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Kultūringas sodžius
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Motina ir duktė pa
šo senatvės pensijų

Lenkai vėl laimėjo 
baliunų lenktynes

Lietuva gins Klaipė 
da, sako Smetona

yra 
Lai-

Anglijos ir 
ir per An-

GibraltatouosHs uždarytas.
Laivų apdraudė pakelta

Vieno karo pavojus 
neišnyko, o jau at

siranda kitas

Prezidentas panaikino sutartį 
delei Vokietijos dii 
vimo Amerikos prpJ

Lakūnai muštynėse 
lėktuve užmušė 
basebolininką

metų, yra 
ir tas iš- 
Nors jis

žemės 
stovi

CLEVELAND, O., rūgs. 17. 
■—Dvynukai William ir George 
Buellow per 59 metus gyveno 
krūvoj ir niekur nesiskyrė. Jie 
abu ir mirė kartu—suvažinėti 
automobilio.

Jungi Valstijos pa 
naikino muitų sutar 

tį su Vokietija

MILAN, Italijoj, irugs. 17.— 
Italų Alpinu kliubas praneša, 
kad penki kalnų laipiotojai su
šalo prie Van Masino miesto, 
kur didelį kalnų laipiotojų bū
rį užtiko staigi sniego audra.

Du kalnų lapiotojai taipjau 
sušalo ties Bergamo, užėjus 
staigiai audrai ir šalčiams.

Kaimas, kuris daug 
skaito

kai. Jj baliunas
vis dar’ tebėra ore, kuomet ki
ti baliunai, išrodo, yra nusilei
dę. Tai butų trečias paeiliui 
lenkų laimėjimas.

Amerikiečių baliunas nuskri
do 450 mylių, bet kiti dar ma
žiau.

Graikija protestuoja 
prieš Italijos 
karo laivus

HERRIN, III., r. 
gene Overstreet, 4 
prigimtas plaukikas 
gelbėjo jo gyvastį, 
tik vieną kartą buvo maudytis, 
bet įkritęs į šulinį jis įstengė 
išsilaikyti vandens paviršiuje 
iki jį kiti žmonės išgelbėjo.

7 žmonės žuvo Alpų 
kalnuose

ATHENAI, rūgs. 17. —Pir
moji neutralė šalis pasisakiusi 
prieš Italijos karinius pasiruo
šimus yra Graikija, kuri nuta
rė užprotestuoti prieš Italijos 
“pakartotinas laužymus (tarp
tautinių įstatymų”.

Protestą liko nutarta pasiųs- 
ir po trijų Italijos torpedinių 
laivų aplankymo Graikijos salos 
Seriphio, iškalno nepranešus 
apie jų atsilankymą.

Bus karas, jei tautu 
sąjunga bandys Mus- 

solini sulaikyti

ADDIS ABABA, rūgs. 17.— 
Nežiūrint gręsiančio karo pavo
jaus, amdrikiečiai daugumoj 
vistiek pasiliko Ethiopijoj ir 
nesiruošia ją apleisti. Apleido 
tik kelios misionierių žmonos it 
jų vaikai.

Apie 50 amerikiečių gyvena 
sostinėj, o 85 gyvena šalies 
gilumoj. Kiti svetimšaliai irgi 
nesiskubina apleisti Ethiopia. 
Dagi ir iš pačių italų tik bū
relis valdininkų sugryžo nam<^ 
o kiti pasiliko.

čia dabr gyvena apie 100 
korespondentų ir fotografų.

BELLE, Mo., rūgs. 17.—čia 
senatvės pensijų paprašė moti
na ir duktė. Ir pilnai teisėtai, 
nes motina yra 94 metų am
žiaus, o jos duktė-r-73 metų.

vairuoti, ypač

WiĮjn
čampioną Fredą Perry. Po to jam jau nebuvo sunku sumušti 
Sidney Woodą finaluose, kurie įvyko Forėst Mills, N. Y., ir 
tapti daugiau negu visos Amerikos čampionu. Allison yra iš 
Texas. čia jis nuimtas su taure, kurią laimėjo.

jura
laivų
prie Malta
kanalo.

MAYVILLE, Wis., rūgs. 17. 
—Henry Rosin, 38 m. ir trys 
jo maži vaikai žuvo kerosino 
eksplozijoj ir po to kilusiame 
jo name gaisre.Automobilius užmu 

še dvynukus

ną, kai naciams prašant, lieka 
panaikinta Jungt. Valstijų ii 
Vokietijos draugingumo ir pre
kybos sutartis, kuri buvo pa
daryta 1932 m.

Vokietija yra 
tybė susilaukusi 
koncesijų. Tas 
grįšią Italijai ir

pirmoji vals- 
panaikinimo 

pats dabar 
Danijai.

WASINGTON, rūgs. 17. — 
Prezidentas Rooseveltas vakar 
įsakė panaikinti visas muitų 
koncesijas, kuriomis Vokietija 
naudojosi, einant valstybės sek
retoriaus Hull padaryta sutar
timi apie abipusių muitų paleng
vinimą.

POCATELLO, Idaho, 
—Blenda Townley, 18 m 
mušė vietoj ,kai jai laike oro 
karnivalo šokant iš lėktuvo, ne
atsidarė parašiutas.

Nepaprastai smar 
kios audros Angli
jos pakraščiuose

NEW YORK, r. 17
New Yorke ir Brooklyne rasti 
užmušti trys žmonės, du jų tu
rėję kriminalius rekordus. Spė
jama, kad juos nužudyta sąry
šy su kokiu-nors raketų.

Prisibijo Vokieti 
ios Puolimo
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LAUŽADIŠKIS, Biržų v. - 
VIII 15 f .po didelių karščių 
užėjo smarkus lietus su perkū
nija. Perkūnas trenkė uk. J. 
Tamulėno klojimą ir padegė. 
Nors ir atvyko Kraštų dv. gais
rininkai, bet buvo vėlu— klo
jimas ir jame buvęs pašaras ir 
suvežti javai bei įvairus ūkio 
įrankiai sudegė. Nuostolių daug. 
Klojimas buvo apdraustas Ag- 
eniškio seniūnijos savitarpio 
draudimo nuo ugnies draugi
joje.

Iškonyse perkūnas įtrenkė uk. 
Šileikos tvartą ir jį sudegino. 
Netoli esančius kitus trobesius 
pavyko apsaugoti nuo sudegi- 

Įmo.
Krikščiuose tą pačią dieną 

buvo smarkus lietus su perkū
nija ir ledais. Ledai smarkiai 
apdaužė šio kaimo pasėlius. Be 
to, siautęs didelis vėjas apdras
kė trobėsių stogus ir aplaužė 
medžius. Tokio smarkaus lie- 
taus ir perkūnijos Biržų ir 
Papilio apylinkėje dar nebuvo

• šią vasarą.

SEMENIŠKIAI, Biržų v. — 
Kaimas neperdidžiausias tik 20 
šeimų, tačiau skaito nemažai. 
Štai ką semeniškiečiai skaito 
šiais metais: “L. Ūkininko” 14 

1 egz., “Jau- 
‘D. žemaičio” 
” 1 egz., “Aš 
“Uk. Patarė

jo” 2 egz., “M. Rytojaus” 1 
egz., “Arg. Liet. Balso” L egz., 
“Bendro Darbo” 12 egz., “Sėjė
jo” 2 egz.

Pažyjmėtina, kad “U Ūki
ninkas” baigia išstumti kitus 
savaitinius ūkininkų laikraščius. 
Bendrai semeniškiai skaito pa
žangiąją spaudą. Tik 1 šeima 
neskaito.

VARŠAVA, rūgs. 17.—Nors 
galutinų žinių ir nėra, bet kaip 
išrodo ir šių metų tarptautinės 
baliunų lenktynes laimėjo len- 

Kosciuszko”

Valstybės mano, kad Hitleris 
ginklu taikosi pasigrobti 
Klaipėdos kraštą

NAUJIENOS
Thk Lithuanian Daily Nkws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.» INC 
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Dar šis kaimas ir savo 
ukiu žymiai aukščiau 
už kitų netolimų kaimų ūkį. 
Jie žymiai daugiau užaugina be
konų, ir pieno ūkis gerai stovi. 
Pas juos ir melioracijos—nu
sausinimo darbai jau atlikti 
reiškia “varlių karalystės” — 
balos nusausintos. Bravo, rai- 
tininkiškiai!

ABERDEEN, Wash., r. 17.— 
Vakar čia pasimirė Šamuel 
Benn, 103 metų amžiaus, seniau 
valdęs visą šį miestelį, kuris 
buvo pastatytas ant jo .žemės, 
kurią jis 1868 m. pirko po $1.15 
už akrą. Bet mirdamas betu
rėjo tiktai namelį

egz. įvairių 
nių. ‘Liet,

LOS
Misionierius McNally ir jo pa- 
gelbininkas liko nuteisti 30 die
nų kalėj iman už apšmeižimą 
kito tokio pat misionieriaus.

RAITININKŲ, Merkinės v. 
—-čia yra apie 44 šeimos—ūkiai, 
kurie prenumeruoja virš 70 

periodinių leidi- 
Ukininko” pareina 

12 egz. ir “Jaunimo” 5 egz. 
Nors čia ir prigijusi spauda, 
bet dar yra daug (apie* 12) 
šeimų, kurios jokio laikraščio 
neprenumeruoja. Užtat yra ke- 
lioš šeimos, kurios prenume
ruoja po 5—6 egz. Ar tai ne- 
pavyzdys inteligentams— valdi
ninkams ! Be to, dar šiame 
kaime yra trys knygynėliai: 
jaunimiečių, šaulių ir jaunųjų 
ūkininkų. Ir tais knygynėliais 
visi naudojasi—knygos

Chicagai u apylinkei federa 
’io oro biuras šiai dienai prana- 
tauja; ? .

Giedra, biskj vėsiau.
Saulė teka 6:31, ledižiasi 

6:58.

TORONTO, Ont., rūgs. 17. 
—Basebolininkas Len Koenec- 
ke, narys Brooklyno Dodgers 
jaukto, liko užmuštas, lėktuve 
muštynėse su lakūnais virš 
Long Branch arklių lenktynių 
lauko.

Koenecke liko savo jaukto, 
kuris dabar yra $t. Louis, pa- 
liuosuotas visam sezonui. At* 
vykęs į Detroitą jis pasisamdė 
lėktuvą nunešti jį į jo namus 
Buffalo.

Lėktuvą vairavo lakūnas Jo- 
seph Mulųueeney su savo pa- 
gelbininku Irwin Davis.

Išpradžių Koenecke buvęs ra
mus, bet paskui ėmęs nerimau 
ti ir pradėjęs trukdyti lėktuvo 
vairavimą. Nuvarytas į kitą 
sėdynę jis greitai susimušė su 
Davis. Muštynės buvo labai 
smarkios, taip kad net sunku 
buvo lėktuvą 
kad Koenecke visą laiką ban
dė pastverti ir patį lakūną.

Pradėjus Davis šauktis pa- 
gelbos, lakūnas Mulųueeney pa
leido vairą ir pastvėręs gelež' 
galį, kelis sykius smogė beis- 
bolininkui į galvą. Kada tasis 
sukniubo, lakūnas greitai ftu- 
sfileido iemėn, dagi gerokai ap
daužydamas savo lėktuvą.

Nusileidus, Koenecke rastas 
jau negyvas. Abu lakūnai su
laikyti policijos.LONDONAS, rūgs. 17. — 

Baigiant nykti vilčiai išvengti 
Italijos karo Afrikoj, Anglija 
pradėjo sparčiai stiprintis Vi
duržemio juroje.

Sukoncentruotas
Anglijos laivynas staigiai išny
ko, ir manoma, yra kely j Vi
duržemio jurą.

Gibraltaras liko sustpirintas 
ir jame stovi keli didieji Ang- 
ijos karo laivai. Uuostas liko 

visai uždarytas prekybos lai
vams.

Visa Viduržemio 
pilna Anglijos karo 
vai koncentruojami 
salos ir prie ‘Suezo

Italijos .laivynas liko paskai
dytas, bet jis yra daug silp
nesnis už Anglijos laivyną.

Lloyd laivų apdraudos fir
mos, dęlei gręsiančio karo, pa
skelbė, kad prekių laivai, kurie 
plaukia į Viduržemio jurą ir 
Suezo kanalą, turi gauti atski
rą karo apdraudą už daug au- 
gštesnes kainas ir ten paprasta 
apdrauda nebeveikia.

smarkumo 
laivai ėmė 

Juos gelbėti 
Daugelis

LONDONAS, rūgs. 17. — 
Smarkiausias uraganas, kokio 
neatsimena šių laikų jurinin
kai perėjo pietinės 
Airijos pakraščiais 
glijos kanalą.

100 mylių į vai. 
audros užklupti 
šauktis pagelbos. 
išplaukė kiti laivai 
laivų skaudžiai nukentėjo. Kiti 
gi stengės pasislėpti artimuose 
uostuose.

Daugelis mažesnių laivų liko 
sudaužyti bangų pačiuose uos
tuose.

Audrą pajuto ir Anglijos 
saiįsžemis. Brighton miesto 
audra apvertė gatvekarį ir vie
ną žmogų užmušę, o 20 su
žeidė.

Traukinių vaigščįojimas veik 
visur sutrukdytas. Lėktuvai ir
gi negali skraidyti. Kai kurie 
miestai liko visai izoliuoti, nu
trukus visokiam susisiekimui.

