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Anglija Siūlo Saugumą Mažosioms Valstybėms
Įspėja Italiją
Anglijos užsienio reikalų ministeris Hoare 

reikalavo, kad visos valstybės 
susirupiųtų taikos išlaikymu

GENEVA, rūgs. 11. —šįryt 
tautų sąjungos susirinkime la
bai svarbią kalbą pasakė Ang
lijos užsienio reikalų ministeris 
Hoare, kuri privers gerai pa
galvoti Mussolini pirm jis pra
dės karą Afrikoj.

Dar ttfrbut niekad Anglijos 
diplomatai nėra kalbėję tautų 
sąjungos susirinkimuose taip 
atvirai, aiškiai ir įspūdingai.

Tai buvo pirmoji Hoare kal
ba tautų sąjungos susirinkime 
ir skaitoma geriausia kalba po 
Herriot pasakytos kalbos 1924 
metais. <

Hoare kalbėjo pamąŽi, rūs
čiai, kiekvieną žodį pabrėžda
mas, o svarbesnes mintis nuo
latos atkartodamas. Iš jo kal
bos aiškiai pasirodė, kad Ang
lijos politikai, pagalios; pabu
do ir aiškiai pamatė tikrąją 
padėtį. .

' Pirm šios kalbos, Hoare va
kar turėjo pasitarimą su La
vai, kuriame jis pareiškė, kad 
už kelių mėnesių Anglijos lai
vynas, oro jėgos ir armija bus 
paruošti išpildyti 
jas, kokių 
lauta.

Tečiaus 
karinga, 
nuodugnus išaiškinimas 
pritikinti tautų sąjungos sta
tutą ir padaryti pačią sąjungų 
veklių.

Anglija yra pasiryžusi pa
naudoti visas savo jėgas tai
kiam pakeitimui pasaulio, kada 
tokie pakeitimai pasirodys rei
kalingi. Ji pasiruošusi tartis 
apie naujų paskirstymų žalia
vos, kad butų patenkinti visų 
šalių pareikalavimai.

Bet Anglija mano, kad “ma
žosios valstybės turi teisę gy
venti savystoviu gyvenimu” ii 
jos privalo gauti didžiųjų vals
tybių pagelbą. Tečiaus jei 
tas gelbėjimas mažosios vals
tybės priimtų formų karo ,tai 
Anglija yra prisiruošusi ginti 
tautų sųjungos principus vi
somis savo jėgomis, žinoma, jei 
prie to prisidės ir kiti sųjun
gos nariai.

Anglija, sake Hoare, visą lab 
kų laikysis tautų sąjungos prin
cipų ir priešinsis kiekvienam 
bepriežastiniam puolimui.

Jis pasakė Francijai, kad jei 
ji šiame dalyke parems Angli
ją, tai ir ji pati gali tikėtis 
paramos, jei ištiktų puolimas iš 
Vokietijos pusės.

Italijai gi pasakė, kad jei ji 
nepriims Paryžiaus pasiūlymų,

i v 4^1

iš jų

Hoare 
Tai

Angli-

kvietė 
princi-

• viena nesiruošia

Anglijos pozicija bu- 
neaiški. Manoma, kad 
užimti griežtesnę po-

tas obligaci- 
bite pareika-

kalba nebuvo 
buvo greičiau 

kaip

tai ji sutsilauks griežto 
jos pasipriešinimo.

Neutrales gi šalis 
remti tautų sąjungos 
pus, kad ir pačios susilauktų 
saugumo užtikrinimo.

Tokiu budu galimybės sank
cijų prieš Italiją nuolatos di
dėja.

Tečiaus Franci j a vis dar svy
ruoja. O Anglija reikalauja 
kitų šalių pritarimo ir be jų 
pritarimo 
veikti.

Ikišiol 
vo visai 
Angliją
zicijų privertė mažosios vals
tybės, kurios prigrūmojo pasi
traukti iš tautų sąjungos, jei 
toji neįstengia sulaikyti Itali
ją nuo karo, tokiu budu neap
saugo nuo puolimo mažųjų vals
tybių.

Klausimas karo ar taikos da
bar daugiausia priklausys ppą 
Italijos atsakymo’, į šių Angli
jos ministerio kalbų.

Abisinija jau sutiko pasiduo
ti pastangoms pagerinti padėti 
jos šalies viduje, jei tos pa
stangos bu‘s dedamos tautų są
jungos ir bus bešališkos.

“Mano šalis nesibijo šviesos. 
Ji prašo tik teisingumo”, pareiš
kė Abisinijos delegatas. Ji su
tinka leisti visiems naudotis 
jos gamtiniais turtais, bet jei 
ji bus užpulta, tai bus ženklas 
juodosioms rasėms bendrai 
gintis ir nesiduoti išnaikinti.

Pareikšdamas Anglijos nusi
statymų laikytis visų ' tautų 
sąjungos obligacijų, dėl labiau 
atsilikusių šalių Hoare pareiš
kė:

“Mes manome, kad atsiliku
sios šalys gali tikėtis pagelbos 
iš labiau* pažengusių šalių iš
vystymui jų turtų ir subudavo- 
jimui jų nacionalio gyvenimo, 
bet be pavojaus ^savo nepri
klausomybei ir neliečiamybei”.

Demokratai vis dar 
tebėra paskendę 

skolose

ŽORH
Chicagai ir apielinkd Tedera- 

lio oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Giedra; nedidelė permaina 
temperatūroje.

Saulė teka 6:26, leidžiasi 7:- 
27.

AMERIKOS RAŠYTOJAI

ay Bruth

čia matome paveikslus penkių Amerikos rašytojų, kurie 
gal daugiau už kitus pasižymėję bandymu būti tikraisyra 

amerikoniškais rašytojais arba parašyti tikrai amerikonišką 
.Hnovelę” arba<“i-omaną”. . • • . .;>■

Sinclair Lewis yra vienutinis Amerikos rašytojas, gavęs 
Nobelio premiją.

Dorothy Parker, poetė ir novelistė, parašiusi aštriai sati- 
riškų veikalų apie Amerikos gyvenimą.

Louis Bromfield, bandęs atvaizduoti tikrai yankiškų gy
venimų Naujojoj Anglijoj.

Josephine Johnson laimėjusi Pulitzerio dovaną 1935 už savo 
pirmų novelę “Now in November”.

Kay Brush davusi gyvą New Yorko gyvenimo Vaizdą po
velėje “Young Man of Manhattan”.

Amerikos kritikai vienok neranda, kad šių autorių veika
luose butų koks nors tipingas amerikoniškumas atvaizduoja
mas. Nes tokio dalyko gal būt nei nėra. Kas gi pagalios yra 
tikras visos Amerikos tipas ar tikras Amerikos nacionalis cha
rakteris? 1

Yra
Yra 

kiečiai.
Yra

tipų nėra. >
Yra vakarų kaubojai, bet jie tik vakarinių valstijų pada

ras, kurs jau pradeda išnykti. /
Amerikoj yra tik vietiniai tipai, bet nėra kokio nors vieno 

amerikoniško tipo.

Bostono yankistai, bet jie nėra Amerikos tipas. 
newyorkiečiai, bet jie toli gražu nėra tipingi ameri-

Kentucky valstijos hilly-billy’s, bet niekur kitur tokių

WASHĮNGTON, rūgs. 11— 
Demokratų nacionalis komite
tas pridavė atstovų buto kler
kui savo metinę atskaitų, kuri 
parodo, kad partija turi tik 
$14,890 ižde ir net $417,868 
skolų, kurios pasidarė daugiau
sia vedant Smith kampanijų. 
O ateinančiais metais turės į- 
vykti nauji prezidento rinki
mai, kurie nemažai pinigų pa
reikalaus.
> Republikonai pranešė kad jiė 
yra laimingesni. Jie jau at
mokėjo visas savo skolas ir da
bar turi ižde arti $25,000 gry
nais pinigais.

Teis
mas pripažino, kad Elaine 
Storrs Frueauff, 14 metų mer
gaitė, kuri gyvena su savo mo
tina ,turi gauti mažiausia $1,- 
700 į mėnesį išlaikymui.

NEW YORK, r. 10.

iciai savo kongre
se tik maršuoja

ir maršuoja
NUREMBERG, Vokietijoj 

1.—čia yra laikomas metinis 
acių kongresas. Bet nieko ki- 
o neveikiama, kaip maršuo- 
ama nuo rytojki vakaro ir lai- 
oma nuolatinės prakalbos, ku- 
ių naciai turi klausytis stove-

r;

Pavargs nacių kojos nuo nuo- 
tinių maršavimų.

:ydų vaikai bus pa 
šalinti iš vokiškų 

mokyklų
BERLYNAS, rūgs. 10. — 

Rusijos kultūros ir švietimo 
Lomisonierius Benrhart Ru*st. 
>askelbė, kad žydai vaikai, nuo 
i iki 14 metų amžiaus, kurie 
anko vokiškas mokyklas, turi 
>uti iš tų mokyklų pašalinti iki 
936 m. Velykų.
žydų vaikams bus atidary- 

os specialės mokyklos.
Rust sako, kad dekretas iš

leistas reikalaujant naciams.
Einant tuo dekretu iš visų 

pradiriių mokyklų iki Velykų 
;urėB b;ų*ti Pašalinti visi žydai 
vaikai, kuriems iki to laiko bus 
kurtos specialės mokyklos.

Tečiaus apielinkėj turi rastis 
mažiausia 20 žydų vaikų, pirm 
negu bus atidaryta jiems spe- 
cialė mokykla. Išrodo, kad kur 
žydų mažai yra ir nesiranda 
užtektino skaičiaus vaikų 
darymui mokyklos, tai jų 
kai turės pasilikti visai be 
cslo.

ati- 
vai- 
mo-

Trys raportai visus 
išteisino dėl uragano

Riaušės ir streikai 
Graikijoj; 3 užmušti

ATHENAI, rūgs. 11. —Bai
mę respublikonų sukilimo Grai
kijoj padidino ištikus smar- 
kiam Patras ir Vostizza darbi 
ninku susirėmimui su policija, 
kuriame vienas streikeirių ir 
du policistai liko užmušti ir 7 
žmonės stfžesti.

Kaip tik Premieras Tsaldaris 
paskelbė referendumų klausi
mu ats teigimo monarchijos, 
Petras ir Vostizza darbininkai 
paskelbė generalinį streikų. Pat
ras liko sulaikytas traukinys 
ir geležinkeliečiai prisidėjo 
prie streiko. Bet popieros dar
bininkai nesutiko prisidėti prie 
streiko 
pulta, 
kierius.

ir dirbtuvė 
Policija šovė j

buvo už- 
strei-

4 politikieriai 
šauti

pa-

u.ST. LOUIS, Mo., r.
“Mažose politinėse peštynėse” 
Recorder of Deeds ofise mies
to salėj keturi politikieriai li
ko pašauti. Bet nė Vienas jų 
nėra pavojingai sužeistas.
- • j' ■ : ■' - /
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POBT CIIESTER, N. y., r. 
II.— F. Stark, 21 m. iŠ East 
Portchester, Conn., pasimirė 
vietos ligoninėj nuo bitės įkan
dimo.

ST. PAUL, Minn., r.. 11. — 
P.W.A. bandys išgelbėti Lind- 
bergho jaunystės namų Little 
Falls, Minn., kurį baigia ardyti 
visokie suvenirų medžiotojai.

Illinois darbininkai 
reikalauja Darbo 

Partijos
- BELLEVILLE, III., rūgs. 11. 

—čia laikomoj Illinois Darbo 
Federacijos konvencijoj pažan
gieji darbininkai pareikalavo, 
kad arba pati Federacija dr- 
ganizuotų Darbo partiją, arba 
jie patys jų organizuos, tik 
'reikalauja Federacijos indor- 
šavimo.

Tikimasi greito at- 
steigimo monarchi

jos Graikijoje
LONDONAS, rūgs. 10. — 

Gautomis žiniomis, galima tv 
kėtis greito atsteigimo mo
narchijos Graikijoje.,

Monarchistai dabar kontro
liuoja visų balsavimo mašinų ir 
todėl gali kaip jie nori pakreip
ti balsavimų, jei atsteigimas 
monarchijos ir nerastų Graikė 
jos žmonių pritarimo.

MIAMI, Fla., rūgs. 11. 
Trijų nepriklausomų tyrimų ra 
portai išteisino visus žmones 
Sąryšy su žuvusiomis aukomis 
laike per Floridos iškyšulį per
ėjusį uraganų. Visi raportai; 
pripažino, kad nebuvo jokio ap 
šileidimo ir kad nelaimė buvo 
nenumatyta.

Bet karo veteranų organiza
cija nepaliauja kaltinti, a kad 
žuvusius veteranus buvo gali
ma laiku iškelti. Tečiaus iki
šiol paskelbtieji oro biuro pra
nešimai rodo, kad niekas neži
nojo tikrosios uragano krypties 
ir kada aiškiai pasirodė kryp
tis, tai jau buvo pervėlu gel
bėti, nes pasiųstas veteranus iš
vežti traukinys pats liko ura
gano sudaužytas.

