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Fašistai Nepaliauja
Ginklavę Sukilėlius

Prancūzai sako, kad Italija ir Vokietija vis 
dar tebesiunčia ginklus, amuniciją ir 

lėktuvus Ispanijos sukilėliams
ITALAI IR VOKIEČIAI BOM- 

BARDUOJA ISPANIJOS 
MIESTUS

PARYŽIUS, rūgs. 2. — Vi
suotinas sujudimas, kuris bu
vo aprimęs visoms ušinteresuo- 
toms valstybėms pasirašius ne
utraliteto sutartį jr prisižadė
jus nesikišti į Ispanijos reikalus, 
vėl pradeda atgimti ateinant ži
nioms, kad Italija, Vokietija ir 
Portugalija vis dar nepaliauja 
ginklavusios Ispanijos sukilė
lius.

Gautomis žiniomis, pereitu 
sekmadienį į Lisboną, Portuga
lijoj, atplaukė du Vokietijos pre
kių laivai ir iškrovė didelius 
ginklų ir amunicijos siuntinius 
šiaurinės Ispanijos sukilėliams, 
kuriems komanduoja gen. Molą.

Madridas ir Irun yra bom
barduojami Vokietijos ir Itali
jos lėktuvų, vairuojamų vokie
čių ir italų lakūnų.

“Vokietijos lėktuvai, kurie 
bombarduoja Madridą, daro tik 
repeticiją * bombarcįgviinyj „Pary
žiaus,” sako paryžiečiai.*

Tas faktas, kad Portugalija 
ir Vokietija dar nėra priėmu- 
sios pašildymo iš “neutralių” 
ambasadorių Londone sudaryti 
komitetų nustatyti budus neį
leidimui ginklų į Ispaniją ir pri
žiūrėti, kad embargo tikrai bu
tų vykinamas, irgi nieko gero 
nežada. Dabar sukako jau 
mėnuo laiko kaip Franci ja pir- 

- miausia pasiūlė neutraliteto su
tartį linkui Ispanijos civilio ka
ro, bet nors fašistinės valstybės 
po ilgo delsimo ir prisidėjo prie 
tos sutarties, bet jos vistiek 
tos sutarties nepildo.

SUKILĖLIAI PRIĖJO PRIE 
IRUN

BIRIATOU, Franci joj, rūgs. 
2.— Lojalistai, neatlaikydami 
nepaliaujančių labai smarkių su
kilėlių atakų, pasitraukė iš pas
kutinių pozicijų ant Puenta kal
no ir paliko sukilėliams atdarą 
kelią į Behobia, priemiestį su
kilėlių apgulto Irun.

Vėliausiomis žiniomis, sukilė
liai jau pasiekę Behobia.

Abelnai, sukilėliai, padedami 
ir apginkluojami svetimų vals
tybių, pastaruoju laiku pradėjo 
vis smarkiau pulti valdžios jė
gas ir valdžios padėtis blogėja, 
nes valdžia jokios pagelbos iš 
niekur negauna.

Ypač pavojingas yra valdžiai 
sukilėlių veržimasis prie Madri
do iš pietvakarių. Iš tos puteės 
sostinė neturi jokios apsaugos, 
o atitraukti kariuomenę iš Gua 
darrama kalnų, kur sukilėliai

yra sulaikyti, valdžia negali, nes 
tada susilpnintų tą frontą.

Prie Irun sukilėliai pradėjo 
laimėti todėl, kad valdžios jė
goms pradėjo pritrukti ir amu
nicijos, kuomet sukilėliai dabar 
turi amunicijos užtektinai ir vis 
dar jiems yra gabenama ginklų 
ir amunicijos iš užsienio.
SUKILĖLIŲ AERODROMAS

SUNAIKINTAS
MADRIDAS, rūgs. 2. —Slap 

tas sukilėlių aerodromas, kui 
slėpdavosi Madridą bombarduo
jantys fašistų lėktuvai, liko su
naikintas šiandie, sako valdžios 
pranešimas.
KEBLI MALAGOS PADĖTIS

GIBRALTARAS, rūgs. 2. — 
Lojalistų padėtis Malagoj, pie
tinėj Ispanijoj, yra desperatiš
ka. Malaga yra vienintelis vi
sos pietinės Ispanijos miestas, 
pasilikęs lojalistų rankose. Val
džiai išlaikymas šio miesto yra 
labai svarbus, nes čia yra lai 
vyno bazė ir dėlto, kad Malaga 
pasiliko valdžios rankose, suki
lėliai ilgą laiką neįstengė per
gabenti maurus ir legionierius 
iš Morokkos į Ispaniją ir galė
jo tai padaryti tik padėdami 
Vokietijos karo laivų.

Dabar Malaga iš trijų pu‘sių 
yra apsupta sukilėlių ,kurie 
miestą nuolatos bombarduoja. 
Bombarduoja jį naktį ir iš lėk 
tuvų, taip kad gyventojai netu
ri ramumo nė dieną, nė naktį. 
YĮpač lėktuvai stengiasi pulti 
uoste esančius valdžios karo lai
vus ir submarinas.

Miestas negali susisiekti su 
Madridu4, turi tik mažus ištek
lius maisto, o ir amunicija bai
giasi.

Bet lojalistai vis dar laikosi, 
nes pasidavimas sukilėliams vis
tiek reikš tikrą mirtį, tad ver
čiau mirti kovoj, negu nuo bu
delio rankos.

Vokietijai trūksta
mėsos

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

Galbūt giedra; maža permai
na temperatūroje.

Vakar 2 vai .po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 67°.

Saulė teka 6:16, leidžiasi 
7:42.

BERLYNAS, rūgs. 2.— Na
ciai oficialiai prisipažino, kad 
Vokietijai pastaruoju laiku la
bai trūksta mėsos.

Draudžia katalikams 
žiūrėti D’Annunzio 

veikalo
RYMAS, rug.s 2. — Pompeii 

arcivyskupas užprotestavo prieš 
^valdžios statymą Gabriele D’
Annunzio veikalo “šv. Sebastio- 
nas” ir uždraudė katalikams ei
ti žiūrėti vaidinimo. Arcivysku
pas Rossi, kuris taipjau yra 
Konstantinopolio patriarchas, 
formaliai užprotestavo valdžiai 
prieš to veikalo statymą Pom 
peii, nes veikalas esąs “pago
niškas”.

NEW YORK, rūgs. 2. —Prie 
Manhattan, Bronx ir Staten 
Island maliorių ir dekoruotoją 
streiko prisidėjo ir 2,000 Brook- 
lyno maliorių.
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Lietuvos Naujienos

5 vaikai žuvo apvir
tus luoteliui

ASHLAND, Wis.,' rūgs. 2.— 
Penki vaikai, nuo 14 iki 17 metų 
amžiaus veikiausia prigėrė Su- 
peror ežere, smarkiam vėjui ap
vertus jų 15 pėdų buorinį luo
telį.

Apverstas luotelis liko išneš
tas ant kranto, bet vaikų lavonų 
dar nesurasta.

Vatikano laikraštis 
smerkiV kttn.

Coughlin
VATIKANAS, rūgs. 2. —Os- 

servatore Romano, Vatikano or 
ganas, šiandie viešai pasmerkė 
kun. Coughlin už jo kalbą, 
kurioj jis išvadino prezidentą 
Rooseveltą melagium ir išdavi
ku. Susilaukė kritikos ir jo vys
kupas, kuris besilankydamas 
Ryme bandė kun. Coughlin už
tarti.

Bažnyčios viršininkai betgi sa
ko, kad kun. Coughlin ir toliau 
gali užsiimti politika, jei jis su
silaikys nuo smerkimo vyriau
sybės.

Leonas Trockis ap
gyvendintas Norve

gijos ūkyje
NOENEFOSS, Norvegija, r. 

2.—Norvegijos policija išvežė 
Leoną Trockį ir jo žmoną au
tomobiliu į Storsand ūkį, 30 
mylių atstume nuo Oslo. Tą 
vietą parinko pati valdžia Troc
kio apgyvendinimui.

Jis gyvens ūkyje po aštria 
policijos priežiūra. Ypač bus 
suvaržytas jo susižinojimas su 
pašaliniais žmonėmis.

Norvegijos valdžia atmetė 
Rusijos reikalavimą pašalinti 
Trockį ir vieton to nutarė jį 
internuoti.

Smarkus lietus saus
ros srytyse

KANSAS CITY, lo., rūgs. 2 
—^Smarkus lietus perėjo per 
visas nuo sausros kenčiančias 
valstijas ir galutinai užbaigė 
sausros laikotarpį. Spėjama, da
bar ateis lietingos dienos ii 
sausra yra galutinai užsibaigu 
si. Bet sausros užsibaigimas 
jau neatitaisys jos padarytų 
nuostolių ir gal tik ganyklas 
kiek pataisys. 7

Kitur lietus atėjo su smarkio
mis audromis, kurios pridarė 
nemažai nuostolių. -

Japoniją ketina sta
tytis didelį submari- 

nu laivyną
I f •

Jos submarinų laivynas viršys 
30 nuoš. Jungt. Valstijų, ar 
Anglijos laivynus

LONDONAS, rūgs. 2. — Ja
ponijos ? ambasada įteikė notą 
Anglijoj užsienio reikalų minis
terijai, kad Japonija mano sta
tytis didelį, submarinų laivyną, 
bent 30 nuo^.4 didesnį už Jungt. 
Valstijų, ar Anglijos submari
nų laivynus. <

Japonijai išviso yra pasiryžu
si turėti daug didesnį karo lai
vyną, negu buvo jai leista tu
rėti 1930 m. Londono sutartimi, 
kuri užsibaigia su pabaiga šių 
metų, ,

Anglija tikisi, kad Jungt. 
Valstijos protestuos prieš per
daug didelį Japonijos submarL 
nų laivyną.

4 užmušti, 5 sužeisti 
sugriuvus tiltui

RICHOND, Va., rūgs. 2. — 
Keturi WPA pašelpų darbininkai 
liko užmušti ir penki sužeisti 
vakar Čhesterfield katfntėj su
griuvus vieškelio tiltui už 5 
mylių nuo čia.

Užmuštieji darbininkai važia
vo troku per tiltą tuo lAiku kai 
tiltas sugriuvo ir jų trokas liko 
nublokštas į 15 pėdų gilumo 
griovį. ?

Paskui juos važiavę kitu tro
ku pęhki ,4afobininkai- liko su
žeisti.

Nauji streikai ir už
ėmimai dirbtuvių v

Francijoj

NUMATOMA IŠPLĖSTI AK
MENŲ APDIRBIMĄ

KRETINGA.—Kretingos apy
linkėse yra labai daug akmenų, 
kurie užima didelius nedirbamos 
žemės plotus. Jau keliolika me
tų iš eilės apylinkės akmeny
nuos įvairių įstaigų reikalams 
buvo imami akmenys, bet ma
ža žymė kiek jų paimta. Čia 
kiekviename žemės ha yra apie 
500 kub. metrų akmenų. Patys 
akmenys čia mažai kaštuoja 
Ūkininkai, kurių žemėse akme
nys yra, mielai jais nori nusi
kratyt, akmenis nevertina, jiems 
reikia sumokėti tik u*ž prive- 
žimą, o darbininkams už apdir
bimą. šiomis dienomis šių ak
menų apžiūrėti buvo atvykęs vi
daus reikalų ministerijos ypa
tingiems reikalams valdininkas 
Ignas Musteikis. Su viešųjų 
darbų pagalba numatomą čia ak
menų apdirbimą išplėsti.

Jau veža Vokietijon 
kiaušinius ir sviestą

KLAIPĖDA.—Klaipėdoje ties 
Lietuvos Eksportu Širstojo at
plaukęs vokiečių laivas Vineta 
Jis krovė kiaušinius ir sviestą 
vežimui Vokietijon.

Vineta jau porą metų Klai- 
pėdon nebuvo atplaukusi. Lai
vas savo nuolatinę Klaipėda- 
Štetinas tarnybą buvo nutrau
kęs kai prasidėjo Lietuvos Vo
kietijos prekybos stagnacija. 
Pasirašius prekybos sutartį lai
vas Vineta vėl pradeda kursuo
ti.

UŽDERĖJO LINAI

STATYS NAUJA MURINĘ 
BAŽNYČIĄ

ŠIRVINTOS.— Visame vals
čiuje puikiai užderėjo linai. Iš 
pradžios linams kiek pakenkė ii 
gai užttrukusi sausra, bet vė
liau pasitaisė ir išrodo daug ge
resni, kaip kad kitais metais. 
Ypatingai gražiai išaugo vadi 
narni “metriniai” linai.

LIUDVINAVAS. — Didžiojo 
karo metu rusams sudeginus 
Liudvinavo parapijos šimtame
tę, labai gražią, medinę bažny
čią, liudvinaviečiai pasistatė 
laikinai lentinę koplyčią, kurioje 
ir iki šiol meldžiasi. Tačiau 
rugpiučio 16 d. (sekmadienyje) 
visuotinis parapijiečių susirinki
mas nutarė statyti naują, mu^ 
rinę/ dviem bokštais, bažnyčią, 
kuriai statybos planas tuoj bus 
paruoštas.

Taip pat nutarta tuojau su 
tvarkyti ir aptverti naujiems 
parapijos kapams skirtą sklypą 
ir jame jau laidoti numirėlius. 
Dabartiniai parapijos kapai yra 
labai seni ir perpildyti.

JAUNI VAGILIAI GYVENO IR 
GROBĮ SLĖPĖ KAPUOSE

Šiandie prezidentas 
Rooseveltas tarsis su 

gubernatoriais
DĖS MOINES, la., rūgs. 2. 

—Dės Moines miestas išsipuošė 
laukdamas nepaprastų svečių, 
nes rytoj čia įvyks septynių la
biausia nuo sausros nukentėju
sių valstijų gubernatorių .kon
ferencija su prezidentu Roose- 
veltui.

Konferencijoj taipjau daly
vaus republikonų kandidatas į 
prezidentas Alf. Landon, Kan- 
sas gubernatorius, kurio valsti
ja taipjau yra viena iš nukentė
jusių nuo sausros.

Konf eernci j o j /kurioj dalyvaus 
taipjau Minnesotos gubernato
rius Hjalmar Petersen ir Wis- 
consino gub. Philip LaFollette, 
bus svarstoma kaip tinkamiau 
sušelpti nukentėjusius nuo saus
ros ūkininkus.

Konferencija įvyks guberna
toriaus rumuoše. Po konferenci
jos prezidento traukiny' bus 
suruošti gubernatoriams, pietus.

Prezidentas Rooseveltas į kon
ferenciją atvyksta iš Salt Lake 
City, Utah, kur vakar buvo lai
dojamas karo sekretorius Ge
orge H. Derri.

JACKSONVILLE, Fla.? rūgs; 
2.—Tropikų uraganas ( nuėjo 
tiek toli į šiaurę, kad jis pasi
darė pavojingas šiauriniame 
lAtlantike esantiems laivams.

PARYŽIUS, rūgs. 2. —Dau
giau4 kaip 3,000 darbininkų už
ėmė dirbtuves Fancijoj, prasidė
jus naujai “sėdėjimo” streikų 
bangai. Darbininkai nesitrau
kia iš dirbtuvių, bet kartu ne
dirba jokio darbo.

Dabartiniai streikai daugiau
sia yra palietę audinyčias ir me
talo dirbtuves. Darbininkai rei
kalauja pakėlimo algų, delei pa
brangusio pragyvenimo.

Prezidentas kalbės 
apie nukentėjusius 

nuo sausros
WASHINGTON, rūgs. 2. — 

Prezidentas Rooseveltas pabai
goj savaitės sirgryš į Washing- 
toną ir sekmadieny per radio 
padarys pranešimą apie tai ką 
jis matė savo kelionėj po nu
kentėjusias nuo sausros srytis 
ir apie šelpimą nukentėjusių tų 
sryčių ūkininkų.

Prezidentas taipjau kalbės ir 
apie privatinės industrijos sam
dymą šelpiamų bedarbių.

