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ORR 6 ŽMONES ŽUVO GAISRE

3 žmones užsimušė 
susidūrus lėktuvams

apielinkėj 
sudarė bu-

miffiiiraftįiui 
raijroad

Kad pašalinti epidemijos pavo
jų, šimtai lavonų sudeginti. 
Valdžios* priešininkai bando 
pasinaudoti iš nelaimės

BERLYNAS, rūgs. 8. —Va
kar grafas Moos liko įšventin
tas katalikų Berlyno vyskupu. 
Po įšventinimo apeigų buvo su
rengta didelė puota, į kurią bu
vo pakviesti ir nacių vadai, bet 
visi jie atsisakė dalyvauti delei 
katalikų bažnyčiose perskaity
to vyskupų rašto prieš nacius.

namų, 
angliaka- 
apvirtus

Lenkai pradėjo naikinti čechų 
mokyklas ir čechoslovakija 
pasiuntė kariuomenę lenkus 
suvaldyti .

Simui sugryžus už 
gesino12 metų de

gusį žiburį

m U

jog vokiečių: laivų
Yorko 
iškeli-

10 žuvo apvirtus vo 
kiečių laivui

ALEXANDRIA, Egypte, rug. 
8.-24 Anglijos karo laivai ir 
du ligoninių laivai atplaukė i 
Alexandriją, netoli Suezo kana
lo. Visų apielinkę patruliuoja 
Anglijos karo lėktuvai.

Naciai boikotavo ka 
talikų vyskupo 

įšventinimą

URAGANE ŽUVO ŠIMTAI ĮMONIŲ

Dūksta dėl New Yorko teisėjo “įžeidimo” 
nacių vėliavos, pavadinant ją “ jpoda pira
tų vėliava”, o nacius civilizacijos priešais

Italija uždarė visus 
savo konsulatus 

Abisinijoj

PIRAEUS, Graikijoj, rūgs. 
8.—Nors sovietų Rusija oficia
liai ir smerkia Italijos kam
paniją prieš Ethiopia kaipo 
imperialistinį bandymą pasi
grobti ir užkariauti nepriklau
somą valstybę, tuo pačiu laiku 
Rusija varo pelningą biznį, par
duoda Italijai dideliame kieky
je visokias karo reikmenis ir 
žaliavas.

Per keletą pastarųjų mėne
sių Graikijos prekių laivai vie
nas po kito gabeno prekes iš 
Rusijos uostų palei Juodąsias 
juras į Italijos, uostus Afrikoj. 
Abisinijos pasieny.

Daugiausia gabenami kviečiai 
iš Sevastopolio ir degutas iš Ni
kolajevo dėl naujų kelių, ku
riuos italai ruošiasi vesti briau- 
damies į Abisiniją. Anglys iŠ 
kelių uostų, o aliejus yra ga
benamas iš Batumo. Didžiuma 
kuro siunčiama į pačią Italiją.

Rusija reikalauja, kad tuo- 
jaus butų užmokėta už prekes 
grynais pinigais, pirm tas pre
kes pradeda krauti Graikijos 
laivai.

Karo prekyba su Italija Ru
sijai yra laabi pelninga, nes ku 
tos valstybės reikalauja, kad ir 
Rusija iš jų tiek pat prekių 
pirktų. Italija to nereikalau
ja ir dagi moka už pirkinius 
grynais pinigais.

Graikijos uostai buvo pilni 
rūdijančių prekių laivų. Dabar 
daugiau kaip 40 jų tarnauja 
Italijai.

NEW YORK, r. 8. —Burles- 
kų aktoriai dalinai laimėjo savo 
streiką ir stfgryžo į darbą.■ ■ '■ ' ■

Viltis išvengti karo 
nyksta

naciai dūksta dar ir delei Jo, 
kad Brodsky yra žydas, pasi
žymėjęs veikimu žydų rateliuo
se. Naciams pikta, kad žydas 
juos taip aštriai pasmerkia, o 
jie negali jo pasiekti.

"mci- 
leng- 
kaipo
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‘incidentai” niekad
Jie būna

LANDISBURG, Pa., rūgs. 8. 
—Mažas žiburys, kuris per 12 
metų degė John Weller namų 
lange, liko užgesintas, susira
dus Weller sunui Amos.

Kai Amos prapuolė 1923 m., 
motina kas vakarą uždegdavo 
žiburį ir vis laukdavo gryštan- 
čio sunaus. Ji niekad tos vil
ties neprarado ir žiburio nege
sino.

Dabar jos sūnūs liko suras
tas Portland, Ore., pametęs at
mintį. . Jis neatsimena jokių i* 
vykių prieš savo prapuolimą 
1923 m. Bet vistiek pasisekė 
nustatyti jo asmenybę.

Tečiaus jau nebebuvo moti
nos, ktfri su džiaugsmu butų 
pasitikusi tą žinią. Ji mirė prieš 
6 metus. Bet ir jai mirus, jos 
vyras palaikė jos lūkestį ir vi
suomet kas vakarą uždegdavo 
lange žiburį.

Vokietija vėl protes 
tuoja Amerikai

ADDIS ABABA, rūgs. 8. — 
Italija atšaukė į Addis Ababa 
Visiis savo konsulus Ethiopijoj. 
Italija sakosi tai padariusi 
“dėl atsargumo”. Bet visų yra 
skaitoma, kad tai yra dar vie
nas žingsnis prie karo.

BERLYNAS, rūgs. 8. —Mo
torinis laivas Flottbedk, kuris 
vežė lentas, apvirto Rytų Pa- 
rusi jos pakraščiuose. Tik 3 įgu
los nariai liko išgelbėti. 10 jū
rininkų gi žuvo.

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

Apsiniaukę; maža permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 6:23, leidžiasi 
7:12.

LONDONAS, rūgs* 8.
Skrendant formacijoje pen
kiems lėktuvams, kurie pri
klausė prie Sir Cobham oro 
cirko, du lėktuvai susidūrė ore. 
Lakūnas Stewart ir dvi jo pa- 
sažierės užsimušė.
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šiai. Gaisras 
krosniai. ?■ v »

Nors ir sakosi užtarianti Abi
siniją, bet karo (reikmenis 
parduoda vien Italijai

The Fim ahd Gteūtešt
.* ■ ..-

Baisus uraganas siautė Floridos pietiniame gale , ir vaka
rų 'pusėje. Rytų pakraščio geležinkelis daugely vietų buvo iš
plautas ir išardytas, ir kol jis nebuvo ant greitųjų sutaisytas,- 
tol nebuvo galima pasiųsti pagelbos žūstantiems vėtroje žmo
nėms. Viršutinis paveikslėlis parodo Floridos^ rytų pakraščio 
geležinkelį. Apačioj matome Metacombe Key, kurs randasi 
siauroj žemės juostoj Floridos pietiniame gale, čia vėtroje žu
vo su. viršum ,400 veteranų.

GENEVA, rūgs. 8. — Ma
noma, kad Italijos-Abisinijoš 
karas gali išsirišti už kelių die-

RUSIJA PADEDA
IALIJAI

Mat tarp žuvusių yra dau(g 
karo veteranų. Tai daugiausia 
visokie bonusų maršuotojai, ku
riuos šaudyti prezidentas Roo-1 
seveltas nenorėjo, kaip tą da-| 
re Hooveris. Tad tie karo ve
teranai buvo surinkti ir išvežti 
j pietinę Floridą, kur jie buvo 
pastatyti prie taisymo ir pra- 
vedimo kelių per iškyšulio sa
las—-keys. Ten buvo jiems pa
statytos laikinės stovyklos, ku
rias uraganas lengvai sugriovė.

Republikonai tvirtina, kad 
delei besiartinančio z Pragano 
Florida buvo laiku įspėta 
ir todėl valdžia kalta, kad ve
teranai nebuvo laiku iškelti {I 
saugesnę vietą.

įlipimo. administratorius 
Hopkins sako, kad pranešimai 
apie uraganą nedavė tikslaus 
pranešimo apie uragano kryp
tį, todėl negalima buvo žinoti 
kur bus ta “saugesnė vieta”, 
nes iškeliant veteranus galima 
buvo juos išgabenti kaip tik į 
patį uragano sukurį.

Uraganas ėjo labai vingiuota 
kryptimi ir kada paaiškėjo, kad 
jis tikrai salas kliudys, buvo 
pasiųstas traukinys veteranus 
išvežti, bet jau buvo pervėlu, I padarys, pasiųsdamas valstijos 
nes ir pats traukinys liko ura- miliciją sulaikyti tokius siun- 
gano apverstas ir sudaužytas. Jtinius.

Lavai nebesitiki išvengti karo. Prisibijo 
ma Italijos provokacijos sukurstant 

naują susirėmimą pasieny

ši angliakasiai sudegė 'gaisrui 
sunaikinus angliakasių 
kuriame miegojo 35 

kilo

MIAMI, Ėla., rūgs. 8. —At
siradus epidem j ių pavojui ir 
kad tą pavojų pašalinti, žuvu
sius Floridos, uragane žmonių 
lavonus pradėta ne laidoti, bet 
juos deginti. Karštame* ore 
lavonai greitai pūna ir nėra 
laiko juos visu’s tinkamai pa
ruošti ir išgabenti. Tad su
rastieji lavonai skubiai užka
lami į medinius karstus, sude
dami didelėmis krūvomis, tarp 
jų sudedami gasolinu sulais
tyti medžiai ir katalikų, protes- 
tonų ir žydų kunigams atlai
kius savo pamaldas ir karei
viams atlikus savo apeigas, 
laužai užkuriami.

WASHINGTON, rūgs. 8. — 
Birželio 26 d. didelis būrys 

New Yorko uoste už- 
pasažierinj 

kuris iškėlė 
vėliavą, tą

CECHAI KOVOJA 
LENKUS

'* M®

Jei Italijai pasiseks tokį 
dentą” surengti, jai bus 
va Abisiniją apkaltinti 
puolikę ir pradėti karą.

O ir tautų sąjunga nedaug 
galės maišytis, nes tokiuose at
sitikimuose paparastai negali
ma nustatyti tikrąjį puoliką.

Bet Italija tai turi padaryti 
už kelių dienų, nes ir diena tam 
“incidentui” esanti nustatyta.

Jeigu tas susirėmimas neį
vyks už kelių dienų ,tai gal bus 
galima išvengti karo, nes tada 
pasirodys, kad Italija norėtų 
karo išvengti, jei ji gautų di
delį grobį taikiu budu. O ji no
rėtų gauti nemažiau kaip pro- 
tektoriatą ant Abisinijos.

Tada beliktų didžiosioms 
valstybėms tik pirkalbinti Abi
siniją parduoti tokiam Italijos 
protektoratu*! ir geruoju atsi
žadėti tūkstančių metų nepri
klausomybės,
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Užvakar jų bylą nagrinėjo 
New Yorko miesto teisėjas 
Louis B. Brodsky.

Išklausęs liudijimų, teisėjas 
pasiremiant tuo, kad vokiečiai 
nepaklausė policijos įspėjimo ii 
vistiek nacių vėliavą iškėlė, 
penkis kaltinamųjų už neteise*- 
tą susirinkimą išteisino, o šeš
tą, kuris buvo kaltinamas už 
geležine pirštine sumušimą po- 
licisto, atidavė grand jury.

Teisėjas Brodsky, išnešdamas 
savo nuosprendį, labai aštriai 
pasmerkė nacius, o nacių svas
tikos vėliavą pavadino “juoda 
piratų vėliava”, nacių valdžią 
gi apibudino kaipo “sukilimų 
prieš civilizaciją”.

Teisėjui išnešus tokį nuo- 
spprendį ir taip aštriai pasmer
kus nacius ir jų vėliavą, tarp 
vokiečių kilo tikras sumišimas*

Vokietijos ambasadorius Lut* 
her, kuris ruošėsi išvažiuoti 
atostogoms, gavęs skubių in
strukcijų iš Vokietijos, atidėjo 
išvažiavimą, sušaukė visą savo 
štabą ir pasitaręs su juo tuoį 
jaus išsiskubino pas valstybės 
sekretorių Hull paduoti naują 
Vokietijos protestą prieš “Vo
kietijos vėliavos įžeidimą”, šį 
kartą padarytą teisėjo Brodsky 
nuosprendy. ;

Valstybės sekretorius Hull 
nieko kito negalėjo padaryti, 
kaip prižadėti dalyką ištirti.

Gautomis užtikimomis žinio
mis, Italija ruošiasi karą iš
provokuoti, iššaukdama naują 
pasienio “incidentą”—susirėmi
mą. O tai padaryti labai leng
va, nes visai aiškios sienos tarp 
Abisinijos ir 'Italijos kolonijų 
nėra nustatyta.

Pasienio 
neįvyksta savaimi. 
iškalno rūpestingai paruošiami

Tokiu bud u liko sudeginta 
šimtai: lavonų, daugiausia žu
vusių karo veteranų, kuriuos 
nepasisekė identifikuoti. 1

Prezidentas Rooseveltas degi
nimui lavonų priešinosi, bet ki
tokios išeitiesnęsųra; 
keĮiM-^$eb<$A••• kardyti' ir nėi’a* 
Jofeų^įį^į^Wų' išgabenti lavor 
niis į kitas apiėlinkeš palaidoji
mui.

Lavonai buvo deginami ir po 
kito uragano Floridoj keli ritė
tai atgal, kada žuvo tūkstan
čiai žmonių. Tada irgi kada 
gelbėtojai pasiekė nukentėjusią 
apielinkę, žuvusių lavonai karš
čiuose buvo tiek apipuvę, kad 
teko juos skubiai deginti.

Kiek žmonių žuvo šiame ura
gane vis dar nesiseka nusta
tyti, nes tik dalis lavonų su
rasta.. Daugelis liko nunešti 
į jurą ir jų lavonai niekad ne
bus surasti.

Iš šios didelės nelaimės ban
do pasinaudoti republikonai, ku
rie kovoja prezidento Roose- 
velto administraciją ir bando 
tą administraciją diskredituos

PARYŽIUS, rūgs. 8. Pre
mjeras Lavai, pasak artimų jam 
žmonių, sugryžo iš Genevds vi
siškai praradęs viltį išvengti 
Italijos-Abisinijos karo Afri
koj. Jis prisibijo, kad gali 
nueiti niekais ir visos jo pa
stangos išlaikyti taiką pačioje 
Europoje.

Jis kalbėjosi telefonu su Ry- 
my ir Geneva, bet ir tai neat
gaivino jo vilties.

Jis labiausia susirlipinęs m- 
taikymu Italijai sankcijų (pa
baudų). Tų sankcijų jis ne* 
norėtų prileisti. Bet jeigu 
Italija pradės karą, tai tautų są
junga neišvengtinai turės įsi
maišyti, jei to pareikalaus bent 
viena valstybė.
šiandie prasidės tautų sąjun-, 

gos susirinkimas •**.
I GĖNĖVA,' riįgš. 8/ — Ikišiol 
posėdžiavo tik •tautų sąjungOšt 
taryba, bet rytoj prasideda vi* 
sdotirias tautų sąjungos Susi
rinkimas— plenumas, jau 50 
šalių delegatai yra atvykę j su
sirinkimą.