NEW YORK, r. 11. —Mrs. 
Florence Hill Cuneo von Putt- 
camer, buvusi chicagietė, nu
sižudė iššokdama per langų iš 
savo 9-to apartmento turtuolių 
gatvėj Fifth Avė.

Išvyko jo $141,000

Vandens gėrimo 
čempionas: išgė

rė 67 stiklus
DUNKAN, Okla., rūgs. 11.— 

Ęd Woolf, 18 metų, atlaikė 
vandenį perimo čempionatu 
išgerdamas 67 10 Uncijų stik
lus vandens j 80 minučių.

Jo oponentas galėjo išgersti 
tik 30 stiklų.

HAMMINGTON, N. J., r. 11. 
—Bežiūrėdamas j ^veidrodį savo 
raštinėje Dr. A. L. Espisoto 
išpiovė savo kairįjį tonsilų. Ki
tų tonsilų išimsiųs po rinkimi 
rūgs. 17.

Jis yra kandidatas j korone
rius ir juokdariai sako, kad jie 
išpiovęs tonsilą, kad jam ne
reikėtų laikyti politiškų spy-

11. — Fe- 
eina byla 
gamblerių, 

7 ~ budais iš
viliojo i^ Mrs. Mary E. CaUa*- 
han iš Rochester^ N. Y., ir jos 
jau mirusio vyro $141,000. Jiė 
susipažinę su tais gembleriais 
ir jų pagelba “laimėję” ant 
arklių lenktynių $300,000. Bet 
kada reikėjo išmokėti, tai iš j v 
pareikalauta įrodyti, kad jie tu
ri pinigų ir kad netuščiomis 

su- 
ir 
ii

NEW YORK, r. 
deraliniame teisme 
dviejų Reno, Neb., 
kurie prigavingais

dėję laižybas. Kada jie 
rinko $141,000, tai neteko 
tų pinigų, ir kartu negavo 
“laimėtų’* pinigų.

Įtaria, kad senatorių 
Long nužudė suo

kalbininkai

ALBANY, N. Y., r. 11. — 
Raudono rašalo fabrikantai 
skundžiasi, kad žymiai suma
žėjo raudono rašalo naudoji
mas. Jis vartojama tik defici
tų rašymui. Reiškia, kitur biz
nis pagerėjo, tai čia sumažėjo.

Užmušėjas ištraukęs turtų ir 
turėjęs nužudyti senatorių. 
Tūkstančiai žmonių šerme
nyse. Kova už vadovybę

BATON ROUGE, La., rūgs. 
:,1.—Dar nespėjo palaidoti nu
šautąjį senatorių Huye Piercė 
: -iong, Louisianos diktatorių, o 
, au prasidėjo kova už vadovy- 
ję. Jo priešininkai stengiasi 
suskaldyti Long mašinų, o ar 
timesni jo šalininkai siekiasi 
pasigrobti tos mašinos vadovy
bę.

Bet ikišiol vis dar nenumato^ 
ma žmogaus, kuris turėtų nors 
dalį Long gabumų ir galėtų už
imti jo vietų. Veikiausia ji 
teks dabartiniam gubernato
riui Allen.

Gali vadovybė tekti ir iškal
bingam kunigui Smith, kuris 
metė kunigystę ir visoje ša
lyje pradėjo organizuoti Long 
kliubus. Jis tečiaus nėra po
litikierius, nes jis greičiau yra 
idealistas ir ikišiol iš politikos 
nebandė pasinaudoti.

Bfenatoriaus Long kūnas liko

Dar nespėjus atvešti jo ktf- 
nų, prie kapitoliaus rūmų susi
rinko tūkstančiai žmonių. Kitų 
tūkstančių laukiama rytoj. Te
čiaus tai daugiausia valstiečiai.. 
Miestas dėl jo mirties nėra su
judęs, nes jis visų laikų vedė 
su miestu piktų kovų. *

Ikišiol buvo manoma, kad 
Dr. Weiss nušovė senatorių 
Long užėjus kokiam pabludi- 
mui, be jokio kitų pakurstymo.

Bet štai dabar šen. Long sek
retorius Christenberry skelbia, 
kad jo nuomone, šen. Long li
ko užmuštas pasėkoj gerai ap
galvoto suokalbio. Dr. Weiss 
buvo vienas tų suokalbininkų 
ir buvo parinktas nušauti šen’. 
Long burtų (liosų) keliu.

Jis sako, kad bus padaryti 
tyrimai, 
buvimas 
atsisakė 
rodymus

kuriuose bus įrodytas 
suokalbio. Tečiaufls jis 
pasakyti kokius jis |- 
jau turi.

CHICAGO.—Nuo rūgs. 29 d. 
bus pagreitintas Twentieth Cen- 
tury traukinių ėjimas į New 
Yorkų ir jie tų miestų iš Chi- 
cagos pasieks į 16 vai. 80 min.

DIXON, III., r. 11. —Iš pa
mišėlių ligoninės pabėgo ketu? 
rios moterys ir du vyrai. Visi 
jie iš Cook kauntės.

CAIRO, r. 11. — Moterys 
pradėjo didelį judėjimų už pa
naikinimų daugpatystės Egyp- 
te.

Bianca Rivaro
* ' ■

Tai yra juodaplaukė tikra 
ispaniška mexikietė 18 metų 
gražuolė panelė Bianca Rivero 
iš Juarez, Mexico, kuri atsto
vaus Mexikos valstijų Chihua- 
hua metiniame “rodeo” mieste 
EI Paso, Tex.

ST. LOUIS, Mo., r. 10.—Mū
viu aktorė Colleen Moore savo 
kambary paslydo ir krisdama 
išsisukė kaklų.

LINTON, Ind., r. 10 
ninkas Sharp susilaukė šiemet 
antro didelio aviečių derliaus.
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ADVOKATAI

A. Montvid. M. D.
Wešt State Bank Bldg.

2400 Wm Madison Street 
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak, 

Namų tSŽblŽs^ruhlvick 0597
r-,< --------- .X

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Motiem it vaiką ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

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

!■ ■ f.....................

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

Tol. Kehwobd 51W
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai StrtO 
nuo 6 iki 8 valandai vakarę. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.
ii...........mm

Dr. V. A. Šimkus 
GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS

V.lsnSos nao 2 tki 4 ir nuo 1 iH 6

Tel. Boulevard 1401

Lietuvos rankdar
biai laimėjo antrų 
ir trečių premijų 
Michigan valstijos 

parodoj
DETROIT, Mieh. —Didžiulėj 

parodoj, pasaulio automobilių 
mieste Detroite, nuo rugpiučio 
30 dienos iki rugsėjo 8-tos, tu
rėta State Fair arba valstijos 
parodą. Tarpe kitų pavyzdžių 
šioj parodoj buvo moterų me
no skyrius. Ir Čia rodyta na
mų rankdarbiai. Tų dirbinių bu
vo keletas šimtų, atgabentų iš 
visų Michigan valstijos mieš
tų

jų tarpe matėsi pavyzdžių 
lietuvių dirbinių su prisaksty- 
tais prizų kaspinais. Kad lietu
viais neatsiliktų nuo kitų tautų 
ir nuo amerikonų parodoj, tai 
p-nios Onos Aksomaitienės (Ži
linskaitės) sumanymu ir pasi
darbavimu tapo surengtas lie
tuvių moterų rankdarbių sky
rius.

Rugpiučio 29 dieną, t. y. 
prieš atsidarysiant Valstijos pa
rodai, teisėjai pranešė, kas yra 
laimėtojos, ir kad p-nios Onos 
Aksomaitienės siuvinių ir mez
ginių rinkinys iš Lietuvos lai
mėjo antrą ir trečią prizus. 
Lietuvos grupės vedėją, p-nią 
Aksomaitienę, skyriaus super
intendente pasveikino ir padė
kojo jai už pasidarbavimą.

Moterų 
konteste 
Margaret 
Marshall
Mieh., Mrs. Blaine Colman, Mrs. 
Charles Huderson ir Mrs. Lock- 

• < * wood. i
Valstijos Darbo Dienoj pa

godą. atlankė 100,000 žmonių. 
Tarp parodos lankytojų buvo 
Henry ir Edsel Ford’ai, auto* 
mobilių išdirbėjai, o taipgi vals
tijos gubernatorius Fitzgerald.

Parodos viršininkai buvo šie: 
garbės pirmininkas—guberna
torius Frank D. Fitzgerald; pa
rodos tarybos pirmininkas — 
James F. Thomson, agrikultū
ros komisionierius; sekretorius 
—George A. Prescott, Jr.; pil
dantysis sekretorius 
Watt.

i

rankdarbių skyriaus 
teisėjai buvo: Miss 

Eckhardt, Edward 
iš Grand Rapids,

Wm.

TARPTAUTINĖ GRAŽUMO KARALAITĖ

KITATAUČIAI

laimin-
Pe'trą,

Duokit savo akis išegzaminuoti

DR. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 So. Ashland Avė. 

kampas 47th St. 
Tel. Boultevard <6487

GERB. Naujienų skaityto- 
jos Ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti Į tas 
krautuvės, \kutios skelbiasi 
Naujienose.

LAIDOTUVtU DIREKTORIAI
JUOZAPASEUDEIKIS
ir TĖVAS v

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dantistai

J. LIULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 3572
■n I . .U .1 )i,f i >..4,^.U 4.1 - - V— ■ ■ ______________ _

S. P. MAŽEIKA
3819 Lituafiica Aveiiae Thonė Yardš 1188

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai.

*•_ _-_.il v X — -a lAsj^ „Į—įi—■ .J—■_*1

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel, Victory 2343 

Dr. Bertash
756 West 35th St.

Oor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal Sutarti.

Phone Cicero 2109
U—l.Ii l.M ...... '..ui.

J. F. KADŽIUS
668 West 18th Street

S.M. SKUDAS
718 West 18th Street Phbne Monroe 8377

1 v

X

’ Senorita Luz Gaxiola
Meksikos sostinėje Mexico City įvyko

lių paroda, kurioj dalyvavo dvylikos tautų gražumo atstovės. 
Tur būt kadangi tas buvo Meksikoj, tai tikra meksikiete ir 
pasirodė esanti užvis gražiausia. 0 gal ir ištikrųjų ji buvo gra
žiausia. Tai senorita Lųzė Gaxiolaitė> Kiekvienam, kurs mėgs
ta brunetes, sprendžiant iš paveikslo, ji išrodo žavėjanti. Iš
rinktoji gražumo karalaitė buvo iškilmingai pasodinta sostan 
ir po to prasidėjo vienas iš puikiausių balių Meksikos sostinėje.

tarptautinė gražuo-

Sveikiausių vaikų kohtestas 
neįvyko. Tas kontestas-*- Bet- 
ter Babies Contest— nematy
ta surengti taipgi vaisi!jos pa
rodos metu. Buvo užregistruo
ta apie porą šimtų vaikų. Te- 
čiaus motinoms pranešta, jogei 
Detroito sveikatos departamen
tas įsakė nedaryti kontesto, 
kad neiššiplėtotų vaikų paraly
žius.' bet sveikatos departa
mentas tikrina, jogei nėra epi
demijos pavojaus, o tik žiū
rima, kad neleidus ligai išsi* 
plėtoti.

—X—
P-nas Geo Prescott pranešė, 

kad užsimokėjusių u4ž įžangą į 
valstijos parodą suaugusių bu
vo 242,487 asmenų ir vaikų 
dalyvavo 35,000 dykai,

Mirė Marijona ŠatUlaitienė: 
nuo Russell St. Mirė sulaukus 
vidurio amžiaus. Velionė Šatu-i 
laitienė ir jos vyras buvo vie
ni iš pirmųjų šv. Jurgio bažny-i 
čios organizatorių, šatūlaičiai! 
taipgi buvo lietuviai pionieriai: 
Detroite, nes atvyko čia. dau-; 
giau, kaip 20 metų atgal.

—x—
Automobilis sužeidė Petro iri 

Onos Banionių sūnų Petrą. Su-į 
laužė koją. Sužeistas guli li
goninėje.

—Detroito žiedas. ;

Sidabrinį Jubiliejų 
apvaikščiojo

ROCKFORD, III.— Pp. Petro 
ir Magdelenos Raškevičių si
dabrinis jubiliejus apvaikščiota 
rugsėjo 8 d. svetainėj S. M. ir 
F. S. Ta ibuvo iškilmingas 25 
metų ženybinio gyvenimo pa
minėjimas, kuriame dalyvavo 
Raškevičių artimi draugai. Sve- 
'čių susirinko virš šiųito.

*Buvo smagi puota. O dėlto 
smagi, kad tas didelis būrys 
Raškevičių draugų yra inteli
gentiški žmonės. Kada sakau 
inteligentiški, tai nereiškia, kad 
kokie profesionalai, aukštus 
mokslus išėję, žinoma, buvo 
ir tokių. Bet daugumoj susi
rinko darbo žmonės, tik jau 
pusėtinai apsitašius, apsiskai
tę geresnės literatūros, ir tas 
juos padarė kulturiškesniais.