Gryštant iš gubernatorių kon
ferencijos Dės Moines, la., pre
zidentas dar sustos Hannibal. 
Mo., kur aplankys Lincolno ka
pą ir paskui vyks į Springfield, 
III., pasitarti su gubernatorium 
Horner. *

GLACIER PARK, Mon., r. 
2.—Didelis girių gaisras siaučia 
Montanos valstijoj ir Glacier 
Hotel gyventojai buvo priversti 
bėgti nuo liepsnų, kurios gręsia 
suanikinti hotelį. Jau daug tu
ristų namų sudegė.

PASKIRTA JANULIO 
BYLA

KAUNAS. — Kauno apyg. 
teismo pirmininkas paskyrė 
spręsti Janulio ir kt. baudž. 
bylą rūgs. 16—17 d. Kaip ži
noma, Janulis būdamas Kauno 
centr. pašto kasininku pasisa
vino apie 190 tukst. lt. ir pa
bėgo į užsienį. Toje byloje stf 
Januliu kaltinamaisiais yra pa
traukti Janulio uošvė Vaškevi 
čienė, Chomskis.

ALYTUS.—Liepos mėn. Aly
taus mieste ir apielinkėse buvo 
padažnėjusios vagystės. Kraus
tydavo daugiausia butus, įlindę 
pro atidarus 'langus. Nukentėjo 
keli privatus žmonės, parduotu- 
vėšt valgyklos. Buvo apvogtas 
•h-i>ats Alytaus apskr. viršinin
kas. i

Pagaliau šiomis dienomis poli 
cijai pavyko vagilius sugauti. 
Paaiškėjo, kad taip drąsiai vog
davo A. Malinauskas, P. Ver- 
bauskas, B. Simulevičius, J 
Baltrušaitis ir V. Kvadaravi- 
čius. Vagiliai nuo 13 iki 16 
metų amž. Jie sudarė gaują, ap
siginklavo skautiškais peiliais ir 
apsigyvenę Alytaus katalikų ka
pinėse, nes lietaus metu pato
gu esą rūsiuose nuo lietaus pa
sislėpti. Kapuose slėpdavo ir 
dalį vogtų daiktų.

Tie jauni vagiliai šiaUsdavę 
plačioje Alytaus apielinkėje, o 
kai kada ir Kauną autobusais 
pasiekdavę.

Vogtų pinigų nerasta, nes va
giliai spėję juos išleisti.

DVIEJŲ ŽMONIŲ TRAGEDIJA

SUDEGĖ LENTPIUVĖ

ALYTUS.— šiomis dienomis 
Merkinėje sudegė C. Manaus- 
kio lentpiuvė. Pažymėtina, kad 
tą lentpiuvė jau ketvirtą kartą 
dega. Dabartinės lentpiuvės į 
rengimas buvo labai prastas. 
Sako, kad šį kartą buvo apdraus
tas tik 7000 lt.

UTENA.—Jau buvo minėta, 
kad Joneliškio vienkiemio gy
ventojas Blaževičius Edvardas, 
įbridęs Paraudės ežeran nusi
šovė, o po to VIII. 11 d. jo 
mylimoji Nemeikščių Grikepe- 
lytė Adelė nuodijosi ir atvežta 
Utenos ligoninėn 12 d. mirė.

Rastam Blaževičiaus prieš
mirtiniam pesimistinės nuotai
kos laiške minima meilė moti
nai ir dar kam ir nusiskundžia 
ma kitais žmonėmis.

SKRENDA PER AT- 
LANTIKĄ Į LON

DONĄ
NEW YORK, rūgs. 2. — 

šiandie po piet dainininkas ii 
aktorius Harry Richman ir la 
kūnas Diek Merrill dainininko 
lėktuvu išskrido iš New Yorko 
į Londoną, kurį tikisi pasiekti 
į 14 valandų.

Pabuvę Londone tik kelias 
valandas jie tikisi tuo pačiu 
lėktuvu gryšti atgal į New Yor- 
ką.

NUBAUDĖ DEZERTYRĄ

KAUNAS. — Kariuomenės 
teismas Kaune sprendė J. Luko
ševičiaus bylą, kaltinamo dezer
tyravimu. Jis iš kariuomenės 
pabėgo į Suvalkus, vėliau Gar
dine šoferiavo, o paskui sugrįžo 
Lietuvon.

Lukoševičius nubaustas 12 
metų sunk. darb. kalėjimo.

Su Lukoševičium dar buvo 
teisiamas ir Lukšys, kaltina
mas padėjęs Lukoševičiui pa 
bėgti. Lukšys nubaustas 1 met. 
papr. kalėjimo.
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Phone Canal 6122

ADVOKATAI

Kiti Lietuviai Daktarai.

Miesto ta

Laidotuvių Direktoriai

KITATAUČIAI

kai kurie gal
Hyde Park

one Monroe 8877

Cicero 5927

Dabar galima gauti kaimininiam taverne.

NATljlAN 
KANTER

vis
kad

JOSEPU J. GRĮSK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 $QUTH ASHLANIT ĄVENUE 

Re*. 6515 So. Rockwell St. '*
Telephone: Republic 9723

KAIP
DAR-

NEBATENKINTI DIS-

? 10 iki <2 
iki 8 vai.“ 
Rez. Tejeęhone PLĄ^Ą 2^09

POJAS IR CHIRURGAS 
figas ir Ręzięlenęiją.

Šiomis dienomis turėjo įvyk
ti teismas. Tačiau Dr. Tową- 
send neatvyko: jis prisiuntė iš 
Čhicagos paliudijimą, kad ser
gąs ir iš viešbučio negalįs iš

vis! Telefonai VARbS 08 d 1 
pisTjiiBŲTdjua

5QUTg ASHUNP. AXE.

2 iki a po pietų 
ntao 10 iki 12

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

DR. T, DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
r'4157 ARCHER ĄVENUE

Telefonas Virginia 0036' 
Ofiso valandos nuo 2—4 įr nuo 

6—Š i. vak? Nedėlioj pagal sūtąrtį, 
•r * '; l - a t « * "< " ’ •'*» ■ *

DR, STRĘR OL’ĮS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 ild 4 ir nuo 6 iki8 
‘"vak. Nedėlioja pagal sutarimų.

Ofiso Tel.: Boųlęvanl 7829 
Namų Tel.; Prospect 1930.

Dr. Townsend vengia

Jau buvau rašęs apie tai, kąd 
Dr. Townsend buvo areštuotas. 
Kaltįąąrnąs jis ^ąvą tuą, kąd 
eikvojęs ąv.etiąius pįpiguš. Va
dinasi, naudojęs tuos pinigus, 
kąrię buyo sumąkėti į rj’ową- 
sęnd Plan kly^s. C(hįą yąlsti- 
joj ė j' įąi žįųrįiną kaip į raįce-

KENTUCKY YEARLING 
vienu Metu senumo. '

ipekpr 
jįs po senovės

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

Ofiso valandoj nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedaliomis pagal sutarti.

Bęz. 401J sq: MICHIGAN BLVD. 
Tel. Kenwood 5107

m 
pasitenkina menkniekiais.

Rądio programą
Ęugpiųčįo d. Šv. Juygio 

cbįoras po vadovyste p. Grei- 
čiąu dąinąyą iš W. I. A. Y. 
radio stoties. Šios stoties ve
dėjui lietuviai yra gerai pa
žįstami, todėl kartkartėmis jis 
kviečia lietuvius koncertinėms 
programoms Dildyti,

Fašizmo pavojus
Italijos dįktaįąriųs mąbili- 

zųąją oro ląįvyną. Jis nuolat 
Žvąągįpa ginkįąis ir rodo sa
vo galybę. Kai Ispanįjoję ki
lo civilinis kąrąs, tai.Mųs$oji- 
ni gana atyir^<r$m«| sukilė-

SLA 14 kuojos išvažiavimas
Ruępį^ip d- SH 14 kP°“ 

pa turėjo išvažiavimą. Tai bu
vo, taip sakant, šeimyniškas iŠ: 
važiavimas į ponu IVĮartipkų 
ūkį. Išvažiayimo rengėjams rų- 
pėjo, kad nariai turėtu progos 
kelias valandas drauge praleis
ti, arčiau susipažinti ir. sūdą* 
ryti draugiškesnįus tarpusavio 
santykius.

Reikia atvirai pasakyti, kad 
šioje kuopoje yrą gana drau
giškų žpiopių, su kuriais visa
da yra malonu susitikti ir pasi
kalbėti. Tačiau yra ir viepas 
kitas intrigantąa. To ^ėRa daž
nai įvyksta nesusipratimu Ku
rie erzina narius. Daugelis tad 
narių kuopos reikalais visai ne
sidomi. šis išvažiavimas tatai 
labai aiškiai parodė: išvažiavi
me dalyvavo visai nedidelis na
rių skaičius.

Kpftavimp yakąrąs
Rugpiučio 15 d. O. Pečkaitie- 

nės sode buvo surengtas koda
vimo vakaras, kurio pelnas ėjo 
Jono DeRighter vajui. Kaip ži
nia, DeRighter kandidatuoja į 
valstijos legislatyrą antram 
terminui, žmonių vakare daly
vavo pusėtinai.

VĮirę Pętrąs Olekas
šiomis dienomis mirė Petras 

Olekas, 1133 E. 75 St. Laidotu
vėse patarnavo graborius Vil
kelis. Velionis paliko žmoną, 
sūnų ir dukterį.

Jaujas dafyirdnka? parode 
savo* ‘‘temperamentą-

Teko girdėti, kad vien$j£j&- 
nas dainininkas p. Stonio, kam
bariuose pradėjęs smąrkiai 
triukšmauti ir su kumštimis 
švaistytis, šeimininkui nieko ki
to nebeliko daryti, kaip svečią 
išprašyti lauk. Dagi buvęs rei
kalas net su šautuvu pągrumo-

yra skersai 
Tačiau šią 

už-

Narvai Čhicagos, Ciceros Lietuvių 
^rektorių Asociacijos.

4ĄHĮULANCE PĄTARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
Turime' Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

42-44 East 108tIi St.~ fel. Pul

‘ S. P. MAŽEIKA
8818! įįtttąnįca Ąvąpue. pilone YąrUsĮ 1488

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį
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’sy. ir j°s

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

" Valandos: nuo 1—3 ir 7-^-8 
Sereddmis ir nedėl. pagal sutarti 

Rez.’ 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Mrs. Anelia K. Jarusz 
j- a o Physical Therapy 

—r-, ................and MidwifeH 6630 S. Western B Avė., 2nd floor
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
fftmdyino namuo- 

B se ar hgoninese, 
d U odų massage 

gyT? ę.le.ętric tręat-
ment ir magne- 
tie blankets ir tt. 

U Moterims ir mer-
g ginoms pat d r.i- 

įnai dovanai.

Ryšium su tuo vienas Cleve- 
lando laikraščių atsiklausė savo 
skaitytojų, ar moteriai tinka ei
ti tokias pareigas, kurios reika
lauja mirties bausmės įvykini- 
mą prižiūrėti.

Daugelis balsuotojų pareiškė 
tą nąomonę, kM moterys tu
rinčios lygias teises su vyrais 
užimti valdiškas vietas. O jei 
jų pąr.eigos reikalauja atlikti 
Įieląbąi malonų darbą, tai čia 
nieko bailaus ąęrą.

Didins dirbtuvę
SKELBT, O. — MiĮler-Shel- 

by Prcduct kompanija paskelbė, 
kad ji išleisianti penkiasdešimt 
tūkstančių dolerių savo dirbtu
vės padidinimui. Pranešama, 
kad su ta kompanija suŠilie- 
sianti Michigan Steel Co. iš 
Detroit, Mich.

Reikalaują mokę^čių 
p^Iiųio

MARION 
ryba jau pagamino specialius 
baliotus piliečiams ir reikalau
ja, kad rudeniniuose balsavi
muose butų mokesčiai pakelti. 
Girdi, kitais metais miesto 
reikalams būtinai reikėsią 
$50,000 daugiau nekaip šie
met.
BeDerdątnas perkėlė g^vą

MANSFIELD, O. — Anton 
Mąur.er, keturiolikos metų ber
niukas, surnaąė pasrąarkaąti 
prieš savo draugus; atseit, pasi
rodyti, kad jis yra smarkus 
plaukikas. Mąudynėj jis UČ- 
rė į vandenį ir nebeiškilo į 
viršų. Liko ištrauktas be są
monės. Daktaras sprūdo, jog 
jo galvos kiaušas buvo pers
keltas. Mat, toje vietoje, kur 
jis ąė^ė, vąndup buvo negilus, 
įpdėl jis 
9kmeąį.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nąktj 
Ofiso valapdos: nuo 2 ikV 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NĄIKELIS
GYD

3335 Sq. Ęąlsted St 
CHICAGO. ILL.

Lygioj teises
Kentucky valstijoje buvo 

pakartas juodveidis, kuriapi 
teismas paskyrė mirties baus
mę už baltos moters išgėdiąi- 
mą. Mirties bausmės įvykinimą 
turėjo prižiūrėti moteris, kuri 
eina šerifo pareigas.

du sau balsų sužvejoti.
W&r«s fiorĮo|| už- 

ėmė vietą, tai daugelis juo bu
vo nepatenkinti. Prikišo jam, 
kad jis nepildąs pažadų su 
darbais. Pastaruoju laiku 
didžiausias ąepąsitępkįnįipąs 
pasireiškė tarp juodukų, kurie

s.»9;

ęiffl Ms rato if

Ifąpgą Į W ne’
J. įęppiitetąs kviečią 

gąąąingąi ^Įalyvautį. Ka- 
J ’ '1 i ij^ąs di^kdMid?’ tai 

įąs tfąptą pį-ogos ląi- 
eikšti įvairiais Jpietu- 

įlupinonęs ne-

Qfiso Tel. Rez. Tel.
Englčwood 7151 Radcliffe 1191

DR. (J. J. TARUtIS 
‘ * PIRMAS LIETUVIŠKAS '

OSTEOPATHIC PHYSICIAN IR 
OBSTETRICIAN 

OFISAŠ: ’
6331 SOUTH HALSTED STREET
Valandos: nuo 10 v. r,-—5 po pietų 

ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

KL. JURGELIONIS 
advokatas

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

pė piet. Vakarais nuo 7 iki d
' ' ' Rezidencija:
3407 Lowe Aye. Tęl. Yards 2510

GYDyTojAi Įą dantistai 
Amerikos Lietuvių ‘ Daktarų 

Draugijos' Nariai

A, Moatvid, M, D, 
Węs.t Town State Bank Bldg-

Ž400 West Mądison rStreęt “ 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

TTel. Seeley 7330
Namų telefonas BrunsWick 059,7

d. rengia dįsįkuęijų 
Lietuvių svetainė j ė.’ 
diskusijas yrfe ky 
baųdžiąvos ’ iMkų 
kuriems 
valdžia Lietuvoje.

Reikia manyti, kad tokio
mis diskusijomis jie turėtų 
tik pasidžiaugti: .juk jieips 
bus suteikta/ proga prieš di
džiulę minią įrodyti, kad dik* 
tatura yra pąlainia Lietuvę# 
žmonėms.

Tos diskusijos ir yra feą-

A.A.3UAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737 

Vai. 9 ryte iki 5 vaL vakare. 
Ofiso Tel.' Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tek

W H f vMI ji
Wp It..............

Prancūzijos. Tačiau jie atslū
go, nes Mussolini tada nesi
jautė tiek galingas, kaip da
bar. Bę to, įr su Hitleriu jis 
ąębuvp 8ą8įgįminiąyęs.

