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NEW YORK, rugp. 30.
Lėktuvui nusileidus tarp pikni- 
kuotojų Bronxe, vienas žmogus 
liko užmuštas ir 3 sužeisti.

žmones 
6 sun- 
dviems 
20 ke-

— toU- 
kasdie

30. — 
ieško 

kuriuos 
padėje- 

kapt.

Ankščiau
narys

CHICAGO. — Keturi 
liko vietoj užmušti ir 
kiai sužeisti susidūrus 
automobiliams ant US.
lio, netoli Michigan City, Ind. 
Du užmuštųjų ir visi sužeistie
ji buvo chicagiečiai, važiavo 
poilsiui į Saguany Lake, Ind.

Vyriausi sukilimo
Ispanijos didžiūnai.
sias finansuotojas yra Juan 
March. Portugalija atvirai 
remia sukilėlius.

YREKA, Čal., rugp. 
Policija ir gyventojai 
dviejų brolių Bright, 
įtaria nužudžius šerifo 
ją, konstabelį ir jurų
Seaborn, kurie buvo išvykę j 
kalnų kaimą Horse Creek 
tuos du brolius areštuoti.

AVELLINO, Italijoj, rugp. 
30. — Mųssolini pasigyrė, kad 
jis į kelias valandas galys su
mobilizuoti 8,000,000 kareivių 
armiją.
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Pirmas ir Didžiausias ,Lietuvių Dienraštis Amerikoje

Reikalauja Demokratijos ir Laisvės Lietuvoje
Dr. J. Šliupo ir Vaineikių f areiški- 

mas Seimo Atstovams
Kelia balsą prieš cenzūrą ir reikalai! ja 

amnestijos kaliniams
Smetonos “seimas”, kuris 

buvo išrinktas, boikotuojant 
rinkimus visoms Lietuvos poli
tinėms partijoms, rytoj pra
dės Kaune savo posėdžius. J 
jo narius atsikreipė buvęs ame
rikietis Dr. Jonas * šliupas su 
kitais dviem Palangos gyven
tojais, Dr. L. Vaineikių ir j'' 
žmona, reikalaudami, kad butų 
pravesta tam tikros reformos 
Lietuvoje.

Jų raštas, kurio kopija-už
vakar pasiekė “Naujienas”, yra 
adresuotas Kretingos 
ties atstovui, p. Kiprui 
nui, ir persiųstas taip 
tiem dviem atstovam.

Rašto autoriai 
seimas jų balsą 
steigs Li^tyivoje 
santvarką, kurios
nuo 1926 m. gruodžio mėn 
perversmo, čia paduodame to 
dokumento tekstą ištisai.

apskri • 
Stanku- 
pat ki

tikisi, kad 
išgirs ir at- 
demokratinę 
tenai nebėra

Lietuvos ūkis prie Lenkijos sienos. Dalis to ūkio yra Lie L • 
įtuvos pusėj, o kita dalis — Lenkijos.

Sukėlimui pinigų ap- 
siginklavimui, liafciai 
padvigubino taksus

Suimtas įtariamas 
apiplėšimu “N-nų” 

pasiiiiitmės

Palanga, 1936, VIII, 17.
Kiprui Stankūnui,
Apskrities atstovui

priimdamas pasvei

J. M. p.
Kretingos 
seime.

• Malonėk,
kinimą, žinoti, kas mums pilie
čiams rupi, ir kokių reformų 
valstybėje mes trokštame susi
laukti.

1. Lietuvos Respublika priva
lo būti demokratiška, nes gy
ventojų daugumą sudaro pilk- 
sermėgiai ūkininkai ir netur 
tingi miestelių gyventojai. Nė 
theokratijos, nė oligarchijos, 
nė aristokratijos negalime pa
kęsti, nes luomų nepripažįsta
me. Demokratija yra vienin
teliai teisinga valdymosi for
ma. Bent dauguma esama 
kiaules ganę.

2. Konstitucija privalo būti 
pataisyta ir teisingumu parem 
ta. Visi piliečiai (be išimčių) 
turi būt lygus akyvaizdoje įsta
tymų, kurie privalo būti kodi
fikuoti, niekam (nė bažny
čioms, nė ponijai) privilegijų 
neteikiama. Piliečių laisvės ir 
teises privalo būti nustatytos 
(žodžio, presos, sąžinės, tikėji
mo ir netikybos, susirinkimų, 
organizacijų, ir talkininkavi
mo), lyginai kaip ir pareigos 
šeimoje, bendruomenėje, ir val
stybėje (vaikų ir tėvų atsineša
mas vieni į kitus, darbštumas, 
altruizmas, patriotizmas, žmo
niškumas, švarumas, guodone 
kitų ir visos žmonijos).

3. Lietuvai be seimo atstovų 
reikia dar senato, kurio funk
cijomis butų: ratifikavimas su
tarčių su svetimomis valstybė-

mis, kontroliavimas viešų įstai
gų, ir priežiūra vykdančios val
džios biudžeto panaudojime.

4. Bažnyčią reikia atskirti 
nuo valstybės. Bažnyčias pa
laiko jų dogmoms tikintieji 
valstybe — gi nieko neduoda 
(nė medžiaga, nė pinigais). Vie
nuolynai tik lietuviams, o sve 
timžemiai iš jų pašalinti 
Centrai, žemės ir trobesiai, baž
nyčioms ar vienuolynams val
džios dovanoti ar suteikti, grįž
ta tautai ir Išdalinami beže
miams ar mažažemiams. Mo
kesčiai už apeigas ir patarna
vimą seimo nustatomi. Pro
cesijos ir eisenos tik bažnyčių 
ir šventorių ribose teleistinos. 
Bažnyčių ir vienuolynų skai
čius — seimo nustatomas. Ku
nigija moko tikinčiuosius savo 
dogmų bažnyčiose.

Civilinė metrikacija visiems
.. piliečiams , privaloma, 3nors tf- 

tintiesiems . hera draudžiama 
sulig jų bažnyčių kanonais pa
sielgti. Visi vaikai, nors ne- 
legalizuotų šeimų ar merginų, 
esti piliečiai lygus kitiems. Ci
vilinė metrikacija neatidėlio
jant priverstina.

5. Mokykla, esti mokslui iv 
auklėjimui Skiriama, todėl ten 
ne vieta tikyboms dėstyti. Re
ligijos mokslas tai palygina
moji pasaulio tautų religijų 
historija, ir ethika (mokslas, 
kaip reikia elgtis ir žmonėms 
tinkamai sugyventi). Mokyk
la visiems privalo būti prieina
ma, ir nemokama, iki vaikai 
baigia gimnaziją ar kitą aukš
tesnę mokyklą. Mokykloms 
užlaikyti visi gyventojai apde- 
darni mokykline mokestimi 
Mokyklose dogmos, katechiz- 
mai, maldos ir poteriai nemo
komi.

6. Seimas privalo pasirūpinti 
kad politiškieji nusikaltėliai 
taptų amnestuoti.

7. Politiškos partijos, ku
rioms terūpėtų narių interesai, 
mums nėra svarbu. Tautos ir 
valstybės reikalai privalo vi
siems piliečiams rūpėti, ir dėl
to cenzūra bereikalinga ir nai
kina piliečių iniciatyvą, kurią 
reikia padrąsinti, o ne nuneig
ti. Tik tokiu keliu tėra gali
ma šalies pažangą ir gerovę trž 
tikrinti. Presos nusižengimas, 
šmeižtams, kurstymams prieš 
tvarką ar vyriausybę nebūtais 
faktais
o ne komendantų baudos ar už 
darinė j imai.

Socialė gyventojų apdrauda 
—ligoj, senatvėje, apleistoje 
kūdikystėje — tinkamai sutvar- 
kytina. Pensijoj žmonėms, ne
turintiems 60 metų amžiaus, 
nemokomos, ir neprivalo būti 
didesnės kaip 700 litų mėnesiui 
(sulig dabartiniu rinkos sto
viu). *

Vyriausybė privalo susirū
pinti emigrantų buviu ir ge
riau organizuoti jų santykius 
su tėvyne; išeiviai prisidėjo ir 
dar daugiau prisidės tėvynės 
gerovei ir jos vardui

u
Chicagai ir apielinkei tedera- 

lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra, biskį Šilčiau.
Saulė teka 6:13, leidžiasi

Rusija reikalauja 
Norvegiją pašalinti 

Leoną Trocki w t*

Audra Indianoje
TERRE HAUTE, Ind., rugj>.

Smarki audra su perkū
nija perėjo šioje apielinkėje,
užmušdama vieną žmogų ir dar 
nenustatytą skaičių žmonių su- 
žeisdama Daug medžių liko 
išvartyta, namų apgriauna įr 
sudeginta. Nuostoliai siekia 
iki $700,000.

Lenkijos angliaka
siai laimėjo bado 

streiką

Ispanijos sukilimas 
yra diriguojamas iš 

Portugalijos

BERLYNAS, rugp. 30. — 
Negalėdamas kitaip sukelti pi
nigus išlaikymui padidintos av 
mįjos, kuri veik pasidvigu- 
bins prailginus kareivivimą 
iki dviejų metų, Hitleris išlei
do dekretą, kuriuo visų korpo
racijų ir kompanijų taksai liko 
pakelti 25 puoš. /už 1936 m. ir 
50 nuoš. už. 1937 m.

Be to iš ginklų kompanijų, 
kurios dabar semiasi milžiniš
kus pelnus, liko išreikalautos 
“savanorės eksporto subsidi- 
os”. Bet kad ir to neužteko, 

tai liko padvigubinti taksai.

391 žmogus žuvo lai
ke tyfuno Korėjoje

SEUL, Korėjoj, rugp. 30. — 
Oficialiai paskelbta, kad per 
pietinę Korėją perėjusiame ty 
j’une žuvo 391 žmogus. 89 pa 
sigendama, 45 liko sužeisti 
Nuostoliai labai dideli.

Tai jau antra nelaimė Ke
rėjoj laike pastarųjų trijų sa 
vaičių. Potvyniuose centrali- 
nėj Korėjoj žuvo apie 500 žmo
nių, ir apie 7,00 namų sugriau
ta.

4 užmušti susidūrus 
automobiliams

raCHICAGO. — Jau buvę 
šyta, kad pereitą trečiadienį pc 
piet prie 19 ir Halsted gatvių 
liko apiplėšta “Naujienų” raš 
tinęs darbinjnkė Milda Baro 
naitė, kuri 'i nešė pinigus į 
Halsted Ekchange Nationa* 
banką prie Halsted ir 19 PI.

Pinigų pe|ęja, Jiko. sumušta 
ir 'iš jos liko atimta virš $140 
pinigais ir dar didesnė suma 
čekiais. (Pavogti čekiai liko 
grąžinti ofisui pereitą šeštadie 
nį paštu ,arėtai pačių plėšikų, ar 
plėšikams juos numetus — tų 
čekių radėjo).

Maxwell gatvės policijos što 
;ies, kurios distrikte “Naujie 
nos” randasi, stropiai stvėrės’ 
plėšikus ieškoti. Ir pasire
miant plėšimą mačiusių plėši
kų ir jų automobiliaus apibudi 
nimu, policija pereitą penkta 
dienį jau areštavo įtariamą plė
šiką.

Areštuotasis gyvena Mar- 
q u et te parko apielinkėje, bet 
jis daugiausia trindavosi 18 
gatvės apielinkėje. Ne tik jis, 
pats* liko identifikuotas, kaipo 
tikrasis puolikas, kuris papil 
dė patį apiplėšimą, bet ir jo au 
tomobilius buvo panaudotas pa
bėgimui plėšikų. Taipjau nu* 
statyta, kad už dienos po. plėši
mo atmokėjo $75 skolą ant sa
vo naujo automobiliaus, nors 
jis jau keturi metai kaip nedir
ba.

OLSO, rugp. 30. — Norvegi
ja yra labai susirupinusi klau
simu ką daryti su Leonu Troc- 
kiu. ■

Rusijos grūmojimai, kad to
limesnis Trockio pasilikinjas 
Norvegijoje gali pabloginti 
santykius tarp abiejų šalių, 
privertė premierą Johan Nyga- 
arsvold bandyti skubiai išsprę
sti tą klausimą.

Maskva prisiuntė notą, rei
kalaujančią visiškai pašalinti 
Trockį iš Norvegijos . Tai su
ardė Norvegijos planus, kuri 
ketino Trockį ištremti į isto
rinę tvirtovę Niskholnes, mažoj 
saloj šiauriniame Atlantike.

Trockis su žmona dabar yra 
internuoti savo draugo na
muose.

Norvegija neturi kur padėti 
Trockį. Trockis neturi vizos 
sugryžimui į Franci ją. Nė vie
ną kitų šalių nenori jo įsileisti. 
Kabinetas irgi svarstė Trockio 
klausimą, ieškodamas šalies, 
kuri sutiktų jį priglausti.
' Legaliai rateliai tečiaus tik* 
rina, RSd'Rusija visai neturint: 
teisės reikalauti pašalinti Troc
kį, nes Trockini yra atimta 
Rusijos pilietybė.

Švedija pašalino Trockio 
sekretorius.

STOCKHOLM, rugp. 30.
Norvegijos pašalinti Trockio 
sekretoriai buvo atvykę į Stock- 
holmą, bet ir Švedija juos pa
šalino ir jie išvyko į Malmo,. 
iš kur vyks į Daniją. • Jie esą 
Franci jos piliečiai.
Areštai Rusijoje tebesitęsia.

MASKVA, rugp. 30. — Bol
ševikų valdžia, pareikalavusi 
iš Norvegijos pašalinti Trockį, 
tebetęsia areštus trockininkų ir 
kitokių opozicininkų Staline 
diktatūros

Megnezit dirbtuvės čeliabm- 
ske direktorius Tabakov liko 
areštuotas ir pašalintas iš par
tijos. Jo bu’vęs padėjėjas E. 
Dreicler, yra vienas iš 16 su 
šaudytų y Įrockininkų.

Valstybes dramtinio teatro 
direktoriaus Amogebeli rezig
navo. Jis kartu su dramatur
gu Afinogenevu ir buvusiu Iz- 
vestija redaktorių Gronski ne
senai buvo kaltinami
apie sąmokslus kito sušaudytų
jų, R. Pikel, bet nepranešę 
apie^iai valdžiai.

Areštuoti liko niekurie pe
dagoginio instituto štabo na 
riai, taipjau niekurie darbiniu 
kai švietimo komisiariato

iškelti

jeigu tinkamai bus paremti kul
tūros ir švietimo reikaluose. 
Jiems reikia palikti Lietuvos 
pilietybės teisė.

Reiškia žiūrėti, kad mažiau 
butų bažnyčių ir kalėjimų, o 
daugiau šalyje šviesos, kultu 
ros, ir laisves.

Tokie tai musų nusistaty
mai, Tamstą išlydint į seimu 
darbus.

Linkime ištvermės geruose 
darbuose ir šulriaus pasiseki 
mo.

Su nuoširdžia pagalba 
(Pasirašo)

Dr. J. šliupas,
Gyd. Liudvikas Vaineikis, 
St. Vaineikienė.

Suimtasis įtartas plėšikas jau 
senai gerai yra pažystamas po
licijai ir jau ne kartą yra sė
dėjęs kalėjime už plėšimus. '

Maxwell stoties policija dir
bo tikrai nuoširdžiai ir nors tu
rėdama visąi mažų įrodymų, 
įstengė išrišti šą drąsų plėši
mą dienos laiku ir suimti svar
biausi plėšiką už trijų dienų po 
plėšimo. Tai yra didelis kre
ditas vietos policijai ir tiems 
žmonėms, kurie pagelbėjo plė
šiką susekti. Kitas plėšikas 
kuris tik vairavo automobilį, 
tebėra dar nesuimtas.
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Mussolini giriasi di 
dele kariuomene

MALADOMBROWKA, 
kijos Silezijoj, rugp. 30. — Ba
do sterikas, kurį paskelbė 300 
angliakasiai, užsidarydami ka 
sykio j e ir išbūdami joje šešias 
dienas, užbaigė. Angliakasia* 
prisiekė nevalgysiąs ir neišei
sią iš kasyklos iki nebus išpil
dyti jų reikalavimai. Ir jie 
kovą laimėjo: išėjo iš kasyklos 
tik tada, kada samdytojai su
tiko išpildyti jų reikalayimus.

Išėję iš kasyklos angliakasiai 
buvo labai suvargę nuo ilgo Ba
davimo ir didelio troškulio.

■ r * .

Sukilėliai iš oro bom
barduoja Madridą

TANGIER, rugp. 24 (Jay 
Allen telegrama). — Man teko 
nuskristi į Lisboną, kad suži
noti kodėl Portugalija taip at 
virai remia Ispanijos sukilė
lius ir taip griežtai priešinasi 
prisidėjimui prie nesimaišymo 
į Ispanijos reikalus sutarties.

Pasirodo, kad Portugalija 
dėlto remia sukilėlius, kad pati 
bijosi sukilimo. Portugalijos 
diktatoriai gerai žino, kad kai 
tik Ispanijos lojalistai aplai 
kys kiek didesnę pergalę, tai 
|uojaust prasidės sukilimas ir 
pačioje Portugalijoje.

Todėl Portugalija ne tik pra
leidžia sukilėliams ginklus per 
savo teritoriją, bet Portugalio- 
je randasi ir visas sukilėlių 
štabas, kuris vadovauja visam 
Ispanijos sukilimui.
,J||įkil$liai zuja per Portuga
lijos Sieną ,tarsi jokios sienos 
tarp Ispanijos ir Portugalijos 
nebūtų.