Tikimąsi, kad veikimas dabar I 
pagyvės. . |

Mažosios valstybės yra nepa
tenkintos didžiųjų - valstybių 
vilkinimu . ir neužtektinu rū
pinimusi išvengti karo Afri
koj. Todėl manoma, kad jos 
bandys šiame susirinkime pri
versti didžiąsias valstybes veik
ti, kad atsteigti pačios tautų 
sąjungos prestižą, nes Italijos 
karas gali pakrikdyti pačią tau
tų sąjungą.

Prisibijoma Italijos provo
kacijos

Jis nieko kito ir negali pa
daryti, nes jis negali nubausti 
teisėją, jei ir norėtų tai pada 
ryti. Viskas ką jis gali pada
ryti, tai padaryti spaudimą j 
gubernatorių Lehman ir pri^ 
versti jį atsiprašyti.

Vokiečiai dabar sakosi jie 
nieko nesakytų, jei teisėjas kai* 
tinamuosius ir butų paliuosa- 
vęs, bile jis nebūtų savo nuo
sprendy taip aštriai pasmerkęs 
nacius ir prilyginęs juos prie 
piratų (laivų plėšikų) ir civi
lizacijos priešų.

Vokietijcįt naciai jduksSa

BERLYNAS, rūgs. 8— Vo
kietijos nacių laikraščiai vieni 
už kitą lenktiniuoja ieškodami 
žodžiu kaip aštriau pasmerkti 
New Yorko teisėją Brodsky 
ir Jo nuosprendį,2 kuris esąs

PRAGA, rūgs 
Slovakijos pasieny, prie lenkų 
apgyvento miesto Cieszyn, iš
tiko nauji smarkus 
lenkų kivirčiai.

Lenkai, kurie toje 
yra gana skaitlingi, 
rius ir ėmė daužyti čechų mo
kyklų langus, rakandus ir šiaip 
ardyti mokyklas. Policija areš 
tavo 12 vadų, bet puoliinuosl 
dalyvavo daug didesnis skai-1 
čius žmonių.

Susidarė tokia rimta padėtis, 
kad čechų gyventojų delegacija 
atvyko į Pragą ieškodama ap
saugos. Delei to čechoslova- 
kijos valdžia j tą apielinkę pa
siuntė 800 kareivių, taipjau ne 
mažai ir artilerijos, taip kad 
dabar Lenkijos ir čechoslovakv 
jos sieną saugo apie 1000 ka
reivių.

Kivirčiai tarp lenkų ir Čechų 
toje apielinkėje eina nuo pat 
susikūrimo čechoslovakijos val
stybės, lenkų mažumai bandant 
atplėšti tą kraštą nuo čecho
slovakijos.

• i < : \ r ■' . ‘ j , į į

Dabartinė kova iškilo dėlei 
čechų bandymo įvesti visose 
mokyklose verstiną čechų kal
bos mokinimąsi.

Delei to ėmė Šiauštis ir vo
kiečiai ir delei to teko uždaryti 
vokiečių šaukiamus protesto 
susirinkimus. Vokiečiai reika^ 
lauja nustatyti “kalbų' sieną”.

žmonių 
puolė Vokietijos 
laivą “Bremen”, 
Vokietijos nacių 
vėliavą nuplėšė nuo laivo stie
bo ir ją įmetė jūron.

Laike tų riaušių šeši žmo
nės liko suimti.

Vokietija tuojUs užprotesta- 
yo prieš tokį “Vokietijos vėlia
vos įžeidimą” ir pareikalavo 
kaltininkus aštriai nubausti.

Jau tada einantis valstybes 
sekretoriaus pareigas Phillips 
nors ir išreiškė apgailavimį- dėl 
nemalonaus įvykio, bet kartu 
pastebėjo, 
linija nepaklausė New 
policijos įspėjimo^ 
mas nacių vėliavos gan 
ii riaušės ir visttek'ią vėliavų 
iškėlė. 7

Suimtieji šeši tariamieji kd* 
munistai liko atiduoti teismui, 
penki už neteisėtą susirinkimą, 
o šeštas už sufmušimą polic.s-

Visgi prezidentas įsakė nuo
dugniai ištirti, ar nebuvo kur 
apsileidimo.

Sulaikys Floridos vaisiufe
Laike uragano liko nudrasky

ta datfg orandžių ir lemoniį. 
Jie dar nėra prinokę. Bet jų 
augintojai vistiek ruošiasi juos 
pakuoti ir siųsti į kitas valsti
jas parduoti.

Gubernatorius Sholtz dabar 
paskelbė, kad jei agrikultūros 
komisionierius nepasirūpins to
kių neptiūokusių vaisių siunti
mą sustabdyti, tai jis pats tą

DEGINA ŽUVUSIUS 
FLORIDOJ



NAUJIENOS, Chicago, III

Hollywood

^awrence TlbbettAdrieune AmesMae Clark©

Marga ret Joan Crawford
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lėlioj pagal sutartį

KITATAUČIAI

daromas su

4092 Archer Ayęnue

Lengva

5340 So. Kedzie Avenue diena.

lieilis tai 
iom0dijo3

nuo 10. iki 8 v. 
i 12.

Jos. F. Sudrik 
INCORPORATED 
3417 $o. Halstęd St,

Tel. Boulevard 4705

____ _ 2L -2 1 2 iki 8 po piety
7 iki 8 vai. Nedėl. ąuo 10 iki 12

mų ir joa ątsjduria klebonijo
je; kitą naktį nukabinėjąma 
nuo sienų paveikslai ir sume
tamą basuron; trečią ąaktį lie 
tuviai lietuvius už atlapų ten

ją reaguoti, kultūringose tau
tose tik taip ir privalo būti: 
imdami, pavyzdžiui, musų bro
lius šiaurės Amerikoje mato
me, kad ten visa sąmoningiau- 
sjpji lietuviu visupipeiie ęiųą 
su pažangiuoju sparnų. Tai' ge< 
riausia jrpde Naujienų remia-

Tegul Vaitkus šiemet 
sal«o žmonės — 
lietuviais pro-

kios informacinės medžiagos 
vietinėje kalboje apie Lietu
vos npeną, apie jos gamtas 
žį apie musų žmonių būdą ir 
tradicijas. Valstybinėmis lėšo- 

išleistus turime tik oficia- 
judošiškus cirkuliarus,

as ir Chirurgas 
ra, Vaiku ir visų

Avė. 
>t.

Boulevard 6487

mis 
liūs 
kuriais lietuviams uždaromą 
duris j fabrikus. O tokios mil
žiniškos lėšų sumos vėjais iš
blaškytos! ~

(Bus daugiau)

bą dirbą. Kiąą^sų^ąjųų ląjfc 
raščių taipgi nieįąs. neskaito 
bet yiąi slįąitpį
Argęųtinos lietuviu darbiųių- 
kų iąikyąštį -į Lie
tuvių Balsą.. Vįąį Činą su tu
mią pygąąi^ącijųmi^ kurios % 
šų uąųįojinĮ^’ ąęsųąjtępė, W 
ries ųė vįąfe££§UvQ nęgąvv- 
Geriąųąiąą tąiįVB 
šešiolikto,s Vasario,fe- 
viiįįfoą ir lięiĮ^^ (Išeivių Efe 
noįį. mifeiife Vąl^
žioą“ sąlipnupąe
til^ IfetTOlį 
tik yąį$mO 
tuHstaM’ 
viiĮ viW>W^Čą 
mąs ir W į
payęugimų^ ^4 Uę$

Gloria Swanson
Dr, V- A,. Šimkus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
Valandos nuo 2 iki 4 ir ni 

vąl*. Nedėliomis nuo 1Q 
3343 South Halsted SL 

Tel. Boulevard 1401

------
LięJjMM Cęiituąą, W 
tuva - ir' - Argentinos ' Lietuviu 
Bąįsąs.! ■ -h;'

Šią Teiginys įrę^ę,
Žangioji Argentinos lietuvių 
visuomenė tįnkaifląį įvertina

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 28rd Tlače Phones Canaj 2515—Cicero 5927

pavida- 
pasiekė 
ir nie-i 
pinigus 

karališką

A. MASALSKIS
8307 Lituanika Avenuę Phone Boulevard 4189

šrqs žvaigžde, Neptūnu, Susi- 
Yieųyjimų Lietuvių Argentinoj, 
su Lietuvių Centru ir toms 
draugijoms organizuojančių 
Argentinos Lietuvių Balsu. Toą 
draugijos ir šis laikraštis. jo-

Magaryčioms lėšų dorotojai 
išgalvojo dar vieną būdą iš 
lietuviu pasityčiot: valstybinė
mis. lėšomis ilgai leistas “švy
turys” išsiuntinėjo laiškus dau-, 
geliam žmonių, kurių adresui 
turėjo, kad mokėtų pinigus už 
tą laikraštį. Bet laiškai išsių
sti be pašto ženklų: kiekvie
nas priimantis, turėjo sumokėt 
po pusę peso pabaudos paštui. 
Kada žmonės jiems nusiskun
dė, tai gavo paaiškinimą, esą 
tą šposą dirba dabartiniai liet 
tuvių namų sęimminį;ąi...

Jau trečias metas mes fąk-; 
tais įrodinėjame, kiek skriaus 
dps Lietuvos lėšos kolonijai ir 
pačiai Lietuvai padarė. Jau ne
kartą rašėme, kad skubiai rei
kalingas chirurgo, 
žaizdai išpjauti, bet' 
vis tęsiamos. Nei vienas pe
sas nuo kiekvieno šimto neath 
teko, lietuviškų mokyklų išlai
kymui, dėl to iš virš tukstan^ 
čia mokyklinio amžiaus lietu
viukų, vien Buenos Aires, neį 
dešimta dalis nelanko lietuviš
kų mokyklų.

Lėšomįs [įsipenėję^ kunigas 
skelbia, kad “katalikų federa
cija” susidaro iš 13 organiza
cijų su 1103 nariais. Gerai: 
tat kodėl tas tųkstąntis su vi?: 
šum federąntų nęga, išlaikyt 
savp kleboną,, jo gąspadiųę su 
vaiku ir vargonininkų ? Ęofe 
tas popierinių organizacijų mei
steris tiek lėšų surijo ir dabąc 
be jų neapsieina: alga, pašąl- 
pos, etc...

Tik pereitą savaitę paaiškė
jo, kad Lietuva moka ketų-, 
riems chorvedžiams algas. Pa-, 
sirodo, kad tos algos buvo taip 
dorojamos, kad viską sųimdan 
vo vienas bažnytinio, choro ve-, 
dejas, vienur tą chorą vadinant 
šv. Cicilįjos, kitur (pav. Lięt. 
Enciklopedijoj) — lietuvių cho-, 
ru. O Lietuvos draugijos cho-, 
ras ir jo yrėjas nei vieną 
centavu nepasinaudojo, porą 
tai buvo pirmutinis ir geriau
sias Argentinos lietuvių cfe 
ras.

Visa tai rodot kad n®ra re*" 
kalo skriaust Lietuvos vąlątįe-. 
čių iždą ir siųst jo lėšas gąs-, 
trolieriams.

Vadinamieji lietuvių namąi 
visuomet stovi tušti: tik pa- 
simušt j juos kertukąi susi-ę 
renka. Visa kolonija eina ąų 
tais žmonėmis, kurie su pąsį-i 
Šventimu, be jokių lėšų naų-. 
dojimo, kultūriniai taųtįnj dąr-

Phone Boulevard 7042
Dr. į. Z., Vezeris 

Dentįstąs
4645. So. Ashland Avė 

a^ti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Tek Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Sušauna SJaįjs

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus, sęrędonds it subatomis.

Telephone: Boulevard 2800

JOSĘPH J. GRISU 
ir

Norbert Tumavick
Įjętuviai Advokatą*

Iš Argentinos 
Padangės 

S:1 ■ ‘!.l

DR. VAITUSH, OPT/ 
LIETUVIS 

Optometrically' Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi ‘ galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervudtuT 
ipo, skaudamą akių karštį, ą^itąiso 
trumparegyste ir tolįrėgyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti-r 
kimųose egzaminavimas ( 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandoj nuo 10. iki 8 v. 
Nedalioj nuo
Daugely atsitikimų a^ye atitaiso- 

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Ąv,
Phone Boulevard 7589

Pamatykite ir išgirskite

PHILCO,
ZENITU, 

. G. ELECTRIC

.Ą yrą daug

Kahw? nųą

.....

JOHN B. B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: panedęlip; Seredos ir 
‘ PStnyčios 6 iki 9. 
Telefonas Canąl 1175.

Namai: 64w'S. Ročlnyell Street 
Telefonas Republic 9600.

SKANDALAS SV VALSTYBI 
NeMIS PAŠALPOMIS

Prieš penkiatą metų j čią 
atvyko iš Afrikos didelis jė
zuitas kun. Juozas Janilionii 
su tūla Paukštiene ir jos sū
num. Jis greit orientavosi ir 
nuvykęs Kaunan gavo įtikint 
(su atstovybės sekretoriaus p. 
Gauęo pagelba) Lietuvos vah 
džią, kad reikalinga 20,000 pe: 
sų kas met Argentinos lietu
vių darbininkų šelpimu’!. Tą 
sumą gavo biudžeto sąmatos 
keliu. Kita tiek gavo remon
tams, etc. Trečia tiek savo al
gos ir ekstra pašalpų 
le. Per penkis metus 
apvalaus milijono litų 
ko kolonijai už tuos 
nenupirko, tik sau 
vilą įsitaisė, prie kurios dar
bininkus pet neprileidžia. Pa
samdė butą ir pavadino j j “lie
tuvių namais”. Kasos knygas 
išskuto ir susilaukė tardymo, 
mat buvęs Lietuvos atstovas 
T- Daukantas, pamatęs jo šu
nybes, Kaune yaportavo ir da
bar grįžęs Argentinon* 1?asi- 
ąvečiviot daug kraujo tam kle-: 
bųpųi sugadino. Bet lėšos vią 
siunčiamos ir jas naudoja tau
tininkais pasivadinę berniokai. 
Dėl to visa sąmoninga lietu
vių vijuomeųė smerkia kleri
kalus Žr fašistus ir eina su pa
žangiuoju sparnu: su draugi-

Tel. Boulevąrd 5914 Diena ir Nahįtį 
Ofiso valandos: nuo. 2 iki 4, pu o 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. & Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHĮHUR$A$ 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILĮa

dorotojai 
ten pat lėšų 

Lietųvosį

Tęlephone: Republic 9,728.
Ręs. 1?27 So. 5ft Avė., Cicep, 
Telephone: Cicero 5395.

Duokit savo akis išegzaminuoti
DR. Ą, R, ĘLUMĘNTHAL 

optometrist 
Praktikuoja virš 20 m. 
464a Sę. “ 

kamp

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
JUOZAPAS 

EUDEIKIS 
Ir TĖVAS...

ir duris; policijos intervenęi- 
ja yra nuolafįnią reiškinys; lie
tuvių ten areštai ir pabaudoj 
— kiekvienoj diepos apsireiš-, 
kimai: vieni lėšų 
idayinėja kitus 
dorotojai užpuolė 
konsulą* ete- pastaruoju lai
ku dar “sklandesnio dalykai 
dedasi: nakties metu pavagia-

Phone CąnaĮe 6122

Dr. S. Biezis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2?01 West 22nd Street 
Valandos.: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį

oficialius Lietuvos asmenis, 
kąįp kadr tatai paęąftoą ir čia 
pradeda vykti.

