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Vėl Spręs Italijos- 
Abisinijos Ginčą

Šandie susirenka tautų sąjungos taryba, 
bet vilties Italiją sutaikinti su Ethiopia 

ir išvengti karo nėra
GENEVA, Šveicarijoj, rūgs. 

3.—Genevoje dabar renkasi su
sirūpinę Europos politikai, nes 
rytoj prasideda tautų sąjungos 
tarybos susirinkimas, kuris tu-

mojimais karu stengiasi kuo- 
daugiausia išgauti iš tautų są
jungos ir Abisinijos. Bet tas 
“blofas” kartais gali perdaug 
toli nueiti ir tada Mu’ssolim

Floridos Uragane 
Žuvo 78 Žmonės

Uraganas užvarė ant Uragane žuvo 75 ka- 
uolų didelį paša- ro veteranai; mies- 

žierinį laivą telis sugriautas

rėš galutinai išspręsti Italijos 
ir Abisinijos ginčą.

Suvažiuojantiems politikams, 
kaip ir pačiai tautų sąjungai 
ne rupi tą ginčą išspręsti ir 
įvykinti tarptautinį teisingu
mą, bet tik stengsis neprileis
ti naujo karo, kuris lengvai 
gali persimesti j Europą, o gal 
ir į kitas pasaulio dalis, 

s

Viešuose tapybos susirinki
muose nedaug kas bus svars
toma. Jei bus sutarta, tai bus 
priimta galutina rezoliucija.

Viskas, kaip paprastai, bus 
daroma už akių, slaptuose dip
lomatų pasitarimuose. Tie pa
sitarimai bus vedami vien su 
Italija. Ethiopia Čia balso ne
turės ir jos nekas neklausys. 
Jei bus su Mussolini susitartą 
dėl Abisinijos likimo, tai * tik 
tada Abisinijai bus padiktuo
tos susitaikymo stygos.

Bet' to susitaikomi nesitiki
ma. Italija yra pasiryžusi4Abi
siniją geruoju ar per karą pa
sigrobti. Francija, kuri nori 
palaikyti draugiškus ryšius su 
Italija, laikosi nuo to ginčo 
nuošaliai ir dagi, kaip spėja
ma, Italijos ambicijoms prita
ria.

Daugiausia taikos išlaikymu 
rūpinasi vien tik Anglija. Bet' 
ir toji, nerasdama Franci jos 
pritarimo, bijosi stvertis griež
tų priemonių.

Kalbama apie pritaikymą 
Italijai “sankcijų”—ekonominių 
bausmių, bet tai turi būti pa
daryta vienbalsiu visų valsty
bių nutarimu, o to negali būti, 
nes Francija su tu'o niekad ne
sutiks.

Rugsėjo 9 d. įvyks visuoti
nas tautų sąjungos susirinki
mas. Tikimąsi, kad čia pareikš 
savo balsą mažosios valstybes, 
kurios bandys užtarti Abisini
ją. Bet abejojama, ar Italija 
panorės jų klausyti, nes ji at
virai kalba, kad karas neužilgo 
prasidės ir kad ji nepaisys jo
kių “sankcijų” ir prikalbinėji
mų.
Italija pradės karą rugsėjo 15 d.

Iš tikrų šaltinių patirta, kad 
Italija, jei ji negaus to ko ji 
nori šiame tarybos susirinki
me, tai ji pradės karą su Abi
sinija rugsėjo 15 d., įsiveržda-

neliks nieko kito kaip stoti 
pragaištingan karan.
Vokietija tyli ir laukia progos

Kuomet visos valstybės yra 
susirupiriusios v dėl gręsiančio
karo, tai tik viena Vokietija 
yra rami. Ji tyli ir niekur ne
sikiša, bet tuo pačiu laiku la
bai akyliai seka visą podėtj, 
nes tai yra aiškus paskatini
mas ir Vokietijai.

Jei tautų sąjunga nepajėgs 
suvaldyti Italiją ir prileis karą, 
arba jei padarys Italijai dide
lių nusileidimų, tai Vokietijai 
bus aišku, kad ir ji tokiomis 
pat priemonėmis gali daug lai
mėti. O juk ir ji trokšta pasi 
griebti Klaipėdą ir visą Pabal
tijį—Lietuvą, Latviją ir Esti-

Jung^. Valstijos nesimaišys

WASHINGTON, rūgs. 3. — 
Valstybės sekretorius 
ko, kad nors amerikiečiai ir iš
gavo didelių koncesijų Abisini
joj, tečiaus Jungt. Valstijos 
savo pozicijos nekeis ir į Ita
lijos ir Abisinijos ginče nesi
maišys.

Bet visgi Hull išreiškė pagei
davimą, kad butų išvengta ka
ro.

Mrs. Ickes vakar Įi- 
ka palaidota be di

delių iškilmių
CHICAGO.—Vakar be dide 

lių iškilmių liko palaidota vi
daus reikalų sekretoriaus žmo
na Mrs. Anna Wilmarth Ickes, 
62 m., kuri žuvo automobilio 
nelaimėj New Mexico valstijoj.

Laidotuvėse dalyvavo prezi
dento Roosevelto žmona ir keli 
kabineto nariai, taipjau gufber-
natorius Horner.

Pašarvota ji buvo savo na
muose Hubbard Woods prie
miesty, kur įvyko ir trumpos 
pamaldos. Po pamaldų ji liko 
palaidota Memorial Bark.

Jos vyras, Harold Ickes, ma-
žai rodėsi, nes yra arti visiško 
pakrikimo.

C e c h a i areštuoja 
grobusius tremtinius

Šiame paveiksle matome lenktynių automobilių “Bluebird”, su kuriuo atsiekė pasaulinį grei
tumo rekordą, 276 mylias į valandą Anglijos greitumo karalius Sir Malcolm Campbell. Dabar 
jis atvyko į Bonneville, Utah, ir čia ant druskos kelio bandys atsiekti naujo greitumo rekor
do — 300 mylių į valandą. Tai bus penkios mylios į minutę. 
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Su automobiliu pa
darė virš 299 myliu 

į valandą
BONNEVILLE, Utah, rūgs. 

3.—Anglas Sir Malcolm Camp
bell, automobilių greitumo ka
ralius, sumušė visus savo pir- 
mesnius rekordus, padaryda
mas savo specialiu, automobiliu 
Bluebird, Utah druskos lygu
mose 299.875 mylias į valandą.

Jis važiavo tik vieną mylią 
ir tą mylią1 padarė į 11.83 se
kundų, arba po 304,311 m. į

. ,, Gystant j^^ačią;
myliąJis padąi^ tik ’ į 12;18 
sekundų, arba po 295.566 m. į 
vai. Gryšti jam teko prieš 
vėją, tas ir sumažino jo grei
tumą.

Bet vistiek jo vidutinis grei
tumas buvo virš 299 m. į vai. 
Tuo jis sumušė savo pirmesnį 
rekordą, kurį jis nustatė per
eito vasario mėn. Daytona 
Beach, Fla., kada jis buvo pa
siekęs 276.816 m. į vai. grei
tumą.

Pervažiavęs pirmą mylią ir 
jau bandydamas sustoti jis ga
vo “flat tairą”, bet jokios ne
laimes neįvyko.

Iškilmingos Belgijos 
karalienės laido

tuvės
BRIUSELIS, Belgijoj, rūgs. 

3.—Šiandie didelėmis iškilmė
mis tapo palaidota Belgijos ka
ralienė Astrid, kuri kelios die
nos atgal žuvo automobilio ne
laimėj šveicari j o j. ‘ '

Jos kūnas iš karališkųjų rū
mų buvo nuneštas į šv. Gedu
lo katedrą, kur po pamaldų bu
vo išvežtas j karališkas kapines 
5 mylių atstume, kur tapo pa
laidotas sarkofage greta per

ina į Abisiniją iš šiaurės ir 
pirmiausia puldama Adowa, ktfr 
italai buvo skaudžiai sumušti 
1896 m. ir ko italai niekad ne
gali užmiršti.

Bet kitų manoma, kad Mus
solini tik “blofuoja” ir gru-

Chicagai ir apielinkd federa- 
lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nepastovus, galbūt lietus; 
maža permaina temperaturoję.

Saulė teka 6:18, leidžiasi 
7:21.

nacių agentus
VIENNA, rūgs. 3— Didelę 

sensaciją sukėlė areštavimas 
Prahoj ir kituose čechijos 
miestuose dešimties slaptų Vo
kietijos nacių agentų, kurie vy
liojo, ar ir stačiai grobė užsie
ny gyvenančius Vokietijos po
litinius tremtinius ir prievar
ta juos gabeno Vokietijon, kur 
jie buVo žudomi, ar kalinami.

Suimtieji padarė plačių pri
sipažinimų ir išdavė kitus savo 
sėbrus, taip kad bus areštuota 
ir daugiau nacių agentų.

Tie areštai gali atsiliepti į 
kitas Balkanų valstybes, ku
riose irgi veikia slapti nacių' 
agentai.

nai belaipiojant kalnuose užsį- 
mušusio Belgijos karaliaus Al
berto.

Gatvės, kuriomis ku?nas buvo 
vežamas, buvo išpuoštos juo
domis vėliavomis, šimtai tūks
tančių žmonių stovėjo ant ša- 
lygatvių, jų tarpe 20,000 ' mo
kyklų vaikų. !

Laidotuvėse dalyvavo daug 
didžiūnų ir princų, taipgi visų 
šalių diplomatiniai atstovai.

EL PASO, Tex., rūgs.- 3.— 
Pratrukus Rio Grande užtvan- 
kai, vanduo užliejo, tūkstan
čius akrų į rytus nuo čia. Apie 
ji,000 žmonių turėjo apleisti šh- 
įvo namus ir ieškotis sauges
nės vietos.

4 pašauti Tampa rin
kimų ! riaušėse

TAMPA, Fla., rūgs. 3. — 
Trys miesto ugniagesiai ir spe- 
cialis policistas liko pašauti ir 
lengvai sužeisti riaušėse, ku- 
ries kilo prie įvairių -balsavimo 
vietų. Tokių aitrių miesto rin
kimų jau4 senai nėra buvę.

Gubernatorius į čia siunčia 
valstijos miliciją riaušes stab
dyti.

Skrenda j apie visų 
pasaulį

NOME, Alaskoj, rūgs. 8.— 
Du lakūnai, Fritz Bieler iš 
Meksikos ir Harold Farųuhar 
iš Anglijos, kurie lengvai šuo
liais nori skristi apie; pasaulį, 
buvo priversti • Japsistoti >; čia ir 
laukti patogaus oro skridimui 
į Siberiją, iš Ifttr lengvais šuo
liais skris į Japoniją, Chiniją 
ir tdliau į vakarus. rj

Jie Meksiką apleido jau? rug
pjūčio 15 d.

6 žmonės vakar už
mušti automobilių
CHICAGO.—Vakar nelaimėse 

su automobiliais Chicago j e žu
vo šeši žmonės— trys chica- 
giečiai ir trys priemiesčių gy
ventojai.

Japonija irgi užpro
testavo Rusijai prieš 

propagandą
MASKVA, rūgs. 3. — Japo

nija šiandie pasekė Jungt. 
Valstijų, Anglijos, Italijos ir 
Latvijos valdžias ir užprotes
tavo prieš komunistų interna
cionalo " veikimą.

Japonijos ambasadorius Ota 
apsilankė pės užsienio reikalų 
vice-komisarą Sromanijakov ir 
užprotestavo prieš kominterno 
kongresą ^pasakytas kalbas, 
kuriose buvo kaltinama, kad 
Japonija ruošiasi kahii prieš 
Rusiją < ąfeęlnai buvę puola
ma Japonijos politika Chini- 
joje1. j. .*

Sromanijakov atsakydamas 
Otai priminė apie veikimą prieš 
Rusiją dabar Manchukuo vals
tybėj gyvenančių baltagvardie
čių.

MĮAMI, Fla., rūgs. 3. —At
ėjęs iš Bahama salų uraganas 
užvarė ant koralų oulų ties 
Florida Keys didelį pasažierinį 
laivą Dixie, kuriuo plaukė 350 
pasažierių ir įgulos narių.

Laivui pradėjus šauktis pa- 
gelbos, atplaukė jį gelbėti ke
li laivai, bet negali delei aud
ros arčiau prieiti ir nuimti jo 
pasažieriu?s.

Nors laivas ir prakiuro, bet 
nėra dideliame pavojuje, taip 
kad pasažieriai bus nuimti tik 
jurai nors kiek aprimus.

Uraganas Floridoj
Florida buvo užklupta smar

kaus uragano. Bet kad apie 
ateinantį uraganą ^gyventojai 
buvo įspėti, tai jie pasiruošė 
jį sutiktai ir tik keli žmonės 
liko sunkiai sužeisti. Bet šiaip 
uraganas pridarė labai didelių 
nuostolių, ypač sodnams.

Taipjau? nežinoma apie liki
mą vieno traukinio, kuriuo va
žiavo apie 500 karo veteranų ir 
dar nežinoma kaip jis audrą 
pergyveim.*-*-"-''-* j'*

.* Tokio F smarkaus uragano 
Floridoj jau nebuvę per kelis 
metus. • f

Ateina naujas uraganas
(Jauti nauji įspėjimai, kad iŠ 

Kubos eina linkui Floridos dar 
smarkesnis uraganas.

12 chicagiečių žuvo 
Darbo dienos 

nelaimėse
CHięAGO.—Darbo dienos ne

laimėse su automobiliais žuvo 
12 chicagiečių. Veik visi 
jie žuvo už miesto rybų, nes 
pačioj Chicagoj/ delei lietaus, 
automobilistai buvo atsargesni, 
važiavo lėčiau ir didelių nelai
mių nebuvo.

SAULĖDEGIO campionė

Ar tai prigimties dovana ar tai mokėjimas padaro tą, kad 
vienos merginos gražiau nudega saule, o kitos visai nekaip, — 
tai sunku pasakyti. Bet gi štai Califorhijoj tapo išrinkta gra
žaus saulės nudegimo čampionė, panelė Elinora Pihliute. Ji 
yra brunetė ir todėl jos saulėdegis išrodė gražesnis už visų 
blondinių saųlėdegj. Čia ji yra parodyta su taurė, kurią lai
mėjo už sąvo nudegusią kompleksiją, tik gaila, kad tos kom
pleksijos negalima matyti.

. • . J . ‘ • M ' 1 - •

Steigs darbininkų 
klubą Paneyėžy

PANEVĖŽYS. — Generaling 
Darbininkų Atstovybė deda pa
stangą rudenį Panevėžy įsteig
ti darbininkams klubą — skai
tyklą, kurioje darbininkai lais
vu laiku gautų pasiskaityti vi
sus laikraščius.

Mat, Panevėžy veikia valsty
bės knygynas, kuriuo darbinin
kai negali pasinaudoti.

Dėl to Panevėžio darbinin
kai laisvu nuo, darbo laikų pri
versti laiką leisti restoranuose.

[DAB]

Mieselis yna atkirstas nuo su
sižinojimo ir todėl apie jį 
nebuvo žinių

MIAMI, Fla., rūgs. 3. —Gau
tomis žiniomis, uragane Taver- 
nier miestelyje žuvo 78 žmo
nės, jų tarpe 75 karo vetera
nai, kurių stovykla buvo prie 
pat miestelio. Veik visas mies
telis esąs sugriautas.

Apie žuvusius dar ir dabar 
nėra tikrų žinių, nes miestelis 
yra atkirstas nuo bet kokio 
susižinojimo, kaip nėra susiži
nojimo ir su visa jo apielinke, 
kurią, matyt, pakliudė pati 
stipriausioji uragano sriovė.

šelpimo įstaigos skubiai ruo
šiasi siųsti maistą ir medikalę 
pagelbą nukentėjusiems.

“MEDVILNĖ” GERUOJU NE
MOKA KOMPENSACIJOS

U. • - ' • ' 1

KAUNAS.-—Atleisti “Medvil
nės” fabriko darbininkai, ne
gaudami geruoju iš fabriko di
rekcijos jiems priklausomos 
kompensacijos, išsirūpinę rei
kiamų'dokumentų, šiomis die
nomis įteiks apylinkės teismui 
prašymui kompensacijų išgau
ti teismo keliu.

■ ' ■ i’-'..;

Tas pats lėktuvas 
laimėjo dviejas oro 

lenktynes
• • *•*' ** ■ »•’

^’ ICLEVELAND, O., nigs. 8.— 
Harold Neumann, 29 m., iš Mo- 
lįne, nacionales oro
lenktynes ir augščiausią Thomp
son trofeją.

Visą laiką prieky skrido 
pilk. vRoscoe Turner, bet, bai
giant lenktynes, pratruko alie
jaus pervada ir motoras užsi
degė. Tečiaus pulk. Turner 
pasisekė saugiai nusileisti že
mėn.

Neumann skrido lėktuvu 
“Mr. Mulligan”, kuris jau ant
rą kartą sumušė pulk. Turner.

Pirmesnėse transkontinenta- 
lėse lenktynėse, tas pats lėk
tuvas, vairuojamas jo savinin
ko Ben Howard iš Chicagos, 
laimėjo Bendix trofeją lenkty
nėse iš Los Angeles į Clevelan- 
dą. Tada pulk. Turner pralai
mėjo tik 23 sekundomis.

UŽDARO “MINERALO" 
DIRBTUVĘ

I • v. ■ . ' -

KAUNAS.—Sveikatos depar
tamentas savo nutarimu yra 
uždaręs dėl nehigieniškų pa
talpų vaisvandenių dirbtuvę 
“Mineralas”, kurioje dirba 16 
darbininkų.

ROCKFORD, Dl., r. 8.
Naujasis mokyklų viršininkas 
paskelbė, kad jis ateity skirs 
mokytojomis tik gražias mergi
nas.