Bet visai kitas reikalas yra 
šų lojalistais. Kada sukilėliai 
paėmė Badajoz, pačiame pasie
nyje, tai jie be jokios atodai
ros išskerdė per 4,000 žmonių 
Šimtai lojalistų pabėgx> Por
tugalijon, bet Portugalios poli
cija juos sugaudė ir grąžino 
atgal į Ispaniją, kur jie buvo 
tuojaus sukilėlių sušaudyti.

Vyriausiais sukilimo Vaciai;: 
yra ne generolai, bet turčių re- 
zorte Estoril, arti Lisbonos. 
esantys Ispanijos didžiūnai — 
markizas de Quintanar, marki 
zas de Forondo ir grafas de 
las Torres. Jiems padeda 
markizas de Rubio Arguelles. 
Užpakaly jų stovi katalikų va
das. Gil Robles (dabar išvykęs 
į Ispaniją), kurio didžiūnai ne 
kenčia, bet prieš kurį turi lenk, 
tis, nes per jį eina pinigai, ku
riais Ispanijos milionierius 
JUan March finansuoja sukili
mą.

Čia buvo paruošti sukilimo 
planai ir paskirti generolai va 
dovauti sukilimui.
duosniai /finansuoja Sukilimą, 
o Portugalija ir kitos fašisti
nės valstybės aprūpina sukilę 
liūs ginklais.

Visi Portugalijos laikraščia- 
remiu sukilėlius. Vienintelis 
respublikonų laikraštis negali 
dėti jokių žinių iš Ispanijos, 
nes jam leista spausdinti tik 
oficialius sukilėlių pranešimus. 
Portugalijos radio irgi tamau 
ja tik sukilėliams.

Portugalija cenzūruoja iv 
klastuoja visus Ispanijos val
džios pranešimus savo legacijai 
Lisbonoje. Portugalija noro 
tų visai nutraukti ryšius su 
Ispanija, bet prisibijodama ki 
tų valstybių, nedrysta to pada 
ryti.

MADRIDAS, rugp, 30. 
cilėlių lėktuvai veik 
atskrenda į Madridą ir jo pa
kraščiuose mėto bombas. Buvo 
numesta bombų ir pačiame vi 
durmiestyje. Lėktuvai skren
da labai augštai, kad nepasiek
iu lėktuvams 
lės.

šaudyti kanuo- 
Del tos priežasties dabar 

miestą patruliuoja lojalus lėk
tuvai.

Ties Oropesa, apie 100 my- 
ių į pietvakarius nuo Madride 
vyko svarbus susirėmimas su 

sukilėliais, kurį lojalistai pra
laimėjo. Tečiaus lojalistai ti- 
ds atsigriebti.

Prie Irun, Franci jos pasie
ny, visos sukilėlių atakos liko 
atmuštos.

Lengvai keičia 
tautybę

PANEVĖŽYS. — 
buvęs miesto tarybos 
Vladimiras Snaskis skaitė sa
ve lietuviu. Jo du broliai: vie 
nas buvęs miesto inžinierius, o 
kitas Šimonių miškų urėdas ii* 
dabar tebesivadina lietuviai. 
Tuo tarpu VI. Snarskis šiomis 
dienomis padavė apskr. viršinin 
kui prašymą, kuriame prašo 
pakeisti tautybę. Įrodo ir do- 
kumetnais, kad Snarskiai yra 
tikri lenkai, 
reiškinys: kol turėjo arba ti
kėjosi valdiškos tarnybos —- 
tol lietuvis, nebėra tarnybos ir 
vėl lenkas. k Tokių Panevėžyje 
daug. 7" ‘ 
je lietuvis, o išėjęs pensijon tik 
lenkiškai bekalba.

BARCELONA, rugp. 30. — 
Užgriebtos Fordo dirbtuvės pa
gamino 20 šarvuotų automobi
lių, kurie tapo perduoti Kata- 
lionijos valdžiai ir bus panau 
doti kovoj su sukilėliais.

WILLIAMSON, W. Va., r. 
28. — Du policistai sustabdė 
automobilių, iš kurio pasipylė 
šūviai. Abu policistai Ūko su 
žeisti, bet jie visgi nušovė ir 
vieną važiavusį automobiliu 
Automobiliu buvo šmugelioja- 
mas iš Virginijos munšainas 

•Keturi šmugelninkai pabėgo.
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* 4H9MUKOR- |K»X<****»*< .X . . 7- . . . ’ I ... * *r ’ +'' *' * * • • • • » i < ♦- . «| ,« 0jau pūdą Jq|| y ėjai, ka dairytis, UŽ kurią partiją, kuomet neprarandąs energi- dąinps trąųkjąmos. šių ar už kuriuos partijos narius jos. TąĮp lygiai kaip ir nie-
Vašia, balsuoti. Čia jam jau" ii 
|ps ir sto įakW pyragą Ė
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Dėl Ispanijos jyykių Europos politikai ir diplomatai ne
rimsta. — Buvd tardoma Felicija Bortkevičipnė. — 

kuį 
esą, siekiasi mmistem mtmimnkft Rangas pavesti 
prezidentui. — Dideli mokesčiai fašistiškuose kraš
tuose. — Eiliniam piliečiui nebereikia politika ru- 
pintis. — Tenisistas J. Žukas.Ar fik neįkyrėsiu tįęk daug vra karo priežaščįų jlap (jąp7 jums rašyclanlas. gtaĮ,” kad“ir giąu . atkastų.' Taigi/ jus įra^arą syet^ dabarkeliauti, bet vis dėlto neiškeri- j ramesnę gyvenimą, o čiri pas čiu, Kaip anas vilkas miške mus jaučiamės lyg prie ano nestaųgęs. Taigųjr vėl * JumisįjUgnįakalhįo’TF laukialmė, ką- Berods, vasara, kaįp dą jis OTąįės veįjctL sakoma, tuščias laikas. TNi TAi sakykit, mefi yra toksai laikas, kuomet pa- kur jąų čįa gąjimos ramios prastai Europos spauddje| pp|jtikų atostogas?

t i: reikaluose tai bailingai dairosi jr Įukeriupja kas čia bus tojiąųj yĮsai nenuostabu

čiu, laip anas vilkas miške mus jaučiamės lyg prie anorašau. < ;isakoma, tuščias laikas.
T. ' .prastai Europos spaiivivjyj. daug rašoma įvairių įvai-Į :riaušių kelionių įspūdžių, daug, sąvo jiąscJięninįpps^ gyyęnimb visokįų nudėvėtų naujienų'-* iL* j-prirašomą, 6 ypą£ apie visokius ‘ nuotykius ‘ * ir Nusidavimus. Mat, politikos gyvenimas ] A " *_r< .mingesni spaiidos bendradarbi^ išvažinėja pailsėti, tai į dienraščius paprastai sudedama ta medžiaga, kuri nuo seniau atlieka ir kurią pagamina antraeiliai bendradarbiai. Deja, šiemet ne visai taip yra. Štai Ispanijos vis dar tebevykstanti revoliucija daugelį politikų privertė nutraukti atostogas ir atsidėjus sekti jos eigą, daryti įvairius pasitarimus ir ruoštis galimiems visokiems netikėtinumams. Da- 

, ■ ■ , ... • •, lykas tas, kad jau veik realiai apčiuopiama, kad į Ispanijos revoliuciją įsivelia Europos reakcijos stumėkliai. Štai kalbama, kad vokiečiuose Ispanijos nacionalistai jau nuo seniau buvo užsakę ginklų. Be to, spėjiojama, kad ĮtaĮija, kad įr netiesioginiai, bet vis dėlto revoliucija yra gyvai suinteresuota. Morokos ispanų kolonijos klausimas gali visai netikėtai atsistoti visai aštrioje formoje. Tai yra tokioje formoje, kad į. tai negalės ramiai žiūrėti nei Prancūzija, nei Anglija, o be to, jei bus tik tikrai nustatyta, kad Vokietija palaiko Ispanijos nacionalistus sukilėlius, tai vargu kitos valstybės į tai rainiai galės žiūrėti.Dabar jau viena aišku, kad Vokietija naudodamasi |a suirute Dancige ne juokais pradeda visiškai įsigalėti. Prancūzijos ir dalinai Lenkijos politikai jau pradeda nerimauti, bet Anglija, kaip paprastai, vis dar nesiskubina savo žodį tarti. Taigi, šitokiai padėčiai susidarius kur jau čia atsakingiems Europos po|Įti- kams galimos visai ramios atostogos! Diplomatai nespaudžia ir kartų kariuomeįes generaliniai štabai taip pat jau budi ir ne labai linkę ramiai kur nors paunksnyje keisti vasaros laiką. Kad įr niėkas kariauti nenori, bet vis dčl- to, visi gerai žino, kad pirmi karo šūviai visuomet būvą nė- / tikėti ir visus staiga užklumpa.Juk vienas iš Ispanijos sukilėlių vadų generolas Frankas, jei tikėti spaudos pranešimams, yra pareiškęs, jei jis matysiąs, kad sukilimas he- ; pavyks, tai jis Europoje su- ; darysiąs tokią padėtį, kuri ’ bus lygi karui. Jei tikrai ' jis taip bus pasakęs, tai labai reikšmingas ir atviras prisipažinimas, kuris nieko gero nesiūlo ir verčia Europos žymius politikus Ispanijos padėtimi drūčiai susirūpinti.O Ispąpijos respubjika gimsta didžiausiuose skausmuose, j|emo)<raĮijos šalininkai aukoja viską, kad naųjągįĮiiį ir kartu motina gyvais išlai- .. «• **>' *^> ’r kyli. Jie $erai supranta, kad jų pralaimėjimai Europoje tįk dar labiau sustiprintų reakciją ir visuomeninio gyvenimo prablaįyėjimus dąr kėlėjai, jei ne dešįinčiai metų butų atidėtas, 6 kartu karo galĮinu- mai butų dar galimesni, tai

L , v ■ " • • •memžiamiejj,

tin prui vargu kietijoj U
Kalbama, jog konstitucijoje šdkiąis ” 'sųrpgatAiš^ ' busią numatyta, kad ministe- dabar dar blogiau. Mėsos vairių kabineto pirmininku kar-[gyti galima gauti tik pora kartu busiąs prezicjęųfąs, kaipf ' panašiai yra dabartinėj vokiečių konstitucijoje. r iš visorečipjoię Lietuvoj |consti|uci- , oje |jušią ’daug dalykų p am - ų iš Italijos ir Vokiečių kpi - stitųęijų. Jihbs §^§R konįt- tucija yra žinoma, tenais taip pat yra įsprausta vienos partijos

Ir ppf- SBysil? ir' taikainam kiekyje. Šiaip jai gyventojų dauguma visokiomis daržovėmis ir/dirbtinu

-----  —-;r X- -;-—77— o<--- -----, Į r r---  "”7r"------ J’ *r f bent kiek apmiršta, atsako- Lietuvoje Ispanijos ręvoliuęi-1

olinis pradas. Pą- tąi l'ejui } madą. Tai Lietuvos ' trečiojpję konstitucijoje ’^aip pat šitas moderpizmąš, jei taip galima išreikšti, Aus fįiįę|fąš. Tikrai gyvename nuostabių nuosta- kjąusįųs laikus.Rolitiniąme ir visuomeniniame Europos gyvenime ei- I na atkakli kova tarp statikos

valgiu. netol^vjesto,
sako, valgis tapo. yisa nepakenčiamas. Ir be to dar, viskas bent keturis kartus pą- brando,’- žifipiiia’, ■ už’dA’rbiains

ife M

Lietuvos trečiojoje konstituci- turi balsuoti; Pąšipnkimb ’ioįe.* Vadinasi, ą^toįit'atinis ra. peša, jis gali rihktfs rėžimas^’^kaip ' dabai’ 'priimta ną ar kitą asmenį, bet visi tie šakyti horini’a Lietuvoje įtei- • asmens yrą vięriųdp pąlJtinįp sinti. ♦ j nusistąjyfljp ir fcitPHip, KilyTai taip atrodo, kad mes pažiūrų žmonių — negali tuo- gyvęname naujos konstituci- se sąrašuose bųtll jos išvakarėse. ,Kalbamą buk ji labai sku-leimiu Mrtokįjg jau jps pro- jekBs ra’’Tai tokios tokelės pas mus.Tai taip slenka ir eina musų5 i r -v., yis a|paiaįę|oma$ nuo visokių po- 1 į, Ųz jį pasi
ute W gaiMi- Q j& 
W ‘ ?!)W’' 
iiE
BTOfli fe ė1-

Štai Įkuria linkme eina kaip
Jūsų Keistas.

NAUJIENOSE
O*"*®#

gyvenimo dienos.Ędinis žmogusK -N-'.|i||^qs rųpesčjiį.
Tenisininkas £įkagiętis J. Žukas jau Lietuvoje. Vos pora dienų buvęs Kaune išvyko j Palangą, kur spėjo sulošti keletą tępisp partijų įr yisąs jas Him^jo. Reikia pašalyį|, kad rpdreildis niėtais ‘ jaunuolis J. Žukas Lietuvoje viešėdamas įgijo simpatijų. Reikia/ manyti, kėd ir Šiemet šitokie laimėjimai jo laukia. Tai la- b^i simpatingas, pi|nas jųn|p- ro jaunikaitis, visjiomejz linksmas, mokąs vįspose^^yvepimo apystovose orientuotis ir nie-

Ofiso TeĮ. Boulevard 5
Ktez. Tel. yictory 2*

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 

-Nedaliomis pagal sutartą.

DYTDJAs m CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo'1—3 ir 7—8 
Seredbmis ir nedek pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

jos likimu visi gyvai yra šii-A^ 4irialPikųs. Yjenų žutbu| interesuoti. Net musų kaimo i^yveneįipti stagpąci-žmonės dabar atsidėję seka $Lba kaįp sakoma jp- špaudą ir ’ visaip 'ioš žinias kfe? ka^ llgpspįąmu > • laikui sudaryti ppjįtmip gyvp-Europos pobud- Įįlįhturi daug dar savo vidaus gy-}s*ekti tik visiškai panaikinus veninio hettialonumųl ______met jau rašiau, kad yra suimtas buvusios ] partijos atsakomingas asmuo,! buvęs generalinis sekretorius ĮVIackevičius, kartu su juo suimtas agronomas Bęrtašius, agronomas Vasinauskas įr kiti. Visi jie stipriai ūkininkų judėjime aktingai dalyvavę. Tai visų jų laukia liūdnas likimas. Dabar jų reikaĮąis daug kas rūpinasi, kad jų padėtį bent kiek pagerinus. Buvusi Lietuvos žinių redaktorė F. Bortkevičienė taip pat buvo tardoma. Dabar ji sunkiai

kpmentųoją.
Re bendro_____ _____________ .............. .žio neramių reikalų, Lietuva grill.lis*•• i oinlrfi 4ilr viciclrm •nnnmVinm’

aus gy-. . . • x f >?\J! .iAnuo-1 P^ltines Partlj^ rungtyniavimus ir sudarius bet kurios čl ML Y A čl ll“ 4 v f r ■liaudininkų PayhJQs monopoly, tai yra pa- 1 |vedus visus reikalus tvarkyti įtik f am tikrai politinei 1 srovei. Bet gi, kadangi ir čia galimi visokie nesusipratimai, visokie nukrypimai nuo tariamos generalinės linijos, tai šio monopolio priešakyje sta- tppias vadas. Jo valią visiems turi būti privaloma, yįši ttiri susiklausyti ir visiškai drausmei pasiduoti.Italijos, Vokietijos užsienio polihkdje laikini laimėjimai daug kam galvas, taip susuko,serga. Kaip yisi šitie reikalai kad kaip kas įjdlvajrukčiais užsibaigs, dabar nieko, tilcro įori ją poĮitinę santvarką plu negajima pasakyti. Šitokiais mėgdžioti ir visanię kopijųp- aišitikimaiš visuomet galimos ji.visokios provokacijos. Turėsi- šitų kraštų va|styl>inis prasme vilties, kad gal pavyks vi- tižas, reikia sakyti, dabar visa tai taikesniu būdų Įikvi- suotinos suirutės dėka yra žyduoli, o ypač, kad, kj£k tpn-|miai pakilęs. Bet pačiame kra- ka patirti, dedama labąį daug šte gyventojai 43 1° tuščio pastangų, kąd suimtųjų įįkL prestižo turi Smagiai kentėti. Ina kaip nors palengvinus. Ši- Ne tik politiškai ar visuome- taš įvykis, žinoma,’ daug ką niškai riėgąii gyvenimas vįsa- vasariškai negali nuteikti. hie’ laisvai pareikšti,'bet ękb- Jau senokai rašiau, kad sei- miniai taipf pat tenka labai mas bus sušauktas rugsėjo mė-!ir labai sUsiVaržyti. Šio ijkfe- nesyje, jau dabar apie tai ofi-|ko gyvenimo visus suirk^maš cialiai paskelbta. Po šio pa-1 tenka nešti ne kam kitam kaip skelbimo, kuriam laikui pra-įtik darbo žmonėms. Ten kur chnhna yra jsjgajėjęš gips rųšiės dik-tatorihis režimas visokie nid- kėsčiai pernelyg didėli išaugo. Kaip'kur jau jie šiekia net iki 20% gryno uždarbio. ' ’Kaip kur dabar Europoje jei perki dešimt popirosų,' tai du iš jų tenka valstybės iždui! Gerai, jei tos rųšies yra valstybes monopolis, o jei jo nėrą; tai lengva įsivaiždudti kiek turi kaštuoti pd'pirosas vartotojui, kad darbdavys turėtų gęrą uždarbį? Sakysim, kąįp Hųr ajaus Jiterio savikaina ątsięjna tik septyni centui, Įięt tas Įįterįs alaus pąrduo- cjąnias už kę|ųriasęĮę^Įmt cen-

negajima pasakyti.

ar visuome-vasariškai negali nuteikti. hie’ ląisvai pareikšti, bet ękb
slinkus, net rasta reikalingu’ paaiškinti ir pasiaiškinti dęl- ko tik rugsėjo mėnesyje seimas sušaukiamas. Vis dėlto tai labai reikšmiiiga. Mat, daug visokių gandų plito dėl- ko semias tuoj nešaukiamas, tai rasta būtino reikalo pasiaiškinti. Tai kajp .inątd|, net kaip kas iš šio seimo šalininkų jo likimu yrą stipriai susirūpinę. Visa tai rodo, kad tos lajiai norimos vienybės nėra. Ji net savųjų tarpę yra (Jaugiau dirbtinas padaras.’ ' tįabąr tvirtai kajbama- ir jau galimą skelbti veik kaip faktą, kad ruošiamas Lietuvos treciosios * konsti|ucijos Jų! lytąt, ąųkštį mokesčiai

h*ho »
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KENTUCKY YĖĄRW$
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NATHAN 
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Dabar galima gauti kaiminimam taverne.