Tokioj draugijoj buvo smagu 
laikas praleist prie gražiai pa-

Išsiliejo Rio Grande upė Naujoj Meksikoj ir štai kiaip atrodė Mateh, N. M., miestelis potvy-
7 niuose. Ta upė dar įnjįfcąd taip nebuvo patvinus.

puoštų stalų ir skanių valgių 
bei gėrimų. Susidarė nuotaika 
ir buvo pasakyta eilė kalbų. 
Kiek platesnes kalbas pasakė 
P. Deltuva^ V. Mizer, F. Petro 
nis, brolis J. Raskevičius ir sū
nūs P. Raškevičius. Visi kiti 
trumpai pasveikino, reikšdami 
laimingai sulaukti auksinio j u 
biliejaus. Pasibaigus kalboms, 
buvo šokiai iki pusiaunakčio.

Dabar keli žodžiai apie p. p. 
Raškevičius. Petras Ėaškevi- 
čius atvažiavo į Rockfordą prieš 
27 metus. Tais laikais čia bu
vo veikliausia lietuvių; organi
zacija—LSS. 75 kp.', kurioje 
Petras bė per stojimo Veikė iki 
įvyko skylimas. Skylus LSS., 
Petras stojo prie <4šČirųjU”,l 
bet vėliau persitikrino, kad tie 
“ščirieji” nėra toki, kaip kad 
jie skelbiasi, iš ten pątsitrauke. 
Vienok Petras nepasitraukė iš 
vietinių į^raUgijų. Ypatingai 
daug veikė L. U. Pašelpos Kliū- 
be ir tuo laiku, kuomet su šči* 
raistais turėjo net bylinėtis. 
Nes, kaip jau žinome, pas šči- 
ruosius buvo taip: jeigu jie 
negali užvaldyti, tai stengiasi 
sunaikinti. Tačiaus Rockfordė 
tas jiems, nepasisekė.

Tai tik trumpai čia pabrėžiau 
p. Raškėviciaus veikimu vieti
nėse lietuvių organizacijose.

P. Raškevičius vedė 25 me
tai atgal, ir jo ženybinį gyve
nimą reikia pripažint laimingu. 
Nes abudu jis, ir žmona, yra 
taikaus budo žmonės ir darbo 
abudu nebijo. Per 25 metus 
abudu darbavosi ir šiandien tUr 
ri nuosavas namus. Kaipo dar- 

galimabininkams, tai vargiai 
tikėtis daugiau.

O už Vis Raškevičiai 
giausi užauginę sūnų
kuris turi virš 20 mėtų, ir duk
terį Aldoną, 17 metų. Taip 
sūnūs, taip ir duktė yra pavyz
dingi jaunuoliai. Gražiai lietu
viškai kalba ir abudu dainutoja 
vieliniame Lyros chofe.

Tat šia proga sveikinu pp. 
Raškevičius su 25 metų jubi
liejum ir linkiu jiems laimin
gai sulaukt auksinio jubilie
jaus.—Kaimynas.

NAUJIENOS, Chicago, III
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DRĖSDEN, Vokietija. — Ne
seniai čia pasibaigė nagrinėji
mas bylos, iškeltos šešiolikai 
asmenų, kurie buvo darbo unL 
jų ir socialdemokratų partijos 
nariai. Jie kalįint^ tuo, kad 
skleidę nelegalius fhstus, įga*- 
bentus į Vokietiją, iš užsienio. 
Taipgi, kad jie pąjaikę kontak
tą su nacių režiipo priešinin
kais. * \ /

Teismo nuosprehdis toks: as
tuoni iš kaltinamųjų nubausti 
sunkiųjų darbų kalėjimu nuo 
pustrečių iki keturių metų; as
tuoni kiti nuteisti kalėti nuo 
dviejų iki trijų metų.

Daug kitų panašių bylų dar 
eilės Vokietijoslaukia savo 

teismuose.
« » »

i .
Austriją. — Pirm

pervartų vidutinis
VIENA-, 

fašistinio 
darbininko uždarbis Vienoje 
buvo 50 šilingų savaitei. Da
bar, fašistams Austrijoj šėi- 
mininkaUjUnt, Vidųtihis Vienos 
darbininko uždarbis hUpublė 
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Laidotuvių Direktoriai
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

8307 Lituanica / Avenue
A. MASALSKIS

Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
1410 South 49th Gautt

i ............................................................... -..i jy.................

rir. i. m r i > i

1646 West 46th Street
I. J. ZOLP

Phone Canal 6174

- ------—--------------—
■ J. F. EUDEIKIS

Rhoneš BouleVard 5208*8413

4&05-07 S. Hermltage AWntie Phones Yards 1741-1742

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd, Place Phohes Canal 2515—Cicero 5927

«.-■ - --------------- - .. ........- •________________________________________________________________ ■__________ ■______ •____________________________

h i.(i .«>.<■ l

aMbUlancė Patarnavimas dieną n 
MEK YARds 1741^1742

J, F, EUDEIKIS

■r..... ..........

—*

žemiąu 40 Šilingų savaitei, šis 
puolimas algų pasidaro dar 
ryškesnis, jei palyginsime da
bartinės Vienos darbininkų al
gas su 1927 metų algomis, kuo
met vidutinis 
darbis siekė 
tėi.

darbininko už-
70 Šilingų savai-

LONDONAS, Anglija. — S. 
Hali, vienas iš Anglijos darbi- 
ninku vadų, kalbėdamas Bri
tanijos Transporto Darbihinkų 
Unijos suvažiavimui Douglas 
mieste, pabrėžė nacių režimo 
brutalumą. Jisai nurodė, kad 
koncentracijos stovyklose, kur 
laikoma hitlerininkų priešai, 
yra reikalaujama, jugei asme
nys 70 metų amžiaus žmonės 
darytų tokio pat įtempimo fi-

AKUŠERĖS^
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physičal Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė,, 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se Ar ligoninėse, 
duodu mhssage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magnė- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patali
niai dovanai,

.. r.i4 i a

Cicero

zinę mankštą, kokį daro dvide
šimties metų jaunuoliai. Kada 
seni žmonės nebetekę pajėgų 
suklumpa, tai prižiūrėtojai 
spardydami ir mušdami prike
lia juos ir vėl liepia daryti 
mankštą.

VIENA, Austrija. -- Nuo 1 
iki 20 d. liepos mėnesio šiemet 
35 asmenys tapo nubausti po 
33 metus ir 11 mėnesių sun
kiųjų darbų už tai> kad pasi
rodė esą. priešingi fašistams it 
pritariu nepriklausomom nuo 
fašistų durbinihkų unijom.

šias žinias paduoda Chest 
for Liberation of Workers of 
Europe biuletenas.

Skelbimai 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.
---- -1-----■'

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 South Ashland Avenue, 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
Tėlephohe: Republic 9723.

Res. 1227 So. 50 Avė., Cicero 
Telephone: Cicero 5395.

JOHN B. BORDĖN
LIETUVI# ADVOKATAS 

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

Vakarais: Panedėlio, Serėdos ir 
PėtnyČios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 64'59 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.
i»Įįi !■'R H»Į OJ'fil.   I liliįli ui —

AKIŲ SPECIALISTAI
Dli. (I. SERNER 

. LIETUVIS 
Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—“-4. nuo 6 iki 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dieną.
8

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama akių karsti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kaihos pigiai! 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Pitone Boulevard 7589

PhbtieįGahaL 6122
Dr. S. Biežis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8

Seredomis ir hędfct pagal sutarti 
Rez. 6681 Sb. ČaliĮbttiU Ayetaue 

Telefonas Republic 7868

Phone BouleVard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Sferfedoj pagal nutarti.

, i u. < i,.ii .i. ■ d ,« i ........  du

Dr. Strikol’is 
Gydytojas h* Chirurgas 
Ofišaš 4645 SO, ASHLAND AVK 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevhrd 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virglnia 0036 

Ofiso valandos nUo 2—4 ir huO 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutartį

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9—9 .
2420 West Marąttette Road 

arti Western AVe. Hemlodę 7828
,■. .i. , iinfciK į m i r i > 11 <  i. * **

Dr. A. J. Manikas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
2519 West 43rd St

kasdien. Nedegiomis nuo 11iki Ip. p

R»mi> i RRBili u MMIHnHt UIT......

_ _ tarai.

Dr.
3325 So. Halsted St. 

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

Švehtadieniais nito 10 iki''12 
Phone Boulevard 8482

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, huo 7 
iki 8 :80 v. Nedšl. nuo 10 iki 12 a. m, 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir. Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.

Dr. Hernnan
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas nėr 35
Mietus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas it akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1934 W. IBth St., netoli Morgan St 

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai t '

Hyde Park 6755 ar Central 7461
■ ■ ■ ■ - ■ ■ ■ “;.“T

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros labos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 19 iki 12 Vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedelionris nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2830.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kaliu
4631 SOUTH ASHLAND AVĘ. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 3 po piietų 

7 iki 8 vai. NedSl. nuo 10 iki 12 
Rez. Teiephont PLAZA 2400

,.n«—i. **tl tu M <|ii*i»n« ■

Ofiso Tel. Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted 8t. 
arti 61st Street

Valandos: 2—4, 7«-^9 W. vhk. NM5-. 
įlomis ir šventadieniais 10—12 I 

diena.:
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Tarp Chicagos 
Lietuvių

“Pirmyn” choras 
gryšta atgal į

West Sidę
Chicagos Lietuvių Choras 

“Pirmyn”, kuriam vadovauja p. 
Kazys Steponavičius, per kelis 
pastaruosius metus laikė pa
mokas buv.. M. Meldažio sve
tainėj, West Sidėj. Tečiaus tai 
svetainei užsidarius buvo nete
kę vietos.

Pirmos šio sezono dvi pamo
kos įvyko Gage parko svetainėj. 
Bet pasirodė, kad ta vieta nėra 
paranki choro pamokoms. Vie
na, ji yra toli nuo lietuvių 
centrų, antra, sunkiai pasiekia
ma iš visų kolonijų. Ypač sun
ku pasidarė tiek toli važiuoti 
North Sidiečiams .

Del tos priežasties choras 
nutarė gryšti atgal į Wesl 
Side, kuri yra lengviau pasie
kiama.

Todėl dabar choro pamokos 
bus lakiomos p. Neffo naujai 
išpuoštoje svetainėje 2439 'S. 
Leavitt St. Vieta patogi —tik 
du blokai nuo VVestern Avė. ir 
prie pat Blue Island Avė., taipgi 
prieina 18 gatvės gatvekariai.

mynos jaunuoliai dalyvavo, b>nus yra daktaras, o jaunesny- 
jent pas pp. Pulsuckius; 6412 ■ sis, Alfonsas, aptiekorius. Gi 
So. Cambell avė. čia p-nia Pul- duktė, p-lė Morta, yra ofiso 
nickienė buvo surengus siur- darbininkė. Visi trys kalba gra- 
prizo pokilį, kad atžymėti savo žiai lietuviškai.

•M. Karčauskas.

Nauja tvarka chore
Jau pirmiau buvo minėta, 

kad chore šį rudenį liko įvesta 
nauja tvarka.

Dabar choras yra pasiryžęs 
dar labiau dirbti kėlimui lietu
vių dainos ir todėl iš savo na
rių reikalaus dar didesnio atsi
davimo choro darbui.

Vaduodamies, kad svarbu yra 
ne kiekybė, bet kokybė, choro 
narių skaičius bus aprybotas. 
Ateityje choras, tųręę tikį apie 
60 narių.: Bet tie nariai tigrės 
daug sunkiau dirbti muzikos ir 
dainos srity.

Visokie pasilinksminimai bus 
tik antraeilis dalykas.

Ateityje į chorą > bus priima
mi tik tokie nariai, kurie yra 
draugiški, sugyvenami ir, svar 
biausia, nori su atsidavimu ir 
mokintis lietuviškai dainuoti. 
Kiekvienas jstojantis narys 
turės išpildyti tam tikrą ap
likaciją, kurią tvirtins, valdy
ba.

Išpildžius choro kvotą, nau
ji nariai bus priimami tik iš ei
lės—kada atsiras jiems vieta.

Senieji choro nariai, atsilan
kę į vieną iš pirmų keturių 
repeticijų skaitysis pilnatei
siais nariais.

Bet seni ir nauji nariai, ne
atsilankę į tris repeticijas po- 
eiliui ir nepranešę apie prie
žastį neatsilankymo, arba ne
atsilankę per visą sezoną į 10 
repeticijų, bus išbraukti ir jei
gu norės išnaujo sugryšti į 
chorą, turės prisilaikyti naujų 
narių tvarkos.

Jei kuris choro narių 1 nede
ramai elgtųsi choro pamokose, 
vedėjas turi pilną teisę tokį 
na?į bausti. (

Nauji nariai mokės $1 įsto
jimo. Visi nariai mokės po 10c 
mėnesinių duoklių, arba $1 į 
metus, kad nors dailinai pa
dengti dideles choro išlaidas.

Jeigu naujas narys neateis 
j dvi pamokas po pranešimo 
apie jo priėmimą, tokis narys 
skaitysis išbrauktu*. Taipjau 
bus išbraukti visi tie nariai, 
kurie, atsilankę į parengimą, 
nedalyvautų jo programe, nors 
ir bptų pirkę tikietą.

