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Išrodo, Italija Visgi Nusilenks Tautų Sąjungai
Laukiama Italijos 

Atsakymo

Baer ir Louis neužilgo bądysis New Yorke

Mussolini perdaug nešukauja dėl tautų 
sąjungos pasiūlymų ir nesiskubina 

juos triukšmingai atmesti
GENEVA, rūgs. 20. — Išro

do, kad buvimas didelio Angli
jos karo laivyno Viduržemio ju
roje pradeda įtikinti Mussolini, 
kad visgi tautų sąjungos pa
siūlymai nėra jau taip labai 
blogi.

Nors jis ir išsitarė vienam 
savo mėgiamam koresponden
tui, kad jis nesąs dykumų ko
lektorius, bet išrodo, kad ir tos 
dykumos nesidaro tokios bai
sios.

Viskas rodo, kad jis bent šiuo 
laiku nesiruošia į tautų sąjun
gos pasiūlymus atsakyti griaus
mingu “ne”, kaip jis darydavo 
su visais kitais pirmesniais pa
siūlymais. \ X

A • J*Daugėjo politikų manomai 
« , >d I<W.„ ne ' -W W pasin’y- 

mų neatmes-;tot ne* j«os "tori- 
ims kaipo pagrindų tolimes
nėms deryboms trijų valstybių 
—Anglijos, Franci jos ir 

- jos.
Bet iki ateis Italijos 

kymas, visą tai pasilieki 
tik spėjimas. O to atsakymo, 
kuris nulems karą ar taiką, ne
kantriai čia laukiama.

Kaip išrodo, Anglijos karo 
laivynas paveikė ir pačius fran- 
cuzus. Franci j a pamatė, kad 
Anglija nejuokauja ir kad ji 
yra griežtai nusistačiusi nepri
leisti karo, tai dabar ir Fran
ci j a nebedrysta tiek daug pa
taikauti Italijai.

O Anglija vis dar nepaliauja 
stiprinti savo laivyną Vidurže
mio juroje.

Italija gi turi didelių keblu
mų su pinigais. Jų jai senai 
jau trūksta, o čia išlaidos žy
miai padidėjo ir dar didės atei
tyje. Pasiskolinti gi niekur 

• negauna. Anglija ir Amerika 
dagi ir kreditų neduoda, o Fran- 
cijos kišeniai irgi yra tušti už
sieniui.

Italiją gal privers taikintis 
dar ir tai, kad, kaip čia visų 
numanoma, ji gali daugiau iš
siderėti geruoju, negu gauti 
per karą. Jei ji iššauks karą 
ir į tą karą įsimaišys kitos vals
tybės, tai nors italai ir nuga
lėtų atbisiniečius, jie labai ma
žai gaus. Be to dar turėsią 
padengti kitų šalių iškaščius.

Bet tautų sąjungos pasiūly
mai yra paskutinė proga Mus
solini išvengti karo ir gauti di
delių kolonialių koncesijų. Kaip 
numanoma, tautų sąjunga pa
siūlė Italijai labai didelių eko
nominių koncesijų Abisinijoj,

kurios paveda Abisiniją visiš- 
kon Italijos žinion, išėmus kad 
iš vardo išlaikoma Abisinijos 
nepriklausomybė.

Nusigandęs karo, 
Europos auksas 
plaukia Amerikon
NEW YORK, rūgs. 20.—Eu

ropa yra tiek nusigandusi ka
ro, kad net ir paslėptas auk
sas pradeda plaukti j Amen- 
ką.
r Londone yra paruošta išsiun-

» kaip jis darydavo.< aukso už $8,200,000. Tiek
'aukso nėra markele, tad, ma- 
,tyt, gabenamas ir ikišiol lai
dytas paslėptas auksas. Tokio 
paslėpto aukso Londone yra už 
$1,000,000,000; .

Franci j a irgi sįun&anti auk- 
už $7,500,000, o Holandija

Itali-

atsti 
x/ie

so 1
ar paruošta siuntimui aukso už
už
ar
j Ameriką už $93,600,000.

$1,100,000. Ikišiol prisųsta 
paruošta išsiuntimui aukso

[talija slepia salose 
savo sergančius 

kareivius
LONDONAS, rūgs. 20.—Iki- 

šiol buvo nežinoma ką Italija 
daro su susirgusiais Afrikoj 
kareiviais. Yra žinoma, kad tū
kstančiai Italijos kareivių su
sirgo dizenterija ir malarija ir 
jie buvo vežami namo. Tečiaus 
jie niekad nesugryžo j Italiją.

Dabar išėjo aikštėn, kadvi- 
vi susirgusieji kareiviai yra ga
benami į Rhodes ir Decanese 
salas, Italijos pakraščiuose, kur 
jiems pastatytos didelės ligoni
nės. Todėl Italijos gyventojai 
ir negali sužinoti kokj didelį 
vargą kenčia Italijos kareiviai 
tame Afrikos pragare.

Naciai paliuosavo 
Šveicarijoj pagrob

tą rašytoją

X)RHn
Chicagai ir apielinkei federa- 

lio oro biuras Šiai dienai prana* 
Sauja:

Apsiniaukę, biskį šalčiau.
Saulė teka 6:35, leidžiasi 

6:52.

BERLYNAS, rūgs. 20.—Vo
kietijos naciai išpildė griežtą 
Šveicarijos reikalavimą paliuo- 
suoti ir sugrąžinti į Šveicariją 
Vokietijos rašytoją Berthold 
Jacob, kurį naciai buvo pagro
bę Šveicarijos žemėj ir išsiga
benę Vokietijon.

Jacob buvo žymus rašytojas, 
kuris įsigalėjus naciams pabė
go į Šveicariją ir ten kėlė aikš
tėn nacių terorą ir ypač perse
kiojimą žydų.

Šveicarija jį ištremsianti j 
į kitą valstybę, toliau nuo Vo
kietijos sienos, kad jai nebe- 
reiktėų kivirčytis su Vokieti
ja.

Vokietijos naciai jau ne vie
ną savo priešininką yra pastvė- 
rę svetimose šalyse.

s
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Ho,ly They Compan- i

BAER LOUIS

i 6ft.2|4 in. Heiglit 6 ft. 1J4 in. '

, • J 26......... .... Agc .........21

215. . . . . Weight.......... 200

80 in.. . ... Reach...........76 in.
1314 in. .. Foreami 12^4 in.

8 in.. . . .. . . Wrist.......... 7% in.

44y2 in. Client (norpial). 41 in.

48Į/> in. . Client (exp<L) . .43 in.

2? in... ... Thigh...........25 in.

1714 in. . ... Nedc ....16|4 ««.1
1414 i«. .. . Bicepn...........13 in.

33 in.. . ... Waint...........34 in.

16 in.. ..Gali .......ISin.
. Anklė y ž.. . 10 in.

T*Joe LouU

Amerikos spauda baisiai triubija apie kumštynes tarp Baero ir Louiso, tai noroms nenoroms 
ir mes esame priversti pastebėti tą aziatišką triukšmą, šiame paveiksle matoite tuos boksinin
kus Max Baerą, buvusį sunkaus svorio čampioną, ir Joe Louisą, Detroito juoduką. Angliškai 
yra paduota jų kūno dalių mieros. Jų “didelės” (ištriūbytos) kumštynės įvyks New Yorke rug
sėjo 24 d. , ' • • ' 7

Karas už 2 savaičių, 
sako Lloyd George

LONDONAS, rūgs. 20.— Pa
saulis stovi aky vaizdo j e naujo 
didelio karo, kurio pradžios ga
lima tikėtis už dviejų savaičių.

Taip pareiškė taikos draugi
jai Lloyd George, buvęs Angli
jos premieras karo metu, pa- 
gelbėjęs parašyti nelemtąją 
Versalės taikos sutartį.

Piktadarybės kiek
vienam amerikiečiui 
kainuoja $120 į met.
Amerikoj yra 500,000 ginkluo

tų piktadarių ir piktadary
bes kainuoja į metus $15,- 

' 000,000,000

[talija stengiasi pri 
sivylioti Lenkiją

Ispanijos kabinetas 
rezignavo

MADRIDĄS, rūgs. 20. — 
Premiero Lerhpux kabinetas re
zignavo, negalėdamas susitai
kinti su agrarais, kurie reika
lavo didesnės atstovybės kabi
nete.

Agrarų vadas tada pasitrau
kė iš kabineto, bet sutiko rem
ti valdžią parliamente.

' Manoma, kad Lerroux bus 
pakviestas sudaryti ir naująjį 
kabinetą, nes Ispanija neturi 
kito tokio vijurko, kuris de
dasi dideliu bedieviu ir radika
lu, bet kartu puikiausia sugy
vena su klerikalais ir atgalei- 
viais.

WASHINGTONr/rūgs. 20.— 
Federalinės valdžios apskaity
mu, Amerikoje kasmet būna 
papildoma po 12,000 žmogžudys
čių, 100,000 užpuolimų, 50,000 
plėšimų ir 40,000 vagysčių.

Viso piktadarybės Amerikai 
kaštuoja 'apie <$15,000,000,000 
į metus, arba daugiau kaip po 
$120 j metus kiekvienam Ame
rikos gyventojui—vyrui, mote- 
rei ar vaikui.

Visoje šalyje veikia 500,000 
ginkluotų kriminalistų. '

Jei tokia armija įsigriautų j 
šią šalį, tai prieš ją sukiltų vi
sa šalis.
kriminalistai yra pasisklaidę 
tarp visų gyventojų, veikia pa
slapčia, tai visi nekreipia įjuos 
užtektinos domės.

VARŠAVA, rūgs. 20.—Itali- 
ja daro diplomatinių pastangų 
patraukti Lenkiją savo pu^ėn 
ir prikalbinti ją nebalsuoti prieš 
Italiją tautų sąjungos susirin
kimuose.

Italija perka Lenkijoje daug 
anglių. Už anglis Lenkija ga
vo iš Italijos pasažierinį laivą, 
kurį pervardijo į “Pilsudskį” 
ir dabar tas laivas plaukia iš 
Gdynios j New Yorką.

Trys žmogžudžiai 
mirė elektros kėdėj

Bet kad dabar tie

Pasmerkimas kale ji 
man reiškė mirti

HUNTINGTON, W. Va., r. 
19.—Harry Daniels prisipažino 
pasigaminęs ir vežęs 12 pain- 
čių munšaino. Už tą jis liko 
nuteistas 60 dienų kalėjimam

Bet vos spėjo jį atgabenti 
kalėjiman, kaip jis krito ir vie
toj mirė.

17 žuvo riaušėse 
Meksikoj

GUADALAJARA, Meksikoj, 
20.—Gauta žinių, kad 17 

žmonių liko užmušta ir 31 liko 
sužeistas muštynėse La Jyoa 
miestelyje.

r.

NEW YORK, r. 20. 
lei netikrumo padėties 
siančio karo,j biržoje 
daugelio Šerų kainos. *

K O.
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Kelia aikštėn mela
gingus liudijimus 
prieš T. Mooney

Teismui parodytos fotografijos, 
kurios tiksliai nustato laiką 
ir parodo, kad Mooney buvo 
toli nuo eksplozijos vietos

SAN FRANCISCO, rug.s 20. 
—Thomas Mooney persyartymo 
byloje liudijo j>ats Thomas 
Mooney, kuris identifikavo foto
grafijas, nuimtas nuo vieno tro
besio stogo, ant kurio buvo 
Thomas Mooney, jo žmona ir 
keli jų draugai nuo stogo žiū
rėti parodos. Skersai gatvės 
esantis laikrodis, aiškiai paro
do, kad bombos sprogimo lai
ku Thomas Mooney buvo my
lios atstume.

To fotografija buvo rodoma 
ir pirmoj Thomas Mooney by
loj, bet prokuroras, kuris pas
kui už suktybes buvo pats at
sidūręs kalėjime, tą fotografi
ją taip sugadino, kad nebūtų 
galima pažinti laiko.

Thomas Mooney buvo plačiai 
kamantinėj amas apie jo peliti
nes ir ekonomines pažiūras,

VOKIETIJOS NACIAI 
VĖL GRŪMOJA 

LIETUVAI
Keturi ministeriai išleido pa

reiškimus, kuriuose smerkia 
Lietuvą dėl “persekiojimo” 
vokiečių

BERLYNAS, rūgs. 20. — 
Hitlerio prigrumojimas Lietu
vą! laike jo kalbos reichsta
gui, paskatino ir kitus nacių 
vadus pulti Lietuvą.

Keturi nacių ministeriai iš
leido savo pareiškimus, kuriuo
se jie piktai puola Lietuvą ir 
grūmoja jai dėl vokiečių “per
sekiojimo” Klaipėdos krašte.

Tuos pareiškimus išleido už
sienio reikalų ministeris Neu- 
rąth, vidaus reikalų ministeris 
Frick, propagandos ministeris 
Gpebbels ir aviacijos ministę- 
ris Goering,

Jų pareiškimai liko išleisti 
todėl, kad jie negali atvažiuo
ti į Klaipėdos kraštą kalbėti, 
kaip jie darė laike Danzigo rin
kimų.

Tuose pareiškimuose jie vie
nas pikčiau už kitakolioja Lie-

tarsi tas turėtų bendro irv’SRip jai grūmoja,
liriimū nekalto '■ žmogaus.
‘ šiandie liudijo ir Thomas 
Mooney žmona, kuri nuodug- 
riiai įrodė ką jiedu veikė ir 
kur buvo parodos laiku. Ji 
taipjau patvirtino, kad visą lai
ką jiedu buvo ant stogo namo 
mylios atstume nuo bombos 
eksplozijos vietos ir apie bom
bos sprogimo nieko nežinojo.

Dabar bus šaukiami liudyti 
tie liudytojai, kurie pirmiau 
liudijo prieš Mooney, bet jau 
senai yra prisipažinę liudiję 
melagingai, policijos ar proku
roro prigrūmoti.

Pradėjus pulti Lietuvą ir 
nacių ministeriams, nacių laik
raščiai nebesumano kaip pik
čiau vienas už kito aploti Lie- 
tuv ir tuo geriau pasirodyti 
savo vadams.

Meksikos universite
tas užsidarė ko

voj su valdžia

Naciai sakosi susekę 
suokalbį atplėš

ti Bavariją
r-

McALISTER, Okla., rūgs. 
20.—šiandie vietos kalėjime 
elektros kėdėj liko nužudyti 
trys žmogžudžiai, kurie yra vi
so nužudę net septynius žmo
nes. Visi jie atvirto prie re
ligijos ir mirė “aprūpinti šv. 
sakramentais”.

Pirmas liko nužudytas kėdėj 
Chester Barrett, kuris nužudė 
tris savo vaikus. Antras mi
rė kanadietis Riley, girtose 
muštynėse užmušęs tris žmo
nes ir paskiausia negras Ro- 
wan, nudūręs baltą ūkininką.

MUENCHEN, Vokietijoj 
20.—Naciai skelbia, kad jie jau 
senai susekę suokalbį atskirti 
Bavariją nuo Vokietijos ir pa
daryti ją nepriklausomą kara
lystę.

Suokalbiui vadovavusi viena 
svetima valstybė. Pats suokal
bininkų centras buvęs Pragoj. 
Suokalbininkai pasiūlę sostą 
Bavarijos kronprincui, bet ta- 
sis nesutiko jį priimti.

Sąryšy su suokalbiu suimta 
daug žmonių, jų tarpe vienas 
Amerikos vokietis, kuris tarpi
ninkavęs tarp Vokietijos ir 
Pragos suokalbininkų. Tas 
amerikietis jau nuo gegužės 16 
d. sėdi kalėjime be jokio teis
mo.

MEXIC0 CITY, rūgs. 20. — 
Susidūręs su finansiniais keb
lumais, užsidarė seniausias 
Amerikoje Meksikos sostinės 
universitetas.

Jis buvo kontroliuojamas at- 
galeivių ir nesutiko priimti .iš 
valdžios pageltos, nes toji rei
kalavo reformuoti mokinimą.

Išrodo, kad Universitetą per
ims pažangieji studentai, kurie 
jį reformuos ir gavę iš val
džios pageibą jį išnaujo ati
darys.

5 žuvo gaisre radio 
dirbtuvėj

PARYŽIUS, rūgs. 20. —Pen
ki radio dirbtuvės darbininkai 
žuvo ir 12 darbininkų liko su
žeista kilusiame dirbtuvėj gais
re.

MacLEOD, Altą, rūgs. 20.— 
Long su žmona ir su 14 mėn. 
kūdikiu išvažiavo pasivažinėti 
automobiliu. Kely ištiko ne
laimė, automobilis nusirto į 
gilią daubą ir abu tėvai užsi
mušė. Tečiaus tik už keturių 
dienų surasta žuvusius. Kūdi
kis gi rastas sveikas, tik nu
silpęs, nors jam teko miegoti 
lauke šaltomis naktimis.

NEW YORK, r. 20.—Fedfr- 
raliniams agentams pasisekė 
suimti pinigų dirbimo karalių 
William Watts, buvusį Nebras- 
kos aptiekos klerką, kuris pi
nigus dirbo jau ilgą laiką ir 
nemažai jų buvo paleidęs apy
varton, ypač arklių lenktynių 
vietose. Jo namuose rasta pui
kiai įrengta pinigų spausdini
mo dirbtuvė. Jo vyriausias pa- 
gelbininkas paspruko. Bet gal 
150 ar 200 žmonių, kurie sklei
dė jo pinigus, jau sėdi kalėji
muose.

BOSTON, Mass., r. 19. ,— 
Sugriuvus stogui, balkonui it 
daliai sienų seno Hollis teatro, 
vienas darbininkas liko užmuš- 
k 

tas ir mažiausia 12 žmonių su
žeista.

"i............................. • ■

LAFOLETŲE, Tenn., rūgs. 
20.—-šešios dinamito eksplozi
jos supurtė Šią apielinkę. Eks
plozijose viena moteris liko 
užmušta ir jos trys vaikai su
žeisti.

VARSA  VA ,rug«. 18. —Len
kų baliunaS “Warszawa” nusi
leido prie Filiponovo, netoli 
Stalingrado, tuo laimėdamas 
tarptautines baliunų lenkty
nes. Jis nuskrido 981 mylią.

'■
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(“Naujienų”} korespondentę)

ADVOKATAI

Plovyklių

KITATAUČIAI

Geros vartotos Plovyklos

Lengvus Išmokėjimai

Phone Lafayette 3572

Phone Yards 1138

NariaiChicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Tupime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

nuo 6 iki 8
12 vai. diena

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

Kainos numažintos 
nuo 25% įki 35%

DIDELIS
RUDENINIS

Dovydas” ir “Ga 
jotas” Londone

Dovydu, nes ten, -pat pastatys 
tas jo antipodas—didžiausias: 
parodoj radio aparatas, kuris 
pavadintas Galijotu.

“Galijotas” padėtas į nrilži-'

LIETUVIAI
^Gydytojai ir Dentistai

nišką karatą, ^ąs norįs tik j j 
pamatyti, tereikią ištari: “Se- 
samąi 
viršus palengva atsidarąs. Be
reikia pridėti ranką prie kaž
kokios kolasčs ir jau gįrdėti 
muzika. Bet vos ranka patrau
kiamą, radio muzika nutylan
ti. Galijotas galįs viską: jis 
sugaunąs bite kurią siuntimo 
stotį ir tereikia pasukti tik 
vieną blokiuką, kai iš jo pa
sigirsta įjramafono muzika. 
Galijotas išgriežia 30 plokšte
lių be pertraukos, žmogui sa
vo ranka neprisilietus.

akys atitaiso

Dr, T. Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Telefonas V irgi p ia 0036

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

Užmuštojo senatoriaus H. P. Longo mirties priežastis tyrinėjo koroneris Baton Rouge mieste. 
Buvo norėta parodyti, kad prieš Longą buvo padarytas suokalbis ir kad Dr. Weiss tik išpildė 
suokalbininkų nutarimą, bet kaip tik tas buvo užsimenama, tai publika keldavusi triukšmą. 
Paveikslėly matome inkvesto posėdi ir susirinkusią publiką. Vyras dešinėje yra Murphy Ro- 
den, Longo saugotojas, kurs sakė paleidęs į užmušėją 10 šūvių, kada jam nepasisekė atimti iš 
jo ginklą. 4 , ;■ , .?_______ /■■ ■■' ■ ..

F:

malonu, kad Lietuvo- 
prganiz.ąci-

MAN U F A,C TURINO

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd St 
Corner Maplewopd Ąy.e^ 

JIemIock 8ĮQQ

4712 South Ashland Av 
Phone Ęoulevard 7589

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

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

Res. 1227 So. 50 Avė., Cicero 
Telephone: Cicero 5,395.

Povilo Jurgelioniu 
jubiliejus

Kunigas viešai siundo 
žmones policija

Argentinoje ir Urugvajuj 
buvo 3 lietuviški kunigai. Uru
gvajuje kun. Kadžius taip ap- 
siskandalino, kad pats archi- 
vyskupąs Ąragone jį išvijo. 
Garsųjį kun. Br. Bumšą patys 
katalikai išprašė iš Argentinos. 
Taigi dabar čia liko vienas 
kun. J. Janilionis, pagarsėjęs 
skundikas ir valstybinių pašal
pų dprotojąs.

Buenos Aires mieste šusitvė- 7?elefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

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

Cęrner Richmond Sjręęt 
Ęafąyette 3171

Iš Pietų Amerikos Lietu 
vių Gyvenimo

Didelė nuolaida už senas 
I plovykles.

'Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo l-rr3 ir !l-r£ 

Seredomis ir nędėį paęąl su|art 
Rez. 6631 So. Califomia Avenu

Telefonas Republic 7868

Physical Therapy 
and Midvvife 

6630 S. Western 
Ave„ 2nd floor 
Hemlock 9252 

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

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

Duokit savo akis išegzaminuoti

DR. A. R. BLUMENTHAL
GPTOMETRIST 

Praktikuoja virš 20 m. 
4649 Sp. Ashląnd Avė. 

kampas 47th St. 
Tel. Ęoulevard 6487

Ofiso Tek Calumet 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų “ 

Ofisas 3102 So. 
arti 3Įftt I 

Valandos: 2—4, 7—9 

dieną.

Pirkite čia dabar ------------------ —r

----- ----- Taupykite Pinigus

Naujos Mados 
pilnai garantuotos 

BEE VAC PLOVYKLĖS 
vertos

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michjgan Ayg.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z, Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

West Town State Bank Bldg.
2400 West Madison Street

ai. 1 iki 3 po* pietų. 6 iki 8 yą)
Tei. Seeley 7880 ' - 

Nąmų telefonas JBrpnsFfck 0597

Londono radio parodoje 
matyti naujas radio technikos 
stebuklas — raęįip v aparatas,! 
kurą lengvai galima patalpinti 
Jįejmenės kęšęnėn. Mažutis apa 
,račiukas pątalphltąs tokion 
dėžutėm kuri ;a,trodo visiškai 
ikaip portsigaras,. į Jis Įsideda-’ 
mas liemenės kairėn kešenėn. 
>Gi miniatiurin.es baterijos, ku
rios aparatą turi aprūpinti 
srove, patalpinambš dešinėn! 
liemens kešenėn, Abi kešenės 
sujungtos panašiu į laikrodžio 
retežėlį saitu. Kajrė-je lieme
nės kešenėje viršuje patalpin
tas mažutis garsiakalbis. Jei 
norima klausytis kokios nors 
stoties trąnslįacijbs, tereikia 
pirštą pridėti* priė kokio nors 
laįdipinko vadinąsi:
susisiekti su žeme. Taigi šįiorj 
kiu budu gaunąsi antepa. Tai
gi lieka paspausti mažutę 
knopkutę ir iš kęšenės pasi
girsta, sakysim^ Vienos; valsai. 
Parodos lankytojai jau šį ma-

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akinių. Kainos pigiau

Dr, Strikol’i&
Gydytojas ir Chirurgas 
OfMiaa 4M6.SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir .nuo 6 iki 8 

yak. Nedelioj pagal sutarimų.
Qfiso Tel.: Ęoulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395 

Dr. Susanna Slakis 
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

‘‘Šviesa’’, ;kurios tėvų komiteto’ 
pirmiijinkąs buvo ir yr;a Pet
ras Aųšjra, buvęs komunistų 
spykeris Brooklynp, o dabar 
porą moty dirbęs pas kun. Ja- 
nilionj, bet susipyko su ptobąš- 
čmm ir pats prpbaščiųs jį ati
davė pplięįjai. Viąnpk Astra 
tąpo pakeistas.