PELZER, s. c., r. 3. —Po 
valstijos milicijos apsauga at
sidarė vietos medvilnės audiny- 
čia, kurios darbininkai strei
kuoja jau kurį laiką. Kai au- 
dinyčią pirmiau bandė atsida- 
rytį tai tarp streiklaužių ir 
streikierių įvyko smarkus su
sirėmimas, kuriame viena mo
teris liko nušauta ir 21 žmogus 
sužeistas.

FLINT, Mich., r. 3. — 38 
žmonės liko sužeisti sulužus 
sėdynėms, įrengtoms dėl kumš
tynių.

BERLYNAS, r. 3. — Vokie
tijoje žymiai padidėjo svaigalų 
naudojimas—alaus ir degtinės.

COLORADO SPRINGS, Col. 
r. 3. —Trijų valstijų policija 
ieško kapitalisto ir geologo Jo- 
seph W. Ady, Jr., 48 m., kuris 
paslaptingai prapuolė besiruoš
damas eiti pietauti.

m**ww*m*M**mwmmmm*»

NEW YORK, rūgs. 8. — Su
sirėmime tarp dviejų ^emblerių 
liko nušautas tąksikabų dąr- 
bininkų organizatorius BasimT^ 
kuris stovėjo skersai gatvę nuo 
susirėmimo vietos.
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KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wišč
Pasidairius po miestą

iflhKi ifiTTniii ,/

dihinku keletą metų, dūbar ga
li gyventi Ruošai it turėti 
mis if tehiiMtaį kaip ir kiti 
mandrųs tavorščiai.

tar-

Rugp. 25 d. š. m; ir aš turė
jau progos dalyvauti šaunioj 
pp. A. Lauraičių party, kuri 
įvyko Šv. Petro parapijos sa
lėje. Kiek teko sužinoti, tai su
rengimui šios party daugiau
sia pasidarbavo p-ios K. Var- 
nis ir Ališauskienė, kad atžy
mėti A. Lauraičių 15 metų že- 
nybinio gyvenimo sukakfūveš. 
Ir party buVo gana šalini. Jo
je dalyvavo virš 100 svečių, 
tarpe kurių matės if iš kitų 
kolonijų, kaip tai iš Waukega- 
no ir net iš Chicagoš. Pp. Lau- 
raičiams doVaną įteikė mieg- 
ruimio rakandus iš 3 dalių ir 
teikė visokių linkėjimų žo
džiais. Vieni linkėjo ir džiau
gės, kad ilgai ženoti gyvena* 
kiti linkėjo ir gerbė juos dėl 
to, kad p. Lauraitis daug yra 
dirbęs tarp Kenosha lietuvių 
meno srity 'ir yra užsitarna
vęs pagarbos iš Kenosha lietu
vių. žodžiu sakant, buvo gana 
šauni party ir, rodos, kad visi 
dalyviai buvo patenkinti, nes 
taip valgių, taip ir gėrimų bu
vo užtektinai kiek kas norėjo. 
O prie alučio tai jau ir links
mumo randas. Aš nuo savęs 
veličiau pp. Lauraičiams veik, 
ti tarp lietuvių meno ir muzi- 
kos srity dar daugiau ateity.

Su damas vakarinėj'' miešto 
daly turėjau progos ūŽŠUkti 
pas šūVd gertfš pažjštamūš pp. 
ti: Šulskius, kurie ttiri gražią 
geltonpuaukę dukterį Emiliją. 
Kaip teko patirti, tai jos drau
ges ir draugai btiVo šūrerigę jai 
šauniu party jūs 20 ihetų am
žiaus sukaktuvėms atžymėti. 
P-lė Emilija yra gabi mukizan- 
tėj jeigu if toliau lavihsiš, tai 
gal bus ir Čhdrb vedėja, o ne 
viėh gera pianistė.

dradūffeiaiiš, Šį t$ ir pdraŠyS 
iš ūkitj silgfyžę.

Ale kas piriitminiš iš ttį 
iėfidrddarbhį paidŠko'Š Pitts
burgh’o SLA. Veikėjų? Jau 
rbddšl Jiėifts dŠtektiĮ; dnt Smi
čių gulėti, laikas ant platfor- 
mės stotiš. ' i

B » »
Šiuo laiku oras čia labai 

gražus. Tankiai palija1; diend- 
mis šilta, naktimis atvėsta. O 
gal iiį grybai jdtt pfddėš Ubg-

f Btitlef County, pa., gfy-
ti? Kdrie mėgsime; tai važiuo
sime į Butler Cdūfity, Pą.* gity- 
baūti. Tėti daugybe gfybų pti- 
aupū.

— LiuttbindiHškli.

nių gyvenimo

Rugp. 26 d. š. m. teko bUtf 
pp. Gėčių ukėj apie 3 mylias 
už miesto. Grįždamas namo pa- 
tėmijau, kad mūsų tautietis* 
būtent p. J. Shimanausk#s, jo 
prietelka if pJė Wellm#h, išva
žiavę, kaip Lietuvoj studentai 

, ant “spačero” važinėdavo, lici- 
pėdais (dviračiais). Išjvažiavg 
pasivažinėt tyram ore. * * iiir 

Mktyt* kad pp. Shifnanaus- 
kam sekas tavem biznis gana 
gerai, jei jau neužtenka auto
mobilio, bet reikia ir dviračių 
pasivažinėti. P-aš J. Shimanau- 
skas yra mano metų žmogus, 
reiškia, jau atgyvenęs pusę 
amžiaus pilietis. Jeigu man 
reikėtų važiuoti dviračiu ko
kią 10 mylių tolumo, tai esu 
tikras, kad neįstengčiau tą pa
daryti. Bet p. Shimanauskds 
tiesiog man atrodo prajaunė- 
jęs, kuomet apsivedė, ir jau
čias tvirtas pumpuoti dviratį 
gana geraL ‘ J-

Na, kaip ten nebūtų, bet pp; 
Shimanauskam sekas viskas 
gerai jų bizny ir jų gyvenime. 
Jie turi gražų sūnų Stanley, 
kuris lanko mokyklą, ir jienis 
sekas biznis, taipjau abudu yfa 
linksmaus budo žmonės ir geri 
“Naujienų” patriotai.

Lietuvis krkuČiūš, p. J. Po- 
teliunas, laimėjo betą, ir tas 
Viskas įvyko dėl ŠLA. 10-to 
apskričio pikhikb; Tiilaš lai
kas atgal SLA. 10-f6 apskričio 
piknikas įvykč MOčkŪUS par
ke, Rūdinė, Wiš., kūf dalyva
vo gfažtfs būrys liėttlVių iš į- 
vaifių kolbiiijifi sykiu ir iš 
ChicŪgbS. Bet nėįkūfie tautie
čiai ginčija, kad nedaug ten 
btiV£ žtnohiiį, if bttk pp. A. 
Gaigalai iš Kenosha nedaly- 
Vav£ tarilė piknike; Tačiau 
“Naujienose” korespondentei 
pagelbiniirkas rašė* kad jie 
buvo. P-as Potdliunas, būda
mas tikras, kad viskas tiesa, 
kas “Naujienose” rašyta, su- 
betino, jogėi ten buvo ir pp. 
Gaigalai. Patikrinęs jis sura
do, kad tas tiesa, it laimėjo’ 
betą. Maladec, Jortai, kad ap
gini “Naujienas” ir “Naujie
nų” korespondentus. Už tai 
tau sekas ir thvo kriaučiauš 
biznis; —Papilietis;

■ * f- *•--

Viskopo biskį
; CARNEęiEįj 
laikas atgal, atsibalaaojo ko
ki tai šarlatūnai į mūšų" mies
telį su falšyvomis dvidešim- 
kėmis ir net kelias ant greitų- 
jiį paskleidė, apvylė bizniem 
rius. Mat, buvo subatos diė- 
na, kada visi biznieriai yra 
bizi. Apgavo vieną žydelį ir 
du lenkus. Tačiau nesuspėjo 
apgauti daugiau. Iš šalies žmo
nės tuos vaikėzus užmatė* kad 
jie pluoštus dvidešiiiikių iš ki
šenių traukiasi, vaikščiodami 
po mažas krautuvėles, ir nori 
Viš išiiiaihyt. Tai pfahėšė po
licijai. Vaikėzai, pajutę, grei
tai traukėsi į gėlžkėlį it nu
ėjo sūvališ kėliais. ;

Tarp Vatįiį-vdfgėliiį if kito
kių klapatiį bei trūkumų Lie
tuvoje yfa daug nešvarumo, 
ypa‘č paS vafgšus grintelninkūS, 
apt gfioVib kfkfito gyfėhalfi- 
čiūs. Jų trobelės sulindusios j 
žehię. Lipdamas per slenkstį 
tUri aUkštai kbjdš kėlti, bk ki
taip ūžkliūši if parpulsi dnf 
žemės, o galvą ir nugarą turi 
palenkti, nes durys tik keturių 
pėdų aukščio, kai kuir dar ir 
žeifiešliės.
duobėta, kelioš lovos sūkaltbs 
iš nėobliuotų lentų, šienikai 
šiaudiį prikimšti, if tie patys 
juodi, purvini. Pas ukininkifs 
irgi kuohe tas pUtš, žinoma, 
tiė‘ pas Visus. BUfokai, bulvės 
supilei po lOVoŠ arba kai kūr| 
po postaiėj; dar ir kitokių šdk- 
nidvaisiiį sukrauta didėlė kru- 
va’ . .i • ■

žiemos iiiėtu, kuomet užeiria 
šalčiai, kuomet šutfa pradeda 
ddfytiš, tai tokiam karhbafvj 
gulėti yfa tikra liga, nėS Idri- 
gdi. taippdt neafidafotai. Prie 
to, gremėzdiški pečiai pamišy
ti taip, kad ; trąšių dalį trobos

ws priįpkstefeėjau:
siu* tą kūdi

kėlį taip Šhvėfžiai^ Kodėl jis 
nagaiėfų laisVki biiii paguldy
tas lovoj ? Tegul sau pajuda, 
pakruta/ paSiŠpgrdb. Jūk jžtih 
įiuosam daug smagiau ir svei
kiau", negu* būti šūkrainpavb- 
tam. Pas mus Amerikoj visai 
vaikų nevysto if su diržais nę- 

ttikiytUifi, Už
auga jie tiesus kąip botkočiai, 
taipffttf sVėlkt ir gfažųS”.

“Et, VŪikėn.L piėš iš Sėiibvėš 
tųip pripfatem if dubar kitaip 
iiehofifh pfžidėti* Mums rOdos, 
kad Višgl y$k£k ftėgšli fliigti 
gėrdi UėVWt6fd«fe”* pdaiškibŪ 
mdtėfiS.

! ŠU gifūdymū ifgi fąš P^tš. 
rifiėštėife Žydė gydy

toji pišiftuM kad fteku* 
rius fbūtėfyg dūkfdfį vū‘ 
ižiūbddiiiDS kęiy .tpOMd 
dikb arba
tojo ofise. Jfūfs esu Jif uėta 
togu, kid tdip tdisitiiikd; b‘ėt 
kas dafyti, kad’ thuiitmi pėf 
SAVU apsileidimą O ffėžitlŪįi- 
mą štato šavoi sveikatą į pavd“ 
jų;~R. šniukas.^

i

>

fa, dsld

Nedir baltajauiihiio 
•problema 

* j y - 7

Neseniai prezidentas Roosė- 
veltūS' išlfeidb' įsakymą įsteigti 
Nacionalę Jaunimo Administra
cijų. AdfiiiiriiStfūcijpš užduotis 
rūpintis jatiilimo industriališku 
lavinimu, teikti ' patalpinius 
darbūs if pf’dgas tbliaus tęsti 
hibkšitiš. Ėėt šis darbas liepia 
tik šios šalies jaunuosius net 
500,006 ašmenų per visų salį.

Sulig šiuo ' programų apie 
166,000 vaikinų. ir mergaičių, 
suvirs 16 met^ amžiaus, kurie 
negali lankyti aūgšteshes mo
kyklas dėl neturėjimo piiiigų 
keliavime ištitidorfiš;. pf^gyveni
mui ir kitįeiiŠš(>ifMkalams, gaūš 
$6 į mėnesį.,'

Nedirbantieji, užbaigę augš- 
l * 1 ■ • * ’Vi illL ' • fiEA ’ . • v»L■

sugrįžti pfie ntlokšlo Specialių i 'i'.Tk.
kttfsų; ' , (.? ■ , •

Aet 15Pi(k)0 jaunpjų gaus 
pašaipiųjų darbų ir kita tiek 
galės išsimokinti amatų indus- 
įtrljoŠe, t

Aubrey Williams, Federal 
Ėmergency Rėlięf Administra- 
tion administ. pagelbininkas, 
bus Načibnales Jaunimo Admi- 
hištfkcijbš difėktorius, kuomet 
panelė Josephine Roche, Iždo 
Šėkfėtdfiaūs pagelbininkė, bus 
adminištfačijos ėgžėkutyvio ko- 
fhitėtb galva. “Jaunimo Sky
riai” bUS įsteigti kiekvienoje 
valstijoje; skyriaus galva bus 
Valstijos Patariamas Komite
tas, kuris susidės iš darbo,' biž-, 
fiib; agrikultufos, apšviėtos ir 
jaUiiiifib atstovų, pfėzidentas 
ttoibšėvėltaS nori, kad ir pats 
jūūbitfias tūrėtų sprendžiamą 
balsų Visamė taihė klausime.

VlSūš pfpgfaiiiaš veiks per
niėtus; Prezidentas tam tikslui 
■paskirdamas net $50,000,000 
pasakė — “pripažintas faktas, 
kad kuomet vėl prasidės nor- 
mališkkš bižriiškas veikimas ir 
kuomet bus progų privatiškam 
darbui, tai šita nedirbančio 
jahriimo proPletha bus išrišta. 
Bet mėš dabaf priversti tuo 
reikalu kų hdfš dkfyti. Jiė pri
valo turėti savo progas mokyk
lose ir progas darbe.”

PlahaS šaukia mobilizavimą 
valstįjinių, industriališkų, ko- 
mefciališkų, agrikultūriškų ir 
apšvietpą' spėkų, kad parūpinti 
darbus if teikti kitą praktišką 
pagelbą nedirbančiam jauni
mui. Industrijos vaidina Svar
bią rolę šiatae pfogramė, nes 
per pereitus kelis; mėnesius Va
dovaujančios industrinės orga- 
hizaėijos sake, kad gal pasiro
dys stoka < prityrusių darbinin
kų. Viena organizacija rokūo- 
ja, kad trūkumas apie 120,- 
000 prityrusių darbininkų me
talų išdirbimo industrijoje yra 
perspėta atnaujinimui norma- 
liškų operacijų. [FLIS]

tušč’iajo. Bet dabar ne tiek tesnes m.ofcykl'As, ferjmažiai! 
i- 25 metų amžiaus* kurie tik 

nori lankyti kolegiją, gaus pi- 
nigišką pašalį $15 į mėnesį, 
ši pagelba bųš\‘<įpota net 120,- 
000 asmenų^

Parinkti jaunieji bus lavina
mi; dirbti valdžios tarnystėje. 
Svarbu rasti darbų tiems, kit- 
rie užbaigė kolegijas arba 
mokslus 1935 m. Tūkstančiai 
tokių, kurie užbaigę mokyklą 
negali rasti da?bų, gaus progų

Stop 
Itcliirig 

l Skm
Niež0jlmo; Ifibėrimų ir Dedervines— 
Zemp greit palengvina akauemus nuo 
BU&velnina iritaciją nuo Eczemoa. spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kaipo švarus ir saugus vais
tas prašalihirtiui odos irltacijų. Užgin
tas Good Housekeeping Bureau. No. 
4^74. 35o, 60c, ir $1. Visi Maistinin
kai užtaiko.žemo
f- QP S K IN I P R IT A TION S

/

DON’T
NEGLECT
A COLD

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

Tet Kenvvood 5107
V ALANDOs •

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

Į Apaft Ivdntadienio ir ketvirtadienio, 
į ............——..—■■.i/ , i . i.—..i-. . ■■iVi-r".. .'i-,

į Dr. V. A Šimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St, 
Tat Boulevąrd 1401

' ... ,r " ____ -■ ......... ----------
M Ofice Wentworth 6380 

ftez. Hyde Ffitk 8395 

Dr. Susanna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St 

balandos 1—4 po pietų, —8 vat vali 
išskyrus seredomis ir subatomis

hk, . . Phone Boulevąrd
B | Dr. Č. Z. Vezel is

Dentistas
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valąndoš zįuo 9 iki 8 v^kšfo. 

Seredoj pagal sutarti.
Šaltisr krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet, uždėsite .malonų, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
Vien mostiš. Jis veikia prieš iri- 
taciją, . ir prašalina skausmą, 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumii. Rekomenduotas 
per gydytojus, ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

n

ADVOKATAI
K.P. GUGIS

I ADVOKATAS
Miėstd ofisas—127 N. Dearbom St. 
Kamb. 1431-1434—/Tėl. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 ika 8:80.

, , Tel. Boulevąrd 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

nagai sutarties.

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofiaa. 4645 So. ASHLAND AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki8 
vak. Nedeiibj pagal stitttrima 

Ofiso Tęl.: Boulevąrd 7829 
NamU Tel. Prospect 198(1

■ ■ . ■ • .S.'..’ M » . —

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 AkGBER AVENUk 
Telėiohas VitgihiA OOBti 

Ofiso valandos nuo 2-4 ir nuo 
6-b v. v. Nedalioj pagal dutarti

DR. J. E. S1EDLINSKIS
Gydytojas ir^Chirureas „.

DU. V. E. SlEDLlNSKtS 
GAŠ . DĖRTlStAŠ K-RAY 
4143 ARCHER AV„ Uor. ĖrknHsco 
Tel. Office Laf. 3650; res. Virg. 0669 

........r........... . m - ■ r.....7..  '■»..-------------

J

sutarties.