135 amerikiečiai vis 
tiek pasiliko Abi

sinijoj

PARYŽIUS, • rūgs 
Mussolini vėl įspėjo

Anglija dar labiau 
stiprinasi Vidurže- 

mib juroje

Nuostolinga 'perku 
nija

pasaulį 
kad kils karas, jei tautų sąjun 
ga bandys paskelbti boikotą, ai 
stversis priemonių Italiją su
laikyti nuo karo Afrikoj.

Tą įspėjimą Mussolini pada
rė laikraščiui Le Matin.

GENEVA, rūgs. 17 
tų sąjungoje, kuri čia dabar 
laiko savo posėdį, jaučiamas 
naujas didelis susirūpinimas.

Ikišiol tautų sąjunga rūpi
nosi tik kaip Italiją sutaikinti 
su Abisinija ir neprileisti ka
ro Afrikoj. Bet štai dabar 
staiga atsirado naujo karo pa
vojus. į

Tautų sąjunga sujudino Hit
lerio pasakyta pereitą sekmadie- 
nč Nuremberge savo “reichsta* 
gui” kalba, kurioj jis aštriai 
puolė Lietuvą dėl Klaipėdos. Vi
si mano, kad Hitleris taikosi 
ginklu atsiimti Klaipėdą^ kad 
privestų prie naujo karo.

Lietuvos užsienio reikalų mi- 
nisteris Lozoraitis gabiai atsa
kė Hitleriui tautų sąjungos su
sirinkime, pasiūlydamas arbi- 
truoti ginčijamus klausimus.

Tečiaus, kaip atrodo, Hitle
ris jokios arbitracijos nenori 
ir ruošiasi briautis į rytus.

Franci j a jau užklausė Angli
jos, ką ji darys, jei Vokietija 
pradėtų pulti Klaipėdą. Ar ji 
sutiks pritaikinti sankcijas Vo7 
kietijai? Anglija dar nedavė 
aiškaus atsakymo, primindama 
Franci jos svyravimą 
jos karo. .

Nesusitaiko ir dėl

“Supraskite mane gerai”, 
griaudeną Mussolini. “Mes nie
kad nedarysime jokio karinio 
žingsnio prieš Europos šalį. 
Bet jeigu karo aktas bus pa
pildytas prieš mus, tai reikš 
karą. Italija jo nenori, bet 
ir jo nesibijo.”

Mussolini ypač nepatinką, kad 
Italijos karui priešinasi Ang
lija, kuri pati dominuojanti 
visą pasaulį, bet neleidžianti 
Italijai pasigrobti nors šmotelį 
žemės Afrikoj.

Tautų sąjunga yra 
sirupinusi ir dėl Italijos. Ita
lija atsisako nuo bet kokio kom
promiso su Abisinija ir trokš
ta vien karo.

Didelė didžiuma valstybių su
tinka pritaikint Italijai sankci
jas. Bet Franci j a vis dar svy
ruoja.

Penkių valstybių komisija 
skubiai ruošia savo rekomen
dacija Italijai ir Abisinijai. Bet 
nebesusitaikoma ir pačioje sub- 
komisijoje. Turkija sako, kad 
komisija daro perdaug didelių 
nusileidimų Italijai ir nenori 
prisidėti prie rekomendacijų.

Tos rekomendacijos bus pir
miausia paduotos tautų sąjun
gos tarybai, o paskui Italijai ir 
Abisinijai. Tečiaus nė vienai 
pusei jos nėra privalomos, bet 
tik bus pasiūlytos kaipo pagrin
das tolimesnėms taikos dery
boms.

Bet jau iškalno pranašauja
ma, kad Italija be didelių svars
tymų tautų sąjungos rekomen
dacijas atmes.

Italijos 
labai su

Šis prezidento įsakymas įeina 
galion spalio 15 d.

Tokis griežtas valstybės žin
gsnis tapo padarytas delei Vo
kietijos diskriminacijos prieš 
Amerikos prekes.

Koncesijų panaikinimas įei-

egz., “L. žinių” 
nimo” 7 egz., “
1 egz., “L. žodžio
esu visur” 1 egz.,

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

PALANGA, rūgs. 17. —Lie
tuvos prezidentas Antanas Sme
tona pirmame per šešis metus 
pasikalbėjime su laikraštinin
kais pareiškė, kad Lietuva yra 
pilnai įsitikinusi į teisingumą 
ir legališkumą savo pozicijos 
Klaipėdos reikaluose ir savo 
poziciją yra pasiruošusi ginti 
prieš tarptautinį teisingumo 
teismą.

Bet jeigu nebus atsižvelgta 
į teisingumą ir legališkumą, tai 
Lietuva vistiek yra pasiryžusi 
ginti Klaipėdą visomis savo 
jėgomis.

Pasak prezidento, visi nesu
sipratimai Klaipėdoje paeina 
vyriausia delei Vokietijos su
stabdymo importo ir tuo dary
mo ekonominio spaudimo į 
Klaipėdą ir į visą Lietuvą, taip
gi dėl Vokietijos vedamos ne- 
atlaidžios kampanijos.

Tokia didelės valstybės pro
paganda suklaidina mažo kraš
to gyventojus.

“Klaipėdos krašto seimelio 
rinkimai įvyks rugsėjo 29 d.”, 
pareiškė Smetona. “Ir Lietuvos 
respublikos valdžia garantuo
ja, kad tie rinkimai pilnai lais
vi, kaip būdavo praeity. Jei 
valdžia numatys kokius reika 
lingus pakeitimus rinkinių pro
cedūroje,f  tai tie pakeitimai bus 
padaryti pilnai prisitaikant 
prie Klaipėdos statuto.

“Klaipėdos kraštas nėra , di
delis. Klaipėda mums yra eko
nominis reikalas, o ne politinis 
klausimas. Mes esame perdaug 
maža šalis, kad užsiimti politi
niais žaislais ir per daug ma
ža šalis, kad vesti kontr-pro- 
pagandą. Mes remiamės tik 
tuo, kad Klaipėda yra Lietuvos 
vienintelis uostas. Ir laisvė ir 
išlaikymas Lietuvos yra bran
gus jos žmonėms dalykas”.
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THE W0RLD AT 
AGLANCE

by Dr. E. G. Peters

was being ger- 
a judgeship by

dictatorship are

Dictatorship and Assassination 
A Maker of “Reds” 
A Victory For Peace 
Taming the “Done WoK*’ 
The Task of Big Business 

------®------
Huey P. Long, iron-h»nded and 

vindictive dictator of Lomsiana, 
died by a bullet from Dr. C. A, 
Weiss, a brilliant young surgeon, 
whose father-in-law 
rymandered out of 
Senator Long.

Assassination and
equally abhorrent, eąually unAmer- 
ican. Būt dictatorship and tyranny 
always breed assasinations or at- 
tempted assassinations, as history 
shows.

Hence, while we moura Huey 
Long, as one of the most colorful, 
crafty, and able of American poli- 
tical “bosses”, let us remember that 
he sowed the vdnds of dictatorship 
and tyranny, and that he 
reaped the whirlwind of 
tion.

For 
perish

————   ...... ..................- ---------

h^gher than in 1933, worfcers are 
worse off than they were jthen.

Cbief canse of the depression was 
too much of the industrial product 
going to business men, and too little 
of it to the reeeivers of wages and 
salarics. Consumers were unable to 
buy the prodtets of farm and fac- 
tory. Those product then piled up, 
stopping or ąharply lessening fur
ther production. PLosjng factęries 
mpant ^isęharged vorfcmen thrown 
on relief.

To prevent depressipns, consump- 
tion mušt keep step Arith production. 
Only when wage earners get a lar- 
ger part of the industrial product 
can they buy the goods from factory 
and farm. This lagging of consump- 
tion befrind production, greater now 
than in 19^3, means that another 
depression is just around the corner, 
even before the present one is over 
for the great mass of the popula
tion.

Another depression means discar- 
ding capitalism. H means bringing 
in some system of production for 
ūse insteąd of for profits.,

Conseąuently, unless big business 
puts back to work most of the 11,- 
000,000 now jobless, big business is 
destroying capitalism.

he 
by

who takes the 
the gun.

gun shall

naturally 
assasąina-

Courier

interesai followęrs who Ustened in- 
tenly as varmus plans unfolded. 
However, as a» prganization in i|s. 
embryo, so to speak, it showed it- 
self slow, cautious, feeiing around 
for the right leadership. That waš 
evidenced by the electipn of a new; 
president, a chap they felt personi- 
fied progrese. As jpdividuals thpre 
was more rpsponse,

Two invited speakers helyec| the 
young men and wpmen to mujtiply 
their doubts and strenghten their 
oppositjon to various polięies, mili- 
taristic and imperialistic. One speak- 
er put it liko this: Only the blindest 
of the blind can see that further 
travpl down the road of suspidon, 
fear, bitterness, hatred and arma- 
ments will lead to the precipice of 
war and devastation. Yet the start- 
iing fact is that few people are 
doing anything to chąpge the direc- 
tiou in which the nątion is ow 
traveling. Blindly and carelessly wę 
are staggering toward the chasm. 
His speech made a profpund impres- 
,sion op the conference who voted 
to adopt a resolutipn to form com- 
mittes to study the situation.

What seemed to effect the con
ference the mpst was the suggestion 
to adopt a resolution to promote 
the Lithuanian language in certain 
high schools. The vote was unani- 
mous tp do such a thing. And now, 
just likę that, they have it before 
them. We shall see.

WHAT OF THE FUTURE?

bers fOr the meeting session.
Listen, men--havp spmę pi|y for 

yęur fejjow-man and ęorrespendent 
who ijs usuaUy blamęd for anything, 
that goes wrong anyway. Spare him 
added burdens by coming to meet- 
ipgs and rehearsals and keeping 
these gals in cheęfc And yųu mep; 
who have nęvęr been with Birute, 

need your hęlp too, both mprally 
and physically. The girls would 
adore a courageous tenor or two or 
more, and low-.down bass.es, ąnd yqu 
woutd w-in the undying gratitude of 
Birute men, adrift in a sea of femi- 
nįnity.

“—-O-
Mo?e notes tpnight; ąnd therą’s 

no better time to start than the 
present. I^hen yoų’ve reąd this cp- 
umn, put a' check on your cuff, or 

where you please, a check to re- 
mind you of a Birutė rehearsal at 
Sandara Hali, 33rd and Halsted Sts., 
8 P. M. tpnight ąnd evęry Thųręday’ 
night. Be there. You’ll get a hearty 
welcome, a glad hand, backed npt 
by mere form and convention, bųt 
by re.al hospitality and appreciation.

And girls, your pharming altos 
and sppranos alwąys , lend a more 
than pleasing chorai effect. Wę cąn- 
not get alpng Withput you, so be 
not shy about attending.

Won’t you men and girls heed the 
plea of a correspondent who ęver 
w?ites and hopes to try a notę or 
two you?

fęund ourselves . in the midst of 
shrubbery at least waist high, and 
not a trail wa§ iri sight. The reck- 
less and the adventurous would 
hąve gonę on, būt gentie, home-lo- 
ving girls found the prospect too 
pyerwhelmipg. Besides, all kinds of 
stięky brambles found a way of ad- 
hering most tenaciously to sweaters, 
dresses and trousers, thus making 
life momentarily miserable.

Farewell, Happy Scene.
It all ęnded about five hours from 

the time of arrival. The šame moon 
looked down from a different part 
of the ,sky. The sky a sjlvęry 
blue, we were įired, the mosąuitoes 
węre even more daring, and home 
seemed to be calling. Such was the 
mood. Būt we had many happy mo
ments tucked away for all time.

With some regret, we clambered 
into automobilesį waved goodbye to 
comrades, took one lašt look at the 
scene of our revels, and rodė away. 
The enginę hummed. A soft night 
breeze blew in through an open

eyelids apart 
weary eyes 

a countryside 
moon’s

evening

enve-

— a 
it is

window and kept the 
to further entertain 
with the ’ beauties of 
flitting by under the 
loping rays.

’Twas an excellent
memorable one. Though .now 
gone, it shall ever retum along roe- 
mory’s paths to awaken a smile 
and a laugh. ,As the correspondent 
rodė kome, he coudn’t help think- 
ing—“There are no richer treasures 
than pleasant moments long remem- 
bered in life’s after-lanes.”

—A. A. Stelmok

Sandara Hali, at 814 West 
ffird St. įpili be the scene of 
the Lithuanian Uni ver sity 
Club’s annual meeting, Sun- 
day Sept. 22, 2 P. M. Elections 
will take place and plans for 
the coming season ivill be dis- 
eussed.

A. Montvid, M. D. ~
West Town State Bank Bldg. 

2400 West Madison Street
Vai. 1 |ki 3 po pietų, 6 iki 8 valp 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597
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A.L.Davidonis, MJ).
4910 S. Mtehigan Avė,

Tel. Kenvood 5107
VALANDOS:

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

Apart šventadienio dr ketvirtadienio.
1 ......................... V <>.■ ■ "ir

Dr. V, A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

month to live on—that is

/v

Naujos Radios
SIUSKFTPER.

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. HYde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St 

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

$1700 a 
what 14-yeąred Elaine Storrs Fru- 
eauff is allowed by the Surrogate 
court of New York, even though 
she lives with her mother.

During 1935, 20,000,000 Amer- 
icans, about one-sixth of our totai 
population, were on relief, according 
to Harry L. Hopkįns, federal relief 
administrator. While a family on 
relief, no matter how large, is never 
allowed m ore than $25 a month for 
rent, Elaine gets $544.00 monthly. 
She is given $211.50 monthly for 
food, though a person on relief get 
$10 a month "for food.