žodžiu, kibirkščių, kuriąs 
BU P^aVlliDį
netrūksta. O kada kibirkštys 
nuolat laksto, tai ąpksčiau ar 
vėliau gali ir gaisras įvykti.
? Vadinamieji patriotai 

nepatenkinti
Kai kurie’ dietos tautiškieji 

patriotai labai užsigavo, kad 
pažąągįeji žmonęs rugsėjo 25 

vąkąyą 
Mat', į 

ami yįsį 
pritarėjai, 

p atink'a’v v di^t įtaręs

DR7 VĄĮTUSH, DPT. 
lietuvis 

OptometricaUy. Akių Specialistas.
Palengvins akių jįempbną, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervąotu- 
mę, skaudama akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir tolirėgystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali ątyda atkreipiamą j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valarfdos nąo 10 iki 8 v. 
Nėdelioj nuo 10 iki 12 v. 'diėrią. 
Daugely atsitikimų a'kys atitaiso

mos be akintų. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. Ą. ROTU
Rusas

tytojerišlte, Vjpriškų, Vaikų ir visų_ _ **’ *•_
Ofisas 61

Valandos: S.
liomis ir šventadieniais 10—-12

dieną.

pr^ęiįės 7:30
$ . •

Db Thpmas 
p^ugę|į?.

plauko žmoneš, su kuriais jam 
daug lengviau susitarti.

Prancijos lįaudie's fronto 
valdžia, ži^°)W» ^ęątiąąpją 
rėspublikpniškai fspąnijps 
valdžiai, tačiau atvirai ją 
remti ąed^įąįą. O tai todąj, 
kad tai galėtų sukurstyti nau
ją karą. Be to, ir pačioje 
Pjpaucuzijoje nė,ra viskas tvar
koje: |en fąšistinis gaivalas 
taip pat veikia.

šiaip ar |ąip, bęt Ispanijos 
įvykiai aiš’kiąi ro^o kad Eu
ropoje Ikaras gali bet kąda 
kilti. Žmonės ten apie karą 
taip kalba, kaip mes apie ge
rus aą- blogus ląįRųą. Vadina
si, kafąs — tai tįįę ĮąįRo įiląu- 
siąiąs. Jei jo Kųs įšvęągta 
Čąbąr., tai ikį 19^ ią. jįą yis.T 
vien įvyks. Tękįęs 
nes laikosi žmonės, kurie yyą 
gerai susipažinę su Europps. 
reikalaįs.

Tąip, Europoje neramu. Vi- 
S9? yąlstybęs giąUuojaąį. Qią- 
kluojasi kiek lik gali. Kayo 
reikalams niekuomet nebuyo 
eikvojamos tokios milžinišką# 
sumos pinigų, kaip dabąr. 
Juą tolyn, juo labiau ta naŠ- 

ir atsimušė gąlvą į ta slegia žmones.. Pagaliąu 
ta našta, gali pasidaryti tiek

evĮį]ąH(lieČiy

19 nęsiniątp.

P,WiW 
vo ofise, kuris 
Lietuvių salės.
vasarą daktaras yra tiek 
inątąs sąyą reikalais, kąd ne
turi laikų piknikuose ir išva- 
žiavįinuo§e dąlyvąuti. Daly
kas toks, kad netoli Glevelan- 
do jis turi ūkį kur jų šeima

giąmo# |ąm, kąęĮ bątty nuo- gyvena, Turčdamas atlieka-|kai. šiaip p. Obelienis'yra 
dugnįąi ąąšvies|ąs jjįfctąturos mo laiko jis tuoj traukia į malonus žmogus ir skaito pa- 
įit ‘■ ' ’ ’ ‘ •” • --
įpi tie f.
patriotai brangina savo 
jąs, tai jie būtinai |ąri į šį 
dįskųsįjų vakąrą ątyykti. O 
jei jįą tą ąępą^ąrys, tai tegul 
užsičiaupia burnas: jie tuo 
parodys tik savo bailumą ir 
pesu^ebėjimą savo fašistiką 
poziciją apginti.

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CIŲRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir huo 7 iki 9 
vAl., Ned^liQmi#’rriuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401r

....

G?p,r«s fl.
Valstijų karo sękretpriųs, kuris
Į*W 4i<«» «!»«■

Dr. Charles SSęgąĮ
OFISAS 

4<29 So. Ąshląnt 
2-ros lubos 

CHICAGO/TLL* 
OĘISO VALANDA-

Nuo 10 iki 12 vat ryto, ųuo 2 iki 4 
Vai. pę pietų nuo 7 iki '8:30 VaL 
vakaro. NedėlijOųiią nuo 10 iki 12 
valandai dieną.'

T Phone MIDWAY 2880.

K. P, GUGIS
ADVOKATAS

Miestų ofisą#—-127 N. Deąrborji St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartie#.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS ■

Gerai lietuviams žinomas per 35 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius mėtojusį X-Ray ir kitokius 
ęlektros prietaisu#.

> L Ofišas ir Laboratorija:
1034 W. 18tR SU netek Morgan St.

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

TeL Canal 3110 .......
telefonai:

ar ęentra! 7464

J. Ev BADŽIUS
6^8 West X8įth Stręet Phone Canal 6174

L J. ZOLP
1646 Weat 46th Street ' Pfeopes Boulevard 5208-8414 
..... ......... Ęgįjjjjgjjjg m SUNUS

Kafayettą 5572
!■! m    lllll^l, ■ ""Į1

Ą. MASALSKIS
ffiO? ^ituąnica ^įįįį Phone Boulevard 4189

A. P$WŲS
1410 South 49th Gourt’ ęĮąeyą ‘

Rhonę* Boųlevąrd 7589,

LIETUVIAI
jQ7.-Įl s, ^fchĮgaą Ąyo.

S. M. ŠKUDĄ  S 
n? wy

LACHAWięZ ir SI 
2814 West 28fd Piače * PJionęs "tanai >■^^<■^■'>11 i I ■ >T>-n '• ■ In)'....,   inįiĮi.Iiilniii) iti.-l.iinM

J. R EUDEIKIS46PHF & Hęrrnįtiigę Ąyęnūė Phonęs Yards 1741-1742 
#rWW WyrijĮS,

Clevelando ir Ohio Žinios
,'i U ' ' m 1

KITŲ DARBĄ SIEKIAS! PASISAVINTI. 
fOLiTĮ^ipąm 
BININKAI IR KARAS. — Z __
JUTAIS.

AklĮ SPECIALISTAI
DR. G. SERNER 

LIETUVIS
_ , TeL' Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaisą.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo .10;—4 nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

DR. A. J. MANIKAS 
PHYSICIAN-SŪRGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel.’ Virginia 1116. ’

Valandos: 1—8; 7—8:30 p. p.
Officę & resįdenceį 25,49. W« <3pi St, 

Tel. Lafayettę 3051 
Valandos: 9—10 ryto, 5—^6 p. p. 

Kasdien, išskyrus sęredą. 
Sekmądįeni susitarus.

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
Tel. Prospect 3403 

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir W 7 
iki 9. v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
OFISAS

5ftth St 
Hemlock 5998.

Kadangi p. Stonis yra rim
tas ir draugiškas žmogus, tai 
reikia manyti, kad tas “tempe- 
ramentališkas” dainininkas jį 
visiškai buvo iš kantrybės iš
vedęs.

Perdaug giriasi savo 
darbais

Kai kurie kalbą, kad Lietu
viu kultūrinis darželis esą§ vie
no asmens nuopelnas. Taip jie 
kalba todėl, kad tas asmąo la
bai jau giriasi savo nuveiktais 
darbais: jis tai viską padaręs, 
o kiti tai nieko. 

* .

Dėlei to tenka štai kas pasa
kyti: tas asmuo girtis moka 
tikrai daug. Tačiau tat dar ne- 
reiškia, jog darželio įrengimas 
yra vien tik jo nuopelnas.' Nie
ko panašaus, 
daugiau dirbo darželio reikalui 
nekaip jis, bet jie yra tiek kuk
lus, kad nesireklamuoja.

Ardytos
Šie lietuviai ir lietuvaitės pą- 

čmė vedybų leidimus: Frapk 
Gailiunas (9405 Prince Avė.) 
ir Irene R. Lutkus (3910 ę. 
116 St.); Joseph Matulis (7536 
Star Avė.) ir Sophie D. Dulor, 
7023 St. Clair Avė.

9rP P«<terŠ.
Central Air Lines, Ine., skej- 

bia, kad per šių metų pirmuo
sius septynis mėnesius padalė 
dešimt tūkstančių 'dolerių pej- 
no. Pernai per tą patį laikotar
pį kompąnija gurėjusį $78,000 
nuostolių.

Vadinasi, šiais metais bizuis 
žymiai pagerėjo. O tai reiškia, 
kad didesnis žmonių skaičius 
naudojasi oro susisiekimu. .

ąmas.1 ūkį, kad ten kelioliką yąląą 
tąutiški dų drauge su šeima v galėtų 

idė- praląiętį.
Kąi oras atvės, tai dą^Įątąą 

ir vėl mieste visą laiką pra- 
leis. Tądą bus Šų' [HP 
(lažnjpų susitikti. nįą jjį, be 
abejonės, dalyvaus įvairiuose 
lietuvių parengimuose.

P-}ii Obelįenįui biznis ęęrfii 
sekasi

P-as Kązys Obelienįs sako, 
kąd ežerų parodoje donacų 
biznis einąs visai gerai. Pąr- 
duądąs nemažą! donacų. ir 
kavos. *

I ■ 1 f ' 1

Linkėtina p. Obelieniui gero 
pasisekimo, nes jis visada 
nuoširdžiai remia lietuvių rei
kalus. Kiekvienam kilnes
niam sumanymui jis nesigaili 
pinigą. Lietuviams irgi rei
kia jį remti perkant gardžią 
jo kepykloje keptą lietuvišką 
duoną ir pyragaičius.

Be to, reikia priminti, kad 
pas jį dirba unijos darbinių-

as ir Chirurgas

iMk’Und Avė.

2—4, 7—v vai. Vak. Nedė
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Padaužų kabinetas 
vėl Chicago j

Pp. Juozas Čeponis ir Vin
cas Rušinskas, augšti Padau- 
žų Respublikos činovninkai, 
galima sakyti, respublikos vir
šūnės, praleidę porų mėnesių 
MacNaughtone, Rhinelanderio 
apielinkėj, sugrįžo į Chicagų.

Taip ilgai ten jie išbuvo dė- 
liai kelių lygiai priežasčių.

Viena, Wisconsin valstijos 
šiaurės ūkininkus šiemet už
gavo sausra. O kadangi in- 
dijonų daktarai jokiu budu 
nebepajėgė lietų iš dausų iš
prašyti, tai Padaužų Respub
lika pasiuntė savo mačių ko
vai su sausra.

Antra, kadangi šiemet visi 
himberdžekiai buvo užimti 
degančių girių gesinimu, tai 
Padaužų Respublikos atstovai 
turėjo padėti ūkininkams lau
kus nuvalyti, nes visko lau
kuose karščiai nespėjo išde
ginti. Gal ir keistai atrodys, 
kad tokios augštos asabos; 
kaip padaužų viršūnės, far- 
meriavo. Tačiau reikia tu- I 
rėti galvoj tas faktas, kad 
šiemet ateina rinkimai, o rin
kimų vajaus metu net ir se
natoriai melžia karves.. Kad 
gauti balsų, priseina nuduoti 
farmerių draugus. Spėju, 
kad tokiais sumetimais ir Če
ponis su Rušinsku “farmeria- 
vo”.

Manau, nors tikrai nežinau, 
kad buvo ir trečia, bene svar
biausia jų ilgo buvimo Wis- 
consine priežastis. Reikėjo 
apžiūrėti farmerius ir, gal būt, 
farmerkas. Mat, dėliai depre
sijos per pastaruosius keletu 
metų Padaužų Respublikos 
susisiekimo reikalai buvo pai
rę. Taigi laikams pagerėjus, 
respublikos viršūnės pasisku
bino atnaujinti nutrauktus ry
šius.

Platų raportų apie tai, kų 
- Padaužų atstovybė piatp, gir- 
^dėjo ir prasimanė, ketina pa

duoti patys atstovai, čia pa
žymėsiu dar tiek, kad atsto
vams važiuojant namo, Pa
daužų kabinėtas (jų automo
bilis) kų tik nesugriuvo. Besi
skubindami respublikos gero
vės reikalais, prie užsukimo 
jie kuone užvažiavo ant dvie
jų pasibučiavusių ir susiplo
jusių mašinų. Kad išgelbėti 
kabinetų, Vincas Rušinskas 
pasuko staigiai kabinėto kur
sų į šalį. Buvusių kely maši
nų neužkliudė, bet nuplėšė 
keletu farmerio daržinės len
tų. Jų pačių kabineto fen
deris ir kitos (Jalys taipgi nu
kentėjo. Žalos farmeriui ir 
sau padaužų ministeriai pa
darė apie $20. Bet kų tai 
reiškia visai Padaužų Respub
likai, kai jos kabinetas išliko 
nesugriautas ir šiandie randa
si Chicagoj. — X.

Piknikas Raibužio 
farmoj

Susivienijimo Lietuvių A- 
merikoj Roselando ir Burnsi- 
dės kuopų piknikas-Raibužio 
farmoj įvyko praėjusį nedėl- 
dienį, rugpiučio 30 dienų. Tai 
buvo kaip ir paminėjimas 
Susivienijimo 50 metų sukak
tuvių. Nuvažiavau ir aš.

PIRKIT
KUR VISI LIETUVIAI PERKA: 

Namų Apšildymo Reikmenis 
Boilerius, Sinkas,

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

So. Center Plumb- 
ing andHeating

Supply Co.
N. W. Corner 55th and 

Štate Streets
Visi telefonai ATLANTIC 4290 

Atdara nuo 7 v. ryto,subatoj nuo 8 
v. ryto^iedėlioj nuo 9 iki 12 dienų.

Publikos betgi susirinko ne 
daugiausia, gal dėlto, kad va
saros metu būna daug kitokių 
parengimų vienų dienų.

Tarp kitko, žaismių eilėj, 
buvo lenktynės. Skirta dova
na greičiausiam bėgėjui. Visi 
matėme vienų, kurs pasirodė 
greičiausias. Tačiau jig do
vanos negavo. Del kokios 
priežasties jis buvo diskvali
fikuotas, nežinau.

Laimėjimų ir dovanų pas- 
kirimas turėtų būti geriau 
sutarkytas, kad išvengti gin
čų. — Buvęs ir matęs.

Iš Cicero padangės
CICERO — Pp. šatkų 15 

metų bedybinio gyvenimo su
kaktuvėms ir p-nios Šatkie- 
kienės gimtadieniui atžymėti 
pokilis įvyko pp. J. Barčių 
name adresu 1333 So. 48 crt.

Pp. Palubinskų pastangos 
sutraukė daug draugų ir sve
čiai bei viešnios smagiai lai
kų praleido visų šeštadienio 
vakarų iki sekmadienio ryto.

Visi linkėjo pp. Šatkams 
daug laimės ir sveikiems su
laukti sidabrinio jubilie
jaus.

Pats p. šatkus, tykaus budo 
žmogus, veikia politikoj, bu
vo pririnkto kapitonas, dabar 
dirba kaip mokyklos prižiū
rėtojas Roosevelt mokykloj, d 
p-nia šatkienė yra veikli mo
terų tarpe — dar panelė bū
dama turėjo urėdo vietų, bū
tent prezidento Moterų Sųjun
gos. Ji dėjo pastangas palai
kyti santaiką moterų katali
kių tarpe. Dabartiniu laiku 
ir ten eina peštinės ir dėliai 
to jų organizacija praranda 
nemažai narių.

1 1 "’F-
Šį penktadienį, rugsėjo 4 

dienų, įvyksa mėnesinis Rau-

donos Rožės Kliubo susirinki
mas Liuosybės svetainėje, 14 
Street ir 49 court. Susirinki
mas prasidės 7:30 valandų 
vakare.

Kliubo nariai, bukite laiku 
susirinkime, nes kliubas turi 
augti bujoti.

Nors praėjusiame susirin
kime aplikacijas narystei pri
davė penki jaunuoliai ir nors 
kliubo jaunuoliai minkštosios 
bolės lošėjai atnešė laimėtų 
čempionų taurę, bet to 1 neuž
tenka. Mes turime eiti pir
myn. Jaunuoliai tai musų 
ateitis, tad traukiame į orga
nizacijų savo jaunuolius, o jie 
parodys kitataučiams, kad nė
ra lepšės.

