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Karas Afrikoj Gali 
Kilti Bile Dieną
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Italija pradės puolimą ne neskelbdama ka
ro, Italijai atmetus visus taikos pasiūly

mus ir pasiryžus kariauti už garbę
RYMAS, rugp. 19. — Karo 

su Ethiopia laukiama Čia bite 
momentų. Dabar bile dienų 
tikimąsi sulaukti žinios, kad 
Italijos kareiviai pradėjo savo 
žygį iš šiaurės ir kad Italijos 
lėktuvai išsprogdino Djibuti- 
Addis Ababa geležinkelį, tuo 
atkirsdami Ethiopijos susisie
kimų tuo vienintčliu geležinke
liu su visu pasauliu.

Tikimųsi, kad tik tuo budu 
karas ir prasidės, be jokio for- 
malio karo paskelbimo iš Ita
lijos pusės.

Pakrikimas Paryžiaus konfe
rencijos daro karų neišvengti- 
ną ir jis dabar gali prasidėti 
bile dienų, Italijos kariuomenei 
pradedant pulti -Abisiniją.

Paryžiaus konferencija, su
kviesta Anglijos, buvo paskuti
nės pastangos išvengti karo. 
Ta konferencija betgi pakriko 
nieko nepasiekusi, nes Musso- 
lini griežtai atsiakė priimti bet 
kokius Anglijos ir Francijos 
pasiūlymus.

Dabar Mussolini nieko kito 
neliko kaip vykinti savo avan
tiūrą ir tuvjaus'' pradėti karą. 
Tai dar ir dėl tes-pHežasfies. 
kad Anglijos nusistatymą pra
dėjo remti ir Franci ja, ko Ita
lija visai nesitikėjo.

Antra, Italija susirupinusi ir 
dėl gautų iš Jungt. Valstijų ži
nių, kad Jungt. Valstijos labai 
nepalankiai žiūrės j Italijos 
puolimą F'thiopia, o taipjau ži
nių iš Rusijos, kad Rusija at
sisakysianti pripažinti Italijos 
pasigrobimą Abisinijos.

Tad Musolinį turi veikti grei
tai, kol dar nėra susikristaliza* 
vusi internacionalinė opinija 
prieš Italijos karą rytų Afri
koj.

Italija- po Paryžiaus konfe
rencijos dar labiau atsitraukė 
nuo Anglijos ir nusistatymas 
prieš anglus Italijoje tiek ašt
rėja, kad niekuriose kavinėse 
Ryme atsisakoma teikti patar 
navimą angliškai kalbantiems 
žmonėms.

Be to manoma, kad kada 
rūgs. 4 d. susirinks tautų są
jungos taryba, Anglija griež
tai išeis prieš Italiją. Manoma, 
kad Anglija sutiks su Italijos 
pasitraukimu iš tautų sąjungos, 
bile sustabdyti Italijos puolimą 
Abisinijos.

Todėl Italija ir yra pasiry
žusi veikti ir tai veikti greitai, 
tuojaus pradedant karą ir pa 
statant tautų sąjungą prieš jau 
įvykusį faktą.

Tikrosios dienos kada karas 
prasidės niekas nežino, išėmus 
Mussolini, bet tik tiek žinoma, 
kad karas yra neišvengtinas ir 
kad jis prasidės per ateinančias 
dvi savaites.

Chieagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja: *

Galbūt lietus su perkūnija; 
maža permaina temperatūroje.

Saulė teka 6:02, leidžiasi 
7:46.

Mussolini nori karo tik dėl 
garbes

PARYŽIUS, rugp. 19. —Mus
solini dabar įsivaizduoja, kad 
jis esąs įsikūnijimas Cezario 
ir svajoja apie triumfales ar
kas, dideles pergales ir dide
lius burius belaisvių.

Taip piktai Francijos laik
raščiai atsiliepia apie Mussoli
ni nusistatymą linkui Abisini
jos.

Kuomet Anglijos ir Franci
jos politikai kantriai laukė 
Mussolini atsakymo į jų kon
krečius pasiūlymus, tai Musso
lini išvažiavo į kalnus pasakyti 
karštą kalbą juodmarškiniams 
ir tik sugryžęs iš pasivažinėji
mo, jis teikėsi pranešti, jog 
jam visai nerupi tie pašildymai;

Tuo derybos ir nutruko.
Kad pamasinti Mussolini, An 

glija ir Franci ja padarė per
daug didelius nusileidimus, 
praktiškai atiduodamos Italijai 
visą Abisiniją, bet paliekant 
tik jos vardą.

Taigi ir stojant į karą ir ją 
laimint Italija nieko negali dau
giau laimėti/ kas \)Ai< buvo pa
siūlyta šioje Konferencijoje. 
Taigi Mussolini, išrodo, yra pa
siryžęs stoti karan ne tiek nau
jų žemių užkariavimui Italijai, 
kiek pakėlimu4! savo garbės, 
kaipo nugalėtojo.

Bet karas su basakojais abi- 
siniečiais nebus taip lengvas. 
Ir tame kare pats diktatorius 
gali nusisukti sau sprandą.

Ką darys dabar tautų sąjun
ga, tebėra neaišku. Jai nieko 
kito neliks, kaip arba pasmerk
ti Italiją ir gal paskelbti jai 
ekonominį boikotą, arba laiky
tis nuošaliai ir žiūrėti kaip vie
nas narys bandys praryti kitą 
narį.
Anglija irgi nežino ką daryti

LONDONĄ^, trugp. 19. — 
Dabar tik stebuklas gali nepri
leisti Italijos karo su Ethiopia.

Anglija pati nežino ką dabar 
daryti. Ji ypač baimijasi dar 
ir delei to, kad nežino kaip 
tas karas gali atsiliepti į visos 
Europos politiką.

Greitu laiku bus sušauktas 
kabineto susirinkimas, kad nu
statyti Anglijos poziciją bu
siančiame tautų sąjungos tary
bos susrinkime rūgs. 4 dieną.

Anglijos pozicija yra labai 
kebli. Ji nenori prileisti karo. 
Bet jeigu ji užims griežtą po
ziciją, tai jai teks susikirsti su 
Italija, su kuria santykiai ir 
taip visą laiką blogėja. Jeigu 
tautų ąjunga bijosis pasisakyti, 
tai tuo ji parodys visą silpnu 
mą ir paskatins visas kitas 
valstybes nepaisyti tautų są
jungos ir atvirai laužyti sutar
tis.

Net ir pozicijos laikraščiai, 
nors ir aštriai smerkia Musso
lini, dar nepasako ką Anglija 
toliau darys.

Liberalų organas Manche*.- 
ter Guardian aštriai smerkia 
Anglijos ir Francijos paskelbtą 
Abisinijai ginklą embargo, ku
ris neleidžia jai apsiginkluoti, 
kuomet ją ruošiasi pulti piktai 
priešas.

Bet stiprus yra ir taip vadi-

DAR VIENAS AMERIKOS GREITUMO ČEMPIONAS

Chevrolet Motor kompanija kartu su laikraščiais kasmet rengia jaunuolių lenktynes automobi
liais. Tos lenktynes angliškai yra pavadintos “All-American Soap Box Derby”, šiemet šios 
lenktynes įvyko Akrono mieste, Ohio valstijoj. Susirinko žiūrėti apie 80,000 žmonių ir dalj 
minios matote šiame paveikslėly. Dešinėje šeri tūly tų lenktynių laimėtojas 13 metų vaikas 
Maurice Bale iš' Anderson, Ind. su savo motina, kuir džiaugiasi jo laimėjimu. Apačioj kairėje 
parodyti Čampionas ir kiti du vaikai, kurie laimėjo antrų ir trečių prizų, Everett Miller, 13 
metų iš St. Louis ir Lonny Kline, 15 metų, iš Krono. Juos sveikina Harry Hartz, buvęs Ame
rikos lenktynių čampionas. ■

Sudegė didėlė Vokie
tijos radio paroda

— Berlyne.
BERLYNAS, rugp. 19. — 

Vokietijos didele metinė radio 
paroda sudegė šįvakar tuoj po 
užsidarymo parodos šiai dienai 
ir publikai jau išsiskirsčius.

Gaisras buvo labai didelis, 
nes sudegė viso penkios salės. 
Tūkstančiai žmonių subėgo 
gaisro žiūrėti. Gaisras tebėra 
gesinamas.

Už Anglijos žurnalis
to mirtį užmušti 

5 banditai
LONDONAS, rugp. 19. — 

Iš Peiping Reuteris praneša, 
kad Chinijos žandarai užmiršę 
penkis banditus, atgiežai uz 
banditų nušovimą žurnalisto 
Gareth Jonės. Pastarasis buvo 
banditų pagrobtas liepos 29 d., 
Chahar provincijoj, Mongolijoj, 
kur jis buvo nuvykęs tirti pa
dėtį. Prieš kelias dienas jis 
rastas nušautas ties Poačhang.

narni izoliacionistai, kurie sto
vi už tai, kad Anglija visai ne
sikištų į Italijos ir Abisinijos 
kivirčą. “Ar mes turime kurs
tyti visuotiną karą tik dėlto, 
kad negalime sulaikyti mažes
nio karo?” šaukia izoliacionis
tai.
Anglija duos naują pasiūlymą 

Italijai

LONDONAS, r. 19. — šią 
savaitę bus sušauktas Anglijos 
kabineto susirinkimas, kuriame 
bus paruošti nauji pasiūlymai 
Italijai.

Abisinija sutinka parduoti dalj 
savo žemių

ADDIS ABABA, r. 19. — 
Nors karas su Italija darosi 
neišvengtinas, Abisinija vistiek 
nepaliauja dėti pastangų jį iš
vengti ir pasiūlė parduoti da
lį savo turtingiausių žemių, 
kad tik susitaikinti su Italija.

5 vaikai sudegė
EDMUNDSTON, N. B., Ka- 

nadoj, r. 19.—Penki ūkininko 
Morneault vaikai žuvo gaisre, 
kuris sunaikino jų ūkio na
mą.

6 žuvo riaušėse Ru
munijoj dėl ka

lendoriaus
BUCHARESTAS, rugp. 19.- 

Keturi valstiečiai ir du policis- 
tai liko užmušti ir 12 žmonių 
sunkiai sužeista riaušėse Ceta 
tea-Alba miestelyje, Besarabi
joj, kur buvo kilęs taip vadina
mas “kalendorių karas”.

Karas kilo dėl įvestojo naujo 
gregorinio kalendoriaus, vieton 
vis dar Rumunijoj vartoto ju- 
lijoniškojo.

GAL TAPS PENSIJŲ
ADMINISTRATORIUM

Pranešama, kad Arthur 
Joseph Attmeyer iš Wisconsino, 
dabar esąs darbo sekretores 
padėjėju, busiąs paskirtas so
cialus apsaugos administrato
rium. Socialės apsaugos įstaty
mas, kurį nesenai pasirašė pre
zidentas Rooseveltas, palies 
26,000,000 darbininkų gerbūvį. 
Tas įstatymas įeiną j galę sau
sio 1, 1937 m. .

Atstovą butas pri
ėmė Guffey anglių 

kontrolės bilių 
. _________ • * '

WASIIINGTON, rufcp. 19.— 
Atstovų butas šiandie 194 bal
sais prieš 168 priėmė Guffey 
anglių stabilizacijos bilių, ku
ris įveda valdžios kontrolę an
glių kasyklų, algų ir darbo są
lygų, taipjau anglių produkci
jos.

Bilius dabar pasiųstas sena- 
tan, kur jis turės būti priimtas 
šia savaitę.

Kongresas dar turės 
atlikti daug darbo
WASHINGTON, rugp. 19.- 

Nors kongresas nori išsiskirs
tyti ateinantį šeštadienį, tečiau 
per tą laiką jis turi primti vi 
są eilę svarbių bilių, kurie su
daro dalį administracijos pro- 
gramo.

Jis turi susitarti ir perbal- 
suoti dėl holding kompanijų, 
galutinai priimti taksų bilių, 
papildyti TV A, papildyti val
džios kontrolę alkoholio, už
drausti aukso bylas, priimti 
Guffey anglių kontrolės bilių 
ir kelis kitus bilius.

Kongresmonai turės sunkiai 
padirbėti, jei norės visą tai 
atlikti į šešias dienas.

Panevėžyje uždaryta 
16 nešvarių mėsinių

PANEVĖŽYS. — Panevėžio 
miesto sanitarinė komisija pa
tikrinusi miesto mėsines, šešio
lika mėsinių uždarė. Del šito 
sanitarinės komisijos nutarimo 
krautuvninkų tarpe jaučiamas 
nepaprastas susijaudinimas ir 
subruzdimas prieš sanitarinę 
komisiją, bet gyventojai tuo 
labai džiaugiasi, nes iš tikrųjų 
ligi šiol Panevėžio mėsinės bu
vo visai netvarkingos.

LAKESIDE, O., r. 19. — 
Brunner iš Toledo ir jo žmona 
prigėrė prie Catawba salos.

Žuvusiųjų Rogers ir 
Post kūnai kely į 

Los Angeles
LOS ANGELES, Cal., rugp. 

19,—Gėlėmis apkloti Will Ro
gers ir Wiley Post kūnai da
bar yra kely į Los Angeles, 
kur Rogers bus palaidotas šį 
ketvirtadienį. Tikimąsi, kad 
gal dar šį vakarą abiejų žuvu
siųjų kūnai bus atvežti lėktų* 
vu į Los Angeles, iŠ kur jie 
prieš 12 dienų išskrido į Alas- 
ką atostogoms.

Kunus šįryt lakūnas Joe 
Crosson, abiejų žuvusiųjų 
draugas, iš Alaskos atnešė į 
Seattle, Wash. Jis juos paėmė 
iš Point Barrow, arti kurio jų 
lėktuvas susidaužė ir paskui 
šuoliais atnešė į Seattle, su* 
stodamas Fairbanks, Alaskoj, 
paskui viename Kanados kai
melyje ir nakvodamas Van* 
couver, B. C., kadangi lakūnas 
jautėsi jau pavargęs po sun
kaus skridimo.

Išbuvus dvi valandas Seattle, 
kūnai liko parkelti į atvykusį 
Douglas transporto lėktuvą, 
vairuojamą lakūno Winston, ku
ris ir išnešė juos į Los Ange
les.

Rogers bu*s palaidotas Los 
Angeles, o Post kūnas lėktuvais 
bus nuneštas palaidojimui į 
Oklahoma City.