What this little rich giri spends 
for rent would house 21 families on 
relief, and what she spends for food 
would feed 21 persons on relief.

What do the wife on relief’ and 
the man on the park bench think,of 
Elaine’s $1700 a month to live on?

The Elaines make more 
nists than all the agitators 
land.

commu-i
in t|ie

lead of

Spain,

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistafs

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki ,8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.
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Dr. Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
OUsas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

t

AKUŠERĖS
Mrs. Anelia K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

What the effect of the conference 
will be only time can tell. Many of 
the delegates will undoubtedly pass 
thru an emotional slump following 
the enthusiasm pf the conference. 
Būt the leaders were confident that 
whatever eagerness does remain in 
the hearts of the youth will be suf- 
fjipient to leave remarkable impro^a 
—an impress of independence in 
thought and aętion, of rationalism.

It is to the youth that we look for 
indication of future progress. The 
trend of youth is decisive—the fer- 
vor may cool, the brigther colors 
may fade, būt the essential is there 
and it will influence and ęolor the 
years tp come, Youth pf today of- 
fers civili zation a hope of better 
things—legs intolerance, less šuper- 
stition, less pandering to convent- 
ions and institutionsdfor theifr own 
sake. Youth is determli>n6<iuito khow 
the why and vhorforef ‘ ..to -.have 
reasons for what it does, hojvever 
misguided, for a little time, some of 
those reasons may be. Ultimately, 
beyond a douht, youth will find the 
right reasons; youth is dynamię, 
and the force of hgalthy life can 
never err far from the way that is 
best and fullest for all that life 
holds. And youth is corageous
will always darė to do what its el- 
ders have lošt the vim and impul- 
siveness to attempt, Once a tradi
tion is really defied ąnd shown to 
be outgrown, it is ended; once the 
new js tried and found to be worthy, 
it is won.

MOONLIGHT ON FRIDĄ Y 
THE 13TH

Birute gathered at 7:80 P. M. on 
the Sou.thwest Hy, and Western 
Avė. One miscreąnt held ųp the pa
rade by coming late. Ąlas, and 
alaeky; *twas the correspondent.
With an upraised Rand in a Hitler 
salute, he sheepishly, or was it bra- 
zenly, yelled a greetirig under the 
bright, nearly full moon.

Gazing fondly at the glory of the 
moon, wę quickly found our way 
intę the woods, Cars parked, harrel 
tapped and minds Happy, wę gath- 
ered in the ęleĄring around which 
lay toopds, deep and mysterious. It I 
was a perfect setting for fun and 
gamętSt i A

Ohasingz slipping O.vęr the dew- 
wet grounĄ, we r^p around in 
circįles, baękward ahd forwaxd, and; 
in many other dĮrections as well,' 
until, tired by $uch ipįvigorating ac- i 
tivitjęs, we found šolace in chopping' 
trees, dragging logs, and loping off 
exceąs branches.
A Fire, Mosq.uitoe§, and Warking. 
v-'Ąi' Jjįiįį y|t).U^įįd} į f .'.ąheerily J soon • 
enough. Around it sa£ . a clrcle—a'| 
charmęd cw©leT*-Where inosq(uitoes 
did not phoose ' to ttę as brąve as 
they were in the moonlight. Dęspę- 
radoes — reckless, cruel, unmerci- 
less bugs—those jno&ąuitoęs.

Then there was ~ą walk to search 
for the river. Vve ’f^und a canal, 
and even its straight, mah-mąde 
stone banks looked charming enoųgh 
by Ahe light of the moop, which 
štili beamed dpwn most calmly and1 
benighly.

Later, a walk in i the woods was 
blocked by weeds, tręęs and bushes. 
Venturing sin some, distancę,

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas Virginia 0036

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėjioj pagal sutarti

Now, that our convention is over, 
leVs get back to our work, and, 
bdieve me, our work is quite se- 
rjpys. I see where our members will 
have to roll their sleev.es up and 
carry a few harikerchiefs to wipe 
their sweat off their brow. Artists, 
better preparę with some paintings 
fpx our great Art Exhibit that 
will surp.ass even the one sponsored 
by the government of Lithuania at 
the Fair Department Store, lašt 
winter.

Good news:l The Lithuanian lan
guage classes will be sponsored by 
the LYS. Anybody, member or out- 
sider, young or old, is welcome to 
join the classes. Leave your narnės 
wjth the officers of your branchęs 
and as soon as sufficient number Pj 
narnės will he obtained the classes 
will commence. We particularly urgę 
the LYS members to sign up. Then 
during the Lithuanian meetings 
that will be held once each month 
i n all branches, we will have a good 
opportunity to practice the language 
while conducting the meeting.

Ghcsts, spooks, elfs, nimphs, 
fairies and what have you-are en 
route to attend the greatest Spooky 
Masquarade to be sponsored by the 
LYS on Nov. 2nd. “Visi Velniai ir 
geri muzikantai” will be there also, 
therefore, prepare your cpstumes 
and be there too. Spookiest costu- 
mes will first prizes. Th.ere wilį be 
plenty prizes to distribute.

Question? Did you not think that 
His most royal High Kness A. C. 
R. looked grand or dignified (?) 
while conducting the convention? 
With two beauteous secretarles at 
his sides (Panele Venus Tumosaitė 
ir ponia Aniceta Munarinienė).

Here is what Bernice Jasinskas, 
of Dvorak Park, exclaimed. “Well— 
fan mah brow:! Looks likę Katy has 
had a bit of remodeling done during 
the summęr.” What does shę meąn 
by that, Kate? Is it your tan, your 
permanant or is it something else?

Each branch is meeting now re- 
gularly. Members are reguested to 
attend the sessions and fall in line 
with the others doing their share in 
the activities for the coming vvinter. 

į — XYZ.

ZENITH, PHILCO, 
G. ELECTRIC, 

CROSLEY, RCA 
VICTOR, ARCADIA 
1936 modeliai yra 
gerinti, kad yra 

klausytis. 
Jūsų seną(radio

ADVOKATAI

it

taip pa
matomi

primam

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1310.

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1310.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—

i r x -'f ■ ' ' * • f ' • 1pagal sutarties.

Jos. F. Sudrik

Dentistas 
Valandos nuo 9—9 

2420 West Marųuette Road 
arti Westem Avė. Hemlock 7828 
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Dr, A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija: 
2519 West 43rd St 

VALANDOS: nuo 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 no pįet, nuo .6 j.kį 8-39 vak. 
kasdien.' Nedehomis nuo 11 iki 1 p. p 

Tęi. LAFAYETTE 3051.

INCORPORATED

Telephone: Bo.ulęvard 2800 
JOSEPH J. GRISK 

ir
Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai 

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

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

Kiti Lietuviai Daktarai.

* Dr. Margeris
3325 So. Halsted St 

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone Boulevard 84833417 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705all the 
Poland, 

not yet 
United

——
Following the courageous

Great Britain, fourteen more Euro- 
pean nations have pledgcd their fuli 
support to the league of nations in 
applying “sanctions” to prov.ent Mu-. 
solini from ravisbing Ethiopia, a 

.nernber of the league. Of 
Vuropean nations,
md Nazi Germany have 

backed the league.
States has pledged substantial sup
port to that body under the Briand- 
Kellog peace pact.

Slowly būt steadily, under the 
able statesmanship of England, 
world opinion and world power have 
been united against Mussilini’s 
wanton aggression on Ethiopia.

Even if 
projecting 
upon his 
eventually 
power of
has won a victory for peace.

------ ----------
‘queer charac- 
or, as we call 

“mis-
all these

The BIRUTE Didžiausi Radio pardavėjai 
Chicagoje

UJ»B'■ "I ■■■■■ imi—    i ihį .. ■■■ II         «■■■■■ .1

Laidotuvių Direktoriai
JOHN B. BORDEN

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

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v» Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S, Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidenciją 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI
AKIU SPECIALISTAI

rebels” be-

*

firmly, they 
be good citi-

industrial pick-up of the ląst 
years. With rent, food, clothing

MONDAY MEETING MUSINGS. 
A WORD TO THE MEN. 
MORE NOTĖS TONIGHT.

11 Duče, stubbom as his 
chin indicates, insists 
Ethiopian kili, he mušt 
bow before the United 

the world. Great Britain DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. diena.

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

A. PETKUS
1410 South 49th Court Phone Cicero 2109

I. J. Z0LP
1646 West 46th Street PhoneS Boulevard 5208-8418
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J. MULEVIČIUS
4092 Archer Avenue Phone Lafayette 8572

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

i
i

“Sočiai rebels”, 
terš”, “lone volves 
tehm in this country, “reds”, 
fits,” “psychopaths” 
persons are potential crimipals. If
allowed to go their usual way, they 
land in juvenile and police courts, 
in reformatories, and finąjly in pe- 
nitentiaries and electric chairs. B.ut 
if caught when y.oųng and handled 
understandingly yet 
generally turn out to 
zens.

To help her “sočiai
tween 17 and 25, Engląnd is tsart- 
ing “Q” or quest camps, where er- 
ring youths will be given friendli- 
ness, discipline, and organized work 
to do. With farm work, handicrafts, 
games, drama, music, educational 
classes, and debate as their curri- 
culm, these young men will help 
each other leam to live in harmony.

Quest camps in Eugland, CCC 
camps in this country such ia 
the new way of tųmiiĮg potfintląl 
young hobboes and criminals into 
men fitted to live in today’s comp- 
lex society. '

------ ----------
With 11,000,000 persona štili job- 

less, employment has made no gain 
since September, 1933, although in
dustrial operations and ęarnings ate 
the highest since 1930.

Business has reęeived essentially 
all the gains from technical advance 
since 1929, and ulso the gaina ftftjn 
the 
two

YOUTH ON THE VVARPĄTH
——

One youth group in our midst has 
at lašt shown that it feels and xe- 
cognizes force of progress. This 
new generation of fighters and 
workers are mobilized to show its 
disregard for hoary tradition, its 
passion for liberty, its optimism in 
a brighter and more rational future 
for themselves—into a greater cri- 
tical force pf the sočiai System.

It may have too much of enthu- 
siasm and top little .of fact. It may 
denounęe roundly and .not anaJyze 
deeply. It may aspire high and com- 
promise. It may feel the evils of the 
aocial and pęopomie order keenly, 
yet proffer few remedies that ąre 
adeąuate. Nevertheless, it is driven 
by a discontent that has not entirely 
become blunted by the cynism of 
the disillusioned or the hopeles- 
sness of the frustrated.

OPENJNG QF MEETING AND 
FBOBLEMS,

The Litfcuanian Youth Club move- 
ment was demonstrated lašt węek ąt 
its best at their first confe/epce. 
There attended all conscious and

With one rehearsal already packęc 
away, Birutė-folk met on Monday 
the 15th, for the regular monthly 
meeting. Discussion centered about 
a sočiai for Sept. 28, when new 
applicants fpr membership to Biru
tė will be the guests of the Chorus. 
Ail new applicants will be admittec 
free of charge. Members and Birutė 
friends wiil pay the riominal sum of 
25c to lightęn treaaury burdens. 
Music, food and song are assuredly 
to be a part of the Sept. 28th So
čiai, not to meption dancing ant 
other exuberances. Keep the 28th 
reserved for Birutė. Time and place 
will soon appear i n this column.

------ O------
What’s happened to the men? Are 

they lame, siek, or just lazy ? This 
writer, late for Monday’s meeting, 
was greeted by a chorus of feminine 
voięes proclaiming viplently .about 
the aloofness of the .opposite sex. 
As a result, the writex, ris a malė, 
was the object of womanly denun- 
ciation because the men-folk hac 
fąiled to appear in respectahle num-
' .................. TT'".',"„'4 >. —    „

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TEVĄŠ

Laidotuvių 
Bengtais Išmokėjimais

5340 So. Kedzi® Avonue

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ.. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Cicero

668 West 18tli Street
J. F. BADŽIUS

Phone Canal 6174

718 West 18th Street
S. M. SKUDAS

Phone Monroe 8877
Duokit savo akis išegzaminuoti

DR. A. R. BLUMENTHAL
OPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 So. Ashland Avė.

kampas 47th St. ’ 
Tel. Boulevard 6487

LACHAWięZ ir SŪNUS 
.2814 West 23rd Place Phones Canal 2515—Cicero 5927 
r? '--- --------:;

8319 Lituanica Avenue
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S. P. MAŽEIKA
Phone Yards 1188

ambulAnce patarnavimas DIENĄ m NAKTĮ

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
Rez. Tel. Victory 2843 
Dr, Bertash

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
Nedėlioniis pagal sutarti.

Phone CąnaĮ 6122
Dr. S. Biezis

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Cąlifpripa Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan SL 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vąl. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas *Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ*

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piietų

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

Ofiso Tel. Cąlumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Rodi
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų. Vyriškų, Vaikų ir vįsų 
chroniškų ligų.

OCitHMi 3W So. Maleted St. 
arti 31st Sttoęt

Valandos: 2—4. 7—9 vai. vak. Nede- 
• liomis ir Šventadiepį^įe 

diena.

bass.es
sleev.es


8Trečiadienis, rūgs. 18, 1935
*

bunni.