Šiame susirinkime taipgi 
bus apkalbama parengimas 
tikslu pagerbti bolės lošėjus 
ir kliubo ‘metinis balius, ku
riame neėmę ligos pašalpos 
nariai gauna dovanas — gra
žų žiedų vertės $15.

Toks metinis kliubo paden
gimas būdavo pabaigoj spa
lių mėnesio. Ir šiemet tai 
turėtų būti, nes jau ateina 
parengimų svetainėse sezo
nas.

Kaip girdėti, tai Liuosybės 
auditorija yra plačiai užimta 
netik lietuvių, bet ir kitatau
čių. šioj apielinkėj ji yra 
vienintelė gera erdvi svetainė 
ir dabar nors dalinai atideko- 
ruojama. Reiškia, bus šva
resnė, gražesnė netik viduj, 
bet ir oro pusėj. Svetainės 
prižiūrėtojas Avižienis deda 
visas pastangas visur jų to
bulinti. O ir šalygatviai jau

NEATSINEšKIT
LENGVAI Į

UŽKIETĖJIMĄ

NAUJIENOS, Chicago, m

sausi, lygus kaip stalas, žo
džiu, viskas ir visur gerai at
rodo.

priimti tik iki 45 metų. Pa
sirodo, kad kai kada labai to
li nužengiama nuo kliubo kon
stitucijos, taisyklių. Kaip ro
dos, tokių “jaunuolių” Ghica- 
gos pašalpinės draugijos jau

Dar turiu pranešti, kad 
Draugija .Lietuvos Kareivių 
turės metinį parengimų 21 nebepriima 
dienų lapkričio Liuosybės sve
tainėj. Kbmisija iŠ pęnkiiį na
riu jau suka galvas, kaip pa- 
rengimą sui-uošti. Tikiu, pa-, v . t tai nežiūrint kokia konstitu

Yra išrinkta komisija kon
stitucijai peržiūrėti ir patai
syti. Kaip dabar pasirodo, 

I a • V • • « S • H ■ • •

cija bus, visvien dalykai ne
pakitęs, jei ji nebus pildoma. 
Man rodos, kad dėl to yra 
kalta' valdyba. Ir šiuo atve
ju turėtų valdyba pastatyti 

u visi leiuKime savas . , . . . .. . •. . .. .
ir biznierius, o biznie-l!ok,«’ k?r.1 P'ld?tų .k lub.° P”’

rengimas gerai pasiseks, nes 
Kareivių Draugija turi gerų 
rėmėjų biznierių, savo narių. 
O ir priežodis sako^ kur su
tartis ir vienybė, ten ir galy
bė. Tad visi remkime savas 
įstaigas ir _ „_T__
riai rems mus. — D.

Iš Garfield Parko 
apielinkės

kolonija organizatyviaiši
silpnai stovi, tik yra L. D. S. 
kp. ir Garfield Parko Vyrų ir 
Moterų Pašalpinis Kliubas. 
Visas veikimas Sukeliama, kai 
parengiama kokia pramoga.

Rugpiučio 9 dienų kliubas 
turėjo mėnesinį susirinkimų. 
Paprastai mėnesiniuose susi
rinkimuose nedaug narių su
sirenka.

Atsimaldavo Anderson, po 
operacijos išsirgęs 7 savaites. 
Viena narė dar serga.

Šiame susirinkime priimtas 
į kliubų vienas “jaunuolis” 50 
metų. Betgi kliubo taisyklės
—įstatai nurodo, kad galima Ar

imtus įstatus. I tai turėtų vi
si nariai atkreipti daugiau 
dėmesio.

Sulig dabartiniais kliubo 
įstatais, nariui mirus kiti visi 
turi mokėti po dolerį. Dėl 
šios priežasties 19-20 metų 
vaikinai bei merginos nesira- 
šo, nes žino tokius kliubo įsta
tus ir žino daugumos kliubo 
narių amžių. Tatai juos at
šaldo nuo kliubo. Dar kuris 
ir įsirašo, bet kai reikia mo
kėti pomirtinės dolerį, tai at
sisako būti narys. Kaip da
bar pasirodo, priėmimas to
kių 50 metų “jaunuolių” visai 
kliubo vardų pagadins.

— J. J. Pronckus.

Ar norite įsigyti 
automobilį

norite įsigyti automobilį?

Šlifuotų A1IŠPAItDAVIMAS

Vartoja pats savo 
vaistus

... .i i • Ji į ‘ ri ■ ’ .............

Taip, tamsta! štai žmogus, kurs iš
pažįsta tą ką skelbia! šis džentel
menas yra vienas iš Mark’s krautu
vių vedėjų ir pats dėvi vieną iš 
Mark’s pilną apsirengimą. Nors apie 
tai jau girdėjote—bet informaci
joms—štai iš ko tai susidaro—$25 
vien vilnų rankų darbo siutas, $25 
tenkantis arba overkautis IR $5..ba
tų pora, VISKAS Už TIK $29.90! 
Duodame ir ant išsimokėjimo duo
dant rankpinigių $1 ir paskui $1 
savaitėj bile kurioj Mark’s krautu
vėj—4J4O9 So. Halsted ir 4736 So. 
Ashland. Yra didis įvairumas pasi
rinkimui—$1 rankpinigių.

Menką Sveikata Gali 
Būt.< To Pasekme

Daugelis žmonių mažai kreipia 
domės j užkietėjimą.*), vidurių. 
Nors dėl jo daug kas jaučiasi nes
magiai, turi galvos skaudėjimą ir 
stoką apetito. Jeigu užkietėjimas 
užsisenėja, dėl jo susilpnės jūsų at
sparumas, ir todėl jus lengviau ga
lite gauti kokią nors rimtą ligą.

Paprastas užkietėjimas*) tankiai 
išsivysto kai jus valgote maistą, 
kuriamg yra mažai minkštaus mais
to ‘bulk”. Jūsų systemą negauna pa
kankamai vidujinės mankštos. Ant 
laimės jus šiandien galite gauti 
puikų ir veiklų “bulk”, kuris padaro
mas per Kellogg ir vadinasi ALL- 
BRAN.

Kūne, tas “bulk” kuris yra ALL- 
BRAN sugeria drėgnumą ir susi
formuoja į minkštą masę, kuri švel
niai išvalo systemą. šis natūralūs 
liuosuojantis maistas taipgi duoda 
jums vitaminą B ir geležies.

Paduokit ALL-BRAN kaipo cereal 
su pienu arba grietine, arba kepkit 
su muffins, duona ir tt. Du šaukštai 
j dieną pakankamai. Užsisenėju- 
siuose atsitikimuose valgykit ALL- 
BRAN tankiau. Jeigu nepagelbės, 
pasitarkit su savo gydytojam.

ALL-BRAN garantuojamas per 
Kellogg Company kaipo veiklus 
liuosuojantis maistas nuo užkietėji
mo1). Parduodamas visose groser- 
nėse. Padaromas per Kellogg, Battle 
Creek, Michigan.

* Užkietėjimas vidurių paeinantis 
nuo neganėtino “bulk” valgiuose

iiMlt gįMII Oi■II
Prastą regėjimą, silpnas ir kreivas akis 
galima dažnai atitaisyti su naujai išras
tais ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie ap
saugos jūsų akis, pašalins akių nuovargį 
ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais 
skaityti mažas raides, sinti ir aiškiai
toli ir arti-matyti. Išbandykit šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

|$7.50 a”Į

^PASKOLOS ant NAMU
NSURED

VP TO /S. 
»»ooo. Skolinain Pinigus ant* Pirmų 

Morgičių lengvais išmokėjimais
Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,000.00 per Federal Sa- 

vings and Loan Insurance Corporation.
Del informacijų kreipkitės i
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kmUnd loan associationW\ AND LOAN ASSOCIATION 

y Of CHICAGO

2202 WEST CERMAK ROAD
Ben. J. Kazanauskas, Rast
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PETER1PEN

Rodos, kad klausimas yra' 
bergždžias, .nes visiems šian
die automobilis pasidarė bū
tinas.

Bet ne visi gali įsigyti au
tomobilį, nes stoka ready 
cash, stoka pinigų.

: Taigi ve įstaiga, kuri nerei
kalauja jokio įmokėjimo. Pa
siimkite iš jos automobilį, va
žinėkite ir mokėkite už jį tam 
tikromis sumomis lengais iš
mokėjimais.

Iš tikrųjų, sąlygos automo
biliui nusipirkti atrodo čia ne
paprastai prieinamos pirkė

jams. Kas‘. tokias sąlygas 
duoda? Atsakymas:

A. A. Auto Finance Com
pany, 1134 North Ashland 
avenue; vyriausias ofisas ran
dasi adresu 882 Mihvaukee 
avenue.

Pasirinkti rasite 100 auto
mobilių. Išmokėjimo sąly
gos lengvos. Kompanija va
ro biznį seniai, tai rūpinasi 
savo kostumeriams duoti tin
kamus pirkinius, kad ir to
liau jų patronavimų palaikyti. 
Verta čia automobilį pirkti.

— NN.

GERKIT TIK GERĄ ALUI 
Tembro s/r?

SOUTH SIDE BREWINC COMPANY
Visi geria ir mėgsta 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus 
padarytas iš geriausios rųšies 
dūktų.

2415 West 64th Street

Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi 
suomet kreipkitės pas NORKŲ 
kur gausite greitų ir teisingų patar 
navimų.

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 624®Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

LIETUVOS-AMERIKOS

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

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

Siųskit money orde
rį arba čekį —

NAUJIENOS 
1739 So.

Hdstod Su 
"HICAGO

JAtt.

120- 
110-ę 
10H 
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80-| 
70-= 
8H 
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NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.
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Argi numirė?
Vienas Amerikos kopęsppndeįitąs telegrafuoja įš 

Kauno, kad “Fašizmas numirė Lietuvoje”, kadangi prieš 
dvejetu dięmj susirinko Kaune Smetonos “seimas”, v^- 
dipąsi tapo atstęigta parlamentinė tvarka.

įįęt ti$ koręspopdentp ^0(^iąi rodo, kad jįs arba 
nepasisteiįgė patittb koks yra tas “parlamen^ą^, 
rjs ^a^r po^d^ąuja laikinoje Lietuvos sostinėje, ar
ba ty^ja norf sukląjdipti Ą^ęrikp?vięš^0PiniJ> 
našų “parląw^Wr ir kai kurinę fašistiškfis šalys, 
pavysdžftįį"Vokietija.

ttzgįępįų korespondentai dažniausia rašo taip, kąip 
jiems pąsako valdžia. Iš bolsevikiąk0^ -Ru^?s koręę- 
ppjjdentaį praneša žiniąs, palankias bolševikams, arba 
bent jas patiekia1 palankioje, bolsęyįk^ms Šviesoje. Iš 
fašistiškų šalių korespondentų pranešimai būna nuda
žyti fašistiška spalva/...

Taigi ir tas korespondentas, kųrįs telegrafavo apie 
“fašizmo mirtį” Lięjuvoję, veikiausia stęn^osi įtikti įjįę- 
tuvos tautininkams.

Smetonos diktatūra nori, kad Amerika manytų, jįqr 
gei fašizmo Lietuvoje ner.^,' neš tas juodasis “izi^ąs” 
šioje šalyje nėra populiarus. Bet Amerikos lietuviai, 
kurie nusimano, kas Lietuvoje dedasi, tokiomis optinį 
tiškomis žiniomis ųętikės, kol Lietuvoje įš tiesų nębps 
atstęįgta demokratinė tvąfka. Kad ji butų atsteigta, 
turi but‘ Lietuvos žmoneiųs grąžinta žodžio, spaudos,’ 
susirinkimų ir organizacijų laisvę, duotą amnestija po- 
litįniems kaliniams ir sušauktą l^SVai visų gyventojų 
išrinkta krašto atstovybė.

Fašizmas Lietuvoje dar tebegyvuoja, tik jį^i ban? 
do šiek-tiek pridengti savo nuogybę tariamo “seimo”

pąįąri-. 

dikalištai (jie stiprį dąągįąu- 
sia Katalonijoje) ir ant galo 
komunistai ’

'Komūriistąi Ispanijoje, bę 
itę, 4 *višai nėsisteęgįa 1į>ruktį sa
vo’ programą' kjtoftiš į^irtijoins, 
bet ‘ pfreilngai’ — jie skęlbia, 
kad ŠlAndie svarbiausias^ reiJęa-

" J‘L. Aįę&s? tftip pat prasima.
M
mas, kad' pilietini karą iššaii- 
icęs'"mėginimas sudalyti bend
rą frontą”. Mietini ’^ąrą'.'i#- 
šąųitė Jąpanlio? ^®nerolai ir 
^lenkąląi, kurįe ixęnor<jo, |ęąd 
^ętjiokrą'iįne fiwal-

g OTįy^gįiąs. ^rąš- 
to Į»prątę pę^

įiapdj. JĮįe norėjo įr tolįąų pąt 
rą^iitisįąi' gyvępt'v ty$įl jię ąu- 

prieš ęęspųbįikos valdžią.
. .• * < *

Ir tai ne pirmas sukilimas.
Jie bandė 
pervęr^mą

«<?<>:

Vatikanas duoda vėjo Coughlinui
Pągarsėjusiam sayo (įemagogiškpniis prakalbomis 

per vaflio kunigui Coughlipui’ Vatikano oficialis drgąnąs 
“Cjsservatorę Romano” duoda vėjo už tai, kad $sai kar
tą viešai išplūdo prezicjęptą RposeyeĮtą “pėįagium” ir. 
“apgaviku”. Papos laikraštis sako, kad tas kunigas g^- 
Ijs’ skelbti savo idėjasį bęt neprivaląs smerkti yyrįųų-? 
sybę. ",u 'j- ’ ' •

Pąpa bijo supykinti Amerikos vyriausybę, neą 
vyriausybę yra galinga. Bet Meksikos vyriausybę jo' 
tarnai nuolatos niekiną iy jiąąį jų nestabdo. O pylęs Is
panijos vypuusybę jo tarpai veda kruviną kąrą ir jiąąį 
jięips atvira} simpatizuoja.

* * ■* * ■ J l 1 . L

Apžvalga
KAUNO ŽMBĮĄĮ

Lietuvos tautininką “Įj. Ai
das”, kaip jau rašėme, ąiškiąi 
rodo savo simpatijas Ispanijos 
fašistams, sukilusiems prieš 
teisėtąją krašto vyriausybę. 
Bet Lietuvos visuomenė, ma
tyt, visai priešingai nusistačiu-

Todėl tas tautininkų orga-si. 
nas aiškinasi įr teisinasi prieš 
publiką, stengdamas ją įtikin
ti; k^d jo pb^ięiją esanti tei
singa.

Viename numeryje (Įįėpos 2Į 
d.) “L* A.” pasakoja, kad tei
sėtos, vąjdžįos Ispanijoje jau 
nesą. Valdžią, kurią buvo pa
statęs parlamentas, jau, girdi, 
visai nustelbė ^komųiiištai"; o 
komųųįstąi tai —- “didžiausi 
musų laikais rimties ir tvarkos 
ardytojai?’ ’

“Šito fakto’*, sako jisai, 
“nęreikia pamiršti, kada kal
bama apie “teįšišią. ' valdžią’ 
ispąnijoje. čia męgįnirpąs 
sudaryti >■ bendrą frontą Wį

komunistais privedė prie 
žiaurių tarpusavio žudynių, 
už kurias kąltę jokių bųbtį 
negali būtį suversta sukilė
liams. Ispanijos nacionalistai 
griebėsi ginklo tik tada, kai 
pajuto,’ kad kraštui gresią 
prąžufis komunizmo bango- 
sę. juk ne kas kitas, kaiį) 
komunistai kursto vieną gy- 
yentbjų: dalį prieš įįtą, ’ sjja 
jų tarpe neapykantą, ardo 
tautos vienybę, skaldo jos 
jėgas ir tuo mažina gerovę, 
dėl kurios jie tariamai kovo- 
ja,

“Tik komunistų pasėtos 
neapykantos nuotaikoje yra 
gąlimi tie žiaurupiaį,7 ąpie 
kariuos dabar su p^sįį^išė^v 
nju rašo visa Europos špau- 
da?1' ’ .- ?.*■
§itaip kalbėdamas, K^uno 

tautininkų organas, per ąjds 
klaidina ‘Lietuvos visupĮpėpę. 
Neš, yiępįį yrą didžiausia ne- 
sąiponė pasakoti, kąČĮ 
taį visiškai nustelbę Įspąpijjp^ 
valdžią ir paėmę g’Alįą i savo 
rapkas. Ispanijos konstirųcinė 
vadžia (susĮdedanti Iš’lĮbe^alų) 
dar4 tebeveikia. O t^rpe partijų, 
kurips tą valdžią remia, komu-
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no, dievobaimingo, tylaus, ra
maus,“ visada vasarą baltai, 
k'ąi.p numirėlis, dėvinčio senu- 
ko. - ■ !