MUTUAL LIQUOR CO.
V . 470t 'South 'Taglfted 

Visi Telefonai YARDS 0801 
VIENINTELIS " DISTRIBUTORI3

Dabar galima gauti
■ * ■ t j T nu l

■d

iydžiiU^rŽ'anii''' dirbai''lada *!ors iFHhf!Taigi, Lietuvos antroji Institucija gyvenime reikiamai neprigijųsi jau baigia savas dięnąs gyyepti. $UprąiUąma dėlkb. Ji šudabyta tuomet, kiio-^ inęt Europoję ją^i Jjųvo prasidėjęs demokratinio sąjpdžio smuldmąs, ■ bįlt yj? <|jlto nie- kas dar nedrįso visai akiplėšiškai konstitucijoje visus demokratinius prądųs visiškai pa|ą»j(dp|į. :šitą dęmokratinių pradų Įmyp nęmąža u^sijikn- sįų, a^ą dąr dakąr tjkriau ta- yąs yra pžsilįkmmi ir antrojoje Lietuvos .kopstįtųęįjoje. RagąJ ją Lietuvos ręsppbiika yra demokratinį rę^pųbĮįka.

P 'M ,hBvi- 
Ip w.°" fif ® h-kimo sprendėjas, jis nėra jam pavestų prievolių autorius, bet Jįk vykdjntoją’s. Berods, eili- nis žmogus niekuomet nebuvo Visų valstybės rejkalų sprendėjų, įięL šitąi jis galėjo atlikti pęr rinkimus į parlamėn- |ą. jCĮ dąbąr ir čia jam heten-

ADVOKATAI
K. P. GI.GISadvokatas

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
KAmb. 1431,1434—Tel. Central'4'411-2
Namų Ofisas—3323 So. Halsted ‘ St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel.‘ Boulevard 1310; r u 

Ketvirtadieniais ir Sektriadieniais— 
r ‘ pagal sutarties. '

.r ■ Jie Bir « * «/■ - Mm * *• -V*"*'

Phone Boulevard 7042 

dr: e z; vezel’is 
DENTISTAS

' arti 47th Street
Valandos nuo \9 jkį 8 vakarę.
. >ž9RdojTO>.sira-

DĘ. SĮBIKOL’JS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SQ.1 ASHLAND ’AVę. 
Ofiso vai.: NUO 2 iki 4 ir nup 6 iki 8 

vak. NedSliof pagal ' sutarimą.' 
' Ofiso Tek: Boptevard 7830 v 

jįąmų yęL: Fęoępect 1^39.

0630 S. W*siern 
Avę., 2nd floor 
Hemldtfc 9252

Patarnauju^ prie 
J gimdymo namuo
se‘ a± ligotųnese, 

. 4'41 b'du t ifidššage 
eleetrie t r e a t- 
menV ir mdgne- 
tię bląnkets ir tt. 
Moteries iif Meri 
ginoms" pat a r i
mai dovanai.

<a4-’.

Dį. T. DUNDULISgydytojas ir chirurgas
* 4157 ARCHER AVENUE""

:TeleforiAs Vfirginia 0036f < 
OfisO Valapdbs znuo 2—4 ir nuo

6—8 v. vak. Nę^elioj pagal sutartį

‘ ' 1 1  • ' - -

ŠIOS SAVAITES

mM
ALYVĄ ŠILDOMAS PEČIUI
Ai^ĮLpys 6 K^pAjnūs,

W?S j9(Į.ftO, •

$65,00
ROOSEVELT

FURNITUBES
2310 West ’

Roosevelt Road

KL. JURGELIONIS' Advokatas
Veda bylas* visuose teismuose 

Bridgeporto ofisas:
3241 S. Hhlsted St. Tel. Calumet 7262
Ofiso val‘. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9
- ’ ’ Rezidencija: 1

3407 Lowe. Avė;'Te|. Yards 2510,

A. A.SLAKIS ' ‘
• ADVOKATAS

111 W. Wašhington St.
Roon) 737'' ' r 

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare.
“Ofiso Tel. Central 4490 "

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hydb'Tkrk 3395

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Ęoulevard 2800 
|631 ŠPUTH ASHLAND AyĘNUE 
‘ ’ 1 Rėš. 6515 So. RockWell Si.;

Telephone^ Republic'9728

Laidotuvių Direktoriai
’• ■ V ; >***^-JT* r.-rvU- Ar*

Nariai Chicagos, Lietuvių 
Asociacijos.

AMBŲLĄN^,:į;Ą.tĄĖ^VIliiAŠTBr^A IR NAKTJ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse. ' 

___________ 1 --------------------42-4^Į Ęast lO^tK St. TeU yuilihąp LffiO arba Canąl 2515
8313 Lituanica Avenue______ Phone Yards 1188

. Y’OlOviciUš’?
W J TKdbe Lafayette 8572

«* r

Kiti Lietuviai Daktarai.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso- valahdėsfhud 2, Iki 4; riudr‘7

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija.

8307 Lituanica Avenue

-V-■<!-X.WTKUS;''7''' " H
1410 South 49th Coin^ 6 - Cicero • Phone Cicero 2109 

; įj.4.1 Į.'■! ,^Įl.i..Į..i».i!.(■»!),g. .................................. M...... I..I '11.—, I.»I,.|<—

Tel. pulĮmap 57ĮD3

j.

4605-07 s. Hermitage Aventfė^horiės Yards 1741-1742 
Brighton Pade Skyrius, 4447 S. Faiyfield, Laf. 0727į

w SŪNUS
3314 West jffitd Pląęe ' Pįipnes Canal 2515—Cicero 5927

. "t S.M. SKUDAS
718 West 18t.h SttUėV'M 'Phone Monro® 8877
yy.?"'■ .‘.rr.*- —t~~4 -.t'i ■.-'-.■TrrrV-~Į. ''iv1*

J.F.RAD3IUS
Itreet ' Phope Canal 0174

...................................       I I.! I .M..........i..................

f I. J. ZOLP
1646 Weat 46th Street PhhnSS Boulevard 5208-8418
. f , ■, ......... .. I.HJ  >l..l?ITlll)Į Į,, JI lį.iu .1 .1. H Į -r.l.N^ĮH-.V I.Į..I .

-
« e» * • /■« -A iroKr> *«, •»» r*,'.* V

AVIMAS DIENA IR NAKTĮ
1741—1742

EUDEIKIS
■ ■ ‘t-y *. ’*■ 'V

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. YąnĮs į82g
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis ' 
• ' f ;Ištaiso. '

Oftšas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St. 

kampas Halsted St. ’ 
Valandos: nuo 16—4 nuo 6 ikiValandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

A

Tel. Virgiųią 1116. ’ 
Valandos: 1-^-3;”7—8:30 p. p.

Office & residence 2519 W. 43rd SL
TeĮ. Lafayette 305|' " “ 

Valandos:’ 9—10 iyto, 5—6 p. p. 
1Kasdien, ISškyrtiš seredą.

Sekmadifenj ’ sušiurus. -

Rez. 6609 SO. ARTESIAN A\Ę.
Tel. Prospect 3403’ *

Vdl.: nuo 2 iki 4’rV. ’pl’p. ir nud 7 
iki 9 v. vak. ’ Trečiadieniais ir Sęk- 

madieniais susitarus.
. ”• : ’ OFISAS ii:-’!i ■
3156 West 59th St.

Te|. Hemlock 59S8. '

DR; VAITUSHUbPT;
LIETUVIS" - '

OptiometricaĮIy • tAkių Spęciąlistas.
Palengvins’ akių įtempimą, kuris 

esti1 priežaštimi’' galvds'skaudejjmo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuOtu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
tnimparegystę it 'toliregyŠtę. Priren
gia teisingai akinius;’ Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parOda^Čfa mažiausias klai
das. Specialč1 ’atyda' atkreipiama j 
njokyklos vaiku$. Kreivos akys ati- 
taisonios. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj pagal atitarti.
Daugely atsitikimų' akys atitaiso- 

inos be akinių.*’ Kainos pigiau 
' * kAip’ pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 758§

LIETUVIAI• ■ ’ . 1 ■’ '
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių" Daktarų

__ 2’ Dfaugijbfe’ Nariai........

A. Montvid, M. D.
AVest Town* Štate Bank Bldg- 

2400 West Įtfadison Street 
Vai. 1* iki '3 po pietų,' 6 iki” 8 vak.

Tel. Seėley 7330 < 1 • ’
Namų telefonas Brunswięk 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR * CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai./NedSliomis nuo ‘10 iki 12 ' j - - ■ - - — • - - - ■ -3343 ’Stoąth Halsted St. ' 

Tel. JBoulevard 1401

KITATAUČIAI

IŠ RUSIJOS''
Gerai lietuviams žinomas per 35 

mettte1 Kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas Ir'akušeris.' • f ‘f *

Gydo staigias ir chrpniškas ligas 
vyty," moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
e|ęktros prietaisus. ’ 1 

>*• " Ofisas' ir Laboratorija:
1034 W.' 18th St., netoli1 Morgan St. 

yalandos’nd6 10—12 pietų' it 
nuo 6 iki 7:30 vąL vakaro.*

žTd. Cahal 3110 c ’
Rezidėncijos ' telefonai: 

ffyde Pyk 675S ar c^trąl

Dr. Chąrleš Segal
OFISAS * “

So. Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, TLL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vaĮ. ryto, nuo 2ijd4 
vai. po’ pietą ir* nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo1 10 iki 12 
valandai dieną.

*' 'Phone' MĮDWAY 2880.
o. ..... ,■■■■1^1 ^1 A— III . •

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

Ofiso valandos:
Nuo iki 12 Hięną?^ W 8 po pietų 
?7 iki 8\val. Nedėk nuo ‘10 Iki* 12

Ofiso Tel. Dorchester 5194
' ’ ’ Rez. Tel. T)rexel 9’191

DĘ. Aį A?ĮtOTO
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyrišku, Vaikų* ' tr tisų
• chrohiš"

Ofisas ny Įsland Avė.
VatSncfos: 2—4, 7-^9 vai. fdk. Nedš 

įlomis ir šventadieniais 10-^12 
dieną.

■ r*

' * '•V1' iiLl i'' ’ •’ŽillžLLj'i'lL''-* 1 'ffijr’ .lt/



Pirmadienis, rugp. 31, 1936

Namai
Rašo V. B. Ambrose

yra laiko iki rugsėjo

Degtinė “Lietuva

mis

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometras

DYKAI

■

$18.50 
$69.50 
$89.50 
$99.50

L. Antanavičia 
atostogauja

NAUJIENOS 
1739 So* 

Hihtod Si. 
"HTCAGO

Siųskit money orde 
rį arba čekį —

/ęar, o pas- 
įo.terų buvo

ranešama, kad atei- 
dienos ekskursija at

savo radio
stoti

svarbu žinoti

jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $8.00

Q

Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina

Budrik International Popuri WAAF radio laikas permainytas,^ Vie
toje 7 vai. vakare bus dabar 5 vai. po pietų: panedSliais ir pčtny- 

čiomis. Nedėliomis WCFL tuo pačiu laiku 7- v. vakare.

Antanavičia išvažiavo j 
Springs; Ark. Atostogose

Automobilistams 
tarimas

i. amžiaus
Robert Richards, 14 metų amžiaus

Yra sakoma, kad pranašas 
\namie negali būti. Yra taipgi 
sakoma, kad vietiniai gyven
tojai neįdomauja savo miesto 
įdomybėmis. Bet tokios pasta
bos atrodo klaidingos kalbant 
apie chicagiečius.

Kaip Naujienose atvejų at
vejais galima buvo pastebėti, 
per pastaruosius metus Chica- 
goj daryta ekskursijos miesto 
įdomybėms apžiūrėti. Joms 
yodovavo W. P. A. ir Chicagos 
apšvietos taryba.

štai šiose ekskursijose per 
metus laiko dalyvavo dau
giau, negu 60,000 žmonių.

Ar daug lietuvių dalyvavo 
jose, sunku pasakyti. G

vienų kartų jos pabandęs,- rei 
kalui esant, ima ir daugiau

to, tūkstančiai
Chicagoj
Taip kad
Chicagų laikas pasilieka prak
tiškai neribotas.

Butų gerai, jei lietuviai jo
mis labiau susidomėtų. Visgi 
gerai yra žinoti šį tų apie 
miestų, kuriame gyveni. Ar 
daug iš musų gerai pažįstame 
Ghicagų? —X.

Budrik Furnitūrų Mari
Viskas dėl Namų už žemas Kainas 

3347-49 SO. HALSTED STREET

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

įvąirių vietų 
dar nepažiūrėta, 
ekskursijoms po

Paraginimas
Chicagoje yra apie 19 lietu-j 

viškų spulkų ir keletas desėt- 
kų re ai. estate agentų. Manau, 
kad visi turėtų būti suintere
suoti savo biznio reikalais. 
Naujienos jiems duos progos 
išsireikšti savo nuomonę apie 
nekilnojamo . turto reikalus.

Verta pastebėti, kad lietu
viai agentai dabar pradėjo 
daug smarkiau garsintis ‘‘Nau
jienose”, negu pirmiau. Tai 
yra aiškus ženklas, kad nekil
nojamo turto srity reiškiasi 
daug didesnis judėjimas ir lie
tuvių tarpe. Be to, yra kele
tas lietuvių kontraktorių, ku
rie savo laiku pastatė desėt- 
kus ar daugiau naujų namų 
skirtingose kolonijose. Ir jie 
dabar supranta, kad yra pri
brendęs laikas vėl rūpintis 
nauja statyba.

Daugumas užgiriu naujų 
programų

būti nu

DR. G. J. TARULIS
PIRMAS LIETUVIŠKAS 

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN

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

OFISAS:
6331 So. Halsted St.

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

Tel. ENGLEVVOOD 7151.
Rez. Tęl. RADCLIFFE 1191.

Pastaruoju laiku pasirodė, 
kad Chicagoj daroma gan pla
čia skale suktybės papildant 
automobiliui gazolino tankų. 
Taipgi Jdė ^Gr^in, buvęs pra
eity miesto syleris, pataria 
automobilistams:

VISUOMET ŽEMAS KAINAS 
X-RAY

Vai.: 8:80 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751

Hot 
mano pabubi apie mėnesį laiko 
Sugrįžęs ketina vėl eiti į ta
vernos biznį. v — X.

Reiškia, šaltamiero lietuviš
kus radio programas galėsite 
girdėti pirmadienio ir ketvirta
dienio vakarais iš W. H. F. C; 
stoties (1420-K.) 9-tų valandų.

Visokiais išgarsinimo reika 
lais kreipkitės i šaltimiero Pa
garsinimo Agentūrų, Lietuvių 
Auditorijos Butname, 2138 So 
Halsted St., Chicagoje. —NN.

Nesėdėkite automobly, kai 
jūsų automobilio tanka yra 
papildoma. Išlipkite, pažiūrė
kite ar pilnų mierų gazolino 
ir aliejaus gaunate.

Joe Grein transliuoja savo 
pastabas per radio kiekvienų 
antradienį vakare nuo 715 va
landos. Pasiklausykite jo pa- 
tarimų. ir pamokų apie svo
rius ir mieras.

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

AKRON, O.—Rugpiučio 16 d. Chevrolet Motors bendrovė surengė Soap Box Derby rungtynes su lai
mikiais. Pirmas buvo Aukštosios mokyklos mokslas, antras ir trečias Chevrolet automobiliai. Rungtynėse 
dalyvavo 116 jaunuolių. Pirmųjų dovanų gavo Herbert E. Muench, 14 m. amžiaus, iš St. Lpuis, Missouri. 
Antrų—Harold Hanson, 15 m. amž. iš White Plains, N. Y. ir.Arečių 
iš Lima, O. Publikos susirinko daugiau kaip šimtas tūkstančių*..

SPORTAS 'i
Lietuvių Golfininkų Sųjunga į 

šaukiu visų narių (visuotinų) į 
susirinkimų, įvyks antra dienų Į 
rugsėjo, 8:30 vai. vakare, Mr.; 
J. Juškus svetainėjej, 2117 W.: 
43rd st. j

Geistina visų narių atsilanky
mo, nes bus daug ir įvairių da-'i 
lykų apkalbama. O ypatingai’ 
apie paskutinį turnamentų ii: 
užbaigos balių.

Dr. G. I. Bložis, rašt.