Kaip atrodo, choro taisyklės 
yra labai aštrios. Bet nariai 
noriai jas pildo, nes žino, kad 
tokia tvarka ir jiems patiems, 
ir visam chorui išeis ant nau
dos.—K.

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

Paveikslas rodo Amerikos Lietuvių Draugijos Washing- 
tono, D. C., skyriaus pikniko komisijos narius. Pirmoj eilėj 
matyti (iš kairės j dešinę): p. Ladislaus Joseph Esunas, p-lė 
Anna B. Pepas, p. Joseph Gabralowitz, pirmininkas; antroj 
eilėj (iš kairės į dešinę): p. Frank Jakoms, p-lė Mary Neman- 
towsky, p-ia Sadauskas, p. Anthony Sadauskas. 0 prie jų, kaip 
matote, dar yra — antis.

Amerikos Lietuvių Draugijos Washingtono skyrius' pra
ėjusį mėnesį turėjo pikniką Alexandria, Virginijoj, pas vieną 
iš savo narių.

Kalbamos organizacijoj valdyba yra tokia: prezidentas 
Ladislaus J. Esunas, pirmas vice-prezidentas Dr. John F. Bra- 
zinsky, antrasis vice-prezidentas p-lė Cecelia Ambrose, sekre
torius p-lė Genevieve Petcavage, iždininkas p. Joseph Gabra- 
lowitz, finansų raštininkas p-lė Leonora Sienuta.

prizo pokilį, kad atžymėti savo 
lukters, p-lės Mortos, gimirtio 
dieną.

šiame pokuy dalyvavo apie 
70 merginų ir vaikinų.
nieji svečiai ir viešnios įteikė 
p-lei Pulsuckaitei daugybę gė
lių bukietų ir kitokių doyanė; 
iiy. - ■ t.. .. • /

Kai pirn^asi^ sįuprįzo mo
mento Sąjūdis praėjo, tai vieš
nios ir svečiai buvo pakviesti 
prie stalų apkrautų valgiais ir 
lengvais gėrimais. Svečiai valgė 
ir gėrė į p-lės Mortos sveikatą, 
o p-nia Pilsuckienė su sunumi, 
Dr-u F. L. Pulsuckiu p-lės 
Mortos broliu, patarnavo.

Po to, jaunuomenė linksmi
nosi šokdama ir dainuodama 
lietuviškas ir ąpierkioniškas dai
nas. .

Pp. Pulsuckiu vyresnysis su-

Jau-
DON’T
‘•‘•d'-. ”r' r't

- y .U, : '

NEGLECT
A COLD

Šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet -tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
danti Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš in- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumu. Rekomenduotas 
per gydytojus ir slauges. Visi 
vaistininkai užlaiko.

GRAND OPENING STANLEY’S
TAVERN

6068 So. State Street
Subatoj, Rugsejo-September 14, 1935

Kviečiame atsilankyti draugus ir pažystamus; gausite dykai CHOP 
SUEY. Bus geras programas. Visi turės Good Time.

\ > Kviečia savininkai.
S. SAKALAUSKAS, F. MARTIN ir CHARLES GAUČAS.

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 

Mutual Trijų 
žvaigždžių 

Kenturky 
Bourhon

Ir 
Lietuviškos

Degtinės

NATHAN KANTER

Marąuette Park *
šeštadienio vakare, rūgs. 7 

d., turėjom progos dalyvauti 
dviejose * surprizo pokiliuose. 
Vienas tų pokilių buvo senosios 
kartos, o kitas jaunosios.

Pirmasis pokilis buvo su
rengtas pp. Brazaičiams, kurie 
gyvena Bridgeporte adresu 3406 
Lituanica avė. Pokilis sureng
ta tikslu pažymėti pp. Brazai
čių 12 metų šeimyninio gyve
nimo sukaktuves. Jisai įvyko 
pp. Yuraičių namuose prie West 
64 st. ir So. Francisco avė.

K. Brazaitis buvęs kareivis, 
dalyvavęs . pasauliniam karę,

dabar yra Amerikos Legiono 
Dariaus-Girėno posto narys. 
Augina dvi dukteris, Stelių it 
Jennie.

Į pokilį susirinko skaitlingas 
ir gražus būrys Brazaičių drau
gų. O rengėjos, pp. Petronėlė 
Kančienė ir S. Yuraitienė, visus 
pavašino skaniais valgiais ir 
gėrimais. Brazaičiams' gi buvo 
įteikta dovana — elektrikinė 
skaĮbimui mašina.

Visi linksminosi ijd pirmų ir 
antrų gaidžių. Atsisveikinę su 
jubiliantais, su šeimininkais ir 
kitais pokilio dalyviais išvažia
vome ir mes.

Pakeliu sustojome jaunosios 
kartos pdkily, kur ir musų šei-

Mutual Lifluor Co
4707 So. Halsted St

Tel VARUS 0803

Vienatinė Tokia

VĖSIAUSIA VIETA BRIDGEPORTE
Orchestra—šokiai—ir Programas Veltui. Penktadieniais kepta žuvis 
dykai—šeštadieniais Chop Suey. Puse keptos vištos bile dieną tiktai 
už 35 centus. Alus, Gėrimai. Bowling ir Biliardai. Mandagus patar
navimai Vienintele tokia lietuviška ištaiga Chicagoje.

AUDITORIUM RECREATION, Ine.
JULIUS JANEUUNAS

3133 So. Halsted Street Tel. Victory 9163

GEROS

Anglys
GERAS SVORIS

Mes turime tūkstančius už
ganėdintų kostumerių. Jei 
pirksite anglis nuo musų ir 
jus busite užganėdintas.

Dabar yra geriausis 
laikas pirkti anglis.

<9

ADAM BERNADIŠIUS

GRANT WORKS COAL YARD
16th St. and 49th Court, Tel. Gicero 311

PETER PEM*

MOVM

OUT 
OF 

DEATH 
VAU-BV.

mililiiiiiiir

ATRUCKLOAD 
o f fflinbih. (Sovnįo’it

Tikrai padarykit patogumą savo 
šėimai rudens ir žiemos mėne
siais, prisipilkit savo sandėli da
bar su Consumers Garantuoto-

, inis Anglimis ir Cokfe., ...,,
kiekvienas tonas Consumers kuro parduo- 
tas jums su musų garantija, jogei yrą au- 
gštoš rųšies, pilno svorio ir užganėdinan
tis visais atžvilgiais. Tai yra plačiausia 
garantija duodama negu kitų anglių kom
panijų. Ir galima yra duoti tokią garan
tiją, todėl, kad mes turime daugelį metų 
patyrimą ir -visada parduodame tavorus

* aukščiausios rųšies.

Kam gemblerioti “bargenų kai
nomis” kurą? Jus neimsit jokios 
rizikos jei PIRKSIT MUSŲ AN
GLIS PATVIRTINIMUI.

elephone j 
FRANKLINU 
64OO

COAL-COKE- ICE 
BU1LDING MATER1AL

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

■

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgicio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

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

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUD MOJIMO B-VES
• ■ • -v-.j

RAŠTINĖJE ■ •'e;

1 MOOB- vye- 
VVOM'T MEET AMV 
WIL_O AJ-JINdAd-f?----
WE UAa/ENI'T oo*r 
A OUb4 AMOKJOS-r

Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus Vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

Kaina $2.00.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise.

I
vsb Night and Mornin^l
fflMįJJlINE Promote a Clean, Healthy Condition I

Del Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
wllarba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu- 

fine. Jis Atgaivins, Suramins .Pasmagins.

lOUR tSafefdrlnfantor Adult At all Druggists. IWritefoT Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

K/-yi1
pwią

WELL. V 
CAPTAJKJ^ |į 

w& 
CEOT-AtVJk^
<7TR.Ab4OEoĮ

MAVEN*T

THING
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NAUJIENOS
The LithuSnian Daily New« 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian New® Ptib., Cė., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

„i N, ■ ■■ I I |«| .ai*.-* *.. > n>m ». na » ■ ,

Subtcrlption Ratei:
58.00 per year in Canada
>7.00 per year outside of Chicago
*8.00 peg year in Chicago 
*3 per copy.

Entered as Second Clasa Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, m. tmder the act of 
March 3rd 1879. ,
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted SL, Chicago, 
in. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštui

Metams —.     88.ČO
Pusei metų --------------z 4.00
Trims mėnesiams --------- 2.00
Dviem mėnesiams —........... i.5o
Vienam mėnesiui —__ ___ __ .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija .. 8c
Savaitei...................   18c
Menesiui . ........ ............. .... 75c

Suvienytose Valstijose^ ne Chicago], 
paštai

Metams-------------- ---------------- - 87.08
Pusei metų 3.50
Trims mėnesiams ---- :------  - 1.75
Dviem mėnesiams —.*....*■ .... 1.25 
Vienam mėnesiui *i . 75d 

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpigintai

Metams -....... - — - ■ - 88.00
Pusei metų ........... .................... 4.00
Trims mėnesiams 2.60
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu ri užsakymą

gintis policijai itf trukdyti msdsto produktų gabenimą 
j mieštilš. Kaš gali tikėti šitokiu “Eltos” aiškinimu?

Vakar “Naujienosė” būva įdėta žinia, kuri išaiški
na ttloš Lietuvos ūkininkų nėramūrtius daug haturallš- 
kiau. Ten nurodoma, kad vargas privertė ūkininkus 
stoti į kovą. Prie žinios buvo pridėtas atsišaukimas, 
kuris ragina ūkininkus eiti į streiką prieš gyvenančius 
miestuose jiį išnaudotojus. Tame atsišaukime nėra 
pėdsako komunistiškos dvasios ir nėra nieko panašaus 
į kokių nors “svetimų valstybių” įtaką. Priešingai, ,at- 
sišaukyno autoriai smerkia svetimos dvasios prisigėru- 
sius elementas — ^surusėjusius”, “suvokietėjusius” ir 
“sulenkėjusius” ponus — kurie ^ūkininkui baigia kailį 
lupti”.

Bus negerai, jeigu Lietuvos valdžia vers kaltę ant 
“svetimų valstybių” ir nepažvelgs } tikruosius Lietuvos 
valstiečių reikalus. . \ v

■ .... .■''AVI.

kurie ‘'ūkininkui baigia kailį

* ....................... ..................................... . . i .... Į

DARBO PARTIJOS JUDĖJIMAS

Illinois Darbo Federacijos konvencijoje, kuri dabar 
yra susirinkusi Belleville mieste, eina agitacija už Dar
bo Partijos įsteigimą. Federacijos vadams šita idėja 
nepatinka, kadangi jie yra papratę veikti su senųjų, 
kapitalistinių partijų politikieriais.

Be to, Darbo Partijos idėja yra tarpe šios valstijos 
organizuotų unijose darbininkų pusėtinai diskredituo
ta. Jų. diskreditavo komunistiški mekleriai.

Tam sumanymui, kad darbininkai Amerikoje pri
valo sudaryti savo atskirų, nuo kapitalistiškų partijų 
nepriklausančių politinę organizacijų, buvo daug prita
rimo tarpe Darbo Federacijos vadų Chicagoje ir Illinois 
valstijoje netrukus po pasaulio karo. Už darbininkų 
partijos sumanymų stojo, pavyzdžiui, Chicagos Federa
cijos prezidentas Fitzpatrick. w

Norėdami, kad ta partija apimtų visas sroves, ko
kios tik yra darbininkų judėjime, jie sutiko, kad į jų 
jei tų ir komunistai. Šie pasinaudojo proga ir įėjo. Ta
čiau vos spėjo komunistai patekti i naujosios partijos 
komitetus, kai jie pradėjo senuosius darbininkų vadus 
niekinti ir prieš juos varinėti visokias intrigas.

Jie norėjo tų partijų “užkariauti” ir paversti jų 
savo klikos jnagiu. Šitaip komunistai elgiasi visose or
ganizacijose. Jie visur nori būti “bosai” —* nežiūrint, 
ar tai bus unija, pašalpos draugija, ar politinė organi
zacija. Jeigu jie negali organizacijų “užkariauti”, tai 
jie bando jų suskaldyti. \

Tokiu budu, vos užgimus tai darbininkų partijai, 
joje kilo ergeliai ir peštynės. Galų gale, sėniemsiemS 
Darbo Federacijos veikėjams kivirčai įsipyko ir jie pa
sakė, kad su komunistais jie nebenori daugiatts turėti 
jokių reikalų. Norėdami visiškai nusikratyti komunis
tiško gaivalo, jie pravedė unijų konvencijoje nutarimų, 
kad jos dauginus naujos partijos neberems, O kai uni
jos. paliovė jų rėmušios, tai ji ir pakriko.

Atmintis apie Šitų nepasisekusį bandymų ir šian
die dar baugina Illinois valstijos darbininkus. Todėl 
Darbo Partijos idėjai yra daug pasipriešinimo, nors 
Šiandie tarp eilinių darbininkų jau yra plačiai paskli
dusi mintis, kad nei iš republikonų, nei iš demokratų 
nieko gero darbo žmonės negali tikėtis. Jeigu ši mintis 
paims viršų Federacijos konvencijoje ir bus nutarta 
steigti Darbo Partijų arba bent jų remti, kai ji įsikurs, 
tai veikiausia bus kartu .nutarta neįsileisti į jų komu
nistų. Be šitokio apsisaugojimo tas darbas butų ir vėl 
suardytas.