įdomus inčidęntąs jyyjęo 
tarp kun. Janilįonįp ir nępar-. 
jtinio “A. L. Balso” leidėjo pr. 
Ožinsko. Kunigas ir čia šau-

uz 
kainas kaip 

WESTING- 
VAG, A. B.

$49.50 parsiduoda už

’29.95
vertės MAYTAG PIo-
su ketvirtainiu Alu-

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU

atsiverk!’, —ir karsto

kėši policijos, bet nusvilo.
Rugp. 17 d. Herreroj įvyko 

d-jos “šviesa” valdybos posė-, 
dis. Kada mokytoja išėjo iš 
posėdžio, 'tuoj įsibriovė 
Janilionis su pora klapčiuką,, 
kurių nė vienas neįeina valdy
bom o tūlas nė draugijai ne-, 
priklauso. Svarstant tos švie
timo draugijos reikalus, kun.t 
Janilionis, neątsiklausęs va!l-r 
dybos sutikimo dalyvauti svąr. 
stymuose, pradėjo arogantiš-, 
Įkai dąvinėti “įsakymus”. Ta
da tos draugijos valdybos na
rys Ožinskas, matydamas to-t 
įkį kunigo Janilionio netaktą, 
paėmęs žodį pareiškė, jogei 
valdyba susirinko tam, kad 
aptarti taip rimtą mokyklos! 
padėtį, ir kun. Janilionio^ įsi-: 
kibimas ne vietoje, bereika-: 
lingas, ir kaipo tok|, prašau 
apleisti posėdį. Ožinsko pa
reiškimui pritarė įr kįti val
dybos nariai. Bet tas kupigui 
nepatiko ir jis pašokęs iš suo
lo kaip įgeltas, pradėjo isteriš
kai rėkti: “Ožinski, tau čia 
nėra vietos! Išeik! Kad tavo 
kojos čia daugiau nemindžio-

Lietuvos 
Vilniaus 
rašo:

Labai 
je matome vienoj 
joj' varpininkus su ateitininkais 
įyilniąus vadavimų* besirūpi
nant. Vienok tas kilpių '(tikslų 
jaunimas lemiančio žodžio ne
turi: jis tik .gelbsti viršūnėms, 
kurių /yifšųnių) nusistatypiąs 
Vilniaus atgavipio klausime 
gal įoli gražu ne toks ideališ
kas, kaip kad entuziastiškojo 
jąųpimo.

Entuziazmo stoką viršūnėse 
geriausia atvaizduoja kad ir 
vietinio, Buenos Aires, Vilniaus 
Vadavimo Sąjungos skyriaus 
veikimas: jis turi vos keletą 
narini kadangi tos sąjungos 
vardą naudojanti popai skyrių 
laiko ne Vilniaus vadavinio 
darbui pagelbėtą ne visuome
nės įtraukimui šiam darbui, 
bet vien to vardo naudojimui 
popierinių organizacijų bukiete, 
įgavimui lėšų iš Lietuvos čia 
gastroliuojantiems dykaduo
niams.

Vieton jaunimo atsišaukimo, 
Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
Uentrąs turėtų padaryti pama
tinę reviziją, dej ko jos skyriai 
užsieniuose tą darbą sabota- 
žuoja.

—JJepečka, greičiau bėk >pą- 
įšau’kt policiją!

Visiems pradėjus juoktis, 
Japilionis baisiai susinervino 
ir šaukdamas “Padvalski, ei
nam”—(išbėgo su dviem savo 
klapčiukais—įsiveržėliais. Ku
nigas mat /įsivaizdino, kad jis 
turi reikalą su savo tamsiom 
davatkom, kurių vardu popie
rinėmis “organizacijomis” sa-! 
yo biznį operuoja. Ret čia la
bai apsiriko ir nudegė.

Gharakteringa, kad ant ry
tojaus tėvų komiteto pirpii- 
pinkąs gavo kvietimą polieį- 
jbn... —flcdyvavęs.

; Ir TĖVAS
Laidotuvių Sąlygos 

<i$rųokęj.iųiais

REPublic 8340
5340, So. Kedzie Avenue

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vąkąrųįs: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rock.well Street 

Telefonas Republic 9600.

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyrų, mo.terų ir vaiku .pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitękiup 
elektros prietaisus.

Ofisas ir laboratorija;
1034 W. 18th Št., netoli Morgan St.

Valand,os nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7430 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Hyde Pąrk 6755 ar £entrąl 746|

11- į

Tose šventose Vietose savo 
namuose gyvena prieškarinės 
musų emigracijos veteranas p. 
Povilaą Jurgelįonis, kuris 1905 
metą jEĮM^liucijos sukutyje ap- 
leųlo jGjĘtro žandarų Įr kazokų 

Lietuvą ir atvykęs 
šiemet švenčia 30

Ožin$kas visiškai šaltai at
sakė, kad ne tamstos kviestas 
atėjau, ir kuomet pasibaigs 
posėdis, nevaromas išeisiu. 
Tačia.u.s “kunigėlis“, neuvožo- 
damas nė “šventos vietos”i 
(n/ąt posėdis vyko kun. Jani-i 

tlipnio kaplyčioj) rėkė visai 
.gerkle—Ožinski, išeik! |

Tada tėvų komiteto pirmi
ninkas .pareiškė, kad kunigas 
įtrukdo draugijos darbą, pul
damas jos iždininką. Iždinin
kas Ožinskas griežtai pareik a-; 
Įlavo, kad kunigas apleistų1 
valdybos posėdį. Tada kuni
gas Janilionis isteriškai sušu-

Dr. C. K. Kliauga 
Dentistas

Valandos nuo 9—9
2420 West Marqųette Road
arti Westem Avė.. Hemlock 7.828

Dr, Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė, 
2-r.os lubos * 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Vilniaus Vadavimo 
klausimu

Argentinoje merdi Vilniaus 
Vadavimo Sąjungos skyrius. Jį 
vadovauja Atstovybės sekr.! 
Gaučys, aršus klerikalas ir ku
nigų pakalikas. Skyrius turi 
vos nepilną desėtką narių dėl 
to, kad susirinkimus Gaučys 
skelbia vien klerikalų spaudoj?

Balsas, talpindamas: 
jąunimo atsišaukimą 
vadavimo klausimu,

AKiySPEClAUSTAl 
DR. G, SERNER 

LIETUVIS 
^^^TTel. Yards 1829

. Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akiniu ‘Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10—'

Nedaliomis nuo 10 i

Didžiausias pasaulį 
dirbtinis ežeras

AmėriksOje pj^tStytas tven
kinys BoUlder Dūm dabar 
ĮąiLomąs ,djdžiausiu pasauly 
dirbtiniu ežeru. Minimas tvenj 
kinys bendrai yra 286 pėdų] 
gylio, 84 mylių ilgio, jame] 
ieilpa 1,453,915 milijonų galio-! 
nų vandens ir užima 4450>-! 
000 aktines pėdas žemės, "šis 
e^erąs dar per jnėnesjps /ii-1 
dės, nes iki šiol yrą užėmęs'

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. ęentral 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 

Valapdos vąkąrais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1310. <5

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Ned,61. nuo 10 iki 12 a. m.

Dr. S. NaikeEs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So

CHICAGO. ILL.

Išpardavimas
GERIAUSIU 

DRABUŽIAMS

S.M.SKUDA8
718 West 18th Street Phone lijonroe 8377
— "11—■?.ij... ■iJV'iį’j...lA..!;;1; ■-r—e—e—i... .■ j 1 i .... ' 1 i'!"1?1!;1.1. ■

Į. J. ZOLP
1646 West 46th Streęt Phcmes ^ęųlęvąręl 5,20^8413

1 4- TZ į i * 1 I A. Montvid. M. D ploto. Kuomet bus pilnas — 
užims 40,500,000 akrines pė- 
das žęmės,. Šiuo tarpų jis įąų 
yra gilesnis už Ęrie ežerą, 
kurio bendras gilumas siekią’ 
210 pėdų. Iki šiol giliausiu 
dirbtinu ęžąru laikomas Egip
te, prie Nyįip ųp.ė^ Ąswų ^- 
zervuaras, kuriame telpa 1,- 
322,955,000,000 galionų van
dens. (L. U.)

$80.00 
vyklės
minam TUB, pilnai parnau 
jinlps. Didelis bargenas.

*44.50
Didelis pasiriiikimas kito 
kių naujausių Plovyklių 
labai mažas 
tai: THOR,
HOUSE, BEE 
C. ir kitų, po

*47.50

i ■■ I —""""" .................. 111 W ..

Dr. V. A Šimkus 
(GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted . St.
Tel. Boulevard 1401

įJUbilėjų, būtent — šiemet su- 
• įkaitą fkptviiriadąlis šimtmečio, 
kaip tas musų draugas darbuo- 

kad jasi jgąwame ’palermos .alaus 
(fabrike.

Jurgelionis turi jauną, čia 
gimusią 15 metų amžiaus duk-I 
relę Albiną Jurgelionytę, kuri 
užpernai baigė 6 metų pradinę 
mokyklą ir jau antras metas 
lanko Colegio Kuiz de los Lla- 
mos, kur studijuoja komerci
jos mokslą ir stenografiją. Pa
nelė Albina puikiai kalba lie
tuviškai.

Seniau Argentinoje apsigy 
vąąę lietuviai gana gražiai ppo- 
gresųoja. j

Pravažiavus gražius Palermo metų rezidencijos jubilejų šio- 
ir Belgrano sodus, kol .dar lę- j® šalyje. Malonu pažymėti ir 
siasi asfaltuotos .gatvės ,su' ^> kad tas sųąipratęs kupiš- 
tirštai ąpgyveųtajs Buenos švenčia ir antrą-
res priemiesčiais, prie Pacjfico 1 
geležinkelio randasi Sąntos Lu- 
gares (šventosios Vietos) mie
stelis. Gal kas galvojo, 
šventose Vietose lietuvių negy
venama? Bet faktinąj tep 
vena daug lietuvių ir 15 lietu
vių šeimynų turį nusipirkę 
nuosavius žemės sklypus ir par 
sistatę gražius namelius, su 
lietuviškais rūtų dapže/iais ap
linkui. i

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai. _

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
•Rez. TeJ. Victory 2343
Dr. Bertash

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

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

... . „. į,. . j. i

GARSINKITE į
!■ . ,1111 IJI'UII LI.5 JI' A-t-T *.n -J,.r 'J'Į'1-T...Ti'-U'Ll!11

Laidotuvių Direktoriai

" ■  ■"'■■v-1?im'T • ni ■

LAIDOTUVIŲ DUREKTQftIAI

JUOZAPAS ;

EUDSKIS

g J. LIULEVIČIUS 
Archer Ay^nue

"j Š? P. JIAŽEKA 
3319 Lituanica Avenue •l.'.J'-’TyfH' J-' l'J į l'.'A jf į'TĮ.

. I A. MASALSKIS ■
?3D7 JUtuanica jAve^uje Phone Boirięyąrd 4139

Kiti Lietuviai Daktarai.

Dr. Mųrgeris 
3325 So, Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
Phone Ęoulevard 8483

Dr. A. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija:
> ę2519 West 43rd St i;" 
VALANDOSVTfūb 9 iki 10 ryto, nuo 
1 iki 3 po piet, puo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedėliomis nuo 11 iki 1 p. P

Tel. LAFAYETTE 80Į51.

miniatiurin.es


e_ _ _ _ _
‘-■■■'r——”'. . .......

R K. A,
NAUJIENOS. .<

Iš Pietų Amerikos Lietu
vių Gyvenimo

irr'-i ■■■<■ i .
’ / i ' f. *

(^Naujienų”) korespondentu •

Povilo Jurgelionio 
jubiliejus

Tose Šventose Vietose savo 
namuose gyvena prieškarinės- 
musą emigracijos veteranas p. 
Povilą^ Jurgelionis, kuris 1905 
metįj graęypliucijos sūkuryje ap
teko £&& žandarą ir kazokųSeniau Argentinoje apsigy-'1 ,

venę lietuviai gana gražiai Lietuvą ir atvykęs
presuoja. ' Argentinon šiemet šyęnčia 30

Pravažiavus gražius Palermo inetų rezidencijos jubilejų šio-’ 
ir Belgrano sodus, kol .dar lę- Pe šalyje. Malonu pažymėti ir 
siasi asfaltuotos gatvės ,au'tah Kad ^as susipratęs kupiš-, 
tirštai apgyventais Buenos Ai-pMnas šiemet švenčia ir antrą! 
res priemiesčiais, prie Pacifico Jubilejų, būtent šiemet su- 
geležinkeiio randasi Sąntos Lu- įkętyHftdąlis šimtmečio, 
garės (šventosios Vietos) mie- kaip tas musų draugas darbuo- 
stelis. Gal kas galvojo, kad jasi pačiame jPalermos alaus 
šventose Vietose lietuvių negy
venama? Bet faktinąi ten gy- 
vena daug lietuvių ir 15 lietį- 
vių šeimynų turi nusipirkę 
nuosavius žemės sklypus ir par 
sistatę gražius namelius, su 
lietuviškais rūtų dąržejiąis ap
linkui. į

Šiemet su-

i î ■ f'Hii.u 11

DIDELIS
RUDENINIS

Išpardavimas

jasi garsiame balerinos alaus 
fabrike. .

Jurgelionis "turi jauną, čia 
gimusią 15 melą amžiaus duk
relę Albiną Jurgelionytę, kuri 
užpernai 'baigė 6 metų pradinę 
mokyklą ir jau antras metas 
lanko Colegio Ruiz de los Lla- 
mos, kur studijuoja komerci
jos mokslą ir stenografiją. Pa
neli Albina puikiai kalba lie
tuviškai.

iW(l

Oį

Šeštadienis, rugš. 21, 1935
T

1 4 ' i i • i j A. Montvid. M. Dploto. Kuomet bus pilnas —J 
užims 40,500,000 akrines .pė-J 
(Jas žemės,, šiųp tarpu jis jau! 
yra gilesnis už Ęrįe ežeyą, 
kurio bendras gilumas sieįcia] 
210 pėdų. Iki ! ‘ ‘ ‘
dirbtinu ežeru laikomas Egip
te, prie Nyįlo Ąssųąų 
zeryuaras, kuriame telpa 1,- 
322,955,000,000 galionų 
dens.

van-
(L. U.)

Mįrs. Anelia K. Jarusz

West Town £tate Bank Bldg.
2400 W«st Madison Street , 

Vai. 1 iki 8 po pietų. 6 iki 8 vąk.
Tel. Seeley 7880 ’ 

NąiąjJ ,te|rio5ms Br|uwwick 0597

M.D.
491, S, Michjgan Avc.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.
T'l .■>'

DRABUŽIAMS

Ploviklių
Kainos numažintos 
nuo 25% jki 35%

Vilniaus Vadavimo 
klausiniu i

Argentinoje merdi Vilniaus 
Vadavimo Sąjungos skyrius. Jį 
vadovauja Atstovybes sekr.' 
Gaučys, aršus klerikalas ir ku
nigų pakalikas. Skyrius turi 
vos nepilną desėtką narių dėl 
to, kad susirinkimus Gaučys 
skelbia vien klerikalų spaudoj?

A. L. Balsas, talpindamas:
■

Naujos Mados 
pilnai garantuotos 

BEE VAC PLOVYKLĖS 
vertos $49.50 parsiduoda už

29.95
$80.00 vertės MAYTAG Plo
vyklas su ketvirtainiu Alu- 
minum TUB, pilnai parnau- 
jintos. Dideljs bargenas.

*44.50
Didelis pasirinkimas kito
kių naujausiu Plovykiių, už 
labai mažas f 
tai: THOR,
HOUSE, BEE 
C. ir kitų, po

*47.50

kainas kaip
WESTING- 

VAC, A. B.

Geros vartotos Plovyklos

*10 s18
Didelė nuolaida už senas 

plony klės.

Lengvus IžiMokejimai.

Pirkite čia dabar ------
----- ----- Taupykite Pinigus..

KRAUTUVĖSE 3 
2536-40 W. 63rd St 
Corner Maplewood Ąye.

Hemlęck ■8400 j
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Lietuvos jaunimo atsišaukimą 
Vilniaus vadavimo klausimu, 
rašo:

•Labai malonu, kad Lietuvo
je matome vienoj organizaci
joj' yarpininkus su ateitininkais 
Vilniaus Vadavimu' besirūpi
nant. Vienok tas fcilnių 'tikslų 
jaunimas lemiančio žodžio, ne
turi: jis tik gelbsti viršūnėms, 
kurių ,(viršūnių) nusistatymas 
Vilniaus atgavimo klausime 
gal foli gražu ne toks' ideališ
kas, kaip kad entuziastiškojo 
jaunimo.

Lntuziazmo stoką viršūnėse 
geriausia atvaizduoja kad ir 
vietinio, Buenos Aires, Vilniaus 
Vadavimo Sąjungos skyriaus 
veikimas: jis turi vos keletą 
narių; kadangi tos sąjungos 
vardą naudojanti popai skyrių 
laiko ne Vilniaus vadavimo 
darbui pagelbėti, ne visuome
nės įtraukimui šiam darbui, 
bet vien to vardo naudojimui 
popierinių organįząęijų bukiete, 
įgavimui lėšų į$ Lietuvos čia 
gastroliuojantiems dykaduo
niams.

Vieton jaunimo atsišaukimo, 
Vilniaus Vadavimo Sąjungos 
■Centras turėtų padaryti pama
tinę reviziją, dej ko jos skyriai1 
iužsieniuose tą darbą sabota
žu© ja.

•» » »
Kunigas viešai siundo 

žmones policija
Argentinoje ir Urugvajuj1 

buvo 3 lietuviški kunigai. Uru
gvajuje kun. Kadžius taip ap- 
siskandalino, kad pats arėki-' 
vyskupas Ąragone jį išvijo.' 
Garsųjį kun. Br. Bumšą patys 
katalikai išprašė iš Argentinos. 
Taigi dabar čia liko y jenas 
kun. J. Janilionis, pagarsėjęs 
skundikas ir valstybinių pašal
pą dorotas.

Buenos Aires mieste susitvė
rė nepąrtinė švietimo draugija 
‘‘Šviesa”, ;kurios tėvų komiteto* 
pįrmiijiitkąs buvo ir yrą Pet
ras Aušjra, buvęs komunistų 
spykeris Ęrooklynę, o dabar 
porą moty dirbęs pas kun. Ją- 
nilionį, bet susipyko su ptobąš- 
čipm ir pats prpbaščįus jį ątir 
davė policijai. Vienok Ąštra 
tąpp paleistas.

Jdpmųs inčįęĮęntąs x įvyko 
tarp .kun. Janflionip ir nępar.-; 
tinio “A. L. Balso” leidėjo j?r. 
Ožinsko. Kunigas ir čia šau-

Užmuštojo senatoriaus H. P. Longo mirties priežastis tyrinėjo koroneris Baton Rouge mieste. 
Buvo •norėta parodyti, kad prieš Longą buvo padarytas suokalbis ir kad Dr. Weiss tik išpildė 
suokalbininkų nutarimą, bet kaip tik tas buvo užsimenama, tai publika keldayusi triukšmą. 
Paveikslėly matome inkyesto posėdį ir susirinkusią publiką. Vyras dešinėje yra Murphy Ro- 
den, Longo saugotojas, kurs sakė paleidęs į užmušėją 10 šūvių, kada jam nepasisekė atimti iš 
jo ginklą. ’i.
, ... 1 "■■".L

kėši policijos, bet nusvilo.
Rugp. 17 d. Herreroj įvyko 

d-jos “šviesa” valdybos posė-; 
dis. Kada mokytoja išėjo iš 
posėdžio, tuoj įsibriovė kup-. 
Janilionis su pora klapčiuku,, 
kurių nė vienas neįeina valdy
bom o tūlas nė draugijai ne
priklauso. Svarstant tos švie
timo draugijos reikalus, kun.? 
Janilionis, nęųtsiklausęs vą|l-. 
idyboš sutikimo dalyvauti svąr. 
istymuose, pradėjo arogantiš-, 
Įkai dąvinėti “įsakymus”. Ta
da tos draugijos valdybos ną- 
,rys Ožinskas, matydamas to-f 
ikį kunigo Janilionio netaktą, 
paėmęs žodį pareiškė, jogei 
valdyba susirinko tam, kad; 
aptarti taip rimtą mokyklos! 
padėtį, ir kun. Jbnilioriib įsi-! 
kibinąs ne vietoje, beręika-j 
lingas, ir kaipo ;4okf, ptašaif 
apleisti posėdį. Ožinsko pa
reiškimui pritarė įr kiti vąl-„ 
dybos nariai. Bet tas kuųigui 
nepatiko ir jis pašokęs iš suo
lo kaip įgeltas, pradėjo isteriš
kai rėkti: “Ožinski, tau čia 
nėra vietos! Išeik! Kad tavo 
kojos čia daugiau nemindžio- 

-■ ' • ' !
Ožinskas visiškai šaltai at

sakė, kad ne tamstos kviestas 
atėjau, ir kuomet pasibaigs 
posėdis, nevaromas išeisiu. 
Tačia.us “kunigėlis”, neuvožo- 
dųmas nė “šyęn.tos vietos”} 
(n/ąt posėdis vyko kun. Jani-i 
lipnio koplyčioj) rėkė visai 
;gerkle—Ožinski, išeik! f

i Tada tėvų komiteto pįrmi- 
■ninkas .pareiškė, kad kunigas 
(trukdo draugijos darbą, pul
damas jos iždininką. Iždiniu-' 
ikas Ožinskas griežtai pareika
lavo, kad kunigas apleistų’ 
valdybos posėdį. Tada ’kuiiP 
gas Janilionis isteriškai sušu- 
iko:

—Ęepečka, greičiau bėk pa
šaukt policiją!

Visiems pradėjus . juoktis, 
Janilionis baisiai susinervino 
ir šaukdamas ‘Tadvalski, ei
nam”—'išbėgo su dviem savo 
klapčiukais—įsiveržėliais. Ku
nigas mat įsivaizdino, kad jis? 
turi -reikalą su savo tamsiom 
davatkom, kurių vardu popie
rinėmis “organizacijomis” sa-> 
vo bi^nį pperuoja. JĘet čia la
bai apsiriko ir nudegė.

Charakteringa, kad ant ry-j 
tojaus tėvų komiteto pjrjnL 
pinkas gavo kvietimą pojiej- 
jon... —JDalyvavęs.
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‘■Dovydas” ir 4‘Gali 
f jotas” Londone
Londąpjp radio parodoje 

matyti naujas racĮio technikos 
sKebųkląs — raįip > aparątaą,; 
Jcur?į lęngvąi galima patalpinti; 
liemenes kęšenėn. Mažutis apa 
ipąčiukąs pątąlpiptąs tokion 
;dėž.utėn, feri atrodo visiškai, 
ikaip portsiga.rąą. (Jis įsideda-* 
tipas liemenės kairėn kęšenėn. 
įGi miniatiūrines bąterij oš, ku
rios apar a tą ,turi; aprūpinti ■ 
srove, patalpinamus dešinėn! 
liemens kešenėn. Abi kešenęs 
sujungtos panašiu į laįkrodžio( 
retežėlį saitu. Kąjrėję lieme
nės kešenėje viršuje patalpin
tas mažutis garsiakalbis. Jei 
norima klausytis kokios nors 
stoties trą.nslįacijM; tereikia 
pirštą pridėti* priė kokio nors 
laįdipinko f dąi^, vadinasi; 
susisiekfi su žeme. Taigi šta-i 
kiu budu gaunąsi antępa. Tai
gi lieka paspausti mažutę 
knoįikutę ir iš kęšenės pasi
girsta, sakysim* Vienos; valsai. 
Parodos lankytojai jau šį ma
žiulį aparačiuką pataikštįjol 
Dovydu, nes ten, pat pastaty-’ 
tas jo antipodas—didžiaųsiąsr 
parodoj radio aparatas, kuris 
pavadintas Galijotu.

‘Galijotas” padėtas į milži-1
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Garsinkitės “N-nose”
i , ■■yi? J. ! .į... ... . J ,
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Laidotuvių Sąlygos

JLąnoaįp Įšiųokėjirnuis ;

REPttbKe 8340
t t • . • , .J“

Physical Therapy 
and Midwife 

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

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

(GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai.. Nedaliomis nuo 40 iki 12 
3343 South Halsted. St.

Tel. Boulevard 1401

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.