Viskas buvo puiku Lietuvoj, tik Mr. Bordeno negražus šposas Išartą jį sumušiau. Mr. J aku
tis yra skaitomas geriausių |e-sugadino jaunuoliams ūpą

an

smarkiai sumu-

Aš sumušiau Jakutį: 7—-5,

Smetoną.

atidėjom

am

v
too

Westsidėje

real

WALTER NEFFAS
Kauniečiai su Žuku po jo pergalės

• f - _ _ x _ _ akinių išpardavimas

4

AN the 
the

didele galerija, 
atėjo pažiūrėti

giria into its.midst. I 
some of- the maids a

šame ideal. 
only would 
būt every-

into 
lads 
that 
and

Because every once in a while one 
little miss fashions a ųuatrain such 
as this:

Because when I come to the end of 
SHARPS AND FLATS, I just put 
down my name-----

name you 
makes 
this:

(★)
a PIRMYNITE, and
and you are PIR-

Berąuse I notice with great interest 
that some of the Pirmynites that 
have not attended for a few years 
are coming back eager to get 
the swing of things. Come on, 
and lassses, let’s show them 
we appreciate their intentions 
help make them fėel at home.

Tik po to, kada Žukas lai- jetų matčo, ir tuoj aus išva-

Because lašt year we were the only 
Lithuanian songsters and dancers 
performing regularly at the Fair’s 
nationality potpourris.

Because this season it starts on its 
26th year.

These are the things that one mušt 
learn

In the aftermath of solitude:
Tears make such a bitter brew
And a heart is a bitter food!

Because it has at lašt inaugurated 
new 

good

Įėjo padaryti operaciją jo ko
jai, ir po trijų dienų jo koja 
buvo sveika.

Paskui Žukui jau buvo leng
va.

Because it puts a Lithuanian song 
in my heart, tho at times I get dar? 
ned tired of indulging in my tenor 
yodellings. I wish I were a basso!

Because it attracts a grand bunch 
of boyš and 
wish I knew

(★)8 •••••
s all the members are

Įpeople. Non-members need only to 
proof.

Because it manifests a little of 
vagrant spirit I love so well, 
rehearsals beipg held at a new spot 
from now o n till---- ?—.

Because some lad whose 
would never, never guess, 
observation in meter likę

Kissing is taboo;
Petting, horrors, never !
Good things you eschew— 
Goodbye, my dear, forever!

have ą confession to make. 
nisistu visoj Lietuvoj. Bet ašlLųsf week I took a vacation 
manau, kad Mr. Giedrys yra |/rc>m this column, and in my 
geresnis žaidėjas

SPURT FROM
INTERRUPTED j

a?

'w

1 
M

3 
„J 
$

Žukas Sugryžta Amerikon po 
Didelių Pergalių

• L • ' ’

NAUJIENOS, ęhicago, III
I ,1 ... .

. > . . . . .
Aš sumušiau juos tik dėl to, 
kad vartojau galvą ir lošiau 
gerai. ’

“Kada mano koja sugijo, aš. 
vėl su jais lošiau tenisą ir lai
mėjau visus matčus. Su jų 
geriausiu tenisistu Jakučiu lo
šiau apie f sykius ir kiekvieną

Tik ką gavome ilgą entuzia
stišką laišką iš musų čampio- mėjo turnyrą su Jakučiu ir(ziavo Amerikon, 
no tenisisto Juozo Žuko, rašy- Giedriu, dras Jurgelionis ga- 
tą adv. Kl. Jurgelioniui.

Žukas aprašo visą savo ke
lionę, kaip atvyko į Hambur
gą, kaip Berlyne įsėdo ne į tą 
traukinį ir buvo nuvežtas ka
žin kur kitur ir iš ten jau tu
rėjo paimti kitą traukinį į 
Kauną. Tokiu budu jis atvyko 
į Kauną dar viena diena vė
liau, negu laukta.

Kaune jį sutiko keletas vy
rų, pono Skipičio pasiųstų jį 
sutikti. Pirmiausia jį ten išba
rę, kad jis pavėlavo, o paskui 
gražiai pavaišinę.

Vos užkandęs, Žukas tuojau 
nuvyko į teniso klubą, ir pra
dėjo praktikuotis. Lietuvos te
nisistai iš pirmos dienos.jį no
rėjo nugalėti, bet jiems nepa
sisekė. Jie stengėsi iš visų pa- 
jiegų jį nugalėti turnyre, bet 
jiems nepasisekė. Jie surengė 
daug matčų, tikėdamies kur 
nors prigriebti Žuką, bet jiems 
nepasisekė.

Taigi Žukas gryžta Ameri
kon pilnu pergalėtoju.

Žukas nugalėjo visus -ge
riausius Lietuvos tenisistus 
vieną po kitam. Žukas išlošė 
kiekvieną matčą, kurs tik jam 
buvo surengtas. Su Lietuvos 
čampionu Jakučiu. Žukas tu
rėjo net 7 matčus ir išlošė 
kiekvieną.

Lietuvos laikraščiai lyg su 
pavydu apie pirmą Žuko tur
nyrą su Jakučiu parašė, kad 
per mažą biskį gal ir Jakutis 
butų laimėjęs. Bet savo neabe
jotiną pirmybę Žukas pdrodė, 
sumušdamas Jakutį dar šešis 
kartus.

Žukas lošė su skaudama 
koja 
laiško sužinome, 

sunku buvo lošti
su Jakučiu. Pasi-

Amerika-Lietuva 
turnyras

štai kaip Žukas aprašo savo 
linksmame laiške tą garsų 
Amerika-Lietuva turnyrą. ,

“Tą vakarą, kada nutarėme 
turėti turnyrą, mes turėjome 
dar vieną banketą.

“Ant rytojaus seredoj rug- 
jpjučio 22 prasidėjo musų tur
nyras.

“Buvo labai
Visas miestas 
musų turnyro.

“Luką labai

Iš Žuko 
kodėl jam 
pirmą sykį 
rodo, kad Žukas turėjo skau
damą koją. Skaudulys buvo 
toks didelis, kad laimėjęs tur
nyrą jis jau nebegalėjo paeiti. 
Jis buvo nuneštas į automo
bilių. Dras Antanas Jurgelio
nis vakare apžiurėjo jo koją 
ir šiek tiek sumažino ..skaudu
lį. Bet ir ant rytojaus Žukas 
dar kentė skausmą. Jis sako 
lošęs dantis sukandęs, kad tik 
nepralošti. Jo mintys buvo 
Chicagoje. Ką chicagieČiai pa
sakys, jeigu jis praloštų? Juk 
jie nežino, kad jam skauda 
koją. Ir Žukas varėsi ant žūt 
ar būt. Reikia stebėtis tokiu 
musų jauno čampiono patva
rumu.

kutis yra labai geras. O aš lo
šiau su užsivėtriujusia kulnim 
ir šlubavau per visą matčą. 
Kada išlošiau nusprendžiamą 
setą 6—1, publika labai smar
kiai plojo. Aš indėjau visą 
savo energiją ir nušlaviau jį 
smarkiai mušamom bolėm 
akuratiškai pasiųstom, žmo
nės suprato, kad aš lošiu blo
gam stovyje, kentėdamas 
skausmą. Mano koja tikrai 
buvo blogoj padėty.

Dvejetų matčas
“Po dešimties minučių per

traukos mes pradėjome dve
jetų matčą: Lukas ir aš prieš 
Jakutį, Giedrį ir
Išėjom lygiomis, ir dėl tamsos 
matčo užbaigimą 
rytojui. Nebegalėjau paeiti ir 
mane turėjo nunešti į auto
mobilį. Vakare aš pasišaukiau 
drą Jurgelionį, kurs apmalši
no mano skausmą.

Mr. Bordeno negražus 
šposas

“Ant rytojaus mano koja 
skaudėjo, bet visvien aš išė
jau baigti turnyrą. Nuėjau 
pas Luką, bet štai jis man pa
rodė kablegramą nuo Mr. Bor
deno iš Chicagos. Ta kable- 
grama Bordenas uždraudė Lu
kui žaisti su manim tenisą 
dvejetuose. Lukas jautėsi dėl 
to labai blogai ir taip pat blo
gai jautėsi visas amerikiečių 
olimpiškas tymas. Lukas nusi
tarė paklausyti Bordeno ir
nebaigti nei pavienių nei dve- bai

Žuko matčas su Giedriu
“Aš nuvykau į klubą ir lo

šiau prieš Giedrį kaip buvo 
sutarta.

“Mano koja vėl pradėjo bai
siai skaudėti. Aš pralošiau 
pirmus du setus 6—1, 6—0. 
Po to pradėjo lyti ir mes tu
rėjome 15 minučių pertrauką. 
Pertraukoje komitetas manęs 
paklausė, kodėl neatėjo Lu
kas. Aš nusitariau nesakyti 
apie tą bjaurų šposą kurį iš
kirto Mr. Borden, ir todėl pa
sakiau, kad Lukas turėjo sku- 
bint gryžti į Ameriką. Žmonės 
pradėjo kalbėti, kad Lukas 
pabėgo, bijodamas' pralošti 
dvejeto matčą. Lošime prieš 
Jakutį žinoma jis neturėjo 
mažiausios progos laimėti. 
Todėl Lietuva butų laimėjusi 
turnyrą.

“Po pertraukos sugryžau į 
aikštę ir lošiau žavėjantį teni
są. Aš ir ant pilvo šliaužiau 
ir net kartais šokau ant tvo
ros, kad tik sugrąžinti šuvius. 
Žiūrovai stočiog pasiuto. Aš 
iškirtau tokius šuvius, kurie 
išrodė negalimu dalyku. Lai
mėjau tą setą 6—4.

Kritiškas momentas.
“Sekančiame sete Giedrys 

pradėjo šaudyti labai karštai 
ir jau turėjo 5 gemius prieš 
mano 4. Jau man pradėjo iš
rodyt! blogai. Bet aš sukandau 
dantis, numečiau į šalį savo 
kepuraitę ir pasiryžimu ant 
žūt ar būt išlošiau tą setą 8— 
6. Dabar jau mes susilyginorri 
ir turėjom po du setu kiek
vienas.

Paskutinį setą aš lošiau la
bai gerai—beveik kaip Tilde- 
nas — Ha-ha—Aš turėjau 5 
gemius prieš 0, ir iŠ sportišku
mo mečiau jam tris gemius. 
Paskui, pasiuntęs 4 tuzus. vie
ną po kitam, išlošiau sekantį 
gemį ir matčą. Galerija pašte 
bėjo mano sportiškumą, ir 
plojo man nuo širdies.

“Po to Dr. Jurgelionis ap
žiurėjo mano koją ir nutarė 
padaryt operaciją. Tai nebuvo 
didelė operacija ir visai be 
skausmo. Jis yra labai geras 
daktaras. Mano koja sugijo į 
tris dienas.

Giria Lietuvos teni- 
sistus.

“Aš tikrai sakau, Jay, tie 
vaikinai yra pastebėtinai geri 
tenisistai. Jie muša boles la- 

smarkiai ir akuratiškai.

been kidding it and once in a 
ivhile feel doįvnright pessi- 
mistic. Būt, it is reali y a 
GOOD chorus amid all others 
considered. It is filled • with 

Į more o f the virtues than it is 
of the vices. lt is a PIRMYN 

\of a few sad mistakes and a 
\lot o f glad successes. That is 
tn/iy I ivrite;

Į GET A KICK FROM PIRMYN 

Because thru it I get a chance tol 
|pen such a column as this. What’s 
I that I hear? I

-------$------

ADDENDUM: NOTICE

Old members who have not as yet 
shown up at rehearsals will kindly 
observe that with the passing of 
the next rehearsal so will pass their 
chances of being considered mem
bers. An appearance and statement 
of good-will will once again estab- 
lish them in our midst. Otherwise, 
if at any time in the future they 
wish to be one of the fellow cho- 
risters, they will have to come in 
under temis in our Policy that cover 
new members. Friday eve. 7:45 p. 
m. 2439 So. Leavitt St.

Sutaupykite $Cjj 
ant visokių — 
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veikia kai naujas, tik
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leisurę 1 got to thinking about
_ ... T ♦ ± įPlRMYN in a serious sort of

KkskurSIJR po Lietuvą* uxų/. Some of you knoiv that 
Lankydamasis Lietuvoj Žu- \<d times my incUnations have 

kui davė labai daug puikių 
įspūdžių. Tų bankietų sako 
buvę be galo daug, ir Žuką ir 
kitus amerikiečius 'jie visai 
nuvarginę. Ponas Juška gra
žiai globojo Žuką ir kitus spor
tininkus. Kartu su kitais 
jaunuoliais Žukas dalyvavo 
ekskursijoj po visą Lietuvą. 
Gulėjo ant šieno ir gėrė daug 
pieno. Kiekviename miestely 
juos sutikdayęs majoras. Vi
sur buvo keliami jiems bankie- 
tai. Labai daug bankietų. “It 
was great”, sako Žukas. “I 
wouldn’t inis^, that trip 
through the farms for a 
million dollars (OH YEAH)”,

Žukas-Jakutis dar syki , . d
Kaip tik Žukas sugryžo iš i 

ekskursijos po Lietuvą, jis vėl 
turėjo lošti su Jakučiu. Ir lošė 
beveik tuojau kaip tik išlipo 
iš autobuso, kurs jį ir kitus 
užtektinai pritrankė. “0h, 
well”, sako Žukas, “beat him 
again, ant I hope I convinced 
them that I can beat him”. 
Sumušti Žuką buvo didžiau
sias Lietuvos tenisistu uždavi
nys. - ;

“They tried likę heli”, sako 
Žukas. Bet sykiu jie jam buvo 
labai malonus.