Lietuviai tolimuos 
jpietuos žvejoja 
- banginius z

BUENOS AIRES, Piet. Am.
Visose pasaulio dalyse dabar 

lietuvių gyvenama, bet dar ne 
apie visus musų spaudoje pa
rašoma. štai prieš porą metų 
skaičiau labai platų ir gražų 
straiipsnį apie banginių me
džioklės istoriją, nuo pačios 
pradžios tos industrijos atsira
dimo iki dabartinių, moderniš
kų, laikų.

Norvegų kompanijos laivu 
“Tijuca” jau keliolika metų 
kaip 8 mėnesių sezono dar
bams iš Buenos Aires važinėja 
keliolika lietuvių į Ugninės že
mės pusę, aiškiau sakant į piet 
rytinį antartiką, kur Argenti
nos vandenyse esančioj, bet 
anglams priklausančioj saloj 
“Spuith Georgia” yra norvegų 
kompanijos uostas “Gryt Vi- 
ken”, kur dirbamas aliejus 
maisto ir vaistų produktai, trą
šos ir visa kita, kas galima 
gaut iš jurų milžinų — bangi
nių, jurų vilkų ir liūtų. Ištisus 
8 mėnesius musų lietuviai ten 
girdi vien ošiančias okeano 
bangas, mato plaukiojančius 
ledų kalnus ir pingvinų milijo
nus.

South Georgia ir Malvinų 
salose jau apie 20 metų dar
buojasi keli desėtkai lietuvių. 
Kaip žinome, vien “Tijuca” 
šiemet grįžo praleisti atosto
gas Buenos Aires mieste šie 
lietuviai: Teofilius Našlėnas, 
Kazimieras Juzakas, Vincas 
Kaupas, Kastantas Antanaitis. 
Jonas Vaškas, Kazimieras Le- 
leiva, Izidorius Silvinas ir lie
tuvių draugas Hugo Kreivis. 
Kaikurie iš mūsiškių turi susi
taupę gražaus kapitalo (mat 
visą darbo laiką ten nėra kur 
išleisti ne vieną centavą) ir 
užima darbo vedėjų, barakų 
viršininką ir kitas aukštesnes 
vietas. \

Musą brolių šiandien visur 
yra, kur tik gali prieiti, priva
žiuoti ar prilėkti žmonės.

“A. L. B.”

Žydai Vokietijoj bus 
visai sunaikinti, 

sako Schacht
BERLYNAS, rugp. 19. — 

žydai, katalikai, opozicijos pro- 
testonai ir kiti “valstybes prie
šai”, negali tikėtis jokių nacių 
pasigailėjimų. Tą davė su
prasti ir ekonomijos ministeris 
Schacht, kuris pareiškė, kad 
šimtaprocentiniai naciai religi
jos, rasės ir kultūros dalykuo
se elgsis kaip tinkama ir kai 
nacių siutimo nesulaikys taip 
vadinami “konservatyvus” na
ciai.

Pats Schacht su tokiu nusi
statymu nesutinka ir prakalboj 
Karaliaučiuje griežtai tą siu
timą smerkė, ir pranašavo la
bai sunkias dienas Vokietijai 
Bet ir jis turėjo pripažinti, kaa 
Žydų įtaka Vokietijoje yra ant 
visados išnykusi. Vokietijoje 
nebeliks vietos gyventi žydams. 
Ta Schacht kalba sunaikino 
paskutinę viltį, kad nacių siu* 
timas ilgainiui apsistos.

Lig tą patvirtindami atskiri 
nacių vadai‘‘pradėjo dar smar 
kesnį “valstybės priešų” puoli
mą. Visos laisvųjų masonų lo- 
žos liko uždarytos, o jų turtas 
konfiskuotas. Uždarinėjimas 
plienašalmių kuopų tebesitęsia. 
Uždarinėjamos ir katalikų jau
nimo organizacijos. Liko užda
rytas ir vienas protestonų opo
zicijos sinodas. Kasdie išlei- 
džiąpii vis nauji įstatymai di
desniam žydų varžymui.

'""“Partijos. dvasiškas vadas ir 
“valstybės ministeris” Dr. Alf- 
red Rosenberg, kalbėdamas ka 
talikų susirinkime atvirai ka
talikams pasakė: “Jus nuodė- 
miavot prieš Vokietiją per 50 
metų. Dabar jus darysite at
gailą irgi per 50 metų”.

Naciai neleido laikraščiams 
paskelbti Schachto kalbą.

19 žmonių nusinuo
dijo maistu pikni

ke Turkijoje
TREBIZON, Turkijoj, rugp. 

19.— 19 žmonių mirė ir du 
sunkiai susirgo apsinuodiję 
maistu, kurio jie užvalgė links
mame piknike.

Abisinija meldžiasi 
už taiką

ADDIS ABABA, rugp. 19.— 
Žinia apie nutrūkimą Anglijos, 
Francijos ir Italijos konferen 
cijos Paryžiuje, kas daro karą 
su Italija nebeišvengtiną, atėjo 
kaip tik tą dieną, kada visoj 
Abisinijoj buvo paskelbta mal
dos diena už taiką ir išvengimą 
karo.

Už taiką meldėsi visa šalis, 
vadovaujant “karalių karaliui” 
Haile Selassie. Prie tų taikos 
maldų prisidėjo ir Jungt. Vals
tijų negrai.

Dabar visa Abisinijos viltis 
yra tautų sąjungos tarybos po
sėdis rugsėjo 4 d.

BUFFALO, N. Y., r. 19. — 
Anthony Palamara liko užmuš
tas nežinomų puolikų. 16 mėn. 
atgal lygiai tokiu pat budu li
ko užmuštas jo brolis Marcan 
tonio.

YOUNGSTOWN, O., r. 19.-- 
Ginkluotas plėšikas apiplėšt 
gatvėj kauntėk iždininko darbi
ninką ir atėmė iš jo virš $21,- 
000 pinigais ir čekiais.
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kad

Telefonas Canal 0117

Darbui Einant

Mar

Franėes Sadauskaite

ADVOKATAIZosė Benekaitienė

nariai

John Ramulionis
Eva SabaliauskasAldona

SPECIALISTAI

4092 Archer Avenue

Jonas ir Adelė Dulkiniai

1410 South 49th Court

Phone Canal 6174

ros Ratelio. Šiam Kultūros Ra
teliui priklauso didžiuma auk
štesnį mokslą baigusių lietu
vaičių.

Laidotuvių Direktoriai

Konkursanto V. B 
Ambrose įrašyti 

nauji nariai

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Halsted St 

Valandos: nuo 10 r. iki '2 po pietį 
ir nuo 6 iki 8 vakaro.

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
? Phone Boulevard 8488

p-ia r. 
sekasi ir 

šiek tiek 
kai kurie 

praei-

Tai musų naujas konkursan
tas iš Harvey, Chicagos prie
miesčio^ P-as A. L. tik ką įsi
registravo konkurso darbui ir 
tuoi gavo keturis naujus geru? 
narius Chicagos Lietuviu Drau-

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai

sėkmingai pa- 
V. Maukus ir 
. Jie už savo

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISK

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<157 ARGHER AVENUE 
1 Telefonas VirginiaOOSO

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-8 v. v. Nedalioj pagal sutarti

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto,' J 
kad pačios Naujienos 
yra naudingosi

savo jaunos

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

8848 South Halsted St, 
Tat Boulevard 1401

nare, 
yra 

Draugi- 
Micko, 
įrengtą 

Avė.

gijai. Pradžia puiki, neabejoti- 
‘ ” ir tpliau jam 

čia jo įrašyti

Patarnavimas dieną ir naktį 
Graži koplyčia

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI

Miesto ofisas 
Kamb. 1431-1434 
Namu ofisas 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

, Tęl. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais* ? ir :‘SekrrikdfeiiiaiB-4- 

pagal sutarties.

Konkursanto A. L. 
Skirmonto įrašyti 

nauji nariai

YRA PAŠALPOS LIGOJE. POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
VALDYBA: P. MILLER, finansų sekretorius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSK1S, trustisas
V. MANKUS. sekretorius P. MILAŠAUSKAS, trustisas.

Josephine Palekas
Ši jauna panele, Josephine 

Palekas, baigusi Watson Busi
ness College. Jos tėvas savo 
laiku buvo žinomas kaipo vie
nas žymiausių Iiisu<rance a- 
gentų Chicagoje, bet jį neži
nomi piktadariai nušovė 1932 
m. P-lė Palekaitė yra labai 
rimto ir malonaus budo mer
gaitė. Gerai, kad ją įrašė 
Chicagos Lietuvių Draugijom

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5. 
' Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 

PStnyčios 6 iki 9 
Telefonas Canal 117$.

Namai: 6459 S. Rockwell Street 
Telefonas Republic 9600

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

A. MASALSKIS
3807 Lituanica Avenue *■ ‘ phone Boulevard 4189

J. LIULEVICIUS
Phone Lafayette 8572

A.L.Davidonis, M.D. 
4910 S. Michigan Avė.

Tel Kenwood 5107 
VALANDOS: • >

nuo 9 iki 11 valandai ryte 
nuo 6 iki 8 valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 vaL vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

Dr- StrikoĮ’is 
Gydytojas ir Chirurgas

Ofteaa 4645 So. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 

yak. Nedalioj pagal sutarimų 
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tek Prospect 1980

Ši jauna panele yra baigusi 
Watson*s Business kolegiją, 
yra savininkė Mą’s restauraci
jos. Nors pavardė neskamba 
lietuviškai, bet ji yra tikra

Ją* irgi įrašė kon- 
kursaritas V. B. Ambrose.

Jaunutė 
narė, p-lė 
kas, yra 
Lcwis Institute. Malonaus bu 
do mergaitė.

A. Montyid, M. D 
* West Town State Bank Bldg.

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas ir Chirurgas _

DR. V; E. SIEDLINSKIS
GAS DENT1STAS X-RAY 
4143 ARCHER A V., Cor. Franctaco 
Tek Office Laf. 8650; res, Virg. 0669

Čia vėl kitas dženitorius, 
draugiškas ir geras žmogus. 
Musų konkursantas K. Stepo
navičius žino kur geri žmonės 
gyvena, jis juos ir Draugi j on 
sėkmingai įrašo. P-as John Sa- 
mulionis asmeniškas K. Kairio 
draugas, abu kartu ir Draugi- 
jon įsirašė.

J. F. RADŽIUS
668 West 18th Street * 1

Phone Canal 6122

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Jte <681 So. Califorata Avanse 

Telefonas Roublic 7666

Minnie Kasper
ši jauna p-lė kaip tik šiais 

metais baigė aukštesnę moky
klą ir rengiasi įstoti universi
tetan. Musų Draugijos jaunu
tės narės tėvas darbuojasi 
prie Chicagos Surface Lines.

S. P. MAŽEIKA
8319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

P-nas Thonias A. Dolan, 
Čiagimis jaunas vyras, tik ant
ri metai kaip patš yra nariu 
Chicagos Lietuvių Draugijos, 
o dabar įrašė savo j aliną žmo
ną p-nią Margaret H. Dolam 
Abu jaunuoliai likosi Draugi
jos nariais. P-nas Dolan gau
na tikietą į Draugijos bankie- 
tą už įrašimą 
žmonos, o birtų dar puikiau 
jeigu jis įrašytų dar vieną na
rį ir tuo bildu suteiktų tikie
tą į Draugijos banltielą ii 
žmonai. Lauksime. '

P-nia Marion Petrulis; čią- 
gimė, jauna veikli moteris. 
Jos vyras, p. Petrulis, jau se? 
nokai yra Draugijos narys, o 
dabar bus narė ir p-ia Petru
lienė. Kreditas musų konkur- 
santui Ambrasui už Šios jau
nos ponios įrašymą. (

Ann Lincoln J

Physical Thetapy 
and Midwife

6630 S. Western 
Avė., 2nd floor

Ęemlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninis®, 
duodu massage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt
Moterims ir mer

ginoms patari
mai dovanot

' s. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

Tek Ofice Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 8895 

Dr. Susanna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

Tek Boulevard 5914 Dienų Ir Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

’ Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

CHICJ1GO. ILL. •

P-nią Oną Sudeikienę Drau
gi joh įrašė musų gerą konkur- 
santė p-nią M. Ratkevičienė. 
Laukiam daugiau tokių gerų 
narių, kaip p-nia Sudcikienė, 
iŠ savo konkursantės, p-nios 
Ratkevičienės.

P-nia Z. Bėnekaitienė, north 
sidietė, įsirašė Chicagos Lie
tuvių Draugijort.' P-ia Rene- 
kaitienė yra rimtai prasilavi
nusi moteris, Lietuvoje baigu
si aukštesnę mokyklą, į Ame
riką atvyko po ’ kariniais lai
kais. 1 ' \

Mary Žurkauskienė.
ši niusų Draugijos jauna ir 

nauja narė, p-nia žurkaus- 
kienė, yra jaunavedė, tik ką 
medaus mėnesį atšventusį. 
Mėnesis laiko atgal du jau
nuoliai susituokė laimingam

čia u 
baigos 
darbas 
kurie 
šuoliais 
Petras daro 
kokios 
vieną 
kursantų, K. Steponavičių 
Šiuos žodžius rašančiam teko 
nugirsti, kad Senas Petras yra 
trisdešimtis devyniais nariais 
atsilikęs nuo Steponavičiaus.

Tiesa, jei K. Steponavičius 
nebūtų važiavęs atostogų, tai 
Senam Petrui butų buvę pro
gos nė svajoti, kad pasivijus 
Steponavičių, bet dabar visko 
galima tikėtis. Pirma, seka
mas po Steponavičiaus buvo 
konkursantas V. B. Ambrose, 
bet dabar keliolika narių Se
nas Petras pralenkė V. B. 
Ambrose. Žinoma, p. Amb
rose dar turi gana daug pros
pektų, galės sėkmingai rvytis 
Seną Petrą ir dar “stre^į^ję” 
jį pasigauti, bet reikia pripa
žinti, kad Senas Petras yra 
kietas riešutas.

šeimyniniam1 gyvenimui — 
p-lė1 Adomaičiutė ir Jonas 
žurkauskas. P-nas Žurkaus- 
kas pirmiau buvo Draugijos 
narys, o dabar ir jo jauna 
žmona įsirašė Draugijon. Jau- 
navėdis Jonas žurkauskas 
yra šiinus pp. Žurkauskų, 
1957 W. 23rd St. Jie čia už
laiko gražiai įrengtą bučernę 
ir grosernę, o jaunavedė ir 
dabar musų Dr-jos nauja na
rė, yra duktė pp. Adomaičių, 
kurie užlaiko tavernos biznį 
2301 So. Oaklcy avė.