II |l, lU.MNH.I,;   M .■K,.,. S

nišką karatą, bftas norįs įtik jį 
pamatytį, tereikią ištari: “Se- 
samai’ atsiverk!’, —tir karsto 
viršus palengva atsidarąs. Be
reikia pridėti ranką prie kaž
kokios kolasės ir jau gįrdėti 
muzika. Bet vos ranka patrau
kiamą, radio muzika nutylan
ti. Galijotas galįs viską: jis 
sugaunąs bile kurią siuntimo 
stotį ir tereikia pasukti tik 
vieną blokiuką, kai iš jo pa
sigirsta {jramąfono muzika. 
Galijotas išgriežia 30 plokšte
lių be pertraukos, žmogui sa
vo ranka neprisilietus.

ADVOKATAI I
K. P. G UGI S

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 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—
pagal sutarties. A »

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

Telephone: Boulevard 2800 

JOSEPH J. GRISU 
■ir

Norbert Tumavick 
Lietuviai Advokatai 

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

JRes. 1227 So. 5Q Avė., Cicero 
Telephone: Cicero 5395. * • ’ * «

Dr. Strikol’is 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofįsas 4645 SO. ASHLAND AVĘ. 
Ofiso vėl.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

yak. Nedėlįoj pagal sutarimą. 
Qfiso Tel.; BoulevarJ 7820 
Namu Tel.: Prospect 1930

Dr. T, Dundulis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
, Telefonas Virginia 0036 
Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 

6—8 v. -vak. Nedelioj pagal sutarti

JOHN B, B0RDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

Vąkąrąis: Panedelio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rock.weII Street 

Telefonas Republic 9600.
■ =r====^==a™į

dirbtinis ežeras
"..4vėn- 

kinys BoU’lder Dam dabar 
ląiLomą^ 4idžiau8m pasauly I TJIJ p 
dirbtiniu ežerų. Minimas tyenJ M*
kinys bendrai yra 286 pėdui __ Tel^flrd^1^
gylio, 84 mylių ilgio, jame* 
leilpa 1,453,915 milijonų galio-; 
nų vandens ir užima 4,450,-! 
4)00 akrines pėdas žemės. "Sis 
e|erąs dar per m,ėneąips jdi-1 
dės, nes iki šiol yrą; užemęsl

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

Dentistas
Valandos nuo 9—9 

2420 West Marnųette Road 
arti Westem Avę.. Hemlock .7828

■■ — -........ ■ 1— '■—'■.i' ■-

I Dr. Ą. J. Manikas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija:
tk ^2519 West 43rd St
T vALANDOSVittb' 9 Iki 10 ryto, nuo 

•> 1 iki 3 po pįet, puo 6 iki 8:30 vak. 
kasdien. Nedaliomis nuo 11 iki 1 p. P 

Tel. LAFAYETTE 89Į51.

___ Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso. 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuve 
756 West 35th St.

Valandos nuo 10—<
11 Nedaliomis nuo 10 i

kampas Halsted St. 
nuo 6 iki 
12 vai. dieną.

8

Kiti Lietuviai Daktarai

Dr. Mąrgeris 
•I 3325 So, Halsted St.

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

šventadieniais tik susitarus 
, Phone Boulevard 8483

----    ----- .i,   i (i5..-it - S" t-g'.’.'ri't 11

Laidotuvių Direktoriai
Nąrjąį Cljicągos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos;

J-u-.—;----- :
PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ. 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. PETKUS . ’ ........ .
14Į0 South 49tli .Court Cicerp ' Phone Cicero 2109 '

J. F. BADŽIUS 4
668 West 18th Street Phone Canal 6174 ’j

S. M. SKUDAS
718 West 18fh Street ' Pbone Monroe 3377 j

1 ..................... .1 į.1..'.į T,|.n>l|y'.,.l'Į'7W!;i"ij|;'r »■.

LJ/ZOLP
1646 West 46th Streęt Phpnes Bpulevaręl 5203-8413

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

? 1 į I'"^’MV'." A?"».lir.,iyt"1 lį'L' I I 'Į'9 'J'.'.'H'. "^1 .! I, " Tri'TĮt-ĮT- "H.l't

................................fc.^SUNUS
[Phones Cąpąl 251,5—Gio^o2314 West

i jj... i

V11 ! ■ ■ l

. ... ■ < ¥ * t . » • * - r •

J. LIULEVIČIUS
4092 Arąhęr Ąyenuę Phone Lafayette 8572
'.......... —■"» ' ....... !t!.,|ik.4Į"i»y—-I ."I . I .... .................................. ... ■ ••

; į S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 11383319 Lituanica Avenue
-t''---1,' I A., MASALSKIS"
£307 .Lituapica jAveųuą Phone •Boirievąrd 4139

Kmbumncę Jatąbnavik^s pię^ą įr NAjįį

— Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Duokit savo akis išegzaminuoti Į 1 S8°;3Jfl^aNedOL nuo2lOUld ’l*a?m. 

DR. Ą. R. BLUMENTHAL J)n g# NaikellS 
GPTOMETRIST rHHUiRfiASPraktikuoja virš 20m.| GYDYTOJAS IR CHLR*JR«AS 

4649 So. Ąshląnd Aye. nnnr1Sn encija
kampas 47th St. 3335 So. Halsted St.

W Tel, BpulOTard 6487 d CHlCAGiO. ILL

KITATAUČIAI
Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 35 
j.metus kaipo patyręs gydytojas chi-

Gydo staigias ir chroniškas ligas.

DR. VAITUSH, UPT.
LIETUVIS I _ __

Optometrically Akių Specialistas. I rurgas ir akušeris.
Palengvins akiu įtempimą, kuris L

esti priežastimi galvos skaudėjimo, vyry, moterų ir va 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- jaušius metodus X 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso Į elektros prietaisus, 
trumparegystę ir tbliregystę. Priren
gia .teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spęciąlė atydą atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.

hNedČlioj nuo 10 iki 12.
I‘K '

Daugely atsitikimą akys atitaiso
mos be akiniu. Kainos pigiau 

kaip pirmiau.

Į 4712 South Ashland A v.
Phone Ęoulevard 7589

LIETUSIAI
Gydyto jai Įr įDentįstai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

K34 St,
Valandos nuo 10—12 (pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. yąka^o.
Tel. Canal 8110

Rezidencijos telefonai:
Hyde Pąrk 6755 ar £entrąl 7464

—————————» -   ■ ■■

Dn Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė, 
2-roe lubos • 

CHldAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai* ryto, nuo .2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vąl. 
yakarp. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.
T
Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 iki 8 po piiotu 

7 iki 8 vai. NedSl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400
. .. ji11*". ...........f'1’...... į 11. ...... "’lįĮ.. M...... ‘"U ... . ■."'■T

Ofiso TeL Calumet 6893 
Rez. TeL Drexel 9191

Dr. A. A Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyrišku, Vaikų ir visu
Ofisą. feted St.

tf

■Ofiso Tel. Boulevard 5913 
•Rez. TeJ. Victory 2843

Dr. Bertash
'756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo L3 puo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutarti.

>Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo l-r-8 ir <7-rr8

Telefonas Republic 7868
»

vak. Nodč«-
liomis ir šventadieniais 10—*12 

dieną.
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NAUJIENOS, Chicago, III

1 PADAUŽŲ FILOSOFIJA
žmogų pasikinkydavo, kai no
rėdavo kur nuvažiuoti arba ką 
nors nuvežti. Net žmonės vie
ni kitų sprandais jodinėjo į 
artimesnes keliones.

šitos rųšies transportacija 
žymiai sumažėjo, nors 
d.;r neišnyko.

(Bus daugiau)

Nori medalio
Pašenavoti Padaužos: —
Jus daug rašote apie meda

lius iš Lietuvos, todėl ir pasi- 
stanavijau šiek-tiek jų nusi
pirkti. Ketinau savo vaikus 
apdovanoti ir pats naudotis, o 
ir kostumieriams galėčiau par
davinėti,. kad butų tėvynei 
šioks toks biznis. Kur yra tų 
medalių olselis? O gal tik re- 
tail pardavinėja. Buvau ant 
Maxwell stryto ir kitur ir 
anie man pasakė, kad dar ne
turi. Sako, mažu vėliau gaus.

Aš esu Johns kompanijos 
steigėjas, manažeris ir prezi
dentas. Gal atsimenate, mano 
kompanija anais metais par
davinėjo moterims nočynas 
krūtų auginimui. Taigi aš esu 
pasidarbavęs tautos labui.

Jeigu jus nežinote, kur ga
lima lietuviškų medalių gau
ti, tai praneškite man Vaidy- 
los adresą, nes girdėjau, kad 
jis jau darbuojasi, kad butų 
aprūpinti musų tautiečiai me
daliais.

Jeigu jie dalijami už dyką 
net visokioms davatkoms ir 
tokiems žmonėms, kurie sako 
nežiną už ką gauna medalį, 
kodėl nepasiųsti jų užtektinai 
Vaidylai, man ir kitiems už
mirštiems lietuviams?

žymesnieji veikėjai išvirto 
į mandrapypkius ir nenori lie
tuviškų medalių. Lai atstovy
bė ir konsulai susirūpina mi
zerijomis, tuomet marketas 
lietuviškiems medaliams pasi* 
darys platus ir neišsemia
mas. < 5^7 į. .4*

John’s Kompanija.
Atsakymas. Mes nesame vai

kai ir zabovomis neužsiimame. 
Jeigu Lietuvos vyriausybė dur- 
navoja ir jonvaikius bovija, 
tai ne musų reikalas. Musų 
piliečiai yra užimti karo rei
kalais su Ethiopia ir religijos 
studijomis. Prašome kvailais 
klausimais musų nebaderiuo-

valdiškų įstaigų padaroma do
vanai.

Kadangi kituose kraštuosi 
valdžios įstaigos viską metri
kuoja, rekorduoja, renka sta
tistikas, tai ir visą šitą dar
bą reikėtų pavesti Lietuvos 
klebonijoms. Taip sakant, me
trikacijos teisę nereikėtų nuo 
jų atimti, o dar praplėsti. Tuo
met klebonijų rekorduose ga
lima bus rasti ir Lietuvos 
kiaulių, ir karvių skaičius, ir 
apsirgimus visokiomis ligomis. 
Tuomet tik Lietuva susilygins 
su Padaužų Respublika, kur 
kunigams ir bažnyčioms viso
kis biznis ir visokios šelmov- 
stvos leidžiama daryti ir km 
kiekvienas gyventojas pririša
mas prie bažnyčios, todėl mu
sų kunigai gali girtis, kad vit- 

reikalai stovi gerai.

Audros sumaišė 
razumą

melas

melas

melas

ros

Transportacijos 
tobulintas

Buvo laikai, kad pats Die
vas ant asilo jodinėjo, nes ge
resnės transportacijos nebuvo. 
Ir laivų tada nebuvo, nes Mai- 
žė turėjo perskirti jurą, kad 
žydai galėtų ją pereiti. Kaip 
šventi abrozai rodo, ir dūšias 
ir šventus kunus angelai tu
rėjo ‘nešti j dangų savo pe
čiais. žmonės jodinėja jau
čiais, karvėmis, arkliais ir gal 
kitais gyvuliais. Net. žmogus

Audros, perkūnijos, šturmai 
ir visoki kiti sumišimai ore, 
sumaišė žmonių razumą. O 
ypač tų, kurie razumo nedaug 
teturėjo savo bagaže.

Reikia skristi į Lietuvą su 
Lituanica II, — oras neleid- v • zia.

Bolševikai sako:
— oras geras.

Klerikalai sako
— oras geras.

Fašistai sako: - 
oras geras.

Visį pasidarė oro ekspertai.
kitus 

kolioja ir visokius nebūtus da
lykus išmislioja.

O oras vis blogas ir blo
gas.

Ką daryti ?
Padaužos įsteigė oro tyrinė

jimo biurą. Kas tik nori apie 
orą tikras žinias sužinoti, ga
li visuomet kreiptis j Padau
žų oro tyrinėjimo biurą.

Kam reikės sužinoti apie 
blogą orą, Padaužos tokių ži
nių turi pilnai. Kam reikės 
patirti apie gerą orą, Padau
žos turi žinių ir apie tai.

Juk dėl gero ir blogo oro 
dabar lietuviai labiausiai lie
žuvauja. Ir tiems liežuvavi
mams nematyt pabaigos.

Padaužos nori visiems įtik-

oro dabar vieni

DAUGELIS GERIA BISMARCK ALŲ

MM

Protestai, demon 
stracijos, rezoliu 
cijos, reikalavi
mai, smerkimai

Visi, kurie
Nė centu neprisidėjome prie 

Lituanikos II įrengimo, 
boikotavome ir trukdėme 

antrojo skridimo reikalą, 
šmeižėme ir niekinome ir la

kūną Vaitkų ir antrojo trans
atlantinio skridimo ruošėjus ir 
rėmėjus —

visi piktos valios, kerštingo 
budo ir blogų palinkimų šykš
tuoliai, šmeižikai ir balamutai 
esate kviečiami susirūpinti 
skridimo atidėliojimu. Rašyki
te apie tai laikraščiuose, kal
bėkite per radio, saliunuose, 
svetainėse, bažnyčių skiepuo
se. Darykite demonstracijas, 
siųskite rezoliucijas, protes
tus ir telegramas. Susidėjus i 
kupetą gal mums pavyks iš
stumti Vaitkų kokiame ore, 
kad jis turės nukristi, tuomet 
mes visi galėsime vienu bal
su triubyti, kad ir orlaivis bu
vo niekai ir lakūnas netikęs.

Metrikacija Lie 
tuvoj

Lietuvoj klebonijoms paves
ta metrikuoti arba rekorduoti 
gimimus, mirimus, vedybas ir, 
nežinome, dar kokius kitus da
lykus. Vadinasi, gyventojai 
verčiami turėti reikalus su kle
bonu ir mokėti jam pinigus

GERKITE IR JUS! JIS YRA TIKRAI GERAS ALUS!

MIKE DZIMIDAS JUMS VISADA 
BISMARCK ALŲ PRISTATYS

Pašaukite jį Telefonu:
Lafayette 0401

4138 ARCHER AVĖ.

BUUM 
TOM, 
BLUM 
TOM,

THE 
SOUN1D 

OP 
THE 

4UMGI-E 
DĖUJM.

CeTTlNlG NJ&AC2
THE VIM-&GE/

ti. Nori, kad tų liežuvavimų 
dar daugiau butų.

Juk kitokio, rimto veikimo 
dabar nėra. Todėl visi liuosa. 
gali liežuvaut^ kiek tik nori.

Apkalbėti, apšmeižti kitokio 
įsitikinimo žmones, tai niekas 
nereiškia. Juo kas daugiau ga
li kitą niekinti,- tas skaitosi 
didvyriu. ’• ■ ’

Tokie didvyriai gali kreiptis 
prie Padaužų, čia jiems bus

suteikta medaliai ir kitokį Či
tai. — Nenuorama.

SIUSKIT per _ 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

taip pataria Lietuvos bankai

4^ VIOtVy. a"t’n’v ^pardavimas

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.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ofisas ir Akiniu Dirbtuve. Patenkinimas Garantuotas.
756 West 35th Street Telefonas Yards 1829

SKOLINAM 
PINIGUS 
ANT PIRMŲ 
MORGIČIŲ AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
Statymui arba taisymui namų ir atmokėjimo mor- 

gičių, lengvais mėnesiniais atmokėjimais.
PINIGŲ TAUPYMO SKYRIUS IŠMOKĖJO 

4% Už PRAĖJUSIUS 6 MĖNESIUS
Pradėkit taupyt šiandien, padėkit savo pinigus į šią 

Federalę Bendrovę, kur Amerikos Valdžia taipgi laiko sa
vo pinigus. Pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per Federal 
Savings and’ Loan Insurance Corporation, Wash- 
ington, D. ./

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

2202 West Cermak Road
Phone Canal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

Naujai įrengta Svetainė
Westsidėje

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, kuknę, indai ir kiti reikmenis.

Walter Neffas
Kaina prieinama. Reikale neužmirškite kreiptis.

WALTER NEFFAS
2435 SO. LEAVITT STREET 

Phone Canal 9585

moo.ooc*-*?’ 
^bJAzr
US TO CO IKI

TUEC2E|

Sutaupykite Sg5 
ant visokių — 

Išdirbysčių 

>EWRITERS
Taiso —PARDUODA— Perdirba

KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir- 
bystės perdirbtą typewriter’į, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 I MENESĮ-
*TAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

Dėl dykai išvalymo, pertaisymo, perdirbimo, apskaitliavimo arba mai
nymo j naują, telefonuoldte

Telefonas DEARBORN 8444
A O TYPEWRITER 

M O 1 2TLEK COMPANY
189 WEST MADISON STREET

SOUTH SIDE KNITTING MILLS
4934 So. Ashland Avenue „1 *

Išdirbi neto j ai Vilnonių 33 metai

Mokykloms Sveteriy, Skuriniy Džeketų, Ran 
komis Nerty Boucle Dresiy ir Kliubams 

Dalyky. Stakas dėl Orderiy. . 
Mes Samdome Tik Ekspertus Darbininkus!

TAISYMO DARBAS ATLIEKAMAS EKSPERTŲ GREITAI 
Klauskite kad parodytumėm musų Suėdė ir Veršiukų Skuras 

Phone PROSPECT 7949

Sutaupysite
ąnt Naujos 
1935 Metų

SKALBYKLOS

PIRKITE 
DABAR!

24 baksai Rinso 
MUILO 
DYKAI!

Išmokėjimai po 
50 Centų 
j savaitę.

...

. I .

INCORPORATED

3417 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705-

GARSINKI® “NAUJIENOSE”

t'L-L. GO PlOST: h 
<£=£=.O UD vOuO.

KieCŽVE 1_JF=> FOUKS
THIS

THE 
DRUM 

BOOMS 
UOUDEA 

AND 
LOUDEsR..
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NAUJIENOS '
The Lithuanian Daily New« 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub.» Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telęphone CANal 8500

Subicrfptlon Bateli
18.00 per year in Canada
97.00 per year outside of Chicago
18.OO per year in Chicago 
5c per copy.

Entered as Seeond Gass Mattel 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, UI. under the act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drove, 1789 S. Halsted St, Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

JĖGA DAho ĮSPŪDĮ J BLOFERĮ

Sukoncentravimas milžiniško Anglijos laivyno Vi
duržemio juroje padarė įspūdį į Italijos diktatorių. Da
bar jisai jau svyruoja ir svarsto. Italijos valdžios at
stovai sako, kad Tautų Sąjungos komiteto pasiūlymas 
galįs būti pagrindas deryboms, — jeigu tik jisai butų 
pakeistas.

Vadinasi, Mussolini ja,u derasi. Bet kol Anglijos 
diplomatai su juo tik kalbėjo, tol jisai mosikavo kumš- 
čia ir grasino visiems, kurie drįs pastoti kelią jo pla
nams.

Gal būt, kad Italijos fašizmas bus priverstas, galų 
gale., it visiškai atsisakyti nuo savo avantiūros Rytų 
Afrikoje. Tai butų toks didelis laimėjimas tarptautinei 
taikai, kad po jo ir kiti diktatoriai butų priversti skai
tytis su pasaulio opinija.

VĖL TOM MOONEY

Tom Mooney, kuris buvo pasmerktas mirčiai dėl 
bombos sprogimo San Francisco mieste 1916 n>. ir ku
rio bausmė paskui buvo pakeista kalėjimu ligi gyvos 
galvos, dar kartą gavo progą stoti prieš teismą ir pa
mėginti įrodyti, kad jisai buvo nuteistas neteisingai.

Aštuoniolika metų žmogus iškentėjo kalėjime ir tik 
dabar Californijos vyriausias tribunolas rado galima jį 
išklausyti, mežiurint’^o*^ad svarbiausieji valstybės liu-» 
dininkai, kurie liudijo prieš jį, jau seniai prisipažino 
davę kreivus parodymus.

Taip elgiasi teisingumo organai, kada į tvarkos 
saugotojų rankas pakliūva žmogus, kurį viešpataujan
čioji klasė laiko sau “pavojingu”.

FRANCUOS SPAUDA

Anglija kaltina, kad Mussolini papirkęs Francijos 
laikraščius, taip kad jie Italijos ginče su Tautų Sąjun
ga dėl Etiopijos remia Italiją.

Tai butų visai paprastas dalykas. Francuzų spau
da parsiduoda tam, kas jai geriau užmoka. Carizmo 
laikais ji imdavo pinigus iš Rusijos valdžios ir ją už 
tai girdavo.

Mussolini žino, ką auksas gali. Pasaulio karo me
tu jį patį buvo nupirkę francuzai; todėl ji^ai iš atkak-; 
lauš karo priešo pavirto karštu Santarvės šalininku.

Apžvalga
n --------- -■ ----------------------------------

NET SPORTO RUNGTYNIŲ 
APRAŠYME NESILAIKO 

TIESOS

Aprašydamas “Tėvynėje” sa
vo įspūdžius iš Pirmo Pasaulio 
Lietuvių Kongreso, kuriame ji
sai buvo SLA. delegatas, p. S. 
E. Vitaitis išlieja savo jausmus, 
bet papasakoja mažai faktų, ir 
tuos faktus, kuriuos jisai pami
ni, jisai nušviečia tendencin
gai.

Pavyzdžiui, jisai rašo apie 
sportininkus:

“Amerikos lietuvių sporti
ninkai, kongreso proga at
vykę Lietuvon, beveik jokių 
laimėjimų nepasiekė. x Įvai
riose rungtynėse ‘/Lietuvos 
sportininkai mūsiškius Visu 
frontu nugalėjo. Gal ir ge
rai, kad Lietuvos sportinin
kai laimėtojais ’ išėjo, nes 
jei mūsiškiai amatoriai butų 
Lietuvos sportininkus nuga
lėję, tai butų negarbe Lie
tuvai.”
Bet “Tėvynės” redaktorius 

čia prašilenkia su tiesa. Visoje 
eilėje rungtynių kaip tik ame
rikiečiai ’spdmruhkąi^ nugalėjo

Užsakymo kainai
Chicagoje — paltu:

Metanui ___ — ...  88.00
Pusei metu ---------------  4.00
Trims mėnesiams - ---------  2.00
Dviem mėnesiams —____  1.50
Vienam mėnesiui ........ ............... .75

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ........  3c
Savaitei   18c
Menesiui ...... . ..............  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
paltu:

Metams .... .... ............... 87.00
Pusei metu __ ------------------ 3.50
Trims menesiams —.__ ____ 1.75
Dviem mėnesiams 1.25 
Vienam menesiui ... ...------- 75c

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams *.,i   ,...— 88.00
Pusei metą ---------------- 4.00
Trims mėnesiams ----- ----------2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

mo, negu “didžiausios Ameri-j 
kos lietuvių organizacijos” de
legatas ir organo redaktorius. 
Jie pasakė daug gražių komp
limentų amerikiečių sportinin
kams, kurie savo pergalėmis 
padarė Lietuvai “negarbę”.

YLA MAIŠE

Vitaičio nesugebėjimas beša
liškai aprašyti faktus puola j 
akį dar aiškiau, kada jisai kal
ba apie menininkus. “Amerikos 
menininkų garbę”, anot jo, iš
gelbėjusi tik p. Drangelienė- 
Darlyš, bet taip pat gerai pa
sirodę Greičius ir Briedy tė 
(taigi ir be p-ios Daflys “gar
bė“ nebūtų buvusi visia pražu
dyta). Tačiau apie dainininkę 
Stbčkiutę “Tėvynės” redakto
rius kalba tiesiog su panieka:

“Su p-le Stočkiute .išėjo 
kaip ta lietuvių patarlė: Ki
lo kaip sakalas, krito kaip 
vabalas. Pirm užsienio lietu-, 
vių koncerto ji po Kauną 
vaikščiojo ‘žvaigždžių takais’ 
ir tik pačios Kauno Viršūnės 
tegalėjo jos didenybę pasiek
ti, kaip jos pačios amerikie
čiai draugai sako. Tačiau po 
koncertui nebeliko nei išdi
džios * p-lės Stočkiutės, nei 
jos ‘žvaigždžių takų’. Sako 
išvažiavo iš Kauno verkda
ma, kad jos talentas įtinka
mai neįvertintas in kad Kau
no didžiūnai neatėjo į gele
žinkelio stotį jos išlydėti. Iš- 
tikro gaila p-lės Stočkiutės, 
kad jai prisėjo suklupti 
augštesnėse gaidose dainuo
jant net paprastą liaudies 
dainelę — J'. Tallat-Kelpšoš 
‘Pasaką’ ir dėlto tiek susi
nervuoti, kad reikėjo ’ net 
nuo scenos nubėgti atsigaut 
tolimesniam dainavimui. Mat 
kiekvienas sutinka nepasise
kimą, kas perdaug aUgštai 
Save iškelia ir nesiskaito su 
savo darbo sąlygomis (? — “N.” Red.).’*\ ' ' .
čia nėra nei<’n,J^ei}tfnta tos 

merginos dainavimas arba jos 
gabumai, nei parodyta jos me
no silpnumai (išimant tai, kad 
ji, girdi, susinervavo ir suklu
po aukštose gaidose, — kas at
sitinka kartais ir su labai ge
rais artistais). Vien tik išnie
kinama jos asmuo, kad ji aukš
tai nešėsi, bet “krito kaip va
balas”.