Kartą, kąi ji surištomis ran
komis ir kojomis gulėjo žemė
je ties arklide, aš girdėjau, kai 
Nįkonąs jai pasakė:

— Gyvenimo tuf nesigaili. 
Slapioji'!

Jį 'užkimusi atsakė: <

Mat gi kokia ^tuka .
» , , .? .... i

mąs!
Tuo metu, kąi Slapioji įsi- 

dukdavo, kieme i

mefu motina ir dędė šaldė su 
jais mano santykius. Aš jau
čiausi vienamečių tarpe gudres
niu ir neturėjau jų tarpe sau 
draugų, žinoma gimnazijoj pa 
stebėjo mano bailumą ir mane 
tuo erzino. Be toj aš buvau sun
kus, neapsukrus; Žaidimai man 
rpdesį pavojingi ir nepatrauk
lus; gimnazijoj aš bijojau tar
pusaviu peštynių, o gatves vai
kų kovos su gimnazistais in 
stinktyviškąi man rodėsi Gus 
tavo Emaro laukinių kovom’s 
su europiečiais. Tokiu budu, 
labai anksti aš pajutau vienat
vės pasididžiavimą ir neaiškiai 
supratau jo reikšmę, kaip są
lygos, kurioj laisvai Vystosi sa
varankios asmenybės.

Ąš bųyau vidutiniškas glpįci- 
nyš, mokiausi sąžiningai, nors 
ir neperdėtai. Gamtos mokslai, 
apie kurių protingumą dėdė 
kalbėdavo su pagarbai mano 
bąiinėš riegesino gamtos reiš
kinių atžvilgiu, net jos nema
žino/ šiuos mokslus labai kar- 
štai dėstė jaunas mokytojas 
Ždąnoyas, apskritutis, guvus 
^igėlis, pąnažus į beždžionę; 
gimnazistai jį praminė “Svie
diniu”. Jis turėjo kažkokią sa
vo hipotezę apie medžiagos su
dėtį, jis cįievino elektrą ir pa
mokose rėkė: .’ ■ .v ■ - ? »1.

— Elektroj paslėptos visos 
gyvenimo paslaptys ir greit mes 
jas išrišime!

Jis buvo juokingas, įsimylįs, 
beveik kas pavasaris turėjo ro
maną; man jis atrodė iengva- 
maniū, aš jame mačiau kažką 
bendrą su klounais ir buvau 
jo nuskriaustas. Kartą, pamo
koj, aš negalėjau kažko Supra
sti, tai ždąnovą supykino ir jis 
man pasakė: ■: ' t ■ c

— Tu, be abejo, darbštus 
jaunuolis, bet — mokslo nemj-z 
Ii. Ir bendrai aš nematau: ką, 
iš tikrųjų/tu’myli? Mano ma
nymu, tau ne čia reiktų moky
tis, o seminarijoj, taip.
t- • ■ ■ . K. ... . . • . '

Mi- 
lij Noyąkąs. Ąugąlotas, stam- 
biakaulis, sulinkęs, su maža, 
popilke gajvą, beplaukiu senos 
merginos veidu ir milžinišku 
krengliu, jis man rodėsi bai
siai išsigimusiu. Beveik treč
dalį jo veido dengė tamsus ap
skriti raginiais apdarais aki
niai. Buvo netvarkingas, išsi
blaškęs, vaikščiojo netvirta, 
svyruojančia eisena; jo batų 
užkulniai visuomet buvo su- 
maigyti, o kelnės per kelius 
juokingai pasipūtusios. AŠ pa
stebėjau, kad jis' bijo arklių. 
Pirmiau, negu pereiti skersa- 
gatvę, jis nedrąsiai dairėsi, lau
kė, kol pravažiuos vežikai ir 
tada susitraukęs j susikūprinęs 
ir beveik griūdamas bėgo.

(Ęus daugiau)

yra u^ėipęi tame Ispaųijoę karo kas ir manau, kad bąimės šal

SKANDALAS BROOKLYNO 
JiU^VVIŲ VNIJQJĘ

‘SM: 
riųą, ^ppMyiįę, yįsąm ąmžiųi 
ąųspeųdąvo buvusi fįęlegįįtą K. 
jarikį^/ jįsąV sepiai bų- 
yb žinomas, kaipo 
nĮistų dąrpųotojąę, kurį visųo- 
męt; remdavo įcomunisįų ojga- 
pįząęijęs įr "“jLaisyė”. 9 jisai 
ųnijęję stpdąvo už komunistų 
sumanymus.

BĮasirędo, kad tas “ščyrasis” 
darbuotojas skriaudė rubsįu- 
vius, imdamas “paskolas” iŠ 
kontraktorių.

Socialiame rubsiuyįų sky- 
riąųįĮ sųsįriiikiinę, iugp. 26 d., 
Jarikaitią bandę išsisukti, ata
kuodamas k5įųs unijos darbuo
tojus. Bet jam nepasisekė. Vię- 
pąs įš 54 skyriaus narių, ga
vęs balsį šįįąip, ąųot. ‘.‘.Lais
vės”,’ uždrožė jam iy komųniš- 
:.............
(Jankaitis) yrą j,ųs 

žn^ogus’’, reiškią, kairiojo 
ępąrno, “jus tųrįtę yą|dzią 
Įtųsįjęj, ir jeigu tęn kas iš
einu prieš darbininkus, |ąi 
tokius pastato prįę sįęnos, 
sušaudo”.
Tąs darbininkas, žinoma, su

klydo. Itusįjoje sušaudo ne 
tuos, kurie- išeina prieš darbi
ninkus, bet tuos, kurie išeina 
prieš Staliną.
v Jankaitį Skyrius nu tarė su
spenduoti5 visam amžiui, it. y. 
jisai nebegalės būt renkamas į 
Jokį urėdą. ~ Bęt iš‘ unijos jisai 
nepašalintas, nes pašalinus iš 
unųoę jisai netektų darbo.

išdary fi ginkluotą 
Iv—rOlV't: 

jiems nębasišekę. Tai dabar jie 
vėl sukilę beS Šį kartą jie pą- 
silcviėt^' thllcOn Vokietijos hif- 
lęyininkus ir lįąlijds

Kąuno tautininkai 
raj- w w 
joje laimės pergalę, 
sustiprės hitleriškoji Vokietiją, 
kuri yra šiandie pavojingiau^ 
sias priešas Lietuvai. Taigi rei
kią stebėkis ‘ 'tąuįįmnkų ^Žlįbu^ 
įnu, kad jie nemato, kokią pra- 
^ąišįingą Lietuvai''ppžiciją jie

gorkis
Pasak®pm ap*e herojų

sistųs.
žino gę-

M H te! W
™ f 

viesulai, tamsuma.
1 Kai trankėsi*' perkųnij a, a| 

lį$i skausmą ^^s^žiaU' už^ 
merktas akis, kad' nematyčiau 
mėlynoj Žaibo apšviestų silkių, 
drebėjimo. Kaž kas mane įti-» 
kino, — b gįl aš‘' patą išgąlvo • 

kad ardydamas dangų 

j^noą. ri$i žydrio-
jo, giedriomis dienomis mato
mojo. žydrasis — durnai gais
ro, ’ apėmusio visą....pašaulį,

— ?aisro 
tys;' kįękyięnu metu žemę gą|i 
suliepsnoti, tartum vyšnios kau
lelis, įmestas į ugniakurą, už- 
side£s ' kaip' skUlėr ir> paskui, 
virtę anglim, pakibą danguje 
antruoju mėnuliu;

Ypač aš bijojau tamsumos. 
Aš ją vaizdavausi ne kaip švie
sos nebuvimą, . bet ' kaip sava
rankišką, jai įgimtą, jėgą. Kai 
pilkos, nejaučiamos jos dulkes 
temdė orą ir, tiršįędapios, juo- 
dėdamos, slėpdamos savy iriė- 
cyfitfs, namus, jįųosę baldus, ąš 
laukiau, kad tąmąųipo dulkas 
sutirštės ligi akirienš kietumo 
ir jose visa gyva, suakmenėsiu 
ir aš. Mąn Visuomet norėjoąi 
tamsą pačiupinėti, aš tiesiau 
ranką į tamsius kampus ir at- 
ąąrgįąr ąpąudŽiaU Be
dėdamas juos į kumštį, delno, 
oda jausdamas nemalonų, drėg
ną vėsumą. Tamsuma —- tai 
viršžvaigždinio gaisro j ūkas, 
ardąs ir visa matoma paver- 
čiąs juodomis dulkėmis.

Aš žįįiąfy kad šie įsivaizda
vimai dešįiptiys — tįyiįkoą 
metų yąikuį* * yrą pęrdąųg su
dėtingi, net ųian roįos, kąd jie 
ta|ą metais buvo Būtent toki.

O labiausįą, beveik ligi be
protybės, mąįe baugino žiemos 
pūgų švilpesys ir staugimas. 
Velniškomis Naktimis, kai ąnt 
žemės visa pasiutiškai sukasi, 
svyruoja medžiai,' tartum pasi
ryžę ątįtrųlętį puo žęįnės įr nų- 
škriąti hąžin kur > ęnlėgo debe
siuose, šiomis ’ nąįtimi’ą, irian 
rod^sį, kad kažkokios piktos 
jėgos .nūfąrė s išpustėti

jau, 
žaibas, apnuogina didžiąją ge-

finis' glūdėjo ipdno sveikatoje 
tai tikra, biologįnė. žętjojgąuš 

! baimė dėl j am nežinomo ir ’ grę- 
šiahčib pavojaus. Aš esu tik
ras, kąd ligonis taip ^yyąi baį- 
,mėš jąust’i negali,1 kaip tą jau- 
Čia sveikas žmogūs.

Vienas pas motiną, aš tėvę,, 
yyskupystės architekto, riepa- 

!menui’ Jis mirė kai man buvo 
ketveri metai. Jį man Atstojo 
'dėde, motinos brolis, kunigas 
našles; jis mylėjo ir lepino iria 
nė, taip pat, kaip motina,' tar
naite' ‘DuniaJ varidėnvežyš Ni- 
kbrias ir visi kiti musų namų ■' • - ■ 'i i <•.žmones.

-- Kam reikalingos pūgos?
— aš klausiau dėdę;

Didžiulis, nutukęs, labai grą
žus ir linksmas, puikus gitaris- 

kortįni^a?? jis 
maloniai manę glamonėjo ir 
kalbėjo ką nors raminamo, bet 
rieriuramihąnČio!

— Taip nustatytą gamtos, 
Įją^ai dievišką yąįią.;

Ir, glostydamas mano plau 
kus, kreipdavosi į motiną:

— jis turį filosofinio palin
kimo protą.

Jis su manim kalbėdavosi vi
suomet labai noriai ir aš mė
gau klausytį jo lygią kalbą, ap 
skrifus zpdŽĮus, jo pasakoji
mus ąpįę tris, pasaulį yąĮdąn 
Čias, jėgas: Dievą, gamtą V 
žmogaus protą.

Mano galvoj susidarė grubi 
bet įkyri alegoriją: čanita — 
tai skalbėja Ėarasienė, didžiu- 
lė, purvina bpba praminta — 
šlapįąja. Ji gyveno musų kįe 
me:‘greta su arklide. Metų de- 
šimtį as ją stebėjau ir man 
rodos, kad"per tą laiką riebus, 
raudonas jos veidas su pajuo
ka piktų, riebių jos akių — 
nepakitėjo, jai’ buvo apie 40 
metų ir, darbe nepailstanti, j\ 
taipgi nepailstanti buvo ir pa 
leistuvavimė.

Kaip daugelis . jos amžiaus 
moterų, jį sirgo erotine liga
— aistrą prie jaunuolių, ku
riuos ji tvirkindavo tokiu ne
pasotinamu alkiu,, kaip tą da 
ro seksųališkai nesveiki vyrai 
nekąltų / mergaičių suvedžioto
jai.

Ciniška, gudri,- blaivi būda 
ma ji buvo saldžiai meili, fa|- 
šyvąį datuojantis' ’ jęą balsas 
skambėjo kaltai, veidas darėsi 
dar pįątesųis, o įžūlios akys 
geringai ‘sypsojosi.

Ęet beveik kas šeštadienis, 
pavakariais, ji nežmoniškai prį- 
sįger^ąyo ir1 ją apimdavo nę- 
pįįAsmįngo padūkimo ' priepuo
liai. Turėdama sveiko vyro j e 
gą, pasireiškus stichiniam prie
puoliui, ji mušė tris savo drąu 
ges, jokias pat purvinąs bobas 
kaip ir ji pąti, daužė indus, 
laužė baldus, kartą kirviu su- 1 • . f V 1 ‘ f 1 V-* "K T •'i 1

Šląp

— 6 Itaą man gyvenimas? 
Mat gi kokia ^tuka — gyveni
mas I

Tuo metu, kai Slapioji įsi- 
dukdąvo, kieme atsirasdavo 
žmogaus protas žemsargio aą- 
męny, jis tylėdamas kumŠčįc 
smugiu numušdavo slapiąją 
nuo kojų, stipriai suspaudęs lu
pąs mykė ir surišdavo skalbė
jai rankąs, kojas virvėmis. Ji 
niękuomęt jam nesipriešindavo, 
o tik šypsodamasi murmėjo:

— Na, na, rišk! Risk, vel- 
nie!

Žiemsąrgis šniokštė rišdamas 
ją virovėmis ir per dantis kai 
bėjo:

— Aš t-tave žinau, aš t-ta-
vę...

Ne 
girta

vienam man rodėsi, kad 
skalbėja -

• as

baisi. Aš be
protiškai jos bi joj ausi, ji ma
ny sukeldavo aštraus atstūmi
mo jausmą, pasišlykštėjimą.

— Kam ji gyvėną?
klausiau dėdę. Jis glamonėda
mas man atsakė:

— Šio klausimo protas ne- 
išriša; ‘ į klausimą — kam ? —■ 
mes nerandame kito atsakymo 
kaip: tai ‘ yrą Dievo valią.

Nesigėdinu prisipažinti, ka<^ 
grubus alegorinis' sulyginimas 
gamtos su skalbėja Slapiąją, o 
žmogaus proto su policininku 
totoriiįn many laikėsi jaunat
vės metais, o galį būtį, aš ir 
dabar nesu laisvas nuo šios ale 
gorijos. Ir, suprantamą, ji pa
stiprino, pagilino mano gamtos 
reiškinių baimę, per daug ryi 
kiai nesąmoningų ir nedrau
gingų mari, žmogui.

Kai aš sužinojau, kad uodas 
gali apkrėsti mane drugiu, o 
pelės išplatina marą — tai ma 
ne nustebino. Ir šilpniausis uo 
das — mano priešas, ir baili 
pelė — mano priešas?

Aš įveikdavau (įe^ę vaikiš
ku klausimų — į<ąm? — 
pagaliau, 'supykinau jį.

— Štai M, — Pasa- 
kė jis suraukęs savo antakius, 
— tavo metų vaikai netinka 

tik: 
... ,. r. ūz 'įąį reiktų 
išplakti.' ^tsj|rąuK>

hjotįną man'taipgi sakė:
— Nustok tų prie dėdės ly

sti. |<ą tu yįs niekų klausi? 
Negerai.