! Sakomą kad laikraštis yra 
gyvenimo veidrodis. Taip išti- 
krųjų ir yra: jeigu bereika- 
lipgąj si^ųčiąm0KPs lėšomis iš 
Lietuvos kolonija nebūt demo
ralizuojama, daug (Ųdesnius 
kultūros darbus galėttfme nu- 
dirbti, o, dabar įąųg vieto.% 
ląiko ir energijoj einą koloni
jos žaizdų gydymui. Bet, rei
kia manyti kad kuomet nors 
tie nenormalumai pasibaigs ir 
kolonija galės lengviau atsi
kvėpus kūrybinio darbo imtis.

Gėda prisipažinti, kad Ar
gentinoje męą, Įiętųrimę jo*

KiU paJ^BU negayo ir jų siun- 
timą iš Lietuvos smerkia, ka
dangi jos čia tik demoraliza
cijos darbą dirba, tveriant fik- 
tyves “organizacijas” be narių 
ir t,p. Tuo kiavsimu tįi^ 
baį rimtas straipapa l. 
Balse”' liepos 25 du kardin
tas ^‘Lietuvos ponai, pasiskai
tykite”. Jame sakoma:

Gyvendami užsieniuose 
pietų Amerikos lietųvįąi visą 
savo kultūriniai tautinį veiki
mą deriname su lietuvių tau
toj ir bendro žmonijos gerbū
vio idealais. Kiekvienas Argen
tinos ar bendrai Pietų Ameri
kos lietuvis jaudini tuo. klau
simu kalbėdamas. Ne tiek dėl 
to jaudinasi, kad daugelis mu
sų tautos nąrių tąpo indeferen- 
tiškąįs, bet dėl to, kad Lietu
vos ponąi, kad tie žmonęs, ku
rie Ęietųvos valstybės. vaiR 
valdo, yrą fanatiškai užsimer
kę pietų Ąmerįkos lietuvių da- 

a'teities atžvilgių ir 
jie tą iųdeferentiškumą gimdo,

Jąų daug kartų mes šioje 
vietoje rašęmę, kad Lietuvos 
vyriausybė daro mil?imšką 
klaidą, siųsdama Šimtus taiks
tančių pesų Argentinoj dyka
duoniaujantiems sektantams. 
Skaldyt koloniją ir dųr Lietu
vos valstybinėmis lėšomis ją 
skaldyt, taj jau tikrąi perdaug!

BJeikįa manyti, kad Lietu
vos vyriausybę suklaidino vię- 
nąs-kitas iš čia važinėjęs ku
nigas, bei jų bendradarbis 
Gaučys. Valstybinės įstaigos, 
bažnyčios ir artificiališkų “or-. 
ganizacijų” ąptspaųdos buvo 
gastrolierių pavartota, kad tik 
išgaut lėšų iš Lietuvos val
stybės iždo, kurin jas prakai
tu ąpsįliedami mūšų broliai 
supila. Skąudžiausią, kad nei 
yienas tų lėšų centavąs ųeta 
po suvartotas gęram tikslui^ 
bet viskas išblaškyta ir tebe- 
bląškoma tų dYkUduonių ųlio- 
nei, kurie, naudodamiesi falšy- 
vais raportais, ęia save rymiš
kais ir kitokiais patriotais va-, 
dina, nors dar taip neseniai 
tyčiodavosi iš Lietuvos ir ią 
viso, kas kilnu, lietuvišką įr 
dora.

Kodėl Lietuvos ponai, kodėl 
tie žmonės kurie dedasi lietu
vių tautos “yądais” neatkrei
pia dėmesio į šį baisų reiški
nį? Jau ne šimtai tūkstančių,t 
bet milijoninės sumos iš Lie
tuvos tąpo atsiųstos Pietų 
Amerikoje gastroliuojantiems 
dykaduoniams. Tos lėšos tik 
sektantams sprandus nutuki-, 
no, nei vieną suvargusią lietu
vių šeimyną nesušelpė; už jas 
jokia nuosavybė kolonijai ne
nupirkta, jos tapo ginčų ir. tor-, 
mažo objektu patriotybės pre
tekste, jos įžeidė rimtąja vi
suomene, jos išaugino jokios 
išeivių tąutos tarpe nematytą 

, baįąįti^ma^
Lietuvos valstybinėmis lėšo

mis išlaikomame tuščiame bu
te, kuris lėšų eikvotojų vadi
namas “lietuvių namais”, vyk
sta tokie ekscesai, kurie ųet 
laukinių tarpe nepraktikuoja
mi: Prie jų ilgai šildęsi, o pa
skui išvaryti kaiUamąinįai da-

AKlįl SPMAUSTAI 
DR. G, SERNER 

LIETUVIS
_____ py Y<ĄVdą 1829

i Pritaiko Akinius
Į Kreivas Akis

ištaiso.
Ofisas ir Akiniu Dirbtuve 
756 West 35th St.

Valandoj iki 8
Nedėliomią nuo 1Q ikį 12 vai. dieną.

ADVOKATAI
K. P. G ŪGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Deaęborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Centrąl 4411-2
Namu ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310.
Ęętvirtadięnįais ir Sekmadieniais— 

paj?ąl sutarties.

AveV? K, Jar^sz 
- Pfrysięal Tberapy

and Midvvife 
■ 6630 S. Western

Avė., 2nd floor
■ Hcmlock 9252 

Patarnauju prie 
f . ' /t-' g gimdymo namuo

se ar ligoninėse.i ! duodu massage
■ elęętric treat-

ICSĮol | ment ir magne-
tie blankets ir tt.

| Moterims irmer-
ginami patari-: 
mai dovanai.

Neprasilenksiu su teisybę W 
sakydamas, kad jokie Lietu
vos ambasadoriai ir jokios mi
sijos tiek daug ir taip gerai 
neišgarsino gerą lietuvių var
dą Pietų Amerikoj, o ypatinr 
gai Argentinoj, kaip tai pada
rė ATLASS darbo atsargią! su 
“Lituanica II”, leitenapt'n Fe-, 
likso Vaitkaus vairuojama.

Didžiausi Buenos Aires is
paniški dienraščiai jąu kelis 
kartui * talpipp, “Lituąnįcos II” 
ir Vaitkaus paveikslus. Talpi
no netik tai, ką. gauną iš tarp? 
taktinių žinių agentūrų, bet ir 
tai, ką Argentinos lietuviai dą- 
ro, ATLASS kilnaus dąrbq 
jungiami.

Liepos 21 d. “Argentinoj 
Lietuvių Balsas” teatre 4osė bąrties 
Verdi surengė Išeivių dienos 
minėjimą. Dalyvavo apie tuki 
stąntis lietuviškoj publikos, ąu 
Lietuvos ir Latvijos atstovais 
p ry šaky j e. Publikos paveikslai 
puošia vietinių diemraščių pus
lapius. Reikia pripažinti, ka(J 
specialus “Nąujienų” numeris, 
pašvęstas “Litųanicai II”, la^ 
bai daug prisidėjo mtfsų pri
ėjimui prie vietinės spaudos: 
Iš “Naujienų” imti paveikslai 
tapo reproduktuoti žurnale 
“Pan” (“Duona”) ir kituos 
laikraščiuos ir milijonai eg
zempliorių šjos šąlies gyvento-: 
jaips kąlbėjp apię kilnų Lietu
vos išeivių darbą..

Tas reiškinys sudąrė :mar- 
katnumo klerikalamą; ir Capis* 

xtams, kadangi jų ląikraštUkaį 
čią mintą, savo idėjos brolių 
stenėjimais, bet visa Pietų 
Amerikos lietuvių visuomenė 
negali atsigėrėt kilniu ATLASS 
darbu 
ir neskris — 
bet ta graži 
pagandą visame pasąųlyje len 
gvai pateisina skridimo atidė 
jima kad ir keliems, metams.

Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vaL: Nuo 2^4 ?uo. W8 

vak. Nedelioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Bdtftevard 7620 
Namų Tai.: Pęęspefl

Dr. T, Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ORCHEfc AVENUE 
Telefonas Virginia 0036 

Ofiso, vąlandos nuo 2—4 ir ąuo 
6—8 v. vak. Neęlr

A’Į’fcĄSS. darbas sų Li- 
tjjąųicą. Ten naato-
M pažangiosios viBųofflenės

Dr, ę. K, Ktieugą 
Dentistas

Valandos nuo 9—9 
2420 West Mąręuette Road 
ąrti V^e^tern Ąve, Hemloęk

Dr, A. J. Manikas
GYDYTOJAS ir chirurqas

Ofisas ir Rezidencija: 
j 2519 West 431-4 8t, 

kasdien.' Nedėliomis nuo 11 iki 1 p, P
Tel. įĄEAYĘTTE ą($L.

S., ■ rr -r -

Nąriai Cfoicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos. Dr, Herziąąn 

RUSIJOS
Gęrai lietuviams žinomus per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydę staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus K-Bay ir kitokią8 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St„ netęli Morgan St.
\ Valandos nuo 10-^-12 pietų ir 

uuoi 6/iki 7:30, vai. vakaro.
TeL Caąąl 3)10.

Rezidencijos telefonai: 
Hydę Park 6755 ąr Central 7464

, .. -O v r- » -r /■* v * • • 4 ».- * »'4» . *.i 1 r ♦ • »-« .

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

Nup Ift iki 12 vai. ryto. nud 2 iki 4 
vąl. pp pietų’ir ąuo 7 ilęi 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nup 10 iki 12 
valandai dieną.

pWne MĮDWA¥ 28>
* * *• * *

Telefonas Yards 0994
Dr. Mauričė Kahn
4631 SOUTH ASHLAND* AVĖ.

Ofiso vai 
Nuo 10 iki 12 dieną,. . . . _ . . -

Rez. Telephone PtAZĄ 24^0

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Margeris 
3325 So. Hąlstęd St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po piętu 
ir nuo 6 iki 8 vakaro, 

šventadieniais nup. 10 iki 12 
Phone Boulevard 8482

Amerikos Lietuvių. Daktarų 
Draugijos Nariai.

j' f4 J* / t *. U.i‘ ?. t f’ ‘ t f ' •

Ofiso Tel. Boulevar4 5913
Rež.‘ Tel. Victory 2843
Dr. Bertash

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

Ofiso vąląndojs nąp 1-3 nup 6:3,0-8:30 
Nedėliomis pagal, sutarti.

■ ,**<**,x •

Žvaigždes

Laidotuvių Direktoriai

Ofiso Tel. Calumet 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr» A< A* Roth
Rusas Gydyto.

Moteriškų, Vyriš!
ev rf • «*<**-A. a *

Ofisas 8102 Sę. Hftoeį %
arti Slst S.trėet

Valandos: 2į^4. 7—9. Va t. vak. Nedė

West Town State Bank Bldg. 
2404 West Madison Street

Vąl. 1 fld 3 po pietų. 6 iki 8 vak.
Namų tSefonas^runsn^ck 0597

A.L.Davidonis, M.D- 
4910 Sk Mfchigaų Avę, 

Tek Kenvood 5UZ
VALANDOS:

* * "nuo 9 iki 11 valandai ry.tp 
nuo 6 iki 8 valandai vakare.

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

' i|f A l»i

(Specialio “Naujienų” 
korespondento).

LITUANICOS II” ATGAR
SIAI ARGENTINOS

SPAUDOJ

. w . .... .. . , . . 1 ‘ • • > * • ’ • < • - « ’ ' Tv

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cięerp ?boųę ęicero 2109!

.............. X F. RĄĘŽĮUS
668 West 18th Streęt ‘ Phone Ca^al 6Jį74

S. M. SKŪDĄS ’ ~
718 Weą| l$|h. Stręęį Phone Monroė 3877

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phonęs Boulevųrį 5203-8413

r* A Y </*->•»• < .« « .. f f . #7^ ą >. ■'» „ \ i Mį

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hęnnitąge Avenue Phones Yards 1741-1742

..... ....... r., r- .............. „ ■
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Pirmoji Pasaulio Lietuvoj 
Sporto Olimpiada i■ ■!‘ .. ■■ 4 . •, ■ ■ / ■ ■. . • „ 1 r ■> .

Norwood, Mass.

Susipažinkit-Ši šauni šokėja yra lietuvaitė
■ « ; , ' ■ >. ■  ■

M

Atlyginimas kai kur visai ma
žas, bet viskas po truputį ge
rėja ir galima tikėtis, kad 
greit ir Ukmergės darbininkų 
juklė bus žymiai geresnė.

Pirmojo pasaulio lietuvių 
kongreso metu, Kaune rugpjū
čio 14, 16 ir 17 dienomis bu
vo suruošta pirmoji pasaulio 
lietuvių sporto olimpiada, per 
kurių Lietuvos visuomenė ir 
suvažiavę užsienio lietuviai 
turėjo gražios progos pama
tyti Amerikos, Latvijęs ir Lie
tuvos sportininkų pasiruoši
mą bei pajėgumą. Visos nu
matytos rungtynės vyko labai 
draugiškoje nuotaikoje. Ypač 
iš visų lietuviui savo sportiš
kais gabumais skyrėsi Ameri
kos lietuviai. Latvijos lietu
vių sportininkai olimpiadoje 
dalyvavo labai gausingai: juos 
atstovavo keturi sporto kliu- 
bai. Latvijos lietuviai daly
vavo visose sporto rųšyse. 
Lietuvos sportininkus ir žiū
rovus labiausiai stebino ameri
kiečiai lietuviai. Iš viso, 
Amerikoje lietuviai sportinin
kai nekartą iškėlė ir išgarsi
no Lietuvos vardą, tad ir šį 
kartą jie turėjo gražios .pro
gos apginti ankščiau savo įgy
tus pasisekimus. Didžiausią 
įspūdį Lietuvos sportininkams 
Amerikos lietuviai sportinin
kai paliko iš krepšiasvydžio 
žaidimų. Kriaučiūno pasiro
dymas krepšiasvydžiu tiesiog 
stebino visus ir Lietu
vos sportininkų širdyse kėlė 
džiaugsmą, kad turime bro
lius už jūrių marių, iš kurių 
galime daug sportiško pasi
mokyti.

Visa pirmoji pasaulio lietu
vių sporto olimpiada buvo pa
skirstyta į tris dienas. Tlug- 
piučio 14 dieną prieš pietus 
Lietuvos kūno kultūros rū
muose buvo suloštos pirmo
sios krepšiasvydžio rungtynės. 
Jas labai lengvai laimėjo 
Amerikos lietuvi^! Anfėrika- 
Lietuva 36:5, Lietu va'-Latvi  ja 
28:2 ir Amerika-Latvija 49:2. 
Taigi, Amerikos lietuviai lai
mėjo lengvai prieš Lietuvos ir 
Latvijos lietuvius, o Lietuva 
nugalėjo Latvijos lietuvius.