Reikia dar pažymėti, kad 
abiejų jaunavedžių tėvai taip
gi yra Chicagos Lietuvių Or
gijos nariai. Na, o dabar šių 
šeimynų jaunoji karta irgi ta
po Draugijos nariais. Puiku!

John Skirmantas 
čia l^tas konkursanto P.

Galskio įrašytas naujas narys, 
lai p. John Skirmontas. Jis 
yra brightonparkietis ir tvir
tas, kaip ąžuolas.

George Rekash.
• ’7 • 1 ‘ » ••

Šį apsukrų jaunuolį Drau
gijon įrašė kon. P. Galskis.

Dentiatas
4645 So. Ashland Avė.
- - arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

A. PETKUS
Cicėro ‘ Phone Cicero 2109

10734 Michigan Avė
Phone Piillman 5703

giausia 
šiužąs, 
kon. P 
phsiįrė 
kiti konkursantai laike 
tos savaites, kaip tai M. Rat 
kevičienė, Frank Bulaw ir ke
letas kitų. .gĮĮj

Be konkursantų, laike pra 
eitos savaitės 
sidarbavo p. 1 
Thomas Dolan 
gerą darbą gaus tikietus į 
bankietą dykai. Kaip seksis 
šią savaitę musų darbštiems 
kon k ursa nt a uis, pakalbėsi me 
ateinantį antradienį šiame 
skyriuje.

Karolina Gura.
P-nia Karolina Gura 

ąuctte Parko sena gyventoja. 
Ją įrašė Draugijon p. K. Ste
ponavičius. PjAia Gura, pa
žangi moteris, aktyviai daly
vauja musų kultūriniame gy
venime, lanko visus geresnius 
parengimus. Taktinga, malo
naus budo moteris.

Karolina Mickas.
Musų Draugijos nauja 

f>hid Karolina Mickas 
žinoma seno ir gero 
jos nario, p. Frank 
kuris užlaiko gražiai 
rubsiuvyklą 4146 Archer 
Gerą darbą atliko p. K. 
ponaviČius įrašydamas 
ponią Draugijon!

Kazimieras Kairis

_ ; Mai;y Budri? ,
čia vėl kita northsidietė, 

tai p-nia Mary^ Budris. Šią 
jauną, malonaus budo mote
riškę taipgi Draugijon įrašė 
musų geras darbuotojas V. 
Mankus.

P-nas Charles Puronas, 
bfįgfrtonp'arkietis (Jždnitorius, 
Įiiastėbėj^s “Naujlelibs^’ taip
gi sužinojęs hiib draugų, kad 
visi geri žmonės rašosi Chica
gos Lietuvių Draugijon, pats 
atvyko į Draugijos ofisą įsi
rašyti. Sumanyta, padaryta.

Ofiso Td. Cahiinet 6898
Ros. ToL Drezd 9191

Dr. A. A. Rodi
Rusas Gydytojas 

MotariAloi. Vyriui, 
chroniilni 

Ofisas 9192 te ~ 
arti Birt State 

Valandos: 2—4, 7—9 vai, 
daliomis Ir tvontadienlali

ši nauja ir jauna musų 
Draugijos narė, p-lė Frances 
Sadauskaitė, baigusi Chica
gos Universitetą, gavusi mo
kytojos laipsnį. Dabar sekre
toriauja didelei firmai. Veikli 
Kultūros Ratelio narė.

Telefonas Yards 0994

4681 South Ashlaad Avobm
■ • / ' ofiso valandos t" ‘ 1 !*v 

Nuo 10 iki 12 dions, 2 iki 8 po pietį 
7 Iki 8 vai. Ned<L nuo 10 Ud 12

Bes. TOlephono Plast 2400

musų Draugijos
Aldona Sabaliaus- 

lankiusi kolegiją —

Dr. Ą. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
" Ofisas ir Rezidencija: ’ 
2519 West 43rd St 

•VAliANdOSt'Nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
X iki 8 po piet, nuo 6 iki 8:80 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p.p. 

lhL LAFAYETTE 8051.

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9-9 
2420 West Marųuette Road 
arti Western Avė. Hemlock 7828

i Edivard Kasper.
... , i r\.y.. kf.

n Jaunuolis Edwardaš 'kasper 
yra brolis p-les M. KaspČi’; jis 
irgi įsirašė Chicagos Lietuvių 
Draugijon. Jaunas Edwardas 
yra baigęs aukštesnę mokyk
lą, gabus mechanikas, įdomau 
ja orlaivininkyste. Tūlą laiką 
dirbo mechaniku prie orlaivių 
taisymo.

Draugijos sekretorius V. 
Mankus nėra > konkursantas, 
bet jis, pasitaikius tinkamai 
progai, jos Nepraleidžia. Ir 
štai Draugijon jis' įrašė dvi 
jaunas moteris,j plūs northsi- 
dietes.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

_.Tel. Varde 1829 
fįĘjSMįįlh Pritaiko Akinius

Kreivas Akis * 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St 
f kampas Halsted St. 

Valandos uo 10—4, nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2348

Dr. Bertash 
756 West 35th St

Cor. of 85th and Ralsted Sta.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 

* Nedaliomis pagal sutarti.

Jonaviciaus 
darbo produktas.‘T-Ss K. Kai
ris yra pažangus žmogus, mu
sų organizacijų ir spaudos ak
tyvus rėmėjas. Dar iki šiam 
laikui nebuvo nariu Chicagos 
Lietuvių Draugijos, o dabar jis 
jau čia. P-as Kairis amatu yra 
dženitorius.

Naujas konkursantas A. L. 
Skirmontas pačioj pradžioj 
savo darbo pasirodė tikrai 
vyriškai. Laike vienos savai
tės gavo keturis naujus na
rius. Kaip jam seksis toliau, 
tai ateities klausimas, bet pra
džia gera. Iš moterų sekmin- 

darbuojasi 
Neblogai 

Galskiui. 
pirmyn ir

Dr. Herzman 
rIŠ RUSIJOS '

Gerai lietuviams kinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas ehi* 
rurgas ir akušeris, r r ’

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, motom ir vaikų pagal fMUH 
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.
*Ofisas Ir Laboratorija: 

1084 W. 18th SU neteli Morgan 84

. fiUGIS
ADVOKATAS

127 N. Dearborn St. 
•Tel. Central 4411-2 

8323 So. Halsted St.

Bertlia \ Dilbas 
? v ?į •

ši jauna p-lė, <Ber|ha Dil- 
baš, yra išHohiewood, III. 
Ją įrašė inus4/ Honkūrsantas 
A. L. Skinnoątąs. Gerai 
jaunos spėkos pas mus 
mingai auginamos.

Albert Cbaponis.
Čia vėl jaunuolis iš Harvey, 

kurį įrašė musų geras kon
kursantas p. A. L. Skirmon
tas. Jeigu ji. Skirmontui taip 
sėkmingai darbas eis ir to
liau, tai jis visus Ųarvey jau
nuolius surašys Draugijon. 
Gerai, Antanai, kad moki dir
bti praktišką dai’bą^

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashland Avenue. * 
Res. 6515 S. Rockwell St. 
Telephone: Republic 9723.

Res. 1227 S. 50 Ave^ Cicero 
Telephone: Cicero 5395.

Malonu pastebėti, kad at
einant prie kokurso už

mušą konkursantų 
darosi našesnis. Kai 
konkursantai žengia 
pirmyn. Ypač Senas 

stebuklus”. Jei 
dar jis gali pasivyti 

žymiausia musų kon-

na, kad darbi 
eis sėkmingai! 
naiįji natini: < 
t" 'J'4 t > f.<* . .

Agota Skirmontienė ir Agneš 
Skh-montaltė' * ” "

R-ia Agota Skirmontienė, 
žmoha musų darbuotojo Anta
no L. Skirmonto iš Harvey. 
Musų konkursantas praktiškas 
žmogus, konkurso' darbą pra
dėjo iš ' nąinį -U pirmiau’sia 
įrašė savo žmoną įr jauną dūk-

Lucy Sadauskaitė.
Tai sesuo p-lės Frances Sa

dauskaitės. Musų Draugijos 
nare yra baigusi Lindbloju 
įliokyklą, Jankiusi vakarinius 
kursus Northweslern Univer-

Konkursanto K. Ste 
poįąyičiąus įrąiytį 

nagu nariai

KITATAUČIAI

Musų geras konkursantas 
V. B. Ambrose atliko gerą 
darbą įrašydamas Chicagos 
Lietuvių Draugijon pp. Dul- 
kinius—jie yra malonaus bu
do, inteligentiški žmonės. 
P-nai Dulkiniai gyvena Mar- 
quette Parko apielinkėje.

Marion Petrulis.

Konkursanto P. Gal
? I .'1 Vii H'IL > . •}, ■ i 1 -

Dr. Charles Segal 
OFISAS " "* rr '

4729 So. Ashland Avė. 
2 hite ’ 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOSi • 

Nuo 10 !Y1 12 vaVrfto. nuo S Ud 4 
vaL po pietų Ir nuo '7 Ud 8 JO vaL 
vakaro, r Nediliomh nuo 10 Ud 12 
valandai dienų.

V U Phone MID WAY 288U

: J. F. EUPĘIĘIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

LJ.ZOLP 
1646 West 46th Street < Phones Boulevard 5203-8418

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPASEUDEIKIS

' ir TĖVAS ” ’ ' '
Laidotuvių Sąlygos 

Lengvata Išmokšjhaata

REl’ublic 8»10
6340 So. Kedzie Avenue

• V-r • ’ < ♦ f l

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių

DR. MONTVIDASv Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius. 
■ ■■■■,■ , I— ............... ................. ■■ i . ■■■■ .... R ■■■■■■«■ ....... . .............. ailllll .......       »-■.
Draugijos konkurso ofisas atdaras dvi dienas savaitSje —panedeliais ir ketvorgais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. 
vakaro. Konkurso dalyviai arba norinti istoti Chicagos Lietuvių Draugijon, malonėkite pribūti j Draugijos ofisą 

1 > čia pažymėtu laiku.
Draugijos Ofisas: 1739 South Halsted Street,

■^5*.
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tavernų

Paul Leasas
t

padėtis nu Olan

nauji nariai

EXTRA DIDUMASsmagu

Uršulė Rimkus

be extra mokesčio
na

$4950Rija
\nnc Stoikus

PlovyklaSpecialiai ABCVera Skusevičiutė

J u Ii a Balsis.

šios

Julė Miliauskienė

PETER PEN
isi

Daniel Gricius.

Lietuvos prekybos 
santykiai su Itali
ja, Belgija, Olan-

Liepos 25 dienų Mikylų kai 
me Lekėčių vaisė. Sakių apsk 
ukininkčs Onos Mogerytės u

Draugi* 
Daniel

[nlonrlle Mikulėna.

P-nas Kaz. Miliauskas

Tub turi naujausį 
Skalbinių

P0WN 
WE 
GO/

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

Rado daug sepoviš 
kų pinigų

šia būdavot! Maruuvtle Parko 
apielinkčjc. Tūlų laikų buvęs 
valgyklos biznyje, o dabar už
laiko gerpi įrengtų 
2151 W. GOth St.

Kiti ABC Modeliai taip 
pigiai kaip

geležinkelį, su- 
Biržų-Pusvalio' 

patobulės.
1 sb.—

baigtos, bot ti
žiomis dienomis 
galutinis painu-

praeityje, bet, jei tai galitpn, 
dėti pastangų ją išplėsti ba
lanso lygsvaros pagrindu. Šia 
proga butų galima pareikšti
pageidavimų, kad Lietuva d m te
ginu pirktų Olandijoje, ypač
daržovių, manykis kanapių, ge
lių ir kitokių Olandijoje iki šiol 
perkamų prekių, nes 
prekyboje su Olandija 
su naudai.

sh/
tuat

Priimsim j Mainus Jūsų se
nį plovyklą ir nurokuosim 
nuo bilos atsižvelgiant į se

numų ir gerumų jos.

jusiu varinių senoviškų pini
gų. Varinių monetų buvo tiek 
daug, kad darbininkai prisi
dėjo kišenius. Su dideliu susi) 
domėjimu jie žiūrinėjo ir na
grinėjo mažus pinigėlius. Ant 
vienų pinigėlių matyti Lietu
vos vytis, ant kilų erelis. Me
tai nnl pinigėlių yru matyti. 
Jie yra 1660—1(166 m.

Tai yra įdomus archeologi
nis radinys, kuriuo turėtų su
sidomėti archeologijos komi
sija, nes pas darbininkus tie 
pinigai gali išsimėtyti, be jo
kios jų vertės. Tokio didelio 
senovės pinigų kiekio tuo tar
pu Lietuvoje, rodos, nebuvo 
niekur atrasta.

KAUNAS. — Užsienių rei
kalų ministerijos ekonominio 
departamento direktorius St. 
Kuzminskas grįžęs iš ilgesnės 
kelionės po užsienius, kur bu
vo nuvykęs įvairiais Lietuvos 
ekonominiais reikalais ' tartis 
su kitų valstybių vyriausybė
mis, musų bendradarbiui kai 
kų papasakojo apie kelionės re
zultatus.

Į Italiją, pagal susitarimų 
yra galimybių eksportuoti eilę 
žemės ūkio gumini^, pav., svie
stų, kiaušinius, bulves, žarnas, 
ašutus, kiaulieną, šaldytų gal
vijienų, konservus, be to, celu- 
lozę ir fanerų.

Eksportininkams būtinas rei
kalas arčiau susipažinti su; Ita
lijos rinka, padėtimi, Italijos 
vartotojų papročiais, skoniu, 
pirkliais, atitinkamomis firmo
mis, išsiderėti tinkamas kainas, 
sutvarkyti transportų laivais, 
parengti prekes, kaip jos var
tojamos Italijoje. Tik tų dar
bų atlikus bus galimas naudin
gas sitfsitaritno išnaudojimas.