Laiškai ir paklau 
simai

Tačiau ne vien tautinių ar 
rasinių grupių lankymu užsi
ima ekskursijos. Ątlankymas 
municipalio aerodromo su
traukė 3,000 turistų minių. Ve
teranų ligoninę Hines miestely 
atlankė 1,500 turistų. 300-400 
žmonių grupės susirenka at- 
lankymui miesto ir kauntės 
trobesio ir prisižiurėjimui; 
kaip veikia valdžios aparatas.

Biržų, “blakių patalpų” aik
štę ir kitas pagarsėjusias vie
tas atlankyti susirenka ne kų 
mažesnės grupės.

Kokie žmonės didžiumoj su
daro turistų grupes? Bendras 
turistų amžius sukasi apie 30 
metų. Ketvirtadalis visų turis
tų pernai buvo iš tokių asine-, 
nų, kurie baigė pradinę mo
kyklų; trys aštuntadaliai to
kių, kurie baigė augštesniųjų 
mokyklų; vienas aštuntadalis 
susidėjo iš asmenų turinčių 
specialį lavinimų; apie ketvir
tadalį buvo baigusių kolegijos 
mokslų. Namų šeimininkės su
darė didžiausių dalį, po jų se
kė ofisų darbinin 
kui mokytojai. : M 
penkis kartus daiįgiau, negu 
vyrų.

Kaip toliau
k ursi jomis bus? Well, Chica- 
ga , nestovi vietoj. Naujų tro
besių statomą, nauja veikla 
pasireiškia nepajiaujamai, be

jose, sunkų pasakyti. Gal būt 
ir jų dalyvavo. Jei nedaug, tai 
vertėtų jiems dalyvauti dides
niu skaičium.

Ekskursijos yra nemokamos. 
Važinėti busais ar gatveka- 
riais irgi nereikia. Spaudoj iš 
anksto 
nančios 
lankys tdkias ar kitokias vie
tas. Pran^ama kur grupė su
sirinks. Iš šios susirinkimo 
vietos aplankoma įdomybės 
esančios apielinkėj ir į lan
komas vietas grupė nueina 
pėsčia.

Per metus laiko ekskursijos 
aplankė 145 skirtingas vietas 
Chicagos srity. Bendrai imant, 
kiekvienoj ekskursijoj dalyva
vo 181 žmonių. Kliubų ir kito
kių organizacijų ekskursijų 
buvo 1650. šių ekskursijų vi
dutinis skaičius siekė 50 as
menų.

Daugiausia žmonių, pasiro
do, m ėgi a lankyti chiniečių 
apielinkę arba Chinatown. Kai 
kuriais atvejais skaičius eks
kursantų, moterų ir vyrų, pa
siekė 3,000 vienu kartu.

Toliau, ekskursantų įdoma- 
vimas atrodo didelis ir Hals
ted gatve, ypač ta apielinke, 
kur randasi Hull House. Ši 
apielinke yra kaip ir tirpini
mo puodas—melting pot. Čia 
tikras mišinys tautų—graikų, 
italų, meksikiečių, žydų ir ki
tokių grupių su jų biznio įs
taigomis, svetainėmis, kavinė
mis etc.

Sakoma, * kad Ghicaga esąs 
didžiausias lenkų centras pa
sauly, išėmus Varšąvų. Daug 
ekskursantų vyksta lenkų 
apielinkių apžiūrėti.

Ne kų mažesnį turistų dė
mesį kreipia į save ir rusų 
apgyventos apielinkės su jų 
kooperacinėmis valgyklomis, 
soboru ir kitomis ypatybėmis.

Didelio dėmesio iš turistų 
pusės (susilaukia pranešimai, 
kad planuojama aplankyti ne
grų apgyventa apielinke. Ir 
turistai tiesiog stebisi platumu 
biznio ir civilio gyvenimo vei
kla negrų kolonijoj, kuri su
daro lyg atskirų miestų ^Chi- 
ė a goję.

Į šį skyrių visi gali atsiųsti 
laiškų arba paklausimų nekil
nojamo turto reikaluose, ku
rie yra visuomeniško pobūd
žio. Publikai 
apie abelnų nekilnojamo tur
to padėtį, o ne apie bet kurį 
pavienį namų, Jeigu norite 
gauti atsakymų per “Naujie
nas’’ apie jūsų ypatingų reika
lų, tai turite parašyti savo var
dų ir antrašų kartu su klausi
mu, kuriuo esate susidomėję. 
Kitaip jūsų laiškas nebus pa
stebėtas.

Dar
9 dienos įstoti į amatorių fo
tografų kontestų.

• ■ -’Jy ’

Bet kurio didžio fotografi
nis paveikslas kontestui pri
imamas. Tačiau paveikslai tu 
ri būti nutraukti parkuose, 
bulvaruose arba maudynėse, 
tai yra vietose, kurios randa
si Parkų Distrikto globoj. Be 
to, paveikslai turi 
traukti ne pirmiau 
metų pavasarį.

• Nereikia pildyti jokių blan
kų įstojimui į kontestų. Užra
šykite savo vardų, pavardę ir 
adresų ant kiekvieno paveiks
lo ir pasiųskite paveikslus šiuo 
adresu: Photo Editor, Chicago 
Park District, Room 400, 
Burnham Park, Chicago.

Laimėjusiems prizus bus 
suteikta įvairios dovanos. Jų 
tarpe laimėtojai gaus $10, $5, 
$3, keletu kamerų paveiks
lams traukti, o taipgi stipendi
jų fotografijos mokintis Ray 
School of Photography, 116 S. 
Michigan boulevard.

Verta atsisukti 
priimtuvų į W.. H. F. C 
(1420-K.) šį vakarų 9-tų va* 
landų ir pasiklausyti gražaue 
lietuviško radio programo. šis 
programas yra prirengtas su 
rūpestinga praktika ir kiekvie
nas žodis yra turiningas. Beje, 
šiame programe išgirsite tiktai 
8 minutes kalbos ir pranešimų 
ir 22 minutes lietuviškos muzi
kos ir dainų, kurias išpildo ži
noma artistė Genovaitė' Gedrai-1 
tis ir akordionistas Al. Sheme- 
tas. Pianistė Elena Pečiukai!e 
akompanuoja ant piano.

Programas yra surašytas ii‘ 
prirengtas Povilo šaltimiero, 
kuris ypltiškai atlieka prane
šėjo rolę.

Pasiklausykite šaltimiero ii 
ketvirtadienio vakare 9-tų va- 
andų iš tos pat stoties, šia-< ■ ■ ■’ me programe dalyvaus'du žy
mus muzikantai su linksmų Šo
kių muzika ir 'įdomiu praneši 
mu iš Rarskis Rakandų kom
panijos antrašu 1748 West 47th 
Street.

AkordiOnų lengva išsimokinti. Budrike patyrę mokytojai 
išmokins jumis groti į trumpų laikų. Pilnas kursas lek
cijų su kožnu akordionu. Lengvus išmokėjimai.

po $1.00 į savaitę.
12 Basų Pradinis Ąkordionas
48 Basų Ąkordionas ............
80 Basų Ąkordionas ............
120 Basų Ąkordionas ...........

Aplaikyta 200 akordionu iš Italijos^ Vokietijos ir Ame 
rikos išdirbysčių. Kainos nuo $15.00 iki $350.00*

Taipgi parduodame SAXAPHONE, GITARAS, RA’- 
DIOS, KIMBALL PIANUS.

Vienas puikiausių pavyzdžių, 
kas galima padaryti su geru: 
ta voru*, kai jį paremia tinka
mas garsinimo ir pardavimo- 
vajus, yra dega nes Lietuva 
pasisekimas. šių degtinę da
bar leidžia į marketų Bridge-;. 
port Liųuor Gompany, 3252 S 
Halsted street, Chicago.

Per pastaruosius du mėne
sius, nuo laiko kai degtinė Lie
tuva paleista į marketų, var
giai atsiras visame mieste li
kerių krautuve, daranti biznį 
su lietuviais, kuri neturėtų sa
vo stake šios degtinės. Kiekvie
na tų krautuvių taipgi praneša 
apie stebėtinų pasisekimų deg- 
tinęs Lietuva tarpej) lietuvių. į

Padarytų sulig formula, kuri 
reikalauja aūgščiausios rūšies 
visų sudėtinių dalių įeinančių 
gerai degtinei padaryti, degtinę 
Lietuvą galiriia gerti su didžiau
siu smagumu netik tiesiai, bet 
ir maišyti su ginger ale ir su 
kitais skystimais. šitaip su- 
maigyta dagtine Lietuva pa- 
daro vienų šauniausių highball, 
kokius tik galima padaryti.

Kadangi jos kaina yra vi-: 
siems prieinama, tai degtinę 
Lietuva darosi kasdien vis po- 
puleresnė. Ji yra sultinga, o 
nuryti švelni ir lengva. Dau 
giau laiko ir daugiau javų su
vartojama šiai degtinės nišiai; 
padaryti, negu kokiai kitai, ku-j 
ri yra parduodama kur kas 
brangiau. paseka yra, kad ji 
sudaro tokį gėrimų, kurs pa-; 
tinka iškarto, ir kostumeris

Dar galima įstoti į 
kontestų

PIRKIT
KUR VISI LIETUVIAI PERKA: 

Namų Apšildymo Reikmenis 
Boilerius, Sinkas,

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

So. Center Plumb- 
ing and Heating 

Supply Co.
N. W. Corner 55f h and 

State Streets
Visi telefonai ATLANTIC 4290 

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

Jos. F. Budrik, Ine
3417 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 4705

326 S. STATE ST 
Opposite Dovis Store, 2d Fluor
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Užsafcynitf IrateUi '
Chicagoje — paštu:

Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams ......... ........
Dviem mėnesiams .......L...__
Vienam mėnesiui ------- -----

Chicagoj per , išnešiotoms:
Viena kopijax  —..............
Savaitel
.Mėnesiui «..«75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj; 
paštu:

$5.00
............................... 2.75

$8.00 
.. 4.00 
.. skolai 

.. 1.50 

. .75

. 8č 
18c

>

Eętered as Sečond Class Matter 
March 7th 1914, at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

, ,t| ' ...................

Naujienoj eiąą kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
4ovė, 1730 S. Halsted St, Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

• ■ ■ f, t  

Mętaips„.....
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams
Pusei metų

: Trims mėnesiams ....... —ri
b Pinigus reikia siųsti pašto Monėy 
Orderiu kartu sū užsakymu.

mo‘, kurie reiškėsi per metų me
tus, sūšiduriarit su militaristų 
agresijomis.

Demokratinės šalys bijo ka
ro. Todėl; kai fašistai ima grū
moti ginklu, jos mano busią ge
riau nusileisti, negu aštrinti 
konfliktų.

Tačiau Socialistinio Darbinin
kų Internacionalo pirmininkas 
ragina darbininkus kovoti sū 
tuo valdžių bailumu ir energin
gai remti Ispanijos respublikos 
gynėjus jų kovoje prieš fašis
tišką reakcijų.
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Pruseika liepia “Naujienoms” 
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ja Vanagaičiui, šimučiui ir Tys-

Rytoj Kaune susirenka ta “tautos atstovybė”, kuri 
buvo renkama Lietuvoje birželio 9—10 d. d. Amerikie
čiai jau , žino gerai, kad tuose rinkimuose negalėjo sta
tyti kandidatų nė viena srovė, išimant tautininkus; to
dėl į' jį pateko vien tik valdančios partijos parinkti >uat- 
stbvai”.

Tačiau kūi kurie žmonės tikisi, kad ir tas šeimas 
gali padaryti naudingų kraštui reformų. Jie sakė: “Vis
gi geriau koks nors seimas, negu visai be seimo”, Kai 
atstovai suvažiuosią, tai jie turėsią atsižvelgti'j; žmonių 
norius ir reikalus ir bent ką nors gero jiems duoti y ki
taip kraštas jais butų labai nepatenkintas.

. Brie tokių optimistų. priklauso ir senas Lietuvos 
aušrininkas, Dr. Jonas Šliupas. Dar kada jisai šią vasa
rą važinėjo po Amerikos lietuvių kolonijas, jisai sakė 
privatiniuose pasikalbėjimuose ir viešose prakalbose, 
kad “seimo” rinkimų paskelbimas Lietuvoje vistiėk 
reiškiąs “žifiksnį gerojon pusėn”.

Trii^i dabar jišaiJ ntitarė kreiptis į pi^tųpą “taii- 
tos atstovybę”, per jOŠioš narį p. Kiprų Stankūną iš 
Kretingos apskrities, ir pranešti “kokių reformų vals
tybėje” šiandie reikia Lietuvai. “Naujienos” tik-ką ga
vo to jo pareiškimo kopiją, pasirašytą paties Dr. J. Šliū
po ir kitų dviejų šėrių Lietuvos veikėjų—gydytojo 
Liudviko' Vainėikio ir St. Vairiėikieriės.

Dokuriieritp turinys labai įdomus (jisai šiandie iš
tisai telpa “Naujienose”). Bet klausimas, ar jo reikala
vimai padariys bent grikio įspūdžio tam šeiniui1? Ar bus 
jie iš viso svarstomi?
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Lietuva privaro būti demokratiška
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Pirmame Dr. J. Šliupo pareiškimo punkte sakoma:
“Lietuvos Respublika privalo būti demokratiš- 

ka, nes gyventojų daugumų sudaro pilksermegiai 
ūkininkai ir neturitingi miestelių gyventojai. Ne tę- 
okratijos, nė oligarchijos, nė aristokrirttijoš negali
me pakęsti, nes luomų nepripažįstame. Demokraiti- 
ja yra viėnihteliai teišiiiga vdHyniosi forma. Berit 
dgbgu^^ gįiiię.” (
Kitas svarbus reikalavimas, tai — kad bažnyčia bri

tų atskirta nuo valstybės (punktas 4).
, Toliau,’ir tai labai reikšminga, Dr. "Šliupas ir p ji. 

Vaiheikiai reikalauja, kad “politiškieji, nusikaltėliai bu
tų atrinestuoti” (p. 6), , kad butų pariaikirita spaudos 
cęnzuria (pj 7) ir kad butų tinkamai sutvarkyta “sbcia- 
le gyventojų apdrauda\

Tai drąsas ir pažahgųš reikalavimai. Jeigu jiė‘ bu
tų įvykinti, tai Lietuvoje prasidėtų nauja gyveninio 
era. Bet jau prieš 10 riietų'buvo mėginama 'tokias Re
formas per sėimąipravesti. Seiniaš tuomet turėjo didėlę 
galią pagal Lietuvos konstituciją. Tačiau prieš jį pakilo 
ginkluota jėga ir progresui kelias tapė užkirstas.

O dabartinis seimas jokios galios neturi. Tai kas 
jb klausys, jeigu jisai,ir brindytų nutarimus daryti? .

Tik Lietuvos liaudis gali priversti dabartinę valdžią 
išpildyti tokius reikalavimus, kokius stato minėto pri- 
^eiėkiinb’ autdriai. Pažiūrėsime, ką ji daryš.

sarmatytis to, kad jos “įtūravo- 
ja Vanagaičiui, šimučiui ir Tys- 
liava'i”, rašydamos “didžiausias 
nesąmones apie sušaudytus 
trockinirikūs”.■

Tai argi “Naujienos” kąm 
nors “turavoja”? Pruseika, tur 
būt, žino gerai, kad “Naujie
nos” vadovaujasi savo nusista
tymu ir nepaiso, ką Vanagai
tis, šimutis ir Tysliavą sako, 
apie trockininkus arba ką kitų. 
Tai argi jisai mano, kad “iš 
sarmatos” prieš tuos asmenis 
mės turime išsižadėti savo jši- 
tikinimų ?

Mes visuomet buvome mir
ties bausmės priešai. Bloga, ka
da žmįbriėš yra žudomi kare ar- 
ba; .pilietiniame kare, bet šitose 
^aplinkybėse žudynės dar gari 
būt pateisinąiųoš, kaipo neiš- 

, vengiamas dalykas. Bet kuo pą- 
i tėišįriii mįrtįėė bausmę tenai, 
kur nėra nei karo, nei pilietinio 
karo — kur pati valdžia sako
si galinti be jokio vargo palai
kyti tvarką valstybėje? Jokiį) 
patėišiniriio tokiose sąlygose 
mirties bausmei riėra.

Tačiau Pruseika sako, kad 
jeigu mirties bausmę dėl ko
kios nors priežasties pasmerks 
tavo politinis priešasį^i .to tu
ri “susisarmatyti ’ ir savo nti- 
sistatyriią pakeisti,

Tur būt, nuo sąhdarįečių 
Pruseika išmoko tokios “logi- 
kos . Mat, jie pirmiau buvo 
demokratijos šalininkai, bet kai 
tik jie išgirdo, ka’d už dęiriėlira^ 
tiją Lietuvoje jau stoja komu- 
nistai, tai jie “susisarmatijo” 
ir eriie remti fašizriią!

sūšaudytus

DARRb PARTIJA OjttGANI
ŽUOJASI PENNSYLVA-

NI JOJE

Nemalonus kvapas gali rei
kšti labai malonų siurpri 
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palai.
ki doleriai už uncijų. — 

* Kur ambergris yra su
randamas.

Jei einant pajūriu kartais pa
sitaikytų užuosti labai nemalo
nų kvapą, kuris primintų pe
lių priterštą rūsį; tai patartina 
sustoti ir apsidairyti. Nors tas 
kvapas ir nemalonus, tačiau jis 
gali ir daug malonumo suteik
ti. Dalykas tas, jog tos rųšies 
kvapu pasižymi ambergris;, ku
rį" kartkartėmis juros bangos 
išplauja į krantą. Visai nedide
lis ambergrio gabalas kaštuoja 
apie yieną tųkštūritį dolerių. 
Yra žinomi atsitikimai, kad su- 
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syk ambergrio buvo surasta už 
šimtą tūkstančių dolerių! Tbks 
radinys —r tai didėlis turtas.