Tą pačią dieną vandens 
sporto rungtynėse buvo Kau
no jachtkliubo plaukiojimo 
baseine, šių rungtynių metu 
buvo pasiekti du nauji Lietu
vos rekordai: Lietuvos sporti
ninkas Astrauskas 400 metrų 
plaukime nuplaukė laisvu sti
liumi per .6 min. ir 6 sekun
das. Taip pat ir plaukimo 
estafetė (3x100 m.) užtruko 
tik 4 min. ir 31,3 sekund. šį 
paskutinį rekordą pasiekė 
Kauno rinktinė, kurią sudarė 
Berenis, Vesaitis ir Šimaitis. 
Antrą estefetės rinktinę suda
rė Amerikos lietuviai: šemai- 
tytė, Budrikas ir Savickas. 
Jie pažymėtą kelią nuplaukė 
per 4 min. 53,2 sek. Vanden
svydžio rungtynės, kurios Lie
tuvoje buvo suruoštos pirmą 
kartą pasibaigė be rezultatų. 
Užsienio lietuviai sportininkai 
atskirose varžybose pasirodė 
gana gražiai, užimdami tai 
pirmas, tai antras vietas.

Antroji sporto olimpiados 
diena buvo kariuomenės spor
to stadione. Ją atidarė švie
timo ministeris prof. J. Ton
kūnas. Sportininkus pasvei-

’ Lietuvos lietuviai sportiniun- 
kai, gražiai sportiškai apsi
rengę ir savo kliubų spalvo
mis pasipuošę, išsirikiavo. Po 
atidarymo iškilmių buvo pra
dėtos futbolo rungtynės. Jose 
delyvavo Kauno aukštosios 
klasės komandos: Kovas, 
LFLS (Lietuvos fizinio lavini
mosi s-ga), Tauras, LGSF 
(Lietuvos gimnastikos sporto 
federacija), JSO (jaunalietu
vių sporto organizacija) ir 4 
Latvijos lietuvių komandos: 
Rygos-Vytis, šviesa ir Liepo- 
jaus-Vytis ir Laisvė. Futbolo 
rungtynėse pasiekti toki davi
niai: Rygos Vytis laimėjo 
prieš LGSF 1:0, Tauras prieš 
LFLS — 2:1; MSK (“Maisto” 
sporto kliubas) prieš JSO 2:0, 
(Kovas — JSO 0:0, MSK prieš 
Liepojos Laisvę 3:0, LFLS 
prieš Rygos Šviesą — 2:0. į 
pusiau finalą įėjo Kovas, 
MSK ir Tauras. Kovas pra
laimėjo MSK 1:0. Finalo 
rungtynėse susitiko Tauras — 
MSK. Rungtynės pasibaigė 
lygiomis. »

Lengvojoje atletikoje vyrų 
konkurencijoje pasiekti toki 
rezultatai: 110 metrų bėgime 
pirmą vieną laimėjo Knošas 
(Amerikos lietuvis), šį kelią 
nubėgęs tarp 18,4 sekunk. 400 
metrų bėgime pirmą vietą lai
mėjo Jarmolajevas (Lietuvai 
— per 52,8 sekundas. 800 met
rų bėgimą laimėjo Barkaus
kas (Lietuva) — per 2 min. 
07,1 sek. 200 metrų bėgime 
pirmą vietą laimėjo Blinka 
(Lietuva) = per 25,2 sekun
das, ir 5000 metrų bėgime pir
mą vietą laimėjo Tendys (Lie
tuva) šį kelią nubėgęs per 16 
min. 36,9 sek. Moterų konku
rencijoje 60 ir 200 metrų bė
gime pirmas vietas laimėjo 
Dzindziliauskaitė: - ■ * * ■» .* • i

Trečioji sporto olimpiados 
diena buvo įdomiausia, nes 
bokso ir krepšiasvydžio , pasi
rodymuose pirmavo Ameri
kos lietuviai.

Tik lietingas oras trukdė 
sportuojantiems ir žiūrovams. 
Paskutinės sporto olimpiados 
dienos programa prasidėjo 
bokso rungtynėmis. Dalyva
vo Amerikos, Latvijos ir Lie
tuvos lietuviai — geriausieji 
sportininkai: Chicagos meiste
ris šedvila, Knašas, Latvijos 
pussunkio svorio čempionas 
Tonkūnas ir kiti; Marčiulionis 
(Lietuva) punktais nugalėjo 
Chicagos meisterį Šedvilą; vi
dutiniame svoryje šeštokas 
(Latvija) punktais nugalėjo 
Varną (Lietuva); pussunkia- 
me svoryje Tonkūnas (Latvi
ja) trečiame rounde. nokautu 
nugalėjo Paukeniną; sunkia
me svoryje Knašas (Amerika) 
nugalėjo Bagdanavičių (Lietu- 
va). Orasvydžio run^tines 
laimėjo Latvijos lietuviai.

Visų sporto olimpiados 
rungtynių žiurėjo tūkstančiai 
žmonių. Laimėtojams buvo 
įteikta daug gražių dovanų. 
Po olimpiados Lietuvos Kūno 
Kultūros Rūmai visiems rung
tynėse dalyvavusiems sporti
ninkams suruošė gražias vai
šes. Tsb.

Kunigas Kneižis, švento Jur- 
giop arapijos klebonas, nėra gi
lus politikierius, bet yra pa
prastas kunigėlis. Daugiau pa
našus į miniką. Labai maldin
gas. Kas sekmadienis išleidžia 
biuletiną savo parapi jonams 
pasiskaityti, ir' tame nekalta
me popiery prirašo tokių nie
kų, kad gėdytis, rodos, turėtų 
pats autorius. Naivus raštai 
užaugusiem kūdikiam skaityti.

Biuletine 17-tam Kneižis ra
šo: “Vienoje vienuolijos mo
kykloje buvo berniukas vardu 
Albertas. Sunku buvo jam mo
kytis. Užtat jis nutarė pabėg
ti iš mokyklos. Paslaptį užlai
kė, apie tokį savo sumanymą 
niekam nė žodžio nesakė. Vieną 
naktį, kuomet kiti mokiniai 
miegojo, Albertas tykiai atsi
kėlęs išbėgo iš namo ir per 
vienuolijos kiemą skubinosi prie 
vartų. Vartai buvo užrakinti, 
o apie visą vienuolyną buvo 
aukšta akmeninė siena. Alber
tas suradęs lentą, pridėjo ją 
prie sienos ir pradėjo lipti au
kštyn. Tik urnai prieš jį ant 
sienos pasirodė skaisti, graži 
moteriškė ir pradėjo jį klau
sinėti, kur jis taip vėlai naktį 
bėga. Albertas atvirai pasakė, 
kad jam labai nesiseka moky
tis ir užtat nutaręs ieškoti dar
bo. Aš esu išminties Motina, 
aš visuomet padedu tiems, ku
rie prie manęs kreipiasi.) Tu 
esi nutaręs būti kunigas. Ant 
rytojaus jo draugai klasėje ste
bėjosi kai jis gerai pamokas 
atsakinėjo. Buvo pirmutinis 
klasėje, šiandien yra žinomas 
kaip šventas Albertas Didysis”.

Naiviau turbut niekas jau 
negalėtų nupasakoti, kaip ku
nigas I^ąeižisi 5 Ant sienos, 
mat, pasirodė Albertui gražios 
moteriškės paveikslas, šešėlis, 
ir tas šešėlis iš buvusio vienuo
lyno mokinio vėplos padarė 
šventą ir didelį galvočių Al
bertą.

Biuletino No. 15 kunigas ra
šo: “Gerbdami motinas, neuž
mirškite savo dangiškos 'Moti
nos Marijos, jai paaukokite. 
Pasimelsk, brangūs vaikeli, pa
dėkok Dievuliui ir, pašaukęs 
angelėlį, eik saldaus miegulio. 
Miega paukščiai, mano mielas, 
tyliai ant šakelių šypsos žvai
gždės, leidžias angels, prašo 
klaupt ant kelių. Jau su
stojo prie lovelės, / sparnelius 
nuleido, pasimelsk. Dievulis 
naktį pailsiu! mums leido”.

Kuomet panašia ‘literatūra” 
užaugę žmonės neva yra ‘švie
čiami”, tas jau aiškiai pabodo, 
kad tokių raštų autoriui galvo
je prastas bagažas/ kitaip įsi
vaizduot negalima.—Marksistas.

IŠ LIETUVOS
Ukmergės darbinin
kai šiemet neblogai 

verčiasi
UKMERGĖ. — Nors Ukmer

gė nėra didmiestis, tačiau mie

Uždaromas Vilkaviš
kio šerių fabrikas
VILKAVIŠKIS. — Vilkaviš

kio šerių apdirbimo fabrikas, 
kurio savininkas yra p. A. 
Sablovičius, sustabdo . savo 
veikimą ir iš darbo atleidžia 
5 darbininkus. Fabrikas sus- 

' toj a dėl to, kad vietos mokes
čių inspektorius įkainavo še
rių klg. po 60 lt., imdamas 
nuo jo tam tikrą procentą 
valstybės iždui.

Užsidarė vinių fab
rikas Šiauliuose

ŠIAULIAI. — Nesenai Šiau
liuose uždarytas ilgai veikęs 
p. Grinbergo vinių fabrikas. 
15 darbininkų liko be darbo. 
Fabriką uždarė pats savinin
kas motyvuodamas, kad jam 
jo biznis nedavęs pelno. Ma
noma, kad fabrikas po per
traukos bus vėl atidarytas.

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

fullpack
NO SLACK 
FILU N G

ĄLWAYS UN1FORM 
;’.,.'.UEPEN DABLE

Šame frke lodau 
As44Years A<įo 

. 25 ounces for25$
millions of pounds have been 

USED BY OUR GOVERNMENT

DON’T
[ NEGLECT 

A COLD
šaltis -krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušik 
dantf Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš irl- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per ’ 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

Sutaupykite $CĘ 
ant visokių — 

Išdirbysčių 

T¥PEWRITERS

kino DULR. pirmininkas R. 
Skipitis, Lietuvos Kūno kultū
ros rūmų direktorius ,V. Au- 
gustauskas. Amerikos lietu
vių sportininkų vardu kalbė
jo Juška. Be to, direktoriui 
V. Augustauskui Jušką įteikė 
gražų adresą, skirtą Lietuvos 
sportininkams nuo Amerikos 
lietuvių sporto olimpinio ko- „ 
miteto. Amerikos, Latvijos ir

Rožytė Vasiliauskutė (Rose Vasal)
Tai y ta nepaprastai gabi šokėja, ir tur būt visi 
sutikite, kad ji yra ir nepap^ą^Įaį. graži, žino
ma, nėra abejonės. ' ■ . •

Ji yra lietuvaitė ir dargi chicagietė.
Panelė Vaisliauskubė, žinoma kaipo Rose Va- 

sal, yj?a atsižymėjusi Amerikos teatruose kaipo 
stebėtina akrobatikos šokėja su žavėjančia kon
trolė'. <Šet ji taipgi puikiai šoka klasiškus ir vi
sokius kitoniškus šokius. Nėra tokio šokio, ku
rio panelė Rožytė nešoktų ir tai puikiausiu bu- z *
du. Amerikos publika ją labai, labai mėgsta.

Taip gražiai šokti panelė Vasiliauskutė-Vasal 
išmoko New Yorke. Ji ten mokinosi, pas garsią 
karakterinių šokių šokėją Mary Grace Mohn.

Ji buvo žymiausioji šokėja pastatyme “Broad- 
way Vanity Show” ir su Buddy Rogers. Kaipo 
stebėtina akrobatikos šokėja, ji dirbo teatrų; 
grandiniu! R. K. O. Circuit.

Chicagiečiams lietuviams reikia su ja susi
pažinti, reikia ją pamatyti šokant tuos visus ^šo
kius, kuriuose ji taip puikiai atsižymėjo.,.

O kur-gi jie ją pamatys?

Taiso —PARDUODA— Perdirba
KAM RENDUOTI kuomet jus dabar. Kalite NUSIPIRKTI bile iMir- 
bystės perdirbtų typewriter’j, garahtuOtą; kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 Į ME.NĖSI-
*TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

Dėl dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavitno arba mai
nymo j naują, telefonuokite

Telefonas DEARBORN 8444
TYPEWRITERMO’JI ZTkJrv company

189 WEST MADISON STREET

Gerkit

ste darbininkų skaičius nema
žas. Retkarčiais pasitaikyda
vo neblogų uždarbių, tačiau 
kartais tam tikras skaičius 
miesto darbininkų labai blo
gai versdavosi, šiemet Uk
mergės darbininkai verčiasi 
neblogai. Darbo gavo beveik 
visi ir pakenčiamai uždirba.

Ukmergės darbininkus pra
džiugino žinia, kad šiemet 
Ukmergėje per šventosios upę

bus statomas naujas geležinis 
tiltas. Statybos darbai praside
da. Naujasis tiltas turės apie 
125 mt. ilgumo, ir kaštuos 
daugiau, kaip 300,000 litų, to
dėl ir darbo prie tilto staty
bos galės gauti žymus darbi
ninkų skaičius. Be to? šiemet 
Ukmergėje eina visa eilė pri
vačių statybos darbų.

Dirbtuvėse darbininkų bū
klė kol kas dar nėra normali.

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių
Kentucky 
Bourbon 

ir
Lietuviškos

Degtinis

NATHAN 
KANTER

Mutual LiquorCo.
4707 So. Halsted SL

TeL YARDS 0803

PETER PEN
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Uiaakymo kalnai
Chicagojė -- paštu:

Metams —____________
Pusei metą .. ................... .
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui 

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ____ _______
Savaitei ...... a. ............
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose^ no' Chicagoj, 
nitui

Metam ----------------------- 17.00
Pusei mėtų    3.50
Trims mėnesiams - ■< . 1.75
Dviem mėnesiams ................ 1.25
Vienam mėnesiui 75c

Lietuvon ir kitnfr užsieniuose 
(Atpiginto)

Metams ...........  i—. 98.00
Pusei metą ..... ..—4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

« <8.00 
a-u. 4.00
_. 2.00
— 1.50
___ .75

____  3c
___  18c 
___ 75c

“NACIŲ” SVASTIKA

reikalingų karui medžiagų iš Rusijos. “The New York 
Times” korespondentas . iš Piraeus (Graikijos) *rašo, 
kad “Rusija padeda Italijai ruoštis karui ir daro didelį 
pelną,” Pasak to korespondento, graikų laivai jau keli 
mėnesiai, kai nuolatos gabena prekes iš sovietų Juodo
sios juros uostų į Italijos uostus Afrikoje —• Massaua 
ir Magadishu. Daugiausia jie gabena kviečius iš Sevas
topolio ir anglinę smalą iš Nikolajevo naujiems keliams 
Etiopijoje. Taip pat gabenama anglys iš Marianapolio, 
Teodosi jos ir Nikolajevo ar aliejus iš Batumo.

Taigi čia matome, kad komunistiška Rusijos val
džia eina ranka už rankos su fašistiška -Italijos valdžia. 
Dabar bus aišku, kodėl komisaras Litvinovas yra toks 
“mandagus” su Mussolinio atstovu Genevoje.

Beje, aliejus, kuriud Maskva aprūpina fašistišką, 
Italiją, yra imamas iš Gruzijos, kurią prieš 15 metų, 
bolševikai užkariavo ir pavergė. Piešdami pavergtą, 
gruzihų tautą, bolševikiški imperialistai padeda fašis- 
iiškiems imperialistams pavergti ir apiplėšti kitą silpną 
tautą —etiopus. • V

Tai Ve į ką išsigimė komunistiška “pasaulio revo
liucija”! ’ .

jogei komunistai nėra nuošir
dus negrų draugai.