Laukiame, ^kad Žukas neuž
ilgo bus Amerikoj — gal rytlbit better. 
ar po ryt. Į 1 ®

Į Because I believe it has as its lead- Į 
 T-*|er one of the-most energetic, tire- 

e - ,į- ' | Įless chaps to be fdund anywhere. IfH 5) kliniCF4IQ nilhaiu Ione ■' remainedn dormant, one < would j iiaip nuiiigaa iiuuau jmake no frienas> iet alone aespisers.

dė Šv. Izidorių Because it has a^chance to do big 
__ I things, that is, as soon as certain

Atsiminus Lietuvą 35 m. atgial|plans are effect^įe

, ■ '< , v v. ‘J-Because- I am
Svėdasų ^miestely, bažnyčios YOU and You 

zakrastijoj, visose keturiose MYNITEs 
kertėse randasi 'Šventųjų sto- 
vilos, padarytos iš medžio, bal- Because any time I am lazy, there 
tai nuteptos. Visų jų vardų ar- rs the DUCHESS!^ 
ba titulų negaliu nė atsiminti. n ' . T .
_y , _ .. . , (Because thru its offices I have metTik švento Izidoriaus vardą certain very charming and friendly 
gerai atsimenu, nes jis pagar- people. However, it saddens me 
sėjęs istoriškai ir iš pamatymo somewhat that they are not mem- 
įdomus, šalia savęs jis turi bers- 
dar du jaučius. 1

Ta stebuklinga Izidoriaus L P0Licy, a refleetion of the 

Stovyla radosi kertėje pas du- and Progressive “valdybe’s” 
ris, einant prie altoriaus. Ta- work. 
me pačiame kampe radosi skry
nia, apie kurią aš manydavau, | ®®®a“se 
kad ji yra skrynia pakajaus, ^į^ur rehearsals for 

nes Visi kunigai pirmučiausia, 
eidami pro Šalį, priklaupdavo I Because in spite of its ęrities it 

ir kniubodavo ant tos skrynios, continues as one of the most pro- 
turbut melsdavos. minent Lithuanian choruses.

Vienos nedėlios ryto metu ir I 
man pasitaikė būti zakrastijoj a?

Kaip tik kunigas Nainis* įejo|sembled within its confines. In such 
į zakrastiją ir sukniubo ant tos I a wąy will we reach the realization 
skrynios. Tik už minutės laiko, | °/ ou* dreams, that of becoming 

kaip kris Izidorius su visais 
savo jaučiais ant kamendoriaus 
galvos! žinoma, kunigą ant 
syk prisvaigino. Bet paskui ką- 
mendorius, atsipeikėjęs, grei
tai sušaukė būrį ubagų į pagek 
bą ir paliepė ne tik Izidorių, 
bet ir kitus tris šventuosius 
išnešti į daržą ir ten jiems vk 

prių 
(nū- 
javų

Naujai Įrengta Svetainė
Chicagos Lietuviai žino ir pažįsta Westsi- 
dės lietuvių biznierių Walter Neffą, West 
Side Hotel savininką. Dabar p. Neffas pra
neša Chicagos lietuviams, kad jis naujai 
įrengė puikią svetainę tinkamą susirinki
mams, vestuvėms, “surprise parems” ir 
įvairiems mitingams, čia rengiant vestu
ves bei bankietus ras visą patarnavimą 
vietoje.

Walter Neffas >

Kaina prieinama. Reikale neužmirškite kreiptis.
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ši fotografija buvo nutraukta tuojau po to, kaip Žukas sumušė Lietuvos teniso čampionus, bū
damas šlubas. Pirmoj eilėj sėdi iš kairės į dešinę: Teniso klubo prezidentas p. žadeika, Juozas 
Žukas, J. Juška, amerikiečių sportininkų globėjas, Kauno'kultūros Rūmų direktorius Vytautas 
Augustauskas ir vyriausias programos vadovas p. Vencius, komiteto pirmininkas. J dešinę už 
Juškos trys vyrai baltuose teniso rūbuose yrai pirmas žemiau Giedrys,, vidury Smetona, pre
zidento sūnūs, ir Jakutis (su kepure). IŠ kairės pirmutinis stovi Dras Antanas Jurgelionis, 
kurs gydė Žuko koją ir juo globojosi.

siems pririšo balandas 
rankų ir jsakė už pakutą 
sidėjimą) žvirblius nuo 
baidyti per čielą vasarą.

Man atrodo, kad Lietuvoj 
davatkos ir kunigai anuo lai
ku buvo daugiau civilizuoti, 
negu šiandie Amerikoj. Jei čia 
koks kunigas taip butų nubau
dęs kokį šventąjį, tai protestai- 
butų pasipylę;po visą šalį, gal 
būt ir Rymą pasiekę.

Svedasiškis.

H the most prominent nationality 
chorus in the city, irregardless of 
name and leader. See, I am be- 

[ coming infected by the hopes of 
■some of my collegues. They talk of 
a solidarity of group. They talk of 
all working towards the 
If that happened, not 
I get a kiek out of it, 
body concerned.

Because you can hear some good 
stories told by its members. For 
instance, one chap who recently was 
up in the big timber was asked by 
his guldė: “Are you afraid of 
snakes?” “What,” ejaculated my 
friend, “after twelve years on Brid- 
geport?”

2435 SO. LEAVITT STREET 
Phone CanaI 9585

GARSINKITES 
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Prastąjį regėjimą,
silpnas ir kreivas akis galima

dažnai atitaisyti su naujai išrastais
ŠLIFUOTAIS AKINIAIS. Jie apsaugos jūsų akis, pašalins akių nuo
vargi ir galvos skaudėjimą. Jus galėsite su jais skaityti mažas raides, 
siūti ir aiškiai toli ir arti matyti. Išbandyk Šiuos nuostabius akinius.

Dr. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829
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MASKVA DARO BIZNĮ SU FAŠIZMU

Vienutine Tokia
KNYGA

Anglų Kalboj

viduržemio jura, kur anglai KONCENTRUOJA savo LAIVYNĄ
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Kaina $2.00

EGYPT

SOCIALISTŲ PARTIJA SAU 
KlA KOVOTI PRIEŠ KARĄ

08.00
4.00Naujienos eina kasdien, išskiriant 

Sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted SU Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

$8.00
4.00
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Entered as Second Class Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

$7.00
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1.75
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Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

karo daug

jeigu Tautų Sąjun- 
ir tuo pačiu laiku jisai reiškia fašizmui

Per trejus metus savo viešpatavimo Vokietijoje 
rudoji diktatūra išsigimė j žemos rųšies burleską.

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

laiškų4 darbas tuvos vidaus gyvenimu.
Para Beitum.

Beje, buvo da ir trečias istoriškas darbas, atliktas 
tame reichstage. Hitleris tenai paskelbė, kad “Msiemš 
laikams” bus atimtos teisės žydams. Šis jo aktas pilnai 
harmonizuojasi su aukščiaus paminėtais dviem “fiure- 

žygiais. Nes kas tai yra seniai pasakęs, kad “anti- 
socializmas glušų”.

negu vadinami “mėsos

duonos, aliejaus, anį- 
gabenimą į italų uostus Afrikoje. Dažnai 

New York Times”, kuris

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

Suhscrlptlon Rate*:
$8.00 per year in Canada
£7.00 per year outside of Chicago
*3.00 per year in Chicago 
«c per copy.

Tarptautinė Transporto Darbininkų Federacija, ktiri turi 1,600,000 narių 32 šalyse, surinko įdomių informacijų apie Italijos žmonių nusistatymų Afrikos karo klausimi!. Jos rodo, kad
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The Lithuanian New» Pub., Co., Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

kartu ir mokslo padarinys. Tai busimam kare x lemįamos reikšmės turės ne tik geras kariuomenės organizuotumas, pajėgų skaičius, bet ir jos mokslingumas, jos išprusini- jos švietimo stovis.

Deja# jų karui pasi- programos toli gražu nėra baigta. Vyriausiai Vokietijos laivynas dar nėra visai atstatytas, oro laivynas ir neprilygsta kaimynų oro laivynų. Kavalerijos iki šiol pakankamai net neturėjo, kad butų drįsę į rytų lygumas išjoti. Tekniškos dalys ir dar nėra tokios pajėgios, kad va-

COKSICAV '*<, 
JfROnE’

S. Išimant tų dalį gyventojų, kuri pelnosi iŠ karo pramonės, žmonės bendrai yra priešingi karui. Nepasitenkinimas išsivėržia tarp civilių gyventojų ir liet itarp kareivių. Todėl Mus soliniu i nebelieka nieko kita, kaip imtis'vis griežtesnių ir griežtesnių priemonių. Iš armijos pabėga daug kareivių. Valdžia nepasitiki rekrutais, todėl ji neduoda jiems į rąn- kds ginklo, iki ji nenugabena jų į Afriką.

MILWAUKEE miestas 
Į MĖSOS BIZNĮ

pasaulis, visais buvo didžiuo-

Žemlapis aiškiai pafodo Vidur žemi urą ir tuos punktus, kur Anglijos kariškas laivynas yra 
sutraukiamas — prie Gibraltaro, Maltos, Alexaridrijos ir Suezo kanalo; Sutraukusi čia daugiau

miesto valdžia įgaliojama steigti .mėsos. sankrovas ir pardavinėti mėsą vartotojams. Bet tas nutarimas buvo ilgą laiką nevykinamas.Dabar socialistų atstovas Gari P. Dietz pasiūlė miesto tarybai patvirtinti savo senąjį tarimą apie mėsos pardavinėjamą ir pradėti vykinti jį praktikoje; Pasiūlymas buvo vienbalsiai priimtas.-Tai yra daug protingesnis būdas kovoti su mėsos brangumu streikai”, kuriuos įvairiose vietose organizuoja bolševikiški komitetai. Nes tie “streikai” gali pakenkti tik bučernėms, o ne stambiemsiems mėsos pardavėjams, kurie kontroliuoja mėsos prekybą.

no 
semitizmas tai

1. Italijos žmonės jaučia, jo- gei fašistų diktatūra yra užsispyrusi kad ir čia dar taip išprovokuoti karą Etiopijoje ir kad jokių taikymo pastangų iš kitų šalių pusės Mussčlini nepaisys.2. Karas nėra populiariškas ne tiktai tarpe darbininkų ir vidurinėse klasėse, bet ir kai kuriuose aukštosios ponijos sluoksniouse, nes jie bijo pralaimėjimo.3. Bendrai jaučiama, kad šis karas bus “fašizmo kapas”.4. Dideli kariniai ir ekonominiai pasiruošimai rodo, kad Mussolini yra pasiryžęs eiti iki

. Kai Europoj vis dar niukso parako debesiai, suprantama, kad visų

Mėsos kairioriis kylant, Mil- waukee’s socialistai pasiūlė, kad miestas pradėtų pardavinėti mėsą žmonėms.Miesto taryba jau seniai buvo padariusi nutarimą, kuriuo ištvermingas junginys.

KOMINTERNAS DAR VIS 
TYLI

Italai tiek finansiniai yra pakrikę, kad taip pat negali tinkamai pasiruošti nors Abe- siniją pulti. Finansiniai jie daugeliu atvėjų priklauso riuo Prancūzų, kurie yra veik visos Europos stambiausiu kreditorių. Prancūzams nėra jokio išskaičiavimo įsivelti į bet kokį karą, nes daugiau ką jie dabar turi, vargu kada nors laimės, tas perdėm dabar militaristinis karštis, pati vidaus kirmino tiek yra graužiama, kad jos buržuozija yra atsargi ir nesiskuba didelei meilėj ir santaikoj su vokiečiais gyventi. Nors nevengia su jais bičiuliautis, nes iš to turi šiokios tokios ekonominės naudos.

ši panele tur būt girdėjo lietuvišką pasaką, kaip vaitas liepei merginai ateiti pas jį nei apsivilkusiai nei nuogai, ir gudri mergina atėjo pas jį apsigaubus tinklu. Taigi ir ji pasidarė sau maudynės kostiumą iš tinklo. Jos kostiumas nesusiūtas, bet tik susegtas su korkomis. Tokiam “drąsiam” kostiume panelė Margareta ChL ittumaitė pasirodė Tahiti by* čiuje, Miami, Fla.Kaip jau žinoma, ’ Socialistinis Darbininkų Internacionalas^ jau seniai pradėjo smarkią kampaniją prieš Italijos karo; žygį Afrikoje. Bet kominter- nas dar iki šiol nėra atidarę^ burnos.Atskiros komunistų partijos nerimauja ir siūlosi į talką socialistams kovoje prieš Italijos fašizmo avantiūrą. Bet komunistų internacionalo bosai,Maskvoj e tyli užsičiaupę.Mat# Stalinas neleidžia ko- minterriui veikti. Rusijos diktatorius nori padaryti pinigą# pardavinėdamas javus ir aliejų Italijos diktatoriui.Korriinternas yra ne laisva darbininkų organizacija, kaip nekurti lengvatikiai mano, bet sovietų Valdžios agentūra.

Reikalaukite “NAUJIENAS* 
ant bile kampo, kur parduoda
mi laikraščiai. Pardavėjas lai
kraščių bus gatavas Jums pa* 
tarnauti. Jisai tenai stovi ne sa
vo smagumui, bet Jūsų pato-

Ten,KurNemunasBanguoja...