Bet, taip kalbėdąmi, jie pa- 
žystąmiejns gyrėsi mano pro
to žįngeį4ųirių, Skatindami 

Taip, aš fiziškai buvau svei- kapojo šulę vanderivežio Niko- tuom mano savimeilę, tuo pat

hV|i)^i nuo jos' paviršiaus mįe ’ 
ętris,’ žmones įr pąlik-
tf'tįk nįąne vįėną mirtinoj ty
loj, Maitoję, Šąįįoįe dykupioje. 
Mįino krutinėk prisipildydavo 
skausmingo neišmatuojamo tu 
Ifųmp jausmą ;* joję, kaip mu
selė tarp dapgąus ir j uros, pa- 
Jcibo. ir plakąšĮf rųario įsibaugi
nusi širdis. /Prakeiktas pasity
čiojimo Švilpesys vėjo skro
džiamas mane, , šaldo ir daužo 
mano kūną. Aš slėpiau pagąt- 
yyje gąlvą, ližkimšdąvaų pįrs-« 
tais aUsis ‘ir vis dėlto girdėjau 
savo krūtinėj šį griaunantį, žu
dantį švilpesį.; -į 1

Galimą manyti, kąd aš įąv 
yair' liguistas berniukas, bet įąs 
ne taip; stįpyus, g^rąį' ižmąį- 
tintas, aš atrodžiau 'pąąuges- 
nįs ir yyręsnią negu mano vien 
mečiai ir mane laikė ne pagą| 
metus rimtu. i'-> m, .

rai sa

kam? —’

m
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lietuviai ir lietuvaį 
tčs paėmė leidimus 

vedyboms

20 iki 50 m. ąmžiąųs. iki pųųjų 
metų be įstojimo.

—B,. Yąitęįunąs, užrašų rast.

Žymus chicagietis 
palaidotas

-«AŽ- f.............. ' --------- --
• ' ' A .. ■ i , ,, , . , . , I ■< » •" A ' • ‘ V • t > Ii

ĮĮel geresnio jausmo ir 
tikro džiaugsmo—mėgink

Aie lietuviai ir lietuvąit^s ii 
siėmd laisniui (leidimui)

Julius Stupavitz 28 m. ii 
Lilyan Freįberg 23 m.

Paul Stephąn 5įl m. ir Rųth 
Bulsis 45 m.

Anthony Novak 23 m. ir. He- 
leų Konopącki 21 m.

Męmopal PąrJk kapinėse trę: 
čiąUįęųį tapo, palaidotas Wil- 
ma^th Įękes, v$ąuą reikalų sękz 
retoriaus Harold Ickes posūnis, 
kuris pusižudė praėjusį pirma
dienį. Laidotuvėse dalyvavo ir 
pats vidaus reikalų sekretorius. 
Mirusiojo paliko moteris ir trys 
vaikai.

Paskutinis Joniškio 
čių išvąžiavimas

Siūlo kalbėtojus or 
ganizacijoms

T BRAND I

H v- A *’* 1    •" < . / . ... . *     JI I, '

DAILI BKINESS MECT0RY

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliu’bas rengia šį me
tą savo paskutinį pikniką sek
madienį, rugsėjo 6 d., p. Dam
brausko darže.

Bus šauni muzika, visokiu 
žaismių, skanių užkandžių ir 
visokio gėrimėlio.

Pradžia 12:00. vai. dienos; į- 
žangos nebus.

Joniškiečiai pasižymi savo 
linksmais parengimais ir rūpes
tingu pavaišinimu atsilankiusių 
svečių, todėl » minėtas kliubas 
turi drąsos kviesti savo kaimi- 
nūs žagariečius, Gruzdiečius, 
Skaisgiriečiųs, Meskąitięčiųs, 
Krukięčius, Pašyitiniečius, Naų- 
jieniečius, o taipgi ir V^nie’ 
čius, o žinoma, ir visus Ghica- 
giečius dalyvauti su mumis pik
nike.

Musų tikslas—sudaryt bend
rą froųtą sų yįsąis Cįiicųgos lie
tuviais labdarybės ir kultūroj 
srityje.

Kliubas nutarė priimti save 
nariais VISU3 Jąųiškiečius, o 
taipgi viršminčtus kaimynus nuo

Illinois State Employment 
Service siūlo savo kalbėtojus, 
biznierių ir kitokioms organiza
cijoms, kurios yra užinteresuo- 
tos samdos problemomis. Taip 
praneša State Employmeųt 
Service diręktprius Dr. A/H. Ę. 
Atwojod.

Kas norėtų gauti kalbėtojus 
malonės susižinoti su Illinois 

' 5

Employment Service. Pąšąul^įte 
telefonų: Mr. H^rbęrt Bųss 
Wabash 7373,

Rasta užmušto žmo 
gaus lavonas

v Grįpyy pagąl fQ7 gatvę, WiĮ- 
law Springs įpiestęly, rąstą la
vonas žmogaus. Policija sako, 
kad gaįvažudžiąi mėginę ąp^e 
ginti lavoną tikslu padaryti jjį 
nepažįstamą.

Sulaikytas garažo 
savininkas

Specialia Paskelbimas Vėliausio 
SOVIETŲ FILMOS TRIUMFO

7 BĘAVĘ MĘN” 
jvyks 

ŠEŠTADIENY—RUGSĖJO 5 D.
World Playhouse

410 So. Michigan Avė.

Antradienį kięlųaperiąi atėmė 
iš troko šoferio jo operuojamą 
troką, kųriąme buvę $3,20.0 ver
tės cigarų ir cigaretų. Keletą 
valandų vėliau policija užtiko tų 
troką garaže adresų 1143 So. 
Troy Street. Policija suėmė ga
ražo savininką Sam Baer’ą 30 
metų, vįršininką mųvęrių kum 
panijos, kuri randasi adresų

DYKAI! DYKAI!

5000
PINIGAIS DYKAI!!!

$25
DOVANOS šio

TRYS viena

r antra

Laimėtojai butinąi turi būti traukimo 
vjetftie.

KETVIRTADIENI,

September 3,9:30 v, vak.
3410 SOUTH ĘĄLSffl

Tikįętų# išduodame, DYKAI sy kiekvienu 25c pirkinių kas pųąia- 
dienį, antradienį ir trečiadieni pas šiuos Live Wire pirklius, kurie 

yrą ųąrįaią suįoi;gaįnizuotvs

HALSTCT 35th BUSINESS 
MEN'S ASSOCIATION

t Taverąų sayininkai reika
laujant musų atstovo pašaukit 

‘ VICTORY $382 7

12 wnesių SENĄ 
SfrąigM American 
Baųrbon Whiskey 
Tikro Užsitarnavimo 

8015'
• Išpardavimui jūsų 
kaimyninėj tavernoj ar 
gėrimų krautuvėj.

VIENINTELIS P.ISTRIBUTORiUS WHOLE$ĄLE ONLY

BRIO&EPORT LIQUOR COMPANYSE
3252 S. HALSTED ST. CHICAGO

• I • -\r» • r* • » * ’■ * '

3116 Roosevelt roacl /
Kaip pasirodo, policija dabo

jo tą garažą, kuriame užtiktą 
trokas, jau per. kurį laiką.

nugabentas po to, kai jį sutriuš
kino, tąvorinis vagonas. Nelaimė 
ištiko Weberį Glenn’o. kieme, 
Stįęįcųęy miestely.

Dar 2? petįęįjęs £$- 
liunams panaikinti

.« . v

Ghicagos miesto klerkui pą- 
duota dar 27 peticijos, kad bą 
tų leista gyventojams tam tik
rų precinktų nubalsuoti referen
dumų įiląusimą, ar. jįę nori, kąį 
jų precįųktųose. butų panaikinti 
saliunai, ar kad jie pasiliktų.

Kaltinami automo
bilių vogimų

v » . ’ ,

Chicagos policija areštavo 
Martiną Levinį sayipiųką Cent
ral Auto Parts, 2531 So. State 
stręęt; Philip Leyin’ą, sąvįnių- 
ką panašios, krautuvės adresu 
5140 • - Woodląwn ayenu'e, ir Cy 
Wheatley,v55'IEh'st ! 36 Street.

Jie yra kaltinami ryšy su, 
darbuote automobjlių vagių gen- 
ges, kuri pavogusi virš 200 au
tomobilių. Visi trys bus išveš 
ti į Fort Wayne, Indiana.

Pašovė farmerį
Plėšikas įsibriovė naktį iš an 

tradienio į trečiadienį į Herman 
Bosmano namus, kurie randasi 
Niles Čenter miestely. Savinin
kas, farmeris, pajuto neprašytą 
svečią ir susikibo su juo. Pik- 
tądąris pašovė Ęps.ųiąųą. Su
žeistasis vargiai beišgyš. Pik- 
tadaris pabėgo.

Užmuštas darbe
John Webęr 60 metų, 6322 

Justine Street, tarnavo Įęąip be 
gių stikiotojąš (svįčmanas) Chi- 
cago antį ĄltOjU geležinkeliui 
Jisai mirė ligoninėj, kurion buv*

Scena teisme
7 ■

P-nios Adą Peine, našles, mo
tinos 6 mėtų rnergaitęs, namų 
baldai tapo išmesti jš huto ad
resu 739 West 4,8. Street. Rei
kalas atsidūrė stokjąrdų teis 
mę,

Tęisęjąs Įjeon Edelmau, iš
rausęs moters nitfsįsku.nduną, 
prabilo: “Ką mes galime pada
ryti ?•”

Teisėjo draugas pasižadėjo 
užmokėti moters rendą mėne
siui laiko. Į&tas pasižadėjo nu 
vežti į ųąųją 'butą rakandus. Dar 
keturi asmenys sutiko ątlįktj’ 
perkėlimo darbą.

Moteris išėjo iš teismo, bent 
mėnesiui apipinta butu.

Garsinkite^ Nauiienost
..w

*Preferred,by» 
miUianš'

to mayonnaise

MAMaMaJoood Hc&«ckwplngM 
Vįu • Bureau

<A different, dęlicious 
flavor! Tinje-įionored in-' 
gredientš of mayonnaise 
and old-fašhioned boiled 
dressihg, ęombined in a 
new Try įt!; ę

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
> skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
afrią. paprastą ir nepaprastų ąaįktą, intąisą ir reikmenų* Jeigu U telpančią čia skelbimą 
Ęaį^'^sir^rką ieSkot, paSąuktte Naujiena^, CąnaĮ 8500, iį klauskite tfisnio Patari jo. 
fa jus 'gausite, informaciją, jeigu tik ją bus galimą gauti.'

AUTOMOBILIAI IR 
LUTO MEKANIKAI
lame skyriuje skelbiama tik tie 
Jmobilių pardavėjai ir auto me- 
ikai; kdrię kiekvienam užtikrina 
ingą patarnavimą ir geriausia 
rišo automobilius.

lildą Auto Sales 
mintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street 
Victory 1696

John Spitlis
s ir. Auto Taisymo Stotis.
4650 ARCHER AVENUE

*4 Virginia 2121.

• Auto

Educationąl
Mokykloj

ANGLŲ KALBA 
Prięiunčiame paštu pilną kursą ang

lų kalbos.
Amerikos Lietuvių Mokykla 

8106 S. Halsted St., Ghicago, Jll.

OLIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA 
Tonsilai išimami 

vaikams .. i—
Pąlagas, ligoni

nėje .. ...........
Akušeriją na

muose .......-
Medikais egzami- 

nacija ........ .

New Century Tavern 
BERGHOFF ALUS 

3149 So. Halsted St 
TeL VICtory 2679

S

»

5-9927 SO, MICHIGAN AVĖ. 
jtuviškas S. Karalius turi isgrio- 
; apie 3,000 automobilių didelis 
sirinkimas senų ir naujų ąutome- 
ių dalių taipgi turime apie 50 var
ių ir pertaisytų automobilių už la- , 
į prieinamą kainą; nesigailėsime 
iilahkę. TeL Pullniari 4091.

* ANGLYS—COAL
’hernauckas Coal

Company
1900 So. Union Avė.

Tel. CĄNAL 2183

S3^ avė
TEL. ntPUBLiC Z &4O2.

Pocahontas Minę Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.25 tonas 

Smulkesni $7^00 tonas.

•BARZDASKUČIAI
BARBEI! SKOPS

. GĘIŠKĖNAS BĄRBEJR SHOP 
Gražiai kerpa plaukus.

3218 So. Wallace Stfeėt

GARS1NKITES 
NAUJIENOSE

Slunčiąin Gėles Telegramų į VImm 
. T7 ~ Pasaulio DaUn

LOVEIKIS
KVTĘTKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7314

-A.
Direktoriai!

JUOZAPAS

IR TĖVAS 
RĘPublic 8340

?120Q 
*45-00 
>1500 

*1'00 
DOUGLAŠ VARK HOŠPITAL 

ld0O So. Kedzie Ava.

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS

F. SeJejtnoųavich 
504 WEST 33-RD STREET 

Sveterių krautuvė atdara >kalsdieną— 
h vakarais ir sekmadieniais. 
“ Telefonas Victory '3486

* S - * • ’ ' • ' r *

Joseph Rūta Tavern
ĘERGHOFF IR AMBROŠIA

ALUS.
3267 So. Halsted St.

• PAVEIKSLAI — 
PHOTO STUDIOS

CONRAD’AS
PHOTOGRAFAS

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

TeJ. Ėnglęwood 5883—5840
» - ■ --- ■ -----------

r ~

Banis Studio
VISOKS FOTOGRAFISKAS 

DARBAS ATLIEKAMA
3200 So. Halsted St.

j .- r .

Jos. Jacikas Tavern
Pranešu visiems draugams ir pažj^ 
tamiems, kad esu Tayęrn biznyje. 
Musų užeigoje visados randasi ge
ros rųšies degtinė, vynas, Ambrozia 
alus, cigarai, žuvis penktadieniais 
veltui ir muzika šeštadieniais. Už
prašome visus draugus ir pažįsta
mus atsilankyti J musų naują užei
gą. Savininkai

JOS. & PAULINA JACIKAI
Tel. Englewobd 2792 

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

MEMEL CAFE
1325 North Halsted Street 

Musų užeigoj visuomet randasi ge
niausios rų§ięs gėrimai kaip ameri
koniški. taip importuoti ir visokios 
rūšies maišyti alus Miller HighLife. 
taipgi gaminame kasdięną šiltu* me
tus. užkandžių visuomet randasi ir 
malones 'patarnavimas.' Kviečiame 
visus draugus ir pažįstamus ateilan- 
kytL

' Savininkės Mama ir Dūkti. 
EMMA įr emily.

Pete’s Inn
Mano užeigoje visados randasi ge- 
rop rųšięs dagtinė, Garden Gity alus 
cigarai, cigaretei, saldainių, užkand
žiai ir mandagus paternavimės. Už
eiga prieš lietuvių tautiškų kapinių 
vartus. Kviečia visus savininkas,

PETE YOUNG
82nd and Kėari Avenue

• RESTAURANTAI
. . « . . -f r- ..*«*.* • ■ • • > t • * ‘ • "•

Universal restaurant
ŠVIEŽUS NAMINIAI.,VALGIAI,. 

feą West 31st Street
A. A. NORKUS, Savininkas.

EAGLE RESTAURANT.— Peter 
Vegis, Savininkas.

1745 South Halsted Street.

• RANKDARBIAI— 
FĄNCY GOODS SHOP

Auburų Frincy 
Goods Shop 

Atliekame Ranki, Išsiuvinėjimą 
. 3108 SO; HALSTED STREET

t lĮĄŠOMOS MAŠINE- 
LES—Typewritcrs

Rašomos Mašinėles
VISOKIOS ISDĮRBYST^S 

*15WV jrss® 
PERKAM 
PARtfNDUOJAM 

1 PARDUODAM 
i pa'Paisot *
RIBBONAI ................  39£

25 metui patyrimo 
DARBAS GARANTUOTAS 

Wagner Typewriter
Sales & Service

3712 SO. WĖSTERN AVĖ.
TeL Lafayette 3534 

Ei WAGNER CHICAGO, ILL.