Pas kai kuriuos dabar gali 
kilti klausimas, kas pėr daik
tas yra tas ambergris, jei už 
jį taip brangiai mokėmą? Pa
galiau, kuriam tikslui jis yra 
naudojamas?

Reikia tiesų šakyti, jog am- 
bergriš yra tokiš dalykas, ku
ris po kbjomiš riesipąiąirija. 
Retai kam pasitaiko jį rasti. 6 
jei kas Suranda, tai tas tikrai 
jaučiasi laimingas. Nieko tad 
nuostabaus, kad iriažai kas tė- 
ra girdėjęs tą keistą Vardą. O 
jeigu ir yra girdėjęs, tai vįs- 
vieri tikrai nežino kas tai per 
dalykąš. :
1 Pirmiriušia reikia' pasakyti, 
jog ambergris yrą* vartojamas 
brangiausiems kvepalams (pęr- 
fiuiriariiš) gaminti? Ir šiai1 kas 
yra ypatingai keista, kad nė- 
malonąūš kvapęį ambergris che
mišku procęsu' yrd priverčiamas 
į brangiausius kvepalus. Taip, 
paverčiamas j tokius kvepalus, 
kuriems jokįė kitu kvepalai ne
gaili prilygti. T;

Ambergris yra vadinamųjų 
spermipių banginių (vjlidrybųj 
produktas. Jeigu iš dalies yra 
romantiška ieškoti aukso kal- 
nuošė ir dykumose, tai sų dąr 
didesniu romaritiskūmu yra sū- 
sijęs ambergrio ieškojimas. Ir 
tai dėl tos paprastos prįęžasiięS, 
kad visos septynios jūros ir vi
sų jūrų krantai tinka tai kei
stai medžioklei. Pats savairiie 
suprantamai, jog ambergrio ga
lima surasti dažniau tose vie-

- Amberigrįšir kve
— TrišaeŠimt pen

nemažai
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tose, kame įgyvena spęrminiąi 
banginiai., O jie paprastai mėg
sta šaltesni vandenį nekaip ki
ti banginjįai;. , .

F Ambergris pluduriuOją. Jei 
jis atsiskiria nuo banginio kū
no, tai gali nuplaukti tukstan- 
čius iriyiių; Juo:’ labirtū, jei jis 
pakliūva į vandens srovę.

Nors višada yra
“medžiotojų”, kurie ieško ąpi- 
Įįėrįrio, tačiau ritekųomet j o ne^ 
surandama tiek, kad tai nupi
gintų jo vertę. Antras dalykas 
y rą tas? kad riki šiol chėmikAmš 
nėpašišėkė surasti' kito dalykd, 
kuris gaičtų' ariibėJgrj pąva‘dii(S- 
ti braingių kvėpsiu ghmybbje. 

įt Rinkoje yra' dvejo
pos rų'šies ^nb.ęrijgrisį — jūodą^ 
ir pilta? ĮTlkaSls ąihbėrgriš 
yrą brangesnis’ te labiau tinką 
kvepairirtis gkmih^. Pėr p#skii-
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tinius kelis mettts’jo' mažai te
buvo sūtasta. Nieko tad nuo
stabaus/ kad Nėw Yorikė už 
pilkojo ambergrio uncijų* būvo 
mdkama net trisdešimt periki 
doleriai.

Plūduriuojančio nmbėrgrio, 
kuiį išpiju j a jūros bangos, ga
lima rašti višur, kūr tik’ jūra 
ąų Sausžemįu sųsisiekią. Jung
tinėse, Vąls tįjosę, Atląntiko 
krantas ąmbergrįo, ątžyjįgių 
yra turtingesnis nekaip 4 Rąriiip- 

r jo .yąądėnyno krantas. Q tai to- 
ąėi, kad vąudenyne
nedaug tėra sperminių bangi
nių-

Plūduriuojančio ambergrio 
randama' riėdidėliais gabalais. 
Tačiau kartkartėmis * pasitaiko 
ttžlikti ^aUiįj;' mrfa liti 
250 svarų;'

Ramiojo vandenyno visu pa
kraščiu operuoją jąu nub šėnų' 
laikų banginių gaudymo kbmpa- 
nijbš. Kiekvięhais metais jb^ 
pagauna šimtus, bang'iriių. . Bet1 
kiek rekordai lodo,’ tai pėr pas
kutinius kelis metus buvo pa
gauta tik aštuoniolika spėrhiiriių 
banginių. Iš to bulų ąalįma. pa- 
sidaryti išvadų, kad r ten labai 
maĮžai ąmbąr^rio,.Tųo?tąK- 
pu kėliais atvejais vpąsitaįkę jų 
gąna daug rasti. Aiškų, kąd jią 
buvo iš kitur vėjo ar srovės at
riestas'
• šiaip ūr taiįi» spėrinirii’į Ffiiri- 
giniiį'
afnbergrib' šutahdai; Jife kiScvfe 

balinį siii-Sdžia .if iėiko 
“plūduriuojančio'' aukso”,’ kaip 
ambergris yra vadinamas. Ra
diniu laiVįį komiįąriija dalinasi 
pusiau* su jūrininkais.

lęitenanla» de Castello. Sekan- 
ęią naktj, 3 vai., savo viloje, iš 
pd policijos akių, pagrobiamai

,Wes^ atstbVM 
Čėlvb Sotelo ir išvežamas persi- 
rėdžiusių vyrų nežinoma link
me. Rytų kulkų suvarstytas la
vonas pristatomas stačiai (' ka
pines ii/ aWū6^trias’ aįkvąįtu^ 
siū‘iter ii ■ nūtabftft’6 pVab^O...

pdnkfų- diliui jOkdėjo' teifc 
W toto- ūgntes
gteflta&it bėiššipteąs'po 
Išįriniją;' betlygiai greit tą- 
pb' sulaikytas. Sbtelb riū&rity- 
mi&t iiF detiritejf, žitiofriū, 
tfard. atsakingu Liaudies Ėrbte- 
tą}‘ <įivbš‘ suKritinu'i ženklų? Ta-

■įšių' Sukilimui 

lors atsiradęs
• Kokia idėologija/. kokia dva- 
siA viešpatarija sukilėlių pusė
je? Kokie1 jų vadai?
? Ispanijoje fašižriiaš oficiališ-- 
W špiė<ŽW Falaifg^
fe’iurteiF Vadinau ja btevttsfo 
diktatbriaiiš PriW' <fe RWeW 

JošČ-Anteriio,’ ri^ė’iiiai 
išvaduotas iš kal^jiirite. Jiš’fūri 
gabūirią vikriai* pasišavįriti’ 1> 
fet1 k’ėkteiP. pbiitiriėš doktrinos 
£& fete^? kuri# jta tinka;

a ir 
kili

<

riE riROlfcttekE apgailes
tauja “NEtTRALITE^Ą”

Ne tiktai “Naujienos” išreiš
kė nepašitenkiriimą, kąd Fran
cį ja’ iii Anglija (ypač Franci ja) 
nerado niekio geresnio, akivaiz
doj fe Ispanijos pilietinio karo, 
kaip pasiūlyti “griežtą neitra- 
litetą”, užuot ėjus į pągelbą Is
panijos demokratijai. Tą'riėitra- 
litetą peikia ir socidltetinis dar
bininkų judėjimas Europoje.

Darbininkų T. Internacionalo 
pirihihiiikaš, Belgijos' senato-

rius Lobis de Brbučkėre,, pa
vyzdžiui, sako, kad fašistiškos 
valdžįds — Vokietija ir Italija 
— atvirai laužo tarptautines
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sutartis, remdamos sukilėlius 
išpahijoje; o trio tarpu, derte- 
kratinės valdžios atsisako dub
ti’pararti! teisėtai Ispanijos val
džiai. Ir jisai kiaušiai

“Ar mes veiksime, ?af męs 
nuleidę rankas ir nusiminę 
žiunėsime, kai sujungtos re
akcijos jėgos galabija res
publikų?”
Bet senatorius de Brouckėrė
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sakosi nenorįs kaltinti dėl tb 
pasyvumu dabartinės Europos’ 
demokratijų vyriausybes. Jo|» 
anot jo, kenčia pasėkas tų hti- 
sileidiiriųj jėi nepasakius b£ilū-

Ir Pennsylvanijoje prasidėjo 
judėjimas įsteigti nepriklauso
mų darbininkų organizaciją — 
Darpo Partiją.

Pradžią šitam judėjimui pa
darė Nepartines Sąjungos 
(Nori-Partisan League) kon
vencija Harrisbūrgė, kuri tęsė
si , dvi dienas, dalyvaujant 
l,2oT delėgaiariis nuo įvairių 
darinhinkų unijų, Pirmininka
vo Pittsburgho dįstriktd Uhited 
Minįį Workers atstovas.

Ta “nepartine sąjunga”, kaip 
žinoma? yra pąžaiįgių darbinin
kų uriijtį sudarytas kbriiitetas, 
kurio tiąslą3 ątėinaričiūose riri- 
kimųotsė remti, prežideritą Rob- 
sevėltą; Tą kbmitętų sudarė 
Amąiį’rirriėitų rubšiUvIU unijos 
cer tras kartu su Įnterriatiohai 
Ladieš’ darment Workėrs ir 
kai .kūriiį kitų uhiįų vadais. 
Komitetas turi skyrius įvairio
se yalšiiįpėė.

Kaip riri^išbėjb Habrišbųrgo 
koteveriti j bj ė, Nori—Partišari 
Leagūė’ tūri skyrius 38 kaiin- 
tėsė Pehnsylvanijos valstijoje. 
Prie Lygos prisidėjo unijos, tu
rinčios apie 5do#o()d riririų.

kiekvienas korivėricijos kąl- 
bėt^ąs sakė, kąd organizuotie
ji darbininkai yra pasiryžę bū
ti savararikiška jėga politikoje, 
šių’ niėtų ririkiriiams dar jie 
negali išstatyti savo atskiro __________ ___
kandidate į Jungtinių Valstijų jnautojąi, studentai 
prezidentus. Bet toliau iš šito 
judėjįpio turės išsivystyti Dar
bo Partija, kuri būš Visai. ne
priklausoma jėga politikoje.

(Tęšibys)*

Jeigu ne prieš Prie to,tai 
priešais jį atsirado prieš kurį 
laiką ir tapo labai pbpuli^ruŠ. 
griežtesnių teridėnėiįų, benb 
kiek artimas komunistams va
das, vadinamus

gana įdomi asmenybe. Marksi
stu jis įtapo jau vėlybame am
žiuje, iš gilaus, tikrai pagrįsto 
įsitikinimo. Jo populiarumas di
delis. Reikią manyti, ^aŪ atei
tis jam rezervuoja dideliiiš už
davinius. /

. Suriku pasakyti, ar Liaudies 
Frontas yra pakankamą! 
sąugbtas nuo yįsų galimų pavo
jų j b vieningumui. Ateitis tai 
parodys.

Reikią čia pąbręžti, kad vąd, 
darbininkų miliciją sudaro toli 
gražu ne vien darbininkai siau
ra žodžio prasme, bet ir vidu
rinis luomas: valdininkai,' tar- 

.laisvųjų 
profesijų žmonės. Be įto, kųo- 
rpet žygiuodami gatvėmis . į 
frontų milicininkai' traukia “In
ternacionalą” arba “Mafsbljė-

jčj?'

discipiinųdjama; 'i{ ,jąį!' atliko 
didelius u^d^viiiiUs. Uaudies fc

M .i«w;, b£ W?r 
ries, darbininkių miliciiri jr at- 
eity turės svarbių uždavinių.
į : ..... ■. . ... ... . /

_

t^Mfe
tučj;i M. (16
vasario), ,Kairi yelląų ir Pr«nT

iirii^ Birikaš”, vadovaujamas 
rijrinairiHiši^ lyderio . Cajvo S<>- 
tėjo, dėjo visas pastangas, kai 
“atkratytų” nuo Liaudies Frop- 
to riūpšai^ėšrięs jo grupės, riet 
kaip., ir ^ąiįcųzįjp^(tą • S.
iįagaiida btįyd ’vęltiit Vįšą rite" 
riešj po rinkimų nepaliaudama 
dešinioji' provokavo sųsirėriįi- 
nius ir maištus. “UŽ vieną fa- 
£i$tą — du. sęicialistua”, buvo 
įsakoma j Liaudies Frpntp są- 
Jinipkų gynimosi akcį$. Liepos 
12 į. iŠ pasalų riušauriąmds ži- 
noinūs srivb* rešpub’llkbnįškkiš į- 
šitikiriimais raitosios policijbk

PiiTiia&nis,-’rUžP- 3i> 1985 

ginklus maištininkams. Alfon- 
so XIII ir Primo de River'pą 
laikais jis buvo tik\'ą 

i'‘bė yūlštyb’ėjė}' riulėnkdiąmės 
'savo naudai monarcho r diįd 
tatoriaus sprendimus. Respub
lika’ j.į‘ patupdė kalėtai ta
čiau*' klerikalų įtaka jį išlais
vino. ■ Jb* dėka 1933 m. reak
cija laimėjo rinkimus 1936 m. 
vasario rinkimuose jis vėl fi
nansavo visas 
stangas* lainteti 
gandų, bau&iriiifią'; korupcijų. 
Nelaukdamas oficialių rinki
mų rezultatų, jis pasiskubino

vo bYaiigiū dšnieniU didėlruš 
k’tfrta'iš skilimas da- 

Būt plačiai' naudojasi. Taip 
kteoįriai parengtas kariškas 
Ttiaištas yra’ jo' darbas: jo 
lageritkV atiteka ginklų1 te amu- 
KičljOs Užsakymus it pristato
Į

it Portugalijos rubėžių Nava-
Į

Sevilijos

ka,* jb’ nuOSūvybė Afrikoje, 
Ceuta, buvo sukilimo židinidi. 
Vienas Respublikos finansų 
ministeris yra pasakęs: “Vie
na iš dviejų: arba Respublika riteVelitš' iūėri’ Mūreli^ ūrba~ 
Juan March.as nirVąiks respu
blikų”. šį . kabių mmublika, 
atrodo, turi šansų^-^

‘į 'Ūžsiėiuo^alslyįes

' Pozicijas;’ kūriaš Ispanijos 
JvylciiioAė džeme fašfetiričs: Vo- 
Kiėtijį iė IlalŲL yra «k dar 
Vietiaš' rySkuš’’ įrodymai; kbkį 
pavojų taikai’ sudaro liį val
stybių b'uviriias ĖūĮopoj? Vo
kietija liasiūrifČ Išpariijon tris 
Savd stiįlrĮŪtisiūš kario ląiviiš. 
Nedaug; rudos, bėtriu^std, kad 
uFriot stačidšids' Ispanijos šū- 
kilėlia’ms lėktuvus, tOš valsty
bės visai atvirai inįtų bdtri- 
baridūO'ti riesį/ūblikOririš iš? ju- 
ridš ir orio', Įiądėdamijs gene
rolo' FrianČo' ręikėliiri Jei' ne
būtų po Šoriu dvtejiį’ dėteo- 
kratmių valšlybių,Hsū kurio
mis tenka’ skatityįiš, fašištų iri- 
teriVdhcįja Ispanijoj1 būtų se^ 
niai įvykęs faktas? <>
\ Tampri tĮavdjįri Ūė ktek rie- 
įsū'riiąžėjo. .

Btivp mOmėrites? kiionlęt ah- 
■glų ądriiiraiitėtūs ‘ turėjįs pa
vartoti visų sdvo įtakų, kad 
Vienas’ italų* šarvuotis^ naudo
damas’ prėtėtstų, IcaM būvo 
ąįripiteštaš italiį konšūla'taš, riė- 
priadėtį’ bo^tadubti" BarcelO- 
rioą. ■■ ’
; Marionia,' kad italai ir vo
kiečiai . panaudos kiėkvįėhų 
prog^į; kad riąten'rivįritų sūki- 
lėiiį’ akciją: Ateoari, kad Įta- 
iijk1 tra" pašteyžuii, pĮanipgai 
vykdai tųm tikra Vįdūržęiriio 
juros ų^rtriąyilnp. planų ir 
Žikiidiėrt1 neabejūtirtą? kad ąą- 
vO užšiėiiių politikoje Italija 
yria Visūr plačiai remiairia Vo
kietijos.
■* Italų laikraščiai, re? ..„r 
Įsąvo siriipalįjąš’ Ispanijos fa- 
Šiširims? labai ^ąiaiiiįįai ko- 
riifehtūoja teikus, kuomet įš- 
panijŪ buvo ’• vaikoma . fttiriip 
de Rivėroš ir kuomet 11)26 iri. 
«««■ .hg- tafy „siadrldp 
ir Romos buvo pąsirasytą 
cĮraugtekūibb ir arbitražo su
tartis? Rų1 rėišįe „toji sūlųjrtis, 
kuri buvo pąšira^ta įO-^įai 
ihėtų? Ji reiškę, kad ani ša
lys? vienijamos vidaus politr 
kęs’ giriįiningUirio,’ sulipka‘ vęs- 
tį b’eriŪr^ Užsienių jJolįįikų yą- 
Itetiriiante Viduržemių jijros 
baseine. Romos spauda pąly- 
dėjb tųbidėt tos sųtąįties. pa- 
sirašyirių nępaiąnkteįš Prari-

litikai kdihentarais. Ta sutar
tis nįekuoihęi nebuvo ištisai 
ri^skeldta viešumoje. Autori- 

41 timtiiet s4cė;^d

Itdilj#! Baiearu salas ir rielei- i- ’.f vt.rii n >. .. ■ .<■ sji karo atveju prancųzų ka- 
riūūiįienbi susisiekti su Moro- 
fko pef Ispanijos teritoriją.