Dentistas
.. „ Valandos nito 9-9

2420 West Marųuette Road
arti Western Avė. Hemlock 7828

Telephone: Boulevąrd 2800

Turėjau progą aplankyti sa
vo gerus pažįstamus, pp. Ignds 
Karčiauskus, kurie užlaiko už
eigą adresu 2500 — 48th št.* 
ir taipjau yra geri “Naujienų” 
rėmėjai, pas kūrihos, kaipo lie
tuvių centre, susirenka įvairių 
pažiūrų tautiečių padiškusuoti 
dienos klausimus, čia ateina ir 
tavorščių, kurie aiškina tavorŠ- 
čiaus Stalino iežius, ir kartais 
prieinama prie to, kad reikia 
svietą sulyginti ir viską pada
linti lygiai visiems.

Vienas iš tautiečių priminė 
tavorščiui, kad esą “ąš turėjau 
gražų namuką, bet kapitalis
tas atėmę j j iš manęs if dabar 
neturiu savo namo gyventi, tąi 
gal tavoršČius man dovanotu
me! saVo vieną namą, kadangi 
tamsta turi net dū namus”. 
TavoršČius atsakė* kad tai ne
galima padafyti, nes tie namai 
yra jo savastis. Reiškia: kds 
tavo tai ir mano* bet kas ma
no tai ne tavo, brolau tautieti! 
Man rodos, kad musų tavorš- 
čiai netiki j tai, ką jie kalba 
patys, jie tiki j dolerį, kaip ir 
draugas Trockis. Matį Trockis, 
pabuvęs matuškos Rusijos val-

Kaip kitut girdėti, lai kid- 
naperiai .vagia' žmonės, vaikus. 
6 pas riiumis; Carriegie, tai ka
tės if šūfriš vagi#. tfetf nese
niai, rugpiiičid 15 d., Šv. fo
linės diehbj iš vifenų riamv 
apie 7 vai. rytu pTŪpūolė dai
li if bfšrigi katė (Pofciė.) Ma- 
riorfla, kad koks asmuo, eida
mas pro šalį su tomis žolelė
mis į bažnyčią* ir pasisavino 
tą gražuolę Porcie katelę.

Ir į musų miestelį suvažiuo
ja tarmeriai su produktais 3 
vakarus į savaitę. Priveža švie
žių gerų produktų ir parduo
da juos prieinamomis kaino- 1 * J. • mis.

Matoma, šiais metais pas 
fermerius šiojė apielihkėje rie- 
bldgai viskas užderėjo*. Bet 
dar pas darbo žmonės labai 
mažai pinigų.

Vis dafbfii geoidus riėkruta. 
Jau gal tttrėš išsibaigti kan
trybė belaukiant tų žadamų 
gerų laikiį. Atrodo, kūd kol 
tie storpilviai turtuoliai suslab- 
nės, tai tie Vargšai ir paS Ab
raomų atsidurs.

jiė dūodą šilumos, kiek pūgami- 
n’a dūiritį. Nepratušiam 
negūlitna ištfiVoti: griaužia akis, 
if turi hėnof ėdamas ašaroti ar
ba bėgti} lauk.

Tiesa,: ūkininkas, kai jau vi
sai kaminas nebetraukia, arit 
virpščio šluota prisirišęs lipa 
ant xstogo ir mėgina kaminą 
išvalyti, ūfba pfiė pečiurkos 
išgriovęs skylę Suodžius išima. 
Bet ir tas ne visada gelbsti, 
nes senoviniai pečiai dažnai yrU 
pamūryti netikusiai. Tokiu bū
du vistiek nuo durnų negali 
išsisukti, i

Aukščiau minėjau, kad visa 
šeima, susilindusi į vieną galą 
trobos, turi gulėti ir visokids 
tvaikbs gerti. Bet juk yra ir 
antras trobos galas, vadinamas 
Seklyčia. Seklyčioj dar yfa pū
rą kambarių. Apie ptfšę šeimy
nos, rodos, galėtų čia gulėti. 
Dienos metu pakūfelitų, išei
tų it dūfiiūi ir Višėkibš kitūš 
sinarvės, p iiUktį žmbriės galė
tų sau šiltai miegbti. Bėt, dė^ 
ja, to hėfa dėl riėišteklidu’š, iiė- 
tdfėjiifib iš kb ūŽtektiftdi riūsi- 
pirkti fhėdžių (ties dabar ku
rui medžiaga Liėtūvdj bfdngi). 
Priversti yfa kęsti Šaltį ir sū1- 
sikiniŠiiiių liėšfdfiūbsū kairiba4- 
riūose lidkVdti.

Visiėriis gerai žinoma, kaip 
pirmiau kūdikius vystydavo. 
Reikia pasakyti, kad tas pats ir 
dabar dafUma'. Man teko būti 
kėlibšė krikšiyhbsė ir mdtyti; 
khip kūdikiai škudiifdiš viriip- 
jdifti/ jii faukutėš if kdjytėš 
tdip SUŠpaustb’š; kad kidlikiš 
negalėtų hė šūkfutėti. Neiškėh-

25 metų amžiaus* kurie tik

JOSEPH J. GRISK 
i- ir ■ ■ ■■ . .

> Norbert Tuiiiavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashland Avenue.
~ Res. 6315 S. Rotkwėll St.

Mrfc AiiėHS K. Jafiisa Telwh&: d«»
Physical Thėrdpj Telephone: Cicero 5395. 

and Midwife---------------------------------- :— ,
■■■ JOHN Ik BORDEN

PAuSriOiii 92nHn LIETUVIS ADVOKATAS 
SĖS 2201 W. Cermak Road (W. 22 StJ
S Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedšlio, Seredos SrML Pėtnyčios 6 iki 9
S. * Telefonas Chnkl 1175

Nam&i:. 6459 S. Ročk^ell Sifėetį1*1*®*8 ir ** Telefonas Republic 9600
Moterims ir meb u —į

AKIU SPECIALISTAI

ir

■ >■■■?< s :

f

I 
___

r , i ...

Laidotuvių Direktoriai dr.g.S!:rner 
-- ------- ------------  u; ■ , , J LIETUVIS i 

Tel. Yardė 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas. Aki! 
Ištaiso. 

Ofisas jr Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St;.
Valandos uo 10—4. nuo 6 iki 8 

Nedeliomis nuo 10 iki 12 val. diena. 
.4 • •' . ♦ . . .

Duokite savo akis išegzaminuoti

Dr. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETKIST 

t,- Praktikuoja virš 20 m. 
Bk 4649 S. Ashland Avė. 

ijms kampas 47th St. 
Tel. Boulėvard 6487

NaHai CHickgoss Cfee'rc^ Lietuvių 
Ldidfrtiivių Direktorių Asociacijos.

s !

PATARNAVIMAS DIENĄ W NAKTĮ. 
Turime'Kbplyčias Visose Miesto Dalyse.

, S. P. MAŽEIKA
3319 Lįtuanica Avenue • Phoiie Yards 1188

A, MASALSKIS
I |8p7 Avenue ;______ L__Phone Boulevąrd 4139
/..... A. PETKUS .....
1410 South 49th Court Gieero Phone Cicero 2109

. J. F. RADžlUS
$8 WeSt 18th Street Phdhė Ganai 6174

& M. SKUBĄS
iflB Wėšt 18th Štfefef ________ Phone Monroe 8377

..... t J. ZOLP . . ,
1646 West 46th Street Phones„ &oidevąr<į 5203-8413

..O i‘ J. f. eudEikiš .
■ AveUhfe Pfioflęš 1741-174^

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

i ■

Amerikos Lietuviu Daktaru
Draugijos Nariai

Dr< A. J* Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ,ir Rezidencija:
2519 West 43rd St

VALA&U0& Nūd b iki 10 ryto, Kuo 
11K13 bo ptot, nuo'6 iki 8130 vak. 
kasdien. Nedaliomis_nuo lliįd 1 p.p.

_a*
Kiti Lietuviai Daktarai

1 Dr. Mftrgeris
3325 So. Halsted St

Valandos: nuo.10 r. iki 2 po ribtu 
ir mio 6 iki 8 Vkkdtb; 

šventadieniais nuo 10. ild 12 
PhnHO Bouldvafd 8481

■ •■■■■ • ■ ■ , :

Tel. Boiilevard 5914 Dieni if Naktį 
Ofiso Valandos nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedčL 10 iki 12Am.

Dr. S. Naikelis -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas it Rezidencija 
3335 SO. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

•y

Nugi žiuriu, iš rūgpiučio 
16tos d. “Pittsburgh’o Naujie
nose” Reporterio prietykiai. 
Mat, Pittsburglf o vietinis Re
porteris kaišioja liežuvį Pitts- 
burgh^o apielinkės bendradar- 
biams. Nesistriošykite, anie lai
kui bėgant atsiras ir vėl bed-

, JUOZAPAS

EUDEKIS
ir TfiVAŠ

'Laidotuviū Salygou 
L&utfdb išridkžjtaii

REPUblte 8310 
5340 So. Kedzle Avenue 
‘■'• v.- I ' ■ ' r.

. LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 Wėst 28rd Pla<!ė\ Phoneg CanaĮ 2515—Cicero 5927 j
... . ... , _■ J. UULĖVlČtUS . ~

4092 Archėr Avenue Phonė Lafayette 3572

j S* ■'.

Ą. Montvid, M. D.
West Town Štate Bank Bldg, 

2400 Wėšt Madison Street
Vai. 1 iki 8 po vietų, 6 iki 8 vak.

Tek Seeley 7880
Išimti: telėfoiiAs BrunSvribk 0597
--t ...............................................................................

Ofiso Tėl. BbuleVdrd 5918
Ręz. TeL Victory 2848
Dn Bertash

756 Wežt 35th St
Cdf. of S5tH and halsted Sts.

Gfisd valandos .niuo 1-8 riUo 6:80-8:80 
Nedaliomis pagal sutarti

l ' * ■ * ’ ■ * ‘ J « 1 » ■ j . 1 . * N. .

AMBŪLANCE PATARNAVIMAS dieną IR NAKTĮ 
YAHdS 174M742

■

J. F. E
* f .

Phohe Cflnal 6122

Df. S. Biežis 
gydytojas ir chirurgas 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo i—8 ir 7—8 

Scredomis ir nedil. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Rennblie 7868

‘‘K

KITATAUČIAI
Dr. Hėrzinan

IŠ RUSIJOS
Gėrhi lietuviams tinomas phf 8b 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas if akuiefb;

Gydo staigias ir chrdniikM ligas, 
vyrų, moterų ir vaikų pagal fiau- 
JauSiuS metodui X-Ray it kitokius 
elektros' prietaisus.

, . Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W. 18th SU bėtoll MorgAii Si 

Valandos nuo 10—12 pietų lf 
nuo 6 iki 7:80 val« vakaro.

Tek Gaiial 8110 ..
Rezidehcijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
. OtflSAB .

4729 So. Ashland Are.
chicag*

OFISO VA )Si

valandai diena.
PhoneMIDWAT. &80

r?; i.- •; r' fi! •i‘M l...Aįii.w. ,r,,rrH

- Telefonas Yards 0994 w *asr • w s Dr. Maunce Kahn
4681 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:.
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 pd rietu 

7 iki 8 vai Ned«. nuo 10 DU 12
Bes. Telephonh Plast M00

---..........U .........*
Ofiso T«L Calomet <8M 
Rėš. m DMzėi DlM

Dr. A. A Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas Motariškū* Vyriškų, Vrikį if vist
Gfišš.'tt. 

arti 81st Strbet*
Valandos: 2—4, 7—9 vai yjdt N* 

diliomis ir Šventadieniais 10—Ut

>>

>Jį&į. ' Jį" Z-j
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. C. Reyiew
Lithuanian books and periodicals out lion-like an^er are sounded repeat- 
of its ovvn treasury . funds and send edly. 
them free Of charge to anyone vvho ] 
send in a reąuest. •’ i 1

į The t>ULR is more than vvilling and Desdemona 
Special Meeting: Fri., Sept. 6,7:30 to extend its Services freely to all his feet:

MEETING NOTICES Uy- M . ' .
In the end h,e restrains himselfno 

longer. The scene of'anguish follovvs, 
t throvvš herself at

P. M., 2936 West 38th St., home of 
Miss Helen C. Blauzdis.

Annual Meetinų Sun., Sept. 22, 2 
P. M., Election of Officers, 33rd and 
Halsted Sts., Sandara Hali.

At the regular monthly meeting 
on Aug. 19th, thė following 
nominated to officers seats:

Pres.—Valeria Chap.
Algird Rulis.

V. P.—Clem Svilow
Ann Kairia.
Stanley Drigot.

Sec.—Helen C. Blauzdis 
Wanetta Grybas 
Ann Skrickus.

Treas.—Stanley Drigot.
Sgt.—at—Arms:

John J. Balanda
Albert B. Lidy.

The election will take 
the Annual Meeting on 
therefore, it is essential 
members be present.

vvere

place 
Sept.
that

at 
22, 
all

STAY A MOMENT..
h III. II III I I llll *

To Be an LUC Member.
An Interested Young Lady.
Overseas Correspondence.
A Lake Stroll and a Fall Trip.
Send in Your Questions.

—_o-----
In answer to a recently worded 

query on the requirements for mem- 
bership in the Lithuanian University 
Club it may be said one of the pri- 
mary membership prerequisites it 
the poisession of a good character 
exemplified by eicellent habits.

The second prereųuisite is that an 
applicant shall have completed at 
least fifteen semester hours in a 
college or university and has re
ceived credit for this work.

And the third reąuirement is a 
one dollar initiation fee plūs one 
month’s dues, or the grand totai of 
one dollar and ten cents.

If yop possess all of these prere- 
quisites, the LUC will be more than 
glad to vvelcome you so long as you 
aye, a , JUit|manian of of .Lįthuanian 
descent, or have rendered some dis- 
tinguished Service to the 
Nationality, as one of its 
bers.

Lithuanian 
new mem-

lady, Misa

faithful

to. con- 
musical- 

mutual

An interested young 
Stella B. Bartkus of Chicago, read 
the first issue of the “LUC Revievv” 
and immediately penned a letter to 
us and asked several ąuestions about 
the Club ,at the šame time expres- 
sing herself as being a 
student of music.

Miss Bartkus would likę 
tact other persona engaged 
ly in order to exchange
notes and ideas. Anyone wishing to 
contact her need only to write to 
this column, “LUC Revievv”, Nau
jienos. In the meantime, interested 
individuals vvould not do wrong to 
attend the regular annual meeting 
of the LUC on September 22, at 
Sandara Hali, 33rd and Halsted 
Streets.

There are musicians, lawyers, 
journalists, engineers, and other re- 
presentatives of the many profes- 
sions in the LUC. They will be 
pleased to aid' anyone in forming 
acquaintances among those interest
ed in their respective fields.

----- o—— ■
Many Lithuanian-Americans have 

doubtlessly desired to correspond 
with Lithuanians in the mother 
country, būt have not been able to 
do so because they knew of no way 
i n vvhich they could find a corres- 
pondent with whom they might 
trade ideas on matters of mutual 
interest.

Mr. Skipitis, in his address to the 
LUC lašt May, offered what seems 
to be a very satisfactory arrange- 
ment for overseas correspondence.

Anyone may begin such a corres
pondence by vvriting to the DULR— 
Draugija Užsienio Lietuviams Rem
ti—Vytauto Didžiojo Universiteto 
Akademijos Skyrius, Ldthuania, Eu- 
rope, and stating what kind of a 
correspondence one would likę to 
establish.

The DULR will find a party in
terested in similar matters and vvill 
then forward the address to the 
Lithuanian—American correspondent 
after informing the former. Shnilar- 
ly, the DULR will gladly serve those 
vvho are interested in obtaining 
various Lithuanian books, pamph- 
lets, papers and so forth.

It mušt be remembered, however, 
that requests for books and publica- 
tions will not be fulfilled if mailing 
expenses plūs the cost of the article 
desired are not sent together with 
the reųuest. Obviously the DULR 
could not long afford tp purchase

Lithuanian-Americans on all cultural 
matters, for that is one of the aims 
rėsponsible for its inception. |

In writing to the DULR, please 
do not forget to mention the Lithu
anian University Club as having 
been the source for your Informa
tion.

Among the many matters discus- 
sed at the LUC monthly meeting on 
August 19, at the home of Mr. and 
Mrs. Lidy, vvere an all night lake 
stroll and a trip to Starved Rock, 
the historical Illinois scenic spot.

A stroll, starting in the Chicago 
Loop on a cool autumn evening,^ 
through Grant Park, along the’ 
shores of Lake Michigan in a south- į 
ern direction, to be ėlimaxed by an 
early' as a nevv and novel sort of dn 
adventure. Details vvill be discussed 
on September 6, at the spėcial meet
ing.

Starved Rock vvill be visited on 
September 14-15 by all vvho have no 
fear for the čoolness of approaęhing 
autumn. The spot is replete with 
rich scenery, vvide and narrovv views 
and avvesome rock formations re- 
sembling faces which. seem to look 
dovvn on one in solemn dignity long 
vvom in by the caprices of vvind and 
rain. It is an ideal place for student 
ręst, fun and real recreation, from 
heavy tomes and papers.

Send in your ąuestions, suggest- 
ions and criticisms. The “LUC Re- 
view” is open to all and sundry 
remarks, because a page of its kind 
cannot serve the interests of its 
readers unless those interests are 
known. There is no one perfect 
thing in the whole vvorld. Alvvays 
there is a striving for the perfect 
ideal, būt that is never attained. The 
only Standard of judgement is the
refore the nearest approach tovvhat 
is considered ideal.

With this in mind, the ‘LUC Re- 
vievv” invites its readers’ comments 
so than it may take on a form 
and content vvhich vvill be satisfac
tory, without, at the šame time, 
losing sight of the principles out- 
lined , ip,, “£ims ajįl,. JPrinciples” 
vvhich appeared in the first issue. 
Readers’ correspondence vvill be 
vvelcomed on all matters. Those vvho 
may vvish to contribute some of 
their ovvn vvritings and ideas—po- 
etry, short stories, essays, editorials, 
etc. —< need feel no shyness about 
communicating with the “LUC Re- 
view.”