Nei apsivilkus— 
nei nuoga

karų neprisibijotų, o išviso vokiečių kariuomenė negali drįsti išmėginti su dabartine SSSR, kariuomene 'savo pajėgas. Čia dar ir eina rūngti- niavimas, kas ką greičiau aplenks, pralenks. Ir tik Hitleris pasijutęs tiek pajėgus esąs, kad jau gali pulti SSSR. — ras progų karui pradėti, kad ir Klaipėdos karšto nėva prisidengęs tvarkos palaikymui padarys žygį, kad vėliau puolus SSSR.

tebė- visai akys, yra nukreiptos į kariuomenę. Kaip senas amžiais ir visur jamasi savo kariuomene. Nėra tos tautos, nėra tos valstybės, kuri peiktų savo kariuomenę. Tas-savotiškas savo kariuomenės^ pasididžiavi- inas ne dėlto gimsta, kad ji visuomet buvo savo Vietoj ~ juk yra tautos karus pralaimėjusios, o vieripk savo ka- rinomenęs visviteną į padanges kelia? /'j-Tai suprantama. Kariuomenėj, toj fizinėj krašto pajėgoj, visi nori matyti kas tik yra geriausia, M kad ta jėga patikrintų krašto ramų gyvenimą. 4Bet jau amžiams dingo anų laikų kariuomenė, kuri buvo tik'’ kraštui ginti fizinė pajėga, šiandien Europos kariuomenė visai kas kita. Čia ne tik krašto fizinių pajėgų koncentracija, nervų tvirtovė, bet kartu ir proto labaratorija. Kas tik moksle yra geresnio, kas galima tik krašto gynimui pritaikinti, šiandien mobili- žuojarria ir mobilizuojama ne mokslui, bet kraštui ginti; Kariiiomenių generaliniuose štabuose šiandien ne vien tik kariškiai sėdi, bet tenaiis rasit ir žilagalvių profesorių, kurie nuo universiteto atliekamą laikų pašvenčia kariuomenės reikalams.Trumpai apibendrinant šiandienykštę kariubmenę, reikėtų sakyti, kad tai yra ne tik drausmingas fizinių pajėgų

Jungtinių Valstijų socialistų ■partijos vykdomasis komitetas išleido atsišaukimą į šios šalies darbininkus, ragindamas juos kovoti prieš karė pavojų, kurį užtraukė ant pasaulio reakcinės ir fašistinės valdžios — Italija, Vokietija ir Japonija. Atsišaukime nurodomai kad Italija dabar atvirai ruošiasi pradėti karą Rytų Afrikoje, ir jeigu ji riebus sušfab- dyta, tai visas pasaulis gali būt įveltas į skerdynę.‘Todėl”, sakoma atsišaukime, “Nacionalis Vykdomasis Komitetas ragina visus partijos skyrius tuoj aus rengti masinius mitingus, veikiant kartu su darbinin- • . kų uriijomis ir kitomis organizacijomis, su kuriomis galima kooperuoti, ir protestuoti prieš beprotišką Italijos diktatoriaus politiką, šitokį mitingai atatiks pastangas sustabdyti karą, kurias daro organizacijos, priklausančios Socialistiniam Darbininkų Internacionalui ir Tarptautiniam Darbininkų Unijų Susivieriymui.”Socialistų Partijos komitetas pataria tuose protesto riiitin- guose reikalauti, kad butų sustabdyta gabenimas j Italiją visų medžiagų, kurios gali būti panaudotos karo tikslams; raginti transporto darbininkus atsisakyti gabenti arba krauti j laivus ir iŠ laivų karo medžiagas, skiriamas Italijai; protestuoti prieš paskolų davimą Mussolinio valdžiai.

Kada spaudoje pasirodė žinios apie tai, kad sovie
tų Rusija pristato maistą ir aliejų Italijos fašistų val
džiai, kuomet ši daro paskutinius pasiruošimus^ Etiopi
jos užkariavimui, tai komunistų laikraščiai ėmė šaukti# 
jogei tai esą “melas”. Bet tolyn išeina aikštėn vis dau
giau ir daugiau faktų, iš kurių matyt, kad Maskva tik
rai daro biznį su Mussoliniu.

Prieš savaitę laiko, pavyzdžiui, buvo paskelbta, kad 
sovietų valdžia pasirašė su Italijos diktatorium \ kon
traktą, pagal kurį Maskva turi pristatyti fašistų armi
jai 750,000 tonų kviečių. Pristatymo laikas 
nėšiai, pradedant rugsėju ir baigiant gruodžiu 
čiai turi būt nugabenti į Afriką, italų karo vyriausy
bei. Be to, Amerikos laikraščiuose laiks nuo laiko telpa 
pranešimų apie sovietų prekių 
lių ir t. t, 
tokių žinių paduoda ypač 
yrą pusėtinai gerai painformuotas apie Rusiją ir seniai 
laiko Maskvoje labai palankų bolševikams korespon
dentą Duranty.

Bet tuo pačiu laiku, kai Maskva padeda Italijos fa
šizmui ruoštis karui, tai bolševikų spauda bando ap
dumti publikai akis. Pė to, kai komisaras Litvinotas 
pasakė savo diplomatišką kalbą Genevoje, žadėdamas 
ginti Tautų Sąjungos autoritetą, tai eentraliriis Rusi
jos komunistų partijos organas “Pravda” parašė, kad# 
jeigu Tautų Sąjunga nutars paskelbti Italijai ekonomi-

nežiurint to, kad sovietų jausmai Mussolinio valdžiai 
esą kuodraugiškiausi!

Vadinasi, vyriausias pasaulio komunistų organas 
žada fašistų valdžią boikotuoti 
ga nutars1 
“kuodraugiškiausius jausmus”!

Ar reikia begėdiškesnio publikos mulkinimo?
Bet komunistų diktatūrai svarbiausias dalykas yrk 

išsilaikyti. O tam reikia pinigų. Taigi Stalinas data 
biznį kad it su, Mussoliniu. _ . . <

O Lietuvos kariuomenė ar visiems tiems čia Sakytiems dėsniams atitinka? Trumpai ir tvirtai reikia atsakyti, taip. Tai nepasigyrimas ir riepasi- didžiavimas. Viena jau tik reikia pasakyti# kad iš Lietu- Vos kariuomenės / neišleidžiama bemokslių! Bet šiuo ra-Į šiniu suvišu neturėta tikslo j konkrečiai kalbėti apie Lietu-] vos reikalus, čia tik praeinamai suminėta kariuomenė.Išpranašauti karo tikrą pradžią niekas negali, ir net tie, kurie sąmoningai karui ruošiasi ir jo trokšta, ir tie negali nuspręsti, kad jį pradės. Bet vis dėlto yra tam tikri gyvenimo simtomai, tam tikri reiškiniai, kurie nusako, kurie yra tais rodykliais, pagal kurijos spėjamai, ar artimoj ateity gali karas prasidėti.Vyriausias karo veikshys : gludi krašto ekonominėj struktūroj ir pagaliaus, rinkos konjukturėj, bet tai dari ne į visa. Savaimi karo nepradėsi, jei jam nesi pasiruošęs;Visai sąmoningai fašistinės Euriopos valstybės ruošiasi kariauti, ruošti

UfMkymo kabias
Chicagoje — paštu:

Metams ...... ...
Pusei metą....... ...... ........ .
Trims mėnesiams .
Dviem piSnesiams »
Vienam mėnesiui----------

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —-
Savaitei  __________ —.
Mėnesiui --------- —--------

Suvienytose Valstijose^ ne Chicagoj, 
paltus 

Metams »■—----
pusei metą _— 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta) 

Metams __ ___ —■
Pusei metą--------
Trims mėnesiams 
Pinigui reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymą

“Nacių” partijos kongresas šiemet buvo daug ma
žiau įspūdingas, negu pernai metais. Norėdamas pri
duoti jam daugiau svarbos, Hitleris sušaukė į Niurem- 
bergą ir reichstagą. Pasaulis laukė, kokių svarbių da
lykų Vokietijos “fiureris” pareikš, jeigu jisai staigiai 
nutarė kalbėti iš “parlamento” tribūnos. Bet ką Hitle
ris toje nepaprastoje reichstago sesijoje atliko?

Jisai atliko štai kokius didelius dalykus: viena, pa
grūmojo Lietuvai, kad ji neskriaustų Klaipėdoje vokie
čių; antra, paskelbė svastiką oficiale reicho (valstybės) 
vėliava.

Ar tai ne didvyriški diktatoriaus darbai?
Klaipėdos krašte netrukus įvyks seimelio rinkimai, 

kuriuose dalyvaus kelios dešimtys tūkstančių žmonių. 
Ir štai didelės tautos vadas, norėdamas, kad tuose rin
kimuose laimėtų vokiškas elementas, sušaukė savo 
krašto “atstovybę” į iškilmingą posėdį 
agitacinę kalbą!

O antras to vokiečių dievinamo didvyrio žygis bu
vo pašvęstas apgynimui “nacių” vėliavos, kurią panie
kino municipalinis teisėjas New Yorko mieste. Vadina
si, polemikai su magistratu Brodskiu New Yorke Hit
leris turėjo sukviesti 65-ių milionų žmonių “atstovus” 
ir išrėžti jiems prakalbą!

Taigi šioki toki obiektyvųs simtomai rodo, kad Europoj tuč tuoj karas nekilsiąs, bet iš to neseka, kad karui visi nesiruošia. Niekuomet taip karas arti nebuvo, kaip dabar jis yra, bet yra kas dar jį kliudo.Psychologiniai Europa ir yra karui paruošta kas laukia. Ekonominiai sukrėsti įvairus sluoksniai kare norėtų matyti savo išganymą. Fašistinis judėjimas, save ir tik kare nori vainikuoti, žodžiu, karo svaigulys europietį smagiai yra paveikęs. Nereikia užmerkti akių, kad ir darbininkai (taip pat Europoj karo svaigulio pusėtinai yra paveikti.Savaimi suprantama, kad LietiiVri kryžkely tarp Rytų ir Vakarų negali išlikti nepaveikta karo dvasios. Lietuva ir [Kuropos veikiama, tai nėra sau 'gyvenimas, bet jis žengia kartu su visa Europa, ir čia įvairus jos vėjai siaučia ir visam jos gyvenimui deda atitinkamą antspalvį.Bet tai vis mano tolymesnių gurno delet
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NAUJIENŲ
Bankietas! Musų

SEKMADIENY

SPALIO
(OCTOBER)

SOKOL HALL

Garsiafcitės kitose

Pradžia 5 vai. vakare

NATHAN 
KANTER

Lietuviškos
Degtines

Visose AlinSse 
Mutual Trijų 
žvaigždžių
Kentucky 
Bourbon

STOGAI 
ROOFING

Buvęs Jungt. Valstijų sena
torius iš Mjsspuri, Jąrnes A. 
Reed ,atvykęs antradienį į Chi- 
cagą pareiškė: girdi, Washing- 
tone dominuojanti taip rau
dona grupe žmonių, kad Sta
linas vargiai kacla turėjęs drą
sos pasirodyti raudonęsniu už

Linksma sueiga pp 
Žukauskų f armo j

Kitaip sakant, p. Reed’o aiš
kinimu, dabartine Jungt. Val
stijų valdžia esanti praktiškai 
komunistinė.

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Tel. Republic 8402

sted Street 
iFF 4965.

................... 365.00 
sedan. garan-

Ruošiasi Sweitzerio 
lai nagrinėti

AUTOMOBILIŲ Tais.
AUTOMOBILES RIES*.

Šųdžia 
„ ,w. , , 1 Ąve.
gūdžios rašt. F. Žu- 

So. Morgan Street, 
( Korespondentas S

Telef. Harrison 0751. X-RAY 
NUOLAT ŽEMOS KĄINOS 

Vai.:—8:30 iki 8:30
Nedelioj nuo 9 iki 1 p. piet

MUZIKA, ŠOKIAI IR 
malonus svečių priėmimas

Vakarienei keptos antys ir kiti 
gardumynai

Transferiai tarp eleva 
torių ir gatvčkarių 

linijų

Pp. Cukrai apdova
nojo savo dukterį 
Packard automo- | i 

bilium

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

Hidden in Velveeta’a richly rnild 
Cheddar Cheeae flavor are health- 
protective elemente et many foods.

It’s vronderful for children. Servo 
Kraft Velveeta—in sandwiches, in 
cooked diahea... often!

Šaltis krūtinėj gali pasidaryti 
rimtas, bet tankiai palengvėja, 
kuomet uždėsite malonų, sušil
dantį Musterole. Musterole nėra 
vien mostis. Jis veikia prieš iri- 
taciją, ir prašalina skausmą. 
Milionai vartoja per 25 metus. 
Trijų tvirtumų. Rekomenduotas 
^tffij'uiiivlauKea-vui

Didžiausis Išpardavimas 
Gautų Atgal Automobilių Chicagoje 

150 Automobiliu Pasirinkimui 
Dodge, 1932, sedan. kaip nau

jas, tik.................  $295.00
Buick late, 1930, sedan, tik .... 110.00 
Fard, 1934, sedan. kaip nau-__

jas, tik ..........
Hupmobile. 1932. .

tuotas, tik ....................   285.00
Studebaker. 1931, Dėluxe, tik 195.00 
Chrysler. 1932, Leluxe sedan,

tik ........................................ 295.00
Essęx, 1930, sedan, tik ..........  45.00
Chrysler Coupe, tik .................. 35.00

Ir daug kitų autmobilių nuo $25 
ir brangesnių. Kiekvienas karas 
garantuotas 90 dienų ir galit pasi
važinėti dėl bandymo 7 dienas. Jūsų 
sena kąra priimsim i mainus. Li
kusia suma užmokėsit mažais mė
nesiniais išmokėjimais. Atsiminki
te, kad pas mus automobilių kainos 
yra pigiausios Chicagoje. 
krautuvė yra atdara vakarais ir ne- 
deltomis iki 9 vai. vakaro.