GAVO ORDINĄ — NEŽINO

W. M. Chase-čekanauskaS 
praneša “Am. Lietuviui” ga
vęs Kaune nuo švietimo minis- 
terio Tomkuno kun. Gedimino 
ordiną, Pasaulio Lietuvių Kon
greso metu.

“Keno tai buvo iniciatyva, 
išaiškinti mano Lietuvai ‘di
delius’ darbus, nežinau,” ra
šo p, Chase.
Bet, gal būt, jb paties laiš

kas išaiškins, koki tie “didelį 
darbai”, už kariuos jam su
teikta medalis, jisai rašo:

“Lietuvoje ne visiems pa
tinka. Tačiau opozicija silp
nėja (? “N.” Red.) ir gal ! ti.

Hitlerio valdžia įsakė savo pasiuntiniui Washing- 
tone užprotestuoti prieš NeW Yorko teismo sprendimą 
byloje, kuri kilo dėl garlaivio Bremeno vėliavos. Toje 
byloje municipalis teisėjas New Yorke, Louis B. Brod- 
sky, paliųosavo penkis asmenis, kurie buvo kaltinami 
nuplėšę nuo vokiečių garlaivio “nacių” svastiką. Teisė
jas ne tik paliųosavo teisiamuosius, bet dar pasakė sa
vo sprendime, kad svastika tai — “juodoji piratų (plė4 
šikų) vėliava”, ir kad Hitlerio valdžia tai — “maištas 
prieš civilizaciją”.

Hitleris tiesos nemėgsta, todėl jisai liepė ambasa
doriui Luther’iui apginti rudosios diktatūros “garbę”. 
Bet savo protestu jisai negali nieko atsiekti. Jeigu 
Jungtinių Valstijų valdžia ir norėtų užtarti Hitlerio 
“garbę”, tai ji vistiek neturi galios nubausti New Yor
ko teisėją. New Yorko miesto reikaluose Washingtonas 
neturi jokios jurisdikcijos. Berlyno ponai, matyt, to ne
žino. Jeigu jie turėtų daugiau išmanymo, tai jie butų 
apie tą vėliavos incidentą visai nutylėję.

Berlyno protestas tik daugiau jį išreklamavo. Vi
sa Amerikos spauda dabar pakartojo teisėjo Brodskio 
žodžius, kad “nacių” svastika tai — “juodoji piratų vė
liava”. Miliūnai žmonių, juos perskaitę, be abejonės, 
pamanė: “Argi ne tiesa?”

A pžvalga

SPALVUOTŲJŲ RASIŲ GYNĖJAI

“Didžiosios Japonijos 'Jaunuomenes Sąjun^” išlei
do atsišaukimą į Azijos ir Afrikos rases kovoti prieš 
“baltąjį pavojų”. Taine atsišaukime japonų organiza
cija , šaukia “spalvuotuosius brolius visame pasaulyje” 
užmušti Viduržemio juros baltąjį vilką (Italiją), kuris 
rengiasi sudraskyti nekaltą juodąjį ėriuką (Etiopiją).

Japonijos vilkams, kurie prarijo “geltonąjį ėriuką” 
Mančukuo, nelabai pritinka “spalvuotųjų brolių” gynė
jo rolė. Bet politikoje žmones ir valdžios vadovaujasi 
dažniausia savo egoistiškais interesais, b ne logikos 
arba moralybės taisyklėmis.

r Japonai daro didelį biznį Etiopijoje. Pigios jų pra
monės prekės vis labiau ir labiau užkariauja Afrikos 
imperijos rinką. Jeigu Etiopija patektų po Mussolinio 
kontrole, tai italai uždarytų duris i Etiopiją japonų 
prekėms.

Tas japonų organizacijos atsišaukimas tačiau ro
do, kad fašistų žygis Afrikoje gali iššaukti didelį sąjū
dį įvairiuose kontinentuose. Afrikoje, Azijoje ir Aust
ralijoje yra daug daugiau spalvuotų rasių žmonių, ne
gu baltveidžių, bet baltveidžiai juoduosius ir geltonuo
sius yra pavergę ir išnaudoja. Jeigu italai ims kariauti 
su juodąja Etiopija, tai tarpe spalvuotųjų rasių susi
darys palanki dirva tokiai agitacijai, kokią pradėjo ta 
japonų Jaunuomenės Sąjunga.

Ir jeigu Mussolini Afrikoje pralaimėtų, 4ai baltųjų 
valdovų prestyžui butų suduotas skaudus smūgis visut. 
Tuo pasinaudotų pirmiausia Japonijos imperializmas, 
kurio apetitams jau ir šiandie nėra ribų.

MASKVA REMIA FAŠIZMĄ

Kodėl Komunistų Internacionalas (kominternas) 
iki šiol tyli, kuomet Italijos fašizmas atvirai rengiasi 
užkariauti Etiopiją?

Kodėl sovietų. valdžios Atstovas Tautų Sąjungoje 
bijosi pasakyti aštrų žodį prieš Italiją ir net, kuomet 
jisai dėl formos papeikia jos imperialistiškas užmačias, 
tai jisai tuo jaus skubinasi užtikrinti, kad Maskva fa
šistišką Italiją “gerbia”?

Priežastis yra ta, kad sovietų Rusija daro pelningą 
biznį iš Mussolinio avantiūros Afrikoje, štai, United 
Press korespondentas Romoje praneša, jogei Italija bi
jo, kad Anglija paskelbs jai boikotą ir atsisakys par
duoti anglis, Aliejų ir gumą; be šitų dalykų jisai nega
lėtų vesti karą. Bet, sako jisai, Italija dabar importuo
ja reikalingas karui medžiagas iš Vokietijos ir, be to,—

“Mussolini galės gauti kiek tik reikės aliejaus 
iš RumApijos ir Sovietų Rusijos.”
Vėlesnės žinios sako, kad Mussolini jau ir gauna

y
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S. VITAITIS APIE 
KONGRESĄ

“Tėvynės” redaktorius p. S. 
E. Vitaitis, kuris dalyvavo Pa
saulio Lietuvių Kongrese, kai
po delegatas nuo SLA., rašo, 
cad jisai bendrai esąs paten
kintas kongresu ir jo atliktaišį 
darbais, tik apgailestauja, kad, 
buvę nemalonių iheidentų. S. 
L. A. organe jisai pastebi:

v “Teflka pabrėžti, kad di- 
,• džiuma sveikinimų (sveiki

nusių? — “N.” Red.) kon
gresą pabrėžė demokratinių' 
laisvių ir taūtos atstovybės-- 
Seimo svarbą ir reikalingu
mą kraštui, kas sudaro di
delio nepasitenkinimo valdiš
kose sferose. Pavyzdžiui, 
kalbant socialdemokratų at
stovei poniai Purėnienei, ku-, 
rios kalba tokia prdgū buvo 
pėrilgū (? ‘‘N?> Red.)t
teatre kilo triukšmas ir ji 
savo kalbą baigė nesuvaldo^ 
mam triukšmui ir švilpimui 
einant, kas sudarė nemato-, 
naus įspūdžio. Pagaliau ir. 
radiofonas buvo birbinamas, 
ir net nutraukiamas, kūriūo 
buvo transliuojama kongre^ 
so atidarymo iškilmės, kai-' 
bant tiems kalbėtojams, ktei 
rie priminė demokratines 
laisves ir Seimo reikalingu? 
mą. Ypatingai mums, Ame
rikos . lietuviams, tiesiog nė-, 
suprantama tokia baimė/ 
kad teigsi sugriŪS Lietuva, 
jei kas nors prisimins demo
kratines laisves ir Seimo Rei
kalingumą. Laikraščiai ne
galėjo be cenzūros įsikišimoj 
aprašyti kongreso atidarymą 
ir eigą. Visa tai daro labūi 

' sunkaus įspūdžio Amerikos 
lietuviui, kuris pripratęs pla
čiausiomis žodžio, spaudos ir 
susirinkimų laisvėmis nau
dotis;” i
Mums atrodo, kad Vitai- 

itis visai be reikalo čia kabinė
jasi prie p. Plirėnienės 
“ilgumo”. Ji buvo įdėta 
jienose” ir skaitytojai 
kad ji nebuvo pėr ilga.

Kitas dalykas — juk 
kalbos ilgumo arba trumpumo 
fašistai kėlė triukšmą, o dėl to, 
kad socialdemokratų atstovė 
kalbėjo apie darbo žmonių rei
kalus ir demokratines teises. 
Triukšmadariai ėmė jos kalbą 
trukdyti viduryje. Deb šitų 
trūkdyinų, ’ kurie kelis kartus 
kalbą pertraukė, ji užsitęsė il
gesnį laiką? negu kalbėtoja no
rėjo.

Patenkintas nutarimais
Bet seimo nutarimus p. Vi

taitis pripažįsta gerais. Sako:
“Mano supratimu prie esa

mos tvarkos ir sąlygų, ku
riose kongresui prisėjo po
sėdžiauti ir dirbti, tai Pirmą 
Pasaulio Lietuvių Kongresą 
galima skaityti pavykusiu ir 
jo nutarimai £ali atnešti 
naudos Lietuvai ir

juk

X\ .<* 7 i

vijai kaip Jungtinėse Ameri
kos Valstijose, taip ir kituo
se kraštuose.”
Nežinia, už ką jisai tuos nu

tarimus giria. Sunkh įsivaiz
duoti ką nors palŠesnio ir tuš- 
teshio, kaip to kongreso rezo
liucijos. Suprantama, kad yra 
jose ir gerų minčių, bet ir pelų 
maiše galima surasti kelis grū
dus. ; ■

Kongreso nutarimai ne tik 
yra labai migloto turinio, bet 
didėlė jų yda yra ta, kad jie 
daugiau liečia Lietuvos reika
lus, negu išeivijos; o tuo tarpu 
kongresui visai nebuvo leidžia
ma Lietuvos reikalus svarsty
ti. Išeina taip, kad suvažiavo j 
Kauną išeiviai ir be diskusijų 
nutarė, kaip Lietuva turi tvar
kytis! '

Prie progos čia bus ne pro 
Šalį paklausti: ar tiesa, kad p. 
Vitaitis balsavo' " kongrese už 
tai, kad nebūtų diskusijų dėl 
referatų, kurie buvo tenai per
skaityti ? Kdmilhistų delegatai 
rašo, kad jisai taift balsavęs, 
bet komunistai -mėgsta . blefuo
ti, todėl būtų gerai; kad pats 
p. Vitaitis pasakytų, kaip iŠ 
tiesų buvo.

NEGRAI PIKji^ĄSI MASK
VOS POLITIKA ETIOPIJOS

KLAUSIME 
r \ 1

■ i' .

Kaip jau žinoma, sovietų 
Rusijos valdžia užėmė labai ne
aiškią poziciją Tautų -Sąjungo
je, kilus ginčui tarpe Italijos ir 
Etiopijos. Net kai kurios bur
žuazinės valdžioj (pav. Ame^ 
rika) parodė daugiau simpati
jos etiopams, negu “pasaulio 
loVoliflcijos štabas” Maskvoje;

Kdmišaras LitViflOVas, pirl 
mihinkaudūmas Tūutų Sąjun
gos tarybos suvažiavime, ne^ 
parėmė Etiopijos protesto priešparėmė ULiupijus piuveotu pnca ^*7 v . . -------
tarybos nuosprendį, kad Etio- kartus, kai atrodė.

kalbos 
“Nau- 
mate,

ne d ėl

jos išei-

pijai būtų pritaikyta slapta 
1906 mėtų Sutartis tarpe Ita- 
iijos, Francuos ii* Anglijos. 
Sulig ta sutartim Etiopija tū
ri būt padalinta į tris ‘‘įtakos 
sferas” tarpe paminėtųjų val
stybių.

Litvinovas nė tik Etiopijos' 
neužtarė, bet stėūgūsi perkal
bėti jos atstoVą, kad jisai pri
imtą daugumos tarybos suma
nymų (fctat Etiopija būtų pa
dalinta į tris “sferas”), į ką 
tūšai atstovas atsakė:

“Jus kalbinate mus, kad 
mes nusižudytame. Tegu jau 
geriau mus nužudo!”
Tokia Maskvos politika iš

šaukė didelį pasipiktinimą tar
pe Amerikos negrų, kurifems 
komunistai iki šiol labai pirš- 
davosi, kaipo juodosios rasės 
užtarėjai. Negrai, pamatė, kad 
komunistiška Maskvos valdžia 
flirtuoja su fašistišku imperia
lizmu.

i To rezultate neseniai rezig
navo Komūhistų Negrų Fede
racijos sekretorius Herman 
McQųane. Jisai pasitraukė , iš 
sekretoriaus vietos ir iš komu
nistų partijos,' pranešdamas, 
kad sovietų valdžios politika

bus laikai, kad opozicija iŠ- 
nyks, nės taip dabar atrodo. 

‘Lietuvos žmonės plačiųjų 
‘laisvių’ tokių kaip p. Požėla 

. davė jiems 1926 m. nenori, 
taip kalba ne tik miesto, bet 
ir kaimo žmonės. Sako? 
mūffls reikia tvirtos valdžios,’ 
kad vagius (vagis? — “N.” 
Red.) ir triukšmadarius su-, 
valdytų.” • '
jeigu amerikietis, parvažia- 

Vęs į Lietuvą, gali Šitaip kal
bėti, tai aišku, kad jisai yra 
vertas medalio.

Tik nelaimė, kad p. Čeka
nausko raportas apie opozici
jos “nykimą” taip greit neteko 
prasmės. Nespėjo ateiti jo laiš
kas į Ameriką, kai telegramos 
pranešė ir apie ūkininkų maiš
tus Kauno apieiinkėse, ir apie 
ministerių kabineto rezignavi- 
mą.

Organizuota kampa
nija prieš Lakūną

'l

NEW YORK, rūgs. 4 d. — i 
(Specialiai “Naujienoms”) — i 
“Niekuomet man neteko susi
durti SU tokiu “organizuotu an
tagonizmu” prieš transatlanti
nį skridimą, kaip šiuo kartu”. 

Taip išsireiškė Dr. James H. 
Kimball, New Yorko oro biuro 
viršininkas, kalbėdamas apie i 
F. Vaitkaus kelionę Lietuvon 
su “Lituanica II”. Jisai kiek
vieną dieną, kartais net po 
kelis kartus į parą, parūpina 
musų lakūnai pranešimus 
apie orą ir sustato atmosferos 
žemlapius. Jisai pranašauja, 
kokio oro galima tikėtis ir 
informuoja lakūną, kad tas 
galėtų spręsti, ar galima leis
tis į kelionę, ar ne.

Daugeliu atvejų jis lakūnams 
(ne vien Vaitkui) tiesiog drau 
džia skristi,. nes žino, kad 
prieš kai / kuriąs, , pro sąlygas 
.niekas nėgalir’a(šilaikyti. Dr. 
Kimball ne kartą pareiškė, 
kad jis jaučiasi esąs atsako-1 
mingas už lakūnų gyvybes ir 
rinkdamas informacijas apie 
orą ir darydamas spęjimus, 
jisai naudoja kuo didžiausį 
atsargumą, kad nepadarytų 
klaidos ir kartais nepasiųsti, 
lakūno į kapus.