šitaip dainininkę “tepti” ga
li tik žmogus, kuris turi prieš 
ją kokį asmenišką piktumą ar
ba yra kieno kito “įkvėptas”.

Dar prieš kongresą “Tėvy
nėje” buvo rašoma, kad į Lie
tuvą esančios pakviestos netin
kamos arba “neužsitarnavu
sios” artistės. Dabar atrodo, 
kad p. Vitaitis su tomis artis-

Lietuvos sportininkus. Sakysi
me, p-lė Žemaitytė (plaukikė) 
taip sukirto Lietuvos plauki
kus, kad jie nė iš tolo negalėjo 
su ja susilyginti.

Antra, “Naujienų” pasiųstas 
Lietuvon tenisistas Žukas nu
galėjo geriausius Lietuvos te
niso lošėjus. Lietuvos teniso 
čempioną Jakutį jisai sumušė 
daugiau, kaip pustuzinyje 
“matčų”. Taip pat sumušė ir 
Giedrį.

Pagalios, čikagiečių basket 
bąli tymas laimėjo kiekvieną 
lošimą su Lietuvos krepšiasvy- 
džio lošėjais ir su lietuvių ty
mu, atvykusiu į Kauną iš Lat
vijos. " «

šituos faktus pažymi ir Lie
tuvos laikraščiai. Taigi p. Vi
taičio sakymas, kad Lietuvos 
sportininkai amerikiečius “vi
su frontu nugalėjo”, yra. gry
na netiesa. Be įto, jo ir pažval- 
ga' į sportą yra keista. Jam at
rodo, kad butų buvusi “negar
bė” Lietuvai, jeigu Amerikos 
lietuviai sportininkai butų pa
ėmę viršų. Jeigu Šitaip butų 
žiūrima į sporto rungtynes, tai 
niekuomet jos negalėtų būti 
rengiamos, nes rungtynėse be
veik visuomet kas nors pralai- 
mi.

Lietuvos Jaikraščiąi parodė 
Čatig daugiau špdrfšmėiiišku-'

temis suveda kieno tai “sąskai
tas”.

“GĖDA” — BET KAM?

Bet savo “privačius senti
mentus” p. Vitaitis ryškiausiai 
parodo kalbėdamas apie lakūno 
Vaitkaus neątskridiiną į Lie
tuvą. Jisai vadina skridimą 
“gatvine pašaipa” ir paduoda 
pajuokiančius Kauno šoferių 
pasikalbėjimus apie lakūną, 
pats nuo savęs darydamas to- 
•kį sprendimą:

“Aplamai Lietuvoje ‘Litu- 
anicos II’ skridimo neįvyki- 
nimas skaitoma visos tautos 
gėda prieš visą pasaulį (!! 
— “N.” Red.)/Juk jau buvo 
.susitarta su kitų Valstybių, 
radio stotimis teikti žinioms 
(žinias.—- “N.” Red.) apie 
skrendantį lakūną. Maskvos 
ir Varšuvos radio stotys pla
čiai pranešė, kad Amerikos 
lietuvių/ drąsuolis lakūnas 
Vaitkus su ‘Lituanica IT 
rengiasi neužilgo skristi j 
Kauną. Tuo tarpu musų drą
suolis vis laukia ‘tinkamo 
bro’ skridimui.”
“Tėvynės” redaktoriui atro

do labai juokinga, kad drąsuo
lis laukia tinkamo oro. Jo iš
manymu, jėigu ėsi drąsuolis, 
tai turi lėkti, kad ir j tikrą 
pražūtį! Švetimžen.kliais prie,

žodžių “tinkamo oro” p. Vitai
tis duoda suprasti skaityto
jams, kad Įeit. Vaitkaus saky
mas, jogei jisai laukia tinkamo 
oro, esąs neteisingas.

Reikia pripažinti, kad SLA. 
delegatas Kauno kongresui čia 
parodė labai daug “drąsos”, 
įkasti lakūnui, kuris nuo šito
kių įžeidimų neturi kuo apsi
ginti, p. Vitaitis yra tikras 
drąsuolis.

Iš tiesų, ką gali daryti Įeit. 
Vaitkus, jeigu “didžiausios 
amerikiečių organizacijos” at
stovas ir laikraščio redaktorius 
daugiau deda svarbos Kauno 
gatvės “džiokams”, negu Ame
rikos federalinio meteorologijos 
biuro raportams, kuriais lakū
nas vadovaujasi?

Vitaičio “drąsa”

Bet tuo tarpu kai p. Vitaitis 
',4. l.

dalina į visas puses “negarbės” 
ir “gėdas” ir be atodairos “na- 
kina” netinkamus jam artistus, 
sportininkus ir lakūnus, tai {to
je srityje, kur buvo jo tiesio
ginė pareiga parodyti savo drą
są, jisai pasielgė visai kitaip.

Kauno kongrese jisai ne tik 
nedrįso ginti viešai demokrati
nius principus, už kuriuos sto
ja SLA., bet jisai balsavo už 
tai, kad nebūtų leista delega
tams išreikšti savo nuomones. 
Ir “Tėvynėje” jisai išreiškia 
pilną savo pasitenkinimą tuo,( 
kad tas ateivių suvažiavimas 
buvo paverstas, su jo pagelba, 
“nebylių kongresu”. Jisai rašo:

“Man, asmeniškai, tokia 
kongreso eiga patiko. Nerei
kia vargintis ilgais posė- 

’ džiais ir klausyti nuobodžių 
diskusijų.”
Tai ve juAis organizacijos 

delegatas, ku¥is keliavo 5,000 
mylių į kongresą svarstyt Lie
tuvos išeivijos reikalus. Jisai 
džiaugiasi, kaęl jam tenai ne
reikėjo klausyti “nuobodžių di
skusijų”!

Ponas Vitaiiis užmiršta, kad 
jisai tą,kelionę atliko organiza
cijos lėšomis ir kad jisai buvo 
siunčiamas į Kauną ne tik pa
sisvečiuoti.

. j.

RAGANŲ DEGINI
MAS LIETUVOJE

I

Iš senų archyvuose randamų 
dokumentų.

1623 m. kovo 20 d. Rymo 
Popiežius Grigalius XV kata
likų dvasiškijai išleido butų: 
...pagal gausumą musų apaš
tališkos galybės šiuo raštu į- 
sakom ir liepiam žmogų tikė
jimo išsižadėjusį, su velniu 
sandorą padariusį, burtais ir 
kerais vieną ar keletą žmonių 
numarinusį tuojaus atiduoti 
teisėjams, kurie pagal didu
mą kaltės turi jį bausti...

Visų katalikiškų Europos 
valdovų sankcionuota, ši bula 
davė teisę kunigams be pasi
gailėjimo naikinti vistis baž
nyčios priešus, Didžiąją tų 
priešų dalį Lietuvoje sudarė 
“velnid apsėstieji” ir kai ku
rios senstelėjusios moterys •— 
raganos.” Teisti nusikaltėlius 
sušauktas Varšuvoj Lenkijos ir 
Lietuvos kunigų susirinkimas 
nutarė pavesti sudaromam iš 
keturių žmonių, bajorų ir val
stiečių, teismui. v

Tokie teismai daugelį kaltų
jų degino ant laužo.
Kaltumui nustatyti buvo me

todas : kankinti kol prisipa
žins...
Raganas tikrindavo vandeny' 
skęsta —nekalta, besispardy- 
dąma laikosi paviršiuje — iš
aiškinimus turi baigti budelis. 
Ištrauktoms iš vandens “raga- 
noms” užrįsšdavo akis, suver
ždavo geležiniais pančiais ran
kas ir kojas ir įmesdavo į di
delį bosą. Kartą per dieną iš
traukę degino karštais virba
lais padus ir reikalavo prisi
pažinti. Kantrybės nebetekusi 
ėjo ant laužo.

“Raganų” degįpimas Lietu
voje buvo pavirtęs kasdieni
niu reikalu. Niekas tuo nesis^-

Demokratas tarias su republikonu tikybiniam smurtui, bet ėmė 
atvirai pulti pačią katalikų 
bažnyčią. Šviesesnės bajorijos 
griežti protestai nepasiliko be 
pasėkų ir, pagaliau “išmintin
gi” kunigai turėjo baigti savo 
veiklą dėl raganų.
Žengiančiam pirmyn mokslui 
kunigai per visą aštuonioliktą 
šimtmetį buvo atsparus. Taip 
1748 m., kai užtemo Lietuvoje 
saulė, vysk. Antanas Tiškevi
čius įsakė savo vyskupijai 
mėnesį gavėti. Jis nurodė, kad 
tai esąs Dievo įspėjimas dėl 
per mažo klusnumo bažnyčiai.

Nuožmiais atėjūnais, juo to
lyn, juo dažnyn, ėmė rodytis 
mokslo pionieriai. Vietoj tiky
binių durnų, jie kultūrinę rin
ką užvertė kitomis prekėmis. 
Durnų pristatinėtoj ams tai bu
vo pavojingi konkurentai.

(L. U.) K. Kla.
Joseph B. Ely yra demokratų partijos gubernatorius Mas- 

sachusetts valstijoj. Jis kritikuoja Roosevelto administraciją. 
Pulkininkas Frank Knox yra Chicagos republikonu laikraščio 
leidėjas ir didelis Roosevelto priešas, šiedu vyrai turėjo svar
bų pasikalbėjimą laike “konstitucijos” dienos republikoniškų 
apvaikščiojimų. Ponas Knox ketinąs “runyti” j prezidentus ir 
prezidentas ir veikiausia jis apie tai ir kalbėjo su gubernatorių 
Ely.

tebėjo ir vaitojančioms ir kly- 
kiančioms nerodė jokios užuo
jautos. Tokia buvo amžiaus 
dvasia: ko gailėtis pasaulio 
priešų!
Šiurpus nužudytųjų skaičium 

Kražių Šv. Benedikto 
klioštoriaus

vedėjos Dievobaimingos Panos 
Šverinaitės sušauktas 1696 m. 
Dirvėnų dvare teismo spren
dimas. Bajorai Kaunackis, 
Guževskis, Daugėla ir Išlevs- 
kis per penkias dienas sude
gino ant laužo keturiasdešimt 
su viršum ‘raganų” ir du “ra
ganius.”
Sudeginus, kaip raganą, 1702 

m., Luokės kanauninko f 
motiną

ir pačiam kanauninkui Paker
ius triukšmą, buvo panaikinti 
bajorų ir valstiečių teismai. 
“Raganų tyrimas ir joms bau

Padarome Visiems Greitai

IIAMSBIZN

1739 South Halsted Street,

Mušu Specialybė. Padarom jas ant specialio užsakymo 
taip kaip jos vedamos, su specialėm linijom ir lietuviš
kais antgalviais.

Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms
Kortelės
Pasveikinimai, etc.

Bilas
Biznio Korteles

DRAUGIJOMS 
i

Atsišaukimus
Lapelius
Korteles
Programus 
Tikietus

smių vykdymas perėjo į pačių 
kunigų rankas.

1737 m. vyskupas Juozapas 
Kerpis išleido įsakymą, kad 
sauvališkai kankinusius, pluk
džiusius ir deginusius perse
kios, kaip razbaininkus. Ap- 
skundėjui nuo to laiko išriši
mą galėjo duoti tik pats vys
kupas.

Nežiūrint tokių įspėjimų 
daugiausia apsigimusios juo
dais plaukais ir kumpom no
sim bobos tebečirškėjo.

1752 m. vysk. Antanas Tiš
kevičius įsakė raganų ištyri
mą pavesti trims “išmintin
giems” kunigams.

Aštuoniolikto šimtmečio ga
le Volterio ir kitų prancūzų 
rašytojų įtakos dėka tarp pa
saulietiškos diduomenės •'' ir 
dvasiški jos saitai ėmė trukti. 
Bajorai pasidarė tikėjimui a- 
bejingi ir ne tik nebepritarė

Gudrus ispanas
Visa Ispanija kalba apie 

vieną ūkininką, kuris gyveno 
netoli Jeklos miestuko. Mat u- 
kininkas turėjęs gabaliuką že
mės, bet buvęs gerokas tingi
nys. Jis norėjęs savo žemės 
gabaliuke kai ką pasisėti ir 
pasisodinti, bet tingėjęs jį iš
dirbti. Betingėdamas jis su
galvojęs būdą, kaip išdirbti 
savo žemę. Jis paskleidė apy
linkėje gandą, kad jo žemėje 
esą aukso. Tą paskelbęs pats 
išvyko į miestą, neva, ieškoti 
turtuolio, kuris nupirktų tei
ses to aukso ieškoti ir kasti jo 
žemėje. Kai jis grįžęs iš mies
to, savo žemę radęs, kaip ir 
tikėjosi, išverstą ir išraustą. 
Jam betekę tik sulyginti ir ap
sėti. Taip jam kaimynai ir iš
dirbę žemę. (L. U.)

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

ti. Nori, kad tų liežuvavimt,žmogų pasikinkydavo, kai no-f 
rėdavo kur nuvažiuoti arba ką dar daugiau butų.

' nors nuvežti. Net žmonės vie-
,ni kitų sprandais jodinėjo į 
artimesnes keliones.

šitos rųšies transportacija 
žymiai sumažėjo, nors 
d^r neišnyko.

(Bus daugiau)

pilnai

Paše-navoti Padaužos:
Jus daug rašote apie meda

lius iš Lietuvos, todėl ir pasi- 
stanavijau šiek-tiek jų nusi
pirkti. Ketinau savo vaikus 
apdovanoti ir pats naudotis, o 
ir kostumieriams galėčiau par
davinėti, kad butų tėvynei 
šioks toks biznis. Kur yra tų 
medalių olselis? O gal tik re- 
tail pardavinėja. Buvau ant 
Maxwell stryto ir kitur ir 
anie man pasakė, kad dar ne
turi. Sako, mažu vėliau gaus.

Aš esu Johns kompanijos 
steigėjas, manažeris ir prezi
dentas. Gal atsimenate, mano 
kompanija anais metais par
davinėjo moterims nočynas 
krūtų auginimui. Taigi aš esu 
pasidarbavęs tautos labui.

Jeigu jus nežinote, kur ga
lima lietuviškų medalių gau
ti, tai praneškite man Vaidy- 
los adresą, nes girdėjau, kad 
jis jau darbuojasi, kad butų 
aprūpinti musų tautiečiai me
daliais.

Jeigu jie dalijami už dyką 
net visokioms davatkoms ir 
tokiems žmonėms, kurie sako 
nežiną už ką gauna medalį, 
kodėl nepasiųsti jų užtektinai 
Vaidylai, man ir kitiems už
mirštiems lietuviams?

žymesnieji veikėjai išvirto 
į mandrapypkius ir nenori lie
tuviškų medalių. Lai atstovy
bė ir konsulai susirūpina mi
zerijomis, tuomet marketas 
lietuviškiems medaliams pasi 
darys platus ir neišsemia 
mas. 4^. nr-f.l

John’s Kompanija.

Atsakymas. Mes nesame vai
kai ir zabovomis neužsiimame. 
Jeigu Lietuvos vyriausybė dur- 
navoja ir jonvaikius bovija, 
tai ne musų reikalas. Musų 
piliečiai yra užimti karo rei
kalais su Ethiopia ir religijos 
studijomis. Prašome kvailais 
klausimais musų nebaderiuo- 
ti.

valdiškų įstaigų padaroma do
vanai.

Kadangi kituose kraštuos j 
valdžios įstaigos viską metri
kuoja, rekorduoja, renka sta
tistikas, tai ir visą šitą dar
bą reikėtų pavesti Lietuvos 
klebonijoms. Taip sakant, me
trikacijos teisę nereikėtų nuo 
jų atimti, o dar praplėsti. Tuo
met klebonijų rekorduose ga
lima bus rasti ir Lietuvos 
kiaulių, ir karvių skaičius, ir 
apsirgimus visokiomis ligomis. 
Tuomet tik Lietuva susilygins 
su Padaužų Respublika, kur 
kunigams ir bažnyčioms viso
kis biznis ir visokios šelmov- 
stvos leidžiama daryti ir kui 
kiekvienas gyventojas pririša
mas prie bažnyčios, todėl
sų kunigai gali girtis, kad vie
tos

mu-

ręikalai stovi gerai.

Transportacijos 
tobulintas

Buvo laikai, kad pats Die
vas ant asilo jodinėjo, nes ge
resnės transportacijos nebuvo. 
Ir laivų tada nebuvo, nes Mai- 
žė turėjo perskirti jurą, kad 
žydai galėtų ją pereiti. Kaip 
šventi abrozai rodo, ir dūšias 
ir šventus kunus angelai tu
rėjo ‘nešti į dangų savo pe
čiais. žmones jodinėja jau
čiais, karvėmis, arkliais ir gal 
kitais gyvuliais. Net. žmogus

Audros sumaišė 
razumą

Juk. kitokio rimto veikimo 
dabar nėra. Todėl visi liuosa; 
gali liežuvauti, kiek tik nori.

Apkalbėti, apšmeižti kitokio 
įsitikinimo žmones, tai niekas 
nereiškia. Juo kas daugiau ga
li kitą niekinti, tas skaitosi 
didvyriu. ?

Tokie didvyriai gali kreiptis

SIŲSKITPER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

t • •

To prašo Lietuvos žmonėsir
. • 1 49 . ... . W . .

suteikta medaliai ir kitokį Či
tai. — Nenuorama.

luiut uiuvypiu gan Kieipvi's . ■ > • | >
prie Padaužų, čia jiems bus t&ip patdfld UBtUVOS bdnkdft

’ ? v. S ■* . '

žmonių razumą. O 
kurie razumo nedaug 
savo bagaže.
skristi į Lietuvą su

melas,

Audros, perkūnijos, šturmai ( 
ir visokį kiti sumišimai ore,; 
sumaišė 
ypač tų, 
teturėjo

Reikia
Lituanica II, — oras neleid- 
v • zia.

Bolševikai sako
— oras geras.

Klerikalai sako: — melas,
— oras geras.

Fašistai sako: — melas, — 
oras geras.

Visį pasidarė oro ekspertai.
Dėl oro dabar vieni kitus 

kolioja ir visokius nebūtus da
lykus išmislioja.

O oras vis blogas ir blo
gas.

Ką daryti ?
Padaužos įsteigė oro tyrinė

jimo biurą. Kas tik nori apie 
orą tikras žinias sužinoti, ga
li visuomet kreiptis į Padau
žų oro tyrinėjimo biurą.

Kam reikės sužinoti apie 
blogą orą, Padaužos tokių ži
nių turi pilnai. Kam reikės 
patirti apie gerą orą, Padau
žos turi žinių ir apie tai.

Juk dėl gero ir blogo oro 
dabar lietuviai labiausiai lie
žuvauja. Ir tiems liežuvavi
mams nematyt pabaigos.

Padaužos nori visiems įtik-

Sutaupykite Sgjj 
ant visokių — 

Išdirbysčių

TYPEWRITERS
Šlifuotų

up
Prastąn 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.
756 West 35th Street

Taiso —PARDUODA— Perdirba
KAM RENDUOTI kuomet jus dabar galite NUSIPIRKTI bile išdir- 
bystės perdirbtą typewriter’į, garantuotą, kuris išrodo kai naujas ir 

veikia kai naujas, tik

-UŽ $3 I MENESĮ-
VTAIPGI NAUJI PORTABLE TYPEWRITERIAI*

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

Telefonas DEARBORN 8444
TYPEWRITER

M O 1 ZTlJTV. COMPANY
189 WEST MADISON STREET

Patenkinimas Garantuotas.
Telefonas Yards 1829

s24-50

SKOLINAM 
PINIGUS 
ANT PIRMŲ 
MORGICIŲ

HTederalSavings
Mand loan association 

OF CHICAGO
Statymui arba taisymui namų ir atmokėjimo mor- 

gičių, lengvais mėnesiniais atmokėjimais.
PINIGŲ TAUPYMO SKYRIUS IŠMOKĖJO 

4% Už PRAĖJUSIUS 6 MĖNESIUS
Pradėkit taupyt šiandien, padėkit savo pinigus į šią 

Federalę Bendrovę, kur Amerikos Valdžia taipgi laiko sa
vo pinigus. Pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per Federal 
Savings anč)’ Loąn Insurance Corporation, Wash- 
ington, D. Jp./ .'

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

2202 West Cermak Road
'' Phone Canal 8887

BEN J. KAZANAUSKAS, Raštininkas

SOUTH SIDE KNITTING MILLS
> 4934 So. Ashland Avenue

Išdirbinėtojai Vilnoniu
Mokykloms Sveterių, Skutimų Džeketų, Ran

komis Nertų Boucle Dresių ir Kliubams 
Dalykų. Stakas dėl Orderių. 
Mes Samdome Tik Ekspertus Darbininkus!

TAISYMO DARBAS ATLIEKAMAS EKSPERTŲ GREITAI 
Klauskite kad parodytumėm musų Suėdė ir Veršiukų Skuras 

Phone PROSPECT 7949

Sutaupysite

SKALBYKLOS

Lietuvoj klebonijoms paves
ta metrikuoti arba rekorduoti 
gimimus, mirimus, vedybas ir, 
nežinome, dar kokius kitus da
lykus. Vadinasi, gyventojai 
verčiami turėti reikalus su kle
bonu ir mokėti jam pinigus 
už tai. kas kituose kraštuose

Protestai, demon 
stracijos, rezoliu 
cijos, reikalavi
mai, smerkimai

Visi, kurie
Ne centu neprisidėjome prie 

Lituanikos II įrengimo, 
boikotavome ir trukdėme 

antrojo skridimo reikalą, 
šmeižėme ir niekinome ir la

kūną Vaitkų ir antrojo trans
atlantinio skridimo ruošėjus it* 
rėmėjus —

visi piktos valios, kerštingo 
budo ir blogų palinkimų šykš
tuoliai, šmeižikai ir balamutai 
esate kviečiami susirūpinti 
skridimo atidėliojimu. Rašyki
te apie tai laikraščiuose, kal
bėkite per radio, saliunuose, 
svetainėse, bažnyčių skiepuo
se. Darykite demonstracijas, 
siųskite rezoliucijas, protes
tus ir telegramas. Susidėjus i 
kupetą gal mums pavyks iš
stumti Vaitkų kokiame ore, 
kad jis turės nukristi, tuomet 
mes visi galėsime vienu bal
su triubyti, kad ir orlaivis bu
vo niekai ir lakūnas netikęs.

Metrikacija Lie 
tuvoj

PETER PEN

ant Naujos 
1935 Metų

THOR

Naujai Įrengta Svetainė
Westšidėje

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 bc_ 
vietoje, 

Walter Neffas
Kaina prieinama. Reikale neužmirškite kreiptis.

> . s . , *

WALTER NEFFAS

sms mitinga:
iei bankietus ras visą patarnavimą 

kuknę, indai ir kiti reikmenis.

2435 SO. LEAVITT STREET 
Phone Canal 9585

PIRKITE 
DABAR!

24 baksai Rinso 
MUILO 
DYKAI!

Išmokėjimai po 
50 Centų 
į savaitę.

Jos. F. Sudrik,
INCORPORATED

3417 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 4705-

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”



' NAUJIENOS, CMcagO> B ~ šeštadienis, rūgs. 21, 1955

NAUJIENOS ‘
The Lithuanian Daily New» 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian Newg Pub., Co^ Ine.

1739 South Halated Street
Telęphone CANal 8500

Subacrlption Hales:
88.00 per year in Canada
17.00 per year outside of Chicago
<8.00 per year in Chicago 
9c per copy.

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštui

Metams —._________ ;_____ $8.00
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JĖGA DARO ISPUDJ Į BLOFERĮ

Sukoncentravimas milžiniško Anglijos laivyno Vi
duržemio juroje padarė įspūdį į Italijos diktatorių. Da
bar jisai jau svyruoja ir svarsto. Italijos valdžios at
stovai sako, kad Tautų Sąjungos komiteto pasiūlymas 
galįs būti pagrindas deryboms, — jeigu tik jisai butų 
pakeistas. * ' j

Vadinasi, Mussolini jąu derasi. Bet kol Anglijos 
diplomatai su juo tik kalbėjo, tol jisai mosikavo kumš- 
Čia ir grasino visiems, kurie drįs pastoti kelią jo pla
nams.

