą arba lotus į mai
nus. Kreipkitės 4436 So. Fairfield 
Avenue. Tel. Virginia 0563, pirmos 
lubos.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 

Tel. Boulevard 0250

Geri namai—savas 
gera alga. Mrs. 

Meyerhouse, Calumet 5540.

SUPPLY COMPANY 
INCORPORATED 

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

J. MOSCIPANr 
Prezidentas ir Vedėjas. 

4916-18 SO. WESTERN AVĖ.
CHICAGO

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

Garsinkit Dabar

George E, Mahin, augštųjų 
mokyklų mokytojų asociacijos 
ekzekutyvis sekretorius, pra
neša, kad jis kreipsis į moky
tojus prašymu apsiimti dabo
ti balsavimų stotis lapkričio 3 
dieną. Butų gerai, kad juo 
daugiau mokytojų sutiktų 
šioms pareigoms eiti, nes jie 
yra kur kas švaresni, negu 
daugelis smulkių politikieriu-

LIKVIDUOJAMA South West 
Apartmentai ir biznio nuosavybės, 
taipgi farmai, kainos mažesnės ne
gu pusė originalės morgičių vertės. 
Specialiai kampinis dešimts apart- 
mentų 8 keturiniai ir 2 penkiniai, 
pilnai išrenduoti, geros pajamos. 
Kaina $22,000, rakai. Naujienos, 
Box 503.

viršininkai, ko koncertams minia 
laiškanešis.

Padare holdapą pas 
kolų ofisui

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

Real Estate For Sale 
Namai-žemė,, Pardavimai

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

banditai įsiveržė į Ci-
Loan Association ofisą
811 West 63rd Street,'navo žinomas baritonas John 

namo Charles

j Furnished Rooms
RENDON 2 furnišiuoti kambariai 

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

COAL
y 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

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia_______

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

Long Beach 3385

Partners Wanted 
Pusininkų Reikia

IEŠKAU pusininko į bučernės biz
nį arba parduosiu visą. G. Stašaitis, 

4911 W. 14th St., Cicero, III.

Furniture & Kixtures 
_____ Rakandai-Įtaisai_______

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. 
arba ant išmokėjime. F-----
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

CALumet 5269