The “LUC Revievv” stands for 
open-mindedness and progress at all 
times. The students vvho are behind 
it are banded together to further 
these aims among the Lithuanian 
people. It is through the later’s ex- 
pressions that they hope to be aided 
in achieving their goal. —A. S.

“Desdemona: ‘Kili ipe tomorrow;
let me live to-night.’

Othello: ‘Nay—”
Desdemona: ‘Būt half and hour!’ 
Othello: ‘Being done, there is no 

pause.’ i '
Desdemona: ‘Būt vvhile I say one 

prayer.”
Othello: ‘It is too late.’ (He Stifles 

her.)’’ I
Othello then rises from the deed j 

and looks vvildly about him. Then 
comes the wild, remorseful reflect- 
ion that he may have been deceived.

“ ‘......Had she been true
If Heaven vvould make me such 

another vvorld
Of one entire and perfect 

chrysolite
I’d not have sold for it.’” 

The chorale motif of Desdemlmh’s 
appeal surges up from the overlyin^ 
themes, this time in the deep tones 
of Othello. It is his tum to make a 
lašt prayer. Desdemona’s prayer, 
the lion-like voice of Othello and 
the approach of the murderer have 
their characterizing counterparts in 
the motif arranged by Dvorak to 
represent the action as vvell as the 
thought of the characters.

Even though one does not know 
the nature of thtf plot, these motifs, 
especially that of , Othello ' in the 
bass, create a tragic picture for the 
listener. With a knovvledge of 
Shakespeare’s play and Dvorak‘s 
reaction to it as_ expressed in the 
Othello Overture, one is awed by 
the svveeping creation of tragedy 
arising from the mighty pens of two 
great masters—Shakespeare and 
Dvorak. —V. P.

penses a student vvas to ineur 
were the six dollar registra|ięn 
fee and the cost of text bodks.

For : studfents who vvant^d to 
study būt could not afford the ex- 
penses of a univeirsity education 
for four years, the?e junior collė- 
ges vvere indeed God-sends, and 
with their opening, thousands of 
students 
doors.

Chicago has1 fought and strugfeled 
for its junior colleges ahd won 
them. Novv her citizėns should 
striye to keep them.

— W. G.

flocked through the
•.V

CHILL .

I no longer thrill at seeing you, 
Your hair has lošt its hue> 
Glorious as Octobėr gold.
I no longer thrill at touching 

you,
The heat of touch has grovvn 

cold. 1 !
By God I would 
As soon touch wood.

Your tongue has lošt the rip- 
pling tone

And found a rasp-like knife on 
bone.

hVords as polite as ice 
Chill your lips eacK 

trice
They part to utter 

What a cold rain might mutter. 
I’ vvould as soon stand and meet

Driving sleet.
? J Judd

WHOOPS—HARDLY any 
WHISPERS

' Our eyes at the initial rehearsal 
ivėre deep pools that absorbed each 
pirmyn peršonality that passed 
them. The waters now cast thėm to 
the sUrface for your observation: 
Ma'ty Johnson, by far the most 
fashionably dressed femme with a 
creation of a soft, white wool dress 
that was tastefully trimmed with 
attractive bk ck effects and topped 
with a high, small and unusually 
smart hat... j the Grigonis sisters, 
Jean and Alfreda with startlingly 
pėrkly perched hats ... Mr. X. Shai- 
ka, our Lithuanian correspondent... 
Edmund Čepulis, of a bankrupt 
Corporation .... Felix Mason, serious 
.... Bruno Skever, inclined to be 
frivolous..... Bernice Zemeckas.. . Al
dona Waluliš, as usual—busy .. Fran 
Matekunas .į.. Estelle and Helen 
Rimkus, petty-wetty and nitty-witty 
.... Onuks Skever, with farm fever 
.... Doris Belus, concerned ... Cath- 
erine and Marcella Maculis, yes .., 
John Carobus, who asks me to as- 
surę the members that he vvill not 
fail them in fulfilling the duties 
expected of him ... and his friend, 
Stanley, a čhap we believe vvould be 
a worthwhile addition to our group 
.... Hęlen Simon, THE DUCHESS, 
(she will pen the next column) re- 
lieved. 
zle? ... 
ganist.
Amelia
cousin, Wanneta Grybas... John J, 
Rukstala who had something incom- 
mon with giri of the sidelines, Vera 
Neckrash. Būt now, what to do with 
those bodies afloat on the vvaters?

■ .—o— ,
MISSED: Aldona Grigonis^ Bruno 

Brooks, Ray Matthews, Al and Lil 
Stupar, Frank and Stell Pūkis and a 
lot of bassos.

. Chuck Matekunas, a puz- 
Stella Bartkus, a future or- 
.. Amelia Razmos, good oi’ 
... Irene Kantrim and her

DVORAK’S OTHELLO OVERTURE

One of the most interesting thing 
about Dvorak’s Othello Overture, 
Opus 93, is the ūse of the “nature 
motive” throughout the composition.

Dvorak tried to express some of 
the emotions engendered in him by 
the finai scene of Shakespeare’s 
Othello, as an embodiment of both 
the gentlest and the fiercest eKpres-1 
sions of love. This composition is 
by no means a faithful musical in- 
terpretation of the Shakespearean 
lines, būt rather an after-revery 
of a man whose imagination has 
been kindled by the theme of the 
play.

Although the main part is in f 
sharp minor, as befits the serious 
and fiercely intense character of 
Othello’s passion, it begins with a 
choral-Iike dominant in c sharp, the 
prayer of Desdemona before reti- 
ring. While she is štili praying for 
herself and her husband, vveird sounds 
in the Orchestra suddenly announce 
the approach of the murderer. This 
is būt an effect of the imagination, 
hovvever, for presently the prayer of 
Desdemona continues until she falls 
asleep. This time it is he. He pauses 
at the threshold, enters the room, 
looks long at Desdemona and then 
kisses her. Desdemona avvakes and 
then follovvs the cruel, pathetic 
scene between Desdemona and 
Moor: . .

“Alas, why grow you so thy 
nether lip?

Some bloody passion shakes 
your very frame.”

She is ansvvered by the deep 
threats of Othello. Gradually the 
imaginary conversation
tinged with a note of Melonchbly 
and a regretful love ensues, accord- 
ing to the composer, till the Moor’s 
jealousy and mad revenge gain the 
upper hand again.

This mbtif is vvorked out at some 
length in the elaboration, and es- 
pecially the deep notes of Othello’s

the

becomes

THE CHICAGO JUNIOR 
COLLEGES

Approximately a year ogo, Chi
cago announced to its yputh that 
three junior colleges vvould open 
in the fall to replace Crane Junjor 
College which had been, closed the 
year before as part of the Board 
of Education’s economy measures. 
Although the announcement was 
made, no definitėi.'jplans had been 
drawn, no arrangements framęd, 
and no concrete cnrriculum 
scheme had 'been devised.

The announcement came as a 
response to pressure from various 
parent, teacher and civic organiz- 
ation which had fought incessant- 
ly to either reopen Crane or in
stitute other junior coljeges vvhich 
could handle adequately the grad- 
uated high school students who 
Could not afford to go to a uni
versity.

There were to be three junior 
colleges, said the Board of Edu- 
cation, and these vvere to open in 
September, 
posedly as 
Būt vvhere 
open, who 
teaęhing staffs, what courses vvould 
b& offered, and what system of 
teaching vvould be adopted,1 vvere 
matters which the Board of Edu- 
cation had to decide upon ąuickly 
during the few summer months 
that remaihed.

Scores of students inąuired daily 
at the Board’s officesi about the 
new schools, būt the only answer 
anylof them received vvas, “Send 
your high school credits to us and 
do nothing more until you heai 
from us.” J

While the students vvaited im- 
patiently, supervisors, teachers, 
clerks, vvere vvorking diligently 
under great handicaps to create a 
definite vvorking plan. The vveeks 
perceding school opening found 
thousands of details reąuiring at- 
tention and hundreds of Įetters and 
calls calling for consideration. In 
order to take care of the letter 
matters, added labor, a great deal 
of štationary and stamps vvere ne- 
cessary būt scarce at the time. As 
a result, clerks and 
working • under these and other 
handicaps, bought and paid for 
supplies vvhich. should have been 
supplied from other channels. Ne- 
cessity caused a casting aside of 
oersonal financial difficulties and 
all efforts vvere ędncentrated in 
creating schools for the youth of 
Chicago.

As September neared, plans be- 
gan to shape into realities. The 
three junior colleges vvould open 
in three different parts of the city 
— North, West and South. A new 
system of teaching, already tested 
at the University of Chicago for 
several, years, vvas to be installed 
in ‘the junior colleges —- a system 
already succesąful in its com^re- 
hensive lecture basis.

No tuitlon fee was to be charged 
to Chięago students. The only ex-

1934, to function sup- 
accredited institutions. 
the colleges were to 

would compose the

teachers,

Iš 
Vilnų

N 
-THAT’S 

ALL!
Polaide
COAT SALE

PIGIAU NEI KAINOS

Mieros 14 
iki 20

Užsiprenum eruokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriau pažinti, tegul 
užsiprenumeruoja

‘GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”

PIRMYN
SHARPS and FLATS
■................... ' .......... 'I -......................................................

REŪNION IN PIRMYN
So—we are back to work!
Some of tfye first anties of 

returning members noticed 
vvere their interrogating gym- 
nasties, running to each other 
and gazing each other’s featu- 
res to see whether a month 
or tvyo hhs' wrought any 
įchanges. Some of the lads and 
lassės were so observan^ that 
hardly anytfung escaped their 
sc^utinizing glances: a few 
recent frėckles on a friend’s 
proboscis, a ęhanged expre$ 

flašhing t or lusterlessSion 
soul-wihdows or the addition 
of a few pounds 6f avoirdu- 
pois, or the loss of it.

The questibn that filled the 
air, that ftufidered in our 
ears, vvas: “Did you have a 
nice vacation?” As for our- 
selves, we preferred : not be 
subjected to ąuestions biit to 
steal away to a suitable cor- 
ner to catch the vvisps of con- 
versation that floated our way 
and contemplate the scene. 
Being of a nature that is used 
to processes of thought we 
couldn’t hėlp such behavior. 
Anyway, wę gathereįl that 
each and everyone had a 
gorgeous and invigorating 
time of the. summer layoff. 
That is good. That is very 
good.

Vacations are great; they 
are purposeful. Those fortu- 
nate to have one find that a 
vacation is largely the acąuire- 
ment of perspective. Whether 
at ithe beach, in the mount- 
ains, travelling or just įsitting 
at home, we get to know and 
appreciate the momentary re- 
laxation away from the arena 
of affairs and action. Yes, it 
has its compensations.

Didžiausis Išpardavimas 
Gautu Atgal Automobiliu Chicagoje 

150 Automobiliu Pasirinkimui 
Dodge, 1932, sedan, kaip nau- 

“ $295.00
110.00

Sensacinis rudeniui ir žiemai po
lo kautu išpardavimas, kurie pa
siliks Chicagos istorijai. Mes 
parduodame tuos kautus pigiau 
nei už puse kainos dėl stimulia
cijos biznio iš anksto.
PIRKIT DABAR, PIRKIT DABAR. 
MES NEGALIME GARANTUO- 

TI KAINU.
y NES VISKAS 

EINA BRAN- 
gyn- Tie kau- 
ta* tinka dė- 
veti bile kada 
DABAR. Ir 
tudenį. Swank 
sophisticated, 

smart 
lėtas 
viena eile ir 
dviem 
guzikų, 
over ir su dir
žiukais. gražių 
spalvų, peaked 
atlapos. 2 ir 4 
kišenės.

kraštotyros iliustruotų žur
nalų, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina bertainiais antri me
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10 
litų.

Redaktorius P. BugailiŠ- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI. LIETUVA.

ffigįįiį

IIUIIII

bunni.

RUDI 
PILKI 

IR 
MĖLYNI

— ke- 
stylių.
eilėm 

tie-

$1 Įmokėti 
ir no $1 i 
‘savaite,mes 
ualaikysim 

*kautą kol 
išmokėsit.

Be palūka
nų. be pa
laikymo mo 
kesties.

AKINIŲ 
IŠPARDAVIMAS

T H E B AR GA I N 
OUTLET

Chicago Mail Order Company 
51 r SOUTH PAULINA STREET 
M a r s ht įeiti "I." and Stieel (ar to Pobr

Atdara Ketvergais ir Subatoms 
iki 8:30 vai. vak.

Akiniai prirenkami dėl ar
timo ir tolimo regėjimo.

Trumpam laikui šlipuoti už

4.95
Pataręs Optometristas 

DR. WAINORIS

ias tžik
Buick late, 1980, sedan, tik
Fard, 1934, sedan, kaip nau

jas, tik .......a.......,...... -....a.... .. 365.00
Hupmobile, 1932. sedan, garan

tuotas, tik ............    285.00
Studebaker, 1931, I}eluxe, tik 195.00 
Chrysler, 1932, Leluxe sedan,

tik . ............      295.00
Essex, 1980, sedan, tik ............ 45.00 
Chrysler Coupe, tik 85.00

Ir daug kitu autmobiliu nuo $25 
ir brangesniu. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienu ir galit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jus v 
sena kara priimsim i mainus. Li
kusia suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobiliu kainos 
yra pigiausios e Chicagoje. Mpsų 
krautuvė yra atdara vakarais ir ne
daliomis iki 9 vai. vakaro.

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

39% 
i MAŽIAU JŪRES

LIETUVON
Canadian Pacific Laivais

Važiuokit šiniet i viso Pa
saulio Lietuvių Kongresą, ku
ris Įvyks rugpiučio menesy, 
KaUne. Bus didėlės iškilmės, 
ir daugelis jdomių įvykių. 
Suštokit Pasaulio Parodoj 
Brussely ir pamatykit Lietu
vos Gaminius! Išplaukit iš 
Montreal (tiktai 21 valanda 
traukiniu iš Chicagos) pa
garsėjusiais laivais! Jokių keblumų 
keliaujant per Kanadą. žemos rą- 
tos visose kliasose.

D6I pilnesnių Informacijų kreipkitės: 
LITHUANIAN DAILY NEVVS

1789 S. Halsted St., Chicago, Ui.
J WOLF MARCOVICH,

3710 Main St., E. Chicago, Ind. arba 
K. A. COOK, Steamshlp General Agent, 
71 E. Jackson Blvd., Chicago, Iii.

I Tel. WABash 1004. ,
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FOR 40 YEARS

« TIRED
REDDENED

EYES J

Skelbimai N aujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

(Pacific

Jos. F. Budrikę
OPTICAL and 
JEWELRY CO. 

3343 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 6630 

CHICAGO. ILL.

GERB. Naujienų skaityto
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

<—------ ---- -

1| FEDERAL Savings
H AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO

This delicious chaese food i»' 

DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELF! _

&eij£

Hidden in Velveeta’s richlv mild 
Cheddar Choese flavor are health- 
protcctive elemente of many feodą.

It*« wonderful for children. Servo 
Kraft Velveeta—in sandwichee, in 
cookod dishes... oftent

PULLMCK
MOSLACK 
FILU N G

ALVVAYS UNIFORM 
. . . DEPENDABLE

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USLD BY OUR GOVERNMENT

SK0LINAM
PINIGUS
ANT PIRMŲ
MORGIČIŲ

Statymui arba taisymui namų ir atmokėjimo mor- 
gičių, lengvais mėnesiniais atmokėjimais.

PINIGŲ TAUPYMO SKYRIUS IŠMOKĖJO 
4% Už PRAĖJUSIUS 6 MĖNESIUS

Pradėkit taupyt šiandien, padėkit savo pinigus į šių 
Federalę Bendrovę, kur Amerikos Valdžia taipgi laiko sa
vo pinigus. Pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation, Wash- 
ington, D. C.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų. Sere- 
domis ir subatomis nuo 9 ryto ki 8 vai. vak.

2202 West Cermak Road
' Phone Canal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas /
...........  ■ ........................................... -n i į......................................

AKINIŲ
Išpardavimas
Tik Trumpam Laikui 

JUS DABAR GALITE. 
NUSIPIRKTI PAS MUS 
GERUS ŠLIFUOTUS 
AKINIUS Už

IR AUGščIAU ------
PASINAUDOKIT ŠIA NEPAPRASTA PROGA

DR. G. SERNER
Lietuvis Akių Specialistas
' OFISAS IR AKINIU DlRBTUVfi

756 West 35th Street TeL YARDS 1829
kampas Halsted Street
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The Lithuanlan Daily Neva 
Puhlished Daily Except Sunday hy 
The Lithuanian New» Puh.» Co., Ine.

1739 South Balsted Street
Telephone CANaI 8500

Subserlption Bateli
18.00 per year in
$7.00 per year outside of Chicago
*8.00 per year in Chicago 
ėc per copy.

Entered as Second Qass Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. under the act of 
March 3rd 1879. '

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
I1L Telefonai Ganai 8500.

Ulaakyma kalnai
Ghicagoje —• paštu: .  ......

Metanui -—. $8.00
Pusei metu   4.00
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SVARBUS TAUTŲ SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS

Į; Genevą suvažiavo atstovai 14 valstybių, kurios 
yra Tautų Sąjungos tarybos nariai. Jie atlaikys nepa
prastų tarybos suvažiavimų, kurio tikslas yra apsvar
styti ginčų tarpe Italijos ir Etiopijos ir, jei galima, su
rasti priemones! išvengimui karo tarpe tų dviejų valsty
bių. Nuo to, kų taryba nutars, žymiam laipsnyje pri
klausys ne tik taika Afrikoje, bet ir Europoje, ir kar
tu, gal but„ pačios Tautų Sųjungos likimas.