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

Teisė jąs John G. Lew 
paskirtas pirmininkauti nagri
nėjime bylos iškeltos Rober
tui M. Sweitzer*ui, buvusiam 
24 metus Cook kauntės klerku 
ir pavarytam iš kauntės iždi
ninko džabo praėjusį gegužės 
mėnesį. SweitzeriQ bylą bus 
perkratinėjama kriminajiąm.e 
teisme. Jis yra kaltinamas 
tuo, kad neatiduodąs visuome
nės pinigų.

Gąsdina baikščias žmo 
nęs

DUODAM
ANT MORGICIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

Taupykit pinigus užtikrintoj vietoj, 
U. S. Governpaent įstąigoj, F. S. and 
L. Ins. Corp. apdrausta kiekvienos 
ypatos iki $5,000.00.

TBE ftRIDGEPOlĘT ROOFING CO.
Ar lusų stogąą reikalauja patal- 

gymo? Pašaukite mus ir mes pase* 
kyšime kiek kaštuos pataisyti. Mes 
taipgi daromą vtokl blikoryatta

ELZBIETA PETRAITIENfi 
po tėvais Bendykaite 

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 16 dieną, 2:15 valandą 
po piet 1935 m., sulaukus pu
sės amžiaus, gimus Juodpetrių 
kaime, Tauragės parap., ir ap. 
Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame puliudime 

yyrą Joną, seseris Anną Kers- 
teiri, ir Mary Pechulat Wauke- 
gan, III., o Lietuvoje senus tė
velius, 4 brplius ir 3 seseris, 
taipgi , South Amerikoj vieną 
broli.

Kūnas pašarvotas randasi 
4451 So. Troy St.

Laidotuvės ivyks ketverge, 
Rugsėjo 19 diena, 1:00 vai. pp 
piet iš namų i Zion Lithuahian 
Ėyangelical Lųthe.ran parapi
jas bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta į Concordia kapines.

Visi a. a. Elzbietos Petrąitie- 
nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jai paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą. ?

Nuliūdę liekame, 
Vyras, Seserys 
ir Gimines.

Patarnauja laidotuvių direk
torius George Sobiesk, Telefo- 
nas Summit 136. _____ ______

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM.

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE
8240 South Archer Avenue, 2 

tokai i vakarus nuo Ashland Avė. ei. Virgu^im

__ >12.00 
__ *45.00 
_>15.00 

>1.00
RK HOSPITAL 
edzie Avė.

Naktį iš šeštadienio į sek
madienį, tiksliau pasakius, 
12:01 minutę sekmadienio ry
tų įeina gąlion patvarkymas, 
sulig kuriuo gatvėkarių trans- 
ferius turės priimti elevatorių 
linijos, o elevatorių gatvėka
rių konduktoriai.

Pavyzdžiui, asmuo mokąs 
10 centų už kelionę ir norįs 
persėsti ų£ įąl()p,ętį .mokestį į 
gatvėkarį, mokėdamas dešim
tuką turi gauti transferįi Kai 
jis atvažiuoja į tą stotį, kur 
nori persikelti į gatvėkarį, tai 
čia gautą įlipimo stoty trans- 
ferį turi įpunčiuoti, įdėdamas 
jį į tam tikrą mašiną, kuri 
yra platformėj.

W. J. Freckelton 
Coal Co.

Anthracite COAL Bituminous 
Pochantas ir kitų rūšių 
Railway Yard and Office 

Forty-Seventh and Loomis Streets 
Phone: Yards 0042-0048 

įsteigta 1880
Musų reputacija yra f"* " 
ilgus metus pardavinėjime 
rūšies anglis — ir geru 
vimu.

ni šios kolonijos gyventojai ir 
tavern biznieriai, pp. Antanas 
ir Veronika Cukrai, 732 W. 
Cermak Rd., šiemet minėdami 
15 metų sukaktuves, kai veda 
sėkmingą biznį šioje kolonijoj, 
nupirko savo dukteriai, p-lei 
Aldonai, naują automobilį 
Packard. P-lė Aldona Cukraitė 
yra labai užganėdinta tokia 
gražia ir brangia tėvų dovana 
ir yra dėkinga tėvams už ją.

P-nai Cukrai ir seni “Nau
jienų” skaitytojai ir rėmėjai, 
linksmo budo ir draugiški žmo
nės, tat ir turi geras pasek
mes bizny. Važinėjo kelis kar
tus Lietuvon ir vis pirko lai
vakortes per “Naujienas”.

—Senas Petraą.

Buvo lyg ir Zarasiškių Kliubo 
išvažiavimas

Praeito sekmadienio popietį 
pas ponus Juozą ir Uršulę žu- 
kąUskus aut 106-tos ir Cicero 
aye. faymos susirinko gražus 
būrelis svečių. Daugelis sve
čių bųyo Zarasiškių Kliubo na
riai ir daugumoje northsidię- 
čįaiš tarp kurių buvo adv. K. 
P. Gugis, p-nią Nora Gugie-i 
nė, Dr. P. Zalatoris, pp. Mille- 
riai iš Eyanstono ir dąųgelią 
kitų svečių.

Pp. Žukauskai vaišino sve
čius naujai pastatytoje “streąm-' 
line” pastogėje—Hrestorane’\ 
šalę gražaus gyvenamo namo.

Pp. Žukauskai savo farmai 
ištaisyti, kad butų galima kuo 
pasidžiaugti, turi daug planų. 
Kasa prudus žuvims, swimnling 
pool, stato gazolino stotį, kuri 
jau arti pilno įrengimo. Turi 
daug karvių, kiaulių, ančių, 
vištų, turkių ir .net oškų.

Pl-nia Žukauskienė farme- 
riauja, o jos vyras Juozas mies
te prižiūri yiešbųtį ir bar&da- 
skutyklą, kuri randasi adresu 
2126 S. Halsted St.

Svečiai linksminosi iki sute
mos, šnekučiavo, apžiūrinėjo 
gyvulius ir palengva pradėjo 
skirstytis kol didelis, gal kokio 
šimto žmonių būrys, prietemo- 
se išnyko kaip rūkas.

—Ne report.

IŠ ANKSTO J 

^NAUJIENŲ” 
DIDĮ BANKIETA 

—kuris įvyks— 
SEKMADIENY, 

SPALIO-OCT. 13 
SOKOL HALL 

2345 S. Kedzie Avė.

Mokam dividendą 
kas 6 menesiai. Pra- 
eityje išmokėjom 4% 

EDERALoAVINGS O kurie moka mene- 
np^loan*as<0C1AT10N sine —

OF CHICAOO
2324 Sq. Leavitt Streęt

Telefonas CĮĄNAL 1679
JUSTIN MACKIEWICH, Prerfdeptas.

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Englevood 5883-5840 i 

Dar gražiau, modemiš- 
kiau Įrengta,

This delicious cheeie food is

DIGESTIBLE AsImILK
ITSELF! '

SVEIKATOS KLINIKA
Tpnsilai išimami

vaikams —
Palagas

nėje -----------
Akušerija na

muose _______
Medikais egzami

naqja —-------
DOUGLAS PJ

1900 S. 1

CHICAGOJ 
ŽINIOS

Pirmus Morgičius 
ant Reni Estate
Defaulted ir Undefaulted 
Perkame už Cash su Neperdi- 
dėlių Atrokavimu. Duodame 

Collateral Paskolas.

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

Tel. Franklin 0576 ,

MALEVOS
Llkualoa nuo bankrotų ir nuo gaisrų 

ant visų •U / žinomų
X /o visoj/Z Šalyj

malevų
malevos galionų, žinomos 

pardavinėjamos kitur visur 
mušti $1.00

$1.25 
$1.95 
$1.50

Didžiausias ir geriausias pasirinkimas 
enarnel visame mieste —• 
1/3 iki 1/2 pigiau. 100% 
arba grąžinami pinigai.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO TVARJKOJB

Sis skyrius yra vedamus tikslu pagalbi# musą skaitytojams su
sirasti, kur galima nusipirkti (yairiy paprastą |r nepaprastą 
daiktą, intaisą įr reikmen*. JeĮgH S Mwm«ią «a skelbimą ne
galite susirasti ko jięškot, pajaukite Naujienas, Ganai 8500, ir 
klauskite Bignio Patarėjo, čia jąs gausite informaciją, jeigu tik 
ją bus galima gauti.

Mutual LifluorCo
4707 So. Halsted St 

TeL YARDS B803

Chicagos Draugija, 
Kliubų Valdybos 

1935 inetams
LIETUVIŠKA į TEATRALIŠKA DR- 

STĖ RŪTOS NO. 1 Valdyba 1935 
m.: Pirm. C. SĮtepcel, 2539 }Vest 
43rd St.. Chicago. III.; Pirm, pa- 
gelb. C. Cbaplinskas, 3627 South 
Halsted St.. Chicago, I1J.; Nųt. 
rašt. F. Opulskas, 3218 So. Lime 
St., Chicago, III.; Fin. rašt. W. 
Zlabes, 740 EJ 90th PI., Chicago, 
III.; Kont. rašii/J. Razminas, 6101 
So. Racine Avė., Chicago, III.; 
Kasier. glob. P. Martinkienė, 344J 
So. Morgan SU. Chicago, III.; Kas. 
pagelb. J. Jųškienienė, 2547 W. 
45th StM Chicago, III.; Durų mar
šalka S. Žukauskas, 2515 W. 43rd 
St.(, Chicago, III.; Ligonių apek. 
K.' Keturakienė, 525 E. Qakwood 
Blvd.: KasieriuKrJ. Yuškienas, 2547 
\V. 4W> St., Chicago, III.; C 
F- Aušra, 3439 So. Artesian Avė. 
Chicago, III. 
kauskas, 33 
Chicago, II 
Wernis, 68( 
ęįįęagą, m.

1HŲMBOJ.DT BARK LIETUVIŲ PO- 
KLIUBO valdyba 1935 

Ė. Ąnton Valsais pirm., 3341 
jvergreęn Avė., tel. Belmont 1448.

John Kuprevičius, vice-pirm., An- 
ton LųnKevicz, Jbųt. rašt., 1814 
Wabaųsia Avė., tel. Humboldt 
.3254, Stanley Buneękis, fin. rašt.. 
Ą. Zillius, kasieriųs, Tam Kubi
lius. maršalką,

..t r!111,'uj—■—r- ", . ... ... — ........   -
-■ .......... nu,.................... ■■■ ...... ..m I.I.HLI. ■.

Gerkit ir Reikalaukit

galite 
visada 

sutaupyti 
apie

Tūkstančiai 
visoj šalyj, 
iki $3.00. 
kaina tik . 
$2.50 vertčs maleva 
grindims -.....  -
5 galionai skysto cemento 
stogams .................. .............
$3.00 slidus, baltas 
enaniel ................ ..................:__ _____ _ _
malevų ir enarnel visame 
viskas nuo . -
garantuota arba grąžinami 
Pirkit artimiausioj krautuvėj.

PAINT EXCHANGE 
CHICAGO 

1557 MIL5VAUKKE AVĖ. 
«83fl S. HAESTED ST. 

2274 ELSTON AVĖ.
Telefonai: Armitage 1440,

RADIATORIŲ, FENDĘRIU IR 
BODY TAISYMAS “

Automobilių malevojimas, rądiato 
rių valymas, 100% garantuotą.

R & R RADIATOR AN£ 
BODY CO.

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

3572-74 Archer Avenue
______ Phone Lafayette 7688

ANGLYS 
COAL

DON’T
N^GLECT

uit Ulinio Moigičiu, :u na

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų 
apdraudos nuo ugnies, 'ėjo, ete , atsišauk:

840 WehtX3id >uec
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE■•' v .. i-.d,;.,.-.’■ . . , . ■ ■ š

I j .. ./■ ■■ A- : . — !^V ' - A. 7. . j. - \

' 
'J. 

: .

- • < • a \ 5

——... ......... . ............—.....  .!" 1. ... ....... 'J"”.. . 1 . ' .......... '
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NAUJ1ĖN0Š, Chicago, III, Trečiadienis, rūgs. 18, 19356

CLASSIFIEDADS

PRANEŠIMAI

CLASSIFIEDADS
Automobiles

2511 Milwaukee Avė. Bei. 4845

For Reni

tai čia LENGVUMAS dėl iusuJ z

Rugsėjo 16 d. įtapo 
German Doacohesė

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Muzikos instrumentus tai 
GOLDSTEIN.

914 Maxwell St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

Svarbi žinia Ameri 
kos kupiškėnams

Musical Instruments 
Muzikos Instrumentai

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

kornetus, trumpėta,

Kas norės galės pirkti 
Lietuviu apgyven-

SKYRIUJ PASI

2230 Blue 
Kiek teko patir-

REIKALINGA patyrus veiterka i 
restauranta, darbas ant visados. 

6236 S. Western Avė.

REIKIA patyrusios merginos pri
žiūrėti vaiku ir prie namu darbo 
Gyvenimas ant vietos.

Midway 1335

vumas be tuštumo
1 &gurnas su skoniu

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

KRAUTUVĖ ir 4 kambariai ren- 
don. Tinka bile kokiam bizniui 
Parduosiu arba mainysiu narna, šau
kit Cicero 247, Vesely.

Tarp Chicagos
Lietuvių

STORAS RENDON kampinis, tin
ka bile kuriam bizniui. Gera vieta, 
renda pigi. Raktas ant vietos.