Bendrai, Dr. Kimball pripa
žintas meteorologijos' eksper
tu, bando lakūnams kiek ga
lint daugiau pagelbėti. Jis yra 
geriausias pavojingas keliones 
planuojančių lakūnų draugas. 

Toks Dr. Kimball yra ir la-( 
tunui Vaitkui. Kiekvieną die
ną jis praleidžia kelias valan
das su lakunu studijuodamas 
žemlapius, kuriuos Vaitkui. 
specialiai pagamina.' Kelis ( 

i, kad yra; 
vilties išskristi, Dr. Kimball, 
praleido ištisas naktis, beveik 
Visai nemiegojęs, ir gaudė ve-, 
liausiąs informacijas, tikėda-; 
masiš; kad gal pagaliau orai 
“susimylės” ir leis lakūnui pa-| 
kilti. Tas “šūsimylėjimas” iki 
šiol, deja, dar neatėjb. 

Vaitkų, Dr. Kimball beveik 
tėviškai globoja, patarnauda
mas jam ne viefl oro reikaluo
se, bet tiekdamas jam ir vi
sokių kitokių patarimų; lie
čiančių lėktuvą, sveikatos pa
laikymą, maistą prieš kelionę, 
laike kelionės, etc. Kai jisai 
pamato, kad Vaitkus, negau
damas prielankaus 

1 . 
bąli jį subara,

damas prielankaus oro, ima 
pykti ir nerimauti, Dr. Kim- 

aiškindankas, 
kad tiesa nemalonu yra lauk
ti, bėt ką padarysi? Ar ikori 
skristi ir užsimttŠti? Nusira-, 
mink ir lukterk, o progfl ne- 
abejamai ateis!

Dr. Khnballą su Vaitkum 
tur būt, labiausiai Suartino 
įvairus puolimai prieš lakūną. 
Kai kuridose iš tų puolimų 
buvo paliestas ir pats meteo
rologas.

Sakysim, kai kurie lietuviai 
Chicago j e, NeVV Yorkėit kitur 
įvairiais budais—per laiškus 
gandais,, asmeniškais vijikais

se bando lakūną Vaitkų dis-‘ 
kredituoti ir sukompromituotii 
Ne gana to—kai kurie žmonės 
bandė pastatyti keblioje pade-; 
tyje ir patį Dr. Kimball.

NeW Ybrko oto biurūs ir1 
Dr. Kilmbull yra kasdien 
bombardUojėtei laiškais. Did
žiumą tą laiškų rašančiam lė
kė matyti. Kai kUHė jų yra i 
nuo žAionių su gerais norais^ 
kurie sUširupinV klausia ar 
yra vilties, kad orai pasitai
sys; Ar Ynano jisai; kad Vait
kus galės šįmet išskristi?

Bėt daugelio laiškų auto^. 
riams matyt, truko gėriį florų 
Jie, bėjo, yra Visiems lietu-1 
viAms žinomi Vaitkaus skridi
mo priešai, bėt šflvfl laiškuose 
jie apsimėtfl didėliais ž^gid, 
draugais if klftusfa: Ar tiesa, 
kad . Vaitkūs davė jam kyšį, 
įDr. KimbalPui), kad jis ga- 
niintų nepalankius oro žemė
lapius; kad lakūnas galėtą 
publiką apgaudinėti? Ar tiėša, 
kad Vaitkus pas jį fėtfli kada 
ateina ir raportų Višfli nepai
so, bėt iš piršto išlaužia ži
nias apie uraganus, vėtras ir 
liūtis ir jais lietuvius maiti
na? Girdi, mums praneša; kad 
tarp jūsų (Dr. Kitnbairb) ir 
Nėw Yorkė ėsūnčio AltūSS sek
retoriaus A; Vaivados yrd 
“slapta sutartis Vaitkaus neiš-, 
leisti;” “Kėdei Vaitkūs/fle- 
skrėnda, kuomet žmonės, 
piaflkę Allantikd/laivais; pra-i 
neša; jog oras būvo kūfl gc- 
riausias ir vanduo lygŪS; kaip 
stalas.” i

Ne gana to. Kai kurie laiškų, 
rašytojai ėmė rašyti ir Wash- 
ingtdnan su insinuacijomis,, 
kad Dr. Rimbai! fabrikuojąs 
neteisingus oro žemlapifls, kadj 
jis paėkrięs iš Vaitkaus arba 
“Naujienų” kyšį ėtc. Wūšh- 

i ingtonas į tūoS užmetimus ne
kreipia dėmesio; bet jisai pa-^ 
informūVo Kimballą, kad to
kios kalbos apie jį platina
mos.

Ne vien laiškai figūruoji 
toje priešų kampanijoje. Ke
liolika smalsiųjų New-yorkie-. 
čių kiekvieną dieną šaukia. 
Dr. KimbalTą telefonu, pap
rastai klausdami, ar buvo 
šįandien į Vaitkūs.” >“Why 
don’t he come out and say 
that he won’t fly? You know 
and he knows it that he 
hasn’t got the guts to do it...”

Nepraeina dienos, kad bent 
vienas ar daugiau žmoąjų ne
ateitų stačiai į oro biurą ir 
KimbalFui nepripasakotų vi
sokių gandų apie Vaitkų— 
kūd Vaitkus esąs bailys, ka3 
jisai, norėdamas savo kailį 
apsaugoti sakęs, jog jis, Dr. 
Kimball neduodąs gerų infor
macijų apie orą ir jį varžąs, 
lodei kad jis Vaitkaus neap- 
kenčiąs, ič tt.

Keliais atvejais Dr. Kimball 
išreiškė nusistebėjimą, kad 
lietuviai savo tautietį lakūną 
taip stengiasi sukompromituo-

užbėgti įvairiems gandams ir 
prasimanymams už akių, jisai 
pasiuntė Altasš’ui telegramą, 
jareikšdamas, kad per suvirš 
nėntesį laiko orai buvo nepa- 
ogųs skristi.
Tačiau visokios kalbos nesi- 

iOVČ. Reikšdamas nepasiten- 
dnimą, kad lietusiai bando 
tenkti nevien saviškiams, bet 
stengiami ir jį pastatyti keblio
je padėtyje Washingtono aky
se, Dr. Kimball rašančiam pa
sakė štai ką:

“Pėr daugelį metų dirbu oro 
biure ir sūsiduriau su įvai
riais lakūnais, bet turiu pasa
kyti, kėd nemačiau tokio ot- 
ganizUobo antagonizmo nei 
prieš vieną skridimą, kaip 
prieš lakūno Vaitkaus.

“Nė vienas lakūnas neapsi- 
ėina be priešų, kurie pavydi, 
bando koją pakišti ir pakenk-

Nė vienas jų neišvengia
gaivalų, kurie ieško prieka
bių. Bet nebuvo dar tokio at
silikimo, 
taip be paliovos atakuotų, 
biaurotų ir purvintų lakūną, 
kaip kad yra atakuojamas 
Feliksas Vaitkus. Man gaila 
Vaitkaus ir, for God’s sake, 
argi Žmonės negali suprasti, 
kad kartais ne viskas taip yra, 
kaip jie norėtų? Argi jie ne
gali suprasti, kad skristi per 
Atiantiką yra pavojinga, nes 
jeigu nebūtų pavojinga, tai 
jau dabai* keleiviniai orlaiviai 
vežiotų per Atlahtiką pasa- 
žierius, o į pavojingą kelionę 
leistis nepalankiose oro sąly
gose reikštų tikrą mirtį!

“Lai nenustoja tie žmonės • 
kantrybės. Jie dabar pyksta ir 
hervuojasi, bet ateis 
kada jie džiaugsis.
dar neperVėlu, ir aš esu tik
ras, kad skristi bus
Viena, bet kelips progos, nors 
dabar ir yra rugsėjo mėnuo. 
Yra lakūnų, kurie skrido net 
spalių mėnesyje.”

kad *ill-wishers’

laikas, 
t) siųsti

dar ne

LAISVES STOVYLA
/ —------- ?!

Bartholdi’s “Laisvės Stovy- 
la” jau bus pehkių dešimčių 
metų senumo ateinančiais me
tais, Pilnai tinkamai apvaikš
čioti tą istorišką įvykį jau 
pradėta. Nacionalė Parkų 
Tarnyba prie vidaus reikalų 
departamento prašo visus 
žmones pasiųsti eiles, raštus 
ir paveikslus apie Laisvės 
Stovylą, kurie pasirodė arba 
buvo atspausdinti tiio laiku, 
kuomet Francija davė stovy- 
lą Su v. Valstijoms.

Spalių mėn. 28 d. 1886 m. 
šis paminklas su iškilmingo
mis ceremonijomis tapo ati
dengtas Bedloe Saloj, New 
Yorko ubstė. Prezidentas Cle- 
veiandas su stovylos skulpto
rium matė atidedgimą. Fre- 
derick Augustė Barthoidi bu
vo garsus franeuzų skulpto
rius. Jis sumanė stovylą fran- 
cuziškai-amerikėhiškai unijai 
1874 m. S to Vylu buvo pasta
tyta visuomenes subskripcija 
ir ėmė net penkis metus ją 
užbaigti. Iš viso ji kainavo 
$600,000.

Stovyla sveria 225 tonus. 
Jos augštumas iki viršaus ži
burio 151 pėda ir 5 coliai. Ke
turiasdešimt žmdnių gali sto
vėti jos galvoje, ir nuo smak
ro iki galvos viršaus yra 17 
pėdų ir 3 coliai.

Bartholdi’s stoVyla viršija 
didumą “Colossus of Rhodes”, 
kuris yra 105 pėdų augščio. 
Nero stovyla yra . 120 pėdų 
augšta. Garsi štėvyia “Jupi- 
ter” skulptoriaus Phidias jTa 
60 pėdų augštumo.

Visose kalbose eilės rašyta 
apie šitą stovylą. Surinkti ši
tuos raštus ir iliustracijas vi
sų artistų, butų geras būdas 
apvaikščioti sukaktuves. Kon
tribucijas arba patarimus apie 
tekią medžiagą gulima pasiųs
ti George A. Palmer, Superin- 
tendent of Statue of Liberty, 
N&tioha! Monurtient, Fort 
Wcod, N. Y. — FLIS. 
n i' ■ .m ■ i <

Etiopijos klhūfijme įtikino jj/ūrb Biuran-^pf; Kiriitąn ūky- ti ir jam pakenkti. Norėdamas
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new way. Try it!
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dėl jo mala

SOKOL HALL

Pradžia 5 vai. vakare

TJRĮĘTĄS

abudu
IMHH

-tai tėvas ve- hplink pečių

BOILERIAI 
BOILERS

Akušęrija na
muose „T,.rr-„rtT-/„.

Medikais

MUZIKA, ŠORIAI IR 
malonus svečių priėmimas

..tori
Boulėvard 4139.

Taipgi bus per
i šeimynišką lotą.

j tesi kuiri tapo palaidota sausio

Prąferred^by 
millions 

to mayonnaise
— £$44J

graudino širdį ir tas, žemiš-

< JW<lu jau pirnaiąų. b.ųvo. s,u- siUR® <iu š»kartų; tąų Iftfe. kų^a 4wW«vės yi<iųr$e- W» Ivfcu- ^ta
progą kųr^,
Ww 'wwi bųyo stisįtąję.

DOUGLAS PAR 
• W*l S. K«

Šypsodamies, šnękųčipodųmį ir rasdami daug gero pasakyti apįa tai, kas yrą biąųrų ir nę- malonu —; nesąmoningai jų vaikiškos lupos, suk?,’ nesąmoningi jų šįjitaą širdys plakė.(Galas)

Grane Coal Cq, 
533? SĮ. Long Ąve^ 

TeL Republic $402

* SVERTOS ęjjnįka
SI 2.00

”ig» “v*.....*45.00
»1 5.00

*1.00
;OSPITAL

ko į alėjų tUo laiku, kai jis ||jo į ją iš kito galo. Ji susidūrė su, juo taip. staiga, kaip per sapnų.Jis, nustebęs, sųsjoją ir pašoko iš savo sunkių nąasyvių batų. Jo nugara ir pečiai suvirpėjo. Iš didelės nuostabos jo akys plačiai atsidarė.‘ Jiz taipgi sustojo ir jupdU gremėzdiškai atkišo rankas viens prieš kitąį kaip. du elgetos. Tada paspaudė viens kitam pirštų galus, lyg norėda- mi pasakyti gerų dieną; nęi viens, nei aųtraą ;š prašių ųęžmoj^ Į$ip pradėti,Valandėlę juodu stovėjo rimtai galvodami, kur kartu eiti. Greit ir drąsiai atsisuko pyięš vėją, jis su raudona našią, o ji paraudusiom akimis, susikibo rąnkom ir ėjo lyg prigelbėdami viens kitam.Ji pirmoji prakalbėjo—“Aš liejau iš dirbtuvės pirmą valandą; jus irgj tuo pačiu laiku?”“Ir ąš,” jis atsiliepė. “Gąl mudu dabar kartu pietausimą, ar tu nemanai?”“Taip, taip 1” ji sutiko priimti jo sugestiją.Juodų ąĘųd' pradžių lyg abejodami. Jų- .4yKU« YSUįąi nušyyto iy tru-

Ijitą (angą, kuris b,uvu uždą- rytas.Tuo pąčiu momentu juodu abudu kartu, kaip susitarę, užmerkė akis ir ėjo kaip akli, viens antram gelbėdami.Juodu ėjo ir ėjo. Namai vis retėjo ir darėsi mažiau žmonių gatvėje. Didžioji gatvė virto didžiuoju vieškeliu. Juodu pilna krutinę traukė tyrą orą į plaučius. Dirbtuvių durnai, kurie driekėsi toli ųž miesto ribų ir temdė horizontą, išnyko, pakvipo laukai ir žemės drėgmė. Juodu kvėpavo tyru laukų oru, tuo šventadienio kvepalu.“Dabar tik debesys purvini ir dabar jie pilki, kaip perlai,” prabilo vienas balselis,.Kąį juodu ėjo, šalę kelio staiga išlindo didelė balta siena. Už sienos pusės augo dideli ciprisų medžiai, kurię, rodosi, žiurėjo į praeinančius.Ranką u| rankos susikabinę juodu žiurėjo į medžių Šakas, kišančias virš augštų vartų. Juodu įėjo pro vartus vidun.“Č;a yrą k^MPėS,” ji p,ąsa-

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
WAWK> TVAĘKOJB

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti muši skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (vairiu paprasti |r nepaprastu 
daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų aę- 

susirasti ko jieškot, paaukite Naujiena^ Omai 8500, ir 
klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus gausite informacijų, jeigu tik 
jų bus galima gauti.

P. CONRAD | 
STUPIp 420W. 63rd^t 

1883-584* 
moderni i-

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM.

24 valandų patarnavimas.