Jeigu Tautų Sąjunga nestengs sulaikyti šitų karų, 
tai mažai beliks iš jos naudos pasauliui. Konflikte tar
pe Italijos ir Etiopijos nėra jokios abejojiės, kurioje 
pusėje kaltė. Užpuolikas aiškiai žinomas, ir jisai visai 
neslepia savo siekimų. Todėl klausimas, kurį susirinki
mas Genevoje turės spręsti, yra nepainus: ar ji tole
ruos, kad vienas Tautų Sųjungos narys užpultų ir pa
vergtų kitų nąrį?

Genevoje nusvers daugiausia anglų ir franeuzų 
balsas. Yra dar ir vienuolikos kitų valstybių (neskai
tant Italijos) atstovai taryboje, bet dauguma jų visuo
met klauso Paryžiaus arba Londono. Iš stambiųjų val
stybių galėtų visai savarankiškos politikės laikytis so
vietų Rusija. Jai čia dagi yra proga pasirodyti, kad ji 
nuoširdžiai kovoja prieš imperializmų; ir, kaip tyčia, 
imperializmas šiame atsitikime yrą fašistiškas.

Bet ar Maskvos atstovas Genevoje praktikoje vy
kins tuos agitacinius obajsius, kuriais kominterno sek
cijos vilioja prie save darbo žmonių minias ? '-VA-.-

Ar komisaras Litvmąvąs stos griežtai “prieš kąrą 
ir fašizmų”, Tautų Sųjungoje? Abejotina. Paskutiniame 
Tautų Sųjungos tarybos suvažiavime Litvinęvas nękiek 
nesipriešino tam, kad Etiopija butų padalinta į “įtakos 
zonas” tarpe italų, anglų ir franeuzų. Maskva vargiai 
norės užgauti fašistiškų Italiją, su kuria ji visuomet 
palaikė draugiškiausius santykius, nežiūrint komunistų 
deklamacijų apie “kovą prieš fašizmą”. Antra vertus, 
bolševikai dabar vergiškai pataikauja Francijos politi
kieriams (su Francija jie, mat, padarė karo sąjungų), 
o šie bijo su Mussoliniu pyktis.

Jeigu atstovas tokios milžiniškos šalies, kaip Rusi
ja, neturės drąsos užtarti Etiopiją, tai sunku bus tikė
tis, kad ją gelbėtų mažesniosios valstybės. Jos bejėgės. 
Jėgą turi anglai ir ftaneuzai, — bet ar jie norės ją pa
vartoti?

PAŽANGIOS REFORMOS MEKSIKOJE

Dabartinė Meksikos administracija, kurios pryša- 
kyje stovi prezidentas Lazaro Cardenas, yra palankes
nė darbįninkąms ir neturtingiems valstiečiams, negu 
pirmesniosios valdžios. Neseniai ji paskelbė, kad darbi
ninkėms moterims bus suteikta balsavimo teisė. Pabar, 
susirinkus Meksikos kongresui, prezidentas savo prape- 
šime atkreipė jo dėmesį į tai, kad turi būt pakeistas že
mės reformos įstatymas, pritaikint jį geriau ūkininkų 
reikalams.

Reikia čia pastebėti, kad prezįdęntp Cąpclenąs’p ad
ministracija neseniai nusikratė gen. Calles’o diktatū
ros. Per ilgus metus gen. Gailės buvo galingiausias žrpo- 
gus Meksikoje. Jisai yra padaręs daug gęrp Ip’^tųįa pa
džiausiąs ja nuopelnas buvo tas, kad Jisai nulaužė rągus 
klerikalizĮnui, kuris per šimtmečius nęžjnoniškai įšpaų-

gių reformų politiką, kuri buvo pradėta po revoliucijos- 
Tarp ko kito? 1 prez. Cardęnas pareiškė, kad Meksikos 
jųokyldęse turės būt įvykinu “soęiąlistiųio švietimo*’ dė
sniai. Jisai reikalauja, kad vaikai mokyklose nebūtų 
dąųjgįau piųlkinami “kvailais prietarais” ir kad jų pro
tas nebūtų slopinamas “pasenusiomis idejoiųis”.

Pranešama, kad tas Meksikos prezidento progra
mas rado didžiausio pritarimo visame krašte.

Apžvalga
•IKTADARYS BUVO ĮSIVER. 
žgg ( K. AUGUSTO BUTĄ 

KAUNE.

ta galas skąndąlingaių netei
singumui, kuomet užpuolikui 
laisvai pristatoma visokių 
rųšių ginklai ir amunicija, 
tuo topu kai kitai yąį$y- 

• bei neleidžiama gauti net pą- 
praščiausių apsigynimo įraę- 
kilį.”

qųick’ gąyo progos kai kur 
pasireikšti.”

Nebpyo “nuošįj’džįų vedė
jų”, nebuvo rūpestingumo vi
suomenės gerovei. Bet už tai 
kięk tų vedėjų pralobo? (Ir 
jįe (įabąr sĮnarkią; susiorga
nizavo jau prie atęinančių 
metų šeiminės rugiapjūtės!).

Pranešėjas užsimena, kad 
reikia Lietuvos “tautiško” iai-

inųųsybęs iniciatyvos.”
Išrodo, kad visi dideli biz-

Lietuvoje šią. vasarų vieši 
“Naujienų” redaktoriaus padė
jėjus, K. Augustas (Augustina- 
vičiųs), su savo žmona, Julija, 
turi yra “Naujienų” ofiso dar- 
iiiųnke. Juodų abu dalyvavę 
Pasaulių Lietuvių Kongrese, 
pirmasis — kaipo “Naujienų” 
atstovas, antroj; — kaipo Chi- 
ęagos Lietuvių Draugijos dele
gatę. >

“L. žjnios” praneša, kad kon
greso metų kažin koks pikta-: 
darys buvo įsiveržęs naktyje į 
C. Ąųgusito butų, nežinią ko 

ieškodamas. Kauno laikraštis 
sako, kad esą įtarimų, jogęi 
siyeržimas buvęs “politinio po-

“Ankstyvą šeštadienio ry
tų”, skaitome- vai. liaudinin
kų dienraštyje, “apie 5 vai. 
į Amerikos ‘Naujienų’ retį, 
p. Augustę butą Trakų 11 
nr. buvo įsiveržęs plėšikas 
ar koks įdtąs. piktadaris. Jis 
buvo pastebėtas, nes tarnai
tė jau' nemiegoję. piktadaris 
įšoko pro langą. Tarnaitė 
tuojau griebė telefoną ir 
šaukę ’šęjįpĮųi^ p. Ąlekna- 
yį(Jįų, kuris gyyęuų įdtųmę. 
ąųįiįię, bet telefonų ceųtrar 
line klaidingai sujungė, nę 

; tą numerį davė. Tuo metu 
piktadaris ‘šeimininkavo’ bu
te ir prikėlė iĮ miego Augu
stą. Jpų ty Augustas sukru
to, piktadaris iššokę prę 
ląngą laukan ir dingo. Nors 
buto viešumoj buvo kas gro
bai, tačiau piktadaris, pasi
sukinėjęs po kambarius, iš
šoko pro langą. Kadangi 
brangenybių jis nęgrobė, tai 
sukėlė politinio pobūdžio įta- 

1 rimų. Piktadaris buvo vien
marškinis.”

.» »• ’ 9 ‘ *

Įdomu, ko jisai pas Augustą 
ieškojo? Gal būt, norėjo išvog- 
ti kokius nors dokumentus?

ŲĄRBININKŲ ĮNTERNĄCIO 
NALAS PRIEŠ ITALIJOS 

AVANTIŪRĄ

gen. GąĮles ląikųi bėgant susidraugavo su stambiaisiais 
žemvaldžiais ir beturčius užmiršo.

Kądą gęp. Car<teąas buvo įšpinktąs respublikos 
prezidentų, tai gen. Palies dar vis jautėsi krašto šeimi
ninku. Daugumoje atsakomingų vietų taip federalinė- 
je valdžioje, kąip ir paskirose valstijose, buvo Calles’o 
pastatyti žmonės ir jię kląusę (įaųgįąų nepficialio Mek
sikos “boso”, negu naujojo prezidento. Tačiau prezi
dentas Cardenas pradėjo “valyti” valstybės įstaigas 
nuo neištikimų elementų, ir šis darbas buvo taip sėk
mingai atliktas, kad gen. Callęs paliko be įtakos ir pa
sitraukė iš politikos./ >

Naujoji Meksįkos valdžia dųbąr jąučiąsi tųriųti 
laisvas rankas. Iš prezidento prąpešimo kongresui ga
lima numanyti, kad jį stengsis tftsti tą pąžąn-

Briuselyje susirinkusi Sočia- i 
listipių Darbininkų ĮųĮęrųącię- 
nalo valdyba priėmė rezoliuci- 
jų Italijos-Etiopijos konflikto 
klausimu, kuri skambą tąip:

“Socialįstinią Darbininkų 
Internacionalas ragina visas 
paklausančias parijas pa
naudoti vigas jopis prieina
mas priemones, kad valdžios 
bųtų priverstos atlikti savo 
pareigą, kaipo Fantų Sąjun
gos nariai, ir padarytų galų 
apgąilėtinam Genevos orga- 
nizacijos silpnumui, reika
laujant, kad ji —

“1. Inątų^į’ ręįkąlįngų prię- 
, męnių. apsaugoj; ’ tąįką^ nei 

. uždarant, jei bus reikalo, 
Suez’o kanalų Italijos karo 
transportui;

“2. Užtikrintų arbįtraeijų, 
kųti ųeprivalo būti vien kę-' 
mędijų;

“3. Užtikrintų, nebutini 
kąip bų^ Abisinijai neprį- 
kiąųsomybę įr teritorijos ne
liečiamybę;

“4. Absoliučiai pąęipriešių- 
tų Abisinijos pa(įąlinimui : 
įtękęą ?onas tarpę didžių j v 
valstybių ir bet kurięs did- 
žięsios valstybės protektora
tui ąnt Afeinijos.

“Kiękyieųą Interųącionalo

BE DISKUSIJŲ NEGALI BŪ
TĮ vaisingo kongreso

Pirmas pasaulio lietuvių kon
gresas buvo, anot “L. žinių”, 
“brangi pamoką”. Jam truko 
svarbiausio dalyko, be kurio 
joks kongresas, seimas arba sų- 
važiąviiųąs negali biiti vaisip- 
gąį būtent, diskusijų laisves.

Kitau kongresas, nutarta šau
kti 193$ metąis, ir laįkrašUs 
įspėja, kad jeigu jisa; nebųą 
geriau suorganizuotas ir tiks
lingiau įvykdytas, tai jokios 
naudos iš jo nebus.

Svarstydamas kongreso “nu
veiktus darbus”, Lietuvos vai. 
liaudininku dienraštis rašo:

“Ar kongresas tinkamai 
atliko savo svarbų uždayįpi, 
ar jis galėjo jį atlikti?

“Kongresas sušauktas pa
skubomis. Jis neįstengę nei 
nę;’mališkąi bųti išrinktą^, 
pei tojįęl norniąliškąį išeivius 
ątstęyąuį;i. Tai viena. O an
tra, jis ir dirbo paskubo
mis. . V'.

“Tas viepas jau faktas, 
jog kongresas; neteko dyįojų 
programoj numatytų dienų, 
rodo, kad jp programą nega
lėjo būti išpildyta. Jei prie 
šito pridęsijne kitą faktų, kad 
<Jęl paskaitų,.^kuriomis buvę 
paliepti gyyybįnįąi piusų tąųr 
įęs ir musų įšeivijęs ręįką- 
lau niekas neturėjo galimu
mo pasisakyti, niekas — nors 
trumpai — 
diskutuoti, 
bus aišku, kad kongresas dir
bo nenormališkai.

, “Visos paskaitos buvo at
spausdintos, tai prasminga 
buvo jų neskaityti,- o tik ap
tarti, padiskutuoti. Tai ir bu
vo vienas svarbiausių kon
greso uždavinių. Atspausdin
tas paskaitas lengviau išsių
sti pasiskaityti, negu su- 
kvįesti iš tolimų kraštų žmo
nes jų paklausyti...”

Vai. liaudininkų organas sa
ko, kad neigiamos įtakos kon
gresui darė dar ir pašalinių 
žmonių, nieko bendro su kęib 
gresu neturėjusių, “didelis su- 

: siburi mas”. Kongresą užvaldę 
klerikalai, suvarę į jį savo par 
sėkėjus. Klerikalų vadai su sar 
vo armija trukdė diskusijas ir 
pervarė kongreso rezoliucijas.

“Tęgųl sau kas ^a“ 
; lės pasakyti, kad kongresą^ 

pątę taįp nutarę ir ’įąjp pa
darė,” sąkp ^ąųnę laikrąš- 
tis. “Jo dįdžiitoų sudarę ka
talikų žmones, kurie, savo 
vądij yeęįamį, balęavo ir ppieš. 
diskusijas ir rezoliucijas prii- 
ėmė. Bet ir ar jie galės pa
sakyti, kad jię taip pprėjo? 
ir ar jie taip padarė, kąip 
gorėję?1

“Kas nors kiek arėjau sų 
kongreso <jąjyviais susitikę, 
tie žino, kad jie buvo kiek 
kitaip nusiteikę, bet formą- 
įįlkaį iF ętipiąli^kąi >jię už 
kongresų atsakingi.”

Ir, pagalios, laikraštis pastę. 
bi:

^Valstybes, jos žmonių ir 
jo§. i^ęįįįų reikalai yra gyvy-* 
biniai reikalai ir j uos reikia 

įr aprišti^yisp pIiĮ- 
tumų ir yisu rimtumu-

iš to jokios naudus
, . ■ . 1 1 ■

Jam truko

Vadinasi, klerikalai, susitarę 
sų ųžkulisįniais kongresų “di
rigentais”, pavertė tą išeivių 
suvažiavimų niekais. Daug nau
dos iš jo jau ir taip nebuvo 
galima tikėtis, nes kongresas 
buvę šaųkįąmas paskubomis ir 
išeivių organizacijos neturėjo 
laiko nei paruošti jam savo su
manymus, nei išrinkti įtinka
mus atstovus. Bet bųyo mano
ma, kad suvažiąyę delegatai Į vyno, {o ^ęigįmas laukia “Vy- 
(nežiurint, kiek jų ten bus) ”4“"o'rkSo ”

galės bent laisvai pasikalbėti,. .
pasikeisti nuomonėmis. Tačiau P to siūloma vyriausybei imti 
šitų viltį sunaikino klenkališ-* i savo rankas. Išrodo, kad 
kas “steam roller’\ Lietuvoje buržuazinė valstybė

.................... ______  nuduoda bolševizmų ir impe- 
r - ......... > rializmų savo ękęnominiamę

nra- mpRųjįto- Būtinai nori pa- 
AdlteiKRl įlld LaikmU naujų kapitalistų pri-
npaiijin. vatinę iniciatyyų. Ir čia atsi-

dengia visą paslaptis, delko 
- tas amžinąs karo stovįs ir ko- 

Nau j ienose” patilpo “Lie- inenjiantų sauvaliąvipias succ

tpvos Pasiuntinio Jungtinėms I cejįzura, viešpataują ekonomi- 
Ąmerikos Valstybėmis f. K. škai" nelaimingoj Lietuvoj, 
^ąaęikię Pranešimas Pirma- Daugelis iki šiol manė, kad ta 
jaiA Pasaulio Lietuvių Kon- nelaisvę laikoma tik prieš 
grėstų-. / r

tųvos Pasiuntinio Jungtinėms ceųzųrą, yiešpątau, 
Ąmęrįkos VąĮŠtybęųjs f- K- škai’ nelhimingoj 
^ądeikię Pranešimas Pirma- Daugelis iki šiol manė, kad ta 
■ ~ **'■ z,- "sr^p

darbininkus ir mažažemius, o
Tas raštas man pątįnka dėl |,politikai—prieš komunistus,

I to, kad ten įvąirųs pareiki- socialdemokratus ir dalinai 
imą; yrą tiesus, tįesniuki, nę- Įiaudimnkus-valstieč i u s. Nę 
vaikščiojama aplink krumus, vien pr|eš tat. Yra ta; ir prieš 
kaip anglai sako. Jisai (raš- 
tas) taČiaųs iššaukia kelis prį- Į 
dętinius ko;nęptarus, kuriuos 
ąš čia įr porįų padaryt. Prie j 
paties pranešimo tėra du ar

trečiadienis, Rūgs. 4, 193b 

biznio / laisvę, prieš visokių 
privatinę iniciatyvų, kurį išei
na ne iš gerbtinų šeimynų na’ 
rių. Šalies ekonominė plėtotė 
tuomi labai tramdoma, mažų
jų žmonių iniciatyva daužo
ma, visos liaudies prisirišimas 
prie savo šalies, jos bendra 
gerove suinteresavimas esti 
pakertamas. Tas viskas kariš
kai daroma dėl to, kad keli 
desėtkai gerbtinųjų galėtų ne 
epidemiškai, bet sistematiš- 
kai “get rich ąuick.” čia tai 
ir yra panašumas šokimo į 
imperialistinio kapitalizmo 
stadijų. Bet imperialistinė sis
tema nėra sistema, jeigu nėra 
laivyno! Lietuva neturi laivy
no. Rinko iš žmonių pinigus, 
pardavinėdami Šerus (akci
jas) laivyno kūrimui. Keli 
mūsiškiai biznieriai pralobo 
Lietuvoj, gal kai kurie ir A- 
merikoj įš laivyno, kurį jie 
nuskandino dar negimusį. Dėl 
to dabar reikia vyriausybės 
iniciatyvos. Ji įkurs laivynų, 
kad keli gerbtinieji turėtų ge- 
fų yęrslų. O karo padėties ga
lo nenumatoma, žodžio, spau
dos ir organizacijos laisvė už
miršta.

—Juozas B akt iš kis.

pranešimus pa- 
— tai pernelyg

taip — 
nebus.”

Inkvizicija Vykinama Lietuvoj
r t-

kayiingint^kl ^omentarai re,'Į A. Simonavičius nuteistas kalėjiman už
1) . b?š9: “Metuyiij taHtos sayp vaikučio (nejpikštyto) palaidojimą

atgimimas, vas 3Q metu atgal ' IrUhnnn tai>inS«A ‘
pražydėjęs, dar nėra uzsibai- 
gęs”.