— Iš Italijos mes įvešimė 
tekstiles gaminių, medvilnes 
audinių, dirbtinio šilko, med
vilnių siūlų, galanterijos pre
kių, įvairių vaisių. Iš suminė
tų audinių pirmiausia įveža- 
me tokių, kokių Lietuvoje ne
gaminama. - •' • \

— Kas pasiekta Belgijoje?
— Belgams savo valiuta nu 

vertinus padėtis pasilietė. Pa
sikalbėjimo metu su Belgijos 
vyriausybės atstovais paaiškė
jo, kad Belgų valiutos numu- 
šimas tuo tarpu neperdaugiątf- 
sia atsilieps j kainas, tačiau 
musų tvirtos valiutos santyky
je turi tendencijos kristi. To
kiu budu tenka laukti bloges-

rys, o p-ių Rimkienę 
dabar Senas Petras 
Draugijom

yra 
jau senai nariu Draugijoje, o 
dabar Senas Petras įrašė ir 
jo žmonų. Abu Miliauskai bus 
Draugijos nariai. Puiku, čia 
pravartu priminti, kad pp. 
Miliauskai užlaiko gražiai į- 
rengtą “rodhouzę,” žinomų

šią jaunų moteriškę Chica- 
Liehivių Draugijon įrašė 
P. šiužąs; ji yra westsl- 

Musų konkursai! t ė vi- 
' miesto kampeliuose ge- 

Draugijai narių suranda.

kaipo Charles Inn, 83rd ir 
Kean avė. Atvažiavus j Tau
tiškas kapines, čia verta už
sukti 
mas malonus

TMIS 
OOiblG

Tai 18-tos apielinkės 
gyventoja, kuri gražiai 
įėjo šeimynų, praktiška 
šeimyninkė. P-nas 
jau seniai yra Draugijos ne

tiktai 
įrašė

Konkursantės Pet 
ronėlčs šiužąs įra 
syti nauji nariai

ši jauna graži panelė, duk
tė i>nios Uršulės Slotkienės, 
901 W. 35th St., kuri užlaiko 
gražiai įrengtų tavernos biz
nį. šių jaunuolę Draugijon 
įrašė Senas Petras.

— O kokia 
dija?

Viena musų 
klų j Olandiją yra arkliai. Nuo 
gegužės mėnesio olandai įvedė 
kai kurių importuojamų ark
lių draudimų, aukštesnio ugi? 
arkliams kontingentus, tuo pa
čiu apsunkino mums arklių įve
žimų. Dėl susidariusių trukdy
mų buvo reikalas pasikeisti 
nuomonėmis ir surasti galimy
bių trukdymams pašalinti. Pa
sikalbėjimo metu paaiškėjo abi
pusis noras ne tik užtikrinti 
prekybinės apyvartos didumų

p-ia 
So. Chicago 

avė., užlaiko puikiai įrengtų 
tavernų. Yra gero budo, su
mani ir inteligentiška moteri
škė. P-ia Balsienė buvo mote
ris velionio Balsio, kuris porų 
mėnesių atgal mirė.

šiuos jaunus inteligentiškus 
Žmones įrašė Chicagos Lietu
vių Draugijon musų darbšti 
konkursantė p-nia P. šiužąs. 
P-nai Žur turi nuosavų beker
pės biznį 2622 XVest 691h St. 
Pats p. žur yrn geras muzi
kantas, akordionistas, ji pati 
inteligentiška moteriškė.

balansas 
yra mu-

Draugijos nauja narė
Balsienė, 7301

P-nia Stelmokienė, 839 W. 
34 th st„ yra motina žyniaus 
jaunuolio, Antano Stelmoko, 
“Birthčs** choro darbuotojo, 
dainininko, buvusio vedėjo 
“Naujienose1* skyriaus anglų 
kalboje, kurs dabar Chicagos 
universitete studijuoja teises. 
Garbė p-niai Stelmokienei, 
kad ji sugebėjo išauklėti taip 
gražiai sūnų. Chicagos Lietu
vių Draugijon p-nią Slelmo- 
kienę įrašė Senas Petras.

Tai “Miss Naujienos 1935** 
Musų Draugijos nauja narė 
P'-lė Survilas, laimėjo gražu- 
mo-populiarumo konkeste pir
ma laipsnį, geriau pasakius, 
liko pripažinta gražiausia lie
tuvaitė Chicagoje 1935 m., c 
Senas Petras šių gražuolę įra
šė Chicagos Lietuvių Draugi
jon. Chicagos Lietuvių Drau
gija yra žinoma kaipo pro
tingų ir gražių žmonių drau-

sena 
išauk- 
namų 

Rimkus

Naujas Draugijos narys, ja 
Paul Leasas, 3427 South Hals- 
ted St., yra senas Brldgeporto 
gyventojas, biznierius. Dauge
lį metų jis užlaiko gerai Įren
gtų biznį—rūbų, marškinių, 
skrybėlių ir kitų daiktų gra
žiam žmogaus kūno papuoši
mui. Chicagos Lietuvių Drau
gijos nariai I^ridgeporte Ir 
kitur prisimins, kad jų bend
ros organizacijos narys yra 
čia pažymėtame biznyje, rei
kale ateis pasipirkti.

Chicagos Lietuvių 
jos naujas narys, j 
Gricius, 2457 W. 69th st., yra 
lietuviams plačiai žinomas 
žmogus. Ponas D. Gri
cius, jaunas būdamas, yra 
lankęs Valparaiso universite
tų, vėliau buvo namų budavo- 
jimo kontraktorius, pastatė 
107 naujus namus ir keliatų 
šimtų senų namų pataisė. Jo 

gražus namai daugiau-

Biržuose ir Šiauliuose depo 
prilaikomi naujiems garve
žiams. Be to, Biržuose ir Pet
rašiūnuose statomi vandens 
bokštai garvežiams vandeniu 
aprūpinti.

Praplatintus 
sisieklmas su 
rajonu žymiai

gos 
kon.
dietė
silose

60 į 75 centimetrų jilotį (kaip 
Pancvėžlo-UtcnoH ruože). Ge
ležinkelio linija bus persiųsta 
iki rugsėjo mėn., kol bus pra
dėtas cukr. runkelių perveži
mas. Šiuo metu geležinkelio 
persiuvimui stiprinamas pyli
mas, statoma visa eilė naujif 
tiltų ir remontuojami senieji, 
Joniškėlyje statoma mūrinė 
stotis ir kita.

Praplatintam šiaulių-Biržų 
ruožui Čekoslovakijoj užsaky
ti 5 nauji garvežiai, Siaurųjų 
geležinkelių dirbtuvėse pa
dirbti 8 nauji vagonai iki 15 
tonų laipumo. Dirbami taip 
pat nauji keleiviniai, pašto— 
bagažo vagonai ir ledaunės.

įmokėti 
kitus infinesi- 
Iiiuis iSniokė- 

jimais su 
elektros

< bilomis

nių sąlygų mums eksportui į 
Belgiją kąinų atžvilgiu.

Todėl dabar prekybos santy
kių su Belgija sureguliavimas 
turi bu’ti sukoncentruotas jau 
turimų pozicijų sustiprinimo 
kryptimi su labai nedidelėmis 
galimybėmis Jas išplėsti.

Pereitų metų susitarimo pe
riodas užsibaigė naudingai 
ūbiems kraštams. Nors susita
rimo galiojimo metų bėgyje 
prekyba vystėsi Lietuvos ne- 
liaudnl, tačiau metų pabnigo-' PranleČiamaS 
je bnlansus buvo išlygintas pu- .. v 
pildomais belgų užpirkimais gCltZln
Lietuvoje. Bendrai apyvartos 
sumos iš vienos ir kitos pusės 
išsiplėtė daugiau negu* tikėta 
si. Nors derybos dėl naujo su 
gitarinio nėra 
kimusi, kad 
bus sudaryta

1 we 
MAO rr. MOV

Joaaph Maluah Mr«. Matuok
Prieš kiek laiko savo namuose Lorain, Ohio, rasta nužu

dyta Mrs. Meluch, 22 m., buvusi Dorot.hy Kline iš Dearborn, 
Mich. Policija ieško jos vyro, kurį ji tik penkios savaitės atgal 
vedė. Jis mėgo vaidinti detektyvą ir prisistatydavo “valdžios 
agentu k-32”.

Chicagos Lietuvių 
Draugija

• ši didele ABC plovykla talpina sa
vyje nuo 8 iki 9 svarų skalbinių vienų 
sykį. Kitos plovyklos ta pačia kaina 
turi įtalpos tik 6 svarus skalbinių. Už 
tuos pačius pinigus jus gaunate extra 
didumą; reiškia greičiau išskalbsite 
savo skalbinius 
“corrugated” išmarginimą

m ir pažymėtų ant musų tavorų, pa- COMMONWEALTH EDISON 
prastai turit būti dadita 3%diltak- A

kia įmokėti, o kitus lengvais mine-
tintais iimokijimait prie elektros bi- 72 West Adams St. —152 So. Dearborn St

Telepboiee RANdolpb taoo, Lotai įįj
------------ ‘ 111161. Mich. Ava.

.va, 892 W. 6>rJS«.
. 29501.92ndS€.

Ši jauna panelė, nauja Chi
cagos Lietuvių Draugijos narė, 
yra Illinois Universiteto stu
dentė. Ji studijuoja muziką. 
Pirmiau p-lė Skusevičiutė bu
vo aktyvi Pirmyn choro narė, 
operetėje “Pepita” lošė vado
vaujamą rolę. įstojus riniver- 
sitetan, gyvenimo sąlygų ver
čiama, Pirmyn chorą turėjo 
apleisti. Pl-nai Skusevičiai, 
p-lčs Veros tėvai, turi groser- 
nės ir bučernės biznį 3801 W. 
60th st.

šią žymią lietuvaitę Chica
gos Lietuvių Draugijon įrašė 
musų darbštus konkursantas 
Frank Bulaw.

Peter Young.
P-nns Peter Young, seniau 

čia buvęs Forest Preservo jio- 
licijantu, atitarnavęs Jungti
nių Valstijų armijoj, o dabar 
užlaiko gražiai įrengtą užeigą 
prie pat Tautiškų kapinių var
tų. čia be alučio dar galima 
gauti saldainių, šaltkošės, ci
garų ir tt. P-nas Youn8 yra 
draugiškas žmogus, 
pas jį laikas praleisti

gręžikas turi “touch release,** ir apsau
gotas nuo pirštų {kliuvinio. Stipriai 
padaryta, ilgai devėsis. Pamatykite šį 
modelį artimiausioj elektrikinėj krau- 
tuvėj. Jus galit pabandyti ABC pio- 
vyklą savo namuose be jokios atsako
mybės.

Aleksas Kučinskas.
Musų Draugijos naujas 

rys, Aleksas Kučinskas, 82nd 
ir Kean avė., čia užlaiko ge
rai įrengtą taverną. Vasaros 
metu šią taverną (roadhou- 
sę) buvo parendavęs p. F. 
Gedminui, 10001 So. Commer- 
cial Avė., bet dabartiniu laiku 
pp. Kučinskas vėl Čia grįžo. 
Kitą taverną p-nai Kučinskai 
turi prie 59th ir Lowe avė. 
P-nai Kučinskai yra malonaus 
budo žmones.

Vidor ir Stella Schultz
Musų naujas Draugijos na

rys, p. V. J. Schultz, yra Lie
tuvių Tautiškų kapinių gas- 
padorius, jis čia yra įvedęs 
pavyzdingą tvarką, žinomas 
kaipo rimtas, praktiškas 
žmogus. Sykiu įsirašė Drau
gijon ir p. Schultz’o inteligen
tiška žmona Stella. Abu pp. 
Schultz’sai dabar yra Chica
gos Lietuviij Draugijos nariai. 
Kreditas Senam Petrui už 
lintehigentiškos šeimynos 
šymą Draugijon.
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KETINA “RUNYTI” I PREZIDENTUS

MUSSOLINI NORI KARO

riūs

PASIRODĖ KUO TURTINGAS

ĮVAIRENYBES

JUODU NEBUVO ARIJAI

LENKIJOS PERGALE ANT RUSŲ

papo

skai

98.00
4.00

$8.00
4.00
2.00

taip pat, kaip ne-
“chameleonai” ii

17.00
3.50
1.75
1.25Entered as Second Ctasa Mattel 

March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

KODĖL KOMUNISTAI ATIDĄ 
RĖ MITINGĄ SU MALDA?

Subacrtption Ra tat:
98.00 per year fa Canada
97.00 per year outside of Chicago
98.00 per year fa Chicago 
3o per copy.

Žuvis, kuri rodė 
kelią laivams

prieš 50 
pasirodė 

kelio lai
tas pilo- 
o (Mdžin-

Lenkams darėsi riesta. Bolševikų pulkai jau buvė 
priėję prie Varšuvos vartų. Bet Lenkijos ponus išgel
bėjo franeuzai, atsiųsdami savo generolus perorgani
zuoti jos kariuomenę ir aprūpindami jų. amunicija. Da
bar lenkai ėmė mušti ir vyti rusus, iki šie prisipažino 
esą sumušti. Rygoje buvo pasirašyta taikos sutartis, 
pagal kurių lenkai ne tik atsiėmė visų savo teritorijų, 
bet ir gavo didelį sklypų Baltgudijos. šita pergale pa
drąsinti, lenkai paskui pasigrobė ir Vilnių. O Pilsuds
kis pasidarė lenkų tautos didvyris.