“SVETIMŲ VALSTYBIŲ AGENTAI”

Kada valdžios turi ’bėdų, tai jos mėgsta suversti 
kaltę ant “svetimų valstybių agentų”. Taip elgiasi visos 
valdžios, bet ypatingai tos, kurios nėra žmonių išrink
tos..

Visi žino, kaip dažnai sovietų diktatūra kaltindavo 
“Antantos šnipus” ir “užsienio imperialistų agentus” 
dėl nepasisekimų pramonėje, dėl maisto trukumo arba 
dėl žmonių nerimavimo. Pradžių šitokiam budui aiš
kinti savo nelaimes “svetimų valstybių sąmokslais” bol
ševikiškoje Rusijoje padarė barškalas Trockis, kuris 
buvo laikomas “genijum”, kol jisai stovėjo sovietų ar
mijos priešakyje.

Kas skaito laikraščius, tas atsimena, kaip Trockis, 
Kronštadto sukilimo metu (1920 m.), diena iš dienbs 
skelbė, kad “užsienio imperialistai” papirko bolševikų 
jurininkus, pasipriešinusius žiauriai Lenino diktatūrai* 
Kai Lenino bašibuzukAi sukilimų numalšino,' tai paskui 
Maskva tų Trockio išradimų ėmė vartoti nuolatos, kai 
jai pasidarydavo riesta arba kai ji sumanydavo išnai
kinti kokius nors diktatūros priešus. Pereitų žiemų ji 
sakė, kad ir komisaro Kirovo užmušėjas turėjęs kokių 
tai ryšių su “Antantos agentais”, ir po priedanga gy
nimosi nuo “svetimų valstybių sąmokslo” Stalino žval
gybininkai tuomet išžudė šimtus opozicinių komunistų.

Dabar mes girdime, kad it oficialinė Lietuvos te^ 
legramų agentūra surado “svetimų valstybių agentus” 

aiškindama kilusias įvairiose Lietuvos vietose Vals
tiečių riaušes. Tie “agentai”, kartu su prisiplakusiais 
priė jų “komunistais”, girdi, sukurstė ūkininkas prte-

Apžvalga
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MIRS EMILIJA VILEIŠIENERugpjūčio 26 d. Vilniuje mirė žinoma - lietuvių darbuotoja, Emilija Vileišienė. Ji Veikė daugiausia su klerikalais. Prieš kelioliką metų ji buvo atvykusi ir i Ameriką.

■U— tėiis sprendimas, kurį mes galėjome priimti, yra: atidėti Lėvanevskio skridimą iki ateinančios vasaros. Mes Žiūrime į transarktikos skridimą kaip į svarbų mokslui ir praktikai uždavinį ir tikime jį atlikti. Bet mes atme- , tame bent kokius rekordų vaikymosi*”i Bet musų bolševikėiiai, kurie isteriškai rėkta dfcl F. Vait- kaus skridimo atidėliojimo, tą Levanevskio Žygio .atidėjimą !hUb savo skaitytojų paslėpė. Jie' nesako, kad yra “apgavystė”, jeigu orai neleidžia skristi sovietų lakūnams. Jie neda- ,-ro durnų “juokų” iš to, kad atyvOs tiekimo sistemoj ė pasi- i — kada eina kalba Apie bolševikišką lėktuvą J bet kada pernai buvo pastebėtas panašus defektas “Li- tuaniėoje 11”, tai mUSty bimbi- ffiai ir letariato rašalo išiiėjo/ " bfeniekindami Vaitkų, lėktuvą ir Grigaitį!
SU AREŠTUOTI i)U REDAK

TORIAI KAUNE

SKRIDIMAS RER ŠIAURĖS 
AšIGALj ATIDĖTAS KU 

•ftKMS Metams
n* •„La.“L. žinios” raŠo-f.“LeV^neVSkiO skridimo pėf šiaurės ašigalį ųfgantaato* I reiškė tfhkumų rius prof. šmidtas ‘TSSSO’ J atstovui pareiškė: Nerimta* ka ekspertyza konstatavo, kad LeVanevskiO lėktuvas neturi konstrukčijoš tfukū- mų, bet rasta įvairių defektų alyvos tiekimo srityje. Ekspertų komisija! pripažinusi, kad lėktuvo ekipažas, nutraukdama^ lėkimą, pasielgė teisingai* AlyVOš pristatymo sistemoje defektai likviduoti per kelias dienas po to, kai Levanevskis nusileidęs po pirnfo ''skridimo; 

Bet nepatogios oro sąlygos neleidžia lėkimą pakartoti. Rugsėjo mėn. VWs yra Visų vėliausias laikas ViSUOse metuose, tinkąs skristi pėf šiaurės ašigalį. Todėl viėhin-’

a'ntdriulill'iai “pro- švietėjai” kubilus

” praneša, kad suareš- Lietu'voš Ųkininko” re- ir “Jauni-i “L tuoti daktoriuš p. Oški mo” redaktoftos p. Kežinaitis.Tai? po to, kai Pasaulio Lie- i tuvių Kongrese btavo surengta rpaudos paroda, kurios tikslas bUVO parodyti, kaip auga lietuvių spauda!
~ 1 "T     «I--J J t !■!.-. J ......... ................... .■
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SVEIKATOS SKYRIUS
8J Bkjrtitj TtIM-kt. U Prjitoi 

AMERIKOS LIETOVIV DAKTA^V DRAUSUA 
. ■ .i.

TĖVU DĖMESIUI
U ,1H trTu 1>—g—.

Rašo Dr. Š. fiiežis, 
Chicago, m.Vargu butų galima rasti šei- mą, kuri nemylėtų savo vaikų, nelinkėtų jiems viso geriausio* šituo sumetimu tėvai juos siunčia į mokyklas, kurių sedanas jau prasideda. Jie būna švariai, grąžint aprengiami ftny^ gas neštai atsisveikina su savo vylimais tėvučiais. Tai gra- 

it! pažtami* Jul tai tautos ateitis^ tai tėvų paguoda, šis reginys sudaro rik paviršutinį h .. * - « toste tteveMas gludi jų sveikatoj. Tik sveiki vaikai gali turėti reikiamą pa* sisekimą mokykloje ir, bendrai, gyvenime. Ir tik iš sveikų vaikų tegali tauta tikėtis geros ateities, o tėvai jais pasididžiuoti.Kad vaikas šiaip taip gali Žaisti ir mokyLlą lankyti, tas dar anaiptol nepažymi jo sveikatos stovio. Yra daug ma-» žesnių trukumų, kurie Žymiai sutaiko normalį išaugimą kaip fiziniu, taip ir protiniu atžvilgiais. Tokie trukumai, jei laiku pastebiami, dažniausia lengvai bttaa pašalinami. Užtat kiekvieno vaiko sveikata tirift būti bėnt sykį į metus patik- rinta, t* y., vaikas turi būti gydytojo nuodugniai i išegzami* nuojamas.

gyvas ir noriai bėga į mokyklą. Mat, akiniai jam naują pasaulį atidaro, neš jis jau viską mato, kaip teikia.Sugedą, išpuvę dantys netik Veido išžiūrą sugadina, bet it šistėmatiškai labai daug pakenkia. Yra labai didelė klaida guostis, kad kiti, geresni dantys išdygs, čia jiAų dehtis- tas daug jam sveikatos sutaupys ir jį laimingesnių padarys.
, jrnm.iį h-.i ,----n,

Klaipėdos Mazgas

Visiems trukumams čia nėra Vietos. Suminėjau jų tik keletą, kad atkreipus tėvų dėmesį, neš tai neapsakomos svarbos vaikų gerovei. Reikia aiškiai suprasti, jog tai yra tėvų tiesioginė pareiga išauginti savo vaikus taip sveikais, kaip aplinkybės leidžiat’. Nuodugnus jūsų šeimos gydytojo egzaminavimas vaikų žymiai prisidės pasiekti šio tikslo.
4.

Laiškas iŠ Lietuvos
■ I Į t, I »!**

ria, pablyškęs; nevalgo kiek rei kia, tai yra ženklas, kad riOrš šū juo fiegėirak Jei kiuoSC atsitikimuose ' priežastis nepašalinama, tai jau jis neišaugs į stiprų vyrą ar moterį Jam progų gyvenime mažai tebus, už ką greičiausia tė- vams rugos> kad nesirūpino jo ifeVėikataiSakysime, vaikas dažnai sio- ^gas4^iį pagauna, miegodamas per burną kvėpuoja, ausys kar- tas nuo karto skausta ir menkiau už kitus girdi, būna piklius, neklusnus; Visa tai daž- ; niausią paeina nuo sugedusių

kasto-

ukininką fererozuOte terorizuoja. Tas ūkininkas vokiečių bankuose skolose paskendęs daros visas abejingas nebesukalbamas ir savotiško teroro pagautas nebedrįsta hitleriškai prbpogandai atsispirti.Lietuvos politiška veikla darniu gyvenimu negyvena, čia daug ko trūksta, tai tie trukumai ir savaip veikia Klaipėdos kraštą.Tokiose apystovose esant nėra vilties, kad Klaipėdos kraitė rinkimai išeina Lietu- ; vos valstybės interesų naudai. Nacionalistai įvairiais vardais pasivadinę rinkimų metu sudarys savo lizdus ir tuo pačiu duos progos vokiškam imperializmui rodyti savo ragus. Ir netolimoj ateity vis dar neteks tikro Klaipėdos krašto gyvenimo Vaizdo matyti ir vietos reikalai bus nustelbti vokiečių imperijos interesams.šiaip jau Klaipėdos kraštas ūkiškai daro pažangos it dabar daug geresnėse sąlygose gyvena, kaip Seniau vokiečių valdomas. Uostas gyvas, auga, ūkininkai palyginamai didelio vargo neturi, darbininkai nuolatine bedarbe ir nėra perdaug kamuojami* Bet bėda tame* kad Vokiečių valstybės agentai drumsčia ramų krašto gyvenimą ir neduoda jam normaliai pulsuoti.Didžiulės Europos valstybės atsidėjusios seka Klaipėdos krašto įvykius, nes joms nėra į svetimi Vokiečių imperialistiniai siekimai, bet tos valstybės perdaug nenori kištis į tuos visus reikalus, nenori vO- kiečius sudrausti ir sykį visam pasakyti, kad Klaipėdos krašto' reikalai yra išimtinai Lietuvos valstybės reikalai. •Ypač, anglai nenori vokiečiams galutinai tarti savo žo- : dį ir nustatyti jų užsienio politikos tikras veiklos ribas. Anglai ir toliau veda savo išlyginimo politiką. Saugodami savo kolonijų reikalą, nenori perdaug įsipikti vokiečiams ir žiuri, kad kontinento politikoj prancūzai irgi perdaug neįsigalėtų. Juk aišku, jei anglų kolonijos sukrustų, tai Britų

Artinasi rinkimai į Klaipėdos seimelį. Europos stambesni dienraščiai jau prasitaria rinkimų reikalu.Normaliais laikais joks Europos politikas nesuktų sau galvos mažučio Klaipėdos krašto proVincionAliaiš rinkimais, kur esama vos 96,000 gyventojų. O iš'tikrųjų, ar ne visviena butų, kokios rinkimų pasėkos butų nė taip' jau didelės valstybės, kokia yra Lietuva, kas jos mažutės provincijoj rinkimus laimės. Juk Visi tuomet žiūrėtų, kad tai yra visai naminis Lietuvos valstybės reikalas. Dabar gi tie rinkimai visai kitoj plotmėj atsistojo ir kitaip visi į juos žiuri.Hitleriška Vokietija nieku budU nenori prarasti savos į- takos, kad didesniems Europos įvykiams prasidėjus iš čia vokiečiai galėtų pradėti vystyti savo didelės imperialistinės politikos programą. Klaipėda jiems yra tas taškas, iš kur jie nori pradėti reVanšuotis, pradėti joti į rytų lygumas ir, sėkmingai darbą pradėję, Riekti sujungti Austriją su Vokietija ir padaryti iš Baltijos valstybių savo provinciją vokiečių kolonizuojamą, o rusų žemę paversti paklusnia sau pusiau-feOdale 'valstybe.Tatai mažutei Lietuvai tenka jau dabar vesti kovą su didžiuliu vokiečių imperijos milžinu.Vokiški nacionalsocialistai jau dabar pašėlusiai vysto savo rinkiminę programą. Paleido gandus, kad anglams jpadedant tuoj Klaipėdos kraštas busiąs prijungtas prie Vokiečių ir tuomet prasidėsiąs kerštas, visi Lietuvos šalininkai busią fiziniai išnaikinti, jų turtai atimti ir vokiečiams ištikimiems atiduori, — girdi; mažutė Lietuva nepajėgsianti ėia nieko padaryti, ar savuosius užtarti. Šiokį gandai Lietuvos mažai palavintą ūkininką veikia, jis abejingai dairosi ir nebeišmano kas daryti, i Hitlerio agentai zuja po visą Klaipėdos kraštą ir bailųjį imperijai ateitų tikras galas* 
; „i . >• ii»>■ > ti