(Bus daugiau}

'^ęlHiriįki LTaujienose' 
dūoda nąudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. - ■ .

dešiniųjų pa- 
— per propa-

iŠVėžU' užSiėriin draugė sū sa
vo bYaiigiU dsmėniti didėlruš 

^rtrialš sųtilimas^da-

kttbpiai pabengtas' kariškas 
ifi’šištefš yra’ jo darbas: jo 
bgėritai atiteka ginklų' te amu* 
rtičijos užsakymus ir pristato 
Vitfką’ per KUritabtų pakraštį 
ir Pbrtugalijbs rubėžių Nava- 
rpk, EeOiiO, Eštratriėdūroš ir 
Sevilijos lėgidriieriamš. Jo 
ite^avybč Balearubse’, Major-

įoje? . musd^mzhįių,’ kurio. . deši
niesiems ' $a labai truko., Bei jis 
'esąs ' per daug kad
būtų tikras veiksmo žmogus.

Sotelo vadovauja monarcnisti- 
rięf A^Win«^’’ or- 
gahižricijąi; ląikbfnriš" eūęrgirigū 
ir paSiryžtišiu' eiti*iki įald.AŪi 
partijos, kiek gdli veikti, veikte 
dabar sutartinai.

Klerikalų “Liaudies Akcijos” 
vadas ir buv. karo mirt. *t«7 
Robles aisidurė ėriiiįtacijoje 
ir negali dalyvauti‘.iaktingdi 
lošime. J sąvo padiulymų tąr- 
pinihkadti tafp valdžios ii* 
Įnaištirtipkų, var^u jie besu
lauks iš kairės atsakymo. Ne 
paslaptis, kad klerikalai^ ku
rie aktingai kovojo priėš Liau
dies Frbntą, plačiai dalyvau
ja ir sukilime. l .
t Sukilėlių vadai esą riorį at- 
steigti diktatūrą kaip Pririib 
de Rjveroš, tiktdi “inoderni- 
zuotų”,; ty. su hitlerizmo bei 
musolinizmo <- priemaišomis. 
Gryno moriarchizmb reslaura- 
•cijbš šaliriirikų dešinėje atrd- 
do. ųe pėt d®bg; Tačiau tam 
[tikros provincijos, pa v., Na- 
varąs, yra rtepątaisbmbs, išti
kimiausios karizmo šalinin
kės.

Kitas, irgi grynai ispaniškas 
reiškinys , galimą, butų pava- 
dįįiii aukštesniųjų karininkų 
^4Vašią. Tipiški įlos atstovai, 
Oi ^ėiibroląs" Sąrijurjo, vienas 
krt sj dabartinio sukili- 

esepiai žuvęs, ir 
maištinin- 

Lųdaluzijoje. Išti- 
'monarchijai, 

tradicijoms, bet 
ištvermė ir, jei 

iįijiąs daro juos 
daigiausiais žmo- 

;bZdš Franko, gar- 
.respublikono 

radžiu ištikimai 
feiĮį XIII, paskui 
j^iąlšindamas kai- 
tes, jis pelnė žu- 
PdŠikalbėjime su

te m

7 .-■

1 įlos atstovai

idami

^ą^\^t?j?®n|ehtu jis pasa- 
jĮa^riršejųsj sakinį, kad 

jūį reiksią; jįą dsą iššaudysiąs 
Generolas 

feąricp, kulti tai tvirtina pa- 
žinios, turi 

sąskaitų 
banke, iš 

Hūrioą ūėsėriirii puvo apniokė- 
Užsakymas Ita-

Tąčiąu Ispanijos sukilimo 
finansU0t0; 

tįsis t bankininkas 
ris Juan March. 
ia, nustačiusi jo 

ryšius šh sbkilimū, nekonfis-
Iki'

kava jo nejudriojo’ turto Is
panijoje, jį$. buvo stambiau- 
ąias , šįoję Sa|y. dvarininkas. 
Rjfliąbjįų kąrp metu jis pra
lobo,' statydaitnds kontrabandai



«
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Ambrožaitė L-mūt; rašt., 11731 S 
, — fin^ 

riaŠt,?T2539''W. 46 Pl;į A. Rarik- 
šauskibhė'* — fin. ’rašt.* nagelp-

EAGLE RESTAURANT.— Peter 
Vegis, Savinipkas. 
‘ 1745 South* Halsted- Street.

• .<■ ..-p, r 1

RESTAURANTAI
Ųųiversąl restaurant

ŠVIEŽUS NAMINIAI VALpiAI 
750 West 31st Street 

A. A. NORKUS, Savininkas.

Chęrnauckas Cpal

j . 3.. •... : , ",

šitaip | O kode

fin. ’ rašt;' nagelb.

ilgdniu : ‘ lankytojas, 
8306 S. Union Avė. ‘ .......f?i

Susirinkimai įvvksta kas menesio, 
pirmą penktadieni’17:80 vai. vakare

Halsted St. i;

Pirmadienis, rugp. 31, 19'36

JUOKAI
Jurgis (šnekasi su savo pa

čios nabašninkėš siela); Ar tai 
tu esi, ifatija?

Dūšia: Taip.

Mama?
Dūšia: Labai linksma.'
Jurgis: Linksmesnė, ne kad 

buvai su

Du

esi linksma, v Jut.I

hnftn?
H MpksmesnS 
ur tu ęaį, mnja?

Pekloj.
- r V-

» » »
Duktė: Mano tėvas ir tūlas 

vyras vartau Netikailis mušėsi 
per dvidešimt metų, bęt dabar 
Įįpy&i.

Kafmmlsa; jau užmiršo 
piktumus?
' tįulciė; £pt yą);ųr Nęti- 
kailis tapo palaidotas.

— Aš pesu mįegojęs kelias 
savaites.

— O kas yya? » ‘

Kaimynas: Tai tii statai nau- |Pw< « *
ją namą. Kaip tau sekasi?

Jonas: Gerai. Aš jau turiu 
k W & JF be‘ 

čiju, kad turėsiu dar šerną ru- 
<leniui atėjus. * "

» » »
Onutė: Kodėl tu plojai tai 

d$|įii}j|$^f? Jos iaĮsas yra tie
siog baisus.

Mariutė: Aš B,et jęs 
drabužiai buvo taip gražus, kad 
aš norėjau dar kartą juos pa-

5 S ♦ ’» \ M *

y Marle Keller
MARSEILLES, III. — Marie 

Keller, kuri operacijos pagalba 
buvo atskirta nuo savo sesu
tės, su kuria buvo Šliaukusi. 
Jos spsutę mįrę riętrpkus pd gi
mimo.

“Daktarui'’ 8(| dięfiu 
kfĮŠtj

Valkatą (šnekasi su motę- 
ria): ‘ Pbnią, ąr tąpista gą^tųm 

' duoti man reseptą to pyrago, 
kuriuo pavaišinai manę šį ry- » v* *• I i •» !
tą?

Moteris: O kam tau reikia?
Valkata: Matai, ponia, toks 

dalykas... Aš npqų ųžbąigti laį- 
žybas ąu savo draugu. Jis sa
ko; tad taihšfa de<|i‘ i pyragą 
tris puodukus ceinento ant vie
no svaro cukraus, o aš sakau, 
kad tik pustrečio.

f- » f p. * »*• > * I

" » Q »
perginą: Tapistą esi toks 

baisus žmogus, kad tamstos 
niekas nemyli. ,

Vyras: Aš ir nenoriu, kac) 
mane yisi mylėtų. Jei norėčiau 
meiles, tai galėčiau ąĮ)sįvesti.

Moteris: “Tamošiaus pirši- 
ipąsi buvo toks roijiantiškas. 
Jis savo busimu pačią ąpt gejz- 
kelio...

Vyr^s
dabar jis netraukią tą gelžkęl 
teisman dėl jam padarytos įų- 
los?

$ # #
Maikįs pesenjąl susilaukę 

dvynukus. Parapijos kunigas 
sutiko Maikį kely ir syęjjciną:

— Well, Maiki, girdėjau, kacĮ 
Aukščiausias nusišypsojo tau.

— Nusišypsojo ipaų? — s’*: 
šuko Maikis. — Jjs įu^ijupke 
su (Įidžfausiu truksmu.

Skelbimai Naujienose 
dųo4ą dėlto, 
kad pačios Naujieno? 
yra naudingos.

Julius A. ĘęĮĮer 64 metų, 
1614 West Lake Street, prisi- 
pažino kaltas tuo, kad prakti
kavęs mediciną neturėdamas 
praktikai laįsnip. Jąm paskirta 
bausmes 80 dienų kalėti.

Vaikas įškrįto iš ran
kų, užsimušė

John McDowell 26 metų ir 
jo žmona Loųęėįi 23 mėtų, 
5)11 Vnįyersity avenue, atsi
lankė pas kaimynus gyvenan
čius gretįipąme name. Pavie
šėję kiek, jiedu lipo žemyn nuo 
antro augšto. Moteris nešė sū
nų, 15 niėnęsiįj kūdikį. Ji pa
slydo ir atsirėmė j laiptų tu
rėklu, vaikas išsprūdo iš jos 
raijkų ir nukritęs žemyn pen- 
kioliką pėdų užsimušė.

! "• ■! ,.f

11II 11,^..

Republikonai su? 
kruto

x}ląty(}ami, .kąd phicągiečiai 
perdaug povai registruojasi 
balsavimams, repų^Jikpn^' va
dai Chicagoj nutarė atspausdin
ai 8.64,000 cirkuliorių ir išdalin
ti juos saviems precinktų ka
pitonams. Kapitonai turės tuos 
cirkujiorius išdalinti balsuoto
jais sayo precjnktųpse. Q cir- 
kųįibriąį yra paragipiipas pilie
čiams užsiregistruoti, kad ne
prarasti balsavimo teisių.

Nuo 1 dienos šių metų iki 
praėjusio sekmadienio Cook

* « * t , A » > i 1

MOTERYS
Jau galite ^ąųti nąųją, paginta 
pagerintą

Valgjy Gaminimo Knygą
Kainą I>ersių|itimų tiktai S1.1|

1739 S. įlaĮsted Sį 
‘ ėHICĄBP &

ir

• ■ - ■■ ■ ■  | '■ '• . • ' -t •  1 • t . v - •• t. *.-i ( ii V i .<■ • > " ' . .... -

DAILY BUSINESS DIRECTORY
\ r*-’1’ f *• * t » v- i4 a i \ • ..

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
jkpruu yra vedamas tikslų pagelbėti musų įkaity tojams susirasti, kuKbalimą nusipirktį 

ipatriiį pįmrMiį ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. įeįgų fi tęlpąį^ių ĮįĮą ikelHmų 
OMUieilot, įfliaukite Naujiena, Čanal 8S0O, Įę kĮąųritfa feio

»““««« informacijų, jeigu tik jų bu, galima gauti. \

'■
‘ ? Jį!:

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių ’ pardavė jai Ir auto me- 
kamkai, kirto1 klėktĮėna'm užtikrina 
teisingą patarnavimą ’ Ir geriausia 
pataiso automobilius.v “ v

»Olda §ales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

iri pohtįac * automobilių?
DOMINĮNKASKURAĮTIS 

806 West 31-st Street' 
Vičtory' 1696
*Z >' . J 4' ) ' * * &

TeL Republie

lie- 
ver-

Pocahontas Mine Ruri Screen 
5 tonai ar daugiau $7.00 tonas 

Smulkesni $6.80 tonas.

• TAVERNOS31

Pete’s Plai

, ■ v T -V ' ■ r . _ t

kayntėj užmuštų ąptomoĮoi|ių 
nejajip^e 635; 
Cničagoj biįVo 485; 
Cfiįę^pj })l|vo 11,^21.

Jošepli Skersmenį 62 metų, 
4243 Sb. Artesjąp R'vęnuę, rą- 
kaijęjų muyęris, mirė South* 
town ligoninėj. Jisai susižeidė 
tą pači^ di^ną nugriuvęs nuo 
troko.

u?ipĮim 
sužeistų

43rd St. Priimami i kliubą vy- 
rai ir moterys nuo 16 iki 45 m. 
iMkuS!” *!■ ■

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBO 
1936 metu Valdyba: P. Arlauskas 
— pirmininku;' 656 Belden* Avė? 
A. Jąnayičia -r pirm. pagelb. 
3852" SO? Calįfornią Avė.; Sophie
Indiana Avė? M. Miravitz iUJsUf OKOO'VOT ■‘■’AR "Pi li A

Čhicago, 11L Pranešu visiems draugams 
tuviams,' kad atidariau naują ' _ 
ną, kUr randasi geros rųšies degtinė, 
vynas, Sęhlitz ‘ alus, taipgi gamina
me pirmas rūšies valgius kasdien. 
Penktadieniais “ žuvis ^dykąi.r - • T J 

PETER SUDENT, Savininkas. 
7427 SO. WESTERN AVENUE 

Tet Prospįęt 8175.' ’ ' *
—. —...........      i.......... ji.

Gas ir Auto Tai s y mo Stotis.
4 4050 ARCHER AVENUEVizginur212t; •

................................. Y.'į ii įtiki.—........................

•BARZDASKUČIAI 
BARBER SHOPS

J. GRIšKfiNAS BARBER SHOP 
Gražiai kerpa plaukus.

3218 So. Wa!lace Strieet

New Centųry Tavern
BERGHOFF ALUS
/ f *«_.; r f_ i * _ __ ■ _. _ *'

E* rt į

i t 'V' V T* ► 1 " .

9927 SO. MICHIGAN AVĖ.
LiettiMškaT-S. '"RMšliūS* turi išgrio
vęs apie 3,000 Automobilių didelis 
pasirinkimas senų ir nauju automo
bilių dalių taipgi turinte apie 50. var
totų ir pertaisytų automobilių už la
bai( prieinamą* f fcainą1 nesigailėsite 
ątsiląnkę. ‘ TeL Pullman < 4091.

-r- 'Edilcattonai^'
Mokyklas _____

ANGLŲ KALBA ........
Prisiunčiame paštu pilną' kursą ang

lų kalbos. 
Amerikos Liėtuvių Mokykla 

3106 S. Halsted St./ Chicago; III.

Klaidos pataisymas
•.‘j.-t -ve4 t. ‘ <5 j./ t. .'-T /L j* UI*

Penktadienio laidoj “Naujie
nose” tilpo sąrašas lietuvių ’ ir 
ligtųvaifiių, kurie ruošiasi šo
kiams liareivjų Aikštėj Darbc>

žymėtas vardas — Nora Ska- 
marąkąs, ^Ygnuc.
o turėjo būti pasakyta — No
ra Škamarakaitė, 6829 Colu- 
met avenue. ' ' u— X.

H V • J . . ' n

AV04 1 'Adolf. 'Mirovitž, ' 2539 *W 
46 PI. ir P, Arlauskas. 656 Beldęn 
Avė. — kasos globėjais'; R. Šiliu
kas, koresp., A. Drigotas — mar
šalka. 5649 iŠ. Nashyille Aye.
RRhbp ' susiriųkimąi įvyksta kas 

mėnesio ketvirtą sekmadieni 1 v. pp., 
HollytVoods Ipnsvetainėje, * 2417 Wj 
43rd SL*’" -

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
’120Q

415:00
5100

Chicagos Prąugijų, 
KJW YaWb<)?

1936 metams

LIETUVIŲ NAMŲ SAVININĖŲ 
,-BRIŲGEPQRTE ' PR-JPS Valdyba

Antanas Rimkus — pągelbininkas 
3120 Litųahica, Avė.; Stanislovas 
Kunevičia ‘nut. raštininkas. 
3220 S.' Unįonj Avė.; Dominiką? 
Gulbiną? — finansų raštininkas. 
3144 S.; Walacč Št.: Jonas Matė- 
jųnas -r- r kontr. raštininkas, ’ 3400

• š: Union Avč.; Petras Balsius — 
kasieriufe, 5653HS. Throori St?, Le
onas '* Lęridauskas -“- maršalka. 
3130 S. ^ąls^ St. .

Marshfield Avė.; S. Vaitėkaitis — 
maršalka, 3508 W. 61 St? Bruno 
Judeiko — koresp.
Valdyba praneša, kad Įstatai yra 

iau 'pataisyti; v ■ • ? ,
Susirinkimai atsibuna kas menesio 

pirma sekmadieni, ‘2 vai .po pietį 
A. Czesnos Svetainėj, *' 4501 ' South 
Pauliną St. W?;/< “ 11 '

Tonsilai išimami
vaikams .........

Palagas ligoni
nėje ................

Akušerija na-
niUosę ....^....-

Medikalė egzami
•yi nei jiį* * '* * *

DOUGLAS PAĘK HOSPITAL
1900 So. Kedzie Avė.

Joseph Rūta Tavern
BEROHOFF IR AMBROSIA

1 ALUS.
3267 So. Halsted St

________ 4-------

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams Ir pažjf*' 
tamiems, kad esu Tavern biznyje. 
Musų užeigoje visados randant ge
ros rųšies dagtinė, vynas, Ąjnbrozia 
alus, cigarai/ žuvis penktadieniais 
veltui ir' muziką šeštadieniais; - Už
prašome visus draugus ’ ir pažiba
mus atsilankyti 1 musų nauja* uzei- 

,. Saviiiinkai ’ ‘v1’’ t i"'*
JOS. & PAULINA JACIKAI 

* ’ * Tel. Englėvvpod12792 “ 1
6556 So. |3tate St. * 

kampas North West 66 S t.