Gal būt, kad Italijos fašizmas bus priverstas, galų 
gale, ir visiškai atsisakyti nuo savo avantiūros Rytų 
Afrikoje. Tai butų toks didelis laimėjimas tarptautinei 
taikai, kad po jo ir kiti diktatoriai butų priversti skai
tytis su pasaulio opinija.

VĖL TOM MOONEY

Tom Mooney, kuris buvo pasmerktas mimai dėl 
bombos sprogimo San Francisco mieste 1916 iu. ir ku
rio bausmė paskui buvo pakeista kalėjimu ligi gyvos 
galvos, dar kartą gavo progą stoti prieš teismą ir pa
mėginti įrodyti, kad jisai buvo nuteistas neteisingai.

Aštuoniolika metų žmogus iškentėjo kalėjime ir tik 
dabar Californijos vyriausias tribunolas rado galima jį 
išklausyti, mežiurint”to**kad svarbiausieji valstybės liuj 
dininkai, kurie liudijo prieš jį, jau ’ seniai prisipažino 
davę kreivus parodymus.

Taip elgiasi teisingumo organai, kada į tvarkos 
saugotojų rankas pakliūva žmogus, kurį viešpataujan
čioji klasė laiko sau “pavojingu”.

FRANCUOS SPAUDA

Anglija kaltina, kad Mussolini papirkęs Francijos 
laikraščius, taip kad jie Italijos ginče su Tautų Sąjun
ga dėl Etiopijos remia Italiją.

Tai būti/ visai paprastas dalykas. Francuzų spau
da parsiduoda tam, kas jai geriau užmoka. Carizmo 
laikais ji imdavo pinigus iš Rusijos valdžios ir ją už 
tai girdavo.

Mussolini žino, ką auksas gali. Pasaulio karo me
tu jį patį buvo nupirkę franeuzai; todėl jisai iš atkak-? 
lauš karo priešo pavirto karštu Santarvės šalininku.

rtio, negu “didžiausios Ameri
kos lietuvių organizacijos” de
legatas ir organo redaktorius. 
Jie pasakė daug gražių komp
limentų amerikiečių sportinin
kams, kurie savo pergalėmis 
padarė Lietuvai “negarbę”. 

4 - - ■ ■ . ..
YLA MAIŠE

Vitaičio nesugebėjimas beša
liškai aprašyti faktus puola į 
akį dar aiškiau, kada jisai kal
ba apie menininkus. “Amerikos 
menininkų garbę”, anot jo, iš
gelbėjusi tik p. Drangelienė- 
Darlys, bet taip pat gerai pa
sirodę Greičius ir Briedytė 
(taigi ir be p-ios Daflys “gar
bė“ nebūtų buvusi visia pražu
dyta). Tačiau apie dainininkę 
Stbčkiutę “Tėvynės” redakto
rius kalba tiesiog su panieka:

“Su p-le Stočkiute išėjo 
kaip ta lietuvių patarlė: Ki
lo kaip sakalas, krito kaip 
vabalas. Pirm užsienio lietu
vių koncerto ji po Kauną 
vaikščiojo ‘žvaigždžių takais’ 
ir tik pačios Kauno viršūnės 
tegalėjo jos didenybę pasiek
ti, kaip jos pačios amerikie
čiai draugai sako. Tačiau po 
koncertui nebeliko nei išdi
džios * p-lės Stočkiutės, nei 
jos ‘žvaigždžių takų’. Sako 
išvažiavo iš Kauno verkda
ma, kad jos talentas tinka
mai neįvertintas in kad Kau
no didžiūnai neatėjo į gele
žinkelio stotį jos išlydėti. Iš- 
tikro gaila p-lės Stočkiutės, 
kad jai prisėjo suklupti 
augštesnėse gaidose, dainuo
jant net paprastą liaudies 
dainelę — J'. Tallat-Kelpšos 
‘Pasaką’ ir dėlto tiek susi
nervuoti, kad reikėjo ’ net 
nuo scenos nubėgti atsigaut 
tolimesniam dainavimui. Mat 
kiekvienas sutinka nepasise
kimą, kas perdaug aUgštai 
Save iškelia ir nesiskaito su 
savo darbo sąlygomis (? — 
“N.” Red.).*’
čia nėra neV^'j^ertfeta.- tos 

merginos dainavimas arba jos 
gabumai, nei parodyta jos me
no silpnumai (išimant tai, kad 
ji, girdi, susinervavo ir suklu
po aukštose gaidose, — kas at
sitinka kartais ir su labai ge
rais artistais). Vien tik išnie
kinama jos asmuo, kad ji aukš
tai nešėsi, bet “krito kaip va
balas”.

šitaip dainininkę “tepti” ga
li tik žmogus, kuris turi prieš 
ją kokį asmenišką piktumą ar
ba yra kieno kito “įkvėptas”.

Dar prieš kongresą “Tėvy
nėje” buvo rašoma, kad į Lie
tuvą esančios pakviestos netin
kamos arba “neužsitarnavu- 
sios” artistės. Dabar atrodo, 
kad p. Vitaitis su tomis artis-

Apžvalga
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Lietuvos sportininkus. Sakysi
me, p-lė Žemaitytė (plaukikė) 
taip sukirto Lietuvos plauki
kus, kad jie nė iš tolo negalėjo

temis suveda kieno tai “sąskai
tas”.

■.................... ■ t

“GĖDA” — BET KAM?

NET SPORTO RUNGTYNIŲ 
APRAŠYME NESILAIKO 

TIESOS

Aprašydamas “Tėvynėje” sa
vo įspūdžius iš Pirmo Pasaulio 
Lietuvių Kongreso, kuriame ji
sai buvo SLA. delegatas, p. S. 
E. Vitaitis išlieja savo jausmus, 
bet papasakoja mažai faktų, ir 
tuos faktus, kuriuos jisai pami
ni, jisai nušviečia tendencin
gai.

Pavyzdžiui, jisai rašo apie 
sportininkus;

“Amerikos lietuvių sporti
ninkai, kongreso proga at
vykę Lietuvon, beveik jokių 
laimėjimų nepasiekė. Įvai
riose rungtynėse ‘/Lietuvos 
sportininkai mūsiškius Visu 
frontu nugalėjo. Gal ir ge
rai, kad Lietuvos sportinin
kai laimėtojais ’ išėjo, nės 
jei mūsiškiai amatoriai butų 
Lietuvos sportininkus nuga
lėję, tai butų negarbė Lie
tuvai.”
Bet “Tėvynės” redaktorius 

čia prasilenkia su tiesa. Visoje 
eilėje rungtynių kaip tik ame- 
rikfečiai spdmfiihkąi nugalėjo

su ja susilyginti. Bet ,savo “privačius senti-
Antra, “Naujienų” pasiųstas mentus” p. Vitaitis ryškiausiai

Lietuvon tenisistas Žukas nu- parodo kalbėdamas apie lakūno
galėjo geriausius Lietuvos te
niso lošėjus. Lietuvos Teniso 
čempioną Jakutį jisai sumušė 
daugiau, kaip pustuzinyje 
“matčų”. Taip pat sumušė ir 
Giedrį.

Pagalios, čikagiečių basket 
bąli tymas laimėjo kiekvieną 
lošimą su Lietuvos krepšiasvy- 
džio lošėjais ir su lietuvių ty
mu, atvykusiu j Kauną iš Lat
vijos. •

šituos faktus pažymi ir Lie
tuvos laikraščiai. Taigi p. Vi-

Vaitkaus neatskridimą į -Lie
tuvą. Jisai vadina skridimą 
“gatvine pašaipa” ir paduoda 
pajuokiančius Kauno šoferių 
pasikalbėjimus apie lakūną, 
pats nuo savęs darydamas to
jų sprendimą:

“Aplamai Lietuvoje ‘Litu- 
anicos II’ skridimo neįvyki- 
nimas skaitoma visos tautos 
gėda prieš visą pasaulį (I! 
— “N.” Red.)/Juk jau buvo

taičio sakymas, kad Lietuvos 
sportininkai amerikiečius “vi
su frontu nugalėjo”, yra. gry
na netiesa. Be <to, jo ir pažval
ga' į sportą yra keista. Jam at
rodo, kad butų buvusi “negar
be” Lietuvai, jeigu Amerikos 
lietuviai sportininkai butų pa
ėmę viršų. Jeigu Šitaip butų 
žiūrima j sporto rungtynes, tai 
niekuomet jos negalėtų būti 
rengiamos, nes rungtynėse be
veik visuomet kas nors pralai-'

susitarta su kitų Valstybių, 
radio stotimis teikti žinioms
(žinias. — “N.” Red.) apie 
skrendantį lakūną. Maskvos 
ir Varšuvos radio stotys pla
čiai pranešė, kad Amerikos 
lietuvių > drąsuolis lakūnas 
Vaitkus su ‘Lituanica II’ 
rengiasi neužilgo skristi j 
Kauną. Tuo tarpu musų drą
suolis vis laukia ‘tinkamo 
Oro’ skridimui.”
“Tėvynės” redaktoriui atro

do labai juokinga, kad drąsuo
lis laukia tinkamo oro. Jo iš-

mi. , * . manymu, jeigu ėsi drąsuolis,
Lietuvos Jaikraščiai parudę tai turi lėkti, kad ir į tikrą 

daug daugiau spoftšmenišku- pražūtį! Švetimženkliais prie

žodžių “tinkarpo oro” p. Vitai
tis duoda suprasti skaityto
jams, kad Įeit. Vaitkaus saky
mas, jogei jisai laukia tinkamo 
oro, esąs neteisingas.

Reikia pripažinti, kad SLA. 
delegatas Kauno kongresui čia 
parodė labai daug “drąsos”. 
Įkasti lakūnui, kuris nuo šito
kių įžeidimų neturi kuo apsi
ginti, p. Vitaitis yra tikras 
drąsuolis.

Iš tiesų, ką gali daryti Įeit. 
Vaitkus, jeigu “didžiausios 
amerikiečių organizacijos” at
stovas ir laikraščio redaktorius 
daugiau deda svarbos Kauno 
gatvės “džiokams”, negu Ame
rikos federalinio meteorologijos 
biuro raportams, kuriais lakū
nas vadovaujami?

Vitaičio “drąsa”
Bet tuo tarpu kai p. Vitaitis 

dalina į visas puses “negarbės” 
ir “gėdas” ir be atodairosi “na- 
kina” netinkamus jam artistus, 
sportininkus ir lakūnus, tai to
je srityje, kur buvo jo tiesio
ginė pareiga parodyti savo drą
są, jisai pasielgė visai kitaip.

Kauno kongrese jisai ne tik 
nedrįso ginti viešai demokrati
nius principus, už kuriuos sto
ja SLA., bet jisai balsavo už 
tai, kad nebūtų leista delega
tams išreikšti savo nuomonės. 
Ir “Tėvynėje” jisai išreiškia 
pilną savo pasitenkinimą tuo, 
kad tas ateivių suvažiavimas 
buvo paverstas, su jo pagelba, 
“nebylių kongresu”. Jisai rašo:

“Man, asmeniškai, tokia 
kongreso eiga patiko. Nerei
kia vargintis ilgais posė- 

’ džiais ir klausyti nuobodžių 
diskusijų.”
Tai ve jųAišį organizacijos 

delegatas, ku^is keliavo 5,000 
mylių į kongresą svarstyt Lie
tuvos išeivijos reikalus. Jisai 
džiaugiasi, kad jam tenai ne
reikėjo klausyti “nuobodžių di
skusijų”!

Ponas Vitaitis užmiršta, kad 
jisai tą/kelionę atliko organiza
cijos lėšomis ir kad jisai buvo 
siunčiamas į Kauną ne tik pa
sisvečiuoti.

>> * .j,

RAGANŲ DEGINI
MAS LIETUVOJE
1 . .. ;hi

Iš senų archyvuose randamą 
dokumentų.

1623 m. kovo 20 d. Rymo 
Popiežius Grigalius XV kata
likų dvasiškų ai išleido bulą\ 
...pagal gausumą musų apaš
tališkos galybės šiuo raštu į- 
sakom ir liepiam žmogų tikė
jimo išsižadėjusį, su velniu 
sandorą padariusį, burtais ir 
kerais vieną ar keletą žmonių 
numarinusį tuoj aus atiduoti 
teisėjams, kurie pagal didu
mą kaltės turi jį bausti...

Visų katalikiškų Eurbpos 
valdovų sankcionuota, ši bula 
davė teisę kunigams be pasi-į 
gailėjimo naikinti visus baž
nyčios priešus. Didžiąją tų 
priešų dalį Lietuvoje sudarė 
“velnid apsėstieji” ir kai ku
rios senstelėjusios moterys — 
raganos.’’ Teisti nusikaltėlius 
sušauktas Varšuvoj Lenkijos ir 
Lietuvos kunigų susirinkimas 
nutarė pavesti sudaromam iš 
keturių žmonių, bajorų ir val- 
stiečių, teismui.

Tokie teismai daugelį kaltų
jų degino ant laužo.
Kaltumui nustatyti buvo me

todas: kankinti kol prisipa
žins...
Raganas tikrindavo vandėny: 
skęsta -—nekalta, besispardy- 
dąma laikosi paviršiuje — iš
aiškinimus turi baigti budelis. 
Ištrauktoms iš vandens “raga
noms” užrisšdavo akis, suver
ždavo geležiniais pančiais ran
kas ir kojas ir įmesdavo į di
delį bosą. Kartą per dieną iš
traukę degino karštais virba
lais padus ir reikalavo prisį 
pažinti. Kantrybės nebetekusi 
ėjo ant laužo.

“Raganų” deginimas Lietu
voje buvo pavirtęs kasdieni
niu reikalu. Niekas tuo nesis<-

Demokratas tarias su republikonu

Joseph B. Ely yra demokratų partijos gubernatorius Mas- 
sachusetts valstijoj. Jis kritikuoja s Roosevelto administraciją. 
Pulkininkas Frank Knox yra Chicagos republikonu laikraščio 
leidėjas ir didelis Roosevelto priešas, šiedu vyrai turėjo svar
bų pasikalbėjimą laike “konstitucijos” dienos republikoniškų 
apvaikščiojimų. Ponas Knox ketinąs “runyti” į prezidentus ir 
prezidentas ir veikiausia jis apie tai ir kalbėjo su gubernatorių 
Ely. .

tebėjo ir vaitojančioms ir kly- 
kiančioms nerodė jokios užuo
jautos. Tokia buvo amžiaus 
dvasia: ko gailėtis pasaulio 
priešų!
Šiurpus nužudytųjų skaičium 

Kražių Šv. Benedikto 
klioštoriaus

vedėjos Dievobaimingos Panos 
Šverinaitės sušauktas 1696 m. 
Dirvėnų dvare teismo spren
dimas. Bajorai Kaunackis, 
Guževskis, Daugėla ir Išlevs- 
kis per penkias dienas sude
gino ant laužo keturiasdešimt 
su viršum ‘raganų” ir du “ra
ganius.”
Sudeginus, kaip raganą, 1702 

m., Luokės kanauninko 
motiną

ir pačiam kanauninkui pake? 
lūs triukšmą, buvo panaikinti 
bajorų ir valstiečių * teismai. 
“Raganų tyrimas ir joms bau

tikybiniam smurtui, bet ėmė 
atvirai pulti pačią katalikų 
bažnyčią. Šviesesnės bajorijos 
griežti protestai nepasiliko be 
pasėkų ir, pagaliau “išmintin
gi” kunigai turėjo baigti savo 
veiklą dėl raganų.
Žengiančiam pirmyn mokslui 
kunigai per visą aštuonioliktą 
šimtmetį buvo atsparus. Taip 
1748 m., kai užtemo Lietuvoje 
saulė, vysk. Antanas Tiškevi
čius įsakė savo vyskupijai 
menesį gavėti. Jis nurodė, kad 
tai esąs Dievo įspėjimas dėl 
per mažo klusnumo bažnyčiai.

Nuožmiais atėjūnais, juo to
lyn, juo dažnyn, ėmė rodytis 
mokslo pionieriai. Vietoj tiky
binių durnų, jie kultūrinę rin
ką užvertė kitomis prekėmis. 
Durnų pristatinėtojams tai bu
vo pavojingi konkurentai.

(Li U.) K. Kla.

smių vykdymas perėjo į pačių 
kunigų rankas.

1737 m. vyskupas Juozapas 
Kerpis išleido įsakymą, kad 
sauvališkai kankinusius, pluk
džiusius ir deginusius perse
kios, kaip razbaininkus. Ap- 
skundėjui nuo to laiko išriši
mą galėjo duoti tik pats vys
kupas.

Nežiūrint tokių įspėjimų 
daugiausia apsigimusios juo
dais plaukais ir kumpom no
sim bobos tebeČirškėjo.

1752 m. vysk. Antanas Tiš
kevičius įsakė raganų ištyri
mą pavesti trims “išmintin
giems” kunigams.

Aštuoniolikto šimtmečio ga
le Volterio ir kitų prancūzų 
rašytojų įtakos dėka tarp pa- 
šaulietiškos diduomenės* ir
dvasiškijos saitai ėmė trukti. 
Bajorai pasidarė tikėjimui a- 
bejingi ir ne tik nebepritarė gurno deleL

Gudrus ispanas
Visa Ispanija kalba apie 

vieną ūkininką, kuris gyveno 
netoli Jeklos miestuko. Mat u- 
kininkas turėjęs gabaliuką že
mės, bet buvęs gerokas tingi
nys. Jis norėjęs savo žemės 
gabaliuke kai ką pasisėti ir 
pasisodinti, bet tingėjęs jį iš
dirbti. Betingėdamas jis su
galvojęs būdą, kaip išdirbti 
savo žemę. Jis paskleidė apy
linkėje gandą, kad jo žemėje 
esą aukso. Tą paskelbęs pats 
išvyko į miestą, neva, ieškoti 
turtuolio, kuris nupirktų tei
ses to aukso ieškoti ir kasti jo 
žemėje. Kai jis grįžęs iš mies
to, savo žemę radęs, kaip ir 
tikėjosi, išverstą ir išraustą. 
Jam betekę tik sulyginti, ir ap
sėti. Taip jam kaimynai ir iš
dirbę žiemę. (L. U.)

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

Mušu Specialybė. Padarom jas ant spedalio užsakymo 
taip kaip jos Vedamos, su specialėm linijotn ir lietuviš
kais antgalviais.

Bilas
Biznio Korteles
Laiškus it Konvertus
Plakatus

DRAUGIJOMS
Atsišaukimus 
Lapelius 
Korteles 
Programus 
Tikietus

PAVIENIAMS I

. Vizitinės Kortelės 
Vestuvėms Laiškai 
Sužieduotuvėms 
Kortelės
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Du Detroito lakūnai Irwin

telefonai

čekutis

Tai ge

you

Dviem MetamVieniems MetamsNegalima skųstis

Trims MetamsTai jau ge-

Ką gi darysi,

im

Tai sure;

Sure. Bet

Tai mudu

ČIA LENGVA NUSIPIRKTI NAUJUS RAKANDUSŠimtų de

tai aš sakau

jaušimtas

kurna, Na tai

žiūrėk, ji tu
Seklyčios Setai po $47450 ir aukščiau

Mano Yes

Laba vakaraIšgrojom, iš dabar
neuž

Palaukit, aš tuoj at
Ir mes

vis

tele- 
visai

Kai kas apie Lenkų Susivi^ni 
jimo Amerikoj koncenciją

- Su tais 
zėkcikas

$97.50
167.00

, ONA.-
Agnės?,

Pažink Savo Krašto 
Grožį—Atsilankyk

ANTANAS 
. ONA 
you

~ Cha*/ha ha. 
O-gi viso svieto

Rakandų pirkti eikit vi 
suomei pas

su Pet 
jus.
padalin

Bet bučeriavimo
delikatesų store

Yes alrightt
Tai tas

— Na, Petrai- 
mano partnerka.

Na, tai 70.
Kad taip

PopUleriška, 
jtalijo-

Man gerai.
Tai žiūrėk, Petrai

Dievui dėkui, jau

Ach tėtuk!;..
- Ak, dukrė

ta Lenkų Susivienijime akai* 
tomą aukštesnė ir už preziden
to vietą.

Į seimą suvažiavo 2,000 len
kų. 520 jų atvyko kaip dele
gatai. Jie atstovauja 260,000 
Lenkų Susivienijimo narių. Su
sivienijimo turtas, kaip jis yra 
knygose surašytas, viršija 28 
milionus dolerių.

A, shut
I dont

no more.

Skelbiamų scenų vaizdavime per radio daly 
vavo sekami asmenys:
Antanas Makalas 
Ona Makalienė.....
Aldona, jų duktė .... 
Juozas, jų Sūnūs ... 
Petras, mėsininkas 
Petraitis, kūmas ... 
Petraitienė, kūma

Aldona Eina Negeru

Makaluose yra atvaizduojamas lietuvių šei
mynos gyvenimas Chicagoje — toks koks jis yra 
— su paprastais kasdieniniais apsireiškimais, su 
tėvų ir vaikų problemomis, su jų bėdomis, rūpes
čiais it linksmybės prošvaistėmis.

Tur būt nėra to chicagiečio, kurs nežinotų

Pinigas šiose dienose yta 
brangus draugas. O pirkda
mi pas mus jus neišleisit 
daug pinigų. Visuomet už- 
tiktinam paterikiniįną ir pi
nigų sutaupymą.

Tai jau—bai bai.
O aš sakau

ANTANAS 
Kas šaukė? - 
italijonukai, žydukai, airišiu- 
kai, čbkiukai — Bet visus juos 
aš pasmilčiau po velnių — 
taip po velnių...

ALDONA.
ANTANAS

le!... (Bus daugiau)

rius sezonus. Išviso jie jau sudaro 150 scenų ar
ba radio aktų, kurių kiekvienas užėmė nuo 10 
iki 15 minučių laiko.

Spaudoje Makalai niekad nepasirodė. Išti
sai jų nebebus galima atspauzdinti, nes dauge
lio scenų rankraščiai yra pas autorių išsimėtę ar
ba pasimetę.

Čia skelbiame tokius MAKALŲ epizodus, 
kurie iš užsilikusių rankraščių riškiau atvaiz
duoja. Pirmiausia skaitysite antrų metų epizo
dų, kaip Makalų dukrelė Aldona ėjo negeru ke-

riįht, nutabei- right Vat’s you 
name? Vat? Iggy Oayčak, 
Cafičak... W wonna Aidės.

Kas triupai?
Kryžiai

Na, tai aš gal ši

MES NEMOKAM RENDOS 
IR JUMS JA ATIDUODAM.

40 metų toj pačioj vietoj tie 
patyt ieimyntnkai.

“Naujienos” gavo “Baltimore 
News” iškarpą rugsėjo 16 d 
ladios. Iškarpoj kalbama apie 
Lenkų Susivienijimo Amerikoj 
seimą laikomą Lord Baltimore 
viešbuty.

Pirmiausia pažymima, kad su
sirgęs Susivienijimo preziden
tas John Romaszkiewiėž. Įvykę 
aštrių susirėmimų dėliai dele
gatų mandatų. Pasėkoj šių 
susirėmimų ir po smarkios kri
tikos, kurią pareiškė Susivie
nijimo vice-prezidentas Čhester 
Hibner p. Romaszkiewicz adre
su, pastarasis ir susirgęs.

Mandatų , teisės klausimas

Musų lengviausios sąlygos 
padės jums padaryti savo 
namus kaip palocių.

Visi žino, kad pas mus 
yra lengviausia pirkti, kad 
parduodame pigiausia ir 
patarnaujame sąžiningai.

Mes ncimame palukų. Tą 
mes darėm per 40 metų. 
Tusktančiai namų turi mu
sų rakandus ir džiaugiasi, 
kad pigiai pirko.

MIDI
KLAIPĖDA

Telefonų
Cha-ha-ha! šii

Dramatiški epizodai iŠ dideles radio 
dramos

sekmadienio vakarą lietęs bent 
porą šimtų delegatų. Pirma- 
diehj tokių delegatų, kurių man
dagų klausimas buvo dar neiš
rištas, skaičius sumažėjo iki 54

Seime pasireiškė dvi frakci
jos. Vienai jų vadovauja pre
zidentas John Romasklewicz, o 
kitai kontrolerius (eensor). 
Francis X. Swiėtlik, kurio vie-

ukimai iš New Yorko 
<GHOLM Rūgs. 24

Spalio 3 
Sjjialio 23 
Spalių 30

Tarp Švedijos ir Klaipėdos plaukioja 
1984 m. statytas moderniškas laivas 
“MARIEHOLM.” Platesnes infohna- 
cijas teikia ir parduoda laivakortes 
visi musij autorizuoti agentai, taip
gi visi riiusii skyriai.