! Iki šiol visų sakoma buvę, 
kad atgimimas prasidėjo, tai
gi pražydėjo su “Aušra” — 
1883 m., su virš 50 metų alį- 
gąl.

Jeigu nepTįklaųsoipybės idėį- 
ja butų vadinama atgimimp 
pražydęjimu, tai ta “pražydė
jo” tik 18 metų atgal, kuomęt | 
kaizerio militarė valdžia pra
dėjo smukt Lietuvoj, o ęaro 
valdžia jau tąivp įsusmujcu^, 
kaip kirmyjanti lepšė.

2) . Lietuvį ’-eąų; galętų jaji
ir dabar šį tų užsienių bizny
je atsiekti, “pasiųsdama į 
svarbiausius prekybos centrųįšJ 
savo gera; išmiklintus ir pą- 
tyrųsius prekybinius attacnė- 
ęs”. ;

“Attachė” iki šiol supranta
mas kaipo priedas prie poli
tinio kūno — pasiuntįpybeį 
konsulato; tąigi ir attachė 
tampa politi;;;u. Q bizijį|
įstęįgt, užvest, f ‘ ‘’‘r _ .;il4  ........ ,
privatinės iniciatyvos, biznių t pinosi, nųkęntęjęs Ą. Simbną- 
laisves, sako kapitalistų ekų- vičius atrašė laiškelį, kurią- 
nomijos mokslas. Gal Lietuvę me dėkoja už aukas ir aprašo 
galį tų stadijų peršokti ir pį?ų-Į^yo bylų. <įią tų įąįšĮeelį išitį- 
dęt komercijų nuo impęriąli^-įsai paduodame; 
tinės stadijos, kur trustų truų- “Drui A. L. Graičunui. 
tai ar tymai su savo valdžią [“Gerbiamas Daktare: 
visa kų dirba. O gal Čia “ą(- F “Dėkoju ‘ Tamstai už Tamę- 
tachė” reiškia pr;vątinį bįznipHps triųsų. Tamstos rūpesčių 
speęiąlistų. į Įxian biiyę atsiųstą auka su-

3.) Esu, įr ųe ĮJęltivos pilie- f moję aštuonių dolerių, kų- 
čiams lengva įsigyti žemės riuos suaukavo pažangios 
ūkį Lietuvoje, “ypač rėkę- mi n ties Kanados darbininkai 
męnduotiha tiems, kurie turi [įr yįsųoiiiepės darbuotojaį.
supratimų apie pažąųgų ūkM'fuos pinįgųs lliąn įįeike Pet- 
pinkąvimą įr gaji pątys patų- ras Vaitiekūnas liepos mėnę- 
yoje apsigyvępti; prie&ngaį, šio 19 dienų—tų pačių dienų 
galima susilaukti nelauktinų kaip buvo te|smas. Gautus pį- 
pasekmių”. šitas pagrasinį- ri;gųs įŠ|eid|įųų vedimui bylos 
mas neaiškus. ' ‘ ip įų jųųigų dųr neužteko.

, Ponas Žądeikis nori, kati Kupiškio Apylinkės Teismas 
į^diyijos , ben(įĮ?ądąrbiąyipąa^ priteisė man 9 mėnesių kalėj; 
su Lįętųvą butų “paremtus mo ir tuojau ųreštavo. Teis- 
abipusiu naudingumu.” Aukos mąs pareika|a ‘y , 71 
buvo vienpusiškai naudingom Į000 litų užstato pinigais. 
(tik/Liėtūv 
biznį su 
<

tylės rašytojai—ne biznių-f skundžiau Apygardos Teis- 
riai: žiūrėsime, kų biznierių; tipui.
išdarys. 1 Kuomet buvo užvesta prieš

Žaęįųikki prisiiųeųa apie mane byla, tai grųsino, kad 
ĄtsUtypę jjęndrų- busiu teisiamas Apygardos 

yę”, ’$akų, jjoąĮns- JF koletas Tęįspų ir |)U3įU baustas šę- 
1 1 • šiems metams sunkiųjų darbų

kalėjimo. Bet prokuroras ne
sutiko sulyg nurodytais straip 
sniais Apygardos Teisme teis
ti, o pefįĮąvč Apylinkes Teis 
ųįųį į? bųųsrnę uždėjo mažęs 
Jię.

Kai ši mano byla bus pa^- 
‘kirta nagrinėti. Panevėžio Ą- 
pygąrdos I.eisn}e, -tai reikės 
sąųidyti ųAyę&atąs. Tani rei- 
kaluj reikės, pinigų.

. ........ .........
- i •« l

Savo laiku Naujienose buvo 
paduotų ?inįa, kad šiais me
tais ĘupiŠkię gyventęjąs, A. 
Simanavičius tapo areštuotas 

G už palaidojimų savo mirusio 
i nekrikštyto kūdikio “švęsto
se” kapinėse šalia motinos 
karsto.

Klebonas Simonavičių areš^ 
tąvo ir peikalavo, kad jis Įnitų 
pasętįįųtas šešiems ų;ętams į 
katorgos kalėjimą-

, Išgirdę /ąpm, Jokį 4 Lietuvos 
kunigų žiaurumą, kaikurię 
Ę.anądos ir Ghicagos laisvos 
ląiniieą Jfetifyiai i^ešė ’ pro- 

įtesfuę ir nęt judėjo ųukų. Ta- 
čiaus tų aukų ir protestų ma
tyt per mažai buvo.

t * A’ SimonaviČius jau tapę 
nuteistas kaįėjįųiap, tik ne Šę- 
šiępąą mętąn;s, Į>ęt vieniem^. 

Į Ir tai už savo kūdikio palai
dojimą.

Daktarui A. L. Gpįčųnuį, 
jkurt reikiįa kurs tuo ręį^ąįų lupiausia ru

Kuomet kįebonas iškėlė by
lą, tai mane teismo tardyto
jas areštavo ir uždėję užstatą 
10,000 litų turtu. Buvau išim
tas iš po areįįto, pristatant 
liudymą aut 10,000 litų vertės. 
Q dabar pąkeitė užstatų ir už
dėjo 1000 litų pinigais, many
dami, kad pinigų neturiu ir 
bųgiu priverstas sėdėt; kalėji
me įki butų užbaigtą byla tei
sme- Bet atširado žmogus, 
kurs uždėjd užstatų/ už mane 
ir mane paliųosavo iki teismo

Lieku dėkingas,
Su pagarba,

Albinas Sunonavičius, 

-aisvamanių Etinės Kultūros 
draugijos Kupiškio Skyriaus 

Revizijos komisijos narys.

PRINCAS IR JO
SVŽIEPOTINĖ

yo iš manęs 

). Reikįų darytį I Tai vienas žmogus sumokėjo 
ętųvą, tai bu^ 1090 litų ir mane paliuosavo. 

ąbįen; pusėip nąųįįą. Aš tų tejsipo sprendimų ap-

jai panašių bendrovių “likį- 
Uias yra liūdnas pavyzdys.” 
Ne, įle visai taip : Čia yra pą- 
yyzcįys nųudo? “pusei,’ 

tpę Liętųyai. Toliau skąįtomę:
“Kaip gėrį ?MiQRią norai tų- 

po, auka nepalankių apystovų, 
kurias galėjo nugalėti tik nuę- 
širdus vedėjų rųpęstiųgųĮipa^. 
Lietuvos ekonoiųpis ęrgahį^- 

tųęųreį; Kuya dą$ sUpnas
Ar tędeį epįdmija.: ‘get rieji

Anglijos karaliaus 
ir karalienės Marijos 
Princas Henry, Glouces- 

įųkąs, susižiedavo su lor- 
d?iute AĮice Christobel Monta- 
■gu-Dpuglas-Scatt

Jurgio 
sūnūs,
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CHICAGOS 
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Svarbus mitingas
>■ ■ ■ ■ '■■ ■ ... . I

Masinis mitingas riėbašnin- 
kes Jane Addams atminčiai 
pagerbti yra Šaukiamas penk
tadienį, rugsėjo 6 d. Mitingai 
įvyks Grant Parke, prie Lin»- 
colno monumento, ties Van 
Btiren gatve, rytų pusėj nuo 
Mičhigan avė. Mitingas pra
sidės 4::30 vai. p6 piet.

Programas bus įvairus ir 
nepaprastai įdomus. Ir ka
dangi Jane Addams gyvenda
ma daugiausia pastangų dėjo 
taikai palaikyti ir kovai prieš 
katą, tai šiame mitinge bus at
kreipta daug dėmesio į reika
lą kovoti taikos palaikymui.

Tarpe kalbėtojų bus pagar
sėjęs žurnalistas HėyWOod 
Broun, mėras Ed^vard J. Kel
ly, rabinas LodiS L. Mann ir 
kiti* Jei lytų, tai mitingas 
įvyks Meo institute, Fullertoh 
salėje. 4

Ne vienam, ne dešimčiai, 
bet šimtams ir Chicagos lie
tuvių yra pdgelbėjusi Hull 
House įstaiga, kuriai vadova- 
vb Jane Addams* Butų ge
rai, kad nors dalis jų prisi
mintų padarytą jiems gerą ir 
atsilakytų pagerbti atmitilį 
buVusibs kovotojos už taiką ir 
prieš karą ir Užtarėjos nti- 
skrlaustų, suvargusių ir pata
rimo ieškančių.

pardavinėjama bilietai pasa- 
žieriams, mažų skrynelę. Ati
daro ją, o joje visi ieškomi 
auskafiai vertėŠ $50,000. Iki 
to laiko, matyti, niėkas riepai- 
Sė mažos skrynelės it nėt tte- 
pašilėnkė, kad paimti ją rilio 
grindų*

Pieno iŠvežiotojai reika
lauja algų pakėlimo

Šiuo laiku yra vedamos de
rybos tafp piėtto išvežiotojų 
unijos ir pieno kompanijų. 
Darbininkai norėtų gauti pa
kėlimą algos $5 savaitei.

• ........... i ii .r ai. i i ■■ nmm*

Atsidarė viešosios mo
kyklos, bet ne Chicagoj

Dauguma mokyklų Gook 
kauntėje, bet už Chicagos ri
bų, antradienį pradėjo naujus 
mokslo metuš. Antradienį 
užsiregistravo pamokoms 90,- 
000 mokinių. Didžiausia atsi
dariusių mokyklų esanti Sterl- 
ing Morton High School Cice- 
roj, kuri samdo 246 mokyto
jus ir kurios mokinių Skai
čius siekia 6,000. Mažiausia 
gi mokykla esanti Schaumburg 
miesčiuke, čia mokinių užsi
registravo tik keturi*

Atkaklus ir nesuval
domi vaikai papras
tai yra nesuprasti
Mes dažnai girdime sakant: 

“Aš visai nesuprantu to savo 
Vaiko. Niekaip riegali jo išva
ryti į mokyklą* Jis nori dirbti 
dirbtuvėje, Ar kur kitur darbų 
gauti.”

Devyniuose atsitikimuose iš 
dešimties tame yra priežastis, 
k£d V&iko akys silpnos, žlibos, 
ar astigmuOtos, kurios ir atima 
Vaikų ambiciją, norą ir sma
gumą mokintis. Jei tėvai nu
vestą savo vaikus pas akių gy
dytoją dėl akių ištyrimo, ir jei 
reikalinga, leistų pritaikinti 
jiems atatinkamus akinius, tai 
mokšlas nebūtų toks įkyrus 
daiktais.

Dr. Serner (Černius), 756 W. 
35th Street, išegzaminuos visų 
dabar mokyklas pradedančių 
vaikų akis, kurie ieškos pagel- 
bos, ir duos reikiamus patari
mus visiškai dykai. Kurie no
rite' pasinaudoti šia proga, pra
šomi atsikreipti i Dr. Sertler 
ofisą, t56 W. 35th St., telefo
nai Yards 1$29.

SLA. 178 kuopa Mt. Green- 
wood’e kyiečia šavo tautiečius 
apsidrausti nuo kasdieninių nė- 
laimių.

Gerb. riiušų miesto lietuviai, 
užtikriniiš jus, kad klaidos rie- 
padatysitė įstodami į Susiviė- 
nijimąf Lietuvių Attiefikoje. Šd- 
siviėnijimas yra Sucementuotas 
kaip aktnuČ ir turtingiausia lie
tuvių organizacija Amerikoj-.

Kiekvienas asmuo, Vyras ar 
moteriškė, gali Susiviėnijiman 
įstoti. į organizaciją priimami 
ašmenys nuo 16 iki 60 metų 
amžiaus. Susivienijimo nariais 
gali tapti ir vaikai Amžinoje 
nuo 2 iki 16 metų, šie jaunuo
liai ir jaunuolės priimami į 
vaikų skyrių.

M.W-L1A

Areštuotas ntižiUriftiaš 
galvažudys

Policija areštavo JdSeph 
Galličbib, 25 irietų, $15 Sd. 
Ashland avė. Nužiūrima, kad 
Gallichio buvo vienas iŠ govė- 
dbS banditų, 'kurie mėgino pa*- 
daryti. holdapą Lįggett aptie- 
koj liepos menesio 28 dieną. 
Kaip jau anuo laiku buvo pra
nešta, to holdapo metu tapo 
nušautas elevatoriaus operuo- 
tojfls ir vlėnaš banditų.

Aukšti valdininkai iš 
WaShihgton<j bus 

Chicagoj

Vakar tapo atvežtas Chica- 
gon kūnas penios Anna Wil- 
inarth Ickes, vidaus reikalų 
ministerio žmonos, kuri tapė 
užmušta automobilio nelaimėj 
prdėjiisį šeštadienį afti mies
to Velarde, N. M.
Kaip vakar 1:15 po piet lauk

ta p-nios Roosevelt, prežidėntb 
žmonos, atvykstant į Chicagą.

Velionės laidotuvėms atvyk
sią į Chicagą karo sekreto
rius Deru it jo žmona, pirk- 
lybos sekretorius Ėoger it 
žmona, generalis paštorius 
Farley, žemdirbystės sekreto
riaus žmona p*-nia Wallace ir 
kiti* ,

Darbo Dienoj dvylika 
Žttvd automobilių 

nelaimėse

Darbo Dienoj Chičagdj ir jos 
apielinkėj automobilių nelai
mėse žuvo dvylika žmonių.

Niėkas nepaisė $50,000 
vertės suskurtų

MrS. Harriet Atties pirma
dienį aeroplanu išvyko į NėW 
Yorką. Tdčiau bttddma jatt 
Newdrkė pasigedo mažos 
skrynutės, kurioj buvo dai- 
mantų ir kitokių mėnkniėkių 
vertės $50,000.

Pamanyta, kad auskarių va
giliai prisitaikė ir pasišlavė 
juos. Sujudo, suktuto Chica
gos ir New Ydrko policija.

Antradienio rytą United 
Airlines kompartijos samdi
niams ir buvo įsakyta dairy
tis, bene pastebės jie-nors ko
kius žymės ptapuOlušių aus
karų. Ir štai vienas samdinių 
pakelia nuo grindų ofifcd, kur

r į;, įyį „ ,inj'n’i'ik,

Tarp Chicagos
Lietuvių

I liti IIHM H>r> ijiJ N A

Pp. Steponavičiai vėl 
duoda muzikos ir 

dainą pamokas
Sugrįžusi iš atostogų pp. Ste

ponavičių šeimyna ruošiasi prie 
mokiriimd šavO studentų. Ste
ponavičiai yra kompetentiški 
mokytojai, turi . laipsnius Ba- 
chelor of Music.

p. Kazys Steponavičius yra 
smuiko mokytojas net vienoj 
iš didžiausių miižikOš irtokyklų 
Amerikoj, būtent American 
Conservatory Of Music, Kim- 
ball Hali* Jis taipgi y r d plačiai 
žinomas vedėjas Pirmyn cho
ro, Vytų choro ir dirigentas 
Chicagos Lietuvių Simfonijos 
Otkėštroš. Jis duoda ir privati
nes lekcijas smuikui.

P-nia Anele Steponavičienė 
fie tik gražiai dainuoja pati, 
bet kaipo mokytoja išlavino ei- 
Ją rhusų Scenos artistų, būtent 
p* Jakavičių, p-les SkėveriUtę, 
Ėimkaitęy drlgortiUteS ir daug 
kitų.

p. George Steponavičius yra 
vedėjas Naujosios GadyhėS 
čhofo ir Stephens Revelers or
kestrus. Jisai mokina pianą 
skambinti — klasiškus kuri
nius, 0 jeigu mokinys ar ttio- 
kinė nori, tai ir popularės Šių 
dienų muzikos*

Dabar, po vasaros kaitrų ir 
po atostogų, yra parankiausias 
laikas pradėti imti lekcijas. No
rėdami gauti platesnių infor- 
hlacijų kfėipkjtėš į pp. Stepo
navičius jų studijoj adresu 4142 
Arėher AV6., arba patelefonuo
kite jiems Sekamai: Lafayette 
7552.

Mirė Juozas Živat
kauskas

Juozas živatkauskas, senas 
“Naujienų” skaitytojas iš 
Ttfnkhannock, Pa., mirė rug
pjūčio 27 d. po ilgos ligos. Gi
męs Lietuvoj, Viduklės, para
pijoj, Alviniškių kaime.

Paliko moterį Eleną, dukte
ris Prancišką Slavinskienę, Ve
roniką ir Antaną BroSihškiuB 
Chicagoj, o sūnų Petrą, dukterį 
Rcftftliją iiahiiflskiėfi|, brblį ir 
sėšėrį Lietuvoje.

JttOzaS ŽivatkaUskas buvb 
palaidotas tugpiučio 30 d. 
Tunkhannock, Pa*

Roselandiečių SLA. 
narių dėmesiui

šiandie, trečiadienį, ‘ rugsėjo 
4 d., įvyksta roselandiečių SLA. 
19$ kuopos narių susirinkimaš. 
Susirinkimas prasidės 7:30 vai. 
vakaro. Jis įvyks Palmer par
ko svetainėj.