Pažvelgus dabar atgal į praeitus 15 metų, galima 
pasąkyti, kad bolševikų pralaimėjimas tame kare su 
lenkais sudavė mirties smūgį Maskvos viltims iššaukti 
bolševikiškų revoliucijų pasaulyje. Savo svajonių apie 
"pasaulio revoliucijų” bolševizmo vadai dar ilgai nega
lėjo atsižadėti — tik dabar, 7-ame kominterno. kongre
se! jos yra galutinai laidojamos; bet po to karo "pasau
lio rev.oliucija” jau nenužengė nė vieno žinksnio prie-

Pirmiaus kai 
Tysliava įneš j 
daug turtingą 
nors teigiamo, 
tik, anot Duonelaičio, 
kų kvapą padarč”...

visiems, jog dar 
didžiuma (? —

lis baltas banginis. Iš kitr jis 
atsirado, niekas negalėjo su
sekti. Tik savo pareigas ban
ginis ėjo puikiausiai. Kad jis 
dažniausiai pasirodydavo ties 
Peloruso iškyšuliu, tai jurinin
kai jam davė “Peloruso Juo
zo” vardą. “Peloruso Juozas” 
sutikdavo laivus ties iškyšuliu, 
kelis kartus apie juos apiplauk
davo ir paskiau stodavo per 
šimtą metrų nuo laivo prieša
kio ir plaukdavo, rodydamas 
kelią per sąsiaurį. Nei vienas 
laivas, kurį vedė banginis “Pe
loruso Juozas” nesudužo. Iš
vedus vieną laivą per sąsiau
rį, jis plaukdavo ateinančio iš 
kitos puses laivo pasitikti, ku
rį taip pat pervesdavo per są
siaurį. Jurininkai tiek buvo 
prie banginio pripratę, kad be 
jo nenorėjo sąsiauriu plauk-

N.” fted.). 
Kaip laisvamanius, taip ir 
tikinčiuosius darbininkus ne
pakenčiamos darbo sąlygos 
ir skrdmna alga priverčia 
išeiti f streiką. Rėikia stoti 
į pikietų eiles, čia mes šau
kiame visus bendrai stoti į 
kovą. Užpuola pikietus poli
cija ar kompanijų užlaiko
mi mušeikos,!, iškyla mūšiai, 
na, ir gal Viėhas kitas iš ti
kinčiųjų pikiėtuoftojų persi
žegnos ar supdteriaus kovoje 
gindamas savo klases fron-

Po pasaulinio karo “Peloru 
so Juozas” pasirodo rečiau. Ju 
rininkai spėja, kad baltasi! 
banginis jau paseno. Jis paly 
di tik tuos laivus, kurie jam 
matyt, patinka.

Maskvos diktatūra dar bandė kelis kartus ginklo 
pagelba padaryti perversmus Vokietijoje, Estijoje ir 
kitur, Ji ilgai kurstė pilietinį karų Kinijoje. Bet visos 
šitos pastangos nuėjo niekais. Jos tik stiprino tose ša
lyse, reakcijų. Jeigu ne komunistų "pučai” 1923 metais 
Vokietijoje, tenai šiandie Hitleris neviešpatautų. Jeigu 
ne Maskvos karas prieš tautinę Kinijos valdžių, kuri 
'vienu tarpu jau buvo bebaigianti sujungti visų Kini jų 
po viena vyriausybe, šiandie ant kinų sprando nesėdė
tų Japonija.

Leninas ir Trockis nesuprato, kad, pralaimėję mū
šį prie Varšuvos vartų, jie turėjo žiūrėti, kad "raudo
nasis durtuvas” butų kaip galint, greičiau padėtas į šalį 
ir kad Rusijos liaudis imtųsi ramaus rekonstrukcijos 
darbo. Reikėjo tuomet stoti į Tautų $ųjungų. Reikėjo 
padėti atsistoti ant. kojų mažomsioms nepriklausomoms 
tautoms. Reikėjo kartu su kitų šalių darbininkais ginti 
demokratijų nuo fašizmo ir militarizmo.

Bet Maskvos diktatūra pasirodė tokia Į>at akla, 
kaip Romos diktatūra. Ji troško naujų liaurų, naujų 
užkariavimų — ir neatsiekė nieko.

vedėjas perstatė pir- 
kunigą? Ir nejaugi 
organizatoriai, atida- 

susirinkimą, nežinojo, 
bus kalbama?

žinai diskredituoti, ir Lenkijoje butų įsitvirtinusi de- 
moktatija. Bet sovietų vadai dabar užsigeidė Napoleo
no liaurų. Trockis, kuris tuomet buvo bolševikų karo 
komisaras ir vyriausias "raudonosios” armijos vadas, 
leido vienų po kitos proklamacijas, šaukdamas savo 
pulkus "pačiupinėti raudonuoju durtuvu poniškųjų Len- 
krją” ("poščupat krasnym štykom panskuju Polšu”).

Pereitų sekmadienį Chicagos lenkai didelėmis iškil 
mėmis paminėjo Lenkijos 1920 metų pergalę ant bolše

Vieną dieną įvyko bjaurus 
pasikėsinimas prieš “Peloruso 
Juozą”, Atsitiktinai apie keis
tą baltą banginį išgirdo kažin 
koks anglas turistas, atvykęs 
į Zelandiją. Norėdamas “Pelo
ruso Juozą” pamatyti, jis pa
sisamdė laivelį vardu Pengvi- 
nas, ir išplaukė į sąsiaurį. Ban
ginis, pamatęs laivą, tuoj sto
jo į priešakį ir ėmė vesti. Bet 
anglas paėmė šautuvą ir įva
rė banginiui sprogstamąją kul
ką. Balta banginio oda apsipy
lė kraujais, ir jis tuoj pasinė
rė į gelmes, smarkiai supliauš
kėjęs uodega. Pengvino juri
ninkai vos neužmušė anglo už 
pasikėsinimą nužudyti jų ge
rąjį vadovą. Kilo bendras ne
pasitenkinimas.

Tai patyrusi Zelandijos vy
riausybė 1893 m. išleido įsta
tymą, kuriuo draudžiama lie
sti “Peloruso Juozą” — baltą 
banginį, grąsinant smarkiomis 
bausmėmis. Bet kelis metus po 
to banginis nesirodė, žuvo ne
maža laivų. Tik prieš pasauli
nį karą “Peloruso Juozas” vsl 
atsirado ii* pradėjo eiti senas 
piloto pareigas. Bet, pamatęs 
Pengvinų, jis tuojau slėpdavo
si, lyg žinodamas, kad iš šio 
laivo jis buvo pašautas. Ir vie
ną dieną Pengvinas sąsiaury 
sudužo. Prigėrė 10 žmonių. Ta: 
buvo baltojo banginio kerš-

Buknys bando įtikinti 
ty tojus, kad dauguma 
darbininkų dar esą dievobai
mingi, todėl kovoje už “savo 
klasės frontų” jie negalį apsi
eiti be poterių.

Šitas Buknio argumentas tai 
— klerikalų argumentas. Jisai 
pripažįsta kunigams dvasinę 
vadovybę darbininkų judėjime. 
Bet jau ir protesfonų kunigai 
šiandie yra tiek liberališki, kad 
jie nekiša poterių į mitingus, 
kurie įvyksta paprastose. sve
tainėse, o ne* bažnyčiose.

žodžiu, komunistai. pasidarė 
klerikalizmo pastumdėliai, ir 
dagi prasčiausios rųšies kleri
kalizmo — tokio, kaip “Tėvo 
Dieviškojo” (Father Divine) 
sekta, kuri yra prasiplatinusi 
tarpe pačių tamsiausiųjų neg-

“Vienybės” dabartinis redak
torius “nuprogresavo” jau taip 
toli, kad jisai nesisarmatija 
kartoti seną Sirvydo sufabri
kuotą melą apie tai, kad so
cialistai skelbę, jogei Lietuvai 
nereikią duoti “nei cento”. Pir- 
miaus jisai pats juokdavosi iš 
tos f ašistnojančių tautininkų 
kartojamos nesąmonės, pats 
nurodydavo,, kad socialistai pir
mutiniai iš visų1 lietuvių srovių 
pradėjo kovą dėl- Lietuvos ne
priklausomybės ir laisvės.

Mums tie TysHavos plepalai 
hėprilips — 
prilips ir jo 
kitokį plūdimai. Jisai tik pats 
save jais char&kterizuoja. Ne 
mes vieni, bet ir platesnioji 
visuomenė turi, šiėk-tiek stebė
tis, kad po neva literato ir

Tas rusų-lenkų karas buvo vienas nelaimingiausių- 
jų konflliktų naujosios gadynės Europoje. Jį pradėjo 
lenkai, užsimanę atplėšti nuo Rusijos Ukrainų. Tai bu
vo Pilsudskio ir lenkų bajorijoj didybės manija. Jie no
rėjo įsteigti valstybę "nuo juros iki jūros”. Vos spėjusi 
nusikratyti svetimo jungo, Lenkija jau siekė pavergti 
kitas tautas.

Pradžioje jai sekėsi. Lenkų legionai jau buvo pa
ėmę Kijevu. Bet paskui sovietų armija pradėjo juos 
pliekti ir stumti atgal Rusams į pagelbų atėjo Ukrai
nos valstiečiai, kurie žinojo, kad lenkų bajorai nėra jų 
draugai. "Raudonoji” sovietų armija išvijo lenkus iš 
Ukrainos ir nustūmė iki pat Varšuvos.

Nuo šito pasisekimo apsvaigo bolševikams galvos. 
Išpylę kailį Pilsudskio legionams, jie turėjo tuo pasi
tenkinti ir padaryti su Lenkija žmoniškų taikų. Tuo-

Pagaršėjęs savo reikalavimais išsunkti turtuolius senato- 
Huey P. Long nesenai pareiškė, kad jis tur būt busiąs pri

verstas “ruriyti” j prezidentus. Jis labai esąs nepatenkintas 
Roosovelto nuolaidumu, ir sako, kad Booseveltas jokios tvar
kos Amerikoje nepadaręs. Senatorius Long Amerikos spaudoj 
yra gavęs vardą “Kingfish”.

t> V
moj yra religiški (kas Buk 
niui tai sakė? — “N.” Red.)

proto tuštuma 
toks budo skystumas.

kas manė, kad 
musų ne per- 
publicistiką ką 
bet, deja, jisai 

nešvan-

Naujiaaoa eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted SL, Chicago, 
m. Telefonas Canal 8500.

Trijų valstybių konferencija, kuri buvo susirinkusi 
Paryžiuje surasti taikos kelių Italijos-Ethiopijos ginčui 
išspręsti, išsiskirstė, neatlikusi nieko. Diktatorius Mus- 
solini atmetė visus kompr&niso pasiūlymus. Jisai nesu
tiko svarstyti net tokį anglų ir franeuzų planų, pagal 
kurį Italija butų gavusi didelių ekonominių koncesijų 
Ethiopijoje ir kontrolę ant jos armijos ir policijos. 
Mussolini nori visiškai aneksuoti (prijungti prie Itali
jos) tų Afrikos karalystę, ir kadangi kitos dvi valsty
bės — anglai ir franeuzai šitokių propozicijų priimti 
negali, tai jų atstovams nebeliko nieko kita, kaip pasi
traukti iš konferencijos.

Savo tikslų Mussolini gali pasiekti tiktai karo ke
liu. Todėl Anglijos ir Francijos uždavinys dabar yra 
pasirinkti: ar jiedvi priešinsis Italijos atakai prieš 
Ethiopijų, ar ne. Visuomenės opinija Anglijoje reika
lauja, kad valdžia imtųsi stiprių priemonių prieš taikos 
laužytojų, ir toliaus, reikia manyti, šis Anglijos nusi
statymas darysis vis griežtesnis. Franeuzai, kurie iki 
šiol pataikavo Italijai, bijodami, kad be jos pagelbos, 
juos suės Hitleris, nebegalės daugiaus Mussolini remti, 
kada jisai atvirai veržiasi į karų.

Taigi klausimas, ar Italijos diktatorius šitokiose 
aplinkybėse drįs kariauti?

Savo atkaklumu jisai pasidarė sau perdaug priešų. 
Tame yra, gal būt, vienintelė viltis, kad paskutinėje va
landoje jisai dar bus sulaikytas nuo karo. Jeigu Mus
solini butų elgęsis diplųipąt^kiau, dabartinė padėtis bu
tų visai be vilties.

Garsusis komikas Will Rogers ir paskilbęs lakūnas 
Wiley Post nebuvo "arijų” veislės. Juodu nebuvo net 
grynai baltosios rasės. Jų dviejų gyslose tekėjo; maišy
tas baltveidžių ir indi jonų kraujas. Juokdarys Rogers 
šitų savo indijoniškos kilmės faktų išreiškė sųmojingu 
pasakymu: "Mano senoliai neatvyko į šį kraštų ‘May- 
floweri laivu, bet jie jį pasitiko!”

O betgi tuodu asmens pasižymėjo’ tokiais gabumais, 
kokių reikia paieškoti visame pasaulyje. Visi pripažįsta 
jiem nepaprastus nuopelnus ii’ gerbia jų atmintį.

: -’į Yra Hitlerio pakalikų Amerikoje, kurie mėgina 
paskleisti “rasizmo” teorijų tarpe šios šalies žmonių. 
Bet jie čia neturės pasisekimo. Amerikoje, kuri didžiuo
jasi Rogers’o ir Post’o vardais, niekuomet neprigis ta 
"idėja”, kad arijų veislės žmonės esu geresni už kitus.

“Aišku 
milžinišką 
“N.” Red.) žmonių yra ti
kinčiais j pomirtinį gyveni
mų ir yra susirišę su viena 
ar kita religine sekta. Fab
rikuose, mainose, ant farmų, 
prie Works Progressive (? 
— “N.” Red.) Adm. dirban
tieji žmonės didelėj didžiu-

NAUJIENOS
The Lithuanlan Daily Naws 

PnbUshed Daily Ezcapt Sunday by 
The Uthuanian New> Pub., Co., Ino.

1739 Soafa Halated Street 
Talephone CANal 8500

Naujoji Zelandija — anglų 
dominija ir susideda iš dvie
jų didelių salų, kurias skiria 
neplatus Cooko sąsiauris. Lai
vams, plaukiantiems susisieki
mą tarp Naujosios Zelandijos 
ir Australijos, Cooko sąsiau
ris labai pavojingas dėl tirštų 
žiemos rūkų ir gausingų po
vandeninių uolų. Daug laivų 
tame sąsiaury sudužo ir nu
skendo, 

f Bet daugiau kaip 
metų Cooko sąsiaury 
savotiškas pilotas — 
vams rodytojas. Bet 

poeto, paviršium pasirodė besi- tas buvo ne žmogus,

Ufsakymo kaina:
Chicagoje —« paštu: 

Motame ---------------
Pusei motų 
Trims mėnesiams______

• Dviem mėnesiams
’ Vienam mėnesiui ...........
Chicagoj per išnešiotojus: 

į Viena kopija __
Savaitei_____ ____ —___
Mėnesiui______________

Suvienytose Valstijose, no Chleagoj, 
pašte i

.Metams
Pusei motų eeoooooooo 

Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Liotnvon ir kitur uisieniuoso 
(Atpiginta)

Metams .......
Pusei metų----- -
Trims mėnesiams 
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su ušsakymu.

Ima juokai, atsiminus, kad slepianti tokia 
prieš 15 metų savo “revoliuci 
nę” karjerą komunistai pradč 
jo, kaipo aršiausieji (net kar 
tais iV akiplėšiški) “bezbožni 
kai” t

Tai, girdi, ar butų išmintin
ga iš tokio persižegnojusio ar
ba “supoteriavušio” pikietuoto- 
jo šaipytis?