Swedish American Line
181 N. Michžgajti Ąve., Chicago, III.

Yes yes... Ce- 
italijonukas, airišiukas 
.. — Na, kur čia mes su-

Yes yes.
Na, kas dabaro ki 

Na, kas dabar k^ 
■Tai aš pašaky

Alio.—Vaf you want? 
, No Agnės here.;.

sakyk man, kurna, kaip gi Juo 
zėlio divorsas, ar jau pasibai

PETRAITIENĖ 
virtuvėje bus geriausia.

ANTANAS 
tiene, busi 
Tik grok gerai.

PETRAITIENĖ, 
kūmai, žinok ką daryti kai pa 
merksiu.

ONA
raičiu varysimės prieš 

PETRAITIS. — Aš
siu.

PETRAITIENĖ. —
Aldutė šiandien uliavoja

ONA 
tą turėjo pasidarius po 
— sakė gryšiant anksti.

PETRAITIENĖ, 
ne vėlai.

ANTANAS. — 
žiūrėk | kortas.

PETRAITIENĖ 
gul bus šešiosdešimt šeši,

ONA 
ANTANAS, 

šimtas.
PETRAITIS, 

tas, tai jau aš
ONA
ANTANAS. —

, PETRAITIS. — - 
šį tūzą ar paimsi?

ANTANAS. — Nukertu su 
triupu. O štai 40.

PETRAITIS. - 
šimkė ima. '

PETRAITIENĖ 
tai kaip mes išgrojom. Visi ki
ti tnusų.

ANTANAS 
grojom. Užrašysim 4

PETRAITIENĖ. - 
bar aš padalinsiu. Na, o kaip 
kurnutė, ar jau apsipratote su 
nauju bizniu?

■ ONA
sipfasti. Tik Antanas dar 
nemoka bučeriauti.

Antanas
jau atskiriu šolderius .nuo kul

ŠVEDU AMEN
NEW YORK —

Ter Gothenburgą, Švediją
Laivakorčių kainos Trečiąją .klase 

Ten — — — 
Ten ir atgal

J. A. V. mokesčiai atskirai
Lai vi

DRO
“GRIPSHOLM”
“KUNGSHG1M
GRIPSHOLM ...

Ir musų patyręs salesmenas atvažiuos į jū
sų namus ir nurodys kaip jus galite ŠUTAU* 
PYTI PINIGŲ perkant apšildymo plant’ą

Ir tas lira- 
tūzą.
Na, kurna

PLUMBINfi & HEATING SUPPLY CO
2117 SOUTH STATE STREET

ONA. — Ką gi aš čia turiu? 
Tai jau aš nieko nesakysiu šį 
kartą.

ANTANAS. — Tai sakyk— 
bai bai

ONA
ANTANAS

Davis ir W. Muląueeney už
mušė aeroplane žmogų vardu Leonard Koenecke (paveikslas 
dešinėje). Jis tuos lakūnus pasamdęs, o skrendant virš Kana
dos pradėjęs su jais muštis. Vienas iš lakūnų davęs jam per 
galvą ir jis nuvirtęs. Kada jie nusileido Toronto mieste, tai 
Koenecke jau buvo negyvas. Lakūnai apkaltinti už žmogaus 
užmušimą.

...... JADVIGA GRIGAITE 
ANTANAS RUTKAUSKAS 

.........ST. RIMKUS 

..... ..   K LIUTKUS 

.NORA GUGIENE
Tai jau labai gerai kad tą at
skiri.

ONA. — 
darbas kaipo 
tai “bėra didžiausias. Daugiau
sia turime virti ir kepti.

K. PETRAITIS. — O kaip 
kurna taip gerai viską išverdi 
ir iškepi, tai biznis seksis ge
rai.

ONA 
sekasi.
.. ANTANAS. — Menkesnis už 
department štoro biznį, bet ra
mesnis, ir tavorai greičiau 
si verčia.

ONA
rime verstis kaip galime 

PETRAITIENĖ. — Na,

■ Kaip šim- 
bai bai.

Kas triupai?
Čirvai.
Aš išeinu. O

PETRAITIENĖ 
šimt.

ANTANAS. —
ONA 

čiai susikirto.
K. PETRAITIS. — širtitą dvi 

dešimt.
PETRAITIENĖ. 

dvidešimt penki.
K. PETRAITIS 

žinokis.
ONA.
PETRAITIENĖ.
ONA.

tą -tuzdlį
ANTANAS, 

zą turėjo!
PETRAITIS. — Tai musų.
ANTANAS. — Na, kurna 

laikykis!
ONA 

šimkę išleisiu.
PETRAITIS. — 

sų. AŠ turiu kitą
ANTANAS. — ' 

kas bus?
PETRAITIENĖ. 

ti mano.
PETRAITIS. — 

teks. Mes turim 46
ANTANAS. — Yes, 

tehka. Matai, kurna, mes pra- 
lošėme. Tetaiigštai šokai.

PETRAITIENĖ. — Toks jų 
giliukis, kad jMu turėjo abu
du tuzu.

ANTANAS. — Vaje, jie gau
na keturis.
įį ‘ONA.
turis, tai ir mes. Laikykis, Pe 
traiti. Ar man dalinti? x

No home, no homę 
Good by.

ANTANAS. — Tie 
visai ne laiku.

ONA. — T 
Čapčakas.

ANTANAS 
kutis, i

ONA 
Stojom?

PETRAITIENĖ. — Petraitis 
sakė, 70, o aš pasakysiu 80.

ONA. — Tai mano eilė.
(Telefonas)

ANTANAS. — Ir vėL
ONA, — Ir vėL — Alio, 

ho, Aldie no home., Vat 
feay? Tell Aldie Moxie 
rams call em up 
...(uždaro telefoną) 
v 4 -i * ’ Z.IJžydukas. s

ANTANAS. Ėąd ir galo 
jiems nėra.

PETRAITIENĖ. — Ką dary- 
ti, kūmai. Jaunos dienos, o 
jūsų mergina matyt labai pp- 
puleriška.

ANTANAS 
tik ne ten .kur reikia 
hukai, airišiukai, žydukai, če- 
kučiai...

PETRAITIENĖ. — O ar ji 
savo Kaziuką jau pametė?

ONA. — Taip, jau ji pasi
metė su juo.

ANTANAS. —■ Yes, yes — 
dabar nei vieno lietuvio ne
matau tarp jos vaikinų.

PETRAITIS. — Na, ale 
varykim toliau zekciką.

ANTANAS, 
fonais mums 
susitrukdė.

ONA. — N 
sakiau 80.

PETRAITIENĖ. — 
sakau 80.

(Telefonas)
ANTANAS. — Kad tave ir 

šimtas pypkių su tuo telefonu.
ONA. — Tai jau aš atsaky

siu.
ANTANAS/ — Palauk, aš 

pats atsakysiu. Alio. What 
you want? Why you call up and 
call up alTdayto day. No 
business, no nothing, 
up... Never mind. 
want no telephones
I dont care who you are. Dont 
bother me and me later. Keep 
outl (uždaro telefoną). Na, 
tai dabar jau tur būt užteks tų 
telefonų. Galėsim grot.

ONA. — Ale tu ar nepėr- 
r tuščiai nukalbėjai, tėve.

ANTANAS. — Kitaip su jais 
negalima. ’ (įeina Aldona).

ALDONA 
tėtuku mamytę ponai Petrai
čiai... Tai jau aš sugryžau 
Labai gražų show matėme.

ANTANAS.
gražų show turėjome.

ALDONA. — Ar taip? 
’ ar nebuvo man telefonų? 
, ANTANAS.

krele!
telefonų, šimtas telefonų.

ALDONĄ. Kas šaukė, kas 
šaukė, tėtuk?

ONA 
pasibaigė. Dabar Juozeliui len 
gvesnė galva. ■— Ir tų alimo 
nijos pinigų jam nebereiks mo
kyti.

PETRAITIENĖ 
rai išėjote.

ONA. — Taip, neblogai. Ir 
mums automobilius pasiliko.

ANTANAS. — Dabar labai 
susigadija groserįams iš mar- 
keto parsivežti.

ONA. — Na, tai padalinau.
t (Telefonas)

ANTANAS; — Telefonas, 
motin. f 5/

ONA.—Tai jau aš atsakysiu. 
-—Alio.—Vat?—Vat you want? 
You want Annie? Me Annie, 
yfes. You dont want me. Vat’s 
your name? Vat? Mike Vat? 
Mike Bambalint A... may be 
you want Aldie, Aldona, not 
Annie.—Aldie no home. No, 
she be no home to night. No. 
Good by.

ANTANAS.—Kas ten vėl
Aldą šaukia?

ONA.—Tai tas italijonukas, 
čia viepą kartą sukinėjosi. Jo 
vardas sako esąs Mil^e Bam- 
jalini ar kaip.

ANTANAS.—Tai matyti kad
: Bambalas.

'PETRAITIENĖ. — Tai jūsų 
dukrelė daug kavalierių da- 
jar turi?

ANTANAS
ONA 
ONA 
ANTANAS 

siu 66.
(Telefonas)

Vėl telefonas.
Alio. Vat

" i want? Mac? No. No Mac 
Here. This is Mrs. Makalas.— 
Vat, Alice? No Alice. May be 
you wRiit Aldie, Aldona? 
Vat’s your name? Eddie Bry- 
an? Aa..; No. no. Aldie no 
home. Good by.

ANTANAS.—Tai Aldei vėl.
ONA;—Taip, tai tas airlšiu- 

kas, Eddie.
PETRAITIENĖ.—Aš jau ma 

niau, kad airišių jums užteko 
iki valiai.

ANTANAS.— 
tai aš sakau 66 

PETRAITIS.- 
sakysiu 70.

(Telefonas) 
ANTANAS.—Na, 

su tuo telefonu, net grot ne
begalime.

ONA. 
sakysiu

ANTANAS.—Trumpai, mo-

Scena 41.
ANTANAS MAKALAS. — 

Na, tai kad niekur šiandien 
neisim, .tai gal zekciką ar ką 
pagrokim.

PETRAITIENĖ. - 
zekciką arba čirvus;

1 PĖTttAiMš:
riau zekciką.

ANTANAS. — Zekciką visi 
geriau mokam.

ONA
me čia virtuvėj sėsti prie sta-

Lakūnas ir užmuštas ore žmogus

______ ■ •..............-•

Miegamųjų Setai po $47.50 ir aukščiau

COHEN BROS.
FURNITURE COMPANY 

1401-3-5-7*9 SOUTH HALSTED STREET
Krautuvė atdara utarninko, ketvergo vakarais, o taipgi visą dieną nedėliomisr.



NAUJIENOS, Chicago, m

Viso Pasaulio Šokiai MORNING STARS WIN, 10—9.

The Morning Stars entered 
the finai round ’after a ter- 
rific uphill struggle against 
the Chicago Sox, 10 to 9. Great 
relief pitching by Andy Nai
kielis, who ehtėred the game 
when the Stars were losing 7 
to 2, featured the game. In the 
lašt four innings he allovved 
the Sox two unearned runs, 
būt two hits and struck out 
eight, three of which came in 
the ninth inning. Stark led the 
team in hitting getting three 
hits and scored three runs, 
būt John Turauska’s hit was 
the longest drive ever seen by 
anyone. It went completely
over the tree top on both sides 
of the boulevard and

LINEUPS:

Lithuanian Sym 
phonyhave cleared the top of Sox

Park, or any other park in 
the major leagues. By virtue Believing 
of the field crowd, the rules ready for the better 

_ _ _ . - 4U —.. 4

that our Public 
music,

is 16 
we

gavę him būt a two base hit. take this sP*ce thru the gracious- 
r, ~ . ness of this paper, to presentManager Bruno Rogers strate-newg and lnf<>rmatlon regardlng 

gy in USing two pinch hltlęrs; the Lithuanian Symphony Orches- 
Skiba and Brady, in vitab tra.
spots worked when both men
produced hits driving in nee- 
dy runs. A^į

1 REHEARSALS WILL BEGfN

in ensemble playing and sight read- 
ing; and they have the pleasure of 
performing before appreciative 
audiences. There are no dues to 
pay, no music to buy and absolute- 
ly no. rehearsal chargea. Ali that 
!* reųuiręd is the wiliingness to 
cooperate' and regular attendance.

In this group one Gepomes ac- 
ųuainted with people of likę tastes 
and talertt, and thru the perfor- 
mances one is given the opportun* 
ity to show his own individual 
abiiity.

SEVEN YEARS OLD
The Lithuanian Symphony OrOther large crowd Tuesday night, Sept. 24, the first 

onnn rehearsal of the seventh consecut-į .---- -------------- -------oi over 2,UU(J people witnes- , .. c h ėst ra was organized in 1928 by, 1 1 ive season gets under way at the m
...................... ...... Gage Park Fieldhouae, 55th and ,Mr- Charles Stephena. its present

Šeštadienis, rūgs. 21, 1935

, Viršuj matot keletą moki
nių Beliajaus' šokių mokyklos, 
kurie dalyvaus mokyklos pa
rengime lapkričio mėnesį Lie
tuvių Auditorijoj, šokiai viso 
pasaulio bus rodomi. Dabar 
mokiniai yra prirengiami ru
dens koncertui. Kurie nori sa
vo vaikus prirašyti, kad jie iš
silavintų, prirašykite juos da
bar, naujam šio meto sezonui 
pradedant, šokių iš tolimų ry
tų, Kinijos, - Rytų salų, Indi
jos, Rusijos, Ispanijos, Argen- 
tinijos ir kitų pasaulio dalių 
yra mokinama. Roselande pa
mokos yra laikomos kas an
tradienis 5 
10151 So. 
binus.

Lietuvių
Mums malonu pranešti, kad 

atsiliepimas norinčių mokintis 
lietuvių kalbos, yra gana gra
žus ir kad klasės bus atidaro
mos į dvi savaites Aštuonio
liktos apielinkėj, Bridgeporte 
ir Roselande. Bus mokinama 
kartą per savaitę kiekvienoj 
apielinkėj. Pamokos tęsis po 
dvi valandas per vakarą. Sin
taksės, gramatikos, skaityti ir 
rašyti ir bus mokinama. Pri-

siųskit jūsų vardus kuo grei
čiausia pas Vytautą Beliajų 
3259 So. Halsted St., Chicago, 
III., Victory 5259, ir mes jums 
pranešim apie atidarymą ir
vietą pamokų. Pamokos vėl- Skippy, ss 
tui.

širdingai dėkojam p. Jonui 
Kuliui

MORN. STARS AB
5
5

3
3

would

sėd the game.
The Morning Stars wiil face 

the DeCola Maruccas for the 
City Championship Sunday at 
Lincoln Park; The DČCola 
Maruccas whipped the Blue- 
birds 6 to 
and see a

0, so come 
good game.

on out

vai. vakare adresu 
State St., pas Zli-

kalbos pamokos

Ne apgavikas, bet ir 
ne visai teisingas
Dabartiniu laiku vaikštinėja 

po namus jaunas lietuvis, ko
kių 25 metų amžiaus, tamsių 
plaukų, labai daug kalbąs apie 
Lietuvą. Jis neva pardavinėja 
skutimui muilą, drabužius, for- 
nišius, abelnai viską, ko tik 
žmogus pageidauja.

Jei pasakai, kad nori per jį 
ką pirkti, tai orderį susirašo 
ant slipo.

Daviau ir aš jam orderį, kad 
atneštų reikalingų man daiktų. 
Laukiu jau dvi savaites orderio 
išpildymo, bet nesulaukiu. O 
kai daviau orderį, tai vyras 
tuoj paprašė, kad sumokėčiau 
iš anksto už visą orderį arba 
nors už dalį.

Kalbamas vyras pasakojo, jo- 
gei baigiąs mokslą ant advoka- 

Esą, mokosi paskutinius 
pilnas 
jogei 

dirbąs 
Drexel 

mėgina

to, 
metus, o už metų bus 
advokatas. Skundžiasi, 
esąs našlaitis, patėvis 
dženitoriu kur ten ant 
bulvaro. Kalbėdamas
juokingas istorijas pasakoti.

Bet štai jis atėjo pas njano 
kaimyną ir taipgi mėgino or
derį paimti iš prašė pinigų iš 
anksto ant mano užtikrinimo. 
Pasakojo, buk aš pažįstąs jį jau 
trejetą metų, nors tikrenybėj 
aš mačiau jį vos pirmą kartą.

Sutikęs to jaunuolio vyro dė
dę paklausiau, ar jis yra ge
ras. Dėde atsakė: “Jis yra ge 
ras, tik neduok jam pinigų”. 
Del negavimo orderio aš nenu
kentėjau nė cento, ba pinigų 
nedaviau. Ir manau, kad ir ki
tiems atsargumas nekenks, nes 
geriausia mokėti yra tada, kai 
gauni tavorą, o ne pirm gavi
mo.—Paul Daubaras.

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

I. —

Hank, 2b ........
Stack, 1b ...........
Al. Angey, 3b ...
Naikielis, c-p ....

Lietuvių Jaunimo Draugija e. Mareli, cf-c, .
reiškia savo dėkingumą p. Jo- Carollo, If ........
nui Kuliui už gražią dovaną,' Skiba, ph...........
virš dviejų šimtų knygų, ku- Joe ...................
rias jis suteikė draugįjos kny- Brady, If .... ........
gynui. Tas knygynas bus gre,i- Gurly, rf ...........
tu laiku atidarytas lietuviškai Turauskas, p-cf. 
publikai naudotis. Mes ypatin
gai prašom kiekvieną lietuvį 
ar draugiją, kurie turi knygų 
padėję pašiūrėse ar visiškai 
jiem nenaudingų, duoti jas 
mums, ir tada visuomenė ga
lės jomis naudotis. Musų kny
gynas bus atdaras visiems ir 
kiekvienas galės naudotis kny
gomis. ’ 
dėkingi 
meno ir 
vertimai 
siųsti į
3259 So. Halsted St., ar pa
šaukite Victory 5259, ir mes 
knygas patys paimsim. 
_________ į ■; *

Paieško Povilo Kėl
ios giminių

Mes ypatingai busim 
už istoriškas, liaudies, 
romansų (kad nebūtų 
knygas). Meldžiu pri- 
— Vytautas Beliajus,

Povilą Kelią užmušė traukinys; 
koronerio dabar nori surasti 
jo gimines

Dr. A. F. Moynihan, iš Sauh 
Centre, Minnesota, 
deputy, atsiuntė ‘‘Naujienoms” 
laišką. Tame laiške pranešama, 
kad Great Northern geležinke
lio traukinys užmušė Povilą 
Kelią, (Paul Kelia) 
mylių tolumoj nuo 
tre. Nelaimė Kelią 
sėjo 13 d. 1935 m.

Tarp žuvusiojo daiktų užtik
ta First National Bank of Far
go knygelė su $75.00 sutaupo- 
mis. Taipjau užtikta pakvita
vimai už ^pinigus pasiųstus į 
Lietuvą. Ant pakvitavimų yra 
Minneapolis pašto antspaudos. 
Pakvitavimai gauti:

Kovo mėn. 28 d. 1932 m. No. 
267493—$2.00.

Rugpiučio mėn. 24 d. 1932 
m., No. 268,004—$25.00.

Rugsėjo mėn. 26 d. 1932 m., 
No. 977,004—$1.00.

Velionio Povilo Kelios gimi
nės arba asmenys, kurie paži
nojo jį, malonėkite atsiliepti 
sekamu adresu:

A. F, Moynihan, M. D. 
Sauk Center, Minn.

TOTALS

0
2

R 
0 
0 
3 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
1

0
0
3

SOX 
ss

ABCHICAGO 
Thompson, 
McGrath, If-p . 
Webler, 1b ....
Muck, 2b ...... .
Pat, 2b ...........
Sides, p-lf ....
Bob, c 
Roamer, 3b ....
Stach, rf ..... .
Vince, rf ........
Rauskinas, rf 
Citta, cf .... ......... 3

5

0
0
0
0

36—10—12 TOTALS ... 39—9
2B Hits — Skiba, Turauskas.
SB—Stack, Angey, Turauskas, Thompson.
W. off Turauskas (2), off Naikielis (1) off Sides (4) off 

McGrath (1).
. S. O. by Turauskas (6), by Naikielis (8), by Sides (1), by 

McGrath (4).
H. P. B. — by Sides (Stack) — Wild PiTčhes—Turauskas (3).

SCORE:
MORNING STARS 
CHICAGO SOX ...

010 103 320—10-12-
200 140 200— 9-11-

THE BARON.

S. Western Avė. From all appear- j ronductor 
ances, the orchestra shows signs 
of going places.
SOME FEATURES

Talented amateur performers are 
taking advantage of the call to

i join the orchestrai ranks; there 
I is štili room for more. VVonderful 
opportunities are offered by this 
orchestra. Member get a chance to 
play the best classics, operas, etc.; 
they receive invaluable experience

and has sponsored or 
taken part in almost fifty perform- 
ances. Ever since its organization 
its objectives havc been and are:

v (1) to -play good music —
(2) in the most inspired way it 

can ’i—

(<3) for the greatest number of 
listeners.

IN ORDER TO JOIN

Ali interested persona who wish 
to join or gain more Information 
should got in touch with Mr. C. 
Stephens at 4142 Archer Avenue, 
phone Lafayette 7552, cr attend 
any Tuesday night rehearsal at 
Gage Park.

The reųuirement for member- 
ship are not too exacting and any 
young Lithuanian musician, of 
either sex, of abiiity, over sixteen 
years of age, is eligible vvhether 
they have had any previous ex- 
perience or not.

THE WOODWINDS

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. Vienintelė tokia lietuviška ištaiga Chicagoje.

AUDITORIUM RECREATION, Ine.
JULIUS JANELIUNAS

3133 So. Halsted Street Tel. Victory 9163

Dėl pataisymo tinka
mos byle pečiui, Kro- 
snei arba boileriui da
lies

EIK i 
NORTHWESTERN

43 Nauji 1936 
PHILCOS

^PHILCO
Klausykitės iš viso pasaulio su šiuo nauju 
Philco 630X — tikras Inclined Sounding 
Board modelis. Svarbus balansuotas įtaisy
mas duoda toną, jėgą ir iš užsienio girdisi 

Gr^a^e Rankamu Sflf) A f) 
Dubtame Kabinete ........

ĮRENGTAS SU TRUMPOMIS BANGOMIS

IIDCIfV’C MUSIC and O TA D C
Llr uM U RADIO u I U n t
4916 West 14th St. Tel. Cicero 1329
ATDARA VAKARAIS CICERO, ILL.

visur. Vakarieniauti svečiai 
reikėjo sodinti per daug kar^ 
tų. P-nų Liepų užeigair sve
tainė yra gana erdvi, bet ji pa 
sidarė permaža.

Svečiai skirdamiesi į na
mus, linkėjo jaunavedžiams 
ilgo ir laimingo šeimyninio 
gyvenimo. Kiek teko nugirsti, 
tai jaunieji gavo gražių dova
nų nuo savo giminių ir arti
mų draugų.

Kaip jaunųjų tėvai, pp. Lie- 
koronerio' pai ir pp. Chernauskai, taip

aštuonių 
Sauk Cen- 
ištiko rug-

Gražios Chernauskų 
vestuvės

jaunieji pp. Eddie ir Fausta 
Chernauskai taria širdingai 
ačiū visiems vestuvių daly
viams ir už gražias suteiktas 
dovanas. — Senas Petras.

Brighton Parko Jau 
nuolių Draugijėlė
Po vakacijų vėl prasidės pa

mokos dainų ir šokių šiandie 2 
vai. po pietų Hollywood svetai
nėj, 2417 W. 43rd St.

Svetainę jaunuoliams pp. 
Yuškai suteikia veltui. Brighton 
parko jaunuoliams tai gana pa
ranki vieta—arti Western avė. 
karų linijos. . Kurie jaunuoliai 
norite prisirašyti prie Šios drau
gijėlės, tai malonėsite ateiti į 
svetainę ir prisirašyti. Mėnesi
nė mokesti tik 15 centų bėgan
tiems reikalams.