Tai bus labai svarbus susi
rinkimas. Neš įeina galion Sii- 
siviėriijime naujas apdratidos 
skyrius ir apie jį buę paaiškiri- 
ta kuopos nariams Šiame susi
rinkime. Antras dalykas i bus 
apkalbėjimas auksinio organi
zacijos konkursu. Tai irgi yra 
nepaprastai svarbus reikalas.

Todėl geistina, kad juo dau- 
g-ėii SLA. 193 kuopos narių 
dalyvautų Susirinkime. Nariai, 
kurie tik galėsit, bukite susi
rinkime. — Valdyba.

SLA. pomirtinės skyrius iš
moka $150, $300, $600 ir $1,- 
000. Dvidešimties metų mokes
nio skyriui gali priklausyti as
menys nuo 16 iki 60 metų arii- 
žiaus. Pasirinkite kokią norite 
apdraudą 
$2,000, $3,000, $4,000 ir aukš
čiau* Mokestis vienoda visiems 
pagal amžių ir mokama per 20 
metų*

Visi nauji nariai, kurie dėl 
kokių nors priežasčių nepajėgia 
įstojimo mokesčių sumokėti 
vienu kartu, gali juos mokėti 
Šitokiu budu: ketvirtą dalį su
mokėti prisirašant, o likusią su
mą sumokėti bėgy metų.

Pašalpos ligoj mokama po 
$3, $9 ir $12 Savaitei.

* šiuo laiku mu'sų organizato^- 
riai pradėjo auksinį konkursą. 
Darbas yra sunkus. Reikia bel
stis į svetimų namų duris. Bet 
šis darbas yra- reikalingas vi
suomenei patarnauti, ją iŠ riiie- 
go pažadinti* i

Gerb. Mt* Greenwood’o 
viai, nebijokit atidaryti
namų duris ttiusų kuopos orga
nizatoriams; kai jie pas jtis at
silankys* ! i <.

Ačiū tiems* kurie prisižadate 
įstoti į Susivienijimą. Iki pasi
matymo.

jJ'Bi Waliantinas.

Aš ėšu tienaš iš 2f)00> atei
vių, kttrieriis gresia deporta 
vimas.

■ šiandien gavau iš kongres- 
mano Sabath kopiją rezoliu 
ei jos \ 
vienytų 
pfiėmė 
Režoliucija sako 
2*600 it kai kurie kiti ateivių, 
nelegaliai atvykę į šią šalį, 
kurių byloš taps priduotos 
imigracijos departametui, pir
miau arba z iki sausio 15 d. 
1936 m., bus sulaikyti nuo de
portavimo iki kovo 1 d. 1936 
metų.

ši rezoliucija buvo priimta, 
kad kogresas turėtų laiko pri
sirengti svarstymui Valdžios 
biliaus imigracijos reikale. 
Kalbamas bilius gali būti pa
lankus daugeliui ateivių, ku
rie yra nelegaliai atvykę į šią 
šalį ir kurie gali būti geri šios 
šaliės piliečiai*

Aukščiau minėta rezoliucija 
gali ir mane paliesti, bet vei
kiausia mano byla bus aus
čiau išpręsta, ir nuo to pri
klausys mano reikalas.

— F. Bulatu.

n. RES. 350, kurią Su- 
Valstijų kongresas 
kaipo patvarkymą, 

kad ininėti

čėrOi 111.: J. Manikas. kontroles 
rašt.* 2519 W. 48 St; J. Jesiunas. 
kasos globėjas, 2440 W. 89 St.; 
H. Gramontienė, kaS’iėfiiiš, 4535 
S* Rockwell St; Dr. A. J. Mani
kės, daktarą skvotČjas .2519 W. 
43 St., tel. LafaVette 8051; A. Va- 
lavičia, Maršarka (Bondsmanai); 
K. Gramontas, 4535 S. Rockwell 
St., tel* Lafayette 2418; J. Bar
šauskas, 4156 Archer Avė.; A. 
Sėdlūkas, 4038 Archer Avė., tel. 

. Lafayette 6719; Pėlitiško Skyriau
Komisija
S. Emerėld Avėt.
4038 Archer Avė.. Dr. A. J. Mani
kas. 2519 W. 43 St; Pilietiškų Po 
pienj Komisija 
Archer Avė., 1
B. Putrimas. 4586 Turner Avė.
Kliubo susirihkimąi atsibuna kas 

trečias. (3) sekmadienis kiekvieno 
mėnesio. 1-mą vai. po pietų K. 
Gramonto svetainėj, 4585 South 
Rockwel ISt

Antanas Butvitis, kasos globė
jas, 1825 Wabansia Avė.; Jonas 
Stalgaitis, marš., 2039 St. Paul 
Avė.; John Raila, 4339 Winnemac 
AVė; Base Bali manedžeris 
Roger. 
Susirinkimai atsibuna kas 

ketvergą. 
houzėi. 8 vai. vakare.

2038 North Avė.

Bruno
pirma 
kliub-

Paul J. Petraitis. 8181 
Saldukas,

SaldUkas. 4038
Lafayette 6719,

LlETUVlŲ PltlfeClŲ imOtYBSS 
KLUBO AMERIKOJ ------ “

metams: A.
kas, 7132 So^ 
Raddtffe 9399;
pirm.. 3317 So. _______  ____
M. Balutis, nUt. rašt., 2627 Gladyš 
AVė.. Tel. VŠii Buffen 7361; P. 
Viršilas finansų rašt., 8415 So. 
Wallačė St.; M. Alkimavičius iŽ- 
diilinkėš* 480’4 So. Laflin St; B. 
Viršilas kontrolės rašt., 3415 So 
Wallacė St.; M. Narbutas ir K. 
Batutis iždo globėjai; ,3. GarbuŽaS 
maršalka.

_ >a 1935 
Zalagenas pirminirt- 
. Radinė Avė., TeL 

L Laucius vicė- 
Lituanica Avė*;

LIETUVIŠKA TEATRALIŠKA DR- 
STfi RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. Stencel, 2539 West 
43fd St., Chicago, III.; Pirm, pa- 
gelb. C. Chaplinskas, 3627 South 
Halstėd St., Chicago, III.; Nut 
rašt. F. Opulskas, 8218 So. Lime 
St., Chieago, 111.; Fin. rašt. W. 
Zlfebes, 740 Ė. 90th PI., Chicago, 
111*5 Kont. rašt. J. Razminas. 6101 
So. Racine Avė., Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 8441 
So. Morgan St*, Chicago. III.; Kas. 
pagelb. J. Yuškienienė, 2547 W. 
45th St.* Chicago, III.; Duru mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St., Chicarfo, III.; Ligonių apek. 
K. Keturakienė. 525 E* Oakwood 
Blvd.: Kasierius J. Yuškienas, 2547 
W. 45th St., Chicago, III.; Sudžia 
F. Austa, 3489 So. Artesian AVe., 

Sudžios rašt. F. Žu- 
So. Morgan Street, 
Korespondentas S. 
So. Perry Avenue.

Chicago, III.; 
kauskas, 8814 
Chicago, III.; 
Wemis, 6804
Chicago. III.

lietu-
savo

Chicagos Draugi ji;
Kliubų Valdybos

1935 metams
amėricAn lithuAnian ČIU

ŽENS CLUB OF 12th WARD val
dyba 1985 m.: J. šVitatius, pirm 
4819 S. Tripp Avė.; W. Turnef 
pirm.-ba#., 5118 W. 44 št.. tel 
Virginia 1153; Paul J. Petraitis 
nut rašt., 3131 S. Emerald Avė* 
tel.Colūmbūs 10272; J*Naudžįunas 
fin. rašt., 1500 S. 48th Court, Ci-

IGNACAS BLINSTRUPIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 2 diena. 1:00 valandą 
po piet 1935 In 
sės , amžiaus, gimęs

sulaukės pu^ 
Raseinių 
Vasilid-

Lietuvis State & 
Lake teatro scenoj
Frank Matulonis, iš Balti- 

mOfe, Md., yra Fred Alleri’s 
amatorių grupėj. GėriaUSi Vi- 
sdše Jungtinėse Valstijose kori- 
testantai tapo išrinkti ir jie šią 
ViSą Savaitę vaidina State and 
Lakė teatro scenoj, Chicagoje*

Frank MatulOnis pamėgdžio
ja paukščių čiulbesį, gyvulių it 
kitokius garsus. Jis yra 19 Pie
tų amžiaus lietuvis*

Mano deportavimo byla Chi
cagos imigracijos departamen
to yra pilnąi išklausyta, visi 
dokumentai, įrodymai ir fak
tai surinkti.

nių kaime.
Amęrikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

pusbroli Vladislovą Petkų ir 
brolienė, draugai, pažystami ir 
giminės. <

Lą#$HY^is • ręPMasi dįr- 
mavones sūnūs Jonas seme- 
tulskis.

Priklausė prie Chicagos Lie
tuvių Draugijos Savitarpinės.

Kūnas pašarvotas randėsi 
3109 W. Pershing Rd. $

Laidotuvės ivyks penktadie- 
Si rugsėjo 6 dieną, 8:30 vai.

haniu i Aušros Vartų para
pijos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio siėlą, o iš ten bus nulydė
tas i. šv. Kazimiero, kabinės.

Visi a. a. Ignaco Ėlinstrupio 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdo Įiekamė.
Pusbrolis* Brolienė
Draugai ir Pažystami..

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Ląchavičia ir Sunai* Tel.

Vienų Metų Mirties Sukaktuvės

DVIEJŲ METŲ MIRTIES 
ŠUKAKTUVeS

ktEMfiNSAS KALAINIS
Persipkyrė su šiuo pasauliu 

5 dieną rugsėjo mėn., 1933 m., 
gįirtdš Vaškų parapijoj, Tetko- 
nio sodžio* Panevėžio valsčiuj.

Palikė didėliartie- nUlitidime 
moterį Ddniįcele Kelainis po 
tėVais Oksąitė, 2 dukteris, 
PauHrtė ir Kelen.

Liudhąi atminčiai mušti bran
gaus tėvb bUs laikomos šv. 
Mišios Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioje 5 d. rugsėjo m., 
1935 m. 8:30 vai. ryto. Kvie
čiame visus gimines* draugus 
ir pažystamus atsilankyti i pa
maldas.

Mes Tave Musu brangusis 
Tėve niekuomet neužmiršime. 
Tu pas mus jau nebesugrjšį, 
bet mes anksčiaus ar vėliaus 
pas Tave ateisime. LdUk mus 
ateinant!

Nuliude lieka*
Motelis, Dukterys,. Draugai 
ir Giminės.

Domininkas Slotkus
J. ... . ____  ____ ... Kuris persiskyrė šu šiuo pa-
H šauliu rugsėjo (Sept.) 5 d., 

1934 metūosfe, stilaukėš 43 
ifiėtu amžiaus* Gimęs Lietu
voj, Šiaulių apskričio* Šiaulė
nų parapijoj,1 Pilvelių kulnie* 
Amerikoj išgyveno 25 metus* 
Liūdnai atminčiai bus atlai
kytos pamaldos rugsėjo 5 d* 
8:30 valandą ryte švento Jur
gio parapijos bažnyčioj. Pra
šome visu gimines ir draugus 
atsilankyti i bažnyčią ant 
Šventu Mišių, o po pamaldi! 
i namus, 901 W. 35th St. ant 
pietų.

Liūdnai praslinko vieni me
tai kaip ta žiauri ir negailes
tingą mirtis išplėšė manei 
mylimą vyrą ir mųsų mylimą 
Tėveli* Brangų Tėveli, kuris 
mus taip širdingai mylėjo ir 
sunkiai, rūpestingai dėl mu
su dirbo iki paskutinės valan
dos. Mes nesurandame sau 

. jokios ramybės ir niekados 
nesurasime. Be tavęs mano 
brangus vyre ir tėveli, gai
lios ašaros nuolat vilgo mu
ši! veidus. Ta nelaiminga 
mirtis atskyrė tave nuo mustį 
taip anksti. Bet tavo pra
eities gyvenimo laikas nieka
dos mlo mųsu akių j nepuėis 
ir tavo taip-tikra ir širdinga 

ftiėile dėl ttiusų niekados ndo musų neatsiskirs. O dabar bran
giausias vyrė ir tėvėlį ilsėkis ramiai svetimos šalies šaltuosė ka
bliose, b rtlėš liftiišieji gyvi visi gentis ir draugai, greitoj ateityje 
irgi atrišime pas tUVfe i amžino pailsio vietą — šaltus kapus.

^ųdę* . , . r
Mėtetis Uršulė, Dukterys Otia ir Stela, Sumiš 
Fraiiciškuė* Giminės ir Draugai.

HUMBOLDT PARK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIUBO valdyba 1935 
iii., Ariton Valskis pirm., 8341 
Evėtgtėen Avė., tel. Belmoht 1448. 
John Kuprevičius, vice-pirm., An- 
ton LUrigėVicž, nut. rašt., 1814 
Wėbahšid AVė., tėl. Huriiboldt 
3254, Stanley Buneckis, fin. rašt, 
A. Zillius, kasierius, Tam Kubi
lius, riiUršalka*

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rdSt<
EriyiewOod 5883-5849

Dar gražiau, moderni! 
kiau įrengta.

LIETUVIŲ RYTINAS ŽVAIGŽDES 
PAŠELPOS IR PASILINKSMINI
MO KLIUDO valdyba 1935 m.: 
Ant. Walskis pirm,, 3341 Ever- 
sttėėh Avė., tel. Belmont 7678; 
Ižidor Daunis, pirm, pdg., 2877 
Claibom Avė.; Mykolas Chepul, 
ūžtašų rašt., 3327 LeMoyne St.;

Crane Coal Co,
5832 S. Long Avė.

Tfet RepUblie 8402

Pocahontas minė fun tonas ^7.00

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGICIV 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

Taiipykit plnigttš užtikrintoj vietoj, 
Ū. S. Governmettt įstaigoj, F. S. and 
L. Ins, Corp. apdraustą kiekvienos 
ypatos iki $5,000.00.

’ Mokam dividendą 
' kds 6 mėriesi&i. Pfa* 

eityje išmok ėjom
1EDERAL oAVINGS O kurie fnoka mene- 
ANS LoAN ASJOCtAtlON sinę — 5%.

OF CHICAGO
2324 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWIGH, Prežidentfas.

THE DAILY 
BUSINESS DIRECTORY 

KASDIENINE BIZNIO SĄRAŠAS 
AUTAfikrO n AfiKOJN

Sis skyrius yra Tedamaa tikslu pagelbsti muši skaitytojams at
sirasti, kur galima nusipirkti |vairif 
daiktu, intatei Ir tefloneuf. tt I

klauskite Bižtiio FaUHjtJ* čia jtyj gftttdte ififoftnaciji, jeigu tik 
ją bus galima gauti.

>,, n .......... .... ..........

Muz. Instrumentai
MUS1CAL INSTRUMENTS

MUZIKOS MYLSTOJŲ DfiMESIŲI! 
Per 35 metus pardavinėju accordiO-- 
mis, klernetas, kornetus, trumpets, 
trombonus, saksofonus, barabanus Ir
sau pigiai. ,

GOLDSTEIN, 
914 MdxWell St

STOGAI
ROOFING

■'t.

BOILERIAI
BOILERS

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM.

24 VdlahdU patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE
3240 South Archer Avenue, 2 

blokai i vakarus nuo Ashland Avė. 
Tel. Virginia 1930.

TDK BfclDGĖPORt ftOOtTNG CD.
Ar jūsų stogas reikalauja patai

symo? Palaukite mus fa! mes pasa
kysime kiek kastuos pataisyti. Mes 
taipgi darome visokį blikorystls 
darba. ,

&>. Balsted Straet
TeL VTCtorv 4966.

LIGONINES
HOSPITALS

SIUSKITPER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami Si

vaikams _______ a. ■
Pateka ligoni- $45.00
Akušerija na- SI 5 00
Medikais egzami- J 4 flA

nacija rttr,-T-ITtf ■ ■ W
DOUGLAS PĄRK HOSPITAL

„ 1900 & Kedzie Avea

To prašo Lietuvosžmonės'r 
1$ pataria Lietuvotbanla

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos < , 
yn naudingos. ■: ,



/

NAUJIENOS, Chicago, III

BANDITAI PELNĖSI $6,000 BRIDGEPORTE
Bridegporte, adresu 3351 S. 

Halsted Street, reiškia ant 
kampo Halsted ir 34 gatvių, 
randasi veikli žydų bizniavietė. 
čia išdirba vadinamas košęr 
dešras.

Antradienį, rugsėjo 3 d., 10 
minučių iki 11 valandos prieš
piet, ofisan įėjo trys jauni 
ginkluoti vyrai. Jų veidai 
buvo uždengti. Įėjusieji parei
kalavo pinigų.

Banditai ėmė šeimininkauti.

Ilgai jie nesidarbavo. Į kokias 
tris minutes apsidirbo ir išsi
nešė apie $6,000.

Kodėl tiek daug pinigų ban
ditai Užtiko čia ? Sakoma, kad 
antradienį buvusi diena, kuo
met pėdlioriai, t. y. dešrų iš 
vežiotojai, pristato pinigus j 
ofisą kaipo užmokestį. Taigi 
banditai pataikė padaryti hol- 
dapą bizniavietei tą dieną, ku
rią čia buvo, dafj pinigų.

—Senas Petras.

J. Žukas turėjo im
tis su Lietuvos ten- 

niso čampionu
f

Iš pirmo pamatymo 
apie Žuką labai ■'gražiai 

atsiliepta.
Musų tennisistas Juozas Žu

kas atvyko į Kauną jau po 
kongreso, bet kaip tik j laiką 
dalyvauti Lietuvos tenniso 
pirmenybių turnamente arba 
turnyre.

Dabar, kada kongresas pasi
baigė, Juozas Žukas atkreipė 
į save daugiausia^domės.