Bet tai irgi humbųgas.
Norėdamas nugąsdinti savo 

skaitytojus, Buknys pasakoja 
apie pikietavimą streikuose ir 
apie mūšius. Bet juk mitinge, 
kurį r.engė komunistai, nebuvo 
nei mūšių su kompanijų mušei
komis, nei kokių kitų pavojų — 
tai ko gi tenai butų turėję 
žmonės žegnotis ir iš baimės 
šauktis prie Dievo?

Tai viena. O antra, čia eina 
kalba ne apie atskirus tikin
čiuosius žmones, kuriė iŠ seno 
papročio kartais pėrsižegnoja, 
kada jie ko nors nusigąsta, 
bet apie kalbėtoją, kurį komu
nistai pasodino ant estrados ir 
perstatė publikai, kad jisai iš
reikštų mitingo tikslus. Ir tas 
kalbėtojas rengėjų vardu 
teriavo!

Savo masinį mitingą “prieš 
karą ir fašizmąjį^komunistai 
Brooklyne, rugpjūčio 3 d., ati
darė su malda. Dabar mūsiš
kiai bimbininkai iš kailio ne
riasi, aiškindamiesi, kodėl jie 
taip pasielgė. Pirmas jų pasi
teisinimas buvo toks, kad mi
nėtame mitinge dalyvavę daug 
dievobaimingų žmėnių — neg
rų kunigas Divine (kuris save 
vadina “dievu”) su savo sek
ta, protestonų kunigai ir jų 
parapijonai; o komunistai, ku
rie toje dievobaimingoje kuni
gų ir davatkų minioje maišėsi, 
negalėję jiems uždrausti kalbė
ti maldą.

Tai, žinoma, humbugas, nes 
ne “Father Divine” su savo 
pasekėjais rengė tą mitingą, 
bet — koriiunistai. Jie mitingą 
organizavo, jie jį reklamavo ir 
jie mitinge vedė tvarką. Jeigu 
komunistai nebūtų norėję pra
dėti mitingą su malda, tai kam 
tvarkos 
miausia 
mitingo 
rydami 
apie ką

Tai negirdėtas dalykas, kad 
rengiant didelį mitingą nebūtų 
iš anksta padarytas programas, 
pažymėti kalbėtojai ir susiži
nota su kalbėtojais apie .jų kal
bų temas. Jeigu komunistai 
šitaip organizuoja savo mitin
gus “kovai prieš karą ir fašiz
mą”, tai jie gali pašaukti į 
estradą ir kokį nors fašistą, 
kuris, atsistojęs prieš publiką, 
vietoje prakalbos, šauks “Heli 
Hitler”!

Bimbos pomočnikas Buknys 
dabar bando 
“išaiškinti 
vėje”:

Miestietis skaito aprašymus farmų pardavimui

t!

» ■
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SLIDUS HOLDING KOMPANIJOS MAGNATAS

PooahDntas mino run tonas |7.00

25 ouncei for25^
lalsted

Žudosi

Ohio

Už gerą atsimoka blogu

KULTŪRA” No. 6-7

Vienutinė Tokia

Anglų Kalboj

The Daina
Juozapas Keturakis

» ., « 1 ' V ■ t 'r.l V1'*'*"* ■ i'."

susirasti

jums reikia

Pravažiavo Chicagą 
Rogers’v šeimyna

rULLPACK 

NO iLACK 
PI LUINO

Povilas Šaltimieras
Budriko krautuvėje

stogai 
ROOFING

dar
kad
mas

Crane Coal Co 
5332 S. Long Avė 

Tel. Republic 8402

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

“The Daina” yra parašyta Lje 
tuvos rašytojo Katzęnelenbo 
geno.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

THE BRIDGEPOBT ROO 
' Ar Ju®? wtąg®ą reflral® 
■yno T Palaukite mu» ir mm 
levai į ne Įdek kaltuos pataifTti. Mm taipgi darnm2~"wįitnlrf * * tdfiDOiyvtte 
darbą, .'h.r į

CHICAGOS 
ŽINIOS

L. K. — Tai bizniškas skcl 
bintas, už kurio talpinimų rei 
ketų užmokėti.

Trys banditai, vienas jų ap
siginklavęs nupichiolu šautu
vu, pudarC lioldapų Wcstern 
lee Compuny, 5800 Ogdcn 
Avė., Cicero, ir paėmė iš kom
panijos saugiosios Šėpos $500, 
Banditai privertė. patį dirbtu* 
vės menedžeri atidaryti šėpų.

Ekzaminuos Zengc’s 
protą

♦12.00
♦45.00
♦15.00

♦1.00

Unijos trauks teisman 
parkų tarybą

Povilas Šaitnmerns, žinomus 
lietuvių tarpe veikėjas, permai
nė savo darbuotę ir dabar yra 
Juozo Budriko Korporacijos na
rys.

Kaip žinoma, p. Aaltimioras 
šiandie yru vienintelis lietuvis 
Illinois valstijoje, kuris turi 
“licence” kaipo Illinois sporto 
anaunserls, kuris gali veikti 
kaipo pranešėjas didžiuliuose 
kumštynių, ristynių parengi
muose Illinois valstijoje. Da- 
dartlniais laikais jis yra Jos. 
F. Budriko radio valandos iš 
stoties WCFL ir WUFC pra
nešėjas.

feiomls dienomis p. fiultimle- 
ras stropiai pradėjo darbuotis 
Jos. Budriko krautuvėje, kuri 
randasi adresu 8417 S 
Street.—L.

Sekantis iš eilės Clįlcugos 
policijos programų punktas 
yra imli už pakarpos tuos au
tomobilistus, kurie birbina 
perdaug garsiai automobilio 
ragų ir kurie birbina be rei
kalo. Mat, naujasis Irafiko 
Įslatymas draudžia lokių prak-

Nebirbinkit automobilio 
ragą perdaug garsiai ir 

be reikalo

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

Hovvard C. Ilopson, galva didelės holding kompanijos, 
Associated Gas and Electric System, kuris buvo ilgai gaudo
mas iki kongresui pasisekė jį sugauti kvotimams dėl tos kom
panijos veikimo prieš bilių, kuriuo buvo siekiamųsi panaikinti 
holding kompanijas. Dėl jo kova kilo ir tarp senato ir atstovų 
buto, iki senatas jį išgavo, prigrūmojęs jį ir jo advokatų Ilill 
apkaltinti už senato paniekinimų. Jis prisipažino, kad jo kom
panija jau senai nemoka jokių dividendų šėrininkams, bet vis- 
liek kovai prieš tų bilių išleido virš miliono dolerių, kuriuos 
pasiskolino iš banko.

Reikalaukite “NAU
JIENAS” ant bile kam
po, kur parduodami lai
kraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas 
Jums patarnauti. Jisai 
tenai stovi ne savo sma
gumui, bet Jūsų pato
gumo delei.

rEDERAL’oAVINGS 
ANPf LOAN 9AIIOCIAT1ON 

’OF CHICAOO’"

2324 So. Leavitt Street 
Telefonu CANAL 1679

JUSTIN MACKIEWICH, Prezidentą*,

Vyras alimonijos 
negauna

Reikalauja reguliavimo 
grandinėms krau

tuvėms
m. vasale viešbučio tarnau

tojų, iš vakaro los dvi mote
riškės gėrusius prie viešbučio 
baro gan ilgų laikų.

duoti “raidos”. Reiškia 
Ramuli pats nusikalto Įstaty
mui priimdamas Į automobi
lį nepažįstamų žmogų.

Žinote, kaip paprastai bū
na: iškelta (eisme byla skyry
boms. Žiūrėk, pati jau gauna 
alimoniją iš vyro. Bet štai I.eo 
Fisher, pacientas municipalėj 
tuberkuliozio sanatorijoj, krei
pėsi j teismų prašydamas ali- 
nionijos iš pačios. Jųdviejų 
byla dėl skirybų yra teisme. 
Bet teismas atsisakė išpildy
ti Fisher'io prašymų.

Chleagos Darbo Federacija 
ruošiasi iškelti teismuose by
lų Chleagos 
Mat, purkų 
parenduoli

STEFANIJA 
BORTK1EV1Č1ENR 
Po tėvaia Suftkaitė 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugpiučio 17 dienų. 10:10 va
landų ryto 1985 m., sulaukus 
puses amžiaus gimus Rasei
nių apskr., šidlavos parap., 
Hekščių kaimo. Amerikoj išgy
veno 27 metus. Paliko dide
liame nubudime vyrų Jonų, 2 
sunu FranciŠku ir Jonų, ir 
marčių Viktorijų, anūkų Sonia, 
broli Felix Aukšta, seserų Bro- 
nislavų, 2 švogeriu Fred Moh- 
field ir Stanislovų Bortkio- 
wicz ir daug kitų giminiu. Kū
nas pašarvotas randasi 4606 
S. Mozart St., Lafayetto 8092.

Laidotuvės i vyks trečiadieni, 
rugp. 21 dienų, 8:00 vai. ryte 
iš namu i Nekalto Prasidėji
mo šv. Panelės parapijos baž
nyčių. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos už vėliones sie
lų, o iš ten bus nulydėta i šv. 
Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stefanijos Bort- 
kovičienės (riminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti paskutini patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nuliude liekame, 
Vyras, Sunai, Marčia, Anūkė, 

Švogeriai ir Giminės.
Patarnauja laidotuvių direk

torius J, F. Eudeikis, telefo
nas Yards 1741. ______

Chicagon atvyko Wrighl 
Patinau, Jungi. Valstijų kon- 
gresmanas iš Tcxa$ valstijos. 
Palnum šiuo laiku varo va
jų, kad valdžia įvestų patvar
kymus 
vems

duodam paskolas 
ANT MORGICIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu.
Negu Renda

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, 
U. S. Government įstaigoj, F. S. and 
L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos 
ypalos iki $5,000.00.

Mokam dividendą
i BIi ii i....... . kas 6 menesiai. Pra

eityje išmokėjom 4% 
o kurie moka mėne
sinę — 5%,

grandinėms krautu- 
(chain Stores) reguliuo

ti. Pasak Patinimo, viena di
džiųjų Šios šalies grandinių 
krautuvių kompanija pernai 
padariusi $16,000,000 pelno. 
Pusė to pelno paėjo iš to, kad 
jai, kaip stambiai koinbinuo- 
tei, fabrikantai slapta dar al- 
rokavę nuo kainų, kokias ofi
cialiai, sulig katalogais, ji mo
kėjusi. Kaip gali, pasak Pat
mano, konkuruoti nepriklau
somos krautuvės su grandinė
mis, jefigu grandinės gauna 
tokias privilegijas iš fabrikah- 
tų? Todėl Patinai! ir reika
lauja valdžios priežiūros šios 
rųšies krautuvėms.

Clair viešbuty, 162 Easl 
St., šešto aukšto kam- 
dėl nežinomos priešas* 

anksti pirmadienio rytų 
kilo gaisras. Viena iš buvusių 
kambary dviejų moteriškių 
sudegė, kita taip sunkiai ap
degė, kad tur būt ir ji mirs. 
Viena nukentėjusių moteriš
kių buvo p-lė Sally Brunei',

Ant mažai važinėjamo ke
lio arti miesto Lowell, lnd„ 
rasta lavonai miestelio gra
žuolės merginos Geraldiue 
Worley, 19 metų, ir farmerio 
vaikino Earl A. Ewer, 26 me
tų. Mergina buvo peršauta tri
mis kulkomis, o vaikinas vie
na kulka, išėjusia per sme
genis. Manoma, kad vaikinas 
nušovęs merginų, o paskui 
pats nusižudęs, nes mergina 
norėjo n nutraukti jųdviejų 
draugavimą.

Garsiojo humoristo, šiomis 
dienomis žuvusio aeroplano 
nelaimėj Alaskoje, šeimyna 
(du sūnus, motina ir duktė) 
vakar buvo sustojusi Chica- 
goj. Rogers'o vaikai našle vy
ko j Kaliforniją žuvusio lai
dotuvėms.

LIUDVIKAS ANTANAVIČIUS

TAVERN BIZNYJE
Šonas 18th apielinkė.s gyventojas Ir buvęs pirmlaus Taverna biznyje, 
dabar vėl esu alinės biznyje. Kviečiu visus tautiečius, draugus ir 
pažįstamus atsilankyti | musų užeigų. Visados geros rųšies degtinė, 
šaltas alus Ir kvėpianti cigarai.

Kviečia L. Ir Z. ANTANAVICIAI 
733 West 18th Street

THE DAILY 

BUSINESS DIRECTORY 
rt , . F ^1 l " L ( f f T

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
UTAB&TO TVABKOJa

lis skyrius yra vedamos tikslu pagelbsti mušt skaitytojams su< 
sirasti, kur galima nusipirkti (vairi? paprast? ir nepapmst? 
daiktą, lutais? ir reikmen?. Jeigu id telpančią čia skelbimą ne
galite susirasti ko jiečkot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo, čia jąs gausite informaciją, jeigu tik 
j? bus galima gauti.

xm who h moat attrae- 
______ m in the sočiai worid, 

lev&nt bnath) te considered the

inid/ suffeas from thte 
•ome timę pr other— 
an they thi-k. Fermen-

Sudegė viešbučio 
kambary.

SVEIKATOS KLINIKA
Tonailai išimami 

voikaiTUi ...
Palagai ligoni

nėje _u-__ ;_
Akušerija na

muose ..... ..... ..
Medikais egzami*

nacija
DOUGLA8 PARK HOSPITAL

.<■ 1900 & Kairi. An.

purkų tarybai, 
tarybų atsisuko 

Kareivių Lauką 
(Soldlers Fleld) Federacijos 
upvulkŠČiojlmul Burbo Die
nos.

MEKAS TRIS MĖNESIUS 
KALfiJO

Mundcville VV. Zcngc yrn 
knltinumas sudarkymu ir nu
žudymu D-ro \Vnlterio J. Buu- 
cr'io, apsivedusiu su merginu, 
kurių Žengė mylėjo. Dabar 
Zengės advokatai gavo teis
mo leidimų Dr-ui Maroldui S. 
Hubberlhii, psichiatrui, išek- 
zaminuoli Zcngės protų.

MĖNESINIS ŽURNALAS Iš 
LIETUVOS

Turinys:
Kultūros sutemos ir pasaulėžiūros 

krizė — B. Amalvis.
Europos išlikimas ir sunykimo simp

tomai — P. Kopustinskas.
Taurieji metalai ir pinigai — A. 
Vilčinskas.