Tai lyg atrodytų, kad Mažutė Lietuva palikta sau, vienui viena savo atsakomybe savo reikalus tvarkyti, taip kaip ji išmano ir moka./ Lietuva stovi kryŽkely vakafų ir rytų. Ji stovi skersai kelio vokiečių rytų politikoj. čia ji užmezgus tų mazgą, kurį atmezgant iš čia pasiryžus pulti slavų žemes. Tai visai nenuostabu, kad momentu iš SSSR Lietuva turi tikros paramos.Tatai visi seka dabar Klaipėdos seimelio rinkimus, nors jie turėtų turėti tik vietos reikšmės.Daug dar kam rupi, kad hitleriška politika pas save viduj turi pajėgumo, kiek nacionalistai pas save yra stiprus, o jei jie pas save dar pa- jėgingi, tai savaime aišku, kad kolkas sugebės ir Klaipėdos rinkimus paveikti. O tuos rinkimus veikti labai jiems lengva, nes vietos politiniai vi- suomenėninis gyvenimas nėra pakankamai išvystytas. Šitai labai gerai išnaudoja vokiečiai, ypač kad jų kapitalas Čia pusėtinai yra įsigalėjęs ir vis dar tebeveikia vietos ūkiškąjį gyvenimą.Klaipėdos krašto vokiečiai socialdemokratai, reikia teisybės žodį tarti, seniau vedė savo nacionalę politiką, todėl lietuvių darbininkų tarpe prarado Visišką pasitikėjimą ir šie susimetė į lietuvių tautišką organizaciją, kuri kolkas vaduojasi tik tos dienos reikalais, arba jų dalis pasekė komunistus, berods, visai neskaitlinga dalis. Tatai dabar vokiečių vietos Socialdemokratų įtaka visai yra sumenkėjusi ir krašto politikai visai nereikšniinga. Jei tik vokiečiuos nacionalistai smuktų, tai savaimi aišku, kad Klaipėdos kraštas gyventų visai sveiku gyvenimd ir daugiau nebūtų tarptautinės politikos objektu, o liktų tik išimtinai Lietuvos* ' valstybės reikalu, bet turbutį įį dar ne taip greit tų dienų sulauksime, neš dar nematyti, kad vokiečiuose greit pranyktų imperialistiniai šovinistinė karo dvasia. —Para Beitum.

turi
tarp
šiuo

“KULTŪRA” No. 6-7
MĖNESINIS ŽURNALAS Iš 

LIETUVOS 
Turinys:

Kultūros sutemos ir pasaulėžiūros 
krizė — B. Amalvis.

Europos išlikimas ir sunykimo simp
tomai —■ P. Kopustinskas.
Taurieji metalai ir pinigai — A. 
Vilčinskas.

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

musu laikus — Antanas Venclova. 
Victor Rūgo — poetas ir pilietis — 

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

tytoju tribūna, Įvairenybės.
“KULTŪRĄ” galite gauti 

“Naujienose” — 45c.
■ ■ - ■ t i, i ,r r,ta, g o i 11 i i ii  i——

NUKBM8JJS AUDROJE DIX1E LAIVAS GAL NEBUS IŠGELBĖTAS

yra paveikslas Dikie laivo, kurio visi pasažieriai buvo išgelbėti, kada audroj jis užvažiavo

Jam mokslus nesiseka, mokytoja dažnai bara, nes ne viską girdi kaip reikia; vaikai jį pešioja, tyčiojas ir nenori su* juo žaisti. Tėvai dažnai visai be reikalo jį bara ir net muša, vienok tas nei kiek jo nėpatai* so. Tokio vaiko reikia gailėtis ir gydyti, nes jis serga. Pašalinimas tonsilų ir adenot- dų tokiame atsitikime viską įptfrtal pagydys jr padarys jį normaliu.Kartais vaikas netik nemėgsta skaityti, bet' fr į mokyklą febai nenoromis eina, žinoma, jam mokslas labai nėsise* ka. tėvai aimanuodami skundžiasi, fcad turi labai nėgabą -vaiką. Gi tikroji priežastis, f ai matynio trukumas, kurį pa*: šalinus tinkamais akintai^ vai- ant seklumos ties Florida. Kapitonas su keliais jūreiviai paliko ant laivo ir bandė jį išgelbėti, 
kas staiga pasidarei gabus, Bet laivas buvo taip baisiai apdaužytas audros, kad gal iš jo nieko nebebus.
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NAUJIENŲ
Bankietas!

SEKMADIENY

SPALIO
(OCTOBER) Apiplėšė krautuvę

SOKOL HALL

Nusižudė

Pradžia 5 vai. vakare

TIKIETAS

Apiplėšė kompanijos

išneštas turtas.

Areštuota dar šeši as
menys dėl balsų sukimo

LIGONINES 
HOSPITALS

STOGAI 
ROOFING

BOILERIAI 
BOILERS

Crane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

TeL Rcpublie 0402

Šiame mieste

Įvimas. 
_!R AND ----- 1

pirkit 
pažystamas.

Užlaiko anglių jardą 
Gramt Works Coal

dabar nepirkti? Kam

MUZIKA, ŠOKIAI IR 
malonus svečių priėmimas

Užmušta orlaivio 
tarnautoja

~ SIUSKHIPER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

*12.00 
*45.00 

_*15.00 
_ *1.00
HOSPITAL

kodėl
laukti, kada bus prastas oras. 
Tada anglys bus šlapios ir da- 
stątymas šimtą sykių prastes
nis, negu dabar.

Taigi paklausykit Adam Ber- 
nadišiaus patarimo 
anglis- dabar.

Vakarienei keptos antys ir kiti 
gardumynai

TopraSo IfeUNOsžmohėšir 
teį patariaLietuvosbaria

Areštuota dar šeši asmenys, 
rinkimų teisėjai ir klerkai, ku
rie yta kaltinami suktybėmis 
parijusiuose balsavimuose. 
Viso dabar ryšy su šia byla 
yra areštuota 48 politikieriai 
ir politikieris. O apkaltintų 
kalbamoj byloj asmenų yra 75.

Cigaretas padarė $7000 
nuostolių

Chicagoj trečiadienį buvo 
sustojusi p-le Caledonia Long, 
nušauto Lousianos senatoriaus 
Huey Long sesuo. Ji Chiėa- 
goj permainė aeroplanu, skris
dama brolio laidotuvėms. Tarp 
kitko p-lė Long papasakojo 
reporteriams, kad ji keliais 
atvejais prašiusi savo brolį 
Huey išeiti iš politikos, bet jis 
neklausęs jos.

EGdden in Velveeta’s richlv mild 
Cheddar Chtese flavor are health- 
protective elementą of many foods.

It’s wonderful for children. Serve 
Kraft Vtelveeta—in ėamhvichee, m 
eooked dishes..»often!

Chicagoj buvo sustojusi 
nušauto senatoriaus 

sesuo

Prie teismų darbuojasi teisė
jų padėjėjai — masteTs in 
chancery. Iki šiol, kaip visuo
menės tarnautojai, jie nemo
kėjo federalių pajamų taksų. 
Dabar betgi vidaus pajamų 
(internal reVėUUe) komisionie- 
rius, Guy T. Halvering, įsakė 
pajamų kolektodiams surinkti 
visoj šaly davinius, kiek kuris 
master in chancery uždirba. 
Dėlei to nužiūrima, kad Hal
vering ruošiasi iškelti klausi
mų, ar tie teisėjų padėjėjai tu
ri būti paliuosuojami nuo fede
ralių taksų mokėjimo.

Automobilis užmušė se
nyvą moterį 

Automobilis, kurį operavo 
\Villiam Page, 23 metų, 64 
Wood st., Gtetė, Užmušė Au
nu Mikelį, 72 metų moteriškę, 
5949 West NoYlh avė. Aniia 
Mikei buvo motinė trijų šunų, 
kurie Visi tarnauja kaip poli
cininkai.

Mokyklos vaikai are 
štuoti

Ubeh Wilhelmmb Į

Patogi vieta dėl užėjimo, 
draugiški žmonės ir mandagus 
patarnavimas. Čia turi pro
gų kų nors laimėti, duodami 
tikietai, kuris turi lucky gali 
gauti už dykų kvortų degtinės 
arba pusę keiso alaus, tas da
linimas dovanų įvyksta kas 
dvi savaites. Pėtnyčioms žu
vis už dykų. . Prto&ivisi

ZACKIERY C. PIETKlHWlCŽ
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 11 diena. 12:00' valan
dą nakti 1935 m., sulaukęs. 2(5 
metų amžiaus, gimęs ChiCago, 
Illinois.

Paliko dideliame nuliudime 
moteri Eleonore, posūni Vikto
rą, podukrę Estella Frailkie- 
wicz, uošvi Matt Wabiel, mo
tiną Marijona ir patėvi Joną 
Stasiukoni, du broliu Walter 
ir Mommert, dvi seseris Euge
nija ir Vahdą Patrick, švogerį 
Matt ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4458 S. Honore St. Telefonas 
Lafayette 9562'

Laidotuvės ivyks šeštadieni 
rugsėjo 14 dieną, 9 vai. ryto 
iš namu i St. Koše of Lima pa
rapijos bažnyčia, 48 St. ir 
Ashland Avė., kurioje atsibus 
gedulingos pamaldas už velio
nio siela, o iš ten bus nulydė
tas i šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Zackiery C. Piet- 
kiewicz giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patarha- 
vima ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Motina, Broliai,
Seserys, Patėvis ir Giminės

Patarnauja laidotuvių direk
toriai Ežerskis ir sūnūs, Tel. 
Pullman 5703. ,

;f»,' X

AUTOMOBILIŲ Tais
AUTOMOBILES REP.

itobert Lewis, 42 metų, 714 
Buckingham pįace, ir John 
Hinckly, 42 njj., 4712 Malden 
street, pateko į bėdų. Jie, 
mat, ' buvo bizny, supirkinėjo 
veislinius šunis.

Bet .štai ko^ijbudu supirki
nėjo: iš Edvvardo Gogino jie 
pirko šunį UŽ $50. Parašė jie 
čekį $75.00 ir užmokėjo, o 
Gogin jiems ’davė cash $25 
grąžos. Jų čekis sugrįžo neiš
mainytas, o $25, kuriuos Go
gin davė, jam^ nebegrįžo, ne-r 
besugrįžo nė šuva.

-Panašiu jau budu “prikir- 
po” jie ir Williamų Hayterį, 
8508 So. May st., ant $15. Už 
šitokį biznį dabar ir Lewis ir 
Hinckly atsidūrė šaltojoj.

Thit ddicious cheese food lt
DIGESTIBLEAS^MILK 

1TSELFI .

JOSĖPH J. ŠTASUbANI

- Persiikyrč su šįųo pasauliu 
rugsėjo 10 diena. 8:00 valandų, 
vakare 1935 m., sulaukęs 70 
metų amžiaus, gimęs -Lietuvoj.

Pirmiau gyveno adresu 3236 
S. Halsted St.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų Adolfą ir dukterį Otilliją.
Kūnas pašarvotas randasi 

10627 S. Homan Avė. Cedar- 
crest 1391.

Laidotuvės ivyks 'pėthyčibj, 
rugsėjo 13 dieną, 9:00 vai. ry
te iš namu i Chištiania bažny
čią, llth St. ir Homan Avė., 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas i šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. ą. Josėph J. Stasu- 
Įanio giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs ir Duktė.

Patarnauja laidotuvių direk
toriai T. P. Kerrigan Sons, 
Tel. Prospect 0031.

Naktį iš antradienio į trečia
dienį tapo užmušta p-lė Meta 
Joan Barch, 23 metų. Mergi
na dirbo kaip patarnautoja 
pasažieriniuose -orlaiviuose 
(stewardess). Ji kų tik išlipo 
iš orlaivio atskridusio iš Ne
bark, N. J», ir gelbėjo pasažie- 
riams išlipti. Matyti nepaste
bėjo, kad propeleris dar suka
si, ir prisišliejo per arti prie 
jo. Propelerio užgauta mergi
na mirė vietoj, Gyverto Ghi- 
cagoj adresu 5143 Kenwood 
avė.

Trys plėšikai pasigavo Tho* 
masų Armitage,. 4350 Belden 
n ve., kiirs tarnauja kaipo nąk^- 
tinis sargas Bosley Wrecking 
kompanijai, 2500 Elston avė. 
Sumušę Armitage plėšikai įsi
veržė į kompanijos ofisų ir 
čia ėmė šeimininkauti. Kiek 
žalos padaryta kompanijai, 
patirs kada taps nučekiuota 
paliktas

RADIATORIŲ. FENDERIU IR 
body Paisymas

Automobiliu malevojimas, radiato 
rių valymas, 100% garantuota.

R & R RADIATOfc AND 
BODY CO.

H. C. Reichert, Jr. J. F. 
Reuther, Jr, 
Įsteigta 1920 

3572-74 Archer Avenue 
Phone Lafayette 7688

Lucky Tavern
3139 So. Halsted St.