Mokytoja A. Zabųkienė vėl 
dės visas pastangas, kad pri
rengti vaikučius tinkamai ati
darymui sezono, spalio 27 d, 
kada įvyks pirmas vakarėlis su 
įvairia programa Hollywood 
svetainėje.

Gali vaikučiai prigulėti iš 
visų dalių Chicagos, nes sve
tainė praktikoms gan;* didelėJustice * Parke, rugsėjo 

įvyko didelės ir gražios 
tuvės p. Eddie Chernausko ir. p0 M—nė,
panelės Faustos Liepiutės, ku- ( ______
rie švento Kryžiaus parapijos 
bažnyčioje priėmė šliubą |

Kadangi abiejų jaunųjų te-! 
vai yra stambus biznieriai ir 
turi daug draugų, tai ir į jau-' 
nųjų vestuves suvažiavo daug Lap° Kliubas turėjo žuvies 
svečių^ Suvažiavo į vestuvių Par£- Pavadinau šį pokilį žu- 
puotą apie 500 ar daugiau vieš pare todėl, kad kitokių val- 
žmonių. Susigrūdimas matėsi gių fc nebuvo. Parė įvyko Tę- 
• . b' >■ . 7 ’I . į /■'' *■? ' /Arti, J.■' :

15»
ve?“ ir paranki. Bukite visi 2 vai.

I Žuvies parė

V *'"'feS/s i

niuko rodhauzėj, tarpe K^an ir 
Ąrcher avės. Tos rodbhuzės. 
kitokio vardo nežinau, o ir To- ’ 
niuko pavardės nežinau.

žuvį pagamino arba pagavo 
trys kliubo naciai, ekspetrai 
žvejai—Mankus, Pocius ir Gal- 
kus. Puotos laiku kl. preziden-■ 
tas Vaitkevičius^ pasakė spyčiųj 
ir pagyrė, žvejus./ žuvies buvo ' 
gan daug. Pilnai išteko jos 
daugiau kaip 60 kliubo narių1 
pavalgidinti. Ir valgė kiek tik 
kas norėjo, šios parės kluibie- 
čiai ilgai neužmirš—Rautas.

Mes turime keturias 
krautuves Chicagoje 
ir galime patarnauti 
sulig jūsų reikalo tin
kama nebrangia kai
na.

NORTHWESTERN 
Stove Repair Co

V

GEROS

Amerikos Legiono 
Susirinkimas

662 West Roosevelt Rd.
312 West 63rd Street 
2323 Milwaukee Avė. v 

8816 S. Commercial Avė.
GHICAGO, ILLINOIS 

Tel. Monroe 6600.

Anglys
GERAS SVORIS

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

Dabar yra geriausis 
laikas pirkti anglis.

a
1 ; JI 1

ADAM BERNADIŠIUS

CRANT W0RKS COAL YARD
16th St. and 49th Court, Tel. Cicero 311

Amerikos Legiono Dariaus- 
Girėno postas nr. 271 pirma
dienį, rugsėjo (Sept.) 23-čią 
d., 8:30 vai. vakare laikys re- 
gularį mėnesinį susirinkimą, 
kurs atsibus J.‘ Juškos svetai
nėj, 2417 West 43-čia gatvė, 
arti Western Avenue. Bus daug 
naujų bei svarbių nutarimų to
limesnei posto darbuotei.

Visi nariai ^ra kviečiamą 
atsilankyti ir šii Savim naujų 
narių atsivesti.

NAUJI
RADIO

Valdyba.

Bridgeportas
Pasielgė katalikiškai

, «

Pilietis X. gyvena prie 31 
ir Wallace gatvių savame di
dokam name. Jo name gyvena 
ir jo sūnūs

Pilietis X., kaipo geras ka- I 
talikas, aukauja gausiai baž
nyčios reikalams. Jis pats yra 
pasisakęs, kad per metus duo
dąs šimtinę bažnyčiai ir pen
kias dešimtis dolerių kliošto-
riui. Bet kai jo sūnūs neteko 
darbo ir neužsihiokėjo rendos, 
tai jis išmetė sūnų iš namo. I

Kaip tokį pasielgimą pritaL 
kjjrti įsakymui “mylėk savo ar
timą kaipo pats save”, aš ne
žinau. Tačiau X. aukauja gau
siai bažnyčiai, 4«i ir yra ge-

METALO TŪBOS
ant tiek pagerino Ra 
dio, kad jus stebėsi 
tės išgirdę jj.

Priimame jūsų seną, ra- 
dio mainais, paskaityda
mi už jį aukštą kainą.

“ROOSEVELT FURNITURE

su metalinėmis tu- 
bomis,

Galite nupirkti už

$34.50
IR AUKŠČIAU

I HKf

Apsirupinkit Žiemai!
AR JAU TURITE PEČIŲ?

Didelis pasirinkimas įvairių išdir- 
bysčių pečių, kūrenamų angkmis, 
malkomis ir aliejum. O kainos 

negirdėtai žemos.
Pečius, kuris apšil- Cft 
dys jums 5 kambarius ■ w«ww 

ir aukštyn

CO. YRA JŪSŲ BALDU PIRKIMO VIETA”

ROOSEVELT FURNITORE 00., INC.
M. P. JOVARAVSKAS ir }. P. BERTULIS, Savininkai.

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
Phone SEEley 8760 CHCAGO, H

■/U’' ■/$£&$/



NAUJIENŲ Cicero tėtušiai pešasi

Bankietas!
Suėmė jauna lietu

SEKMADIENY

SPALIO M VEIKA.

Gyvatės

(OCTOBER)

Turėjo pasiaiškinti

SOKOL HALL

Gerkit ir Reikalaukit

Pradžia 5 vai. vakare

AUTOMOBILES REP.

■4j4O<

Lietuviškos
Degtinės

NATHAN 
KANTER

Visose Alinės,® 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon

Edward Robbips, 849 Lafa- 
yette st., nieko blogo nepadarė. 
Bet ketvirtadienį, važiuodamas 
Vidurmiesčiu, pateko į automo-

STOGAI 
ROOFING

pąnedėlyj 
8::00 vai. 
Jurgio pa-

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė, 

Tel. Republic 8402

BOILERIAI 
BOILĘRS

ANGLYS 
COAL

lietuvių žagariečių kliubo, 
valdyba 1935 metams: P. Arlaus-i

Chicagos Draugiją Kliubų Valdybas 
1935 metams

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

CHICAGOS
ŽINIOS

Skelbimai i^unenose 
(Juoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos

Mėgino išnaikinti 
dus, pati gyvastį 

prarado

Pasišlavė daimantu už 
$17,000

iterys nuo 15 iki 45 metu amžiaus, 
dėl įsįjrašymo galima kreiptis pas fi
nansų rašt. Walter Sharka, 4635 S. 
Washtenaw Avė., Shicago, III.

neiną
žai sujudino

, Walter Lėkis, 
Adoįph JSaulakis, 
S. 'Union Avė., 

4067 So.

ĘpWARDAS STRAVINSKAS 
,pasalta 
valanda

Iš Brookfield zoologinio sod
no gyvatėms namelio pabėgo 
kelętas gyvačių. To įvykio pa
sėkoj pora reptylių prižiūrėto
jų pašalinta iš darbo. Trys 
kobros tapo jau sugautos, šios 
rųšies gyvatės yra labai pavo
jingos. Ieškoma dar kokios ten 
australiškos bandy-bandy, ku
ri spėjo įlysti į lietaus nuota
kai triubą ir pasislėpti.

ILLINOIS LIETUVIŲ PAŠELPOS 
KLIUBO valdyba dėl 1935 metų. 
Jonas Bijankas, pirm.. 984 W. 
Marųuette Road 
pirm, pagelb., 
nut. rašt 3842 
Frank Norkus, fin. rašt . 
Richmond St., Frank Bakutis, ižd. 
2603 W. 69th St, J. Adomaitis ir 
J. Janušauskčas, iždo globėjai, D. 
Antanaitis, maršalka.
Susirinkimai atsibuna kužną mėne

si pirmą penktadieny,, Chicagos Lie
tuviu Auditorijoj, 3183 S. Halsted 
St.. 7:3.0 yąl. yąkgre-

Mokam dividendą 
kas 6 mėnesiai. Pra
eityje išmbkėjom 4% 
o kurie moką mėne
sinę — 5%.

MALEVOS
įLikusios nuo bankrotu Ir nuo gaisru

Congress gatvėj, prie Wabash 
avenue penktadienį trys vyrai 
atėmė iš Jack Hoffmano, new- 
yorkiečių auskarų pirklio, dei
mantų vertės $17,500. Holda- 
.pas Hoffmanui padaryta, kai 
jis ką tik bu'vo išėjęs iš Con
gress viešbučio, kuriame yra 
apsistojęs. Kartu su juo ėjo 
VVilliam Verbek; pastarasis iš
nešė daimantus.

1557 MIIAVAUKEE AVĖ.
6830 S. HALSTED ST.

2270 ElfTON 
Telefonai t Ąrmlta

Policija suėmė Bruno Lucas, 
18 metų, 1720 West 18 st., 
kurio ieškojo jau visų savaitę 
laiko sulig išimtu prieš vaiki-, 
nų warąntu. Lticą policija su
rado ligoninėj, kur jis nuėjo 
gydyti sužeista pirštų. BERGHOFF ALUS 

BRIDGEPORTE 
VIENINTELĖ VIĘTA PAS: 

JOS. RŪTA 
3267 So. Halsted St.

Laidotuves įvyks sekmadieni 
22 d. rugsėjo 1935 m., 2:30 v. 
po pietų.

• Visi Kazimiero SĮpurgio gi
minės, draugai ir pažystami 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutini pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Pasiliekame nuliude, 
Jonas Karieta ir šeima, 
Pusbroliai Franjyę, 
Steponas ir šeįpia.

ATIDARYMAS 
1935 m. žiemos sezono'

ANDREJEVO ;
ŠOKIU MOKYKLA 
Rugsėjo 21 d. 1935 m. 

DIDELIS PERSTATYMAS 
SANDAROS SALĖJE 

814 W. 33rd Street
ATEIKIT VISI.

BOILERIUS TAISOM IR 
VELDINAM.

24 valandų patarnavimas. 
GUARANTEED BOILER AND 

WELDING SERVICE
3240 South Archer Avenue, 2 

tokai i vakarus nuo Ashland Avė. 
’eL Virginia 1930.

Cicero miesto prezidentas, 
Josęph G. Cerny, penktadienį 
įsakė Thęodorui L.‘ S'vobodai, 
vietos policijos superintenden
tui, pasitraukti iš džįabo. Kele
tą valandų vėliau, kai policijos 
viršila pareiškė, kad jis nepai
sysiąs įsakymo, susirinko mies
to trųstisų taryba. Penkiais! 
balsais prieš du trustisai at
metė miestelio tarybos prezi
dento reikalavimą.

‘ Cerny reikalavęs policijos 
viršininko pasitraukimo todėl, 
kad pastarasis nedėjęs pastan
gų uždrausti gembleriayimą ir 
laidokavimą Cicero j.

Medalinskas, pirm..__ _
Avė.; J. Garadauskas, 

8812 W. Monroe St.; 
nut.

_ j Chas
4676 W. End Avė.

DUODAM PASKOLAS 
ANT MORGKIŲ 

Lengvesniu Mokesčiu 
Negu Renda

Taupykit pinigus >užtikrintoj vietoj, 
U. S. Government įstaigoj, F. S. and 
L. Ins. Coyp. * apdrausta kiekvienos 
ypatos iki $5,000.00.

jRADIATORIŲ, JENDERIŲ IR 
BODY TAISYMAS

Automobilių malevojimas, radiato 
rių valymas, 100% garantuota.

R & R RADIATOR AND 
BOJ>¥ CO.

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

, įsteigtą 1920
3572-74 Archer Avenue 
Phope Lafayette 7688

kas pirm.. 656 Belden Avė., A. Je- 
naviče pirm, pągelb.. 8852 South 
California Ave„ John Pukinskas 
nut. rašt.. 7125 S. Washtenaw 
Avė., M. Meravičiene fin. rašt. 
2539 W. 46 PI., A. Ramašauskienė 
fin. pagelb., 1218 Indėpendence 
BĮ., Pranciška Dvilaitis, kasierius, 
1342 W. 48 Avė., Cicero, D. Rad
vilas maršalka, 712 W. 17 PI., P. 
Arlauskas, J. Pukinskas kasos 
globėjai.
Susirinkimai yra laikomi kas mė

nuo trečią nedėldięni 1 vai. po piet 
Holįywood Inn svetainėj, 2417 West 
43 Street.

W. J. Freckelton 
Coal Co,

Anthracite COAL Bituminous 
Pochantas ir kitų rūšių 
Raihvay Yard and Office 

jRorty-Seventh and Loomis Streels 
Phone: Yards 0042-0043 

įsteigta 1880
Musų reputacija yra išdirbta per 
ilgus metus pardavinėjime aukštos 
rūšies anglis — ir geru patąrna-

daug kitų giminių.
Kūnas pašarvotas 

3.433 Lowe Avė. 
8696.

Laidotuvės ivyks 
rugsėjo 23 dieną, 
ryto iš namų i šv. 
rąpijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i šv.Kazimiero kapines.

Visi a. a. Edvardo Stravins
ko giminės,- draugai ir pažysta
mi esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti jam paskutini patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame
Motina, Tėvas ir Giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius S. P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

L* 44 J.IruRse,.
į ryte 1935 mM sulaukęs 12 me

tu amžiaus, gimęs Čhicągo, Ųl.
Paliko dideliame nubundime

Į motiną, ?Oną, tėvą Juozapą ir

• randasi
Boulevard

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠELPOS 
Kliubo valdyba 1935 metų: F. Ja-1 
kavičia pirm., 2638 W. 40 St.; W.j 
Buishas pirm, pagelb., 6818 So, 
Aishląnd Avė.; S. Narkis nut. rašt. ! 
4353 S. Talman Avė.; W. Sharka 
fin. rašt., 4635 S. Washtenaw Avė.; 
H. Chaputė kont .rašt., 4403 , S. 
Albany Avė.; B. Rudgalviutė, 
5332 S. Long Avė., kasos globėja; 
K. Warnis kasierius, 3838 So. 
Kedzie Avė.; J. žuris teisių pata
rėjas, 4624 S. Francisco Avė.; 
Dr. T. Dundulis gydytojas, 4157 
Archer Avė.; J. Beųdokaitis ko-1 
respondentas. 3116 S. Halsted SU 
Kliubo susirinkimai atsibuna kož- 

ina mėnesį kas pirmą sekmadienį. 
12 vai. d.. Juškos svetainėj, 2417 W<

APŠILDYTI
KAMBARIAI

(LIETUVIŠKAS VIEŠBUTIS) 
Šiltas vanduo visada — maudy

klė ir lašų pirtis dykai.
Valgis pne vietos kasdieną: 

Kaino$: nuo $1.50 iki $4.00 
i savaite.

South Central Hotel
(JULIUS BASKIS, Say.)

1245 S. Michigan Avė.
Victory 4686.

}> W |

Iii

4 / I žinomų

1 malevji
malevbs galionų, žinomos 

pardavinėjamos kitur visur 
musų ■ $1.00

jytrs. Margąret Masterson, 60 
metų, 151 ‘ Notth Leamington 
ąve., rasta negyva apartamen
te, kur gyveno. Ji mat uždegė 
nėrinės rukšties žyąjces, kąd iš
paikinti uodus iš buto ir pati 
Rujomis nusinuodijo.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY-I 
RŲ ir MOTERŲ PAŠELPINIO 
KLIUBO valdyba 1935 metams: 
Geo. Medalinskas, pirm., 233 So. 
Central 
pim. pag._
M. Medalinskas, nut. rašt.. 233: 
So. Central Avė.; Chas. Katala, 
fin. rašt.. * . “‘. 2 ___  __
Kaziunas, ižd., 3508 Gundersin Avė.,i 
Berwyn, III.; V. Manikas, D. Bra-. 
žas ir M. Davidonis — iždo glo
bėjai; Dr. A. Davidonis, daktaras 
kvotėjas. i
Susirinkimai atsibuna kožną ant-į 

rą nedėldieni —- Lawler Hali, 3929 
W. Mądisop St., 1 yal. po pietų.

bilių susigrūdimų. Kad' par^į 
.ginti sustojusius, jisai ėmė gar
siai birbinti savo automobilio 
birbinę ir už tai tapo aTfeŠtuo-^ 
tas. Yes, sįr :* dabar ir bereika
lingą birbinimų areštuoją.

KAZIMIERAS SPURGIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 18 d. 1935 m. sulaukęs 
51 metų amžiaus. Mirties prie
žastis operacija “Galstones” 
(inkstų akmenys). Gimęs Lie- 
tvoj, Alunčių kaimo, Raguvos 
parapijos, Ukmergės ap . ■

Amerikon atvyko 1904 m.; 
daugiausia laiko gyveno De- 
Kalb, III.

Paliko dideliame nubudime 
Amerikoje pusbroli Joną Karė
tą, Pauliną Karetiene ir jų 
dukterj Anną Karetukę, taip
gi pusbrolius Franki Railą ir 
■Steponą Railą ir jų šeimypas. 
Lietuvoje paliko broli Steponą, 
sesutę Zosę, po vyru Barayi- 
kiene, tetutę Vitkoriją Railie
nę, pusbroli Tąm.QŠi,ų Sturgi ir 
daug kitų giminių.

Velionis randasi pašarvotas 
pas pusbroli Joną Karėtą ant
rašu 515 N. ' 7th St., DeKalb,

TgE JBRIDGĘPORT ROOFING
Ar Jūsų ltop» reikaląują i^į- 

lymo? Pašaukite mus ir mes paša* 
kyšime kiek kaštuos pataisyti. Mm 
taipgi darome yfcplį blijfioryplfti

8216 So. Halsted Street.
AM.

ANTANĄ .̂ BAKAS
Mirė rugsėjo 19 d. 1985 m. 

Į5:80 vai. vakaro, sulaukės pu
sės amžiauą. KįlOjriš Kauno 
apskričio, Krąkių pąrap., Gu
daičių kąimd.1, r ........ 5 ';’u>

Amerikoje' išgyveno suvjrš
20 mėtų, x <

Paliko dideliame nubudime 2 
švogerkas: :Oną Kvecinskienę 
ir Anielę Kupetienę, \ švogerį 
Kostantą ,'Kųketi ir daug kitų 
gimipių, o Lietuvoj moterį 
Anastaziją, po tėvais Kuzarai- 
tę, 2 dukteris, Aleną ir Stanis
lavą, sūnų J<ąną.,ir gimines.

Kūnas pašarvotas Zolp kop
lyčioj, 1646 W.d46th St.

Laidotuvės įvyks pirmadieni, 
rugsėjo 23 d. A iš koplyčios ę, 
vai. bus atlydėtas i šv. Kazi
miero parap. bažnyčią, kurioj 
ivyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapipes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugųs-ges ir.pažys- 
tamųs-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. y

Nubudę:
švogerkos,'; švogerip 
ir Giminę^}’. ■ „•

Laidotuvių direktorius I. J. 
Zolp, Tel. Boulevard 5203.

rEMRALSAVINęS
ANPąLOAN ASIOCIATION 

OF CHICAGO
2324 So. Leavitį Street

Telefonas CANAL 1679
JUSTIN MACKIEWĮCH, Prezidentas.

P. CONRAD | 
STUDIO 

420W.63rdSt
Ęnglewood 5883-5840 . 

Dar gražiau, moderaiš- 
Iriau įrengta.

PAMOKOS
Anglų Kalbos 
Lietuvių Kalbos 
Pilietybės 
Knygvedystės 
Stenografijos 
(Gregg Shorthand)

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 8 po pietų, ir 

nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Amerikos Lleluviy Mokykla 
3106 So. Halsted St., Chicago, UI.

URANO opemni;
Subatoj, Rugsėjo-Sept. 21 d 

DYKAI KEPTOS VIŠTOS

HUB TAVERN
3300 So. Halsted Street
J. MATU AL IR A. PETRAUSKAS

luinai LiąuorCo
4707 So. Halsted St 

TęL VAKDS .0803

THE DAILY
BUSINESS DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS 
ALFABETO •TVARKOJB

jlis skyrius yra vedaws tikslu pągelbiti musf skaitytojama bu- 
pirasti, kur galima nusipirkti Jvąirit paprast* jr pep^pnąstv 
0aiįktq, ijątąiąg iir reikmęny. Jeigu iŠ telpmčhi čia me
galite susirasti ko jieškot, pašaukite Naujienas, Pąpid 3500, ir 
idtau^kite Biznio Patarėjų, čia jus gausite informaciją, jeigu tik 
jų bus galima gauti. _________ . _________

galime 
visada 

sutaupyti 
apie

Tūkstančiai 
Visoj Šalyj, 
iki $3.p0, 
kaina ilk . 
$2.60 vertča maleva 
grindims ............... —----------
5 galionai skysto cemento 
stogams __________________
$3.00 slidus, baltas ' ^■1 ‘50
Didžiausias ir geriausias pasirinkimas 
maleyų -, ir enamel visame mieste —- 
viskas puo 1/3 iki 1/2 pigiau. 100% 
garantuota arba gražinami pinigai. 
Pirkit artimiausioj krautuvėj.

PAINT EXCHANGE OF

JOHN P. EWALD 
LOANŠ- and INSURANCE

Jeigu J ėikalaųji pinigų ant Pirmo Mo^ičio; arba 
’ apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc<, atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 27SG arba 2<91.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMG B-VES
;WšTINĖ®
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NAUJIENOS, Chicago, III.
.............-................................. . ■ ..........- -------------------

šeštadienis, rūgs. 21, 1935

Užmuštas lietuvis 
automobilio ne-

Ketvirtadienį, rugsėjo 19 
automobilio nelaimėj žuvo Vin- 
cent T. Krusza, 26 metų, gy
venęs adresu 4115—111 Street. 
Jaunas vyras, sakoma, važia
vęs dideliu greitumu, kai pa
metęs mašinos kontrolę. Maši
na nuvirto į grivoj, šliaužda
ma kokį 100 pėdų iki vėl at
sivertė ant ratų. Nelaimė atsi
tiko 111 gatvėj arti Harlem av.

Vincas T. Krusza buvo sū
nūs šv. Kazimiero kapinių pri
žiūrėtojo Jono A. Kruszos.

d.

Sugryžo adv. J. J. 1 
Grish

Vakar sugryžo iš Lietuvos 
adv. Juozas J. Grišius, kuris 
tenai lankėsi vieno savo klien
to reikalais ir prie progos da
lyvavo Pasaulio Lietuvių Kon
grese, kaipo delegatas nuo lie
tuvių advokatų draugijos.

Sakosi praleidęs labai sma^ 
giai laiką Kaune ir taip pamė
gęs Lietuvos žmonių vaišingu
mą, kad dabar jaučiąsis Dė
dės Šamo žemėje,, kaip “gri- 
norius”. Bet reikia tikėtis, j 
kad, pagyvenęs Chicagoje, ji-l 
sai netrukus vėl “suameriko- 
nės”.

G. M. Discount Corporation
IR VĖL SIŪLO DIDŽIAUSIUS BARGENUS NAUJAI ĮGYTŲ 

AUTOMOBILIŲ CHICAGOJE.
Musų automobilių kainos dar niekuomet nebuvo tai# žemos, kaip dabar. 
Mes garantuojame, kad tokių žemų, kainų niekur kitur nerasite.
Kiekvienas karas yra peržiūrėtas musų ekspertų inžinierių ir suteiks 
jums daug metų užganėdinimą ir patarnavimą.
Mes priimsime jūsų seną karą į mainus, o kitus lengvais išmokėjimais.

BUICK—Vėliausis 1938 sedan, ne
galima atskirti nuo naujo. 
Taipgi 2 1932 ir 2 $6AE
1931 sedanai po ........

lankyti ir užsimokėti pilna mokesti. 
Itaip kad nuėję pas Teisybės Mylėto- 
toju, butų viskas tvarkoj. Tad, ma
lonėkite narės ta padaryti.

— A. Dudonienė, nut. rašt...
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 

renkasi vasarai pasibaigus vėl visi 
stoja prie žieminio sezono. Chica- 
gos Lietuvių Vyrų Choras, kuris bu
vo pasiėmęs gana ilgas vakacijas. 
Ateinančiame , nedėldieriį pradeda 
praktikuoti, Neffo svetainėje, 2439 
S. Leavitt St. arti Blue Island Avė. 
Pradžia 10 vai. ryto.