AMERICAN LITHŲANIAN CITI- 
'• ZENS CLUB, Political and Re- 

neficial of the 12th Ward/ Chi- 
cago, III. Valdyba 1936 metams: 
Pirm. J. SVRdrius, 2630' West 
40th S£.—pirm, pagejb. A. Rer- 
tąšienė/ 4438 Sq. Sawyer Avė. 
-^pųt. rašt. Paul J.' Petraitis, 
4222' S: Wells st.—turto rašt. 
B. Putrimas, ’ 45Š6 Sb. Tųrper 
avę.—kontr. ’rąšt. Francęs Wit-. 
tis; ’ 4469 Archer avė.—kasos
globėjas J. JesiUnąs, 2440 West 
3Qth st.—kasieriuš Helena Gra- 
jhąntięnė, ' 4535 So.'"Rocktyell 
St.—-Dt.-kvotėjaš Dr. A. J. Ma- 
hikas, 2519 W. 43rd St.' Tek 
Laf.' 3O51'.—teisėjas A. Lauri
naitis.—maršalka J. Balčitis;' — 
Bančmanai: R. Gramontaš,’ 4535 
So. RoėltWeir St.,' tel. Laf. 2418; 
—J. RarŠąųskas, 14156 Archer 
avė—Al;' 'SMldukas, 4038 Archer 

• avė., tel. Laf. 6719.— Komisija: 
Politiško škyriausf Paul J. Pet
raitis, 4223 So. Wel|s st.,' A. 
Saldukas, 4038' Archer avė. Dr. 
A. J. Manikas, 2519 W. 43rd st.

•x—Komisija pilietiškų popierių:
A. Saldukas, 4038 Archer avė.,
B. PųtHhids, ’4586 S. Turnbr 
avė-, tėl'. yirgiiu'A ’ 13Q9.—1' Susi 
rinkimai laikomi trečią (3) sek- 
mhdiėrij’ kiėkViėno' ihėhešib Hol- 
Iywood svetainėje,. 24|7 West

LIETUVIŠKA . TEATRALIŠKA 
■DRAUGYSTĖ RŪTOS No. 1 val
dyba 1936 iriet&ihs: ’Ghą’rlfes Sten- 
cęl,- pirm.; Joę'. Razminas, pirm- 
pag.; ' Walter Zlabes, fin. rašt.; 
Anna Aleliunas. kontr. rašt,;^Ted. 
Seletskis, kasos glob.; Josephine 
Yuškėnas, kas. glob.; Justinas 
Yuškėnąš, kąsieriųs; 'Anna Aleliu- 
naš, Joe Razmimas, lig; lankyt.; 
Stanley Žukauskas* marš.; Frank 
Opulskas,' nut* ' rašt?, 1 ,J?4046 So. 
Artesian Avė.. Chicago. HL

JAUNU LIETUVIU AMERIKOS 
TAUTIŠKAS KLIUBAS Chicagojį 
III. Valdyba išrinkta 1936 metams 
sekanti: J; Rūta' — * pirmininku. 
8W S. ĘaĮsUį St.| P. KIBU? - 

1 •pagelbinWku'.' 8347 Lituanice Avė. r
S. ' Kimcevičia <’lii hu't. rašt., 3220 
S. Union Avė.; F. Kaspęras — 
fin. rašt., 3534 S.' Lawe Avė.; V. 
Dule^ičia —'koritr.' rašt., 812 
33 St? J. Balčiūnas •— kašierius, 
3200 S. Ląwe Avė? J. MalinausĮęįs, 
— kasos globėjas,' 4302 S. Sacra- 
jnento Avė.; F- Kuncevięią — ka
sos globėjas,' 3801 Ląwe Ąve.; K. 
Valaitis’1— ilgdniu ' ‘ lankytojas, 
3306 S. Union Avė. - - 
Susirinkimai įvvksta kas mėnesio, 

pirma penktadieni’17:80 vai. vakare 
Lietuviu Auditorijoje. 3133 Sbuth

T paveikslai- 
PHOTO STUDIOS

COMIAD’AS 
PHOTOGRAFAS 
' 420 West 63rd Street “

Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Mbderniškij Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00. T ' ' '

Tel. Englfewood 5883—5840 ’

Barus Studio
VISOKS ■ FOTOGkAFIšKAS

DARBAS ATLIEKAMA-
3200 So. Haląted St.

TAUTIŠKA DRAUGYSTE MYLfi- 
• TOJU ‘ LIETUVOS BROLIU- • IR

SESEĘU valdyba- 1936* metams: 
Pi YęnkaušĮcis. pirmininkas, 8055 
S. Racinfe" ‘A’ve.; F? Giigula, iriiit. 
rašt.. 40439 S. State SU S; Yuri 
cis' turtų fąšt.. 10725 Indiana Aye. 5 
A.' Sddintą^? iždininkas. *10036 S. 
State StV Atstovas j Naujienų 
Bendrove Ž. Klibięnė. 10718 
praifiė*'Avė. *'*

DRAUGYSTĖS TAUTIŠKA GAR
SUS VARDASį LIETUVIU IR 
LIETUVAIČIŲ; valdyba 1936 me
tams; Antanas Ivąnąitis -4 pirm., 
5542 S. f aiman Aye? p. Ukocki—- 
pirm, pag.į 4649 S. Washtėhaw 
Avė,; I. Yuškėnas — nut. 'rašt., 
2547 W. 45 St.į B. Judeiko — fin. 
^Št.,’1803 W. 48’St; k.1 Cibulskis 
kas. glob., 4609 S? Paulina St? 
F. Stankus —‘ ižd., 1812 W 46 St.; 
F. “Diktus — teisėjas; '4544 So.

Siunčiam dčlep Telegramų i Vieac 
PatiauUa 1 Daili* » •

LpVEIKIS
KVffiTKININKAS

Gėlęs Vestuvėms. Bąrikiętams 
ir ‘Pagrabattis ' ....

$316 So. Wlsted St.
7 TeL BOUjevard 7314

I Laidotuvių I)irek(oriail 
|- JUOZAPAS

REPublic 8340

STANISLOVAS NALIVAIKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugp. 29' ‘d?, 3 va!.' ryto, 1936 
iri*;, sulaukęs frusės amžiaus, įęi- 
inęs ’’ šVėnčibnių apskr.,' Šven
čionių parapijos Veličkų kai
me? • ' > ' '
" Amerikoj išgyveno 23 metus.

Paliko dideliame nubudime 
Lietuynj du ?‘ broliu, Joną ir 
Vincentą; ’dvi 'SėSėHs: Antani
ną ir"Marcelę Tr gimines;

Kūnas*’ phšarvotaš* randasi 
4447 So. Fairfield Avė.

Laidotuvės ivyks Antradįenj, 
rugįjšėjb 1 d., 8 Vai. ryto bus 
atlydėtas iš J; F. ^EudeikiO ko
plyčios j Kvaito Prasidėjimo 
Pupelės švęnčiaųsios parapijos 
bažnyčią, k^ripję atsibus ge
dulingos papnaldos už' vėlionio 
sielą, b iš ten5 bus 'nulydėtas j 
ŠV.‘ Kazimiero kapines. / 

’ Visi' A. 'A. Stariišlovo Nali- 
vaikdš giminės, draugai ir pa
žystami- esat nuoširdžiai "kvie
čiami ’ dalyvauti "laidbtūvėse ir 
suteikti jąm" paškūtirij patar-. 
ri'šViftlą! ii* atsišvęikinimą'.- ’ 
. Nuliūdę liekame,.....

Bro|iąi, ^esers ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnaują laid, 
direktorius J. F. Eudėikis, tel 
Yards 1741

• RANKDARBIAI— 
FANČY GOOPS SHOP

Auburn Fąncy 
Goods Shop 

Atliekame Rankų tšsiuvinėjimą 
3108 SO. HALSTED STREET

> 'j •' k * - J • ■ • • '• . • ‘ • * . -

? RAŠOMOS MAšĮNE- 
LES—Typewriters

Rašomos1 MašinBs
VISOKIOS IŠDIRBYSTĖS

>15.00^
PERKAM
RARENDUOJAM 
PARDUODAM i 
PATAISOM

.....
DARBAS -

Wagnėr Typewritęr 
Sales & Service 

3712 SO. WESTERN AVĖ.
Tel. Lafayette 3534 ‘ 

E. VĄGNĘR CpICAGp, ILL.

MEMEL CAFE
■ > .. ‘ ■' t f ' T t" ' ’

1325 North Halsted Street 
Musų užeigoj visuomet randasi ge
riausios njšięs gėrimai kaip ameri-. 
koniški. taip importuoti 'ir visokios 
rūšies maišyti alus Miller HighLife, 
taipgi gaminame kasdieną Šiltus pie
tus. užkandžiu ‘ visuomet? randasi ir 
malonus patarnavimas. Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus atsilan
kyti. ’ ‘ ' • ' ’• - r J

Savininkės Mama ir Dūktą.EMMA IR EMILY; r

' Pete’s Inn
Mano užeigoje visados randasi ge
ros rųšįes dagtinė, Garden City alus 
cigarai, cigatetai, saldainių, užkand
žiai ir mandagus patarnavimas? Už
eiga prieš lietuvių tautiškų kapįnių 
vartus. Kviečia visus saviriinkaš, ” 

PETE YOUNG ' 
82nd and Kean Avppųę

U.GION INN
Pranešam draugams ir pažįsta

miems, kad esame naujame tavern 
biznyje. Musų užeigoje visados ran
dasi geros rūšies degtinė/ vynas, 
Cream Čity aldš,' cigarai, “cigaretai. 
Penktadieniais Veltui žuris, šeštadie
niais užkandžiai iri piuzka. Erdvinga 
svetainė gražiai išpuošta dėl vestu
vių, parių ar kitų parengimų. Savi
ninkai STANLEY BAGDONAS IR* ‘ ”■ Anna Gedvilas.

2701 W. 47th Street
• ■ -r; ’ ' - * ' •* ' f ■ <

Green MII! Tavern 
Musų užeigoje visados randasi geros 
rųšies degtinė, vynas, Ambrozia alus 
10 uncijų už 5c cigarai, Šeštadie
niais muzika ir malonus pątarinąyi- 
mas. Kviečia. Savininkė—

ANNA DAMBRAUSKIENfi
^817 West 34th St.

TeĮ. Boulevard 9336

...39^
25 metai patyrimo 
JBAS GARANTUOTAS

L. 'i l( ’ B JI ' . f ...» • ,* •

Maike Biago Tavern 
Musų užeigoje ‘randasi geros rų- 

šies degtinė, vynas; Monąręh' alus, 
cigarai ir malonus patarnavimąs. 
Prašome visi draugai ir' lietuviai at
silankyti ir linksmai laiką praleisti.

Savininkas MAIKE BIAGO 
Tel.* Lafayette 1490 1 

4358 So. California Ąv.

Perąiskyrė su §iuo pasauliu Rugpiučio £8 dieną, 9:0Q valandą va- 
^ąr£, l#8f> jn., s||ĮaUkęš 19 ihetų^aįnšįąus; gįųięs Cldėągbjė. "

Paliko dideliame pųlįųdipi# motipą Pną, po tęyaįs Jonikaitę, kilus 
iš’Pmgęa parapijos/ tėMf Alėksąhdrą, sėserį Ariice<_ dėdes: Povilą 
Stakahj/prančį^ų jpHjk^^to jij ^ęįmynąs, cioęę Marijoną 
Tarhėevičienę iri1 jos' vyrą ’ J®i įųsbrolj *StąnĮšldVįį l^iKuf;j iri' gtyni- 
Aes, ■ b Lietuvoj dų šeųuęlįris; dėdes, ė|pce3 įri įnjsljt’oliuš; ■ ’

j^ųi}as pašaryptąs randasi 2462 Blue Isląnd Aye., Tel. Canal 4850.
Laidotuvės įvyks Aptradieųį, Rugsėjo į dięųą, 8;30 vai. ryto jš 

namų JiUs atlydėtas } Aušros Varių parapijos bažnyčią, ktiribje at- 
Sibiią gedulingoii pamajdds už velionio sielą; o iš ten bus nulydėtas 
j:' Šy. Ką^lįnieto' kiųųiieš. ' < ■ ■ t Į

Visi A. A. Aleksandro Šturmo giminės, draugai ir pažįstami esat 
ųuoširdžiai kviečiami 'dalyvauti laidotuvėse iri suteikti jam paskuti- 
lįj patąjpąvimą ir ątsisivęikinimą.

( . 4 j... i. i » . • «• * . o I... •
Nuliūdę liekame,

TĖVAI, S^SUO, DĖ^Ęg, CĮOCfiS, PUSBROLIS I£ GIMINES.
Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius Lachavicz ir Sunai 

< - - Telefonas CANAL 2515: '
• • -Į.į- ' .. «

•FSAEP!AJW'* 
SWĘET SKOPS

Milda Swęęt Shop 
Sąįdainiai, Cigarai ir Cigaretei 
3130 S*O. HĄLSTED STREET 
f P. SIRBIKĖ, Navininkas.

t SIUVĖJAI—TAILOR
' J<)h" Grici“s, Tail°r 
Pranešu draugams ;r kostumenams, 
kad jau laikas užsisakyti rudeninius 
ir 'žieminius, vyriškus ar moteriškus 
drabužius, arba šenųs pataisyti. Nau
jus ’ įiadarau pigiau1 nekaip’ kitur. Esu 
patyręs’ir darbą * garantuoju?' 

821 WėstJ34th Street. 
: t TeL -Yards*' 5335

Littlę Jpe’s Tąvern
Visokios rųšįes gėrimai kaip ame

rikoniški taip importuoti: degtinė, 
šampanas, vynas, Schlitz alus ir ci
garai. Penktadiepiais veltui žuvis ir 
muzika užeiga1 gražiai išpuošta, lie
tuviškais piešiniais ir malonus pa
tarnavimas. Savininkė 'FILOMENA 
NEZELSKIENfi, Tel; Pullihair Olfcl 

136 Ę. Hftth Strėet - 
-------------- —-------------- _________

. Tręe &ar įnn
Pranešu visiems draugams ir remS- 
jąirią, kad atidariau* naują taverną, 
kuri randasi ‘ ^eros ‘ rūšies dpgtinė, vy
nas, Sčhlitz alusj cigarai, cigaretai. 
Penktadiėhiąis žuvis dykai, <j šiomis 
dienomis škhnus užkandžiai ir malę- 
riuS patarnavimas. * ' Savininkė

< MARCELLA VALENTAS

♦ r v T’ 4

3245 W. 63rd St.
■ ~i..'<trt f

’Hemlock 4097 
11”. .n ’

TT • J 1

bfw 
IVholesale Liauor Pardavėjas 

4270 Apcra-.ĄVmnB -r 
3 TTiohe Lafayette 2114
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Jaunas lietuvis Pp. Kuraičiai išvyko 
nusižudė atostogoms

NAUJIENOS, Chicago, UI.

Dega miškas Minnesotos valstijoje.

Jis nusižudė- jaunas. Kas
dieninė gyvenimo našta, rodos, 
nespaudė jį, neš buvo hĄry?i 
šeimynos, kuri vargu nėdėja- 
vo. Bet štai jis nutraukė Sa
vo gyvybės siūlą staigiai, neti
kėtai, buriul žmonių * žiūrint, 
ir šiandie tėvams ir draugams 
nesuprantama, kodėl jis taip 
padarė.

Aleksandras šturmas, 19 me
tų lietuvis, * 2462 Blue Išlario 
avenue, per savaitę ėjo kas va 
karas į Sportland Arcade, ad
resu 688 SoutlP State strese, 
šaudymo praktikuoti iš revol
verių ir Šautuvų.

'Penktadienio Vakare jis šauė 
toj galerijoj šautuvu pirsę Va
landos, šaudė taip tiksliai', 
taip vaizdžiai, kad būrys žili- 
retoj# susirinko tėmyti.

Šturmas padėjo Šautuvą, pa
siėmė revolverį. Penkis Šū
vius paeiliui iššovė ir ne vien.) 
į tašką nepataikė. Pasiliko 
viena kulka. 

5 ♦ - ■ • ♦ I

Niek Matt, galerėjos samdi
nys, patarė jaunuoliui: /‘Ge
riau laikytis šautuvo. Matai, 
revolveriu šauti negali”.

Aleksandras šturmas nusi
šypsojo; pasitraukė nuo pertva- 
ro ir iššovė paskutinę kulką— 
sau į krutinę, šia kulka ji£ pa 
taikė paliesti širdį ir mirė pa
keliu į ligoninę.

‘‘Jis buvo geras vaikas”, ga; 
lerėjos samdinys aiškino, “aš 
tik mėginau truputį pa juokin
ti”.

Tuo tarpu policija darė spė
liojimus klausimu: O gal jaii- 
nas šturmas ir lankė visą sa 
vaitę galėjają ir praktikavo 
šaudymą tikslu sustiprinti suma 
nytai saužudystei?

Jaunuolio tėvai negali išaiš
kinti sunaus elgėsio. Iš pa
veikslo Aleksandras šturmas 
Atrodo dailus, inteligentiškas 
jaunas vyras, o ir vargas ne
spaudė jį.
' Aleksandro šturmo laidotu^ 

vės įvyks antradienį, rugsėju 
1 dieną, šv. Kazimiero kapinė
se. ; . . , J J . . X./

Ruošiama knyga 
apie lietuvius

Kas buvo pirmutinis lietuvis 
Amerikoj ?