CICERO 
jau nuo senų laikų Adam Ber- 
nadišius 
vardu - 
Yard, 16th St. ir 49th Ct. — 
Adam Bernadišius pataria vi
siems namų, savininkams dabar 
nusipirkti anglių ir prisipilti 
aruodus,. Jis sako, jogei dabar 
anglių kainos nėra aukštos, 
bet jos gali pakilti. Taipgi da- 
statymas dabar yra parankus; 
anglys sausos. Taigi, dabar 
pirkdami anglis namų savinin
kai padarys sau daug gero.

Juk anglis pirkti reikės. Tai

Anksti trečiadienio rytų po
licija mėgino sustabdyti po
rą vyrų važiavusių automobi
liu. Nepažįstami vyrai pas
pruko nuo policijos skvado 
prie Šactamento bulvaro ir 
West Ohlo gatvės. Kiek vė
liau betgi tie patys vyrai iš
mušė Wolfsono krautuves lan-

Tapo areštuoto Fred Wit- 
tingham, 17 metų, 4460 Ferdi- 
nand st., aukštesnėsės mokyk
los mokinys. Areštuotas ir jo 
draugas William Thompson, 
19 metų, 827 North Laramfe 
st. Policininkai berniokus nu
tvėrė, kai jie dalinosi grobiu, 
pelnyta apiplėšime National 
Tea Company krautuvės adre
su 5210 Mil\vaukee avė.

Ir karalienės turi vakacijas arba atostogas, nors jų paval
diniams išrodo, kad visas jų gyvenimas yra tik vienos atosto
gos. čia matome Hollandijos karalienę Wilhelminą su savo 
duktėre princesa Juliana smagiai praleidžiančias laiką vakaci- 
jošfe Škotijoj. Karalienė kų tai piešia, o jos duktė žiuri į savo 
motinos artistiškų pastangų rezultatus.

4832 So. Hermitage avė., per
šauta krūtinė ir pilvas. Prieš 
mirtį Pasinskį atsipeikėjo ir 
paaiškino, kad jis pats persi
šovė, dėl nesveikatos mėgin
damas nusižudyti.

P. CONRAD | 
STUDIO 

420 63rd St 
Enjtiewo»d 6883-5840 

Dar gražiau, modemiš- 
Mau Įrengta.

THE BRtDČEPORT ROOFING CO.
Ąr justi atogaa reikalauja patai-* 

lymo? Pašaukite mus ir mes paša* 
kyšime kiek kkžtuoš įtaisyti. Mes 
taipgi daroma visokį blikotystia

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
AldFAfcETO TVARKOJE

Uis skyrius yra vedamna tikslu pagelbsti mun skaitytojamfl bu- 
uirasti, kur galima nusipirkti (vairi* paprast* ir nepaprastu 
daiktų, Intais* ir reikmen*. Jeigu U teipanM* Ha skelbimu Be
galite susirasti kb jieškot, pakaukite Naujiena^ Omai 8500, Ir 
klauskite Biznio Patarėjo, Čia j*s gausite informadj*, jeigu tik 
j* boa galima gauti.

Gaisras kįlęs adresu 6348 
Nortli avė., padarę nuostolių 
apie $7,tX)0. Manoma, kad 
gaisras išsiplėtojęs iš numesto 
smilkusio cigarete.

i>|,*nce8s Juliana

Palicija rado antradienį kru- 
muokšliuose prie 71 gatvės ir 
Galifornia avė. bučerninkų 
Matthew Pasinskį, 40 metų,

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ 

MF Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

Taupyki t pinigus užtikrintoj vietoj, 
U. S. Government įstaigoj, F. S. and 
L. Ins. Corp. 'apdrausta kiekvienos 
ypatos iki $5,000.00.

Mokam dividendą 
—- kas 6 mėnesiai. Pra- 

eityje išmokėjom 4% 
1 EDtRAL oAVINGS O kurie moka mene- 
ANP<LOAN*AJiOC4AriON «inę — 5*.

OF CHIČAGO
2324 So. Leavitt Street

Telefonai CANAL 1670
JUSTIN MACKIEWIGH, Prezidentas.

SVEIKATOS KLINIKA
Tonsilai išimami

Vaikams
Palagaa ligoni

nėje ■ e ■ > e >ai Aiw —e—

Akušerija na-
o**,.*#** 1*#*..*.****

Medikais egzami-
nadja

DOŪGLAS PARL_______
1900 S, Kedtie Avė.

JUOZAPAS JAKAITIS
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

rugsėjo 9 dieną, 9:50 valandą 
vak.'1935 m., sulaukęs 41 me
tų amžiaus, gimęs Panevėžio 
apskr., Ramigalos miesteli.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliūdima- 

moteri Sophie Jakaitienę, duk
terį Aldoną, broli Mikolą, se
serį ir švogeri Kazimierą ir 
Vincentą KriŠtapaičius, pussese
rę Marijoną Grinienę ir rdaug 
kitų giminių.

Kųnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioje, 3319 Li- 
tuaritea Avė.

Laidotuvės ivyks subatoj 
rugsėjo 14 dieną, 1:30 vai. po 
piet iš koplyčios i Tautiškas 
kapines.

Visi a, a. Juozapo Jakaičio 
gimines, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse.. ir suteikti 
jam nraskutinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė, Brolis,
Sesuo, švo gėris. 
Pusseserė ir Giminės.

Patarnauja lajdotaiyiu direk
torius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM. 

24 valandų patąrnąv ! GUARANTEED BOIlll 
WELDING SERVICE 

3240 South Archer , 
ibldkhi Į vakaras mib Aš!___
JeL Virginia 1930. . ........ ..

CH1CAG0S
ŽINIOS

■ imi ulMiiii, X'Witi i'taart. "

Kelia taksų mokėjimo 
klausimą
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TURTINGIAUSIA MERGAITĖ SU SAVO VYRU Pasidairius CL ASS1F1ED ADS

Chicagą
Rašo Gandas

PRANEŠIMAI

CLASSIFIEDADS
For Rent

Rakandai-Įtaisai

$30.00

O H. Lorillard &>., in

ŠvefaanC AMERIKOS CIGARETEI

BET NIEKADOS NE ERZINA

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Financial
Finansai-Paskolos

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

stipendiją
Šachmatų mohikanai 
Vaikai, laikas namo.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phono Yards 8408

i, nes lei- 
udriko radio 
L^ t u ves—-viša- 

tinkamai

Liepų ir Černauskų 
bendras frontas

St. Rimkus ir vargonai
Konkurencija dakta

rams

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

bet Gertas gavo ją 
už atsižymėji-

REIKIA merginos prie namų dar
bo. Gyvenimas vietoje. Humboldt 
6919, 2219 N. Rockwell St.

8 kambarių murinę cottage, cemen
tinis pamatas, lotas 25x133, randasi 
netoli 31 ir Halsted St. Netoli baž
nyčia, mokykla ir žaidimų vieta. Ge
ra transportacija, kaina $2500. Jei 
reikės parduosime išmokėjimais.

einantį sekmadienį įvyks jų su
tuoktuves. Jaunasis čemauskas 
yra advokatas. Vestuvės bus 
p. Liepos užeigoje Justice Park 
Gardens.

volėmis 
Edivardas 
Engleivopd augštesnėje 
kykloje (high school) 
vienus metus lanke Chicagos 
universitetą.

Universitetas išviso suteikė 
45 , stipendijas. Daugelis stu
dentų gavo stipendijas tik po 
to kaip išlaikė specialius eg
zaminus, 
be egzaminų

COTTAGE 5 kambariai ant 75x 
125 žemės furnace šiluma; prieina
ma kaina. Neatsišaukit nedėlioj.

5712 S. Racine Avė.

puotoje, kuri
vardas ta-

buvo 1631 McReynoIds 
— Northsidietis.

RENDON 2, 3 ar 4 kambariai ap
šildomi ir garadžius, ženotiems ar 
pavieniams. Rali ir savo rakandus 
turėti. 4913 S. Keeler Avė.

Situation Wanted 
Darbo Ieško

REIKIA siuvėjo dirbti prie mote
rų rūbų. Turi būt patyręs, 190 N. 
State StRoom, 402.

REIKALINGA mergina prie abel 
no namų darbo prie mažos šeimy 
nos, kuri nori gerų namų šaukite 

Spaulding 9195

gollY ! \ 
tur. sut 5 
G6RA BŪTI 
JAVA/AM 
/R PILA/AM
OLD z 

cH-ARRY/

Jaunas lietuvis daktaras Ei- 
sinas yra pastoviu (resident) 
daktaru Lewis Memorial Ma- 
ternity ligoninį ėe, kampas 30 
ir Michigan avė. I šių ligoninę 
daug lietuvių moterų eina su 
palagais, nes čia moterys su 
palagais priimamos už ma
žiausių mokestį. Ligonine da
ro didžiausių konkurencijų 
daktarams ir tokia konkuren
cija daktarai yra labai nepa
tenkinti. Buvo ir protestų 
prieš tokias žemas kainas, bet 
niekas negelbėjo. Ligoninė 
mat yra kardinolo Mundelei- 
no globoje.

REIKALINGA moteris dirbti rui 
minghouse.

2126 S. Halsted St.

BEKERNĖ pardavimui, sena ištai
ga. randasi prie 63 St. Daromas ge
ras biznis. Dabartinis savininkas 
išbuvęs 10 metų, nori pasitraukti iš 
biznio. Hemlock 0548.

Kaip yra skriaud 
žiami namų savi

ninkai

NAMU SAVININKŲ. ATYD AI 
Musų biuras guteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. f Maža narinė mokes
tis, Atdara kasdien. nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau Šiuo adresu virš 

50 met.

MUZIKOS MYLĖTOJU DĖMESIUI! 
IŠPARDAVIMAS

Per 35 metus pardavinėju accordio- 
nus, klernetas, kornetus, trumpets, 
trombonus, saksofonus, barabanus ir 

“i. Muzikos instrumentus tai
sau pigiai.

GOLDSTEIN,

M r, Webster’is taip nesakė. Bet mes 
manome, joge i Gasparas Milquetoast ruko 
Old Golds .. . nes kaip kitaip jis. butų taip 
greit atjauniejęs?

< ' r

o

Tai yra speciali vilione Old Gold. Jie 
yra nepaprastai lengvus iš rinktinio taba
ko ; kelia aukštyn, bet nepuldo dvasioj.

KĄ$ A4AA/OTH ] 
ats/tiko su 
MUSU JAUA/U \ 
SENIU? JIS 1 
YRA GYVUMAS.
VISOJ J 

. PUOTOJ r

Uoliais šachmatų lošimo pa
laikytojais po Dro Kaspučio 
mirties Chicagoje iki šiol pa
lieką adv. K. G ūgis, Juozas 
HertmanaviČius ir Dr. A. Ži- 
montas. Tai yra musų šach
matų mohikanai.

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

S. E. SOSTHEIM & SONS 
Store Fixtures.

1900 S. State St. CALumet 5269.

AS /veriKĖČIAU 
J£| NEMAT/ClAU 
Pats savo

AKIMIS

Ka matė ir nugirdo 
Senas Petras

A. Kampikienė jau 
sveiksta

REIKALINGAS patyręs barberys 
arba išrenduosiu jam barberne su 
fikčeriais. Atsišaukit greit. Prie
žastis — turiu du bizniu.

7132 S. Racine Avė.

Garnys, skrisdamas iš Šiau
rės į pietus ir ieškodamas šil
tesnio krašto žiemai, apsijau
kė Bridgeporto kolonijoj. Už
sukęs adresu 817 W. 34th st. 
4 d. rugsėjo, jis paliko iJbHi&i 
Helen Yuškienei gražų ir svei
kų sūnų. Motina ir sūnūs ran
dasi švento Kryžiaus ligoni
nėj, bet jaučiasi gerai ir grei
toj ateityje sugrįš namo. >

S. V. Rtfmchakų naujos ali 
nes kriktšynų 
įvyko rugsėjo 7 d 
po suteiktas “Lithuanian Bara

Cernausko sūnūs ve 
da Liepkite

Kada mirė Amerikos tabakos monopolistas ponas Duke, 
jis paliko dukterį' Doris, o jai paliko visus savo turtus, siekian
čius šimtų milionų dolerių. Ji tapo žinoma kaipo turtingiausia 
mergaitė pasaulyje. Daugelis vyrų mėgino prie jos it jos turtų 
prisišlieti. Bet ji pati susirado vyrų, kurs sutiko padėti jai 
tuos jos milionus leisti. Tai buvo tūlas James H. R. Cronwell. 
Pasiėmęs įtokį sunkų darbų, jis tuoj išsivežė turtingiausių nuo
takų į kelionę aplink visų pasaulį. Jiedu jau spėjo apvažiuoti 
pasaulį ir atvyko į Honolulu, kur jų šis paveikslas buvo nu
trauktas. Jaunoji išrodo linksma, o jaunasis dar linksmesnis. 
Tur būt milionus lėisti galų gale yra gana linksmas užsiėmi
mas.

ZIUR6KJ t 
CASPARĄ 
zvuuąuEToAST?

S/VAIZDUOK 
Jj SOKAMf .