žmogus futliare — A. P. Čechovas.
Darbininku armija — Jonas Pladis.
Ujamasis — St. Kapnys.
Milžino Gargantua šešėlis krinta i 

musų laikus — Antanas Venclova.
Victor Hugo — poetas ir pilietis •— 

Prof. I. Nusinovas.
Musu planetos likimas — Agr. K. P.
Paprastas gyvenimas — J. Pladis. 
Dvokiančio vandens dievas.
Apžvalga: Literatūra, Teatras. Skai

tytojų tribūna, įvairenybes.
"KULTŪRĄ” galite gauti 

“Naujienose” -— 45c.

Chre W. Bangt

Drąsus ir pilims pasiryžime 
lluntington, Ind., mėrtis ir vie
tos laikraščio leidėjas-redakto- 
rlifs (Jaro W. Bangs tris mė
nesius išsėdėjo kalėj imtu kovo
damas Northern Indiana Po- 
wer Co. Pradėjęs kovą su elekt
ros kompanija, jis pradėjo par
davinėti elektrų ifi miesto elek
tros dirbtuvės. Kompanlj'n 
kreipėsi | teismų ir tas!s už
draudė miestui pardavinėti elek
trų. Mėras Bnngs nepaklausė 
teismo ir pateko kalėjiman už 
teismo paniekinimą. Gyvento
jai norėjo jį paliuosuoti, bet jis 
atsisakė ir tęsė kovą iš kalėji
mo. Dabar teismas išdavė nuo
latinį injunetionų prieš miestų 
ir byla eina į augštosnį teismų, 
tad ir mėras sutiko, kad už j) 
bu'tų užstatyta kaucija ir jip 
pasiliuosavo iš kalėjimo. Bet 
kova Ciną toliau ir drąsusis mū
ras tikisi tą kovų ilgainiui lai
mėti.

Bosses Won’t 
Hire Pępple with 
Halitosis (breath)

■* '

People who get and hold jote 
keep tlieir breath agreeable .

-J Jį 4 X

fTith the beet to choooe from thene days, em- 
eloyera favor the 

ve. In buainees 
halitoeia 
wrwtoT

UnTortiuuitely e- 
offentive eondition 
many ąoore regularl 
tation of food fprt 
teteh aad*pooe^UceeUon alao cauee odora.

The <nddt. Dleeaant way to itnnrove your 
breath te to uae Lfoterine, the quidc deodorant, 
•vary morning #nd *wnr nient-

Lteterine balta fermentation, a major eauee 
oi odora, and overoomea the odora themaeivea. 
Tour breath becomee evreet and agreeable. It 
MU nok oOand othera.

bert Pharmacal Coųtpany, ąi. Loųte, Mo.

Don’t offend others > Check
MM Vltt USTERINE

Persiskyrė su $iuo pasauliu 
rugpiučio 17 dienų, 5:40 va
landa vakare 1935 m., sulau
kės 21" metų amžiaus, gimęs 
Chicago, Illinois. Pųliko dide
liame nuliudime mylima tėvų 
Juozapa, motinėle Emilija, po 
tėvais šimkaite, 3 pusbrolius: 
Stanley ir Alberta Drigot ir 
Stanley šimkaitis. 2 pussese
res: Zofija ir Ona šimkaites, 
dėdės, dėdienos.' ir daug kitu 
giminiu ir pažystapu). Kūnas 
pašarvotas randasi lA. Petkaus 
koplyčioje, 1410 S. 49th Ct, 
Cicero. IR.

Laidotuvės ivyks seredoj, 
rugpiučio 21 diena. DW) vai. 
po piet iš koplyčios į Tautiš
kas kapines.-

Visi A. A. Juozapo Ketura
kio giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuyėse< ir 
suteikti iam paskutini patar
navimu ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame.
Tėvas, Motina, Pusbroliai, 
Pusseserės. Dėdės. Dėdie
nos ir Gimines-

Patąrnauja laidotuvių direktorius A. Petkus, tel. Cicero 2109.

Carl Rausch, dženitorius, 
2534 Thorndnlo Avo., važiavo 
automobiliu. Prie llalsted St. 
ir North avenue nepažįstamas 
žmogus paprašė jį pavežti. 
Rausch sutiko prašymų išpil
dyti. Ties Leavitt gatve ir Web- 
ster avenue Rausch sustojo 
prieš raudonas šviesas. Štai 
čia Rausch pasažierius kirto 
jam pažandėn ir apsvaigino 
jį. Po to išmetė Rausch iŠ au
tomobilio ir nuvažiavo jo ma
šina.

policijoj Rausch sužinojo 
vienų dalyką. Būtent tų, 
naujas valstijos įstaty- 
draudžia automobilistams
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PRANEŠIMAI

PETRAS SARPALIUS

ln 1922.1

D A Flff\ KMl'UIkJ

CLASSIFIEDADS

vidurmiesčio

algos?

MODERNIŠKA 
ELEKTRIKINĖ 
SKALBYKLA

persi- 
Side

mėnesiui.
dženi toriui

labai masi-

GERB. Naujienų įkaityto
jo# Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalai! riti | tai 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Kaimiečiai gryšta su 
naujomis dainomis į 

Naujienų radio

Palengvinimas dar 
bo jieškantiems

AR JIEŠKOT 
DARBO?

mo
gavęs sumokėtų $12.00.

Kur anksti ryta saulė kyla 
Už uukAtu, žaliu kalnu. ..

Rafto—NORA

Pagijusi po gurklio operacijos tikisi vėl 
žavėti publiką savo sidabriniu balsu

Budriko radio programai: 
WAAF, 920 k. Nedėliomis 

nuo 5 iki 5:30 po pietų.
WHFC, 1420 k. Ketvergais 

nuo 8 iki 8:45 vakare.

VIDURINIO amžiaus žmogus pa
ieško užsiėmimo prie namu darbo, 
janitoriaus arba bile koki darba. 
šaukite Tony. Lafayette 7383.

Pranas Klikna gy
vens North Sidė’je

Paduoda namiškiams telegrama, 
kad J. K. šeštadienio rytų bu
tų pas žydelį darbui gauti ir 
kad alga už darbą busianti ne' 
be $85, bet $105 mėnesiui.

J. K. pilnas vilties nuvažiuo
ja pas žydelį. O šis sako: gir
di, duok dar $15, tai gausi dar
bų. Lietuvis argumentuoja: 
žmogau, iš kur aš gausiu tuos 
$15; jau daviau $12, ir tuo‘:s 
buvau pasiskolinęs. Palauk, kai 
gausiu algų, tai užmokėsiu.

žydelis tačiau nesutiko. It 
taip musų lietuvis sugrįžo <na 

negavęs darbo ir nebeat- 
P. S

duoti telegramų, kai tik reikės 
ateiti darbui.

Ir štai penktadienio nakt; 
(rugp. 16-17 d.) apie 1:30 va
landų telegrafo pasiuntinys ba
ladojasi į J. K. namų duris.

Kad greičiau galėtų 
susirasti darbo tie, ku
rie jieško darbo, Nau
jienos visiems jieškan
tiems darbo duoda šitą 
didelį palengvinimų:

Kiekvienų darbo pa- 
jieškojimų talpins Nau
jienose po 15 centų už

Kaip žydelis apgavo 
lietuvį

PAIEšKAU veiterkos darbo. 
Esu 18 metu. Neturiu patyrimo, bet 
atengsios gerai dirbti. Blvd. 5483.

tąs Geismas’^buvo taip im
ponuotas juom, kad tuojau pa

sistatė sau už malonių pareigų 
parašyti muziką šiam veikalui. 
Jurgelioniu poezija rado greitą 
atspindį Sarpaliaus imaginaci- 
joje, taip kad netolimoj ateity
je galėsime susilaukti pirmos 
operos parašytos Amerikoje gi- 

1 mūšio ir augusio lietuvio kom
pozitoriaus. Butų įdomus į- 

i vykis, jeigu* ši -opera ne tik bu- 
,.tų pabaigta, bet ir pastatyta 
scenoj paminėjimui Petro Sar
paliaus 25 metų darbuotės mu
zikos srytyje.

| Šiose dienose Petras Sarpa- 
. liūs išvažiavo praleisti atosto
gas savo senoj tėviškėje—Penn- 

•sylvanijos kalnuose—kur, nėra 
racijos tolesniam savo darbiu 
abejonės, jisai įgys daug inspL 
muzikoj.

VIDUTINIO amžiaus žmogus pa
ieško darbo. Esu molderis faundrei, 
bet dirbsiu bile koki darba apie na
mus ir t.t. Martin Lawrence, 1617 
Leoffler Ct.

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav. 

Local and Long Distance 
Furnitūra and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street 
Phone Yards 8408 

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
rius, visokio didžio su Coil Baksaisir 
sinkom. Taipgi štoru fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cach ar
ba ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur. S. E. 
SOSTHEIM & SONS. Store Fixtures, 
1900 S. State St. CALumet 5269.

žydelis atsako: džia 
darbas

PAIEŠKAU darbo prie namu. Esu 
karpenteris. pointeris ir Lt Norė
čiau. kad butu valgis ant vietos ir 
mažas mokestis, šaukite Charlie, 
Cicero 8455-R.

Primintina radio klausyto
jams, kad šiandfc.-7-tą' valandų 
vakare bus transliuojamas re* 
guliaris antradienio radio pro
gramas, kuriuos leidžia ir fi
nansuoja Peoples Furnittfre 
Krautuves, 2536 W. 63rd St., 
ir 4183 Archer j Avenue. Patir
ta, kad šios c^įenos programc, 
kaip ir visuomet, nębus varto
jami rekordai^ bet dalyvaus 
žymus dainingai įšpildyti nau
jas ir gražius Raineles. Be to, 
dalyvaus juokdįiris “čalis Ke
purė”, bus gražios muzikos, 
svarbių ir įdomių pranešimų ir 
visokių įvairenybių. Todėl pa 
tartina visiems,, pasiklausyti.

,, —Rep. xxx.

Draugijų Atydai
Visos draugijos, kliubai, ra

teliai, kuopos rengia įvairius iš
važiavimus. Kreipiasi Į Naujie
nas, kad jų vieši išvažiavimai- 
parengimai butų paskelbti Nau
jienose.

Tokių išvažiavimų pranešimai 
turi būt apmokami po 70 centų 
už colį. Todėl prisiųsdami išva
žiavimų pranešimus, pažymėkit, 
kiek užimti vietos laikraštyje.

Naujienose tik draugijų su
sirinkimai yra skelbiami dykai.

Tokios tvarkos draugijos ma
lonės prisilaikyti.

Amclita Galli-Curci yra ži
noma kaipo stebėtina “kolo
ratūra” soprano operos dai
nininkė. Per 15 metų ji turėjo 
nesmagumo su gurklio aug
meniu (goiter), bet bijojo 
operacijos, kad nesugadinus 
savo balso. Tečiaus galų gale 
buvo priversta pasiduoti ope
racijai, kurių sėkmingai atli
ko daktaras Arnold H. Kcgel 
Chicagoje. Jos balso stygos 
nebuvo paliestos. Taigi pa
sveikus ji tikisi vėl galėsianti 
dainuoti. Tik sako jai Teiksiu 
išnaujo mokintis dainaMimo. 
Ji tų darysianti laipsniškai, 
gyvendama po operacijos Ca- 
lifornijoj.

Amclita Galli-Curci dabar 
yra 46 metų moteris. Ji gimė 
iš italų—ispanų tėvų Milane, 
kur ji mokinosi kompozicijos 
ir harmonijos Milano karališ-

PARDAVIMUI 10 lovų, 10 dre- 
serių, 2 parlor setu, krėslu, siuva
mų mašinų, etc. Parduosiu pigiai. 
Atsišaukite 1526 N. La Šalie St. 
po 5 vakare. t

Jūs.F.Budrik.itc
3417-21 S. Halsted St

Tel. Boulevard 4705 
CHICAGO, ILL.

PARDAVIMUI už puse kainos 
alyva kūrenamas pečius tinkamas 
dėl 5 kambarių flato arba i krautu
vę. 2131 S. Halsted St., 2-ros lubos.

$1 įmokėt
Jsisėskit dykai i 

Westem ir 111-kos 
landa valandoj) ir 
žiūrėt pavyzdingos 
Ant mažutės farmos 
daržovių ir galėsit laisvai 
Atsiuskit savo adresą, gausit veltui 
knygele, 
šiandien.

FRED J. WALSH CO
134 N. LaSalle St 

Central 4327

Musų lietuviui 
pasiūlymas atrodo 
nantis. Jis pasisako savo mo
teriai, kad norėtų mesti dabar
tinį savo darbą ir imti naują.

Bet moters butą atsarges 
nes. Ji atkalba savo vyrų n irt) 
blaškymosi iš vieno darbo į ki
tų. Galų gale musų lietuviai 
rekomenduoja žydeliui savo 
draugų ir kurną J. K. Žydelio 
siūlomas darbas suįdomina J. 
K. Bet žydelis paprašo $12.00

Jeigu kada nors atsiras ypa- 
tos, kurios aprašys Amerikos 
lietuvių kultūrinio gyvenimo is
torijų kaipo tokią, nežiūrint 
per kokius partijinius arba as
meninio nusistatymo akinius 
žiūrės, nėra abejonės, matys, 
kad Petro Sarpaliaus vardas 
muzikos srytyje užims tų svar
bių vietų, kurios jo dai'bai už
sipelno.

Būdamas tylus, gražios ir gi
lios sielos žmogus, Petras nie
kuomet nekalba apie save ir 
nesigiria. Jo darbai, muzikos 
pasaulyje, pasako daug dau
giau, ne kaip žodžiai galėtų tai 
padaryti.

šį metų sukanka 25 metai 
Petre Sarpaliaus muzikališkos 
darbuotės Chicagoje.

Gimęs ir beveik visas savo 
mokslo ir muzikos studijas ėjęs 
Pennsylvanijos valstijoje, iš
skyrus du* metus Cornell Col- 
lege (Ithaca, N*hY.), kiir bbvo 
laimėjęs stipendiją? ’ visą kitą 
savo gyvenimo laikotarpį jisai 
praleido Chicagoje, atvykęs čia 
1910 metais. Buvo tai Mike 
Petrausko laikais, ' pradžioje 
musų Birutės Choro gyvavimo. 
Petras tuojau ėmė dalyvuma 
to laiko kultūriniam judėjime, 
ir per visus jo beveik 25 me
tus darbuotės Chicagoje jo var
das ir muzika buvo synony- 
mas.