CLASSIFIED ADS
V...............  " ............. ,.. ........-<...—R—..... .................... - -I-

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKIA mo’.eries arba merginos 
prie namų darbo. Atsišaukite ne
dėlioję tiktai A. Gregaites, 6810 So. 
Rockvvell St. 2nd Apt.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

DODGE—Vėliausis 1935 DeLuxe 
sedan. Ne daugiau 30 dienų 
senumo,. 90 dienu garantija 
išdirbėjų ir v musų. Taipgi 
1934, iv33 ir 1982 
DeLuxe sedan .. .... fciVv

musu. Taipgi
ims $285

CLASSIFIEDADS
OLDSMOBILE — Naujausias 1934 

DeLuxe sedan. Negalima at
skirti nuo naujo. Taipgi 

1932 sadan kaip <4 QE
naujas .....7...........   I vw

FORD—Vėliausis . 1934 sedan. Nau
jas . Taipgi 1938 ir 1932 se
danai ir Coupe, 
po . .....

Automobiles

Olimpiados sporti 
ninkai grįžta iš 

Lietuvos

Žukas pilnas entu 
ziazmo <

Sportininkai, kurie buvo iš
važiavę Lietuvon ir dalyvavo 
įvairiose sporto srytisę laike 
Pasaulio Lietuvių Kongreso 
Kaune, rytoj, sekmadieny, 
rugsėjo 22 dieną, jau bus Chi- 
cagoj.

Teniso čempionas, J. Žukas 
jau vakar grįžo Chicagon.

Iš sportininkų, Macas ir Sa
vickas pasilieka prie Lietuvos 
universiteto kaipo sporto in
struktoriai.

Garsinkitės “N-nose

Vakar prieš piet įpuolė į 
“Naujienų” raštinę tenisistas 
Juozas Žukas, tik-ką pagry- 
žęs iš Kauno po didelių per
galių rungtynėse su Lietuvos 
teniso Čempionais. Linksmas 
ir pilnas entuziazmo dėl savo 
atsilankymo Lietuvoje.

Užklaustas, ar gerai jį pri
ėmė Lietuvoje ir ar smagiai 
jisai tenai praleido laiką, jau
nas Chicagos lietuvių sporti
ninkas sušuko: “O, boy!”

Kelionė buvusi įdomi, bet 
visur, o ypač Berlyne, už vis- 
k!į baisiai lupa, kai tik patiria, 
k#d keliauninkas amerikietis.

NASH—Vėliausis 1934 DeLuxe 6 
sedan. Gražiausis mažas karas 
Chicagoj. Taipgi 1933 ir 
1932 sedanai >275

PONTIAC—-1935, 4 durų DeLūxe 
sedan, kaip naujas. Taipgi 
1932 sedan, >275

CHRYSLER—Vėliausis 1933 De- 
Luxe sadan, beveik nevartotas. 
Pamatykit. kad įvertinus. Taip

gi 2 1932 $1fiE
sedanai ..........  ■

HUPMOBĮILE—DeLuxe 1982 sedan 
perfect, neatskirsit 
nuo naujo ... ..

PIRKITE
‘ ■ ■

Akordioną
Iš

Apie barberį Oscar 
Herling

Iš vardo cice- 
kad

PB06RESS
KRAUTUVES

MAŽOMIS KAINOMIS

Lengvi Išmokėjimai
LEKCIJOS DYKAI

Progress Krautuvėje
galite pasirinkti:

ITALIJOS 
VOKIETIJOS 
RUSIJOS 
ir
AMERIKOS
IšDIRBYSCIŲ.
GERIAUSIŲ PIANO

Akordionu
KAINOS NUO

ir aukščiau.

Lengvus Išmokėjimai.
Imame senas akordionas į 
mainus ant naujų. Su pil
nos mieros akordionu duo
dame iki

CHEVROLET — Nau,jausiąs 1933
DeLuxe sedan; Nevartotas 
Turi trunk, knee action, air 
ratus. Taipgi 1933 
sedan....... ..... ....... .

PLYMOUTH 1934 sedan, duos 
daug metu užganėdinimo. Mo
toras ir tajerai' kaip nauji. 
Taipgi 1931 sedan >225

GRAHAM 1934 sedan, taip kaip 
iš dirbtuvės h?'1932 
sedan, tik ...... ...... .

FRANKLIN—1933 DeLuxe sedan, 
kaip naujas, >325

------------- ,...................... —-------- -— 
PACKARD—1981 DeLuxe sedan, 

puikus karas, nevar- E 
totas ,tik ....----

MES TURIME 1928, 1929 ir 1930 FORD, BUICK, NASH, STUDEBA- 
KER, MARMON, OLDSMOBILE, REO, AUBURN, kurie buvo jmainyti 
į musų naujai įgytus automobilius. Visi yra geri. Jų kainos yra 
$10.00 iki $65.00 NE DAUGIAU!
PASINAUDOKIT ŠIA PUIKIA PROGA DABAR. PIRKIT SĄU 
KARĄ DABAR! ,

t

Musų krautuvė atdara kasdien, taipgi nedeliomis iki 9 vai. vakare.

G. M. DISCOUNT CORPORATION
2535 N. Crawford Avė. (Pulaski Road)

ATSIMINKITE MUSŲ NUMERI! .» ■

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

2511 Mihvaukee Avė. Bei. 4845

Anglys
DAUG KARŠČIO — mažai pele

nų. Geros pavaduotojos Pocahontas, 
'Black, Gold, Lump arba Egg — 
$5.00, Mine Run, $5.75 išsijotos, 
$4.75. Grundy Mining Co., Tel. 
Cedarcrest 1131.

Business Service
Biznio Patarnavimas

NAMU SAVININKU 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 °F 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame jau šiuo adresu virš 

50 met.

UNIVERSAL STORAGE
V. BAGDONAS, Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phone Yards 8408

CICERO, 
riečiai turbut sprendžia, 
Oscar Herling yra vokietis. 
Anaiptol. Oscar yra tikras že
maitis. Jis paeina iš Žagarės 
miestelio. 
-a Oscar 
persikėlė 
atidarė 
barbemę
Cicero 'Avė.
— Vaikščiojanti Enciklopedija.

Herling neperseniai 
gyventi Cieeron ir 

modemiškai įrengtą 
adresu 1314 South

Senieji orkestros nariai yrą 
kviečiami dalyvauti šioj pir
moj repeticijoj ir atšvęsti savo 
draugus. Taipgi ir tie, kurio 
norėtų tapti nariai, prašomi at
silankyti į Gage Parką antra
dienį, rugsėjo 24 ,d., 7:30 vai. 
vakaro ir susipažinti su musų 
grupe. Mes esame 4$#, kad 
neapsivilsite. pu f

—'Chicagos Lietuvių
Simfonijos Orkestrą.

C h ic a g o s Lietuviu 
Simfonijos orkestrą

Chicagos Lietuvių Simfonijos 
Orkestrą pradeda savo darbuo
tes septintą sezoną antradienį, 
rugsėjo 24 d., kai įvyks pir
ma repeticija Gage Park Field- 
house patalpose, prie 55 gatvės 
ir Westem avė.

Orkestrą suorganizavo 1928 
m. p. C. Stephens (K. Stepona
vičius), kurs ir dabar yra. jos 
vedėjas. Kalbama orkestrą yra 
davusi arba ėmusi dalyvumą 
kuone penkiose dešimtyse pa
rengimų. Ji yra vien mėgėjų 
organizacija ir jos nariai ne
moka jokių duoklių.

’ Kad tapti Chicagos Lietuvių 
Simfonijos orkestros nariu, rei
kalavimai nėra perdideli, ir 
kiekvienas jaunas lietuvis mu 
zikantas, turįs, gabumų, gali 
tapti nariu, nežiūrint to, ar jis 
turėjo pirmesnių patyrimų, ar 
neturėjo, ši organizacija tei
kia puikią progą tiems asme
nims, kurie įdomauja grupių 
darbuote.

50 LEKCIJŲ DYKAI

S. Halsted St3222-26 
Tel.

Vedėjas J.

Leidžiame gražius radio 
programus kas nedelią, 11 
vai. prieš piet, iš stoties 
WGES, 1360 kiloc.

UŽ $1 JUS MATY
SITE 30 ARTISTŲ

LOŠIANT, ŠOKANT, 
. GROJANT, 

DAINUOJANTI 
GAUSIT GARDŽIĄ

< VAKARIENĘ!
TURĖSIT * 
GOOD TIME! 
SOKOLHALL

2345 S. Kedzie Avė.
< SEKMADIENY.

SPALIO-OCT. 13
“NAUJIENŲ”
BANKETE

d

“Žydas statinėje”
SLA. 226 kuopa kiš žydą 

statinėn

Tas atsitiks Northsidėj, Jo
no Grigaičio salėj 3804 Armi- 

šešta-tage avė., spalių 26 d 
dienio vakare 8 vai.

Čia bus perstatyta 
veiksmo komedija “žydas Sta
tinėje”. Vaidinime dalyvauja 
visi northsidiečiai — V. Pač- 
kauskas, B. Aluzas, Jonas Fei- 
za, Albinas Smalelis, p-ia Ra- 
dišauskienė ir kiti. Režisie
rius dail. Mikas Šileikis.

Bus gerų solistų ir solisčių.
Po programo bus šokiai 

prie šaunios muzikos. įžanga 
tik 25c. Tikietus galima gauti 
pas kuopos narius ir valdybą- 
komisiją. ....—Pranašas.

vieno

RADIO
litą vai

Furniture 
3224 So. 
transliuo-

Rytoj, nedėldieny, 
priešpiet iš stoties 
pastangom Progress 
Compąnjr krautuvės, 
Halsted Street, bus
jamas reguliaris sekmadienio 
programas iŠ stoties W.G.E.Š. 
Teko patirti, kad programo iš- 
pildyme dalyvaus keletas žy
mių dainininkų, kalbėtojų ir 
muzikų, kurie yra pasirengę 
patiekti eilę naujų ir gražių 
dainelių , muzikos ir įdomių 
kalbų, bei pranešimų, šį kar
tą ypatingai bus įdomi žinia 
pranešta iš Progress krautu
vės prisirengimų atidarymui 
rudeninio išpardavimo ir 1.1. 
Todėl patartina visiem pasi
klausyti.

Rep. J. B.

BUDRIKO PROGRAMAS 
NEDĖLIOJĘ 5 VAL.

Tur būt dar per keletą sek-

Hi ji •.
W*‘Statei’ik ųlafci

TAVERNAS IR 
VIEŠBUTIS

Parsiduoda moderniškai įrengtas 
t tavernas ir viešbutis su 36 kamba- 

_____________ ____ __  40 j riais. Išfomišiuotas su visais pa
metu Prie namu darbo, patyrus prie togumais ir pilnai užimtas. Restau- 

’ Wilow racija ir didelė vieta dėl parengimų. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Arti 

-4- prie III. Central stoties ir prie did- 
m miesčio. Patyręs žmogus gali pasi- 

daryti gerą pelną ant investmanto. 
r ,-į1Kes Rendos tik $150 į mėnesį. Lysa uaies va- ; Kaus pajfai susitarimą. Parduosiu 

van cash arba mainysiu ant ūkės ar na
mo. Kreipkitės ypatiškai:

SOUTH CENTRAL 
HOTEL

1245 So. Michigan Avė.

REIKALINGA moteris virš

valgiu 
Springs 62

gaminimo. Tel.

REIKIA merginos prie 
darbo, nėra vaikų. Biskį 
skalbti. Nuolat darbas, 
žiuoti vakarais namo. Drell, 
Buren 6511.

REIKALINGA patyrusi veiterka 
i restauramą, $8.00 savaitėje.

1745 S. Halsted St.

Situation VVanted
Darbo Ieško

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

VIDUTINIO amžiaus vyras ieško 
darbo prie janitoriaus arba bile ko
kio darbo. Pete Victor, 4633 South 
Wood St

IEŠKAU bile kokio darbo esu ne
senas ir tvirtas vyras. 2909 South 
Union Avė., 1 lubos.

For Rent
RENDON 5 frontinių kambariu 

flatas, naujai dekoruotas, 3 lubos. 
Yra elektra, vana. Renda pigi.

1918 S. Halsted St.

RENDON 5 kambariai vedusiai 
porai be vaikų, prie 1 ypatos, na
mu savininko, Brighton Parke, 
$10.00 i mėnesį, 2856 W. 39th St.

Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

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

ADAMS
148rd St. ir Archer Avė. 

Lockport, Illinois.

Exchange—Mainai
DVI KAMPINĖS biznio prapertės 

— 2 Storai ir du flatai ir vienas 
štoras ir flatas, modemiški, norime 
mainyti ant ūkės netoli Chicagos. 
1086 E. 93rd St. Tel. Regent 5036.

Real Estate For Sale
Narnai-Žemė Pardavimui

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

2307 So. Kirkland Avė.
■ -----------o-----------

madienių Budriko radio pro
gramai bus duodami 5 vai. po 
pietų, tad ir ryt dieną nepa
mirškite jų pasiklausyti iš sto
ties WAAF, 920‘Tcil.,- nuo 5 iki 
5:30 po pietų. hBus transliuo
jama dar gražitj dainų musų 
žymiųjų daininihkiį,' o jų pa
siklausyti yisieiH yra malonu. 
Taipgi bus Jnaiiflirigų praneši
mų apie ateirihiičibs savaitės 
išpardavimus pečių, radio ii 
skalbyklų Budriko krautuvėse 
specialiai nupigintomis kaino
mis rudeniniam^ sezonui.

•r.npąr’Tj- __ it

Financial
Finansai-Paskolos ,

KAS turit pinigu ir norit padėti 
ant pirmu morgičių atsišaukti — 
5931 S. Albany Avė, Republic 9591.

Flats Wanted
ĮęSlęoFĮatu

IEŠKAU renduoti 6 kambariu 
bungalow arba cottagių kur nors 
apie South Chicagą. Kas žinote 
tokią rendą meldžiu man pranešti. 
Kazlauskienė, 942 W. 34 Place, 
Chicago.

BARGENAS
STUCCO BUNGALOW — 

BELLWOOD
308 So. 26th Avė. receiverio kai

na $8500 už ši naujai malevotą ir 
dekoruotą 6 kambariu namą, moder
niškas. 40 pėdų lotas, garažas, iš
mokėjimais.

C. F. THIERBACH 
2402 St. Charles Road, 

Bellwood.

PRANEŠIMAI
LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS

KLIUBAS rengia linksmą išvažia-
vimą nedėlioj. Rugsėjo, September Oo ‘j t a ji•; v •22 d., Jono Miknio darže — Big 
T L ,i — Willow Springs, III.Tree Inn _ __  „
Archer ir First Avė., 6 blokai West 
of Kean Avė.

Bus gera muzika ir programas.
Kviečia visus atsilankyti

VALDYBA.

TAUTIŠKOS PARAPIJOS PASI
LINKSMINIMO VAKARAS įvyks 
nedėlioj, rugsėjo 22 dieną, 1935 m., 
Parapijos svetainėj,' 3501 S. Union 
Avenue. Pradžia 7 valandą vaka
re.

Kviečia
PARAPIJOS KOMITETAS.

Ar jau esi nariu Chicagos Lietuvių 
Draugijos? Jeigu ,nesi, tai kodėl? 
Du tūkstančiai lietuvių vyrų ir mo
terų yrą 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.

Isirašyt Draugijon galima per mu
sų konkursahtus arba malonėkite 
kreiptis tiesiai į Draugijos ofisą, 
panedėliais ir ketvergais ofisas atda
ras visa dieną, o nedėldieniąis tiktai 
nuo 9 ryto iki 1. po piet. ; , 

Chicagos' Lietuvių Draugija, 
1789 So. Halsted St.

(•‘Naujienų” name — 2-ros lubos)
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras 

pradės dainų pamokas nedėlioj rug
sėjo 22 diena, kaip 10 valanda iš ry
to Neffo svetainėj, 2435 S. Leavitt 
St., tad visi choro nariai malonėki
te susirinkti laiku taipgi mylinčius 
dainas -kviečiame prisidėti prie cho
ro.

Dr-jos LiietuVos Dukterų svarbus 
ir paskutinis susirinkimas įvyks še
štadieny rugsėjo 21; d. Mark White 
Park paprastoj svetainėj, 7 vai. vak. 
Visos narės esate kviečiamos atsi-

■ i ^Valdyba.

Skelbimai Naujienose 
duodą naudį ^dSlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
r-

tto,

PARDAVIMUI 1 morgičius $500 
ant mūrinio namo; viskas išrenduo- 
ta. parduosiu už $400. Palūkanos 
mokamos i laika.,,/ Man reikia cash. 
Ateikite pirmadieny.’^'!

1031 West 18 St.

KAMBARYS'ant rendos Marquette 
Parke Vaikinui, apšildomas, be val
gio prie' mažos, švarios šeimynos.

2435 W. 65 St.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

STORAGE RAKANDU 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.

FURNIŠIUOTI kambariai rendon 
pavieniams ar vedusioms poroms; 
gali gamintis ir valgį. Prie mažos 
šeimynos, arti krautuvių ir gatve- 
karių. 5046 S. Kolin Avė. prie Archer 
Avė., 5100 South. Tel. Lafayette 
2928.

ŠVIESUS, patogus kambarys ren- 
don — pavieniui — Su ar be valgio. 
3419 S. Union Avė. antros lubos.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi štoru 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.

KAMBARYS RENDON vienam vy
rui, be valgio. Kambarys apšildo
mas. 8243 S. Emerald Avė.

PARSIDUODA FOREKLOZERIAI.
Marcjuette Park 4 kambarių me

dinė. gražiausiame stovyj cottage ir 
žemai visa apačia ištaisyta viryklą, 
daifiing ir laundry, geldos, 2 karu 
garadžius, 30 pėdu lotas, Atikas, arti 
71 ir Western Avė. gatvekarių, kai
na $2500, pečiais apšildoma.

Kita medinė-cettage 5 kambarių 
cementuotas beismentas holland fur- 
nace apšildoma, vienas blokas nuo 
Western Avė. ir 72ros gatvės, dvie
ju karų garadžius, atikas, kaina 
$2000.00.

Taipgi 5 kambarių medinė cottage 
ant kampinio loto 56tos gatvės ir 
arti Westem Avė., beismentas ir ati
kas. pečiais apšildoma, kaina tiktai 
$1,250.

Brighton Parke gerame stovyj me
dinis du po 4 kambarius 
dvieju karų garadžius. tik 
blokas nuo Westem Avė., 
$1,950.00.

Taipgi dvieju flatu po 5
rius — apšildomas, modemiškas arti 
Mejrųuette Park asaielinkės, kaina 
$6000.00. Mažs dalį cash, kitą iš
mokėjimui kaip rendą.

Mes parduodame pigiausiai ir at
liekame darbus kip.ogeriąusiai. — 
Kazys Urnikis. Adresuokite laišku: 

CHAS. URNICH,
56 W. Washington St., Room 514 

Chicago.

namas, 
vienas 
kaina

kamba-

PARSIDUODA visi ręstauranto 
rakandai pigiai už pasiūlytą kainą, 
Klauskite Sofios Tel. Yards 2972. 
5119 S. Wentworth Avė.

Musical Instruments
Muzikos Instrumentai

MUZIKOS MYLĖTOJU DĖMESIUI! 
IŠPARDAVIMAS

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

GOLDSTEIN, 
914 Maxwell St.

Miscellaneous for Sale
i Įvairus Pardavimai

IŠ PASAULINĖS parodos malkos, 
ilgos ir trumpos. Vežimas apie 
1% tono — $5.50 pristatytas.

Republic 6100

Personai
.^Asmenų

RIMTAS vaikinas nori susipažinti 
su padoria mergina ar našle, vedybų 
tikslu. Rašykite laišką 1739 So. 
Halsted . Si., Box 325.

Help Wanted—Malė
Darbininkų reikia

REIKIA nevedusio vyro tarpe 45 
ir 55 metu amžiaus, dirbti vištų 
farmoje., Turi būt patyręs. Atsi
gaukit. 1127 W. 47 PI.

REIKALINGAS bučėrys — paty- 
rės darbą — eiti i partnerius. Atsi
šaukite 749 W. 31 St.

REIKIA agentu i Alselio Likerių 
Krautuve. Pageidaujama patyrusių. 
Old Pioneer Distributing 
1231 W. Chicago Avė.

Co..

Partners VVanted
Pusininkų Reikia

MOTERIS nori eiti į pusininkus į 
tavern arba lunch room biznius. 
Naujienos. Box 824,

ANT RENDOS fornišiuotas kam
barys ir garažas pavieniams -ar ženo- 
tai porai, prie vienos moteries, 2 
lubos, 4913 S. ‘Keeler Avė.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

AUKAUJU SAULIUNĄ — Kas 
pirmesnis — tas laimėsi Atsiliepkit 
tuojau — šiandien.

7021 Stony Island Avė.

; PARSIDUODA tavern biznis iš
dirbtas gerai randasi priešais dirb
tuve. priežasti pardavimo patirsite 
ant vietos, 8364 S. Halsted St.

^PARSIDUODA tavernas — biznis 
išdirbtas nuo pradžios alaus sugry- 
žimo. Aš turiu parduoti todėl kad 
aš esu paveldėjas savo tėvo ūkės 
Lietuvoje. Atsišaukite greitai.

3204 So. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė, biznis iš
dirbtas 13. metu, taipgi ir tavern, 
iš priežasties per daug darbo —- 
Atsišaukite 4053 S. Maplewood Avė.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė, gera vieta, biznis išdirbtas per 
daug metu, arba mainysiu ant far- 
mos. 3157 S. Emerald Avė.

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

1701 S. Canal St.

BRIGHTON PARKE — BARGE
NAS biznio prapertė su tavernų, 
gerai išdirbtas biznis su fikčeriaist 
pianu ir visais įrengimais. Greitam 
pardavimui pigiai.

4633 S. Rockwell St. ‘

PARDAVIMUI puiki bučernė ir 
grosernė, nauji fikčeriai šios mados. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu i na
mą, 8111 S. Halsted St.

PARDUOSIU senai išdirbta tavern 
geroj vietoj. Su laianiu -- pigiai ar 
priimsiu pusininką arba pusininke 
kuris moka gerai bizni vesti.

4928 S. Western Avė.

parsiduoda. RandasiTAVERN 
ant gražaus kampo. Geriausia vie- 

». ta ant South Sidės. Tikras barge- 
Inas. 6556 S. State St

Tikras barge

’ 'Z

ACRE FARMOS — $350.00
Riebi žemė, augštoj vietoj, yra 

vanduo, elektra, telefonas, čia yra 
puiki proga pastatyti savo šeimynai 
namą. Tik keli akrai liko. Dykai 
davežimas nuo 95 St. ir Westem 
Avė., subatomis ir nedėliomis. 
Frontas lotu 30x125 pėdų. Atva
žiuokit ir pasižiūrėkit patys. Sales- 
manai kalba lietuviškai.

McKEOWNS ACRE FARMS 
159th & Rockwell St.

PARDAVIMUI Downer’s Grove 
lotas, 247 pėdų frontage, prie 89 
gatvės. Savininkas parduos pigiai 
išmokėjimais. Lyons, Tel. Kedzie 
0067.

INSURANCE kompanija liepė 
parduoti foreclosure, murinę bunga- 
low, prie South Talman Avė., ne
toli Marcruette Parko. Tik biskį 
pinigu reikia, kitus kaip rendą, kai
na $5,000.00. Title grynas. • Phone 
State 5860 arba rašykit 1739 So. 
Halsted St., Box 326.

APDRAUDOS 
parduoti foreclosure. 6 
mūrinį bungalow, geras 
karštu vandeniu šildoma, 
18th Avė., Melrąse Park, III. Tik 
biskį cash, kitus kaip rendą. kaina 
$5,000.00. Phone State 5860 arba 
rašykit 1739 S. Halsted St. Box 827.

kompanija įsakė 
kambarių 

skiepas, 
1211 N.

NAUDOKITĖS PROGA
6 flatu stiprus muro namas, beis- 

montas. garažai ir kiti įrengimai. 
Randasi geroj vietoj Bridgeporte. 
Kaina tik $8800.

Kreipkitės pas
K. J. MACKE
2346 W. 69 St.

Tel. Prospect 8140

PARDAVIMUI pigiai — 4049 S. 
Kedzie Avė., 2 aukštų muro namas, 
115 t -............. .
krautuvė ir 
ma mitingams, ir vestuvėms, 
riausias pirkinys ši mėnesi.

D. J. RILEY, 
3044 West 40th Place

pėdu ilgumo, 8 flatu 
įvė ir šokiams svetainė,

didelė 
tinka-