824p Sųufh Archer Ąttfx
Okai i vakarus nuo'Ashlan

WEDERALdAVINGS 
4H0C ĮĄT1OH 

CąiGĄO® 
2324 So. Leavitt Street 

Telefonas' CANAL 167,

JUSTIN MAęKIĘWIGH, Prezidentus,
TKVŠ’Ttirrr

įėjo, prie namo, Įaugąs buyo Pro Įaugo kiaurąja jįę matė apleistą— nešvarų, bįąųęų ir pliką kambariu^ $ įcųęi^ dvokė drėgme. Ęęt juodu su šjurpulių pamaųę upję tokį kambą^ų- ką, kurį juodu gal kada nors turės. Juodu vis tebegalvojo

KAZIMIERAS WALENTAS 
(WALLANT)

Priskyrė su šiuo pasauliu 

amžiaus, gimęs Kupreliškių 
kaime, Vabalninku parap., Pa
nevėžio apąkr.

Amerikoj išgyveno 30 metu.
Prigulėjo prift Keistučiu 

Kliubo.
Paliko dideliame nuliūdimą 

moteri Marcelę po tėvais Nor- 
kaitė, 2 sūnūs, Joną ir Edvar
dą, broli Povilą ir Jb, šeimyną. 
švoKeri Antaną Norkaiti ir šei- 
myna, pusbroli Longiną Walen- 
ta ir Šeimyną, pusbroli An
taną Walęntą Philadelphijoj, 
Lietuvoj broli Mykolą ir Šei
myną, gimines b' draugus.

Kūnas pašąrvoas randąs) J. 
Čiulevičiaus ' koplyčioj 4092 
Ąręher Avė.

Laidotuves ivyks Antradie
ny. rugsėjo 10 dieną, 8:80 vai., 
ryto iš koplyčios i Nekalto 
Prasidėjimo P. šv. parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
šv. . Kazimiero kapines.

visi a. a. Kazimiero. Walen- 
to giminės, draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sunai, Broliai, 
Pusbroliai ir Gilinės.

Pątam Au j a’ laidotuvių direk-

Kai ji ėjo priemiesčio kvartalu, drėgna migla šlapino gatvę ir trobesįųs. Ji norėjo verkti. Bet vistįek ji skųbiųpsi šokinėdama nuo vieno ąkiue- nėlio ąnt kito eidąma šąle lygaus cementinio kelio.Jos figųra iŠ tolo atrodė lair bute, nąikli ir madinga.' Jos kojų riešai, grakštus, kaip du stiebeliai, buvo įmauti į truputį nušveistus butukus ^su pusėtinai apibraižytom kulnių kertelęm; jos. suknelė atrodė tiesi, kaip styga ir ilgą iki Pasmakrių; o jos kepuraitė, lyg žvakių gesintuvo ragelis, buvo taip ant galvos užmauta, kad nesimatė nė šviesių plaukų ant josios kaklo.Iš arti mergaitė išrodė ne daugiau kaip, grąži. Jos sukųę- lę b,ųvo. nudove|ą. Kepuraitė buvo visa špįlkfcnft ąnį>adytą. Jos lieęųųo atrodę toks laibutis, kąį kiękvięnas, galėtų lųą- tyti širdį pjakąnt.Jos skubumas visgi pąliko truputį laikų pagalvoti; ji pasidarė desperatiškai pųąįminp^ si. Kiekvienas daiktas ir daiktelis vertė ją verkti—tamsūs jos gyvenimas, nors dar tokios jaunutės, buvo jau be ateities. Sunkus kasdieninis darbas, negalėjimas pasilinksminti, namai, kur ji gyveno, — ne- draugingiausi iš visų namų. Vienintelis kambarys ir jo amžini įnamiai- jojasi motiną rankoje vilkdamas kėdę; kvapas taukuotų indų, kurie po pietų išrodė daug priklesni, ir. kvąpsnis, viralo, kuris bųvp. bridnus prięš vąlgysiąnt; nešvarus veidrodis, kurį kas rytas reikėdavo nuvalyti. Apa- [čioje gyveno nedoras ir žvė- lrišiąs ’kaiihy^iūs'v kutfiš kiekvieną .kartą įąi pasitikdavo, prie durų, kai ji eidavo su uzbonu vandens, rodydamas, gašlias savo akis ir paleistu-, vingai šypsodamasis lyg beždžionė.Be visų šitų jos vargų, šis, rytas irgi buvo griaudus ir niūrūs, kaip naktis, kurio laikas bėgo begalinio ir šalto, monotoniškumo vaga, kaip, rynoje vanduo. Visas šitas nesveikas, rudeniu atsiduodąs, oras ir, juo labiau šiurkštus Į ir žiaurus lietus, jos suknelę i visiškai suplėtmavo, kuri at-; I rodė negraži ir šlapia.Nė vieno nebuvo pasaulyj, kuriam prabanga butų labiausiai uždrausta, kaip ji.Nė vieno? Taip, čia buvo, vienas, šituo momentu lėta jo, figūra išlindo, iš dirbtuvės durų. Jis bųvp to. paties ąipžįaus, Kaip ir ji. Jis buvo belaisvis, kalvis^ kąi tuo pąčiu, laiku ji dirbo suknių siuvykloje.Į deginę ir į ka^rę jįs pakraipė pamėlynavusį savo, veidą, kuris, butų cĮar malo- Į nesnis, jeigu nebūtų buvęs, taip sųyargįs ir nuliesėjęs,. Iš- I trukęs žaibo greitumų ir atsigręš pilkoj, šlapioj gatvėje, Į žingsniavo keldamas viens, po, [ kitąm sųųkius, gęlę^im kaūs- Į tylus, batus. Papūtus smąr- | kiam vėjui, truputį susvyravo, i ir apie nieką nęgąlvodamas— | bijojosi galvot; apie save— ką [ pasaulyj jis čia dabar daro.Dahąr, jąųųas vyriškis, kurį [ speigus ^ųųąįę tąip žiauriai, | kaip ir pats gyvenimas, ir, [[mergaitė, be šypsenos veiduo-; Į sę,. prastame ore, sušlapus; ir I BMStĄ ąų^ek,— įiosĮ dvi fig[i»poA ėjft

puikesnę, momentališkesnę ir jaudinančią, tokią, kuriai Jie turės vadovauti jis- apsiženys...Tai buvo taip natūralu, teisinga ir gražu, pakeisti šitą procesiją tokia, kokia turėtų būti, kad jiems nereikėtų apie tai svajoti ir kalbėti, kuo jie galėtų dalintis ir pasitikėti viens kitu. Kai juodu atsikėlė eiti, pirmieji žingsniai, greta viens kito, buvo taip lėti, kaip maršavimas prie šliubo.Nulenkę veidus žemyn, juodų išėjo iš kapinių ir ęjo greta baltos sienos.Ąnt kilometrinio akmens, vargiai kada< pirmiau sėdėjusio žmogaus prie vargonėlių, jie ėjo artyn jam grojant.Tai buvo didelis laidotuvių maršas, kuris De Profuųdis kas skausmas, persikeitė į lamentaciją, kuri buvo, tokią mękšišlca ir žiąųri, jog maišė gyvus su numirusiais ir drėbė ant žmonių veidų šaltas, kaip ledas, maskas. Porelė, lyg užkerėta, sustojo ir žiurėjo į viens kitą. “Kokia graži ta muzika!” pasigirdo balselis pro mažus jos dantukus ir nuskambėjo su dideliu dėmesiu.“Eiva,” pagalios jis sumur- mėjp.Juodu nuėjo lengvais žingsniais, būdami linksmesni, kad praleidę valandėlę kartų Stf be- viitįngų žmonjų muziką. Ėjo

. °Tąlp; ąr Čia pęgrąžųĮ’.», jjs lyg įsitikinęs, kad tikrą! kapinės.■ yaįkščinjp vienu-kitu takelių ir, pagalios, ant suoliuko atsisėdo tarp puošnių medžių ir grąž;oą žolės, visiškai užmiršdami susikabinti yąpkpmią.,*‘ž;węk, žiurękP Pęoęesiją .praęjoz pro, kąpmįų kampą, ir papilko y;dųp.Eįarątąa buvo apdengtas baitą maršką. Jųę.d dįąft ypl spsjkąbinp ųž rąųkų. Pėl šitos ųetikėtos p^iežasUes rankų swkibiįpp, jię įsjvaiz- dąvo. antrą procesiją, daug

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGICIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu RendaTąųpykit pinigus užtikrintoj vietoj, Ų. S. Government įstaigoj, F. S. and L. Įns, Corp. Apdrausta kiekvienos ypątos, iki $5,000.00.Mokam diyidepdą

Iii II iii m ihiiii iii— $ mėnesiai.ęįtyje ištnpkėjpu; 4^ a kurie moką mėnesinę — 5%t

JE! 1 U ■ UI 111 L ■■■«

APŠILDYTI 
kambariai 

(LĮĘTUyiėKAS VIEŠBUTIS)
Šiltas vanduo visąęla — maudy

klė ir lašu pirtis dykai.
Valgis prię vietos kasdienai 

Kainos: nuo $1.50 iki $4.00
i savaite.

South Central Hotel
®LHIS BASKIS. Sav.)

1245. S, Miehigan Avė.
Vfctory 4686.

POVILAS SABALIAUSKAS 

rugsėjo 4 dieną, 10 valandą va- 
kąijei m..' sulaukės 48 me
tų amžins, gimęs Lietuvoj, Tą: 
nėvėžio apškr.' Ramigalos bar., 
pęrnąUskių dyąre.

29 wtus,
Paliko dideliame nuliūdimo 

sęsęju Uršulę ir, šv.ogėri Dn- 
minirika ir ją sąriu Ataųdą 
Vitkūs ir gimines' Amerikoje, 
įįetuyp^ 2 sesęris Marijoną ift 
Julijoną, broli Adoma h 
niinės'.

Kūnas pašarvotas randasi 
. Masalskio koplyčioj, 33.0,7 Litą-, 
5 afiiča Avė.’ ' ’

Laįdp.tuvės ivyks antradieni 
rugsėjo 10 dieną, 8 vai. iš jęy- 
to iš koplyčios i šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus. gędąlingos pamaldos už vė- 
lioniot sielą, o iš ten bus nuly
dėtas i šv. 7” 

yiši ai a. Povilo
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuošird^ai kviečiami da- 

l ly.vaūti laidotuvėse ‘ ir suteikti 
> jam pąskutiąl pątarn:

atšisvęikininią. Nuliūdę
Sesuo, švogeriį' i_ 

Į patarnauja laidoy—J 
asąlskis

Verte MIKAS ŠILEIKIS
- » A: ‘

Laidotuvių Maršas

■b—

•( A different, delicious 
flavor! Time-honored inį’ 
gredients of mąyonpąise.

Kazimięęę kapines.
■_ ~__„jiausko

kviečiami da-

įdavimą' it, 
liekame, 

Giminės, 
fąviu direkr 
i, Telefonas

Inos Vitkai-

“žįųrėk”,% jią. riktelėjo, “dą- įiąy beveik ųę.llją!”“Ępkia ląinięi” Ji į^ikąl>ipp ją;ų už rąnkps. Bet lietus nepaliovė lijęs ir ant pli^pą gatvės matėsi, kaip šokinėja van- dęns lašeliai. f<-“Labai gerai, prisėskiva čia valandėlę,”’ p“Palauk!” )((Jis, gestikuliuodamas, ąulailęp ją ir išsitraukęs. iš kišenės laikraštį, išskleidė, ir. patiesė.iant šlapio, suolelio. < y?ji palakė ir jos akyse pasirodė ašaros dėl jo malonaus gerumci, “koks tu geras!” Ji atsisėdo žiurėjo į jį iš-, didžiai lyg ji hutų atsisėdus į kokį sostą. Jf;s atsisėdo žale jos. Tada ji papurtė galvą-— .“Tėvelis manu muštų, jeigu žinotų, kur aš buvau!”“Iš mano pusės,” atsiliepė jis, “taipgi ir mano motina!”’ gąlmes Sfųčklą padarė jųųsį laimingesniais, kad juodu yra kąftų. Ir juodu šypsojosi, bu- 4ąųii artį' yieųą kitp; gąlęjp, ųęt iv jųokąųti.Ką; vėjo sumūrys supurtė ipęcįžių $ąkąą yirš jų gąlvų ir g^kąį yaądeąįų aįįięj.o, juodų 4av lą^iąu juokavo ir pasipurtu.Pradėjo darytis tamsiau. Pąnįurę jųoidi debesys vis la- įųąų ię ląb;ąu aptraukė dangų, p tąmspje paskendo žemė.Ji sąyp pirštuku parodė, kaip trobesių prięšąkiai nuo Šląpuma ąpjudejo, kaip , šlapi ętųgą; žibėjo, kaip pėdų yie- tosę tampus, lopui darėsi ir rąyeįiųo^e begąutis yąuduo judėjo,“Taip,” jis patvirtiųo, “taip.” Lyg pralinksmėjęs po užsim^stymp dar pridūrei “Mudu vis dąr turime pusę valandąJi nudėję; pąsivąikš- čioti. Jis ąųtikP, ką# pasivaikščioti bus geriau, negu šlapume sėdėti,. Juodų ats;kW ir tiesia |pžmonėą ėjų kąątų^ jie ė jo mą- giškai ąęiį yi^ą' vieną mBH*?darėsi d^suįs,Juo(į|lkurio pusiau

I I



"' " 1"..........................................................................................................................................................................................................           į.....Į,Mi.f.,-wi<-«M»«*iH*«*l|»iiiHuiiimiiiiBii|i1įįii>...mnnyč»it» "i i, n. i.».■■■■u n numnini- i nii'«r»M««»W**8ifaįįrtį
’ > " ' . į

■ 
i ■' • ■ ■ ' ’ .

i. \ ■ , ' . ' ' J. / . - / / į

CHICAGOS 
ŽINIOS

Ekzaminai civiliai tar 
nybai

Jungtinių Valstijų ei vilės 
tarnybos komisija praneša apie 
šiuos ekzaminus (kvotimus):

Administrative Officer in 
Charge of Grants to States— 
$4600 a year, Children’s Bu- 
reaJ, Department of Labor.

Applications mušt be on file 
with the U. S., not later than 
Scptember 24, 1935.

Special Consultant (Account- 
ing) ,-<-$5,600 a year, Federal 
Communications Commission..

Applications mušt be on file 
with the U. S. Civil Service 
Commission at Washington, D. 
C., not later than September 
24, 1935.

Norintieji gauti platesnių in
formacijų turi kreiptis j Civilės 
Tarnybos Apskrities Direkto
rių naujame pašto trobesy Chi- 
cagoj.

šį pranešimą atsiuntė kon- 
gresmanas A. J. Sabath.

NAUJIENOS, Chicago, III

FLORIDOS MIESTELIS, KUR URAGANE ŽUVO 100 žMpNIŲ
1 r!*-??.' • 1 8:30 iš 

Ryto

Pirmafttenįs, rūgs. 9, 1935

CIASSIFIEDADS
Furniture & Fixtures 

Rakandai-Itaisai

Pamokos anglų kalbos 
ir pilietybės

Neighborhood House, 
Racine avė., duoda 

augų kalbos ir pilie-

Howel 
1831 So. 
pamokas 
tybės.

Pamokos duodamos pirma
dienį ir trečiadienį vakarais nuo 
7:00 iki 8:30 vai.

Rytmečiais pamokos duoda
mos antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 10 iki 12 vai.

Už pamokas mokėti nereikia. 
Howel Neighborhood House 
randasi adresu 1831 So. Racine 
avenue. Taigi ši vieta lankyti 
yra ypač paranki 18 gatvės 
apielinkėš gyvenantiems llėtlfc 
viams.