Ar žinote, kad vienas lietuvis 
profesorius buvo įsteigėjas Har
vardo Universiteto ?

Pirmieji pėdsakai lietuvių 
Amerikoj — tai tema knygos 
kurią ruošia anglų spaudai Sta
sys Pieža, dienraščio The Chi
cago American Š>tabo narys.

Ta knyga, anglų kalba, va
dinsis: LITHUANIC TRAČEŠ 
IN THE U. S. ' ;

Lietuvių dienraščių Amerikoj 
redaktoriai, lietuviai rašytojai 
ir turintieji kokios nors med
žiagos, faktų apie pirmuosius 
Amerikos lietuvius, prašomi ko
operuoti. Siųskite savo faktus:

Stanley Pieza,
Editorial Department 
The Chicago American 
Chicago, Illinois.

Dominikas ir Delia Kurai
čiai, savininkai Milda Auto 
Sales, Ėridgėportė, išvyko atos 
togoms praėjusio sekmadienio 
naktį apie . 12 valandą.

Kartu su* jais išvažiavo p. 
Bačkys, ilgą laiką dirbęs pas 
p. Juozą Budriką, o vėlesniuo
ju laiku buvęs sėlsmanas pas 
Kuraitį. Jis neseniai įveikė 
sunkią ligą ir dabar apsistos 
iarinosė kurį laiką pasilsėti 
pilnai sveikatą atgauti.

Gi pp. Kuraičiai planuoja pa
daryti tolimiausią kęįįonę iš vi 
sų lietuvių turėjusių šiemet 
atostogas.

Išvažiavę iš Chicagos ir • pa
sukę šiaurvakarių pusėn, jie ti
kisi pasiekti Kaliforniją, Pači- 
fifco pakrančiais .paraukti i 
pietus ir nuo čia grįžti Chica
gos link per pietines šalies val
stijas. Kelionės, kaip išvažiuo
jant tapo nužiūrėta, jiems tėkš 
padalyti apie 7—8 tūkstančius 
mylių.

Pp. Kuraičiams atostogau
jant jų Auto Sales biznį pri
žiūrės p. Kastas Sabonis ir kiti 
Dominiko Kuraičio padėjėjai.

6 p. Kuraitis gal dar pasi
dalins įspūdžiais iš savo kelio
nes su Naujienų skaitytojais.

— X.

Smarkiai rengiasi 
prie pikniko

Rėseland — Laisvamanių Eti
nės Kultūros Draugijos 1 k p. 
smarkiai rengiasi prie savo pik
niko,' kuris įvyks rugsėjo 13 
dieną Dambrausko farmoj.

Man pastaruoju laiku teko 
aplankyti daugelis įvairių pik
nikų if įvairiose, vietose, tai 
Laisvamanių Etinės Kulturo < 
Draugijos 1-mos kuopos garsi
nimai visur taip ir marguoja. 
Posteriai, matyti, namų spaus
tuvės darbo, gerai ir aiškiai at
spausdinti. . ■ ,-

Piknikuose teko kalbėti su 
žagarieČiais, kražiečiais, zara- 
siškiais ir tt. Visi žada da
lyvauti laisvamanių piknike, 
nes visų tikslas, bendrai imant, 
vienodas: tai remti (Laisvama 
m# Etinės Kultūros Draugi j ą 
ir ■ steigti bei palaikyti esamas 
laisvąs kapinės Lietuvoj, taipgi 
Kiek galima kultūrinti lietuvius 
ir Šioj šaly, rengiant pamoki
nančias prakalbas, paskaitas ir 
prelėkčijas.

Vitšminėtos organizacijos 
(tįri /skirtingus vardus čulig 
savais valsčiais ir parapijomis, 
jos Vėikia išimtinai tų valščių 
ribose. Laisvamaniai gi turi 
užsibriežę daug platesnį veiki
mą, būtent remti Etinės Kul
tūros Draugiją ir platinti jos 
leidžiamą spaudą Lietuvoj, o 
šioj šaly suorganizuoti visus lai
svai mastančius lietuvius j Lai
svamanių Etinės Kultūros kuo
pas, remti ir platinti esamą 
pažangią spaudą ir šelpti pa 
žangius kulturnešius, netekusius 
sveikatos bei kitokių nelaimių 
ištiktus.

Todėl ši pirma kuopa ir turi 
tiek pritarėjų ir tiek .daug na
rių Visoj Chicagoj. Rašant šį 
straipsnį man priduota vėl 10

paujų narių sąrašas — visi iš 
Chicagos, jų tarpe kai kurie žy
mus veikėjai, kalbėtojai ir ki
tokį darbuotojai.

Tad - ši kuopa kviečia visus 
lietuvius į savo metinį pikniką 
rugsėjo 13* dieną. Lys ar 
snigs, - o piknikas įvyks, nes 
Dambrausko- farmoj yra pašto 
gė, šviesa ir šiluma. Bus ga
lima linksmintis visiems kar
tu. ■ ' ' ' v

Lauksime.
— Senas Antanas.

Užmušė moterį jos 
bute

Kadangi p-nia Roffeis stogi
nėj o ir retai kada iš namų iš
eidavo, tai policija nužiūri, 
jogei piktadarys galėjęs ma
nyti ją turint nemažai pinigų, 
ir tai gal buvusi priežastis jo 
užpuolimo ant moters.

•Plaktuko kirčiais užmušta 
praėjusio šeŠtadjęnio vakare 
p-nia Agnės Roffėis 55 metų 
name, kurs jai priklausė, ad
resu 1265 Winona avenue.

Piktadarybę matė du jauni 
vaikinai, būtent James Radi 
18 metų, 1144 Winoha avenue, 
ir Ray Hallihan 20 metų, 5512 
Glen^vood avenue, kurie ėjo 
pro šalį,, bet nesikišo, kad su
laikyti pagyvenusios moters 
mušeiką. Jie pamanė, kad tai 
naminiai šeimos vaidai ir kad 
jiems nepridera į juos listi.

Anksti sekmadienio rytą po
licija klausinėjo, ryšy su šia 
galvažudyste, Rolandą Monroe 
17 metų, 4521 North Racine 
aven,ue. Mat policija gavusi 
liudyinų, kad jis lankėsi pas 
p-nią Roffeis šeštadienio va
kare nuo 5 iki 9 valandos va
kare. Be to, policija sako už
tikusi Monroe išplautą sveterį, 
ant kurio buvusios dėmės 
kraujo. Kada policija pakėlu
si iš lovos patį Monroe, tai pa
stebėjusi ir ant jo kojų dėmes 
panašias į kraują.

William Hale Thompson, 
tris kartus buvęs Chicagos 
meras ir dabar kandidatas į 
Illinois gubernatorius, šiuo lai
ku yra vienas vadovų kovai 
prieš forklozavimus, kuriuos 
daro Home Owners Loan Cor
poration už nesumokė]imą pa
skolų duotų ant namų.

Buvęs Chicagos meras sako, 
kad šios šalies konstitucija 
draudžianti federalei valdžiai 
priklausyti arba kontroliuoti 
paskolų korporacijas. Net, gir
di, jei konstitucija ir nedrau
stų, tai ši korporacija turi

&&&

CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS
1 CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ 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, Rockdale, 
So. „Charles, Melrose Park, DeJCalb,\Kąnkąkee, Racme, Kenosha ir tt.

2. KIEKVIENAM ČIA PAŽYMĖTOJ MIESTELIŲ, jei įsirašys didesnis 
skaičius naujų narių j CRIŲAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ, tai bus 
įkurti šios Draugijos atstovybių centrai—Lietuvių Kultūros Draugijos. 
Lietuvių Kultūros Draugijėms išinitinai priklausys tik Chicagos Lie
tuvių Draugijos nariai.

3 CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, šia- 
" me skaičiuje 800 čiagimių lietuvi# nuo 15 iki 80 metų amžiaus. Drau

gija ne tik šelpįą_ sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikisfjhlturos sityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 
$16. per savaitęTFomirtihė—-$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso mio skyriaus—50c, 75, arba $1.25.

4 CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS Atstovas greitu laiku atsilankys 
" j Čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau supažindintų vietos lietuvius

su organizacijos tikslais. Tuo pačių metų jie stengsis Draugija j nau
jų narių surasti. Informacijų reikalo malonėkite kreiptis:

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA; 1739 So; Halsted St.» Chicago, Ilk

^Mrs. U. L- Williams and baby

ANNISTOH, Ala. — Dėl pasikėsinimo kidnapinti šį kūdikį 
įvyko kruvinas susirėmimas tarp baltaodžių ir įiegrų. Bandymu 
kūdikį pavogti yra įtariamas negras.

valstijos sekreto-

Hale Thompson 
ofisai, 111 Wcst 
street, taipgiruo-

kliūtį kitoj Vietoj — ji nėra| 
gavusi įkorporavimo čarterio 
iš Illinois 
riaus.

William 
kampanijos 
Washington 
šiasi piknikui Riverview Par
ke, kurs įvyks rugsėjo 7 die
ną ir kuriame bus išdalinta 
keleto šimtų dolerių vertės 
prizų, jau nekalbant apie įvai
rių programų ir didžiulę fe
jerverkų parodą.

750,000 nuostolių dėl 
audros

Tris žmones ištiko netikėta 
mirtis ir daugiau kaip $750,- 
000 žalos turtui padaryta, kuo
met pasireiškė cikloninė aud
ra penktadienio vakare ir an
ksti šeštadienio rytą Indiana 
ir vakarinėj daly Ohio valsti
jos.

Pašto ženklų kolek
torius bėdoj*

rFred Smith, 1459 Maple st., 
Evanston, areštuotas. Jo ypa
tingas pamėgimas yra rinkti 
pašto ženklus—Estampas.

Henry Kuhhtfėffi, savininkas 
pašto ženklų kfhutuvės adresu 
58 West Wasliington street, 
areštavo Smith-’ą. Jisai sako, 
kad Smith palikęs krautuvėj 
savo knygą su'IĮpašto ženklais, 
o vietoj jos pašiėmęs iš krau
tuvės kitą knygą, kurioj ženk
lai buvę kur kas brangesni.

Sinith yra mokytojas. Teis
mas jam paskirtas rugsėjo 18 
dieną.

____________________ < ■ ______________ ■

William Hale Thom
pson varo vajų

.Bosses Woift 
Kire People with 
Halitosis ( BREATH)

People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

*7ith the best to choose from these days, em* 
ployere favor the person who is most attrac- 
tive. In business life as in the sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
tvorst of faufts.

UnfortunatelyAverybody suffers from thfe 
offensive conditicnL at some time or other— 
many more regularlKthan they thi..k. Fermen- 
tation of food particles skipped by the tooth 
brush is the cause of most cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Liaterine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Liaterine halta fermentation. a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 
'vili not offend others.

If you vaiue your job and your frienda, ūse 
Liaterine, the safe antiaeptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louia, Mo.

f

Don't offend others • Check 
'halitosis with USTERINE

Preferred by» 
millions

I " tv' e ' lto mayonnaise

• A different, delicious 
flavor! Time-honored in-' 
gredients of mayonnaise | 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it! •

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio Patarnavimas

blėties 
pagei-

ST0GDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus.. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

CO.

GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičių. 
Užtašom visokios rųšies apdraudas 
—Insurance^ Padarom dokumeritus. 
Išrenduojam, parduodam arba išmai- 
fiom nekilnojamas savastis.

Z. S. MICKEVICE and* CO. 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.s? 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
esame jau šiuo adresu virš 

5Q mitų.
Mes

Į CLASSIFIE.D APS./
PATAISYK STOGĄ IR 

RYNAS DABAR
Pašauk jiius dėl dykai apskai- 
tliavimų. 25 metai patyrimo— 
Blekorius ir Stogius.

Leoilas Roofing Co. 
3750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

COAL 
Anglys

ANGLYS! ANGLYS!
PIRK TIESIAI IŠ KASYKLŲ, 

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

$4.75 IKI $6.00 UŽ TONA 
Del informacijų pašaukite

MINE AGENT 
Kedzie 3882

PATELEFONUOKITE 
LAFAYETTE 6300 

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS Už VASARI

NĘ KAINĄ. 
GERIAUSIOS RŪŠIES ANGLYS IR 

GREITAS PATARNAVIMAS 
Shulmistras Bros. Coal 

Company 
4016’4 ARCHER AVENUE

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS 

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY 

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

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

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

Financial
Finansai-Paskolos

PIRMŲ MORGIČIŲ PASKOLOS 
$2000.00 IKI $200,000.00 

ant namų, apartmentų, krautuvių 
ir t. t.

Mažos palūkanos. Atsilankykit greit 
LOUIS ZIMMERMAN & CO.

. 203 So. Dearborn St.
kambarys 1001 

/ Tel. Wabash 4737.

Furs
FUR KAUTAI PAIMTI MAI

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

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU PIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi štonj fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjime. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St. CALumet 5269

975 Yardai naujų karpetų, klejon- 
kių, kaurų, visos mieros, narfiams. 
ofisams, krautuvėms, laiptams, pi
giai, cash, rakai. Apskaičiavimas dy
kai. Oakland 7070.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

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

1728 S. Halsted St„ Canal 9345.

Situation Wanted
'Š&rbo Ieško

PUSAMŽIS vyras paieško darbo 
prie namų. Supranta painting ir 
carpenting ir abelnai ‘namų darbą. 
Tel. Hemlock 0707. Klauskite Tony.

Personal
Asmenų Ieško

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

Los Angeles, Califomia.

PAIEŠKAU savo brolių Baltro ir 
Vinco Zuikių ir taipgi giminių iš 
Plutiškių parapijos, Kuišų kaimo. 
Pirma gyveno III., o dabar nežinau 
kur gyvena. Malonėsite atsišaukti 
arba kas apie juos žino malonėkite 
man pranešti. Elzbieta Zuikaite-Bu- 
lotienė, Hartshome, Okla.

Help Wanted—Malė
Parbinhlky Reikla_______

VEIKLA IR GREITUMAS
The Wm, H. Britigan Realty Or- 

ganization ’ dabar moka savo parda
vinėjimo pajėgoms tikrą uždarbi 
Jei jus esate užinteresuoti Šia gy
vai veikiančia organizacija, atsaky
kite i ši skelbimą. Patyrimas pa
gelbės bet, nėra būtina, taip kaip 
mes išlavinsime jus. Kreipkitės pir
madieni 9:30 v. r. iki 1:30 
La Šalie St. Kambarys 830 
& Lėkis, .

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA patyrusi—vaikus pri
turėti ir virti. Geri namai—savas 
cambarys, vąna, gera alga.
Mann, Meyerhouse, Calumet 5540.

Mrs.

—o•—
REIKALINGA patyrusių atmatų 

popieriams sortuoti, kreiptis tuojaus 
Thomas Paper Stock Company, 

841 West 22nd St.

MERGINA ar moteris namų dar
bui, virti, 2 vaikai, nakvoti. Tel. 
Albany 8708.

Furnished Rooms
RENDON šviesus apšildomas kam

barys prie , mažos šeimynos. Kreip
kitės po 6 vakare. 7132 So. Western 
Avė. antros lubos.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI Tavernas $800.00 
cash arba ant išmokėjimo jei reika
linga, ant gatvekarių linijos kampo 

1205 W. 63rd St. 29 f t. bar.
------ O------

------ o------
PARSIDUODA tavern visas arba 

pusė—biznis gerai išdirbtas — geroj 
vietoje—pardavimo priežastį patir
site ant vietos. 959 W. 71 St. • 

------ O

PARSIDUODA 10 akrų piknikų 
daržas. Tiktai 12 mylių nuo Chica- 
gos. Visi budinkai nauji. Visuomet 
išrenduotas. Savininkas randasi prie 
1887 So. 49th Ct., Cicero.

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui, mainvmui arba rendavojimui 
Štoras su 3 kambariais. Labai gera 
vieta dėl krlaučiaus arba kitokiam 
bizniui — geriausia vieta Brighton 
Parke. Išsimaino ant privatiško na
mo arba ant ko jus turite.
4436 S. Fairfield Avė. Virginia 0563

Faritis for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PALIKES NAŠLIU parduodu 64 
akrų gerą farrną pigiai, su ar be 
stako, naują barne, 6 kambarių na
rna. skiepas po visu namu, peivvtas 
Velias, elektra, lietuvių kolionijg, 
Rašykite John G. Mitrin R. 1, Fpee- 
soil, Mįch. 7 f

Real Estate For Sal
Namai-Žeme Pardavimui

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

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

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, 
nilnai išrenduoti, geros pajamos. 
Kaina $22,000, rakai. Naujienos, 
Box 503;

PRIVERSTAS paaukuoti katedž ir 
25 akrus, 1800 pėdų prie upės. Wau- 
conda 5 mvlios. ideališka ančių, 
zuikių, slankų fazanų medžioklė. 
Walter Grafer, 2426 Madison, See- 
ley 4216. . 1

2
5

9

ŽEMĖS BARGENAI
% akro $250

akras $475
akrų žemės $900
akrų ant padalinimo linijos pei- 

vytos gatvės, gasas ir elektro, 
kambarių namas. Atvyk šiandien 

ar rytoj.
H0WARD W. ELMORE CO.
29 So. La Šalie, kamb. 528 

Central 3677
arba eik Halsted st. iki 183 str. ir 
West 183 i ofisą prie I. C. R. R. 
trekių.

Lengvai
Parduosit ar 
Nusipirksi! 
Real Estate ...

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

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

CANAL 8500