Atvažiavus Žukui į Kauną; 
Lietuvos tenniso turnyras jau 
ėjo prie finalų. Pusiau finaluo
se lošė Jakutis, Giedris, Kup
revičius, Smetona, Varnas, 
Vaitkus.

Vyrų vieneto finaluose Ja
kutis turėjo lošti prieš Smeto
ną, ir Jakutis tapo nugalėto
jas. Jis tokiu budu tapo Lie
tuvos tenniso čampionu.

Tąsyk tuoj aus buvo paskir
tas turnyras tarp Lietuvos 
čampiono Jakučio ir chicagiečių 
čampiono Žuko. Kaip tas tur
nyras pasibaigė, apie tai dar 
nėra žinių.

Bet štai kaip atsiliepta apie 
Žuką “Lietuvos Aide” iš pig
ino pamatymo: t

“Vakar Kaunan atvyko žy
mus Amerikos lietuvių ten
nisistas Žukas. Vakar po piet 
Kauno teniso klubo aikštėse 
jis treniravosi su kaikuriais 
geresniais musų tenisistais. 
Kas matė vakar Žuką ' žaid-* 
žiant tenisą, tas gali pasakyti, 
kad jis, musų’, mastu, sprend
žiant, yra labai v stiprus teni-

sistas, prieš kurį ir geriausi 
musų tenisistai vargu ar suge
bėtų laimėti.”

Prieš Žukui atvykstant į 
Kauną, amerikkiečius teniso 
lošime atstovavo Lukas ir 
Budrikas, vienok juos Lietu
vos tennisistai lengvai sumu
šė. Bet Žukui atvykus, jau 
Žukas su Luku dvejetų lošime 
buvo paskirti stoti prieš ge
riausius Lietuvos tennisistus: 
Jakutį, Smetoną ir Giedrį.

Turnyras tarp Amerikos ir 
Lietuvos tennisistų tapo pas
kirtas rugpiučio 21 ir 22 d.

Apie tas Amerikos-Lietuvos 
rungtynes “Lietuvos Aide” bu
vo štai kas pastebėta:

“Tenka pastebėti, kad šiose 
“tarpvalstybinėse” teniso run
gtynėse Lietuva turės stiprų 
priešą.’ Nepamirškime, kad pe
reitą Šeštadienį Giedrys drau
giškame susikirtime pralaimė
jo Lukui 6—1, 6—4. O Žukas 
juk yra daug geresnis tenisis- 
fas už Luką.”

Dainininkas Stasys 
Rimkus dainuoja iš 

stoties W. L .S. 
. t t

s i i

TApi smagi naujiena lietuviams 
I

Dainininkas Stasys Rimkus 
laimėjo dvi žymias dovanas 
Chicagos "Tribūne” ’festival 
konteste. Dabar jis yra gavęs 
progą dainuoti iš galingos sto
ties W.LŠ.—Prairie Farmer 
Station.

šiandie, rugsėjo 4 d., p. S t. 
Rimkus dainuos iš kalbamos 
stoties nuo 2:45 iki 3 vai. po 
pietų Chicagos laiku. Taigi p 
Rimkaus balsas eis per orą 15 
minučių.

ši fotografija, kurioj Belgijos karalius Leopoldas nuimtas
kartu su karalienė Astride, buvo padaryta neužilgo prieš tai

> - * ■kaip karalius su karaliene išvažiavo į Šveicariją, kur karalienė 
sutiko nelaimingą mirtį.
--- -------------------- -—.... -i-------

Bus galima aiškiai jo dainas 
girdėti ne tik Chicago j e1, bet 
ir kituose miestuose, kaip tai 
Detroit, Mich., Grand Rapids, 
Mich., Dayton, O., Cincinųatti, 
O., Cleveland, O., Pittsburgh, 
Pa., ir kitur., '

Yra smagi jr maloni naujie
na Amerikos lietuviams, kad 
dainininkas Stasys Rimkus, at 
vykęs iš Lietuvos po pasauli
nio karo, greitai sugebėjo sa
vo talentingą balsą išlavinti ir 
šiandie Chicagoje, “Tribupe” 
konteste, kur tiek daug kon- 
tėstantų dalyvavo, p;’'Rimkus 
išeina kontęsto laimėtoju ir 
gauna dvi dovanas.

O neužilgo, kada anglų spau
da gražiai atsiliepė apie lietu
vį dainininką, tai jis jau gau
na pakvietimą dainuoti iš di
džiulės radio stoties W. L. S. 
Prairie Farmer Station.

—Senas Petras.

AK0RDI0NŲ IŠPARDAVIMAS

Serga Algirdas Ralis
Algirdas Rublis susirgo 30 d. 

rugpiučio. Buvo pašauktas 
Dr. Davidonis. Vėliau paaiškė
jo, kad Algirdas tiulis rimtai 
susirgo apendicitu ir skubiai 
tapo nuvežtas ligoninėn kur 
ant greitųjų tapo padaryta ope
racija.

Dabar Algirdas gvrli Illinois 
Central ligoninėj, 5800 S. Stony

Island avė., kambary 357.
Algirdas Rults lanko Ar- 

mouro technologijos insitutą ir 
ruošiasi tapti chemijos inžinie
riumi. Pastaruosius rųetus jis 
yra Lietuvių Studentų Kliubo 
pirmininkas. 

» .J—» — H, .....................

Rockfordiečių gegu
žinė*•<*.' o / •

...... Y? ■•■g’f ,, ■

Praėjusį sekmadienį, rugsėjo 
1 d., RockfordOjUetVldarb. d-jos 
17 kuopa buvo surengusi išva
žiavimą arba gegužinę, kuri į- 
vyko prie upėš^ ant gražaus 
kalnelio, apaugusio skarotais 
klevais ir glijoįiais.

Daug svečių dalyvavo taip 
iš Chicagos, taip ir kitų mies
telių.

Buvo išpildytas ir progra
mas: Du chorai dainavo. Vie
nas iš Chicagos' Naujos Gady
nės choras po vadovyste J. 
Steponavičiaus, kitas iš Rock- 
fordo Liros choras, vadovau
jamas J. Bacevičiaus. Klausy
damas jų dainų jausčiaus, kad 
dar tebegyvenu Lietuvoje.

Dar smagiau bučiau jautęs, 
jei tie būreliai jaunimo, kurie 
žaidė ir fotos traukėsi, butų 
prakalbėję lietuviškai. Viena 
ponia, “Naujienų” skaitytoja, 
žiūrėdama mano atvaizdelius 
iš Lietuvos atvežtus, susigraii1-

deno. Ji prisiminė tėviškę, 
kurią jau 30 metų kaip apleido. 
Jos vaizduotėj rodėsi pergyven
tos jaunystės dienos Lietuvoje, 
kur džiaugės tėvynės padange, 
būdama savo tėvų globoje.

—Grinorius.
—............. ■ I I.........................................

Naujienų Radio Pro- 
grame šį vakarą 

dalyvauja
Merginų trio: Stella Rimkus, 
Helen Rimkus ir Albina Tryli
kai tė. šis merginų trio jau* yra 
daug sykių dalyvavęs Naujienų 
radio programe. Klausytojams 
šis trio visada patinka. Patiks 
ir šį vakarą.

Gabalų šeimyna yra visa su
sirinkusi po atostogų ir jie pa
pasakos savo rūpesčius, links
mybes ir vargus. Jų lošimo. 
klausytojai visada laukia.

Nepamiršikte atsukti savo 
radio šį vakarą, 9 valandą į sto
tį WSBC, 1210 kilocycles.

Dr. Vincent Zopel 
(Zopelis), naujas lie
tuvis profesionalas

Plačiai žinomas Market Par
ke chicagietis lietuvis, Dr. Vin
cent Zopel, pereitą birž. mė
nesįz užbaigė Loyola Universi
teto dentisterijos skyrių ir da
bar atidarė savo ofisą prie Dr. 
Kodzvvick, antrašu 6859 South 
Western avė., viršuj Gregg 
Pharmacy, 'telefonas Gfrovhill 
0027. Ofiso valandos bus pa 
prastai kaip visur.

Linkėtina jaunam profesio
nalui pasekmingos ateities.

—VBA.

; Tręčiaęlienią, Rūgs. 4, 1935
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ers’ unijai; -jis buvo šalininku’ 
naujosios unijos. Kadangi nau-’ 
joji angliakasių unija v|eda 
aštrią kovą su senosios unijos 
šalininkais, tai progresyviai 
angliakasiai visai neteko vilties 
kada nors atgauti savo darbus.

Drg. Simonas Parėdnis yrh 
naujienietis ir (pažangus
gus. Jo šeimyna gyvena ad
resu 2837 S. Emerald Avė. R'- ' , —Koresp.

Sunkiai serga Simo- 
pąs Jįj^nis

Ligonijs Jriaridjasi jSoiuthtown, 
ligoninėje

Zeiglerietis ir gerai žinomas 
lietuviškų organizacijų darbuo
tojas, drg. Simonas Parėdnis, 
prieš porą mėnesių apsigyvenęs 
Chicagoje, sunkiai susirgo. Pa
dėtis esanti rimta. Gal bus 
reikalinga operacija. Prieš po
rą dienų drg. Parėdinį nuvežė 
į Southtown ligoninę, 5701 S. 
Wood St.

Drg. Parėdniai ilgus metus 
gyveno Zegler, III., ir ten tu
rėjo savo namus, bet kilus mai- 
nierių nesusipratimams ir su
siorganizavus Progressive Min-

8:30 iš 
Ryto

Bjridgeport

CLASSIFIEDADS
Furniture & Fixtures 

Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
rius, visokio didžio su Coil Baksaisif 
sinkom. Taipgi štoru fikčerius dėl 

žmo-Įbile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cach ar
ia ant išmokėjimo. Pamatykite mus
pirm negu pirksite kitur.

< S. E. SOSTHEIM & SONS
• Store Fixtures.

1900 S. State St. CALumet 5269.
—IOH—

Padarė holdapą lietuviui

šioj kolonijoj piktadarystės 
nesiliauja. Praėjusį šeštadienį, 
vakare, padaryta holdapas pilie
čiui P. Mačiuliui prie pat jo na
mų, 3127 So. Union avė.

Kai vėlai vakare p. Mačiulis 
ėjo namo, tai du jauni vaikėzai 
pastojo jam kelią. Vienas vai
kėzų pagavo Mačiulį už spran
do ir prismaugė, o antras tuo 
tarpu ištuštino Mačiulio kiše
nes.

Piktadariai, suradę pas Ma
čiulį 10 dolerių, tuo nepasiten
kino. Jie dar atėmė iš jo auk
sinį $ 110.06 vertės laikrodėlį 
ir algos čekį.

Tai matote, kol kas Bridge- 
porte reikia būti atsargiam, 
kad neištiktų toks likimas, koks 
ištiko pil. Mačiulį.—Rautas.

--- 0---
STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$300 kaurai ....................   $35.00
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., rakandai ....... $30.00

Atdara vakarais ir nedelioj.
RAPP STORAGE 

5746 So, Ashland Avė,

PARDAVIMUI Ice box 8x10. Dis- 
play counter 8 ft. Shelves — atski
rai arba visus kartu. Pigiai. 65 W. 
103td St.. Commodore 2424.

Personai 
Ahgieng  , .  .

PAIEŠKAU VINCENT SMILING. 
kuris pirmiau sryveno Roselande, rei
kale darbo. Jis pats arba kas žino 
kur jis gyvena tuojaus .praneškit 
RAY. Tel. Prospect 7960. 1

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA merginos arba moteries 
prie namų darbo. Geri namai. 
Maža šeima. $5 i savaite.

Spaulding 9195

REIKIA merginos prie namų dar
bo. Geri namai. Gyvenimas vieto
je. Lazow, 3952 W. Van Buren.

PRANEŠIMAI
Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 

Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
pos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuvių Draugijoje li
gos pašalpa yra trijų skyrių: $6.0( 
savaityje. $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje. Mokestis 50c., $75. ir 
$1.25 mėnesyje. Extra mokesčių
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

Chicagos Lietuvių Draugija yra 
legalė organizacija Illinois valstijo
je. Nariais priimami vyrai ir mo
teris nuo 15 iki 48 metų amžiaus.

Isirašyt Draugijon gąlima per mu
sų konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai j Draugijos ofisų, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visa dieną, o nedėldieniais tikta 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuviu Draugija, 
1739 So. Halsted St.

("‘Naujienų” name — 2-ros lubos)

S. L. A. 129tos kuopos susirinki
mas ivyks trečiadieni rugsėjo 4 d. 
7:80 vai. vak. G. Chernausko svet.. 
1900 So. Union Avė. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes turim dauk 
svarbiu reikalų dėl aptarimo.

K. Batutis, prot. rašt.
Marųuette Park. — SLA. 260 kp. 

mėnesinis susirinkimas, kuris ivyks 
4 dieną rugsėjo 7:30 vai. vakare, 
A. N. Masiulio Real Estate ofise, 
6641 So. Westem Avė. Tad gerbia
mieji nariai ir narės -esate kviečia
mi dalyvauti šiame susirinkime, nes 
randasi daug svarbių dalykų, kurie 
turi būti apkalbėti. M. P., sekr.

Association of Lithuanian Pro pert y 
Owners of Bridgeport, laikys mėne
sini susirinkimą trečiadieni rugsėjo 
4 d., 7:30 vai. vak. Chicagos Lietu
vių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Visi nariai namų savininkai malo
nėkite pribūti.

S. Kunevičia, rašt.

H'1..................................■■■F" —R

CLASSIFIEDADS

REIKIA merginos prie namų dar
bo. Tikri namai. Gyvenimas vie
toje. Abramovice, 3603 Douglas 
Blvd., 2nd floor.

Situation Wanted
Darbo Ieško

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

JAUNAS vyras. 23 metų amžiaus, 
nori gauti darbą ant farmos arba 
prie namų. , 5545 Fairmont St, 
Dawners Grove, III. DaWners Grove 
941 M. -

JAUNA patyrus mergina ieškau 
darbo i taverną dirbti vakarais. Ga
lite matyti tiktai vakarais nuo 5 iki 
9:00. Anna, 4224 S. Rockwell St.

2 KAMBARIAI rendon, apšildyti, 
su valgiu ar be, vyrams ar mote
rims prie mažos šeimynos.

4422 S. Artesian Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

GERAS TAVERN PARDAVIMUI 
ATSIŠAUKITE PAS LIETUVIŠKĄ 
ŽYDUKĄ. 4707 S. HALSTED ST.
TEL. YARDS 0803.

PARDUOSIU arba priimsiu pusi
ninką j tavern ir valgyklos bizni. 
Vienai perdaug darbo.

3738-40 So. Halsted St.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI 20 akrų vaisių far- 
ma netoli St. Joe, Mich.

Franklin 5105

12 Basų akordionas už .................*..... . .  $^| Q
24 Basų akordionas už ...............................

48>Basų akordionas už ...........  ^49 00
120 Basų kromatiškas už ....................... ^75 00
120 Basų Piano Akordionas už ............... ^95 00

35 LEKCIJOS DYKAI
Didelis pasirinkimas akordionų.

Kainos nuo $35.00 iki $350.00
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS,

JOS. F. SUDRIK, Ine.

24.00

3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

AUKŠTOS RĮJŠIES ANGLYS
P-nas Jonas Janasek, savininkas ContinentąJ Coal and 
Coke Co., kuris yra anglių biznyje nuo 1912:>metų, turi 
išdirbęs reputaciją pardavinėjime'aukštos rąšies anglių.-. 
Pirkdami čia gausite RŲŠĮ, SVORĮ, PATARNAVIMĄ. Del 
anglių, malkų arba alyvos šaukit p

CONTINENTAL COAL and COKE C0
Wholesale and Retaili

2802 W. 38th Street Tel. Lafayette1100
ATSAKANTIS D ASTATYMAS VIStjR;;

JOHN P. EVVALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., ateišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARdS 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUD A VO JIMO B - VES
RAŠTINĖJE i

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
Panedėly, 
Utarnike, 
Seredoj ir 
Pėtnyčio j 
iš radio stoties 
WGES, 
1360 kilocycles. 
Girdėt visur 
100 mylių aplink. 
Tūkstančiai 
klausytojų 
niekad 
nepraleidžia 
šitų radio 

f programų.
Klausykitės 
ir jus.

Business Service 
Biznio Patarnavimas

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 ^F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met
—O—-

PARDAVIMUI arba mainymui 
farma 105 akrai Wisconsin valsti
joj. Yra visos mašinos ir gyvuliai. 
Viena mylia nuo miesto. Savinin
kas, 1115 E. 61 St. Hyde Park 3795.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

34Č6 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

Pirmus Moroičius 
ant Real Estate 
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atroksvimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Ghapman and Go., Ine.
120 S. La Šalie St

Tel. Franklin 0576

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

MAŽUTĖ FARMA IR 
LAISVĖ

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

išsiauginsit 
] gyvent.

$1 įmokėt
Jsisėskit dykai i 

Western ir 111-kos 
landą valandoj) ir 
žiūrėt pavyzdingos 
Ant mažutės farmos : 
daržovių ir galėsit laisvai 
Atsiuskit savo adresą, gausit veltui 
knygele. Ateikit pažiūrėt farmukės 
šiandien.

FRED J. WALSH CO.
134 N. LaSalle St.

Central 4327

WEST SIDE
Muro biznio namas, keturi kam

bariai pagyvenimui ir du flatai vir
šui po 5 kambarius. 2 karų muro 
garadžius. Parsiduoda pigiai.

BEN J. KAZANAUSKAS 
2202 W. Cermak Rd.

8 AUKŠTŲ mūrinis namas parda
vimui — $3500. Busiu Chicagoj 5 
dienas. 1625 S. Jefferson St

BARGENAS — 2 augštu mūrinis 
namas. 8806 S. Kedzie Avė., krau
tuvė ir flatai, išrenduota. Viskas 
už $2750. 179 W. Washington — 
Room 401.