LEGION INN
Pranešam draugams ir pažįsta

miems, kad esame naujame tavern 
'bitn^ję. MUsų užeigoje visados ran
dasi geros rūšies degtįnė, vyųas, 
Čream Gity alus, cigarai, cigaretei. 
Pęnkįtadięųiais veltui žuvis, šeštadie
niais užkandžiai ir. muzika* Erdvinga 
svetainė gražiai išpuošta dėl vestu
vių, parių ar kitų parengimų, Savi
ninkai STANLEY BAGDONAS IR

* ANNA GEDVILAS. '
2701 W. 47th Street

Green MiU Tavern
Musų užeigoje visados randasi geros 
rųšies degtinė, vynas, Ambrozia alus 
10 uncijų už 5c cigarai, šeštadie
niais muzika ir malonus patarnavi
mas. Kviečia savininkė—

ANNA DAMBRAUSKIENfl
817 West 34th St.

TeL Boulevard 9336

Mike Biago Tavern
Musų užeigoje randasi geros rų- 

.šies degtine, vynas, Monarch alus, 
cigarai ir malonus patarnavimas. 
Prašopię visi drąųgai ir. lietuviai at
silankyti ir. linksmai laiką praleisti.

Savininkas MALKE BIAGO 
Tek Lafayette 1490 

4358 So. Cąliforiiia Av.

Little Joe’s Tavern
Visokios rųšies gėrimai kaip ame

rikoniški taip importuoti: degtinė, 
šampąnąs, vynas, Sęhlįtz alus ir ci
garai. Pęnktadieuiaiš veltui žuvis ir 
muzika, užeiga gražiai išpuošta, lie- 
tuvišltaįs piešiniais ir malonus pa
tarnavimas. Savininkė FILOMENA 
NEŽELSKIENĖ, Tel. Puliman 0151 

136 E. lQ7th ŠĮręet

JUOZAPAS SKERMONT
Persiskyrė. sų Šjųp. pą.sauUų 

rugsėjų. 29 (L, 8:10 vąl, vakaro 
1936 m., sulaukęs pušęs am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Laukuvos pąr., šiaudu vos krų.

Amerikęj išgyveno 36 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

motęrj Mąrijoųą, sūnų Stąnįą- 
lov$, dvį dukteris Helęn ir Slįę- 
pbariie; du broliu Joną ir Ka
zimierą; dvi seseris Oną čeka- 
rąųgkienų po Ęųif
tienė ir Ąiitaniną Rožuti's; dvi 
bęolięnės * Broifiskivą ir Jujzetą 
ir daug gįąiiniy, pusseserę 
Ameba Bubreękąitę ir Olįesė 
Budreėkaft'ė.'■

Kuriąs pašarvotas randasi 
4243 So. Artesian Avė.

Laidotuves jvyks penktadie
ni, Rugsėjo 4 d., 8 vai. ryto iš 
namų j / Nebalto Prasidėjimo

# SALDAINIŲ KR.— 
SWEET SHOPS

Milda Swęęt Shop
Saldaiųiąi, Cigarai įr Cigaretei 
3150 SO. HALSTED. STREET 

P. ŠIRBIKE, Savininkas.

Three Stąr Inn
Pranešu visiems draugams ir rėmė
jams, kad atidariau naują taverną, 
kuy. randasi gėjos rūšies degtinė, vy
nas, Schlitz alus, cigarai, cigaretei. 
Penktadieniais žuvis dykai, o šiomis 
dienomis skanus užkandžiai ir malo
nus patarnavimas. Savininkė

MARCELLA VALENTAS
3245 W. 63i;d St. Hęmloęk 4097

21-st PLACE TAVERN
& RESTAURANT

Steikai porčiapai ir kiti šilti val
giai, Blue Ribbon Pabst alus, viso
kios geros rųšięs dęgtinės ir savi
ninko vardu A. Stukas' Tony’s Pri
valę Stock degtinė ir cigarui. Sa
vininkai—

. ANTANAS IR AGNĖS STUKAI
701 W. 21st Place

Tek CANAL 7522.

Ką^ąiiskas
ra są šiuo, pasauliu Rugsėjo 1- dieną, 10:15 valandą
kA/» * /*♦•*!___ • _____-i__ TZ’zdvvtAC' novoni ini it*

Persiskyrę. sų šiuo pasauliu Rugsėjo 1- dieną, 10:15 valandą 
vakaro, ’ 19,36 m'., ^imęs Uąsejnių apskrity, Kelmės parapijoj ir 
miėątę/

Į > Ąinerįkoj.e, įšgy.Yęnof 40 metų. '-'-''V;
Paliko dideliame nuliūdime 3 dukteris: Bf onislavą, •.Rozaliją 

ir Juzefą; sūrią Juozapą, 3 žeuiįtę^J. Saim.on, S. Mja^eski, M.

persis^

ir Juzefą; sūrių Juozapą, 3 žeatįus—?J. Šaim.on, S. Mįąjęski, M. 
[. Subatj; marčią Oną, 4 anūkus, sjėsęrj 4 Barborą Bąjotįnienę ir 

šyog^į PoyįU Nąkroęzų ir jo šeimyhą ir daug giminių/
gųnas pąčąrvptąs įjandjasi 4(j>45 South Pauliną Street.
Laidotuvės j vyks šeštadien j, Rugsėjo. 5, diena, 8 valandą ryto 

: iš namų bus nulydėtas j šy. Kryžinės parapijas (bažnyčią, kurioje 
; atsibus gedulingos pamaldos už-'vėljouio. sielą/ų iš ’tdn hųą nu- 

lydętąą j Kąziuąero kapines. . , .
Visi A. A. Juozapo Karčau$ko giprinęp/drąugaį ir pažįstami/ 

esat nuoširdžiai "kv^Įa^u dalyvauti laidotuvėse. ir; su^ęjktįi jąm 
ęą$kųuųj ^atarąaYiųią atsisveikinimą. • •

Nuliūdę liekame, ?..... ,
: Dukterys, Sunąs, Žentai, Maj:ti,^vdgeris
u’. M ir.ęamiąes. . |

Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktoriųš1? J.- F.. Eudęįkįs,, - ' . Teinąs V ' j

• SIUVĖJAI—TAELOR
• IM *,<•/• v-

John Gricius Tailor
Pranešu draugams ir kostumeriams, 
kad jau laikas užsisakyti rudeninius 
ir žieminius, vyriškus ar moteriškus 
drabužius, ai;ba senus pataisyti. Nau
jus padarau pįgiau nekaip kitur. Esu 
patyręs ir darbą garantuoju.

8,21 Węst 34th Street.
Tel. Yards‘5335

■

pamaldos u,ž velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines. '

Visi Ą. Ą.‘ Juozapų Skęr- 
ijnontįo giųiihės, draugai ir pa- 
zjstami esat nuoširdžiai kįe- 

' šlami dalyvauti laidotuvėse ir 
su^iklįh jam pąskutinį patar
navimą ir atsisveikiriiiiią."

Nuliude liekame, 
lųętęri^, sūnūs, cįukterys ir 

giipihės.
Patarnauja Ibifd. dir. J. F. Eu- 
dęikis, tel. Yayds 1741.

< TAVERNOS
• * V 0 ta . . Or *

Pete’s PĮącę
Pranešu visiems draugams ir lie

tuviams, kad atidariau naują taver
ną, kur randasi geros rųšies degtinė, 
vynas, Sęhlįtz. ajus, taipgi gamina
me pirmos 'rūšies valgius kasdien. 
Penktadieniais 'žuvis dykai.

PETER SUDENT, Savininkas.
7427 SO. WESTERN AVENtJE

Tel. Prospect 8175.

Ljętųvys Vęnckus 
Bruno

Wholesalę Liųuor Pardavėjas 
4270 ARCHER AVENŪE 

^horie Lafayette 2114



Keistučio Kliubo CLASSIFIED ADSžinios
For Rent

šauniai
milžiniška minia

Furs

važiavo
rink

CLASSIFIEDADS

tašalpos s

SUSIRINKIMAI Vieša padėka

jo žmonai ir

nakvoti.

Kurio 
laika

komi 
darbo

kvie 
kon

Vytautas Tarutis 
vyksta į Michigan

Borden dalyvavo Pa
langos ceremonijose

blėties 
pagei-

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

1728 S. Halsted SU Ganai 9345.

Berwyn miestelio taryba ant
radienio vakare priėmė rezoliu
ciją, kurioj išreiškiama pagei
davimas, kad Jungtinių Valstijų 
pašto departamentas pastatytų 
naują pašto trobesį Berwyne.

Lietuvių Politine 
Diena Pavyko

Business Service 
Biznio Patarnavimas

MERGINA virš 20—patyrusi ben
dram namų darbe—prižiūrėti kudi- 
kj, geri namai. I apartmentas. 7718 
So. Ridgeland Avenue.

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

(konferenciją
Man rodos, kad kon

lapkričio 15 d. Sokol 
Komisija sparčiai dirba,

Financial
Finansai-Paskolos

MERGINA labai gera virėja — 
patyrusi bendram namų darbe—skal 
bimas, 
$10.00 
Clarendon 3192.

Garsintis 
NAUJIENOSE 
Apsimoka...

Business Chances
Pardavimui Bizniai

SLA. 178 kuopa ren 
giasi iškilmėms

šildytuvas 
South

Šiandien įvyksta do 
vanų traukimas

Antanas
i, Ward

Illinois.
KAMBARYS dėl vaikinų ar mer

ginų su visais patogumais su val
giu ar be valgio. Atsišaukite Re 
public 5954.

Tabako Krautuvės
Tobacco Stores

Chicagos mero įsakymu ir su 
lig policijos rekomendavimu at
imta laisniai bizniui varyti iš 
dešimties šokių makyklų. Devy 
nios tų mokyklų buvo vidurmies- 
ty. Kaltinimai mokykloms da
ryta, kad jose šokta negražus 
(improper) šokiai.

MERGINA bendram namų darbui 
lengvas skalbimas, 
užaugę.

MERGINA patyrusi bendram na 
mų darbui, prižiūrėti 2 vaikus, sa 
vas kambarys, geras mokestis. Al 
bany 4522.

— nakvoti 
White, 4141

. lankyto- 
Bacevičia, 
44, Oak

albos, pranešimai 
bei dainos. Kalba

arbingu svoriu, 
USIOMIS KAI- 

Geriausios ir aukščiausios

Pirmyn choras vėl 
pradeda dainų 

pamokas

P-lė Ann Mosby 25 metų, 160 
East Ohio Street, padavė p-nui 
Michael Becker žiedą saugia* 
palaikyti. Becker įsidėjo pane
lės žiedą į kišenę* kuri buvo 
kiaura, žiedas iškrito. Mergina'* 
o gal ir Beckeriui žalos padary
ta $1,500, ba tiek žiedas kašta

j čia pažymėtas kolonijas, kad plačiau 
su organizacijos tikslais. T 
jų narių surasti. Informac

REIKALINGAS .darbininkas ant 
farmos. Atsišaukite Stanley, 423 E. 
64th St. pirmos lubos.

be virimo, 
Lawndale 2127.

šeima iš trijų 
Kreiptis Dr.

Susi-
Lietuvių Amerikoj

jis dainavo Quin- 
paskui įvairiose 

kurias patiekia

REIKALINGA mergina ar mote
ris dėl abelno namų darbo. Gera 
vieta ir $6.00 per savaitę. A. Rob- 
bins, 8953 West Polk St.

Tel. Kedzie 0202.

PARSIDUODA Grosernė, kendžių 
ir ice cream; biznis išdirbtas per 
daug metų; turi būti parduotas grei
tai. Victory 5206.

VICTOR BAGDONAS 
Apskaitliavimas dykai 
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Movir.g 
3406 So. Halsted Street 

Phone Yards 3408

MERGINA lengvam namų dar
bui, virimas, mandagi šeima, 4 su< 
augę, $8 savaitei. Lakeview 10101

PARSIDUODA 10 akrų piknikų 
daržas. Tiktai 12 mylių nuo Chica
gos. Visi budinkai nauji. Visuomet 
išrenduotas. Savininkas randasi prie 
1837 So. 49th Ct., Cicero.

Kišenė kaštavo 
$1,500

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

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

Hemlock 0800

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES 

1900 S. State St CALumet 5269

RENDON 6 kambariai, visi šviesus, 
naujai ištaisyti, su maudyne. Renda 
$16.00. 8121 So. Morgan St. Boule- 
vard 1605.

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

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO, Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 mėtų.

Prašo naujo pašto 
trobesio

MT. GREENWOOD 
vienijimo 
178 kuopos susirinkimas įvyks 
rugsėjo 6 dieną 1 valandą po
piet T. Žilinskio svetainėj ad
resu 3244 West 111 Street.

Gerbiami kuopos nariai ir 
narės esate nuoširdžiai kvie
čiami. visi būti susirinkime, 
nes randasi daug reikalų ap
tarti. Gauta naujų reikalų 
apsvarstyti.

Ateidami turėkite gerų su
manymų savo kolonijos gar
bei palaikyti, kad mes galėtu- 
[Hiėm tinkamai ir iškilmingai 
priimti garbės svečius atvyku
sius iš Chicagos distrikto,

Kuopos nariai subruskite, 
ba laikas trumpas. Rugsėjo 
pabaigoj įvyks S. L. A. 6 Ap
skrities kuopų delegatų kon
ferencija. Be to, dar mes tu
rime gauti patvirtinimą 6 ap
skrities valdybos, ar ji sutiks 
laikyti (konferenciją musų 
mieste 
ferencija pas mus laikyti bus 
gerai, o ir atvežimas iš visų 
Chicagos kuopų į čia yra leng- 
as. — B. Walantinas.

Chicagos lietuvių politinė die 
na, įvykusi xrUgp. 30 d 
pavyko. Musų tėvinainis adv. 
Jonas T. Zuris, kandidatas į tei
sėjus, pats buvo netik pilnai 
patenkintas 
kuri suplaukė f jatn Surengtą iš
važiavimą, bet tiesiog buvo nu 
stebintas, nes jis pats nesiti
kėjo susilaukti tokios skaitlin 
gos minios. Nemažiau buvo nu
stebinti ir patenkinti rengėjai 
bei rėmėjai šio pikniko.

Buvo kuo stebėtis if* grožėtis, 
Minia viršijo 10,000 žmonių. 
Pavyzdinga tvarka prie baro, 
prie šaltkošės, prie užkandžių 
ir prie įvairių lošimų. Darbi- 
ninkai-ės visi kaip bitės dirba, 
maloniai visiems patarnauja. 
Prie garsiakalbio beveik nuola 
tos girdisi 
pareiškimai 
atsilankę politikai, musų pačių 
veikėjai, biznieriai bei profesio
nalai, kurie gausingai atsilankė 
ir parėmė šią Istorinę lietuvių 
demokratų dieną. Jaunimas 
linksminasi prie; šaunios Petru
ševičiaus muzikoši žmonių gau
singa minia 
žiuri naują Pontiac karą ,kuris 
stovi žalioj pievoj ir lig šaky 
te sako: “Kurik'^š jūsų važiuo 
šit manimi narni?” 1

Musų kandidatas į Municipal 
Court teisėjus, adv. Jonas T 
Zuris, vaikštihėjh publikoje ir 
kiekvieną atsilankiusį brolį bei 
seserį sveikina’dčkinga malonia 
šypsena. Gi ’jd menedžeris 
Alex Gu Kumskiš'priiminėja at 
silAnkivrsius svečius kandidatus 
ir supažindina juos su publika, 
pakviesdamas nors trumpai pa 
kalbėti. . '

Saulei nusileidus gausingos 
minios atida tampa nukreipta j 
šokių estadrą, kurioj renkasi 
rengimo komisijos nariai. Atei 
na ir musų kandidatas į teisė 
jus. Galų-gale vienas iš komi
sijos pakelia nemažą skrynią su 
laimėjimo tikietų suvyniotais 
galiukais. Maža mergaitė, apie 
3 ar. 4 metų, paskirta ištraukti 
laimingąjį numerį. Laimė ten
ka jaunam lietuviui biznieriui, 
savininkui Keyhole Kliubo už 
eigos adresu 718 W. 31 St., Louis 
Balsewicz.