2658 PARKSIDE AVĖ. kampinis 
1% aukšto muro namas, gražus, 5 
kambariai, stikliniai porčiai, tile va- 
na. 2 karu garažas, apkainuotas tei
singai. Tel. Mendius, Dearbom 0109 
arba Berkshire 1812.

BAILIOJI SIELA ’ jGAUNA Jauny Minčių NAŠLĖ moteris priversta paau
kauti arba išmainyti 5 kamb. muro 
bungalow Marquette Par. Taipgi 
bizniava muro narna Southsaidėj. 
Kas pasiskubins, nesigailės. Tel. 
Yards 0145.

NAMAS PARDAVIMUI, 1318 W. 
71 St., mūrinis, 2 flatų, 5-6 akmba- 
rių, 42 pėdų lotas, kaina $5800.

$700 įmokėti, 5 kambarių medinė 
cottage, 50 pėdų lotas, cementuota 
gatvė, netoli 63 St. ir St. Louis 
Avė., $2.200.

HAAKER 
3938 W. 63rd St.

Help VVanted—Femaie 
Darbininkių reikta

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

netoli 27 ir
1700. Del paran-

Dainininkas Stasys Rimkus 
pasirodė savo balsu ir daino
mis iš dideles radio stoties W. 
L. S., kuri yra girdima visoj 
Amerikoje. Sako, kad tos sto
ties muzikos žinovai pripažino 
Rimkaus balsų labai geru ra
dio balsu ir tinkamiausiu re
liginėms dainoms prie vargo
nų akompanimento. Nebe rei
kalo St. Rimkus ir pas lietu
vius yra labiausia pageidau
jamas giedoti, laidotuvėse, ši- 
toj jį§ gą|į tapti visos 
Amerikos .garsenybė, jeigu ta 
didelė radių, ątotis duos jam 
progos. Palųikesim jam pasi
sekimo.

žinomo 18 gatves apielinkėje 
biznierio p. Černauteko sūnūs 
Edvardas yra susižadėjęs su

Lietuvis advokatas A. J. Pi
kelis, kitą syk dirbęs su advo
katu K. Gugiu, dabar turi sa
vo praktiką išskirtinai tarp 
rusą.

STORAGE RAKANDU BARGENAI 
$200 importuoti kaurai ....... $25.00
$300 kaurai ............................... $35.00
Parlor, miegkambario ar vai 
gomojo kamb., rakandai .......

Atdara vakarais ir nedėlioj 
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

North Westsidėj antradienį, 
rūgs. 10 d. mirė county ligoni
nėje Benediktas Balčiūnas, 
daug metų išgyvenęs Chica
goje. Benediktas Balčiūnas 
paėjo iš Rokiškio miestelio. 
Amerikoje jis giminių neturė
jo. Lietuvoj paliko brolio vai-

REIKIA PATYRUSIU PARDAVI
NĖTOJŲ, gali pasidaryti nuolatinių 
pažinčių ir pradžioj gali uždirbti 
nuo $60.00 iki $75.00 i savaite —- 
komiso pagrindais — pardavinėti. 
APKALTI SIENAS IR STOGUS 
DENGTI ir kitas 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.

Tik vienas jaunuolis lietuvis 
gavo garbės stipendiją iš Chi
cagos Universiteto. Tai Ed
ivardas R. Gerčas, 3313 South 
Union ,ąvenue. Tą stipendiją 
(two-year honor scholarship) 
jis gavo už geriausią mokslo 
rekordą mokykloje sykiu su 
pasižymėjimu vadovybės prie
volėmis studentų veikloje.

Gerčas mokinosi
mo- 

ir jau

Pereitų šeštadienį p-nia An- 
nų Kampikienę, žmonų plačiai 
žinomo valgomų daiktų krau
tuvės savininko Petro Kampi- 
ko, 3231 So. Parnell avė., išti
ko nelaimė. P-ia Kampikienė, 
eidama į savo namų antro au
kšto kambarius, paslydo ir 
puldama ant laiptų taip skau
džiai susitrenkė, Itad net ke
turias dienas išgulėjo negalė
dama pasijudinti.

Dabar p-nia Kampikienė 
jau gali truputį‘ vaikščioti, 
bet atrodo, kad dar daug lai
ko praeis iki ji galutinai pa
sveiks. —B.

dise”—-Lietuviškas Rojus. Reiš
kia, Chicagos lietuviai įsigijo 
nuosavų rojų adresu 8106 So. 
Halsted St. Norintieji patekti 
j Lithuanian Paradise turi tik 
atsiminti jo adresų.

Pp. S. V. Rumchikai visiems 
puotos dalyviams taria širdin
gų ačiū už skaitlingų atsilan
kymų.

šį vakarų nų0 8 iki 8:45 v. 
iš stoties WH^C bus puikus 
dainų ir muzikos radio pro
gramas, kurioj pasiklausyti 
kožnam bus platonu, nes lei
dėjai—Jos. ~ 
ir rakandų 
dos deda pastigus 
prirengti ir pąįvųirinti savo 
prbgramus. Reikia pastebėti, 
kad pereito sekmadienio Bud- 
riko programai * iš stoties . W. 
A. A. F. nuo 5 iki 5:30 po pie
tų irgi pasižyipęjo savo įvai
riu ir gražiu Jūriniu bei nau
dingais pranešįpiųis. Bravo>

# K—Dainbriušį

TAVEkN pardavimui — geroj 
vietoje — Biznis gerai išdirbtas — 
pigiai — Priežastis apleidžiu miestų, 

2540 W. 45 PI.

Dar viena musų gražuolė 
buvusi “Miss Naujienos” ište
ka. Tai panelė Fausta Liepia
te, ponų J. Liepų dukrelė. Jos 
sužiedotinis. ir busimas vyras 
yra Eddie Černauskas, žino
mo visiems Jurgio Cernausko, 
daržų savininko sūnūs. Rods, 
kad tarp Liepų ir Černauskų 
familijų pradity buvo šiokios 
fokios kovos ar pykimosi, nes 
Liepa su Čerpausku buvo kon
kurentais biznyje. Bet dabar, 
kad Liepiate pasidarys ponia 
Cernąuskienė, visi praeities 
dalykai bus užmiršti, ir tos dvi 
familijos.be abejo sudarys 
"bendrą frontą”. Jos jau ben
drai rengia puikiausią vestu
vių balių Liepos darže.

MES MOKAM CASH
Už Real Estate bonus, pirmus 

morgičius, tax vvarantus, stocks ir 
t. t. Defoulted arba ne. Rašykit 
arba pašaukit.

PAUL CHESSICK & CO.
19 S. La Šalie St.

Franklin 2971

Mes manome, jogei Išrišome misterijų

Gasparo "JAUNU MISI V

kitokiems reikalams. Vėliausiu 
laiku, kada p-as Kampikas pa
prašė, kad nuomininkas išsi
kraustytų iš jo namo, tai jis 
persikėlė gyventi pas savo pa
žystamus, o kai kuriuos baldus 
paliko ir duris užrakino. Pra
ėjus dar porai menesių, savi
ninkui teko kreiptis į teismų 
ir užmokėti $25, kad iškraus
tytų likusius nuomininko bal
dus. Tas parodo, kad namo sa
vininkas ne tik nuomos nega
vo, bet dar turėjo, primokėti 
$25 už iškraus tymų. Argi ma
žai panašių nuomininkų ran
das, kurie nuskriaudžia įlamų 
savininkus? —B.

pabaiga rugsėjo mėnesio, nes 
Henry Ford turįs neblogų mar- 
ketų savo karams.

Taipgi teko nugirsti, kad 
Pullman ir Calumet pasažieri- 
nių vagonų dirbtuvės pradės 
dirbti spalių mėn. 1 d. pilnai it 
dirbs neblogai per ilgų laikų. 
Kiek tame yra teisybės, tai at
eitis parodys.—Senas Petras.

Ar jau esi narni Chicagos Lietuviu 
Draugijos? Jeigu nesi, cai 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 
$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.

Įsi rašyt Draugijon galima per mū
šų konkursantus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai i Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visų dienų, o nedėldieniais tiktai 
nuo 9 ryto iki 1 po piet.

Chicagos Lietuvių Draugija, 
1789 So. Halsted St.

(‘‘Naujienų” name — 2-ros lubos)

Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of 
A. susirinkimas ivyks pėtnyčioj rug
sėjo 13 dienų Amalgamated Centro 
name 333 So. Ashland Blvd., 7:30 
vai. vak. Malonėkite dalyvauti visi 
nes yra daug svarbių reikalų.

—- Valdyba.

6 kambarių mūrinė cottage, karš
tu vandeniu šildoma, 27 2 
Lime St., kaina j 
kūmo išmokėjimą!

Siaur-rytinis kampas Polk ir 
Spaulding St., 12 flatų mūrinis, mo
derniškas, įplaukų $4200, kaina 
$16,000.

75x125 lotas, 150 pėdų nuo kam
po 71 St. ir Kedzie Avė. Kedzie 
Avė eina pro Marouette Parka, kai
na $6,000.

JOHN F. McGUANE 
2959 S. Halsted St.

Central 1461

Taigi po rugsėjo 21 dienos 
Chicagos vaikai ir mergaitės 
visi turės būti namie po de
vintos valandos vakare. 15 mi
nučių prieš 9 vai. staugs gais
rininkų sirenos, persergėdu- 
mos vaikus, kad paliktų gatvę 
ir bėgtų namo. Šešiolikos me
tų mergaitės tą irgi turės da
ryti, bet ir tos turės pasisau
goti, kurios gal yra 18 metų,' jų dalis 
o išrodo kaip \§-kos. Už vai- 1 ■ "
kų neklausimą turės atsakyti 
tėvai. Žingeidu, kaip tas bus 
įvykinta.B. Balčiūnas seniau buvo 

gerai pasiturintis pinigiškai, 
bet depresijos laikai sunaiki
no ir jo turtų. Paskutiniuoju 
laiku jis t 
kurią valdžia teikė. Gyvenimo, dirbtuvė vėl pradės dirbti 
vieta 
Street

5 RUIMU geras mūrinis namelis, 
vana, elektros šviesa, cementuotas 
basementas, vienam karui garage, 
geriausioje Bridgeporto vietoje prie 
33-čios ir Lowe Avė. parsiduoda tik 
už $2600.00.

80 akrų geros žemės farma, 40 ak
rų dirbamos žemės ir 40 gero miš
ko, Misouri valstijoje. Parsiduoda 
tik už $1000.00.

Dasižinokite pas
N. C. KRUKONĮ

3251 S. Halsted St.
Tel. Victory 1233

Dažnai girdime nusiskundi
mų, kad Chicagoje valdžia ir 
namų savininkai žiauriai pasiel
gia su nuomininkais, kad išme
ta j gatvę tuos, kurie neužsi
moka nuomos.

Tokius nuomininkus dažniau
sia pateisina bolševikai. Bet 
namų savininkai į tuos skun
dus žiuri kitaip. Mat, namų sa
vininkai turi mokėti valdžiai 
taksus ir išleisti nemažas su
mas pinigų namų taisymui, o 
kalbami nuomininkai nepagelh- 
sti padengti teikiamų išlaidų, 
tik savininkus > dar daugiau ap
sunkina. Kų gi pagalios namų 
navininkai turį darytį?

štąi galima imti,, fkaipo pa
vyzdį, tūlų nuomininkų, kurį 
užlaikė ir iš kurio negavo nuo- 
inos per keturis mėnesius Pet
ras Kampikas, 3213 :So. Par
nell Avė. šiam nuomininkui 
Chicagos miestas teikė pašalpų 
ir davė pinigų užmokėti nuo
mų savininkui, bet nuominin
kas tuos pinigus suvartodavo p. Liepos duktere Fausta. At

RADIO
Šiandie Budriko programas

Real Estate For Sale
_____ Namai-Žemė Pardavimui

5 KAMBARIU mūrinis bungalow. 
furnace šiluma, 50 pėdų frontas, 2 
karų garažas.

7239 S. Western Avė.

Teko nugirsti, kad Henry 
Ford' automobilių dirbtuvė, kw- 
ri randasi prie Torrence avė. 
ir 126 gatvės, nuo rugsėjo 15 
d. užsidarysianti neapribotam 
laikui, nes maino naujus Fordo 
karu, t. y. įveda 1936 metų 

gyveno iš pašalpos, ’ modelį. Numatoma betgi, kad

Personai 
Asmenų ieško

IEŠKAU Juozapo Augučio, paeina 
iš Tauragės apskričio, Kusių kai
mo. Buvo vedes moteri šidlaviškę 
Antanina Daktariuke. Seniau jiedu 
gyveno Johnston City, III. Jie pa
tys ar kas kitas malonėkite duoti 
man žinių, Augustas Damulis, 1104 
Washington Avė., Johnston City, 
Illinois.

_______ Automobiles_______
NIEKO NEĮMOKĖT — 12 iki 18 

mėnesių išmokėjimui. Įst. 15 metų. 
Overhauling, body taisymas, male- 
vojimas, apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radios, viršai, stiklai, fen
deriai, apskaitliavimas, towing dy- 
kfti

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

familijos.be