Dviem atvejais jis vedė Birtrt- 
tės Chorų/ Taipgi buvo vedė
jas Socialistų ir Pirmyn chorų; 
suorganizavo ir per dešimt; 
metų vedė pirmą jaunų vaikų 
orkestrą; buvo ir dabar yra 
vedėjas jaunų vaikučių drau
gijėlių chorų. Tuom pačiu lai
ku jis buvo nariu simfonijos 
orkestrus, net iki šiam laikui 
randasi sąstate “Chicago Busi
ness and Professional Men’s 
Symphony Orchestra”, pats tę
sė savo muzikos studijas, de
damos ypatingų pastangų har
monijos ir kompozicijos sky
riuose.

Kaipo pompozitorius, jis tu
ri surinkęs kelis šimtus įvairių 
lietuvių liaudies dainų ir ne
mažų skaičių jų sutaisęs cho
rams, solistams, ir taip toliųu.

Savo originalių kurinių jiš 
turi parašęs irgi gan daug, dau
gumų kurių muziką mylintys 
žmonės pažysta iš koncertų ir 
radio programų. Tačiaus išleis
tų jo kurinių yra tiktai sekan-

Dukruzelė 
Vakaras , 
Mudu Du 
Tulpės 
Kur Tavo Dainos? , 

Visos šios dainos, kaip ir vi
sos kitos jo kompozicijos, pa-, 
sižymi ypatingu stylium, švel
nia harmonija ir meliodiškumu. 
šias ypatybes pastebėjo net 
svetimtaučiai ir jų kritikai.

Dabar Petras Sarpalius, ma
tydamas būtiną reikalingumą 
turėti grynai lietuviškų muzi- 
kališkų veikalų, ir perskaitęs 
Kleofo Jurgelionio prieš 15 me
tų parašytą veikalą—“Uždraus-

Pranas Klikna, senas West 
Sidės gyventojas, nuolatinis 
Naujienų kontestantas ir kuli 
turinio darbo veikėjas, 
kėlė gyventi . į North 
1649 N. Paulina st.

P. Klikna išvažiuoja 
togoms į Black River 
Wisconsin, i 
nuo Chicagos

Grįš atgal rugsėjo mėnesyj

Užsiprenumeruokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumertioj a

“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina bertainlais antri me
tai. 64 pust Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai Užsieny 10

koj konservatorijoj. Baigusi 
mokslų, ji tuoj aus tapo pas
kirta tos pačios konservatori
jos mokytoja—profesore.

Dainuoti ji pati išmoko. 
Pirmu syk dainavo 1909 me
tais operoj “Rigoletto” Gildos 
rolėje. Ji visiems italams la
bai patiko, ir neužilgo pradė
jo koncertuoti įvairiuose Ita
lijos ir Ispanijos miestuose, o 
taipgi pietinėje Amerikoje. 
Suvienytose Valstijose pirmu 
syk pasirodė 1916 metais ope
roj “Rigoletto” toj pačioj 
Gildos rolėje. Ji padarė tokį 
puikų įspūdį, kad ji tuoj aus 
tapo pasamdyta devyniems 
sezonams. Metropolitan ope
ros kompanijai ji dainavo 
daugelyje operų, ypatingai 
pasižymėdama operose “La 
Travieta,” “Romeo ir Julie- 
ta,” “Lucia di Lamermoor,” 
“Lakine” ir “La Boheme.”

Praėjusį ketvirtadienį, rugp. 
15 d., pas lietuvius dženito- 
rius, kurie gyvena prie Ogden 
ir Lawrence avės., atbėga žy
delis. Jisai klausia lietuvių, 
ar jie nežino gero darbininko 
geram darbui.

Lietuvis teiraujasi, koks dar
bas yra. 
nitoriaus 
trobesy.

—Kiek

Galli-Curci nenori mesti 

dainuoti

atos- 
Falls, 

376 mylių

Brighton Park 
Kolonijoj

2 pagyvenimu muro namas. 2 fla- 
tai po 6 extra didelius kambarius 
1% loto 
atogė, 2

Daugelis jau pasigedo Nau
jienų Kaimiečių kvarteto radio 
programuose. Taigi kaimiečių 
Kvartete dalyvauja panelės Ste- 
mis vėl bus girdimas rytoj Nau
jienų radio programe, idant pa 
tenkinus žmonių pageidavimus. 
Kvartete dalyvauji panelės Ste
la Rimkaitė ir Albina Trilikai- 
tė, taipgi P. Pūkis ir Rukštelė.

Rytoj pasiklausykite jų nair- 
jų dainų iš stoties WSBC, 1216 
kilocycles, 9 vai. vakare.

Su dideliu žingeidumu visi 
kas seredą laukia Gabalų šei
mynos, kuri labai tikrai at
vaizduoja kasdienį gyvenimą lie
tuvių šeimynos susidedančios iš 
tėvo, motinos ir dvejeto ma
žų vaikų, mergaitės ir berniu-

Sučedija laikų ir pinigus 
PARSIDUODA 

po $1.00 į savaite 
KAINOS NUO 

$34.50 iki $99.00

Kaipo palengvinimą 
darbo jieškantiems, 
Naujienos dabar ims tik 
15. centu už darbo pa- 
jieškojimo indėjimą 
Naujienose.

Mes tikimės, kad dau
gelis vyry, motery ir 
mergaičių, jieškančiy 
darbo, turės gėry pa
sekmių, indėję praneši
mą Naujienose, kokio 
darbo jieško.

Jeigu jums toli va
žiuot į Naujieną ofisą, 
galite atsiusti savo dar
bo pajieškojimą į Nau
jienas per paštą, indėję 
15 centą pinigais ar 
stampomis.

žemės, beizmentus ir pa
kam didelis medinis gara-

Cicero, III.
2 pagyvenimu medinis namas. ce

mentinis fundamentas ir beizmen- 
tas. 4 ir 5 kambariu flatai.

šie namai parsiduoda labai pigiai. 
Kreipkitės i
Simano Daukanto Fede- 
ral Savings and Loan 

Ass’n of Chicago 
2202 W. Cumak Boad

Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 
___ " “ Z‘ _ __ tai kodai? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo- 
l_, 
pos ir kultūros organizacijos 
l. “ .. : ____
nos narius.

Chicagos Lietuvi. _ ___ _
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.00 
savaityje, $10.00 savaityje 1. ZZZ.ZZ 
savaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mčnesyje.
nėra, pomirtinčs . ....
karna $260.00 iŠ Draugijos iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo- 
teris nuo 16 iki 48 metų amžiaus.

Islrašyt Draugijon galima per mu
sų konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedčliais ir ketvergais ofisas atda
ras visa diena, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1789 So. Halsted St.

('‘Naujiem!” name — 2-ros lubos)

Liet. Vakarinės žvaigždės Patal
pos Kliubo specialia susirinkimas 
{vyks 20 diena rugp. (Aug.) 8 vai. 
vakare, G. M. Chernauako svetainėj, 
1900 So. Union Avė. Visi nariai ir 
narės kviečiami atsilankyti, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptarti.

B. J. Žolynas. Sekr.

D. L.. K. Vytauto Draugijos mė
nesinis susirinkimas įvyks antradie
nį, rugplučio 20, 1986, 7:80 valanda 
vakare, Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3183 So. Halsted St. Susirin
kimas bus svarbus, todėl kiekvienas 
narys privalote būtinai atsilankyti. 
Taipjau, kurie esate pasilikę su mo
kesčiais, pasirupinkito apsimokėti.

P, K., Sekr.

Taigi kiekvienas, ku
ris jieškote darbo, pa
duokite apie tai prane
šimą Naujienose. Jums 
kaštuos tas tik 15 cen
tų, ir gal atneš daugiai! 
naudos negu vienos die
nos karferis.

Tūkstančiai lietuviu 
matys tuos darbo pa- 
jieškojimus, ir kam 
reikia darbininko ar 
darbininkės, galės iš 
Naujieną pasirinkti. 
' Lietuviai, kada jums 
reikia darbininko arba 
darbininkės, samdykite 
lietuvi ar lietuvaitę.

Bedarbiu pagelbai 
Naujienos talpins visus 
darbo pajieškojimus po 
15 centą už sykį. Taigi 
tėmykite darbo pajieš- 
kojimus Naujienose.

Business Service
_______ Biznio Patarnavlniąs

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. 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 met.Skelbimai Naujienose 
dupdą naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingoj 
.........— ~ ------------------- — 

Didžiausia Išpardavimas 
Gautų Atgal Automobilių Chicagoje 

150 Automobiliu Pasirinkimui 
Dodge, 1982 

lilc
Buick late, 1980, sedan, tik 
Fard.

jas, tik 
Hupmdbile. 1932. sedan, garan 

tuotas.
Studebaker, 1931, Delųxe, tik 195.00 
Chrysler, 1932, Leluxe 

tik-........ ............... .....
Essex, 1930, sedan, tik . 
Chrysler Coupe, tik .......

Ir daug kitu autmobilitį nuo $26 
ir brangesnių. Kiekvienas 
garantuotas 90 dienų ir galit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jūsų 
sena karą priimsim i mainus. Li
kusia suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobiliu kainos 
yra pigiausios Chicagoje. . Musų 
krautuvė yra atdara vakarais ir ne
dėliomis iki 9 va).' vakaro.

G. M. Finance Corp.
2535 N. Cravford Avė.

■S

Situation Wanted 
Darbo Ieško

KAD PAGELBĖJUS BEDARBIAMS 
SUSIRASTI KOKI NORS DAR
BĄ. NAUJIENOS TALPINA DAR
BO PAIEŠKOJIMUS PO 15 CEN
TŲ Už SYKI. SKAITYTOJAI 
PRAŠOMI SEKTI ši SKYRIŲ IR 
SUTEIKTI DARBĄ TIEMS. KU
RIE ŠIAME SKYRIUJ PASI
SKELBIA.

sedan. kaip nau-
..........................  $295.00

110.00
1934, sedan, kaip nau-

365.00
i- 
285.00

sedan,
..... 295.00

45.00
35.00

karas

Draugijos? Jeigu nesi
terų yra nariais šitos didelės pašai

1 ‘ ___ ‘ i — atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šelmy

Draugijoje 11-

Jtyje’ ir $16.00
Z j., $75. ir

Extra mokesčių 
reikalams Išmo-

Real Estate For Sale 
Namai-Žemė Pardavimui

CLASSIFIEDADS j

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU sesers Grasildos Ru- 
zelienės, kuri gyveno Čikagoj ir tu
rėjo nuosava namą gatvėj Janson. 
Kas Žino apie ja arba ja pačia, pra
šau atsiliepti Sr. Fr. Gadiškis, Fra- 
ga 115. Aveli, R, Argentina.

—O—

IEŠKAU Kazimiero Nakrošiaus, 
pirmiau gyveno Cicero, III. Jum vru 
laiškas iš Lietuvos. Malonės jis pats 
ar kas kitas pranešti kur jis ran
dasi. Adam Bernadisus, 1 Gth Street 
ir 49th Ct., Cicero. 111.

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA merginos namų darbui 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Puikus 
namai. Mrs. Shervvin, Keystone 1771, 
5658 N. Spaulding Avė.

.—(j—

REIKIA merginos arba moteries 
namų darbui. Geri namai. Gyveni
mas vietoje. AtsiŠnukit po 7 vai. 
vakare. 4832 N. Spaulding Avė., S. 
Beckett.

——O——

REIKIA merginos arba vidutinio 
amžiaus moteries namų darbui. Yra 
1 valkas. Geri namai. Gyvenimas 
vietoje. Mrs. Kantor, 1424 S. Hamlin 
Avenue.

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbui nuo 20 iki 25 metų am
žiaus. Ir prižiūrėjimui 2 vaikų. Ge
ri namai. Alga $5 i savaite. D. Berz, 
5517 Flournoy St.

MERGINA arba moteris prie na
mų darbo. Valgis ir kambarys. Tu
rės ant vietos būti. Atsišaukite nuo 
12 iki 3 po piet.

4126 S. Maplevvood Avė.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

REIKIA vyro arba moteries vi
rėjos, taipgi indų plovėjos, nevedu- 
sios. Valgis, kambarys ir alga. At- 
sišaukit nuo 2 iki 6 vakare. 6800 
So. Maplewood Avė.

For Ren t
PIGI RENDA už gera krautuve, 

tinkama dėl siuvėjo. 2646 W. 63rd 
St. Klauskite Lietuviško žyduko, 
4707 S. Halsted St.

Flats Wanted 
Ieško Flatų

REIKALINGAS flatas rendai. ga
li būti 4-5 ar 6 kambarių su šilu
ma, bile kur South West miesto pu
sėje. Praneškite laišku, kiek rendos 
ir visas smulkmenas.

1739 S. Halsted St. 
Box 308

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI viešbutis 24 kam
barių, renda $50. Biznio distrikte. 
Geros įplaukos. 615 N. Clark St.

PINIGU UŽDIRBĖJAS. — PAR
DAVIMUI BAR-B-O. ALUS, GAS 
STATION. DIDELIS SKLYPAS ŽE
MES. PIGIAI DEL LIGOS. RAN
DASI PRIE WEST HIGHWAY 
TARP JUSTICE PARK IR 
WILL0W SPRINGS.

8444 ARCHER AVENUE

PARDAVIMUI Delicatessen ir 
Meat Market, biznis išdirbtas per 
8 metus; lietuvių ir lenkų apgyven
ta, 9 kambariai gyvenimui ir 2 ka
ru garažus. Priežastis pardavimo, 
vienai per sunku.

2427 W. 45th St.

NAMAI - FARMOS - MORGIČIAI 
- BIZNIAI. Kas turit namus, fer
mas, morgičius, biznius, norit grei
tai išmainyti; turim visokių mainų 
ir pirkėjų. Rašykite arba kreipkitės 
pas C. P. Suromskį, 5407 S. Kedzie 
Avė. Telefonuokit po 7 vakarais, 
Prospect 5039.

MAŽUTĖ FARMA IR 
LAISVĖ

$1 į savaitę 
musų busą prie 
gatvių, (kas va- 
nuvažiuokit pa- 
mažutės farmos. 

išsiauginsit 
gyvent.

. ____,____ i
Ateikit pažiūrėt farmukės