Mokykla dienos metu 
suaugusiems

Pamokos suaugusiems (16 
metų ir Vyresniems) bus duo
damos Dante trobesy, 840 So. 
Dės Plaines St. šių mokyklų 
operuoja Chicagos Apšvietos 
Taryba. Ji taps atidaryta pir
madieni, rugsėjo 16 dieną. Pa
mokos joje eis nuo 9 vai. ryto 
iki 3 vai. po pietų. Mokoma 
bus penkias dienas savaitėj.

Mokiniai ir mokines galėsią 
mokyklą lankyti visas mokymo 
valandas arba tiek valandų, 
kiek jiems laikas leidžia. Mo
kiniai ir mokines galės įstoti j 
mokyklą, kada turės progos, 
bet, žinoma, butų geriau, jei 
pradėtų mokyklą lankyti nuo 
mokslo sezono pradžios. Moks
lo programa tokia:

Anglų kalba svetimšaliams.
Aritmetika
Geografija
Jungt. Valstijų istorija
Ruošimas pilietybės popie 

roms gauti

Tai taip išrodė Tavernier miestelis po uragano siaubusio pieti nėję Floridoje. Tavemier miestelio apylinkėje uraganas atėmė 
gyvastį daugiau kaip šimtui žmonių. Vėjo greitumas buvęs 100 mylių į valandą.

. ’ ■ f K
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^Mechaniškas braižymas 
Virimas ir kepimas. 
Siuvimas.
Pamokos bus duodamos 

tiri.

Kolegiją baigusių 
dėmesiui

vel-

National Youth Adiminis- 
trotion, 1734 New York avė., 
N. W., Washington, D. C., pra
neša, kad valdžia paskyrė tam 
tikrus fondus tiems asmenims, 
kurie yra baigę kolegijos arba 
universiteto kursą, bet kurie 
nepajėgia susirasti darbo arba 
nepajėgia toliau tęsti studijas 
dėl stokos lėšų, šitokiems as
menims valdžia nori pagelbėti 
mokintis toliau, suteikdama 
darbo (part-time employment). 
Dėliai platesnių informacijų i- 
domaują šiuo pranešimu asmę- 
nys, vyrai ir merginos, turėtų 
kreiptis į National Youth Ad- 
hrinistration.

Draudžia pardavinėji 
mą auksinių bonų

Illinois valstijos generalis 
advokatas (Attorney General) 
Otto Kerner šeštadienį pareiš
kė opiniją, kad Illinois valsti
jos kompanijos negali išleisti 
auksinius bonus. Dalykas 
esąs toks, kad Illinois įstaty
mai reikalauja mokėti už auk
sinius bonus auksu. O ka
dangi Jungtinių Valstijų kon
greso priimtas aktas draudžia 
mokėjimą auksu, tai auksiniai 
bonai negali būti pardavinė
jami Illinois valstijoj. Fede- 
ralis įstatymas leidžiąs mokė
ti už auksinius bonus popie
riniais pinigais, prieštarhuja 
Illinois įstatymams.

Mergina buvo įsimy- mas užpuolė pp. Htown, savo kad ir automobilis ir vaikas 
buvo Miskofskių.

Klausinėjimas, bernaitis tpa- 
sti su kita mergina, tai Afton' Brown*ai, vyras ir moteris, iš- aiškino, kad jis nežino ne kas 

savo jį buvo nuvežęs, nė kur. Jis

Šalie st. į
Įėjusi į John Janszen. Ka-* gimines, pas kuriuos gyveno 
darigi Janszen rertgėsi apsive- adresu 1612 Wešt 87 st.

Ramsey iššoko per langų ofi
so, kuriame dirbo, ir užsimušė 
nukritus ant šalygatvio.

Bedarbis nusižudė
Bedarbis ir benamis, Frank 

Jerrems, 38 metų, stovėjo šeš
tadienį ant Madison gatvės til
to. Kada tiltą pradėjo kelti, 
idant praleisti didžiulę valtį 
(baržą), tai Jerrems skubiai 
numetė šalin švarką ir įšoko 
į vandenį. Tilto prižiūrėtojai 
mėgino Jerrems’ą išgelbėti, bet 
jų pastangos buvo bergdžios.

gelbėjo nuo užpuoliko i 
vaiką, bet abu tapo taip sun
kiai sužeisti, kad gali mirti 
Mc Auley pabėgo.

............... ......... ........ ,1"*-,

Pienas gelžkeliams iš 
kelti prie kryžkelių
Gubernatorius Henry Horner 

įteikė viešųjų darbų adminis
tracijai planą gelęžkeliams iš
kelti prie kryžkelių 86 vietose, 
ši programa išpildyti, jeigu ji 
taps priimta, kaštuos $10,- 
388,950.

mat miegojęs!

476,000- Chicagos viešų
jų mokyklų mokinių
Chicagos viešosios mokyklos 

atsidarys rugsėjo 16 dieną. 
Apskaičiuojama, kad jas lan
kyti užsiregistruos 476,000 mo
kinių. Tai bus 2,500 mokinių 
daugiau, negu pernai užsiregi
stravo.

*'lose, kaip praneša mokyklų 
speritendentas Bogan, daugiau 
vietos nėra.

Tuo gi tarpu mokyk

Kaltinami dėl 150 hol- 
dapų

Policija suėmė Eugene Dug- 
gartfą, 28 metų, pakistąi iš ka
lėjimo, ir Lesteih Pianting, 23 
metų, taipgi turintį policijos 
rekordus. Duggan ir Planting 
prisipažino padarę holdapus 
keturiom dešimtim : gazolino 
stočių. Bet kaltinimų skai
čius jiemdviem aiigd ir poli
cija mano, kad Dūggano ir 
Plantirigo darbuotei tėkš pris- 
kaityti dar koks šimtas hol-

Griauna i buvusį Wyne 
koop’ų namų,

Jų ^vandrMojimas” 
užsibaigė

Daugiausia vaikų .pabėgimų 
iš namų /pasiliko- pavasarį. 
Ę.et panelės Chrįstiųe Wilson, 
15 metų, 6238 Dorohester avė., 
ir Stella1 Kurth^iĮS mėtų, 924 
East 61 st., sumanė ‘‘vandra- 
voti” dabar^rudeniui arti
nantis. NeiĮgąįf Jačiau t teko 
jom “laisvę** naudotis. India- 
napoliso policija suėmė jas ir 
pasodino į traukinį, kuris va- 
žįiavp Chicagon link. O ir jos 
pačios' , buvo jau pasiilgusidš 
tėviį namų., : ( ’

Jis inięgo nepraleidžia

Laiškai atėję i Nau 
jienų ofisą

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
Panedėly, 
U t ar nike, 
Seredoj ir 
Pėtnyčioj 
iš radio stoties 
WGES, 
1360 kilocycles. 
Girdėt visur 
100 myliu aplink 
Tūkstančiai 
klausytojų 
niekad 
nepraleidžia 
šitų radio 
programų. 
Klausykitės 
ir jus.

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

CIASSIFIEDADS

IŠPARDUODAME BARU FIKCE- 
rius, visokio didžio su Coil Baksaisir 
sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cach ar
ba ant išmokėjimo. Pamatykite mus 
pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures.

1900 S. Stato St. CALumet 5269.
—o—

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai .......
$300 kaurai .............................
Parlor, miegkambario ar val
gomojo kamb., Rakandai ......

Atdara vakarais ir nedalioj.
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

$25.00
$35.00
$30.00

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKIA anglių pardavinėtoju, už
dirbsite gera alga. Atsišaukite 
Dearbom Coal Co., 2426 S. Halsted 
St., Wholesale and Retail.

J**

REIKIA PATYRUSIŲ PARDAVI
NĖTOJŲ. gali pasidaryti nuolatinių 
pažinčių ir pradžioj gali uždirbti 
nuo $60.00 iki $75.00 i savaitę — 
komiso pagrindais — pardavinėti, 
APKALTI SIENAS IR STOGUS 
DENGTI ir kiths kontraktoriškas 
darbas perdirbimui namų. Karas 
geras padėjėjas darbe. Rimtai gal
vojanti vyrai nepraleiskite šios pro
gos. Tuojau atvažiuokit pasikal
bėti.

Salesmanager:
ELABORATED ROOFING CO. 

4417-19 Wentworth Avė.

Situation Wantėd
Darbo Ieško

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

IEŠKAU virėjo darbo. Esu pa- 
tyį-es 25 metus ant amerikoniškų ir 
lietuviškų valgių. šaukite P. W. 
Lafayette 5563.

NIEKO NEĮMOKĖT — 12 iki 18 
mėnesiu išmokėjimui. Įst. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai. apskaitliavimas. towing dy-

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

JAUNA mergaitė ieško darbo į 
restauranta už veiterką arba 1 
krautuve už .pardavėja.

Tel. Boulevard 5483Laiškai kurie randami Nau
jienų pfįse; 5fą|©pėkite atsi
šaukti sekantys asmenys:

Joseph Augumas
Denis Bakutis (iš Lietuvos)
J. Ciliauskas
Mr; Paikus
Joseph A. Jankus
Joseph Kershulis
Jennie Lapinskas
A. Lalorenčius
Stanley Navicky (2 laiškai 

iš Lietuvos)
Josephine Pocius (package 

from Lithuania)
Charles Petril
Jos. Pucieta (laiškas iš Lie

tuvos)
Mary Sabucka
Mr. Tasuvich ’
B. Žakas.

Business Service

NAMŲ SAVININKŲ ĄTYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narine mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951 
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

IEŠKAU <Įarbo prie namų arba 
bile kokio darbo. Dirbsiu už pra
gyvenimą ir kambarį. Atsišaukit iš 
Bridgeporto apielinkėš. šaukit To- 
ny, Tel. Victory 5468.

For Rent
RENDON 5 kambariai — šviesus, 

naujai dekoruoti — Su maudyne — 
Renda $15.00; 3121 S. Morgan St. 
Savininkas ant 2 lubų.

—o—

DUONKEPYKLA rendon su pa
gyvenimui kambariais. Senai apgy
venta vieta.

8651 Baltimore Avė.
UNIVERSAL STORAGE

V. BAGDONAS, Sav.
Local and Long Distance 

Furniture and Piano Moving 
3406 S. Halsted Street

Phone Yards 8408

Joseph Myskofsky pastatė 
automobilį prie šaliuno, iurs 
randasi ant - kampo Archer 
avenue ir 35 gatvės. Jo žmo
na nuėjo j teatrą, tėvas gi lie
pė 7 metų sunui George pasi
likti automobily, o pats įėjo į 
saliuną išgerti stiklą alaus.

Kada tėvas išėjo iš saliuno, 
tai ne automobilio, ne vaiko 
neberado. Per dešimtį valan
dų Myskofskiai kartu su de
tektyvais ieškojo automobilio, 
o ypatingai vaiko.

Pagalios iš Marąuette poli
cijos stoties gauta žinia, kad 
moteris pastebėjusi vaiką mie- 

rib konduktorius, girtas būda- gantį /automobily. Pasirodė,
■ • .......................... . ................. ............. . , I, .  .......     L „

Rooms
ANT RENDOS kambarys dėl vai

kino, merginos ar ženotos poros, ap
šildomas. Pusė bloko nuo gatve- 
karių, 7034 S. Rockwell St., 1 lubos.

Pradėta griauti namas adre
su 3406 West‘ MonrOe st. Ta
me name gyveno seniau gan 
žymi daktarė ir chirurgė, p. 
Wynekoop: šiuose namuose 
ji nužudė žmoną savo sunaus, 
kuris norėjęs pasiliuosuoti nuo 
šeimyninio gyvenimo ryšių. 
Moteris dabar pasodinta 25 
metams kalėti. Namas perė
jo į kitų randas ir dabar 
griaunamas.

uz-

Girtas užpuolė šeimyną
Harold Mc Auley, gatveka-

VIETA KURIOJ SIR CAMPBELL ATSIEKĖ REKORDO 300 MYLIŲ J VALANDA

Afton Ramsey, 23 metų ste- 
nografė, 6456 GreenvieW avė., 
dirbo Mutual Life Insurance 
kompanijai 17-me trobesio 
aukšte adresu 1 North La

Iššoko per langą 
simušė

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: $6.00 
savaityje, $10.00 savaityje ir $16.00 
savaityje^ Mokestis 50c„ $75. ir 

Extra mokesčių 
reikalams išmo-

$1.25 mėnesyje.
nėra, pomirtines
karna $250.00 iš Draugios iždo.

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

Įsirašyt Draugfjon galima per mu
sų konkursantus arba malonėkite 
kreiptis- tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliajs ir ketvergais ofisas atda
rau visą diena, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuviu Draugija.
1739 Sb. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

ESU patyręs kontraktorius, ieš
kau senu namu taisyti. Dirbu at
sakanti darba. Suteikiam paskola 
dėl taisymo.

4135 S. Campbell Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

MUZIKOS MYLĖTOJŲ DĖMESIUI! 
IŠPARDAVIMAS

Per 35 metus pardavinėju accordio- 
nus. klernetas, kornetus, trumpėta, 
trombonus, saksofonus, barabanus ir 
jų dalis. Muzikos instrumentus tai
sau pigiai.

GOLDSTEIN, 
914 Maxwell St.

Business Chances
PardaviĮttųi fiizniąi

PARSIDUODA tavern ir valgyk
lą su namu, biznis randasi tarpe 
dirbtuvių, geras biznis.

2308 So. Halsted St.

GROSERNĖ, delikatessen, saldai
niai, ice cream, mokyklos smulkme
nos, 4 kambariai, geros • įplaukos. 
Parduosiu pigiai, nes apleidžiu mies
tą. Yards 5021.

Paveikslas parodo Utah valstijos druskos laukus, kur Anglijos greitumo karalius Sir Malcolm Campbell su savo specialiu 
automobiliu “Bluebird” padarė virš 300 mylių į valandą. Striela parodo “Bluebird” automobilių kaip jis baigė Važiuoti mylią. 
Kada greitumo rekordas buvo Riekiamas, publika buvo laikoma už mylios tolumo nuo tos vietos, ties Bohneville, Utah.

Pirmus Morgičius 
ant Real Estate
Defaulted ir Undeįąulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
deliu Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

Chapman and Co., Ine.
120 S. La Šalie St.

Tel. Franklin 0576

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimai

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.

JOHN P. EW ALI) 
LOANS and INSURANCE 

reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
<1 raudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk: 

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VES
RAŠTINĖJEi
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Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

MAŽUTĖ FARMA IR 
LAISVĖ

$1 į savaitę 
musų busa prie 
gatvių, (kas va- 
nuvažiuokit pa- 

maŽutės farmos. 
išsiauginsit 

gyvent.

$1 jmokėt
Įsisėskit dykai Į 

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

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

Central 4327

Ateikit pažiūrėt farmukės

BARGENAS — 2 augštų mūrinis 
namas. 3806 S. Kedzie Avė., krau
tuvė ir flatai, išrenduota. Viskas 
už $2750, Stanley Realty Co. 179 
W. Washington — Room 401,

2 FLATŲ mūrinis, namas, 5-5 
kambariu, pečium Šildomas, netoli 
BcKinley Park, kaina $4000. Atsi- 
šaukit J. Victory, Republic 4283.