4725 S. Halsted St.

MODERNIŠKA FARMA pardavi
mui arba mainymui i narna. Farma 
70 akru. Su staku arba be stako. 
Yra trasas, elektra ir didelis prūdas. 
Puikus budinkai. Trys mylios i 
pietus nuo Lemont. III.

ADAMS
143rd St ir Archer Avė. 

Lockport, Illinois.

Pagalios, jeigu yra “mėsos 
streiko’* komitetas arba komite
tai, tai kam jie slepia savo na 
rių vardus? žmonės turi tei
sę žinoti, kas tą “streiką” Ve
da,—kitaip jie neturės komite
tui pasitikėjimo.

Pp. Butkai ir Miss 
Svilo, iš Waterbury, 
Conn., svečiuojasi 
pas p. p. LiutkusStreikas prieš mė 

sos kainas?

MUZIKOS MYLĖTOJŲ DĖMESIUI! 
IŠPARDAVIMAS

Per 85 metus pardavinėju accordio- 
nus, klernetas ‘_______ 1 _
trombonus, saksofonus, barabanus ir 
ju dalis. Muzikos instrumentus tai
sau pigiai.

4 KAMBARIŲ flatas rendon su 
maudyne. Renda tiktai $12.00. Rak
tas ant vietos.

4725 So. Halsted St.

2 FLATIS po 4 kambarius prie 
Western Electric, karštu vandeniu 
apšildomas, naujas plombingas. 2 
karu garadžius. labai pigiai.

2807 So. Kirkland Avė.

PARDAVIMUI bučerne ir groser 
ne pigiai 
ant išmokėjimo, 
ta vieta.

3401 So. Lituanica Avė.

Taipgi kiekviena vakaru išskiriant 
pirmadieni kaip 7:30 susirinkimai 
lietuviškai po No. 3238 S. Halsted 
Street.

Kviečiame visus.

Todėl Amerikoje gyvenan
tieji kupiškėnai malonės į tai 
rimtai pažvelgti ir prisiminti, 
kad atėjo laikas savo, pasiža
dėjimą išpildyti.

Ir meldžiu nesumaišyti dvie
jų skirtingų dalykų: pirmo— 
tai Laisv. Etinės Kultūros Drau
gijos Kupiškio skyriaus, kurs 
steigia Laisvus kapus ir tam 
tikslui renka aukas; antro — 
tai pažangiųjų grupių sutverto 
komiteto, kurio tikslas yra pa
statyti Kupiškyje Liaudies 
Namus, ir tam tikslui sutverto 
specialio Liaudies Namo fondo.

Nuo dabar, kurie Lietuvos 
kupiškėnams aukaus pinigų, tai 
malonės aiškiai pažymėti ko
kiam tikslui aukos yra skiria
mos, kad neįvyktų klaidos.

Pinigus galite siųsti tiesiai 
Kupiškiu sekančiu adresu:

Petras Vaitiekūnas, Maironio 
g. 16. Kupiškis, Lithuania.

—Dr. A. L. Graičunas,

IŠPARDUODAME BARŲ FIKCE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ii* sinkom. Taipgi §toru fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumt 5269.

Sugrįžo iš vakaciju 
P. Silintis ir J.

Etmęiitas

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

p. Silinčio švogeris Jos. Et- 
montas, 5026 W. Washington 
Blvd., sugrįžo iš Wis. valstijos. 
Jie ten praleido porą savaičių 
vakaciju.

Iš pasikalbėjimo su p. P. Si- 
linčiu teko patirti, kad lanky
damiesi Rhinelander, Wis., su
ėjo lietuvį—p. Sharką, kurs 
yra pasiturintis biznierius, tri
jų viešbučių savininkas, ir už
laiko gražią tavern. Taipgi su
ėjo p-ną Chesną ir ūkininkus 
Jankų ir C. Vaicekonį. O Wood-

NIEKO NEIMOKĖT — 12 iki 18 
menesiu išmokėjimui. Įst. 15 metų. 
0verhauling,! body taisymas, male- 
yojimas. apdengimas, tajerai, bette- 
ries, auto radiOs, viršai,- stiklai, fen
deriai. apskaitliavimas. towing dy-

IEŠKAU darbo už' bučeri ar gro- 
serio klarko. Turiu 12 m. patyrimo 
kalbu lietuviškai, angliškai, lenkiš
kai ir ' rusiškai. Taipgi tinku prie 
bile kokio biznio, kur reikalingas 
geras ir suprantantis žmogus, pra* 
šau atsišaukti greitai.

W. YURCK, 
2901 W. 64 St. Tel. Hemlock 4069

Situation Wanted 
Darbo Ieško

REIKIA merginos prie namu 
darbo. Geri namai, nuolat darbas, 
gyvenimas ant vietos, $5 i savaite. 
Garfield, 5500 W. Jakson Blvd.

JUOS GIRDĖSITE ŠĮ VAKARĄ NAUJIENŲ 
RADIO PROGRAME

Rugpiučio 25 d. Kupišky at 
sibuvo įškilmingaą paminėji
mas 30 metų sukaktuvių pirmų 
jų kovotojų už Lietuvos ne
priklausomybę. Apie tą iškilmę 
buvo plačiau parašyta “Naujie
nose”, No. 217, rugsėjo 14 d. 
šių metų.

Atminčiai to svarbaus įvykio 
nutarta pastatyti Kupišky Liau
dies Namai. Išrinktas pastovus 
komitetas, kurio pareiga yra 
pasirūpinti įkūnyti nutarimą. 
Vietoj patys dalyviai Liaudies 
Namo fondui surinko 242 litu.

Nors dar oficialiai laiškas iš 
Kupiškio nėra gautas, bet jau 
Lietuvos laikraščiuose šis nu
tarimas paskelbtas.

AUKAUJU SAŲLIUNĄ — Kas 
pirmesnis — tas laimės! Atsiliepkit 
tuojau — šiandien.

7021 Stony Island Avė.

REIKIA jaunos merginos prie 
namu darbo ir prižiūrėti 2 vaikus. 
Nuolat darbas, • gera mokestis. 
Sachs, 3884 Wrightwood Avė.

ruff, Wis., pasimatė su A. 
Yuodsnukiu, kurs užlaiko grąžų 
viešbutį ir Rudžių, kurs turi 
gražų ūkį.

Kiek teko sueiti p. P. Silin- 
čiui Wis. valstijoj biznierių ir 
ūkininkų visi yra “Naujienų” 
skaitytojai, ir gražiai, pasitu
rinčiai gyvena. O jau p. Shar- 
ka Rhinelandery, tai yra tikras 
lietuviškas milionierius.

—Senas Petras.

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

Atdara vakarais ir nedėlioj.
RAPP STORAGE 

5746 So. Ashland Avė.

čia pirmiausia kyla klausi
mas, ar dėl mėsos ’ brangumo 
yra kaltos bučernės? Bučeriai 
dažniausia yra smulkus biznie
riai ir šiais laikais jie verčiasi 
gana sunkiai, nes mėsos kai
nos kyla, o žmonės pinigų tu
ri nedaug. Kainas mėsai nu
stato ne bučeriai, bet skerdyk
los. Taigi ir kovoti reikėtų 
skerdyklas, o ne prieš krautu
ves, kurios iš skerdyklų ima 
mėsą.

REIKALINGA patyrusi mergina 
dirbti i Tavern. Turi mokėti ang
liškai. 1180 S. Canalport Avė.

Kažin koks “Veiklos Komite
tas Brighton Parke”, kuris ne
paduoda nei savo adreso, nei 
vardų žmonių, iš kurių jisai su
sideda, atsiuntė “Naujienoms” 
pranešimą apie savo tarimUs. 
Tas komitetas esąs nutaręs 
tęsti “mėsos streiką*’, reika
laujant nupiginti mėsos kai
nas 20%, ir jisai pikietuosiąs 
penktadieniais ir šeštadieniais 
bučernes Brighton Parke.

išvežtas 
ligoninę 

Mykolas GalauČaS, kuris jau 
sirgo per keletą savačių. šiuo 
laiku bus padaryta operacija 
viduriams.

Norintieji platesnių žinių apie 
ligonį kreipkitės šiuo adresu: 
D. Balis, 6558 S. Morgan St.

—Senas Petras.

P-nas P. . Silmtišj 8258 So. 
Emerald avė., sėnas naujienie- 
tis ir tavern bizhierius, taippat

PARDAVIMUI Shoe Shope su vi
sais vėliausios mados įrengimais už 
$250 vertės $1200. Atsišaukite 
prie savininko, 1710 N. Girard St. 
po 6 vai. vak.

TAVERN PARDAVIMUI — ran 
dasi geroj vietoj lietuviui, kaina 
vo $1500, parduosiu už $900, su lais 
niu. Pardavimo priežastis — part 
neriu nesutikimas.

5404 Wentworth Avė.

Lietuvos Kaimiečiai Photo by Precin
Kaip matote paveiksle, Lietuvos Kaimiečiai šauniai atro

do. Jie yra tankus svečiai Naujienų radio programose. Šį va
karą jie padainuos naujų gražių dainų.

Gabalų šeimynos gyvenimas užims šį vakarą dalį Naujie
nų radio programo. Gabalų šeimynos nuotikiki klausytojams 
patinka.

Neužmirškite atsukti savo radio 9 valandą vakare į stotį 
WSBC.

Ar jau esi nanu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuviu vyru ir mo
terų yra nariais šitos didelės pašal
nos ir kultūros organizacijos — atei
kit ir Tamsta i skaitlingos šeimy
nos narius.

Chicagos Lietuviu 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 mokesčiu
nėra, pomirtinės reikalams išmo
kama $250.00 iš Draugijos iždo.

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

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

Chicagos Lietuviu Draugija, 
1789 So. Halsted St.

(“Naujienų” name — 2-ros lubos)
Humbold Park Lietuvių Politikos 

Kliubo jvyks mėnesinis susirinkimas 
rugsėjo 19 1935 Almira Simans
svet., 1640 N. Hancock St., 8 vai. 
vakare. Gerbiami kliubo nariai ma
lonėkite būti šiame susirinkime.

Valdyba.

PARSIDUODA tavern ir light 
lunch. Kampinis namas. Geras 
traffic. Tarp dideliu dirbtuvių ir 
gelžkelio. Biznis geras.

1701 S. Canal St.

Ponai Vincas ir Rožė Butkai 
ir panelė Svilo, iš Waterbury, 
Conn, svečiuojasi pas dėdę ii 
tetą p.p. Liutukus 
Island avė.
ti iš pp. Butkų kalbos, tai jie 
Waterbury, Conn. irgi yra ta
vern biznieriai, kaip ir jų dė
dė Liutkus, Chicagoje.

Kai dėl darbų ar biznių, 
tai pp. Butkai išsireiškė lietuvių 
patarlė: esą, kaip danguj, taip 
ir ant žemės; kaip Chicagoj, 

(taip ir'Waterbury, Conn. Mat, 
hors Chicaga nuo Waterburio 
yra daugiau, kaip 1000 mylių 
tolumoj, bet abudu miestai yra 
vieno Dėdes Šamo .^globoj, ži
nia, tarp gerbūvio ar išnaudo
jimo negali būti didelio skir 
tumo.—Senas \ Petkas.

Pikietuodamos bučernes savo 
apielinkėse, namų šeimininkės 
gali kai kurias ji), žinoma, iš
varyti iš biznio. Bet nuo to 
mėsa greičiau pabrangs, o ne 
atpigs, nes kai paliks mažiau 
bučernių, tai sumažės jų 
kompeticija ir jos tuomet ims 
kelti kainas.

Vėliausios žinios 
pateikiamos 
Naujienų 
Panedėly, 
Utarnike, 
Seredoj ir 
Pėtnyčioj 
iš radio stoties 
WGES, 
1360 kilocycles. 
Girdėt visur 
100 mylių aplink 
Tūkstančiai 
klausytojų 
niekad 
nepraleidžia 
šitų radio 
programų. 
Klausykitės 
ir jus. 1

UŽ $1 JUS MATY
SITE 30 ARTISTŲ

LOŠIANT, ŠOKANT, 
GROJANT, 
DAINUOJANT!
GAUSIT GARDŽIĄ 
VAKARIENĘ! 
TURĖSIT 
GOOD TIME!

SOKOLHALL
2345 S. Kedzie Avė.

SEKMADIENY,
SPALIO-OCT. 13 d. 

“NAUJIENŲ” 
BANKETE

Namų savininkų atydai 
Musu biuras suteiks patarimus, namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet. ‘

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St. 

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met

Real Estete For Sale 
Pardavimui

IEŠKAU pirkti gero summer re- 
sorto, Wisconsin valstijoj, kad bu
tu gera dėl biznio, prie ežero ar 
upės kranto, nėra skirtumo kaip 
toli, 8258 S. Emerald Avė.

RADIO PROGRAMAS
Ketvirtadieni rugsėjo 19 dienų 

nuo 4 iki 4:80 po pietų kalbės A. J. 
Gillies gemoje:: “Pakajus su Jumis”, 
per W. M. B. I. stot, 1080 kilo
cycles.

tai čia vienas cigaretas, 
kuris ištikro PATENKINA

Help Wanted—Male-Female 
perbininkų ReUdę

MERGINA arba vedusi pora dirb
ti ant ūkės, mokestis sulig sutarties. 
Matyti galima po 6 vai. vokare. 
Petras Virkšas, 871 E. Kensington 
Avė.
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