Laimėtojas pasirodo estradoj 
su šeimyna, dėkoja visiems už 
pažadą pinigišką paramą adv. 
Kumskis nuoširdžiai dėkoja 
J. F. Zurio kandidatūrai. Alex 
publikai už skaitlingą; atsilanky
mą bei paramą d darbininkams- 
ėms gražų nuogirdų pasidar 
bavimą, ir tuomi baigiasi isto
rinė L. Dem. Politinė Diena.

—Dr. J. P. Poška.

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.

Svarbus pranešimas
Lietuviams

Furnitpre & Fixtures 
Rakandąl-Itaisal

mus vargšus aplanko, ir nors 
valandėlę mes galime su jais 
linksmai laiką praleisti.

šiaip, musų gyvenimas vi
siems žinomas ir nuobodus. 
Kai pamatome savus pažįsta
mus ir draugus, tai ir mes dar 
manome gyveną šiame pasau
lyje. Todėl varde visų musų 
vargšų lietuvių tariu širdin
gą ačiū minėtiems 
jams. —■ 
Institution 
Forest

TAVERN su 8 flatų namu ir gerų 
pelną nešančia rooming house. Turi 
būti greitai parduotas — Priimsiu 
pirmą gerą pasiulijimą. 6425 South 
Ashland. Republic 7647.PIRMŲ MORGIC1Ų PASKOLOS 

$2000.00 IKI $200,000.00 
ant namų, apartmentų, krautuvių 

0 ? • ir t. t.
Mažos palūkanos. Atsilankykit greit 

LOUIS ZIMMERMAN & CO. 
203 So. Dearbom St. 

kambarys 1001 
Tel. Wabash 4737.

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, 20 iki 85, skalbimas, $6, 
nenakvoti. Regent 7480;

Po trumpų atostogų Pirmyn 
choras vėl pradeda pamokas, 
kurios bus laikomos regulia
riai kas penktadienis 8 valan
dą vakare Neffo svetainėje, 
2435 So Leavitt Street.

Pirmosios pamokos įvyks 
ateinantį penktadienį, rugsėjo 
4 dieną, o pirmas choro paren
gimas bus gruodžio 3 dieną 
Sokolų svetainėje.

Patartina tėvams paraginti 
savo vaikus * dėtis prie* choro 
ir turėti kultūringą užsiėmi
mą, ažuot neveikiant jokio 
naudingo darbo slankioti kur 
su prastais draugais. Choras 
yra kultūrinis užsiėmimas. 
Čia mokinas netik dailės, bet 
ir gražaus elgesio.

Pirmyn choro pirmininlcas 
yra A. Vaivada, buvęs Naujie
nų redakcijos štabo narys. 
Nors yra dar jaunas vaikinas, 
bet jau spėjo nemažai pasidar
buoti lietuviams. — X. S.

SAVININKAS paaukuos $4500, 
kainuoja $9000—5 kambarių plytų 
bungalow; furnas, uždaryti por- 
čiai, garažas arba renda prieinamai. 

7114 So. Oakley.

BARGENAS parsiduoda 2 flatis, mei- 
dinis 4-5 kambariai, No. 1 sąlygos. 
Pardavimo priežastis — išvažiavimas 
iš miesto. 2505 West 46th Place.

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

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

Leonas Roofing Co. 
8750 Wallace Street 
Tek Boukvard 9250

DIDELIS BARGENAS 
Parsiduoda 2 aukštų namai, 5 ir 6 
kambarių, didelis beismentas, viškus 
vana, visi taksai ir asesmentai ap
moksti. Kaina tik $3,900. Savinin
kas 1111 W. 59th St. pirmas augš-

PATELEFONUOKITE 
LAFAYETTE 6300 

DAR GALIME PRISTATYTI 
JŪSŲ ANGLIS Už VASARI

NĘ KAINĄ.
GERIAUSIOS RŪŠIES ANGLYS IR 

GREITAS PATARNAVIMAS 
Shulmistras Bros. Coal 

Company 
4016% ARCHER AVENUE

Lietuvos universitetą baigęs 
teisininkas, p. Stasys Žakevi
čius, kuris per šią vasarą lan
kė Chicagos universitetą, iške
liavo į rytus.

Lietuvos universitetas davė 
jam stipendiją, kad jisai galė
tų pasilavinti užsieniuose. 
Apie metus laiko jisai yra iš
buvęs Harvardo universitete.

PARSIDUODA grosernė ir mė- 
sos marketas. Parduos labai priei
namai. 2953 W. 59th St. Republic 
8981.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, Bridgeporte, 6—6 kambariai, 
prieinama kaina, priežastį patirsite 
vietoj. Galima matyti vakarais po 6. 

838 W. 34th St. 2-nd floor.

Bridgepott Halsted 35th Bu
siness Men’s Ass’n pastango
mis šiandien įvyksta vėl do
vanų traukimas. Dovanos yra 
šios : $25, $15 ir $10. Tad ne
praleiskite progos atvykti, nes 
laimikis nežinia kam skirtas, 
o neatvykus — nelaimėsi.

— V. B. A.

Jahovos Dievo Liudininkų 
atsibus trijų dienų konvencija 
arba suvažiavimas Chicagoje, 
rugsėjo 5, 6 ir 7 dd. Pradžia 
šeštadienį, rūgs. 5 d. nuo 3 v. 
p. p. iki 6 v. v. ir septintadie- 
nį nuo 3 iki 6 v. v. Bet pirma
dienį—pradžia nuo 10 v. ryto 
iki 6 v. v. Svetainėje 2458 W. 
38th st. prie Archer avė., Bri- 
ghton Parko ajjįejįnkėje.

Visi, kurie mylite tiesą ir 
rūpinatės apie tikėjimo daly
kus ir norėtumėte susipažinti 
arčiau su Dievo stebėtinais 
darbais, esate širdingai 
čiami dalyvauti minėtoj 
vencijoj.

įžanga veltui — nebus 
liavos.

Rengia ir kviečia
JAHOVOS

LIUDININKAI

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

Vytautas Tarutis išvyksta j 
Michigan City, Indiana, ateinan
tį penktadienį, rugsėjo 4 dieną. 
Jis čia dainuos Hotel Spaulding 
Miesto Kliubui. “

P-nas Vytautas Tarutis yra 
plačiai žinomas dainininkas ne
tik Chicagos lietuviams, bet ir 
kitataučiams, kadangi jis kart 
kartėmis yra dalyvavęs taip 
scenos parengimuose, taip per 
radio. Ir dainavęs ne vien lie
tuviams.

Savo laiku 
cy operetoj, 
pramogose, 
brangiosios pramogų vietos Chi 
cagos publikai vakarais.

Tenka manyti, kad p. Tarų 
tis susilauks Michigan City to 
kio pat pasisekimo, kokio jis 
susilaukė Chicagoj ir kitur.

Liepos 20 d. Palangoje, Bi
rutės kalne buvo dide
lės ceremonijos, kuriose daly
vavo ir čikagietis adv. Bor
den. Tenai iškasė kubinę pė
dą žemės, kuri bus pasiųsta į 
Clevelandą, Ohio, sudaryti da
lį estrados Amerikos legionie
rių konvencijai.

Kiekviena tauta, dalyvavusi 
Pasaulio kare, buvo prašyta 
pasiųsti vieną kubinę pėdą že
mės minėtai estradai padaryti; 
taigi ir Lietuva apsiėmė parū
pinti sao dalį. Iškastą Biru
tės kalne žemę supylė į spe
cialiai padirbtą dėžę, papuoš
tą gintarais. Iškilmių pažiū
rėti buvo atsilankę daug ame
rikiečių, apsigyvenusių Lietu
voje -arba parvažiavusių į Lie
tuvą.

OAK FOREST — Aš, Anta
nas Bacęvičia, norių viešai 
padėkoti brangiems viekšnie- 
čiams parapijonams, pp. An
tanui Pukščiui 
jų sunui, taipgi Antanui Gal- 
minui. Jie visi mane aplan
kė, pavaišino ir apdovanojo 
80 liepą rugpiįčio.

Tą dieną jie lankėsi šioj 
įstaigoj ir labai nuoširdžiai 
pavaišino savus pažįstamus 
lietuvius, kurie pąsitaikė pa
matyti. Todėl mes visi ta; 
riam Širdingą ačiū tokiems kil
nios širdies tautiečiams* kurie

PIRK SAU ANGLIS Iš PATI
KIMOS ĮSTAIGOS 

WESTERN COAL & 
SUPPLY COMPANY 

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

J. MOSCIPAN, 
Prezidentas ir Vedėjas.

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

PRANEŠIMAS
CHICAGOS APYLINKIŲ LIETUVIAMS

J, CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA nutars 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, DeKalb, Kankakee, Racine, Kenosha ir tt.

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

3. CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJAI priklauso arti 4,000 narių, šia
me skaičiuje 800 čiagimių lietuvių nuo 15 iki 80 metų amžiaus. Drau
gija ne tik šelpia sergančius savo narius bei išmoka pomirtines, bet 
taip pat veikia kultūros srityje. Yra 3 pašalpos skyriai: $6, $10 ir 
$16 per savaitę. Pomirtinė-—$200, palaidojimo reikalams $50. Narių 
mėnesiniai mokesčiai priklauso nuo skyriaus—50c, 75, arba $1.25.

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

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

PARDUOSIU 3 lutus arba mainy
siu ant namo — taipgi parduodu 
kriaučiaus biznį. Atsišaukite 6103 
So. Racine Avė.

Keistučio Kliubas tupėjo sek 
mingą Moonlight pikniką Dam 
brausko farmoj rugpjūčio 8 d 
Oras pasitaikė labai gražus ii 
sutraukė minias žmonių, 
atsilankė, visi linksmai 
praleido.

. Matytis, naujoji biznio 
sija yra pasirengus prie t 
Teko matyti krutamus paveiks 
lūs, kurie buvo imami didžiaja
me Keistučio piknike birželio 14 
dieną Birutės Darže. Pamaty 
ti tik vien tu‘os paveikslus yra 
verta doleris, ir daug žmonių:. 
kurie, nemanote esą šiame pa
veiksle, nusistebėsite, kai save 
pamatysite, Visi nariai ir sve
čiai gaus progą paveikslus pa
matyti' Keistučio jubiliejiniame 
vakare 
Hali.
kad šis butų įspūdingiausias va
karas.

Vajus eina pirmyn. Pereitą 
susirinkimą įsirašė šie nariai:

Bruno ‘Shukis, perstatė G. K. 
Budris.

Anelia Palionienė, perstatė S. 
Narkis.

Ben. F. Pavis, perstatė M. 
Sakalienė. •

Motiejus Batutis, perstatė J. 
D. Bendokaitis.

Helena Sokienė, perstatė M. 
Kalainienė.

Agnieška Zabavičiuis, perstatė 
W. Sharka.

John Shillingas, perstatė W. 
Sharka.

Anna Jucevičius, perstatė W. 
Sharka.

William Popeli, perstatė W. 
Sharka.

Emily Parmalis, perstatė W. 
Sharka.

Keistučio Kliubo nariai įsidė 
mėkite, kad šiemet, yra grabne- 
šiai renkami iš eilės, kaip ro
do konstitucija. Jeigu narys, 
gavęs žinią patarnauti mirusiam 
draugui, nepatarną^g ąrba ne
praneš, kad negali dalyvauti, f i 
nansų raštininkui W. Sharkai, 
4643 So. Washtenaw Avė., tai 
jis bus baudžiamas $4.00 sulig 
konstitucija.

Keistučio Kliubas gyvuoja la
bai gerai šiemet. Kliubas yra 
vienas iš didžiausių organizaci
jų Chicagoje ir vienas > iš tvir
čiausių. Tad patartina visiems, 
kurie dar nesate nariais šios or 
ganizacijos, įsirašyti per šį ju
biliejinį metą. Bile vienas narys 
jums suteiks visas informaci
jas.
B. Rudgalviutė, korespondentė.

ŽEMĖS BARGENAI
% akro $250
1 akras $475
2 akrų žemės $900
5 akrų ant padalinimo linijos pei-, 

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

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

Central 8677
arba eik Halsted/st. iki 183 str. ir 
West 183 į ofisų prie I. C. R. R. 
trekių. z

‘‘Ądv. A. A. šlakis su savo 
žmona, Dr. Suzana A. šla- 
kienė, atliko ilgą kelionę sa
vo dviejų savaičių atostogo
se. Buvo Texaš valstijoje — 
Dalias, San Aritonio ir EI 
Paso. Paskui nuvyko į Jua- 
rez, Meksikojė. Iš tėti — į 
Los Angeles, Calif., ir San 
Francisco. Per Oregon ke
liavo į Seattle, Washingtono 
valstijoje, toliau į Vancouver, 
B. G.

Pereitą
ninkai sugryžo į Ghicagą

Žinomas teniso lošėjas, či
kagietis Juozas Žukas, dalyva
vo kartu su kitais Lietuvos 
tenisistais rungtynėse su Esti
jos teniso čempijphais. Es
tai tas rungtynes laimėjo* nes, 
kaip Žukas rašo iš Talino, 
jie yra daug geriau išlavinti 
lošėjai. Tačiau Juozas Žu
kas pasirodė beveik lygus ge
rinusiems Estijos tenisistams 
ir Talino spauda rašė apie jį 
labai palankiai.

Iš Estijos Juozas vyksta į 
Rygą persiimti su latviais 
Siunčia labų dienų “naujie- 
niečiams”. v

Morning Star Kliubo mėnesinis susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, rugsėjo 3 d., Kliubo name, 2007 W. North avė., 8 v. v. 
Kviečiame visus narius būtinai atsilankyti ir nesivėluoti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. —M. Chepul, rašt.

Dr-jos šv Petronėlės susirinkimas įvyks antradienį iš priežas
ties šventės (Labor Day), rugsėjo 8 d., 7:30 vai. vak., šv. 
Jurgio parap. svet. Malonėkite pribūti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. O. Kliiičinskaitė, rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys mėnesinį 
susirinkimą penktadienį, rugsėjo 4 d., 7:30 vai. vak., Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi ma
lonėkit laiku atvykti, nes randas daug svarbių reikalų ap^ 
tarti. —S* Kunevičia, rašt.

PERSKAITYKIT LAIŠKELĮ— 
JIS JUS PERTIKRINS.

Gerb. Naujienos:
šiuomi pareiškiu savo 

pasitenkinimą tomis pase
kmėmis kokios įvyko pa
talpinus mano skelbimą 
“Naujienų” rugpiučio 26 
d. laidoje. Aš, ištiktųjų, 
buvau užverstas prašymais 
visą tą rytą ir todėl turė
jau puikios pasirin kimo 
progos. Vienintėlė mano 
klaida, reikia pasakyti, bu
vo ta, kodėl aš nepadaviau 
kitą skelbimą, paieškant 
extra merginos, kuriai bu
čiau galėjęs pavesti apli- 
kantų priėmimo pareigas.

Todėl, iš to, kas jau pa
sakyta aš ir priėjau išva
dos, kad garsintis Naujie
nose apsimoka.

Su pagarba, 
J. P. RAKŠTIS 
Vaistinė

K 1900 So. Halsted St.

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

GA.]^T.At.L 8500

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyręs bučeris 
Kreiptis 4161 Archer Avenue.

Furnished Rooms
PASIRENDUOJA fornišiuoti kam- 

bariai. Reikalingi references. 118 W 
112th Place. Antros lubos B. B.

Miscellaneous

50 GALIONŲ aliejaus dykai su 
bile kokio typo parduotu šildytuvu 
šią savaitę. Panešamas 
tik už $14.70. Coleman 145 
Western Avenue.

Help Wanted—Female 
________ Darbininkių reikia

REIKALINGA- veiterka į restau 
rantą. 671 West 14th St.
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COAL 
Anglys

ANGLYS! ANGLYS!
PIRK TIESIAI Iš KASYKLŲ 

r buk užtikrintas garbingu svoriu, 
KOKYBĖ IR 
NOMIS, 
rųšies Northern Illinois Anglys.

$4.75 IKI $6.00 UŽ TONA 
Del informacijų pašaukite 

MINE AGENT 
Kedzie 8882


